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 مقدمه

آله وصحبه  املرسلني وعىلنبياء وخاتم األ السالم عىلو هللا رب العاملني والصالة احلمد

 يوم الدين. من سار عىل هديه واستن بسنته إىلو

 !یو خواهر گرامز یبرادر عز
د؟ یشناسـ  یمـ  ع رایا شما مذهب تشیم آیم از شما بپرسیخواه یم ن مقدمهیا يدر ابتدا

ع ید گفت: مذهب تشـ ین سؤال خواهیمطمئناً پاسخ شما مثبت خواهد بود. شما در پاسخ ا
 داننـد،  یمـ  شان را امامان خودیان اطالب و فرزند یاب بن یروان آن، علیه پکاست  یذهبم

ـ یتاسـوعا و عاشـورا بـه سـ     يخوانند و روزها یم خود را در سه نوبت ينمازها و  ینه زن
 دانند. یم ز روایغه را نیو ص ،پردازند یم ینوحه خوان
مثبـت بـوده اسـت،    ها  آن ه جوابیکسانک% از  90ش از یب يدیو ترد کچ شیبدون ه

 ه آنچهیکند. در حالدان ینم عیدر مورد مذهب تش يگریز دیچ  م،یردکر کش از آنچه ما ذیب
 مـوارد  ياریشـتر و در بسـ  یب یلیع بدانند خیست در مورد معتقدات مذهب تشیبا یها م آن

 از مسائل مزبور هستند. تر مهم
ز در مورد اعتقادات مـذهب  یان نیعیاز ش ياریبس یمذهبان و حت یاز سن ياریبس  ،يآر

 ند.دان ینم يزیع چیتش
ـ یتقـدات مـذهب شـ   تاب را در مورد معکن یقت ما را بر آن داشت تا این حقیا  یعه اثن
 م.ین مذهب بپردازیو مناقشه معتقدات ا رده و در آن به نقدکف یتأل يعشر

ن یـ مختلـف ا  يهـا  بخـش  ع دریم آنچه در مورد معقدات تشـ یدانست یم ه مایکاز آنجائ
رفتن وجـود  یداشـته و پـذ   یاز برادران و خواهران تـازگ  ياریبس يشود برا یم انیتاب بک

سـخنان و  سخت و دشوار خواهد بـود، تمـام   ها  آن يع برایدر مذهب تش ین معتقداتیچن
ـ ا قـرار داده  یاتیش را مستدل به روایخو يادعاها ت یـ روا يه در مراجـع و مصـادر  کـ م ی
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مراجـع  ن یتـر  موثـق  ن ویتـر  مهـم  راهـا   آن عیاران مذهب تشه بزرگان و سردمدکاند  شده
ننـد.  ک یمـ  سیش تدریه خویعلم يها را در حوزهها  آن دانند و تا به امروز یم مذهب خود

خود را بـه بـرادران و خـواهران     يح بودن سخنان و ادعاهایسو صحیکن عمل از یما به ا
 م.یا ع بستهیمداران تشدار را بر بزرگان و سرکگر راه انید يو از سوم یا ردهکش ثابت یخو

در برابـر   يش را سـد یشـدن معتقـدات خـو    الع بر میاز بزرگان مذهب تش ياریرا بسیز
ن یـ دن زمان مناسـب ا یبر آن دارند تا فرا رس ینند و سعیب یم غات پر زرق و برق خودیتبل

 نگاه دارند. یگران مخفیمعتقدات را از د
ه مگـر در  کـ اذهان برادران و خواهران مطرح خواهـد شـد   ن سؤال در ینون اکمطمئناً ا
ن مذهب، یدر ا ین معتقداتیرفتن وجود چنیه پذکوجود دارند  یع چه اعتقاداتیمذهب تش

 بود؟ما سخت و دشوار خواهد  يبرا
. در افـت یم یتاب خـواه کن یمختلف ا يها بخش ار مهم را ما درین سؤال بسیجواب ا

ه وسـلم)  یـ (صـلى اهللا عل رسـول اهللا   يهـا  ه متأسفانه فرمـوده کد یم دیتاب ما خواهکن یا
تاب ما با استعانت جسـتن بـه   کن یدر اشان مخالفت دارند. یت این با سخنان اهل بیهمچن

غـات پـر زرق و بـرق خـود،     یع بر خالف تبلیرد مذهب تشکم یمعبود بر حق ثابت خواه
ـ   یم محرف و دستخوردهآن را  شناسد و ینم تیقرآن موجود را به رسم ن یدانـد. و همچن

معبود بـر   يها یگ ژهیاز صفات و و ياریع بسیه در مذهب تشکد یم دیتاب خواهکن یدر ا
ـ از توح يچ اثرین مذهب هیحق نثار ائمه گشته و در ا و جـود نـدارد و    یتاپرسـت یکد و ی

ظهـور   ،مان به رجعتیع همچون ایر معتقدات مذهب تشیتاب به ساکن ین ما در ایهمچن
 د.یم رسانیرا به اثبات خواهها  آن رده و باطل بودنکو...اشاره  يامامت مهد

ث اهل سنت و جماعت یع احادیم بزرگان تشیدان یم ه ماک ییر است از آنجاکالزم به ذ
د و یـ رده و تنهـا قـرآن مج  کـ  يخـوددار ها  آن ردن بهکدانند از استدالل  یم اعتباررا فاقد 

را حجـت و  انـد   م انسان مقـرر داشـته  یه عقل و فطرت سلکع و آنچه یات مذهب تشیروا
 م.یا برهان خود قرار داده
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م به مـا  یخواه یم رده و از اوکمعبود بر حق دراز  ين مقدمه دست دعا بسویان ایدر پا
فرمـوده  هـا   آن ه در موردکقرار دهد  یه و ما را در زمره آنانق عطا فرمودیتو ف اخالص و

 :است

ۡ ِعَبادِ ﴿ ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسنَهُ  ۡلَقۡوَل ٱ�َۡسَتِمُعوَن  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�يَتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ ٱأ ۖ ٱَهَدٮُٰهُم  �َّ ُ َّ� 

ْولُواْ 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَوأ

َ
 .]18-17[الزمر:  ﴾١٨ ۡ�

هـا   آن نیرو بهتـر یه به سخنان گوش فرا داده و پکبشارت ده آن عده از بندگانم را «... 
رده کـ ت یرا هـدا هـا   آن ه معبود بر حـق کهستند  یسانکه آنان همان ک یگردند. براست یم

 .»اند یقیه آنان همان خردمندان حقک یاست. و براست

 مؤلف ابو عبدالرحمن
 





 
 
 

 توجه

تـاب از اسـم رافضـه    کن یه ما در اکن است یح تر ایه بهتر و صحکر است کالزم به تذ
ن، بـه  یاهل سنت و جماعت مخصوصـاً متقـدم   يرا نزد علمایم. زینکعه استفاده یش يبجا

 یه علـ کن بوده یمسلمانان ار یبا ساها  آن ه تنها اختالفکشده است  یم عه گفتهیش یسانک
 سته تریشا )اهللا عنه یرض(بن عفان  در خالفت از عثمان ) رااهللا عنه یرض(طالب  یابن اب
ـ یهـ  يو عبـاد  یدتیمسائل عق رد ند. ودانست یم ق تریو ال ر مسـلمانان  یبـا سـا   یچ اختالف

م یپرداز یها م آن ر اعتقاداتکتاب به ذکن یه ما در اک یه فرقه و مذهبیکدر حال اند. نداشته
. شـوند  یم دهیاهل سنت و جماعت رافضه نام ينامند اما نزد علما یم عهیاگرچه خود را ش

ند و فرقه رافضه را به نام دان ینم قت راین حقیت مسلمانان ایثرکه امروزه ایکاز آنجائ یول
 یبرخ یگمتا باعث سر در م یا دهیعه نامیرا شها  آن تاب خودکز در یشناسند، ما ن یم عهیش

 م.یاز خوانندگان نگرد





 
 
 

 )یتا پرستیک( دیعه و توحیش

د و یه توحع در مورد مسألینش مذهب تشیب یتاب به نقد و بررسکن بخش از یما در ا
ت را ید الوهیت و سپس توحید ربوبیتوح ن رابطه ما نخستیم. در ایپرداز یم یتا پرستیک

 م داد.یقرار خواه یمورد بررس
بـا  ه در رابطـه  کـ د یات قرآن مجیآن دسته از آ یرسراهل سنت و جماعت با ب يعلما

ه مسائل مربـوط بـه   کاند  دهیجه رسین نتیند به ایگو یم سخن یتا پرستیکد و یمسائل توح
ـ الوه دیت و توحید ربوبیتوح :تحت سه دسته و گروه یتاپرستیک د أسـماء و  یـ ت و توحی

 رند.یگ یم صفات قرار





 
 
 

 تید ربوبیتوح

ـ توح انـد:  ت گفتـه ید ربوبیف توحیاهل علم در تعر گانـه و منفـرد   ی یعنـ یت یـ د ربوبی
رفتن آن تنهـا بـه اراده و   یه صورت پذکدن به آنچه یدانستن خداوند متعال در تحقق بخش

  ر است.یان پذکام قدرت الهى
، یردن امـور هسـت  کـ اداره  ها، آن رساندن به يمخلوقات، روزنش یهمچون آفر يامور

 .1بردنام ن مقام به عنوان مثال یدر ا توان یم دن و بازپس گرفتن آن رایبخش یزندگ
ـ ربوب دید در مورد توحیات قرآن مجیاز آ ياریبس خداوند متعال در ت سـخن رانـده   ی

 :معبود بر حق فرموده 54ه یاف آ. در سوره اعراست

﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
ُ ٱَ�َباَرَك  ۡ�  .]54األعراف: [ ﴾٥٤ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ

د. منزه و بلند مرتبـه  باش یم از آن خداوند یینش و فرمانروایه آفرکد یمردم ) بدان ي(ا«
 .»ان استیه خالق و پادشاه عالمکند است خداو

ن با وجـود انحرافـات   کیه مشرکن مطلب هستند یانگر اید بیات قرآن مجیاز آ ياریبس
ت یـ ت خداونـد متعـال در صـفات ربوب   یت، اما به وحدانید الوهیم خود در مورد توحیعظ

 اند. شده ینم كب شرکن رابطه مرتیمان داشته و در ایا
 د:یفرما یم خداوند متعال

ۡن َخلََقُهۡم َ�َُقولُنَّ  َولَ�ِن﴿ ۡ�َُهم مَّ
َ
ۖ ٱَس� ُ  .]87الزخرف: [ ﴾�َّ

ـ را آفرهـا   آن یسـ کچه  ین بپرسکیاگر از مشر« : نـاً پاسـخ خواهنـد داد   یقی  ده اسـت، ی

                                                 
توان به این کتابها مراجعه  براي کسب اطالعات بیشتر در مورد مسائل مربوط به این نوع از توحید می -1

، شرح العقیده الطحاویه البن ابی العز الحنفی ص 33/  10کرد: مجموع فتاوي شیخ االسالم ابن تیمیه 
ی أهـم المهمـات   ، وسـؤال وجـواب فـ   33، تیسیر العزیز الحمیـد لسـلیمان بـن عبـدالوهاب ص     17

 .5لعبدالرحمن بن سعدي ص 
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 .»خداوند
 :فرموده است 31ه یونس آیال در سوره ن خداوندمتعیهمچن

َمآءِ ٱَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
 لَۡ�َّ ٱَوَمن ُ�ۡرُِج  ۡ�

ۚ ٱَوَمن يَُدبُِّر  ۡلَ�ِّ ٱِمَن  لَۡمّيَِت ٱَوُ�ۡخرُِج  لَۡمّيِِت ٱِمَن  ۡمَر
َ
ۚ ٱفََسيَُقولُوَن  ۡ� ُ فََ� َ�تَُّقوَن  �َّ

َ
 ﴾٣١َ�ُقۡل أ

 .]31يونس: [
ه کـ نیا ایـ رسـاند؟ و   یم ين شما را روزیه از آسمان و زمکست کیان را ) بگو کمشر«(
ه جانـدار  کاست  یسکو چه  ؟شما است يها چشم و ها گوش نندهیو آفر کمال یسکچه 

 را اداره یه امـور هسـت  کـ اسـت   یسـ کو چه  ند،یآفر یم جان را از جاندار یب وجان  یب را
ه کـ د (یهراسـ  ینمـ  ا از عقاب اویبگو: آها  آن به پاسخ خواهند داد: خداوند.ها  آن ند؟ک یم
 .»د)؟یورز یم كنگونه در عباداتتان شریا

ت و یـ د الوهیـ همواره در توح  ت،ید ربوبیمان داشتن به توحین با وجود اکیمشر ،يآر
 كشـر  یپرستش و عبادت خداوند دچار انحراف شده و در عبادات خود به خـالق هسـت  

 د:یفرما یم هن رابطیدند. خداوند متعال در ایورز یم

ِ  َوَما﴿ ۡ�َ�ُُهم ب
َ
ِ ٱيُۡؤِمُن أ ۡ�ُِ�وَن  �َّ  .]106يوسف: [ ﴾١٠٦إِ�َّ َوُهم مُّ

 كن حـال بـه او شـر   یه در عـ کـ نیآورند مگر ا ینم مانیبه خداوند اها  آن نیشتریو ب«
 ».ورزند یم

ع در رابطـه بـا   یه در مذهب تشـ ک ییها یگمراه از انحرافات و یر برخکنون ما به ذکا
ـ مـا بـه ا   هـا  یگمراهـ  انحرافـات و ن یان ایم. از میازدپر یم ت وجود داردید ربوبیتوح ن ی

 رد:کم یمطالب اشاره خواه

 پروردگار دانستن ائمه را رب و -1
اما با مراجعـه بـه    دارد، یم وا یم را به تعجب و شگفتن عنوان خواننده محتریمطمئناً ا

ن یـ م شـد ا یع نوشته شده، متوجـه خـواه  یث مذهب تشیر و حدیتفس يها تابک آنچه در
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 رفت.یپذآن را  یستیه باکاست  یقت تلخیمسأله حق

نقل شده  )عنه اهللا ی(رضطالب  یبن اب ین از علیدروغ یتیروا »األنوار مرآة«تاب کدر 

 .1»دارم یم آرام نگاهآن را  هکن هستم یمن همان رب و پروردگار زم« اند: شان گفتهیه اک
ن یپروردگـار زمـ  ا رب و یآ ده است.یجا رسکدجاالن به  يره سریو خ ید گستاخینیبب

ـ  )اهللا عنـه  یرضـ (طالب  یابن اب یان دارد علکا امید؟ و آباش یم جز خالق آن یسک ن یچن
 د:یفرما یم عالاورند؟ خداوند متیبر زبان ب يا فر آلود و ملحدانهکسخن 

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱُ�ۡمِسُك  �َّ �َض ٱوَ  لسَّ
َ
َحٖد ّمِۢن  ۡ�

َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
ٓ إِۡن أ ن تَُزوَ�ۚ َولَ�ِن َزاَ�َا

َ
أ

 ِ  .]41فاطر: [ ﴾ۦٓۚ َ�ۡعِده
رو بـه زوال  هـا   آن و اگر دارد. یم محفوظ نگاه ين را از نابودیو زم ها آسمان خداوند«
  .»باز دارد يرا از زوال و نابودها  آن تواند ینم جز او یسکنهند 
 د:یفرما یم وره الزمر خداوند متعالس 69ه یم. در آیپرداز یم يگریدر مثال کنون به ذکا

قَِت ﴿ َ�ۡ
َ
�ُض ٱ َوأ

َ
 .]69الزمر: [ ﴾بِنُورِ َرّ�َِها ۡ�

 .»گشت ینور رب پروردگار خود نوران امت) ازین (محشر در روز قیو زم«
 اند. ردهکر یه را چگونه تفسین آیعه ایر شیتفس يها تابک مینید ببییایب

ه در مـورد  کـ د از ابا عبـداهللا نقـل شـده    باش یم آن مفضل بن عمر يه راوک یتیدر روا
شـان  یرب هنگام ظهـور امـام چـه رخ خواهـد داد؟ ا     نور مراد از« اند: ه گفتهین آیر ایتفس

د و مـاه نخواهـد   یبه نور خورش یاجیگر احتیبوده و د یافکمردم  يامام برا فرمودند: نور

 . 2»بود

                                                 
، (مطبعـه االفتـاب،   59مرآه االنوار البی الحسن الشریف بن الموالی محمد طاهر البناطی الفتـونی ص   -1

 هـ). 1374طهران 

، (تصحیح و تعلیق: طیب الموسوي الجزائري، ط. الثانیـۀ،  2/253تفسیر القمی لعلی بن ابراهیم القمی  -2
(ط: طهـران، الثانیـه)، تفسـیر الصـافی      4/87هـ)، البرهان لهاشم بن سـلیمان الکتکـانی    1387بیروت 

 ، (تصحیح: حسین االعلمی، موسسه االعلمی، بیروت).   4/331للفیض الکاشانی 
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 خداوند متعال 110ه یآ هفکم. در سوره یپرداز یم يگریر مثال دکنون به ذکا

َحَدۢ�  ۦٓ َوَ� �ُۡ�ِۡك بِِعَباَدةِ َرّ�ِهِ ﴿ :دیفرما مى
َ
و در عبادت و «. ]110الكهف:[ ﴾١١٠أ

 ».دنورز كپرستش رب و پروردگار خود، شر
ه شخص درمـورد  کن است یه گفته شده: مراد این آیدر مورد آ یاشیر عیتاب تفسکدر 
را  يم فرود آورد و أحدیسر تسل -ه السالمیعل- ین علیرالمؤمنیفت در برابر امخالمسأله 

 .1»نگرداند یکشان شریبا ا
» رب«لمـه  کات بر آن داللت دارند مـراد از  ین آیار اکواضح و آش یه معانکهمانگونه 

ـ توانـد چ  ینمـ  لمه به امامکن یردن اکر یات خداوند متعال بوده و تفسین آیدر ا جـز   يزی
 و ضاللت باشد. یگمراه

ـ از روا یکـی ه در کده یرس ییبه جا ها ضاللت و ها یگمراه نیا عه در یات مصـادر شـ  ی
 یاز رسـول اهللا صـل  «گفتـه شـده:    ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یو معراج پ مورد قصه اسراء

با شـما سـخن گفتنـد؟     یده شد خداوند در شب معراج به چه زبان و لغتیه و آله پرسیعل
ن مسـأله  یطالب. ا یبن اب ی: به لغت و زبان عله و آله پاسخ دادندیاهللا عل یصل ل اهللارسو

ه کـ د یـ ن شما بودیدم: ایه از خداوند متعال پرسکو تعجب وا داشت  یچنان مرا به شگفت

 .2»طالب؟ یابن اب یا علید یبا من سخن گفت
ن برهـان و  یبهتر ها یگمراه نیه شناعت و قبح اکم یردکته اشاره کن نیز به ایما قبالً ن

 است.ها  آن ل بر بطالنیدل

                                                 
، (تصـحیح وتعلیـق: هاشـم الرسـولی المحالتـی،      2/353ر العیاشی لمحمد بن مسـعود العیاشـی   تفسی -1

(چـاپ سـابق    3/270(چاپ سابق الذکر). وتفسیر الصـافی   2/497المکتبه العلمیه، طهران)، والبرهان 
 الذکر) .

 هـ).  1381، (تعلیق: هاشم الرسولی، المطبعه العلمیه، قم 1/106کشف الغمه الألربلی  -2
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 ا و آخرت را از آن امام دانستنیدن -2

 وا .1»دباش یم ن از آن امامیزم«ده است: ینگونه نامیاب خود را اتکاز ابواب  یکی ینیلک
ابـا   :دیـ گو یمـ  ریابوبصـ « رده است:کت ین مضمون رواین به ایدروغ یثین باب حدیا در

ا و آخرت از آن امـام هسـتند و تحـت    یه دنک یدان ینم ایفرمودند: آ -ه السالمیعل-عبداهللا 

 .2»م او قرار دارند؟کتصرف و ح
گـردد؟   ینمـ  ت محسـوب یـ د ربوبیح در توحیدن صریورز كن اعتقاد باطل، شریا ایآ
ـ قـرآن مج  انـد.  قبول نداشتهآن را  زیابوجهل و ابولهب ن یه حتک کیشر ن یـ د در مـورد ا ی

 فرموده است:مسأله 

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  �

َ
َ ٱَ�ۡعلَۡم أ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
 .]107البقرة: [ ﴾ۡ�

 »ن از آن خداوند است؟یو زم ها آسمان ییت و فرمانرواکیمال یدان ینم ایآ«
 :معبود بر حق فرموده است يگریه دیآو در 

ِيٱ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥَ�ُ  �َّ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ُ ا َولَۡم يَُ�ن �َّ  ﴾لُۡمۡلِك ٱَ�ِ�ٞك ِ�  ۥَولَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ

 .]2الفرقان: [
 يو هرگـز فرزنـد  . ن از آن او اسـت یو زمـ  ها آسمان تکیو مال ییه فرمانراکس کآن«

 .»ندارد یو پادشاه ییدر فرمانرا یکینداشته و شر
 :سوره نجم معبود بر حق فرموده است و در

وَ�ٰ ٱوَ  �ِخَرةُ ٱ فَلِلَّهِ ﴿
ُ
 .]25النجم: [ ﴾٢٥ ۡ�

 .»ا و آخرت از آن خداوند استیدن«
 ين اثریتر کوچک مان داشته باشدین اعتقادات باطل ایه به ایکسکدر قلب  توان یم ایآ

                                                 
، (تصحیح و تعلیـق: علـی اکبـر الغفـاري، دار الکتـب االسـالمیه،       410-1/407اصول الکافی للکلینی  -1

 هـ). 1388طهران، الثالثۀ: 

 (چاپ سابق الذکر). 1/409اصول الکافی  -2
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 افت؟ی یتاپرستیکد و یاز توح
 سکچید. و هباش یم ا و آخرت از آن خداوند متعالیت نام دنکیو مال یی، فرمانروايآر

از مخلوقـات   يحـد بـه ا آن را  از یا قسمتیو  ییمانراون فریند خداوند اکتواند ادعا  ینم
ـ اثبات ا يبرا یل و برهانیچ دلی. چون هرده استکخود واگذار  ن ادعـا وجـود نـدارد و    ی

ـ یان و رهبران خـو یشوایپند در مورد توان یم يا فرقه روان هر مذهب ویپ  ين ادعـا یش چن
 داشته باشند. یاساس یب پوچ و

 داشتن به حلول خداوند در ائمه داعتقا -3
ن اعتقاد فاسـد و ملحدانـه گفتـه شـده:     یع در رابطه با ایات مذهب تشیاز روا یکیدر 

د و یشـ کفرمودند: آنگاه خداوند دست راسـت خـود را بـر مـا      -ه السالمیعل-ابا عبداهللا «

... اما خداوند ذات ما « گفته شده: يگریت دیو در روا .1»ردکدر وجود ما حلول  ینوراله

در  یار بزرگینقش بس ین اعتقاد باطلیمان داشتن به چنیا .2»ختیرا با ذات خود در هم آم
هـا   آن ردنکجه پرستش و عبادت یت و در نتیاز صفات ربوب یمتصف دانستن ائمه به برخ

بـه آنچـه در    یم و نگاهینکع مراجعه یث مذهب تشیحد يها تابک داشته است. ما اگر به
ـ از روا يارید در بسـ یم دیم خواهینکافیباب معجزات ائمه نوشته شده ب ات، انجـام دادن  ی

تواند انجام  ینم جز خداوند متعال یسکنگونه امور را یه اکبه ائمه نسبت داده شده  يامور
ردن مردگـان  کـ طالب را قادر به زنده  یابن اب یات، علین روایاز ا یکیدهد.. بعنوان مثال 

ـ   یمخزوم نـزد علـ   یله بنیاز قب یجوان« ت گفته شده:ین روایند. در اک یم یعرفم  یبـن اب
ش فـوت  یبرادرم چند روز پ !من ییدا يد: ایگو یم شانیآمده و به ا -ه السالمیعل-طالب 

ـ   ین و افسرده ساخته است. علیار غمگین حادثه ناگوار مرا بسیرد و اک -طالـب   یبـن اب
گـر  یبـرادرت را بـار د   یخـواه  یمـ  ایدر جواب خطاب به جوان فرمودند: آ -ه السالمیعل

                                                 
 ، (چاپ سابق الذکر).  445و 442و 441و 1/440اصول کافی  -1

 ، (چاپ سابق الذکر).445و 442و 441و 1/440اصول کافی  -2
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ـ   یدهد. عل یم ار خوشحال گشته است پاسخ مثبتیه بسک؟ جوان ینیبب -طالـب   یابـن اب
ه یـ عل- یه علـ یکد: قبر او را به من نشان ده. هنگامیفرما یم خطاب به جوان -ه السالمیعل

خود چند ضـربه بـه    يگفته و با پا یلب سخن ریشان زیرسند ا یم و جوان به قبر -السالم
 بـر زبـان   یسـخنان  ین عمل ناگهان مرده از قبر بر خاسته و به زبان فارسـ یزنند. با ایقبر م

 ؟ مـرد پاسـخ  يپرسند: مگر تـو عـرب نبـود    یم از او -ه السالمیعل-ن یرالمؤمنیراند. ام یم

ـ تغ یمرگ زبانم بـه فارسـ  بودم، پس از  1یو فالن یرو فالنیاما چون من پ ،دهد: بله یم ر ی

 .2»افتی
اهللا عنه تمام مردگان قبرستان  یطالب رض یابن اب یگفته شده عل يگریذوبه دکو در ا

طالـب   یابـن علـ   یادعا شـده علـ   يگرین دیت دروغیو در روا . 3اند ردهکجبانه را زنده 

 .4اند رون آوردهیصد شتر از آن ب یه سنگکبه ت يا ضربه اهللا عنه با زدن یرض
ه کهستند  که و اساس و مضحیپا یب م چنانیز گفتیه قبالً نکات همانگونه ینگونه روایا
 ست.یل و برهان نیر دلکبه ذ یاجیچ احتیهها  آن اثبات بطالن يبرا

ـ چه را بخواهند حالل و  ند هرتوان یم ه ائمهکنیداشتن به ا اعتقاد -4 ا حـرام  ی
 گردانند

ـ یع یه تشرکن است یداشتن به ا مانید، ایاز اصول توح یکیم یدان یم ما حـالل و   یعن
در  یچ مخلـوق ید. و هـ باش یم معبود بر حق يها یژگیو ات ویدن از خصوصیحرام گردان

                                                 
 باشد. مراد ابوبکر و عمر (رضی اهللا عنهما) می -1

(احیـاءالتراث   41/192، (چاپ سابق الـذکر)، بحـار االنـوار للمجلسـی     1/457اصول الکافی للکلینی  -2
 1370لمطبـوع بـالنجف   ، (ا76هـ)، بصائر الدرجات للصـفار ص   1403العربی، بیروت، الطبعه الثالثه 

 هـ).

 (چاپ سابق الذکر). 41/194بحار االنوار للمجلسی  -3
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 د:یفرما یم داوند متعالندارد. خ ین نقشیتر کوچک ن مسألهیا

﴿ ُ�َ �َ
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
 .]54األعراف: [ ﴾ۡ�

 »از آن خداوند است. یینش و فرمانروایه آفرکد یبدان«
در  ین نقشـ یتـر  کوچک اند ت بودهیخ بشریافراد تارن یتر دهیه برگزکز یامبران نیپ یحت

 اند. بوده یعت الهیفقط مبلغان شرها  اند، آن م نداشتهیل و تحریتحل
م یل و تحریرفتن تحلین را در رابطه با پذکیمشر 21ه یآ يمعبود بر حق در سوره شور

 :دیفرما مى وهش و سرزنش قرار دادهکخود مورد ن رهبران و سردمداران

مۡ ﴿
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  أ َذۢن بِهِ  ّ�ِينِ ٱلَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ ٱَما لَۡم يَأ ُ  .]21الشوری: [ ﴾�َّ

ه بدون اجـازه  ک) دارند ییق فرمانراویسته و الی(شا یانیخود خدا ين) براکیا (مشریآ«
ردن کـ (مـراد از اسـتفهام و پرسـش، گوشـزد      .»انـد؟  نهـاده  بناها  آن يرا برا یامکاح یاله

ن یع در مورد ایم مذهب تشینید ببییاینون بکاست). اها  آن ن عملین به باطل بودن اکیمشر
انـد   ع نقـل شـده  یه در مراجع و مصادر مذهب تشک یاتیدارد. بنابر روا يمسأله چه اعتقاد

 يا حـرام گرداننـد. آقـا   یـ هند حـالل و  ند هر چه را بخواتوان یم ع داشته ویائمه حق تشر
ـ : «هکرده کت را نقل ین روایاب خود اتکدر  ینیلک و  یخداوند متعال نخست محمد و عل

رد و کـ ر مخلوقات را خلـق  ید و پس از گذشت هزار دهر سایهم السالم را آفریفاطمه عل
ن سـه تـن هـر چـه را     ین سبب اید. به همیواجب گردانها  آن ن سه تن را بریاطاعت از ا

 .1»گردانند یم ا حرامیبخواهند حالل و 
 خداوند متعال اطاعت از«...  د:یگو یم ذوبهکت مین روایاز شرح ا یدر قسمت یمجلس

دانسـت   یستیبا». دیز واجب گردانین و آسمان نیزم جمادات یرا بر تمام خالئق حتها  آن
ان یشـوا یدر مـورد رهبـران و پ   ينصاران و یهودیه کاست  ين اعتقاد باطل همان اعتقادیا

 :دیفرما مى ن رابطهیند متعال در اخود داشتند. خداو یمذهب
                                                 

(چـاپ سـابق    25/3404(چاپ سابق الذکر)، بحـار االنـوار للمجلسـی     1/441اصول الکافی للکلینی  -1
 الذکر).



 25  بوبیتتوحید ر

ْ ٱ﴿ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ  .]31التوبة: [ ﴾�َّ

 .»ش قرار دادندیان خود را رب خویواشیپ يهود و نصاری«
هـود و  یان داشـته چگونـه   یـ رده و بکـ ر یه را تفسـ یآن یا یافکتاب اصول کدر  یتیروا
ـ در ا اند. ش قراردادهیخود را رب خو ینیان دیشوایپ ينصار ابـا  «ت گفتـه شـده:   یـ ن روای

 هرگـز  يهود و نصاری یان مذهبیشوایفرمودند: به خداوند سوگند پ -ه السالمیعل-عبداهللا 
 سـخن  یسـ کردند هرگز ک یم راار کنیردن خود فرا نخواندند. و اگر اکرا به عبادت ها  آن
ه حالل را بر مردم حرام و حرام را کن بود یانجام دادند اها  آن رفت. آنچهیپذ ینم راها  آن

 .1»دندیحالل گردانها  آن بر
ه از کـ  یمـ یل و تحریرفتن تحلیر گشته، گردن نهادن و پذکت ذین روایبنابر آنچه در ا

ت یـ در ربوب كمحسوب گشته و شر ن مخلوقیردن اکعبادت  یجانب مخلوق باشد، نوع
 د.باش یم خداوند متعال

ان یـ ه بـر اسـاس آن ب  کـ ز به دنبال داشته است ین يگرین اعتقاد باطل، اعتقاد باطل دیا
ده امام دارد. او اگـر  اار به خواست و یبستگها  آن ردنکتمان کا یو  یام شرعکساختن اح

عه در یات شـ یاز روا یکیند. در کتمان کروان خود یرا از پ یام شرعکد احتوان یم بخواهد
ـ ر ایدر مـورد تفسـ   -ه السالمیعل-د: از امام رضا یگو یم وشاء«نمورد گفته شده: یا ه یـ ن آی

 دم:یپرس

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]43النحل: [ ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

  ».دیبپرساز علما و دانشمندان آن را  د،یدان ینم را يا مسأله اگر«
م مسـائل  کـ ح یسـت یم. مـردم با یر ما هستکفرمودند: مراد از اهل ذ -ه السالمیعل-امام 

 خود را از ما بپرسند.

                                                 
ر است در مراجع اهل سنت و جماعت نیز حـدیثی بـه ایـن    . الزم به تذک1/53اصول الکافی للکلینی  -1

مضمون از رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) روایت شده است. اما اهل علم ایـن حـدیث را ضـعیف    
 دانسته اند.
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 م؟یننده هستکمن گفتم: شما سؤال شونده و ما سؤال 
 شان فرمودند: بله.یا

 م؟یخود را از شما بپرس يها سؤال ا بر ما واجب استیمن گفتم: آ
 شان فرمودند: بله.یا

 د؟یما را پاسخ ده يها سؤال ب استجا بر شما وایآ گفتم:من 
م داد و اگـر  یشـما پاسـخ خـواه    يهـا  سـؤال  م بهیما اگر خواست ر،یشان فرمودند: خیا

 .1»ردکم یخواه يم از پاسخ دادن خوددارینخواست
ـ بزرگ به اهل ب یت متضمن اهانتین روایه اک یبراست ه یـ (صـلى اهللا عل ت رسـول اهللا  ی

 :نند فرموده استک یم تمانکه حق را یکسانکد. خداوند متعال در مورد باش یم وسلم)

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ نَزۡ�َا ِمَن  �َّ
َ
ُٰه لِلنَّاِس ِ�  لُۡهَدىٰ ٱوَ  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱيَۡ�تُُموَن َمآ أ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم 
ُ
ُ ٱأ ٰعُِنونَ ٱَوَ�ۡلَعُنُهُم  �َّ  .]159البقرة: [ ﴾١٥٩ ل�َّ

 يتـاب بـرا  کرا در هـا   آن را ما نازل سـاخته و  يا نندهک تیار و هداکات آشیه آیکآنان«
دارند، خداوند و فرشـتگان   یم ده نگاهیتمان ساخته و از مردم پوشک م،یا ح دادهیمردم توض

 .»دهند یم راررا مورد لعنت خود قها  آن نیو مؤمن
ام کاز اح يزیه چک ز اجازه ندادهین ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یبه پ یخداوند متعال حت

 ه وسـلم) یـ (صلى اهللا عل. خداوند متعال خطاب به رسول اهللا ندک تمانکرا از مردم  یشرع
 :دیفرما مى

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾ۥۚ بَّلِۡغ َما

 .]67املائدة: [
ن ین. و اگر چنـ که از پروردگارت بر تو نازل گشته را به مردم ابالغ کامبر آنچه یپ يا«

 .»يا ردهکرا ابالغ ن یرسالت اله ینکن
                                                 

(چـاپ سـابق الـذکر) ،     2/68(چاپ سابق الذکر)، تفسـیر القمـی    211-1/210اصول الکافی للکلینی  -1
 (چاپ سابق الذکر).   23/174بحار االنوار للمجلسی 



 27  بوبیتتوحید ر

عه یات مصـادر شـ  یه در رواکن اعتقاد فاسد و باطل است یدانست به سبب هم یستیبا
ـ ان تا قبل از زمان امام محمد باقر رحمت اهللا علیعیگفته شده ش ه از چگونـه بجـا آوردن   ی

 یکـی ستند. در دان ینم ن رایت دیاز اصول و اساس ياریخبر بوده و بس یب از عبادات یبرخ
ان تـا قبـل از   یعیشـ « :رده گفته شدهکت یتاب خود رواکدر  ینیلکآن را  هکات ین روایاز ا

حج را بلـد نبـوده و    کمناس يت ادایفکی -ه السالمیعل-زمان امام ابو جعفر (محمد باقر) 
در زمـان   -ه السـالم یـ عل-ه امام محمـد بـاقر   کنیتا ا ستند،دان ینم از حالل و حرام يزیچ

ـ ان یعیحج و مسائل حالل و حرام را به ش يت ادایفکیش یخو ـ ا .1»اد دادنـد ی ت یـ ن روای
و  یطالب و حسن بن علـ  یابن اب ین علیر المؤمنیم به امیبس عظ یذوبه متضمن اهانتکم

 د.باش یم نیاهللا عنهم اجمع ین رضیبن حس یو عل ین بن علیحس
ـ  یـ روان پروپـاقرص ا یان خود را هواداران و پیعیه شکن است یمگر نه ا  ین ائمـه معرف

ـ ا اینند؟ آک یم روان یـ ان اسـالم را از پ کـ ار يت ادایـ فکین و یـ ن ائمـه حـالل و حـرام د   ی
 تیـ د چگونه تحت سرپوش حـب آل ب ینیرده بودند؟ خودتان ببکتمان کپروپاقرص خود 

 اند. ردهک ه وسلم)ی(صلى اهللا علت رسول اهللا یرا نثار اهل ب ها اهانت نیتر بزرگ

ـ   که حرکنیاعتقاد داشتن به ا -5 از  یت ابرها و بوجود آمدن رعـد و بـرق ناش
 دباش یم اراده امام

پندارنـد   یمـ  انیعیشـ هـا   آن ه بر اسـاس کوجود دارند  یاتیع روایدر مراجع مذهب تش
ات بوجود ین روایاز ا یکیئت ائمه قرار دارند. در یتحت اراده و مش یاز امور هست یبرخ

ـ از اراده و خواست امام دانسته شده است. در ا یآمدن رعد و برق، ناش ت گفتـه  یـ ن روای
ه ناگهـان  کـ نشسـته بـودم    -ه السالمیعل-د: نزد ابا عبداهللا یگو یم سماعه بن مهران«شده: 
ن یفرمودند: ا -ه السالمیعل-ن هنگام ابا عبداهللا یا ده شد. دریشن یبیرعد و برق مه يصدا

ار مـا  یـ دم: منظورتـان از  یار شما اسـت. مـن پرسـ   یاز اراده و خواست  یرعد و برق ناش

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 2/20اصول الکافی للکلینی  -1
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 .1»-ه السالمیعل-ن یر المومنیند: امشان فرمودیست؟ اکی
ه کـ انـد   ن جرأت را به خود دادهیا ید و مجلسیه چگونه مفکاست  یشگفت یبس يجا

ـ یا یتیروا  سـت را در یت نیـ در ربوب كجـز الحـاد و شـر    يزیـ ه مضـمون آن چ کـ ن ینچن
 دهند. يخود جا يها تابک

ـ اها  آن رده وکور کر و چشمانشان را کرا ها  آن يها گوش ا خداوند متعالیگو ه یـ ن آی
 ه در آن فرموده شده:کاند  دهیند ده ویمه را نشنیرک

ِيٱ ُهوَ ﴿ َق ٱيُرِ�ُ�ُم  �َّ َحاَب ٱَخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوُ�نِشُئ  لَۡ�ۡ  .]12الرعد: [ ﴾١٢ �َِّقاَل ٱ لسَّ
ش و یم دادن شما از خشم و غضـب خـو  یب يه برق را براک) است او (خداوند متعال«

 .»آورد یم ن را بوجودیسنگ ياند و ابرهاینما یم به رحمتش به شماتان  د بستنیام يبرا
رت خـود را از دسـت   یغوطـه ور گشـته و بصـ    یدجاالن چنان در ضاللت و گمراهـ 

ـ را بـه ح  يهر انسان عاقل و خردمنـد  ها، آن يا افسانه و یات جعلیه رواکاند  داده رت و ی
 دارد. یم تعجب وا

رده اسـت  کـ ر کـ تاب خـود ذ کدر آن را  یه مجلسکات یروان یگر از اید یکیبه  دیائیب
به دو  -ه السالمیعل-طالب  یبن اب یعل يروز«ت گفته شده: ین روایم. در ایگوش فرا ده

ه یـ عل- یگشتند. آنگاه امام عل یه ابر ناگهان همانند دو قالکن دو تیا ردند.که ابر اشاره کت
گـر سـوار   یبـر د .. بر ا. له سلمان و مقداد واز جم ارانشانین ابرها و یاز ا یکیبر  -السالم

اد زدند: من چشم خداوند در یابر فر پس از سوار شدن بر -ه السالمیعل- یشدند. امام عل
ه کـ ان خالئق هستم. من همـان نـور خداونـد هسـتم     ین هستم. من زبان خداوند در میزم

در مـورد   یامـام علـ  اران یـ  یالیـ ن قصـه خ یدر ادامه ا .2»... من، گردد ینم هرگز خاموش
ـ از ا تـر  میعظـ  مـن «نـد:  یگو یم شان در جوابیپرسند. ا یم شانیامبران از ایعجزات پم ن ی

                                                 
 27/33هــ)، بحـار االنـوار للمجلسـی      1402، (مؤسسه االعلمی، بیروت 327االختصاص للمفید ص  -1
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د مـن  یاف و انسان را آفرکه دانه را شکمعجزات را به شما نشان خواهم داد. سوگند به آن
ه کـ ئت خـود دارم  ین را تحت اراده و مشیو زم ها آسمان وتکاز مل یمیآنچنان مقدار عظ

ـ نآن را  از کیمقدار اند كتوان در یحتشما  ـ ز نداری ـ در ادامـه ا  .1»دی ب و یـ ن قصـه عج ی

را  والسـالم)  ة(علـیهم الصـال   امبرانیشان پیاران ایطالب و  یبن اب یعل«ب گفته شده یغر

طالب از او سـبب   یبن اب یاران علیه یکست. هنگامیگر یم امبران سختیاز پ یکیدند. ید
دن من ین هر بامداد به دیرالمؤمنیش امیپ یاو در جواب گفت: تا مدت .دندیستن را پرسیگر

عبادت  يبرا يشتریب يرویشان نیستن به ایت نگرکنشستند و من به بر یم نارمکآمده و در 
ـ و اانـد   امـده یدن من نیشان به دیه اکنون مدت ده روز است کردم. اما اک یم دایردن پک ن ی

 یامام علـ «ن قصه گفته شده: یه ادر ادام .2»ساخته استن یار افسرده و غمگیمسأله مرا بس
را بـه  هـا   آن شـان یخواهند چشمانشان را ببندنـد. آنگـاه ا   یم اران خودیاز  -ه السالمیعل-

 -ه السـالم یعل- یز درازتر هستند. امام علیه مردمان آن از درخت نخل نکبرند  یم يبازار
ه از کشند ک یم يادیاز قوم عاد هستند فر ن مردمانیند ایگو یم اران خودیه به کنیپس از ا

 -ه السـالم یعل- یه امام علیکان هنگامیگردند. و در پا یم كشدت آن همه آن مردمان هال
ه شما کم یخور یم سوگند :ندیگو یم شانیاران ایگردند  یم شان به شهر خود بازیاران ایو 

ه ماالمال و سرشار از خرافات کنیبا ا یالین قصه خیا .3»دیم خداوند هستیه عظینشانه و آ
نـد. او پـس از   ک ینمـ  ردآن را  قـت داشـتن  یاحتمـال حق  یاما مجلس ،دباش یم اتکیو شر

 ردآن را  امـا مـا  «د: یـ گو یمـ  .4»ام دهین قصه را در مراجع و مصادر ندیا«ه کنیاعتراف به ا
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 .1»مینک ینم
ماالمال خرافات  هک یتیقت داشتن روایاحتمال حق یمجلس يد چگونه آقاینیخودتان بب

ـ از مصادر و مراجع روا یکچیات است و در هکیو شر نـد.  ک ینمـ  ت نشـده اسـت را رد  ی
مـان  یبـه آن ا  یمجلس يشد آقا یم از مراجع و مصادر نقل یکیت در ین روایمطمئناً اگر ا

 نسبت به صحت داشـتن آن بـه دل خـود راه    يدیو ترد کچگونه شیرده و هکدا یامل پک
 داد. ینم
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 تیالوه دیتوح

نون در کم، ایعه نسبت به آن آشنا شدینش شیت و بید ربوبیه نخست با توحکپس از آن
 م.یران یم ن مذهب نسبت به آن سخنینش ایت و بید الوهیمورد توح

م یتـوان  یمـ  مینـ کف یـ ت را بصورت سـاده و واضـح تعر  ید الوهیم توحیما اگر بخواه
ه شخص مسلمان فقط معبود بر حق را بپرسـتد و آنچـه   کنیا یعنیت ید الوهیتوح :مییبگو

ـ از مخلوقـات بجـا ن   يحـد ا يگردد را برا یم و پرستش محسوب ه شرعاً عبادتک اورد. ی
 ند:یه بگوک ردهکد متعال مسلمانان را امر خداون

 .]5الفاحتة: [ ﴾٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ�  إِيَّاكَ ﴿
 ».مییجو یم رده و تنها از تو استعانتکتنها تو را عبادت «

 انـد،  مـان داشـته  یت اید ربوبیتوحز به ین نکیمشر یه حتکن مطلب یبا در نظر داشتن ا
امبران، دعـوت و فراخوانـدن   یبعثت پ یه علت و سبب اساسکد یجه رسین نتیبه ا توان یم

ه شـرعاٌ  کدن در آنچه یورز كاز شرها  آن داشتنت و بر حذر ید الوهیتوح يمردم به سو
 گردد، بوده است. یم عبادت و پرستش محسوب

 دیـ ن نـوع از توح یـ ع نسـبت بـه ا  ینش تشـ یر بکنون به ذکن مقدمه مختصر، ایپس از ا
منسـوب بـه    یاتیع روایدر مراجع و مصادر مذهب تش :گفت یستیم. متأسفانه بایپرداز یم

ه بـا  کـ انـد   ردهکـ ق یتشو یب شدن اعمالکان را به مرتیعیشها  آن ه درکائمه وجود دارند 
ست ین يدیو ترد کچ شیه يمنافات و تضاد دارند. البته جا یتاپرستیکت و ید الوهیتوح

 انـد.  بـوده  يو مبر كن سخنان و گفتارها پایاز ا ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یت پیه اهل بک
ن مسأله یم. اینک یم اشاره يگریار مهم دیمسأله بسات به ین روایما قبل از سخن در مورد ا

ـ آفرار از  يع برایه سردمداران مذهب تشکن است یا د و یـ ه مسـلمانان را بـه توح  کـ  یاتی
جا کدر هر  اند، دن در عبادات بر حذر داشتهیورز كرا از شرها  آن فراخوانده و یتاپرستیک
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ـ از توح یه نامکد یمج از قرآن و  انـد.  ردهکـ ر یت ائمـه تفسـ  یـ والبـه  آن را  د بـرده شـده  ی
») اهللا«لمه کاز موارد لفظ جالله ( یدر برخ یرد حتکم یمشاهده خواه يه بزودکهمانگونه 

 م:یپرداز یم ر چند مثالکن ادعا به ذیاثبات ا ينون براکا اند. ردهکر ین تفسیرالمؤمنیرا به ام
 :دیفرما مى 65ه یدر سوره الزمر آ خداوند متعال

وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱأ ۡ�َت َ�َۡحبََطنَّ َ�َملَُك  �َّ َ�ۡ

َ
 .]65الزمر: [ ﴾ِمن َ�ۡبلَِك لَ�ِۡن أ

، تمـام  يورز كه اگـر شـر  کشده است  یتو وح ش ازیامبران پیامبر) به تو و پیپ يا«(
 .»عمال صالحه تو بر باد خواهند رفتا

ش یامبر خویدا است، خداوند متعال پیه پین آیار اکواضح و آش يه از معناکهمانگونه 
دن یـ ورز كت شـر یگنـاه و معصـ   یرا به بزرگـ  یرا مورد خطاب قرار داده تا امت اسالم

 ياگر أحـد  یه حتکاست  یدن چنان گناه بزرگیورز كند شریبگوها  آن نند و بهکگوشزد 
 ب آن گردد تمام اعمال صالحه او بر باد خواهند رفت.کامبران مرتیاز پ
 اند. ردهکر یه را چگونه تفسین آیع ایم سردمداران و بزرگان مذهب تشینید بییاینون بکا

ـ  یکشر یرا با عل یسکاگر در خالفت، « اند: ه گفتهین آیر ایدر تفس یقم و ینیلک  یگردان
ـ ز ایـ ر البرهـان ن یدر تفس .1»تمام اعمال صالحه تو بر باد خواهند رفت ن یه بـه همـ  یـ ن آی

 .2ر شده استیصورت تفس
ـ  چنان یوقم ینیلک ير آقایچه تفساگر  ـ پا یب  و اسـاس و بـه دور از عقـل و منطـق     هی

 ین وجود ما نگـاه یبه بحث و مناقشه در مورد آن وجود ندارد اما با ا یه حاجتکد باش یم
عه را بهتر ین شیمفسر يهام تا بطالن ادعایانداز یم ه قرار داردین آیش از ایه پک يه ایبه آ
 :فرمودهم. خداوند متعال یابیدر

َ�َغۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱأ َها  �َّ ُّ�

َ
ۡ�بُُد �

َ
ٓ أ ُمُرٓوّ�ِ

ۡ
وِ�َ إَِ�َۡك �َ�  َولََقدۡ  ٦٤ لَۡ�ِٰهلُونَ ٱتَأ

ُ
ِينَ ٱأ مِن َ�ۡبلَِك  �َّ

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ۡ
َ
َ ٱ بَلِ  ٦٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱلَ�ِۡن أ َوُ�ن ّمَِن  ۡ�ُبدۡ ٱفَ  �َّ
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ِٰكرِ�نَ ٱ  .]66-64الزمر: [ ﴾٦٦ ل�َّ
ـ  معبود بر حق یه از عظمت و بزرگیکسانک يبگو اها  آن به امبر!یپ يا« ا یـ د. ایـ خبر یب

ش یامبران پیبه تو و پ !امبریپ يا جز معبود بر حق را بپرستم؟ یسکد یخواه یم شما از من
خواهند رفـت و  ، تمام اعمال صالحه تو بر باد يورز كه اگر شرکشده است  یاز تو وح
ه تنهـا معبـود بـر حـق را     کـ بر تو است  امبر!یپ يگرفت. ا یاران قرار خواهکانیاز گروه ز

 .»یرگذاران باشکو در زمره ش یبپرست
ه کـ ابـد  ی یم در یداشته باشد براحت یبا زبان عرب یین آشنایتر کوچک هک یهر مسلمان

ت نشده یطالب و مسأله وال یبه اب ین علیرالمؤمنیبه ام يا اشاره نیتر کوچک اتین آیدر ا
و  یرا به علـ ») اهللا(«ارشان لفظ جالله کاران دغلکر همیو سا یوقم ینیلکان یاست. اما آقا

بضاعت بـودن   یب نین مسأله همچنیا اند. ردهکر یت و امامت تفسیرا به وال» عبادت«لمه ک
ه یـ (صلى اهللا علطالب پس از رحلت رسول اهللا  یبن اب یع در اثبات امامت علیبزرگان تش

ع یر سردمداران تشـ یو سا یوقم ینیلک یانیاز آقا یستیرساند. با یم ز به اثباتیرا ن وسلم)
و فرزنـدان و   یت علـ یرفتن والیمسلمانان را به پذ خواست یم : اگر خداوند متعالدیپرس

تـا تمـام    ردکـ ر نکار ذکصورت واضح و آش ن مسأله را بهینند، چرا اکشان امر ینوادگان ا
نمانـد؟ مگـر    یبـاق  یسـ ک يبـرا  يا بهانه چ حجت ویبرده و ه ین مسأله پیمسلمانان به ا
 :د نفرمودهیف قرآن مجیل در توصخداوند متعا

نَا ﴿ ۡ كِرٖ  لُۡقۡرَءانَ ٱَولََقۡد �َ�َّ دَّ  .]17القمر: [ ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ
ـ ا (مـردم)، سـهل و آسـان قـرار داده     يریپند و اندرزگ يما قرآن را برا« ـ آ م.ی  یسـ کا ی

 »د؟یریخواهد از آن پند بپذ یم
 گر:ید یمثال

 :دیفرما یم 61ه یدر سوره النمل آ خداوند متعال

َع ﴿ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

َ
 .]61النمل: [ ﴾٦١بَۡل أ

ـ ثرکه اکـ  یجز خداوند وجود دارد؟ براسـت  یا معبود بر حقیآ«  قـت ین حقکیت مشـر ی
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 .»نددان ینم را یتاپرستیکد و یتوح
ه ین آیم اینیم و ببیاندازیع بیاز مراجع و مصادر مذهب تش یبر برخ يد نظرییاینون بکا

ر شـده  ین صورت تفسیه به این آین مصادر ایدر ا اند. ردهکر یمه را به چه صورت تفسیرک
امام حق  یکیشوا وجود داشته باشند؟ یزمان دو امام و دو پ یکان دارد در کا امیآ«است: 

 .1»و ضاللت یگمراه يشوایامام و پ يگریو عدالت و د
اسـاس خـود قـرآن     یب ينشاندن ادعاها یرسکبه  يع براید چگونه سردمداران تشینیبب

 اند. ردهکر یو لفظ جالله (اهللا) را به امام تفساند  گرفته يد را به بازیمج
م و یپـرداز  یم تید الوهیت توحیاز اصول و اساس یکی یر و بررسکن ما به ذیپس از ا

 یار مهم و اساسـ ین مسأله بسیم. ایگرد یم ع نسبت به آن آشنایسپس با موضع مذهب تش
 یانجیچ واسطه و میدر تمام انواع عبادات، ه یاسالم كه بر اساس معتقدات پاکن است یا
 یانجیـ م قرار دادن واسـطه و م یبدان یستیمخلوق وجود ندارد. و ما بان معبود بر حق و یب

ن در طـول  کیه مشرکاست  کیهمان شرها  آن ر عبادات و متوسل شدن بهیا سایدر دعا و 
 :ن رابطه فرمودهیند متعال در اخداو اند. شده یم ب آنکخ مرتیتار

ِجيُب َدۡعَوةَ  �َذا﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱَس� َّ�  �ِ ْ إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡستَِجيُبوا

 .]186البقرة: [ ﴾١٨٦َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 
ه مـن  کـ بدانند  یستیمن پرسند، با یکیو نزد يو چون بندگان من از تو در مورد دور«

هـا   آن رد. پـس بـر  کـ ه مرا خواند را اجابت خواهم کس کآن يبوده و دعا یکنزدها  آن به
ورند تـا بـه راه راسـت    م فرود آیمان آورده و در برابر اوامر من سر تسلیه به من اکاست 

 .»ابندیت یهدا
 ن خداوند متعال خطاب به تمام بندگان مؤمن و مسلمان خود فرموده:یو همچن

ۡستَِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن  �َّ �َۡسَتۡكِ�ُ

 .]60املؤمن: [ ﴾٦٠َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
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ه از یکـ آنان کشـ  یب تان را مستجاب سازم.ید تا دعاهایپروردگار شما فرمود مرا بخوان«
خواهند  يدرون جهنم جا يبا ذلت و خوار ينند بزودک یشکدن من إعراض و سر یپرست

 .»گرفت
ن خـود و خداونـد   یش، بیس در عبادات خوکاهل سنت و جماعت معتقد هستند هر 

 يند و حاجات خود را بجـا کل کقرار دهد و بر او تو یانجیرا واسطه و م یمتعال مخلوق
افتـاده   کین شـر ند، در دام هماکن واسطه طلب یماٌ از معبود بر حق بطلبد از ایه مستقکنیا
رده کنقل ها  آن د ازیه قرآن مجکز همانگونه ین نکیمشر اند. شده یم ب آنکن مرتکیه مشرک

 گفتند: یم انه خودکن عمل مشریه ایاست در توج

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ﴿  .]3الزمر: [ ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  �َّ
مقـرب و   یمـا را بـه بارگـاه الهـ     يه مقدارکنیا يم مگر براینک ینم را عبادتها  آن ما«
 »تر سازند.یکنزد

عشر را در عبادات و  ی، ائمه اثنیاسالم كن اعتقاد پایع بر خالف ایاما مذهب تش
 ن رابطهیدر ا یدانند. مجلس یم ن انسان و خداوند متعالیب یانجیدعاها واسطه و م

و در  .1»ندباش یم شان و خالئقین ایب یانجیائمه حجاب خداوند و واسطه و م«د: یگو یم
 يها راه و یبارگاه اله يها دروازهها  آن« در مورد ائمه گفته شده:» هیعقائد االمام«تاب ک

 ند نجاتیس بر آن نشکند، هرباش یم نوح یشتکهمانند ها  آن شان هستند.یدن به ایرس
ع ادعا یات تشیاز روا ياریدر بس .2»گردد یم س از آن اعراض ورزد غرقکابد و هر ی یم

بحار « تابکدر  اند! شده یم خود به ائمه متوسل يز در دعاهایامبران نیپ یه حتکشده 
 به ائمه، مستجابها  آن امبران به سبب توسل جستنیپ يدعاها«گفته شده: » نواراأل
ه یکفرمودند: هنگام -ه السالمیعل-امام رضا «گفته شده:  يگریت دیو در روا .3»اند شده یم

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 97/  23بحار االنوار للمجلسی  -1

 هـ 1393دار الغدیر، بیروت  99-98عقائد االمیه للمظفر ص  -2

 (چاپ سابق الذکر). 334-26/319بحار االنوار للمجلسی  -3



 تشیع و معتقدات آن    36

در آستانه غرق شدن بود، با توسل جستن به حق ما از غرق شدن  -ه السالمیعل-نوح 
ندند با متوسل شدن به کرا در آتش اف -ه السالمیعل-م یه ابراهیکافت. و هنگامینجات 

ز با توسل جستن به حق ما بود ین -ه السالمیعل- یرد. و موسکدا یپ ییحق ما از آن رها
را خداوند به سبب توسل  -ه السالمیعل- یسیع د. ویگرد کا در مقابل او خشیه درک

ات یگر از رواید یو در برخ .1»دیان نجات بخشیهودیجستن او به حق ما از دست 
م یسر تسلها  آن تیعه و والیامبران در برابر ائمه شیاز پ یه چون برخکن ادعا شده یدروغ

ه سرشار از ک یتیدر روا بت ساخت.یبه مص یرا معاقبه و مبتلها  آن اوردند، خداوندیفرود ن
ه خداوند آدم را در بهشت یکهنگام... « د گفته شده:باش یم -ه السالمیعل-اهانت به آدم 

رد. کرا در مقابل او ظاهر  -همیصلوات اهللا عل-ن یو حسن و حس یداد، محمد و عل يجا
را  ت ائمهیست. سپس از او خواسته شد والینگرها  آن سرشار از حسادت به یآدم با نگاه

رون ین سبب بهشت او را از درون خود به بیار سرباز زد. به همکنیرد. اما او از ایبپذ
رد و به کش توبه یبرد و از حسادت خو یآدم به اشتباه خود پ یرد. پس از مدتکپرتاب 

هم متوسل شد. در ین صلوات اهللا علیو فاطمه و حسن و حس یحق پنج تن محمد و عل
ه کن ماجرا است یو از گناه او در گذشت. و در مورد هم دیجه خداوند او را بخشینت

ٰٓ ﴿ خداوند متعال فرموده است: ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ سپس آدم ( .]37البقرة: [ ﴾َ�َِ�ٰٖت  ۦَءاَدُم ِمن رَّ
 .2»ش آموخت)یاز خالق خو ییلمات و دعاهاک

ـ ه اک یاگر آن دجال ـ آم اهانـت  تیـ ن روای شـتر  یب يمقـدار  رده،کـ را از خـود جعـل    زی
مـذهب   ینخسـت سـن   -ه السـالم یعل-آدم  :گفت یم داد حتماً یم خود ادامه يدروغپرداز

سـبب  «ن گفته شده: یات دروغین روایگر از اید یکیعه شده است! و در یبوده و سپس ش
ـ یـ رفتن والیم نهنگ امتناع او از پـذ کدر ش -ه السالمیعل-ونس یمحبوس شدن  - یت عل
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طالب  یاب بن یت علیرفتن والیافت مگر پس از پذین ییم نهنگ رهاکدر ش -ه السالمیعل
 .1»-ه السالمیعل-

 ه عبارتند از:کم یریز بگیگر نیجه دین نتیم چندیتوان یم نیات دروغینگونه روایما از ا
افتن به یدست  يبرا اند، ردهکت یع را روایات مذهب تشیه رواک یآن دروغپردازان -1

 اند. ردهکفروگذار ن یرنگیله و نیچ حیاهداف ناپسند خود از ه

 ةهم الصـال یعلـ -امبران یـ ع به پیهب تشات موجود در مصادر و مراجع مذیدر روا -2

 گذاشته نشده است. یچ احترامیه -والسالم

چ یه بـه هـ  کـ ه و اساس هسـتند  یپا یب ع چنانیات مراجع و مصادر مذهب تشیروا -3
 رد.کاعتماد ها  آن توان به ینم وجه

 یعیم فرد شیگونه ارتباط مستقهراند  ستهنندگان آن خواکه جعل ک ینیت دروغیدر روا
قـرار   یاز ائمه مسئول برآورده ساختن حـاجت  یکنند، هر کقطع  یمذهب را با خالق هست

 داده شده است.
ن و ینجـات از سـالط   يبرا«...  مذهب گفته شده: یعیت خطاب به فرد شین روایدر ا
ن. و در بجـا  کـ دراز  -ه السالمیعل-ن یبن حس یعل ين دستت را بسویاطیش يها وسوسه

ه یـ عل-و جعفر بن محمد  -ه السالمیعل- یاز محمد بن عل يآوردن عبادات و امور اخرو
 -ه السـالم یـ عل-بن جعفـر   یت از خداوند به موسیطلب عاف يمدد بخواه، و برا -السالم

ه. و بخوا کمک -ه السالمیعل- یطلب رزق از خداوند از محمد بن عل يمتوسل شو. و برا
و  -ه السـالم یـ عل-بن محمد  یردن به برادران و بجا آوردن عبادات نافله از علک یکیدر ن
ه یکـ مـدد بخـواه. و هنگام   -ه السـالم یعل- یاز حسن بن عل يم اخرویدن به نعیرس يبرا

نـد از  کخواهد سـرت را از بـدنت جـدا     یم هک يدیسر خود د ير دشمن را بر باالیشمش
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 .1»شان ترا نجات خواهند دادیه اکن داشته باش یقیصاحب زمان (عج) مدد بجو و 
مـذهب   یعین فرد شیم بین هر گونه رابطه مستقیات دروغینگونه روایمان داشتن به ایا

دهـد. و   یمـ  خداوند بر ائمه قرار يل او را بجاکد و توین برده و امیرا از ب یو خالق هست
ه کماند. بل ینم یدر او باق یآوردن به بارگاه اله يرو يبرا یشوق چ شور ویب هین ترتیبد

 د.یجو یم مددها  آن ائمه بجا آورده و از يخود را برا يها ردنکاز ین و تمام دعاها و راز
ماً ید به ما آموخته است دعاها و حاجات خود را مستقیه قرآن مجکاست  ین در حالیا

قـرار   یانجیـ ان واسـطه و م یـ ن میرا در ا یچ مخلوقیان گذاشته و هیبا معبود بر حق در م
 د:یفرما یم م. خداوند متعالینده

﴿ ِ ۡسَمآءُ ٱ َوِ�َّ
َ
ۖ  ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�  .]180األعراف: [ ﴾بَِها

 .»دیبخوان ها نام نیو است. او را به ایکن يها نام خداوند را«
ننـد  ک یم مخلوق دراز يوه دست دعا بسکن کین خداوند متعال خطاب به مشریهمچن

 :فرموده است

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  �َّ
َ
ْ لَُ�ۡم إِن  ۡدُعوُهمۡ ٱِعَباٌد أ فَۡليَۡسَتِجيُبوا

 .]194األعراف: [ ﴾١٩٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
و ت یوضـع  ی(فانهمچون شما  ید بندگانیخوان یم راها  آن هیکسانکر یجز خداوند سا«

بر آورده ساختن حاجـات شـما    ییتواناها  آن (و دییگو یم . اگر شما راستناتوان) هستند
ار ک(تـا آشـ   را مستجاب سـازند تان  يها د دعاها و خواستهیبخواهها  آن را دارند) پس، از

 .»ا ما)ید ییگو یم ا شما درستیگردد آ
ـ بـودن روا امبران و اثبات باطل یدفاع از مقام پ ينجا جا دارد برایدر ا ه مصـادر  کـ  یاتی

ـ بـه قـرآن مج   ینگـاه  انـد،  ردهکـ ت یـ روا -هماالسالمیعل-ونس یع در مورد آدم و یتش د ی
 م.یات آن بشنویقت را از آیم و حقیاندازیب
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به اشتباه خـود   یپ -هماالسالمیعل-ه آدم و حوا یکر شده است هنگامکد ذیدر قرآن مج
 فتند:رده و گکمعبود بر حق دراز  يبردند دست دعا بسو

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن  قَاَ� ﴿
َ
ٓ أ  ﴾٢٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]23األعراف: [
وه) به یردن از امرشما و خوردن آن مک یچیآدم و حوا) گفتند: پروردگارا، ما (با سر پ«(

ـ امرزیم. و اگر شما مـا را ن یخود ظلم روا داشت ـ  د،یـ نکد و بـه مـا رحـم ن   ی مـا از   کشـ  یب
 .»م بودیاران خواهکانیز

 -ه السـالم یـ عل-ن، آدم یت دروغـ یو بر خالف آن روا یش الهیه بنابر فرماکم ینیب یم
 اند. از ائمه متوسل نشده يطلب آمرزش هرگز به احد يبرا

گردد. شما  ین عملیب چنکمرت -والسالم ةهم الصالیعل-امبران یاز پ يه احدکو حاشا 

و دار  یا گفته مجلسـ یمتعال و  ش خداوندیم: فرمایریبپذ یستیرا با یکدامکد ییخود بگو
 را؟ش ها دست و

ه کشان به اشتباه خود یه ایکهنگام :گفت یستیبا -ه السالمیعل-ونس یو در مورد قصه 
م نهنـگ  کبردنـد، از درون شـ   یش بدون اجازه خداوند بود پیهمانا رها ساختن قوم خو

 خالق خود را خواندند و فرمودند:

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱ َوَذا﴿ ن لَّن �َّ
َ
لَُ�ِٰت ٱإِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ ٓ  لظُّ ن �َّ

َ
أ

نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن 
َ
ٓ أ ٰلِِم�َ ٱإَِ�َٰه إِ�َّ  .]87األنبياء: [ ﴾٨٧ ل�َّ

چ معبـود بـر   ی، هیبانگ بر آورد و گفت: اله ها یکیتار ) در آن-ه السالمیعل-ونس ی«(
ه مـن از  کـ ، حقا یاله ،يا راستهیو پ كب و نقص پایز هر عجز تو وجود ندارد. تو ا یحق

 .»ام اران بودهکستم
ـ ه بر خالف رواکم ینیب یم زیه نین آیدر ا  -ه السـالم یـ عل-ونس یـ ع، یات مصـادر تشـ  ی

رده و بـا مـدح و   کـ دراز  یخالق هست يبردند دست دعا بسو یه به اشتباه خود پیکهنگام
شـان در  یخواسـت از اشـتباه ا   یش خداوند و اعتراف به اشتباه خود، از خـالق هسـت  یستا
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 گذرند.
ه دعـا و  کـ ن متوسل نشـدند. بل یاز مخلوق يهرگز به احد -ه السالمیعل-ونس ی، يآر

 د.ان گذاشتنیماً با خالق مهربان در میش را مستقیحاجت خو
آن  ع پرداختـه و یگر از معتقدات تشید یکی یت به بررسید الوهینون ما در باب توحکا
ارت قبر ائمه یع زیات مصادر مذهب تشی. بنابر روام دادیقرار خواه یمورد نقد و بررسرا 

گر مصـادر  یو د» یافک«تاب کدر  د.باش یم ضه حج واجب تر و با ارزشتریردن فرکاز اداء 
سـت  یمعـادل ب  -ه السالمیعل-ن یارت قبر امام حسیز«گفته شده:  یتیع در روایمذهب تش

ه یعل-ن یس مقام و منزلت امام حسکهر «گفته شده:  يگریت دیو در روا .1»دباش یم حج
امبر یـ ه صد بار بـا پ کاست  یسکد، مانند یایشان بیارت قبر ایرده و به زک كرا در -السالم

 .2»ه و آله به حج رفته باشدیاهللا عل یصل
انـد   ردهکـ ن مضمون نقل یبه ا یتین فراتر نهاده و روایه پا را از ایو ابن قولو هیابن بابو

رده و به رود فرات رفتـه  ک كرا در -ه السالمیعل-ن یس مقام و منزلت امام حسکهر « :هک
ه کـ  ینهد، با هر قدم -ه السالمیعل-ن یقبر امام حس يند و سپس رو بسوکو در آن غسل 

نهد، خداوند أجر و ثواب صد حج مقبول و صد عمره مبرور و  یم نیبر زم ایدارد و  یم بر
 .3»دهد یم عادل را به او پاداش یا امامیمرسل و  يامبریصد غزوه همراه با پ
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رفته  -اهللا عنهما یرض- ین بن علیارت قبر حسیه به زیکسکگر در مورد ید یتیدر روا
 شـود و خطـاب بـه او    یمـ  بر او نازل يا فرشته«ان رسانده گفته شده: ین عمل را به پایو ا

ـ فرما یمـ  فرسـتد و  یمـ  د: من فرستاده خداوند هستم. پروردگارت بر تـو سـالم  یگو یم د ی
گفته  يگریت دیو در روا .1»ام دهین. من تمام گناهان تو را آمرزکرا آغاز  يدیجد یزندگ

 یـک ه کاست  یعملن یتر ن و با ارزشیبهتر -ه السالمیعل-ن یارت قبر امام حسیز«شده: 
 .2»خود انجام دهد ید در زندگتوان یم یعیفرد ش
هـا   آن ات را نگرفته و ازینندگان رواکن جعل یقه ایان یعیاز ش يم چرا أحدیدان ینم ما
داشـت   یم افزونتر از رفتن به حج یجر و ثوابآلود ا كن عمل شریه اگر واقعاً اکده ینپرس

ان یـ ن عمل به میاز ا يرکدر مورد حج صحبت شده، ذه بارها در آن کد یچرا در قرآن مج
 امده است؟ین

غگـو،  وان دریـ ه در آن آقاکـ م یپـرداز  یمـ  یمجلس يتاب آقاکاز  یتیر رواکنون به ذکا
 اند. خود رسانده يرا به حد اعال يخرد یب جسارت و

ارت ین به زیامبران و مؤمنین پیخداوند و فرشتگان و همچن«ت گفته شده: ین روایدر ا
 .3»روند یم -ه السالمیعل-ن یؤمنمرالیقبر ام
از  یکـی فر آلود به عنـوان  کات ین روایبا ا یتابکه کاست  یتعجب و شگفت یبس يجا

 ع شناخته شده است! یمصادر و مراجع مذهب تش
ان یعیاز شـ  یه گروهکاند  داشتهآن را  ان توقعیه دروغگویکم از آنجائیجالب است بدان

ترسـاندن و زهـر    يرا مورد انتقاد قرار دهند، بـرا ها  آن رفته وینپذذوبه را کات مین روایا
                                                                                                                              

 سابق الذکر).

(چـاپ سـابق الـذکر)، ثـواب      132، کامل الزیارات البن قولویه ص  2/14تهذیب التهذیب للطوسی  -1
 (چاپ سابق الذکر). 10/341،342عه للحر العاملی (چاپ سابق الذکر)، وسایل الشی 51االعمال ص 

(چـاپ   101/49(چاپ سابق الـذکر)، بحـار االنـوار للمجلسـی      146کامل الزیارات البن قولویه ص  -2
 سابق الذکر).

 (چاپ سابق الذکر). 100/258بحار االنوار للمجلسی  -3
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ه کـ  یسانکات ین روایرده و در اکاز خود جعل  یاتینگونه اشخاص روایچشم گرفتن از ا
در  .1اند ردهک یافر و مرتد معرفکنروند را  اهللا عنهما) ی(رض ین بن علیارت قبر حسیبه ز
 گفته است:ات هارون بن خارجه ین روایاز ا یکی
ـ ه بدون داشتن عـذر بـه ز  یکسک :دمیپرس -ه السالمیعل-از ابا عبداهللا « ارت قبـر امـام   ی
 است؟ ینرود چگونه شخص -ه السالمیعل-ن یحس
  .2»ن شخص از اهل جهنم خواهد بودیشان در جواب فرمودند: ایا

ز ینها  آن ارت قبر دخترانیه زکارت قبر ائمه، بلینه تنها ز یات جعلین روایبر اساس ا
 )هیرحمت اهللا عل(منسوب به امام جعفر  یتیخواهد ساخت. در روا یشخص زائر را بهشت

شهر  د.باش یم وفهکن یرالمؤمنینه و حرم امیامبر مدیه و حرم پکحرم خداوند م«گفته شده: 
از دختران فرزند من بنام فاطمه دفن خواهـد شـد.    یکین شهر یز حرم ما است. در ایقم ن
 .3»رده استکخود ضمانت  يارت قبر او رود بهشت را برایزس به کهر 

ـ نگونـه روا یه ایکـ آنان یاز اهـداف اساسـ   یکیم یردکز اشاره یه قبالً نکهمانگونه  ات ی
 از یکـی در  د.باشـ  یمـ  ر مسلمانانیان از سایعیردن شکدور  اند، ن را از خود ساختهیدروغ

لـه و  یبا حاند  ردهک یاز خود ساخته و سع یاتیرواها  آن ن هدف،یافتن به ایدست  يها راه
ات گفتـه شـده اجـر و    ین روایدر ا . حج باز دارند کان را از بجا آوردن مناسیعیرنگ شین

شـتر از  یبرود هزار بار ب )اهللا عنه یرض(ن یارت قبر حسیه در روز عرفه به زک یسکثواب 
ن دجـاالن  یحج باشد. ا کردن مناسکن روز مشغول اداء یه در اکاست  یسکاجر و ثواب 

نـد چـرا خـود را    یگو یمـ  انیعیم به شیر مستقیات به صورت غینگونه روایردن اکبا جعل 

                                                 
(چـاپ    194(چاپ سابق الذکر)، کامـل الزیـارات البـن قولویـه ص      2/14تهذیب االحکام للطوسی  -1

 (چاپ سابق الذکر). 337-10/333سابق الذکر)، وسایل الشیعه للحر العاملی 

(چـاپ سـابق    193(چاپ سابق الذکر)، کامل الزیارات البن قولویه ص  337-10/336وسایل الشیعه  -2
 الذکر).
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ه یعل-ن یارت قبر امام حسید؟ به زینک یم رده و اموال خود را صرف رفتن به حجکخسته 
ات گفته ین روایاز ا یکید! در ینکسب کخود  يبرا يشترید و اجر و ثواب بیبرو -السالم
مان داشـته  یا )ه السالمیعل(ن یه به مقام و منزلت امام حسک یخداوند به هر شخص«شده: 

د، اجر و ثواب هـزار حـج و هـزار عمـره و     یایشان بیارت قبر ایباشد و در روز عرفه به ز
عـادل را بـه او عطـا     یا امـام یامبران و یاز پ یکیردن در جهاد همراه با کت کهزار بار شر

ن بـر  یت زائـران قبـر حسـ   یو أفضـل  يان برتـر یـ در ب يگریت دیو در روا .1»ردکخواهند 
 ین بن علیدر روز عرفه خداوند نخست به زائران قبر حس«ان خانه خدا گفته شده: یحاج

 ي. (راونـد کاف یمـ  ه در عرفـه هسـتند نظـر   یکـ ناننگرد و پس از آن بـه آ  یم )ه السالمیعل(
شـان  ی. اا گشـتم ین مسأله را جویعلت ا -السالمه یعل-من از ابا عبداهللا  :د)یگو یم ثیحد

(فرزندان نامشـروع)   ه در عرفه هستند اوالد الزنایکسانکن یدر جواب فرمودند: چون در ب
وجـود   ییچ ولـد الزنـا  یهـ  )ه السـالم یـ عل(ن ین زائران قبر امام حسـ یوجود دارند اما در ب

رحمـت  (دانست اهل سنت و جماعت، امام جعفر صادق  یستیز بایقبل از هر چ. 2»ندارد
را بـر   یعیسـت و شـن  ین سخنان ناشایه چنکدانند  یم از آن تر یگرام را واالتر و )هیاهللا عل

م مراد از اوالد الزنا (فرزندان نامشروع) اهل یدان یم یه همگکزبان آورده باشند. همانگونه 
رحمـت  (از ابوجعفر » یافکاصول ال«ب تاکات یاز روا یکیند. در باش یم سنت و جماعت

ان مـا، تمـام مـردم    یعیه بجز شکبه خداوند سوگند « اند: شان گفتهیه اکنقل شده  )هیاهللا عل
 .3»اوالد الزنا هستند

                                                 
، (دار 1/182(چاپ سـابق الـذکر)، مـن ال یحضـره الفقیـه البـن بابویـه         1/324فروع الکافی للکلینی  -1

(چاپ سابق الذکر)، کامل الزیـارات   2/16هـ). التهذیب للطوسی  1401صعب، دار التعاریف، بیروت 
(چـاپ سـابق الـذکر)،     50(چاپ سابق الذکر)، ثواب االعمال البن بابویـه ص   169بن قولویه ص ال

 (چاپ سابق الذکر). 10/359وسایل الشیعه للحر العاملی 

 (المکتبه االسالمیه، طهران). 8/222الوافی للفیض الکاشانی المجد الثانی  -2

(چاپ سـابق   24/311بحار االنوار للمجلسی م)، 1886(ط. لکنو  135الروضه من الکافی للکلینی ص  -3
 الذکر).
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ن یـ ردن اکـ د از جعـل  خو یارا به هدف اساسکات، دروغپردازان آشیاز روا یبرخ در
 )هیرحمت اهللا عل(ه به امام جعفر صادق کات ین روایاز ا یکیدر  اند. ردهکات اعتراف یروا

ـ ه باکـ شان و قداست قبرشان را آنگونـه  یلت ایاگر من فض«منسوب است گفته شده:  د و ی
دانسـت   یستیبا .1»از شما به حج نخواهد رفت يان بگذارم هرگز احدید با شما در میشا

بـه هـدف    يادیـ ات تـا مقـدار ز  ینگونه روایردن اکبا جعل اند  دجاالن دروغپرداز توانسته
د، دسـت  باشـ  یمـ  ه حجیردن فرضکان نسبت به ادا یعیردن شکل یتما یب ه هماناکش یخو

به خداوند « اند: ه گفتهکان نقل شده یعیاز ش یع از گروهیاز مراجع تش یدر برخ نند.کدا یپ
ـ را ز )ه السـالم یعل(ن یآن قبر امام حس يسوگند آرزو دارم به حج نرفته بودم و بجا  ارتی

 اند: ارت قبر امام رضا گفتهیگر در مورد زید یو برخ .2»ردمک یم
 یک طواف مرقد شاه رضـا در مشـهدش  

 

 هفت هزاروهفتصدوهفتاد حج اکبر است 
 

نماز خوانـدن   يبرا ین خود چنان اجر و ثوابیات دروغیاز روا یدروغپردازان در برخ
ـ کاند  قائل شده )اهللا عنهما یرض( ین بن علیوع و سجده رفتن نزد قبر حسکو به ر  یه حت
 گنجد. ینم زیال انسان نیدر خ

ه یعل( ین بن علیه نزد حرم حسکعت نماز کبا هر ر« نمورد گفته شده:یدر ا یتیدر روا
ردن هزار برده و هـزار  کمعادل ثواب هزار حج و هزار عمره و آزاد  یثواب یبخوان )السالم

ات ین رواید چگونه در اینیبب .3»ردک یسب خواهکخود  يت در جهاد را براکهزار بار شر
ت اهللا الحرام یرا از حج ب -اهللا عنهما یرض- ین بن علیذوبه نماز خواندن نزد قبر حسکم

ث موجود در مصادر اهل یاز احاد یه در برخیکدر حال اند. ردهک یبهتر و با ارزش تر معرف

                                                 
(چاپ سابق  266(چاپ سابق الذکر)، کامل الزیارت البن قولویه ص  101/33بحار االنوار للمجلسی  -1

 الذکر).

(چـاپ سـابق    1/335(چاپ سابق الذکر)، فوع الکـافی للکلینـی   10/321وسایل الشیعه للحر العاملی  -2
 (چاپ سابق الذکر). 35ن بابویه ص الذکر)، ثواب االعمال الب

 (چاپ سابق الذکر).8/234الوافی للفیض الکاشانی المجد الثانی  -3
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هـود و  یلعنت خداونـد بـر   « اند: فرموده ه وسلم)ی(صلى اهللا علسنت و جماعت رسول اهللا 
ـ  .1»ش قـرار دادنـد  یامبران خود را سجده گاه خـو یپ يه قبرهاکباد  ينصار ن در یو همچن

 ییبـا یدر مـورد ز  ه وسـلم) یـ (صلى اهللا علرسول اهللا  نزد يگفته شده روز يگریت دیروا
ن سـخن، در مـورد   یـ دن ایبا شن ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یان آمد. پیسخن به م ییسایلک

، بر قبر او مسجد (سجده گـاه) بنـا   ردن فرد صالحکبه هنگام فوت ها  آن فرمودند: ينصار
 نیامـت بـدتر  یدر روز قهـا   آن دیـ ه بدانکـ شند. بر شـما اسـت   ک یم سکرده و در آن عک

 .2»نزد خداوند خواهند بود ها انسان
 يآلود كل اعمال شریات و تفاصیه در آن جزئکم یخوان یم گریدیکرا با  یتینون رواکا

ر کـ ذ اهللا عنهمـا انجـام دهـد،    یرض ین بن علیخواسته شده نزد قبر حس یعیه از فرد شک
 انـد.  نسـبت داده  )هیرحمت اهللا عل(ت را دجاالن به امام جعفر صادق ین روایا شده است.

 . هستند ينگونه سخنان بریشان از ایه اک میندار يدیو ترد کچ شیاما ما ه
را  -ه السـالم یـ عل-ن یارت قبر امام حسـ یه قصد زیکهنگام« ت گفته شده:ین روایدر ا

ن و دو کـ و طاهر به تن  كبجا آور و دو جامه پا ی. سپس غسلری، سه روز روزه بگيردک
سـت و در  یح بایمقابـل بـاب ضـر    يدیشان رسیح ایه به ضریکعت نماز بخوان. هنگامکر

فرزنـد   يابـا عبـداهللا، ا   يمـن، ا  يموال يبگو: ا يشان قرار گرفته ایقبر ا يه روبرویکحال
ل و یه در مقابل شما ذلیکسکز شما و ینکرسول اهللا، بنده شما، و فرزند بنده شما، و فرزند 

شما معترف است به  يم و واالیسته و در بجا آوردن حق شما مقصر و به مقام عظکسر ش
مـن، مـن    يمـوال  ين و بگـو: ا کافیشان بی.. آنگاه خود را بر قبر ا. شما پناه آورده است و

شـما   ام. د. من به شما پنـاه آورده یهستم، شما مرا در امان خود نگاه دار كمنایهراسان و ب

                                                 
(البخاري مع فتح الباري). وفی الجنائز باب مـا یکـره    532/ 55:1أخرجه البخاري فی الصالة فی باب  -1

 .3/200من اتخاذ المساجد على القبور 
(البخاري مـع فـتح البـاري).فی الصـالة و فـی البیعـۀ        55:1/532أخرجه البخاري فی الصالة فی باب  -2

1/531. 
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ن... و بـه هنگـام   کافیـ شـان ب یگر خود را بر قبـر ا ید سپس بار دیمرا در پناه خود نگاه دار
ببوس و بگو: السـالم  آن را  ن وکافیشان بیگر خود را بر قبر ایح بار دیخارج شدن از ضر

 .1»دیا ابا عبداهللا. شما امان و پناه من از عذاب هستی کیعل
 ياز دست دعا بسو يا نشانه چ اثر وین هیشیات پیز مانند روایذوبه نکت مین روایدر ا

از  یستیخورد. با ینم دن به چشمیشان حاجات خود را طلبیردن و از اکدراز  یخالق هست
همچـون خـود را مـأمن و پناهگـاه و      يه بشـر یکسـ کن است کا ممید آین دجاالن پرسیا

 رده باشد؟ هرگز.ک كقت ال إله إاال اهللا را دریداند، حق یم خود يل گشاکمش
ن معتقـدات  یدر ب ين اعتقادیه با وجود چنکد یش آین سؤال پینجا این است در اکمم

 کع در مناسـ یاز بزرگان و سردمداران مذهب تشـ  يادیع چرا هر ساله گروه زیمذهب تش
 روند؟ ینم اهللا عنهما یرض ین بن علیارت قبر حسیآن به ز ينند و بجاک یم تکحج شر

عـوام  جـز   يزیـ حج چ کدر مناسها  آن تکگفت: شر یستیبا ین سؤالیدر جواب چن
در مراسم حج سبب خواهد گشـت  ها  آن تکدانند عدم شر یم یبخوبها  آن .ستین یبیفر
ـ ار شود و اکبر همگان آشها  آن ن اعتقاد باطلیا غـات و  یبـه تبل  یمسـأله لطمـه بزرگـ    نی

ه کـ دارند تا آن زمان  یسعها  آن ن سببیخواهد زد. به همها  آن بندهیبراق و فر يشعارها
نگـاه دارنـد. و    یش را از مردم مخفـ ینگونه اعتقادات خویفرصت مناسب بدست آورند ا

ـ ا در اشتر اوقات خود ریبها  آن هکده گرفت ین مسأله را نادید این نبایعالوه بر ا ام حـج  ی
نه به یه و مدکه در بازار مکنیا اینند و ک یم و مدد خواستن از مردگان یصرف نوحه خوان

 پردازند. یم د و فروشیخر
ه بـر اسـاس   کـ د باشـ  یمـ  نیر است اکان ذین مسأله شایه در رابطه با اک يگریته دکن
اهللا عنهما بهتر و با ارزشتر از  یرض ین بن علیارت قبر حسیه زکع همانگونه یات تشیروا

ن یـ د. در اباش یم رمهکه مکز واالتر و با ارزشتر از میربال نکن ی، سرزمحج خانه خدا است
شـان  یه از قـول ا یـ ات منسوب به امام جعفر صـادق رحمـت اهللا عل  یاز روا یکیرابطه در 
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مقـام و   يپاتواند به  ینم ینیچ سرزمیه كعبه به خود گفت: خاک كخا يروز« گفته شده:
ـ در ا انـد.  ردهکـ ت اهللا الحرام را بر مـن بنـا   یمنزلت من رسد. چون ب ن هنگـام از جانـب   ی

ت شو. مقام و منزلت تو در مقابل کعبه ساک كخا يه: اکشد  یعبه وحک كخداوند به خا
ـ ه بـا سـوزن از در  کماند  یم ربال به چند قطره آبک كارزش خا ـ ب ییای رون آورده شـده  ی

 یچ ارزشـ یبـود هرگـز بـه تـو هـ      ینمـ  ربالکـ به، اگر به خاطر تربـت  عک كخا يباشند. ا
بود هرگـز تـو و    ینم ده استیربال آرمک كه در خاک یسکدم و اگر به خاطر آن یبخش ینم

خـود   يت و خاموش بر جـا کدم. پس سایآفر ینم را ینک یم ه به آن افتخارک يعبه اکآن 
ـ ر ایـ و در غربال متواضع و فروتن باش. ک كن و در مقابل خایبنش را بـه  ن صـورت تـو   ی

جه یرد. در نتک یچیسر پ ین فرمان الهیعبه از اک ك. اما خاندکدرون آتش جهنم خواهم اف
ن مسلط شدند و آب کیعبه مشرکآن مورد معاقبه قرار گرفته و بر  يها كخا ها و تمام آب

 .1»زمزم فاسد گشت
ن یـ چگونه انتظار داشـتند ا اند  ردهکت را جعل ین روایه اک یست دروغپردازانیمعلوم ن

 مورد قبول مردم واقع گردد؟!  کت مضحیروا
ه بر اساس کن است یته اکن نیم. ایپرداز یم ن رابطهیدر هم يگریته دکر نکنون به ذکا
است. در ها  يماریشفابخش تمام ب ین بن علیقبر حس كع خوردن خایات مصادر تشیروا

گفـتم: مـن بـه     -ه السالمیعل-به اباعبداهللا  :دیگو یم رهیبن مغ حارث«ات ین روایاز ا یکی
 يا جـه ینت چیامـا هـ   ام. ردهکـ هستم و تمام داروهـا را امتحـان    یمبتل یگوناگون يهایماریب

غافـل   -ه السـالم یـ عل- ین بن علیشان در جواب فرمودند: تو از گل قبر حسیا ام. نگرفته
 .2»اسـت هـا   از تمام خوف و هـراس  یها و پناهگاهیمارین گل شفابخش تمام بیا .يا بوده

                                                 
(چـاپ  101/109(چاپ سابق الـذکر)، بحـار االنـوار للمجلسـی      270کامل الزیارات البن قولویه ص  -1

 سابق الذکر).

توان به ایـن   (چاپ سابق الذکر)، همچنین می101/119، بحاراالنوار للمجلسی 1/326االمالی للطوسی  -2
(چاپ سابق الذکر)، کامل الزیـارات البـن   10/415کتابها نیز مراجعه کرد: وسایل الشیعه للحر العاملی 
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 لهیبوسـ انـد   داشـته  یو سـع  اند. ردهکز رحم نیگناه ن یب به نوزادان یدجاالن دروغپرداز حت
 ات گفته شده:ین روایاز ا یکیدهند. در ها  آن به خورد كخود گل و خا يها يدروغپرداز

ه یـ عل-ن یقبـر امـام حسـ    كفرزندان خود را بـه خـا   اند: فرموده -ه السالمیعل-اباعبداهللا «
 .2»دارد یمـ  بت در امـان نگـاه  یرا از بال و مصها  آن كن خایرا ای. ز1 دینک یکتحن -السالم

ننده بـال  کور خود را د یو چوب یسنگ يها بت هکن است کین اعتقاد همانند اعتقاد مشریا
 خـود را  یو چوب یسنگ ها بت ن هرگزکیه مشرکن تفاوت ی. البته با انددانست یم بتیو مص

 خوردند. ینم
وتـاه شـده   کا یـ ه دستشـان از دن کاند  رفته یسانکدروغپردازان پس از زندگان به سراغ 

مسـتحب دانسـته شـده    اند  ردهکت یرواآن را  عهیه مصادر و مراجع شک یاتیاست. در روا
نار مـرده گذاشـته شـود تـا او را از     کدرون قبر و در  ین بن علیقبر حس كاز خا يمقدار

 .3دلهره در امان نگاه داردوحشت و 
ـ به امام جعفر صـادق رحمـت اهللا عل  آن را  ه دجاالنک يا نسخه در انـد   ه نسـبت داده ی

ز شده یرت تجون صویاهللا عنهما بد یرض ین بن علیقبر حس كردن خاکچگونه مصرف 
نار انگشـتان خـود بـه    کن تربت را داشت با یاز شما قصد استعمال ا يهرگاه أحد«است: 
بـر چشـم خـود    آن را  برداشته سـپس بـر آن بوسـه زنـد و     كن خایدانه نخود از ااندازه 
 .4»گذارد

                                                                                                                              
 (چاپ سابق الذکر). 285و278قولویه ص 

 شود. تحنیک نامیده می جویدن چیزي و آنرا به سقف دهان مالیدن -1

(چاپ سـابق   101/124(چاپ سابق الذکر)، بحاراالنوار للمجلسی278کامل الزیارات البن قولویه ص  -2
 الذکر).

 1/106(چاپ سابق الذکر)، مستدرك الوسـایل للنـوري الطبرسـی     2/742وسایل الشیعه للحر العاملی  -3
 هـ). 1382(المکتبه االسالمیه، طهران 

(ط. ایـران   189مکارم االخالق البی نصر رضی الدین الحسن بن الفضل بـن الحسـن الطبرسـی ص     -4
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ن آرزو دارنـد  یحـور عـ  «اند  گفته یتیان رفته و در روایدجاالن پس از انس به سراغ پر
را بـه ارمغـان    ین بـن علـ  یگل قبـر حسـ  ها  آن ين برایفرشتگان به هنگام بازگشتن از زم

 .1»برند
ـ نگونـه بـه ر  یان آن ایشـوا یسردمداران و پ یش و مذهبکیچ یدانست در ه یستیبا ش ی

 .دهندها  آن گوناگون به خورد يها روبیکم پر از كه در خاکاند  دهیروان خود نخندیپ
دهنـد کـه سـردمداران     یمـ  نشان یه و اساس همگیپا یب ات باطل و اعتقاداتین روایا

ر یو سـا هـا   آن د بستن بـه یامتوکل کردن بر مردگان و اند  کرده یع همواره سعیمذهب تش
مذهب قرار داده و او را از  یعیاعمال شرك آلود را زگهواره تا گور همگام و همراه فرد ش

ات باطـل و  یـ ن روایاز کردن با معبود بر حق محروم سازند. در اثر همـ یپرستش و راز و ن
د اگـر  روزمـره خـو   یدر زندگ یعیک فرد شیم ینیب یم ه و اساس است کهیپا یب اعتقادات

ـ بـار   ها ده مدد خواست، در مقابل یگفت و از خالق هست..» . ا اهللای« رک بای ـ ی ا یـ و  یا عل
کـه خـالق   ی. در حالدیـ جو یمـ  مـدد ها  آن د و ازیگو یم ... ایا حضرت عباس و ین و یحس
 :است فرموده یهست

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  �َّ
َ
ْ لَُ�ۡم إِن  ۡدُعوُهمۡ ٱِعَباٌد أ فَۡليَۡسَتِجيُبوا

  .]194األعراف: [ ﴾١٩٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
ف و ناتوان) یهمچون شما (ضع ید بندگانیخوان یم راها  آن کهیر کسانیجز خداوند سا«

بر آورده ساختن حاجات شما را دارند)  ییتواناها  آن د (وییگو یم هستند. اگر شما راست
ا شما یرا مستجاب سازند (تا آشکار گردد آتان  يها د دعاها و خواستهیبخواهها  آن پس، از
  .»ا ما)ید ییگو یم درست

 :خداوند متعال فرموده يگریه دیو در آ

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَ�ٌٰت  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ
َ
ۡحَيآءٖ� َوَما  أ

َ
َ�ۡ�ُ أ
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يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن 
َ
  .]22-20النحل: [ ﴾إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدۚٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  ٢١�َۡشُعُروَن �

ـ آفر ییخواننـد، نـه تنهـا توانـا     یم راها  آن ن)یکه جز خداوند (مشرک یو معبودات« دن ی
از  يچ اثریهکه اند  یده شده هستند. آنان مردگانیرا ندارند بلکه خود مخلوق و آفر يزیچ
ختـه خواهنـد شـد.    یث و برانگمبعو یند کدان ینم وجود ندارد وها  آن در یات و زندگیح

  .»کتا استیگانه و ی يحق شما معبود د که) معبود بری(بدان
در  يا م که ممکـن اسـت شـبهه   ینکته اشاره کنن یم به ایخواه یم ن مبحثیان ایدر پا

ن است که مدد جستن ین شبهه ایو ا وجود داشته باشد. یاز خوانندگان گرام یاذهان برخ
ـ یعی... تنها به ش. وها  آن از مردگان و توکل کردن بر ن اهـل  یان اختصاص ندارد، بلکه در ب

 گردند.  یم ین اعمالیشوند که مرتکب چن یم دهید یز کسانیسنت و جماعت ن
ن دو مـذهب اهـل   یبنمورد یدر ا یاساس یاختالف :گفت یستین شبهه بایزدودن ا يبرا

ن است که مصادر و یا ین اختالف اساسی. و اع وجود داردیت و جماعت و مذهب تشسن
نگونه اعمـال بـر   یا ن مذهب را ازیروان ایاهل سنت و جماعت همواره پ يمراجع و علما

 یاز نادانـان و گمراهـان سـن    یتوان آنچه را که برخـ  ینم ن سببیو به هم اند. حذر داشته
ن یاثبات ا يمذهب اهل سنت و جماعت گذاشت. ما برا يگردند به پا یم مذهب مرتکب

را انتخـاب کـرده و    یمرجع یو حنبل یو شافع یو مالک یادعا از هر کدام از مذاهب حنف
 یحنفـ  يدهلو : امام عبدالقادرمیخوان یم گریکدینمورد در آن نوشته شده را با یآنچه در ا

 از مخلوقات را شرك يصفات خداوند به أحداز  یاعطا صفت«د: یگو یم ف شركیدر تعر
 ،دانـد  یم ات رایبیز از جمله غین که فالن شخص همه چیمعتقد بودن به ا :مانند ،نامند یم

ـ و  ،دهـد  یمـ  ن کـون انجـام  ینکه فالن شخص هر چه بخواهد در ایا ایو  نکـه فـالن   یا ای
بزرگداشـت و ارج  نکه در یا ایا بدبخت کند. و یگران را خوشبخت و ید دتوان یم شخص

شود که او را همانند خداوند  ياده رویاز مخلوقات چنان افراط و ز يو مقام دادن به أحد
او دسـت دعـا دراز    يا به سـو ینکه در مقابل او سجده کرده شود یمانند ا .متعال قرار داد
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 . 1»شود
ـ اهللا علرحمت (. اما ابن عبدالبر میکن یم را انتخاب» دیالتمه«کتاب  یاز مذهب مالک  )هی

ن را یامبران و علما و صالحیپ يبر مسلمانان حرام است که قبرها«د: یگو یم در کتاب خود
 . 2»ش قرار دهندیعبادت خو يبرا یسجده گاه و محل

از بـر   یکـ ی )هیـ رحمـت اهللا عل ( يم. امـام نـوو  یـ رو یم یاکنون به سراغ مذهب شافع
(صـلى اهللا  طواف کردن بـه دور قبـر رسـول اهللا    «د: یگو یم ن مذهبیا يعلمان یتر جسته

چسباندن شـکم و  اند  گر علما فرمودهیو د یمید اهللا حلید. ابو عبباش یم حرام ه وسلم)یعل
. و باشـد  ینمـ  دن آن روایو مسح کردن و بوسـ  ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یا کمر به قبر پی

 يمقدار ه وسلم)ی(صلى اهللا علات رسول اهللا ید همانگونه که در زمان حکن یم جابیادب ا
. 3»میـ شـان دور نگـاه دار  یخود را از قبر ا يز مقداریشد اکنون ن یم شان فاصله گرفتهیاز ا

ن است کـه علمـا   یحق هم«د: یگو یم ين فتوید اییأپس از ت )هیرحمت اهللا عل( يامام نوو
م. یدهنـد را بخـور   یمـ  نادانان انجامب آنچه جاهالن و ید فریو ما هرگز نبا اند. ان داشتهیب

د بـه  یـ ح و اقـوال بـه علمـا باشـد و نبا    یث صـح یمطابق با قرآن و حـد  یستیاعمال ما با
 . 4»میکن یتوجهاند  ن افزودهیکه جاهالن به د ییبدعتها

روان یـ ز در مؤلفات خود پین مذهب نیا يم. علمایرو یم یاکنون به سراغ مذهب حنبل
، 5ر خدا دراز کردنیغ يل شرك آلود همچون دست دعا به سوش را از وقوع در اعمایخو

، قسم خوردن 7جز خداوند متعال ی، توکل کردن بر کس6اءیاستغاثۀ جستن به مردگان و أول
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 ب آگـاه یجز خداوند متعال از علم غ ینکه کسی، اعتقاد داشتن به ا1از مخلوقات يبه أحد
م کـه  یرسـ  یمـ  جهین نتیبا توجه به مطالب ذکر شده به ا اند. ... بر حذر داشته. ، و2دباش یم

دهنـد سرچشـمه    یم روان مذهب تسنن انجامیاز پ یکه برخ يبدعتها و اعمال شرك آلود
مـذهب اهـل سـنت و جماعـت همـواره       يد و علماباش یم ها آن یگرفته از جهل و نادان

را کـه   یاشخاصـ  تـوان  یمـ  جـه یدر نت انـد.  نگونه اعمال بر حذر داشتهیروان خود را از ایپ
ث رسـول اهللا  یـ د و احادیـ ات قـرآن مج یـ شوند با استدالل به آ یم نگونه اعمالیمرتکب ا

بـه   یرا بـه أذن الهـ  ها  آن وأقوال علما متوجه اشتباه خود ساخت و ه وسلم)ی(صلى اهللا عل
ـ . روااسـت  يگرین مسأله به گونه دیع ایشم باز گرداند. اما در مذهب تیصراط مستق ات ی
روان خود را از مرتکب اعمال شرك ین مذهب نه تنها پیع و اقوال سردمداران ایمذهب تش

نگونـه  یرا بـه انجـام دادن ا  هـا   آن دارند بلکه همواره ینم بر حذر یآلود شدن و قبر پرست
ن ی. بـه همـ  دهنـد  یم وعدهها  آن ق کرده و خروار خروار ثواب و پاداش را بهیاعمال تشو

ح نخواهنـد بـود. مگـر در    ینگونـه أشـخاص هرگـز قابـل تصـح     یا ن اعتقادات وی، اسبب
 )همیرحمـت اهللا علـ  (ن مصادر و مراجع را کنار گذاشـته و ماننـد ائمـه    یع ایکه تشیصورت

خـود قـرار داده و    يرا راهنمـا  ه وسلم)ی(صلى اهللا علشات رسول اهللا یم قرآن و فرمایتعال
.. را از گـردن  . و یو مجلس ینیهمچون کل یو اطاعت کور کورانه از أشخاص یطوق بندگ

 خود باز کند.

                                                 
. شـرح الزرکشـی علـی مختصـر     323-2/320. االفصاح البن هبیره الحنبلی 4/201المقنع البن قدامه  -1

 .7/76الخرقی 
 .6/69، کشاف القناع لمنصور البهوتی 12/305المغنی البن قدامه -2



 
 
 

 عه و بداءیش

لمه در کن یا م.یساز یم آغاز» بداء« يلغو ين مبحث را با سخن در مورد معنایما ا
  :ه عبارتند ازک شود یم ار بردهکبه دو معنا ب یزبان عرب

 و پنهان بوده است. یه نخست مخفکپس از آن يزیار گشتن چکظاهر و آش -1
 ان گشتند.یار و نماکشهر آش يوارهاینه = دیمثال: بدا سور المد

 ردن.کدا یپ يگرید يگرفتن و رأ يدیم جدیتصم يا مسأله در مورد -2

 .1دیبه نظرم رس يدیم جدیو تصم يبداء = رأ یمثال: بدا ل 
 معنا شده است: ن صورتیبه ا» بداء«لمه کن یمع یو در فرهنگ فارس

 دا گشتن.یظاهر شدن، هو -1
 ش نگذشته باشد.یه از پکه در خاطر بگذرد ک ي، امريگر در أمرید يدا شدن رأیپ -2
 .2بر آن تعلق گرفته بود يو خالق بجز آنچه قبالً اراده يبرا ییجاد رأیا -3

 یعلـم و آگـاه  داللت بر سـبق جهـل و عـدم احاطـه      »بداء«لمه ک یار است معانکآش
 یاهـانت  یبه خالق هست یو صفات ین معانیچن دادن ه نسبتکست ین کیشخص دارد. و ش

امل دارد. معبود بر حق آگاه و دانا بر تمـام  کاطه ه به تمام مسائل احکشان یاست به علم ا
 نون در حال رخ دادن است و آنچهکا ه در گذشته رخ داده و آنچهک يد. امورباش یم امور
رفت. تمـام  یپـذ  یمـ  داد چه صورت یم رخ خواهند داد و آنچه رخ نداده اگر رخ ندهیدر آ

 ست.یده نیپوش بر او یون و هستکز در یچ چیهد. و دان یم بر حق ا معبودن مسائل ریا
 رهیـ چ بـر او ان یو نسـ  ید و هرگـز فراموشـ  شـو  ینمـ  غافـل  يداوند متعال لحظـه ا خ

 د:یفرما یم بر حق در سوره انفال گردد. معبود ینم

                                                 
 .1/45، مجمع البحرین للطریحی 14/66، لسان العرب البن منظور 2278/  6الصحاح للجوهري  -1
 .1/479فرهنگ فارسی تألیف دکتر محمد معین (فرهنگ شش جلدي معین)  -2
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َ ٱإِنَّ ﴿ ٍء َعلِيُمۢ  �َّ  .]75األنفال: [ ﴾٧٥بُِ�ّلِ َ�ۡ
 .»آگاه و دانا است يزیخداوند بر هر چ«

 د:یفرما یم ن در سوره سبأیو همچن

�ٖ ِ�  ۡلَغۡيِب� ٱَ�ٰلِِم ... ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَ� َ�ۡعُزُب َ�ۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
ۡصَغُر ِمن  ۡ�

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�َ�ُ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ 
َ
 .]3سبأ: [ ﴾٣ بِ�ٖ َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

از  تـر  بزرگ نیو همچن تر کوچک ایو  يا ذره ات است. مقداریبیاو دانا و آگاه بر غ«... 
 لـوح  درهـا   آن ه تمـام کـ ده باشـد. بل یه بر او پوشـ کن وجود ندارد یو زم ها آسمان آن در

 ».توب هستندکو م محفوظ مسطور

 عه و بداءیش
 یات معتقـدات اسـالم  یه بـا اصـول و اساسـ   کـ ع یگر از معتقدات مـذهب تشـ  ید یکی

ن اعتقـاد  یـ د. خالصـه ا باشـ  یمـ  »بداء«به نام  يا مسأله ن مذهب بهیمان ایمخالفت دارد، ا
از  یه خداوند در برخـ کن است یز بر آن داللت دارد، این» بداء« يلغو يه معناکهمانگونه 

ن ی. ادهد یم رییر خود را تغینند تقدک یم سبکه ک يدیجد یاوقات بر اساس علم و آگاه
نـاقص بـوده و    یاله ه علمکآورد  یم ن باور را بوجودیمذهب ا یعیاعتقاد باطل در فرد ش

 امل ندارد.کاحاطه  یبر تمام امور هست
م تـا  ینکاف یم عیاز مراجع و مصادر مذهب تش یرخبه ب ین رابطه نخست نگاهیما در ا

تاب کات یاز روا یکی. در میآشنا گردع ین اعتقاد باطل در مذهب تشیگاه و منزلت ایبا جا
. 1»سـت ین مان داشتن به بداءیو عظمت ا یبه بزرگ یچ عبادتیه: «گفته شده» یافکاصول «

                                                 
تصحیح و تعلیق: علی اکبر الغفاري، دار الکتب  1/146اصول الکافی للکلینی کتاب التوحید باب البداء -1

تعلیق هاشم الطهرانی،  332هـ. التوحید البن بابویه باب البداء ص 1388االسالمیه، طهران، ط: الثالثه : 
احیـاء التـراث العربـی،     4/107ار المعرفه، بیروت. بحاراالنوار للمجلسی کتاب التوحید بـاب البـداء   د

 هـ. 1403بیروت الطبعه الثالثه 



 55  شیعه و بداء

 گفـتن در مـورد بـداء را   اجر و پـاداش سـخن    مردم اگر«گفته شده:  يگریت دیو در روا
ه: کـ ادعـا شـده    يگـر یت دیـ و در روا .1»شـدند  ینمـ  ر آن خستهک، هرگز از ذنددانست یم
مـان داشـتن بـه    یم خمر و ایرده است تحرکه مبعوث داشته امر کرا  يامبریخداوند هر پ«

ـ یش ه چگونهکاست  یتعجب و شگفت یبس يجا .2»ندکغ ین مردم تبلیبداء را در ب  یعه اثن
 يو عبـاد  یدتیـ مسـائل عق  نیتر مهم ن ویتر بزرگ از یکیمان داشتن به بداء را یا يعشر

اد آوردن نقش عبداهللا یامبران دانسته است. اما با بیبعثت پ از اصول یاصلآن را  قرار داده و
ت محرف به مذهب یهودینگونه اعتقادات فاسد از یافتن ایاألصل در انتقال  يهودیبن سبأ 

رود. در تورات محـرف و دسـتخورده    یم نیخود به خود از ب یو شگفت ن تعجبیع ایتش
 انجـام ار یو گناهـان بسـ   ین معاصـ یزم يدند مردم بر رویخداوند د«ز گفته شده: یهود نی
وجود انسـان   مان گشتند و فرمودند:یده پشیه بشر را آفرکنیشان از ایجه ای... در نتدهند یم

 .3»خواهم ساخت كن پایزم يرا از رو
 ین ضاللت و گمراهـ ینقش خود را در انتشار دادن ا ینیلکدانست ثقه االسالم  یستیبا

ر کـ ذ» بداء«تحت باب  یافکاصول  تابکمان به بداء را در یرده است. او اکفاء یا یبه خوب
ـ یلک نسبت داده است. و پس از را به ائمه یث جعلیاثبات آن شانزده حد يرده و براک ، ین

تـاب خـود   کان را بعهـده گرفـت و در دو   یعیشاندن شـ ک یت به گمراهیمسئول هیابن بابو
ـ را به مسأله بداء اختصاص داده و بـر ا   یباب» دیالتوح«و » االعتقادات« يها بنام ن اعتقـاد  ی

بـذول  ان میعیشردن کبه گمراه  یز اهتمام خاصین ی. مجلس4باطل مهر صحه گذاشته است
» النسخ و البـداء «تحت باب  یث ساختگیحد هفتاد» بحار« تابکن منظور در یداشته و بد

                                                 
(چاپ سـابق تـاذکر )، بحـار     334(چاپ سابق الذکر)، التوحید البن بابویه ص  1/148اصول الکافی  -1

 (چاپ سابق الذکر). 4/108االنوار للمجلسی 

(چـاپ سـابق الـذکر)، بحـار      334(چاپ سابق الذکر)، التوحید البن بابویه ص  1/148اصول الکافی  -2
 (چاپ سابق الذکر). 4/108االنوار للمجلسی 

 .5سفر التکوین، فصل ششم، فقره  -3
 (چاپ سابق الذکر). 331هـ. التوحید البن بابویه ص  1320ط. ایران  89االعتقادات البن بابویه ص  -4
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ه کـ نیا يبـرا ز یـ عه نیمعاصر شـ  ي. علما1 را به ائمه نسبت داده استها  آن رده وکت یروا
ن اعتقاد فاسـد  یدر اثبات ا يادیز يها تابک ان داشته باشندیعیدر گمراه ساختن ش یسهم

 .2نگاشته اند
 اند: ردهکن اعتقاد باطل به آن استدالل یاثبات ا يعه برایآنچه بزرگان ش

ـ آ انـد،  ز خود قرار دادهین اعتقاد فاسد دستاویاثبات ا يع برایه سرمداران تشکآنچه  ه ی
ن یبداء ندارد. در ا به مسأله ین ربطیتر کوچک هین آیه ایکد. در حالباش یم سوره رعد 39

 :دیفرما یم ه خداوند متعالیآ

﴿ ْ ُ ٱ َ�ۡمُحوا مُّ  ۥٓ َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ  �َّ
ُ
 .]39الرعد: [ ﴾٣٩ ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ

خـود  و هر چه را خواهد بـه حـال    سازد یم و منسوخ كخداوند هر چه را خواهد پا«
 .»فوظ نزد او استگذارد. و لوح مح یم یباق

 یو عالمت ییاوه گویجز  يزیبداء چ اثبات مسأله يه براین آیار است استدالل به اکآش
ن ثابت یام دکا از احیر امور و یخداوند از مقادست. چون آنچه ین یو نادان دال بر جهالت
امل داشـته و تحـت   کاحاطه ها  آن شان از ازل بریعلم ا اند، ر دادهیتغآن را  اینگاه داشته و 
ـ آ نیه در همکنند یب ینم ن نادانانیا مگررفته است. یشان صورت پذیئت ایقدرت و مش ه ی

 د:یفرما یم خداوند متعال

مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ ﴿
ُ
 .]39الرعد: [ ﴾٣٩ لِۡكَ�ٰبِ ٱأ

 ».و لوح محفوظ نزد اوست«
ه یـ ن آیبه ا صحت اعتقاد داشتن به بداء اثبات يه براک یسکن یم اولیجالب است بدان

 عهیشـ  يهـا  از فرقـه  یکـی ه که یسانکیفرقه  يشوایپ ید ثقفیعب یمختار بن اب ردکالل استد

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 129-4/92حار االنوار للمجلسی ب -1

، عقائـد االمامیـه االثنـی عشـریه     69توان کتابهایی چـون عقائـد االمامیـه للمظفـر ص      بعنوان مثال می -2
الذریعـه الـی تصـانیف الشـیعه     «را نام برد. براي آشنایی بیشتر با این کتابها به کتـاب   1/34للزنجانی 

 مراجعه کنید.» 3/53-57
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 يرومند بـرا ین یسپاه» ریمصعب بن الزب«ه کن قرار است ید، بود. داستان مختار از اباش یم
احمد بـن   یتحت فرمانده ز در مقابل سه هزار جنگجویجنگ با او ارسال داشت. مختار ن

د بـود. امـا   یـ ه خواهکن معریفاتح ا شده شما یگفت: به من وحها  آن ط قرار داد و بهیشم
و او و  ط تـار و مـار گشـته   یان احمد بـن شـم  یه، سپاهکن معریاز ا یپس از گذشت مدت

باز گشته و به او گفتنـد:   ینزد مختار ثقف ه جان سالم بدر برده بودندکان یاز سپاه یگروه
گفـت: خداونـد   هـا   آن چه شد؟ مختار در جواب به يه به ما داده بودک يپس آن وعده ا

م خود را عـوض  یگشته و تصم يا مسأله متوجه به من داده بود. اما او يدین نویمتعال چن
 د:یفرما یم ه اوکد یده ایا نشن. مگر شمردک

﴿ ْ ُ ٱ َ�ۡمُحوا مُّ  ۥٓ َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ وَِعنَدهُ  �َّ
ُ
 .]39الرعد: [ 1﴾٣٩ ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ

ز یـ ن نیام دکاز اح یگشتن برخ ی، به منسوخ و ملغهین آیع عالوه بر ایسردمداران تش
  اند. ل بداء دانستهیاز قبآن را  رده وکاستدالل 

عت یشـر  امکـ از اح یمنسوخ شـدن برخـ   :گفته شود یستین استدالل بایدر پاسخ به ا
ـ متوجـه اشـتباه و    ه اوکنیو ا یافتن علم الهی یجه فزونیاذ باهللا نتیهرگز والع در  یا نقصـ ی

ط بر تمام مسائل بوده و یامل و محکاز ازل  یست. علم الهید، نخود شده باشن یشیم پکح
گـردد و معبـود بـر حـق      به آن اضـافه  يزیدر آن وجود ندارد تا چ يمبودکچ نقص و یه

دانسـت   یسـت یبوده است. با ده و مستوریپوش بر اون یش از ایه پکگردد  يا مسأله متوجه
 ها، آن يگر به جاید یامکشدن اح نیگزین و جایام دکاز اح یشدن برخ یمنسوخ و ملغ

امـل داشـته   کاحاطه ها  آن به یازل، علم الهاز ها  آن ه تمامکبوده  ییمتهاکتنها به سبب ح
 یدن برخیش رفتن در واجب گردانیهمچون تدرج و مرحله به مرحله پ ییمتهاکاست. ح

م خمـر  یمردم دشوار بوده است. مانند آنچه در قصـه تحـر   يبراها  آن قیه تطبکام کاز اح
 رفت.یصورت پذ

                                                 
 .52-50، الفرق بین الفرق للبغدادي ص 20التبصیر فی الدین لالسفرائینی ص  -1



 تشیع و معتقدات آن    58

 ن اعتقادیرد بر ا
 

شـات  ید و فرمایـ سرچشمه گرفته از قرآن مج يو اعتقاد كپا یه سرشتک یهر مسلمان
را  یاعتقاد فاسد و باطل نینه داشته باشد، هرگز چنیدر س ه وسلم)ی(صلى اهللا علرسول اهللا 
 ب و نقـص یه خالق خود را از هر عکان دارد انسان مسلمان کرفت. چگونه امینخواهد پذ

داند به  یم و منزه كپا و نقص بیه خالق خود را از هر عکان دارد انسان مسلمان کام كپا
 ی، علمیه علم الهکشنود  یم دیدر قرآن مجو بارها مان داشته باشد؟ او بارها یمساله بداء ا

 ط بر تمام امور.یامل و محکاست 

�ٖ ِ�  ۡلَغۡيِب� ٱَ�ٰلِِم ... ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱَ� َ�ۡعُزُب َ�ۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ �ِض ٱَوَ� ِ�  لسَّ
َ
ۡصَغُر ِمن  ۡ�

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�َ�ُ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ 
َ
 .]3سبأ: [ ﴾٣ بِ�ٖ َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

از  تـر  بزرگ نیو همچن تر کوچک ایو  يا ذره است. مقدار اتیبیگاه بر غآ... او دانا و «
در لـوح  هـا   آن ه تمـام کـ ده باشـد. بل یه بر او پوشـ کن وجود ندارد یو زم ها آسمان آن در

 .»توب هستندکو م محفوظ مسطور

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَها َوَما �َۡسُقُط ِمن  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  لَۡ�ّ
�ِض ٱَوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 

َ
بِٖ�  ۡ�  ﴾٥٩َوَ� َرۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

 .]59األنعام: [
 کیست. و آنچه در خشـ یمطلع نها  آن جز او بر یسکب نزد او است. یه خزائن غیلک«
 چیاسـت. و هـ   ه او از آن آگـاه کـ فتد مگـر آن ین یچ برگیداند. و ه یم ا است همه رایو در
 لـوح  ه درکـ وجود نـدارد مگـر آن   کیچ تر و خشین و هیدرون زم يها یکیتار در يا دانه

 .»توب هستندکمحفوظ مسطور و م
(صـلى اهللا  ث رسـول اهللا  ید و احادیات قرآن مجیمان داشتن به بداء با آیار است اکآش

ن یـ هر انسـان مسـلمان تضـاد و مخالفـت دارد. ا     كو با فطرت و سرشت پا ه وسلم)یعل
فر آلود بودن که چرا با وجود کند ک یم جادیا يا خواننده را در ذهن هر یمساله سوال مهم

 ش قرارداده است؟یات معتقدات خویاز اساسآن را  عین اعتقاد، مذهب تشیا
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ه کاند  ن مساله نقش داشتهین عامل مهم در ایچند :گفت یستین سوال بایدر پاسخ به ا
 عبارتند از:

را هـا   آن رده وکـ  ییهـا  ینیش بیش پیع بنا بر مصالح خویبزرگان و سردمداران تش -1
ع معتقد است ائمـه از علـم   یم مذهب تشیدان یم دادند. و همه ما یم به ائمه نسبت

. با 1ستیده و مستور نیپوشها  آن بر یون و هستکدر  يچ امریبوده و ه ب آگاهیغ
 ب درآع اشـتباه از  یسـردمداران تشـ   يهـا  ینیش بین اعتقاد باطل اگر پیتوجه به ا

ر سـوال نـرفتن عصـمت ائمـه،     یو به ز یاهین روسیفرار از ا يبراها  آن آمدند یم
ـ انداختـه و بـه پ   یرا به گردن خـالق هسـت  ها  ینیش بیردن پکدا نیتحقق پ روان و ی

ح بوده اما خداوند متعال یامام درست و صح ییش گویگفتند: پ یم فته گان خودیش
 !است ر دادهییخود را تغ یم قبلیتصمگشته و  يا مسأله متوجه

هـا   آن روان و اتباع خود هموارهیاز دست ندادن پ يع برایبزرگان و سردمداران تش -2
ـ را بـه ا هـا   آن ب الوقـوع وعـده داده و  ین قرکیو تم يروزیرا به پ  يهـا  ن وعـده ی

از  ين شده بسـر آمـده و خبـر   ییشه وقت تعیردند. اما همک یم دلخوش یسرخرمن
ه دجاالن در کاست  ییها ن مطلب وعدهیا ين مثال برایشد. بهتر ینم هایروزین پیا

 یکـی ن شـده  ییتع يها وقت نیدادند. ا یم روان خودیبه پ يمورد وقت ظهور مهد
 ن مسـاله یـ شد. ا ینم ياز ظهور مهد يچ خبریشدند و ه یم يسپر يگریپس از د

موعـود در   يبنام مهد یتیقت داشتن شخصید در مورد حقیو ترد کسبب بروز ش
ـ ز از ایـ گر يعه بـرا یبزرگان و سردمداران شان گشت. یعین شیب  در یاهین روسـ ی

 : ما به شـما راسـت گفتـه   خود گفتند روانیبه پها  آن افتادند. يتر بزرگ یاهیروس
ر داده یین خود را تغیشیگرفته و خواست پ يگریم دیاما خداوند متعال تصم میبود

 !است
 یبزرگ یاهیز روسین -هیرحمت اهللا عل-و خلف امام جعفر صادق ن یدر رابطه با جانش

                                                 
 .1/260اصول الکافی، باب أن االئمه یعلمون ما کان و ما یکون وانه ال یخفی علیهم الشیء  -1
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 یمان به بداء را سرپوشیرا بر آن داشت تا اها  آن ه دجاالن را رسوا ساخته وکوجود دارد 
پـس از   یستیع امامت بایات و اعتقادات مذهب تشیآن قرار دهند. بنا بر روا يمناسب برا

رحمت اهللا -اما جعفر صادق  اتیابد. اما در زمان حیاو انتقال  تر بزرگ وفات اما به فرزند
 يبـرا  يگرید يزیرخ داد و آبرور ردندک ینم زینآن را  رکف یه دجاالن حتک يزیچ -هیعل
فرزند بزرگ امام  یعنیل یه اسماعکن بود یبت دجاالن ایحاصل گشت. فاجعه و مصها  آن

ات یـ دجـاالن و روا  يهـا  ب نقشـه یـ ن ترتیرد. و بدکپدر خود فوت  جعفر صادق قبل از
ب شـدند. امـا   آنقـش بـر    یه از خود ساخته و پرداخته بودنـد همگـ  ک ینیو دروغ یجعل

روان خود گفتند: آنچه ما در مورد به امامـت  یبه پ شیخو يحفظ آبرو يدجاالن پررو برا
 يدیـ م جدیخداوند متعـال تصـم   یح بود. ولیدرست و صح میل گفته بودیدن اسماعیرس

 ر داد.ییخود را تغ نیشیو خواست پ گرفت
ـ ان بـه همـان روا  یعیاز شـ  یه گروهـ کـ ز اشاره شود ین مطلب نیجالب است به ا  اتی

را فرقـه   ن گـروه یماندند. ا یل باقیرده و معتقد به امامت اسماعکدلخوش  یمیذوبه قدکم
 نامند. یم هیلیاسماع
از علم ها  اند آن ردهکع همواره به ائمه افتراء بسته و ادعا یبزرگان و سردمداران تش -3

ـ       ب آگاهیغ رده و کـ ن یین ادعـا یبوده و بر آن مطلـع هسـتند. امـا ائمـه هرگـز چن
 ن مسـاله ی. ا1ندیب سخن بگویغ ه از علمکده ینشنها  آن ماً از خودیس مستقکچیه
 سـاخته بـود سـبب گشـت     كوکمشها  آن يروان دجاالن را نسبت به ادعاهایه پک

ع قرار دهند یتش مذهب یو اصول یاز اعتقادات اساس یکیمان به بداء را یدجاالن ا
                                                 

در برخی از روایات موجود در مصادر تشیع که دجـاالن ندانسـته آنهـا را در کتابهـاي خـویش نقـل        -1
ین مسأله مهر صحه گذاشته شده است که ائمه مانند سایر انسانها از علم غیب آگاه نبـوده  اند بر ا کرده

مـن از کسـانی تعجـب    «روایت شـده کـه:    -رحمت اهللا علیه-اند. در کتاب اصول کافی از ابا عبداهللا
دانـد. همـین االن    پندارند ما بر غیب مطلع هستیم. هیچکس جز خداوند غیـب را نمـی   کنم که می می
دانـم او اکنـون در    خواستم او را تنبیه کنم از مـن گریخـت. و مـن نمـی     زك من به خاطر اینکه میکنی

 .1/257اصول الکافی للکلینی ». کدامیک از اتاقهاي خانه خود پنهان ساخته است
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بـه   اند، ب سخن نگفتهیغ اگر ائمه در مال عام از علم« ند:یش بگویروان خویو به پ
دند اگـر در مـال عـام از    یترسـ  یها م آن بوده است. چون به بداءها  آن مانیسبب ا

م خود یخداوند متعال تصم یند پس از مدتیبگو یدهد سخن یم نده رخیآنچه در آ
ـ امام تحقـق پ  ییش گویرده و پکرا عوض  اعتبـار   ينـد. دروغپـردازان بـرا   کدا نی

ـ باطل روا ين ادعایبه ا دنیبخش را بـه ائمـه نسـبت    هـا   آن رده وکـ را جعـل   یاتی
 اند. داده

گفتـه   -هیـ رحمـت اهللا عل -ن یبن الحس یاز قول امام عل یات جعلین روایاز ا یکیدر 
امـت رخ  یآنچـه تـا روز ق   بـود شـما را از   ینم بداء مان داشتن ما بهیاگر به سبب ا« شده:

 . 1»ساختم یم خواهد داد، با خبر

ن اعتقاد فاسـد بـه   یردن اکدر رخنه  یه نقش مهمک یاز عوامل یبا برخ ییپس از آشنا
ه چـرا بزرگـان و   کم یببر یته پکن نیم به ایتوان یم نونکا اند، ع داشتهیمعتقدات مذهب تش

ده و خـروار خـروار   یاعتقاد باطل چسبن یم به اکنگونه سفت و محیع ایخ مذهب تشیمشا
ه و اسـاس  ین رود، پایبه بداء از ب مانی، اگر اينند. آرک یم ن به آنیاجر و ثواب نثار مومن

اشـتباهات و   يبـرا  ین اعتقاد فاسد سـرپوش مناسـب  ین خواهد رفت. ایه از بیمذهب امام
ه بـر  کـ  يائمـه ا  انـد.  ائمه نسبت داده شـده  به یه همگکاست  يافته ایتحقق ن يها وعده

ب مطلـع  یـ ان معصوم بوده و بر عـالم غ یاساس، از هر گونه خطا و نس یب اساس معتقدات
 هستند!

ـ کاشاره  زیته مهم نکن نین مبحث جا دارد به ایان ایدر پا از بزرگـان و   یه برخـ کـ م ین
را  ين اعتقادیه ننگ، وجود چنکن لیفرار از ا يبرااند  ردهک یع سعیسردمداران مذهب تش

ـ ننـد. امـا آنچـه ا   کر یتفس يگریبه گونه دآن را  هکنیا ایر شوند و کدر مذهب خود من  نی
ت با شهامت تمام به آن یفرار از واقع يه بجاکن بود یدادند ا یم ست انجامیبا یم اشخاص

                                                 
تصحیح و تعلیق: هاشم الرسولی المحالتی، المکتبه العلمیه، طهران. بحار االنوار  2/215تفسیر الیاشی  -1

 (چاپ سابق الذکر). 4/118مجلسی لل
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ه کـ  یطوسـ  تـوان  یمـ  ن اشخاصیان ایم از .جستند یم برائترده و سپس از آن کاعتراف 
ه کـ اسـت   یسـان کاز  یکی یطوس يآقا .داده است را نام برد» محقق«به او لقب  یمجلس

را در مذهب خـود   ين اعتقادیبسته و وجود چن قتین حقیش را در مقابل ایچشمان خو
 د:یـ گو یمـ  يرده و در رد بـر و کـ انتقاد  ین گفته طوسیاز ا ی. اما مجلس1ر شده استکمن
ـ تواند چ ینم ن سخنیآور است. علت اار تعجب یبس یاز طوس ین سخنیدن چنیشن«  يزی

خواسته است دست بـه   یم اگر چه طوسینیب یم . ما2»ات باشدیبه روا يجز عدم احاطه و
ع صـاحب قـدرت و   یه مـذهب تشـ  کسته یز یم یه در زمانک یبزند اما مجلس یبیعوام فر

سـواد   یب اتینه روایرا در زم یرده و طوسکن اعتقاد افتخار یحاً به وجود ایتوان بوده، صر
 رده است.ک یمعرف

اط فراوان در یع با احتیاز بزرگان و سردمداران تش یه سبب شده برخک یاز مسائل یکی
ننـد، قـبح و   کار کـ انآن را  در صـورت لـزوم   یا حتیند و یمان به بداء سخن بگویمورد ا

ان یعیاز ش يارین اعتقاد سبب گشت بسیرا قبح و شناعت اید. زباش یم ن اعتقادیشناعت ا
خـود   يه بـرا کـ نیا ایـ گر گردنـد و  یرو مذاهب دیگردانند و پ یم بر يع رویتش از مذهب

ـ  مانیسـل  تـوان  یمـ  ن اشخاصیان اینند. از مکس یتاس يدیمذهب جد ر رهبـر و  یـ جر یب
تـب  کاز  ید را نام بـرد. در برخـ  باش یم هیدیز يها از فرقه یکیه که یمانیمؤسس فرقه سل

ه بـا  کـ انـد   روان خود دادهیعه دو اعتقاد را به خورد پیائمه ش« عه از قول او نوشته شده:یش
 یذابکـ و  ییرده و به دروغگوکرا باز ها  آن تواند مچ ینم یسکن دو اعتقاد هرگز یوجود ا

 .3»هیمان به تقیا يگریمان به بداء است و دین دو اعتقاد ایاز ا یکیببرد.  یپها  آن

                                                 
المطبوع بذیل محصل افکـار المتقـدمین و المتـأخرین للـزاري،      250تلخیص المحصل للطوسی ص  -1

 مکتبه الکلیات االزهریه.

 (چاپ سابق الذکر).4/123بحار االنوار للمجلسی  -2
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 د:یگو یم داده وح ین سخن خود را توضیر ایمان بن جریسل
روان یـ و بـه پ  1ب مطلع هستندیه بر عالم غکردند ک یم امبران ادعایعه مانند پیامامان ش«
رده بودنـد  کـ ادعـا  ها  آن ن و چنان خواهد شد. آنگاه اگر آنچهینده چنیگفتند در آ یم خود
خواهد رخ  ین اتفاقیه چنکم یا ما به شما نگفته بودیگفتند: آ یم روان خودیداد به پ یم رخ

ـ ها  آن م؟ اما اگر آنچهیب مطلع هستیه ما بر علم غکد یردکدا یمان پینون اکا ایداد؟ آ ش یپ
 شده يا مسأله وند متعال متوجهگفتند: خدا یم روان خودیداد به پ ینم رده بودند رخک ینیب

ـ ا .2»اسـت ر داده ییـ خـود را تغ  یر قبلـ یم و تقـد یو تصم از بزرگـان و   یکـی ن اعتـراف  ی
 د.باش یم هیع در مورد اعتقاد به بداء و تقیمذهب تشسردمداران 

بـر گردانـد و    يه رویعشر یرد از مذهب اثنین اعتقادات باطل را بپذیه نتوانست اکاو 
 ه را بنا گذاشت.یمانیبنام سل يدیمذهب جد

ع بـه هنگـام   یسبب گشت بزرگان و سـردمداران تشـ   ییها س العملکن عینچنی، ايآر
رده و در صـورت لـزوم وجـود    کـ اط را مراعات یمال احتکسخن در مورد اعتقاد به بداء 

ـ ر به ایمان بن جریر گردند. جا دارد در رابطه با سخنان سلکرا من ين اعتقادیچن تـه  کن نی
ـ از اهـا   آن د.باش یم ه مقصر دانستن ائمه به دور از عدل و انصافکم یاشاره داشته باش  نی

                                                 
در مورد این قسمت از سخنان سلیمان بن جریر بایستی گفته شود پیامبران هرگز به خواست و اراده  -1

اند و خود انها نیز هرگز چنین ادعایی نکرده اند. و این تنها خواست  شده خود از علم غیب آگاه نمی
بران در ادعاي و اراده الهی بوده است که در برخی از اوقات براي اثبات صادق بودن احدي از پیام

ساخته است تا مردم به دعوت این پیامبر ایمان بیاورند.  رسالت، او را از برخی از غیبیات آگاه می
ٰ َ�ۡيبِهِ  لَۡغۡيبِ ٱ َ�ٰلِمُ ﴿ فرماید: خداوند متعال در سوره جن می َحًدا  ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ

َ
ِمن  ۡرتََ�ٰ ٱَمِن  إِ�َّ  ٢٦أ

او (خداوند متعال) است اگاه و مطلع بر غیبیات. او هیچکس را از غیبیات « .]27-26اجلن: [ ﴾رَُّسولٖ 
سیرت و زندگینامه ». سازد، مگر پیامبرانی که آنها را براي ابالغ رسالت برگزیده است آگاه نمی

 پیامبران بزرگترین برهان بر این ادعا میباشد.
(چاپ سـابق   65-64یعه للنوبختی ص (چاپ سابق الذکر). فرق الش 78المقاالت و الفرق للقمی ص  -2

 الذکر).
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مردم را ها  آن ه بنامیکسانکخود را از  ربوده و بارها انزجا يباطل بر يو ادعاها ها ضاللت
 اند. برائت جستهها  آن شانند اعالم داشته و ازک یم راهه و فسادیبه ب

ـ یاز سردمداران تش یه برخکن موضوع یپس از دانستن ا را در  ين اعتقـاد یع وجود چن
ار کـ انهـا   آن گـر از ید یه برخـ کم یز بدانیا نته رکن نیا یستیبا اند، ر شدهکمذهب خود من

 يامـا بـرا   اند. ردهکن اعتقاد در مذهب خود اعتراف یده و به وجود ایفائده د یب قت رایحق
ـ ه با رواکاند  ردهکر یتفس يبگونه اآن را  یاهین روسیز از ایگر ات موجـود در مراجـع و   ی

نسخ و الغـاء   يبداء را به معنان اشخاص یاز ا یدارد. برخ یع تضاد و دوگانگیمصادر تش
از  یمـ کمتعـال هـر ح   ه خداوندکنیداشتن به ا مانیا یعنیاعتقاد به بداء اند  دانسته و گفته

 قـرار  يگـر یم دکـ آن ح يو بجـا رده کـ  ینند منسوخ و ملغـ که اراده کش را یام خوکاح
ه کـ اشـف الغطـا   کن آل یع همچون محمد حسـ یتش ناگر از سردمدارید ی. و برخدهد یم

مـان داشـتن بـه ظـاهر شـدن و      ی، اد اعتقاد به بـداء را باش یم عهیش معاصر ياز علما یکی
ـ . بـه ا 1رده استکر یم خداوند تفسکار گشتن حکآش ع یمـذهب تشـ   يلمـا ن دسـته از ع ی
شـاندن  کراهـه  ین اشـتباهات و بـه ب  یـ سرپوش گذاشتن بر ا يشما بجاگفته شود  یستیبا
د از یخواست یها م آن د و ازیردک یم خود گوشزد روانیبه پآن را  بود بطالن یم ان بهتریعیش
ان ین آقایم از ایخواه یم ند. مایبرائت بجوها  آن ده و ازیشکنگونه اعتقادات باطل دست یا

 اند، به ائمه نسبت داده شده یه همگکات موجود در مصادر و مراجع شما یا روایم آیبپرس
ـ از ا یمـا برخـ   انـد؟  ردهکر ید، تفسیاشرح داده آن را  ه شماکن صورت یبداء را به هم ن ی

گذاشتن  ع جز سرپوشیتش ن دسته از سردمدارانیار گردد اکم تا آشینک یم رکات را ذیروا
 اند. نداشته يگریان هدف دیعیشتر شیشاندن هر چه بکراهه یبر اعتقادات باطل خود و به ب

مان یا اگر بسبب«گفته شده:  -هیرحمت اهللا عل-ن یبن الحس یمنسوب به عل یتیدر روا
. اگـر  2»مساخت یم مت رخ خواهد داد، با خبرایبود شما را از آنچه تا روز ق ینم من به بداء

                                                 
 هـ. 1330مطبعه العرفان، صیدا، ط. الثانیه  173الدین واإلسالم ص  -1

 (چاپ سابق الذکر). 4/118(چاپ سابق الذکر)، بحار االنوار للمجلسی  2/215تفسیر الیاشی  -2
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 یبود، چه مانع یم شدن آن یا ملغیو  یم الهکظهور ح يعه به معنایبداء بنا بر معتقدات ش
 اساس مـذهب  یب اعتقاداتساس ند؟ مگر بر اکجاد یامام ا ییبگویست بر سر راه غتوان یم

 گردد، یم یملغ ندهیات متضمن آنچه در آیبیستند؟ و مگر غیب آگاه نی، ائمه از علم غعیتش
وجـود   یه در علم الهکاست  یاتیبیغ م از جملهکشدن ح یباشند؟ اگر گفته شود ملغ ینم

امـام  داننـد،   یم بیش را مطلع بر غیه ائمه خوکع یمعتقدات تش بنابر یستیداشته است، با
بـه بـداء    مان داشتنیه من بسبب اکاو  ين ادعایآگاه بوده و بنابر ا یبیغ ن مسئلهیاز ا زین

شـدن   یمعنا خواهد بود. و اگر گفته شود ملغـ  یب سازم، پوچ و ینم ات آگاهیبیشما را از غ
 یقـ یحق يب به معناین ترتیوجود نداشته است، بد یه در علم الهکاست  یاتیبیم از غکح
 فر آلود و ملحدانه بداء اعتراف شده است. کو 

ْ ﴿ هیر آیدر مورد تفس يگرید یت جعلیدر روا ُ ٱ َ�ۡمُحوا . ]39الرعد:[1﴾َما �ََشآُء َوُ�ۡثبُِتۖ  �َّ
جز آنچه  يزیمگر چ«گفته است:  -هیرحمت اهللا عل-ادعا شده ابو عبداهللا جعفر صادق 

 جز آنچه وجود نداشته نگاشته و ثبت يزیگردد؟ و چ یم كده پاینگاشته شده و ثبت گرد
و علم  یاذ باهللا همان آگاهیوالع» آنچه وجود نداشته«ه مراد از ک ار استک. آش2»شود؟ یم

ن یا با وجود چنیگردد. آ یم حاصل یه بنا بر اعتقاد باطل بداء، در علم الهکاست  يدیجد
 د؟ هرگز.باش یم یم الهکه مراد از بداء ظهور حکرد کادعا  توان یم یتیروا

 شده:  گفته يگرین دیت دروغیدر روا
افران نازل کرا هر چه زودتر بر  یاز فرشتگان خواستند عذاب اله -ه السالمیعل-لوط «

ش را در مـورد نـازل   یر خـو یتقـد  ار گـردد و کخداوند متعال آشـ  بر يسازند تا مبادا امر
 .3»هدر دییساختن عقاب تغ

                                                 
ا بخواهد به حال خـود بـاقی   خداوند هر چه را اراده کند محو و منسوخ کرده و هر چه ر«تفسیر آیه:  -1

 ».گذارد می

 .2اصول الکافی کتاب التوحید باب البداء / -2
بینیم که آقاي کلینی براي اثبـات عقیـده باطـل بـداء،      . در این روایت دروغین می5/546فروع الکافی  -3
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و امام حسـن   ینق یامام عل یعنیازدهم خود یارت قبر امام دهم و یان به هنگام زیعیش

ح یمفـات . [»السـالم علـيكام يـا مـن بـدا هللا يف شـأنكام« رانند: یم ن ادعا را بر زبانی، ايرکعس

 .الجنان]
 ».ه در مورد شما بر خداوند بداء حاصل گشتیکسانک يدرود و سالم بر شما، ا«
ان یلمه بداء، ظاهر و نماکدعا مراد از  نیه در اکند کد ادعا توان یم دجاالن از يا احدیآ

رده و کـ دا یـ تحقق پ ن دو امامیتنها در مورد ا یم الهکد؟ مگر حباش یم یم الهکگشتن ح
رده است؟! پـس چـرا از   کدا نیو مخلوقات تحقق پ ها انسان ریگشته و در مورد سا انینما

ن دعـا نـام   یـ ن دو امام در ایتنها ا عیدوازده امام تشن یا حداقل از بیو  ها انسان ان تمامیم
شود؟ و اگر واقعاً مراد از بداء،  ینم خوانده یین دعایچن يگریس دکبرده شده و در مورد 

 از یکـی ه کـ  یطوسـ  يبـود پـس چـرا آقـا     یمـ  ا منسـوخ شـدن آن  یو  یم الهکظهور ح
ار کعه انیرا در مذهب ش ين اعتقادیگردد، وجود چن یم عه محسوبیش ين علمایتر بزرگ

 ند؟ک یم ارکرا ان یم الهکرده است؟ مگر انسان عاقل ظهور حک
بـود، پـس چـرا     یمـ  ا منسـوخ شـدن آن  یو  یم الهکو اگر واقعاً مراد از بداء، ظهور ح

ه بـوده اسـت، بسـبب    یاز بزرگان مذهب امام یکیه کر یمان بن جریهمچون سل یاشخاص
ان شـدن  یبر گرداند؟ مگر نما يه رویعشر یمذهب اثن از ين اعتقادیفر آلود دانستن چنک
ر یـ مان بـن جر یه سـل کـ فر و الحاد است کام، کاز اح یا منسوخ شدن برخیو  یم الهکح

 ه پشت پا بزند؟یعشر یبسبب آن به مذهب اثن
 ا منسـوخ شـدن آن  یـ و  یم الهـ کـ ع از بداء ظهـور ح یو اگر واقعاً مراد سردمداران تش

گشـت. و   ینمـ  ع حاصـل ین اهل سـنت و تشـ  ین رابطه بیدر ا یچ اختالفیبود هرگز ه یم
مان آوردن بـه  یان به ایعیردن شکق یتشو يع برایهرگز الزم نبود رهبران و سردمداران تش

وعده دهند. چون تمام مسلمانان به ظـاهر  ها  آن به یالیبداء، خروار خروار اجر و ثواب خ
 امل دارند.کمان یام، اکاز اح ین منسوخ شدن برخیو همچن یم الهکار شدن حکو آش

                                                                                                                              
 حتی به پیامبران نیز احترام نگذاشته و به آنها افتراء بسته است.



 
 
 

 مانیان اکعه و اریش

 ه عبارتند از:کن دارد کمان شش ریبر اعتقادات اهل سنت و جماعت ابنا
 مان به خداوند.یا -1
 مان به فرشتگان.یا -2

 یآسمان يها تابک مان بهیا -3
 امبرانیمان به پیا -4

 امت یبه ق مانیا -5

 مان به قضا و قدریا -6

ت و یـ د ربوبیـ مان به خداونـد بـه آنچـه در بـاب توح    یا یعنین اول کما در رابطه با ر
مـان بـه   یا یعنین دوم کسخن خود را با ر نجایرده و در اکر شده است بسنده کت ذیالوه

 م.ینک یم فرشتگان آغاز

 مان به فرشتگانیا -2
 ه خداونـد کـ هستند  یمیفرشتگان مخلوقات عظبنا بر اعتقادات اهل سنت و جماعت 

ـ  ینمـ  یجز خالق هست یسکرا ها  آن میده است. تعداد عظیرا از نور آفرها  آن هـا   آن د.دان
 تمـام وقـت   اند. گانهیب یت و نافرمانیهمواره فرمانبردار اوامر خالق خود هستند و با معص

 گردد. یم صرف عبادت و اطالعت از خداوند متعالها  آن
ف و یـ ن مـورد تحر یـ ر مسائل دیمان مانند سایان اکن از ارکن ریع ایدر مذهب تشاما 

را  یو ضـاللت  یه حب ائمه را سپر خود قرار داده و هر گمراهکقرار گرفته  يل عده ایتبد
 اند. ردهکتمام ها  آن به نام

 نند.ک یم یان معرفیعیران حلقه به گوش ائمه و شکعه فرشتگان را نویات شیروا
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 .1»فرشتگان خدمتگزاران ما و دوستداران ما هستند« گفته شده: یتیدر روا
ـ ی یدر مورد فرشته وحـ  گرید یتیو در روا  گفتـه شـده:   -ه السـالم یـ عل-ل یـ جبر یعن

 .2»ل خدمتگزار ما استیجبر«
 گردند؟ ینم به فرشتگان محسوب ینین توهیات دروغین روایا ایآ

 د:یفرما یم متعال در مورد فرشتگان خداوند

ۡكَرُموَن ﴿  .]26األنبياء: [ ﴾٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ
 .»هستند یارجمند و گرام ی(فرشتگان) بندگانها  آن هکبل«

 اند. ده شدهیطالب آفر یبن اب یعه فرشتگان از نور علیبنا بر اعتقادات مذهب ش
ه یـ عل- یخداوند، فرشـتگان را از نـور علـ   « شود: یم ن گفتهینچنین ایدروغ یتیدر روا

 .3»دیآفر -السالم
هفتاد هـزار   -ه السالمیعل- یخداوند از نور چهره عل« گفته شده: يگریت دیو در روا

 .4»نندک یم انشان طلب آمرزش و مغفرتیعیشان و شیا يه براکد یفرشته آفر
ـ فرشتگان ز ين آرزویتر بزرگ ندیگو یم دجاالن  -اهللا عنـه  یرضـ -ن یارت قبـر حسـ  ی

 است. 
هـا   آن خواهنـد بـه   یمـ  از خداونـد  ها آسمان تمام موجودات« شود: یم گفته یتیدر روا

 یه همواره گروهـ کن سبب است یداده شود. و به هم -ه السالمیعل-ن یارت حسیاجازه ز

                                                 
هــ . اکمـال الـدین     1403بیروت ، الطبیعه الثالثه  احیاء التراث العربی، 26/335ی بحار االنوار للمجلس -1

 1/262هـ. عیون اخبار الرضا البن بابویه القمی  1389المطبعه الحیدریه ، النجف  147البن بابویه ص 
ثانیـه  المکتبـه الحیدریـه و مطبعتهـا، ط: ال    13هـ . علل الشرائع البن بابویه القمی ص  1318ط: ایران 

 هـ. 1385
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 .1»گردند یم گر به آسمان بازید ین نازل شده و گروهیبه زم
 ه فرشتگان او قبر پرست باشند.کنیو منزه است از ا كخداوند پا
ت یردن والکاز فرشتگان بسبب قبول ن یکیبال « :ندیگو یم يگرید یت جعلیو در روا

به گهواره آن را  ه فرشتهکنیافت مگر پس از این بال بهبود نیسته شد. و اکن شیرالمومنیام
 .2»دید و در آن غلتیشک -ه السالمیعل-ن یحس

ه کـ انـد   افتـه یدست  یین سبب به مقام واالیفرشتگان به ا«: ندیگو یم ن دجاالنیهمچن
 .3»اند رفتهیرا پذ -ه السالمیعل-طالب  یبن اب یت امام علیوال

فرشتگان صلوات فرستادن بـر   يآب و غذا« ند:یگو یم گرید يذوبه اکن در ایو همچن
ان یعیشـ  يردن بـرا کـ شـان، و اسـتغفار   یاران و ایو  -ه السالمیعل-طالب  یبه اب یامام عل

 .4»دباش یم ارکگنه
عه نه یه در مذهب شکم یرس یم جهین نتیمان به ایدوم ا نکدر خاتمه سخن در مورد ر

 یچ احترامـ یو ارجمند هستند، ه یگرام یمخلوقات یش الهیه بنا بر فرماکتنها به فرشتگان 
 انیعیران حلقـه بـه گـوش ائمـه و شـ     کاران و نـو کرا خـدمت ها  آن هکشود، بل ینم گذاشته

 دانند. یم

 یآسمان يها تابک مان بهیا -3
ان ششـگانه  کـ از ار ینکرا ر یآسمان يها تابک مان به تمامیجماعت او  اهل سنت -

 د:یفرما یم دانند. خداوند متعال یم مانیا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ْ َءاِمُنوا ِ ٱَءاَمُنٓوا ِيٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ َل َ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  ۦنَزَّ
                                                 

 هـ.1370المطبوع بالنجف  20(چاپ سابق الذکر)، بصائر الدرجات ص  26/341بحار االنوار  -1
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ِيٓ ٱ َّ�  ِ ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب نَزَل ِمن َ�ۡبُل
َ
ِ ٱأ  لَّ َ�َقۡد َض  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�تُبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ

 .]136النساء: [ ﴾١٣٦َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا 
ه از کـ  ییهـا  تـاب ک ش ویامبر خویه بر پک یتابکن، به خداوند و رسول او و یمومن يا«

امبران یو پ ها تابک س به خداوند و فرشتگان وکد هر ید. و بدانیمان آوریرده اکقبل نازل 
 ».و ضاللت افتاده است یورزد سخت به گمراه یم فرکامت یاو و به روز ق

 یامبران وحیجز پ یسکه بر کمان دارند یا یاله یاهل سنت و جماعت در رابطه با وح
بـا   یالهـ  یه نزول وحکن اعتقاد و باور هستند ین مسأله بر ایشود و با توجه به ا ینم نازل

 ده است.یان رسیبه پا ه وسلم)ی(صلى اهللا علاء محمد بن عبداهللا یوفات خاتم االنب
مـان. در  یان اکن از ارکن ریعه در مورد ایاعتقاد ش یم به بررسیپرداز یم نیپس از ا -

ه کنازل گشته  یآسمان ییها تابک زیه بر ائمه نکن اعتقاد وجود دارد یعه ایمذهب ش
را نـام بـرده و بـه     هـا  تـاب ک نیاز ا ینجا برخیند. ما در اباش یم انیعیمخصوص ش

 م راند.یسخن خواهها  آن اختصار در مورد

 مصحف فاطمه
ه یـ (صلى اهللا علامبر یمصحف فاطمه، پس از وفات پ یعنیتاب کن یعه اعتقاد دارد ایش

 نازل شده است. -اهللا عنها یرض-شان فاطمه یبر دختر ا وسلم)
 گفته شده:» یافکاصول «تاب کات یاز روا یکیدر 
فـرا   یفاطمه را چنان غـم و انـدوه   ه وسلم)ی(صلى اهللا علپس از وفات رسول اهللا «... 
 يا فرشته ن سبب خالق مهربانیجز خداوند از مقدار آن خبر ندارد. به هم یسکه کگرفت 

ـ ا السـالم)  اهی(علردند. فاطمه کشان نازل ین دادن بر اکیدن و تسیآرامش بخش يرا برا ن ی
بـه   -ه السالمیعل-ن یرالمومنیان گذاشتند. امیدر م -ه السالمیعل- نیر المومنیمسأله را با ام

مرا با خبر ساز،  يدیش را شنیو صدا يردکوجود فرشته را حس  هیکشان گفتند: هنگامیا
ه یـ عل-ن یرالمـومن یشان امیآمد. ا السالم) اهی(علفرشته بسراغ فاطمه  یپس از گذشت مدت
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آن را  دندیشـن  یمـ  ز هـر آنچـه از فرشـته   یـ ن نیرالمـومن یرا با خبـر سـاختند و ام   -السالم
چ یتاب هکن یگرد آمد. در ا یتابکها  ه باالخره به مرور زمان از آن نوشتهکنینوشتند. تا ا یم

دهـد صـحبت    یم رخ ندهیه در مورد آنچه در آکبل امدهیان نیاز حالل و حرام به م یسخن
 . 1»شده است

رده سبب نازل شدن فرشته و سخن گفـتن  کت را از خود جعل ین روایه اک یآن دجال
 -اهللا عنهـا  یرضـ -دن به فاطمه ین بخشکیافتد را آرامش دادن تس یم در مورد آنچه اتفاق

-فاطمه  توان یم ه چگونهکته غافل بوده کن نین دجال دروغگو از ایرده است. اما اکر کذ
شـته شـدن   که کـ دهـد   یمـ  نـده رخ یرا بـا مطلـع سـاختن از آنچـه در آ     -اهللا عنها یرض

 د؟!یبخش یاز آن است، تسل یز جزئیشان نیناجوانمردانه همسر و فرزند برومند ا
ـ بر علم غ -اهللا عنها یرض-ان دارد فاطمه کن چگونه امیو همچن ب مطلـع گردنـد در   ی

ـ آ اند؟ ستهدان ینم بیغ از علم يزیچ وسلم)ه ی(صلى اهللا عله رسول اهللا یکحال از  شـان یا ای
 !اند؟ پدر بزرگوار خود برتر وافضلتر بوده

 .2دباش یم دیسه برابر قرآن مج :ندیگو یم یالین مصحف خیدر مورد حجم ا
ذب کـ نند چـون از دروغ و  ک یم ن مصحف صحبتیه در مورد اک يذوبه اکات میروا

ت یـ شود. بعنوان مثال در روا یم دهیدها  آن و اختالف در همه تناقض اند، سرچشمه گرفته
 یرضـ -بر فاطمـه   ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر ین مصحف پس از وفات پیگفته شد ا یقبل

در مـورد   يگـر یت دیـ ه در رواکـ م ینیب یم مال تعجبک. اما با 3نازل شده است -اهللا عنها
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 امـالء  ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل ن مصـحف را رسـول اهللا   یشود ا یم مصحف فاطمه گفته
ت بـر خـالف   یـ ن روایه در اکم ینیب یم .1نوشته اند یمآن را  طالب یبن اب یرده و علک یم

ـ   یرده و علکن مصحف را امالء یشود ا یم ت سابق ادعایروا اهللا  یرضـ -طالـب   یبـن اب
اهللا  یرضـ -بـر فاطمـه    یان دارد مصحفکست چگونه امینوشته است. معلوم نآن را  -عنه
 نند؟کامالء آن را  ه وسلم)ی(صلى اهللا علنازل شود اما رسول اهللا  -عنها

ـ در ا« شـود:  یمـ  ت و ارزش مصحف فاطمه گفتـه یگر در مورد اهمید یتیو در روا ن ی
ـ ن یب گرانین مصحف ما را از دیاز آنچه در قرآن هست وجود ندارد. ا يزیمصحف چ از ی

 .2»سازد یم را به ما محتاجها  آن و
انـد   ردهکـ ن مضمون از خود جعل یبا ا را یاتیه روایکرد هدف آنانکتصور  توان یم ایآ

 ان بوده است؟یعید نزد شیت قرآن مجیاستن ارزش و اهمکجز  يزیچ
اهش کد را یت قرآن مجیه ارزش و اهمکن بوده یاها  آن یه هدف اساسکست ین کیش

و  ینیلکب یاذکه بجز در اکدلخوش سازند  یالیخ یان را به مصحفیعیآن ش يدهند و بجا
ـ ا ز دریـ ن سـبب ن یشود. به هم ینم دهیاز آن د يچ اثریه يگرید ي.. در جا. و یمجلس ن ی

ـ  ن مصحف مـا را از همـه  ین گفته شد ایت دروغیروا ـ ن یب  را بـه مـا محتـاج   هـا   آن از وی
 گرداند. یم

ـ ب یالیـ ن مصحف خیات ایمحتو ه در آنک یتیم به روایانداز یم ین نگاهیپس از ا ان ی
شـود مصـحف    یمـ  گفتـه  ر گشتهکذ» ل النبوهیدال«تاب که در کت ین روایشده است. در ا

ان یـ گـذرد و ب  یمـ  هـا  آسـمان  از یکاخبار آنچه در هر « د:باش یم مسائل نیفاطمه شامل ا
ـ ان نام پیو ب ها آسمان ر موجوداتیتعداد فرشتگان و سا  یو اسـام  هـا.  آن امبران و تعـداد ی

مـان  یامبران ایه به پیکر نام آنانکمبعوث گشتند. و ذها  آن يامبران بسویه پک یافراد هر قوم

                                                                                                                              
 (چاپ سابق الذکر). 43ص 
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ـ ائمه و ب یدند. اسامیفر ورزکها  آن ه بهیکآوردند و آنان بدسـت خواهنـد   هـا   آن ان آنچـه ی
 آورد.

 یامکـ ات و احیان. آیان و دوزخیبهشت یاسام ها. آن ان آجالیتمام مخلوقات و ب یاسام
 .1»ایان تعداد تمام درختان دنیباند  ان شدهیبه در قرآن و تورات و زبور ک

ر کتاب ذکن یااول ن مسائل تنها در دو صفحه یشود تمام ا یم ت گفتهین روایو در هم
 .2شده اند

ن یـ ست طول و عرض صـفحات مصـحف فاطمـه بـه چـه انـدازه اسـت و ا       یمعلوم ن
 شود؟ یم يجا نگه دارکمصحف در 
 آگـاه بودنـد و   هـا  یدانستن ن همه علوم ویائمه از اد اگر واقعاً یپرس یستین بایو همچن

ب در راه یـ ن علـم غ یـ رخ خواهد داد، پـس چـرا از ا   ینده چه اتفاقاتیه در آکند دانست یم
ردند؟! و کنامند، استفاده ن یم نیرا غاصبها  آن ه دجاالنیکسانکاسترداد امامت خود بر ضد 

 ون مطلـع اسـت از سـرداب بـدر    یکـ ان و کات از علم ما ین روایه بنابراک يچرا امام مهد
 رد؟!یگ ینم و جماعت انتقام ر شده از اهل سنتکع ذید و بنابر آنچه در مذهب تشیآ ینم

بـدور باشـد همـواره در آن     قت و صدقیم اگر سخن از حقیز گفتیه قبالً نکهمانگونه 
صـحف  ه دربـاره م ک یاتین مسأله در مورد روایخورد. ا یم به چشم یاختالف و دو گانگ

ـ یروا» ل النبوهیدال«تاب کند. بعنوان مثال در ک یم نند، صدقک یم فاطمه صحبت وجـود   یت
ـ ند. در اک یم فیگر توصید يا گونه ت نزول مصحف فاطمه را بهیفکیه کدارد  ت یـ ن روای
ل یل و اسرافیجبر یعنیبار توسط سه فرشته یکامل در کن مصحف بطور یا« شود: یم گفته
دند ین رسـ یه از آسمان به زمـ یکن فرشتگان هنگامینازل شده است. ال از آسمان یائیکو م

شـان  ینار اکان نماز در یتا پاها  آن افتند.یرا در حال نماز خواندن  -اهللا عنها یرض-فاطمه 
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فاطمه، خداونـد بـر شـما     يا گفتند: -اهللا عنها یرض-به فاطمه ها  آن ستادند. پس از آنیا
ـ در ا. 1»شـان قراردادنـد  یدامـان ا فرستد. سپس مصـحف را در   یم سالم  ت گفتـه یـ ن روای

نازل  -اهللا عنها یرض-امل و آماده توسط سه فرشته بر فاطمه کشود مصحف بصورت  یم
ـ   ین مصحف را علین گفته شد ایشیات پیه در روایک. در حالشده است -طالـب   یبـن اب

 اند. نوشته -اهللا عنها یرض

 یطالئ يها با مهره یتاب آسمانک
ات یـ ه بجـز در روا کـ  يگـر ید یتاب آسمانکم به سخن در مورد یپرداز یم نیپس از ا

تـاب  کن یـ شود. در مورد ا ینم دهیاز آن د يچ اثریه يگرید يدروغپردازان در جا یجعل
-ابـا عبـداهللا صـادق    «ن مضمون: یبه ا ع وجود داردیدر مراجع تش یتیروا یالیخ یآسمان

ردند و خطاب کشان نازل یبر ا یتابکامبر یوفات پند: خداوند قبل از یفرما یم -ه السالمیعل
ت تو است. رسول اهللا یب اهل بیت تو به نجیتاب، وصکن یا محمد! ي: اشان فرمودندیبه ا

ب اهـل  یـ ل در جواب گفتند: نجیست؟ جبرائکیت من یب اهل بیل، نجیجبر يفرمودند: ا
ـ بر ا است. -ه السالمیعل-طالب  یبن اب یت تو علیب وجـود   یـی طال ییتـاب مهرهـا  کن ی

سـپردند و او را   -ه السالمیعل- یتاب را به علکن یه وآله ایاهللا عل یداشت. رسول اهللا صل
ند و به آنچه در آن ین مهرها را بگشایمهر از ا یکخود تنها  یه در طول زندگکردند کامر 

ا بـه  تاب رکشان یار را انجام دادند. سپس اکنیا -ه السالمیعل- ینند. علکنوشته شده عمل 
رده و بـه  کـ از مهرهـا را بـاز    يز مهـر یشان نیسپردند. ا -ه السالمیعل-فرزند خود حسن 

ه یـ عل-ن یتاب را پـس از خـود بـه حسـ    کشان یردند. سپس اکآن عمل  يها دستور العمل
ن مهـر نوشـته شـده بـود: بـه همـراه       یرا گشودند. در ا يز مهریشان نیسپردند. ا -السالم
هرگز به شرف شهادت نائل نخواهند ها  آن شهادت بشتاب. يروان خود بسویاز پ یگروه

ه یـ عل-ن ی. حسـ زخـالق خـود سـا    يخود را فدا یاب تو. جان و زندگکگشت مگر در ر
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ن یبن الحس یتاب را پس از خود به علکن یم جامه عمل پوشاندند و این تعالیبه ا -السالم
ـ ا را گشـودند. در  يز مهـر یشان نیسپردند. ا -السالم همایعل- ن مهـر نوشـته شـده بـود:     ی
ه مرگ به سـراغت  کن و در خانه به عبادت خالق خود بپرداز تا آن هنگام یوت بر گزکس
 یتاب را پس از خود به محمد بن علکن فرمان جامه عمل پوشاندند و یز به ایشان نید. ایآ
افتاء  افتند: بهین عبارت را یرا گشودند و در آن ا يز مهریشان نیسپردند. ا -ه السالمیعل-

ه دسـت  کـ نداشته باش. بدان يس جز خداوند واهمه اکچیآور و از ه يم مردم رویو تعل
تاب را به من سـپردند و  کن یشان پس از خود اید. ایبه تو نخواهد رس يا دهنده چ آزاریه

م و نشر علـوم  یافتم: به افتاء و تعلی ن عبارت را در آنیاز مهرها ا یکیمن پس از گشودن 
جـز   یسـ کد گـذار و از  یـ ش مهـر تأئ یپرداز. و بر اعمال پدران صالح خوت خود بیاهل ب

ز به آنچه امر شده ام جامه عمل پوشـانده ام و پـس   ینداشته باش. من ن يخداوند واهمه ا
بـه امـام پـس از خـود     آن را  زیـ بن جعفر خواهم داد. او ن یتاب را به موسکن یاز خود ا

ن یت دروغـ یـ ن روایقبل از نقد ا .1»نندکام یق -ه السالمیعل- يه مهدکنیخواهد سپرد تا ا
داشته  يا اشاره جه گرفت،یت نتین رواین ایاز جمالت نخست توان یم هکبجا است به آنچه 

 خواسـته  ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل ه از رسـول اهللا  یکـ ت هنگامین روایا يم. در ابتدایباش
 -ه السالمیعل-ل یجبرئشان از یش بسپارند ایت خویب اهل بیت را به نجین وصیشود ا یم

ن یدال بر ا ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر ین پرسش پیست؟ اکیت من یب اهل بیدند نجیپرس
فه خود انتخاب ین و خلیطالب را به عنوان جانش یبن اب یشان هرگز علیه اکمسئله است 

 ه درکـ عه یات موجود در مصـادر و مراجـع شـ   یپس تمام روا اند. ردهکن یو به مردم معرف
ـ   یهمواره علـ  ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یگفته شده پها  آن طالـب را بـه عنـوان     یبـن اب

ست. چون اگر یذب و افتراء نک جز يزیچاند  ردهک یم یمعرف ش به مسلمانانین خویجانش
ب یـ دند نجیپرسـ  ینمـ  ه وسـلم) ی(صلى اهللا علامبر یداشتند هرگز پ یم قتیحق اتین روایا

                                                 
(چـاپ سـابق    376(چاپ سابق الذکر). اکمـال الـدین البـن بابویـه ص      193-192-36بحار االنوار  -1

 (چاپ سابق الذکر). 1/280، اصول الکافی 282. امالی الشیخ ص 240الذکر). امالی الصدوق ص 
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نگونـه  یاگـر ا  ،ياسـت؟ آر  یسکت را به او بسپارم چه ین وصیا یستیه باکت من یاهل ب
 ماند.  ینم ین سوال باقیا يبرا ییگر جایداشتند دیقت میات حقیروا

ـ از ائمـه ملـزم بـه نشـر علـم و ب      یست چگونه برخـ یت معلوم نین روایدر ا ان حـق  ی
ـ آ دیپرس یستیبا اند؟ امر شده ینیگر به انزواء و گوشه نشید یو برخاند  گشته ـ  ای بـن   یعل
و  يه با نشر علـم و تقـو  کنیا ایردند و کار یاخت ینیگوشه نش -هیرحمت اهللا عل-ن یالحس
 يردند؟ زهـر ک را به همه ثابتاش  ییطال يها با مهر یالیتاب خکن یبطالن ا ،يارکزیپره

 نیسنت و جماعـت در دوران تـابع   اهل ين علمایتر بزرگ از یکیه ک -هیرحمت اهللا عل-
ـ   « د:یـ گو یمـ  ین امام گرامیا یگاه علمیجا د در موردباش یم  انیشـ ین قریمـن هرگـز در ب

 عهیبزرگ شـ  خیاز مشا یکید ین رابطه مفی. و در هم1»ام دهیشان ندیه تر از ایو فق تر افضل
 ياشـات و فتـاو  یفرما انـد.  ردهکـ ت یشان روایرا از ا يادیعلوم ز 2عوام يفقها« د:یگو یم

اج یاحتها  آن ه شرحکشان نقل شده یرت از ایه و سیام و مواعظ وادعکدرمورد اح یفراوان
 .3»دارد یبه وقت فراوان

ائمـه منافـات و    یرت و زنـدگان ین با سـ یت دروغین روایه اکم ینیب یم بین ترتیو بد
 تضاد دارد.

 لوح فاطمه
تـاب متفـاوت   کد توجه داشت لـوح فاطمـه و مصـحف فاطمـه دو     یز بایقبل از هر چ

ـ لوح فاطمه بر خالف مصحف فاطمه بر پ ن،یدروغات یهستند. بر اساس روا (صـلى  امبر ی
 يدجاالن بـرا  اند. ه دادهیخود هد رن لوح را به دختیشان اینازل گشته و ا ه وسلم)یاهللا عل

 )ه السـالم یـ عل(ابا عبداهللا « ن مضمون:یبه ااند  از خود ساخته یتین لوح روایاثبات وجود ا
                                                 

 .273الخالصه للخزرجی ص  -1
 باشد. فقهاي اهل سنت و جماعت می مراد او -2

هــ. االنـوار البهیـه لعبـاس      1399مؤسسه االعلمی، بیروت ، ط: الثالثه  293-292االرشاد للمفید ص  -3
 هـ. 1404تحقیق: کاظم الخراسانی ، دار االضواء ، بیروت، ط: االولی  112القمی ص 
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را از تو  يا مسأله خواهم یم فرمودند: ياهللا انصارند: پدرم خطاب به جابر بن عبدیفرما یم
 دیـ افت؟ جـابر در جـواب گفـت: هـر وقـت بخواه     یبپرسم. چه هنگام تو را تنها خواهم 

افتند و یپدرم جابر را تنها  يروز یمدت د. پس از گذشتید سؤالتان را از من بپرسیتوان یم
ه در دسـت مـادرم   ک ین لوحمرا از آ !جابر يدند و به او گفتند: ایسؤال خود را از او پرس

و از آنچه در آن نوشته شده بود با خبر ساز.  يدیه وآله دیاهللا عل یامبر صلیپ فاطمه دختر
گفتن به مـادرت   یکتبر يه وآله برایاهللا عل یامبر صلیات پیح در زمان يجابر گفت: روز

سبز رنـگ را   یلوح هکشان رفته بودم ینزد ا )ه السالمیعل(ن یفاطمه بمناسبت والدت حس
د رنـگ  یلـوح سـف   يهـا  ن لوح از زمرد باشد. نوشـته یدم. گمان بردم ایشان دیدر دست ا

ه در ک ن لوحیتان شوند، ایرسول اهللا، پدر و مادرم فدا ردخت يشان گفتم: ایبودند. من به ا
به آن را  شانین لوح را خداوند به پدرم و ایشان پاسخ دادند: ایست؟ ایدست شماست چ

 اء او نگاشته شده است.یهمسرم، فرزندم و اوص  ن لوح نام پدرم،یدر ا اند. ه دادهیدمن ه
 ن سخن، مادرت لوح را به من دادند و من پس از خوانـدن لـوح  یجابر گفت: پس از ا

آن نسخه را به مـن   یتوان یم ایجابر. آ يخود نگاشتم. پدرم فرمود: ا ياز آن برا يا نسخه
منزل او براه افتادند. پـس از   يآنگاه پدرم به همراه جابر بسو ؟ جابر گفت: بله.ینشان ده

 یاز لوح نوشته شده بود را از اتـاق  يا نسخه ه بر آنک کیپوست ناز دن به خانه، جابریرس
 . به در آورد

ت بخوانم. یبرا يجابر. به لوح بنگر تا من آنچه را بر آن نگاشته ا يپدرم به او گفتند: ا
ردنـد.  کن ز اشـتباه یـ حـرف ن  یکدر  یشان حتیردند. اکواندن لوح آنگاه پدرم شروع به خ

بسـم دم در آن لوح نوشته شده بـود:  یه دکخورم  یم سپس جابر گفت: به خداوند سوگند

اهللا الـرمحن الــرحيم. هــذا كتـاب مــن اهللا العزيــز احلكـيم ملحمــد نبيــه ونـوره وســفريه وحجابــه 

 .١العاملني. عظم يا حممد اسامئي واشكر نعامئيودليله. نزل به الروح االمني من عند رب 

                                                 
فیض الکاشانی، ابـواب العهـود بـالحجج و    (چاپ سابق الذکر). الوافی لل 528، 1/257الکافی للکلینی  -1

المکتبه االسالمیه، طهران. االحتجاج للطبرسی  2/72النصوص علیهم صلوات اهللا علیهم، المجلد االول 



 تشیع و معتقدات آن    78

 یـک هر  اند، ش گرفتهیدر پ يه راه دجل و دروغپردازیکز از آنجائیت نین روایان ایراو
 رده اسـت. بـه عنـوان مثـال    کـ اخـتالف دارد، نقـل    يگریت دیه با رواک يا گونه بهآن را 

» یافکـ اصـول  « تـاب کت یـ ت شده را بـا روا یروا» نیمال الدکا«تاب کد آنچه در یتوان یم
ن بـودن  یه دال بـر دروغـ  کـ ها  آن نیموجود ب ید تا خود به اختالف و دوگانگینکسه یمقا

 د.یببر یاست، پها  آن یهمگ

 سازند یم انیرا بها  آن ه و اوصافه نام ائمکفه یدوازده صح
گفته اند  نسبت داده ه وسلم)ی(صلى اهللا عل امبر اسالمیبه پآن را  هکن یدروغ یتیدر روا
 شده است:

مهـر   ينام هر امام بر رو اند. ردهکفه را بر من نازل یخداوند دوازده مهر و دوازده صح«
 .1»نگاشته شده استاش  فهیاو، و اوصاف او بر صح

تـاب خـود   کت را در یـ ن روایه اک یه قمیدا نشده از ابن بابویپ یسکم چرا یدان ینم ما
 ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل امبر یاز آسمان بر پ ییها فهین صحیرده بپرسد اگر واقعاً چنکر کذ

ـ را ز یه امر الهـ کداد  یم ن اجازه را به خودیاز مسلمانان ا یسکا ینازل شده بودند آ ر پـا  ی
ن یـی ان در تعیعیم چرا خود شـ یپرس یم ردند،کن یچنها  یسن يگذارد؟ و اگر گفته شود آر

 ه،یـ مختلـف همچـون غراب   يهـا  گروه مذهب و ها ده و بهاند  گر افتادهیامامان به جان همد
ـ  یلیه، اسـماع یـ ه)، فطحیه (شمطیه، سمطیه، ناووسیجارود  ه،یدیز  ه،یسانکی   یه، قرامطـه، اثن

شود  یم ه ادعاکداشتند و آنگونه  یم قتیحقها  فهین صحیاگر ا اند. م شدهی.. تقس. ه ویعشر
ـ   یاختالفاتن یست چنیبا ینم ردند هرگزک یم نیینام و اوصاف ائمه را تع ن یبر سر ائمـه ب

 آمد. یم ان بوجودیعیش
                                                                                                                              

(چـاپ سـابق الـذکر).     304-301(چاپ سابق الذکر). اکمال الدین البن بابویه القمـی ص   1/84-85
هــ.   1399الغفـاري، دارالمعرفـه ، بیـروت    تصـحیح و تعلیـق علـی     152اعالم الوري للطبرسی ص 
 هـ. 1346المطبعه العلویه، النجف  18االستبصار للکراجکی ص 
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ده اسـت  یر گردکز ذین يگرید یآسمان يها تابک ع نامیدر مراجع و مصادر مذهب تش
رد. در کـ ن مراجع و مصادر مراجعـه  یبه ا توان یم یالیخ يها تابک نیبا ا ییآشنا يه براک
از  يچ اثـر یچون هـ  یانداران مذهبکه دجاالن و دکم یجه برسین نتیم به ایتوان یم نجا مایا

 هـا و یجروکاثبـات   يافتنـد بـرا  ین دیقرآن مج یعنی یقیحق یتاب آسمانکگمشده خود در 
ـ  ییال و دروغگـو یخود راه افسانه و خ يها یگمراه ه کـ نیش گرفتنـد. غافـل از ا  یرا در پ

 ند:یفرما یم خداوند متعال

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ وَن َ�َ  �َّ ِ ٱَ�ۡفَ�ُ  .]116النحل: [ ﴾١١٦َ� ُ�ۡفلُِحوَن  لَۡكِذَب ٱ �َّ
 .»بندند هرگز رستگار نخواهند شد یم ه بر خداوند دروغیکآنان کش یب«
ده شـود  یرا دارنـد پرسـ   یالیـ خ يهـا  تابک نیوجود چن يه ادعاک یاز دجاالن یستیبا

(صـلى  ث رسـول اهللا  یخ خود، قرآن و احادیدر طول تار ین است امت اسالمکچگونه مم
ـ از ا یچ نـام ینـد، امـا هـ   کپس از خود منتقل  يها نسل را مو به مو به ه وسلم)یاهللا عل  نی

ـ یلکهمچـون   یاشخاصـ  يها تابک مگر در د؟ البتهاوریان نیبه م ها تابک و  یو مجلسـ  ین
 و دار و دسته شان. یطبرس

خود را باور  يها ز گفتهین دروغپردازان نیه خود اکن است یند اک یم آنچه جلب توجه
 اند: ه ابا عبداهللا گفتهک ردهکر نکتابش ذکت را در ین روایخودش ا ینیلک ي. مگر آقاندارند

ـ امبرتان به پایخداوند عزوجل سلسله نبوت را با مبعوث داشتن پ« گـر  یان رسـاندند. و د ی
ـ تاب شما به پاکرا با  یآسمان يها تابک شان نخواهد شد. و فرستادنیپس از ا يامبریپ ان ی

 ؟.1»پس از آن نازل نخواهد شد یتابکگر یرساندند و د
از  یتیروا ه خودشانکاند  و متوجه نشدهاند  تاب خود را نخواندهک یمجلس يو مگر آقا
ـ اله عل یعت محمد صلیشر« ه:کاند  ردهکر کدر آن ذ ن مضمونیامام رضا به ا ه و آلـه تـا   ی

ا اعتقـاد داشـته   یند کنبوت  يشان ادعایس پس از اکامت باطل نخواهد شد. و هر یروز ق

                                                 
هــ. اصـول الکـافی     1401ط: االولـی   لمحمد الباقر البهبـودي، الـدار االسـالمیه،     1/31صحیح الکافی -1

 چاپ سابق الذکر).( 1/269للکلینی 
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 ؟1»او را به قتل رساند یستینازل شده، با يگریتاب دکباشد پس از قرآن 
 ده است؟یگردان ینم رده او را مباح الدمکنقل آن را  یه خود مجلسکت ین روایا ایآ

 يجـا نگـه دار  ک یالیـ خ يهـا  فهیو صـح  هـا  تـاب ک نیـ د ایپرسـ  یستین بایعالوه بر ا
ـ ا انـد،  شده یمخف ينزد امام مهد ها تابک نیاگر گفته شود ا شوند؟ یم ن سـؤال مطـرح   ی

هـا   آن نگاه داشته شوند پس نازل شدن یمخف ها تابک نیبود ا یم ه اگر قرارکخواهد شد 
 مردم در بر داشته است؟ يبرا ياز آسمان چه فائده ا

ـ ها وجود دارد ایسرائ و افسانه ها يالپردازیخ نیه در پس اک یقتیدانست حق یستیبا ن ی
اعتقـادات باطـل خـود مرجـع و      يبـرا اند  ع خواستهیانداران مذهب تشکه چون دکاست 
تـا بـه   انـد   شده یآسمان يها تابک نیوجود چن ینند، مدعک یروانشان معرفیبه پ يمصدر

ـ ا ان گذاشتهیه ما با شما در مک یند معتقداتیب خورده خود بگویروان فریپ اگـر چـه در   م ی
.. بطـور  . نشده اما در مصحف فاطمه و لـوح فاطمـه و   يا اشاره ها آن ث بهیا حدیقرآن و 

 صحبت شده است.ها  آن مفصل در مورد
 نـد شـما  یان خـود بگو یعیرنگ به شین نیبا استفاده از ااند  داشته ین دجاالن سعیهمچن

ان را از یعیباطل شـ  ين ادعاید. و با استفاده از ایمخصوص به خود دار یآسمان يها تابک
 یآسـمان  يهـا  تـاب ک ردن بـه کرا با دلخوش ها  آن نینان جدا سازند. و همچنر مسلمایسا
ب خود یب هم جین ترتیام آن دلسرد گردانند. و بدکد و احیاز فرا گرفتن قرآن مج یالیخ

 گر متفرق سازند.یدیکرا پر نگه داشته و هم مسلمانان را از 

 

 السالمو ةهم الصالیران علامبیمان به پیا -4

 تیخ بشـر یافـراد تـار  ن یتـر  سـته یو شان یتر دهیامبران را برگزیجماعت پاهل سنت و 
ه اگـر  کـ هسـتند   یمقام و منزلت يدارا ییتنها امبران بهیاز پ یکمان دارند هر یدانند و ا یم
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ـ مقام و منزلت تمام اول هـا   آن يم بـه مقـام واال  یگر بگـذار یدیکـ نـار  کن را یاء و صـالح ی
فر و خارج شدن از دائـر  کامبران را یو اهانت به پ رسد. اهل سنت و جماعت استهزاء ینم

 :فرموده استن ین رابطه خطاب به منافقیدانند. معبود بر حق در ا یم اسالم

ِ  َولَ�ِن﴿ ب
َ
َما ُكنَّا َ�ُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ ۡ�َُهۡم َ�َُقولُنَّ إِ�َّ

َ
ِ ٱَس� ُكنُتۡم  ۦَورَُسوِ�ِ  ۦوََءاَ�ٰتِهِ  �َّ

 .]66-65التوبة: [ ﴾َ�ۡعَتِذُرواْ قَۡد َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�  ٦٥�َۡسَتۡهزُِءوَن 
بـه اسـتهزاء و تمسـخر     امبر او رایات و پیا خداوند و آین) بگو: آیامبر به منافقیپ يا«(

ب کـ مرتارا کد آشیردک یم مانیه اظهار اکنون پس از آنکشما ا د،یاورید. عذر نیگرفته بود
 ».دیفر شدک

امبران و مقـام و  یـ عه نسبت بـه پ یر آنچه در مصادر و مراجع شکم به ذیپرداز یم نونکا
ه کـ عه وجود دارند یدر مراجع ش ياریات بسیت شده است. متأسفانه روایرواها  آن منزلت

ـ نگونه روایسازند. در ا یم مالیرا پاها  آن رده و منزلتکامبران اهانت یپ يبه مقام واال ات ی
ـ امبران، پیتمام پاند  ردهک تیرا رواها  آن عهیه مصادر موثق و معتمد در مذهب شک روان و ی
ـ یشـوند. در روا  یم طالب شناخته یبن اب یان علیعیش ـ   یت ه: کـ گفتـه شـده    یاز حبـه عرن
ن و آسمان عرضه یت من را بر اهل زمیفرمودند: خداوند وال -ه السالمیعل-ن یرالمومنیام«
از  )ه السـالم یـ عل(ونس یـ ردند. کن قبولآن را  گرید یرفتند و برخیپذرا آن  یردند. برخک

م نهنـگ  کن سبب خداوند او را در شـ یرفت و به همیت مرا نپذیه والکبود  یسانکجمله 
 .1»م فرود آوردیت من سر تسلیه باالخره در مقابل والکنیرد تا اک یزندان
ـ  یع ائمـه جا یسبب گشته در مذهب تشـ  یات جعلینگونه روایمان به ایا  یگـاه و منزلت

دانستن  تر افضل یعنین مسأله یهم الصاله والسالم داشته باشند. ایامبران علیواالتر از مقام پ
 .2رود یم ع بشماریاز اصول مذهب تش یکیامبران به عنوان یائمه از پ

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 22(چاپ سابق الذکر)، بصائر الدرجات ص  26/282بحاراالنوار -1

أفضل مـن سـائر    ×علیهم السالم×الفصول المهمه فی اصول االئمه (باب ان النبی واالئمه االثنی عشر  -2
مکتبـه   151من االنبیـاء واالوصـیاء السـابقین والمالئکـه و غیـرهم)، للحـر العـاملی ص         المخلوقات



 تشیع و معتقدات آن    82

ت ائمـه  یباب افضل«ده است: ینگونه نامیاالنورار را ا تاب بحارکاز ابواب  یکی یمجلس
ت یـ ن بـاب هشـتاد و هشـت روا   ی. او در ا1 ..». ر مخلوقاتیامبران و سایهم السالم بر پیعل

ه کـ ن اسـت  یات دروغینگونه روای. در اثر ا2را به ائمه نسبت داده استها  آن رده وکجعل 
 .3هستند یاله یه تمام سخنان ائمه وحکن اعتقاد وجود دارد یع ایدر مذهب تش

ـ ائمه نه تنها بـر پ  ،عیاساس معتقدات مذهب تش رد برکقبول  یستیبا يبا ناباور امبران ی
رفتن یامبران بسـبب پـذ  یـ ه پکـ ن اعتقاد وجـود دارد  ین مذهب ایه در اکت دارند بلیافضل
نـد و  یافریبخود  يها دست ه خداوند او را باکرد کدا نیرا پ یستگیت ائمه به مقام شایوال

و خداونـد هرگـز بـا     -السـالم  هیـ عل- یت علیمگر به سبب وال در او از روح خود بدمد
 را یسـ ی. و خداوند هرگـز ع -ه السالمیعل- یعل تیسخن نگفت مگر به سبب وال یموس

در مقابـل   یسـ یع یش قرار نداد مگر به سبب تواضع و فروتنیدال بر قدرت خو يا نشانه
 .4»-ه السالمیعل- یعل

خداوند متعال هستند ده یه بندگان برگزیکسانکو سوء ادب دجاالن با  یاحترام یب دینیبب
ه دجـاالن در  کـ ن اسـت  یدارد ا یم ده است. آنچه انسان را به تعجب وایبه چه درجه رس

ـ افتن پیـ ن، سبب دست یات دروغینگونه روایا امبران بـه مقـام واال و ارجمنـد نبـوت را     ی
از  هکـ ه نه تنها از ائمـه بل کاند  ستهیز یم یامبران در زمانیه پیکدانند. در حال یم ت ائمهیوال

ات مقارنـه  ینگونه روایاز ا یوجود نداشته است! در برخ یچ نام و نشانیز هینها  آن اجداد
 صـورت  -اهللا عنـه  یرضـ -طالب  یبن اب یو عل ه وسلم)ی(صلى اهللا علن رسول اهللا یب يا

 یات واال و گرامـ طالب تمام صف یبن اب یه علکاست  ن بودهین مقارنه ایجه ایگرفته و نت
                                                                                                                              

 بصیرتی، قم ، ط. الثالثه.

 (چاپ سابق الذکر). 26/267بحار االنوار  -1

 (چاپ سابق الذکر). 298-26/297بحار االنوار  -2

 (چاپ سابق الذکر). 54/237، 17/155بحار االنوار  -3

 26/294هــ. بحـار االنـوار للمجلسـی      1402مؤسسه االعلمی، بیـروت   250االختصاص للمفید ص  -4
 (چاپ سابق الذکر).
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ده یبه او سه صفت حمها  آن د و عالوه برباش یم را حائز ه وسلم)یاهللا عل (صلىرسول اهللا 
 هستند.ها  آن فاقد ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یه پکو واال عطا شده 

ـ تاب خود را به اکاز ابواب  یکی یمجلس نگونـه  یاآن را  ن مسـئله اختصـاص داده و  ی
 ه مـن از آن کـ انـد   آراسـته  يا هیحل : تو را بهیش رسول اهللا به علیباب فرما« ده است:ینام

 نگونه گفته شده است:یا يگریت دی. و در روا1»ام بهره یب
 شدند. پس رسول اهللا از دهین آفریو زم ها آسمان ه وآلهیاهللا عل یاز نور رسول اهللا صل«

و عـرش   یرسـ ک )ه السـالم یـ عل( یهستند. و از نور علـ  تر میعظ ن برتر ویو زم ها آسمان
  .2»هستند تر میعظ برتر و و عرش یرسکاز  )ه السالمیعل( یپس عل. ده شدندیآفر

و  کوچـ کار یبسـ  یالهـ  و عـرش  یرسکسه با ین در مقایو زم ها آسمان هکم یدان یم ما
بـن   ید علیخواهد به ما بگو یم نیت دروغین رواین مطلب، ایز هستند. با توجه به ایناچ

 است. تر یگرام واالتر و ه وسلم)ی(صلى اهللا علطالب از رسول اهللا  یاب
ـ ا يهـا  از فرقـه  یکـی ه در کـ ده یرس ییع به جایدر مذهب تش یدتین انحراف عقیا ن ی

واالتر  ه وسلم)ی(صلى اهللا علطالب از مقام رسول اهللا  یبن اب یه مقام علیمذهب بنام علبائ
ـ معتقد است خداونـد جبر  هیبنام غراب يگری. و فرقه د3دانسته شده است تر یگرام و -ل ی
انـت شـد و   یب خکـ ل مرتیـ طالـب فرسـتاد. امـا جبر    یبن اب یعل يرا بسو -ه السالمیعل

 رد.کرسالت را به محمد بن عبداهللا واگذار 
 یچ نام و نشـان یم هیان سوره ناس بخوانید را از اول سوره فاتحه تا پایما اگر قرآن مج

د یـ و بارها در قـرآن مج  امبران بارهایه نام پیکم. در حالیابی ینم در آن يعشر یاز ائمه اثن
                                                 

توانید به این کتابها نیز مراجعه کنیـد: عیـون    (چاپ سابق الذکر). در این مورد می 39/89بحار االنوار  -1
 .2/47، مناقب آل ابی طالب 212اخبار الرضا ص 

 ط. طهران، ط. الثانیه. 4/226البرهان فی تفسیر القرآن لهاشم بن سلیمان البحرانی الکتکانی  -2

علبائیه یکی از فرقه هاي مذهب شیعه است. و مؤسس آن علباء بن ذراع دوسی و یا اسدي نـام دارد.   -3
کتـاب ایـن    (در این 571داده است. رجال کشی ص  او رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) را دشنام می

 .  25/305فرقه العلیائیه نامیده شده است) بحار االنوار 
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ـ یب یمـ  69ه یـ در سوره النساء آ اند. قرار گرفته یش الهیرار گشته و مورد مدح و ستاکت م ین
را مقدمه افراد ها  آن داده و نام يبرتر یامبران را بر تمام افراد صالح و متقیخداوند متعال پ

 اند. ار قرار دادهکویکصالح و ن
 ند:یفرما یم خداوند متعال

َ ٱِطِع يُ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ّدِ  لّصِ

َهَدآءِ ٱوَ  ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ل�َّ
ُ
 .]69النساء: [ ﴾٦٩وََحُسَن أ

قان و یامبران و صـد یامت) با پیق ينند (در فرداکامبر را اطاعت یه خداوند و پیکو آنان«
م خود یعظ يها نعمت ها آن ه خداوند بهیکسانکبا  یعنیاران خواهند بود. کویکدان و نیشه

 .»ساخته استها  آن خود را شامل حال تیداشته و لطف و عنا یرا ارزان
را تحـت لطـف و   هـا   آن هکم خداوند متعال بندگان خوشبخت خود ینیب یم هین آیدر ا

ن گـروه  ین و برتـر یدر نخسـت  اند. ردهکم یبه چهار گروه تقساند  ش قرار دادهیمرحمت خو
ن گـروه بنـدگان   یدان و در آخـر ین و سپس شهیقیصدها  آن امبران قرار دارند و پس ازیپ

 اند. امدهینائل ن یه به مقام سه گروه قبلکدارند  يجا یمؤمن و صالح

 امتیمان به روز قیا -5
ا و آخرت خداوند متعال است. یدن يو فرمانروا که مالکمان دارد یهر انسان مسلمان ا

اران را کـ ویکرا مورد محاسـبه قـرار خواهـد داد و ن    ها انسان امتیق يه در فرداکاو است 
د یـ در قـرآن مج  ياریات بسـ یاران را به عقاب اعمال خود خواهد رساند. آکپاداش و گنه

ر افراد بشر یامبران گرفته تا سایاز پ ها انسان امت تمامیه در روز قکن مسأله است یانگر ایب
خواهند بود. بعنوان مثال خداوند  كمنایخالق خود هراسان و ب يایبرکاز عظمت و  یهمگ

 ند:یفرما یم متعال در سوره عبس

ِخيهِ  لَۡمۡرءُ ٱيَفِرُّ  يَۡومَ ﴿
َ
ّمِهِ   ٣٤ِمۡن أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
ّمِۡنُهۡم  ۡمرِيٖٕ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦َوَ�نِيهِ  ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ   ٣٥َوأ

ٞن ُ�ۡغنِيهِ 
ۡ
 .]37-34عبس: [ ﴾٣٧يَۡوَم�ِٖذ َشأ
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 يزان و فـرار یه انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان خود گریکهمان روز«
و  کمـ که بـه  کـ س چنان گرفتار و مشغول شأن خود اسـت  کخواهد بود. در آن روز هر 

 .»نتواند پرداخت يگریمساعدت د
ـ ایمـان دارد ب یامـت بـه آن ا  یه هر انسان مسلمان در مورد روز قکر آنچه کذپس از  د یی

ت رسول اهللا یرا به اهل بها  آن رنگیله و نیبا حاند  ردهک یه دجاالن سعک یاتیم در رواینیبب
دهـد چـه گفتـه     یم امت رخینسبت دهند، در مورد آنچه در روز ق ه وسلم)ی(صلى اهللا عل
 شده است؟
در  اند، ردهکت یذب و دروغ خود رواکسرشار از  يها تابک دجاالن دره ک یاتیدر روا

ه خالئق کهستند ها  آن م و فرمان ائمه خواهند بود وکتحت ح یامت مردم همگیق يفردا
در روز « ن گفتـه شـده:  یات دروغـ یـ ن روایاز ا یکیدر  را مورد محاسبه قرار خواهند داد.

در طـرف راسـت او و    يا فرشـته  هیکـ در حال يبر پا خواهد شد. سپس مرد يامت منبریق
ه در ک يا فرشته رود. آنگاه یم ن منبریا يباال در طرف چپ او قرار دارد، بر يگریفرشته د

ـ یا خالئق! ياآورد:  یم اد بریطرف راست قرار دارد فر ـ  بـن  ین عل ـ   یاب و  کطالـب، مال
ه در کـ  يا تهفرشـ  دهد. سـپس  یم يه را خواهد در آن جاکبهشت است و هر  يفرمانروا

ـ ا !خالئـق  ي: اآورد یمـ  اد بریطرف چپ قرار دارد فر ـ ی ـ   ین عل ـ   یبـن اب و  کطالـب مال
 .1»ندکاف یم ه را خواهد به درون آنکجهنم است و هر  يفرمانروا

امت تمام خالئـق را ائمـه   یه در روز قکنیمان به ایا« د:یگو یم ن رابطهیدر ا یحر عامل
 .2»دباش یم مان به ائمهیاز اصول ا یکیمورد محاسبه قرار خواهند داد 

وجود  یبه نقد و بررس یاجیچ احتیات و اعتقادات هینگونه روایاثبات بطالن ا يا برایآ
 یسـ کا یـ ست؟ آینها  آن بودن نیاثبات دروغ يل براین دلیتر بزرگ ها آن ا شناعتیدارد؟ آ

ن امور را ائمه انجام دهند ین دجاالن دروغپرداز بپرسد اگر قرار باشد تمام ایدا نشده از ایپ

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 122(چاپ سابق الذکر). بصائر الدرجات ص  39/200بحار االنوار  -1

 (چاپ سابق الذکر). 171الفصول المهمه فی اصول االئمه ص  -2



 تشیع و معتقدات آن    86

اره کـ امـت چ یق يباشند، پس خداونـد متعـال در فـردا   ها  آن بهشت و جهنم يو فرمانراو
ده یفر و الحـاد نرسـ  کن درجه از یبه ا زیابولهب و ابوجهل ن یه حتک یخواهد بود؟ براست

ه کبلد ان ردهکژه خود خلع یاز اعمال و یاران نه تنها خداوند متعال را از برخکدجلبودند. 
ـ از روا یکیان یدجاالن در پا اند. شان گرفتهیز از ایعرش را ن یحت ه در مـورد روز  کـ ات ی

 .1»مینینش یم آنگاه ما بر عرش خداوند«...  اند: راند از زبان ائمه گفته یم امت سخنیق
ـ  اند  ردهکرا نقل ها  آن ه دجاالنک يگرین دیات دروغیو در روا  نیگفته شده اسـت اول

بـه   . و اگـر مـرده  2دباش یم تیشود حب اهل ب یم در مورد آن از مرده سؤال هک يا مسأله
ه از شدت آن، قبر او تـا روز  کخواهند زد  يمان نداشته باشد، او را با گرزیاز ائمه ا یکی

 .3امت بر افروخته از آتش خواهد شدیق
خداونـد   بود هرگز ینم ه اگر به خاطر ائمهکمان داشت یا یستیبا«د: یگو یم هیابن بابو

ـ آفر ینم ن و آسمان و بهشت و جهنم رایمتعال زم د و هرگـز آدم و حـوا و فرشـتگان و    ی
 .4»ردک ینم ر مخلوقات را خلقیسا

ده یـ ن آفریخداونـد بهشـت را از نـور حسـ    « ن گفته شده:یات دروغیاز روا یتیدر روا
ـ از مهر یبهشـت قسـمت  «گفته شـده:   يگرید یت جعلی. و در روا5»است  ه فاطمـه بـوده  ی
 بـوده  -اهللا عنهـا  یرضـ -ه فاطمه یاز مهر یه قسمتک یست چگونه بهشتیمعلوم ن .6»است

 شان خلق شده باشد!!ید از نور فرزند اتوان یم
 يریـ ان نسبت بـه فراگ یعیردن شکل یتما یب يبرا یافکتاب اصول کات یاز روا یکیدر 

                                                 
 .3/302ار للمجلسی ، بحار االنو2/439، البرهان للبحرانی 2/312تفسیر العیاشی  -1
 هـ. 1318ط. ایران  222(چاپ سابق الذکر)، عیون اخبار الرضا البن بابویه ص  27/79بحار االنوار  -2

 مطبوع فی حاشیه االعتقادات للصدوق. 95اعتقادات للمجلسی ص -3

 (چاپ سابق الذکر). 107-106االعتقادات للمجلسی ص -4

ر). نزهه االبرار و منار االنضار فی خلق الجنه و النار لهاشـم  (چاپ سابق الذک 249المعالم الزلفی ص  -5
 هـ. 1288ط: ایران  395البحرانی ص 

 (چاپ سابق الذکر). 350-319-317المعالم الزلفی لهاشم البحرانی ص -6
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الس کـ شـان  یان پـس از مـرگ در قبرها  یعیشـ  يه بـرا کنگونه پنداشته شده ید ایقرآن مج
 گردد!!! یم سید تأسیآموزش قرآن مج

ـ ند: آیفرما یم )ه السالمیعل(بن جعفر  یدم موسیشن« د:یگو یم ت حفصین روایدر ا ا ی
دند: چـرا؟ مـن   یشـان پرسـ  یبله. ا انسان، زنده ماندن را دوست دارد؟ من در جواب گفتم:

ـ اخت وتکسـ  یمـدت  يشان برایا خواندن (قل هو اهللا احد) يگفتم: برا ردنـد. سـپس   کار ی
نـد و  که فـوت  کان ما یعیروان و شیدام از پکهر  یه بدانکبر تواست  !حفص يفرمودند: ا

اد خواهند داد چگونه قرآن خواندن بلد نباشـد، در  یقرآن خواندن بلد نباشد، در قبر به او 
ند. چون خداونـد متعـال دوسـت دارد    کاد خواهند داد چگونه قرآن را تالوت یقبر به او 

گـاه شـخص در بهشـت بـه     یبخشد. و مقام و جا یرا در بهشت فزونها  آن گاه و مقامیجا
ـ   یقـ یسـت هـدف حق  ین کیش .1»دارد یه او بلد باشد بستگک یاتیتعداد آ ن یاز جعـل چن

ها  آن ردنک د و دلخوشیم و تعلم قرآن مجیتعل ين بردن همت مسلمانان برایاز ب یاتیروا
ن یت دروغـ ین روایه اک ینیلک ياز آقا یستید. باباش یم ه و اساسیپا یب نگونه سخنانیبه ا

 يبشـر بـرا   يه راهنمـا کد یشد فرا گرفتن قرآن مج یم دهیرده پرسکتاب خود نقل کرا در 
 د در بر داشته باشد؟توان یم انسان يبرا يا دهیفا ستن است، پس از مردن چهیچگونه ز

در مصادر و مراجـع   یبیب و غریات عجیز روایامت نیدر مورد حشر خالئق در روز ق
از  یشـود برخـ   یمـ  ن گفتهیات دروغین روایدر ا خورند. یم ! به چشمعهیش موثق و معتبر

 ن از عبور از پل صراط در امان هستند. چـون یامت و همچنیم و هراس روز قیان از بیعیش
 ان شهروندان شهر قـم یعین گروه از شیشوند. ا یم شان وارد بهشتیماً از قبرهایمستقها  آن
خود مورد  ينان قم در قبرهاکسا« شود: یم ن گفتهیات دروغین روایاز ا یکیند! در باش یم

ـ 2»شـوند  یمـ  محاسبه قرار گرفته و از آنجا وارد بهشت از  یکـی : نـد یگو یمـ  نی. و همچن
پندارنـد   یم رابطه نینان شهر قم اختصاص داده شده است. در اکبهشت به سا يها دروازه

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 133(چاپ سابق الذکر). المعالم الزلفی لهاشم البحرانی ص  2/606اصول الکافی -1

 مطبعه العرفان، صیدا. 3/71(چاپ سابق الذکر). الکنی و االلقاب لعباس القمی  60/218االنوار بحار  -2
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هـا   آن از یکـی ه کـ بهشـت هشـت دروازه دارد   « گفتـه اسـت:  ابو حسن رضا حسن رضا 
در مـدح و  « د:یـ گو یم عهیخ شیاز مشا یکی یعباس قم .1»دباش یم نان قمکمخصوص سا

از  يت شده و گفته شده دریت روایاز ائمه اهل ب يادیات زیآن روانان کش قم و سایستا
ه کعه یخ معاصر شیمشاگر از ید یکی. و 2»آن گشوده شده است يبهشت بسو يها دروازه

 )ه السـالم یـ عل(امـام رضـا   « د:یـ گو یمـ  داشـته  يشـتر یمهارت و جرأت ب ییدر دروغگو
 ن شـهر قـم  ینکمخصوص ساها  آن ه سه دروازه ازکبهشت هشت دروازه دارد  اند: فرموده

 .3»ندباش یم
ـ به چ ین از لحاظ شرعیات دروغین روایاگر چه ا نـد  توان یمـ  ارزش ندارنـد امـا   يزی

ه را کـ هـر  هـا   آن گـرفتن مسـلمانان باشـند.    يزان جسارت دجـاالن در بـه بـاز   یم انگریب
 يات جهنم جـا کاو را در دراند  داشته یس دشمنکو با هر اند  دهیگردان یبهشتاند  خواسته

نـه  یه و مدکـ م یعنین ینان حرمکش در مورد سایات خویاز روا یدجاالن در برخ اند. داده
ه کـ نه هفتاد بـار از اهـل م  یو اهل مد ورزند، یم فرکخداوند ارا به که آشکاهل م« اند: گفته

 .4»ث تر هستندیبدتر و خب
ت از یـ ن روایدر ا اند. وان دانستهیتمام اهل سنت و جماعت را ح يگریت دیو در روا

ه بـر چشـمان   کـ  ی... اگر حجـاب « گفته شده: -هیرحمت اهللا عل-قول ابوجعفر محمد باقر 
و  كل سـگ و خـو  کمخالفان خود را به شها  آن شود، یم زدهنار کان قرار داده شده یعیش
 .5 »د...یمون خواهند دیم

                                                 
 مؤسسه الوفاء ، بیروت 1/446(چاپ سابق الذکر). سفینه البحار لعباس القمی 60/215بحار االنوار  -1

 (چاپ سابق الذکر). 3/7الکنی و االلقاب لعباس القمی  -2

 .314-313دي الکاظمی ص احسن الودیعه لمحمد مه -3
 (چاپ سابق الذکر). 2/410اصول الکافی للکلینی  -4

 (چاپ سابق الذکر). 27/30بحار االنوار للمجلسی  -5



 
 
 

 اهل سنت و قرآن، عه و قرآنیش

ش را به حال خود یه خداوند متعال بنده خوکن است یا یم الهیعظ يها نعمت از یکی
را از  یکـی گرفتن از عقل و فطرت خود، حـق را از باطـل و ن   کمکرها نساخته تا تنها با 

 ییهـا  تابک مبعوث داشته و یامبرانیبندگان خود پ يشان بسویه اکص دهد. بلیتشخ يبد
 يتگر باشـند و از سـو  یم هـدا یت را به صراط مستقیسو بشریکنازل ساخته تا از  یآسمان

 نند.کشان سد کانگران و سریبر طغ يا بهانه هر گونه عذر وگر راه ید

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  رُُّسٗ� ﴿ بَّ�ِ ِ ٱمُّ � َ�ۡعَد  �َّ  .]165النساء:[ ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ
 چ عـذر و یدهنـد تـا مـردم هـ     یمـ  میاران را بکاران را بشارت و بدکویکه نک یامبرانیپ«
 »)ردن از حق نداشته باشندکرفتن و اطالعت نینپذ ي(برا يا بهانه

ن ید المرسلیاء و سیامبران سرانجام زمان بعثت خاتم االنبیپس از مبعوث گشتن تمام پ
فه داشتند مردم را یه از جانب معبود برحق وظک يامبرید. پیفرا رس ه وسلم)ی(صلى اهللا عل

 یان آسمانیر ادین بر خالف ساین دیفرا خوانند. ا ین آسمانین دیاملترکن و یآخر يبسو
 نبود. یان خاصکگذشته، محدود به زمان و م

ن تا روز ین دیز از زمان ظهور ایان نیجن یاه، مرد و زن و حتید و سیعرب و عجم، سف
 از آن گشتند. يرویامت موظف به اتباع و پیق

َها  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رَُسوُل  �َّاُس ٱَ�ٰٓ مردم، من  يا :بگو« .]158األعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا �َّ

 .»شما هستم یهمگ يرسول و فرستاده خداوند بسو
نَُّه  قُۡل ﴿

َ
وِ�َ إَِ�َّ �

ُ
نِّ ٱَ�َفٞر ّمَِن  ۡسَتَمعَ ٱأ ْ إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا  ۡ�ِ َ�ۡهِدٓي إَِ�   ١َ�َقالُٓوا

َحٗدا  ۦۖ اَمنَّا بِهِ  َٔ َ�  لرُّۡشدِ ٱ
َ
ُّۡ�َِك بَِرّ�َِنآ أ  .]2-1اجلن: [ ﴾٢َولَن �

 یبراست اند: ده و سپس گفتهیات قرآن را شنیان آیاز جن یشده گروه یوح بگو به من«
ند. ما ک یم تیهدا یو درست یکین يه بسوک یم. قرآنیدیشن يم و شگفت آوریما قرآن عظ
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 .»م دادیخالق خود قرار نخواه يو همتا یکرا شر یسکمان آورده و هرگز یبه آن ا
ه کـ اسـت   يارین اوامـر بسـ  یو همچن یرنده اعتقادات اسالمیم در بر گیتاب عظکن یا

 محفـوظ  يآورد. پس بـرا  یم را به ارمغان يو اخرو يویسعادت دنها  آن مان و عمل بهیا
 ییتنها ه انسان خود بهیکبماند. اما از آنجائ یباق یستیز بایم نیتاب عظکن یماندن اسالم، ا
ـ تـاب را از تحر کن یتوانست ا ینم را نداشت و یت بزرگین مسئولیتوان تحمل چن ف و ی

ز نتوانسته بود ین نیشیپ یآسمان يها تابک ه در موردک(همانگونه  ل محفوظ نگاه داردیتبد
ن ید را تضمیگردد) خالق مهربان، خود محفوظ نگاه داشتن قرآن مجها  آن فیمانع از تحر

را به صورت متواتر در صـدور   یتاب جاودانکن یفراهم ساختند و اآن را  ردند و اسبابک
 اند: ن مسأله فرمودهیسطور محفوظ نگاه داشتند. خداوند متعال در مورد ا يو بر رو

ۡ�َا ﴿  .]9احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»میحافظ و نگاهبان آن هستز یو ما نم یا ردهکما قرآن را نازل «

د یـ ه قـرآن مج کمان دارند ی، ایش الهین فرمایاهل سنت و جماعت با الهام گرفتن از ا
 در امان بوده و خواهد بود. یفیخ از هر گزند و تحریدر طول تار

در چشم دشمنان و  يل همواره مانند خاریف و تبدید از تحریمحفوظ ماندن قرآن مج
ه محفـوظ مانـدن قـرآن    کاند  ن داشتهیبر ا یشه سعیهمها  آن بدخواهان اسالم بوده است.

 ن اسـالم ین مبید ه و اساسیدانند قرآن پا یم یبه خوبها  آن ر سؤال برند. چونید را زیمج
سـازند،   كوکبـه صـحت آن مشـ    اگر موفق گردند مسـلمانان را نسـبت  ها  آن د، وباش یم

ـ را نسـبت بـه د  هـا   آن خواهند توانسـت  یبراحت مـان را در  ین سـاخته و ا ین خـود بـدب  ی
ش نبوده اسـت، چـون   یب یهمواره سراب ها، آن ين آرزویمتزلزل گردانند. اما ا شانیها قلب

 دیقرآن مج

�ِيهِ  �َّ ﴿
ۡ
  .]42فصلت:[﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱيَأ

فرو فرسـتاده   يندارد. چون (قرآن) از جانب معبود ینا حق و باطل به آن (قرآن) راه«
 .»دباش یم م و ستوده شده از جانب مخلوقاتکیه حکشده 
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 عه و قرآنیش
شـات  ید بـر خـالف فرما  یعه در مورد قرآن مجیاعتقاد ش :گفت یستیمال تأسف باکبا 

د را دسـتخورده و  یـ دشـمنان اسـالم، قـرآن مج    يعه همانند ادعاهـا یاست. اعتقاد ش یاله
پس از وفات  ه وسلم)ی(صلى اهللا علاران رسول اهللا یعه یداند. بنا بر معتقدات ش یم محرف

 اند. ر دادهیرا تغها  آن ایرده و کحذف  را از قرآن ياریات بسیشان آیا
ـ از خوانندگان تعجب آور و  ياریبس ين سخن برایست این کیش ـ ی  ر قابـل یـ غ یا حت

ه علما و بزرگان کد باش یم قت تلخ و رنج آوریحق یک ن سخنیقبول است. اما متاسفانه ا
ننـد، تـا   کپروا در جهان اسالم اعالن  یبآن را  ه بتوانندک يدن به روزیرس يع در آرزویتش
ن اعتقاد چنان در مصادر و مراجع یاما ا اند. ز داشتهیار آن نکان یتمان و حتکبر  یسع نونک

سـت.  یار آن نکان يارایس را کچیه هکر و بر آن مهر صحه گذاشته شده کع ذیمختلف تش
م ینکاف یم عهین مراجع و مصادر مذهب شیتر مهم ن ویاز معتبرتر یبر برخ ينون ما نظرکا

هـا   آن زبـان خـود  م از یان داشـت ید بیعه در مورد قرآن مجیتا آنچه را در رابطه با اعتقاد ش
  م.یمسدود ساز يا نندهک ارکب راه فرار را بر هر انین ترتیم. و بدیبشنو

 یافکتاب ک -1
تـاب نـزد   کن یـ گـاه و منزلـت ا  ینخست خواننده محترم را بـا جا  یما قبل از هر سخن

 م.یساز یم عه آشنایبزرگان ش
ن یدر مورد اع یمذهب تش ين علمایتر معروف ن ویتر بزرگ از یکی یآقا بزرگ طهران

تـاب از چهـار   کن یتـر  و ارزنـده ن یتر لیتاب جلکن یا« د:یگو یم نیتاب و مؤلف آن چنک
ـ آن در روا رینظ یتابک. 1عه بر آن استوار گشته استیه اصول مذهب شکاست  یتابک ت و ی

                                                 
التهـذیب. کـه بـه     -4االستبصـار   -3من ال یحضره الفقیـه   -2الکافی  -1این چهار کتاب عبارتند از:  -1

گردند. به کتـاب لولـوه البحـرین     حدیث را شامل می 13590و 5511و 5963و 16990ترتیب (تقریباً 
ص دار النعمـان بـالنجف    ×تألیف یوسف بن احمد البحرانی تحقیق السید محمد صادق بحر العلـوم 

 مراجعه گردد. 396و  395
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عقـوب بـن   یثقه االسالم محمد بـن   تابکن ینقل از آل رسول نوشته نشده است. مؤلف ا
 .1»رده استکهـ. فوت 328ه در سال کد باش یم يالراز ینیلکاسحاق ال
 تـاب کن یـ در مـورد ا  يادیـ ن ایمحمد ام یمول یعنیعه یبزرگ ش يگر از علماید یکی

 د:یگو یم
خ اسـالم  یدر طول تار یافکمانند  یتابکگفتند  یم هکم یدیخ و استادان خود شنیاز مشا«

 .2»نوشته نشده است
باشد در  یفر و ضاللت و گمراهکه شامل کتاب کن یمانند ا یتابکم بله، ییگو یم زیما ن

 خ اسالم نگاشته نشده است!یطول تار
 گفته شده: یافکتاب کدر مقدمه 

ه عرضه شده یتاب بر امام غائب صلوات اهللا علکن یاز علما و بزرگان معتقدند ا یبرخ«
 .3»است یافکعه ما یش يتاب براکن یا اند: ده و فرمودهیتاب را پسندکشان یو ا

 د:یگو یم نیچن ینیلک یعنیتاب کن یدر مورد مؤلف ا یقم
و در صـد   )ه السـالم یعل(الباقر  یه در صد سال اول، محمد بن علیمجدد مذهب امام«

و در صد سال سوم ابو جعفـر محمـد بـن     )ه السالمیعل(الرضا  یبن موس یسال دوم، عل
 .4»بوده است ینیلکعقوب ی

نـون  کم ایعه آشـنا شـد  یتاب او نزد بزرگان شـ کو  ینیلکه با مقام و منزلت کپس از آن
د یمج ر خود! در مورد قرآنینظ یب تابکه در قرن سوم! در یم مجدد مذهب امامینید ببییایب

 د.یگو یم چه

                                                 
 .245ص  17الذریعه الی تصانیف الشیعه تألیف آقا بزرگ الطهرانی ج  -1
 .98ص  3الکنی و االلقاب تألیف العباس القمی ج  -2
 .25مقدمه الکافی ص  -3
ص  6. و همچنین کتاب روضات الجنات للخوانساري ج  99ص  3الکنی وااللقاب للعباس القمی ج  -4
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 گفته شده: یافکتاب کات یاز روا یکیدر 
بر  -ه السالمیعل-ل یجبرئه ک یفرمودند: قرآن -ه السالمیعل-ابو عبداهللا (جعفر صادق) «

 .1»ه بوده استیرد شامل هفده هزار آکه و آله نازل یاهللا عل یمحمد صل
شـان را در  ین، خداوند متعال با به باد مسخره گرفته و ایت دروغین روایا با نقل ینیلک

ف و ید ضـع یـ جامه عمل پوشاندن به وعده خود در مورد محفوظ نگاه داشـتن قـرآن مج  
ع ید ضاین در حدود دو سوم قرآن مجیت دروغین روایست. چون بنا بر اناتوان پنداشته ا

 د.باش یم هیآ 6236شامل  ن مسلمانان تنهایرا قرآن موجود در بیمال شده است. زیو پا
ه در کند ک یم را از ابو عبداهللا (جعفر صادق) نقل يگرید یت جعلین روایهمچن ینیلک

 اند: ش گفتهیاران خویاز  یکیبه  شان خطابیا آن
داننـد   یمـ  چـه ها  آن م.یدار -ها السالمیعل-) به نام مصحف فاطمه ی(قرآن یما مصحف«

 ست؟یچ -ها السالمیعل-مصحف فاطمه 
 ست؟یچ -ها السالمیعل-من گفتم: مصحف فاطمه 

 یک ی. به خداوند سوگند در آن حتقرآن شما است سه برابر یشان پاسخ دادند: قرآنیا
 .2»نداردوجود قرآن شما ز از یحرف ن

نـد  ک یم ادعا ینیلکه ک یاتیدر مورد آ یافکتاب کر چند مثال از کم به ذیپرداز یم نونکا
 ل رخ داده است.یر و تبدییتغها  آن در

ـ ها  آن ا حذفیف و یتحر یمدع ینیلکه کما آنچه  توجه: ن دو پرانتـز قـرار   یاست را ب
 م.یا داده

 ر شده است:کذ صورتن یبه ا یافکتاب کاز سوره االعراف در  172ه یآ -1

 لست بربكمأشهدهم عيل أنفسهم أذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإو«

                                                 
 (بخش فضل القرآن). 634ص  2کافی للکلینی جال -1

 .240 -239ص  1االصول من الکافی ج  -2
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 .١»مري املومنني)أ ن علياً (وأن حممداً رسويل وأ

را بـر  هـا   آن ت و نوادگـان یـ مر فرزنـدان آدم ذر که پروردگارت از یکاد آر هنگامیو ب«
سـتم (و  ین ا مـن رب شـما  ید آیپرسها  آن قرار داد و از گواه را بر خودشانها  آن گرفت و
 »ست)؟ین نیرالمومنیام یامبر من و علیمحمد پ

ـ بـه ا  ینیلکرا ه از سوره المعارج ین آیو اول -2 ل سـائل سـأ« :خوانـد  یمـ  ن صـورت ی

 .٢»عيل) ليس له دافع (بوالية بعذاب واقع للكافرين
ه کـ  یاست را خواهان گشت. همـان عـذاب   یه وقوع آن حتمکامت یعذاب ق یشخص«

 ».) دور سازدیت علین (به والیافرکاز آن را  تواند ینم زیچ چیه

 ن صورت نازل شده است:یسوره البقره بد 23ه ین معتقد است آیهمچن ینیلک -3

 .٣»عيل) يةعبدنا (يف وال يب مما نزلنا عىلن كنتم يف روإ«

ـ ا ردهکـ ) بر بنده خود نازل یت علیو اگر شما از آنچه ما (در مورد وال« و  کشـ  درم ی
 .»د...ید هستیترد

 خواند: یم نگونهیسوره االحزاب را ا 71ه یو آ -4

 .٤»بعده) فقد فاز فوزاً عظيامً  األئمةعيل و ومن يطع اهللا ورسوله (يف والية«

 يرویـ و ائمـه پـس از او) پ   یت علی(در مورد وال امبر اویس از خداوند و پکو هر آن«
 .»نائل آمده است یبزرگ يو رستگار يروزیند، به پک

 »:یر قمیتفس«تاب ک -2
هــ. فـوت    307ه در سال کد باش یم یبن هاشم القم میبن ابراه یف علیتاب تألکن یا

                                                 
 .414الکافی للکلینی ج ص  -1
 .424ص  1الحجه من الکافی ج -2
 .417ص  1الحجه من الکافی ج  -3
 .414ص  1الحجه من الکافی ج  -4



 95  شیعه و قرآن، اهل سنت و قرآن

 رده است.ک
مؤلـف   ینیلکرود.  یم عه بشماریش ين روات نزد علماین و مشهورتریتر بزرگ از يو

 رده است.کاز او نقل  ياریات بسیروا یافکتاب ک
ه اعتقاد به محرف کبوده  یسانکن یاز نخست یه قمکرد کز اشاره یته نکن نیبه ا یستیبا

و  یعه در مورد قمـ یم شینید ببییاینون بکاان رواج داده است. یعین شید را بیبودن قرآن مج
 د:یگو یم او چه ریتاب تفسک

 رود. یم ر بشماریتفس يها تابک ریسا يبرا یه و اساسیتاب پاکن یا
 اند. نقل شده -هما السالمیعل-تاب از دو صادق کن یدر ا یات قمیروا

 د:یگو یم عهیتاب الذرکدر  ین سبب آقا بزرگ طهرانیبه هم
 است. -هما السالمیعل-ر دو امام صادق یقت تفسیر در حقین تفسیا« -1
 سته است.یز یم )ه السالمیعل( يرکدر زمان امام حسن عس یقم -2
ه یـ عل-اران امـام رضـا   یرده، از کش نقل یفرزند خو يات را برایه رواک یپدر قم  -3

 بوده است. -السالم

ه کـ  یاتکـ تـاب نهفتـه اسـت. ن   کن یت در ایدر مورد فضائل اهل ب یمیات عظکن  -4
 اند. ردهکرا از قرآن حذف ها  آن 1تیدشمنان اهل ب

را ها  آن توان ینم تیم اهل بیه بدون ارشادات و تعالک ياریات بسیتاب آکن یدر ا -5
 .2»اند ر شدهیرد، تفسکر یتفس

نون چنـد  کع، ایتاب و مؤلف آن در مذهب تشکن یمنزلت ا و پس از آشنا شدن با مقام
ه و اساس یپاآن را  عهیه بزرگان شکتاب کن یم چگونه در اینیم تا ببینک یم رکمثال از آن ذ

در جامه عمـل پوشـاندن بـه     را دانند، معبود بر حق یم ر مذهب خودیتفس يها تابک تمام
 و ناتوان دانسته شده است. فیوعده خود ضع

                                                 
 باشد. مراد از دشمنان اهل بیت، یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) می -1

 .15مقدمه تفسیر القمی تألیف السید طیب موسوي الجزایري ص  -2
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ـ  ها  آن ا حذفیف و یتحر یمدع یه قمکما آنچه  توجه: ن دو پرانتـز قـرار   یاسـت را ب
 م.یا داده

ه کـ الباقر نسبت داده  یرا به ابو جعفر محمد بن عل یتیش روایر خویدر تفس یقم -1
 اند: ن صورت نازل شدهیسوره النساء بد 65و  64ه یدر آن ادعا شده آ

الرسول لو جدوا نفسهم جاءوك (يا عيل) فاستغفرواهللا واستغفر هلم ظلموا أ ولو أهنم إذ«

 .١»حيكموك (يا عيل) فيام شجر بينهم ربك ال يومنون حتىفال و * رحيامً  اهللا تواباً 

 ردند نـزد تـو  کبه خود ظلم  ñم تو کرفتن حیبا نپذ ñه یکاگر هنگامها  آن )یعل يا«(
ـ امبر نیـ ردند و پک یم آمدند و از خداوند طلب آمرزش یم  طلـب آمـرزش  هـا   آن يبـرا  زی
هـا   آن )یعل يافتند. به رب تو سوگند (ای یم ننده توبه و مهربانکرد، خداوند را قبول ک یم

 .»نخواهند آوردمان یم نگردانند اکه تو را در خصومات خود حک یتا آنزمان
امبر یـ ه پکـ س کـ آن دانسـت  یم مان برده بود حتماًیاز علم و ا يبهره ا یاگر قم یبراست

ه یـ (صلى اهللا عل رد، محمد بن عبداهللایگ یم مورد خطاب قرار یات الهیاسالم است و در آ
 .-اهللا عنه یرض-طالب  یبن عل یاست نه عل وسلم)

 خواند:ین صورت میسوره انعام را به ا 93ه یآ یقم -2

 .٢»الظاملون (آل حممد حقهم) يف غمرات املوت ولو تر إذ«

 ..».. ینیرات و شدائد مرگ ببکن (حق آل محمد) را در سیغاصب ن ویو اگر ظالم«
 ن صورت نازل شده است:یسوره الشعراء بد 227ه یمعتقد است آ نیهمچن یقم -3

 .٣»منقلب ينقلبون (آل حممد حقهم) أي وسيعلم الذين ظلموا«

جـا بـاز خواهنـد    کردند خواهند دانست به که (به حق آل محمد) ظلم یکآنان يوبزود«

                                                 
 هـ). 1386(ط. النجف سنه  142ص  1تفسیر القمی ج  -1

 هـ). 1386(ط. النجف سنه  211ص  1تفسیر القمی ج  -2

 هـ). 1386نجف سنه (ط. ال 125ص  2تفسیر القمی ج-3
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 ».خواهند داشت یچه سرنوشت گشت و
ه قـرآن  یـ ن آیو ارجمنـدتر ن یتـر  میعظـ  هک یرسکه الین معتقد است آیهمچن یقم -4

ن یقرار گرفته و به هنگـام نـزول بـد    لیف و تبدیز در مورد تحرید نباش یم دیمج
 صورت بوده است:

رض ما يف األوال نوم له ما يف السموات و ال هو احلي القيوم ال تأخذه سنةال إله إ امل) اهللا«(

 .١»الرمحن الرحيم) الشهادةعامل الغيب و حتت الثر(و ما بينهام و

عه نسـبت  ین شـ ین مفسریتر بزرگ از یکیگذرا بر موضع و اعتقاد  ین بود نگاهیبله، ا
مرجع آن را  عهیه بزرگان شکاند  نگاشته شده یتابکها در  ل و دجلین اباطید. ایبه قرآن مج

 دانند. یم ریتفستاب کهر  يبرا یو منبع
ه محرف دانسـتن  کآن خواهد بود  يارایرا  یسکن و استشهادات، ین براهیا پس از ایآ

 ه بداند؟یبه مذهب امام ییمحض و افترا یعه رادروغید توسط شیقرآن مج

 »:تاب رب االربابکف یاثبات تحر یف فصل الخطاب«تابک -3
 ین بن محمد تقیحس رزایحاج معه بنام یش ين علمایتر بزرگ از یکیز یتاب را نکن یا
، ردهکوفه فوت کهـ. در 1320و در سال ا آمده یه در طبرستان بدنک یالطبرس ين النوریالد

 نوشته است.
رود  یمـ  بشمار يرازید شیس یعنیزدهم یعه در قرن سیاران مجدد مذهب شیه از ک يو

و رجـال و  ث یگر در علم حدیتاب دک یدر حدود س» الوسائل كمستدر« تابکعالوه بر 
از علمـا و بزرگـان مـذهب     يارین، بسـ یر در آورده است. عالوه بر اید به رشته تحریعقا
و » االمـال  یمنته«تاب کو » و االلقاب ینکال«تاب کمؤلف  یخ عباس قمیع همچون شیتش

 »الذريعة إىل تصانيف الشيعة«تاب کو  »أعالم الشيعة«تاب کمؤلف  یخ آقا بزرگ طهرانیش
 اند. شاگردان او بودهذ و یاز تالم

                                                 
 هـ). 1386( النجف سنه  84ص  1تفسیر القمی ج -1
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 خ نجف بوده است.یخ مشایش شیات خویدر زمان ح یطبرس
ـ  یـ ه شامل دو هـزار روا کتاب فصل الخطاب کاو با نوشتن  بـر وقـوع    یت از ائمـه مبن

رد در کـ نـار زد و ثابـت   کعه یه را از چهره شید، نقاب تقباش یم ل در قرآنیف و تبدیتحر
 شود. یم و محرف و مبدل دانسته ع قرآن موجود فاقد اعتبار بودهیمذهب تش
ه وقت کعه یش ين بزرگان و علمایدر ب یمیعظ يتاب خود، سروصداکن یبا ا یطبرس

را سـخت  ها  آن رد وکند، بپادانست یم ار زودین اعتقاد بسیار ساختن اکاظهار و آش يرا برا
 شان ساخت.یآشفته و پر
ر کبه ذ دیمج عه در مورد قرآنیشتر با اعتقاد شیب ییآشنا ينون براکن مقدمه ایپس از ا

هـا   آن ف دریرفتن تحریصورت پذ یه او مدعک یاتین آیو همچن یاز سخنان طبرس یبرخ
 م.یپرداز یم است

 د:یگو یم يتاب خود از قول جزائرکدر  یطبرس
ف و یـ رفتن تحریات متواتره دال بر صورت پـذ یبر صحت روا یبزرگان و علما همگ«

رحمت -را به امام صادق  یتین روایاو همچن .1»اتفاق نظر دارندگر یدیکبا  ر در قرآنییتغ
 شان گفته شده:یه در آن از قول اکنسبت داده  -هیاهللا عل
 .2»دیافتی یم ما را در آن يها نام شد، شما یم ه نازل شده تالوتکاگر قرآن همانگونه «

 د:یگو یم تاب خودکن یدر ا یطبرس

منوا يا اهيا الذين آمنوا آ« قرآن حذف شده است:ت از یسوره وال يدیو ترد کبدون ش«

 .3»يل رصاط املستقيم..الذين بعثنامها هيديانكم إبالنبي والويل 

                                                 
 .543ص  1آلقا بزرگ الطهرانی. قسمت دوم ج » اعالم الشیعه«، وکتاب 30فصل الخطاب ص  -1
 .14فصل الخطاب للنوري الطبرسی ص  -2
 فصل الخطاب للنوري الطبرسی.  -3

اي که ما آنها را بسوي شما فرستاده ایـم ایمـان بیاوریـد.    اي مؤمنین، به پیامبر و ولی «ترجمه آیه خیالی: 
 ».کنند... آنها شما را به راه راست هدایت می
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ف یرفتن تحریصورت پذ یمدع یه طبرسک یاتیر چند مثال ازآکم به ذیپرداز یم نونکا
 است.ها  آن در

ـ  ها  آن ا حذفیف و یتحر یمدع یما آنچه طبرس توجه: پرانتـز قـرار   ن دو یاسـت را ب
 م.یا داده

 از سوره البقره: 238ه یآ -1

 .١»العرص) وقوموا هللا قانتني حافظوا عىل الصلوات والصاله الوسطى (وصالة«

 از سوره آل عمران: 43ه یآ -2

 .2»يا مريم اقنتي لربك واسجدي (شكراً هللا) واركعي مع الراكعني«

 از سوره المائده: 67ه یآ -3

 .3»)ن مل تفعل (عذبتك عذاباً اليامً إليك من ربك (يف عيل) وإا انزل هيا الرسول بلغ ميا أ«

 از سوره طه: 115 هیآ -4

من  ئمةاألواحلسن واحلسني و فاطمةدم من قبل (كلامت يف حممد وعيل وآ ىلإولقد عهدنا «

 .٤»ذريتهم)

 از سوره الفجر: 28و  27ه یآ -5

ارجعي إىل ربك راضية صيه واألئمة من بعده) حممد وو أيتها النفس املطمئنة (إىليا «  

 .٥»(بالثواب) (بوالية عيل) مرضية

 از سوره الشرح: 7ه یآ -6
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 ١)»(عليا للوالية ذا فرغت فانصبفإ«

ـ  ها  آن ن الفاظ و عبارات و دور بودنیت اکاکه رک یبراست خـود   یاز بالغت زبـان عرب
جـع را بـه   ن سه مریه اکنید. پس از اباش یم رانشکو همف یبر دهان طبرس یمکمشت مح

ع یر مراجـع و مصـادر مـذهب تشـ    یسـا  :مییبگـو  یستیم، بایردک رکعنوان نمونه و مثال ذ

 »العقول مرآة«تاب کو  ید هاشم بحرانیشته سنو» ر القرآنیتفس یالبرهان ف«تاب کهمچون 

تـاب  کو  ينوشـته نعمـت اهللا جزائـر    »االنـوار النعامنيـة«تـاب  کو  یمجلس نوشته مال باقر

، یاشـان کض ینوشته فـ » یر الصافیتفس«تاب کو  ينعمت اهللا جزائرنوشته » یر الصافیتفس«
د هستند. و ما را همان بـس  یل در قرآن مجیف و تبدیرفتن تحریصورت پذ یمدع یهمگ

 عهیش يف در قرآن را مورد اجماع و اتفاق نظر تمام علمایاعتقاد به وقوع تحر يه جزائرک
 .2داند یم

ه وقت را کعه یاز علماء و بزرگان ش یه برخکم ینکته اشاره کن نینجا جا دارد به ایدر ا
بـه  انـد   ردهکـ  ینند، همواره سعیب ینم ن اعتقاد فاسد و باطل مناسبیاظهار و اعالن ا يبرا
ـ امل و به دور از تحرکان قرآن موجود را یعیند ما شین مسأله پرداخته و بگویار اکان ف و ی

 م.یدان یم لیتبد
ـ ه اکن است یقت ایاما حق  سـت. و هرگـز  ین یـی ه و دورویـ جـز تق  يزیـ ن سـخن چ ی

ن یه مانند آفتاب روشن و واضح است، سرپوش گذارد. عالوه بر اک يا مسأله تواند بر ینم
ـ  یپـرداز  یها م آن رکنون به ذکه اک یما با در نظر گرفتن مطالب م بـه  یتـوان  یمـ  یم، بـه راحت

 م.یببر یعه پیش ين دسته از علمایردن اکه یو تق ییدورو
ف در قرآن داللت دارند، در مراجع و یه بر وقوع تحرک ینیو دروغ یجعلات یروا -1

عه نعمـت اهللا  یمحـدث بـزرگ شـ    انـد.  دهیع به حد تـواتر رسـ  یمصادر مذهب تش
ات متواتره دال بـر  یدر مورد صحت روا یعلما و بزرگان همگ« د:یگو یم يجزائر

                                                 
 .291فصل الخطاب ص  -1
 .543ص  1آلقا بزرگ الطهرانی. قسمت دوم ج » أعالم الشیعه«، و30فصل الخطاب ص  -2
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 .1»گر اتفاق نظر دارندیدیکف در قرآن با یوقوع تحر
ن یف در قرآن دارند، بر خالف سخنان ایه داللت بر وقوع تحرک ینیدروغات یروا -2

 منسوب به ائمه هستند. یعه، همگیدسته از بزرگان ش

ـ  ییه و دورویه راه تقکعه ین دسته از بزرگان شیا -3 هرگـز از   انـد،  ش گرفتـه یرا در پ
 است برائـت نجسـته و   ها ضاللت و ها یگمراه نیه شامل اک ییها تابک مراجع و

 يهـا  ن مراجع و مصادر تا به امروز در تمام حـوزه یه اکند. بلدان ینم را باطلها  آن
 شوند. یم سیع تدریه تشیعلم

ش ی، خـود در مؤلفـات خـو   یو خـوئ  یعه همچـون قمـ  ین سردمداران شـ یتمام ا -4
ف در قرآن یوقوع تحر يبر اثبات ادعا یم سعیر مستقیرانه و غکار مایبصورت بس

د یه بگوکس کآن« د:یگو یم از سخنان خود یکیه در ک یبعنوان مثال قم اند. داشته
تـاب  کخـود در   ».ندباشـ  یمـ  م، دروغگویف در قرآن هستیما معتقد به وقوع تحر

دم یشـن  :دیـ گو یمـ  یجابر جعف«ند: ک یم تین را روایث دروغین حدیا »الخصال«
 تیاکز از مـردم شـ  یامت سه چیدر روز ق ه و آله فرمودند:یاهللا عل یرسول اهللا صل

ـ مرا تحر !یاله د:یگو یم نند. قرآن و مسجد و عترت. قرآنک یم رده و پـاره  کـ ف ی
 .2»پاره ام ساختند....

را در مـذهب   ين اعتقـاد یه وجود چنـ کعه یش ين عده از علمایم سخنان اینیب یم پس
 ست. ین يرنگ بازیه و نیجز تق يزینند، چک یم ارکخود ان

از  یکـی د یـ ف در قـرآن مج یـ رفتن تحریـ د اعتقاد به صورت پـذ  یه ثابت گردکنون کا
ن اعتقـاد  یـ ز در مورد خطورت این يرود، جا دارد مقدار یم ع بشماریاعتقادات مذهب تش

 م.ییسخن بگو
از اعتقـادات مـذهب   آن را  را ساخته و پرداخته و ين اعتقادیه چنیکم آنانید بدانیما با
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 يبه دسـت دشـمنان اسـالم داده و از سـو     کیسو سالح خطرنا یکاز اند  داده ع قراریتش
ـ اران و اهل بیو  ه وسلم)ی(صلى اهللا عل امبریبزرگ به خداوند متعال و پ ینیگر توهید ت ی
ـ اها  آن ه بهکن است یااند  به دست دشمنان اسالم دادهها  آن هک یسالح اند. ردهکشان یا ن ی

ر سـؤال بـرده و خطـاب بـه مسـلمانان      یبودن اسالم موجود را ز یه الهکاند  ان را دادهکام
چ ین شـما هـ  یـ ر قرار گرفته است. پـس د ییف و تغیشما مورد تحر یتاب آسمانکند یبگو

محفـوظ نگـاه    ییت محرف و مبدل ندارد. و اگـر شـما توانـا   یت و نصرانیهودیبا  یتفاوت
 ینـ ین شـما د یـ د دینکد ادعا یانتو ینم بین ترتید. و بدیز فاقد بوده ایث را نیداشتن احاد
 د.باش یم ن ساخته و پرداخته دست بشرین دیه اک، بلیاست آسمان

 ف الـنفس بـاز  یار وضعکگنه يها انسان ف قرآن راه را برین، اعتقاد به تحریعالوه بر ا
و اگر مورد سرزنش و مالمت قرار گرفتند در  خواهند انجام دهند. یم یند تا هر عملک یم

ـ نک یم ...امر. ات و حج وکنماز و روزه و ز يمرا به ادا یشما به چه حق ند:یجواب بگو د ی
ام در قـرآن  کـ ن احیـ د؟ ایـ گردان یمـ  و زنا و..... را بر من حرام يو شراب خوار يو دزد

ز وجود داشـته  ین یقیام در قرآن حقکن احید ایدانیجا مکدستخورده وجود دارد و شما از 
 منسوخ شده باشند. یقیحقام در قرآن کن احید ایباشند؟ شا

ه خـالق  کـ  یاسـت جـاودان   يا معجزه دیم قرآن مجیدان یم هکگر همانگونه یاز جانب د
اما بر اساس اعتقـادات   اند. فار قرار دادهکن و کیبر مشر یامت حجتیتا روز قآن را  مهربان

تـاب  کن یـ ن حجت باشـد. چـون ا  کیفار و مشرکتواند بر  ینم ین معجزه جاودانیعه، ایش
 خته شده است.یر قرار گرفته و با سخنان بشر در هم آمییف و تغیمورد تحر

 ینید تـوه یف در قرآن مجیرفتن تحریپذم اعتقاد به صورت یز گفتیه قبال نکهمانگونه 
ات خود به مسـلمانان وعـده داده   شیدر فرما چون اوگردد.  یم د متعال محسوببه خداون

ب یـ ن ترتی. پـس بـد  1مصون نگاه دارنـد  يگزندف و ید را از هر تحریقرآن مج هکاست 
ناتوان دانستن معبود بر حـق در   یف در قرآن بمعنیرفتن تحریمان داشتن به صورت پذیا
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 د.باش یم شیجامه عمل پوشاندن به وعده خو
 از یکـی در  اسـت.  ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل به رسول اهللا  ینین توهین اعتقاد همچنیا

ـ از آ یبرخـ  ه وسـلم) یـ (صلى اهللا عله رسول اهللا کر شده کعه ذیمعتبر ش يها تابک ات و ی
ات و یـ ن آیـ و مجمـوع ا  اند. اد دادهی -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یام را تنها به علکاح
 .1اند دهینام یام را مصحف (قرآن) علکاح

انـت  یرا متهم به خ ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یم پیر مستقین گفته باطل به صورت غیا
ن یـ ه دکـ ن بـوده  یا ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یفه پیند. چون وظک یم نیمسلم به اسالم و

ـ اوند متعـال در ا قرار ندهند. خد یرا مستثن یسکنند و کت ابالغ یاسالم را به همه بشر ن ی
 د:یفرما یم مورد

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� َونَِذيٗر� َوَما
َ
 .]28سبأ: [ ﴾أ

 .»یم دهنده باشیه عموم مردم را بشارت و بکنیا يمگر برام یا تو را نفرستادهو ما «
 د:یفرما یم خداوند متعال يگریه دیآو در 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
 .]3املائدة: [ ﴾أ

 .»مال رساندم....کتان به حد تمام و ینتان را برایامروز د«
از آن  یمـ کا حیه و یچ آیمردم قرار گرفته و هن در دسترس همه یش، دین فرمایبنابرا

 و محرمانه نگاه داشته نشده است. یمخف
ه یـ (صـلى اهللا عل اران رسـول اهللا  یـ د یـ ف در قرآن مجیرفتن تحریاعتقاد به صورت پذ

ز یرا نه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یت پین اتهام اهل بیا ند.ک یم انت متهمیز به خیرا ن وسلم)
ـ   یتنهـا نـزد علـ    یقیامل و حقکدجاالن قرآن  يچون بنا بر ادعاها شود یم شامل  یبـن اب

ه کـ نیبه ائمـه سـپرده تـا ا   آن را  شان پس از خودیوجود داشته و ا -اهللا عنه یرض-طالب 
 یمخفـ  یرا با خـود بـر داشـته و درون سـرداب     یقیامل و حقکقرآن ها  آن نیباالخره آخر

 از آن خواهد آمد. کیست یگشته و معلوم ن
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شـان روا  یو فرزنـدان ا  یم به علیبس عظ یب دجاالن و دروغپردازان اهانتین ترتیو بد
ه کگردد یمطرح م ين سؤال در ذهن هر شنونده ایف این اراجیدن ایچون با شن اند. داشته

 یرضـ - ر و عمر و عثمـان کدر زمان خالفت ابوب -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یچرا عل
را از گمـراه  هـا   آن دانند به مردم نشان ندادنـد تـا   یم املکه دجاالن کرا  یقرآن -اهللا عنهم

 شـان از جـان خـود   ی: ادیـ ن سـؤال بگو یـ در جواب ا ین است نادانکشدن باز دارند؟ مم
-طالـب   یبن اب یرا در مورد عل ین جوابیاهل سنت و جماعت هرگز چن اند. دهیترس یم

قبـول  انـد   خ اسالم بـوده یان تاریحق گون قهرمانان و یتر بزرگ از یکیه ک -اهللا عنه یرض
ه کـ گـردد   یم ن سؤال مطرحیور، باز اکدن جواب مذین با شنیرد. و عالوه بر اکنخواهند 

ن نسخه از همـان  یانجام ندادند و چند را يارکن یش چنیشان در زمان خالفت خویچرا ا
به سرتاسـر جهـان   را ها  آن ردند وکه نیدانند ته یم یقیامل و حقکآن را  ه دجاالنک یقرآن

 ر شود؟کرا من ین قرآنینتواند چن یسکگر یاسالم نفرستادند تا د
ـ   یعلـ  یسـت یا باید دو جواب داشته باشد. ما توان یم ن سؤال فقطیا طالـب را   یبـن اب

امـل  کمـان  یه بـا ا کـ نیا ایـ ن باشند. و یشان چنیه اکم. و حاشا یخائن و دشمن اسالم بدان
 ه وسـلم) ی(صلى اهللا عل ه از آسمان بر رسول اهللاکاست  م قرآن موجود همان قرآنىیریبپذ

. و سـخنان  داشـته اسـت   محفـوظ نگـاه   يگزنـد  نازل گشته و خداوند متعال او را از هر
 يزیـ ارشان چکاران دغل کر همیو سا یو طبرس یوقم ینیلکهمچون  یدجاالن يوادعاها

 ستند.یف نیرنگ واراجیجز ن
تاب کد یعه در مورد قرآن مجیاعتقاد علما و بزرگان شن یا !یبرادر و خواهر گرام ،هکبل
ت را یتگر قرار داده تا بشـر یهداآن را  ه خداوند متعالکتاب کد. باش یم مسلمانان یآسمان

از هـر گونـه   آن را  ه خداونـد متعـال محفـوظ مانـدن    ک یتابکند. کت یم هدایبه راه مستق
 اند: و فرموده بعهده گرفته یف و دستخوردگیتحر

ۡ�َا ﴿  .]9احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»میز حافظ و نگاهبان آن هستیو ما نم یا ردهکما قرآن را نازل «
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ف شـده  ید تحریند قرآن مجکد ادعا توان یم یسک، یش الهین فرمایادن یا پس از شنیآ
 و دستخورده است؟

ن اسـت رخ دهـد.   کـ مم يا مسأله ند، هرکور کانسان را  یاما اگر تعصب و خودخواه
 را بشنوند: یشات الهین فرمایرده و مانع از آن شده اکور کن دجاالن را یه اکهمانگونه 

 .]2البقرة: [ ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ�  لِۡكَ�ُٰب ٱ َ�ٰلَِك ﴿
ز یپره ي(از جانب خداوند نازل شده) راهنما يدیو ترد کچ شیه بدون هکتاب کن یا«

 ».اران استک

�ِيهِ  �َّ ﴿
ۡ
 .]42فصلت:[ ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيٖد  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱيَأ

اسـت از   يافت. چون قـرآن فـرو فرسـتاده شـده ا    یهرگز ناحق به قرآن راه نخواهد «
 .»و ستوده شده از جانب مخلوقات مکیح يجانب معبود

از  يا نسـخه  خواهند یم دیف در قرآن مجیان وقوع تحریاهل سنت و جماعت از مدع
خود قرار داده و  يراهنماآن را  بدهند تاها  آن دانند، به یم یقیامل و حقکآن را  هک یقرآن

ـ نند و در صورت عاجز مانـدن در مقابـل ا  ک يرویم آن پیاز تعال  یسـت یان در خواسـت ب ی
 و هوس و تعصب خود هستند. يرو هویه پکبدانند 

ْ بِِ�َ�ٰٖب ّمِۡن ِعنِد  قُۡل ﴿ تُوا
ۡ
ِ ٱفَ� تَّبِۡعُه إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ

َ
ۡهَدٰى ِمۡنُهَمآ �

َ
لَّۡم  فَإِن ٤٩ُهَو أ

ۡهَوآَءُهمۚۡ  ۡعلَمۡ ٱ�َۡسَتِجيُبواْ لََك فَ 
َ
َما يَتَّبُِعوَن أ َّ�

َ
 .]50-49القصص: [ ﴾�

ـ اوریاز جانب خداونـد ب  یتابکد ییگو یم بگو اگر راستها  آن به« ه را از قـرآن و  کـ د ی
نتوانستند در خواست تو را بـر  ها  آن نم. اگرک يرویند تا من از آن پکت یتورات بهتر هدا
 .»نندک یم يروینفس خود پ يه از هوکآورده سازند بدان

 .]111البقرة: [ ﴾١١١َ�ِٰد�َِ� قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�ٰنَُ�ۡم إِن ُكنتُۡم ﴿
 .»ل و بر هان خود را ارائه دهندید دلییگو یم بگو اگر راست«

ه چرا کش خواهد آمد ین سؤال پید، ایعه در مورد قرآن مجیبا اعتقاد ش ییپس از آشنا
قـرار گرفتـه    یف و دسـتخوردگ یـ د مورد تحریقرآن مجاند  ردهکن مذهب ادعا یبزرگان ا
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 است؟
 ه عبارتند از:کن سؤال چند جواب دارد یا

ـ ان اکـ م از اریعظ ینکت و امامت ائمه ریع اعتقاد به والیدر مذهب تش -1 ن مـذهب  ی
ـ یلکرد. یـ گ یم افران قرارکر آن در زمره کدانسته شده و من ـ یدجـال روا  ین را از  یت

فرمود: اسالم  -ه السالمیعل-ابو جعفر « ه در آن گفته شده:کرده کذاب نقل کزراره 
 :دیـ گو یم ت. زرارهیات و حج و روزه و والکنماز و ز :شده است ن بناکپنج ر بر

شـان پاسـخ دادنـد:    یا دام اسـت؟ کن کن رین ایتر مهم ن ویتر میعظ شان گفتمیبه ا
ت و امامـت در  یـ م والیگـاه عظـ  یانگر جایـ ه بکن یت دروغینگونه روایا .1»تیوال

ان کد تمام اریچرا قرآن مج ه:کسازند  یم مطرحن سؤال را ید اباش یم عیمذهب تش
ات و روزه و حـج  کمسلمانان را به نماز و ز ياریات بسیان داشته و در آین را بید

ع یه بنا بر اعتقادات مذهب تشکت یبه مساله وال يا اشاره نیتر کوچک رده اماکامر 
 رده است؟کدارد، ن یمیگاه عظین جایچن

انگر یـ و ب ع.ین اصول مذهب تشیتر بزرگ از یکیاست بر  ین مساله خود مهر بطالنیا
 ست.یاران نکجز بافته دجاالن و دغل  يزیت ائمه چیه اعتقاد به والکد باش یم ن مسالهیا

فـرار از   يران مانده بودند، برایجواب و ح یب ن سؤال ساده،یه در مقابل اکاما دجاالن 
را محـرف و   یتـاب آسـمان  کن یدند و آخـر یشـ کده و خجالـت ن ی، از خدا نترسـ ییرسوا

بـه مسـاله    یقیامل و حقکند قرآن یش خود بگویروان ساده اندیدستخورده دانستند تا به پ
آن  ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل اران رسول اهللا یرده است. اما کت و امامت ائمه ما اشاره یوال

 ردند.کات را از قرآن موجود حذف یو آها  سوره
 بـه  يها چ اشارهیه در آن هکن بود ید ایمحرف دانستن قرآن مج يها علت از یکیپس 

ـ ان دکـ ن اریتر مهم ن ویتر بزرگ نندک یم ع ادعایه سردمداران تشک يا مسأله د، باشـ  یمـ  نی
 . دباش یم ن اعتقادیانگر بطالن ایه مساله بکنشده است. و روشن است 
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را محـرف و  د یـ عه را بـر آن داشـت تـا قـرآن مج    یه بزرگـان شـ  ک يگریمساله د -2
(صـلى   اران رسول اهللایش یدر مدح و ستا ياریات بسیدستخورده بدانند، وجود آ

باطـل   يشه ادعاهـا یه رکاست  يشه ایات مانند تین آی. ا1دباش یم ه وسلم)یاهللا عل
 خ و بنیرا از ب ه وسلم)ی(صلى اهللا عل اران رسول اهللایدجاالن در مورد مرتد شدن 

م یتصـم  یشـات الهـ  یات و فرمایـ ن آیبا ا ییارویمقابله و رو يند. دجاالن براک یم
ـ را زها  آن بتوانند ینند تا به راحتک یمعرف یو ساختگ یرا جعلها  آن گرفتند ر پـا  ی

 ر شوند. کرا من ه وسلم)ی(صلى اهللا علاران رسول اهللا ی يگذاشته و مقام واال
ر و عمـر و  کژه ابوبیبه و ه وسلم)ی(صلى اهللا علاران رسول اهللا یاز افتخارات  یکی -3

ه تـا قبـل از وفـات    کـ د یه قرآن مجکن است یا -نیاهللا عنهم اجمع یرض-عثمان 
به صورت  یاله یبه سبب ادامه داشتن نزول وح ه وسلم)ی(صلى اهللا علرسول اهللا 

قـرآن  هـا   آن در عهد خالفت ،شد یم ات نوشتهینزول آ بینده و بر اساس ترتکپرا
 يبـرا  یو اجر و ثواب فراوان ندنائل آمد یبه افتخار بزرگها  آن جمع آورى شد. و

نـه تـوزان را بـر آن    کیز به نوبـه خـود حاقـدان و    ین مساله نیردند. اکسب کخود 
ـ را ز یف و دسـتخوردگ ید و بدور ماندن آن از تحریداشت تا صحت قرآن مج ر ی

اران رسـول اهللا  یـ ن افتخـار بـزرگ را از   یال خام خود بتوانند ایسؤال برند تا به خ
 نند.کسلب  ه وسلم)ی(صلى اهللا عل

ـ ه به دجاالن اکاست  يا بهانه محرف دانستن قرآن -4 ه از کـ دهـد   یمـ  ن فرصـت را ی
د صـحت تمـام   یـ چـون محـرف دانسـتن قـرآن مج     . ننـد ک یام آن شانه خـال کاح

 برد. یم ر سؤالیموجود در آن را ز یام الهکشات و احیفرما

 یبـه جعـل برخـ    ،باطـل  ين ادعـا یهدف خود عالوه بر ان یبه ا دنیرس يدجاالن برا
 یخدمت رسول اهللا صل يمرد«گفته شده: یافکتاب کاز  یتیدر روا اند. ز پرداختهیات نیروا

مـن نمـاز گـزاران را دوسـت      . رسول اهللا يا :گفت شانیآمده و خطاب به ا ه و آلهیاهللا عل
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رم. رسول یگ ینم دارم اما خود روزهخوانم. و روزه داران را دوست  ینم دارم اما خود نماز
بـود   یخـواه  ییها آن امت بایه و اله خطاب به مرد فرمودند: تو در روز قیاهللا عل یاهللا صل

 .1»يه دوستشان دارک
 . يآر ؟ندک ینم دعوت یعت اسالمیشر كمسلمانان را به تر ینیت دروغین روایا چنیآ
ام و دستورات آن کپا گذاشتن اح ریز ،دیمحرف دانستن قرآن مج يها علت گر ازید یکی

 است.

                                                 
 .8کتاب الروضه من الکافی فی الفروع ج-1



 
 
 

 ه وسلم)ی(صلى اهللا علث) رسول اهللا یعه و سنت (احادیش

 ه وسلم)ی(صلى اهللا علث رسول اهللا یاهل سنت و احاد
 

شـان  یا ه ازکـ  یثیو احاد ه وسلم)ی(صلى اهللا علاهل سنت و جماعت سنت رسول اهللا 
داننـد.   یم یاسالم عین مصدر از مصادر تشرید، اولینار قرآن مجکت شده است را در یروا

ه یـ (صلى اهللا علامبر اسالم یردار پکث و سنت، گفتار و یمراد اهل سنت و جماعت از حد
ـ از  يه احـد کاست  یا سخنیشان بر عمل و یو مهر صحه گذاشتن ا وسلم) شـان  یا ارانی

ه یـ (صـلى اهللا عل بر حق در مورد سخنان رسـول اهللا   ا بر زبان رانده باشد. معبودیانجام و 
 د:یفرما مى وسلم)

 .]4-3النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ   ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱيَنِطُق َعِن  َوَما﴿
 رانـد.  ینمـ  بر زبـان  یسخن ینفسان يها خواهش و هوس و يور هیاو هرگز تحت تاث«

 .»ستیشود ن یم نازل ه بر اوک يا یجز وح يزیسخنان او چ
(صلى اهللا از سنت رسول اهللا  يروید بارها مسلمانان را به پیخداوند متعال در قرآن مج

را  ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل از رسـول اهللا   يعت و فرمـانبردار رده و اطاکامر  ه وسلم)یعل
 :دیفرما مى 92ه یآ سوره المائده . خداوند متعال دررده استک یاطاعت از خود معرف

﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
 .]92املائدة: [ ﴾لرَُّسوَل ٱَوأ

 . »دینکامبر اطاعت یپ از خداوند و از«
 :فرموده است 80ه یو در سوره النساء آ

َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع  مَّن﴿
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ   .]80النساء: [ ﴾�َّ

 .»رده استک ياز خداوند فرمانبردار ند،کامبر را اطاعت یشات پیس فرماکهر «
 :فرموده است 7ه یل در سوره الحشر آن خداوند متعایو همچن

 .»دیزید و از آنچه بر حذرتان دارد بپرهیامبر فرمانتان دهد جامه عمل بپوشانیآنچه را پ«
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ظـائف  د ویـ در رابطـه بـا قـرآن مج    ه وسلم)ی(صلى اهللا علث رسول اهللا یسنت و احاد
 اجیاحتها  آن حیصح كفهم و در يه براک یاتیند. سنت، آن دسته از آک یم فایرا ا يمتعدد

ل و یگر مجمل را تفصـ ید يدهد. و در موارد یم حیوجود دارد را توض يشتریح بیتوضبه 
 نشده است.ها  آن به يا اشاره چیه در قرآن هکنهد یرا بنا م یامکد و عام احیمطلق را مق
شـات و  یبا موضـع اهـل سـنت و جماعـت در قبـال فرما      ییمقدمه و آشنان یپس از ا

ن یـ عه نسـبت بـه ا  یبه موضع شـ  ینون نگاهک، اه وسلم)ی(صلى اهللا علث رسول اهللا یاحاد
 م.ینکاف یم مسأله

 ث)یعه و سنت (حدیش
 

ه در کعت هستند. اما آنچه یاز مصادر شر يث مصدریز سنت و حدین عیدر مذهب تش
 کیار انـد یه بجز مقدار بسکن است یع اختالف قرار داده، ایاهل سنت و تشن یب ن مسألهیا

ن مذهب منسوب بـه  یات ایر روایشوند، سا یم ث محسوبیع حدیاز آنچه در مذهب تش
ار است کند. آشباش یم ائمه ه اقوال و گفتارکستند، بلین ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر اسالم یپ
رفت. اما یث نخواهند پذیرا بعنوان حدها  و گفته ن اقوالیه اهل سنت و جماعت هرگز اک

شـات رسـول   یشات خداونـد و فرما یائمه، همانند فرما يها و گفته ع اعتقاد دارد اقوالیتش
ند. باشـ  یمـ  عت حـائز یهستند و همان مقام و منزلت را در شـر  ه وسلم)ی(صلى اهللا علاهللا 
ر (صحه گذاشتن) معصـوم را  یتقرا یردار و کا یگفتار و « :دیگو یم ف سنتیدر تعر عیتش

امبران معصـوم  یـ ز مانند پیعه، ائمه نیم در معتقدات شیدان یم ی. و ما بخوب1»نامند یم سنت
 شوند. یم دانسته

 يه مصدرکاز سنت  یردار ائمه جزئکع گفتار و یه در مذهب تشکن بدان معنا است یا
 گردد. یم است، قلمداد یع اسالمیاز مصادر تشر

ش خداوند، و یفرماها  آن شاتیفرما« گفته است:ها  آن در مورد ائمه و اقواله یابن بابو

                                                 
 دار االندلس ، بیروت ، ط: االولی. 122االصول العامه للفقه المقارن لمحمد تقی الحکیم ص  -1



 111  شیعه و سنت (احادیث) رسول اهللا (صلی اهللا علیه وسلم)

 ینافرمانها  آن از یاطاعت از خداوند و نافرمانها  آن اوامر خداوند، و اطاعت ازها  آن اوامر
ه از جانـب خداونـد و از   کـ نیرانند مگر ا ینم بر زبان یهرگز سخنها  آن از خداوند است.

از ابـو   یشـ یه فرماکس کبر هر « گفته است: یافکن شارح یهمچن . و1»شان باشدیا یوح
از اجـداد   یکیا به یشان و یبه پدر اآن را  هکده باشد روا است یشن -ه السالمیعل-عبداهللا 

ن ید خداوند چنیبه خداوند نسبت دهد و بگوآن را  هکن است یاشان نسبت دهد. و بهتر 
گـران  یو افترا بسـتن بـه د   ي، دروغپردازیمازندران ين سخن آقایا بر . بنا2»فرموده است

از نوادگـان   یـک هـر  سـخن   توان یم :دیگو یم یمازندران يد. آقاباش یم جائز وروا یعمل
شود سخنان بشر به  یم یشان نسبت داد. و حتیرا به ا -اهللا عنه یرض -طالب یاببن  یعل

ـ  یردار و تقـار کـ ع اقوال و یتش«ب ین ترتیخداوند متعال نسبت داده شود و بد  یر ائمـه اثن
 .3»از سنت قرار داده است یعشر را جزئ

، عـالوه بـر معصـوم    ر ائمهیردار و تقارکردن اقوال و کدانست سنت محسوب  یستیبا
ه هر دو مانند اعتقاد کز سر چشمه گرفته است یگر نید ياز دو مساله اعتقاد ها، آن دانستن

 عبارتند از: ين دو مساله اعتقادیهستند. اه و اساس و باطل یپا یب به عصمت ائمه
سـب  کو الهام  یاله یق وحیه ائمه علم و دانش خود را از طرکنیمان داشتن به ایا -1

ق الهـام  یه ائمه از طرک یعلوم« :دیگو یم یافکتاب اصول کمؤلف  ینیلک اند. ردهک
 .4»بندند یم نقشها  آن ه بر قلبکهستند  ییها نند مانند نقطهک یم سبک

 عیشـود تشـ   یمـ  نازل یامبران وحیز مانند پیه بر ائمه نکنیمان داشتن به ایدر مورد او 
ه کن علم یعه ای. ش5»نندرسا یها م آن را به یاله یفرشتگان نزد ائمه آمده و وح« د:یگو یم
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را علـم  انـد   ردهکـ سـب  کو الهـام   یالهـ  یق وحیاز طرآن را  ائمه ش،یبنابر اعتقادات خو
 است.حادث نام نهاده 

رده و به ائمه مقام و کن درجه از غلو و افراط بسنده نیع به ایبزرگان و سردمداران تش
 یعه اعتقاد دارد نزول وحیچون ش اند. ردهکعطا  -هم السالمیعل -امبرانیواالتر از پ یمنزلت

تاب خـود را بـه   کاز ابواب  یکی ینیلکد. باش یم بر ائمه مرهون اراده و خواست امام یاله
هر گاه  -هم السالمیعل-ائمه « ده است:ینگونه نامیاآن را  ن مساله اختصاص داده ویا اثبات
 . 1»خواهند دانستآن را  را بدانند، يا مسأله هکنند کاراده 
ئت واراده یامبران بـه مشـ  یبر پ یاله یم نازل شدن وحیدان یم ه ماکاست  ین در حالیا
نـازل شـدن    يامبر آرزویاگر پ یحت یالهئت یرفته و بدون اراده و مشیپذ یم صورت یاله

نامـه  یرت و زندگین مسـاله در سـ  یـ شده اسـت. ا  ینم نازل ینه داشته، وحیرا در س یوح
ه در کـ همانگونه  :به عنوان مثال خورد. یم ز به چشمین -ه وسلمیصلى اهللا عل -رسول اهللا 

در  -ه وسلمیاهللا علصلى -امبر یه از پیکن مساله اشاره شده هنگامیبه ا 23ه یهف آکسوره 
ن مـورد  یدر ا یاله یه حتما وحکد ین امیشان به ایده شد ایهف پرسکمورد قصه اصحاب 

اهللا (اگر خداوند بخواهـد) جـواب دادن را بـه فـردا      ءنازل خواهد شد، بدون گفتن ان شا
نـازل   یوحـ  ه وسـلم) ی(صلى اهللا علامبر یردند. اما خداوند متعال پانزده روز بر پکول کمو

 یئت واراده الهـ یتنهـا بـه مشـ    یه نازل شدن وحک ر داده شده باشدکشان تذیتا به ا ردکن
ـ  یرد. و به همیپذ یم صورت ، خداونـد متعـال بـه    کن صورت به هنگام رخ دادن قصـه اف
ان را از شـ یرده و اکـ نـازل ن  یوحـ  -ه وسـلم یـ صلى اهللا عل -ماه بر رسول اهللا  یکمدت 

 .قت ماجرا آگاه نساختیحق
است  ین اصل باطلیبر ائمه، اول یاله یمان داشتن به نازل شدن وحیا یعنین مساله یا

 -شـات رسـول اهللا  یشات خداونـد و فرما یعه بر اساس آن اقوال ائمه را همانند فرمایه شک
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 آورد. یم بشمار -ه وسلمیصلى اهللا عل
اننـد  م یاقوال ائمه مقام و منزلت و ارزش يعه برایه باعث گشته شک يگریمساله د -2

قائـل شـود،    -ه وسـلم یصلى اهللا عل -الم رسول اهللا کالم معبود بر حق و کارزش 
محمـد   اند. را به ارث برده یه ائمه علوم و دانش فراوانکن است یمان داشتن به ایا

ـ   یاشف الغطا در مورد اکن آل یبن حس ام کـ اح«د: یـ گو یمـ  نین اعتقـاد باطـل چن
 -امبر یـ ه پکهستند  یامکقسمت اول آن اح .شوند یم میبه دو قسمت تقس یاسالم

ش بـه  یاء خـو یرده و نزد اوصکتمان کخود  ارانیرا از ها  آن -ه وسلمیصلى اهللا عل
ام را بـه  کن احیاز ا ياج زمان خود مقداریبنا بر احت یتا هر وصاند  عه گذاشتهیود

ـ یلک. 1»پس از خود بسـپارند  یبه وصآن را  هیاد دهند و بقیمردم  ـ ن ین ـ از در ی ن ی
اء قبـل از  یامبران و اوصـ یر پیائمه علم و دانش رسول اهللا و سا«رابطه گفته است: 

ـ   ین ادعا شده علیدروغ یتی. و در روا2»اند خود را به ارث برده -طالـب   یبـن اب
لـه  آه ویاهللا وعل یه رسول اهللا صلکد یبدان !مردم يا« اند: ن گفتهیچن -اهللا عنه یرض

ث هـزار بـاب و هـر    یه هر حـد کاند  ان گذاشتهیبا من در م یث را پنهانیهزار حد
 . 3»د داردیلکباب هزار 

ـ ا مردم را از نعمت دیه گوک یمجلس ـ  ن و عقـل ی از  یکـی در  ،بهـره دانسـته اسـت    یب
ز یـ پـس از وفـات ن   یحتـ  -ه وسـلم یصلى اهللا عل -ند رسول اهللا ک یم خود ادعا يها گفته
تاب خـود  کاز ابواب  یکیاو  اند. آموخته -عنه اهللا یرض-طالب  یبن اب یرا به عل یعلوم
ه وآلـه بـه هنگـام    یاهللا عل یه رسول اهللا صلک یباب علوم و دانش« ده است:ین نامینچنیرا ا

                                                 
 .77اصل الشیعه لمحمد حسین ال کاشف الغطا ص  -1
 (چاپ سابق الذکر) 226-1/223اصول الکافی للکلینی-2

تصـحیح: علـی اکبـر     2/174الذکر). الخصال البن بابویـه  (چاپ سابق 40/127بحار االنوار للمجلسی  -3
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ه کـ  یت باطلی. و در روا1»موختندآ )ه السالمیعل( ین علیرالمومنیوفات و پس از آن به ام
 !یعلـ  يا« انـد:  شـان فرمـوده  ینسبت داده شده ادعا شده ا ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یبه پ

فن قرار ده. آنگـاه مـرا بنشـان و هـر چـه      کردم مرا غسل داده و در که من فوت یکهنگام
ر یو سـا  یو مجلس ینیلک يب آقاین ترتی. و بد2»سیرا بنوها  آن از من بپرس و یخواهیم

 یش را به سـخنان یات خویو روا، خود را رسوا ساخته ها يدروغپرداز نیارانشان با اکهم
 رد.یرا بپذها  آن تواند ینم یچ انسان عاقلیه هکاند  ه ساختهیز شبیطنز آم

ـ د«بنـام   یتـاب کن اعتقاد دارنـد ائمـه   یع همچنیسردمداران تش ـ اخت در» عهیوان الشـ ی ار ی
ـ در ا :نـد یگو یم ها اند. آن دهیز نامین» سمط«ن یو همچن» ناموس«تاب را کن یا اند. داشته ن ی

تـاب نباشـد از اهـل    کن یـ س نام او در اکر شده است. و هر کان ذیعیتمام ش یتاب اسامک
ا او یـ خواهم بـدانم آ  یم هیبه نام حبابه الوالب یزن« گفته شده: یتیجهنم خواهد بود. در روا

پرسند نـام او   یم از زن )ه السالمیعل(ر؟ ابا عبداهللا یا خیروان شما است یعه و پیواقعاً از ش
زنند و  یم را صدا یزن )ه السالمیعل(د. ابا عبداهللا یگو یم زن نام برادر زاده خود را ست؟کی

را  یتاب بزرگـ که یکدر حال یاور. پس از چند لحظه زنیند: فالنه، ناموس را بیگو یم به او
ند. ابا عبداهللا ک یم بازآن را  نیتاب بر زمکدر دست دارد وارد اتاق شده و پس از گذاشتن 

نـد:  یفرما یم اندازند و ناگهان خطاب به آن زن یم تابکبه صفحات  ینگاه )السالمه یعل(
 .3»نجا نوشته شده استین خود او است. نام او و نام پدرش ایبله. ا

ه در آن، کـ اند  داشته» نیه الحسیوص«ز به نام ین يگریتاب دکنند ائمه ک یم دجاالن ادعا
اج دارد، ثبت و نوشته شـده  یامت به آن احتیقه بشر از آغاز خلقت تا روز ک یعلم و دانش

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 218-40/213بحار االنوار للمجلسی  -1
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نـد  یگو یمـ  داننـد و  یم »ضیالجفر االب«به نام  یتابکن ائمه را صاحب یهمچنها  آن .1است
م ومصحف فاطمه ی، صحف ابراهیسیل عی، انجیتاب شامل زبور داود، تورات موسکن یا

 .2دباش یم اج داردیو تمام مسائل حالل و حرام و هر آنچه انسان به آن احت
م سنت دانستن و واجب االتباع پنداشتن اقوال و گفتـار ائمـه از   ینیب یم ب ماین ترتیبد

ـ پا یب نه تنهاها  آن ه هر دوکسر چشمه گرفته  يدو اصل اعتقاد ه کـ ه و اسـاس هسـتند بل  ی
ن دو اصـل  یـ ه و اساس بـودن ا یپا یب ه برک یاتکنار است. کان و آشینماها  آن باطل بودن

 داللت دارند عبارتند از: 
پس از وفات رسول اهللا  یاله یاستمرار داشتن نزول وح یباطل مدع ين ادعاهایا -1

ن مساله را یخالف ا یو عقل یه ادله نقلیکند. در حالباش یم ه وسلم)ی(صلى اهللا عل
 یالهـ  یه نزول وحـ کنظر دارند  ن مساله اتفاقینند و تمام مسلمانان بر اک یم ثابت

ـ  یان رسیبه پا ه وسلم)ی(صلى اهللا علاهللا  وفات رسولبا  ن یـ ن ایده اسـت. و همچن
ه کـ د یـ شود. مف یم امبران نازلیتنها بر پ یاله یه وحکز مورد اتفاق است یمساله ن

 ن گفتار مهر صحه گذاشـته و ید بر اباش یم عیقرن پنجم مذهب تش ياز علما یکی
نازل شده، در  یوح یسکامبر بر یس از په اعتقاد داشته باشد پکس کآن «د: یگو یم

 . 3»فر افتاده استکدامان 
ه یـ (صـلى اهللا عل ات رسـول اهللا  ین اسالم در زمان حین مبین اعتقاد باطل، دیبنابرا -2

 د:یفرما یم ه خداوند متعالیکدر حالنشده است.  وسلم)

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
 .»دمیامل گردانکتان یبرا نتان رایامروز د«. ]3املائدة: [ ﴾أ

از  ياریه بسـ کـ ند ک یم را متهم ه وسلم)ی(صلى اهللا علن اعتقاد باطل، رسول اهللا یا -3
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ه یکـ در حال اند. نگاه داشته یرا مخفها  آن رده وکتمان کن را از مسلمانان یام دکاح
 :فرموده است ه وسلم)ی(صلى اهللا عل امبریمعبود بر حق خطاب به پ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾ۥۚ بَّلِۡغ َما

ن ین. و اگر از انجام اکآنچه را بر تو نازل شده [به مردم] ابالغ  !امبریپ يا«. ]67املائدة: [
 .»يا را به مردم نرسانده یرسالت اله یار سرباززنک

 :فرموده است ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یخداوند متعال خطاب به پن یو همچن

﴿ ٓ نَزۡ�َا َعلَۡيَك  َوَما
َ
َ لَُهُم  ۡلِكَ�َٰب ٱأ ِيٱإِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ ْ ٱ �َّ  .]64النحل: [ ﴾�ِيهِ  ۡخَتلَُفوا

 يقت را برایه حق و حقکنیا يمگر برام یا تاب [قرآن ] را بر تو فرو نفرستادهکن یما ا«
 .»يروشن ساز اند، ردهکدا یگر اختالف پیدیکمردم در مورد آنچه با 

ـ  کـ نیدجاالن در مورد ا ياگر ادعا -4 ـ را در اخت یو علـوم  هـا  تـاب ک نیه ائمـه چن ار ی
خ با یست روند تاریبا یم داشت، یم قتیشده حق یم نازل یوحها  آن و براند  داشته

ع اعتقاد دارد ائمه، خلفـا و  یتشبود. چون  یم ینونکر از روند ین ادعا، غیتوجه به ا
خالفـت و  هـا   یاما سن اند. بوده ه وسلم)ی(صلى اهللا علنان بر حق رسول اهللا یجانش

ده یدارند پرسـ  ين اعتقادیه چنیکسانکاز  یستیبا اند. ردهکغصب ها  آن امامت را از
حدو حصر، خالفـت را از   یب ن علم و دانشیو ا یشود چرا ائمه با استفاده از وح

 ن پس نگرفتند؟یبغاص
 یون و هسـت که در ک يدادیبر هر حادثه وروها  آن شده و یم نازل یو اگر بر ائمه وح 
از ائمـه ناجوانمردانـه    یه برخـ کـ ع یتشـ  ين ادعایپس ا اند، داده مطلع و آگاه بوده یم رخ

 ست؟یچ اند، مسموم شدهها  یتوسط سن
ه تـا  کـ شد و بر آنچه  یم نازل یداشت و بر او وح یم یو اگر امام غائب وجود خارج

بود، پس چرا او تا به امروز خود را پنهان نگـاه داشـته و    یم دهد مطلع یم امت رخیروز ق
ار دارد، یـ ه در اختک ییها تابک و از یاله یش را از وحیروان خویا حداقل پیمسلمانان و 

 محروم نگاه داشته است؟
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ر هـر مسـاله   کـ ع ذیمصـادر تشـ   يادعاهاات و یه بنا بر رواک یالیخ يها تابک نیاگر ا
 ع واجـب یا بر ائمـه تشـ  ی، آدانشتند یم یان آمده وجود خارجیدر آن به م یحالل و حرام

 ین علیر المؤمنیاه سازند مگر امآگها  آن لیان را از تفاصیعیا حداقل شیگشت مردم و  ینم
ودند؟ پـس چـرا   فه تمام مسلمانان نبیش از چهارسال خلیب -اهللا عنه یرض-طالب  یاب بن

ـ ان نیبه م ها تابک نیازا یچ سخنیش هیشان دردوران خالفت خویا  از يا نسـخه  اورده وی
 ین خـود را بخـوب  یـ حـالل و حـرام د  هـا   آن ار مسلمانان قرار ندادنـد تـا  یاخترا درها  آن

ـ   یعلـ  یسـت یه باکـ نیا اید دو جواب داشته باشد. توان یم ن سؤال تنهایبشناسند؟ ا  یبـن اب
خ اسالم را خائن بـه  ین قهرمانان تارین و دالورتریاز شجاعتر یکی -اهللا عنه یرض-طالب 

 يهـا  تـاب ک نیرده و وجود چنـ کقت اعتراف یه به حقکنیا ایاسالم و مسلمانان دانست و 
را به خـورد   ین اعتقادات باطلیه چنیکدانست آنان یستیرد. باکار کرا ان يا افسانه و یالیخ

(صـلى  د و سنت رسـول اهللا  یاز ارزش و منزلت قرآن مجاند  خواستهاند  ع دادهیمذهب تش
 ان را بـه یعیآن شـ  ياسـته و بجـا  کهستند  یعت اسالمیه مصدر اول شرک ه وسلم)یاهللا عل

 از يتـوان اثـر   ینمـ  يگـر ید يال در جایه بجز در افسانه و خکنند کدلخوش  ییها تابک
 افت.یها  آن

 ه وسلم)یعل(صلى اهللا اران رسول اهللا یات یعه و مرویش
از  ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل اران رسـول اهللا  یـ ه توسط ک یاتیعه با باطل دانستن روایش

محروم  ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یاز سنت پ يرویت شده، خود را از نعمت پیشان روایا
 ن رابطـه یـ عه در ایاز مراجع معاصـر شـ   یکیاشف الغطا کن آل یساخته است. محمد حس

نقـل شـده    تیـ ه توسـط اهـل ب  یکـ اتیرا قبول ندارد مگر روا یتیروا چیعه هیش« د:یگو یم
 ره و سمره بن جندب و عمرو بن العاصیهمچون ابوهر یه اشخاصک یاتی.. اما روا. باشند

 .1ز ارزش ندارندین يعه به اندازه پشه اینزد شاند  ردهکرا نقل ها  آن
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ه یـ (صـلى اهللا عل ت رسـول اهللا  یـ ن تمام اهل بیعه از بیه شکته کن نیبا در نظر داشتن ا
ـ یپـذ  یمـ  ثیتنها سخن و گفتار دوازده تن را بعنوان سنت و حد وسلم) ن یـ ن ایرد، و از ب

ه یـ (صلى اهللا عل، رسول اهللا -نیاهللا عنهم اجمع یرض-ن یو حسن یدوازده تن تنها امام عل
ات یـ در زمان ح -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یتنها علها  آن نیو از ب اند. دهیرا د وسلم)

ـ افت ایم یدر خواه اند، ده بودهیز رسیبه سن تم ه وسلم)ی(صلى اهللا علرسول اهللا  ن ادعـا  ی
 انـد،  ردهکـ ت یرعا ه وسلم)ی(صلى اهللا علت رسول اهللا یع را اهل بیث مذهب تشیه احادک

ـ  یاساس است. چون نه تنها عل یب پوچ و ییادعا ـ از  یـک چیه هکـ طالـب بل  یبن اب اران ی
رده ک يشان سپریتوانسته است شبانه روز خود را با ا ینم ه وسلم)ی(صلى اهللا عل رسول اهللا

را به گوش مسلمانان برساند. عالوه ها  آن ده ویشان را شنیشات و ارشادات ایو تمام فرما
طالـب را   یبن اب یعل ،ه وسلم)ی(صلى اهللا علاز موارد رسول اهللا  ین موضوع در برخیبر ا

ـ پ كفرستادند. و در غـزوه تبـو   یم نطرف و آنطرفیفرستاده خود به ار و یبعنوان سف امبر ی
 ینـه بـاق  یش در مدین خـو یبعنوان جانشـ  طالب را به یبن اب یعل ه وسلم)ی(صلى اهللا عل

(صلى دن رسول اهللا یاز د -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین موارد علیگذاشتند. در تمام ا
 یه در رابطه با مسائل و حوادثکشان یشات و ارشادات ایدن فرمایو از شن ه وسلم)یاهللا عل

از ارشـادات   یبرخ ،ن مسالهیماندند. عالوه بر ا یم شد محروم یم دادند فرموده یم ه رخک
ه تنها در چهار چوب کهستند  یدر مورد مسائل ه وسلم)ی(صلى اهللا علم رسول اهللا یو تعال
از  ه وسـلم) یـ (صـلى اهللا عل امبر یـ جـز همسـران پ   یسکدهند و  یم رخ ییزناشو یزندگان

خواهـد در تمـام    یمـ  هکـ  یسـ کشدند. پس  ینم ن مسائل آگاهیشان در مورد ایارشادات ا
ـ پ ه وسلم)ی(صلى اهللا علم و ارشادات رسول اهللا یش از تعالیخو یون زندگئش نـد  ک يروی
انـد   بـوده شان ینار اکه در اوقات مختلف در کشان یاران و همسران ایت تمام ید به روایبا

ه با الهام گـرفتن از  کگفت اهل سنت و جماعت  توان یم ن مسالهیند. با توجه به اکعمل 
ه ی(صلى اهللا علشات رسول اهللا یرام را در نقل فرماکتمام صحابه  1شات معبود بر حقیفرما

                                                 
ذکـر  » شیعه و یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیـه وسـلم)  «ما برخی از این فرمایشات الهی را در مبحث  -1
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ـ ه از نعمـت احاد کهستند  یسانکتنها  اند، ن دانستهیام وسلم) ث و ارشـادات رسـول اهللا   ی
ش یام مذهب خـو کمال بر خوردار بوده و تمام احکبه حد تمام و  ه وسلم)یاهللا عل(صلى 
 اند. تاب و سنت بنا نهادهکه یرا بر پ

اند  ته مهر صحه گذاشتهکن نیز بر ایع نیات موجود در مصادر مذهب تشیاز روا یبرخ
ـ یشـان امـ  یشـات ا یدر نقـل فرما  ه وسلم)ی(صلى اهللا علاران رسول اهللا یه تمام ک وده و ن ب

 :ات گفتـه شـده  یـ ن روایاز ا یکیدر  اند. افترا نبسته ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یهرگز بر پ
اهللا  یاران رسـول اهللا صـل  یـ گفتم: مرا از  -ه السالمیعل-به ابا عبداهللا  :دیگو یم ابن حازم«

ه راسـت  کنیاا یاند  ه وآله افترا بستهیاهللا عل یامبر صلیا آنان بر پید. آیه وآله با خبر سازیعل
ن بـوده و  یامـ هـا   آن در جـواب فرمودنـد:   -ه السالمیعل-ابا عبداهللا  اند؟ ن بودهیگفته و ام

 .1»اند راست گفته

                                                                                                                              
 کرده ایم.

 (چاپ سابق الذکر) 2/228(چاپ سابق الذکر) . بحار االنوار للمجلسی  1/65اصول الکافی للکلینی  -1





 
 
 

 یعه اثنیث مذهب شیات و احادیروا یمصادر و مراجع اساس
 يعشر

عه سخن گفته و سپس به نقد و یات شیدر مورد مصادر و مراجع روا ينون ما مقدارکا
 م پرداخت.یخواهها  آن یبررس
ث یـ ات و احادیمصادر روا يعشر یعه اثنیه در مذهب شک ییها تابک دانست یستیبا

نامند.  یم »١اجلوامع الثامنية«را ها  آن هکتند تاب هسکشوند هشت  یم ن مذهب محسوبیا

 تاب عبارتند از:کن هشت یا
 .2)ـه 329ا ی 328(ت  ینیلکعقوب یف محمد بن یتال» یافکال«تاب ک -1
  .3)ـه381(ت  یه قمیف محمد بن بابویتال» هیحضره الفقیمن ال «تاب ک -2
 . و4»امکب االحیتهذ«تاب ک -3

ـ تـاب اخ کن دو ی. ا5»االستبصار«تاب ک -4 (ت  یف محمـد بـن حسـن طوسـ    یر تـال ی
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 هستند.) هـ360

 یمین چهـار مصـدر قـد   یـ ز نگاشته شده و بـه ا ین يگریازدهم مؤلفات دیپس از قرن 
را هـا   آن عه قرار گرفتند ویش يد علماییتاب، مورد تاکچهار ها  آن نیه از بکافزوده شدند 

 ن چهار مصدر عبارتند از:یدند. اینام »تاخرةامل ألربعةجاميع اامل«

(ت  یاشـان کض یمعـروف بـه محسـن فـ     یف محمد بن مرتضیتال» یالواف«تاب ک -1
 ).ـه1091

 یف محمد باقر مجلسـ یتال »طهاربحار االنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األ«تاب ک -2

 هـ)1111ا یهـ 1110(ت 

 یف محمد بن حسن حر عاملیتال »الشيعة إىل حتصيل مسألة الرشيعة وسائل«تاب ک -3

 هـ).1104(ت 

 هـ).1320(ت  یطبرس ين نوریف حسیتال »مستدرك الوسائل«تاب ک -4

 »هیالجوامع الثمان« ینقد و بررس
 یخـود سـع   یپر جلوه دادن چنتـه خـال   يع برایدانست سردمداران مذهب تش یستیبا

اد جلوه دهند. بعنـوان  یش را زی، تعداد مصادر خویمیختن مصادر قدیبا در هم آماند  ردهک
 مسـتقل محسـوب   یمرجعـ عه مصـدر و  یدر مذهب ش» یالواف«تاب که کم ینیب یم مثال ما

ـ ی یمیقـد  تـاب کاز چهـار   يجـز مجموعـه ا   يزیـ تاب چکن یه ایکگردد، در حال یم  یعن
 تـوان  یم ست. پس چگونهین» هیحضره الفقیمن ال «و » االستبصار«و » بیالتهذ«و  »یافکال«

  مستقل بشمار آورد؟ يمصدرآن را 
ه یکـ در حالانـد   ردهک یمستقل معرف يرا مصدر» االستبصار«تاب که کم ینیب یم نیهمچن

خالصه » االستبصار«تاب که کند ک یم ته اعترافکن نیتاب، خود در مقدمه آن به اکمولف 
 .1دباش یم »امکب االحیتهذ«تابکاز  يو مختصر
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ست و پـنج جلـد   یتاب نخست در بکن یا :گفت یستیبا» بحاراالنوار«تاب کو در مورد 
م یبـه دو جلـد تقسـ   آن را  افتیم یقابل تقسر را یه مؤلف، جلد اخیکنوشته شد. اما هنگام

 يهـا  تـاب ک نیاز معاصر یست و شش جلد برساند. پس از آن گروهیتاب را به بکرد تا ک
را  یف مسترحمیتال» ه االخباریهدا«و  یطبرس يف نوریتال» يجنه الماو«همچون  يگرید

 بـه صـد و ده جلـد   ست و پنج جلد یتاب را از بکن یه باالخره اکنیردند تا اکبه آن اضافه 
 تاب شماره صفر را بر خود دارد!کن ین جلد اید نخستیرساندند. جالب است بدان

ازدهم ین عه پس از قریهب شر مذیه چهار مصدر اخکم یردکته اشاره کن نیما قبالً به ا
ف یتـال » الوسائل كمستدر«تابکن چهار مصدر، یتاب از اکن یخرآ اند. ف شدهیتال يهجر
 ت شده است.یروا د از ائمهیث جدیهزار حد ست و سهین بآه در کد باش یم یطبرس
افتـه اسـت؟!   ینـه  یدام گنجکد را از یث جدین همه احادیا یطبرس يد اقادان ینم یسک
ـ ا یس در طـ کچیپس چرا هـ اند  شده تیمتصل روا يات با اسنادین روایاگر ا ن قـرون  ی
در  هـا  تابک نیا اند، ن شدهیتدو ییها تابک رده است؟ و اگر درکن نیرا تدوها  آن يمتماد

هـا   آن گـم شـدن   رفتنیدر صـورت پـذ   یجا گم شده بودند؟ حتکن قرن ین مدت چندیا
آمـده   یمـ  انیـ عه بـه م یشـ  یمیدر مراجع و مصادر قدها  آن از یر و نامکحداقل ذ یستیبا

اند  را به امام غائب نشان داده یافکتاب اصول که کعه ادعا نشده یات شیاست. مگر در روا
 ؟»است یافکان ما یعیش يتاب براکن یا« و او در مورد آن گفته است:

ات چگونـه و  ینهمه روایه اکن است یدارد ا یم را به تعجب وا یه هر انسانک يمساله ا
 اند؟ ن سر بر آورده و ظاهر شدهیجا مانند قارچ از زمکاز 

ات یو روا ها تابک نیدجال دروغپرداز ا یه گروهکن است ین سوال ایح ایجواب صح
ن مسـأله مخصوصـاً در   یو ا اند. نسبت داده یمیخ قدیرا به مشاها  آن ده ویرا از خود تراش

ات نه یه جعل رواکته ناگفته نماند کن نید. البته ایه به اوج خود رسیومت صفوکدوران ح
ز بـه  یـ ع نین مذهب تشیدر چهار مصدر نخست یه حتکتنها در مراجع و مصادر متأخره، بل

                                                                                                                              
 هـ.1390االسالمیه، طهران ط: الثالثه 
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در  یو محسن عـامل  1»عهیالذر«تاب کدر  یخورد. به عنوان مثال آقا بزرگ تهران یم چشم
 ثیحـد  13950بـه  » امکاالح بیتهذ«تاب کث یعدد احاد اند: گفته 2»عهیان الشیعأ«تاب ک
گفته است عدد » صولعده اال«تاب کدر  یطوس يآقا ه خودکاست  ین در حالی. ارسد یم

ن یبـد  ین سخن طوسید. اباش یم ثیحد 5000ش از یب» امکب االحیتهذ«تاب کث یاحاد
رسـد و از   یمـ  تیـ روا 6000ثر به کا تاب حدکن یات ایث و روایه عدد احادکمعنا است 

د چگونـه  یپرس یو محسن عامل یاز آقا بزرگ تهران یستیند. پس باک ینم ن عدد تجاوزیا
شـتر شـده و از   یشـتر و ب یبه مرور زمان ب» امکب االحیتهذ«تاب کث یات و احادیعدد روا

 ز فراتر رفته است؟!یمرز دو برابر ن
ه کـ » الروضـه « تـاب کع در مورد یم بزرگان و سردمداران تشینیب یم ن صورتیو به هم

گر اختالف یدیک، با دباش یم از ابواب ياست و شامل مجموعه ا» یافکال«تاب کاز  یجزئ
اضـافه شـده   » یافکـ ال«تـاب  کا پس از او به یرده و ک فیتأل ینیلکآن را  ایه آکظر دارند ن

 .3است
 یافکـ تـاب  ک« د:یـ گو یم )هـ 360ت ( یطوس یعنیعه یخ شی، شيگرید ییو در رسوا

 .4..». دباش یم تابک 30مشتمل بر 
تـاب  ک« د:یـ گو یمـ  »هــ  1076(ت  یعامل کیرکدر ین بن حیعه حسیگر شیخ دیاما ش

 .5»تاب استک 50مشتمل بر  یافک
ه از قرن پـنجم تـا   کن مطلب است یانگر ایب یعامل کیرکدر یبن ح نیحس يسخن آقا

باب  ها ده تاب شاملکه هر کاد شده یز» یافکاصول ال«تاب کتاب بر کست یازدهم، بیقرن 
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ه دجـاالن در  کـ اسـت   یو تقلب یث جعلیات و احادیاز روا يو هر باب شامل مجموعه ا
ـ ب رده و بـه اهـل  کرا جعل ها  آن شیافتن به اهداف خویدست  ين قرن برایچند یط ت ی

 اند. نسبت داده ه وسلم)ی(صلى اهللا علرسول اهللا 
 مانند اند، ذب و دروغ سر چشمه گرفتهکاز  یات جعلین روایه ایکخوشبختانه از آنجائ

رد. کـ مشـاهده  هـا   آن انیبه وضوح تضاد و اختالف را در م توان یم نیر سخنان دروغیسا
ن مسـأله اظهـار   یـ رده و از وجـود ا کـ بـزرگ اعتـراف    ییرسوان یبه ا یعه طوسیخ شیش

ات، یان روایوجود تناقض و اختالف فراوان در م« :دیگو یم ند وک یم یو افسردگ یناراحت
 .1»ان مذهب خود را رها سازندیعیاز ش ياریسبب گشته بس

 عهیات شیث و روایان احادیراو
 

و بطور  دهیعه، ائمه را ندیث شیاحادتب کن یاز مؤلف یکچیه هکن مسأله یبا توجه به ا
ه بنـا بـر   یکدر مورد آنان ين مقام مقداریم در ایخواه یاند، م دهینشن يزیچها  آن م ازیمستق

عه یات شـ یان روایراو مینیم و ببینکصحبت اند  ردهکات را از ائمه نقل یع روایتش يادعاها
 اند. بوده یچگونه اشخاص

 گـوش فـرا   یطوس یعنی ،عهیتب اربعه شکتاب از کعه و مؤلف دو یخ شینخست به ش
ـ «د: یگو یم یم. طوسیعه بهتر آشنا شوین مصادر شین و مصنفیم تا با مؤلفیده یم  کشـ  یب

 دانسـت  یسـت یامـا با  انـد.  داشته ين ما اعتقادات باطل و فاسدین و مؤلفیاز مصنف ياریبس
معتبـر دانسـتن    يعه برایش خیا آنچه نزد شی. گو2»ندباش یم معتبر و معتمدها  آن يها تابک
ه کـ نیعه مـذهب متعصـب باشـد، و لـو ا    یه مؤلـف آن شـ  کـ ن است یتاب شرط است، اک

 یات اشخاصـ یروا یطوس مینه داشته باشد. جالب است بدانیفاسد و باطل در س یاعتقادات

                                                 
تهذیب االحکام للطوسی  -1
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ت یه از اهل بک -هیرحمت اهللا عل-طالب  یبن اب یعل ن بنیبن حس یعل د بنیز :همچون
در  يگرید ي. و علما1داند یم و مردود د را باطلباش یم ه وسلم)ی(صلى اهللا علرسول اهللا 
 عه در علـم رجـال  یشـ  يه از علماک یو ابن مطهر حل يع همچون ابن غضائریمذهب تش

بر صحت  يریچ تاثیث، هیحد يراو ينداریوب و مخدوش بودن دیمع« اند: ند گفتهباش یم
 تـوان  یمـ  عه،ین گفته بزرگان علـم رجـال شـ   یبنابرا. 2»ند نداردک یم تیه او رواک یثیحد

ن یه او چنکاند  دهیو شناند  دهیه فالن امام را دکرفت یسخنان اشخاص فاسق و فاجر را پذ
 و چنان گفته است!.

ات یـ وس سـاخته و سـخنان و روا  کقت را واژگون و معین دجاالن چگونه حقید اینیبب
ات یدهند. اما در مورد روا یم قرار یاله يارشادآن را  رفته ویاشخاص فاجر و فاسق را پذ

ش یه در راه اسالم از جان و مال خـود گذشـتند و مـورد مـدح و سـتا     کاران رسول اهللا ی
همچون  یات اشخاصیروا« ند:یگو یم قرار گرفتند ه وسلم)ی(صلى اهللا علامبر یخداوند و پ

ـ ن يانـدازه پشـه ا  عه به یره و سمره بن جندب و عمرو بن العاص نزد شیابو هر ز ارزش ی
 .3»ندارند

ـ ننـد روا ک یم ه ادعایکآنان یعنیعه یات شیان رواید با راوییاینون بکا ما از یات را مسـتق ی
 م. یشتر آشنا شویب اند، دهیائمه شن
 در مـورد او  ی. حر عـامل دباش یم یعه جابر جعفیات شیان رواین راویتر بزرگ از یکی

ات او از حضـرت امـام   یرده است. تعداد رواکت یث روایجابر صدو چهار حد« د:یگو یم
ه مجموع کن مطلب یبا در نظر گرفتن ا». 4دباش یم ثیهفتاد هزار حد -ه السالمیعل-باقر 
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ه ک یثیتعداد احاد یم به بزرگیتوان یم دباش یم ثیحد 1 44244عه یتب اربعه شکات یروا
ات در حـدود سـه   یـ و روا ثیـ ن احادیم. تعداد ایببر یرده پکت یاز ائمه روا یجابر جعف

 نیت شده است. بنـا بـرا  یعه روایتاب متقدمه شکه در چهار کاست  یثیبرابر مجموع احاد
ه اعتقادات و عبادات مـذهب  کدانست  یانین روایتر بزرگ از یکیرا  یجابر جعف توان یم

  اند. ات او بنا شدهیه روایع بر پایتش
ـ ایرده، بکـ ت یه او رواک یثیاحادبردن به حجم  یو پ یبا جابر جعف ییپس از آشنا د یی

را بـه  هـا   آن ه دجاالن سنگیکسانک یعنی ه وسلم)ی(صلى اهللا علت رسول اهللا یم اهل بینیبب
از زراره بـن   یشتکتاب رجال کدر  اند. ات او چه گفتهیزنند، در مورد جابر و روا یم نهیس
دم. یات جـابر پرسـ  یدر مورد روا -ه السالمیعل-از ابا عبداهللا « ه:کت شده است ین روایاع
دم. و تا بحال نزد مـن  یه او را نزد پدر خود ندکنیش از ایشان در جواب فرمودند: من بیا
 .2»امده استیز نین

م یعظـ  یش ستونیخو يش و افشاگرین فرمایبا ا -هیرحمت اهللا عل-امام جعفر صادق 
دجـال و   یه جابر جعفکسازند  یم ارکزند و آشیر یم ع را در همیمذهب تش يها ستون از

بـار  یکش از یه بکند ک یم تیروا یسکث را از یه هفتاد هزار حدکست یش نیب ییدروغگو
 ده است. یاو را ند
بـه مـزاجش    -هیـ رحمـت اهللا عل -امام جعفر صـادق   ين سخن و افشاگریه اک یخوئ

ه قلمـداد  یـ ه و تقیـ ن سخن را از باب توریعه ایبزرگان ش یشگیده، مانند عادت همینچسب
 . 3رده استک

ع وجـود  یبـزرگ مـذهب تشـ    يراو یه در مورد جابر جعفک يگریار مهم دیمساله بس
ات جـابر در  یـ روا« :ات او گفتـه اسـت  ی) در مورد روا450(ت  یه نجاشکن است یدارد ا
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در «د: یـ گو یم ات جابریدر مورد روا ی. اما خوئ1»هستند كمورد مساله حالل و حرام اند
. 2»ت شـده اسـت  یـ در مورد مساله حالل و حرام از جابر روا ياریات بسیتب اربعه رواک
را  يگـر ید ییرسـوا  یو گفته خـوئ  ین سخن نجاشیب يا درجه ن اختالف صدو هشتادیا

ه پـس از جـابر   کن قرار است یاز ا یین رسوایدجاالن به ارمغان آورده است. قصه ا يبرا
ـ از اهـل ب  یثیاز او زرنگتر پا بر عرصه وجود نهاده و احاد یانیذاب، دروغگوک یجعف ت ی

ات جـابر  یـ ب مرویـ ن ترتیو بـد  اند. نسبت داده یبه جابر جعفآن را  تیرده و رواکجعل 
بوده است، پـس از مـرگ    كاند یه در زمان نجاشکدر مورد مسائل حالل و حرام  یجعف

ان کـ م یه بنابر گفته خـوئ کده یرس يره باالخره به مقداکنیشتر گشته تا ایجابر رفته رفته ب
 عه به خود اختصاص داده است.یتب اربعه شکرا در  یعیوس

ـ یتـوان  یمـ  ات او گفتـه شـد،  یو مرو یبا توجه به آنچه در مورد جابر جعف م یببـر  یم پ
جـا  کاز  یدتیع و اهل سنت مخصوصا در مسائل عقین تشیاز اختالفات موجود ب ياریبس

 ه وسلم)ی(صلى اهللا علت رسول اهللا یبا افترا بستن به اهل ب یسانکسر چشمه گرفته و چه 
 ه وسـلم) یـ (صلى اهللا علامبر ید و سنت پیه با قرآن مجکنگونه اعتقادات باطل یه گذار ایپا

 . 3اند اختالف دارند، بوده
ن (ت یزراره بن اعـ  یعنیعه یان شین روایتر بزرگ از یکیبه سراغ  یپس از جابر جعف

 م.یرو یم )ـه150
او را موثـق و معتمـد    3عهیگر از بزرگان شید یو برخ 2و ابن مطهر 1یو نجاش 4یطوس
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ـ یعه یمعاصـر شـ   ين علمـا یتـر  بـزرگ  از یکیو  اند. دانسته  در مـورد زراره  يموسـو  یعن
م در مصادر یفراوان نتوانست يها پژوهشقات و یما با وجود به عمل آوردن تحق«د: یگو یم

ره ین و محمد بن مسلم و مؤمن طاق و غیبه زراره بن اعه ک ییها تهمت ع خود ازجو مرا
جـز   يزیـ چ هـا  تهمـت  نیـ جه دانسته شد ایم. و در نتیابیب يا نشانه و چ اثریشود ه یم زده

 يقـا آمتأسـفانه   .4»انـد  گرفته ستند و تنها از تعصب و عداوت سر چشمهیبهتان و افتراء ن
بزرگان و  یشگیرد مانند عادت همیش بگیرا در پ یه راه صدق و راستکنیا يبجا يموسو
دارد  يا مسـأله  ارکبر ان یش گرفته و سعیدر پ ییه و دروغگویع راه تقیمذهب تش يعلما

 يق و پـژوهش از آقـا  یردن زحمت تحقکم ک يان است. ما برایه مانند روز روشن و نماک
محترم بـا  م تا خوانندگان یده یم هیرا به او هد یشکتاب رجال کت از ی، چند روايموسو

 آشنا گردند. يموسو يذاب بودن آقاکن یت زراره و همچنیماه
 :هکـ نقل قول شده  -هیرحمت اهللا عل-از ابا عبداهللا جعفر صادق  یشکتاب رجال کدر 

رحمـت  -از جعفر صادق  يگریت دی. و در روا5»ز بدتر استین يهود و نصاریزراره از «
 یردن بدعت و گمراهکدا یزراره سبب رخنه پس به اندازه کچیه«ه: کنقل شده  -هیاهللا عل

ه کـ نقـل شـده    يگریت دی. و در روا6»خداوند بر او باد ن اسالم نشده است. لعنتیبه د
خداونـد قلـب   « ردند و سـپس فرمودنـد:  کامام جعفر صادق سه بار زراره را لعنت  يروز

                                                                                                                              
 م.1961صادق بحر العلوم المطبعه الحیدریه 

 ط:ایران 133-132رجال النجاشی ص -1

 (چاپ سابق الذکر) 76رجال الحلی ص  -2

کر). جامع الرواه لمحمد بن علـی االردبیلـی، دار   (چاپ سابق الذ 20/196وسایل الشیعه للحر العاملی  -3
 هـ. 1403االضواء ،بیروت 

 .313المراجعات للموسوي ص  -4
 (چاپ سابق الذکر).   160رجال کشی ص -5

 (چاپ سابق الذکر). 149رجال کشی ص  -6



 تشیع و معتقدات آن    130

 .1»زراره را واژگون ساخته است
ن یسبب گشت زراره بن اع -هیاهللا عل رحمت-امام جعفر صادق  ییگو و بد يافشاگر

شـان رادروغگـو و   یرده و اکن یشان توهیافت به ای یم را مناسبها  آن هک ییها فرصت در
از  یکـی ه در کـ رسانده  یی. زراره اهانت به امام جعفر صادق را به جا2ندک یذاب معرفک

.. آنگـاه  . دمید پرساز ابا عبداهللا در مورد مساله تشه« د:یگو یم شانیمجالس خود در مورد ا
ردم و به خود گفـتم: او هرگـز رسـتگار    کشش ینثار ر يه از نزد او بر خاستم بادیکهنگام

 ع.یان مذهب تشیاز بزرگان راو یکی یقیت حقین بود ماهیا .3»نخواهد شد
بارها زراره را  -هیرحمت اهللا عل-ه امام جعفر صادق کنیم چگونه با وجود ایدان ینم ما

ـ آقا انـد،  شـتر دانسـته  یز بین يهود و نصاریرده و خطر او را بر اسالم از خطر کلعنت   یانی
 حیات او را صـح یو ابن مطهر او را موثق و معتمد دانسته و روا یو نجاش یهمچون طوس

ن جرات را بـه خـود داده   یدروغگو ا يموسو يم چگونه آقایدان ینم نیدانند. و همچن یم
رده و تهمـت زدن بـه زراره را سـر چشـمه     کـ ار کرا انه سخنان امام جعفر صادق کاست 

 گرفته از عداوت و تعصب اهل سنت و جماعت بداند.
ـ یدجـال بـزرگ    و ين دو راویبا ا ییان سخن و پس از آشنایدر پا  یجـابر جعفـ   یعن

 ت شـده اسـت  یـ رواهـا   آن عه ازیتب شک ثیاز احاد یمیه قسمت عظک 4 نیوزراه بن اع
ر مسـلمانان  یه بـا اعتقـادات سـا   کـ ع یدسته از معتقدات مذهب تشم آن یببر یم پیتوان یم

اران رسـول اهللا  یـ د و مرتـد شـدن   یـ اختالف دارند مانند اعتقاد به محرف بودند قرآن مج
ه و خمـس و ازدواج موقـت   یو معصوم دانستن ائمه و اعتقاد به تق ه وسلم)ی(صلى اهللا عل

عه یاعتقادات باطـل را بـه خـورد مـذهب شـ     ن یا یسانکخورند و چه  یم جا آبکاز  .... و
 اند. داده
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 .سجستانی نیز ماهیتی بهتر از جابر وزراره نداشته اند



 
 
 

 ،ه وسلم)یاهللا عل یاران رسول اهللا (صلیعه و یش
 ه وسلم)یاهللا عل یاران رسول اهللا (صلیاهل سنت و 

ها یه وسلم) را به خاطر جان فشـان یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیاهل سنت و جماعت 
قائـل  هـا   آن يرا بـرا  یانیدر راه اسالم، دوست داشته و احتـرام شـا  ها  آن يهایثار گریو ا

. 1ش خـود قـرار داده انـد   یرا مورد مدح و ستاها  آن دیهستند. خداوند متعال در قرآن مج
رام کـ ش از صـحابه  یشـات خـو  یاز فرما ياریز در بسیه وسلم) نیعلرسول اهللا (صلى اهللا 

گوشـزد  هـا   آن از یو قـدردان  ینده را به حـق شناسـ  یآ يها نسل رده و مسلمانانکد یتمج
 اند. ردهک

 ه وسلم)یاهللا عل یاران رسول اهللا (صلیعه و یش
را فاقـد اعتبـار    یم اسالمیام و تعالکه احکاند  بر آن داشته یدشمنان اسالم همواره سع

ه وسـلم)  یاران رسول اهللا (صلى اهللا علین هدف، یافتن به ایدست  يبراها  آن جلوه دهند.
 ده و به گوش مسـلمانان یه وسلم) شنیامبر اهللا (صلى اهللا علیم را از پیام و تعالکن احیه اک

از هـا   آن هکرا  یاتیروا ها، آن اعتبار ساختن یب نشانه رفتند تا با اند، نده رساندهیآ يها نسل
ن سبب وجود سخنان یفاقد اعتبار سازند. به هماند  ردهکه وسلم) نقل یامبر (صلى اهللا علیپ

ـ اران رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  یـ در مورد  زیآم اهانت یو عبارات و  هـا  تـاب ک ه وسـلم) در ی
ـ ر یـ فکگردد. اما اهانت و ت ینم یفات دشمنان اسالم هرگز باعث تعجب و شگفتیتال اران ی

و مـدافعان   یقـ یرو اسالم حقیه خود را پک یسانکه وسلم) توسط یرسول اهللا (صلى اهللا عل
سازد.  یم ر و شگفت زدهیدانند انسان را متح یم ه وسلم)یت رسول اهللا (صلى اهللا علیاهل ب

ـ ه کاند  بر آن داشته یرباز به امروز سعیع از دی، بزرگان و سردمداران تشيآر ـ اران پی امبر ی
                                                 

ذکـر   ×یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) در قـرآن مجیـد    ×ما برخی از این آیات را در مبحث  -1
 خواهیم کرد.
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را منافق و ها  آن شان را مورد اهانت قرار داده ویا یقیه وسلم) و ناصران حقیعل(صلى اهللا 
سبقت را از تمام دشـمنان   يع خود گوین عمل شنیدر اها  آن نند.ک یدشمنان اسالم معرف

پـس از فـوت   «د: یگو یم ن از قول ابو جعفریدروغ یتیدجال در روا یشک اند. اسالم ربوده
ن یـ دم: ایشان پرسیآله تمام مسلمانان بجز سه نفر مرتد گشتند. از اه و یاهللا عل یامبر صلیپ

و سـلمان   يشان فرمونـد: مقـداد بـن اسـود و ابـو ذر غفـار      یبودند؟ ا یسانکسه نفر چه 
ـ ار رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  یـ ن سه ی. ا1»یفارس  يهاییز از دشـنام و بـدگو  یـ ه وسـلم) ن ی

ه در آن کـ رده کـ را نقـل   یتـ یب خـود روا تاکدر  یشک اند. ع در امان نبودهیسردمداران تش
شـان  یان آمـد. ا یـ ه بـه م ی(ع) سخن از تق ین علیر المؤمنیدر مجلس ام يروز«گفته شده: 

ن ی. همچن2»شتک یم گذرد مطلع بود، او را یم فرمودند: اگر ابوذر از آنچه در قلب سلمان
ه یـ اهللا (صـلى اهللا عل ه رسـول  کت شده یر به نقل از ابا عبداهللا روایتاب از ابو بصکن یدر ا

افر کـ به مقداد گفتـه شـود،    یسلمان! اگر آنچه تو بر آن مطلع هست يا« اند: وسلم) فرموده
افر خواهد کبه سلمان گفته شود،  یمقداد، اگر آنچه تو بر آن مطلع هست يخواهد شد. و ا

ه یـ علاران رسـول اهللا (صـلى اهللا   یـ ع تمام یه در مذهب تشکم ینیب یم بین ترتیو بد». شد
 روند.  یم افر و مرتد بشمارکوسلم) 

فه بعد از رسـول اهللا  یبه دو خل یع و ناپسند خود، توجه خاصین عمل شنیدجاالن در ا
ن یاها  اند. آن مبذول داشته -اهللا عنهما یرض-ر و و عمر کابوب یعنیه وسلم) ی(صلى اهللا عل

را بـه   ییده و دعـا یـ ش نامیه وسلم) را دو صنم (بت) قـر یار رسول اهللا (صلى اهللا علیدو 
ش) یش (دو بـت قـر  یقـر  یصـنم  يدعـا آن را  هکـ انـد   اختصـاص داده ها  آن سب و لعن

! بـر دو بـت و جبـت و طـاغوت و     یالهـ «شود:  یم ن دعا گفتهیاز ا یدر قسمت اند. دهینام
 یو وحـ  یچیه دستور تو را سر پیکلعنت فرست. همانانها  آن ش و دخترانیقر يدروغگو

ـ تابـت را تحر کر و ییـ نـت را تغ یان و دیامبرت را عصـ یار و پکو نعمت تو را ان ف و بـه  ی
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را به  یتیروا ییاوه سراین ی. دجاالن در مورد اجر و پاداش ا1..». دند ویدشمنانت مهر ورز
ن دعـا را در  یس اکهر «ه در آن گفته شده: کاند  نسبت داده -هیرحمت اهللا عل-امام سجاد 

رد و از هفتاد هزار گناه او در کخداوند هفتاد هزار حسنه به او عطا خواهد  بامداد بخواند،
 .2»دیخواهد بخش یخواهد گذشت و مقام و منزلت او را هفتاد بار فزون

ر شـده  کـ ات ذیـ در روا«اهللا عنـه گفتـه اسـت:     یق رضیر صدکدر مورد ابو ب يجزائر
ـ  ه و آلـه یاهللا عل یات رسول اهللا صلیفه اول در زمان حیخل  تیـ ه در زمـان جاهل کـ را  یبت

ـ به گردن خـود آو  یسمانیده با ریپرست یم  ش پنهـان یر لبـاس خـو  یـ زآن را  رده وکـ زان ی
ه کـ نیآورده اسـت. تـا ا   یمـ  ن بت بجـا یا يقت برایخود را در حق يها ساخته و سجده یم

نگاه داشته  یشان مخفیه وسلم) آنچه را در قلبهایامبر (صلى اهللا علیباالخره پس از فوت پ
 . 3»ار ساختندکبودند، آش

عمر، حاصل ارتباط «گفته است:  -اهللا عنه یرض-در مورد عمر فاروق  يگریو دجال د
در « اند: ن گفتهیچن يگریت دی. و در روا4»بوده است یروسپ ینامشروع عبدالمطلب با زن

 دهیشـان کمحشـر   ير از آهن جهـنم بـه سـو   یه با هفتاد زنجک یطان در حالیامت شیروز ق
ر از آتـش جهـنم   یست زنجیه با صدو بکند یب یم خود يش رویرا پ يشود ناگهان مرد یم

 ن صحنه شگفت زده شـده خـود را بـه او   یدن ایه از دکطان یده شده است. شیشکدر بند 
تر از کدردنا یه سزاوار عذابک يب شده اکمرت یپرسد مگر تو چه گناهیرساند و از او م یم

گشاندم. عمر به  یه تمام خالئق را به گمراهکه من بوده ام یکدر حال ؟يا عذاب من گشته
ـ . آ5»ردمکـ غصـب   یه خالفت را از علکن بوده یدهد: گناه من ا یم طان پاسخیش ا جعـل  ی
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 یشخصـ  یه اگر لطف و رحمت الهـ کاند  ته غافل بودهکن نیات از اینگونه رواینندگان اک
 سـاخت،  ینم ایگر مهید ينهایاز سرزم ياریبسران و یفتح ا يمانند عمر بن الخطاب را برا

د در ینهادنـد. شـا   یمـ  نیخود را در برابر آتـش بـر زمـ    یشانیش، پیان خوکایمانند نها  آن
نـه  کیآتـش بغـض و   هـا   آن را بـه خشـم آورده و در درون  هـا   آن ن مسـاله یقت همـ یحق

 مسـاله خـالف را   اند، دهیشکقت خجالت ین حقیبرافروخته است. اما چون از اعتراف به ا
 اند. گرفتن انتقام و دشنام دادن به فاروق اسالم قرار داده يبرا يا بهانه

 ســت عمــر پشــت هربــران اجــم راکبش
 

ــا داد رگ و ر  ــاد فنـ ــم رایبربـ ــه جـ  شـ
 

 ستین ین عربده برغصب خالفت زعلیا
 

 م اســت عجــم راینــه قــدکیبــا آل عمــر  
 

(ع)  یامام عل يروز«گر گفته شده: ید يه اکم اضحوییا بهتر است بگویت و یو در روا
شـان  یدنـد. ا ینـه د یمد يهـا  وچـه کاز  یکیدر دست داشتند، عمر را در  یمانکه یکدر حال

. عمر در جواب به ییگو یم اران من ناسزایده ام به یعمر! شن يخطاب به عمر فرمودند: ا
ت را ی(ع) فرمودنـد: االن سـزا   یامام عل . نکاز دهانت صحبت ن تر بزرگ گفت: یامام عل

مـان  کن انداختند. یه در دست داشتند به زمکرا  یمانکشان یگذارم. آنگاه ا یم ف دستتک
دن عمر دهان خـود را گشـوده بـود.    یبلع يه براکگشت  یمیعظ يل به اژدهایناگهان تبد

رد: اد بـرآو یپرداخت و فر يه و زاریار هراسان گشت و به گرین صحنه بسیدن ایعمر با د
ن سـخن امـام   یـ دن ایم. با شنیاران شما بد نگویگر به یدهم د یم ا ابا حسن. قولیاهللا اهللا 

ه از کـ ردند. عمـر  کل یمان تبدکگر به یبار دآن را  (ع) دست خود را به اژدها زدن و یعل
 . 1»ار مرعوب گشته بود، هراسان به خانه خود باز گشتین حادثه بسیا

 ییت به جایننده آتش مجوسکنه دجاالن نسبت به فاروق اسالم و خاموش کیبغض و 
 . 2ن لقب داده اندیرا بابا شجاع الد یابو لؤلؤ مجوس یعنیشان یه قاتل اکده یرس
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اهللا  یرضـ -ر و عمـر  کرود ابـوب  یمـ  عه بشماریتب شکن یه از معتبرترک یافکتاب کدر 
هـا   آن ملعون و جبت و طـاغوت بودنـد.   د ویآن دو، پل« اند: ف شدهینگونه توصیعنهما* ا

ه وسـلم)  یبا رسول اهللا (صلى اهللا علها  آن ین امت هستند. نفاق و دشمنیفرعون و هامان ا
ب و یاذکتاب مملو از اکن ین در ای. همچن1»شتر بوده استیو ضرورشان بر اسالم از همه ب

ه کمردند  یر مرد در حالیپآن دو «خ اسالم گفته شده: ین دو ابر مرد تاریافتراات در مورد ا
 ین آوردند به بـاد فراموشـ  یر المؤمنیه بر سر امکرا  ییرده و بالکش توبه نیاز گناهان خو

ـ  ینم . ما2»بادها  آن سپرده بودند. پس لعنت خداوند و فرشتگان و تمام خالئق بر م در یدان
ع یباطل و متضاد موجود در مراجع و مصادر مذهب تش يب و ادعاهایاذکن همه ایمورد ا

 ییمان خود را به اژدهـا که کداشته  یچنان قدرت یشود عل یم ادعا یتیم. در رواییچه بگو
ننـد  ک یمـ  لیزبون و ناتوان تبد یگر او را به انسانید یتیرده و در روایکل میر تبدیکغول پ

 ر و عمر قرار گرفته است. که تحت ظلم و ستم ابوبک
ه چگونـه  کدارد  یم گدازد و او را به تعجب وا یم ات قلب انسان مؤمن راینگونه روایا
ه وسلم) و یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیه در مورد کدهند  یم ن اجازه را به خودیا يافراد

تـاب در مـورد   کن یره سر و گسـتاخ باشـند. در همـ   ینگونه خیاسالم ا ين حامالن لوایاول
ه وسلم) گفته شده: یدو همسر رسول اهللا (صلى اهللا عل -اهللا عنهما یرض-عائشه و حفصه 

در  يگـر ی. و دجـال د 3»افر و منافق بوده و در آتش جهنم جاودان خواهند بـود کآن دو، «
ه یـ همسر دو تن از دختران رسول اهللا (صلى اهللا عل -اهللا عنه یرض-مورد عثمان بن عفان 

گـرش ازدواج  یى با دیکه بعد از وفات ک( -عنهمااهللا  یرض-لثوم که وام یرق یعنیوسلم) 
. 4»ردکـ  يه عمر خود را بـر باطـل سـپر   کملعون بود  یاو شخص«نموده بود) گفته است: 
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از علم و ادب نبرده است در مورد دامـاد رسـول اهللا (صـلى اهللا     يچ بهره ایه هک یمجلس
د، گناه او از گناه عبادت یس معتقد باشد عثمان مظلوم به قتل رسکهر «ه وسلم) گفته: یعل
 . 1»شتر استیز بیل نیاسرائ ینندگان گاو بنک

ج بـوده،  یـ ع راین بزرگان و سردمداران تشـ یه در گذشته در بکهمانگونه  ها اهانت نیا
تـاب  کدر  ینـ یخورنـد. خم  یم ار به چشمیبسها  آن يها یسخنران ز در مؤلفات ویامروز ن

از جـان و مـال خـود     یاله يدن به خشنودیرسه در راه ک یسانکشف االسرار در مورد ک
و دسـت   يویـ جـز ملـذات دن   یچ هـدف یه هک یارانیهمان «... گفته:  ،ردندک یچشم پوش

 يا لهیوسـ  ه قـرآن را کـ  یسانکنبوده است. همان ها  آن مد نظر ییفرمانروا یرسکافتن به ی
بـر خالفـت   ات دال یردن آکدن به اهداف فاسد خود قرار دادند. حذف یتحقق بخش يبرا

آن از دسترس مسـلمانان و بـر    یشگیف قرآن و دورنگاه داشتن همی(ع) و تحر یامام عل
بـوده   يا سـاده  ار آسـان و کـ ها  آن ياهل اسالم برا یشانین ننگ و عار بر پیجا گذاشتن ا

زننـد،   یمـ  يهـود و انصـار  یل بـه  یـ ف تورات و انجیدر مورد تحرها  آن هک یاست. تهمت
ر مخالفـت  کـ نون به ذکما ا«د: یگو یم گرید ی. و در سخن2»ز هستین ها آن ر خودیبانگیگر

دن با قرآن یو مخالفت ورز یچیم سرپیم تا روشن سازیپرداز یم دیعمر با قرآن مج يورز
ـ ته تاکن نیبوده است. ما برا يا ساده ار آسان وکها  آن يبرا ه اگـر قـرآن   کـ م ینـ ک یمـ  دکی

 . 3»دندیورز یم با آن مخالفتها  آن راند، یم حا در مورد امامت سخنیصر

 ند.ک یم عمر را دشنام داده و او را لعنت »الشيعه كذابوا عيل«تاب کدر  يمحمد رضو

 یگروه 48و  44در صفحه  »مع اخلطيب يف خطوطه العريضه«تاب کدر  يعبداهللا انصار

دشـمنان اسـالم   را هـا   آن ه وسلم)را دروغگـو دانسـته و  یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیاز 
 ند. ک یم یمعرف
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ت یثـم اهتـد  «تاب بنـام  کو تالش فراوان  یر با سعیع در چند سال اخیسردمداران تش
در سـر  آن را  مختلف ترجمه و يها زبان را به یجانینوشته محمد ت» ت شدم)ی(آنگاه هدا

تـاب از سرگذشـت خـود بـه هنگـام      کن یسنده در اینو اند. ردهکع یتا سر جهان مجانا توز
سـازد.   یم انیع را بیآوردن خود به مذهب تش يبودن سخن گفته و سپس قصه رو یصوف

رده، بـه  کـ افـت  یرا در یمـ ینوشتن آن چه مبلغ عظ يداند برا یم ه خداکتاب کن یاو در ا
را مرتـد  هـا   آن ه وسلم) پرداختـه و یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیدشنام دادن و اهانت به 

ـ «د: یگو یم خودتاب کدانسته است. او در  ـ اران پی ن یشـان را ناراحـت و خشـمگ   یامبر، ای
ه یـ گمراه گشـتند و حـق رسـول اهللا (صـلى اهللا عل    ها  آن ردند.ک يشان تعدیساخته و بر ا

 و عنـاد  یشـ کجـز سـر    يزیـ شـان احتـرام نگذاشـتند. چ   یاورده و بـه ا یـ وسلم) را بجا ن
امبر (صلى اهللا یخود را از پها  آن«. 1»ر پا گذاشتندیاوامر خالق خود را زها  آن ستند.دان ینم
ـ نـادان را اج  يسـتند. افـراد  ین یچگونه احترامـ یسته هیند. شادانست یم ه وسلم) برتریعل ر ی
عمـر از  . «2»ندیاز خـود بسـرا  ها  آن لتیدر مورد فض یو جعل یساختگ یثیردند تا احادک

ـ . «3»ده اسـت یترس ینم یبه دور بوده و از عقاب اله يارکزیو پره يتقو اران رسـول اهللا  ی
 سـتند. یسته ثـواب و مغفـرت ن  یفر و الحاد خود باز گشته و شاکه وسلم) به ی(صلى اهللا عل

ـ  یمـ  ی. ما بخـوب 4»ا دل باختندیده و به دنیشکاز جهاد دست ها  آن خ فتوحـات  یم تـار یدان
ن فتوحـات  یشـتر یران او. چـون ب کـ و همف یجـان یاست بر دهان ت یمکمشت مح یاسالم
ام خالفـت سـه   یـ ه وسلم) مخصوصـاً در ا یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیدر زمان  یاسالم

ـ د«د: یـ گو یم تاب خودکن در یهمچن يرفته است. ویفه اول صورت پذیخل ن را عـوض  ی
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عائشه سنت رسول خدا را . «1»میردک یچیم و سرپیدیل گفتند شنیاسرائ یردند و مانند بنک
 .2»ر دادییتغ

پنـدارد دشـنام دادن و    یم ت اشتباه گرفته ویرا با هدا یگمراه یجانیت يه آقاک یبراست
 وششکو  یبا سع ین اسالم پس از رحمت و لطف الهین مبیه دیکسانکلعنت فرستادن بر 

عه یبا ش يادیز فاصله زیبودن ن یت نام دارد. او هنگام صوفیاستوار گشته است، هداها  آن
س یدن امـوات، تقـد  یهمچون پرست يارین دو فرقه در امور بسینداشته است. چون ا يگر
امل کگر مشابهت یدیک.. با . در عبادات و يجستن به قبرها، بدعت و نوآور یکاء، تبریاول

اگـر  «د: یگو یم خ خودیتاب تارکر ابن خلدون در مقدمه ین سبب مورخ شهیدارند. به هم
 ».آمد ینم بوجود یبنام صوف يا فرقه بود ینم عیمذهب تش

 ه وسلم) و منافق دانستنیاران رسول اهللا (صلى اهللا علیدشنام دادن و لعنت فرستادن بر 
اهـل   د.باشـ  یمـ  عهین اهل سنت و شـ یبروز اختالف ب يها علت نیتر بزرگ از یکی ها، آن

شـات  یسـو بـه فرما   یکه وسلم) از یامبر (صلى اهللا علیردن از پکسنت و جماعت با دفاع 
ن ابـر مـردان   یـ ه وسلم) جامه عمل پوشـانده و از ا یاهللا (صلى اهللا علم رسول یو تعال یاله
له بـه  ینوسـ یخواهنـد بد  یمـ  هک یسانکگر توطئه ید يرده و از سوک یخ اسالم قدردانیتار

ر سؤال یدانند ز یم یسازند. دشمنان اسالم بخوب یم ز ضربه بزنند را نقش بر آبیاسالم عز
ننده قـرآن و  که تنها نقل که وسلم) یاهللا (صلى اهللا علاران رسول ی ين و امانتداریبردن تد

ـ یـ ه و اسـاس د یاعتبار شدن پا یب ند، باعثباش یم پس از خود يها نسل ث بهیحد ن ین مب
 گردد. یم قرآن و سنت یعنیاسالم 

ـ اران رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  یعه نسبت به یپس از آشنا شدن با موضع ش ه وسـلم)،  ی
رام کـ علمدار دشنام دادن به صـحابه   یسکچه ه کم ینکا مطرح ن سؤال رینون جا دارد اکا

 اشته است؟کرا  یین هرزه گوین بار تخم ایاول يبوده و برا
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 يهودینبوده مگر عبداهللا بن سبأ  یسکه اسالم ین توطئه بر علیدانست علمدار ا یستیبا
 ينهـان بـرا  ساخت، در  یم ت وانمودیه خود را مسلمان و مدافع حقوق اهل بکاو  االصل.

بزرگـان و   یقت را حتـ ین حقیرد. اک یم وششکو  ین مسلمانان سعیجاد فتنه و تفرقه بیا
عه یر شیشه ياز علما یکی ینوبخت اند. ردهکع قبول داشته و به آن اعتراف یسردمداران تش

ر و عمـر و  که علناً بـه ابـوب  کبود  یسکن یعبداهللا بن سبأ نخست«ن رابطه گفته است: یدر ا
جست.  یم برائتها  آن ه و آله دشنام داده و ازیاهللا عل یاران رسول اهللا صلیر یسا عثمان و

 انـد.  ردهکـ امـر   يارکـ ن یطالب (ع) او را به چن یبن اب ین علیرالمومنیرد امک یم ادعا يو
او را داده و سـپس   يرین ادعا با خبر شدند دستور دسـتگ ین (ع) از ایرالمومنیه امیکهنگام

ن یـ دن ایشان حضور داشتند با شـن یه در مجلس ایکسانکردند. اما کم قتل او را صادر کح
را بـه قتـل    ید شخصـ یـ خواه یمـ  ن، شما چگونهیرالمومنیام يه اکاد بر آوردند یم فرکح

 نیهمچنـ  ی. نـوبخت 1»دهـد؟  یم دن به شما دعوتیمحبت ورز يه مردم را بسوکد یبرسان
وشع بن نـون پـس از   ی ینیبودن معتقد به جانش يهودی عبداهللا بن سبأ به هنگام«د: یگو یم

امبر یـ ن پیو جانش یطالب (ع) را وص یبن اب یبود. و پس از مسلمان شدن امام عل یموس
 یه واجب بودن امامت علکبود  یسکن یه و آله دانست. عبداهللا بن سبأ نخستیاهللا عل یصل

ه کـ د باشـ  یمـ  زیـ ن سـبب ن یبـه همـ  رد. ک یم غین مردم تبلیطالب (ع) را علناً در ب یبن اب
 .2»ت سر چشمه گرفته استیهودیع از یعه معتقد هستند تشین شیمخالف
م و با یه وسلم) دانستیاران رسول اهللا (صلى اهللا علیعه را نسبت به یه موضع شکنون کا

 ياثبـات باطـل بـودن سـخنان و ادعاهـا      يبـرا » مین توطئه و فتنه آشـنا شـد  یپرچمدار ا
ه وسـلم) و  یـ شات رسول اهللا (صلى اهللا علید و فرمایبه قرآن مج ینگاهع یسردمداران تش

م یانـداز  یمـ  شانیو فرزندان برومند ا -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین سخنان علیهمچن
 م.یه وسلم) آشنا گردیاران رسول اهللا (صلى اهللا علین اسالم نسبت به ین مبیتا با موضع د
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 دیسلم) در قرآن مجه ویاهللا عل یاران رسول اهللا (صلی
 خداوند متعال در سوره توبه فرموده است:

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َ�ۡنُهۡم  �َّ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]100التوبة: [
و  یردنـد، راضـ  کاقتـدا  هـا   آن ه بـه یکـ ن و انصـار و آنان یشگامان مهاجریخداوند از پ«

 يو خرسند گشتند. خداونـد بـرا   یراض یز از فضل و پاداش الهیخشنود گشت. و آنان ن
در هـا   آن است. ير درختان آن رودها جاریه از زکا ساخته یمه ییها بوستان و ها باغ ها آن

 یو سعادت بزرگ يروزین سرنوشت پیه اک یجاودان هستند. براست ها بوستان و ها باغ نیا
 ».است

 ن فرموده است:ین همچنیو زم ها آسمان خالق

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
� ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ  .]29الفتح: [ ﴾لسُّ

ار پـر صـالبت و   یافران بسـ کـ اران او در مقابـل  یـ محمد فرستاده خداونـد اسـت. و   «
وع و سـجود (نمـاز   کـ م هستند. آنان را همواره در ریگر مهربان و رحیدیکاستوارند. و با 

شـان   یشانیدر صورت و پها  آن را طالبند. نشانه یاله يه فضل و خشنودک ینیخواندن) ب
 ».از خود بر جا گذاشته استآن را  اریبس يها ه سجدهکاست 

 د:یفرما مى 18ه یخداوند متعال در سوره فتح آ

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  .]18الفتح: [ ﴾لشَّ
و خشـنود   یردنـد راضـ  کعـت  یر درخت بـا تـو ب  یه در زیکن هنگامیخداوند از مومن«

 ».گشت
(صلى اهللا ه رسول اهللا کن بوده ینامند. و سبب انعقاد آن ا یم عت رضوانیعت را بین بیا

عمره  يادا ياران خود برایتن از  1400با یبه همراه تقر يه وسلم) در سال ششم هجریعل
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ه، عثمـان بـه   کـ دن بـه م یه وسلم) قبل از رسـ یامبر (صلى اهللا علیه براه افتادند. پکم يبسو
 ه فرسـتادند تـا بـه   کـ ن مکیر خود نزد مشرینده و سفیرا بعنوان نما -اهللا عنه یرض-عفان 

 هکـ ست بلین يزین سفر، جنگ و خونریه هدف مسلمانان از اکنان خاطر دهند یطماها  آن
 اند. ه آمدهکم يعمره بسو يادا يفقط براها  آن

نزد خود نگاه  یمدت ين مورد، عثمان بن عفان را برایمشورت در ا يه براکن مکیمشر
انـداخت. رسـول    ها زبان شته شدن عثمان بر سرکرا در مورد  یعاتین مسأله شایداشتند. ا

رده و کـ جمع  یر درختیاران خود را زیعات، ین شایدن ایه وسلم) با شنیاهللا (صلى اهللا عل
ه وارد کـ ن مکیعات بـا مشـر  ین شـا یقت داشتن ایه در صورت حقکعت گرفتند یبها  آن از

عت گرفتن، دست راسـت خـود را   یه وسلم) در هنگام بیامبر (صلى اهللا علیجنگ شوند. پ
گر خـود  یعت در دست دیبه نشانه بآن را  ن دست عثمان است. ویفرمودند: ارده و کبلند 

مسلمانان باز گشـته و   يه عثمان بن عفان بسوکد یینپا يریعه دیقرار دادند. اما پس از مبا
ه یمیخ االسالم ابن تیش نبوده است. شیب يعه ایشان شایدن ایدانسته شد خبر بشهادت رس

با رسـول اهللا   یر درختیه در زیبیتن در حد 1400ش از یب«عت گفته است: ین بیدر مورد ا
 ت خـود را از یو رضـا  يه خشـنود ین آیردند. خداوند در اکعت یه وسلم) بی(صلى اهللا عل

وجود داشـته بـا خبـر    ها  آن ه در قلبک ید از صدق و اخالصیفرما یم ان داشته ویبها  آن
. و در سـوره حشـر   1»داده اسـت  پـاداش ها  آن را به یب الوقوعیو فتح قر يروزیبوده و پ

 یت الهیافتن به رضایه در راه دست کند ک یم فیتوص ینین را مومنیمعبود بر حق مهاجر
ه بـا  کـ نـد  ک یم یمعرف ینیدند. و انصار را مومنیاشانه و اموال خود چشم پوشکاز خانه و 

بـر حـق   ات معبـود  یـ ن آیـ ردنـد. در ا کاز برادران مهاجر خـود اسـتقبال    يارکثار و فدایا
 رده است.ک یو فالح معرف ين و انصار را اهل رستگاریقین را اهل صدق و یمهاجر

ه وسلم) یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیو در سوره آل عمران خداوند متعال خطاب به 
 نگونه فرموده است:یا
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ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 .]110آل عمران: [ ﴾َخۡ�َ أ

ـ نشـر د  يه [بـرا کد یهست یامتن یتر دهین و برگزیشما بهتر« ت مـردم] بپـا   ین و هـدا ی
 ».خاستند

ـ در ا کیدهد، اما شـ  یم ه تمام مسلمانان را مورد خطاب قرارین آیاگر چه ا ن مسـأله  ی
ـ ، یش الهـ ین فرماین مخاطبان ایه اولکست ین ـ اران رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  ی ه وسـلم)  ی

 هستند.
م، بـا  یردکر کرا ذها  آن هک یاتید، عالوه بر آیقرآن مجدام از ما به هنگام تالوت کهر  

اران رسول اهللا (صـلى  یانگر مقام واال و شامخ یب یه همگکند ک یم بر خورد ياریات بسیآ
 ند.باش یم ه وسلم)یاهللا عل

 ثیه وسلم) در احادیاهللا عل یاران رسول اهللا (صلی
ش مسلمانان را به مقام یشات خویاز فرما ياریه وسلم) در بسیرسول اهللا (صلى اهللا عل

مـال  کرام کدر مورد صحابه اند  خواستهها  آن ر شده و ازکاران خود متذی يبرجسته و واال
شات در مراجع و مصادر اهل ین فرمایه ایکنند. اما از آنجائکت یرا رعا یادب و حق شناس

م ینخواه يا اشاره ها آن ر قابل قبول هستند، ما بهیع غیر شده و نزد سردمداران تشکسنت ذ
 داشت.

ر قابـل  یـ قـت غ یه وسـلم)، حق یـ رت رسول اهللا (صلى اهللا علینامه و سیبه زندگ ینگاه
اران رسـول اهللا (صـلى   ی یو از جان گذشتگ يارکه همانا فداکسازد  یم را روشن يارکان

ـ اران رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  ین ید. اباش یم شانینار و در صف اکه وسلم) در یاهللا عل ه ی
را بـر دوش   ین دعوت اسـالم ینخست ظهور اسالم بار سنگ يه در سالهاکوسلم) بودند 

ه وسـلم)  یامبر (صلى اهللا علیفر و الحاد قرار گرفتند. پک يایرده و در مقابل دنکخود حمل 
 یکگر شـر یدیکـ ها و غم و غصه یرده و در شادک يگر سپریدیکشب و روز را با ها  آن و

ر و عمـر  کهمچون ابـوب ها  آن از یه وسلم) با دختران برخیهللا علبودند. رسول اهللا (صلى ا
ه یبا دختران رسول اهللا (صلى اهللا عل یهمچون عثمان و علها  آن از یردند. و برخکازدواج 
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سـال   23ه وسـلم) در مـدت   یامبر (صلى اهللا علیبر قرار ساختند. پ ییوند زناشویوسلم) پ
پرورش داده  یم اسالمیرا بر اساس تعالها  آن توانستندبوده و ها  آن ش، معلمیخو يامبریپ

 ر بوده است. ینظ یب خیه در طول تارکبسازند  یامتها  آن و از
ـ امبر (صـلى اهللا عل یمنسوب به پ یاتیع روایاز مراجع و مصادر تش یدر برخ ه وسـلم)  ی

شـده  ات گفتـه  یـ ن روایاز ا یکیگذارند. در  یم ن سخنان مهر صحهیه بر اکوجود دارند 
ـ یا -نیاهللا عـنهم اجمعـ   یرضـ -ه وسلم) در مـدح انصـار   یرسول اهللا (صلى اهللا عل ن ینچن

ـ را بهـا   آن ، انصار و فرزندان و فرزنـدان فرزنـدان  یاله« اند: فرموده ـ . و در روا1»امرزی ت ی
من و عثمان قلـب مـن    یینایمن و عمر ب ییر شنواکابوب«شان گفته شده: یاز قول ا يگرید

 .2»است

ـ یرالمومنیه وسلم) در اقوال امیرسول اهللا (صلى اهللا علاران ی ـ   ین عل  یبـن اب
 شانیو فرزندان برومند ا -اهللا عنه یرض-طالب 

ه وسلم) و یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیدر مورد  یش الهیدن مدح و ستایپس از شن 
 یبا برخـ  ییه وسلم) و پس از آشنایامبر (صلى اهللا علیاز سخنان پ یبا برخ ییپس از آشنا
از  یم به برخینکاف یم ینون نگاهکا ها، آن ه وسلم) در موردیامبر (صلى اهللا علیاز سخنان پ

ـ   ین علیرالمومنیعه تا با موضع امیمصادر و مراجع ش و  -اهللا عنـه  یرضـ -طالـب   یبـن اب
 م.یآشنا گرد -نیاهللا عنهم اجمع یرض-رام کشان نسبت به صحابه یفرزندان برومند ا

اسـالم   ين حـامالن لـوا  یدر مورد اول -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین علیرالمومنیام
م. پدران، یه وسلم) بودیبا رسول اهللا (صلى اهللا عل -ارزارکدان یدر م-ما « اند: ن گفتهینچنیا

نمـود،   ینم ما را ناخوش یشکشاوند ین خویم. ایشتکش را یخو يپسران، برادران، عموها
با، و در کیها شـ یم، و در سـخت یه در راه راست پا بر جـا بـود  کافزود،  یم مانمانیه بر اکبل
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جسـتند، و چـون    یم گریدیکاز سپاه دشمن به  یاز ما و تن یوشا. گاه تنکجهاد با دشمن 
د و یمایبپ يگریخواست جام مرگ را به د یم یکخستند. هر  یم دو گاو نر سروتن هم را

ـ پ يآن ما بود، و گاه دشـمن گـو  د. گاه نصرت از یراب نمایاز شربت مرگش س  را يروزی
ربود. چون خداوند ما را آزمود و صدق ما را مشـاهدت فرمـود، دشـمن مـا را خـوار       یم

د، و در یار رسـ یه اسالم به هر شهر و دکما را بر افروخت. چندان يروزیت پیساخت و را
 .1»د...یدار گردیومت آن در آفاق پاکح

ـ اران پیـ گر ید یدر سخن-اهللا عنه یض-ن یرالمومنیام ـ امبر (صـلى اهللا عل ی ه وسـلم) را  ی
ـ امبر (صـلى اهللا عل یاران پیهمانا « اند: ردهکف ینگونه توصیا  را یسـ کدم. یـ ه وسـلم) را د ی

رساندند. و شـب را   یم ده مو، گرد آلود به شبیه همانند آنان باشد. روز را ژولکنم یب ینم
سودند و گاه گونـه بـر    یم نیبر زم یشانیبردند. گاه پ یم ام به سریا قیبه نوبت، در سجده 

ان دو یـ ستاده بودند. میبر پاره آتش ا ییه گوکنمودند  یم یاد معاد چنان نا آرامی. از كخا
نه بسته بود، از طول ماندن در سجود. اگر نام معبود بر حـق  یبزان پ يچشمشان چون زانو

ه کـ دنـد چنان یلرز یمـ  ود. یـ گرد مـى  شان تـر یها بانیگر هکستند یگر یم شد چنان یم برده
ـ کـ  ید، از عذابیدرخت، روز تند باد لرز  ه تخـم آن در دل کـ  یم آن داشـتند و پاداشـ  یه ب

 .2»اشتندک یم
ننـد  ک یمـ  یو دلتنگـ  یاحساس افسردگ ها، آن از ییو جدا يشان از دوریه ایکو هنگام

و قـرآن   رفتنـد. یپذآن را  ه به اسالمشـان خواندنـد و  ک یند مردانیجاک«ند: یگو یم نگونهیا
ختنـد و آنـان همچـون    یارزارشان بر انگکبه گوش دل شنفتند؟ به آن را  یخواندند و معن

ام در آوردنـد و  یـ رها از نیدنـد. شمشـ  یفته آن گردیآرد، ش يه به بچه خود روکماده شتر 
 یافتنـد و بعضـ  ینجـات   یردند. بعضکن یبه اطراف زم يگروه گروه و صف در صف رو

ت گفتنـد.  یـ دن زندگان را شـنفتند و نـه آنـان را بـر مردگـان تعز     مردند. نه مژده زنده مان
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شان از دعا یها لب ده.یشان از روزه الغر، و به پشت چسبیها مکش ه تباه،یچشمانشان از گر
ـ    يزرد از شب زنده دار ها رنگ ده،ی، و پژمرده گردکخش  ی، بـر رخسارشـان گـرد فروتن
م و بـر  ییدارشـان بپـا  یه تشـنه د کـ و ماراست  اند، ه رفتهکنانند ینان ایدار. برادران من ایپد

 . 1»مییآنان دست حسرت به دندان بخا ییجدا
ن (ع) آمـد و بـه   یر المؤمنینزد ام یشیقر یشخص«گفته شده است:  يگریت دیدر روا 

و یکـ ، ما و اعمـال مـان را صـالح و ن   ید: الهیدم شما فرمودیشان گفت: من در خطبه شنیا
ـ ام ي. ايدیـ و گردانیکـ را صـالح و ن ها  آن ن و اعمالیدراش يه خلفاکگردان همانگونه  ر ی

ه السـالم در جـواب فرمودنـد:    یست؟ امام علین چیراشد ين، منظور شما از خلفایالمؤمن
خ اسالم یت، دو شیهدا يشوایر و عمر، دو پکتو، ابوب يب من، و دو عمویمنظورم دو حب
ه وسـلم) بـه   یـ پس از رسول اهللا (صلى اهللا عل یستیه باک یش، و دو شخصیدو ابر مرد قر

گردد به ها  آن رویس پکمصون خواهد بود. و هر  یند از گمراهکاقتدا ها  آن م و سنتیتعال
 .2»ت شده استیم هدایصراط مستق

 و مؤلفـات خـود بـه ثبـت     هـا  تابک ات را درین روایه اک یشما خود در مورد دجاالن
داننـد، قضـاوت    یمـ  افر و منافقکرا  -اهللا عنهما یرض-ر و عمر کرسانند و سپس ابوب یم
 ؟ يهودیر حلقه به گوش عبداهللا بن سبا کا نویهستند  یرو علیپها  آن اید. آینک

نقل شده  -اهللا عنهما یرض-ر بن العوام یطالب و زب یبن اب یمنسوب به عل یتیدر روا 
ان یـ نگونـه ب یبـه خالفـت را ا   -اهللا عنه یرض-ق یر صدکده شدن ابوبیعلت برگزها  آن هک

ار رسـول اهللا (صـلى اهللا   یم. او یافتیخالفت  يفرد بران یتر ستهیر را شاکما ابوب« اند: داشته
م. رسول اهللا (صلى یدانست یم ه وسلم) در غار بوده است. ما منزلت سن و تجارب او رایعل

 . 3»دندینماز گزاران برگزشان را به امامت یش ایات خویه وسلم) در زمان حیاهللا عل
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ـ   یدهند عل یم نشان یه همگکده یعه به ثبت رسیدر مراجع ش ياریات بسیروا  یبـن اب
ـ از ا یکـی در  انـد.  هدانسـت  یمـ  خالفـت  يفرد بران یتر ستهیق را شایر صدکطالب، ابوب ن ی

شان گفتـه شـد:   ین (ع) در بسته مرگ بودند به ایر المؤمنیه امیکهنگام«ات گفته شده: یروا
د؟ یسـاز  ینم خود آگاه ینید و مردم را از جانشینک ینم تین، چرا شما وصیر المؤمنیام يا

ه رسول اهللا (صلى کبزنم  يارکن (ع) در جواب فرمودند: چگونه من دست به یر المؤمنیام
ر و صالح ید اگر خداوند متعال خیه بدانکاما بر شما است  اند؟ ه وسلم) انجام ندادهیاهللا عل

ه پـس از  کـ قرار خواهند داد. همانگونه ها  آن فهیرا خلها  آن ن فردیرا بخواهند، بهتر یامت
 . 1»فه شدیفرد امت، خلن یتر ستهیه وسلم) شایامبر (صلى اهللا علیوفات پ

د به موضع و سـخنان  ییای، ب-اهللا عنه یرض-طالب  یابن اب یدن سخنان علیپس از شن
م و سخنان یده یم گوش فرا ينعمت اهللا جزائر یعنیع ین سردمداران تشیتر بزرگ از یکی

م ینیم. و ببینکسه یمقا -اهللا عنه یرض-طالب  یابن اب ین علیر المؤمنیشات امیاو را با فرما
و هـوس و   يه از هـو کـ نیا ایـ طالـب هسـتند    یبن اب یروان علیع واقعا پیا بزرگان تشیآ

 نند؟ک یم يرویورانه خود پکورکتعصب 
ش و یخـو  یقیت حقیه در آن ماهکخود  يهایاوه سرائیاز  یکیدر  ينعمت اهللا جزائر

نه در مورد خداوند هـم  ها  آن ما با«د: یگو یم ع را فاش ساخته استیر سردمداران تشیسا
نـد خـالق مـا آن    یگو یمـ  ها آن امبر و نه در مورد امام. چونیم و نه در مورد پیده هستیعق
ن خـدا را قبـول   یـ ن سبب ما نـه ا ید. به همباش یم رکامبرش، ابوبیفه پیه خلکاست  یسک

ر کامبرش ابـوب یـ ن پیفه و جانشیه خلک ییم: آن خداییگو یم هکامبر را. بلین پیم و نه ایدار
 . 2»باشد ینم امبر مایز پیامبر نیست و آن پیباشد، خداوند ما ن
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شان و یه اکنیخود و اثبات ا یقیت حقیبه خاطر افشا ماه ينعمت اهللا جزائر يما از آقا
مان ندارنـد،  یه وسلم) ایامبر اسالم (صلى اهللا علیارانشان به معبود بر حق و به پکر همیسا
 م. ینک یم رکتش

ـ   ین علـ یر المـؤمن ین امیب يت و برادریمیانگر وجود صمیه بک يگریمساله د   یبـن اب
 د،باشـ  یمـ  فه اولیه وسلم) مخصوصا سه خلیاران رسول اهللا (صلى اهللا علیر یطالب و سا
ن یـ د. اباشـ  یمـ  طالـب  یبن اب یلثوم دختر علکفه دوم عمر بن الخطاب با ام یازدواج خل
از مراجـع و   يارین ازدواج در بسـ یند. چون قصه اکار کتواند ان ینم یچ دجالیمساله را ه
را از  یتـ یحـد و حصـر، روا   یب اتین روایان ای. ما از م1ده استیع به ثبت رسیمصادر تش

عمـر بـن الخطـاب قصـد     «ت گفته شـده:  ین روایدر ا م.یا ردهکاب شرح نهج البالغه انتخ
ـ لثوم همسر او بـا مطلـع شـدن از ا   کان را داشت. ام یپادشاه روم يبسو یکیفرستادن پ ن ی

خته و بـه همـراه   یشه ریدر دو شآن را  رده وک يدارینار خریعطر به چند د يخبر، مقدار
، وهمسر پادشاه آن دو یکبازگشت پ ه فرستاد. به هنگامیهمسر پادشاه روم هد يبرا یکپ

ن جواهرات به دسـت  یه ایکلثوم فرستاد. هنگامکام  يرده و براکشه را پر از جواهرات یش
ره شـد.  یـ خها  آن شه بدر آورده و جلو خود گذاشت و بهیرا از شها  آن د اویلثوم رسکام 

از همسـر خـود   را ها  آن يدن جواهرات ماجراین هنگام عمر وارد خانه شد و با دیدر هم
لثـوم  کدن قصـه بـه ام   یرد. عمر پـس از شـن  کف یعمر تعر يلثوم قصه را براکد. ام یپرس

لثوم در جواب گفت: امـا  کند. ام باش یم نیت المال مسلمین جواهرات متعلق به بیگفت: ا
عمر به او گفت: پدرت  اند. دهیه فرستادم به من بخشک يا هیهد ن جواهرات را در مقابلیا

                                                 
. الفـروع   50و  2/149توان براي آشنایی با این روایات، به این کتابها مراجعه کرد: تاریخ الیعقوبی  می -1

و تنزیـه   116. الشـافی للسـید المرتضـی ص    9/262. تهذیب االحکـام للطوسـی   346/  5من الکافی 
فـی معرفـه االئمـه    . کشـف الغمـه   3/162. مناقب ال ابی طالـب البـن شـهر اشـوب     141االنبیاء ص 

. حدیقـه الشـیعه لالردبیلـی. مجـالس المـؤمنین      3/124لالربیلی. شرح نهج البالغه البن ابی الحدیـد  
. منتهـی االمـال   621. االنوار النعمانیه للجزایري. بحار االنوار للمجلسی ص  82و  76للشوشتري ص 

 .1/186للقمی 
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طالـب (ع)   یبن اب ین علیرالمومنیام يداستان را براها  آن م.یده یم م قرارکخود حن یرا ب
دن آنچه رخ داده خطاب به دختر خود فرمودند: سهم تو یشان پس از شنیردند. اکف یتعر
ن جـواهرات متعلـق   یه ایو بق يا فرستاده هکاست  يمت عطرین جواهرات به اندازه قیاز ا
رده کـ مسـلمانان بـا خـود حمـل      یـک ه تـو را پ ید. چون هدباش یم نیت المال مسلمیبه ب

 .1»است
شـان احتـرام   یا يار دوست داشته و بـرا یز بسیرا ن -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یعل

ه به هنگام آشوب فتنه گـران  کبوده  يت به حدیمین احترام و صمیا اند. قائل بوده یانیشا
ن را یطالب دو فرزند خود حسن و حس یاب بن یعل  ،-اهللا عنه یرض-ه عثمان عفان یبر عل

دن عثمان بن یداستان بشهادت رس يشان قرار داده بودند. مسعودیمأمور حفاظت از خانه ا
(ع) از توطئه آشوبگران  یه امام علیکهنگام«ند: ک یم انینگونه بیرا ا -اهللا عنه یرض-عفان 

را مسلح به خانه عثمان ن یقتل رساندن عثمان آگاه شدند فرزندان خود حسن و حس يبرا
ه یاهللا عل یاران رسول اهللا صلیر یدند. سایرا مأمور حفاظت از خانه گردانها  آن فرستادند و

 یش را به خانه عثمان فرستادند. اما آشوبگران از جمله محمد بن ابیز فرزندان خویو آله ن
ه خـود را  یکر هنگامکب یابند. محمد بن ابیوار به داخل خانه راه ید ير توانستند از باالکب

 ين هنگـام عثمـان بـه او گفـت: ا    یش او را با دست خود گرفت. در ایبه عثمان رساند ر
د سـخت  یـ د یمـ  ن حالـت یبود و تو را در ا یم محمد به خداوند سوگند اگر پدرت زنده

ش او را رهـا سـاخت و از   یـ ر رکـ ب ین سخن عثمان، محمد بن ابیگشت. با ا یم شرمنده
ه مشـغول  کگر از آشوبگران وارد اتاق شده و عثمان را یسپس دو تن داتاق خارج گشت. 

ـ بلند فر ين هنگام همسر عثمان با صدایتالوت قرآن بود بقتل رساندند. در ا اد بـر آورد  ی
مه خـود را بـه اتـاق    یه سراسـ یام ین و چندتن از بنیشته شد. حسن و حسکن یرالمومنیام

شـته شـدن   کستند. خبـر  یسخت گر یبود. همگساخته نها  آن از يارکگر یرساندند. اما د

                                                 
 هـ. 1375ط بیروت  4/575شرح نهج البالغه  -1
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د. ین و انصـار رسـ  یر مهاجریر و سعد و سای(ع) و طلحه و زب یعثمان بسرعت به امام عل
 مه خود را به خانه عثمان رساندند.یسراس یهمگ

ن را مورد سـرزنش  ی(ع) با غم و اندوه فراوان وارد خانه شد و حسن و حس یامام عل
ه شـما از خانـه   یکگفتند: چگونه آشوبگران توانستند در حالها  آن و مالمت قرار داده و به

 یمکمح یلیس ین را به قتل برسانند؟ سپس از فرط ناراحتیرالمومنید امیردک یم محافظت
رده و عبداهللا بن کن زدند و به محمد بن طلحه پر خاش ینه حسیبه س يا ضربه به حسن و

 .1»ردندکر را لعنت یزب
 انـد:  ش قرار داده و گفتـه ین را مورد مدح و ستایمهاجر يطالب در گفتار یبن اب یعل

. 2»دیـ ن پاداش عطا فرمایرا بهترها  آن دوارم خداوندیدارند. ام يشمارین فضائل بیمهاجر«
من شـما را بـه   « اند: سازد فرموده یم دجاالن را باطل يه تمام ادعاهاک يگریو در سخن د

بر گـردن شـما   ها  آن هک یه وسلم) و به حقیاهللا (صلى اهللا علاران رسول یاحترام نهادن به 
ـ اران پکاران و مـدد یها  آن شوم. یم رکدارند متذ د و یـ چ مسـأله جد یامبر شـما بودنـد. هـ   ی
 یرسـول اهللا صـل   يردنـد. آر کسـازش ن  یچ مبتدعیرده و با هکن اضافه نیبه د یمستحدث

 .3»شدندر کمتذها  آن ه و آله مرا به احترام نهادن بهیعل
اهللا  یرسـول اهللا صـل   يروز« انـد:  گفته یدر سخن -اهللا عنهما یرض- یو حسن بن عل

 .4»من است ییر مانند سمع و شنواکه و آله فرمودند: ابوبیعل
در صلح خـود   یحسن بن عل«د: یگو یم ن دشمنان اهل سنتیتر بزرگ از یک یمجلس

ـ اهللا عل یاهللا صل ه به قرآن و سنت رسولکه، از او تعهد گرفتند یبا معاو ه و آلـه و سـنت   ی
 .1»ندکن عمل یراشد يخلفا

                                                 
 ط بیروت. 2/344الذهب للمسعودي  مروج -1

 .383نهج البالغه بتحقیق صبحی صالح  -2
 .2/621حیاه القلوب للمجلسی  -3
 ط ایران. 110. و معانی االخبار البن بابویه القمی ص 1/313عیون االخبار  -4



 تشیع و معتقدات آن    150

شـان در در  یق دانسـته و از سـنت ا  یر را صدکابوب -هیرحمت اهللا عل-امام محمد باقر 
نـزد امـام    یشخصـ «ع گفته شـده:  یاز مراجع تش یکیدر  اند. جسته یم خود بهره يفتواها

 وریر خود را زیز شمشیق نیر صدکندارد. ابوب یالکار اشکن یمحمد باقر (ع) پاسخ دادند: ا
ق ید: چگونه شـما او را صـد  یرده و پرسکن سخن تعجب یدن ایبا شن یشخص اند. داده یم

ق. یردند و فرمودند: بله، صدکخود برخاسته و رو به قبله  يد؟ امام فوراً از جایده یم لقب
ق یشان صدیه به اکس کآناز سخنان  یچ سخنیا و آخرت هیدوارم خداوند متعال در دنیام

 . 2»نندکق و قبول نیلقب ندهد را تصد
لت عمـر  یر فضـ کـ من من« اند: گر گفتهید یدر سخن -هیرحمت اهللا عل-امام محمد باقر 

 . 3»دانم یم تر افضل شانیر را از اکستم، اما ابوبین
 در پاسـخ بـه   -هیرحمت اهللا عل-امام جعفر صادق  یعنیفرزند برومند امام محمد باقر 

آن دو، « انـد:  د، گفتـه یپرس -اهللا عنهما یرض-ر و عمر کشان در مورد ابوبیه از اک یشخص
ا را بـدرود گفتنـد.   یـ رده و بر آن دنک يخود را بر حق سپر یه زندگکعادل بودند  یامامان

 . 4»رحمت خداوند بر آنان باد
  اند: رده است گفتهکن سؤال را مطرح یه همک یو در پاسخ به زن 
. زن ياحتـرام بگـذار  ها  آن ه آن دو را دوست داشته و بهکزن! بر تو واجب است  يا«
 م شما مرا به دوست داشتن و احترام گذاشتن بهیامت بگویپرسد: و در روز ق یم گریبار د

 . 5»د؟ امام (ع) پاسخ دادند: بلهیردکامر ها  آن

                                                                                                                              
ص ط طهران. الفصول المهمه فی معرفه احـوال االئمـه البـن الصـباغ      1/393جالء العیون للمجلسی  -1

 .314. منتهی االمال للعباس القمی ص 163
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 .230االحتیاج للطبرسی ص  -3
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-در مـورد عثمـان بـن عفـان      يگریدر سخن د -هیرحمت اهللا عل-امام جعفر صادق 
مردم!  يدهد: ا یم از آسمان ندا بر يا دهنده ده دم ندایهر روز سپ« اند: گفته -اهللا عنه یرض
 نـدا بـر   يگـر یروان او رستگار هستند. و به هنگام غـروب نـدا دهنـده د   یو پ ید علیبدان

 .1»روان او رستگار هستندید عثمان و پیمردم! بدان يدهند: ا یم
اران رسول اهللا (صـلى  یان مقام و منزلت یدر ب -هیرحمت اهللا عل- يرکعسامام حسن 

ـ ا در مید: آیپرس یاز خالق هست -ه السالمیعل- یموس يروز« اند: ه وسلم) گفتهیاهللا عل ان ی
ـ  ینم ! مگریموس ياران من باشند؟ خداوند متعال پاسخ دادند: ای  يلت و برتـر یفضـ  یدان
 امبرانیـ ر پیمحمـد بـر سـا    يلت و برتـر یامبران ماننـد فضـ  یـ ر پیاران سایاران محمد بر ی
 . 2»د؟باش یم

نـه  کیگر مسلمانان را از بغـض و  ید یدر سخن -هیرحمت اهللا عل- يرکامام حسن عس
 یسـ کاگـر  « اند: ه وسلم) بر حذر داشته و گفتهیامبر (صلى اهللا علیاران پیداشتن نسبت به 

را در دل بپرورانـد،  ها  آن از ياحد یا حتیشان و یا یاران گرامینه آل محمد و کیبغض و 
ن عذاب بر تمام خالئق نازل یه اگر اکدچار خواهد ساخت  یخداوند متعال او را به عذاب

 . 3»ردکخواهد  كرا هال یشود همگ
 يرکعه امـام حسـن عسـ   یه خـود را شـ  یکسـان کاز  یسـت یات باینگونه روایدن ایبا شن 

را ها  آن رده وکه وسلم) را لعنت یاهللا (صلى اهللا علاران رسول ین حال یپندارند و در ع یم
د و بـه بارگـاه   یم خود بهراسـ ید از عاقبت و خیخواه ینم اید آیدانند پرس یم افر و منافقک

 د؟ ینکتوبه  یاله

                                                 
 .8/209الکافی فی الفروع  -1
(لفظ روایت از کتاب البرهان 3/228ط الهند. البرهان لهاشم البحرانی  65تفسیر الحسن العسکري ص  -2

 نقل شده است).

 .196تفسیر الحسن العسکري ص -3
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اران یشان، یو فرزندان برومند ا -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین علیر المؤمنی، اميآر
قائـل   یانیاحترام شاها  آن يار دوست داشته و برایوسلم) را بسه یرسول اهللا (صلى اهللا عل

ه وسلم) یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیردن از ک یبزرگداشت و قدردان يبراها  اند. آن بوده
ن یان از ایعیت شیثرکاما متاسفانه ا اند. نام نهاده ها، آن يها نام از فرزندان خود را به یبرخ
نگـاه   یدارند با مخف یله سعیر و حکز با میع نیسردمداران تش اطالع هستند. و یب قتیحق

ت رسـول اهللا (صـلى اهللا   ین اهل بیه بک یو محبت يان را از برادریعیقت شین حقیداشتن ا
ـ  یاطالع نگاه دارند. عل یب شان وجود داشته استیاران ایه وسلم) و یعل -طالـب   یبن اب

اران رسـول اهللا (صـلى اهللا   یـ ن یاز بهتر ردنک یبزرگداشت و قدردان يبرا -اهللا عنه یرض
 ی. حسن بن علـ 1ر و عمر و عثمان نام نهادندکه وسلم) سه تن از فرزندان خود را ابوبیعل
در  ی. اصـفهان 2انـد  ر و عمـر بـوده  کابـوب  يز صاحب دو فرزند بنامهاین -اهللا عنهما یرض-
ه در کـ بـود   یسانکطالب از جمله  یبن اب یر بن حسن بن علکابوب«د: یگو یم تاب خودک
 . 3»به قتل رساند يد. او را عقبه بن غنویربال به شهادت رسک

 . 4»دیربال بشهادت رسکعمر بن حسن در «گفته است:  یو مجلس
. 5انـد  ر و عمـر داشـته  کابـوب هـا   بنـام  ز دو فرزندین -اهللا عنهما یرض- ین بن علیحس 

 یدند: علـ یربال بشهادت رسـ کن (ع) سه تن در یاز فرزندان امام حس«د: یگو یم يمسعود
 . 1رکو ابوب یبر و عبد اهللا صبکا
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ان هر ساله در تاسوعا و عاشورا خود را بـه  یعیه شکاست  یتعجب و شگفت یبس يجا
ن یتـر  کوچـ ک ر و عمـر بـن حسـن   کاز اسم فرزند ابـوب  یشانند اما حتک یم و خون كخا

دارنـد   یعمامه به سر سعه دجاالن کته است کن نیننده اکن مساله روشن یندارد ا یاطالع
ان بـه  یعیند تـا مبـادا شـ   یخ بزدایرا از تار ها تیشخص نیش ایخو يویحفظ منافع دن يبرا

ه وسلم) وجود داشته است یاران رسول اهللا (صلى اهللا علین تمام یه بک یت و محبتیمیصم
از حقائق روشن  ياریساد خواهد شد و بسکن صورت بازار دجاالن یببرند. چون در ا یپ

. و 2بنام عائشه داشته اند يز دخترین -هیرحمت اهللا عل-ن ین العابدیواهند گشت. امام زخ
ز یـ اظم نکـ بن جعفر ملقـب بـه    ی. موس3ر بوده استکشان ابوبیه اینکن گفته شده یهمچن
بنـام عائشـه    ين صـاحب دختـر  یشان همچنی. ا4ده اندیر نامکاز فرزندان خود را ابوب یکی

 . 6اند بنام عائشه داشته يز دخترین يبن محمد هاد ی. عل5بوده اند
 یـک ا، یـ م در تمـام دن یتوان ینم م چرا مایم بپرسیخواه یم قین حقایبا ا ییپس از آشنا

هـا   آن رویـ عه و پیه خود را شیکسانکاز  یه حداقل به تأسکم ینکدا یعه مذهب را پیفرد ش
 ا عائشه نام نهاده باشد؟ یا عمر و یر و کاز فرزندان خود را ابوب یکیداند،  یم
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 ،تیعه و اهل بیش
ت رسول اهللا (صلى اهللا یموضع اهل سنت و جماعت نسبت به اهل ب

 ه وسلم)یعل

ده یـ ه وسلم) همـواره بـا د  یاهللا عله رسول اهللا (صلى یاهل سنت و جماعت بنا بر توص
نند. و معتقد هستند ک یم ادی یکیرا به نها  آن سته ویشان نگریت ایر به اهل بیاحترام و تقد

 د.باش یم و ضاللت انسان یبر گمراه یعالمتها  آن به یاحترام یب بد گفتن و
 ه وسـلم) ارتبـاط  یـ ه بـا رسـول اهللا (صـلى اهللا عل   یکسـان کاهل سنت و جماعت تمـام  

ـ را از اهـل ب ها  آن دارند همچون همسران و فرزندان و عموها و فرزندان يشاوندیخو ت ی
 دانند. یم ه وسلم)یرسول اهللا (صلى اهللا عل

 شان هستند؟یت ایه وسلم) از اهل بیا همسران رسول اهللا (صلى اهللا علیآ
از قـرآن   یاتیم و به آن آینکمراجعه  ین سؤال به زبان عربیافتن جواب ای يما اگر بر ا

م همسـران  یببر یم پیتوان یم م،ینکافیب يار برده شده نظرکب» اهل«لمه کها  آن ه درکد یمج
 شـان محسـوب  یت ایه از اهل بکهستند  یسانکن یه وسلم) نخستیرسول اهللا (صلى اهللا عل

 گردند. یم
 نگونه گفته شده است:یا» اهل«لمه ک یدر مورد معن یزبان عرب يها فرهنگ در
روان آن. یپ یعنین خانه. اهل مذهب ینکسا یعنین امر. اهل خانه یمسئول یعنیاهل امر «

 .1»همسر او یعنیاهل مرد 
 .2»ردک(آن مرد) ازدواج  یعنیتاهل «د: یگو یم ن رابطهیدر ا يزمخشر
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اهل مرد، همسـر او اسـت. و   «د: یگو یم »اهل«لمه ک یز در مورد معنیل بن احمد نیخل
 .1»دباش یم ازدواج یتاهل بمعن

ـ  یـ ن نیهمچون فرهنگ مع یزبان فارس يها فرهنگ در گفتـه  » تاهـل « یز در مـورد معن
 ».ال و اوالد شدنیع يردن، زن گرفتن، داراک ییزناشو«شده: 

 همسـر » اهـل «لمـه  ک یمعنـ ن یتـر  یاساس یه در زبان عربکن مطلب یپس از دانستن ا
د به چه یلمه در قرآن مجکن یا مینیم و ببینکافید بیات قرآن مجیبر آ يد نظرییاید، بباش یم

 ار برده شده است.کب ییمعنا
 د:یفرما یم -ه السالمیعل-م یخداوند متعال در سوره هود در مورد قصه ابراه

تُهُ ٱوَ ﴿
َ
َ�َٰها �ِإِۡسَ�َٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَ�َٰق َ�ۡعُقوَب  ۥۡمَر� ۡ  قَالَۡت  ٧١قَآ�َِمةٞ فََضِحَكۡت فَبَ�َّ

ٌء َعِجيٞب  نَا۠ َعُجوزٞ َوَ�َٰذا َ�ۡعِ� َشۡيًخاۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ
َ
ِ�ُ َو�

َ
ْ  ٧٢َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ َءأ ۡمرِ  قَالُٓوا

َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
�

ِۖ ٱ ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ
َ
ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ  .]73-71هود: [ ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

دن عـذاب قـوم   یدن خبر فـرا رسـ  یستاده بود. او (از شنیم ایآن حال) همسر ابراهدر «(
عقوب یبنام  يبنام اسحق و از اسحق به نوه ا يبر لب زد. ما او را به فرزند يلوط) لبخند
سـالخورده و   یه زنکن است من کا ممیبر من، آ يم گفت: وایم. همسر ابراهیبشارت داد

ـ ار شـگفت انگ ین مسأله بسـ یا یا آورم؟ براستیبه دن ير هستم، فرزندیپ يشوهر يدارا ز ی
ات کـ ؟ رحمـت و بر ینک یم ار و اراده خداوند تعجبکا از یاست. فرشتگان به او گفتند: آ

 ».تیاهل ب يخداوند بر شما باد ا
ـ بعنوان اهـل ب  -ه السالمیعل-م یه چگونه همسر ابراهکم ینیب یم ه بوضوحین آیدر ا ت ی

 ار برده شده است.کب» میکعل«ر کر جمع مذیشان ضمیشده و در مورد ا یشان معرفیا
فرموده -ه السالمیعل- یموس یاز داستان زندگ ین خداوند متعال در مورد قسمتیهمچن

 است:
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ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل ٱ۞فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ۡ�

َ
ورِ ٱَءا�ََس ِمن َجانِِب  ۦٓ وََساَر بِأ ۡهلِهِ  لطُّ

َ
ْ ٱنَاٗرۖ� قَاَل ِ�  ۡمُكُثوٓا

ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر�  .]29القصص: [ ﴾إِّ�ِ
ان رسـاند، بـا همسـر    یب) به پایمدت مورد اتفاق را (در خدمت شع یه موسیکهنگام«

رد. او بـه  کـ وه طور مشـاهده  کرا از جهت  یمصر) براه افتاد. او در راه، آتش يخود (بسو
سـب  ک يد (تا مـن خبـر  یباشنجا منتظر یشما ا ام. ردهکمشاهده  یاهل خود گفت: من آتش

 ».نمک
ه یـ عل- یم خداوند متعال به هنگام سخن در مـورد همسـر موسـ   ینیب یم زیه نین آیدر ا
ن مـراد از اهـل   یند. چون بنابر اقوال تمام مفسـر ک یم ادی یاز او بعنوان اهل موس -السالم

نبـوده  شـان  ین سفر بـه همـراه ا  یدر ا يگریس دکچیرا هید. زباش یم شانی، همسر ایموس
 است.

قَاَل  إِذۡ ﴿ ر قول خداوند در سوره نمل:یعه در مورد تفسین شیاز مفسر یکی یطبرس 
ۡهلِهِ 

َ
 .1»ب گفت...یدختر شع یعنیبه همسر خود،  یموس«د: یگو یم .]7النمل: [ ﴾ۦٓ ُموَ�ٰ ِ�

ه یـ م خداوند متعال از همسران رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  ینیب یم زیو در سوره احزاب ن
 شان نام برده است:یت ایبعنوان اهل ب وسلم)

َها﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ۡ�يَاٱ ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ َمّتِۡعُ�نَّ  �ُّ

ُ
َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َ ٱُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �ن ٢٨َوأ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ َعدَّ  �َّ

َ
أ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف  �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ  ٢٩لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت ِمنُ�نَّ أ ِت ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
َمن يَأ

� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  ۡلَعَذاُب ٱلََها  ِ ٱِضۡعَفۡ�ِ ِ َورَُسوِ�ِ ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت مِ  ٣٠�َِسٗ��  �َّ َوَ�ۡعَمۡل  ۦنُ�نَّ ِ�َّ
ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما 

َ
َ�ۡ�ِ َوأ ۡجَرَها َمرَّ

َ
ٓ أ َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ  ٣١َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

َ
لَۡسُ�َّ َكأ

ۚ ٱإِِن  لنَِّسآءِ ٱ َقۡيُ�َّ َّ�  ِ ِيٱَ�َيۡطَمَع  لَۡقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب ۡعُروٗفا  ۦِ� قَلۡبِهِ  �َّ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  َوقَۡرنَ  � ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َوأ
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َ ٱ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱُم ِ�ُۡذهَِب َعن�ُ  �َّ
َ
 ٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ِ ٱَما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  �َّ
  .]34-28األحزاب: [

د، یآن هسـت  يهایو خوشـ  يویدن یامبر، به همسران خود بگو: اگر به دنبال زندگیپ يا«
امبر و آخـرت را  یـ طالقتان دهم. و اگر خداوند و پ یکیداده و به ن ید تا شما را متاعییایب

ـ  يارکـ و یکه راه احسان و نکآن عده از شما  يد خداوند براید، بدانیخواهان رنـد  یش گیپ
گناه ب کس از شما مرتکامبر، هر آنیهمسران پ يا ساخته است. ایمه یمیاجر و پاداش عظ

 يار بـرا کـ ن یگران خواهد بود و ایگردد، عذاب و عقاب او، دو برابر عقاب د یتیو معص
 سور است. یار سهل و میخداوند بس

امبر گـردد و عمـل   یس از شما فرمانبردار او امر خداوند و پکامبر، هر آنیهمسران پ يا
(در بهشـت) رزق و  او  يم داد و برایو انجام دهد، پاداش او را دو برابر خواهیکصالح و ن

 م.یا ا ساختهیمه ییو یکن يروز
ر ید هرگـز هماننـد سـا   یریش گیپ يارکزیو پره يامبر، اگر شما راه تقویهمسران پ يا

د داشـت). شـما هرگـز بـا     یـ ع تر خواهیرف یه مقام و منزلتکد بود (بلیزنان صالحه نخواه
و هوس) اسـت بـه طمـع     يمار (هویه دلش بکس کد، تا مبادا آنیلطافت و ناز سخن مران

د و ینیتان بنشید. و در خانه هاییسخن گو یستگیه با متانت و شاکه بر شما است کافتد. بل
شـوف  کگرفـت م  یمـ  ت صـورت یـ ه در زمـان جاهل کـ  یهرگز بدن خود را همانند تبرج

ـ نک يامبر او فرمانبردارید و از خداوند و پیات دهکد و زید. نماز بپا داریمساز اهـل   يد. ای
تان  و منزه كت را از شما دور سازد و پایخواهد گناه و معص یم امبر، همانا خداوندیت پیب

شـود را   یمـ  تـان تـالوت  یه در خانـه ها کـ ث یات و احادیگرداند. بر شما است آنچه از آ
ز آگـاه بـوده و بـه تمـام امـور دانـا       یه خداوند بر همه چک ید. براستیاد بسپاریخوانده و ب

 ».است
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را خطـاب   یه ارشـادات یه در چند آکنیم خداوند متعال پس از اینیب یم زیات نین آیدر ا
را با ها  آن 33ه شماره یان داشته است، در آیه وسلم) بیبه همسران رسول اهللا (صلى اهللا عل

ه کـ نیاسـت بـر ا   يدییـ ن خود مهـر تأ یه اکدهد  یم مورد خطاب قرار» تیاهل ب«عبارت 
 شان قرار دارند. یت ایعه اهل بیدر طله وسلم) یامبر (صلى اهللا علیهمسران پ

ر پـا  یـ ه زکـ بـر آن دارنـد    یه ظالمانه و مغرضانه سعک یو هستند دجاالناند  البته بوده
د، همسـران  یاز قرآن مج ياریات بسیده گرفتن آیو با ناد یلمات عربکگذاشتن مدلوالت 

 ند. بعنـوان مثـال  شان خـارج سـاز  یت ایره اهل بیه وسلم) را از دایرسول اهللا (صلى اهللا عل
ـ ند اگر مراد از اهل بیگو یم سوره احزاب 33ه یدر مورد آها  آن ت رسـول اهللا (صـلى اهللا   ی
» نکطهـر ی«و » نکعن«غه مؤنث یبا صها  آن بودند پس چرا یم شانیه وسلم) همسران ایعل

 اند؟ مورد خطاب قرار نگرفته
نندگان آن کرد مطرح که بتوان تصور کار آسانتر از آن است یبس ها سؤال نگونهیجواب ا

چـون در مـورد   انـد   ار رفتـه کر بکن سبب بصورت مذین ضمائر به ایندانند. اآن را  پاسخ
م به هنگـام  یدیز دین نیشیات پیدر آ اند. ار برده شدهکاست ب ير مجازکه مذک» اهل«لمه ک

ار برده شـد.  کر بکر مذیضم -ها السالمیعل- یم و همسر موسیسخن در مورد همسر ابراه
ه مردان و زنان با هم مورد خطاب یکد هنگامیم در قرآن مجیدان یم ن همه مایو عالوه بر ا

ت رسـول  یـ ز چون اهل بیه نین آیشود. در ا یم ر استفادهکغه جمع مذیرند از صیگ یم قرار
ر کر جمـع مـذ  یگردد و هم زنان، از ضـم  یم ه وسلم) هم مردان را شاملیاهللا (صلى اهللا عل

 اده شده است. استف
ن یشیات پیبه آ یه تعصب را از خود دور سازد با نگاهک ییقت جویالبته هر انسان حق

ـ  یمـ  یرار شده، براحتکت» امبریهمسران پ يا«حا عبارت ین بار صریچندها  آن ه درک د توان
ت یـ عـه اهـل ب  یه وسـلم) در طل یه همسران رسول اهللا (صلى اهللا علکد یببر یته پکن نیبه ا

 شان قرار دارند. یا
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 ه وسلم)یت رسول اهللا (صلى اهللا علیعه و اهل بیش
 يم بنـد یه وسـلم) تقسـ  یت رسول اهللا (صلى اهللا علیع در رابطه با اهل بیدر مذهب تش

ـ در ا ل گرفته است.کش یه و اساسیست بر چه پایه معلوم نکوجود دارد  یبیار عجیبس ن ی
ه از کـ ه وسـلم)  یامبر (صلى اهللا علیت پیاهل بس از کنام هر  يظالمانه بر رو يم بندیتقس

ـ یده شده است. در مذهب تشـ یشک یامده خط سرخیاو خوش شان ن ن تمـام اهـل   یع از ب
شناسند. در  یم تین را برسمیو فاطمه و حسنَ یه وسلم) تنها علیامبر (صلى اهللا علیت پیب
ر، عمـر،  کابـوب ه، یـ فیهمچـون محمـد بـن حن    یر فرزندان علین ساین مذهب بجز حسنیا

ن صـورت بـر نـام تمـام     یشوند. و بـه همـ   ینم ت شناختهیعثمان، عباس، جعفر از اهل ب
از  يارین مـذهب بسـ  یـ ده شده است. در ایشکخط سرخ  -اهللا عنه یرض-فرزندان حسن 
  اند. ه وسلم) مورد سب و شتم قرار گرفتهیرسول اهللا (صلى اهللا عل يفرزندان عموها

ت رسـول اهللا (صـلى اهللا   یـ عه نسبت به اهل بیموضع ش یلیتفص ین به بررسیپس از ا
دن لباس حب اهل یه با پوشیکن سخن ثابت خواهد شد آنانی. در امیپرداز یم ه وسلم)یعل
ـ کـ هستند  یروبه صفتان اند، ردهکرو خود یفته و پیرا ش ياریت گروه بسیب بـه اهـل    یه حت
 نسبت بـه  ياریبس يها اهانت نگذاشته وز احترام یه وسلم) نیت رسول اهللا (صلى اهللا علیب

  اند. روا داشتهها  آن

 ه وسلم)یامبر اسالم (صلى اهللا علیاهانت دجاالن به پ -1
بـه   ییهـا  اهانـت  ه متضمنکعه یات شیاز روا یتاب به برخکن یا ير قسمتهایما در سا

 اشاره یاتیبه روانجا تنها یو در ا م.یا ردهکه وسلم) است، اشاره یامبر اسالم (صلى اهللا علیپ
ه وسـلم) اهانـت شـده    یامبر اسالم (صلى اهللا علیبه ناموس و شرف پها  آن ه درکم ینک یم

 است. 
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ـ امبر (صـلى اهللا عل یـ ه همسر محبوب پکعه وجود دارند یدر مصادر معتبر ش یاتیروا ه ی
در  ی. حتـ 1سـازند  یمـ  ع زنـا مـتهم  یقه را به عمل شنین عائشه صدیام المؤمن یعنیوسلم) 

را بـر همسـر    یبه هنگام ظهور، حد شـرع  يذوبه گفته شده مهدکات مین روایاز ا یبرخ
 . 2ش خواهد رساندیعمل خو يرده و او را به جزاکاده یه وسلم) پیامبر (صلى اهللا علیپ

ـ ا اند. داده يرا در بطن خود جا يادیز يها اهانت نیو دروغ یات جعلینگونه روایا ن ی
ن ماجرا یبرند. اگر ا یم ر سؤالیه وسلم) را زیاسالم (صلى اهللا علامبر یت پیات شخصیروا
قه یبود عائشه صد یم ه وسلم) روایامبر اسالم (صلى اهللا علیداشت چگونه بر پ یم قتیحق

ن یمردان در صورت بـروز چنـ  ن یتر و زبونن یتر ا پستیخود نگاه دارند؟ آ يرا به همسر
 دهند؟ ینم همسر خود را طالق يواقعه ا
ن ماجرا یقت ایامبر از حقید پید شایبگو یاهین روسیفرار از ا يبرا ین است دجالکمم

 اند؟ مطلع نشده
ـ امبر (صـلى اهللا عل یگفت اگر پ یستیبا ین سختیدر جواب چن ه همـواره  کـ ه وسـلم)  ی

ش آگـاه  ین مـاجرا در مـورد همسـر خـو    یقت ایشده، از حق یم شان نازلیبر ا یاله یوح
بـه   ین سـخنى، اهـانت  یرفتن چنیا پذید؟ آین ماجرا را دانستیقت ایجا حقکنشدند، شما از 
امبر خـود را  یداشت چرا خداوند متعال پ یم قتین ماجرا حقیست؟ اگر ایخداوند متعال ن

چند  یاتیسازند؟ و چرا خداوند متعال آ كرا از خود پا یین رسوایاز آن آگاه نساخت تا ا
ست و یه بیقه اختصاص داده و درآین عائشه صدیاز سوره نور را به اثبات برائت ام المؤمن

و زنـان  اند  نینچنیا یست در خور مردانیو ناشا كن سوره فرموده است: زنان ناپایششم ا
 یچ انسـان مسـلمان  یا هـ یـ ن صـفات هسـتند. آ  یبه همـ  یسته در خور مردانیصالحه و شا

 اند؟ ست بودهیو ناشا كه وسلم) ناپایامبر اسالم (صلى اهللا علید پی بگواذ باهللاید والعتوان یم
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ن سخن یم بر ایر مستقیمان دارند، بطور غیا یات جعلینگونه روایه به صحت ایک، آنانيآر
 ند:یفرما یم قهیشه صدیخداوند متعال در اثبات برائت عا اند. د گذاشتهییمهر تأ

ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ۡ�َبِيُثونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿ ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  لطَّ لِلطَّ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
 .]26النور: [ ﴾٢٦أ

 كار و ناپاکزشتدند. و مردان یو پل كناپا یسته و در خور مردانید شایو پل كزنان ناپا«
ـ یـ و صـالحه ال  كدند. و زنان پایار و پلکبد یسته و در خور زنانیشا ـ یا یق مردان ن و ینچن

ه در ک یاران از بهتانکویکزگان و نکین پایا اند. ن صفتیبد یق زنانیو صالح ال یمردان متق
ـ  اند. و منزه كشود پا یم گفتهها  آن مورد و یکـ ن یآنان را از جانب خالقشان آمرزش و رزق

 ». ا گشته استیمه
ر یقه و سـا یه عائشـه صـد  کبه خداوند متعال  یاهانت یاتین روایح دانستن چنیا صحیآ

ه ششـم سـوره احـزاب، امهـات (مـادران)      یه وسلم) را در آیامبر (صلى اهللا علیهمسران پ
 ست؟ یناند  ن لقب دادهیمؤمن

ه وسـلم) در  یـ علامبر اسـالم (صـلى اهللا   یت و شرف پیر شد، شخصکعالوه بر آنچه ذ
ـ از ا یکـی قرار گرفته است. در  یاحترام یب ز مورد اهانت وین يگریات دیروا ات یـ ن روای

آن را  هکـ لحاف داشتند  یکه وسلم) و عائشه تنها یرسول اهللا (صلى اهللا عل«شود:  یم گفته
 ز بـا یـ (ع) ن یه امام علـ ک ها شب از یردند. برخک یم خود پهن يدن بر رویبه هنگام خواب

دادند و اگـر   یم ن آندو قراریه وسلم) خود را بیدند رسول اهللا (صلى اهللا علیخواب یها م آن
ن یرده و با اکبر آمده  يزند، لحاف را مقداریخود برخ يخواستند از جا یم شب يها مهین

 .1»ردندک یم جادی(ع) فاصله ا ین عائشه و امام علیب یبر آمدگ
ـ بـه پ  ین اهانت بزرگینچنیت، ایاهل بن دجاالن بنام حب ید چگونه اینیبب امبر اسـالم  ی

ن اجـازه را بـه   یا ها انسان نیتر و زبونن یتر ا پستیآ اند. ه وسلم) روا داشتهی(صلى اهللا عل
دهد؟  يه او و همسرش قرار دارند، جاک یر لحافینا محرم را در ز يه مردکدهد  یم خود
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ر لحاف تنهـا  یش در زیبا همسر خوزد و آن مرد را یشب خود بر خ يها مهیو پس از آن ن
 را معتبـر و موثـق  هـا   آن عهیه شـ کـ  يات مصادرین است حال و روز روایا يگذارند؟ آر

 داند!  یم
م تا ثابت گـردد حـب   یخوان یم را زیآم اهانت ن ویات دروغین روایاز ا يگریت دیروا
 ت گفته شده:ین روایضربه زدن به اسالم. در ا ياست برا يا بهانه تیاهل ب
ـ امبر (صـلى اهللا عل یطالب (ع) به خانه پ یبن اب یعل يروز« شـان  یه وسـلم) رفتنـد. ا  ی
ـ ک یانک(ع) در م یافتند. امام علیر و عمر را در آنجا کابوب امبر و عائشـه وجـود   یـ ن پیه ب

جز ران من و ران رسول  ییشان گفت: مگر جاین هنگام عائشه به ایداشت، نشستند. در ا
 .1»ن عائشهکن سخن خطاب به عائشه فرمودند: بس یدن ایامبر با شنی؟ پياوردیر نیاهللا گ

ه وسلم) روا یامبر اسالم (صلى اهللا علیت پیت به ناموس و شخصین روایه در اک یاهانت
 ات را از خود سـاخته و ینگونه روایه اکاست  یسانکنه آن کیشده است، روشنگر حقد و 

 اند. ش نگاشتهیخو يها تابک را درها  آن

 ه وسلم)یاهانت دجاالن به همسران رسول اهللا (صلى اهللا عل -2
ـ  یشیما در سخنان پ ر کـ مقـرر گشـته و بـا ذ    ین خود با استدالل به آنچه در زبـان عرب

ت رسـول اهللا (صـلى اهللا   یـ ه از اهـل ب یکسانکن یم نخستیردکد ثابت یاز قرآن مج ییمثالها
م خداوند متعال ین گفتیو همچنند. باش یم شانیگردند، همسران ا یم ه وسلم) محسوبیعل

ه وسلم) را امهـات (مـادران)   یه ششم سوره احزاب همسران رسول اهللا (صلى اهللا علیدر آ
داند واجب اسـت احتـرام    یم ه خود را مؤمنک یتیپس بر هر شخص اند. ن لقب دادهیمؤمن
 ن قائل گردد.یرا نسبت به امهات مؤمن یانیشا

شـود   ینم ن گذاشتهیبه امهات المومن یچ احترامیتنها هع نه یاما متأسفانه در مذهب تش
ز اشـاره  یـ ه قبالً نکگردد. همانگونه  ینم یوتاهکها  آن ه از هر گونه بدو ناسزا گفتن بهکبل

                                                 
 .225ص  4البرهان فی تفسیر القرآن لهاشم البحرانی ج -1



 تشیع و معتقدات آن    164

ـ یه وسـلم)  ین همسر رسول اهللا (صلى اهللا علین مذهب، محبوبتریم در ایردک عائشـه   یعن
گـر،  ین دیو دروغـ  یات جعلیدر روا. و 1ده استیاب فعل حرام گردکقه متهم به ارتیصد
 يروز«ات گفته شده: ین روایاز ا یکیز زده شده است. در ین ي گرید يها تهمت شانیبه ا

فـر از  کردند و فرمودند: سـر چشـمه   که وسلم) به خانه عائشه اشاره یامبر (صلى اهللا علیپ
 .2»نجا استیا

داشـتند   یسـع  - عنهمااهللا یرض-نند عائشه و حفصه ک یم ن دجاالن ادعاین ایو همچن
 . 3شان را به قتل برسانندیرده و اکامبر را مسموم یپ

 رد؟ ین را بپذیات دروغینگونه رواید اتوان یم یچ انسان عاقلیا هیآ
ه یامبر اسالم (صلى اهللا علیه پکنند بلک یم نین توهیات نه تنها به امهات المؤمنین روایا

داشـتند و عائشـه    یم قتیات حقینگونه روایاگر ادهند.  یم ز مورد اهانت قراریوسلم) را ن
 ننـد بودنـد، طـالق نـدادن او را چگونـه     ک یم فیعه توصیات شیه رواکقه همانگونه یصد

 رد؟که یتوج توان یم

 ه وسلم)یاهانت دجاالن به فرزندان رسول اهللا (صلى اهللا عل -3
ـ نند اک یم وسلم)ه یه دجاالن به دختران رسول اهللا (صلى اهللا علک ین اهانتیتر بزرگ ن ی

 د: یگو یم نیند. حسن االمدان ینم شانیرا فرزندان اها  آن هکاست 
را مـورد   یخیات تاریاما اگر ما روا اند. امبر چهار دختر داشتهیپاند  ردهکر کن ذیمؤرخ«
بجز فاطمه زهرا (ع) ها  آن ندکه ثابت کوجود ندارد  یلیچ دلیم هینیب یم میقرار ده یبررس

جـه از همسـر   یاحتماال دختران خدها  اند. آن ه وسلم) بودهیاهللا(صلى اهللا عل دختران رسول
 . 4»ندباش یم او یقبل
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 -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یاهانت دجاالن به عل -4
ن یز از تـوه ین -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یعل یه حتکد یم دین قسمت خواهیدر ا
دفاع  يه ادعاکته است کن نیننده اکن مسأله ثابت یو ا اند. دجاالن در امان نبوده ییو بدگو
ه همانا ضـربه زدن بـه   کد یپل یدن به هدفیرس يله برایرنگ و حیجز ن يزیت چیاز اهل ب

اران رسول یردند تمام کردند تمام کتمام، ادعا  یست. نخست با گستاخید، نباش یم اسالم
و گفتند مـا عاشـقان پـر و پـا      شان مرتد شدند.یه وسلم) پس از وفات ایاهللا (صلى اهللا عل

ت یم به اهل بیر مستقیله و بطور غیر و حکم. و پس از آن با میامبر هستیت پیقرص اهل ب
 يهـا  تیشخص ب به تمامین ترتیردند. و بدکز اهانت یه وسلم) نیرسول اهللا (صلى اهللا عل

 ببرند. نیرا نزد مسلمانان از بها  آن اهانت شده تا اعتبار و احترام یخ اسالمیتار
ـ ت یـک با اند  ردهک ید دجاالن چگونه سعیم دین مثال خواهیدر اول  ر دو نشـان بزننـد.  ی

ه وسـلم) همچـون   یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیاز  یسو برخ یکت از ین روایدر اها  آن
ترسو  يطالب مرد یبن اب یگر از علید ينند و از سوک یم یر را ظالم و مزدور معرفکابوب

ه از قصـه بـه   کت ین روایز ندارد. در ایجرأت دفاع از خود را ن یه حتکند ساز یم و زبون
 د آمده است:یگو یم سخن -اهللا عنه یرض-ق یر صدکدن ابوبیخالفت رس

شـان  یر قنفذ را به سراغ اکر سرباز زدند، ابوبکعت با ابوبی(ع) از ب یه امام علیکهنگام«
(ع)  یرده و وارد آن شدند. امام علک(ع) حمله  یارانش به خانه امام علیفرستادند. قنفذ و 

بـه   یشـان را گرفتـه و طنـاب   یاها  آن ر خود رفتند. امایبه سراغ شمشها  آن دنیبه محض د
ها  آن يدند. فاطمه (ع) خواستند جلویشکشان انداختند و امام (ع) را به طرف در یگردن ا

شان زد و امام یبه ا یمکضربه محه در دست داشت ک یرند. اما قنفذ ملعون با شالقیرا بگ
 .1»ر بردکشان انداخته بود نزد ابوبیه به گردن اک یدن طنابیشک(ع) را با  یعل

ن سـرداران  یتـر  بـزرگ  از یکیطالب  یبن اب ین از علیت دروغین رواید چگونه اینیبب
ـ از روا یه در برخکاست  ین در حالیسازد. ا یم زبون و خوار یتیخ اسالم شخصیتار ات ی
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ه کنند ک یم ياده رویطالب افراط و ز یبن اب یعل ییگر چنان در قدرت و تواناین دیدروغ
 سازند. یم یالیخ یتیاز او شخص
 نسـبت  -اهللا عنهـا  یرضـ -طالب را به فاطمه  یبن اب یگر اهانت به علید یتیو در روا

 دهند. یم
ه یاهللا (صلى اهللا علراث رسول یر بر سر مکن فاطمه و ابوبیه بیکهنگام«ند: یگو یم ها آن

ن اخـتالف دور نگـاه داشـتند و    یـ (ع) خود را از ا یوسلم) اختالف حاصل شد و امام عل
ـ  يشان گفتند: ایت به ایو عصان یردند، فاطمه با ناراحتکبه فاطمه ن کیمکچ یه  یفرزند اب

ـ . در ا1..». و يا ردهکـ  رده و در معـرض اتهـام جـا خـوش    کمه نوزاد به تن یطالب! مش ن ی
ن شـده اسـت.   یتـوه  یبـزرگ اسـالم   يها تیشخص نین به هر سه تن از ایت دروغیروا
 یناتوان و ترسو معرفـ  يمرد یپرخاشگر و عل یظالم و غاصب، فاطمه زن یر شخصکابوب

  اند. شده
ـ   یلثوم دختر علـ کو در رابطه با قصه ازدواج عمر بن الخطاب با ام  -طالـب   یبـن اب

را متهم  -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یاسالم علد ی، سردار رش-نیاهللا عنهم اجمع یرض
ـ ن هـا  انسـان  نیتـر  و زبـون ن یتر پست یه حتکاند  ردهک یرفتن ذلتیبه پذ ز بـه آن تـن در   ی

خواستند دختـر   ینم (ع) هرگز یامام عل«عه گفته شده: یقه الشیتاب حدک. در نخواهند داد
خـود عبـاس را    يشـان عمـو  یلثوم را به عمر دهند، اما ترس از عمر سبب شد اکخود ام 

ـ ند: ابا عبـداهللا در ا یگو یم . و2»لثوم را به عقد عمر در آوردکردند تا ام کل کیو ن رابطـه  ی
 .3»ردندکاز ما غصب آن را  هکبود  یفرج غصبناه = آن فرج کان ذل« اند: گفته
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ا یل و برهان است؟ آیبه دل یاجیچ احتیات هینگونه رواین بودن ایاثبات دروغ يا برایآ
ست ین مسأله نیننده اکد اسالم، ثابت یطالب سردار رش یبن اب ین علیرالمومنیام یزندگان

 ستند؟یش نیب یان و دجاالنی، دروغگویو طبرس یو مجلس ینیلکو یه طوسک
افر کـ ، منافق و -اهللا عنه یرض-عه عمر یات و اعتقادات باطل مذهب شیمگر بنا بر روا

طالب دختـر   یبن اب یافر و منافق سبب شد علک ینبوده است؟ پس چگونه ترس از انسان
ـ  ها انسان نیتر ا پستیخود را به ازدواج او در آورند؟ آ تـن در   ين ذلـت و خـوار  یبه چن

 خواهند داد؟
 یپست و مقام معرف یا دوست و در پیدن ین را به انسانیرالمومنیگر امید یاتیو در روا

 مالیش و خانواده خود را پایخو يت واالین هدف، شخصیدن به ایه در راه رسکنند ک یم
ه پس از وفات رسول اهللا (صـلى اهللا  یکهنگام«ات گفته شده: ین روایاز ا یکیدر  سازد. یم

 ی(ع) شـب هنگـام فاطمـه را بـر االغـ      یردند، امام علکعت یر بکه وسلم) مردم با ابوبیعل
هـا   آن امبر رفتند و ازیاران پینشاندند و دست دو فرزند خود را گرفتند و به در خانه تمام 

 .1»ردندکن کیمکشان یاران به ایدام از کچیخواستند. اما ه کمکدن به خالفت یدر راه رس
 ین معرفـ یو گوشـه نشـ   يمنـزو  یتیطالب را شخص یبن اب یعل يگریت دیو در روا

افتنـد مـردم از   یدر -ه السـالم یـ عل- یه علیکهنگام«شود:  یم ت گفتهین روایدر ا نند.ک یم
انـد   ر جمع شدهکبه دور ابوب ینند و همگک یم يشان خودداریرساندن به ا يارینصرت و 
 .2»دندیو انزوا را برگز ینیدانند، گوشه نش یم فه خودیو او را خل

شان یهرگز ا -اهللا عنها یرض-ند فاطمه یگو یم د اسالمیگر به سردار رشید یو در اهانت
 شان ناخشنود بوده است.یازدواج با ا ده و همواره ازیپسند ینم شیرا به عنوان همسر خو

 ن رابطه گفته شده:یدر ا یتیدر روا
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ش فاطمـه را بـه ازدواج   یه وسلم) دختر خـو یامبر (صلى اهللا علیه پکنیپس از ا يروز«
شـان فاطمـه را   یرفتند. اها  آن شان به خانهیدن اید يطالب در آوردند برا یبن اب یامام عل

ـ ه را از فاطمـه (ع) جو یـ ه وسـلم) علـت گر  ی(صلى اهللا علامبر یافتند. پیان یدر خانه گر ا ی
 یسکشاوندان من یان خویفاطمه، به خداوند سوگند اگر در م يشدند و سپس فرمودند: ا

من و تو را به  یه بدانکدادم. بر تو است  ینم داشت من هرگز تو را به او یم بهتر از وجود
ات یـ ن روایـ دن ای. پـس از شـن  1»آورده استه خداوند تو را به عقد او در کاو نداده ام بل

ـ     يه دجـاالن بـرا  کـ ن مطلب ین و دانستن ایدروغ  نیاز تـوه  یضـربه زدن بـه اسـالم حت
ـ کبه مسأله ربـط دارد اشـاره    يه تا حدودک ینند، جا دارد به مطلبک ینم  هیکـ م. از آنجائین

انسـان  چ یه هـ کـ ع و زشـت هسـتند   یشـن  يها ات به اندازهین روایموجود در ا يها اهانت
گـاه و  یاز جا یه اطـالع چنـدان  کـ ان یعیاز ش یرد لذا برخیرا بپذها  آن تواند ینم یمسلمان
 ع ندارنـد، ی.. در مـذهب تشـ  . و یس و مجلسیم بن قیو سل ینیلکان یآقا يها تابک منزلت

 ن گفته و سخنیم. ایدان ینم حیرا صحها  آن م ویات را قبول ندارینگونه روایند ما ایگو یم
به  یستیباها  آن هکوجود دارد  يا مسأله ن رابطهیح است. اما در ایو و صحیکار نیبسها  آن

ـ ا غیح و یه صحکن است ین مسأله ایمد نظر خود داشته باشند. اآن را  نند وکآن توجه  ر ی
 یقه و انتخـاب اشـخاص بسـتگ   یست و به سلین یث انتخابیت و حدیح دانستن روایصح

را  یت شـروط یـ ح دانستن روایردن صحکقبول  يث برایان حدین وراویه محدثکندارد. بل
د باش یم حیت صحیوجود داشته باشد آن روا یتین شروط در روایه اگر اکاند  مقرر داشته

ند و در صورت عدم وجـود  کن حاصل یقیگردد به صحت آن  یم و بر هر شخص واجب
سـنت و   ن اهـل ید. بعنـوان مثـال محـدث   باشـ  یم حیر صحیت غین شروطها، روایاز ا یکی

اند  ث، وجود پنج شرط را در آن الزم دانستهیح دانستن حدیرفتن و صحیپذ يجماعت برا
م بـه آن  یخـواه  یمـ  نجایباشد. در ا ینم حیصحها  آن ث نزدین صورت آن حدیر ایو در غ

ز موجود در مراجع خـود نسـبت بـه    ین آمیات توهیه رواکمذهب  یعیعده از اشخاص ش
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ن یم: اییدانند بگو یم حیر صحیرا غها  آن طالب را قبول نداشته و یبن اب ین علیرالمومنیام
در مـذهب   یه همگکده اندیر گردکذ ینیدر مراجع و مصادر و توسط مؤلف یات همگیروا
ـ از ا یعه موثق و معتمد هستند. بعنوان مثال برخـ یش  یافکـ تـاب اصـول   کات در یـ ن روای

ه به امام زمان نشان داده شده کعتقدند عه میش يتاب علماکن یو در مورد ا اند. ت شدهیروا
 . 1»است یافکان ما یعیش يتاب براکن یا«است و او در مورد آن گفته است: 

ن یه اکمذهب  یعیه آن اشخاص شکم یجه برسین نتیم به ایخواه یم ن سخنان، مایاز ا
ـ از روا یرا نسبت بـه صـحت برخـ   ها  آن ز،ین آمیات توهیروا ات موجـود در مراجـع و   ی

ن مـذهب  ین نسبت به معتبر بودن شروط مقرر گشته توسـط محـدث  یمصادر خود و همچن
ز یـ ن مراجع و مصادر نیات موجود در ایر رواینسبت به سا یستیساخته، با كوکع مشیتش

ـ آم اهانـت  ثیـ ه آن احادکـ  یاتینند. چون همان راوکبرخورد  يشتریبا تامل و تدبر ب را  زی
ز نقـل  یـ عه را نیث مراجـع شـ  یـ ر احادیح، سـا یر صحیو با همان شروط غاند  ردهکت یروا

 اند. ردهک

 یبهشتزنان  يبانو -اهللا عنها یرض-اهانت دجاالن به فاطمه  -5 
امبر (صـلى اهللا  یبه دختر پ یبزرگ يها اهانت عیات مصادر مذهب تشیاز روا یدر برخ

سـازند   یمـ  متهم یب شدن اعمالکشان را به مرتیات این روایه وسلم) شده است. در ایعل
ـ از ا یکیشند. در ک یم ن اعمال خجالتیز از انجام دادن ایزنان نن یتر یمعمول یه حتک ن ی

طالب  یبن اب یرا به امام عل یه وسلم) باغیرسول اهللا (صلى اهللا عل«شود:  یم ات گفتهیروا
ـ   یبن اب یدند. علیبخش ن فقـراء و  یطالب(ع) آن باغ را فروختند و مبلغ بدست آمـده را ب
بـن   یه علـ یکخود بجا نگذاشتند. هنگام ياز آن برا يزیردند و چکم ینه تقسین مدکیمسا

ا یپسر عمو! آ يشان گفتند: ایبه ا -ها السالمیعل-طالب (ع) به خانه باز گشتند فاطمه  یاب
 ؟یباغ پدرم را فروخت
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 (ع) گفتند: بله. یامام عل
 ؟يردکشان گفتند: پس پولش را چه یفاطمه به ا

ه دوسـت نـدارم دسـت دراز    کـ دم یبخشـ  یسانک(ع) در جواب گفتند: پول را به  یعل
 ل گرداند. یرا خوار و ذلها  آن گرانیردن مقابل دک

گرسـنه هسـتند و تـو    م یهـا  شان گفتند: من گرسنه هستم، بچـه یبه ا یفاطمه با ناراحت
د؟ سپس یرس ینمم یها ن اموال به من و بچهیدر هم از ا یکا ی. آیز گرسنه هستیخودت ن

 شان گفتند:ی(ع) به ا یدند. علی(ع) را چسب یم لباس علکفاطمه مح
شان گفتنـد: تـا پـدرم در مـورد مـن و تـو       ین. اما فاطمه (ع) به اکفاطمه! مرا رها  يا

ل بـر رسـول اهللا (صـلى اهللا    ین هنگام جبریرده تو را رها نخواهم ساخت. در اکقضاوت ن
 فرسـتد و  یمـ  محمـد! خداونـد بـر تـو درود     ي: اشان گفـت یه وسلم) نازل شد و به ایعل
را از  یعل يسالم برسان و به فاطمه بگو: هرگز اجازه ندار ید: از جانب من به علیگو یم

 . 1»يبه مستمندان بازدار کمکصدقه دادن و 
ده نساء اهل یس«شان را یه وسلم) ایامبر (صلى اهللا علیه پک -اهللا عنها یرض-ا فاطمه یآ 
نـد و لبـاس او را دو   کخـود پرخـاش    يه به شوکبوده  ین زنیچناند  ردهک یمعرف» الجنه
 يو نشـاپور  یو مجلس ینیلکن یات دروغیم به سبب روایتوان ینم بچسبد؟ ما هرگز یدست
  اند. داشته ين اخالق ناپسندیچن -اهللا عنها یرض-ه فاطمه کم یریبپذ

 يفاطمه (ع) بـرا «ند: یگو یم یزنان بهشت يدر مورد بانو يگرین دیت دروغیو در روا
ون و فغـان بـراه   یرده و شـ کـ مشاجره ها  آن ر و عمر رفتند و باکبه سراغ ابوب كگرفتن فد

 .2»جمع شدندها  آن ه تمام مردم دورکردند کبپا  یبزرگ يانداختند و چنان سر و صدا
رد یپذ یم را یاتین رواینچنیه ایکسکدر قلب ها  آن ت و احترام بهیحب اهل ب يا ذره ایآ

ـ پندارد، وجود دارد؟ هرگز. آ ینم را دروغگوها  آن انیو راو  -اهللا عنهـا  یرضـ -ا فاطمـه  ی
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ش و شـوهر دالور  یت خود و پـدر بزرگـوار خـو   یشخص يویامول دن يه براکبوده  یسک
 خود را بر باد دهند؟ هرگز. 

تند قه عمر را گرفیفاطمه (ع)  يروز«پندارند:  یم دجاالن يگرین دیت دروغیو در روا
 یشـ کدسـت ن  یت علیاگر از آزار و اذ« اند: . گفته1»دندیشکم به طرف خود کو او را مح

 . 2»درم یم بانم راینم و گرک یم شانیم را پریموها
ت یـ ه وسلم) و اهـل ب یاران رسول اهللا (صلى اهللا علین دجاالن چگونه به تمام ید اینیبب

سـت و سـه سـال    یه وسلم) پـس از ب یعل امبر اسالم (صلى اهللایا پیآ اند. ردهکن یشان توهیا
ع یه بنا بر معتقدات تشک يافراد اند؟ پرورش داده ين افرادینچنیو تالش ا يصبر و بردبار

 شان از اسالم مرتد شدند و مبـدل بـه  یبه محض وفات اها  آن ش از نود و نه در صد ازیب
خـوار و زبـون و    ییاه انسان زیمانده نیباق كظالم و غاصب گشتند. و افراد اند ییها انسان

ن یـ ه هـدف ا کماند  یم یدر قلب انسان باق کیچ شین وجود هیا با ایآاند  ا پرست بودهیدن
 ن بردن آن بوده است؟یجز ضربه زدن به اسالم و از ب يزیدجاالن چ

 -اهللا عنهما یرض- یاهانت دجاالن به حسن بن عل -6
ـ  يهـا  تیاذ ز آزار وین -اهللا عنهما یرض- یحسن بن عل ه یکـ را از جانـب آنان  یفراوان

 ردند، متحمل شدند. ک یم شان و پدر بزرگوارشانیاز ا يرویادعاى پ
 -اهللا عنهمـا  یرض-ه یشان با معاویعت ایصلح و مبا ها تیاذ ن آزار وین علت ایمهمتر

از  یبرخـ  يبـرا  يگسـت بـه انـدازه ا    یامت اسـالم  یپارچگیکه باعث کن مساله یبود. ا
امـا   انـد.  ن مساله داشتهیار اکبر ان یسعها  آن از یبرخ یه حتکدجاالن تلخ و ناگوار بوده 

ن سبب یند. به همکار کبتواند آن را ان یسکه کنبود  یتیم اهمکو  کوچکن صلح مساله یا
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ده اسـت.  یز به ثبت رسیع نیدر مراجع و مصادر مذهب تش یحت یخیم تارین حادثه عظیا
 ن واقعه گفته شده:یات مربوط به ایاز روا یکیدر 

شـان  یهمـا فرسـتاد و در آن از ا  یصـلوات اهللا عل  یحسن بـن علـ   يبرا يا نامه هیمعاو«
س بن سـعد بـن عبـاده    یند. قیروان پدرشان نزد او آیو پ ین بن علیخواست به اتفاق حس

دند، او یه رسینزد معاوها  آن هیکرد. هنگامکت کشام حر يبسوها  آن ز به همراهین يانصار
ن. امـام حسـن   کعت یز و با من بیحسن! برخ ي(ع) گفت: ا یخطاب به امام حسن بن عل

ـ نـد. سـپس معاو  کعت ی(ع) برخاستند و با او ب یبن عل (ع)  ین بـن علـ  یه از امـام حسـ  ی
ردند. پس از آن کعت یز برخاستند و با او بین (ع) نیند. امام حسکعت یه با او بکخواست 

(ع) انداخت  ین بن علیبه امام حس یس نگاهیخطاب قرار داد. اما قس را مورد یه قیمعاو
(ع) برخاستند و به او گفتند:  ین هنگام امام حسن بن علیشان ماند. در ایو منتظر فرمان ا

 . 1»ردکعت یه بین سخن برخاست و با معاویدن ایس با شنین. قکعت یس، با او بیق يا
شـان بـا   یعـت ا یصلح و مبا یعنی -عنهمااهللا  یرض- یمانه حسن بن علکین عمل حیا
ـ از دجـاالن و پ  ياریه سبب گشـت بسـ  یمعاو  شـان ناراحـت شـده و   ین از ایروان دروغـ ی

ع یه بنا بر معتقدات مذهب تشکاست  ین در حالیشان روا دارند. ایبه ا یفراوان يها اهانت
 پـس  ننـد. کب عمل خطا گردنـد و اشـتباه   کان ندارد مرتکائمه معصوم هستند و هرگز ام

 یمـان یچ ایهـ  انـد،  ع دادهیه به خـورد مـذهب تشـ   ک یز به اعتقاداتیم دجاالن خود نینیب یم
 ندارند. 

(ع)  یاران امام حسن بن علیاز  یشخص«د: یگو یم ند وک یم تیاز ابو جعفر روا یسک
ـ ذل يشان گفـت: سـالم بـر تـو ا    یشان آمده و خطاب به اینزد ا یلیل یان بن ابیبنام سف ل ی

ل یـ ه مـرا ذل کـ رده ام کـ ار ک(ع) به او گفتند: مگر من چ ین. امام حسن بن علیننده مؤمنک
 ؟ینام یم نیننده مؤمنک
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 يسپرد ین طاغیبه دست اآن را  و يردکان گفت: خود را از اداره امور أمت خلع یسف
 .1»ندکم کح ین الهیتا بر خالف قوان

شـان  یبـه ران ا  يا ضـربه  زه خودیان بنام جراح بن سنان با نیعیاز ش يگریو شخص د 
 يشـان را تـا مـدائن بـر رو    ین مساله سبب گشت ایرد. و اکتا استخوان پاره آن را  زده و

 . 2نندکتخت حمل 
ت یـ خود را در پسـت پـرده حـب اهـل ب     يه شرارتهایکق آنانین رفتار ناپسند و ناالیا
افسرده سـاخت.  ن و یار غمگیرا بس -اهللا عنهما یرض- یرده بودند، حسن بن علک یمخف

ه یبه خداوند سوگند من معاو«دارند:  یم انین صورت بیشان غم و غصه دل خود را به ایا
شـتن  کقصـد  ها  نیا دهم. یم حیم ترجیرو تو هستیعه و پیند ما شیگو یم هک ییها نیا را بر

زن ن یرم و در بیبگ یمانیه پیمرا داشتند و اموالم را ربودند. به خداوند سوگند اگر از معاو
ه او مـرا  کن است ینم بهتر از اک یو فرزندان خود با عزت و شرف و در امن و امان زندگ

ه وارد جنـگ شـوم   یشد و خانواده ام در بدر گردند. به خداوند سوگند اگر من با معاوکب
ل یـ م گردنم را خواهند گرفت و مرا تحویرو تو هستیعه و پیند ما شیگو یم هک ییها نیهم

ه خـود را  کـ اسـت   یع و ناپسند آنانیانگر رفتار شنیب یت طبرسین روایا. 3»او خواهند داد
نسـبت بـه   هـا   آن نهکیند. خشم و دانست یم -اهللا عنهما یرض- یعه حسن بن علیرو و شیپ
دام از فرزنـدان  که هر کده است یرس يا درجه ه وسلم) بهین نوه رسول اهللا (صلى اهللا علیا
 دانند.  یم افرکند را کامامت  يه ادعاکشان یا
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 اهللا عنهما یرض ین بن علیاهانت دجاالن به حس -7
از دو سروان جوانان اهـل   یکیه وسلم) و ینوه رسول اهللا (صلى اهللا عل ین بن علیحس
دهـد   یمـ  یخ گـواه یه تارکهمانگونه  اند. ان در امان نبودهیعیش ینکمان شیز از پیبهشت ن

خواسـتند   یمـ  شانیخود از ا يها وسته با نامهیشان را داشتند پیاز ا يرویپ يه ادعایکسانک
شان را امام و رهبر خود قرار داده و در صـف  یاها  آن وفه روند تاکبه شهر  یعنینزد آنان 
ـ  يها ه وسلم) به وعدهیر زنند. اما همانگونه نوه رسول اهللا (صلى اهللا علیاو شمش  ارزش یب

شان یر پا گذاشتند و ایمان خود را زیعهد و پها  آن ردند و نزد آنان رفتند،کدلخوش ها  آن
 اور رها ساختند. یار و ی یب را

ـ یم و ببینکافیعه بیبه مصادر ش یز نگاهیجا دارد قبل از هر چ ن یـ ه چگونـه در ا کـ م ین
ـ امبر (صلى اهللا علیفتن نوه پیو فر ینکمان شین پین به خاطر اکمان شیان پیوفکمصادر  ه ی

 اند. د قرار گرفتهین و تمجیخ و سرزنش مورد تحسیتوب يوسلم) بجا
ـ یوفـه ا کان یعیدر مورد شـ  -هیرحمت اهللا عل-منسوب به امام جعفر  یتیدر روا ن ینچن

ردنـد، امـا   کو شهرها عرضـه   ها وهک ن ویو زم ها آسمان ت ما را بریوال«گفته شده است: 
 . 1»اوردندیمان نیوفه به آن اکمانند اهل ها  آن دام ازکچیه

ان یعین شـ ین و بـا وفـاتر  یوفـه بهتـر  کعه اهـل  یات شـ یبنا بر روام یه دانستکنیپس از ا
ه یت رسول اهللا (صلى اهللا علیبر سر اهل ب ییچه بالها  آن مینید ببییایگردند، ب یم محسوب

 وسلم) آوردند. 
فرسـتادند و   -اهللا عنهمـا  یرضـ - ین بن علیحس يآنها در حدود صدو پنجاه نامه برا

خطـاب بـه    ین بن علیان حسیعیم. از شیاهللا الرحمن الرحبسم «شان نوشتند: یخطاب به ا
د مردم منتظر قدوم یطالب. سالم خدا بر شما باد. بدان یبن اب ین بن علین حسیر المؤمنیام
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 يد ایمـا بشـتاب   يس را به خالفت قبول ندارند. پـس بسـو  کچیشما هستند و بجز شما ه
 ن نوشته: یگر چنید يا نامه . و در1»اتهکم و رحمه اهللا و بریکفرزند رسول اهللا. والسالم عل

دالور و  یسربازان يد بسویتوان یم دینکاگر اراده  اند. دهیرسها  وهیباغبان سر گشته و م« 
 . 2»د. و السالمییپارچه آیک

- ین بـن علـ  یبدست حسـ  يگریپس از د یکیبنده یفر يها نگونه نامهیه اکنیپس از ا
 يل را برایش مسلم بن عقیخو يگرفتند پسر عموم یشان تصمید، ایرس -اهللا عنهما یرض

وفـه بـه دور او   کمـردم  «د یوفه رسـ که مسلم به یکوفه بفرستند. هنگامکاوضاع به  یبررس
 .3»ردندکعت یر بود، با او بید گانشان سرازید که اشیکجمع گشته و در حال

 یعلـ ن بن یحس ين مضمون برایبه ا يا نامه وفهکمسلم پس از گذراندن چند روز در 
از شـما اسـت.    ير آماده فرمانبرداریه صد هزار شمشکد یبدان«فرستاد:  -اهللا عنهما یرض-

 . 4»ستیچ وجه روا نیر به هیتاخ
ها  آن وفه و نصرتکشان به اهل یب داد و ایرا فر ین بن علیبنده، حسیفر يها ن نامهیا

شـان را  یه وسـلم) ا یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیاز  ياریه بسیکردند و در حالکدلخوش 
ـ ننـد و فر که مانند برادر بزرگـوار خـود عمـل    کردند کحت ینص ن را یروان دروغـ یـ ب پی

ه کـ ان یـ وفکردنـد.  کت کوفه حرک يه خارج شده و بسوکشان از مینخورند، اما باالخره ا
 یخود را به باد فراموش يها مانیپ ه عهد وکد یینپا يریدند دید كو خطرنا يمساله را جد
رهـا سـاختند.    ین نصـرت یتـر  کوچـ ک شان را بدونیا كاران اندین و یمام حسسپردند و ا

ن یچنها  آن ن خود شدند خطاب بهیروان دروغیانت پیه متوجه خیکهنگام ین بن علیحس
 گفتند: 
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د و از من یفرستادها  م نامهیه شما براکامدم مگر پس از آنینجا نیوفه! من به اکاهل  يا«
وفـه! اگـر شـما    کاهـل   يسـت. ا ین ییشـوا یشما را امـام و پ ه کتان بشتابم ید بسویخواست

مـان خـود   ید، من نزد شما هستم و اگر از عهـد و پ یداریمان خود پایهمچنان بر عهد و پ
 . 1»ه آمدم باز خواهم گشتک یین، من به همان جاید و از آمدن من اندوهگیمانیپش

ردنـد. امـا   ک یمـ  خود بسنده ینکمان شین به عهد و پیروان دروغیان و پیعیاش شک يا
ردنـد.  کفـا  یارانشـان ا یشان و یدر قتل ا یار بزرگینقش بسها  آن دیگو یم خیه تارکآنگونه 

 يریـ ردند. امـا د کعت ین بیست هزارتن از اهل عراق با امام حسیب«د: یگو یم نیمحسن ام
 . 2»رساندند شان را به قتلیردند و اکشان شورش یه ایرده و بر علکانت یه به او خکد یینپا

را هـا   مـه یخهـا   آن«د: یگو یم یعقوبید. یز ختم نگردینجا نین به ایروان دروغیانت پیخ
 هیکـ وفه بردند. هنگامکرا به ها  آن روا داشتند و ها اهانت شانیرده و به همسران اکغارت 

ـ بـدر آمـده و بـه گر    شـان یها از خانـه  یوفه همگـ کدند زنان یوفه رسکبه ها  آن  يه وزاری
ن یه قاتلیکند، در حالیگر یم بر ماها  نیا«ن فرمودند: یبن حس ین هنگام علیپرداختند. در ا

 . 3»هستندها  آن ما خود

 -هیرحمت اهللا عل-ن ) یالعابدن ین (زیبن حس یاهانت دجالن به عل -8
ن یـ ن نـزد ا ین العابـد یو ملقب به امام ز ین بن علین فرزند برومند حسیبن حس یعل

حفظ جان خود حاضر است به هر ذلت و  يه براکد باش یم خوار و زبون یدجاالن شخص
 -هیـ رحمـت اهللا عل -ن یبن حسـ  یدر مورد عل یافکتاب اصول کتن در دهد. در  يخوار

گذشت  یم نهیحج از مد يادا يه براید بن معاویزیه یکهنگام«ر شده است: کت ذین روایا
ان را یشیاز قر یکینه یاقامت خود در مدرد. او به هنگام کن شهر استراحت یرا در ا یمدت
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و  یه تو بنده من هستک ين مسأله اعتراف داریا به اید و به او گفت: آیبه حضور خود طلب
ه تو را همچنان بنـده خـود نگـاه دارم؟ مـرد     کنیا ایم تو را بفروشم و توان یم اگر بخواهم

و نسب مـن واالتـر و   ه اصل و نسبت تو از اصل کبه او گفت: به خداوند سوگند  یشیقر
ـ ز از من بهتر و برگزیز از پدر من واالتر نبوده و تو نیست. و پدر تو نیارجمندتر ن ده تـر  ی

د به او گفت: به خداوند سوگند اگر دستور یزی. پس چگونه خود را بنده تو بدانم؟ یستین
ن بـن  یشـتن حسـ  کشتن من هرگز از کگردنت را خواهم زد. مرد به او گفت:  يریمرا نپذ

رد سـر مـرد را از   کن سخن امر یدن اید با شنیزیتر نخواهد بود.  كتر و دردنا كهولنا یعل
 نند.کگردنش جدا 

شـان  یردند و از اکن) را احضار ین العابدین (امام زیبن حس ید دستور داد علیزیآنگاه 
 -هما السـالم یعل-ن یبن حس یخواسته بود. عل یشیه از مرد قرکرا خواست  يزیهمان چ
 شت؟ک یز مانند آن مرد خواهیگردن ننهم مرا ن ییگو یم به او فرمود: اگر به آنچهخطاب 

د گفت: به آنچـه از  یزین سخن خطاب به یدن این با شنیبن حس ید گفت: بله، علیزی
 يمرا بنده خود نگـاه دار  یتوان یم ر هستم. تویناگز يا بنده نهم. من یم گردن یمن خواست

 .1»یه مرا بفروشکنیا ایو 
 يها انسان را از -هیرحمت اهللا عل-ن ین العابدیو شجاعت امام ز يد چگونه دالورینیبب

بنده بودن تن در  يه به ذلت و خوارکنند ک یم شان را متهمیدانند و ا یم مترکز ین یمعمول
 اند. داده

ـ از روا یکیدر  اند. ردهکز اهانت ین نین العابدین، به مادر امام زیعالوه بر ا ات گفتـه  ی
ه عبارتنـد از ابـو   کمرتد گشتند مگر پنج تن  ین بن علیتمام مردم پس از قتل حس«شده: 
ه همسـر  کع و جـابر بـن عبـداهللا و شـب    یر بن مطیل و جبیبن ام الطو ییحیو  یابلکخالد 
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ـ   اند، ردهکر که را ذکم چرا نام شبیدان ینم .1»ین بن علیحس ن یبـن حسـ   یاما نام مـادر عل
 ن حذف شده است!یمؤمنست یشهربانو از ل یعنی

 اهانت دجاالن به امام محمد باقر و فرزند بزرگوارشان -9
ن یروان دروغیرا از جانب پ يادیز يها شان افتراءات و بهتانیامام محمد باقر و فرزند ا

خـود را   یات جعلیها و روا ذبکچون دجاالن و دروغپردازان تمام  اند. خود متحمل شده
 را بـر سـر  ها  وزهکاسه کو تمام اند  نام نهاده يخود را جعفر نسبت داده و مذهبها  آن به
حفـظ   يه براکدانند  یم یین امام محمد باقر را شخص ترسویعالوه بر ا اند. ستهکشها  آن

 ده اسـت. یـ گردان یمـ  داده و محرمـات را حـالل   یمـ  نیدروغـ  يش فتواهایمصلحت خو
شـند حـالل اسـت. در    کچـرغ ب ه بـاز و  کـ گوشت آنچه «داده:  یم يشان فتویند: ایگو یم

 .2»دباش یم شند حرامکن دو بیه اکقت گوشت آنچه یه در حقیکحال
ن یشـان تـوه  ید به اباش یم عهیث شیان احادین راویتر بزرگ از یکیه کن یزراره بن اع

د با خصم خود ید چگونه بادان ینم هکاست  يرمردیاو پ«د: یگو یم شانیرده و در مورد اک
 .3»ندکمجادله 

ند: هفتاد زبان داشته و بـا هـر   یگو یم -هیرحمت اهللا عل-مورد امام جعفر صادق و در 
ـ یگفتـه اسـت. در روا   یم ش سخنیس بنا بر مصلحت خوک  شـان ین از زبـان ا یدروغـ  یت
ه یـ توج يا گونـه  م هر سخن را بـه توان یم م، ویگو یم من به هفتاد زبان سخن«ند: یگو یم
 .4»نمک

ن امـام  یـ خواهند لقـب ا  یم ن خودیدروغ يها تیروا نین دجاالن با اید چگونه اینیبب
 شان را بوقلمون صفت لقب دهند.یصادق، ا يرند و بجایشان بگیل را از ایجل
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شان را به گفـتن  ید، اباش یم عهیان مذهب شین راویتر بزرگ از یکیه کزراره دروغگو 
گردد.  یم شرمسارف و محترم از بر زبان آوردن آن یه هر انسان شرکند ک یم متهم یسخنان

ه از ابـا عبـداهللا   کـ را  یبه خداوند سوگند اگر تمام سـخنان «ه: کند ک یم از زراره نقل یسک
 .1»منتصب خواهند شدها  آن دنیمردان از شن یتناسل يها ام بر زبان آورم، آلت دهیشن

 -هیرحمت اهللا عل-بن جعفر  یاهانت دجاالن به موس -10 
ن خود یروان دروغیز مورد اهانت پیشان نیو مادر ا -هیرحمت اهللا عل-بن جعفر  یموس

 ن گفته شده است:یات دجاالن چنیاز روا یتیدر روا اند. قرار گرفته
سـخن خـود از    ياشه به خدمت ابوجعفر و ابوعبداهللا رفـت. و در اثنـا  کن عیا يروز«

ابو جعفر در ن هنگام یرده است؟ در اکد: چرا ابا عبداهللا تا به امروز ازدواج نیابوجعفر پرس
از اهل بربـر   یه برده فروشکد یینخواهد پا يریدر دست داشتند گفتند: د يسه اکیه یکحال
ـ نکسه وجـود دارد از آن بـرده فـروش    کین یه در اک ینجا خواهد آمد و ما با پولیبه ا  يزی
 د.یم خریابا عبداهللا خواه يبرا

رود. ابـوجعفر بـا    یمـ  اشه نزد ابـوجعفر کن عیگر ایشدن چند روز بار د يپس از سپر
ردم کش در مورد او صحبت یه چند روز پک یند: برده فروشیگو یم اشه به اوکدن ابن عید

 د.یاز آن برده فروش بخر يزینکد و با آن، یسه پول را بردارکیده، شما ین شهر رسیبه ا
د یـ گو یمـ  رود. اما برده فروش به او یم سه را برداشته و نزد برده فروشکیاشه کابن ع

نمانـده اسـت.    یاو بـاق  يبرا يگریز دینکمار، یز بینکزها را فروخته و بجز دو ینکه تمام ک
 خرد و نزد ابوجعفر یم ناریاز آن دو را به هفتاد د یکیند و یب یم ز راینکاشه آن دو کابن ع

د: نام مـن  یگو یم زینکپرسند.  یم نند از او نامش رایب یم ز راینکه یکبرد. ابوجعفر هنگام یم
ز به من ینک يا و محموده در آخرت. ایده در دنیند: حمیگو یم ده است. ابوجعفر به اویحم

ان کام يزین چیند: چطور چنیگو یم د: بله. ابوجعفر به اویگو یم زینک؟ یر هستکا بیبگو آ
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ن بـرده  یـ د: ایگو یم زینکنند؟ ک ینم رحم يزینکچ ین برده فروشان به هیه ایکدارد در حال
ان دو یـ ه میکند. اما هر بار هنگامک يبار قصد داشت به من دست دراز نیز چندیفروش ن

را بـا   ينداشت خداونـد مـرد   يردن هدف خود فاصله اک ینشست و تا عمل یم من يپا
ه کـ زد  کتـ کرد و آن مرد چنان برده فروش را ک یم د را در آنجا حاضریسف ییش و مویر

ز ابـوجعفر رو بـه فرزنـد    ینکدن سخنان یماند. پس از شن ینم یاو باق يز برایجز گر یراه
ن یه اکنگذشت  يزیر. و چیخود برگ ين زن را برایجعفر، ا يند: ایگو یم نند وک یم خود

 .1»ا آوردیبن جعفر را بدن یموس یعنین یزم ين انسان رویزن بهتر
ه در دست کدهند  یم قرار يزینکبن جعفر را  یت، مادر موسین رواید چگونه در اینیبب

فـروش   يه بـرا کـ نمانـده بـوده    يزیز چین بار نیشده و چند یم يارکبرده فروشان پاس 
 يچ انسان عاقل و شرافتمندیا هیش ببرد. آین مرحله پیو هوس خود را با او تا آخر يهو

 -هیـ رحمـت اهللا عل -ان دروغگو بپرسد مگر امام جعفـر صـادق   ین راویه از اکدا نشده یپ
نند تا مجبـور  کگر ازدواج ید یا از خاندانیهاشم و  یف از بنیزاده و شرآ ینتوانستند با زن

خواسته بـر سـر او    ییه برده فروش هر بالکقرار دهند  يزینکنگردند مادر فرزند خود را 
 در آورده است؟

ـ ید)، در رواباش یم عهیخ شین مشایتر بزرگ از یکیر (او یگر ابو بصید یتیو در روا  یت
ـ ا اگر امثال اند: جعفر صادق در مورد او گفتهد: امام یگو یم یجعل بودنـد آثـار    ینمـ هـا   نی

و  یا پرستیبن جعفر را متهم به دن یموس») 152ص  یشکرجال ال«رفت.  یم نینبوت از ب
من  يروز«د: یگو یم ت حماد بن عثمانین روایند. در اک یم يویص بودن بر اموال دنیحر

ا و یم. در آنجا موضوع سخن ما به دنیرفته بودره یبه ح يگریعفور و شخص دی یو ابن اب
بـه  آن را  گفـت: اگـر امامتـان    ير مرادین هنگام ناگهان ابوبصیده شد. در ایشکملذات آن 

 .2»ب خود خواهد ساختینصآن را  چنگ آورد، همه
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 هیرحمت اهللا عل یبن موس ین به علاهانت دجاال -11
شـان  یه به پـدر ا ک یشده همانند اهانت یز اهانتین -هیرحمت اهللا عل- یبن موس یبه عل

در دسـت بـرده    يزینکشان یند مادر ایگو یم زین یبن موس یشده است. چون در مورد عل
 .1فروشان بوده است

خـود را در   ید آلت تناسـل توان یم ه مردکاند  داده یم شان فتوایا«ند: یگو یم نیو همچن
ز یـ عه نیتب شـ کات یدر روا یحتع ین عمل شنیه ایک. در حال2»ش فرو بردیدبر همسر خو

 .3حرام دانسته شده است
 .4مأمون بوده است يعاشق پروپا قرص دختر عمو یبن موس یند: علیگو یم نیهمچن
 ه وسـلم) از یـ ت رسول اهللا (صـلى اهللا عل یاز اهل ب یکچیه هکم ینیب یم بین ترتیو بد

 اند. دانند، در امان نبوده یها م آن رو بر حقیه خود را پک یسانک يها زبان و زخم ها اهانت

 ن خودیروان دروغیت نسبت به پیموضع اهل ب
 

ـ   ین علـ یرالمومنید، امیگرد ین مبتلیروان دروغین پیه به ایکسکن یاول طالـب   یبـن اب
و  ینکمـان شـ  یشان همـواره از پ یا ه وسلم) بود.یفه رسول اهللا (صلى اهللا علین خلیچهارم

 يا خطبـه  فراوان داشتند. در يها گلهها  آن بودند و ازدلتنگ و افسرده ها  آن يهایله گریح
آه از «ن نقل شده اسـت:  ینچنین خود ایروان دروغیشان در مورد پیاز نهج البالغه از زبان ا

 یزنـدگان  ين جهـان بـه جـا   یا یا به زندگانیه از سرزنشتان به ستوه آمدم. آکدست شما! 
د؟ هر گـاه شـما را بـه جهـاد     یدیعزت پسند يد و ذلت را به جایردکجاودان دل خوش 

ا در ید. و یبه گرداب مرگ اندر ییه گوکگردد  یم اسهکخوانم، چشمانتان در  یم دشمنتان
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 یید. گـو یران و سرگردانید، حیمان یم د. در پاسخ سخنانم دریبر یم بسر یو مست یفراموش
چگاه به یگر هیمن دد. یگانه اید و از خرد بیدان ینم د.یوانه ایگرفته و د يو در دلتان جاید

 ار نپندارم.کار و مددینگارم و در شمار یرده و شما را پشتوانه خود نکنان نیشما اطم
شـان   ییه چـون از سـو  کد مهار گشاده. چراننده خود را از دست داده، یرا مان یشتران

 .1»نندکگر سو بپرا ینند، از دکفراهم 
 سازند: یم انین بیروان خود را چنیو خذالن پ یگر درماندگید یو در سخن

 يا جامه فرسـوده ا ینند. که با شتر بچه مدارا کتا چند با شما راه مدارا بسپارم! آنسان «
از  يد. هـر گـاه دسـته ا   یگر گشـا ید يبه هم آرند از سو ییاز سوآن را  افکه چون شک

د و چون سوسـمار  یبند یم خود يد و در به رویرو یم د به خانهیان شام بر سرتان آیسپاه
ه شما کس را کد. به خداوند سوگند آنیآرم یم فتار در النهکا چون ید و یخز یم سوراخ در

سـته سـوفار. بـه    کر شیـ د نشـانه ت یه شما بر او حمله آرکآن را  د خوار است ویده ياری
 .2»مکز و یر پرچم رزم نا چید و فراهم، و زیه در مجلس بزم بسپارکخداوند سوگند 

 سازند: یم انین بیخود را چن یستگکو دل ش یگر، افسردگید يا خطبه و در
 يمـن نمانـده. ا   ي) آن با مـن اسـت بـرا   ییار بست و گشاد (فرمانرواکه کوفه کجز «

آشوبت بر خاسته است در فرمان من نباشد، پس خداوند  يه گرد بادهاکوفه، اگر جز تو ک
ـ ه اکنم یب یم من در آمده است. به خداوند سوگند،یده ام بسر به یند... شنکتو را زشت  ن ی
ه آنان بر باطل خود فراهمند و شما در حق خـود  کشوند،  یم رهیبر شما چ يمردم به زود

 انـد.  شیرو امـام خـو  ید و آنان در باطل پینک یم ینده. شما امام خود را در حق نافرمانکپرا
خـود   يانـت. آنـان در شـهرها   یار به خکنند، و شما ک یم ار به امانتکم خود کآنان با حا

آن را  زهیترسم آو یم را به شما بسپارم ینیاسه چوبکار. اگر کارند و شما فاسد و بدکرستد
و من از آنان اند  و من از آنان خسته. آنان از من به ستوهاند  نان از من خستهی! اید. الهیببر

                                                 
 (فی استنفار الناس الی اهل شام). 34نهج البالغه خطبه  -1

 .69نهج البالغه خطبه  -2



 183  رسول اهللا شیعه و اهل بیت، موضع اهل سنت و جماعت نسبت به اهل بیت

 ي! دلهایسته. پس بهتر از آنان را مونس من دار، و بدتر از من را بر آنان بگمار. الهکدل ش
 .1»در آب گدازد که نمکآنان را بگذار، چنان

ش را بـر  یرده و خشـم خـو  کان محبت خود گله ین از مدعینچنیگر اید يا خطبه و در
 سازند: یم ارکآنان آش

اش کم خردان ناز پرورده، ک يد. ایستیمرد ن ید ولیه به مردان شباهت داریکسانک يا«
نـدامت بـود و    یین آشـنا یان ایسوگند پاه به خداوند کشناختم  ینم ده بودم ویشما را ند

ه دلم از دست شما پر خون اسـت و  کدستاورد آن اندوه و حسرت. خداوند مرگتان دهد! 
د، و بـا  یـ زیر یمـ  اممکـ جرعـه انـدوه بـه     یاپیه پکنه ام ماالمال خشم شما مردم دون، یس

د: پسر ابوطالـب  یگو یم شیه قرکد، تا آنجا یزیآم یم ار را بهم درک، يو فروگذار ینافرمان
شتر از یاز آنان پ یکدامکد. خداوند پدرانشان را مزد دهد. دان ینم ر است اما علم جنگیدل

ست سـال نداشـتم   یران را آزموده؟ هنوز بیشتر از من نبرد دلیدان جنگ بوده و بیمن در م
ه فرمـان  کآن را  ان عمرم از شصت فزون است. اما،ینون سالکه گذاشتم، و اکه پا در معرک

 .2»ار از دستش برون استکنبرند سر رشته 
روان خـود چـه   یـ در مورد پ -اهللا عنهما یرض- یم، حسن بن علینید ببییاین بیپس از ا

را هـا   آن محبـت  يت دانسـته و ادعـا  یـ عه اهـل ب یه خود را شیکز از آنانیشان نیا اند. گفته
 انـد.  برائت جستهها  آن رده و ازکار گله یبس اند، اعمال باطل خود قرار داده يبرا یسرپوش

به خداوند سوگند من « اند: شان گفتهیه اکعه نقل شده یش يها تابک نیاز معتبرتر یکیدر 
قصد بـه قتـل   ها  نیا دهم. یم حیعه من هستند ترجیپندارند ش یم هک ییها نیا ه را بریمعاو

 .3»رساندن مرا داشتند و اموالم را به تاراج بردند
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 هکـ نیبـا وجـود ا  هـا   نیا«نند: ک یم فین توصینچنیان خود را ایعیگر شید یتیو در روا
 .1»اند دهیشکه ما یشان را بر علیرهایما با شماست، شمش يند قلبهایگو یم

 انـد.  بهره نبوده یب ان خودیعیش يها يارک ز از دغلین -اهللا عنهما یرض- ین بن علیحس
 شـان یها ز ماننـد گفتـه  ینها  آن باطن رده و گمان بردندکدلخوش ها  آن يها شان به وعدهیا
ـ  شان را تنها ویرده و اکقت خود را اظهار یحقها  آن هکد یینپا يرید. اما دباش یم ـ  یب ار و ی
 نند:ک یم گلهها  آن ن ازینچنیات ایاز روا یکیشان در یاور رها ساختند. ای

حـارث  د بـن  یزی يس بن اشعث و ایق يحجار بن ابحر و ا يو ا یث بن ربعیش يا«
هـا   وهیـ ه مکـ د یم نامه نفرسـتاد ی! مگر برااند) بوده ین بن علیان حسیعیاز ش ینها گروهی(ا

 .2»د؟یردک یدالور و متحد معرف یو خود را سربازاناند  سرسبز گشته ها باغ ده ویرس
تفـا  کان خـود بـه اظهـار گلـه ا    یعیشـ  يها يارک شان از شدت دغلیگر اید یو در سخن

 ننـد و ک یمـ  ادعـا هـا   آن هیـ رده و بـر عل کـ آسمان بلنـد   يرا بسوه دست خود کرده، بلکن
 ن و والت امـور را از کافینشان اختالف بیرا فرقه فرقه گردان و در بها  آن یاله«ند: یگو یم

م بـه مـا   یه نزدشان آمدیکمان دهند اما هنگامیاریخشنود مساز. ما را فرا خواندند تا ها  آن
 .3»ردند و به قتلمان رساندندکحمله 

هـود و  یان خـود را بـه   یعین شین العابدیامام ز یعنی، ین بن علیو فرزند بزرگوار حس
تـاب رجـال   کدر  نـد. یجو یمـ  و اعمال ناپسندشان برائتها  آن نند و ازک یم هیتشب ينصار

ـ ان چنـان در محبـت بـه عز   یهودی«ن نقل شده است: یشان چنیاز زبان ا یشکال ر افـراط  ی
از هـا   آن ردند. پس نـه کدا یگفته و اعتقاد باطل را نسبت به او پت آن یه در نهاکدند یورز
ه در کدند یافراط ورز یسیچنان در محبت به ع يو نصار ها. آن ر ازیر هستند و نه عزیعز
هسـتند و   یسـ یاز عها  آن ردند. پس نهکدا یت آن گفته و اعتقاد باطل را نسبت به او پینها

                                                 
 .149االحتیاج للطبرسی ص  -1
 .234االرشاد للمفید ص  -2
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ان ما چنـان در  یعیاز ش یگروه م.یا گشته یمسئله مبتل نیز به همیو ما ن ها. آن از یسینه ع
ـ ان در مورد عزیهودیه کرا  يت آن اعتقادیه در نهاکرد کمحبت به ما افراط خواهند  ر و ی

از مـا  ها  آن رد. پس نهکدا خواهند یدر مورد ما پها  آن ردند،کدا یپ یسیدر مورد ع ينصار
 .1»ها آن هستند و نه ما از

ه کاند  وس بودهیان خود دلتنگ و مأیعیچنان از ش -هیرحمت اهللا عل-و امام محمد باقر 
 کدر مورد ما شها  آن بودند، سه چهارم یم عه مایاگر تمام مردم ش« اند: گفتهها  آن در مورد

 .2»دادند یم لکیاحمق تش ییها انسان گر رایچهارم د یکداشتند و 
ان یعیاگـر شـ  « نـد: یگو یم خودان یعیدر مورد ش -هیرحمت اهللا عل-بن جعفر  یو موس

 يگـر یز دیمرتد چ يها انسان بجزها  آن نیش و امتحان قرار دهم در بیخود را تحت آزما
 یکـی و خالص بگردانم از هزار نفر  كخود پا يرا براها  آن افت. و اگر بخواهمینخواهم 

عه یمـا شـ  ند یه زنند و بگوکیخود ت یرسکفقط بلد هستند بر ها  آن نخواهد ماند. یز باقین
 .3»میهست یعل

ه یکه وسلم) در مورد آنانیت رسول اهللا (صلى اهللا علیاهل ب يها ن بود سخنان و گفتهیا
ه کـ  یـی ن سرپوش هـر بال یتا تحت ااند  خود قرار داده يبرا يزیت را دستاویحب اهل ب

 اورند.ین بیبخواهند بر سر د

                                                 
 .111رجال کشی ص  -1
 .179رجال کشی ص  -2
 .228ص  8الروضه من الکافی ج  -3





 
 
 

 ،عه و امامتیش
 اهل سنت و امامت

در رابطه با اعتقاد اهل سنت و جماعـت در مـورد مسـأله     توان یم آنچه بطور خالصه
فه و امام و اطاعت از ین خلییه اهل سنت و جماعت تعکن است یامامت و خالفت گفت ا

 را باطـل و مـردود  اند  ن شدهیث از قبل مشخص و معیا احادیات و یاو را واجب توسط آ
 .1دانند یم

 عه و امامتیش
 رود. یم ان اسالم بشمارکاز ار ینکع ریامامت و خالفت در مذهب تش

 نگونه گفته شده:ینمورد ایدر ا» یافکاصول «تاب کات یاز روا یکیدر 
ات و روزه و کـ گشته است: نماز و زن استوار کابوجعفر (ع) فرمودند: اسالم بر پنج ر«

ن را کد نشده است. اما مردم چهار رکیت تأین والکمانند ر ینکچ ریت. و بر هیحج و وال
 .2»اند ت سرباز زدهین والکو از قبول راند  رفتهیپذ

ن را حـذف  یشهادت یعنین اسالم کن ریتر مهم ت چگونه دجاالنین روایم در اینیب یم
 اند. ت را قرار دادهیآن مساله امامت و وال يرده و بجاک

                                                 
به مسأله خالفت و امامت براي کسب اطالعات بیشتر در رابطه با موضع اهل سنت و جماعت نسبت  -1

 توان به این کتابها مراجعه کرد: می
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 .6/215) الموسوعه الفقهیه، وزاره االوقاف والشئون االسالمیه بدوله الکویت 3
 3رقم  2/18فر باب دعائم االسالم اصول الکافی کتاب االیمان و الک -2



 تشیع و معتقدات آن    188

ه خداونـد  کـ ن یـ ن اصل از اصـول د یمهمتر«گفته شده:  يگرین دیت دروغیو در روا
 .1»دباش یم غ آن مبعوث داشته، اصل امامتیتبل يامبر خود را برایپ

عه در مورد مفهـوم  ین مراجع معاصر شیتر بزرگ از یکیاشف الغطا کن آل یمحمد حس
ان یه خداوند از مکهمانگونه  یعنی. یاست اله یامامت مانند نبوت منصب«د: یگو یم امامت

ـ فرما یمـ  عطـا هـا   آن را به یند و معجزاتیگز یم را به نبوت بر یسانکبندگان خود  د. بـه  ی
ه کـ ند ک یم امبر خود را امریرده و پکمنصب امامت انتخاب  يرا برا یسانکن صورت یهم

 .2»منصوب دارد او را پس از خود به امامت مردم
 .3»یاست اله یمانیامامت عهد و پ«د: یگو یم تاب خودکن رابطه در یدر هم ینیلک
 یچ تفـاوت یع امامت و نبوت هیه در مذهب تشکن مطلب هستند یانگر این سخنان بیا 

امبر از آن یـ ه پکـ را دارا اسـت   یاتیو خصوصـ  هـا  یژگیو گر ندارند. و امام همانیدیکبا 
 برخوردار است.

 يار دشـوار ین نبوت و امامت عمـل بسـ  یافتن تفاوت بیشود  یم جه گرفتهیموجوده نت
در ادامـه سـخنان    ی. مجلسـ 4»ال و نقد نخواهد بـود کاز اش یه در هر صورت خالکاست 
م مگـر  یابیـ  ینمـ  (ائمـه) بـه مقـام نبـوت    ها  آن فیدر توص یچ مانعیما ه«د: یگو یم خود

ن نبـوت و امامـت و   یب یچ تفاوتیه عقل ما هیکحالافتن نبوت. در یمراعات مسأله خاتمه 
 .5»ابدی ینم امامت

ه دجـاالن پـس از   کـ رسـاند   یم جهین نتین موضوع ما را به ایشتر در مورد ایب یبررس
ز فراتـر نهـاده و مقـام و منزلـت     یـ ن نیدانستن نبوت و امامت، پا را از ا يهمانند و مساو

                                                 
 هـ. 1391مکتبه دار العلم  115ودائع النبوه لهادي الطهرانی ص  -1

 .58اصل الشیعه و اصولها ص  -2
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بـر   یافکتاب اصول کدر  ياریات بسیروا اند. دانسته تر بزرگ و تر میعظ امامت را از نبوت
 د:یگو یم ن رابطهیدر ا ي. نعمت اهللا جزائر1ن اعتقاد صحه گذاشته اندیا

 .2»دباش یم از منزلت نبوت و رسالت تر بزرگ و تر میعظ مقام و منزلت امامت عامه«
منزلت امامت و گاه و یه دجاالن در مورد جاکات یاز روا ین جا دارد به برخیپس از ا

از  یکـی م. در یاشاره داشته باش اند، ش نگاشتهیخو يها تابک ده و دریت از خود تراشیوال
سـت بـار بـه معـراج     یه وسلم) صد و بیامبر (صلى اهللا علیپ«ات گفته شده است: ین روایا

ـ  ی(ع) و سـا  یت امام علیو در هر بار خداوند متعال وال اند، رفته گـر  یش از دیر ائمـه را ب
 .3»اند ردهکد کیشان تأین بر ایفرائض و واجبات د

ل نزد رسول اهللا (صلى اهللا یجبرئ يروز«گفته شده است:  يگرین دیت دروغیو در روا
 فرسـتد و  یمـ  محمـد! خداونـد بـر شـما درود     يشـان گفـت: ا  یه وسلم) آمده و بـه ا یعل
آن  مخلوقات ن ویرده ام و هفت زمکخلق آن را  د: من هفت آسمان و موجوداتیفرما یم

ن و مقـام  کـ ن ریاز ما ب تر مقدس و تر وهکش با ییچ جایه یان تمام هستیدر م ام. دهیآفررا 
ان به عبـادت  کن مینش در ایاز بندگان من از آغاز آفر يا بنده ه اگرکوجود ندارد. اما بدان

رد، مـن او را در آتـش   یرا نپذ یت و امامت علیوال یو پرستش من مشغول بوده باشد ول
 .4»ندکجهنم خواهم اف

                                                 
 (چاپ سابق الذکر).1/175اصول الکافی للکلینی  -1

 .12زهر الفربیع ص -2
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مان داشته باشد، نمـاز و روزه  یت ما ایس به والکهر «گفته شده:  يگریت دیو در روا
رد، خداونـد متعـال   یت مـا را نپـذ  یـ س والکات و حج او مقبول خواهند بود. و هر کو ز

 .1»ردکاز اعمال او را قبول نخواهد  یکچیه
انـد   ه وسـلم) نسـبت داده  ی(صلى اهللا علامبر یبه پآن را  ه دجاالنک يگریت دیو در روا
م در بارگاه یعظ يها وهک به اندازه یامت با حسناتیاز شما در روز ق ياگر احد«گفته شده: 

رده باشـد خداونـد او را درون   کطالب را قبول ن یبن اب یت علیحاضر گردد، اما وال یاله
 .2»ندکآتش جهنم خواهد اف

اند  ه وسلم) نسبت دادهیامبر (صلى اهللا علیبه پآن را  ه باز دجاالنک يگریت دیو در روا
ـ یمان به والیز بدون این یتا پرستیکد و یتوح یه حتکادعا شده  عشـر مقبـول    یت ائمه اثن

ه وسـلم) فرمودنـد:   یرسول اهللا (صلى اهللا عل«ت گفته شده: ین روایواقع نخواهد شد. در ا
شان یاران این هنگام دو تن از یبود. در ا د از اهل بهشت خواهدیس ال اله اال اهللا بگوکهر 

م. رسول اهللا (صـلى اهللا  یرسول اهللا، همه ما همواره قول ال اله اال اهللا بر زبان دار يگفتند: ا
روانش یـ ن شـخص و پ یه وسلم) در جواب فرمودند: اما شهادت ال اله اال اهللا فقط از ایعل
 یبن اب یه وسلم) دستشان را بر سر علیرفته خواهد شد. آنگاه رسول اهللا (صلى اهللا علیپذ

 .3»طالب گذاشتند
ه در مـذهب  کـ م یبـر  یم پیتوان یم  شود، یم جه گرفتهیات نتینگونه روایبنا بر آنچه از ا

هوده و بدون فائـده خواهـد بـود.    یب ت ائمه، یمان به والیع شهادت ال اله اال اهللا بدون ایتش
جـه  ین نتیـ دن آن مـا را بـه ا  یه شنکرده کر کرا ذ کیت مضحیر خود روایدر تفس يزیحو

 متوسـل  یرنـگ و دجلـ  یدن به اهداف خـود بـه هـر ن   یرس يه دجاالن براکخواهد رساند 
 امبران خدا باشد. ین به پین دجل و دروغ متضمن توهیاگر ا یشوند. حت یم

                                                 
 ( چاپ سابق الذکر). 1/437اصول الکافی  -1
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عبداهللا بن عمـر نـزد امـام     يروز«م: یخوان یم گریدیکرا با  کت مضحین رواینون اکا
 هکـ  یا تـو هسـت  یـ ن. آیفرزنـد حسـ   يشان گفـت: ا ین (ع) رفته و خطاب به ایالعابدن یز
ت جدت دچار آن بال گشت و نهنـگ او  یردن والکبسبب قبول ن یونس بن متی ییگو یم

 ند.یدوارم مادرت به داغت بنشید؟ امام (ع) فرمودند: بله. امیرا بلع
 ن.کن مسأله را به من ثابت یا ییگو یم شان گفت: اگر راستیابن عمر به ا

قصه) و ابن عمـر   ين(ع) دستور دادند چشمان من (راوین العابدین هنگام امام زیدر ا
نار سـاحل  کردند. ما ناگهان خود را در کپارچه را باز  یبستند. پس از مدت يرا با پارچه ا

در  مـن. خـون مـن    يآقـا  يم. ابن عمر با ترس و لرز خطاب به امام گفت: ایافتی یمیعظ
 د.ینرسان یبیدهم به من آس یم گردن شما خواهد بود. شما را سوگند

را نزد خـود فـرا خواندنـد     یبلند نهنگ یین (ع) با صداین العابدین هنگام امام زیدر ا
، یکبزرگ سر از آب بدر آورده و گفت: لب یوهکهمانند  یپس از چند لحظه ناگهان نهنگ

؟ نهنـگ  یسـت کین (ع) خطاب به نهنگ فرمودند: تـو  ین العابدیخدا. امام ز یول ي، ایکلب
ـ  یـ ه کهستم  یپاسخ داد: من همان نهنگ ـ را بلع یونس بـن مت د. امـام (ع) خطـاب بـه او    ی

ـ یفرمودند: ما را از قصه او آگاه ساز. نهنگ در مورد قصه   ين گفـت: ا یچنـ  یونس بن مت
ت شـما اهـل   یـ وال هکنیرا به نبوت مبعوث نداشته مگر ا يامبریمن. هرگز خداوند پ يآقا

افتـه  یرفته، نجـات  یت شما را پذیه والکها  آن دام ازکرده است. هر کت را بر او عرضه یب
همچـون   ییرده است به بالهـا کا در آن درنگ یدام از قبول آن سرباز زده و کاست و هر 

نـده  کم، و در چـاه اف یاشتباه آدم، و در شرف غرق قرار گرفتن نوح و آتش گـرفتن ابـراه  
ـ داود دچار شده اسـت.   يوب و خطایا يماریوسف و بیشدن  ه بـه  یکـ ز هنگامیـ ونس نی

و امـام   ین را ولیرالمومنیونس! امی يه: اکرد ک یمبعوث گشت خداوند به او وح يامبریپ
 .1»خود قرار ده
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ع، جـا دارد از  یعشر در مذهب تشـ  یت ائمه اثنیبا مقام و منزلت و وال ییپس از آشنا
ت یم: اگر اعتقاد شما در مورد والیبپرساند  ن مذهب دادهیبه خورد ا ن اعتقاد رایه ایکسانک

 نیان دکر اریعشر از نماز و روزه و سا یمان به امامت ائمه اثنیبود و ا یم حیو امامت صح
بـود، پـس    یم ارزش یب تیمان به والیز بدون این یتاپرستیکد و یتوح یبوده و حت تر مهم

ـ ه آیکامده است؟ در حالیان نیم از آن به ید سخنیچرا در قرآن مج از قـرآن   ياریات بسـ ی
ـ   یاما امامت ائمه اثن اند. .. سخن گفته. د در مورد نماز و روزه و حج ویمج در  یعشـر حت
 ست؟ین نین اعتقاد دروغیبر بطالن ا یلین خود دلیا ایر نشده است. آکز ذیه نیآ یک
ند خداوند یگو یم میر مستقیغ ا به صورتیرند گویپذ ینم ن اعتقاد رایه بطالن ایکسانک

را به درون ها  آن امتیق يده نگاه داشته تا در فردایت مسلمانان پوشیثرکن مسأله را از ایا
 ند.کافیآتش جهنم ب

ر شـده  کـ د ذیـ عشر در قـرآن مج  یمان به امامت ائمه اثنیند اکادعا  یسکن است کمم
ـ ا انـد.  ردهک كاز قرآن پاآن را  ات مربوط بهیآها  یاست اما سن ه کـ نین ادعـا عـالوه بـر ا   ی

ه در آن خداوند متعال محفوظ مانـدن  کسوره الحجر دارد  9ه شماره یح با آیصر یمخالفت
ن سـؤال را  یـ ن ایهمچن اند، بعهده گرفته یف و دستخوردگیم را از هر گونه تحریرکقرآن 

ـ  یه چرا علکبه دنبال خواهد داشت  در زمـان خالفـت    -اهللا عنـه  یرضـ -طالـب   یبن اب
ر ائمـه  یه چرا ساکنیا اید به ثبت نرساندند؟ و یگر در قرآن مجیات را بار دین آیش ایخو

دال بر  یان ندادند تا حجتیعیامل را به شکن قرآن ینسخه از ا یکموهوم  يمن جمله مهد
 یـک ان در رند و تمـام مسـلمان  یز اعتقاد را بپذینها  یباشد و سبب گردد سنها  آن تیحقان

 رند؟یه دشمنان خود قرار گیصف بر عل
روان یـ ه پکـ را بر آن داشـت  ها  آن ها سؤال نگونهیدجاالن در پاسخ دادن به ا یدرماندگ

را امـر  هـا   آن ردن با مخالفان بر حذر دارند وکش را از بحث و مناقشه یب خورده خویفر
 یسـ کنگاه دارند و در مورد آن بـا   ین خود مخفیعشر را ب یمان به امامت ائمه اثنینند اک

ن مسـأله،  یمقدس جلوه دادن ا يخود برا یشگین مانند عادت همیند. و همچنیسخن نگو
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ات یـ ن روایاز ا یکیرا به ائمه نسبت دادند. در ها  آن ت زده وین روایدست به جعل چند
ل یـ گذاشـتند. و جبر ان یل در میانه با جبریت را خداوند مخفیمان به والیا«شود:  یم گفته
ه خداوند مقدر یکن مسأله را با آنانیانه ایز مخفین یو عل یانه با محمد و محمد با علیمخف

ـ نکن مردم افشـاء  یبآن را  دیخواه یم ان گذاشتند. اما شماها امروزیرده بود، در مک . و 1»دی
 تین روایح ادر شر یافک. شارح 2»دیراز ما را افشاء نساز«... گر گفته شده: ید یتیدر روا

 .3»دباش یم تیمراد از راز، مسأله امامت و وال«د: یگو یم
ه و اساس بودن یپا یب ن ویبر دروغ یلیم و هراس دجاالن از رو شدن دستشان دلیا بیآ

داشت  یم نیدر د یمیگاه عظین جایت و امامت چنیمان به والیست؟ اگر اینها  آن سخنان
غ شود؟ و ین مردم تبلیانه بیاه و بطور مخفیو س یکتار يشود در جو یست سعیبا یم چرا

اذ یـ ان گذاشته است؟ مگـر والع یدر م -ه السالمیعل-ل یانه با جبریمخفآن را  چرا خداوند
 ده است؟یترس یم ر و عمرکز از ابوبیباهللا خداوند ن

ه هر انسـان عاقـل   کهستند  یه و اساس و واهیپا یب نگونه اعتقادات چنانیه اک یبراست
 ببرد. یپها  آن ن بودنید به دروغتوان یم متعصبر یغ

ه بنـابر  کن است یرد اکبه آن اشاره  یستین مسأله بایه در رابطه با اک یار مهمیته بسکن
از امامـت   ین مفهومیه پرچمدار چنک یسکن یع اولیاعترافات مراجع و مصادر مذهب تش

عه گفتـه شـده:   یاز مراجع ش ياریدر بس د.باش یم األصل يهودیبوده است، عبداهللا بن سبأ 
ـ  یت امامت علیه فرضکبود  یسکن یابن سبأ اول« ـ   یبن اب  غیـ ن مـردم تبل یطالـب (ع) را ب
ن بدان سبب بود ی. ادانست یم افرکرا ها  آن جست و یم شان برائتیرد و از دشمنان اک یم
 یموس یوشع بن نون را وصیش یت خویهودیاألصل بوده و در زمان  يهودیه ابن سبأ، ک
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ـ  ین اعتقاد را در مورد علیو پس از اسالم هم دانست یم . 1»ردکـ دا یـ طالـب (ع) پ  یبن اب
م از یعظ یاصلآن را  ده ویاألصل را پسند يهودین اعتقاد ابن سبأ یع ایبزرگان مذهب تش

ه معتقـد اسـت هـر    یـ عه امامیشـ «د: یگو یم یه قمیاصول مذهب خود قرار دادند. ابن بابو
. 2»سـازد  یمـ  شین خویه او را به امر خداوند پس از خود جانشکدارد  يا ی، وصيامبریپ

اهللا  یرضـ -طالـب   یبن اب ید اسالم علیه سردار رشکم ینکز اشاره یته نکن نیجا دارد به ا
م گرفتند فرمـان  یابن سبأ آگاه گشتند نخست تصم يها سهیه از توطئه و دسیکهنگام -عنه

ـ آمدن فتنه و آشوب سبب شد تنها به تبعنند، اما ترس از بوجود کقتل او را صادر  د ابـن  ی
ـ یاز مراجع ش ینند. البته در برخکتفا کسبأ به مدائن ا ـ   یعه گفته شده عل -طالـب   یبـن اب

 .3، ابن سبأ را به قتل رساندند-اهللا عنه یرض

 عشر ینصوص دانستن امامت ائمه اثنع در مورد میرد بر تش
 یعتقد است منصب امامت و خالفت منصـب عه میم شیردکز اشاره یه قبالً نکهمانگونه 

ـ امبران از جانب خداوند انتخاب شـده و بـه ا  یز مانند پیه امامان نکنیا یعنی. یاست اله ن ی
 یامـت اسـالم  «ن گفته شده: یشین رابطه عالوه بر سخنان پیشوند. در ا یم منصب گماشته

ن امـام  یـی تع يبـرا  یستیه باکند. بلکامامت انتخاب  يرا برا یسکچ وجه حق ندارد یبه ه
 .4»وجود داشته باشد ینص شرع
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ـ امبر (صـلى اهللا عل یـ پس از وفات پ یسانکه چه کنیو در مورد ا ه وسـلم) بـه امامـت    ی
شانرا یو فرزندان ا یه وسلم) علیرسول اهللا (صلى اهللا عل«عه معتقد است یده شدند شیبرگز

 .1»اند ردهکن ییامامت تع يبرا
ت خـود  یـ دجـاالن، اهـل ب   يهـا  يدروغپـرداز  ثـر کمانند ان اعتقاد باطل یه ایکاز آنجائ

را هـا   آن رده وکنند، قد علم کسوء استفاده ها  آن داشتند از یه سعیکسانکدانستند در برابر 
ن یـ عه بـه ا یه مصـادر و مراجـع شـ   کنگونه یا بعنوان مثال. در برابر مسلمانان افشاء سازند

در  2طان طـاق یشـ  هـا  ییگو گزافه و ها يدروغپرداز ه خبریکهنگام اند، ردهکمسأله اعتراف 
د بـن  یـ شان، به گـوش ز یطالب و فرزندان ا یبن اب یدانستن منصب امامت عل یمورد اله

طان طـاق را  یشان شـ ید، ایرس -نیهم اجمعیرحمت اهللا عل-ن ین العابدیفرزند امام ز یعل
در  ییگـو  یم تو به مردمه کده یبه من خبر رس«نزد خود فراخوانده و خطاب به او گفتند: 

 واجب الطاعه وجود دارند. یآل محمد، امامان
 ن امامان بوده است.یاز ا یکیز یمؤمن طاق گفت: بله. و پدر شما ن

به دهانم گذارنـد   يخواستند لقمه ا یم به مؤمن طاق گفتند: پدرم هر گاه ید بن علیز
 یشان از گرمیان دارد اکا امیآ ردند تا مبادا لقمه دهانم را بسوزاند.ک یم سردآن را  نخست

ـ نده شـدن مـن در آتـش جهـنم نهراسـند و ا     کنند اما از افکلقمه بر من اشفاق  ن مسـأله  ی
خواستند شـما   ینم شانیان نگذارند؟ مؤمن طاق در جواب گفت: ایرا با من در م ياعتقاد
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هـ هـالك گردیـد.    160باشد که تقریباً در سال  نام او محمد بن علی بن النعمان ابو جعفر االحول می -2
نامند. گفته شده از جمله ضالالت و گمراهیهاي او اعتقاد بـه ایـن بـوده     دجاالن او را مؤمن الطاق می

متعال قبل از رخ دادن هر حادثه ورویدادي هیچ اطالعی از آن نـدارد. رجـال کشـی ص    که خداوند 
، سـفینه   78، فـرق الشـیعه للنـوبختی ص    301-5/300، لسان المیـزان  249رجال النجاشی ص  ،185

 .1/333البحار 



 تشیع و معتقدات آن    196

شان نتوانند یجه اید و در نتیرینپذآن را  دند شمایترس یم ن مسأله آگاه سازند چونیرا از ا
 .1»ع شما گردندیامت شفیدر روز ق
ـ امبر (صـلى اهللا عل یت پیاز بزرگان اهل ب یکیم چگونه یدیت دین روایدر ا ه وسـلم)  ی

دانسـتن منصـب امامـت     ی، اله-نیهم اجمعیرحمت اهللا عل-ن یبن حس ید بن علیز یعنی
و  هـا  يدروغپـرداز  شان را، سر چشمه گرفته ازیطالب و فرزندان و نوادگان ا یبن اب یعل
 به آن توجه شـود  یستیت باین روایه در اک يگریمسأله د اند. طان طاق دانستهیب شیاذکا

ه وسلم) یت رسول اهللا (صلى اهللا علیم به اهل بیر مستقیه به صورت غکاست  ییها اهانت
مـتهم بـه    -هیـ رحمـت اهللا عل -ن ین العابـد یت نخست امام زین روایروا شده است. در ا

 اند. داند شده یم نین اصول دیتر بزرگ از یکیآن را  عهیه شکنچه تمان آک
 یمعمـول  يهـا  انسـان  مانیف تر از ایشان ضعیمان فرزند ایت این رواین در ایو همچن

ـ بـود چـه چ   یمـ  ح و بـر حـق  ین اعتقـاد، صـح  یـ ست اگر ایدانسته شده است. معلوم ن  زی
 مان آوردن به امامت پدر بزرگوارشان باز دارد؟ یرا از ا ید بن علیست زتوان یم

طان طـاق و  یشـ  يهـا  ییگـو  گزافه ز در مقابلین -هیرحمت اهللا عل-امام جعفر الصادق 
ننـده شـان بـر حـذر     کار گمـراه  کو افها  آن ت ننشسته و مردم را ازکله گران سایر حیسا

 و هـا  يدروغپـرداز  ه خبـر یکـ هنگام«گفتـه شـده:   » یشـ کرجـال ال «تـاب  کدر  انـد.  داشته
شان ید، ایمؤمن الطاق در مورد مساله امامت به امام جعفر الصادق (ع) رس يها ییگو گزافه

ـ آ یمـ  از پس او بر یند براحتکبخواهد با او بحث و مناقشه  یسکفرمودند: اگر   يد. [راوی
ـ پرسـد آ  یمـ  شان فرمودند: از اویا ؟دم: چگونهید:] از امام (ع) پرسیگو یم ثیحد ـ ا ای ن ی

اگر او  ؟يا دهیاز امامان خود شن يبودن منصب ائمه) را از احد یاعتقاد به اله یعنیمسأله (
بـه او   یسـت یدهـد با  یب بهتان و افتراء شده است. و اگر پاسخ منفکپاسخ مثبت دهد مرت

 یـک چیاز هآن را  هک یخوان یم فرا يا مسأله مان آوردن بهیگفته شود: چگونه مردم را به ا

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 187رجال کشی ص  -1



 197  شیعه و امامت، اهل سنت و امامت

ن یـ خواهـد ا  یم از امام اجازه يت گفته شده راوین روایدر ادامه ا». 1؟يا دهینشناز امامان 
چنان خود را به ها  آن ند:یگو یم طان الطاق برساند. امام در جواب اویسخن را به گوش ش

د:) یـ گو یمـ  ثیحـد  يرفتن حق را ندارند. (راویپذ ییه تواناکاند  ن مسأله آلوده ساختهیا
دن سـخنان امـام   یفر أحول (مؤمن الطاق) رسـاندم. او پـس از شـن   سخن امام را به ابو جع

ز جز تعصب مـانع از بازگشـت   یچ چیه اند. شان راست فرمودهیگفت: به خداوند سوگند ا
 . 2»من به حق نگشته است

مـان  یار و هـم پ کـ ز همیم نکهشام بن ح يارکبین دجل و فریر است در اکالزم به تذ
 طان طاق بوده است. یش

ـ یه وسـلم)  یـ ت رسول اهللا (صـلى اهللا عل یو پاسخ اهل ب اگر چه حجت ه یکسـان ک یعن
ه خود مصادر و مراجع مـذهب  ک یاتیزنند، آنهم در روا یم نهیرا به سها  آن دجاالن سنگ

ل و یسازد اما تفص یم ازین یب ن اعتقادیما را از اثبات بطالن ا اند، ردهکت یرا رواها  آن عیتش
نون کن ما ایشتر و بهتر روشن سازد. بنابر ایقت را بید حقتوان یم نموردیشتر در ایح بیتوض

ـ  عه،یات موجود در مراجع شـ یاز روا ید و برخیبا استدالل به قرآن مج ـ پا یب ه و اسـاس  ی
 59ه یـ م. خداونـد متعـال در سـوره النسـاء آ    یسـاز  یمـ  شـتر روشـن  ین مسأله را بیبودن ا

 د:یفرما یم

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
  .]59النساء: [ ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

 ». دینک ياء امور خود فرمانبرداریرده و از اولکامبر را اطاعت ین، خدا و پیمؤمن يا«
ـ اول یبـه تعـداد و اسـام    يا اشـاره  چیه خداوند متعـال هـ  ین آیم در اینیب یم اء امـور  ی

ه کـ نـد  یکن سـؤال را مطـرح م  یـ ن مسـأله ا یا اند. ردهکهمان ائمه و خلفا ن یعنیمسلمانان 
نگونـه در قـرآن   یداند، ا یم تر مهم زیاز نبوت نآن را  عهیه شک يا مسأله ان داردکچگونه ام

به آن  يا اشاره نیتر کوچک رد وید، مورد اهمال قرار گباش یم تگر مسلمانانیه هداکد یمج

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 191-190رجال کشی ص  -1
 (چاپ سابق الذکر). 191-190ی ص رجال کش -2
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از جانـب خداونـد    یشیه اعتقاد به وجود نص و فرماکنیاست بر ا یلین خود دلیا نشود؟
 ده ویه دجاالن از خود تراشکاست  ين باشد، اعتقادیائمه مسلم یه دال بر تعداد و اسامک

  اند. ع دادهیبه خورد مذهب تشآن را 
 د:یفرما یم 165ه ین در سوره النساء آیخداوند متعال همچن

ِ ٱِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ � َ�ۡعَد  �َّ   .]165النساء: [ ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ
 ». نداشته باشند يا بهانه چ حجت ویامبران هیتا مردم پس از ارسال پ«

ـ امبران و خاتمه یه با مبعوث گشتن پکشود  یم جه گرفتهینت یش الهین فرمایاز ا افتن ی
ه یـ ن آیم در اینیب یم هکنمانده است. و همانگونه  یبر مردم باق يگریچ حجت دینبوت، ه

هستند،  یاله یعشر حجت یه ائمه اثنکن ادعا یامده است. پس ایان نیاز ائمه به م یچ نامیه
 د. باش یم اساس یب ه ویپا یب پوچ و ییادعا
 عیمذهب تشـ  يها تابکن یتر ین و اساسی تر مهم از یکیه کز یتاب نهج البالغه نکدر  

ده گرفـت  ین مسأله را نادید اینبا ائمه نشده است. یبه عدد و اسام يا اشاره چید، هباش یم
ن دانسـتن تعـداد و   یعشـر و معـ   یه اعتقاد داشتن به وجود نص در مورد امامت ائمه اثنک

د. باش یم يا افسانه يدن اعتقاد به مهدیاز خود تراش یاساس يها علت از یکیها  آن یاسام
ن امـام  یعه ناچار گشت آخرین عده از ائمه در شرف انتها بود، شیه عمر ایکاز آنجائ چون

ع هرگـز فاقـد امـام    یقرار دهد تا مـذهب تشـ   یالیخ يبا عمر يا افسانه یتیخود را شخص
 معصوم (!) نگردد. 

ائمـه دارنـد،    یه داللت بر عدم وجود نص در مورد تعـداد و اسـام  ک ینیگر براهیاز د
اگـر   د.باشـ  یم عه در رابطه با تعداد ائمهین مذاهب مختلف شیموجود در بد یاختالف شد

ه کـ ه وسـلم) وجـود داشـت    یاز رسول اهللا (صلى اهللا عل یثیا حدیو  یاله یشیواقعا فرما
ع یه وسلم) به دوازده امام مـذهب تشـ  یامامت مسلمانان را پس از رسول اهللا (صلى اهللا عل

 یکـی آن را  هک يا مسأله در مورد یعنینمورد یدر ا انیعیگردد، پس چرا خود ش یم واگذار
ه یلیفرقـه اسـماع   اند؟ م شدهین فرقه تقسیدانند به چند یم ن اسالمین اصول دیتر بزرگ از
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از مراجع  یه در برخک یتیاثبات بر حق بودن خود به روا يبراها  آن فقط هفت امام دارند.
ن ما، قـائم مـا   یهفتم«ت گفته شده: یروان ینند. در اک یم ده است استداللیر گردکعه ذیش

 . 1»است
تعـداد ائمـه   هـا   آن ه بر اساسکعه وجود دارند یدر مراجع و مصادر ش يگریات دیروا

ه: کـ نـد  ک یمـ  تیـ ات ابو جعفر از جـابر روا ین روایاز ا یکیدر  د.باش یم زده تنیعه سیش
ردم کـ شان مشاهده یرا نزد ا یرفته بودم لوح -ها السالمیعل-ه نزد فاطمه یکهنگام يروز«
را دوازده تـن  هـا   آن شان در آن نگاشته شده بود. من تعدادیاء از نوادگان ایاوص یه اسامک
ـ   ینامشان محمد و سه تن دها  آن قائم و سه تن ازها  آن نیه آخرکافتم ی  یگـر نامشـان عل

 .  2»بود
تعـداد   یعنیشتر از عدد ده یباند  ت را از خود ساختهین روایه اک یار است دجاالنکآش

ر شـده از ده  کـ ت ذیـ ن روایه در اک يو چون عدد اند. انگشتان دستشان شمردن بلد نبوده
ه از کـ  یاگـر امامـان   انـد.  ردهکـ ج شده و در حل مسأله اشتباه ینگونه گیاها  آن شتر استیب

-ه همسـر فاطمـه   کـ طالـب   یبن اب یفرزندان فاطمه هستند، دوازده تن باشند پس با عل
 یـک ند دوازده به اضافه دان ینم ن دجاالنیا ایرد؟ آکد چه خواهند باش یم -اهللا عنها یرض

ـ   یه علکنیا ایهستند و  یزده امامیا سیها  آن زده؟ پسیشود س یم طالـب سـردار    یابـن اب
 د اسالم را بعنوان امام خود قبول ندارند.یرش

ن یشمردن بلد بوده است، متوجه اارانش کگر همیبهتر از د یمکا یه گوکه یاما ابن بابو
نوادگـان  «شب و در پس پـرده عبـارت    يها یکیتار فرار از آن در يشده و برا یاهیروس

                                                 
 ( چاپ سابق الذکر). 373رجال کشی ص  -1

المطبعـه   264( چـاپ سـابق الـذکر). اکمـال الـدین البـن بابویـه ص         1/532اصول الکافی للکلینی  -2
هــ .  1399مؤسسه االعلمی، بیـروت ط: الثالثـه    393هـ . االرشاد للمفید ص  1389الحیدریه، النجف 
 مکتبه االلفین، الکویت. 92 الغیبه للطوسی ص
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در  يگـر ید یاهیه اشتباه و روسکنی. غافل از ا1رده استک كپا یت جعلیرا از روا» شانیا
ت یروا ه درکن است یا یاهین روسیند. اک یم را روها  آن ه دستکت وجود دارد ین روایا

ابن  یم بجز علیدان یم ه مایکد. در حالباش یم یگفته شده تنها نام سه تن از دوازده امام عل
 ین، علیبن حس یعل یعنید. باش یم است، سه تن یه نامشان علک یطالب تعداد امامان یاب

از  یکـی  یسـت یا بایـ  يعشـر  یعه اثنین، مذهب شیبن محمد. پس بنابرا یو عل یبن موس
عه ثـالث  یه خـود را مـذهب شـ   کنیا ایند و کنام خود را از امامت خلع  یچهار امامان عل

 بنامد. يعشر
شود تعداد امامـان   یم جه گرفتهیه از آن نتکرده کر کذ یتیتاب خود رواکز در ین ینیلک 

ه و آله یاهللا عل یرسول اهللا صل«ت گفته شده ین روایدر ا د.باش یم زده تنیع سیمذهب تش
ن را از یله مـا زمـ  یم. خداونـد بوسـ  ین هستیزم يها ستون خطاب به امام از نوادگانم و تو

 نین روند زمین دوازده تن از نوادگانم از بیمحفوظ نگاه داشته است. اگر ا یرانیزلزله و و
فرا خواهد گرفت تمـام موجـودات بـه قعـر آن فـرو خواهنـد        كهولنا يدرنگ زلزله ا یب

زده تـن باشـد.   یس یستیع بایز تعداد امامان مذهب تشیت نین روایبر ام بنا ینیب یم .2»رفت
ان یعیاز ش یه گروهکاند  ردهکن مسأله اشاره یخود به ا يها تابک ز درین یو نجاش یطوس

 . 3هستند یزده امامیس
نند ک یم ادعاها  ن مذاهب و فرقهیدام از اکه هر کن است یاست، ا یآنچه باعث شگفت
عه را یر مذاهب شین ادعا سایو بنابرااند  ردهکث متواتر بنا یه احادیمذهب خود را بر پا

ُ ٱَوَ�َ� ﴿ بین ترتیدانند. و بد یم باطل و گمراه ۚ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ �َّ  .]25األحزاب: [ ﴾ۡلقَِتاَل
 .4»از و آسوده ساختین یب دنین را از جنگیخداوند مومن«

                                                 
 مراجعه شود. 478-477به کتاب الخصال البن بابویه ص  -1

 (چاپ سابق الذکر). 1/534اصول الکافی للکلینی  -2

 ط: ایران. 343(چاپ سابق الذکر). رجال النجاشی ص  137الغیبه للطوسی ص  -3

جان هم افکندن گروههاي مختلف شـیعه  مراد از ذکر این آیه در این مقام این است که خداوند با به  -4
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داشت،  یم د مذهب خودییح در تأیث صحیحد یکن مذاهب تنها یاز ا یکیاگر واقعاً 
 يدیـ و ترد کچ شـ یهـ  يجـا  رد؟ک یم بروزها  آن نیدر ب یین اندازه تفرقه و جدایا به ایآ
(و نـه   ياعتقـاد  يا مسـأله  و مذاهب متعـدد و مختلـف در  ها  ه بوجود آمدن فرقهکست ین

از هـا   آن دام ازکـ چیه هکه است کنی) خود دال بر ایام فقهکاز اح ياریمانند بس ياجتهاد
 اند. ه وسلم) سر چشمه نگرفتهیث رسول اهللا (صلى اهللا علید و احادیقرآن مج
زد، یر یم عشر را درهم یمنصوص بودن امامت ائمه اثن يه ادعاک یگر از مسائلید یکی
ر امامت را کعه امامت را همانند نبوت دانسته و منی. شدباش یم دیر آن در قرآن مجکعدم ذ

د نـام و و صـف   یـ ه در قـرآن مج کـ است  ین در حالیپندارد. ا یم بدترز یر نبوت نکاز من
ان یـ دام از ائمه بـه م کچیدر مورد ه یچ سخنیر شده اما هکه وسلم) ذیامبر (صلى اهللا علیپ
 امده است.ین

در مـورد   یه حتـ کـ مـان بل یان اسالم و اکد نه تنها در مورد ارین در قرآن مجیو همچن
و بر حـذر داشـتن    يو امانت دار ییق به راستگویهمچون تشو یاز مسائل اخالق ياریبس
در  ین صـحبت یتر کوچک ه در آنکم ینیب یم .. صحبت شده است. اما. انت ویذب و خکاز 

ـ ن یتا پرستیکد و یمان به آن حد، توحیعه معتقد است بدون ایه شکمورد مسأله امامت  ز ی
 ندارد، نشده است. یچ ارزشیه

عه یعشر را بزرگان شـ  یمان به امامت ائمه اثنیه اکست یانگر آن نین مسأله خود بیا ایآ
 گران دهند؟یبه خورد دآن را  دارند یلف فراوان سعکاز خود بافته و با ت

 پـوچ و  يگـر بـه ادعاهـا   یافتند بـار د ین ین سؤال ساده، جوابیا يه براکعه یبزرگان ش
ر کـ د ذیعشر در قرآن مج یه اثنمان به امامت ائمیند: ایگو یم ها آن آوردند. ياساس رو یب

ات مربوط به آن را از قـرآن حـذف   یه وسلم) آیاران رسول اهللا (صلى اهللا علیشده بود اما 
 ردند.ک

                                                                                                                              
 و رسوا کردن همدیگر، ما را از اثبات بطالن اعتقادات آنها بی نیاز ساختند.
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د یـ در مورد محفوظ ماندن قرآن مج یسو با وعده الهیکاساس از  یب پوچ و ين ادعایا
فرصـت را   نیـ گر اید يتضاد و منافات دارد و از سو یف و دستخوردگیاز هر گونه تحر

ها  آن سازند. كوکن مشیه مسلمانان را نسبت به تمام مسائل دکدهد  یم به دشمنان اسالم
ن است واجـب بـودن روزه مـاه    کند ممیند بگوتوان یم ين اعتقادیجستن به چن کبا تمس

ـ اران رسول اهللا (صلى اهللا علی.. منسوخ شده باشد اما . ات و حج وکرمضان و ز ه وسـلم)  ی
 .. . ن استکو مم اند. ردهکات ناسخه را از قرآن حذف یآن آ

ـ ان و اصـول د کـ از ار یـک چیتـوان بـه ه   ینم هرگز ين اعتقادیرفتن چنیبا پذ يآر ن ی
 نان داشت.یاطم
ر ین متزلزل و انحراف پذیاسالم را چن يد و پابرجاین جاویه خداوند متعال دکحاشا  

 قرار دهد.
خـود در مـورد    ينشاندن ادعاهـا  یرسکبه  يبراعه یاز بزرگان و سردمدارن ش یبرخ 

ر کـ ه در مراجع اهـل سـنت ذ  ک یحیت صحیعشر، به روا یمنصوص بودن امامت ائمه اثن
 اند. ردهکشده است، استدالل 

 د:یگو یم اهللا عنه یت جابر رضین روایدر ا
ـ فـه همچنـان عز  یه وسلم) فرمودند: اسالم تـا دوازده خل یرسول اهللا (صلى اهللا عل« ز و ی

از پـدرم  آن را  ه من متوجه آن نشدم.کفرمودند  یشان سخنیسپس ا». رتوان خواهد ماندپ
ش یاز قـر هـا   آن یهمگـ «ه وسلم) فرمودند: یه رسول اهللا (صلى اهللا علکدم، او گفت یپرس

 .1»خواهند بود
عه در صدد آن هستند، ندارد. یبا آنچه بزرگان ش یچ ارتباطیت هین روایار است اکاش 

 چون:

                                                 
. و همچنین روایاتی 2/1453صحیح مسلم، کتاب االماره، باب الناس تبع لقریش و الخالفه فی قریش  -1

و سـنن ابـی داود، اول    8/127به همین معنا در صحیح البخاري، کتاب االحکـام، بـاب االسـتخالف    
 ذکر شده است. 4/471کتاب المهدي 
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دام کچیه هیکفه نام برده شده است در حالین داوزده تن بعنوان خلیت از ایدر روا اوالً:
 يآنهـم بـرا   یشان حسن بـن علـ  یطالب و فرزند برومند ا یابن اب یعه بجز علیاز ائمه ش

 عه باشد.یتواند ائمه ش ینم ن دوازده تنیدند. پس مراد از ایبه خالفت نرس یوتاهکمدت 
ـ امبر (صـلى اهللا عل یـ ر شـده پ کداود ذ یت ابی: در روااًیثان ن رابطـه  یه وسـلم) در همـ  ی

 ».خواهند بودها  آن ع اوامریفرمانبردار و مط یهمگ یامت اسالم«فرمودند: 
طالب و فرزنـد   یبن اب یدر دوران خالفت عل یم حتیدان یم ه ماکاست  ین در حالیا 

 نبودند.ها  آن فرمانبردارع و یمط یامت اسالم یچگاه همگی، هیشان حسن بن علیا
از ائمـه بـا    یز در مورد امامت برخـ یعه نیمختلف ش يها خود فرقه ین حتیعالوه بر ا

 دارند. يدیگر اختالفات شدیدیک
اسـالم در زمـان   «ه وسلم) فرمودند: یر شده رسول اهللا (صلى اهللا علکت ذیدر رواثالثاً: 
 ».خواهد ماند یز و پرتوان باقیهمچنان عزها  آن خالفت

ل بـوده  یعه ادعا دارند اسالم در زمان ائمه ناتوان و ذلیه بزرگان شکاست  ین در حالیا
 راندند. یم مکافر بر مسلمانان حکظالم و  یو گروه

عه در اثبـات  یبزرگان ش يبرا کیتواند مستمس ینم ث هرگزین حدیم اینیب یم نیبنا بر ا
 خود باشد. يادعاها

منصـوص بـودن امامـت     يه ادعاکم یرس یم جهین نتیر شده به اکبا توجه به مطالب ذ
ز در یـ عه نیمختلف شـ  يها فرقه یه حتکد باش یم اساس یب پوچ و ییعشر، ادعا یائمه اثن

 دارند. يدیگر اختالفات شدیدیکمورد آن با 
ـ یبا اعتقاد ش یینون پس از آشناکا عشـر و   یعه در مورد منصوص بودن امامت ائمه اثن

عه در یشـتر در مـورد اعتقـاد شـ    یب یلین اعتقاد، جا دارد با تفصـ یبودن ا یبردن به واه یپ
 م.ییسخن بگو -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یرابطه با امامت و خالفت عل

عه اعتقاد دارد خالفت و امامت مسلمانان پس از وفات رسول یم شیدان یم هکهمانگونه 
 -اهللا عنـه  یرضـ -طالـب   یبن اب یبه عل یشرع ینصوصه وسلم) بنابر یاهللا (صلى اهللا عل
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ـ فـر ورز کن مسأله سر باز زند یرفتن ایس از پذکواگذار شده و هر  ره اسـالم  یـ ده و از دای
 خارج شده است.

رده و کـ اسـتدالل   یخود به چه نصوص ين ادعایاثبات ا يعه برایم شینید ببییاینون بکا
 ر؟یا خیعه باشند یش يبرا کیمستمسند توان یم ها لیدل نیا اید آیم دیسپس خواه

 د:یگو یم ن رابطهیخ طائفه ملقب گشته در ایعه به شیه در مذهب شک یطوس
طالـب (ع)   یبن اب یاثبات امامت عل يد برایل از قرآن مجیدلن یتر ن و واضحیمهمتر«

 است. یش الهین فرمایه وسلم)، ایپس از وفات رسول اهللا (صلى اهللا عل

َما﴿ ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ وَُهۡم  لزَّ
 .]55املائدة: [ ١﴾٥٥َ�ٰكُِعوَن 

دهند  یم اتکدارند و ز یم ه نماز بپاکاند  یامبر و مؤمنانیشما خداوند و پ ینه ولیهر آ«
 ».ندباش یم و همواره خاشع و فروتن

ر یدر تفسها  آن نند.ک یم ریگر تفسید يا گونه ه را بهیعه قسمت آخر آین شیالبته مفسر 
 ».دهند یم اتکوع زکدارند و در حال ر یم ه نماز بپاک ی... مؤمنان«: ندیگو یم ن قسمتیا

ن یتـر  واضـح  يدیـ چ شـک و ترد یه بدون هین آیا«د: یگو یم هین آیدر مورد ا یطبرس
ـ  یامامت علل بر یدل ـ امبر (صـلى اهللا عل یـ طالـب (ع) پـس از رحلـت پ    یبن اب  ه وسـلم) ی
 .2»دباش یم

ن عامـه و  ین و محـدث یتمام مفسـر « ند:یگو یم هیعه در رابطه با استدالل به آیش يعلما
ـ   یه در مورد امام علین آین مسأله متفق القول هستند که ایخاصه بر ا طالـب (ع)   یبـن اب

 دادنـد سـخن   يرینماز انگشتر خود را به فق يشان که در اثناینازل شده و در مورد قصه ا
ت شـده اسـت. و   یـ ز روایـ ن ماجرا در کتب صـحاح سـته اهـل سـنت ن    ید. قصه ایگو یم
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ـ  يبنا بر اقوال تمام علما» إنما«م کلمه یدان یم همانگونه که حصـر بکـار    يبـرا  یزبان عرب
 .1»دباش یم فهیامام و خل يبه معنا» یول«م کلمه یدان یم نیشود و همچن یم برده

ل خـود در  یـ دلن یتر ن وواضحیتر مهم آن را عهیپس از آشنا شدن با آنچه که بزرگان ش
ه ین آیم تا آشکار گردد ایپرداز یم هین آیاستدالل به ا یدانند، به نقد و بررس یم ن مسألهیا

 رساند.  ینم ت خودیعه را به هدف و غایبزرگان ش
از قران  يه ایل خود را آیعه که دلیبزرگان ش ين ادعایدانست ا یستیز بایقبل از هر چ

چ یه هین آیم در اینیب یم اساس. چون همانگونه که یب است پوچ و ییادعا اند، د دانستهیمج
ل خـود ارئـه داده اسـت،    یـ عه بعنـوان دل یبرده نشده، و آنچه که شـ  ياز أحد ینام و نشان

بـه  ها  آن پس استدالل . سازد یم ه را روشنین آید سبب نزول اکن یم است که ادعا یتیروا
 د. یاز قرآن مج يه اید و نه به آباش یم تیروا

توانـد   ینمـ  زیت نین روایا ید که حتیم دین مطلب، اکنون خواهیپس از روشن شدن ا
 م: ییگو یم ن رابطهیعه باشد. ما در ایبزرگان ش يبرا یلیدل

اهل سـنت   يعه که تمام علمایبزرگان ش ين ادعایدانست ا یستیز بایقبل از هر چ -1
ن یـ ست. بلکه عکس ایجز کذب و افتراء ن يزیچ اند، ح دانستهیت را صحین روایا

ـ بـودن ا  ین اهل سـنت بـر جعلـ   ینکه تمام محدثیا یعنید. باش یم حیادعا صح ن ی
ـ دانسـت ذکـر ا   یسـت ی. و با2ت اتفاق نظر دارندیروا از  یت توسـط برخـ  یـ ن روای

ـ   ینم هرگز دال بر صحت آن يو واحد ین همچون ثعلبیمفسر ن یباشـد. و همچن
ث اهـل سـنت   یت در کتـب سـته حـد   یـ ن رواین ادعا که ایتوجه داشت ا یستیبا

ت ین روایست. چون این یبیجز دروغ محض و عوام فر يزیت شده است، چیروا
ـ  یو صح يح بخاریصح یعنین کتابها یک از ایچیدر ه داود و  یح مسلم و سـنن اب
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سـت کـه   ین یت نشده است. شکیو سنن ابن ماجه روا یو سنن نسائ يسنن ترمذ
ن بـوده  ین کذب و افتراء ایاز اها  آن ده نبوده، اما هدفین مسأله بر دجاالن پوشیا

ند یروان خود بگویگر به پید يب دهند و از سویکسو عوام اهل سنت را فریکه از 
رفتن حـق  یرا از پذها  آن خود به بر حق بودن ما اعتراف دارند اما تعصب،ها  یسن

 باز داشته است. 
 يعشـر  یمعتقدات مذهب اثنـ ن یتر یاز اساس یکیه، مخالف با ین آیاستدالل به ا -2

ن نکتـه اشـاره   یـ عه در استدالالت خود به ایش يد. چون همانگونه که علماباش یم
ب یـ ن ترتیشود. و بد یم حصر بکار برده يبرا یدر زبان عرب» إنما«کلمه  اند، کرده

ـ یپندارند تفس یم عهیه را آنگونه که بزرگان شین آیم ایاگر بخواه  از یسـت یم بایر کن
طالـب بداننـد و از اعتقـاد بـا      یبن اب یم امامت را تنها منحصر به علیبخواهها  آن

عه هرگز به قبول آنچه که یر ائمه دست بکشند. و مسلم است بزرگان شیامامت سا
 . دادتن در نخواهند اند  خود مقرر داشته

 ش قـرار یرا مـورد مـدح و سـتا    یتوجه داشت خداوند متعال هرگـز کسـ   یستیبا -3
ا مستحب انجام داده باشد. و همه ما یواجب و  ینکه شخص عملیدهند مگر ا ینم
نماز نـه تنهـا مسـتحب     يم صدقه دادن و کمک به فقراء و مستمندان در اثنایدانیم
و او را از خشـوع و   ست بلکه باعث انشغال شـخص نمـاز گـزار خواهـد شـد     ین

نگونـه اعمـال   یاز اهل علم انشغال به ا یبرخ یحضور قلب باز خواهد داشت. حت
 یرضـ -طالب  یبن اب یدانند. پس چگونه ممکن است عل یم را سبب بطالن نماز

 یش الهـ یانجام دهند و آنگاه مورد مدح و ستا ين کارینماز چن يدر اثنا -اهللا عنه
 رند؟!یز قرار گین

ـ  ینامه علیرت و زندگین با آنچه در سیروغن قصه دیا -4 اهللا  یرضـ -طالـب   یبن اب
ات رسـول  یـ شان در زمـان ح یآشکار دارد. چون ا یذکر شده تضاد و اختالف -عنه



 207  شیعه و امامت، اهل سنت و امامت

ده یرس ینم شان به حد نصاب زکاتیداشته و هرگز اموال ا يا ساده یاهللا (ع) زندگ
 است. 

امبر یرا پس از وفات پ -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یخواست عل یم هین آیاگر ا -5
ت مسلمانان منصـوب سـازد آشـکارا نـام     یه وسلم) به امامت و والی(صلى اهللا عل

کرد تا  یم شان را ذکریمخصوص ا يها یژگیو از صفات و یکیا حداقل یشان و یا
نماند و حجـت   یمسلمانان باق ين مساله برایدر مورد ا يدیچگونه شک و تردیه

 بر تمام مردم اقامه شده باشد.  یاله

ه را یـ ن آیـ عه در ایکه باطل بودن استدالل سـرمداران شـ   يگریار مهم دیمساله بس -6
ا یفه و یخل یبه معنها  آن يبر خالف ادعاها» یول«ن است که کلمه ید اکن یم ثابت
 ست.  یامام ن

ر و نصـرت  ایـ  یشود به معن یم (به فتح واو) مشتق» تیوال«که از مصدر » یول«کلمه 
اسـت کـه از   » یمتـوال «و » یوال«فه است کلمه یامام و خل ید. و آنچه به معنباش یم رسان

 (به کسر واو) مشتق شده است. » تیوِال«مصدر 
که  یاز تشابهاند  خواستهها  آن ده نبوده است، امایعه پوشین نکته بر بزرگان شیمطمئناً ا

از مردم نسبت بـه   يارین از جهل بسیهمچنوجود دارد، و » یوال«و کلمه » یول«ن کلمه یب
فه و یار و نصرت رسان را به خلی یکه به معن» یول«سوء استفاده کرده و کلمه  یزبان عرب
 کنند.  یامام معن

ـ ا 55ه یه قبل از آیخداوند متعال از چند آ ن سـوره، مومنـان را از مـواالت و محبـت     ی
کـه  یه فرموده اسـت، آنان ین آیو در ان حذر داشته یدن نسبت به کفار و دشمنان بر دیورز
بشـتابند خداونـد متعـال (او را    هـا   آن محبت بورزند و به نصرتها  آن به یستین بایمومن

 نیه وسـلم) و تمـام مـومن   یامبر (صلى اهللا علینش را نصرت دهند) و پیدوست بدارند و د

ِينَ ٱوَ ﴿ ه گفته شده استین سبب در آیند. به همباش یم َّ�  ْ ـ تـا محبـت ورز   ﴾َءاَمُنـوا دن و ی
 ن را شامل گردد. یتمام مومن ینصرت رسان
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ـ  یبه امامت عل یچ ربطیه نه تنها هین آیم اینیب یم تیدر نها اهللا  یضـ -طالـب   یبن اب
د. یـ گو ینم شان ندارد، بلکه اصال در مورد مسأله امامت و خالف سخنیو فرزندان ا-عنه

ل یـ ن دلیتـر  مهم ن ویتر بزرگ عیمذهب تشم که آنچه یرس یم جهین نتیب به این ترتیو بد
پس از وفـات رسـول    -اهللا عنه یض-طالب  یبن اب یت و خالفت علیخود در اثبات وال

ن مسأله ندارد و استدالل به آن یبه ا ین ربطیتر کوچک داند، یم ه وسلم)یاهللا (صلى اهللا عل
در چنتـه   یخـود بضـاعت   ين ادعـا یاثبات ا يعه براین نکته دارد که بزرگان شیداللت بر ا

 ش ندارند. یخو
ز یرا نها  آن م ویعه بپردازیر ادله بزرگان شیل جا دارد به ذکر ساین دلیا یپس از بررس

ـ بـه احق  یچ ربطیه ها لیدل نیم تا آشکار گردد ایقرار ده یمورد بررس ـ ی ـ   یت عل  یبـن اب
ـ به خالفت مسـلمانان پـس از وفـات رسـول اهللا (صـلى اهللا عل      -اهللا عنه یرض-طالب  ه ی

 وسلم) ندارند. 
استدالل ها  آن ن رابطه بهیع در ایکه بزرگان مذهب تش یثیاحاد یستیز بایقبل از هر چ

 م کرد.یرا به دو دسته تقساند  کرده
 را موضـوع هـا   آن ثین که در اصطالح حدیو دروغ یهستند جعل یثیاحاد دسته اول 

ث فضـائل را  یدر احاد يدروغپرداز«د: یگو یم د شارح نهج البالغۀیالحد ینامند. ابن أب یم
 يا اشـاره  چیث هـ یـ ن دسـته از احاد یـ خود بـه ا  یما در بررس . 1»ه گذاشته استیعه پایش

 م داشت. ینخواه
ـ   یعلـ  يت واالیح که در مورد مقام و شخصـ یهستند صح یثیاحاد دسته دوم  یبـن اب

شان ندارند. یبه خالفت و امامت ا يا اشاره چیند اما هیگو یم سخن -اهللا عنه یرض-طالب 
 ياریث در مورد بسـ ین دسته از احادیدارند ا یف فراوان سعیع با تکلیبزرگان مذهب تش

اهللا  ی.. رضـ . ه وسلم) همچون ابوبکر و عمـر و عثمـان و  یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیاز 
گفـت اهـل سـنت و     یسـت یث بایـ ن از احادیدر مورد ا اند. ت شدهیروا زین نیعنهم أجمع
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ـ داماد رسـول اهللا (صـلى اهللا عل   يت واالیجماعت هرگز منکر مقام و شخص ه وسـلم) و  ی
ث را در مراجع و مصادر خود ین احادین سبب ایستند. و به همیفه چهارم مسلملنان نیخل
طالـب   یبن اب یت علیث را دال بر احقینگونه احادیاما اهل سنت هرگز ا اند. ت کردهیروا
ـ ن ياریث بسیند. چون احاددان ینم به خالفت -اهللا عنه یرض- ر یلت سـا یان فضـ یـ ز در بی

تواند  ینم لت شخص هرگزیو ذکر فض اند. ت شدهیروا -نیاهللا عنهم أجمع یرض-صحابه 
 فه و امام بودن او باشد. یدال بر خل ییبه تنها

 م: یپرداز یم ثین احادیاز ا یبرخ یاکنون ما به ذکر و بررس
ت شـده  یـ ن مضمون روایبه ا یثیحد -هیرحمت اهللا عل- يح بخاریدر کتاب صح -1

نه بـه  یرا در مد یه وسلم) به هنگام غزوه تبوك علیرسول اهللا (صلى اهللا عل«است: 
خطاب بـه   -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یخود منصوب داشتند. اما عل ینیجانش

ـ  یخواه یم ایرسول اهللا! آ يه وسلم) گفتند: ایاهللا عل رسول اهللا (صلى ن ید مـرا در ب
ـ بگذار یزنان و کودکان بـاق  ه وسـلم) در جـواب   یـ د؟ رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  ی

 ینسبت به من همانند هارون نسبت به موسـ  يا دوست نداری! آیعل يفرمودند: ا
-ابـن حـزم    .1»مبعوث نخواهـد شـد   يامبرین تفاوت که پس از من پی؟ با ایباش

د: یـ گو یم ثین حدیع به ایمذهب تش يدر مورد استدالل علما -هیرحمت اهللا عل
اهللا  یرض-طالب  یبن اب یت و امامت علیتواند دال بر وال ینم ث هرگزین حدیا«

به هارون  یه علیه وسلم) باشد. و تشبیپس از وفات رسول اهللا (صلى اهللا عل -عنه
 ه وسـلم) یـ فـه رسـول اهللا (صـلى اهللا عل   یخلشـان  یسـت کـه ا  ین نیانگر ایهرگز ب

ـ  یم ند. چون همانگونه کهباش یم ه یـ عل- ین موسـ یفـه و جانشـ  یم هـارون خل یدان
ـ  یشان بود که پیهمسفر ا یعنیوشع بن نون ینبوده، بلکه  -السالم  یشوا و رهبـر بن
ه وسلم)، ین صورت پس از وفات رسول اهللا (صلى اهللا علیل گشت. و به همیاسرائ

فـه مسـلمانان   یق خلیابـوبکر صـد   یعنینه یشان در هجرت از مکه به مدیهمسفر ا

                                                 
 ).4416(ح  8/12کتاب المغازي، باب غزوه تبوك صحیح البخاري مع الفتح،  -1
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 -ه السـالم یـ عل-ده گرفت کـه هـارون   ید نادیز نباین نکته را نین ایشدند. و همچن
 امبر نبوده است. یطالب پ یبن اب یکه علیامبر بوده، در حالیپ
اهللا  یرضـ -طالب  یبن اب یه علین مسأله هستند که مراد از تشبیانگر این امور بیتمام ا

امبر (صـلى اهللا  یـ شان با پیاست که ا یو قرابت يشاوندی، خو-ه السالمیعل-به هارون  -عنه
ـ ن -همـا السـالم  یعل-و هارون  ین موسیهمانگونه که باند  ه وسلم) داشتهیعل ز قرابـت و  ی

گر بودند. و در مـورد آنچـه سـبب گشـت     یکدیوجود داشت و آن دو برادر يشاوندیخو
ـ   ین سخن را خطاب به علیه وسلم) ایصلى اهللا علرسول اهللا ( نـد،  یطالـب بفرما  یبـن اب

عـازم غـزوه تبـوك     -نیاهللا عنهم اجمع یرض-ارانشان یشان و یکه ایگفت: هنگام یستیبا
ن مساله سبب گشـت  یدند. اینه برگزیخود در مد ینیطالب را به جانش یبن اب یبودند، عل

شان گفتـه شـود کـه    یرند و در مورد ایقرار بگ نیطالب مورد زخم زبان منافق یبن اب یعل
 ن زخمیکه ایداده و در غزوه شرکت نکرده است. هنگام ين زنان و کودکان جایخود را ب

بـن   یش خـود علـ  ین فرمایشان با اید ایه وسلم) رسیامبر (صلى اهللا علیبه گوش پ ها زبان
امبر (صلى یپ ینیبه جانشطالب  یبن اب یدادند. البته انتخاب شدن عل يطالب را دلدار یاب

ن و یشان جانشـ یست که این مساله نیه وسلم) به هنگام غزوه تبوك هرگز دال بر ایاهللا عل
شان خواهد بود. چـون همانگونـه   یه وسلم) پس از وفات ایفه رسول اهللا (صلى اهللا علیخل
ـ را ن يگـر ین غزوه اشخاص دیه وسلم) قبل و پس از ایامبر (صلى اهللا علیم پیدان یم که ز ی

ـ . به عنوان مثال رسول اهللا (صلى اهللا عل1»اند خود گماشته ینینه به جانشیدر مد ه وسـلم)  ی
را دو بار و عثمـان بـن    يعبداهللا بن ام مکتوم را حداقل چهار بار و سباع بن عرفطه غفار

را در  يگـر ین اشـخاص د یکبار و همچنـ یک بار و عبداهللا بن رواحه را یعفان را حداقل 
ن استخالفها و یک از ایچینه قرار داده بودند. اما هین خود در شهر مدیات، جانشر غزویسا

ـ   ین اشخاص به امامـت و خالفـت ن  یت ایانگر أحقینه تنها بها  ینیجانش  یسـتند بلکـه حت

                                                 
تحقیق:محمـد ابـراهیم نصـر،     160-4/159الفصل فی الملل و االهواء و النحل البـن حـزم الظـاهري    -1

 هـ. 1402عبدالرحمن عمیره، شرکه مکتبات عکاظ، السعودیه، ط: االولی 
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ـ ز نبایـ ن نکتـه را ن یـ ن ایکنند. همچن ینم ز ثابتیگران را نیبر دها  آن يت و برتریافضل د ی
بن  یث که در آن علین حدیسنت و جماعت همانگونه که اده گرفت که مصادر اهل یناد
 انـد،  ت کـرده یـ ه شـده را روا یتشـب  -ه السـالم یـ عل-به هارون  -اهللا عنه یرض-طالب  یاب

ه یـ رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  هـا   آن کـه در انـد   ت کردهیز روایرا ن يگریح دیث صحیاحاد
، و عمـربن  -هما السـالم یعل- یسیم و عیرا به ابراه -اهللا عنه یرض-ق یوسلم) ابوبکر صد

 يو جـا  . 1ه کرده انـد یتشب -هما السالمیعل- یرا به نوح و موس -اهللا عنه یرض-الخطاب 
 یمقام و منزلت يدارا -هم السالمیعل-امبر ین چهار پیک از ایست که هر ین یچگونه شکیه

-عمـر   ث هـر کـدام از ابـوبکر و   ین احادیهستند. و در ا -ه السالمیعل-واالتر از هارون 
ـ   یکه علیدر حال اند، ه شدهیامبر تشبیبه دو پ -اهللا عنهما یرض اهللا  یرضـ -طالـب   یبـن اب
 ه شده است. یامبر تشبیک پیتنها به  -عنه

 خود يها ن حجتیتر مهم از یکیآن را  عهیکه بزرگان ش يگریت دیروا -2
ما «د: یگو یم تین روایدر مورد ا یمجلس د.باش یم ر خمیت غدیشمارند، روا یم

ر یشان در غدیکه ام یا ت کردهیه و آله روایاهللا عل یامبر صلیاز پ 2و مخالفانمان 
ز ینها  آن ن، از خودیا من نزد مؤمنیمردم! آ يخم در جمع مسلمانان فرمودند: ا

رسول اهللا، آنگاه رسول  يندارم؟ پاسخ داده شد: بله، ا يت افزونتریمقام و محبوب
او  يز موالین یاو هستم، عل يفرمودند: هر آنکس من موال ه و آلهیاهللا عل یاهللا صل

، هر آنکس او را دوست بدارد، دوست بدار. و با آنکس که با او یاست. اله
رسان.  ياریورز. و هر آنکس که او را نصرت دهد،  یورزد، دشمن یدشمن

با تمام یگفت: تقر توان یم .3»وهرآنکس ازنصرت او امتناع ورزد را خذالن ده

                                                 
، مکتبـه و  22-3/21للحـاکم  ) دار الـدعوه. المسـتدرك   3632(ح 1/383مسند االمام احمد بن حنبـل   -1

 مطابع النصر، الریاض.

 باشد. مراد او اهل سنت و جماعت می -2

 (چاپ سابق الذکر). 37/225بحار االنوار للمجلسی  -3
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َها  ﴿ هیر آیعه در تفسین شیمفسر ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾...بَّلِۡغ َما

امبر! آنچه از جانب خالق تو بر تو نازل شده را به مردم ابالغ یپ يا« .]67املائدة: [
اهللا ه بود که رسول ین آیند پس از نزول ایگو یم ت را ذکر کرده وین روایا..». . کن

 راد داشتند. ین مسلمانان این سخن را در بیه وسلم) ای(صلى اهللا عل
اهل سنت و جماعت در مورد  يت پرداخته و با نظر علماین روایا یاکنون ما به بررس

 م. یگرد یم ت آشناین روایح بودن ایر صحیا غیصحت و 
اهـل سـنت و جماعـت     ين ادعـا کـه علمـا   ین نکته اشاره شود ایبه ا یستینخست با

سـت.  یجـز دروغ و افتـراء ن   يزیت متفق القول هستند، چین روایح بودن ایبر صح یهمگ
ث من کنت مـواله  یحد«.... د: یگو یم نموردیدر ا -هیرحمت اهللا عل-بعنوان مثال ابن حزم 

ـ ان معتبر روایبواسطه راو ،مواله یفعل و  ين از امـام بخـار  ی. و همچنـ 1»ت نشـده اسـت  ی
ـ بـه ا  یسـت ی. و با2ه انددانست یم فیث را ضعین حدیاها  آن نقل شده که یحربم یابراه ن ی

ـ بـه ا انـد   ح دانسـته یث را صحین حدیز توجه شود که آن عده از اهل علم که اینکته ن ن ی
ر یـ ر موثـق عبـارت و جمـالت غ   یـ ان مغرض و غیاز راو یکه گروهاند  مسأله اشاره کرده

از مـتن   -هیرحمت اهللا عل- يامام ترمذ اند. کردهث اضافه ین حدیح ایح به متن صحیصح
ـ ن یاو هستم، علـ  يهر آنکس من موال«ث تنها عبارت ین حدیسابق الذکر ا او  يز مـوال ی

 ن رابطـه یدر ا -هیرحمت اهللا عل-ه یمیخ االسالم ابن تیح دانسته است. و شیرا صح» است
ـ امبر (صـلى اهللا عل ین قول منصوب به پیا«د: یگو یم  ير آنکـس مـن مـوال   ه وسـلم): هـ  ی

 نیاما در مورد صحت آن باند  ت کردهیرواآن را  اوست. اهل علم يز موالین یاوهستم، عل
 . 3»اختالف نظر وجود داردها  آن
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، هر آنکـس او را دوسـت بـدارد،    ین گفته: [الهیاما ا«د: یگو یم نیخ االسالم همچنیش
ورز و هرآنکس کـه او را نصـرت    یورزد، دشمن یدوست بدار و با آنکس که با او دشمن

آن را  نیرسان و هر آنکس از نصرت او امتناع ورزد را خذالن ده]. تمام محدث ياریدهد، 
 ن نکتـه را روشـن  یـ خ االسالم در سخنان خـود ا ی. ش1»نددان ینم جز دروغ و افتراء يزیچ
ـ  ر نه تنها از لحاظ سـند فاقـد اعتبـار و   یات متضمن عبارات اخیسازد که روا یم ارزش  یب

ان یـ شـان در ب یمهر صحه گذاشته است. اها  آن ز بر دروغ بودنیخ نیتار یهستند، بلکه حت
طالب  یبن اب ین در صف علیکه در جنگ صفیم آنانیدان یم همه ما«ند: یگو یم ن سخنیا

ـ یدند. و همچنینرس يروزیزدند به نصرت و پ یم ریشمش  ین اشخاص همچون سعد بن اب
ها  آن نرساندند، اما خداوند ياریطالب را  یبن اب یند و علوقاص در جنگ شرکت نکرد

دند امـا تحـت   یه او جنگیه بر علیام یه و بنیگر همچون معاوید یرا خذالن نداد. و گروه
و امـا  . «2»از بالد کفار را فتح کنند يادیز ينهایقرار گرفتند و توانستند سرزم ینصرت اله

ـ یـ م دیورز]. با تعـال  یورزد دشمن ین عبارت: [و با آنکس که با او دشمنیا ن اسـالم  ین مب
ـ  یمـان یا يد اخوت و بـرادر یفرما یم دیتضاد است. چون خداوند متعال در قرآن مج ن یب

 یهمچنان پابرجـا و اسـتوار بـاق    يرینه و درگیدر صورت بروز اختالف و ک ین حتیمومن
ح یدر صورت صح« د:یگو یم ه در ادامه سخنان خودیمیخ االسالم ابن تی. ش3»خواهد ماند

                                                 
 (چاپ سابق الذکر).4/16منهاج السنه البن تیمیه  -1

 هـ. 1398ط: االولی  4/418مجموع فتاوي شیخ االسالم  -2

سوره الحجرات  9(چاپ سابق الذکر). مراد شیخ االسالم آیه شماره 4/16منهاج السنه البن تیمیه  -3
ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ فرماید: در این آیه خداوند متعال میباشد.  می ۖ  ۡ�َتَتلُوا ْ بَيَۡنُهَما ۡصلُِحوا

َ
 ﴾...فَأ

چنانچه دو گروه از مومنین با یکدیگر به جنگ و نبرد برخاستند، بر شما است که « .]9احلجرات: [
شود که دو گروه مؤمن  از این فرمایش الهی نتیجه گرفته می». بین آنها دوستی و مودت برقرار سازید

نیز ممکن است با یکدیگر وارد جنگ و نبرد گردند و با این وجود خداوند متعال آنها را دو گروه 
َما﴿ فرماید: من نامیده اند. و در آیه بعدي خداوند متعال میمؤ ْ َ�ۡ�َ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�َّ ۡصلُِحوا

َ
ٞ فَأ إِۡخَوة

َخَوۡ�ُ�مۚۡ 
َ
 مومنین برادران یکدیگرند و بایستی بین آنها صلح و مودت بر قرار گردد. .]10احلجرات: [ ﴾أ
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نخواهد ماند. و در صـورت   یباق يچ بحث و مناقشه ایه يگر جایت دین روایندانستن ا

ـ بر أحقآن را  توان ینم زین [من كنت مواله فعيل مـواله]ح و معتبر دانستن عبارت یصح ت ی

از » یمـول «به خالفت و امامت دانسـت. چـون کلمـه     -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یعل
قـرار   یرساندن و دوست داشتن که در نقطه مقابل معادات و دشـمن  ياری یعنی» مواالت«

رساندن به  ياریدوست داشتن برادر مسلمان و  یعنین مساله یدارد، مشتق شده است. و ا
بـن   یعل یقیمان حقیث ثابت کننده این حدید. و اکن یم او، در مورد تمام مسلمانها صدق

طالب را  یبن اب یخواهد عل یم بوده و از هر مومن و مسلمان -اهللا عنه یرض-طالب  یاب
ه وسلم) بر یش رسول اهللا (صلى اهللا علین فرمایرساند. و ا ياریشان را یدوست داشته و ا

ـ   یو ضاللت خوارج و نواصب که نسبت به عل یگمراه  ینـه و دشـمن  یطالـب ک  یبـن اب
 . 1»ورزند داللت دارد یم

ـ امبر (صلى اهللا علین سؤال مطرح گردد که چرا پیا انجیممکن است در ا ه وسـلم) در  ی
کـه  یدر حالانـد   را ذکـر کـرده   -اهللا عنـه  یرضـ -طالـب   یبن اب یش تنها نام علین فرمایا

رسـاندن بـه مسـلمانان در مـورد      ياریهمانگونه که گفته شد مواالت و دوست داشتن و 
 د؟ کن یم مسلمان صدق يها انسان تمام

ـ نهفته است که سبب گشت رسول اهللا (صـلى اهللا عل  يدر حادثه ا سؤالن یجواب ا ه ی
ه ین قرار بود که رسول اهللا (صلى اهللا علین حادثه از ایند. ایراد فرماین سخن را ایوسلم) ا

ـ یاز مسلمانان را به  یالوداع، گروه حجـةوسلم) قبل از  ـ   یمن اعزام داشتند و عل  یبـن اب

 یطالـب و برخـ   یبن اب ین علین سفر بیا یدند. در طیبرگزان یر سپاهیطالب را بعنوان ام
پس از بازگشت، نزد رسول اهللا (صـلى اهللا  ها  آن رخ داد که باعث شد یان کدورتیاز سپاه

ن مسأله باعـث  یت کنند. ایشکا -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یه وسلم) رفته و از علیعل
شانرا بر آن داشت که بـه  یم) گشت و اه وسلیرسول اهللا (صلى اهللا عل یو افسردگ یناراحت

ـ  یعل یان مقام و منزلت عالین عده از سپاهیا هـا   آن طالـب را متـذکر شـده و بـه     یبن اب
                                                 

 (چاپ سابق الذکر). 4/86منهاج السنه البن تیمیه  -1
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ـ را ن یعلـ  یسـت یند: هر کس مرا دوست دارد بایبگو ز دوسـت بـدارد و هـر کـس او را     ی
 ناراحت کند، مرا ناراحت کرده است. 

اثبات خالفت  يث براین حدیاستدالل به ا» طیالقاموس الح«مؤلف کتاب  يروزآبادیف
د: کلمـه  یـ گو یمـ  شخص مستدل دانسـته و  یطالب را دال بر جاهلت و نادان یبن اب یعل
د، باشـ  یمـ  و نصـرت  یدوسـت  يبفتح و او که به معنا» تیوال«از مصدر » یول«و » یمول«

د باشـ  یم به کسر و او» تیوِال«امارت و خالفت است  يگرفته شده است. و آنچه به معنا
 . 1است» یمتول«و » یوال«و اسم مأخوذ از آن 

ن نکته اشاره کند کـه  یخواهد به ا یم ن سخن خودیبا ا -هیرحمت اهللا عل- يروزآبادیف
خواستند به مسأله خالفت و امارت اشـاره کننـد،    یم ه وسلم)یاگر رسول اهللا (صلى اهللا عل

ـ «د، کلمـه  باش یم اریدوست و  يبه معنا یکه در زبان عرب» یمول«کلمه  يبجا ا یـ و » یوال
 بردند.  یم ر است را بکاریفه و امیخل یکه به معن» یمتول«

 یاب یبه حسن بن حسن بن عل ینزد اهل سنت و جماعت ذکر شده شخص یتیدر روا
طالب نفرمودند:  یبن اب یه وسلم) خطاب به علیمگر رسول اهللا (صلى اهللا عل طالب گفت:

شان پاسخ دادند: به خداوند سوگند اگـر مـراد رسـول اهللا    یا »فعيل مواله؟من كنت مواله «

 مردم روشـن  يبه وضوح براآن را  بود، یم ه وسلم) مسأله خالفت و امارتی(صلى اهللا عل
ن کردنـد. و  یهمچون نماز و زکات و روزه و حج چن یساختند. همانگونه که در مسائل یم

فه شما پس از وفات من خواهد بود و بـر شـما   یلر و خین شخص، امیگفتند: ا یم به مردم
ن شـخص بـر   یه وسـلم) دلسـوزتر  یامبر (صلى اهللا علید. چون پیاست که از او اطاعت کن

 . 2»مسلمانان بودند

                                                 
 ).13القضاب المشتهر علی رقاب ابن المطهر لمجد الدین الفیروزآبادي، الورقه ( -1

تصحیح : احمد محمد مرسی، المطبعه العربیه باکستان، وانظر: تهذیب  183-182االعتقاد للبیهقی ص  -2
 دار المسیره، بیروت. 4/169تاریخ دمشق البن عساکر، هذبه: عبدالقادر بدران ،
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ه وسلم) یش را رسول اهللا (صلى اهللا علین فرمایعه که این ادعا بزرگان شیو در مورد ا

َها  ﴿ سوره المائده 67ه یپس از نازل شدن آ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
 ﴾...بَّلِۡغ َمآ أ

 ا مغرض بودنیو  ین ادعا داللت بر جهل و نادانیگفت: ا یستیبا اند، فرموده .]67املائدة: [
ر علوم ید و سایر قرآن مجیبا تفس يمختصر ییکه آشنا یدارد. چون هر شخصها  آن

ش از حجه الوداع نازل شده یار پیه بسیداند ابن آ یم یخوب متعلق به آن داشته باشد به
 است. 

امبر یـ ن اسـت کـه پ  ید، اکن یم ت ثابتین روایکه باطل بودن استدالل به ا يگرینکته د
ـ یر خم یش را در غدین فرمایه وسلم) ای(صلى اهللا عل  250نکـه در حـدود   یپـس از ا  یعن

ه وسـلم) اعـالن   یاد رسول اهللا (صلى اهللا علراد داشتند. اگر مریلومتر از مکه دور شدند ایک
 انیـ و عرفات ب یام حج و در منیبود در همان ا یم طالب یبن اب یو خالفت عل ینیجانش

ن فرمـوده را بشـنوند و پـس از    یز ای..ن. من ویر مناطق همچون یداشتند تا مسلمانان سا یم
فه و امام خـود بـه   یطالب را به عنوان خل یبن اب یه وسلم) علیامبر (صلى اهللا علیوفات پ

 ت بشناسند. یرسم
ـ یبه عنوان حجت و دلآن را  اند کرده یعه سعیکه بزرگان ش يگریث دیحد -3 بـر   یل

اسـت   یثیبه خالفت، قلمداد کنند حد -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یت علیاحق
 یکسـ  فـردا پـرچم را بدسـت   «ه وسـلم) فرمودنـد:   یامبر (صلى اهللا علیکه در آن پ

 . 1»ز او را دوست دارندینها  آن امبر را دوست دارد ویخواهم داد که خداوند و پ
ـ یبه احق يا اشاره چیم هینیب یم ز همانگونه کهیث نین حدیا ـ   یت عل -طالـب   یبـن اب
و شـهادت رسـول اهللا (صـلى اهللا     یبه خالفت ندارد. و تنها متضمن گواه -اهللا عنه یرض
م ی، خداوند و رسول او را از صم-اهللا عنه یرض- یمساله که علن یه وسلم) است بر ایعل

ـ  یم ز او را دوست دارند. همانگونه که همه ماینها  آن قلب خود دوست دارد و ن یـ م ایدان

                                                 
(البخاري مع الفتح). مسلم کتاب  7/70ائل الصحابه، باب مناقب علی بن ابی طالب البخاري کتاب فض -1

 .1873-2/1871فضائل الصحابه باب من فضائل علی بن ابی طالب 
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اران رسـول اهللا (صـلى اهللا   یـ ر یطالب و سا یبن اب یده نه تنها در علیک و پسندیصفت ن
، هـر انسـان مـومن،    يو جود دارد. آر یمسلمانه وسلم)، بلکه در هر مسلمان مومن و یعل

 ز او را دوستیه وسلم) را دوست دارد خداوند نیخداوند متعال و رسول اهللا (صلى اهللا عل
ز هرگـز دال  ین مسأله نیم: اییبگو یستیشان، بایدارد. و در مورد اعطاء پرچم به دست ا یم

م یباشد. چون اگر ما بخـواه  ینم به خالفت -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یت علیبر احق
ـ  انـد   گر غزوات پرچمدار بودهیکه در د یارانیر یسا یاسام ن یچنـد  یسـت یم بایرا ذکـر کن

 ین مسأله را هـر مسـلمان  یم. و ایاختصاص دهها  آن ین کتاب را به ذکر اسامیصفحه از ا
شـان داشـته   یه وسلم) و غـزوات ا یرت رسول اهللا (صلى اهللا علیبا س يمختصر ییکه آشنا

 داند.  یم یباشد، به خوب
که ابوبکر یم که چگونه ممکن است هنگامیز مطرح کنین سؤال را نینجا جا دارد ایدر ا

 ین همگـ ید، انصـار و مهـاجر  کن یم خود انتخاب ینیق، عمر بن الخطاب را به جانشیصد
زنـد،   ینم رفتن آن سربازیز از پذیک نفر نی یو حت رندیپذ یم خالفت عمر بن الخطاب را

طالب را بـه عنـوان    یبن اب یه وسلم)، علیامبر (صلى اهللا علیعه پیکه به گمان شیأما هنگام
کـار بـا کـافران و    یجهـاد و پ  يها ند تمام مسلمانان که در صحنهکن یم نییفه تعیامام و خل

کرده و آنگونـه   یچیشان سر پیغ نداشتند، از دستور این، از فدا کردن جان خود دریمشرک
مسـلمانان از   يا فرمـانبردار یـ مان خود را بر بـاد دادنـد. آ  ین و ایپندارند د یم که دجاالن
ه وسلم) بوده اسـت؟  یاز رسول اهللا (صلى اهللا علها  آن يشتر از فرمانبرداریق بیابوبکر صد

بن  یا علیفه باشد یق خلیداشته است که ابوبکر صد یچه تفاوتها  آن يد برایپرس یستیبا
هـا   آن دیرا عا يویق چه مصلحت دنیدن ابوبکر صدیخالفت رسنکه به یا ایطالب؟ و  یاب
ـ   یدن علـ یکرده است که در صورت بـه خالفـت رسـ    یم  از دسـت آن را  طالـب  یبـن اب
  دادند؟ یم

ـ   ین علییدر تع یچ نص شرعین مطلب که هیپس از آشکار گشتن ا -طالـب   یبـن اب
منصوص بودن امامت  يجه گرفت ادعاینت توان یم به خالفت وجود ندارد، -اهللا عنه یرض
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 يهـا  و فرقـه  هـا  گـروه  د. به جان هم افتـادن باش یم ه و اساسیپا یب ز باطل ویر ائمه نیسا
 یل و برهـان یـ گر، خود دلیکدیو گمراه دانستن ها  آن ن ائمه و تعدادییعه در تعیمختلف ش

  ها. آن ياست بر بطالن ادعاها
حسـن   یبود، پس به چه حقـ  یم عشر منصوص و واجب یاگر امامت ائمه اثن یبراست

ما پس از آنکه شش ماه امامت و خالفت مسلمانان را بـر عهـده    -اهللا عنه یرض- یبن عل
 یرضـ -ه یـ شان بودند، خالفت را به معاویبه فرمان ا یداشتند و در حدود صد هزار سپاه

ن یـ ش دین عمل خـو یبا ا یعه حسن بن علیا بنابر معتقدات شیآ واگذار کردند؟ -اهللا عنه
ر پـا  یـ ه وسـلم) را ز یش رسول اهللا (صلى اهللا علیمان و فرمایلمانان را بر باد ندادند و پمس

 نگذاشتند؟ 
در مورد  -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ید اسالم علیم نظر سردار رشینید ببییایاکنون ب

در مورد آن  یه قمیکه ابن بابو يا مسأله در مورد همان یعنیمسأله امامت چه بوده است؟ 
طالب و ائمه پـس   یبن اب ین علیر المؤمنیم هر کس امامت امیما معتقد هست«گفته است: 

امبران را انکار کرده است. و هـر  یاست که نبوت تمام پ یشان را انکار کند، مانند کسیاز ا
از ائمـه را رد کنـد، ماننـد     یکـ یمان داشته باشد اما امامت ین ایر المؤمنیکس به امامت ام

ـ امبر مـا محمـد (صـلى اهللا عل   یـ مان آورده، اما نبوت پیامبران ایاست که به تمام پ یسک ه ی
ـ یعه یکه محـدث بـزرگ شـ    يا مسأله . و در مورد همان1»وسلم)، را انکار کرده است  یعن

ـ ید را تحریرا بر آن داشته که قرآن مج ینیکل ه یـ ن آیف شده بداند و سوگند بخورد که اول
 صورت نازل شده است:ن یسوره المعارج بد

 . 2»سأل سا ئل بعذاب واقع * للكافرين [بوالية عيل] ليس له دافع«

                                                 
دانـد، بلکـه    هـ . این اعتقاد نه تنها اهل سنت را کـافر مـی   1320ط: ایران  111االعتقادات للقمی ص  -1

ا شیعه اثنی عشري در مورد تعداد ائمه اختالف نظر دارند را نیز حتی گروههاي زیادي از شیعیان که ب
 شود. به عبارت دیگر بنابر این اعتقاد تمام مسلمانان کافر هستند مگر شیعه اثنی عشري. شامل می

 .422ص  1کتاب الحجه من االصول فی الکافی ج  -2
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کـه   یاست را خواهان گشت. همـان عـذاب   یامت که وقوع آن حتمیعذاب ق یشخص«
 ». ] دور سازدیت علیاز منکران و کافران [به والآن را  تواند ینم زیچ چیه

کتابهـا نـزد   ن یتـر  از معتبـر  یکـ یت را یـ والد اسالم در مورد مسأله یما نظر سردار رش
کـه  یهنگام«ن کتاب گفته شده: یدر ا م.یکن یم تیکتاب نهج البالغه روا یعنیعه یبزرگان ش

ـ  یخواستند با عل یم مسلمانان پس از قتل عثمان شـان  یعـت کننـد، ا  یطالـب (ع) ب  یبن اب
ماننـد   يد. من فردیبگرد يگرید و به دنبال شخص دیگفتند: مرا رها سازها  آن خطاب به

ـ کن یمـ  فـه خـود  یکه او را خل یمن از کس يد اطاعت و فرمانبرداریشا یشما هستم. ول د ی
شما بهتر از آن است کـه   يار بودن من، برایار و مشتیشما باشد. دست يشتر از فرمانبرداریب

 . 1»رتان باشمیام
ن یر چنیبطالب خطاب به طلحه و ز یبن اب ین کتاب ذکر شده است علین در ایهمچن

  اند: گفته
شـما   یت نداشتم. ولیدر خالفت و وال ین رغبتیتر کوچک به خداوند سوگند که من«

عه ذکـر شـده   یاز کتـب شـ   یکی. و در 2»دیل کردیبر من تحمآن را  د ویمرا به آن وا داشت
ـ  یـ دن عثمان خطاب به معاویطالب پس از به قتل رس یبن أب یاست عل ان یسـف  یۀ بـن أب

 ن نوشتند: یچن
ده بودم. مردم از یکه من خود را به کنار کشیسپس مردم به سراغ من آمدند، در حال«... 

 سـرباز زدم. هـا   آن من از درخواست یعت کنم. ولیبها  آن فه بایمن خواستند به عنوان خل
متفرق و  ی، امت اسالمیعت نکنیبها  آن خواهند. و اگر با یم گفتند: مردم فقط تو راها  آن

 . 3»را قبول کردمها  آن ن سبب بود که من درخواستیپراکنده خواهد گشت. به هم

                                                 
 ط بیروت. 136ص  92نهج البالغه خطبه  -1

 .205نهج البالغه خطبه  -2
 ط ایران. 105کتاب صفین انصر بن مزاحم الملقب بالعطار ص  -3
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«... ن گفته شده است: یطالب چن یبن اب یعه از قول علیاز کتب ش يگریو در کتاب د
د: بله. ین نخواهم کرد. گفتیم. من گفتم: هرگز چنیعت کردید با تو بید، و گفتیبه نزدم آمد

دم یعاقبت کشآن را  د. منیگشودآن را  من دستم را مشت کردم و شما ر. هرگز،یگفتم: خ
د همانگونه کـه شـتران تشـنه بـه     ید. و بر من هجوم آوردیدیخود کش يبسوآن را  و شما

ـ ند. تا بدانجا که گمان کردم شـما مـرا خواه  کن یم آبشخور خود هجوم د کشـت. و کـار   ی
آن موقع من دستم را گشودم و شـما بـا   د. در یگر به جنگ پرداختیکدید که با یبدانجا رس

 .1»دیعت کردیمن ب
ـ آاند  عه نقل شدهیاز مراجع و مصادر ش یات که همگین روایدن ایپس از شن  یا کسـ ی

را خداونـد و رسـول او بـر     -اهللا عنـه  یرض-طالب  یبن اب ید ادعا کند امانت علتوان یم
د؟ اگـر آنچـه   باش یم کند کافرن مسأله را انکار یو هر کس ا اند؟ دهیمسلمانان فرض گردان
 یرضـ -طالب  یبن اب یداشت، چرا عل یم قتیند حقیگو یم ت ائمهیدجاالن در مورد وال

رفتن ی، نخسـت از پـذ  -اهللا عنه یرض-دن عثمان بن عفان یپس از به شهادت رس -اهللا عنه
 یابن مطهر حل یعنیعه یاز بزرگان ش یکیاست که  ین در حالیدند؟ ایخالفت امتناع ورز

بود هرگـز   یم تواند امام باشد. چون اگر امام ینم هر کس در خواست فسخ کند«د: یگو یم
 . 2»کرد ینم در خواست فسخ

جـه را در بـر   ین نتیدجاالن ا يها طالب و گفته یبن اب ین سخنان علیا جمع بستن بیآ
و  یشـات الهـ  یبـوده کـه فرما   یز از جملـه کسـان  یطالب ن یبن اب ینخواهد داشت که عل

ر پـا  یـ ت و امامـت ز یـ ه وسلم) را در مورد مسـأله وال یشات رسول اهللا (صلى اهللا علیفرما
 -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یجه بدست نخواهد آمد که علین نتیا ایگذاشته است؟! و آ

 خواسته است که کافر گردند و به درکات جهنم فرو روند؟!  یم مصرانه از مسلمانان
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 نیز بـه دنبـال خواهـد داشـت. و همـ     یـ ها را ن يریگ جهین نتیا نگونه اعتقادات،یا يآر
ۀ، یـ عه بنام کاملیاز ش يا فرقه از اعتقادات باطله بوده که سبب گشته یناش يها يریگ جهینت
 ر کنند. ید اسالم را تکفیطالب سردار رش یبن اب یعل

اجـع و  از مر یو همگ -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یاز عل یات که همگین روایا ایآ
بن  یند علیگو یم که یانیاوه گویبر دهان  یمشت محکم اند، عه نقل شدهیمصادر معتبر ش

عـت گـرفتن از مـردم    یب يه وسـلم) بـرا  یطالب پس از وفات رسول اهللا (صلى اهللا عل یاب
 نـه خانـه بـه خانـه    یمد يهـا  شان را در کوچهیرا گرفته و ا -اهللا عنها یرض-دست فاطمه 

 گردانده است، نخواهد بود؟  یم
بن  ینگونه وانمود سازند که علیا یاهیفرار از روس ياز دجاالن برا یممکن است برخ

ـ یه، با سه خلیکار آوردن تق ياز ترس جان خود و رو -اهللا عنه یرض-طالب  یاب ش یفه پ
-طالـب   یبن اب یفراوان عل ين قول نه تنها با شجاعت و دالوریا اند. عت کردهیاز خود ب

 يفرمانبردار«ز مخالف است که: یشان نین گفتار ایست، بلکه با ایسازگار ن -اهللا عنه یرض
شان ناچـار بـا   یچون اگر ا». شما است يشتر از فرمانبرداریفه مسلمانان بیو اطاعت از خل

کنند  یشانه خالها  آن کردن از يکنند از فرمانبردار یست سعیبا یم عت کرده بودندیخلفا ب
سـبقت را از   ينکـه گـو  یر مسلمانان باشد، نـه ا یشان همانند سایا ينکه فرمانبرداریا ایو 

 ببرند.  یهمگ
ات و سخنان یم، در کتاب نهج البالغه رواین ذکر کردیش از ایکه پ یاتیعالوه بر روا  

وجـود دارنـد کـه بـا تـدبر بـه دور از        -اهللا عنـه  یرض-طالب  یبن اب یز از علین يگرید
د اسالم خـود بـر عـدم وجـود نـص      یجه گرفت که سردار رشینتها  آن از توان یم تعصب

ن کتـاب نقـل شـده    یدر ا اند. فه صحه گذاشتهیشان به عنوان امام و خلین اییدر تع یشرع
همـان  « انـد:  ن گفتهیچن -اهللا عنه یرض-ان یسف یه بن أبیخطاب به معاو يا نامه شان دریا

عـت  یز بیـ عـت کردنـد، بـا مـن ن    یمردم و به همان صورت که با ابوبکر و عمر و عثمـان ب 
انتخاب کند و آنکس غائب است  يگریفه دیکه حاضر است نتواند خل یپس کس اند. کرده
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 یشخصـ هـا   آن ن انتخاب را رد کند. شورا از آن مهاجران است و انصار. پس اگرینتواند ا
 ین انتخـاب خشـنود خواهـد بـود. آنگـاه اگـر کسـ       یخداوند از ا نند،یرا به خالفت برگز
گرداننـد و   یمـ  د آورد، او را به جمع خود بازیپد یا بدعتیر پا گذارد و یانتخاب آنان را ز

ـ یجـز راه مـؤمن   یزند چون راهیخ یم کار بریاگر سرباز زند با او به پ ش گرفتـه و  ین در پ
 . 1»ود الزم داردخداوند در گردن او در آرد آنچه را که بر خ

چ نـص  یشـود هـ   یمـ  جه گرفتـه ینت -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین سخنان علیاز ا
ن و انصـار  ین مهاجریو ا فه وجود نداشته است.یشان بعنوان امام و خلین اییدر تع یشرع
بـه امامـت و خالفـت بـر      -اهللا عنـه  یرضـ -شان را پس از عثمان بن عفـان  یکه ااند  بوده
 دند. یگز

عه کـه همانـا منصـوص    یاعتقادات شن یتر یاز اساس یکینگونه سخنان، یاست اواضح 
 شـان اسـت را درهـم   یو فرزنـدان ا  -اهللا عنـه  یرضـ -طالـب   یبن اب یت علیدانستن وال

 ند. کن یم ثابتآن را  بودن یزند و واهیر یم

 عه و رجعتیش

 عه و رجعت (بازگشت) یش
مان داشـتن  یا یرود، به معن یم بشمارعه یمذ هب ش ياز اصول اعتقاد یکیرجعت که 

د: یگو یم ری. ابن أث2گردد یم ا بازیگر به دنین مسأله است که انسان پس از مرگ بار دیبه ا
ت یعه در مورد اهمیات شی. در روا3»اند مان داشتهیت به رجعت ایجاهل ياز عربها یبرخ«

                                                 
 .6نهج البالغه نامه  -1
 .4/334ریحی ، مجمع البحرین افخر الدین الط3/28القاموس للفیروزآبادي  -2
 .2/202النهایه فی غریب الحدیث واالثر  -3
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مان یبازگشت ما ا هر کس به رجعت و«مان داشتن به رجعت گفته شده است: یو منزلت ا
 . 1»ستینداشته باشد، از ما ن

مـان بـه   یا« انـد:  نمـورد گفتـه  یع در ایخ و بزرگان تشیگر مشایو د یو حرعامل یطبرس
 . 2»دباش یم هیان إمامیعیع شیرجعت مورد اجماع و اتفاق نظر جم

مسلمان نما در  يهودین نکته توجه داشت که اعتقاد به رجعت را ابن سبأ یبه ا یستیبا
 ین ضـاللت و گمراهـ  یـ علمـدار ا  یکرد و پس از او جابر جعف يه گذاریع پایمذهب تش
 بوده است.

ت و یـ هودیمـان بـه رجعـت از    ین نکته که ایعه بر ایاز زرگان معاصر ش یکی یصادق 
 يبرا ید و بشارتین مسأله را نویدا کرده، صحه گذاشته و ایع راه پیت به مذهب تشینصران

 . 3آورد یم بشمار انیعیش
گر زنده شده و بـه  یامت بار دین اعتقاد باطل، سه گروه از مردگان قبل از قیبر اساس ا

 از: اند  ن سه گروه عبارتیا باز خواهند گشت. ایدن
 عه. یائمه ش -1
ع یم بر اساس اعتقادات مذهب تشیدان یم . همانگونه کهیخلفا و حکام امت اسالم -2

ـ امامـان ا  يهـا  یژگیو ات ویاز خصوص یاسالم ییخالفت و فرمانروا  ن مـذهب ی
خالفت مسلمانان را عهـده دار   یخ اسالمیکه در طول تارید. پس تمام کسانباش یم

                                                 
هـ. وسائل الشیعه للحر  1401دار صعب، دار التعارف، بیروت  3/291من ال یحضره الفقیه البن بابویه  -1

هـ.  1403تحقیق: عبدالرحیم الشیرازي، دار احیاء التراث العربی، بیروت ، ط: الخامسه  7/438العاملی 
(تصحیح حسین االعلمی) موسسـه االعلمـی، بیـروت . بحـار      1/347فیض الکاشانی تفسیر الصافی لل

 هـ 1403احیاء التراث العربی، بیروت ، الطبعه الثالثه  53/92االنوار للمجلسی 

 33دار مکتبه الحیاه، بیـروت. االیقـاظ مـن الهجعـه للحـر العـاملی ص       5/252مجمع البیان للطبرسی  -2
احیاء التراث  53/123. بحار االنوار للمجلسی 4/101ن . نور الثقلین للحویزي المطبعه العلمیه، قم، ایرا

 هـ. 1403العربی، بیروت، الطبعه الثالثه 

 .241-239رسول االسالم فی الکتب السماویه ص  -3
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ـ بـه علـت غصـب ا    ین مذهب همگیبنا بر معتقدات ااند  بوده ن حـق از امامـان،   ی
ن یـ ست کـه در مقدمـه ا  ین یمجازات گردند شک یستیغاصب محسوب شده و با

قـرار دارنـد    -اهللا عنهم یرض-ابوبکر و عمر و عثمان  یعنیفه راشد یگروه سه خل
ب و شکنجه قرار گرفتـه  یگر زنده شده و تحت تعذیکه بنا بر اعتقاد رجعت بار د

 ده خواهند شد. یب کشیت به صلیو در نها

ن گـروه  ی(مراد از ااند  مان نائل آمدهیا يش به درجات واالیخو یکه در زندگیآنان -3
 غوطه ور گشتند.  یکه در کفر و سر کشین آنانیند). و همچنشبا یم انیعیش

اثبات  يعه برایکه بزرگان ش یلین دلیتر بزرگ ن ویتر مهم ز است کهیار شگفت انگیبس
ه بـه آن  یـ عه امامیبجز ش يا فرقه چ مذهب وین است که هیا اند، ن اعتقاد باطل ارائه دادهیا
بـه مسـأله    1از عـوام  يا فـرد یچ گروه و یه«د: یگو یم نموردیدر ا یمان ندارد. حر عاملیا

مـان داشـتن   ین صورت باشد ایکه بد يا مسأله م هریبدان یستیمان ندارد. و ما بایرجعت ا
 . 2»ح استیبه آن صح

شود پنج تا و  یم د: دو دو تایه بگویعه امامیاگر ش یحر عامل يم آقایبنا بر استنباط عظ
خواهـد بـود بـر     یلین مخالفت دلیآن مخالفت کنند، ا رند و باین مسأله را نپذیا ایتمام دن

 ه!یعه امامیصحت گفتار ش
ه، بـه  یـ دیعه زیان از جملـه شـ  یعیاز ش يارین نکته اشاره کرد که گروه بسیبه ا یستیبا

ـ 3دانند یم باطلآن را  ندارند و یمانیمسأله رجعت ا ـ ان امامیعیاز شـ  یبرخـ  ی. حت ـ ه نی ز ی
 . 4اند رجعت را دجل و دروغ دانسته

                                                 
 باشد. مراد از عوام تمام مردمان بجز شیعه امامیه می -1

 .69االیقاظ من الهجه للحر العاملی ص  -2
 مراجعه شود. 77نوشته احمد صبحی ص » الزیدیه« اببه کت -3

 مراجعه شود.» 53/127بحار االنوار للمجلسی « و » 5/252مجمع البیان للطبرسی « به کتاب  -4



 225  شیعه و امامت، اهل سنت و امامت

د: گـرفتن  یم شـن یسـت، پاسـخ خـواه   یده رجعت چیم هدف و فایعه بپرسیاگر ما از ش
ا یـ گو«منسوب به ابوعبداهللا گفته شـده:   یتیدر روا ها. آن و قتل عام کردنها  یانتقام از سن

ـ  یب یم ز رایر بن عبدالعزین و مسیمن هم اکنون حمران بن أع ن صـفا و مـروة   ینم کـه در ب
 . 1»ندکن یم را قتل عامها  آن آوردند و یم هدف بر مردم فرود یب خود را يرهایشمش
د که سرتاسر وجـود دجـاالن را   یجه رسین نتین به ایات دروغینگونه روایتوان از ا یم

نه، یک يها فرو نشاندن شعله يبراها  آن نه نفرت به اهل سنت فرا گرفته است. ویحقد و ک
چ یما بدون ه اند. دهیرا از خود تراش یاعتقاد باطلن یال نهاده و چنیافسانه و خ يرو به سو

تنهـا اهـل سـنت و    » مردم«ات از کلمه ینگونه روایدر اها  آن م مرادیدان یم يدیشک و ترد
 يش خود را نخواهند کشت و از سـو یان هم کیعیشها  آن د. چون مطمئناًباش یم جماعت

با صفا و مـروه ندارنـد.    يکارز که ینها  ستیالیو امپرها  ستیو کمونها  ستیونیگر صهید
ا یـ حـج و   يادا يماند مگر آن عده از اهل سنت و جماعـت کـه بـرا    ینم یباق یپس کس

ن مخلوقـات  یند به هنگام رجعت بهتـر یگو یم برند. دجاالن یم عمره در صفا و مروه بسر
 نی. و همچنـ 2طالب خواهند بود یبن اب ینه علیسربازان دست به س یامبران همگیپ یعنی
 د. کن یم یدگیبه حساب و کتاب تمام خالئق رس ین بن علین هنگام حسیند: در ایگو یم

بـه   یدگیمسـئول رسـ   ین بـن علـ  یحسـ «منسوب به ابو عبداهللا گفته شده:  یتیدر روا
ستگان بهشـت  یامت شاید. آنگاه در روز قباش یم امتیحساب و کتاب مردم قبل از روز ق

 . 3»شوند یم ن عذاب به جهنم واردیبه بهشت و مستحق
بـه   ین بـن علـ  یده شود اگـر حسـ  یجعل کرده پرس یتین روایکه چن یاز دجال یستیبا

کـه   ین چکاره است؟ براستیو زم ها آسمان خواهد کرد، پس خالق یدگیحساب مردم رس
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امت به حساب و یق يدر فرداها  آن که معبوداتاند  نداشته یین ادعایز چنین نیمشرک یحت
 خواهند کرد.  یدگیکتاب مردم رس

 ن اعتقادیرد بر ا
دن با نصوص یمان داشتن به رجعت مخالفت ورزیست که ایده نیپوش یچ مسلمانیبره

 ن اعتقاد داللت دارند.ید بر باطل بودن ایدر قرآن مج ياریات بسیاست. آ یشرع
 م: یپرداز یم اتیاز آ ینجا ما به ذکر برخیدر ا 

 د:یفرما یم خداوند متعال

َحَدُهُم ﴿
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ ۚٓ  ٩٩ رِۡجُعونِ ٱقَاَل رَّبِ  لَۡموُۡت ٱَح�َّ ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِيَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ

َ
ٓ أ لََعّ�ِ

َها َ�َِمٌة ُهَو قَآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثوَن    .]100-99املؤمنون: [ ﴾١٠٠إِ�َّ
رب، مـرا   ين خواهد گفت: ایاز آنان (کافران) فرا رسد، او چن يکه مرگ أحدیهنگام«
کو انجام دهم. بـه او پاسـخ داده   ین یکه تباه ساختم عمل يا باز گردان تا در آن عمریبه دن

 يش روید و پینخواهد بخش ياست که ثمر يا هودهین درخواست، سخن بیشود: هرگز. ا
 ». واهد داشتامت، ادامه خیق ییاست که تا برپا یبرزخها  آن

 د:یفرما یم نیخداوند متعال همچن

ۡهلَۡكَنا َ�ۡبلَُهم ّمَِن ﴿
َ
لَۡم يََرۡواْ َ�ۡم أ

َ
ُهۡم إَِ�ِۡهۡم َ� يَرِۡجُعوَن  ۡلُقُرونِ ٱ� َّ�

َ
  .]31يس: [ ﴾٣١�

را مـا بـه    ییهـا  ار امـت یکه چه بساند  ن مسأله پند و اندرز نگرفتهیو از ااند  دهیا ندیآ«
 ». باز نخواهند گشتها  آن يگر هرگز بسویکه د ییها امتم. یهالکت رساند

 د:یفرما یم يگریه دیو در آ

نِذرِ ﴿
َ
�ِيِهُم  �َّاَس ٱ َوأ

ۡ
ِينَ ٱَ�يَُقوُل  لَۡعَذاُب ٱيَۡوَم يَأ ِۡب  �َّ َجٖل قَرِ�ٖب �ُّ

َ
ۡرنَآ إَِ�ٰٓ أ ّخِ

َ
َظلَُمواْ َر�َّنَآ أ

ۗ ٱَدۡعَوتََك َونَتَّبِِع  قَۡسۡمُتم ّمِن َ�ۡبُل َما لَُ�م ّمِن َزَواٖل  لرُُّسَل
َ
َو لَۡم تَُ�ونُٓواْ أ

َ
  .]44إبراهيم: [ ﴾٤٤أ
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ن یکـه ظـالم   يکه عذاب فرا رسـد بـر حـذر دار. همـان روز     يو مردم را از آن روز«
افکن تا دعوت ترا اجابت کـرده و  یر بیبه تأخ يخواهند گفت: پروردگار! اجل ما را مقدار

 م. یاطاعت کنامبران یاز پ
 یستید نیخورد یم د که قسمیشود) مگر شما نبود یم پاسخ دادهها  آن (در آن هنگام به

 ».شما را در بر نخواهد گرفت يو نابود
امـت زنـده   یدن روز قیتا فـرا رسـ   يا مرده چین هستند که هیدال بر ا یات همگین آیا

 . 1نخواهد شد
ا رخت بر بسته و پا بـه درون  ین دنیاز ام که انسان پس از مرگ یمان داریما ا يهمه ا

گر زنده کرده و او را یامت خداوند متعال او را بار دینهد. و سپس در روز ق یم عالم برزخ
 رساند.  یم اعمال خود يا جزایبه پاداش و 

ـ یم به روایداشته باش يا اشاره ان سخن جا داردیدر پا از مراجـع اهـل    یکـ یکـه در   یت
 یرضـ - یاز زبان حسن بن علـ  -هیرحمت اهللا عل-مد بن حنبل مسند امام اح یعنیسنت 

 در رابطه با مردود دانستن اعتقاد به رجعت ذکر شده است.  -اهللا عنهما
اهللا  یرض-طالب  یبن اب یاران علیاز  یکیت گفته شده عاصم ابن ضمرة ین روایدر ا

گفـت:   -اهللا عنهما یرض- یشان خطاب به حسن بن علیدن ایپس از به شهادت رس -عنه
 طالب باز خواهند گشت.  یبن اب یند علیگو یم انیعیش

 نـد. اگـر قـرار   یگو یمـ  دروغهـا   آن در پاسخ گفتند: -اهللا عنهما یرض- یحسن بن عل
 میشـان را تقسـ  یراث ایـ کردنـد و مـا م   ینمـ  شان باز گردند همسرانشـان ازدواج یبود ا یم

 .2میکرد ینم
 

                                                 
البته بجز تعداد انگشت شماري از مردگان که در گذشته بنا بر حکمت و اراده الهی زنده شده تـا دال   -1

 باشند. -علیه السالم-پیامبري پیامبران همچون عیسیبر قدرت خداوند و یا معجزه اي دال بر صدق 

 .1265رقم  2/312مسند االمام احمد بن حنبل  -2
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 عه و ظهوریش

 عه و ظهور:یش
 یمـدت  يگر پس از مرگ بـرا یپندارد ائمه و أشخاص د یم عهین اعتقاد باطل، شیبنابر ا

 اند. شده یم انیاز أشخاص نما یظهور کرده و در برابر برخ
 ینیظهور وقت محدود و مع ين است که دجاالن براین ظهور و رجعت در ایتفاوت ب

از ابـواب   یکـ ی یمجلسـ  اند. هبه اراده و خواست امام واگذار کردآن را  ن نکرده بلکهییتع
باب ظهور ائمه پس از مرگ و اعمال «آن را  ن مسأله اختصاص داده ویکتاب خود را به ا

ابا الحسن رضا (ع) «نمورد گفته شده: یدر ا يده است. در اکذوبه اینام 1»ها آن خارق العاده
 شـان بهـره  یا يایکرده و از ارشـادات و وصـا   یم شان مالقاتیپس از رحلت پدرشان با ا

شان به مـن  یخدمت ابا عبداهللا (ع) رفتم. ا يروز«د: یگو یم يگری. ودجال د2»اند جسته یم
شان مرا به داخـل اتـاق   ی؟ من گفتم: بله. آنگاه اینیابا جعفر (ع) را بب یخواه یم ایگفتند: آ

 . 3»دمیکه من داخل اتاق رفتم ابا جعفر (ع) را آنجا دیفرستادند. هنگام
ن یر المـؤمن یخدمت ام يروز«گفته شده:  يۀ أسدیاز قول عبا يگرید یجعل یتیدر روا

ـ افتم. امیـ شـان  یپاره پاره و خـاك آلـوده را نـزد ا    يها لباس با ي(ع) رفته بودم که مرد ر ی
که مرد از مجلس خارج شد من یگفتند. هنگام یم ن (ع) رو به اوکرده و با او سخنیالمؤمن

                                                 
هــ. بصـائر    1403احیاء التراث العربی، بیـروت، الطبعـه الثالثـه     304-27/303بحار االنوار للمجلسی  -1

 هـ. 1370المطبوع بالنجف  78الدرجات للصفار ص 

(چـاپ سـابق    78(چاپ سابق الذکر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/303بحار االنوار للمجلسی  -2
 الذکر).

(چـاپ سـابق    78(چاپ سابق الذکر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/303بحار االنوار للمجلسی  -3
 الذکر).
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ن به خود مشغول کرده بود؟ ینچنید که بود که شما را ان مریدم این (ع) پرسیر المؤمنیاز ام
 . 1»است -ه السالمیعل- ین (ع) فرمودند: آن مرد وصیر المؤمنیام

ان پـس از  یعیاز شـ  یگروهـ « انـد:  ند: أبا عبداهللا گفتهیگو یم دجاالن يگریدر اکذوبه د
فرمودنـد: اگـر   ها  آن شان خطاب بهیرفتند. ا ین (ع) نزد حسن بن علیر المومنیشهادت ام

در جـواب گفتنـد: بلـه.    هـا   آن د شناخت؟یشان را خواهید اینین (ع) را ببیر المومنیشما ام
پرده را کنار زده ها  آن د.یفرمودند: پس پرده را کنار زنها  آن (ع) خطاب به یحسن بن عل

 . 2»دندین (ع) را در آنجا دیر المومنیو ام
انـد   ه وسلم) پس از رحلت ظهور کردهیاهللا علند: رسول اهللا (صلى یگو یم انیدروغگو

 . 3امر کنند یاز عل يتا ابوبکر را به اطاعت و فرمانبردار
 یام حج در محل رمیند: خداوند هر ساله ابوبکر و عمر را در ایگو یم نیدجاالن همچن

 يروز«گفتـه شـده:    یتی. در روا4را سنگسار کنندها  آن تا ائمهاند  ساخته یم جمرات ظاهر
شان یجمرات پنج سنگ پرتاب کردند. از ا یر از محل رمیغ یام محمد باقر (ع) در محلام

شان در جواب فرمودند: هر ساله در موسم حج آن دو فاسق یده شد. اینکار پرسیدر مورد ا
نـد.  یب ینم راها  آن عادل یچکس جز امامیآورند. اما ه یم رونیشان بیو غاصب را از قبرها

                                                 
(چـاپ سـابق    81(چاپ سابق الذکر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/305بحار االنوار للمجلسی  -1

 الذکر).

(چـاپ سـابق    78(چاپ سابق الذکر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/303حار االنوار للمجلسی ب -2
 الذکر).

(چـاپ سـابق    78(چاپ سابق الذکر). بصائر الـدرجات للصـفار ص    27/304بحار االنوار للمجلسی  -3
 الذکر).

(چـاپ   82ص  (چاپ سابق الذکر). بصـائر الـدرجات للصـفار    306، 27/305بحار االنوار للمجلسی  -4
 سابق الذکر).
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ث یـ خب یپرتاب کردم. چون دومـ  2یدوم يو سه سنگ بسو 1یاول يمن دو سنگ به سو
 . 3»بوده است یتر از اول

بـه   یرفت، ما لزومـ یرا نخواهد پذ ین اعتقاد باطلیچن یچ مسلمان عاقلیکه هیاز آنجائ
ن مسـأله، آن  یـ م. تنها هدف مـا از ذکـر ا  ینیب ینم ن اعتقادیبحث و مناقشه کردن و رد بر ا

را هـا   آن را افشـاء سـاخته و   یگرفتن معتقدات اسـالم  يو به بازبوده که تالعب دجاالن 
 . میرسوا ساز

 

                                                 
 باشد. مراد از اولی ابوبکر صدیق و از دومی عمر فاروق رضی اهللا عنهما می -4،5

 
 

(چاپ سابق 82(چاپ سابق الذکر). بصائر الدرجات للصفار ص  306-27/305بحار االنوار للمجلسی -3
 الذکر).



 
 
 

 ،نتیعه و طیش
 نت (سرشت، فطرت)یاهل سنت و ط

 

را بـر   هـا  انسان همه ین اعتقاد و باور هستند که خالق هستیاهل سنت و جماعت بر ا
باشند. خداونـد متعـال    یرو و فرمانبردار اوامر الهیده است که پین فطرت و سرشت آفریا

 د:یفرما یم 30ه شماره یدر سوره روم آ

قِمۡ ﴿
َ
ِ ٱوَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت  فَأ ۚ  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ   .]30الروم: [ ﴾َعلَۡيَها

ـ  يبرگـردان. (رو بسـو   يان باطلـه رو یآور و از اد ن اسالمیآئ يرو بسو« ن اسـالم  یآئ
است که خداوند مردمـان   یبرگردندان) همان فطرت و سرشت يان باطله روینهادن و از اد
 ». ده استیرا بر آن آفر

 یشات الهـ یم فرود آوردن در برابر فرمایسر تسل يتوجه داشت که اسالم بمعنا یستیبا
ش یامبران خـو یرو ارشادات پیکه در دوران خود پ ییها م امتب تماین ترتید. و بدباش یم

  اند. کرده يرویپ یمسلمان بوده و از فطرت اله اند، بوده
را بر فطرت  ها انسان ن سؤال مطرح گردد که اگر خداوند تمامینجا ایممکن است در ا

از مردمان در برابـر   ياریند پس چرا بسکن یم شان خلقیاز اوامر ا يفرمانبردار یعنیاسالم 
ـ امبر اسالم (صـلى اهللا عل یگردند؟ پ یم انگریشان سرکش و طغیشات ایفرما ه وسـلم) در  ی
  اند: ن مسأله فرمودهیدر رابطه با ا یشیفرما
ن پدر و مادر او هسـتند کـه او را   یشود. سپس ا یم م متولدیبر فطرت سل يهر نوازاد«

 . 1»سازند یم ا آتش پرستیو  یا نصرانیو  يهودی
د فطـرت و  یگشا یم ایکه نوزاد چشم به دنیم هنگامیدیث شنین حدیهمانگونه که در ا

د. کنـ  یم امر یو اطاعت از او امر اله یکتاپرستیبا خود به همراه دارد که او را به  یسرشت
                                                 

 ).2/393) و احمد (2359) و الطیالسی (8/53) و مسلم (3/308و348و1/341اخرجه البخاري ( -1
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شود راه کفـر و   یم که او در آن بزرگ ين جامعه ایان و همچنیاما اگر پدر و مادر و اطراف
م او یگذارنـد و بـر فطـرت سـل     یمـ  ن نوزاد اثریش گرفته باشند، رفته رفته بر ایدر پعناد 

 کشانند.  یم راههیت گذاشته و او را به بیسرپوش کفر و معص

 )فطرت ،نت (سرشتیعه و طیش

 يبـرا  یبـ یب و غریـ ز اعتقاد عجین ها انسان ع در رابطه با سرشت و فطرتیمذهب تش
کـو و بـا   ین یان را از گلـ یعین مـذهب، خداونـد شـ   یات اده است. بنا بر معتقدیخود تراش

ناپـاك   یبد بو و با سرشت یده و در مقابل اهل سنت و جماعت را از گلیپاك آفر یسرشت
و در  انـد.  ختهین دو گل را درهم آمینش، ایشان قبل از آفریث خلق کرده است. اما ایو خب

ممکـن اسـت در    یعیفرد شـ ک ید که باش یم ن دو نوع گلین مخلوط گشتن ایجه همینت
ا یـ ت گـردد و  یمرتکب گناه و معصها  یرفتن از گل و سرشت سنیر پذیخود با تأث یزندگ

کو انجام یان اعمال صالحه و نیعیرفتن از گل و سرشت شیر پذیمذهب با تأث یک فرد سنی
امـت خداونـد افـراد را بـر اسـاس      یق يعه معتقد است در فرداین رابطه شیدهد. و در هم

در هـا   آن کـه  یبـه اعمـال   يا عقاب خواهند داد و کـار یپاداش و ها  آن فطرت سرشت و
 یعیک فرد شیرا که  یامت گناهانینکه در روز قیا یعنیندارند. اند  خود انجام داده یزندگ

مذهبان بـوده اسـت    یمرتکب گشته چون سبب و علت آن، گل و سرشت بدو ناپاك سن
 یک فرد سنیکه  يده ایک و پسندیعبادات و اعمال نخواهند انداخت. و ها  یبه گردن سن

زان یان بوده است، در میعیمذهب انجام داده چون سبب و علت آن، گل و سرشت پاك ش
 ان قرار خواهند داد.یعیحسنات ش

م سـبب بوجـود آمـدن و    ینید ببییایمضحک ب ین ضاللت و گمراهیبا ا ییپس از آشنا
 ع چه بوده است.یت مذهب تشاز معتقدا یکیگرفتن آن به عنوان  يجا

کـه   يا ساده راهه کشاندن و غرق در گناه کردن آن افرادیم إفساد و به بیبدان یستیما با
د آمـدن  یـ در پد ییسـهم بسـزا   انـد،  ب دجاالن را خوردهیت فریتحت سرپوش حب آل ب

 ین اعتقاد باطل، راه ارتکاب معاصـ یدن ایداشته است. دجاالن با خود تراش ين اعتقادیچن
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و  ياتبـاع از هـو   يرا بـه سـو  ها  آن ان هموار ساخته ویعین را بر شیو ترك و واجبات د
 يپروراننـد کـه در فـردا    یها مـ  آن را در دل یالین خوش خیسوق داده و ا یهوس نفسان

بخشـند   یها م آن را بهها  یانداخته شده و حسنات سنها  یبه گردن سنها  آن امت گناهانیق
 شوند!  یم نابرده رنج صاحب گنجها  آن بین ترتیو بد

ـ از روا تـوان  یم را ين اعتقادیگر سرسبز کردن چنیعلت د ات موجـود در مراجـع و   ی
 ین ائمـه و برخـ  یاست که ب ییو جوابها ها سؤال ات شاملین روایافت. ایعه دریمصادر ش

مـذهب   یعیک فرد شـ ین مسأله اعتراف دارند که یبه ا یان صورت گرفته و همگیعیاز ش
ش نسبت به بر حق بودن معتقدات خود مشکوك و متـردد اسـت.   یره در وجود خوهموا

-البـاقر   یبه امام ابو جعفر محمد بن علـ «د که: کن یم تیروا یثیه از ابواسحاق لیابن بابو
ـ فرزند رسول اهللا! آ يگفتم: ا -ه السالمیعل کـه در  یهنگام 1ا امکـان دارد مـؤمن مستبصـر   ی
ا یـ مرتکب زنا گردد؟ امـام (ع) فرمودنـد: هرگـز. گفـتم: آ    د، ین و معرفت به کمال رسیتد

از  یا امکان دارد مرتکب گناهیامکان دارد شراب بنوشد؟ امام (ع) فرمودند: هرگز. گفتم: آ
فرزنـد   ياز فواحش گردد؟ امام (ع) فرمودند: هرگز. گفـتم: ا  يا فاحشهایره و یگناهان کب

نـد  کن یم ینوشند و راهزن یم نم که شرابیب یم ان شما رایعیاز ش يرسول اهللا. اما من افراد
ر گناهـان و فـواحش   یگردند و ربا خوار هستند و از ارتکاب سـا  یم و مرتکب زنا و لواط

نماز و زکات و روزه سهل انگـار بـوده و قـاطع     ين در ادایهمچنها  آن ندارند. یچ إبائیه
م روشـن  ین مسأله را برایفرزند رسول اهللا! از شما تقاضا دارم علت ا يز هستند. ایرحم ن

 د. یساز
ترا آزرده خاطر ساخته اسـت؟ گفـتم:    يگریا مسأله دیم! آیابراه يامام (ع ) فرمودند: ا

است. امام (ع) فرمودند: ها  نیا و دردناکتر از تر بزرگ يگریفرزند رسول اهللا. آن د يبله. ا
ـ ب یم را2شما  يفرزند رسول اهللا. من دشمنان و اعدا يگفتم: ا ؟ستیچ يگریآن د نم کـه  ی

                                                 
 مراد، شخص شیعی مذهب است. -1

باشد. اهل سنت و جماعت را دشمن اهل بیت دانستن چیزي جز افتراء  مراد، شخص سنی مذهب می -2
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 از روزهـا را روزه دار هسـتند و زکـات امـوال خـود را      ياریخوانند و بسـ  یم ارینماز بس
کو انجـام داده و بـه   یص هستند و اعمال نیحج و عمره و جهاد حر يپردازند و بر ادا یم

بند هستند. و از اموال خود صدقه یمسلمان خود پاصله ارحام و اداء کردن حقوق برادران 
فرزند رسول  يز دارند. ایر فواحش و گناهان پرهیداده و از شرب خمر و زنا و لواط و سا

ن افکـار خـواب را از   ید که واهللا ایم روشن سازین مسائل را برایاهللا. از شما تقاضا دارم ا
 . 1»دهند یم ه و قلبم را آزارچشمانم ربوده و فکر مرا همواره به خود مشغول ساخت

 د:یگو یم شانینزد ابو جعفر باقر رفته و به ا یبنام اسحق قم يگریو شخص د
ت شما را یده من است و والینم که هم عقیب یم را 2شما گردم. من مؤمن موحد يفدا«

 وجود نـدارد. امـا او شـراب    ین اختالفیتر کوچک ن من و اویتاج سر خود قرار داده و ب
از او بخـواهم خشـم و نفـرت     ینوشد و زناکار و هم جنس باز اسـت. و اگـر حـاجت    یم

ده من یکه مخالف عق 3یکه من حاجت خود را نزد ناصبیرد. در حالیگ یم را فرااش  چهره
 بوده و از مذهب من مطلع است ببرم، با طالقت وجه و بشاشت و لبخند از مـن اسـتقبال  

ار نماز کـار، روزه  ین او را بسیسازد. همچن یم وردهد و حاجتم را در اسرع وقت بر آکن یم
 . 4»دکن یم پردازد و امنت را اداء یم ابم که زکات اموال خود رای یم ریدار و خ

فرزنـد   يا«د: یـ گو یمـ  شانیر نزد أبو عبداهللا آمده و به ایبنام أبو بص يگریو شخص د
آن را  نکه سـبب یاندوه بدون ام چرا همواره غم و دان ینم شما گردم. من يرسول اهللا. فدا

 ». ردیگ یم بدانم وجود مرا فرا

                                                                                                                              
 باشد. و بهتان نمی

هـ. بحار االنـوار  1385المکتبه الحیدریه و مطبعتها، ط: الثالثه:  607-606علل الشرائع البن بابویه ص  -1
 هـ. 1403احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الثالثه  229 -5/228للمجلسی

 باشد. مراد ، فرد شیعی مذهب می -2

 باشد. مراد از ناصبی شخص سنی مذهب می -3

-5/246(چـاپ سـابق الـذکر). بحـار االنـوار للمجلسـی        490-489علل الشـرائع البـن بابویـه ص     -4
 (چاپ سابق الذکر).247
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 ینثار ائمه گردنـد و قـرآن کـه کتـاب جـاودان      یاز صفات اله ياریکه بسی، هنگاميآر
ه وسلم) که راه یت است، محرف دانسته شود و سنت رسول اهللا (صلى اهللا علیت بشریهدا

ه یرا تق ییگذاشته شود و دروغگو ر پایآموزد ز یم ستن را به مسلمانانیو روش مسلمان ز
ـ نه دهم دآن را  نام نهاد و  از تـر  میعظـ  يد و اجـر یـ غه نامیرا صـ  ين دانسـت و زناکـار  ی

گـران دوخـت و از   یل شد و چشم طمع به أجر و ثواب دیآن قا ين عبادات برایتر بزرگ
ـ بـه خ  یچ گنـاه یمرتکب شدن ه  متحمـل گـردد،   يگـر یدآن را  نکـه عقـاب  یال خـام ا ی

ازارد و همـواره  یکه وجدان انسان او را ب یستی.... با. نداشت و یمین خوف و بیتر کوچک
 ن دجلها ویشود عقل و وجدان انسان در مقابل تمام ا یم ز باشد. مگریبا او در جدال و ست

 اورد؟ یند و دم بر نیساکت بنش ها یگمراه
 ات و نسبت دادنیروابا جعل اند  م چگونه کالهبرداران دجال خواستهینید ببییایاکنون ب

ان یعین شـ یرا ب یکسو فساد و تباهیه وسلم) از یت رسول اهللا (صلى اهللا علیبه اهل بها  آن
ـ را که در وجود  يزیال خام خود جدال و ستیگر به خید يرواج دهند و از سو ک فـرد  ی

 ن ببرند.یمذهب با وجدان او وجود دارد از ب یعیش
 م گفته شده: یذکر کردرا  آن که قبال يت مکذوبه ایدر تتمه روا

د؟ یـ د آمـده ا یـ د از کجا پدیدان ینم اسحق! مگر شما يامام (ع) در جواب فرمودند: ا«
ن موضـوع بـا   یدهم مرا از ا یم فرزند رسول اهللا. شما را به خداوند سوگند ير. ایگفتم: خ
زالل  ید، آبیکه خداوند مخلوقات را آفریاسحق! هنگام يد. امام (ع) فرمودند: ایخبر ساز

سـاخت. سـپس آب را خشـک     يپاك به مدت هفت شبانه روز جار ینیو گوارا را بر زم
د. پس باش یم تین گل ما اهل بین قسمت آن گل را برداشت. ایاز بهتر يساخته و مقدار

روان ما یان و پیعین آن گل را برداشت که همان گل شییاز پا يگریاز آن خداوند قسمت د
مانـد   یمـ  یان ما با حال بـاق یعید. و اگر گل شیخود برگز يرااست. سپس خداوند ما را ب

شـد. امـا خداونـد     ینم يو لواط و شراب خوار يمرتکب زنا و دزدها  آن از يهرگز أحد
ساخت. سپس آب را خشک  يملعون به مدت هفت شبانه روز جار ینیشور را بر زم یآب
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ـ بود را برداشـت و ا اه و بدبو یلعنت شده و س یاز آن گل که گل یساخته و قسمت ن گـل  ی
ن گل را به حال خود یو اگر خداوند ا اند. از آن خلق شده 1است که دشمنان ما یهمان گل

بـه  هـا   آن چکـدام از ید و هیـ دید ینم زادیرا به شکل آدمها  آن گذاشت شما هرگز یم یباق
خـالق   کـرد. امـا   ینمـ  نماز روزه و حـج را اداء ها  آن از يآورد و أحد ینم مانین ایشهادت

را هـا   آن خـت و بـا آن دو آب،  یرا درهـم آم ها  آن گل شما و گل یعنین دو گل یا یهست
آن اعمال بد همچون زنـا و شـراب    یاسحق! بر تو است که بدان يمخلوط ساخت. پس ا

ـ یب یمـ  و سخنان ناپسند که از برادر هم مذهب خود يخوار نـت و  یاز ط يشـنو  یمـ  و ین
و کثـرت   یآن اعمال صالحه همچون خوش اخالقـ ن صورت یست. و به همیسرشت او ن

سـت.  ینت و سرشـت او ن یاز ط ینیب یم ینماز و روزه و حج و صدقه که از شخص ناصب
 يامت چه خواهد شد؟ امام (ع) فرمودنـد: ا یفرزند رسول اهللا! پس در روز ق يمن گفتم: ا

امـت  یز قکجا جمـع کنـد؟ در رو  یرا در  يو بد یکیشود خداوند متعال ن یم اسحق! مگر
 روان ما بـاز یان و پیعیبه شآن را  پاك کرده وها  آن مان را از وجودیخداوند آثار و نشانه ا

ان ما برداشـته و بـه   یعیرا با تمام گناهان مرتکب شده از ش یگرداند و اثر و نشانه ناصب یم
 يخود باز خواهد گشت. من گفـتم: ا  يبه جا يزیدشمنان ما باز خواهد گرداند. و هر چ

امت به مـا داده  یدر روز قها  آن يها یکیا حسنات و نیشما گردم آ يفرزند رسول اهللا! فدا
شود؟ امام (ع) فرمودند: بله. سـوگند   یم انداختهها  آن يما به پا يها يبد شده و گناهان و

 . 2»نگونه استیبه خداوند که هم

                                                 
 باشد. دشمنان ما و شخص ناصبی اهل سنت و جماعت میمراد از  -1

(چـاپ سـابق    248-5/247(چاپ سابق الذکر). بحار االنـوار   491-490علل الشرائع البن بابویه ص  -2
 الذکر)
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 ن اعتقادیبرارد 
ل بر بطـالن آن بـه حسـاب آورد.    یدل نیتر بزرگ ن اعتقاد رایتوان قبح و شناعت ا یم

ع را مجبـور سـاخت در   یاست که بزرگان و سردمداران تش يا گونه ن قبح و شناعت بهیا
ان مطـرح  یعین شیانه در بیار مخفیبصورت بسآن را  ن اعتقادین سرسبز کردن ایام نخستیا

اگـر  «ه: کردنـد کـ   یم هین صورت توجیانه عمل کردن خود را بدیمخفها  آن غ کنند.یو تبل
غوطـه ور خواهنـد    ین اعتقاد آگاه گردند خـود را در گناهـان و معاصـ   یان از ایعیعوام ش

. 1»گران خواهد افتادیبه گردن دها  آن امت گناهانیساخت. چون خواهند دانست در روز ق
ـ و ابـن ادر  یع همچـون المرتضـ  یتش ياز علما یقبح و شناعت گروه اندک س را بـر آن  ی

ـ نتوانسـت در مقابـل روا  هـا   آن . اما انکار2بپردازند ين اعتقادیداشت که به انکار چن ات ی
ن یات دروغـ یـ ر خروارها رواید که در زینکش یار، خود را مطرح سازد و طولیمکذوبه بس

 د گشت. یناپد
ـ افتن این نقش را در انتشار یتر بزرگ است که یاز کسان یکی ینیدانست کل یستیبا ن ی

» باب سرشت مؤمن و سرشت کافر«از ابواب کتاب خود را  یکیفا کرده است. او یاعتقاد ا
ـ ن ی. مجلسـ 3داده اسـت  ين را در آن جـا یت دروغیده و هفت رواینام گـر از  ید یکـ یز ی

از ابـواب کتـاب خـود را     یکـ یو ضاللت بوده اسـت. او   ین گمراهیج ایپرچمداران ترو
 داده است.  يت مکذوبه جایده و در آن شصت و هفت رواینام» 4ثاقیباب سرشت و م«

 م: ییبگو یستیم باین اعتقاد صحبت کنیدر رد بر ا يم مختصریما اگر بخواه

                                                 
 مؤسسه االعلمی ، بیروت. 1/295االنوار النعمانیه للجزایري  -1

 (چاپ سابق الذکر). 1/293االنوار النعمانیه للجزایري  -2

تصحیح و تعلیق: علی اکبر الغفاري ، دار الکتب االسـالمیه، طهـران، ط:    6-2/2اصول الکافی للکلینی  -3
 هـ. 1388الثالثه : 

 (چاپ سابق الذکر). 276-5/225بحار االنوار للمجلسی -4
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ان شده تمام مردم بر سرشـت و  یکه در آن باست  یش الهین اعتقاد مخالف فرمایا -1
د. معبـود بـر   کن یم امر یرا به فرمانبردار بودن از او امر الهها  آن کهاند  ده شدهیآفر یفطرت

 د: یفرما یم 30ه شماره یالروم آحق در سوره 

قِمۡ ﴿
َ
ِ ٱوَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت  فَأ ۚ  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ  .]30الروم: [ ﴾َعلَۡيَها

ـ  يبرگـردان. (رو بسـو   يان باطلـه رو ین اسالم آور و از ادیآئ يرو بسو« ن اسـالم  یآئ
است که خداوند مردمان  یبر گرداندن) همان فطرت و سرشت يان باطله روینهادن و از اد
 ».ده استیرا بر آن آفر

ـ را بر  ها انسان ه معبود بر حق فرموده است تمامین آیدر ا ک فطـرت و سرشـت کـه    ی
 مـه بـه مـا   یه کریـ ن آیـ ده اسـت. ا یـ است، آفر یهمان فطرت فرمانبردار بودن از اوامر اله

را بـه هنگـام    هـا  انسان عتقد هستند خداوند فطرتعه که مید سخنان سردمداران شیگو یم
 ست. ین ییو دروغگو ییاوه سرایجز  يزیچ اند، متفاوت قرار دادهها  آن دنیآفر

د، در روز باشـ  یم عین اعتقاد باطل که ساخته و پرداخته سردمداران تشیبراساس ا -4
دهند  یم يگریرا به گروه د یجه زحمات گروهیامت خداوند اجر و پاداش و نتیق

ـ ا ایـ آخواهنـد انـداخت.    يگـر یرا به گردن افراد د يافراد یو گناهان و معاص ن ی
ن یـ د بر ایدر قرآن مج ياریات بسیآ برد؟ ینم ر سؤالیرا ز یاعتقاد باطل عدل اله

 د:یفرما یم دیزنند. خداوند متعال در قرآن مج یم دجاالن مهر بطالن يادعا

ۡخَرىٰۚ َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر ﴿
ُ
 .]164األنعام: [ ﴾أ

 ». به دوش نخواهد گرفت يگریرا د یبار گناه کس«
 فرموده است: یخالق هست يگریه دیو در آ

  .]38املدثر: [ ﴾٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِينٌَة ﴿
 ». است که انجام داده است یدر گرو عمل یهر شخص«

 د:یفرما یم خداوند متعال لةو در سوره الزلز

� يََرهُ  َ�َمن﴿ ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ   ٧ ۥَ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ�  ﴾٨ ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل مِۡثَقاَل ذَرَّ
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  .]8-7 الزلزلة:[
د. و هر کس بـه  یخواهد دآن را  ک انجام دهد، پاداشیکار ن يا ذره هر کس به اندازه«

 ». دیفر خود خواهد رسیمرتکب عمل حرام گردد، به ک يا ذره اندازه
 د:یفرما مى يگریه دین خداوند متعال در آیو همچن

ۚ ٱُ�َۡزٰى ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡتۚ َ� ُظۡلَم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿   .]17: املؤمن[ ﴾ۡ�َۡوَم
ا عقـاب خواهـد   یـ ک و بد) انجام داده پـاداش و  یامروز هر کس در مقابل آنچه (از ن«

 ».در کار نخواهد بود یچ ظلم و ستمید. امروز هید





 
 
 

 ،يعه و مهدیش
 ياهل سنت و مهد

ه وسـلم)  یـ که از رسول اهللا (صـلى اهللا عل  یثیاهل سنت و جماعت با استدالل به احاد
 دانند.  یم يام مهدیامت را قیبر پاشدن ق ک بودنیره نزدیاز عالمات کب یکیت شده، یروا

ام، رهبر امـت  ید و پس از قباش یم ه وسلم)یت رسول اهللا (صلى اهللا علیاز اهل ب يمهد
 پردازد.  یم ایرا بر عهده گرفتن و به نشر اسالم و بسط عدالت در سرتاسر دن یاسالم

 وجـود دارد.  یفراوانع اختالفات یتش ياهل سنت و مهد ين مهدیدانست ب یستیاما با
 ن اختالفات عبارتند از: یان یتر ین و اساسیتر مهم

امـت متولـد خواهـد شـد. در     یک به بر پا شـدن ق ینزد یاهل سنت در زمان يمهد -1
 ا آمده است. یهـ به دن 256ان در سال یعیش يکه مهدیحال

وسـلم)  ه ید. رسول اهللا (صلى اهللا علباش یم اهل سنت محمد بن عبداهللا ينام مهد -2
مانده باشـد، خداونـد    یک روز باقیا تنها یاگر از عمر دن« اند: ن رابطه فرمودهیدر ا

ت من که نام او و نام پـدرش  یاز اهل ب يخواهد ساخت و مرد یآن روز را طوالن
راب یا را از عدالت سـ ین مرد دنیزد. ایانگ یم است را بر یکیبا نام من و نام پدرم 

 . 1 ...». خواهد ساخت

                                                 
فی الفـتن بـاب    2232و  2231فی المهدي فی اول الکتاب، و الترمذي برقم  4282رواه ابو داود برقم  -1

ا جاء فی المهدي و قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. و ذکر الحدیث شیخ االسالم ابن تیمیـه  م
) و اشار الی صـحته، و ذکـره ایضـاً الشـیخ االلبـانی فـی سلسـله االحادیـث         4/211فی منهاج السنه (

 1529برقم  4/41الصحیحه 
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کـه  ید. در حالکنـ  یمـ  امیـ بسط عدل و عدالت ق ياهل سنت و جماعت برا يمهد -3
ـ ان قتل عام کردن و گـرفتن انتقـام از   یعیش يمهد یفه اساسیوظ اران رسـول اهللا  ی

 . 1دباش یم ر اهل سنت و جماعتیه وسلم) و سای(صلى اهللا عل

 يعه و مهدیش
مان دارند. هر گـروه در  یغائب ا یع به وجود امامیمختلف تش يها گروه وها  تمام فرقه

 برد.  یم انتظار ظهور دوباره امام خود بسر
اخـتالف افکنـده اسـت     هـا  گـروه  وها  ن فرقهیان این موضوع میکه در ا يا مسأله تنها
ـ ، امـام برگز هـا  گروه نیرا هر کدام از اید. زباش یم ین امام نامرئیت ایشخص ده خـود را  ی

 داند.  یم منتظر يمهد
بن طالـب   یرود که امامت را تنها منحصر به عل یم عه بشماریاز ش يا فرقه نیه اولیسبئ

هرگز کشته نشده و  یعل«د: یگو یم هیداند. سبئ یم شان را زنده و غائب از انظاریدانسته و ا
ا برقرار یخود قرار نداده و عدل و عدالت را در دن یتا آن زمان که عرب را تحت فرمانده

 .2»نساخته، نخواهد مرد
 3هیـ ه مانند کربیسانیک يها از فرقه یه به برخیاعتقاد به زنده بودن امام پس از فرقه سبئ

وفـات  هـا   آن ه فوت کـرد، یمحمد بن حنف یعنین فرقه یکه امام ایز منتقل گشت. هنگامین
ن مکـه  یکه ب يبنام رضو یه زنده و در کوهیمحمد بن حنف«شان را انکار کرده و گفتند: یا

شان قرار یدر سمت چپ ا یدر سمت راست و پلنگ يریبرد. ش یم د بسرنه قرار داریو مد
ـ . ا4»شان محافظت خواهنـد کـرد  یدن زمان ظهور از ایدارند که تا فرا رس ن فرقـه مـدت   ی

                                                 
 اهیم رساند.به اثبات خو» مهدي پس از ظهور«این موضوع را در همین مبحث باب  -1

تصحیح و تعلیق: محمـد جـواد مشـکور، مطبعـه حیـدري، طهـران        19المقاالت و الفرق للقمی ص  -2
 هـ. 1404دار االضواء، بیروت، ط:الثالثه: 22م. فرق الشیعه للنوبختی ص 1963

 باشند. کربیه: فرقه اي از شیعه که پیرو ابی کریب ضریر می -3

تحقیق: یوسف فان، المعهد االلمانی لألبحـاث   26د الناشی االکبر ص مسائل االمامه لعبد اهللا بن محم -4
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گشـت و خبـر از ظهـور     يش را هفتاد سال اعالم کرد. اما هفتاد سال سپریبت امام خویغ
 امام نشد. 

ش، وفات او را انکار کرده و او یگذشت امام خوسپس رفته رفته هر فرقه به هنگام در 
کرد. امـا آنچـه    یم يام او لحظه شماریموعود خود دانسته و در انتظار ظهور و ق يرا مهد

ن یـ ن است که تمـام ا یاختالف افکنده ا يعشر یو فرقه اثنها  ن تمام فرقهین مسأله بیدر ا
کرده و همگـان   یمردم زندگ نیدادند که در ب یم قرار یش را اشخاصیخو يمهد ها، فرقه

قـرار داد کـه نـه تنهـا      يش را نـوزاد یخـو  يمهـد  يعشر یده بودند. اما فرقه اثنیاو را د
ـ   ن یتر ده بلکه مقربیچکس او را ندیه  را انکـار  ين نـوزاد یافراد خـانواده او، وجـود چن
غائـب بـه    يمـان بـه مهـد   ینکـه چگونـه ا  ین مقدمه، اکنون در مورد ایکردند. پس از ا یم

ـ معتقـدات ا ن یتـر  یاز اساسـ  یکـ یدا کرد و بـه  یرخنه پ يعشر یاعتقادات مذهب اثن ن ی
 م. یکن یم مذهب مبدل گشت، صحبت

ع را پـس از وفـات حسـن    یاوضـاع تشـ   یستین سؤال نخست بایپاسخ دادن به ا يبرا
 م. یقرار ده یق و بررسیمورد تحق يعسکر

هــ  260دانـد در سـال    یم ازدهم خودیاو را امام  يعشر یعه اثنیکه ش يحسن عسکر
چ اثر و نشانه ظاهر یه« اند: خود گفته يدر کتابها یو نوبخت یفوت کرد و همانگونه که قم

ن یشان بیراث ایجه میده نشد. در نتیشان باشد دیو آشکار که دال بر صاحب فرزند بودن ا
ش را یامامـان خـو  عه یاست کـه شـ   ین در حالی. ا1»دیم گردیمادر و برادرشان جعفر تقس

 ی. و معتقد است وجود نظم و ثبات در نظام کون و هست2داند یم حجت خداوند بر مردم

                                                                                                                              
 م.1971الشرقیه، بیروت 

تصحیح و تعلیق: محمد جـواد مشـکور، مطبعـه حیـدري، طهـران       102المقاالت و الفرق للقمی ص  -1
 هـ. 1404دار االضواء، بیروت، ط:الثالثه  96م. فرق الشیعه للنوبختی ص  1963

تصـحیح و تعلیـق: علـی اکبـر غفاري،دارالکتـب االسـالمیه، طهـران،         1/188للکلینـی  اصول الکـافی   -2
 هـ. 1388ط:الثالثه:
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 یوجود نداشته باشـد کـون و هسـت    ین امامیزم يد. و اگر بر روباش یم بسبب وجود امام
 .1ر و زبر خواهد شدیز

از خود بجا گذاشـته   ينکه فرزندیبدون ا ين اعتقاد پس از وفات امام حسن عسکریا 
 ین بدون وجود امام کما فیهولناك ساخت. چون کره زم يان را دچار فاجعه ایعیباشد ش

ده یـ بت دیاز نازل شـدن بـال و معصـ    يچ اثریخود را ادامه داد. و ه یعیالسابق حالت طب
ان را مـات و  یعین مسـأله شـ  یـ ز تکان نخورد. ایشتر نیک درجه رین به اندازه ینشد. و زم

ارکـان اعتقـادات خـود را بـا     ن یتـر  یاز اساسـ  یکیباطل بودن ها  آن ساخت. چون ریمتح
ان را یعیشاند  گفته یو نوبخت ین مسأله همانگونه که قمیش مشاهده کردند. ایچشمان خو

در مـورد مسـأله   ها  ن فرقهی. هر کدام از ا2م کردیا پانزده فرقه و مذهب تقسیبه چهارده و 
هرگز امکان ندارد امام حسن بن «گفتند:  یدند. گروهییسرا یاز خود سخن يامامت و مهد

نخواهـد   ین بدون وجـود امـام دوامـ   یبدون بجا گذاشتن فرزند فوت کنند. چون زم یعل
 . 3»ان هستندیعیش يشان همان مهدیو ااند  ب شدهیشان فوت نکرده بلکه غیآورد. پس ا
 . 4عفر منتقل نمودندشان جیبه برادر ا يامامت را پس از حسن عسکر يگریگروه د

ـ   یوس و ناامیرا مأها  آن ن حادثهیگر که اید یبرخ امامـت حسـن    ید سـاخته بـود حت
 . 5رد کردندآن را  شان باطل دانسته ویم بودن ایز به سبب عقیرا ن يعسکر

                                                 
 .1/179مصدر سابق  -1
. الفصـول المختـاره للمفیـد ص    1404دار االضواء ، بیروت، ط:الثالثـه   96فرق الشیعه للنوبختی ص  -2

تصـحیح و تعلیـق:    102فرق للقمـی ص  هـ.المقاالت و ال 1405دار االضواء بیروت ، ط: الرابعه  258
 م 1963محمد جواد مشکور، مطبعه حیدري ، طهران 

(چـاپ سـابق    106(چاپ سابق الذکر). المقاالت و الفـرق للقمـی ص    96فرق الشیعه للنوبختی ص  -3
 الذکر)

 (چاپ سابق الذکر).110المقاالت و الفرق للقمی ص  -4

(چـاپ   101، 100ق الذکر) . فرق الشیعه للنوبختی ص (چاپ ساب 109المقاالت و الفرق للقمی ص  -5
 سابق الذکر).
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ماننـد پـدران    یامـام حسـن بـن علـ     يدیچ شک و تردیبدون ه«گفتند:  يگریفرقه د
 چکسیمسأله که دوست و دشمن به آن اعتراف دارنـد را هـ  ن یو ا اند. ش فوت کردهیخو
از خود بجـا   يشان فرزندیثابت شده ا يدیچ تردین بدون هیتواند انکار کند. و همچن ینم

وجود نخواهد داشت و سلسله امامت با وفـات   یشان امامیجه پس از ایدر نت اند. نگذاشته
 . 1»ده استیت رسیشان به نهایا

زرنگتر بود دست همه را از پشـت بسـته و   ها  ن فرقهیکه از همه ا يعشر یاما فرقه اثن
بوده اسـت. امـا    يصاحب فرزند يامام حسن عسکر«د که: یخود تراش ين اعتقاد را برایا

نگـاه   ین نوزاد را مخفیت ایشان مجبور گشتند والیبه سبب ظلم و جور دستگاه حاکمه ا
 .2»دارند

م یگـروه و فرقـه تقسـ    هـا  ده به يمامت و مهدان در مورد مسأله ایعیب شین ترتیو بد
 یگران را گمراه پنداشـتند. و برخـ  یخود را بر حق دانسته و د يها شدند و هر گروه گفته

ن یـ ک از ایـ چین مسأله مات و مبهوت ماندند و نتوانسـتند سـخنان ه  یگر که در برابر اید
ـ  ینم ده مانده و ماین مسأله بر ما پوشیا«رند گفتند: یرا بپذها  فرقه م در مـورد آن چـه   یدان
 ». 3م؟ییبگو

غائـب نـه تنهـا راه     يمان به مهـد یافتند که ایدر  يبزود يعشر یعه اثنیسردمداران ش
ـ ن يگـر یم دیشده خواهد بود بلکه فوائـد عظـ  ها  آن ریبانگیکه گر يفاجعه ا يبرا یحل ز ی
ـ فراوان به تبلبا شور و شوق ها  آن ن سببیبه همراه خواهد داشت. به همها  آن يبرا غ و ی

عه ین اعتقاد پرداختند. ما قبل از سخن در مورد آنچه سبب گشت سردمداران شـ یدفاع از ا

                                                 
(چـاپ   105(چاپ سابق الذکر). فرق الشیعه للنـوبختی ص   108-107المقاالت و الفرق للقمی ص  -1

 سابق الذکر).

 هـ. 1399مؤسسه االعلمی بیروت، ط: الثالثه  389االرشاد للمفید ص  -2

(چـاپ   108(چاپ سابق الذکر). فرق الشیعه للنـوبختی ص   116-115المقاالت و الفرق للقمی ص  -3
 سابق الذکر).
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غ آن یـ غائـب دفـاع کـرده و بـه تبل     يمان به مهـد یبا شور و شوق فراوان از ا يعشر یاثن
خ بـه هنگـام بـروز    یم که همواره در طول تاریگرد یم ن نکته را متذکریبپردازند، نخست ا

محـق جلـوه دادن    يبراها  آن ک ازیمنحرف، هر  يها و فرقه ها گروه نیب ییاق وجداانشق
ز چـون  ین يبت مهدیمان به غیا يا مسأله سازد. در مورد یم را إفشاء و رسوا يگریخود د

ت یـ قـت و ماه یحقهـا   آن ک ازیـ م شدند هر یتقس يمتعدد يها و فرقه ها گروه ان بهیعیش
ـ مـا از ا گر را بر مال ساخت. یگروه د دفـاع   یقـ یم بـه علـت حق  یتـوان  یمـ  هاین افشـاگر ی

 هـا  علـت  نیـ ن ایتـر  مهـم  م.یببر یغائب پ يمان به مهدیاز ا يعشر یسردمداران فرقه اثن
  عبارتند از:

خود از اموال مردمان ساده که به عنوان زکات و خمـس و حـق    يبهایپر کردن ج -1
ات افشاگرانه یروا پرداختند. یم امام زمان به نواب و وکالء روباه صفت امام غائب

قـت دارنـد. بـه عنـوان     ین حقیت از ایع حکایدر بطن مراجع و مصادر تش یفراوان
ـ یداند ا یم يکاظم را مهد یکه موس يا فرقه ه در رد بریعشر یمثال فرقه اثن ن ینچن
ـ کـاظم) هـر    یم (امام موسیبه هنگام وفات ابو ابراه«گفته است:  ک از نـواب و  ی

 يبـرا ها  آن ن مسأله سبب شدیار داشت. ایدر اخت یکران یب اموال شانیندگان اینما
شـان را  یشـان را انکـار کـرده و ا   ین اموال نزد خود، مرگ ایمحفوظ نگاه داشتن ا

ـ   یهفتاد هزار و عل ياد بن مروان قندیغائب بدانند. ز يمهد  یحمـزة سـ   یبـن أب
 . 1»ار داشتینار در اختیهزار د

دن بـه منصـب   یرسـ  يک فرقـه بـرا  یـ ز سـردمداران و دجـاالن   یاز اوقات ن یدر برخ
ان یساختند. از م یم گر را افشاء ورسوایگر افتاده و همدیکدیامام غائب به جان  یندگینما

افتن بـه منصـب   یدست  يرا نام برد. او برا یشلمغان یمحمد بن عل توان یم ن اشخاصیا
ت از او شکست یداخت. اما در نهاپر يدین بن روح به رقابت شدیبا اباالقاسم حس 2تیباب

                                                 
 مکتبه االلفین، الکویت. 43-42الغیبه للطوسی ص  -1

بنا بر معتقدات شیعه باب کسی است که با امام غائب رابطه مستقیم داشـته و مشـکالت و سـؤالهاي     -2
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من و ابو «نگونه افشاء کرد: یت خود و ابا القاسم را ایخورد. و پس از شکست خوردن ماه
م. مـا ماننـد ال   یکنـ  یم گر دست و پنجه نرمیکدیم بر سر چه با یدانست یم یالقاسم به خوب

 . 1»گر افتاده باشندیکدیم که بر سر مردار به جان یبود یشخوران
 .یجدا از خالفت اسالم یساختن دولت و حکمت بر پا -2

 يهـا  سهیده و دسیار کشیبس يها نقشه یف خالفت اسالمیه و تضعیتجز يدجاالن برا
قت یجه از حقیدند. در نتید خود نرسیپل يبه آرزو یبکار گماشتند. اما به فضل اله یفراوان

أس یش را از یروان خویپال دلخوش ساختند تا بتوانند یفرار کرده و خود را به افسانه و خ
ـ ام یعیشـ  یو بر پا سـاختن حکـومت   يام مهدیرا به قها  آن نجات داده و يدیو ناام دوار ی

 سازند. 
 عه. یاز دشمنان اسالم در صف ش ياریدخول بس -3

گوناگون ظاهرا مسلمان شده اما در باطن همچنان بـر   يها علت که بهیاز کسان ياریبس
بـا   ییارویرو يمناسب برا یع را فرصتیمانده بودند، انضمام به تش یان گذشته خود باقیاد

بـا   یتیخود، معتقد به وجود شخص یقیان حقین اشخاص در ادیاز ا ياریافتند. بسیاسالم 
  اند. عه بودهیش يه به مواصفات مهدیشب یمواصفات

 يعشر یغائب در مذهب اثن يه گذار اعتقاد به مهدیمؤسس و پا
است بـه نـام    ین اعتقاد بعهده داشت شخصیا يه گذاریرا در پا یکه نقش اساسیکس 

داشـت و در ظـاهر    یمـ  . او که با کمال تستر و در پس پرده گام بريد عمریعثمان بن سع
 يپرداخت کـه حسـن عسـکر    یم انیعین شین اعتقاد در بیج ایفروشنده روغن بود به ترو

کرد  یم که ادعا ي. و2بت شده استید مردم غیداشته که از انظار و د يفرزند چهار ساله ا

                                                                                                                              
 دارد که نمایندگان او در بین مردم هستند. کند. هر باب براي خود وکالیی مردم را بر او عرضه می
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مردم را با او در  يها سؤال ن امام غائب رابطه داشته و مشکالت ویاست که با ا یتنها کس
 بعنوان زکات و حق امـام  یآوردند اموال یم مانیکه به سخنان او ایگذارد، از کسان یم انیم
 .  1گرفت یم

ن فقـط  ید یدر مسائل اصولند کن یم عه ادعایبسى تعجب است که سردمداران ش يجا
ـ ار مهـم عق ین مسـأله بسـ  یـ رند امـا در ا یپذ یم را 2نیائمه معصوم را  یقـول شخصـ   یدتی

دانست همزمـان بـا    یستینسبت به او وجود دارد. با یمیعظ ینیکه شک و بدباند  رفتهیپذ
د را پـس  یت شده و عثمان بن سعیمنصب باب یز مدعین يگرید أشخاص دیعثمان بن سع
ب خود بـه  یاز ج يا نامه تیان بابین مدعیدانستن لعنت کردند. و هر کدام از ااز دروغگو 

 يکرده و رقبا ینده بر حق او معرفیدر آورده و با نسبت دادن آن به امام زمان، خود را نما

ـ ا یرا به ذکر اسام »الغيبة«از کتاب  یمبحث یکرد. طوس یم بیش را تکذیخو ان ین مـدع ی

 . 3اختصاص داده است
امامـت امـام    ين کرده بود که براییتع ییندگان و وکالیخود نما يد برایبن سع عثمان

 يجمـع آور  یرا خوردند امـوال ها  آن بیکه فریغات کرده و از کسانیت او تبلیغائب و باب
به همراه داشـت بـه نـور     یت را که در آمد هنگفتیش، بابیکردند. او قبل از وفات خو یم

ر همکـاران کالهبـردار کـه    یعثمان واگذار کرد. اما سا ز خود محمد بنیچشم و فرزند عز
ن یـ رفتن ایز کرده بودند، از پـذ یت ین لقمه چرب و نرمیچن يخود را از قبل برا يدندانها

که از یگر پرداختند. به عنوان مثال هنگامیکدیمسأله سر باز زده و به مخاصمه و مالعنه با 
؟ او در يریپـذ  ینمـ  محمد بـن عثمـان را  ت یچرا باب«ده شد: یپرس یأحمد بن هالل کرخ
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ت انتخاب کنند. به او گفته شد: اما یدم که امام زمان او را به بابیپاسخ گفت: من هرگز نشن
د یـ ده ایاو در پاسخ گفت: شما به دنبال آنچه شن اند. دهیشان شنین مطلب را از ایگران اید

 . 1»کرده و از او برائت جستند دن پاسخ أحمد بن هالل او را لعنتین افراد با شنید. ایبرو
ـ یعه سـبب حق یدر مراجع و مصادر ش ياریات بسیروا ـ ا یقت و لعنـت   هـا  يریـ درگ نی
بـن بـالل    یمحمد بـن علـ  «د: یگو یم در کتاب خود یطوس اند. را روشن ساختهها  کردن

ـ  یرفت. در نتیرا نپذ يت محمد بن عثمان عمریباب در  يدین آن دو مشـاجرات شـد  یجـه ب
را  یحاضر نشد اموال ین بود که محمد بن علیا ها يریدرگ ن مشاجرات ویگرفت. علت ا

ل دهـد.  یـ کرده بود به محمد بن عثمـان تحو  يان جمع آوریعیکه بنام حق امام زمان از ش
 . 2»ندیاو را لعنت کرده و از او برائت بجو ین مسأله سبب گشت گروهیا

ر یو سـا  یاز محمـد بـن علـ   ان را یعیداشت چـرا شـ   یم وجود یاگر امام زمان یبراست
عه امام بر تمـام  ین است که بر اساس اعتقادات شیکالهبرداران بر حذر نساخت؟ مگر نه ا

ها و وکالء  ر بابیو سا ینکه محمد بن علیان را از ایعیات احاطه دارد؟ پس چرا او شیبیغ
 ش و نوش خود خواهند ساخت مطلع نکرد؟ جوابیده و صرف عیرا باال کشها  آن اموال

دن اعتقـاد بـه   یکالهبردار با از خـود تراشـ   يو باندها ها گروه نین است که این سؤال ایا
از  یکسو بطالن اصل امامت که بـا نبـودن فرزنـد و خلفـ    یاز اند  کرده یغائب سع يمهد

گشـاد   يها بیگر جید يان گشت را سرپوش نهاده و از سویآشکار و نما يحسن عسکر
 ر سازند. خود را از اموال مردمان ساده پ

ه زدن بـر  یم قرن تکیز پس از در حدود نیهـ محمد بن عثمان ن 305ا یو  304در سال 
. 3ن بـن روح سـپرد  یت را به ابوالقاسم حسیت فوت کرد و منصب پر در آمد بابیکه بابیار
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ده و یـ گر پریکدین منصب به سرو کول یافتن به ایبدست  يز الشخوران براین بار نیاما ا
 یشـلمغان  یم محمد بن علیز گفتیگر را رسوا ساختند. همانگونه که قبالً نیت همدیدر نها

رفـت پـس از شکسـت     یمـ  ن بن روح بـه شـمار  یبان سر سخت ابوالقاسم حسیکه از رق
مـن و  «نگونـه افشـاء سـاخت:    یقـت خـود و ابوالقاسـم را ا   یت و حقیـ خوردن از او، ماه
م. مـا ماننـد   یکنـ  یم دست و پنجه نرمگر یکدیم بر سر چه با یدانست یم یابوالقاسم به خوب

ـ ، اي. آر1»گر افتـاده باشـند  یکـد یم که بر سر مردار به جـان  یبود یالشخوران ن دجـاالن  ی
ت یـ کـرده و در نها  يش پول جمع آوریاند کالهبردار به اسم حق امام زمان از مردم ساده

 ي، ادعـا ل ندهندیش و نوش خود ساخته و به باب تحوین اموال را صرف عینکه ایا يبرا
 کردند. یم تیباب

ت را بـه  یـ ت خـود منصـب باب  یز فـوت کـرد و در وصـ   یـ هـ ابن روح ن 326در سال 
بت امام غائب در حـدود  یخ از غین تاریواگذار کرد. در ا يبن محمد سمر یابوالحسن عل

ان وعده داده بودنـد، وقـت   یعین به شیش از ایهفتاد سال گذشته و و بنا بر آنچه دجاالن پ
ـ از ظهـور و ق  يچ خبریده بود. اما هیفرا رسظهور او   یان او را منجـ یعیکـه شـ   یام کسـ ی

ان منصـب  یمـدع  يهاین مشـاجرات و افشـاگر  ین مسأله و همچنیدانند نشد. ا یم تیبشر
بنـام   یتیقت داشـتن شخصـ  یان نسبت به حقیعید شیافتن شک و تردی یت، سبب فزونیباب

ش گرفت. یاط را در پیشته بود راه احتمناك گین موضوع بیکه از ا يامام غائب شد. سمر
در زمان او نسـبت بـه   اند  عه اعتراف کردهین سبب همانگونه که مصادر و مراجع شیبه هم

به مدت  ي. سمر2به امام غائب نسبت داده شدند يکمتر يها و رسالهها  نامه یسه باب قبل
ـ یعالم بشر ینده بر حق منجیسه سال به عنوان باب و نما  ییان فرمـانروا یعین شـ یت! در ب

ـ ان نه تنها نسبت بـه ا یعیت او شیام بابیم در ایه گفتکرد. اما همانگونه ک ن منصـب بلکـه   ی
ن ین شـده بودنـد. بـه همـ    یز بـدب یبنام امام زمان ن یتیقت داشتن شخصیدر مورد حق یحت

                                                 
 مکتبه االلفین، الکویت. 241الغیبه للطوسی ص  -1

 هـ.1400مکتبه االلفین، ط: الثالثه  414تاریخ الغیبه الصغري لمحمد باقر الصدر ص  -2



 251  شیعه و مهدي، اهل سنت و مهدي

ـ را بـه باب  ینـ یش شـخص مع ید پـس از خـو  یـ صالح ند يبن محمد سمر یسبب عل ت ی
ـ به باب یان خود که پس از شما چه کسین سؤال اطرافیند. و در جواب ایبرگز ت خواهـد  ی

 .1»است اتفاق خواهد افتاد یر الهیآنچه که تقد«د گفت: یرس
ت نقشـه  یـ ان منصب بابین مدعیموجود ب يها يریگ کاهش دادن شدت در يبرا يسمر

ک سـاخت. بـر اسـاس    یشر ین سفره هفت رنگیخت. او تمام دجاالن را در ایر يدیجد
به امام زمان نسـبت داد پـس از وفـات او تمـام سـردمداران و      آن را  يکه سمر يرساله ا

 يهـا  سـؤال  حل مشکالت و يبرا«ندگان امام غائب گفته شده: یعه نمایعمامه به سران ش
حجـت مـن بـر شـما و مـن      ها  آن د.ین و علما) مراجعه کنیث (محدثیان حدیخود به راو

 .2»هستمها  آن حجت خداوند بر
م با امام غائب قبل از آشـکار شـدن   یت و ارتباط مستقیباب يب رونده ادعاین ترتیو بد
 يبـت صـغر  یغآن را  قت و رسوا شدن دجاالن بسته شد. و آنچـه کـه دجـاالن   یکامل حق

 د.یان رسیبه پااند  دهینام

 ينامه مهد یزندگ
دارد  یبیب و غرینامه عج یچنان زندگ يع مهدیات مصادر و مراجع تشیبر اساس روا

نجـا بـه قصـه    یباور کند. ما در اآن را  تواند ینم میفطرت سل يچ انسان عاقل و دارایکه ه
دهد اشاره  یم بت، ظهور و آنچه او پس از ظهور انجامی، تولد، غيازدواج پدر و مادر مهد

 م کرد.یخواه

                                                 
 کتبه االلفین ، الکویت.م 242الغیبه للطوسی ص  -1

 177هـ. الغیبه للطوسی ص  1389المطبعه الحیدریه، النجف  451اکمال الدین البن بابویه القمی ص  -2
تعلیق محمد باقر الخراسـان مؤسسـه االعلمـی،     163مکتبه االلفین، الکویت. االحتجاج للطبرسی ص 

عبـدالرحیم الشـیرازي، دار احیـاء     تحقیـق :  18/101هـ. وسایل الشیعه للحـر العـاملی    1401بیروت 
 هـ. 1403التراث العربی ، بیروت، ط: الخامسه 



 تشیع و معتقدات آن    252

 يکه مادر مهدیو مل يازدواج حسن عسکر
کـه بنـا بـر     ياست. حسن عسکر یمیقدعاشقانه  يها ن دو مانند قصهیا ییقصه آشنا
د، هـر روز خـادم خـود کـه او را از     باش یم بیر ائمه مطلع بر غیعه مانند سایمعتقدات ش
 به دست او داده به بازار برده فروشان یبه زبان روم يا نامه که با خبر ساخته ویاوصاف مل

خره کـاروان  کنـد. بـاال   يداریز او را صاحبش خرین کنیدن ایفرستد تا در صورت رس یم
دن یـ که با دیدهد. مل یم ده و نامه را به اویکه را دیده و خادم، ملیبرده فروشان به شهر رس

 د و بـه او کنـ  یمـ  خـادم بـازگو   يخـود را بـرا   یه کرده و داستان زندگینامه شروع به گر
ـ باش یم صر رومیوشع فرزند قیکه دختر یمل يد: ویگو یم  ید: شـب یـ گو یمـ  نید. او همچن

رفتـه و او را   -ه السـالم یـ عل-ح یه و آله نزد مسیاهللا عل یده است رسول اهللا صلیخواب د
ـ  انـد.  کـرده  ي) خواسـتگار يفرزند خود ابومحمد (حسـن عسـکر   يبرا ن شـب  یو همچن
بـا   -هـا السـالم  یعل-م بنت عمـران  یبه همراه مر يده مادر حسن عسکریخواب د يگرید

ن زن یبه او گفته: ا -ها السالمیعل-م یو مردن او آمدند. یهزار خادم از خادمان بهشت به د
-ه کرده و از ابو محمد یکه گرین سخن ملیدن ایدة النساء و مادر شوهر تو است. با شنیس
در جواب به  يد. و مادر حسن عسکریآ ینم دن اوید که چرا به دکن یم گله -ه السالمیعل
ـ بـه د  یمانده باش یباقد: فرزند من تا آن زمان که تو بر شرك و کفر خود یگو یم او دنت ی

 یمخفـ  يکه که بـرا یو مل يحسن عسکر یالین قصه خیان اینخواهد آمد. و باالخره در پا
 . 1رسند یم گریش را نرگس نهاده است به همدیت خود، نام خوینگاه داشتن هو

 در بطن مادر يمهد
دارد. در تمام طول نـه مـاه بـاردار     یبیب و غریز قصه عجیدر بطن مادر خود ن يمهد
مه بنت محمـد  یده نشده است. حکیاز حامله بودن بر او د يا نشانه چ اثر ویکه هیبودن مل

ر، او یا خیکه حامله است یا ملینکه آیدانستن ا يبرا يروز«د: یگو یم يعمه حسن عسکر
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از  يا نشـانه  چیاما هـ دم. یده و او را بر شکم و کمر غلتانیاو پر ير کرده و بر رویرا غافلگ
ان یـ شـان در م یرفته و ماجرا را بـا ا  يدم. من نزد امام حسن عسکریحامله بودن در او ند

ده دم حاملـه بـودن او بـر تـو     یشان در جواب به من گفتند: فردا به هنگام سـپ یگذاشتم. ا
 . 1»آشکار خواهد گشت

ـ ن يکـه مـادر مهـد   یمل ین است که حتین سخن، ایب تر از ایعج قبـل از شـب   ز تـا  ی
ـ یاو به حک یتیخبر بوده است. در روا یب مان، از حامله بودن خودیزا د: یـ گو یمـ  نیمه چن
 . 2»کنم ینم از حامله بودن بر خود احساس يا نشانه چیمن، من ه يبانو يا«

ـ    ین سؤال مطرح گردد که چرا سردمداران تشیممکن است ا ن یع دسـت بـه جعـل چن
  اند؟ زده یاتیروا

افتن از ی یفرار و خالص يات براینگونه روای: جعل اگفت یستیسؤال بان یدر جواب ا
د کـه بـا تمـام وجـود،     باشـ  یمـ  از جمله برادر او جعفر يت حسن عسکریسخنان اهل ب

ات ین روایکه تمام ایکرده است. اما از آنجائ یم بیصاحب فرزند بودن برادر خود را تکذ
خـورد. بـه    یم به چشمها  آن تالف در تمامند، تضاد و اخباش یم ساخته و پرداخته دجاالن

ـ     يگریت دیت سابق الذکر روایمه که در روایعنوان مثال حک ن در یگفته شـده کـه بـا جن
ن یدم: جانشیشان پرسی(ع) رفته و از ا يمن نزد امام حسن عسکر«شکم مادر سخن گفته: 

سوسـن. مـن   شـان در جـواب فرمودنـد: از    یک از همسرانتان خواهد بود؟ ایشما از کدام
ـ از حاملـه بـودن بـر او د    يچکدام جز سوسـن اثـر  یزان انداختم. هیبر تمام کن ينظر  دهی
که متوجـه وجـود   یمه به مجرد نظر افکندن به ملی، حکیطوس یت جعلی. در روا3»شد ینم
ده و او را بـر  یـ کـه پر یمل يمه بـر رو یه حکیابن بابو یت جعلیگردد. اما در روا یم نیجن
که یت خود ملیدر روا یند. طوسیب ینم از حامله بودن بر او يچ اثریه یغلتاند ول یم نیزم
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ـ نهـد. و در روا  یمـ  ه نام نـرگس بـر او  ینامد. اما ابن بابو یم را سوسن او را  يگـر یات دی
د یسرا یم هر چه دلش خواست از خود یبله، هر دجال کذاب اند. دهیز نامیل نیحانه و صقیر
عه با آغوش باز و صـدر  یش یمراجع و مصادر اساس دهد و یم ت نسبتیبه اهل بآن را  و

 دهند.  یم يف را در خود جایب و اراجین اکاذیرحب تمام ا

 يرشد و نمو مهد
د. در باش یم تیب و به دور از واقعیار عجیز بسین يقصه رشد و نمو و بزرگ شدن مهد 

بود بـه خانـه   پس از چهل روز که از تولد امام گذشته «مه گفته شده: یاز قول حک یتیروا
ـ را در حال قدم زدن د ي(ع) رفتم. در آنجا امام مهد يامام حسن عسکر دم. مـن کـه در   ی

ده بودم یشان ندیح تر از زبان ایفص یشان و زبانیباتر از چهره ایز يم چهره ایتمام زندگان
ن درجه یچهل روزه به ا ينوزادام  دهیند من! من هرگز يبا تعجب به ابو محمد گفتم: آقا

که مـا   یدان ینم عمه! مگر يشان در جواب به من گفتند: ایده باشد. ایمال و رشد رساز ک
 . 1»میکن یم ک سال رشدیک روز به اندازه یأئمه، در 

د اکنـون کـه بنـا بـر     کن یم ک سال رشدیک روز اندازه یکه در  یست شخصیمعلوم ن
از رشد و  يا درجه ست سال از عمر او گذشته به چهیعه در حدود هزار و دویمعتقدات ش

ـ و ابن بابو یطوس يدر آنزمان از آقا یم چرا کسیدان ینم ده است مایکمال رس ر یه و سـا ی
ـ از پ يأحد يبرا يا معجزه نیا چنیده آیدروغپردازان نپرس آن را  امبران رخ داده تـا شـما  ی

داشـت خبـر آن در    یم قتیحق یالتین تخیا اگر چنید؟ و یشو یاز أئمه مدع يأحد يبرا
 مـان ی.. بـه آن ا . و يهود و نصاریکرد و عرب و عجم و  ینم ا مانند توپ صدایسرتاسر دن

ـ یآوردند؟ حال آنکه حق ینم ـ ان نیعیخـود شـ   يبـرا  یحتـ  یتین شخصـ یقت داشتن چن ز ی
 ند. کن یم بین وابستگان او، وجودش را تکذیکتریمشکوك بوده و نزد

چکس او را یکه هیکشد در حال ینم یخارق العاده طول ين مهدیع ایبنا بر معتقدات تش
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 شود.  یم بید همه مردم غیده از دیند
 یبـا کسـ   يخواهد تا آن زمان که او زنده است در مورد مهد یم مهیاز حک يپدر مهد
ن موضـوع  یـ کـان را از ا یاز خواص و نزد یز تنها برخید. و پس از وفات او نیسخن نگو
 . 1آگاه سازد

ـ بـه آقا  یسـت یبان یت دروغین روایدن ایپس از شن ـ و ابـن بابو  یان طوسـ ی ر یه و سـا ی
  :ن دو مسأله عبارتند ازیم. ایدجلکاران در مورد دو مسأله مهم تذکر ده

 يد، ادعـا باش یم عهیمعتقدات شن یتر یاز اساس یکین موضوع که یشما در مورد ا -1
را اگـر فاقـد    یکه شما اجماع امت اسالمید، در حالیرفته ایر معصوم را پذیغ یزن

ن یا اید. آیده ینم تیاهم يزیاعتبار دانسته و به آن پش یب معصوم باشد، یقول امام
عه یآشـکار در اصـول معتقـدات شـ     یت از تناقضـ یمختلف حکا يریدو موضع گ

 ندارد؟ 
خواهـد   یمـ  مـه یاز عمـه خـود حک   ين حسن عسکریت دروغین روایبر اساس ا -2

از  یچکس جـز برخـ  ینگـاه داشـته و هـ    یبـت او را مخفـ  یو غ يمسأله تولد مهد
است که بنا بـر معتقـدات    ین در حالیکان را از آن با خبر نسازد. ایخواص و نزد

ـ اورده و اگـر بـر ا  یـ که امام خود را نشناسد، عبادت خداوند را بجا نیعه کسیش ن ی
ن است ین ایت دروغین روایجه ای. پس نت2رد، بر کفر و نفاق مرده استیحالت بم

 یان مخفـ یعیرا از ش ياز عمه خود خواسته است موضوع مهد يرکه حسن عسک
رند. و یخداوند را عبادت نکده باشند و بر کفر و نفاق بمها  آن ینگاه دارد تا همگ

ده دروغ یر همکاران دجلکار با نسنجیه و سایو ابن بابو یان طوسیب آقاین ترتیبد
  اند. همگان روشن ساخته يش را برایت خویگفتن، دست خود را رو ساخته و ماه
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 يب شدن مهدیزمان غ
در مصـادر و مراجـع    یات متضـاد و متناقضـ  یز رواین يب شدن مهدیدر مورد زمان غ

 عه وجود دارند. یش
(ع) گذشته  ينکه سه روز از والدت مهدیپس از ا«د: یگو یم مهیحک یت طوسیدر روا

ـ    رفتم. نخست ها  آن شان شده و به خانهیدار ایبود مشتاق د  یبه اتـاق سوسـن سـرزدم ول
رفـتم امـا خجالـت     -ه السـالم یـ عل-دم. آنگاه نزد ابو محمـد  ی(ع) ند ياز مهد يچ اثریه

عمـه! او   يبه من گفتند: ا يچ مقدمه ایشان خود بدون هیشان بپرسم. ایاز ا يزیدم چیکش
ـ . امـا در روا 1»بـرد  یمـ  بسـر  یت الهیدن وقت ظهور، در حفظ و رعایتا زمان فرا رس ت ی

 يگریت دی. و در روا2»دیرا ند يگر مهدیمه پس از هفت روز، دیحک«گفته شده:  يرگید
چند روز قبـل از   یرفته و حت یم يدن مهدیک بار به دیمه هر چهل روز یحک«ادعا شده: 

دم یـ (ع) را د يد: امام مهدیگو یم مهی. حک3ده استیشان را دیز این يوفات حسن عسکر
ن شخص کـه  ی(ع) گفتم: ا يبرادر زاده ام (امام حسن عسکرشان را نشناختم. من به یاما ا

ن ین شخص فرزند نـرگس و جانشـ  یشان گفتند: ایست؟ اینم کیکنار او بنش یاز من خواه
د داد. بـر شـما اسـت کـه از او     یـ گر مرا از دسـت خواه ید. شما تا چند روز دباش یم من

 . 4»دیع امر او باشیکرده و مط يفرمانبردار
دن یت بخشیمشروع يخواسته گفته و برا یم کس هر چه دل تنگش ب هرین ترتیو بد

ان را مات و مبهوت رهـا سـاخته اسـت. چـون بـاالخره      یعیجعل کرده و ش یتیبه آن، روا
ـ ا پس از یب شده و یپس از سه روز از والدت خود غ يروشن نشد مهد ا یـ ک هفتـه و  ی

باطل بـودن   يل براین دلین تناقض آشکار بهتریا پس از پنج سال؟ ایپس از چهل روز و 

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 142الغیبه للطوسی ص  -1

 سابق الذکر).(چاپ  144الغیبه للطوسی ص  -2

 در آن هنگام عمر مهدي خیالی بایستی در حدود پنج سال بوده است. -3

 (چاپ سابق الذکر). 406-405اکمال الدین البن بابویه ص  -4



 257  شیعه و مهدي، اهل سنت و مهدي

  . دباش یم بین اکاذیتمام ا

 يبت مهدیمکان غ
عه، متضـارب و متضـاد هسـتند. در    یات مراجع شیز رواین يبت مهدیدر مورد مکان غ

 ياو را در کوه رضو يگریت دی. در روا1نه استیمد يبت مهدیگفته شده مکان غ یتیروا
کـه   یاتیو در روا . 3مکه را انتخاب کرده اند يها گر درهید يو در اکذوبه ا . 2داده اند يجا

ـ را در سرداب سـامراء غ  يارت مقامات ائمه را متضمن هستند، مهدیز يدعاها ب کـرده  ی
ده گرفتـه و  یات را نادین روایش را بسته و ایاز دجاالن معاصر چشمان خو ی. و برخ4اند

 يبـت مهـد  یان غعه گفتـه نشـده مکـ   یاز مراجع شـ  یا مرجعیت و یچ روایدر ه« اند: گفته
 کرده و در یرا خانه بدوش معرف يات، مهدیاز روا ی. و در برخ5»دباش یم سرداب سامراء

کـرده   ین مردم زندگیشان در بیندارند. ا ینیمکان ثابت و مع يامام مهد«گفته شده: ها  آن
 . 6»شان محروم هستندیدن ایکه مردم از دینند در حالیب یم راها  آن و
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 نام امام غائب
و مکـان وجـود او    یقـت تولـد، زنـدگ   یچکس از حقیع همانگونه که هیامام غائب تش

ـ ید فاش گردد. در روایاست که نبا يز جزء اسرارید نام او ندان ینم يزیچ گفتـه شـده:    یت
ز فراتر نهـاده  ین نیگر پا را از اید یتی. و در روا1»دیشان را ذکر کنیست نام ایبر شما روا ن«

ن سـبب  ی. به همـ 2»کند ینم به اسم ذکر ،کافر یجز شخص یامام غائب را کس« اند: و گفته
 . 3م ح م د اند: ن صورت ذکر کردهیرا بد يعه نام مهدیات شیاز روا یز در برخین

ند کـه ائمـه   باشـ  یم عیباطل سردمداران تش ين ادعایمخالف ا یهمگ یاتین رواینچنیا
ن یـ کـه تمـام ا  ی. البتـه از آنجائ 4انـد  شده نیبا ذکر نام و مشخصات از قبل مع یعه همگیش

از مصـادر و   يارین مسأله واقـف هسـتند در بسـ   یبوده و دجاالن خود بر ا یات جعلیروا
 داده نشده است.  یتین اهمیات دروغین روایذکر شده و به ا يع نام مهدیمراجع تش

 يبت مهدیمدت غ
وجـود دارنـد. در    یمختلفـ متعدد و  يها ز اقوال و گفتهین يبت مهدیدر مورد مدت غ

ادعا شده که  -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین علیر المؤمنین منسوب به امیدروغ یتیروا
 . 5»ا شش سالیا شش ماه و یشش روز و « اند: فرموده يبت مهدیشان در مورد مدت غیا

ـ نگونـه روا یوجود نـدارد کـه سـبب جعـل ا     يدیچ شک و تردیه يجا ات، آرامـش  ی
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بـدون بجـا    يان بوده که وفات حسن عسـکر یعیران و سرگردان شیح يادن به قلبهیبخش
ـ یا یاتیرا مات و مبهوت ساخته. دجاالن رواها  آن از خود، یگذاشتن خلف ن از خـود  ینچن

شتر از شش سـال نخواهـد بـود.    یبت امام زمان بیند: مدت غیان بگویعیتا به شاند  دهییسرا
ا را تحـت فرمـان خـود در    یـ ظهور کرده و دند تا امامتان ین مدت اندك را صبر کنیشما ا
 آورد. 

اما شش سال گذشته و امام غائب همچنان غائب ماند. دجاالن ناچارا شش سال را بـه  
نبار یشد و آب از آب تکان نخورد. ا يز سپرین هفتاد سال نید کردند. و ایهفتاد سال تمد

ز گذشته و امـام  یسال نان دادند. اما صدو چهل یعیبه ش يدجاالن وعده صدو چهل ساله ا
 آشـکار  يگـر یپـس از د  یکـ یهـا   آن که دروغ بودن یسر خرمن يها ن وعدهیام نکرد. ایق
ن یـ شـتر مشـکوك سـاخت. ا   یبنام امام زمـان ب  یان را نسبت به وجود شخصیعیشد ش یم

ن نکنند و ظهور یظهور امام غائب مع يرا برا ین، وقتیمسأله سبب گشت دجاالن پس از ا
 يها ن وعدهیحا ذکر شده ایات صریاز روا ی. در برخ1مناسب موکول سازند او را به وقت

از  یکـ یبوده است. در ها  آن گرفتن يان و به بازیعیداگرم نگاه داشتن ش يبرا یسر خرمن
صـد سـال   یا سیـ سـت و  یشد امام پس از دو یم اگر به مردم گفته«ات گفته شده: ین روایا

گفتـه  ها  آن ن سبب بهیشدند. به هم یم از اسالم مرتدها  آن از ياریظهور خواهند کرد، بس
ن یظهـور خواهنـد کـرد. و بـد     يشـان بـزود  ید و ایاد طول نخواهد کشیبت امام زیشد غ

 . 2»ب، مردم را استوار نگاه داشتندیقر يروزیفرج و پ يها ب با دادن وعدهیترت

                                                 
(چاپ سـابق الـذکر). الغیبـه     263. الغیبه للطوسی ص 6/314اصول الکافی (مع شرحه للمازندارانی)  -1

 (چاپ سابق الذکر). 197للنعمانی ص 

ـ    198(چاپ سابق الـذکر). الغیبـه للنعمـانی ص     1/369اصول الکافی للکلینی  -2 ذکر). (چـاپ سـابق ال
(چـاپ سـابق    52/102(چاپ سابق الـذکر) بحـار االنـوار للمجلسـی      208 -207الغیبه للطوسی ص 

 الذکر).
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 يبت مهدیعلت غ
ه یعل-د: از ابا عبداهللا یگو یم زراره«بت امام غائب گفته شده: یدر مورد علت و سبب غ

بـت بسـر   یرا غ یام خـود، مـدت  یقبل از ق -ه السالمیعل-دم که فرمودند: قائم یشن -السالم
فرمودنـد:   -ه السـالم یعل-دم. ابا عبداهللا یبت را پرسین غیشان علت ایخواهند برد. من از ا

 . 1»کردند ترسد. سپس با دست به نشانه کشته شدن به شکم خود اشاره یم او
باشـد؟   يبـت مهـد  یغ يبـرا  يل قـانع کننـده ا  ید دلتوان یم شته شدنکا ترس از یاما آ

هـا   آن داننـد و مـرگ   یم ع، أئمه زمان وفات خود رایم بنا بر معتقدات تشیدان یم ما یهمگ
د ائمـه از  کنـ  یم ع ادعاین تشی. و همچن2ردیپذ یم ت شان صورتیپس از موافقت و رضا

. با در نظر 3ستیده نیپوشها  آن بر يا مسأله چینده باخبر بوده و هیگذشته و آات یبیتمام غ
 يره ایره و کبیکه مطلع بر هر صغ ید ادعا کند امامتوان یم عهین مطالب چگونه شیگرفتن ا
ت او یرسد و مردن او پس از موافقت و رضا یم انیداند چه هنگام أجلش به پا یم است و
د یان عثمان بن سعیا کشته شدن واهمه داشته است؟ مگر آقایرد از مردن و یپذ یم صورت

بن محمـد   ین علین بن روح و ابوالحسیو نور چشم او محمد بن عثمان و ابوالقاسم حس
ک تار مو از سـر  یا یم دارند؟ آیکردند که با امام غائب رابطه مستق ینم ادعا یهمگ يسمر
 کم شد؟ ها  آن از يأحد

ب شـده تـا بـه امـروز حکومتهـا و      یـ در آن غا يشود مهد یم که ادعا یانو مگر از زم
مدافعان پرو  یکه همگاند  زمام قدرت را دردست نگرفته ياریعه مذهب بسیش يها دولت

  اند؟ پا قرص امام زمان بوده

                                                 
(چـاپ سـابق الـذکر) .     118(چاپ سابق الذکر). الغیبـه للنعمـانی ص    1/338اصول الکافی للکلینی  -1

 (چاپ سابق الذکر). 449اکمال الدین البن بابویه ص 

(چـاپ سـابق    27/285(چاپ سـابق الـذکر). بحـار االنـوار للمجلسـی       1/258اصول الکافی للکلینی  -2
 الذکر).

 (چاپ سابق الذکر). 1/260اصول الکافی للکلینی  -3
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 دا کردند امام زمان ظهور نکرد؟ یه بر بغداد تسلط پیکه آل بو یچرا هنگام
را از خون اهل سنت سـرخ  ها  آب رودخانه يل صفویکه شاه اسماع یا چرا هنگامیو 

 از امام زمان نشد؟  يکرد، خبر
کرد  یم نام صاحب زمان را ضربها  سکه يم خان زند بر رویکه کر یا چرا هنگامیو 

 امد؟ یبت خود به در نی، امام غائب از غدانست یم او يا ندهیو خود را نما
دانند و مشـتاقانه در انتظـار   یب امام زمان میران خود را نایا چرا امروز که رهبران ایو 

 کند؟  ینم ظهور او هستند، امام زمان ظهور
م یتوان یم وجود ندارد. و ما يبت مهدیغ ي برا یل وو عذر موجهیچ دلیم هینیب یم پس

م که بـا  یشان جعفر بشنویاز جمله برادر ا ين مسأله را از خانواده حسن عسکریقت ایحق
 ند. دانست یم ب کرده و آن را دروغ محضین مسأله را تکذیوجود، اتمام 

 پس از ظهور يمهد

 :يعت مهدین و شریقوان -آ
کـه  هـا   آن هـدف  انـد،  از خود جعل کـرده  يعت مهدیکه دجاالن در مورد شر یاتیروا

 ه در کتـاب اعتقـادات  یـ سـازند. ابـن بابو   یمـ  ن است روشـن یبا اسالم راست یهمانا دشمن
د امـام  کن یم او ادعا سازد. یم وراثت را باطل ین اسالمیهنگام ظهور، قوان يمهدد: یگو یم

خداوند دو هزار سال قبـل از خلـق اجسـام    «گفته است:  -هیرحمت اهللا عل-جعفر صادق 
راث را یـ د مکنـ  یمـ  امیکه قائم ما قیگر برادر قرار داد. و هنگامیکدیرا با ها  آن بشر، ارواح

نخواهـد   یتـوجه  ینسـب  يم خواهد کرد و به بـرادر یتقس يبرادربراساس همان قرابت و 
 . 1»داشت

رود، بلکـه مخـالف    یمـ  بشـمار  یعت اسـالم یره شریاز دا ین اکذاوبه نه تنها خروجیا

                                                 
 هـ. 1320ط: ایران  83االعتقادات البن بابویه ص  -1
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ش ین اکذوبه دو هزار سال پیکه بر اساس ا ید. چون چگونه مؤاخاتباش یم زیمنطق عقل ن
ـ  یم ندارد ین اطالعیتر کوچک چکس از آنیاز خلق بشر صورت گرفته و ه د اسـاس  توان

 راث به شمار رود؟ یم میتقس
ه از یدر مورد گرفتن جز یعت اسالمیاحکام شر يمهد ند:یگو یم نین دجاالن همچنیا

صاحب زمان بـر خـالف   «ند: یگو یم یتیدر رواها  آن ر پا خواهد گذاشت.یاهل کتاب را ز
ـ ی. و در روا1»ه قبـول نخواهنـد کـرد   یـ رسول اهللا (ص) از اهل کتاب جز کفـر آلـود و    یت

 را باطـل کـرده و قـرآن را کنـار     یعت اسـالم یتمام احکام شـر  يملحدانه گفته شده مهد
 یابو عبداهللا (ع) فرمودنـد: هنگـام  «د: یگو یم یکذاب در کتاب کاف ینیکل يگذارد. آقا یم

 . 2»مان حکم خواهد راندیعت داود و سلیام کند، بر اساس شریکه قائم آل محمد ق
االصل را به وضوح  يهودیان یمسلمان نما یات، دست مخفین گونه روایتوان در ا یم

، ماکرانـه بـه   يعت محمـد ید و شـر یکاستن مقام و منزلت قرآن مج يمشاهده کرد که برا
رد یـ دجال را بگ ینیکل يقه آقایدا نشده یپ یم چرا کسیدان ینم ما و تالش مشغولند. یسع

 مان حکم براند؟ یعت داود و سلیست که بر اساس شرا يهودی يد مگر مهدیو به او بگو
د با خود بـه  یجد یقائم، کتاب و قضاوت«منسوب به ابو جعفر گفته شده:  یتیو در روا

 . 3»ارمغان خواهند آورد
 د دارند. یات قرآن مجیآشکار با آ يب ملحدانه تضادیف و اکاذین اراجیا

 د: یفرما یم خداوند متعال

ِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿  ﴾٨٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرة
 .]85عمران:  آل[

                                                 
 (چاپ سابق الذکر) 52/349بحار االنوار للمجلسی  -1

 (چاپ سابق الذکر) 1/397اصول الکافی للکلینی  -2

(چـاپ سـابق الـذکر).     52/354(چاپ سابق الذکر) . بحار االنوار للمجلسی  154الغیبه للنعمانی ص  -3
 هـ. 1397مؤسسه االعلمی، بیروت، ط: الرابعه ،  2/283الزام الناصب لعلی الیزدي الحائري 



 263  شیعه و مهدي، اهل سنت و مهدي

رفته نخواهد شـد و او  یپذ ين او از ویند، هرگز دیر از اسالم برگزیغ ینیو هر کس د«
 ». ان کاران خواهد بودیدر آخرت از ز

 فرموده است:ن خداوند متعال یو همچن

ۡقوَمُ  لُۡقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  إِنَّ ﴿
َ
  .]9اإلرساء: [ ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 ». دکن یم تیراه هدان یتر ن و استوارین قرآن مردم را به بهتریهمانا ا«
بـا اسـالم    یجز دشـمن  يزیسازند که هدف دجاالن چ یم ن آشکاریات دروغین روایا

بهتر از سپر قرار دادن حـب اهـل    يا لهیوس ن هدفیاافتن به یدست  يبراها  آن ست. وین
  اند. افتهیت نیب

 : يفه مهدیوظ -ب
داللت بر  یهمگاند  ذکر شده يام مهدیع در مورد قیکه در مراجع و مصادر تش یاتیروا

زدودن ظلم و ستم و بر پـا نمـودن عـدل و عـدالت      يبرا ين نکته دارند که ظهور مهدیا
 د. باش یم ها یقتل کردن سنفه او یست. بلکه تنها وظین

ن اسـت کـه آن   یدهند ا یم (ع) انجام يکه امام مهد ين کاریاول«گفته شده:  یتیدر روا
سوزانند. سپس خاکسترشان را در هـوا   یم راها  آن خود بدر آورده و يرا از قبرها 1دو نفر

 يامـام مهـد  «گفته شـده:   يگریت دی. و در روا2»سازند یم پخش کرده و مسجد را منهدم
وار قبر یرسند د یم شان به مسجدیکه ایافتند. هنگام یم قبر رسول اهللا (ص) براه ي(ع) بسو

 برائـت هـا   آن را لعنـت کـرده و از  هـا   آن شان بدر آورده ویرا از قبرها 3را شکسته و آندو
را ها  نآ ده و پس از آتش زدن اجسادشان خاکستریب کشیرا به صلها  آن ند. سپسیجو یم

                                                 
 باشد. مراد ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهما می -1

 سابق الذکر)(چاپ  52/386بحار االنوار للمجلسی  -2

 باشد. مراد ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهما می -3
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 . 1»ندکن یم در هوا پخش
ـ نه دجاالن نسبت به ایکه در س يا نهیات از آتش حقد و کینگونه روایا ن دو ابـر مـرد   ی
 دهند.  یم خ اسالم فروزان است، خبریتار

نقـش   يات مربوط بـه مهـد  یز در جعل رواین ینه بلکه نژاد پرستین حقد و کینه تنها ا
ـ امبر (صـلى اهللا عل یـ توجه داشـت پ  یستیعربها (باات، یاز روا ياریداشته است. در بس ه ی

وعـده  هـا   آن مورد دشنام قرار گرفته و به اند) عرب بوده یشان همگیت ایوسلم) و اهل ب
ـ یدر روا یر باشـد داده شـده اسـت. نعمـان    ینظ یب تیخ بشریکه در طول تار یقتل عام  یت

فرمودنـد:   -ه السالمیعل-ابوعبداهللا ند: یگو یم یح محاربیره و ذریحارث بن مغ«د: یگو یم
ن ین مضمون ایبا ا یاتی. اما روا2»نمانده است یجر قتل و کستار باق يزین ما و عربها چیب

ز یـ ن سـبب ن یعه مـذهب چکـار کننـد؟ بـه همـ     یشـ  يش آوردند که با عربهایاشکال را پ
ـ بـه نشـر ا  هـا   آن جعل کننـد و در  يگریات دیدروغپردازان مجبور شدند روا لـب  ن مطی

 يع رویاز مذهب تشـ  يمگر افراد انگشت شمار یعه مذهب همگیش يبپردازند که عربها
 . 3بر خواهند گرداند

قه همسـر رسـول اهللا   ین عائشـۀ صـد  یعه نه تنها ابوبکر و عمر بلکه ام المؤمنیش يمهد
ـ یگـذارد بنـا بـر روا    ینم بینص یب ز از عدل و انصاف خودیه وسلم) را نی(صلى اهللا عل  یت

) را کـه  ی(عقوبـت شـرع   يعائشه را از قبر بدر آورده و آن حـد  يمهد« یپوچ و تو خال
ـ پ يبر و ،ه وسلم) بنا بر رحمت و شفقت خود بر او اجرا نکردندیامبر (صلى اهللا علیپ اده ی

 . 4»زند یم کرده و او را شالق

                                                 
 (چاپ سابق الذکر). 52/386بحار االنوار للمجلسی  -1
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 (چاپ سابق الذکر) 52/114سی (چاپ سابق الذکر). بحار االنوار للمجل 137الغیبه للنعمانی ص  -3
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عـالوه بـر   ر دو نشانه زده است. او یک تیب را سر هم کرده با ین اکاذیکه ا یآن دجال
کـرده کـه    یه وسلم) را متهم به مرتکب شدن گنـاه ینکه همسر رسول اهللا (صلى اهللا علیا

ز متهم کرده کـه حـدود   یه وسلم) را نیامبر (صلى اهللا علید، پباش یم سزاوار شالق خوردن
ن در یا اند. کرده ینم ان خود اجرایشاوندان و آشنایبر خوآن را  گذاشته و یم ر پایرا ز یاله

از مراجـع اهـل    یکـ یکـه در   یثیه وسلم) در حدیاست که رسول اهللا (صلى اهللا عل یحال
ـ    « اند: ت شده فرمودهیروا يح امام بخاریصح یعنیسنت  اگـر   یبـه خداونـد سـوگند، حت

 . 1»ز مرتکب سرقت گردد دست او را قطع خواهم کردیدخترم فاطمه ن
را از ها  آن یهمگ يمهدرسد.  یم پس از خواص، نوبت به عوام اهل سنت و جماعت

هنگـام  هـا   آن .2بـه حـال مرجئـه    يوا«گفته شده:  یتیگذراند. در روا یم ر خودیلب شمش
ام یهنگام ق«گفته شده:  يگریت دی. و در روا3»پناه خواهند برد؟ یظهور قائم ما به چه کس

 یشان حاضر خواهند کـرد. اگـر شـخص ناصـب    یرا نزد ا 4یصاحب زمان، أشخاص ناصب
رش یرد، صاحب زمان او را رها خواهد سـاخت. و اگـر از پـذ   یت را بپذیوال ینعیاسالم 

کـه   یت سرباز زند صاحب زمان گردنش را از تن جدا خواهد کـرد. مگـر درصـورت   یوال
ـ نگونـه روا ی. دروغپردازان بـا جعـل ا  5»ه بپردازدیقبول کند مانند اهل ذمه جز یناصب ات، ی
ـ آ انـد.  خود به خون اهل سنت و جماعت را به اثبات رسانده یتشنگ ـ   ی ن یا بـا وجـود چن

ـ  یم عین اهل سنت و تشیب یکپارچگیوحدت و  ي، دعوت بسویات و اعتقاداتیروا د توان
ت قابـل  یـ ن روایـ ز در ایـ ن نکته نیگرفتن مردم باشد؟ ا يو به باز یبیجز عوام فر يزیچ

رد وجـود  یپـذ  ینم هیجز يدر آن گفته شد مهد که یتیبا روا يتأمل است که در آن تضاد
                                                 

 .4/214و کتاب فضائل االصحاب باب ذکر اسامه بن زید  4/151رواه البخاري کتاب االنبیاء  -1
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ب یـ ن اکاذیـ ل بـر بطـالن تمـام ا   یـ ن دلیتـر  بـزرگ  حد و حصـر  یب ين تضادهایدارد. و ا
 ف هستند. یواراج

جز کشتن ندارد.  يکار«گفته شده:  یتیموهوم چنان تشنه خون است که در روا يمهد
 چکس رایتوبه ه«گفته شده:  يگریت دی. و در روا1»گذارد ینم یچکس را باقیه
ام، تمام نوادگان یصاحب زمان پس از ق«گفته شده:  يگریو در اکذوبه د . 2»ردیپذ ینم

. 3»را به سبب آنچه اجدادشان انجام دادند خواهند کشت -ه السالمیعل-ن ین حسیقاتل
وجود دارد که  يه ایسته است در قرآن آدان ینم ایت را جعل کرده گوین روایکه ا یدجال

ۡخَرىٰۚ  َوَ� ﴿ معبود بر حق در آن فرموده است:
ُ
چکس یو ه« .]18فاطر: [ ﴾تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 ». ردیگ ینم را به دوش يگریبار گناه د
به بسط دادن عدل و عدالت ندارد. او تنها تشـنه خـون    يموهوم کار ين مهدی، ايآر

ند قائم آل محمد چه کشـتار  دانست یم اگر مردم«گفته شده:  یتید. در رواباش یم اهل سنت
 يارینند. بسیشان را نبیکردند ا یم آرزوها  آن از ياریبراه خواهند انداخت، بس یو قتل عام

 سـت. اگـر او از آل محمـد   ینند خواهند گفت: او از آل محمد نیب یم شان رایکه ایاز کسان
 . 4»داشت یم رحم و شفقت در دل او وجود يبود مقدار یم

 غائب يمهد يها رد بر افسانه
و  یو دالئـل عقلـ   ینصـوص شـرع   يم اهل سنت و جماعت به مقتضایاز آنچه دانست

ست. ین يال پردازیجز افسانه و خ يزیغائب چ ي، معتقد هستند قصه مهدیخیق تاریحقا
 يز وجود مهدیع نیتش يها از فرقه ياریو بس يت حسن عسکریم اهل بین دانستیو همچن
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  اند. ب کردهیرا تکذ
ـ مطالـب در رد بـر ا   يآنچه در البـال  ينجا ما به جمع آوریدر ا  ن افسـانه ذکـر شـد،   ی

 م: یپرداز یم
گشته و از همان  یمخف یت در سردابیاز زمان طفول يعه اعتقاد دارد مهدیم شیما دانست

ـ   ید. اما اگر به نصـوص شـرع  باش یم هنگام او امام واجب الطاعۀ مسلمانان م یمراجعـه کن
سـت  یبا یمـ  داشـت  یمـ  ین طفل وجـود خـارج  ی، اگر ایم دانست بنا بر احکام الهیخواه

کـه خـوب و بـد     ین طفل به سـن یدن ایسپردند و تا رس یم امر او یاو را به ول یسرپرست
ـ ماند. بنـا بـر ا   یم ص دهد از هرگونه حق تصرف در اموال خود محرومیخود را تشخ ن ی

اج بـه تـر و خشـک    یکه احت یگردد که چگونه امکان دارد طفل یم ن سؤال مطرحیمسأله ا
کردن دارد و از هرگونه تصرف در اموال خود محروم است، امام معصوم و واجب الطاعۀ 

محسـوب   ين مسـائل اعتقـاد  یتـر  مهـم  از یکیتمام مسلمانان باشد و اعتقاد به امامت او 
 گردد؟ 

ـ   ین شرعین است که بر اساس قوانیگر اینکته قابل توجه د مفقـود   يِدختـر  یاگـر ول
گر ید یا ولیج او به حاکم و یت تروین دختر، صالحیحفظ حقوق و مصالح ا يگردد، برا

سـت سـال از مفقـود شـدن امـام غائـب ِ       یگردد. اما اکنون در حدود هزار و دو یم منتقل
 از او يروزیـ ت را در اتبـاع و پ یبشـر  يکه که آنـه نجـات و رسـتگار    یکس یعنیان یعیش
ن مصلحت است بر بـاد رفتـه   یتر بزرگ ن ویتر مهم ها آن گذرد و بنا بر اعتقاد یم دانند یم

ن یتـر  بـزرگ  بـت بسـر بـرده و   ین همچنان در غیمسلم ین وجود امام و ولیاست. اما با ا
 ع ساخته است!یمصلحت امت را ضا

از  یمـ یز اشاره شد نه تنها اهل سنت و جماعت بلکـه گـروه عظ  یهمانگونه که قبال ً ن
از خـود   يچ فرزنـد یه يند حسن عسکردانست یم ن واقعه بوده ویکه معاصر با ا یانیعیش

و  یند. قمـ دانسـت  یم دروغ محضآن را  ب کرده ویرا تکذ يو جود مهد اند، بجا نگذاشته
و  هـا  گـروه  به يع بعد از امام حسن عسکریتش« اند: ن مسأله گفتهیدر اعتراف به ا ینوبخت
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 . 1»کردند یم رد یوجود فرزند را به کلها  آن د که اکثریم گردیتقس يادیز يها فرقه

ب دجاالن اعتماد نکـرده و خـود در   یقت، به اکاذیافتن به حقیدست  يکه برا یانیعیش
ق یما از هر طر« اند: غائب گفته يق و پژوهش پرداختند، در رابطه با مهدین مورد به تحقیا

و  یم. امـا سـع  ین فرزند به دست آوریوجود ا دال بر ییها م اثر و نشانهیکرد یممکن سع
 يو جـود فرزنـد   یتوجه داشت اگر روا باشد مـا مـدع   یستیجه ماند. و باینت یب تالش ما

ـ  ن ادعا در مـورد هـر مـرده   یم، ایکرد يحسن عسکر يمستور و غائب برا روا  یخلفـ  یب
ز ادعا کرد که یله نه و آیاهللا عل یدر مورد رسول اهللا صل توان یم خواهد بود. به عنوان مثال

 . 2»و مستور است ید و انظار مردم مخفیکه از داند  امبر از بجا گذاشتهیپ يشان فرزندیا
اتفاق نظر دارند که حسن  یز همگین نیانساب و مورخ يعالوه بر آنچه گفته شد علما

 از خود بجا نگذاشته است.  يچ فرزندیه يعسکر
 نمـورد یدر ا يت حسن عسکریمحکم اهل بح و یبر موضع صر ين، باز نظریپس از ا

 یمـدت  يشان جعفر برایبرادر ا يپس از وفات حسن عسکر«د: یگو یم ی. طوسمیانداز یم
زان امام یا کنیاز همسران و  يا أحدیکرد تا معلوم شود آ يریراث جلوگیم شدن میاز تقس
م یجعفـر بـه تقسـ   بـود کـه   ها  آن ر؟ و پس از اثبات عدم باردار بودنیا خید باش یم باردار

جعفر دارد و  يز کاریو پره يکسو داللت بر تقویاز  ین گفتار طوسی. ا3»راث پرداختیم
دجـاالن آرزو داشـته    ين مسأله است که او بر خالف ادعاهایگر ثابت کننده اید ياز سو

 از خود بجا گذاشته باشد.  يبرادر او خلف و فرزند
از خود بجا نگذاشته است،  يچ فرزندین حاصل کرد برادرش هیقینکه یجعفر پس از ا
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 یسـع  يوجود مهـد  يق ادعایکه از طر ینسبت به دجاالن يدیار محکم و شدیموضع بس
 يهـا  و إضالل مردم داشتند گرفت. و حاکم وقت را از نقشـه  يویدن به اهداف دنیدر رس

جعفـر در برابـر    يهـا  نه سـپر کـردن  یها و سـ ین دلسوزی. ا1آگاه ساختها  آن دیشوم و پل
در سـرزنش و   ياریات بسیو روا 2او را جعفر کذاب لقب دادهها  آن دیدجاالن سبب گرد

ا یـ گو«ن از قول امام سجاد گفته شـده:  یات دروغین روایاز ا یکیند. در ینکوهش او بسرا
د کن یم ش را وادارینم که طاغوت زمان خویب یم من هم اکنون جعفر کذاب را مقابل خود

ن یبرد، بپردازد. آنچه جعفر را به ا یم سر یامام غائب که در حفظ و امان اله يبه جستجو
شـان  یص بودن او در به قتـل رسـاندن ا  یو حر ياو از والدت مهد یاطالع یب کار واداشته

ده چنـان  ییات را از خود سراین روایکه ا ي. او دروغپرداز3»دباش یم راثیتصاحب م يبرا
ـ  ینمـ  ز ندانسته چه گفته است؟ مـا یبوده که خود ندر کذب و افتراء غوطه ور  م چـرا  یدان

وجـود داشـته امـا     يد مهـد یکن یم ن دروغپرداز بپرسد: اگر شما ادعایدا نشده از ایپ یکس
قتل  یراث در پیتصاحب م يد او براییگو یم خبر بوده پس چگونه یب ن مسألهیجعفر از ا

باشد که از وجود و زنده بـودن   یقتل انسان یدر پ یشود شخصیبوده است؟ مگر م يمهد
 عهیکـه شـ   يدر مراجع و مصـادر  یتین روایوجود چن ینداشته باشد؟! به راست یاو اطالع

دارد. البتـه   یمـ  رت وایو ح یدانند، انسان را به شگفت یم مراجع خودن یتر را از معتبرها  آن
ت و مصادر دسـته  ین روایموجود در ا يها تیروا ریسام یا دهیهمان گونه که تا به حال د

 ت ندارند! ین روایاز ا یکم
را  يراث برادر خود وجود مهـد یتصاحب کردن م يت ادعا شد جعفر براین روایدر ا
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خوردن اموال مردم  يکه برااند  ن دجاالن بودهین است که ایقت ایانکار کرده است. اما حق
  اند. دهیرا از خود تراش ین امام موهومیتحت نام حق و سهم امام، چن

ر همکـاران دجـل   یو مقابله با جعفر کـه خـار چشـم او و سـا     ییارویرو يبرا یطوس
مـا   یندارد. چون همگ يچ ارزش و اعتباریسخنان جعفر ه«د: یگو یم کارش بوده است و

خود اشـتباه کـرده    يها ز در ادعاها و گفتهین سبب نیم او معصوم نبوده است. به همیدانیم
 . 1»است

د کـه  یم: مگر عثمـان بـن سـع   یپرس یم شانیاز ا یطوس ين آقان سخیطه با ایما در را
ن راه یـ کـرد و از ا  ید و خود را تنها نمانده او معرفـ ییب را از خود سرایغا يافسانه مهد

خت، معصوم بـود  یب خود ریکرده و در ج يرانى را از مردمان ساده جمع آورک یب اموال
ات اعتقـادات  یاز اساسـ  یکـ ید و آن را یدیاو را به جان و دل شن يا افسانه ين ادعایکه ا
م جعفـر معصـوم نبـوده اسـت. چـون اهـل سـنت و        یدان یم د؟ بله، ما همیع قرار دادیتش

ـ یند. اما اگـر بخـواه  دان ینم امبران را معصومیجز پ یجماعت کس ن سـخنان جعفـر و   یم ب
م. یده يشتریسخنان جعفر را ارزش و اعتبار ب یستیم، مطمئنا باید موازنه کنیعثمان بن سع

ن تمام وقـائع  ید و عالوه بر اباش یم ه وسلم)یت رسول اهللا (صلى اهللا علیچون او از اهل ب
باشـد و در   ینمـ  تید از اهل بیکه عثمان بن سع یند. در حالکن یم قیو شواهد او را تصد

ن یـ ن او بـا ا یاو را از هر سو احاطه کرده و همچنـ  یت فراوانها شب ن حال ابهامات ویع
 يان بـرا یعین شیدر ب یمیرا صاحب شده و جاه و منزلت عظ یکران یب نست اموالادعا توا

رفت و یاو را پـذ  يا افسـانه  يادعاهـا  تـوان  یمـ  این مسأله آیخود کسب کند با توجه به ا
، شـما کـه   یطوسـ  ير پا گذاشت؟ آقـا یت را زیبر جسته اهل ب يها از چهره یکیسخنان 

د؟ یـ رفتیرا نپذهـا   آن ن مورد سـخنان ید چرا در ایزن یم نهیت را به سیشه سنگ اهل بیهم
د یـ زیر یم اشک تمساحها  آن يد و برایدان یم تیرو اهل بی، شما تا آن زمان خود را پيآر

سد راه شما گردد او را ها  آن از يد. اما اگر سخن أحدیسوء استفاده کنها  آن د ازیکه بتوان
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 د شد. یقائل نخواه يو اعتبارن ارزش یاو کمتر يها گفته يکذاب لقب داده و برا
کـان  یشـاوندان و نزد یم نه تنها جعفر بلکـه تمـام خو  یز اشاره کردیهمانگونه که قبال ن

 یتیند. در روادانست یم دروغ محضآن را  ب کرده ویرا تکذ يوجود مهد يحسن عسکر
را کـه   يا نامه خواستم يد: از محمد بن عثمان عمریگو یم عقوبیاسحق بن «گفته شده: 

 یر آن چند سؤال مطرح کرده بودم به خدمت موالنا صاحب زمان برساند. او پس از مدتد
در مـورد   یستیبه خط امام زمان (ص) بدست من داد که در آن نوشته شده بود: با يا نامه

ن خداوند یب یو قرابت يشاوندیچ خویم هیبگواند  ب کردهیت من که وجود مرا تکذیاهل ب
سـت و سرنوشـت او   یاز مردم وجود ندارد. هر کس وجود مرا انکار کند از من ن يو أحد

وسـف  یم جعفر و فرزند او ماننـد بـرادران   یمانند سرنوشت پسر نوح خواهد بود. و عمو
 . 1 ...». هستند

بـا جعفـر    یهمگ يت حسن عسکریم که اهل بیریجه بگیم نتیتوان یم تین روایما از ا
  اند. کرده یم بیرا تکذ يهم صدا بوده و وجود مهد

ـ آورد که جعل کننـده ا  یم ن دو سؤال را در ذهن بوجودیت دروغین روایا ت یـ ن روای
 پاسخ دهد: ها  آن به یستیعقوب بایاسحق بن  يآقا یعنی

که امام زمان در آن درس خوانده و  يا مدرسه ن آقا لطف کند و نامیشود ا یم اگر أوال:
د. ممکن است ادعا شود فرا گـرفتن خوانـدن و   یبه ما بگوخواندن و نوشتن فرا گرفته را 

 یم: اگر قرار بود کسیین ادعا بگویدر جواب ا یستینوشتن از معجزات امام بوده است. با
ه وسـلم) از  ی(صلى اهللا عل یامبر گرامیرد پیاد بگیبا کرامات و معجزات خواندن و نوشتن 

شان تا آخـر عمـر   یم ایدان یم ما یاما همگ .اند ن معجزه بودهیتر به ا ستهیتر و شا یهمه اول
  اند. خود خواندن و نوشتن بلد نبوده

                                                 
 1386ط: النجـف   2/283االحتجاج للطبرسی (چاپ سابق الذکر) .  451اکمال الدین البن بابویه ص  -1

(چـاپ سـابق الـذکر) .     1/163هـ. سفینه البحار لعباس القمی  1401ط: بیروت  470-469هـ و ص 
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ش یعقوب قبال امام غائب را مالقات کرده و با چشمان خویاسحق بن  يمگر آقا ا:یثان
که به دست او داده شـده   يا نامه دیگو یم نگونه سفت و محکمیده است که ایخط او را د

 به خط امام زمان بوده است؟ 
ز در مراجع ین يگریات دیم روایاستدالل کردها  آن ن بهیش از ایکه پ یاتیعالوه بر روا

خـود   یم داللت بر آن دارند که حتیر مستقیخورند که بطور غ یم ع به چشمیو مصادر تش
به عنوان مثال  اند. نبوده صحه گذاشته ين مسأله که صاحب فرزندیز بر این يحسن عسکر

تمام امـور   یش، اداره و سرپرستیت نامه خویدر وص يگفته شده حسن عسکر یتیدر روا
از  يش واگذار کـرده وعـده ا  یبه صدقات و اوقاف را به مادر خو یدگیخود از جمله رس

 . 1ت شاهد قرار داده اندین وصیرا بر ا يرجال برجسته و با تقو
ن یصـاحب چنـ   يسازد که اگر واقعا حسن عسـکر  یم ن سؤال را مطرحیت این روایا

که بنـا بـر   یخود قـرار ندادنـد؟ چـون کسـ     یبودند، چرا او را وص يفرزند خارق العاده ا
را  ید و کـون و هسـت  باشـ  یمـ  هـا  آن ن است و ملجأ و پناهگاهیعه امام مسلمیاعتقادات ش

ز بـر عهـده   یـ واداره امور پدر خود را ن ید سرپرستتوان یم یار خود دارد، براحتیتحت اخت
ـ تواند سد راه ا ینم او هرگز بتیرد. و غیگ کـه حسـن   یگـردد. پـس هنگام   ین سرپرسـت ی

نـد: مـن   یگو یم ا با زبان حالیند گوکن یم نیین امور تعیاداره ا ي مادر خود را برا يعسکر
 ندارم.  يچ فرزندیه

 يم که نه تنهـا اهـل سـنت و جماعـت ادعـا     یرس یم جهین نتین مبحث به ایان ایدر پا
را هـا   آن انیعیکه شـ یند بلکه کسـان کن یم را رد يحسن عسکر یالیوجود داشتن فرزند خ

 اتفاق نظر دارند. ها  آن ز بایع نیتش يها از فرقه يارین بسیپندارند و همچن یم رهبران خود
ن امـام کـه بنـا بـر     یـ ر موجـه ا یـ و غ یبت طوالنیم غیز اشاره کردیهمانگونه که قبال ن

 محسوب یشوا و رهبر امت اسالمین پیتر بزرگ ع حجت خداوند بر مردم ویمعتقدات تش
 منتظر است. يبودن داستان مهد يا افسانه گر برید یلیگردد، خود دل یم
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 ،هیعه و تقیش
 دگاه اهل سنت و جماعتیه از دیتق

ـ برجسته اهـل سـنت و جماعـت در تعر    ياز علما یکی یابن حجر عسقالن ه یـ ف تقی
ش را یدن از آشکار ساختن معتقـدات خـو  یجستن و اجتناب ورز يدور«د: یگو یم نیچن
چ یباشد که شخص در باطن هـ  ید بر زبان راندن سخنتوان یم نیه همچنی. تق1»ندیه گویتق

کـرده اسـت:   ف ین صورت تعریه را بدیر تقین سبب ابن أثیبه آن ندارد. و به هم ياعتقاد
 . 2»ندیه گویوانمود ساختن واظهار خالف آنچه شخص در باطن به آن معتقد است را تق«

ـ رامـون ا یار مهم پیبس یه، به ذکر نکاتیتق یف شرعیاکنون پس از آشنا شدن با تعر ن ی
 م: یپرداز یم مسأله
بـرد کـه در صـورت     یم بکار ین و کافرانیه را با مشرکیه و توریانسان مسلمان تق -1

ا یـ ت و شکنجه قرار داده و یاو را تحت آزار و اذ ها، آن برآورده نساختن خواست
 ممکن است او را به قتل برسانند.  یحت
 ه:ین آیر ایدر تفس -هیرحمت اهللا عل- ير طبریابن جر

﴿ ۗ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ   .]28آل عمران: [ ﴾إِ�َّ

». دیـ ریش گیه پیه و توریراه تقها  آن د و بایبهراس(کافران) ها  آن که ازیمگر در صورت«
 ه ذکر کرده است فقط با کفار بکار بردهین آیدر اآن را  ه که خداوند متعالیتق«گفته است: 

  .3»شود و نه با مسلمانان یم
 يا مسـأله  ها، آن تید و آزار و اذیه کردن با کافران به هنگام تهدینکه تقیبا وجود ا -2

                                                 
 (کتاب االکراه). 12/314فتح الباري بشرح صحیح البخاري البن حجر العسقالنی  -1

 .1/193النهایه فی غریب الحدیث و االثر البن االثیر  -2
 شاکر).(تحقیق  6/316جامع البیان فی تفسیر القرآن للطبري  -3
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سته تر و برازنده تر است که انسـان مسـلمان در   ید اما آنچه شاباش یم جائز و روا
م اوامر کافران نگردد. ابن یکرده و تسل یستادگیاها  آن نا به حق يها مقابل خواسته

ـ تمام علما بر ا«د: یگو یم ن رابطهیبطال در ا ن مسـأله اتفـاق نظـر دارنـد کـه آن      ی
کنـد و سـخنان    یسـتادگ یکـافران ا  يها دات و شکنجهیکه در مقابل تهد یمسلمان

ن راه جـان  ینسازد و در ا يش جاریبر زبان خواند  خواستهها  آن را که يکفر آلود
 . 1»شود یم را صاحب يخود را از دست بدهد، اجر و ثواب افزون تر

شـان همچـون ابـوبکر    یاران ایـ ه وسـلم) و  یرت رسول اهللا (صلى اهللا علیو س یزندگان
و  -نیاهللا عـنهم أجمعـ   یرض-ب یمادر عمار و خب هیو شهادت سم یق و بالل حبشیصد

ـ ا ين شـاهد بـرا  ین، بهتـر یمشرک يها تیاذ و آزار وها  در برابر شکنجهها  آن مقاومت ن ی
 د. باش یم مسأله
ا بـه عمـل   یـ و  یقلب يد از چهار چوب زبان فراتر رفته و به اعتقادیه هرگز نبایتق -3

 مبدل گردد.
 ه فقط در چهار چوب زبان منحصریکاربرد تق«د: یگو یم -اهللا عنهما یرض-ابن عباس  

ـ تق«ن رابطه گفته اسـت:  یدر ا ليةو ابو العا». مان باشدیماالمال ا یستیگردد و قلب با یم ه ی

 . 2»د، نه با عملباش یم کردن فقط با زبان
شود. همانگونه که اگر  یم بکار برده ییه کردن فقط در حالت ضرورت و تنگنایتق -4

ـ  یمـ  در معرض هالك شـدن باشـد،   یگاز شدت گرسن یشخص د از گوشـت  توان
 ا خوك استفاده کرده و خود را نجات دهد. یمردار و 
آن از  یدگاه اهـل سـنت و جماعـت اکنـون بـه بررسـ      یه از دیمسأله تق ییپس از آشنا

 م. یپرداز یم عیدگاه مذهب تشید

                                                 
 (کتاب االکراه). 12/317فتح الباري بشرح صحیح البخاري البن حجر العسقالنی  -1

(تحقیق شاکر)، فتح الباري بشرح صحیح البخاري  315 -6/314جامع البیان فی تفسیر القرآن للطبري  -2
 .12/314البن حجر العسقالنی 
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 عیدگاه مذهب تشیه از دیتق
 

ه گفتـه شـد،   یجماعت نسبت به مسأله تقدگاه اهل سنت و یبر خالف آنچه در مورد د
د، باشـ  یمـ  قـت یو اظهـار خـالف حق   ییدورو یقت نوعیه در حقکه یع تقیدر مذهب تش

از زبان جعفر صادق گفتـه شـده:    یتین مذهب قرار گرفته است. در روایاز اصول ا یاصل
نـار  که نماز خوانـدن را  کاست  یسکنار بگذارد مانند کردن را که یه تقک یسکم یاگر بگو«

 .1»ام گذاشته، راست گفته
 ه:کشان نقل قول شده یاز ا يگریت دیو در روا 
 .2»ن نداردیند دکه نیس تقکن است. و هر یردن نه دهم دکه یتق«

 الرضا گفته شده: یبم موس یمنسوب به عل یتیو در روا
ن شـما نـزد خداونـد    ین و محبـوبتر یزتـر ید عزیمان ندارد. و بدانیند اکه نیه تقیکسک«

 رد.یش گیه را در پیه و توریگران راه تقیشتر از دیه بکاست  یسکمتعال آن 
 ین صورت بـاق یبه هم کین مسأله تا یفرزند رسول اهللا! ا يه اکده شد یشان پرسیاز ا 

 خواهد ماند؟
ام امام زمـان  یس قبل از قکند. و هر که قائم ما ظهور ک يشان پاسخ دادند: تا آن روزیا

                                                 
هـ. مـن ال یحضـره الفقیـه     1390: الثانیه، المطبعه العلمیه، قم، ط 479السرائر البن ادریس الحلی ص  -1

، ط: 110هـ. جامع االخبار البـن بابویـه ص    1401دار صعب، دار التعارف، بیروت  2/80البن بابویه 
تحقیـق: عبـدالرحیم الشـیرازي، دار احیـاء التـراث       7/94هـ. وسایل الشیعه للحر العاملی  1354ایران 

احیـاء التـراث العربـی،     414 -75/412ر االنوار للمجلسی هـ. بحا 1403العربی، بیروت، ط: الخامسه 
 هـ.1403بیروت، الطبعه الثالثه 
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هــ. بحـار االنـوار     1403تحقیق: عبدالرحیم الشیرازي، دار احیاء التراث العربی ، بیروت، ط: الخامسه 
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 .1»نار بگذارد، از ما نخواهد بودکردن را که یتق
ات یحـق از اساسـ   يه جهاد و دعوت بسوکن اسالم ین مبیه در دیم تقیبدان یستیما با 

 يه راه چـاره ا کـ ست. بلین یدائم و همگان كعادت و سلو یکروند، هرگز  یم آن بشمار
ردن مقرون است ک و عاجز بودن از هجرت ییو تنگنا يه با ناچارکفرد  ياست موقت برا

ه یابد. اما تقی یم ردن به آن خاتمهکجائز بودن عمل  افران، کراه و فشار کن رفتن ایو با از ب
 یعیه هر فرد شـ ک یو همگان یاست دائم يا مسأله عیردن بر اساس معتقدات مذهب تشک

ن مـذهب طـرد خواهـد    یـ ن صورت از ایر اید. و در غباش یم ردن به آنکموظف به عمل 
ه تا زمـان  کاست  یاز واجبات یکیردن که یتق«د: یگو یم تاب اعتقاداتکه در یابن بابوشد. 

شـان  ین واجب را قبل از ظهـور ا یس اکباشد. و هر  ینم ردن آن رواک كام امام عصر تریق
رده کـ  یچـ یامبر و ائمه را سر پیه مرتد گشته و خداوند متعال و پیند از مذهب امامک كتر

 .2»است
ـ اگـر تق «گفتـه شـده:    -اهللا عنهما یرض- ین بن علیمنسوب به حس يا ذوبهکو در ا  هی

 .3»شدند ینم گر مشخصیبود، دوست و دشمن ما از همد ینم
ـ باند  ت شدهیه روایع در مورد تقیه در مراجع و مصادر مذهب تشک یاتیروا ـ انگر ای ن ی

 يدیـ چ خطر و تهدیه هیکدر هنگام ید حتتوان یم مذهب یعیفرد ش یکه کمطلب هستند 
ـ  ییو دروغگـو  ییرده و راه دوروکه یگران تقیمتوجه او نباشد، با د رد. در یـ ش گیرا در پ

 د:یگو یم محمد بن مسلم یات جعلین روایاز ا یکی
ز در مجلـس  یـ فـه ن یرفتم. ابو حن -ه السالمیعل-نزد ابو عبداهللا (جعفر صادق)  يروز«
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شب یشما گردم. د يگفتم: فداه السالم یشان حضور داشت. من خطاب به ابو عبداهللا علیا
ننده کر ین تعبیبهتر ینیب ینم مگر ؟يا دهید یشان فرمودند: چه خوابیدم. اید یبیخواب عج
ردم. و او کف یفه تعریش به ابو حنین مجلس حضور دارد. آنگاه با دست خویخواب در ا

فرمودند: واهللا هدف فه یر ابو حنیدن تعبیرد. ابو عبداهللا با شنکر یمن تعب ين خواب را برایا
ـ فه بر خاست و از مجلس خارج شـد. در ا یابو حن ی. پس از مدتیرا نشانه رفت ن هنگـام  ی

امـد.  یچ خوشـم ن یه ین ناصبیر ایگفتم: من از تعب -ه السالمیعل-من خطاب به ابو عبداهللا 
هرگز ماننـد هـم نخواهـد    ها  آن ر ما ویشان در جواب فرمودند: خدا تو را بد ندهد. تعبیا

د یشان گفتم: اما شما در حضور او قسم خوردیرد. من به اکر یبود. او خواب ترا اشتباه تعب
ه او کـ فرمودند: بله مـن قسـم خـوردم     -ه السالمیعل-ه هدف را نشانه رفت. ابو عبداهللا ک

 .1»ح بودیر صحیغ یهدف را نشانه رفت اما مراد من هدف
 -هیـ رحمـت اهللا عل -م جعفر صادق دجال از لقب اما ینیلک يه جا داشت آقاک یبراست

ـ نگونـه روا یده و ایشـ کشـان دارد خجالـت   یا ییه داللت بر صادق بودن و راستگوک ات ی
 نسـبت  ین امـام گرامـ  یـ سازد را به ا یم دورو و منافق صفت یشان انسانیه از اکن یدروغ

 داد. ینم
خـود  روان یـ ع از پیشود در مـذهب تشـ   یم استنباط یت جعلین روایه از اکهمانگونه 

ـ به هنگام عدم وجود تهد یخواسته شده حت ه و بوقلمـون  یـ د از طـرف دشـمنان، راه تق  ی
ه در کـ ب دهند. چـون همانگونـه   یگران را فریخود د يها ش گرفته و با گفتهیدر پ یصفت

ردن کـ ر یـ هرگز خود را داوطلـب تعب  -هیرحمت اهللا عل-فه یم امام ابو حنیدیت دین روایا
ه کـ شـان خواسـتند   یخود از ا -هیرحمت اهللا عل-جعفر صادق ه امام کخواب نساختند. بل

رحمـت اهللا  -فـه  یم امام ابوحنیدان یم یه همگکن همانگونه یند. و همچنکر یخواب را تعب
هـا   آن گران را تحت فشار خود قرار داده ویهرگز صاحب قدرت و نفوذ نبوده تا د -هیعل

 ند.کد یرا تهد

                                                 
 . ط: ایران.8/292روضه الکافی  -1
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خدمت ابو عبداهللا (جعفر صـادق)   يروز«د: یگو یم میبن اش یموس يگریت دیدر روا
از  يه ایـ در مـورد آ  یشان سؤالیوارد مجلس شده و از ا یه شخصکبودم  -ه السالمیعل-

 پاسخ سؤال را به شخص گفتند. -ه السالمیعل-د. ابو عبداهللا ید پرسیقرآن مج
د. امـا  یشـان پرسـ  یوارد شده و همان سـؤال را از ا  يگریه شخص دکنگذشت  يزیچ

ار آزرده خـاطر سـاخت. بـه    ین مسأله مرا بسیبه شخص دادند. ا يگرینبار امام جواب دیا
 كرد را در شـام تـر  ک ینم ز اشتباهیواو ن یکدر مورد  یه حتکه چرا ابو قتاده کخود گفتم 

ر بـودم  کن فیشود آمده ام؟ در هم یم ین اشتباه بزرگیب چنکه مرتکن مرد یردم و نزد اک
ـ وارد شده و در مورد همان آ یه ناگهان شخص ثالثک ـ نبـار ن ید. ایه از امـام پرسـ  ی ز امـام  ی

 ه دانسـتم امـام بـا   کن هنگام بود ین به شخص دادند. در ایشیپ يبر خالف جوابها یجواب
 .1»ش گرفته استیه را در پیه و توریراه تقها  آن

واهـا  اعتبار ساختن فت یب جز ید هدفتوان یم ردهکت را جعل ین روایه اک یا آن دجالیآ
ـ      -هیرحمت اهللا عل-و سخنان امام جعفر صادق   یاتیـ ن روایداشـته باشـد؟ بـا وجـود چن

دام فتـوا  کص داد یتشخ توان یم نان داشت؟ چگونهیشان اطمیا يبه فتواها توان یم چگونه
 ه گفته شده است؟یاز باب تق یکدامکد و باش یم هیبدون تق

 تیـ در پشت پـرده حـب اهـل ب   اند  را از خود ساخته یاتین روایه چنک ی، دجاالنيآر
دورو و بوقلمـون   ییهـا  تیشخصـ  هـا  آن روا داشـته و از ها  آن را بهها  نین توهیتر بزرگ

-دم ابا عبداهللا یشن«د: یگو یم ات أبان بن تغلبین روایگر از اید یکیدر  اند. صفت ساخته
ن سـبب بـوده   یبه همرده و ک یم هیه تقیام یفرمودند: پدرم (محمد باقر) با بن -ه السالمیعل
د. امـا مـن   باش یم شته شوند حاللکداده است گوشت آنچه توسط باز و چرغ  یم ه فتواک
 .2»شند حرام استکم گوشت آنچه باز و چرغ بیگو یم نم وک ینم هیتق

 ءيه اهل سنت و جماعت امام جعفر صادق را از آن برکن یاذب و دروغکت ین روایا
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ت و یبدسـت آوردن رضـا   يه بـرا کـ سـازد   یم یتیشخص شانیدانند، از پدر بزرگوار ا یم
ت ین روایه ایکهنگام ینیلک يا آقایداده است. آیباطل م يه فتواهایام یبن يخلفا يخشنود

را از رسـول اهللا   یثیش حـد یتاب خوکه در کته غافل بوده کن نیرده از اکن را نقل یدروغ
ـ ارتـداد از د  ینـوع  ین عملیه در آن چنکرده کت یه وسلم) روای(صلى اهللا عل ن قلمـداد  ی

س کـ هر « اند: ه وسلم) فرمودهیامبر (صلى اهللا علیه پکت ادعا شده ین روایشده است. در ا
ن یـ ره دیـ و خشنود سـازد، از دا  یاز خود راض یمت خشم و غضب الهیرا به ق یپادشاه

ه فتوا دادن به حالل بودن آنچه خداونـد متعـال   کست ین کیچ شی. و ه1»خارج شده است
 خواهد شد. ید الهیده است، باعث خشم و غضب شدیحرام گردان

از واجبات مذهب بر شـمرده   یکیردن با اهل سنت و جماعت که یع تقیدر مذهب تش
 یتـ یشـده اسـت. در روا   يه و دولت باطـل نامگـذار  یدار التقها  آن نیشده و بالد و سرزم

 .2»ه واجب استیردن در دار التقکه ی... تق«گفته شده: 
د در دولت باطل یمان دارد، نبایامت ایس به خداوند و روز قکهر «گر: ید یتیر رواو د 
 .3»هیار بردن تقکد مگر با بیبگو یسخن

در ظاهر «گفته است:  -هیرحمت اهللا عل-نند امام محمد باقر ک یم ن ادعایدجاالن همچن
در بـاطن بـه   د، امـا  یو داشته باشـ یکن ي(اهل سنت و جماعت ) بر خورد و رفتارها  آن با

 .4»دیبپردازها  آن مخالفت با
دام از کـ هـر  «گفته شده:  -هیرحمت اهللا عل-منسوب به امام جعفر صادق  یتیو در روا

                                                 
 ط: ایران. 3/373وق فی معصیه الخالق الکافی فی االصول باب من اطاع المخل -1
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ه بـا  کاست  یسک(اهل سنت و جماعت) در صف اول نماز بخواند مانند ها  آن ه باکشما 
 .1»ه وسلم) در صف اول نماز خوانده باشدیرسول اهللا (صلى اهللا عل

اهللا  یرضـ - ین بن علیحس یعنیه وسلم) یبه نوه رسول اهللا (صلى اهللا عل ین حتدجاال
ـ یدر روا انـد.  دورو و منافق صفت ساخته یتیشان شخصیرده و از اکز رحم نین -عنهما  یت

اهللا  یرضـ - ین بـن علـ  ینگونه بـه حسـ  یده ایرس ینیلک يه افتخار نقل و ثبت آن به آقاک
 ین بـن علـ  ید. حسـ یت رسـ کـ بـه هال  2منافق یشخص يروز«اهانت شده است:  -عنهما

 تکـ نندگان حرکع ین مرده به همراه تشیخواندن نماز بر جنازه ا يهما برایصلوات اهللا عل
ش یار خـو یـ ن یـ شـان خطـاب بـه ا   یدند. ایروان خود را دیاز پ یکیه ناگهان کردند ک یم

 ؟يرو یم جاکفرمودند: 
پنهان سازم تا مجبور نگردم بـر جنـازه   د مردم یخواهم خودم را از د یم مرد پاسخ داد:

ا و هـر  یهما فرمودند: به دنبال من بیصلوات اهللا عل ین بن علین منافق نماز بخوانم. حسیا
 ن.کرار کتآن را  چه من گفتم تو

ـ ! ایند: الهـ یفرما یم همایصلوات اهللا عل ین بن علیه حسکد یمرد به هنگام نماز شن ن ی
دت را بـه  ین و عذاب شـد کافیرا به درون آتش جهنم بمرده را هزاران لعنت فرست و او 

د و نسـبت  یورز یم یاء تو دشمنیشه دشمنانت را دوست داشته و با اولیاو بچشان. او هم
 .3»پروراند یم نهکیامبرت در دل خود یت پیبه اهل ب

ت رسـول اهللا (صـلى   ین در مورد اهل بینچنیا یاتیه رواکسته باد کدستت ش ینیلک يا
ه یـ ت رسول اهللا (صلى اهللا علیاهل ب .يا ردهکاهانت ها  آن رده و بهکه وسلم) جعل یاهللا عل

 .ییه و دو رویش قرار داده بودند نه تقیخو یرا شعار زندگ يوسلم) همواره تقو
باب وجوب «تاب خود را کاز  یبخش یحر عامل ين آقایات دروغین روایبر اساس هم
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 .2ده استینام 1»ردن با عوامکه یتق
ن اهـل  یه همواره شعار وحدت بک یسانکقت ین سرشت و حقیات همچنینگونه روایا

ـ ه بـودن ا یـ دهنـد روشـن سـاخته و تق    یمـ  ع را سریسنت و تش  ن شـعارها را بـه اثبـات   ی
 رسانند. یم

ـ یفرد ش یکعه یات مصادر شیبنا بر روا ـ بـا   یعه مذهب موظف است حت اران و هـم  ی
از  یکـی زد! در یبپره یرد و از صدق و راستیگ شیرا پ ییه و دورویز راه تقیشان خود نکی
د و بـا  یـ خـود قـرار ده   يخلق و خـو آن را  د ویه چنگ زنیبه تق«ات گفته شده: ین روایا

از آن در مقابل دشمنانتان اسـتفاده   ید براحتید تا بتوانیارش برکش بیاران خویدوستان و 
 .3»خواهد بودش ما سر باز زند از ما نین فرمایس از اکد هر ید. و بدانینک

ار بـد و  یبس يمان دارد اثریع به آن ایه تشک یاتیل و جزئیه با آن تفاصیست تقین کیش
 ينبـوده و تضـاد   یکـی شود گفتار فرد بـا عمـل او    یم گذارد و سبب یم بر فرد بجا یمنف

 ن ظاهر و باطن او وجود داشته باشد.یمستمر ب
و  ییذب و دروغگـو کـ گـذارد، انتشـار    یم عیه بر جامعه تشیه تقک يگرید یو اثر منف

ن مطلـب مهـر صـحه    یـ عه بـر ا یدر مصـادر شـ   یاتیـ د. رواباشـ  یم ن جامعهیانت در ایخ
 ات گفته شده:ین روایاز ا یکیدر  اند. گذاشته

گفـتم: مـن    -ه السالمیعل-د: من به أبا عبداهللا (جعفر صادق) یگو یم عفوریعبداهللا بن «
ـ کند بلدان ینم خود يشوایامام و په شما را کنم ک یم تعجب یسانکاز  ـ  یه فالن را  یو فالن

                                                 
 باشد. مراد از عوام ، اهل سنت و جماعت می -1
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ار امانتدار و راستگو و با وفا هستند. و یبسها  آن ن وجودی. اما با ا1رهبر خود قرار داده اند
چندان راستگو ها  آن دانند. اما یم خود يشوایه شما را پکنم یب یم را یسانکدر نقطه مقابل 

ن سـخن سـخت بـر آشـفتند و     یـ دن ایبا شـن  -ه السالمیعل-ستند. ابو عبداهللا یو امانتدار ن
 ین و مـذهب یـ خود قرار دهـد، د  يشوایرا امام و پ يگریسان دکس جز ما کفرمودند: هر 

 .2»ندارد
ع و مسطور بودن آن در مراجـع و  یدر مذهب تش ين اعتقادیدانست وجود چن یستیبا

 يهـا  از سـخنان و گفتـه   یـک چیر مسـلمانان ه ین مذهب، سبب گشته است سـا یمصادر ا
از بزرگـان   یکی يشود: روز یم را دروغ محض بدانند. گفتهها  آن رده وکان را باور نیعیش
 گر به آن عملینار گذاشته و دکردن را که یان تقیعیه شکخورد  یم سوگند یعه در جمعیش
ـ  یم جاکن در جواب او گفت: ما از یاز حاضر یکینند. ناگهان ک ینم د د سـوگن یم شـا یدان

 ه باشد.یز تقیخوردن تو ن
م، در یع آشنا شـد یمذهب تش يه بنا بر باورهایات مسأله تقیل و جزئیه با تفاصکنون کا

چرا ه کن است ین سؤال ایم. ایده یم را مطرح و به آن پاسخ یار مهمین رابطه سؤال بسیا
اسـت نـه دهـم     يارکبیو فر ییدورو یه نوعکه را یع، تقیبزرگان و سردمداران مذهب تش

 دانند؟ یم مرتد از مذهبآن را  رکمذهب خود قرار داده و من
 ات عبارتند از:کن نیار مهم نهفته است. ایته بسکن سؤال در چند نیپاسخ ا

هـا   آن ش را معصوم دانسته ویت، ائمه خویاهل ب يها ع بر خالف گفتهیمذهب تش -1
از  ياریه در بسـ کـ اسـت   یحـال ن در یا دانند. یم را از هر گونه خطا و اشتباه مبرا

عت یعه ثابت شده است ائمه بنا بر طبیات موجود در مصادر و مراجع معتبر شیروا
ـ و ا انـد.  از اشتباهات و تناقضـات شـده   یب برخکش مرتیخو يو ضعف بشر ن ی

                                                 
باشد که ابـوبکر و عمـر رضـی اهللا عنهمـا را دو خلیفـه نخسـت خـود         مراد اهل سنت و جماعت می -1

 انند.د می
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خود  يها از گفته يارید. ائمه در بسباش یم ها آن تیننده عدم معصومکمسأله ثابت 
 -هیـ رحمـت اهللا عل -به عنوان مثال: ابو عبداهللا  اند. گذاشته ن مسأله مهر صحهیبر ا
م. یشـو  یمـ  ب گناهکرده و مرتکز اشتباه یما ن«ند: یگو یم خود يها از گفته یکیدر 

از علمـا و   یکـی . 1»مینـ ک یمـ  آورده و از اشتباه خود توبـه  یسپس روبه بارگاه اله
ه از ائمـه نقـل   کـ  یاتیروا«د: یگو یم ن رابطهیعه مذهب هندوستان در ایبزرگان ش

ت یـ ه رواکـ افـت  یت را یـ روا یـک توان  ینم یه حتکچنان متضاد هستند اند  شده
از  ین مسأله سـبب شـده اسـت برخـ    یبر خالف آن وجود نداشته باشد. ا يگرید
ـ ن یخ الطائفـه طوسـ  یبر گرداننـد. شـ   يان از اعتقادات بر حق خود رویعیش ز در ی

 .2»رده استکن مسأله اشاره یاب و استبصار به یتاب تهذک يابتدا
 یپـوچ و توخـال   ين ادعاهـا یتـر  بـزرگ  از یکـی بـزرگ در برابـر    ين مسـأله سـد  یا 

تمـام   کیریع توانستند با زیعصمت ائمه بود. اما رهبران تش يادعا یعنیعه یسردمداران ش
ـ توانست چ ینم ن سرپوشینند. اکدا یاشتباهات و تناقضات پ يبرا یسرپوش مناسـب   يزی

ب دادن یـ ه و فریـ مـان داشـتن بـه تق   یه اکز هست ین سبب نیه باشد. و بدیتر از مسأله تق
ع طـرد  یر آن از مـذهب تشـ  کـ ان را به خود اختصاص داد و منیعیمان شیگران نه دهم اید

 گشت!
مـان  یه منجر بـه متزلـزل شـدن ا   ک یر چند مثال از حوادثکنجا مناسب است به ذیدر ا

 »عهیفـرق الشـ  «تـاب  کدر  یم. نـوبخت یعصوم بودن ائمه شدند بپردازان به میعیاز ش یبرخ
 د:یگو یم

شان بـه  یاران ایاز  یدند برخیبه شهادت رس -ه السالمیعل- ین بن علیه حسیکهنگام«
انجـام داد   ی؟ اگر آنچه حسن بن علیحسن بن عل يریم موضع گیدان ینم خود گفتند: ما

ردند، که واگذار یم خالفت را به معاویو در اوج قدرت و تحت فرمان داشتن آن سپاه عظ
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د خطا یزیدر مقابل  كبا آن سپاه اند ین بن علیام حسیح و واجب االتباع بوده پس قیصح
ام یـ ح و واجـب االتبـاع بـوده پـس ق    یصح ین بن علیام حسیو اشتباه بوده است. و اگر ق

ن یام حسید خطا و اشتباه بوده است. و اگر قیزیدر مقابل  كبا آن سپاه اند ین بن علیحس
خطا  یحسن بن عل ینیو گوشه نش يریناره گکح و واجب االتباع بوده پس یصح یبن عل

ن گروه در امانت حسـن و  یت سبب گشتند ایدر نهاها  ین سردرگمیو اشتباه بوده است. ا
 .2»گردند 1عوام ده یر و هم عقکگشته و همف كوکن مشیحس

 د:یگو یم منصور بن حازم يگریت دیو در روا
دم: چرا جواب شما بـه سـوال مـن بـا جوابتـان بـه       یپرس -ه السالمیعل-از ابا عبداهللا «

شـان پاسـخ دادنـد: مـا     یپرسند تفاوت دارد؟ ا یم ه همان سؤال را از شماکگر یاشخاص د
 .3»میده یم اد پاسخیم و زکمردم را  يسوالها

است  یهنگام ياد تر بودن پاسخ و فتویز«د: یگو یم ن سخنیح ایدر توض یافکشارح 
نـار گذاشـتن   کم بودن آن به هنگـام  کش گرفته باشند. و یه را در پیه و توریه امام راه تقک
ه کـ سـت. بل یا جهـل ن یـ و  ین مسـأله فراموشـ  یتوجه داشت علت ا یستید. باباش یم هیتق
ت دشمنان بهتر یو دور بودن از آزار و اذها  آن بقاء يدادن و پاسخ گفتن برا ينگونه فتویا

 .4»بوده است
 گفته شده: يگریت دیو در روا

د. و یپرسـ  -ه السـالم یـ عل-را از امام محمد بـاقر   يا مسأله بنام عمر بن رباح یشخص«
د. یشان پرسیگر همان سؤال را از اینده مرد بار دیشان پاسخ مسأله را به او گفتند. سال آیا
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دن پاسخ، خطـاب بـه   یبه مرد دادند. مرد با شن يگرینبار جواب دیا -ه السالمیعل-امام اما 
-رت دارد. امام محمد باقر یسال گذشته مغا ين پاسخ با فتوایگفت: ا -ه السالمیعل-امام 

 م.یا ش گرفتهیه را در پیه و تورید ما با تو راه تقیخطاب به مرد فرمودند: شا -ه السالمیعل
خـارج شـد. او در    -ه السـالم یعل-رده بود از مجلس امام کجواب او را قانع نن یه اکمرد 

ر ماجرا بـه او گفـت:   کد و پس از ذیس را دیاران امام به نام محمد بن قیاز  یکیراه  یط
ردن به جواب آن بود. پس چرا کن سؤال، عمل یدن ایداند قصد من از پرس یم خدا خوب

 یسـ کد در مجلـس امـام   یدر جواب به او گفت: شا سیرده است؟ ابن قکه یامام با من تق
رده است. اما مرد در جواب گفت: در که یه به سبب وجود او امام با تو تقکحضور داشته 

قـت  یشان حضور نداشـت. و حق یجز من و ا یسکاز دو مجلس امسال و پارسال  یکچیه
پارسال خود  ينون فتواکهستند. و چون ا یشانس یامام همگ يه فتواهاکن است یمسأله ا

مان ین ماجرا سبب شد عمر بن رباح از ایخالف آن به من داد. ا ییرده، فتواکرا فراموش 
و  یشانسـ  يه فتواهـا یکسکد و گفت: یشکدست  -ه السالمیعل-به امامت امام محمد باقر 

 .1»مردم باشد يشوایتواند امام و پ ینم دهد یم حیر صحیغ
عه را بـر آن داشـت   یدر بزرگداشت و ارج نهادن به ائمه، ش ياده روی، افراط و زيآر 

ن ائمه یه ایکش را معصوم بداند. اما از آنجائیرون نهد و امامان خویره حق بیه پا را از داک
ها و یارکب فراموشـ کـ خـود مرت  یر بشر بـوده و در زنـدگان  یمانند سا يقت افرادیدر حق

ن اعتقاد باطل خـود بـا سـر پـوش     یاز ا دفاع يعه مجبور گشت برایش اند، شده یاشتباهات
ه در کـ ه یـ گـردد و تق  يگریب اشتباه دکائمه مرت يهایارکگذاشتن بر اشتباهات و فراموش

ش یات مذهب خویاز اساس یکید را باش یم و اظهار خالف واقع يارکبیفر یقت نوعیحق
 ند.کقرار داده و لباس قداست بر تن آن 

ـ ک ياز بحث و مناقشه ا ینجا به قسمتیجالب است در ا  اهـل   ياز علمـا  یکـی ن یه ب
هـ 1156ه در سال ک یع بنام مال باشیتش ياز علما یو عالم يدیخ سویسنت عراق بنام ش
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 م.یداشته باش يا اشاره در زمان نادر شاه و به فرمان او صورت گرفت، یعنی
 د:یگو یم يدیخ سویش 
 به بحث و مناظره پرداختم، من به او گفتم: یگر عصر روز جمعه با مال باشیبار د«
 ن و علما سر چشمه نگرفتـه اسـت باطـل و   یمذهب شما چون از اجتهاد مجتهد -

 به من پاسخ داد: ید. مال باشباش یم ه و اساسیپا یب
 بر اجتهادات امام جعفر صادق (ع) است. کیمذهب ما مت -

ـ  یین سـخن ادعـا  یـ من در جـواب بـه او گفـتم: ا     جعفـر صـادق  سـت. امـام   یش نیب
ـ توان ینمـ  یدر مذهب شما ندارد. شما حت ین نقشیتر کوچک ـ نکد ادعـا  ی د از مـذهب او  ی

 د.یدان یمآن را  د ویمطلع هست
د، یه در مذهب امام جعفر صادق باشـ یه و توریمعتقد به وجود تق یستیا بایچون شما 

 یپـ شـان  یا یقـ ید به مـذهب حق توان یم يگریس دکچین صورت نه شما و نه هیه در اک
ه گفته شده باشـد. در  یه و تورین است از باب تقکشان ممید. چون هر فتوا و سخن ایببر

خته شده باشد از امام جعفر صـادق  یدر آن ر یه نجاستک یمذهب شما در مورد آب چاه
د و باشـ  یمـ  ایـ ن فتواها گفته شده چاه ماننـد در یاز ا یکیت شده است در یروا يسه فتو

آب چـاه   یسـت یه باکـ ن است یگر اید ينجس سازد. و فتوارا آن  تواند آب ینم زیچ چیه
ـ به اندازه شش و  یستیسوم گفته شده با يشود. و در فتوا یامالً خالک ا هفـت سـطل از   ی

شما بحث و مناقشـه   ياز علما یکین مسأله با یخته شود. من در مورد ایرون ریآب چاه ب
ـ دان یم هر اشتباه و خطاه امامان خود را معصوم از کدم شما یرده و از او پرسک ن یـ د بـا ا ی

ـ نک یم ارکمختلف و متفاوت چ يفتواها ـ    ی در  ین حـاالت ید؟ او بـه مـن پاسـخ داد: در چن
امام جعفر صادق به  يد در مورد فتواهایبه مرحله اجتهاد رس یه شخصیکمذهب ما هنگام

 ببرد. یپها  آن از یکی یت به صحت و درستیپردازد تا در نها یم و پژوهش یبررس
را از باب ها  آن د؟ او پاسخ داد:یگو یم گر چهید يدم: و در مورد فتواهایمن از او پرس

پـس از   يگـر یم مجتهـد د ینـ کدم: فـرض  یگر از او پرسیپندارد. من بار د یم هیه و توریتق
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ح و یرا صـح  يگرید يد و فتوایجه مجتهد اول رسیخالف نت يا جهینت و اجتهاد به یبررس
ح و درسـت دانسـته،   یصحآن را  ه مجتهد اولک ییدر مورد فتوان مجتهد یافت. ایدرست 

پندارد. من به او گفتم: بـا   یم هیه و توریاز باب تقآن را  د؟ او به من پاسخ داد:یگو یم چه
ان اجتهـادات مختلـف و متفـاوت    یـ شات شما مذهب امـام جعفـر صـادق در م   ین فرمایا

ن احتمال را بـا  یشان ایمنسوب به ا يرود.. چون هر فتوا یم ع شده و بر بادین ضایمجتهد
ح یتـرج  يبـرا  یلـ یچ دلیه گفته شده باشد. و هـ یه و توریه از باب تقکخود به همراه دارد 

ن یـ ن. پـس از ا یوجود ندارد مگر اجتهادات مختلف و متفاوت مجتهدها  آن از یکیدادن 
 خـود  يت و آرام بـر جـا  که از جواب دادن عـاجز گشـته بـود سـا    کسخن من، آن عالم 

 ح داده و لب نگشود.یوت را ترجکز سین یمال باش ينشست. آقا
 گفتم: یمن در ادامه سخنان خود به مال باش

ـ نکه را در مذهب امام جعفر صـادق رد  یه و توریه شما وجود تقکنیا ایب: و  د. و در ی
ند. چـون  ک یم داین صورت مذهب امام جعفر صادق با مذهب شما اختالف و تفاوت پیا

 د.یه هستیمؤمن و معتقد به تق یشما همگ
نـار  کبر زبان نراند و خود را از بحث و مناقشه  یگر سخنید یه مال باشکنجا بود یدر ا

 .1»دیشک
ـ به آن اشاره شد اعتقـاد داشـتن بـه تق    يدیخ سویه در سخنان شکهمانگونه   ه سـبب ی

ـ فکینان خاطر نداشته و در یام مذهب خود اطمکان هرگز نسبت به احیعیگردد ش یم ت و ی
ـ باشند. ا كوکش متردد و مشیعبادات خو یچگونگ  ارکـ ر قابـل ان یـ قـت چنـان غ  ین حقی

ش بـه آن  یخـو  يهـا  تابک ع دریمذهب تش ياز بزرگان و علما ياریبس یه حتکد باش یم
ـ در ا یوسف بحرانیبه عنوان مثال  اند. ردهکاعتراف  آن دسـته از  «ن رابطـه گفتـه اسـت:    ی

ز یار نـاچ یم، بسیامل داشته باشکنان ین و اطمیقیها  آن موردم در یتوان یم هکام مذهب کاح
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اسـت   یاتیح با روایات صحیخته شدن رواین مسأله در هم آمیند. و علت اباش یم كو اند
ـ یلکعقوب یثقه االسالم محمد بن  اند. ه گفته شدهیه و توریه از باب تقک ـ ن ین تـاب  کز در ی
 .1»اند ردهکن مسأله اشاره یبه ا یافک

 د:یگو یم نیهمچن یبحرانوسف ی
، یذابکـ  يهـا  انسـان  در صورت عدم حضـور آن  یحت امامان ما در مجالس مختلف، «

 یـک در مـورد  هـا   آن شود یم دهیز دین سبب نیو به هم اند. داده یم رییخود را تغ يفتواها
 .2»اند گوناگون داده يمسأله واحد در مجالس مختلف فتواها

ع یه در مـذهب تشـ  یـ ردن تقکـ دا یـ در قداست پ ییه سهم بسزاک يگریو مسأله د -2
ـ ه بزرگان و سـردمداران ا کن است یداشته، ا رو عمـرو  کن مـذهب خالفـت ابـوب   ی

ـ اران رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  یـ ن را باطل و تمام یاهللا عنهم اجمع یعثمان رض ه ی
در مراجـع   ياریات بسیه رواکاست  ین در حالیا دانند. یم افر و مرتدکوسلم) را 
 یه علـ کـ ته هستند کن سه نیدال بر ا یه همگکع وجود دارند یمعتبر تش و مصادر

 نمـاز ها  آن رده و به امامتکعت یفه بین سه خلیبا ا -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب
اهللا  یرضـ -لثوم همسر عمر بن الخطـاب  کشان ام ین دختر ایخواندند و همچن یم

شان و فرزندان برومندشان نقل یاز ا یفراوان يها بوده است. و سخنان و گفته -عنه
ـ اران رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  یر یر و عمر و عثمان و ساکابوبها  آن ه درکشده  ه ی

ـ نگونـه روا ی. ا3ش فراوان قرار گرفته اندیوسلم) مورد مدح و ستا  يهـا  ات نقشـه ی
را  یقیحق یپارچگیکخته و وحدت و یع را بهم ریبزرگان و سردمداران مذهب تش

 يبـرا  ه وسلم) وجود داشته است، یاران رسول اهللا (صلى اهللا علین یه بکهمانگونه 

                                                 
 .1/5الحدائق الناضره لیوسف البحرانی  -1
 .1/5الحدائق الناضره لیوسف البحرانی  -2
اهـل بیـت   «ب با» شیعه و یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) «به برخی از این روایات در مبحث  -3

 اشاره شده است.» و یاران رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم)
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ـ آورند. ا یم به ارمغان یامت اسالم  یسـان کسـاد شـدن بـازار    کن مسـأله باعـث   ی
هـا   آن رده وکـ سب ک یروانیخود پ يق برایه با دگرگون جلوه دادن حقاکگردد  یم

د باشـ  یمـ  زیسبب نن یبه هم اند. ش قرار دادهیرا تحت استعمار و سوءاستفاده خو
رده کـ دا یـ ع پینزد بزرگان و سردمداران مذهب تش يژه ایه مقام و منزلت ویه تقک

 یبن اب یشات امام علیند: فرمایش بگویروان خویبتوانند به پ یبراحتها  آن است تا
ـ از بـاب تق  ین افـراد همگـ  یـ شان در مورد ایطالب و فرزندان ا ه گفتـه  یـ ه و توری

 وجود داشته است. یشه عداوت و دشمنیگروه همن دو ین ایو ب اند. شده
ـ   یهمچون علـ  یاز دالوران یین ادعایار است چنکالبته آش طالـب و فرزنـدان    یبـن اب

ه به تملـق  کده خود را ندارند بلیه نه تنها جرأت ابراز عقکسازد  یم ییشان ترسویشجاع ا
ـ کرا ها  آن عیه سردمداران تشکپردازند  یم یسانکاز  ییگو ـ نیبب انـد.  د دانسـته افر و مرت د ی

ت رسول اهللا (صلى یبه مقام و منزلت اهل ب یش حتیحفظ منافع خو يدجاالن چگونه برا
 اند. ردهکز رحم نیه وسلم) نیاهللا عل
  ع شده است،یه در مذهب تشیردن تقکدا یه باعث قداست پکگر ید ینون با عاملکا -3

 -اهللا عنـه  یرض-طالب  یبن اب ین علیر المومنیم امیدان یم . همه مامیگرد یم آشنا
شان دانسته امـا  یعه ایرو و شیه خود را پک یسانکشان همواره یو فرزندان برومند ا

ردنـد را مـورد سـرزنش و مالمـت قـرار داده و در      ک یمـ  یچیسر پها  آن از اوامر
ر ین مسأله از امیدال بر ا ياریات بسیروا اند. ردهکرا لعنت ها  آن از اوقات ياریبس

ـ . ا1شان نقـل شـده اسـت   یطالب و فرزندان ا یبن اب ین علیالمومن شـات  ین فرمای
م یت، از تعالیه با سپر قرار دادن حب اهل بکشده  یو افشا شدن آنان يزیباعثآبرور
ن یـ خـتن از ا یر يدجـاالن بـرا   انـد.  ده گرفتهیرا نادها  آن برگردانده و ياسالم رو

ن یبهتر از ا يننده، راه چاره اکات افشاء ین روایو سرپوش گذاشتن بر ا يزیآبرور

                                                 
موضـع اهـل بیـت نسـبت بـه پیـروان       «بـاب  » شیعه و اهل بیـت «به برخی از این روایات در مبحث  -1

 اشاره شده است.» دروغین خود
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ه بـوده  یـ ردن و لعنت فرستادن ائمه بر مـا از بـاب تق  کمالمت «ند: یه بگوکافتند ین
 ».اند! ردهک یم ما دعا يار دوست داشته و برایقت ما را بسیدر حقها  آن است و

ـ په خـود را  یکسـان که وسـلم) از  یت رسول اهللا (صلى اهللا علی، انزجار اهل بيآر رو و ی
ه و دادن یـ شتر دجـاالن بـه تق  یگشتن هر چه ب کردند، سبب متمسک یم یعه آنان معرفیش

 شد. ییو دورو يارکبین فریم به ایبس عظ یگاه و منزلتیجا
و  يه با هـو ک یاتیر پا گذاشتن روایز يله براین وسیه را بهترین تقیدجاالن همچن -4

ـ  يبـرا ها  آن افتند.یست یسازگار نها  آن یهوس و منافع شخص اعتبـار سـاختن    یب
ن خـود را  یـ شـتر از ا یپسندند ب یم نشاندن آنچه خود یرسکات و به ینگونه روایا

ه گفته ین سخن را امام از باب تقیا«ند: یش بگویروان خویه به پکاند  زحمت نداده
». دیـ م انجـام ده ییگو یم ند و تنها آنچه را ماکین یت توجهین روایاست. شما به ا

 م:یپرداز یم نموردیر چند مثال در اکبه ذ نجایدر ا
 -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین علیر المؤمنیع از امیات مذهب تشیاز روا یتیدر روا

ه یـ ه رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  کـ مشغول وضوء گـرفتن بـودم    يروز«ه: کنقل شده است 
ند) آنگاه من یگو یم شانیه اکند تا آنجا ک یم دایت ادامه پین روایوسلم) نزد من آمدند. (ا

ه وسلم) خطاب به مـن فرمودنـد:   ین هنگام رسول اهللا (صلى اهللا علیم را شستم. در ایپاها
ـ را نهـا   آن يت در آتش نسـوزند، البـال  یانگشتان پاها یخواه یم ! اگریعل يا«  یز دسـت ی
 .1»شکب

ـ  ین علیر المومنیه امکن مطلب است یانگر ایت بین روایا  اهللا  یرضـ -طالـب   یبن اب
 خـود را  يدهنـد، بـه هنگـام وضـوء گـرفتن پاهـا       یم ان انجامیعیبر خالف آنچه ش -عنه

ـ   ین علیرالمومنین عمل امیا اند. شسته یم ار آزرده خـاطر  یطالـب دجـاالن را بسـ    یبـن اب
ه کـ انـد   داده یمـ  را انجـام  يارکـ شان به هنگام وضوء گرفتن همـان  یساخته است. چون ا

                                                 
لناشـر: دار  تحقیق: حسن الخراسان، دار صعب، دار التعـارف، بیـروت، ا   66، 1/65االستبصار للطوسی  -1

 هـ. 1390الکتب االسالمیه، طهران ط: الثالثه 
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ع ین اهـداف سـردمداران تشـ   یتر مهم از یکیم یدان یم هکنگونه دهند. هما یم انجامها  یسن
بتوانند ها  آن ان همواره وجود داشته باشند تایعین اهل سنت و شیه اختالفات بکن است یا

ـ بـر ا هـا   آن ن سببیش ادامه دهند. به همیروان خویردن از پکبه سوء استفاده  ت یـ ن روای
ـ ه اکـ ن خود را زحمت نداده یشتر از ایب یطوس يده و آقایشکخط بطالن  ر یـ ن عمـل ام ی

 .1ه نسبت دهدین را به تقیالمومن
در مـورد شسـتن    -هیـ رحمت اهللا عل-از امام جعفر صادق  يگریت دین روایاو همچن

ـ اهم يزیه نسبت داده و به آن پشـ یتمام به تق یپاها به هنگام وضوء گرفتن را به راحت  تی
 .2دهد ینم

 ه آن ارثیـ ن و خانـه و اثاث یزمـ  یعنیعه معتقد است زن از عقار یراث، شیو در مورد م
از ابـا  «رده گفته شده: کعفور نقل یابو آن را  هک یتیه در رواکاست  ین در حالی. ا3برد ینم

ـ بـرد؟   یمـ  ن همسر خـود ارث یا شوهر از منزل و زمیدم: آیپرس -ه السالمیعل-عبداهللا  ا ی
در  -ه السـالم یـ عل-برد؟ امام جعفر صادق  ینم یارث نیز مانند زن از منزل و زمیه او نکنیا

پس از مرگ خـود  ها  آن از یکه هر ک ییزهایجواب فرمودند: مرد و زن هر دو از تمام چ
 .4»برند یم بجا گذاشته است ارث

ـ بـه تق آن را  ده اسـت فـوراً  یت را نپسندین روایه اک یطوس ياما جناب آقا  ه نسـبت ی
 .5دهد یم

دال  یه همگـ کـ ع وجود دارند یتب معتقد مذهب تشکاز  یدر برخ یاتین روایو همچن
 از پدران خود و ید بن علیز«غه) هستند. به عنوان مثال: یبر حرام بودن ازدواج موقت (ص

                                                 
 . 66 -1/65مصدر سابق  -1

 .1/65مصدر سابق  -2
 .155-4/151» فی ان المراه ال ترث من العقار والدور شیئاً«مصدر سابق. باب  -3
 155، 4/154مصدر سابق  -4

 155، 4/154مصدر سابق  -5
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ـ امبر (صـلى اهللا عل یه: پکاند  ردهکت یروا -ه السالمیعل-طالب  یبن اب یاز امام علها  آن ه ی
غه) را حـرام  یگوشت االغ و ازدواج موقت (صـ بر در گرفت یه جنگ خک يوسلم) از روز

تواننـد   ینمـ  ه دجـاالن کـ اسـت   ییهایاز هوسـران  یکیغه یه صیک. اما از آنجائ1»دندیگردان
اعتبار دانسته و گفتـه اسـت:    یب ت راین روایا یحر عامل يشند آقاکاز آن دست ب یبراحت

 .2»ه گفته شده استیت از باب تقین روایا«
ه بـه  کـ در دست دجاالن قـرار گرفتـه    يا لهیوس ه به عنوانیتق مان بهیب این ترتیو بد

قرار ها  آن ه سد راهک یاتیان داده و با روایعیبه خورد شاند  دهیآن آنچه را خود پسند کمک
ـ  کـ د باشـ  یمـ  ن سببیو به هم اند. اعتبار ساخته یب رااند  گرفته ن یه در اعتقـادات و همچن
ه از ائمه ک یاتیه با رواکخورند  یم به چشم يادیز دهند امور یم ان انجامیعیه شک یعبادات

 دارند. یتضاد و دوگانگاند  نقل شده
از اهداف سردمداران مذهب  یکیم یردکن مسأله اشاره یز به ایه قبالً نکهمانگونه  -5

شتر یع و اهل سنت را هر چه بین تشیه اختالفات بکن بوده یخ ایع در طول تاریتش
را در هـا   آن گـران منعـزل سـاخته تـا بتواننـد     یاز دش را یروان خـو یدامن زده و پ

ن هـدف و  یدن به ایرس يله براین وسیبهتر شتر خود قرار دهند.یانحصار هر چه ب
ه کـ ن بـوده  یـ ع این اهل سنت و تشـ یب كدن بر تمام مسائل مشتریشکخط بطالن 

ن یگردنـد. بـه همـ    یه معرفیه و توریاز باب تق ین مسائل همگیات متضمن ایروا
رده و در آن از قول امام جعفر صادق کرا از خود جعل  یتیع روایبزرگان تشسبب 

 اند: گفته -هیرحمت اهللا عل-
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بـه آن اعتقـاد دارنـد     1ن یاز سخنان من را موافق با آنچه عـوام مسـلم   یهر گاه سخن«
و اگـر سـخن مـن مخـالف      ام. ه گفتـه یـ ه و توریـ د آن سخن را من از باب تقید، بدانیافتی

 .2»در آن وجود ندارد يه ایه و توریچ تقیه هکد یبود بدانها  نآ اعتقادات
ـ نگونه روایع با جعل ایسردمداران مذهب تش  انـد   ان خواسـته یعین، از شـ یات دروغـ ی

متحـد  هـا   آن بـا  يردارکـ چ گفتار و یهمواره در نقطه مقابل اهل سنت قرار گرفته و در ه
 نگردند.
م خداونـد  ینیم داشت تا ببید خواهیقرآن مجه از یبر چند آ ين مبحث مروریان ایدر پا

ش قرار داده و مسلمانان را از نفاق یرا مورد مدح و ستا ییمتعال چگونه صدق و راستگو
ه قول حق را بـه  ک یمعبود بر حق در سوره احزاب مؤمنان بر حذر داشته است. ییو دورو

دهند را مورد مدح  ینم به دل راه يچ ترس و واهمه این راه هیگوش مردم رسانده و در ا
 د:یفرما مى ش قرار داده ویو ستا

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  �َّ َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ  �َّ
َ
ۗ ٱَوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ  .]39األحزاب: [ ﴾�َّ

جـز او   یسـ کترسند و از  یم رده و تنها از اوکرا (به مردم) ابالغ  یه رسالت الهیکآنان«
 ندارند). یو هراسچ واهمه یه

شان الگو و یردار اکه گفتار و که وسلم) را یامبر (صلى اهللا علین خداوند متعال پیهمچن
 رده و فرموده است:کتمام مسلمانان امر  ياست برا یسرمشق

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ ُ ٱوَ  ۥۚ بَّلِۡغ َما َّ� 

 .]67املائدة: [ ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن 
ـ    ین. و اگر از اکآنچه را بر تو نازل شده به مردم ابالغ  امبر، یپ يا«  ین امـر سـر بـاز زن

ه خداوند همواره تو را از گزنـد مـردم در   کن را بدان یو ا يارده کرا ابالغ ن یرسالت اله

                                                 
 باشد. مراد از عوام مسلمین اهل سنت و جماعت می -1

هـ. و آنرا بـه تهـذیب    1403ی، بیروت، الطبعه الثالثه احیاء التراث العرب 2/252بحار االنوار للمجلسی  -2
 االحکام نسبت داده است).
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 ».امان نگاه خواهد داشت
 ن فرموده است:یاز صفات مؤمن یکیو معبود بر حق در مورد 

 .]54املائدة: [ ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� ﴿
 ».ندارند يواهمه ا يا نندهک چ مالمتیو از سرزنش ه«

 د:یفرما یم رده وکامر  یین را به صدق و راستگویگر مؤمنید یشیو در فرما

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  .]119التوبة: [ ﴾١١٩ ل�َّ

 ».دیریان قرار گین و راستگوید و در زمره صادقیزیبپره ین، از عذاب الهیمؤمن يا«
ـ از مراجع اهل سنت و جماعت روا یه در برخک یثیو در حد امبر یـ ت شـده اسـت پ  ی

و  هـا،  یکـی ن يانسان را بسو ییصدق و راستگو« اند: ه وسلم) فرمودهیاسالم (صلى اهللا عل
ق یسازد. و انسان راستگو نزد خداوند متعال صـد  یم بهشت رهنمود يانسان را بسو یکین

 يانسـان را بسـو   يو بـد  ،هـا  يبد يانسان را بسو ییذب و دروغگوکشود. و  یم شمرده
 .1»گردد یم ذاب محسوبکشاند. و انسان دروغگو نزد خداوند متعال ک یم جهنم

 اند: ه وسلم) فرمودهیرسول اهللا (صلى اهللا عل يگریث دیو در حد
نـد و بـا   ک یمـ  برخورد يا گونه به ید. او با گروهباش یم ، انسان دوروها انسان نیبدتر«

 .2»گرید يا گونه گران بهید
گفتند: سخن ما  -اهللا عنهما یرض-به عبداهللا بن عمر  یگروه«د: یگو یم دیمحمد بن ز

م. عبداهللا بن ییگو یم ها آن ابیه در غکاست  يزین خالف آن چیدر حضور امراء و سالط
ه وسـلم)  یپاسخ دادند: ما در زمان رسول اهللا (صلى اهللا علها  آن به -اهللا عنهما یرض-عمر 

 .3»میدانست یم را نفاق ین عملینچنیا
ـ یـ ز روایـ ع نیدر مراجع و مصادر مـذهب تشـ   لت صـدق و  یان فضـ یـ در ب یات فراوان
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 اند. نقل شده ییراستگو
 ت شده است:یروا -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین علیرالمومنیاز ام یافکتاب کدر 

و ه بـه هنگـام مـزاح    کـ نید مگـر ا یمان را نخواهد چشیطعم و حالوت ا يا بنده چیه«
 .1»نار بگذاردکرا  ییت و دروغگویجد

ـ   یتاب نهـج البالغـه از علـ   ک یعنیان یعیمراجع نزد شن یتر از معتبر یکیو در   یبـن اب
 ت شده است:یروا -اهللا عنه یرض-طالب 

رسـاند. و   يه بر زبان راندن آن ترا گزنـد کگفتن سخن حق در آن هنگام  یعنیمان یا«
 .2»دت سازدیرا عا یبر زبان راندن آن منفعته کذب در آن هنگام کدن از یچشم پوش

                                                 
 الکافی فی االصول باب الکذب. -1

 نهج البالغه. -2





 
 
 

 ،غهیعه و صیش
 غه)یاهل سنت و ازدواج موقت (ص

ث رسـول اهللا (صـلى اهللا   ید و احادیات قرآن مجیاهل سنت و جماعت با استدالل به آ
ه به مـدت ده سـال   کغه پس از آنیدانند. و معتقد هستند ص یم غه را حرامیوسلم) صه یعل

مانده بود، باالخره در  یه وسلم) همچنان حالل باقیپس از هجرت رسول اهللا (صلى اهللا عل
 حرام گشت. يدر سال دهم هجر یعنیعام فتح 

 یم مبـاح بـاق  ه در بدو ظهـور اسـال  کم ینیب یم را يادیمسائل ز یعت اسالمیما در شر 
حرام گشتند. بـه عنـوان مثـال     یعت اسالمین مسائل در شریج ایگذاشته شدند. اما به تدر

ـ  يدیشرب خمر در زمان ظهور اسالم رواج شد ن مـردم داشـته اسـت. و در تمـام     یدر ب
ـ امبر (صلى اهللا علیه پک یزده سالیدوران س ن مسـأله  یـ م اکـ ه بودنـد ح کـ ه وسـلم) در م ی

ه وسـلم)  یه پس از هجرت رسول اهللا (صلى اهللا علکنیبود. تا ا یباقهمچنان به حال خود 
 حرام گشت. یش الهینه شرب خمر با فرمایه به مدکاز م
ـ امبر اسـالم (صـلى اهللا عل  یپ یثیند. در حدک یم ز صدقیغه نین مسأله در مورد صیا ه ی

 ند:یفرما یم وسلم)
د یه بدانکنون بر شما است کامن در گذشته به شما اجازه ازدواج موقت داده بودم اما «

ه کـ دام از شـما  کـ ده است و هـر  یامت حرام گردانیاز امروز تا روز قآن را  خداوند متعال
ـ او را رها سازد و از آنچـه بـه او داده چ   یستیار دارد و بایدر اخت يا غهیص یزن پـس   يزی
ه کن ادعا یم ایابی یم ه وسلم) دریش رسول اهللا (صلى اهللا علین فرمای. با توجه به ا1»ردینگ
ـ  ییحرام شده، ادعا -اهللا عنه یرض-غه در زمان خالفت عمر بن الخطاب یص اسـاس و   یب

گـر مسـلمانان را از   ید یشـ یه وسـلم) در فرما ید. رسول اهللا (صلى اهللا علباش یم مغرضانه
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امـت  یغه از امروز تـا روز ق یه صکد ید و بدانیآگاه باش«ند: یفرما یم غه بر حذر داشته ویص
 .1»ردیپس نگآن را  پرداخته يزینمورد چیدام از شما در اکحرام شده است. و هر 

مان یه وسلم) اهل سنت و جماعت ایشات رسول اهللا (صلى اهللا علین فرمایبا توجه به ا
مباح  یعت اسالمیدر شر یمدت طوالن يه براکغه) پس از آنیه ازدواج موقت (صکدارند 

ن یـ ه وسلم) حرام گشت. و ایامبر (صلى اهللا علیشات پین فرمایامانده بود باالخره با  یباق
غه یانگر روا بودن صـ یه بک یاتیه وسلم) تمام روایر رسول اهللا (صلى اهللا علیشات اخیفرما

 . سازند یم را در مقام استدالل فاقد اعتبارها  آن رده وکد را منسوخ باش یم در صدر اسالم

 غه)یعه و ازدواج موقت (صیش
ه یـ رسـول اهللا (صـلى اهللا عل   يو رهنمودها یشات الهیع بر خالف فرمایمذهب تشدر 

غه نـه  ینقل شـده، صـ   -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین علیر المومنیوسلم) و آنچه از ام
و یکـ ن اعمال صالحه و نیتر میعظ از یکیآن را  هکمانده است، بل یتنها بر اباحت خود باق

افر و دشـمن اسـالم و اهـل    کر آن کسازد دانسته شده و من یم ه انسان را از اهل بهشتک
 شود. یم ت شمردهیب

هـر  «ه: کـ انـد   ردهکـ نقل  -هیرحمت اهللا عل-از جعفر صادق  یجعل یتیدجاالن در روا 
 .3»ستیمان نداشته باشد، از ما نیغه ایو ص 2س به رجعتک

 اند: گفته -هیرحمت اهللا عل-ه امام صادق کادعا شده  يگرین دیت دروغیو در ورا
ن یند، به دکس به آن عمل کن اجداد ما است. هر ین ما و دیاز د یغه) جزئیمتعه (ص«

گـر شـده اسـت.    ید ینیرو دیرفته و پین ما را نپذیرد دینپذآن را  سکرده و هر کما عمل 
ا یاح متعه بدنکه از نک ي. فرزندكاست از شر یان و امانکایاست به ن یغه ) تقربیمتعه (ص

افر کـ ر متعه مرتد و کاست. من تر افضل د بهتر ویآ یم ایاح دائم بدنکه از نک يزندد از فریآ
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 ه بـه زن داده کـ  يننده آن مؤمن و موحد است. متعه دو اجر دارد. اجر صـدقه ا کو قبول 
 .1»شود و اجر خود متعه یم

س در کـ هـر  « انـد:  ه وسلم) فرمودهیامبر (صلى اهللا علینند پک یم ن ادعایدجاالن همچن 
 .2»ده خواهد بودیبر ینیامت بیرده باشد، روز قکغه نیش صیدوران زندگان

ه کـ غه یردن مسـأله صـ  ک یماست مال يعه برایاز علما و بزرگان ش یان برخین میدر ا 
غه را در مـذهب  یصـ انـد   نداشتهآن را  ات فراوان، جرأت مردود دانستنیبسبب وجود روا

 نید محسـن امـ  یسـ  توان یم ن اشخاصیان ایاز م اند. ردهک یامر مباح معرف یکع تنها یتش
ند. چـون چـه   که بر هر فرد واجب است به آن عمل کن نه بدان معنا است ید، اما اباش یم

 .3»اباء داردها  آن ه انسان از انجام دادنک یارند اعمال مباحیبس
ـ افر دانستن و طرد از مذهب و برکا یده شود آیپرس یعامل ياز جناب آقا یستیبا   دنی

از  هـا  انسـان  از ياریه بسـ کـ اسـت   یعمل مباح كامت، تنها به سبب تریق يدر فردا ینیب
ردن و سـرپوش  کـ  یماسـت مـال   يست بجایبا یم یعامل يانجام دادن آن اباء دارند؟! آقا

ن یـ ع گشته است، با شجاعت تمـام بـه ا  یر مذهب تشیبانگیه گرک یین رسوایگذاشتن بر ا
 داشت. یم ح بر حذرین عمل زشت و قبیان را از ایعیرده و شکع اعتراف یاشتباه شن

 گریدیکـ ز بـا  یگر را نیت دیچند روا ر شد، کن ذیش از ایه پک یاتینون عالوه بر رواکا
ن یقـ یار او کـ بیاران فرکـ ر همیو سـا  یمحسـن عـامل   يم تا به دروغگو بودن آقایخوان یم
 م.ینکحاصل  يشتریب

 ه وسلم) نقل شده:یعلن از رسول اهللا (صلى اهللا یدروغ یتیدر روا
-ن یرده باشد، به مقـام و منزلـت حسـ   کغه یبار صیکش یخو یه در طول زندگیکسک«

ه یعل-طالب  یبن اب یرده باشد به مقام و منزلت علکغه یه سه بار صیکسکو  -ه السالمیعل
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ند به مقـام و منزلـت مـن نائـل خواهـد      که چهار بار متعه یکسکد. و یخواهد رس -السالم
ـ به پها  آن ات و نسبت دادنیردن رواکد چگونه با جعل ینی. بب1»آمد ـ امبر (صـلى اهللا عل ی ه ی

اران را در مقـام و منزلـت رسـول اهللا    کـ شان شهوت رانان و زنایت ایا به اهل بیوسلم) و 
و دو سـرور   -اهللا عنـه  یرضـ -طالب  یبن اب ین علیر المومنیه وسلم) و امی(صلى اهللا عل

ـ ه اکـ  یست اگر آن دجالیمعلوم ن ند.ا جوانان اهل بهشت قرار داده ت را از خـود  یـ ن روای
رده است اجر و کغه یش از چهار بار صیخود ب یه در زندگیکسک يخواست برا یم ساخته

از  يگـر ین دیت دروغـ یـ رسـاند؟؟ در روا  یم یند، او را به چه مقام و منزلتکن ییتع یثواب
 ه:که وسلم) نقل شده است یامبر اسالم (صلى اهللا علیپ

سوم بدنش از آتش جهنم نجـات   یکند کغه یبار صیکخود  یس در طول زندگکهر «
نـد تمـام   کغه یس سـه بـار صـ   کـ ند دو سوم و هر کغه یس دوبار صکافت. و هر یخواهد 

 .2»ابدی یم بدنش از آتش جهنم نجات
ـ  یم یسکع یدر مصادر و مراجع مذهب تش یاتین روایا با وجود چنیآ نـد  کد ادعـا  توان

 گردد؟ یم مسأله مباح محسوب یکن مذهب تنها یغه در ایص
ات مسـأله  یـ ع تا با جزئیاز مراجع و مصادر مذهب تش یم به برخینکاف یم ينون نظرکا

 م.یشتر آشنا گردیغه بیص
 ند.ک یم لیرا به آمرزش و مغفرت تبد یردن، خشم و غضب الهکغه یند: صیگو یم -1

 ه:کاند  ردهکه وسلم) نقل یامبر (صلى اهللا علین از پیدروغ یتیدر روا
از خشم و غضب  ند، کغه یرا ص یه شده زنکبار هم یک يخود برا یس در زندگکهر «

 .3»خداوند در امان خواهد بود
شـان  یه اکـ ادعـا شـده    -هیـ رحمـت اهللا عل -منسوب به امام محمد بـاقر   یتیو در روا
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 اند: گفته
ه یـ رسـول اهللا (صـلى اهللا عل   در شب اسراء و معراج خود را به -ه السالمیعل-ل یجبر«

نـد: مـن تمـام    یفرما یم محمد! خداوند متعال يشان فرمود: ایوسلم) رساند و خطاب به ا
 .1»ام نند تحت آمرزش و مغفرت خود قرار دادهک یم غهیه خود صکزنان امت تو 

 گفته شده: يگریذوبه دکو در ا
ند، اجر و کغه یرا ص یزنه یکسکا ید: آیپرس -ه السالمیعل-از امام محمد باقر  یشخص«
 ز خواهد داشت؟ین یثواب

ت و یافتن بـه رضـا  یدست  يار را براکنیدر جواب فرمودند: اگر ا -ه السالمیعل-امام 
غه را قبول ندارند انجام دهـد، بـه ازاء   یه صیکاظهار مخالفت با آنان يو برا یاله يخشنود

خداونـد   نـد،  کاو دراز  يبسوه ک ید و به ازاء هر دستیه با آن زن سخن گوک يلمه اکهر 
ه با او همبستر گردد، خداوند متعال یکرا به او پاداش خواهد داد. و هنگام يا متعال حسنه

بدنش  يه بر موهاک یردن به اندازه آبکآمرزد. و به هنگام غسل  یم از گناهان او را یگناه
 .2»افتیخته شود به بخشش و مغفرت دست خواهد یر

امل نخواهد کمان او یا  ند،کغه نیرا ص یخود زن یول زندگه در طیکسکند: یگو یم -2
 بود.
گفتـه  انـد   ه وسلم) نسبت دادهیبه رسول اهللا (صلى اهللا علآن را  هکن یدروغ یتیدر روا

 .3»امل نخواهد شدکرده است، کغه نیه صکمؤمن تا آن زمان . «»شده
 رد.کغه یز صیرا ن کوچکدختران  توان یم ند:یگو یم -3

 -ه السـالم یـ عل-از امام جعفر صـادق   یشخص«عه گفته شده: یات شیاز روا یتیدر روا
 رد؟کغه یو خردسال را ص کوچکدختران  توان یم اید: آیپرس

                                                 
 .3/463ره الفقیه البن بابویه القمی من ال یحض -1
 .3/366من ال یحضره الفقیه البن بابویه القمی  -2
 .3/366من ال یحضره الفقیه البن بابویه القمی  -3



 تشیع و معتقدات آن    302

ـ ه فرکنباشد  کوچکه آنقدر کن شرط یه بله. اما به اکفرمودند  -ه السالمیعل-امام  ب ی
 بخورد.

 ب نخواهد خورد؟یگر فرید ید: او از چند سالگیشخص پرس
 .1»یفرمودند: از ده سالگ -ه السالمیعل- امام

ـ یبـه رضـا   یاجیـ ره)، احتکر (بـا کـ ردن دختر بکغه یص يند: برایگو یم -4 او  یت ول
 ست.ین

 وه،یـ ره باشـد و چـه ب  کدختر بالغ چـه بـا  «د: یگو یم مشهور خود یتاب فقهکدر  یحل
 یطوس . و2»ندارد یچگونه مخالفت و اعتراضیاو حق ه یند و ولکغه ید خود را صتوان یم
، او را یر علنید بدون اجازه پدر دختر و بدون شاهد و به صورت غتوان یم مرد«د: یگو یم

 . 3ندکغه یص
د یجـه رسـ  ین نتیبه ا توان یم با در نظر گرفتن و ربط دادن مسأله سوم به مسأله چهارم

بـه   يو اسـباب بـاز   ینیرید بـا دادن شـ  توان یم مرد فاسق و فاجر یکع یه در مذهب تشک
غه یامر دختر بچه، او را بـه صـ   یب دهد و بدون اطالع ولیاو را فر يدختر بچه ده ساله ا

چگونـه  یامـر دختـر حـق ه    یه دار سازد. و پس از آن ولـ کخود در آورده و دامان او را ل
ن ذلـت و  یـ سب اجر و ثـواب! بـه ا  کد یبا افتخار تمام و به ام یستیه باکندارد. بل یتیاکش

 اورد!یو دم بر ن تن در دهد ییرسوا
ن ذلـت و  یـ ع تمـام ا یه بزرگان و سردمداران مذهب تشـ کار تلخ و رنج آور است یبس
 اند. روان خود دادهیت به خورد پیو حب اهل ب يها را به عنوان اسالم ناب محمدیخوار
 رد.کغه یردن (همبستر شدن) صکبار جماع یک يزن را فقط برا توان یم ند:یگو یم -5

ـ از امام دهـم عل  یشخص«عه گفته شده: یات شیاز روا یکیدر   ایـ د: آیه السـالم پرسـ  ی
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 -ه السـالم یعل-رد؟ امام کغه یزش)، صیردن (آمکبار جماع  یک يرا فقط برا یزن توان یم
 ».در جواب فرمودند: بله

ندارد.  یالکاش«شان در جواب گفتند: یده شد و این سؤال از امام جعفر صادق پرسیهم
 .1»ندکخود را بر گرداند و به زن نگاه ن يجماع، مرد رو يبه محض انتها یستیاما با
گفته شده:  یتیدر روا رد.کغه یز صیزنان متأهل و شوهردار را ن توان یم ند:یگو یم -6

ـ کـ نیگفت: من پس از ا -ه السالمیعل-فضل به امام جعفر صادق « غه یرا صـ  یه زن
من  که شکق دانستم ید شوهر داشته باشد و پس از تحقیشدم شا كوکردم، مشک

 بجا بوده و آن زن شوهر دارد.
 .2»؟يردکق ینمورد تحقیدر جواب فرمودند: چرا در ا -ه السالمیعل-امام جعفر صادق 

 -ه السـالم یـ عل-امام جعفر صـادق  «ن مضمون گفته شده: یبه هم يگریت دیو در روا
 .3»ینکن ییمهر آن زن را تع یستیبه تو ندارد. تو فقط با یچ ربطین مسأله هیفرمودند: ا

ه وسـلم)  یـ ت رسول اهللا (صلى اهللا علیخواهند با سپر قرار دادن اهل ب یم د چگونهینیبب
 نند.کروان خود سلب یرا از پ یرت و مردانگین برده و غیرا در جامعه از ب یاخالق اسالم

ـ  یمـ  مذهب یعیدام فرد شکع، یدر مذهب تش ين اعتقادیبا وجود داشتن چن بـه  د توان
ند؟ چـون همـواره   کدا نینان داشته باشد و به او سوء ظن پیدامن بودن همسر خود اطمکپا
ف در هـر  یـ و اراجها  ذوبهکن ایردن به اکه همسر او با دلخوش کن احتمال وجود دارد یا

ش یال خام خـو یند تا به خکن و آن یغه ایند، خود را صیه چشم شوهر را دور ببک یفرصت
 ن را پاداش برد.یرا بدست آورده و بهشت بر یاله يت و خشنودیرضا
. در ردکـ غه یاز زنـان را صـ   يبا تعـداد نامحـدود   توان یم زمان یکند: در یگو یم -7

 ا زنیـ ده شـد: آ یپرسـ  -ه السـالم یـ عل-از امام جعفر صادق «گفته شده:  يا ذوبهکا
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ه یـ عل-نـد؟ امـام   کازدواج ها  آن د باتوان یم ه مردکاست  یجزء چهار زن يا غهیص
را اجاره ها  آن . چونینکغه یهزاران زن را هم ص یتوان یم ر،یفرمودند: خ -السالم

 .1»يا ردهک
 مـرد  نـد،  کغه شده است به آنچه با او شرط شده عمل نیه صک یند: اگر زنیگو یم -8

 .2اهدکد از اجرت و دستمزد او بتوان یم
 رد.کغه یز صیو فاجره را ن یزنان روسپ توان یم ند:یگو یم  -9

گفـتم:   -ه السـالم یعل-به ابا عبداهللا (جعفر صادق) «د: یگو یم ابان بن تغلب یتیدر روا
د متأهل و خانه دار و یه شاکنم یب یم وچهکرا در  ییبا و خوشرویاوقات زنان ز یمن برخ

 ان و فاجرات باشند.یا از روسپی
مهـر   یستیبه تو ندارند. تو فقط با یچ ربطین مسائل هیفرمودند: ا -ه السالمیعل-امام  

 .3»ینکن ییآن زن را تع

 قرآن يغه در ترازویص
ه وسلم) یاز رسول اهللا (صلى اهللا عل یاتیدر مراجع و مصادر اهل سنت و جماعت روا 

ـ ه ایکـ غه دارنـد. امـا از آنجائ  یم صـ یحاً داللت بر تحریه صرکاند  نقل شده ات در یـ ن روای
 د اختصـاص یات قرآن مجیتنها به آع فاقد اعتبار هستند ما استدالالت خود را یمذهب تش

 م.یده یم
 ل اول:یدل

 د:یفرما یم نیخداوند متعال در مورد مؤمن

فۡلََح  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ ١ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ ِينَ ٱوَ   ٢ُهۡم ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعوَن  �َّ  للَّۡغوِ ٱُهۡم َعِن  �َّ
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ِينَ ٱوَ  ٣ُمۡعرُِضوَن  َكٰوةِ َ�ٰعِلُوَن  �َّ ِينَ ٱوَ   ٤ُهۡم لِلزَّ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  �َّ َ�َ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ�  يَۡ�ٰنُُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡ�َتَ�ٰ ٱ َ�َمنِ  ٦أ

ُ
َوَرآَء َ�ٰلَِك فَأ

 .]7-1املؤمنون: [ ﴾٧ ۡلَعاُدونَ ٱ
 يه در نمازهـا یکسـان کدند. همـان  یرسـ  يو رستگار يروزیمان به پیه اهل اک یبراست«

ه یکسـان کگرداننـد. و همـان    يهوده و باطـل رو یخود خاشع و فروتن هستند. و از امور ب
ر شود: و همـان  یز تفسین صورت نید به اتوان یم هین آیپردازند (ا یم ات اموال خود راکز
خـود را بجـز از    يفرجهـا ه یکسانکنند). و همان ک یم هکیو تز كه نفس خود را پایکسانک

چ مالمت و ین صورت بر آنان هیه در اکدارند  یم ش محفوظ نگاهیزان خوینکهمسران و 
ش یدر پـ  يگـر یز) راه دیـ نکزش با همسـر و  ین راه (آمیه بجز ایکست. اما آنانین یسرزنش

 ».) هستندیو و متجاوز (به حدود اله يرند، متعدیگ
د. و باشـ  یم ز اوینکبجز همسر و  یسکزش مرد با یم جماع و آمیانگر تحریات بین آیا

ـ نکگردد و نه  یم نه همسر مرد محسوب يا غهیم زن صیدان یم یما بخوب ـ  ی ن یز او. چـون ب
 وجود دارد. به عنوان مثال: يادیز يها تفاوت غه (متعه)یازدواج و ص

 .1به وجود شاهد ندارد یاجیغه احتیصحت عقد در ص -1
 .2برند ینم ارثگر یدیکغه زن و مرد از یدر ص -2
 .3ستیغه نفقه و مخارج زن بر مرد واجب نیدر ص  -3
 .4غه طالق وجود نداردیدر ص -4
ـ  نـد، کغه یرا صـ ها  آن زمان یکد در توان یم ه مردک یتعداد زنان -5  حـد و حصـر   یب
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 .1دباش یم
شـود.   ینم دهیه در ازدواج دائم وجود دارد، دک يغه اهداف واال و گرانقدریدر ص -6

 است. یاز شهوت جنس يرویو پ يردن هوسبازکغه یاز ص یه هدف اساسکبل

وجود دارد. بـه عنـوان    یفراوان يها تفاوت زینکو  يا غهیص ن زنین صورت بیو به هم
 مثال:
 رده است، بفروشد.کغه یه صکرا  یتواند زن ینم مرد -1
 ببخشد. یسکش را به یخو يا غهیص تواند زن ینم مرد -2

رد. و با کز قلمداد ینکا یتوان همسر و  ینم را يا غهیص زن میبنا بر آنچه گفته شد دانست
ـ  توان یم مهیرکه ین مسأله به آیربط دادن ا آن را  بکـ غه بـرده و مرت یم صـ یبـه تحـر   یپ
 دانست. یام الهکو متجاوز به اح يان داشتند متعدیمه بیرکه یه آکهمانگونه 

 ل دوم:یدل
 د:یفرما یم خداوند متعال 

يَۡ�ُٰنُ�مۚۡ فَإِۡن ِخۡفُتۡم ﴿
َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
�َّ َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدةً أ

َ
 .]3النساء: [ ﴾�

د، ییـ ماید) راه عدالت و انصـاف نپ ینیهمسر برگز یکش از یه چون بکد یو اگر بهراس«
 د.ینکزان بسنده ینکا به یهمسر  یکبه  یستیبا

ت و انصـاف  یرعاه در صورت داشتن چند همسر از یکسانکه خداوند متعال ین آیدر ا
نند و کهمسر بسنده  یکه به کعاجز و ناتوان خواهند بود را ارشاد فرموده است ها  آن نیب
م یز داللت بر تحرین یش الهین فرماینند. ایز بر گزینکخود  يزنان آزاده برا يه بجاکنیا ای

عنـوان  بـه  آن را  هین آیبود خداوند متعال در ا یم غه جائز و روایغه دارد. چون اگر صیص
 دادند. یم مسلمانان قرار يش رویراه حل سوم پ

 ل سوم:یدل
 د:یفرما یم خداوند متعال
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ن يَنِكَح  َوَمن﴿
َ
ا َملََكۡت  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱ لُۡمۡحَصَ�ٰتِ ٱلَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ فَِمن مَّ

يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم 
َ
 .]25النساء: [ ﴾لُۡمۡؤمَِ�ِٰت� ٱ�

 دامن را نـدارد کـ و استطاعت ازدواج با زنـان آزاده و پا  ییه تواناکدام از شما کو هر «
 ».ندیمؤمنه را برگز يزهاینکد توان یم

 ند:یفرما یم مه خداوند متعالیرکه ین آیو در هم

ن تَۡصِ�ُ  ۡلَعَنَت ٱَ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ ﴿
َ
ْ مِنُ�ۡمۚ َوأ ُ ٱَخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۗ وَ  وا  ﴾٢٥َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

 .]25النساء: [
ژه آن عـده از  یـ زن آزاده) و يز بجاینکدن یروا بودن انتخاب و برگز یعنیم (کن حیا«

ه استطاعت و که از وقوع در دام زنا بر خود هراسانند. و اگر شما (تا آن زمان کشما است 
تان بهتـر  ید، برایشه سازیپ ییباکید) صبر و شینکدا یازدواج با زنان آزاده را پ يماد ییتوانا

 ».دباش یم ز)ینکدن ی(از برگز
ردن کـ اج بـه ازدواج  یـ ه احتکـ  یآن عده از مردان يش رویه خداوند متعال پین آیدر ا

را از احتمال ها  آن ن مسألهیازدواج با زنان آزاده هستند و ا يدارند اما فاقد استطاعت ماد
ـ نکدن یـ ه همانـا برگز کـ انـد   راه حل قـرار داده  یکساخته، تنها  كمنایوقوع در حرام ب  زی

شـه سـاختن بهتـر و    یپ ییباکیان شده، صبر و شیه بیان آیه در پاکد. البته همانگونه باش یم
غه یبه ص يا اشاره چیه هین آیم در اینیب یم هکز است. همانگونه ینکدن یسته تر از برگزیشا

 یـک ا یـ درهـم و   یکد فقط توان یم غهیعه مهر صیات شیه بنا بر روایکنشده است. در حال
ـ  یمـ  یدسـت یر و تهین مهر را هر انسان فقی. و ا1ا خرما باشدیا آرد و یمشت گندم و  د توان

ـ نکدن یـ م خرج تر بودن آن از خرکه با وجود ین آیغه در ایر صکند. پس عدم ذکه یته ز، ی
 ت و حرام بودن آن.یاست بر عدم مشروع یلیدل

ه بـه  کـ وجـود دارنـد    یاتیع روایاز مصادر و مراجع تش یبرخات، در ین آیعالوه بر ا
ه یـ عل- یعلـ «ات گفتـه شـده:   یـ ن روایاز ا یکی. در غه داللت دارندیم صیوضوح بر تحر
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فرمودند: رسـول   -ه السالمیعل- یعل«ات گفته شده: ین روایفرمودند: رسول اهللا ا -السالم
رفت، گوشت االغ و ازدواج موقـت  بر در گیه جنگ خک يه و آله از روزیاهللا عل یاهللا صل

 .1»دندیرا حرام گردان
ه خـود را  یکسـان که چگونـه  کن است یدارد ا یم و تعجب وا یآنچه انسان را به شگفت
ه توسط که وسلم) یش رسول اهللا (صلى اهللا علیدانند فرما یم تیعاشقان پروپا قرص اهل ب

 ر پـا گذاشـته و بـه آن   یرا ز ت شدهیروا -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب ین علیرالمومنیام
 دهند. ینم یتین اهمیتر کوچک

ده گرفته و به سراغ یم، نادیردکر کرا ذها  آن نیش از ایه پک یاتیت و آین روایاگر ما ا
ع و ناپسـند  یشـن  یغه را عملیز صینها  آن هکد یم دیم، خواهیم خود برویعقل و فطرت سل
 زان خواهند بود.یدانسته و از آن گر

چ تفاوت یه هکم ینیب یم م،یآشنا شدها  آن غه بایه قبالً در مورد صک یلیبه تفاصبا توجه 
 كپـا  يبداننـد اسـالم بـرا    یستیع بایغه و زنا وجود ندارد. سردمداران تشین صیب یاساس

لت و اخـالق  یفضـ  يو سـوق دادن مـردم بسـو    يجروکردن جامعه از هرگونه فساد و ک
سته جامعه را جامعه قداسـت  یفساد و عادات ناشا هکنیا يده نازل شده است، نه برایپسند

 ماه یکن مدت ازدواج متعه را یمترکعه یاز بزرگان ش یل مردم دهد. برخیبپوشاند و تحو
ند ید ببتوان یم رتیدام انسان با شرف و با غکپرسد  یم انین آقایم از ایدانند. فطرت سل یم

 يارکن مـرد هوسـباز پاسـ   یچنـد ا مادر او در طول سال در آغـوش  یا خواهر و یدختر و 
غه را فقـط  یعه حداقل مـدت صـ  یگر از بزرگان شید یرد برخکد فراموش یشوند؟ البته نبا

خواهـد   کن مـردان هوسـباز سـر بـه فلـ     ین صورت تعداد ایه در اکدانند.  یم چند لحظه
 د.یشک

 عت اسالم؟ین است شریا ایآ
ارم کـ من مبعوث گشته ام تا م« اند: ه وسلم) فرمودهیرسول اهللا (صلى اهللا عل یثیدر حد
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 .1»مال برسانمکاخالق را به حد تمام و 
 ارم اخالق دانست؟کغه را از میع صیعمل شن توان یم ایآ
ه وسـلم)  یـ خدمت رسول اهللا (صلى اهللا عل یمرد جوان يت شده روزیروا یثیدر حد 

نـدارم. از شـما   دن از زنـا را  یشکدست  ییرسول اهللا! من توانا يشان گفت: ایآمده و به ا
 د.یمن حالل قرار ده ين عمل را براینم اک یم تقاضا
ـ اران پی  مرد جوان، ين تقاضایا  ـ امبر (صـلى اهللا عل ی ه وسـلم) را سـخت بـر آشـفته     ی

ها  آن ه وسلم)ینند. اما رسول اهللا (صلى اهللا علکه یه خواستند او را تنبک يا گونه ساخت. به
 ین عملـ یچن یسکرد یپذ یم ایه آکدند یمرد جوان پرسار باز داشتند. و سپس از کنیرا از ا

داد. آنگـاه رسـول اهللا    یب شود؟ مرد جوان پاسخ منفکشاوندان او مرتیاز خو يرا با احد
را با دختران و  ین عملیچن یسکه کرند یپذ ینم زیه وسلم) فرمودند: مردم نی(صلى اهللا عل

ه وسلم) دسـت  یاهللا (صلى اهللا عل ب شود. سپس رسولکمرتها  آن ا مادرانیا خواهران و ی
را از  ین عملـ یه خداوند عالقه او به چنـ کردند کنه جوان گذاشته و دعا یش را بر سیخو

 .2قلبش دور سازد
گـران را  ینار گذاشته و دکرا  يو خودپسند یه خودخواهکآموزد  یم ث به ماین حدیا
ن یـ شـوند ا  یم غهیب صکه مرتیکسانکم. تمام یخود نساز يو هوسباز یخوشگذران يفدا

 پسندند. ینم ا خواهران خودیا دختران و یمسأله را در مورد مادران و 
آن  رده وکغه دفاع یبا شور و شوق فراوان از ص یدر مجلس یشخص يند: روزیگو یم
ـ کر ین او را غافلگیاز حاضر یکیستود. ناگهان  یمرا  . اگـر اجـازه   یرد و به او گفت: فالن
ن سـخن ماننـد   یه اکنم. آن شخص کغه یخواهرت را ص یساعتخواهم چند  یم من یبده

                                                 
 2/613، و حـاکم  2/318، و امـام احمـد   273این حدیث صحیح را امام بخاري در ادب مفرد شماره  -1

 کنید.مراجعه » 1/45سلسله االحادیث الصحیحه لأللبانی «روایت کرده اند. به

سلسـله االحادیـث الصـحیحه    «روایت کرده است. بـه   257-5/256این حدیث صحیح را امام احمد  -2
 مراجعه کنید.» 1/370لاللبانی 
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 رد.کوره در رفت و به آن مرد پرخاش کده شد از یوبکبر سرش  کیپت
چ عـزت و  ین مـذهب، زن هـ  یا در ایم آیعه بپرسیاز بزرگان و سردمداران ش یستیما با

ت یغه شخصـ یرده است؟ صکه اسالم به زن عطا ک ییجاست آن مقام واالکندارد؟  یرامتک
 ه هوسبازان و شهوت رانـان کسازد  یم مبدل یارزش یب ياالکن برده و او را به یزن را از ب

عه یم از بزرگان و سردمداران شـ یخواه یم نینند. ما همچنک یم يارکگر پاسیدیکبه آن را 
ده نخواهد شد؟ اگـر مـا   یشکغه به اختالط انساب یج بودن صیا آخر و عاقبت رایم آیبپرس

ـ را در نظـر بگ  يا جهانگردیعه بازرگان و یش مختلـف   يشـورها که بـه شـهرها و   کـ م یری
غه یند چند زن را به صـ یگز یم اقامت يچند روز يه براکان کند و در هر مک یم مسافرت
ده یمال رسکمان او به حد تمام و یات دجاالن ایه بنا بر رواکن آقا یآورد. اگر ا یم خود در

گر به همان شهرها باز گـردد و بخواهـد   ین سال بار دیچند ا پسران او پس از گذشتیو 
 چگونـه  نـد،  کغه یا زن را صـ یـ ن دختـر و  یگر چنـد یمان خود! بار دیردن اکاملتر ک يبرا
ا پسران او با خواهران خود همبستر نگردنـد؟  یه با دختران خود و کند کن ید تضمتوان یم
غه و عواقـب  یرا از صـ  يرافتمندهـر انسـان شـ    يا مسأله نیوستن چنیا احتمال بوقوع پیآ

 سازد؟ ینم ناپسند آن مشمئز
ت رسول اهللا یرا سپر قرار دادن اهل ب يو هوسباز ین شهوت رانیاران اکدجاالن و دغل

ـ  ین ادعاها همگیم ایدان یم ه مایکدهند. در حال یم ه وسلم) انجامی(صلى اهللا عل ـ پا یب ه و ی
ـ اهـل ب  یرت و زندگانیسه در مورد ک یاساس و باطل هستند. در مؤلفات ت نوشـته شـده   ی

ـ از ا یکیدر  یمو به مو نگاشته شده است. اما حتها  آن یتمام وقائع زندگان  هـا  تـاب ک نی
 رده باشد.کغه یرا ص یت زنیاز اهل ب يه احدکر نشده کذ

امـت اهـل   یق يسـتند. و فـردا  یجز افتراء و بهتان ن يزیث چیات و احادین روای، ايآر
برائـت خواهنـد    شـان یها یگمراهـ  ن دجاالن ویه وسلم) از ایاهللا عل ت رسول اهللا (صلىیب

 جست.
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 شیلواط مرد با همسر خو
ت زن، یگر به مقام و شخصید یعت اسالم و در مذلت و اهانتیگر با شرید یدر مخالفت

 داند. یم ز و روایعه لواط مرد با همسر خود را جایش
ردن کـ م لواط کدر مورد ح -ه السالمیعل- د: از ابا عبداهللایگو یم عفوری یعبداهللا بن اب«

 .1»ندارد یالکباشد، اش یشان فرمودند: اگر زن راضیدم. ایمرد با همسر خود پرس
 .2ز نسبت داده اندین سخن را به ابو الحسن رضا نیا 

ن اسـت  یـ د اباش یم ه أصح و أرجحکآنچه «د: یگو یم لهیر الوسیتاب تحرکدر  ینیخم
 .3»ندکد با همسر خود از راه دبر مجامعت توان یم ه مردک

 یشهوتران يبرا يا لهیوس ن برده و او را بهیت زن را از بیغه شخصین مسأله مانند صیا
 ند.ک یم لیمردان تبد يو هوسباز

سـو   یکله از ینوسین مرد و همسر را جائز و روا دانسته تا بدیزش) بیاسالم جماع (آم
ه کگردند  یصاحب فرزندان يگرید ينند و از سوکع خود را اشبا يزه فطریمرد و زن غر

ند. اما لواط مرد با همسـر  باش یم یشبرد جامعه اسالمیپ يبرا ییرویو نها  آن یچراغ زندگ
زن  يردن مقـام واال کمال یسازد و بجز پا ینم ن دو هدف را برآوردهیاز ا یکچیش هیخو

 نخواهد داشت. يگریجه دینت
ن یـ د، اما با اباش یم ر جائز بودن آنیواضح بر غ یلیدلن مسأله خود یاگر چه شناعت ا

ر شده کعه ذیتب شکن یاز معتبرتر یکیه در ک یتید و روایوجود ما با استدالل به قرآن مج
 م.یپرداز یم م آنیبه اثبات تحر  است،

 د:یفرما یم 222ه یخداوند متعال در سوره البقره آ

ٗذى فَ  لَۡمِحيِض� ٱَعِن  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿
َ
ْ ٱقُۡل ُهَو أ ٰ  لَۡمِحيِض ٱِ�  لنَِّسآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ َح�َّ
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 .]222البقرة: [ ﴾َ�ۡطُهۡرَنۖ 
ا یـ ض (عـادت ماهانـه) جو  یزش با) همسـر را در دوران حـ  یم مجامعت (آمکاز تو ح«
پس در  گردد. یم د و نجس است و باعث رنج و آزاریض پلیبگو خون حها  آن به اند. شده

د ینشـو  یـک نزدهـا   آن د و تا طاهر شدن بـه یزیزش با) همسران بپرهیض از (آمیدوران ح
 ».د)ینکزش نیآمها  آن با یعنی(

ض یزش مردان با همسران خود به هنگـام حـ  یه خداوند متعال مجامعت و آمین آیدر ا
به  ده است. پسیشود را حرام گردان یم نجس از فرج زن خارج یه خونک(عادت ماهانه) 

 ز حـرام یـ شـود ن  ینمـ  جز نجاسـت از آن خـارج   يزیشه چیه همکن صورت دبر زن یهم
 د.باش یم

ض حـرام  یفـرج) در دوران حـ   یعنـ یزش با همسـر ( ین چون تنها راه آمیو عالوه بر ا

ْ ٱفَـ﴿ گشته است، معبود بر حق فرمـوده  در دوران عـادت  « ﴾لَۡمِحـيِض ٱِ�  لّنَِسـآءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا
زش بـا  یـ ن خود دال بر حـرام بـودن آم  یو ا». دیریناره بگکزش با) همسران یماهانه، از (آم

شد در  یم ه فقط خواستهیبود در آ یم ن مسأله حاللید. چون اگر اباش یم همسر از راه دبر
فاعتزلوا الفروج «شد:  یم نار گرفته و گفتهکزش از راه فرج یدوران عادت ماهانه تنها از آم

ند به حالت حالل ک یم عه ادعایه شکزش از راه دبر آنگونه یآمو حالل بودن » ضیالمح یف
 زش حـالل بـا همسـر، قُبـل (فـرج) او     یه تنها راه آمکماند. اما از آنجا  یم یبودن خود باق

زش با یآم يبرا یگر راه حاللیدن عادت ماهانه حرام شده و دین راه با فرا رسید و اباش یم
زش بـا )  یـ در دوران عـادت ماهانـه از (آم  «نـد:  همسر وجود ندارد خداوند متعـال فرمود 

 ». دیریناره بگکهمسران 
ـ یر رواکـ م بـه ذ یپـرداز  یمـ  نـون کد، ایپس از استدالل به قرآن مج از  یکـی ه در کـ  یت

د. باشـ  یمـ  ح لواط مرد با همسر خودیم صریانگر تحریر شده و بکعه ذیتب شکن یمعتبرتر
دبر زنان امت من، بر  اند: ه و آله فرمودهیاهللا عل یرسول اهللا صل«ت گفته شده: ین روایدر ا
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 . 1»دباش یم مردان امت من حرام
ه دجـاالن  کاج دارد؟ اما آنچه ین واضحتر احتیاز ا یع به سخنین عمل شنیم ایا تحریآ

ه انسان دروغگو باالخره خـود را  کن است یرند ایاز آن درس عبرت بگاند  هرگز نخواسته
ر دجاالن را رسوا یت خود و ساین روایر اکه با ذیه ابن بابوکرد. همانگونه کرسوا خواهد 
 ساخته است.

                                                 
 کتاب النکاح باب النوادر. 3/468من ال یحضره الفقیه البن بابویه القمی  -1





 
 
 

 ،عه و عاشوراءیش
 در اسالم ءعاشورا

در  يرخ داد جـا دارد مقـدار  ربال کـ قبل از آغاز سخن در مورد عاشوراء و آن چه در 
ه یعل- یموس يامبریدوران پ یعنیش از اسالم ین روز از دوران پیت ایلت و اهمیمورد فض

 م.ینکصحبت  -السالم
ردنـد متوجـه   کنـه هجـرت   یه به مدکه وسلم) از میه رسول اهللا (صلى اهللا علیکهنگام«

ـ أله را جون مسـ یـ شان علت ایرند. ایگ یم ان روز عاشوراء را روزهیهودیشدند  ا شـدند.  ی
را  -ه السـالم یعل- یه خداوند متعال موسکان در پاسخ گفتند: در روز عاشوراء بود یهودی

روز عاشوراء را  ین نصرت الهیرانه اکرد. و ما به شکا غرق ینجات داد و فرعون را در در
شماها به ن سخن فرمودند: من از یدن ایه وسلم) با شنیامبر (صلى اهللا علیم. پیریگ یم روزه

ـ تر هسـتم. پـس از ا  یکنزد یبرادرم موس شـان عاشـوراء را روزه گرفتنـد و    یه اکـ ن بـود  ی
 . 1»ز روزه دار خواهم بودینده زنده بمانم تاسوعا را نیفرمودند: اگر تا سال آ

د. و بـر  باشـ  یمـ  كمـون و مبـار  یم يه روز عاشوراء روزکآموزد  یم ث به ماین حدیا
ن روز و تاسـوعاء  یان اکروز را بجا آورده و در صورت امن یرانه اکه شکمسلمانان است 

شـوم و   يان روزیعین روز نـزد شـ  یـ م ایدان یم ما یه همگکرند. اما همانگونه یرا روزه بگ
 د.باش یم بت بارکن

 رخ دادربال کاهل سنت و آنچه در 
ـ نوه پ يربال براکه در ک کیاهل سنت و جماعت از فاجعه دردنا ـ امبر (صـلى اهللا عل ی ه ی

ار ناراحـت  یشان رخ داد، بسیو همراهان ا -اهللا عنهما یرض- ین بن علیحس یعنیوسلم) 
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دهنـد و بـا    یم ان در روز عاشوراء انجامیعیه شک ین حال آن اعمالیاما در ع اند. و افسرده
نگونه اعمال را شرع حرام و یند. ادان ینم سازند، را روا یم ر خود را خون آلودیقمه و زنج

س گـرفتن از  کردن و عک يلمبرداریاز دشمنان اسالم با ف ياریدانسته است. بسح یعقل قب
ـ   یا را از اسـالم منزجـر و متنفـر    هـا   آن ر مسـلمانان یـ ن غینگونه مراسـم و پخـش آن در ب

ده یرا حرام گردانها  آن ء بوده وينگونه امور برین اسالم از این مبیه دیکدر حال اند. ساخته
 است.

 عه و عاشوراءیش
 كر خود را به خایرده و با قمه و زنجکاه به تن یس يها لباس ان در روز عاشوراءیعیش

را بـه   یت الهـ یو رضا يخشنودها  آن ينگونه اعمال برایپندارند ا یم شند. وک یم و خون
ش یروان خویفتن پیفر يعه برایه بزرگان و سردمداران شک یتیدنبال خواهد داشت. در روا

انـد،  یا خـود را بگر یـ د و یـ ن بگریس در سوگ حسکهر «ت: گفته شده اساند  ردهکجعل 
خته شود خداوند متعال تمـام گناهـان او را   یر کقطره اش یکاگر از چشمانش تنها  یحت
 .1»آمرزد یم ا باشند،یف درکاگر به اندازه  یحت

 شـانند ک یمـ  و خـون  كه در مراسـم روز عاشـورا خـود را بـه خـا     یکسـان کما از تمام 
ر و قمـه بـه سـر و صـورت     یه با زنجکرده کا خداوند متعال مسلمانان را امر یم آیپرس یم

ست؟ ین یشکخود ینگونه مراسم نوعیا مردن در ایخود زده و خود را خون آلود سازند؟ آ
 ه: کست ین یش الهین فرمایدن با اینگونه اعمال مخالفت ورزیا دست زدن به ایآ

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
 .]195البقرة: [ ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقواْ بِ�

 ».دینکافیه و خطر در نکو خود را به مهل«
ت رسـول اهللا  یـ ه از اهـل ب کـ  ین بن علین است پاسخ داده شود ما در سوگ حسکمم

گـر  یم. ما بار دیشانک یم و خون كنگونه به خایند، خود را اباش یم ه وسلم)ی(صلى اهللا عل
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اهللا  یرضـ - ین بـن علـ  یه حسـ کـ د یمسأله اعتقاد ندارن یم مگر شما به ایپرس یها م آن از
د؟ باش یم نیجز بهشت بر يزید چیدند؟ و مگر پاداش شهیربال بشهادت رسکدر  -عنهما

ه بـه شـهادت   ک یسکشاندن در سوگ کو خون  كو خود را به خا يه و زاریپس چرا گر
 نائل آمده و بهشت را پاداش گرفته است؟

شـته شـدن   کبـه سـبب    ين مراسم ناپسندیچن ییواقعاً بر پام اگر یپرس یم نیما همچن
ـ باش یم ه وسلم)یت رسول اهللا (صلى اهللا علیاز اهل ب یشخص  ین مراسـم ید، پس چرا چن

 یبتیشـان از هـر مصـ   یه رحلـت ا کـ ه وسـلم)  یـ وفات خود رسول اهللا (صلى اهللا عل يبرا
ه کد الشهداء یحمزه سدن یبه شهادت رس يا چرا برایشود؟ و  ینم تر است، برگزارکدردنا
تر کع تـر و دردنـا  یـ بس فظ ید و به صورتباش یم ه وسلم)یرسول اهللا (صلى اهللا عل يعمو

دنـد و  یشـان را ندر ینه این سکیشود؟ مگر مشر ینم ختهیر کاش يد، قطره ایبشهادت رس
و نوحه  ینه زنیشان مراسم سیا ياوردند؟ پس چرا هر ساله براینه بدر نیجگرشان را از س

ر بن کربال از ابوبکر واقعه کا چرا دجاالن عمامه به سر هنگام ذیشود؟ و  ینم بر پا یخوان
ب فرزنـد و بـرادر و بـرادر زاده    یـ ه بـه ترت کر بن حسن کو ابوب یر بن علکن و ابوبیحس
 یچ نامیشته شدند، هکربال کشان در حادثه یبوده و با ا -اهللا عنهما یرض- ین بن علیحس
ننـد؟  ک كخ پایرا از صفحات تارها  آن نند نامک یم یتمام وجود خود سعه با کبرند. بل ینم
هـا   آن ر و عمر و عثمان داشتند مطمئنـاً در سـوگ  کجز ابوب یت اگر نامین عده از اهل بیا
هـا   آن ه پدران بزرگواریکگشت. اما از آنجائ یم دهیدر ها بانیگر شد و یم ختهیها رکز اشین
فه رسـول  یرا به پاس خدمات خلها  آن ین بن علیطالب و حسن و حس یبن اب یعل یعنی

را از صفحات ها  آن ناماند  ردهک یر نام نهادند دجاالن سعکه وسلم)، ابوبیاهللا (صلى اهللا عل
اران رسول اهللا (صـلى اهللا  ین یب یمیان به رابطه و عالقه صمیعینند تا شکعه محو یخ شیتار
 عهیه سردمداران مـذهب شـ  کرا همانگونه ها  آن نبرند و یپشان یت ایه وسلم) و اهل بیعل
 خواهند دو قطب مخالف هم بپندارند. یم

گردد سبب بوجود آمدن مراسم عاشـوراء هرگـز حـب اهـل      یم ارکب آشین ترتیو بد
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ها  یه سنکروان خود ین مسأله به پین ایعه پس از تلقیه سردمداران شکت نبوده است. بلیب
ـ    يخواهند با برگزار یم  را به شهادت رساندند، ین بن علیحس  ین مراسـم یهـر سـاله چن

از  یفروزان نگاه دارند تا بتوانند براحتها  یان و سنیعین شیرا بها  ینیآتش اختالفات و بدب
 رند.یبگ ین آب گل آلود ماهیا

اگر به سـبب   یحت ین مراسمیردن چنکر است اهل سنت و جماعت بر پا کالزم به تذ
ن یـ در د یبدعتآن را  ز ندانسته ویز جایه وسلم) باشد را نیسول اهللا (صلى اهللا علرحلت ر

 آورند. یم بشمار
م بـر  یدال بر تحر یه همگکم یگرد یم عه آشنایت از مصادر معتبر شینون با چند رواکا
 چون مراسم عاشوراء هستند. یردن مراسمکپا 

ـ ه ایکپوشند. در حال یم اهیلباس س يان در روز عاشورا و مراسم عزاداریعیش ن عمـل  ی
 دانند. یم ن امام خودیاو را اولها  آن هکاست  یسکمخالف ارشاد 
 انـد:  فرمـوده  -ه السـالم یـ عل-طالـب   یبن اب ین علیرالمومنید: امیگو یم یابوجعفر قم

 .1»ه، لباس فرعون استید. چون لباس سینکاه به تن نیلباس س«
ه وسـلم)  یت رسول اهللا (صلى اهللا علیمتضمن وصه ک یتیدر روا یافکتاب اصول کدر 

به هنگام وفـات  «شان نقل شده: یاز قول ا د، باش یم -اهللا عنها یرض-به دختر خود فاطمه 
و ». ن و بر جنازه من نوحه سرا مگمارکبر پا م يون و زاریمن صورتت را چنگ مزن و ش

به هنگام شستن  - عنهاهللا یرض-طالب  یبن اب یه علکت شده یتاب نهج البالغه رواکدر 
ه و یاگر شما ما را از گر« اند: ن گفتهیه وسلم) چنیفن پوشاندن رسول اهللا (صلى اهللا علکو 
ـ ارشاد مـان نفرمـوده بود   ییباکیرده و به صبر و شکن ینه يزار دگان را بـا  یـ د کد، اشـ ی
 .2»میردک یم ستن بر شما تمامیگر

عه نقـل شـده   یتب شـ کن یتر از معتبر یکیه در کت ین رواید با توجه به ایپرس یستیبا
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 شند چه خواهد بود؟ک یم و خون كه در روز عاشورا خود را به خایکسانکاست، عاقبت 
ه کـ نقـل شـده    -اهللا عنهما یرض- ین بن علیعه از حسیات شیگر از رواید یکیو در 

دهم اگر من  یم خواهرم! تو را به خداوند قسم« ن گفتند:ینب چنیخطاب به خواهر خود ز
راه  يون و زاریمـن شـ   ين و به صورتت چنگ مزن و براکبانت را پاره میشته شدم گرک
 .1»ندازیم

ثابـت   انـد،  ع نقل شدهیتب معتبر مذهب تشکه در ک یاتیه با استدالل به رواکپس از آن
مخالف  ییو نوحه سرا ير مراسم عزاداریردن مراسم تاسوعا و عاشورا و ساکگشت بر پا 

د، باشـ  یمـ  شـان یت ایـ ه وسلم) و اهـل ب یرسول اهللا (صلى اهللا عل يارشادات و رهنمودها
 م:یساز یم ارکرا آش یمیقت عظیرا مطرح و حق یار مهمینون سؤال بسکا

 بودند؟ یسانکچه  ین بن علیحس یقین حقیقاتل
- یعلـ ن بن یحس یقیپندارند قاتل حق یم شانیاز ساده اند ياریه بسکبر خالف آنچه 

 شـان یرو و هـوادار ا یـ ه خـود را پ ک یسانکنبوده است مگر همان  یسک -اهللا عنهما یرض
 ین بـن علـ  یست هزار تن از اهل عراق با حسـ یب«د: یگو یم نید محسن امیند. سدانست یم
شان را یردند و اکه شان شورش یرده و بر علکانت یشان خیت به ایردند. اما در نهاکعت یب
 .2»شتندک

ند دانسـت  یمـ  تیـ ن و اهل بیرو حسیعه و پیه خود را شیکسانکد خطاب به یزیحر بن 
ـ ه اکـ د یمگر شما نبود«ن گفته است: ینچنیا د. امـا  یـ ن بنـده صـالح را نـزد خـود خواند    ی

د و قصـد  یـ در دست خود قـرارش داد  يرید او را مانند اسیشان نزد شما رسیه ایکهنگام
 .3»راب نسازدیشما را س یگدوارم خداوند در روز تشنید. امیردکجان او را 
 شـان یرو ایـ عه و پیه خـود را شـ  یکخطاب به آنان -اهللا عنهما یرض- ین بن علیو حس
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ده و یوه فرا رسیدن میه وقت چکد ینفرستاد یکمن پ يمگر برا« اند: ن گفتهیند چندانست یم
خـود   یادرسیند. شما ما را به فرکتان کم. خداوند هالیپارچه هستیکدالور و  یما سربازان
ه کرا  ید و آتشیه ما قرار دادیه در دست ما بود بر علکرا  يرید و سپس شمشیفرا خواند

 .1»دیردکه ما فروزان یم، بر علیه دشمنانتان بر افروخته بودیما بر عل
را فرقه فرقـه و گـروه   ها  آن !یاله«ن گفتند: یرده و چنکدعا ها  آن هیشان سپس بر علیا

مـان  یاریگروهشان گردان. و والت امور را از آنان خشنود مساز. مـا را فـرا خواندنـد تـا     
 .2»رده و قصد جان ما را دارندکام یه ما قینون بر علکدهند. اما ا

وفـه شـدند و   که وارد یکن هنگامیبن حس یعل«د: یگو یم مذهب یعیمورخ ش یعقوبی
ـ مـا گر  يه بـرا کد ینیرا ببها  نیا تند فرمودند:افیان ین شهر را گریزنان ا  ننـد. مـن  ک یمـ  هی

 .3»شتن دادکما را به ها  آن جز یسکم چه دان ینم
اهللا  یرضـ - ین بن علـ یحس یقین حقیه قاتلکم یرس یم جهین نتیات به این روایما از ا

بزرگان ه کند. و آنچه دانست یم شانیرو و هوادار ایه خود را پکبودند  یسانکهمان  -عنهما
 یرضـ - ین بن علـ ین حسیرده و اهل سنت را قاتلکن یروان خود تلقیع به پیو رهبران تش

ردن از کـ ه هدف از آن سوء استفاده ک یجز افترا و بهتان يزیچاند  ردهک یمعرف -اهللا عنهما
 ست.ید نباش یم ها آن ان و به استعمار در آوردنیعیش

 عه و خمسیش
 یعیسوره االنفال بر هر فرد ش 41ه یبا استدالل به آع یبزرگان و سردمداران مذهب تش

ـ    یی%) اموال و دارا20ه خمس (کاند  مذهب واجب دانسته ان یعیامـر شـ   یخـود را بـه ول
ن یرده است. اکدا یع راه پیبه مذهب تش يدیجد يب بدعت و نوآورین ترتیبپردازد. و بد

چ یه هـ یـ ن آیه اکبرد  یپ انتو یم مهیرکه ین آیگذرا به ا یبا نگاه یه حتکاست  یدر حال
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ه در کـ نـد  ک یم صحبت ییمتهایه در مورد غنکمسلمانان ندارد. بل ییبه اموال و دارا یربط
ـ افتند. خداوند متعـال در ا  یم ن به دست مسلمانانکیفار و مشرکجنگ با   مـه یرکه یـ ن آی

 د:یفرما یم

ْ ٱ۞وَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ   .]41األنفال: [ ﴾لسَّ
شـان  یشاوندان ایامبر و خویخداوند و پ يد برایمت برده اید خمس آنچه به غنیو بدان«

 ».دباش یم نیمان و فقراء و مسافریتیالمطلب) و  یهاشم و بن ی(بن
امبر اسـالم (صـلى   یرت پیبه س یه، مختصر نگاهین آیار و واضح اکآش یعالوه بر معن

ـ ک -اهللا عنه یرض-طالب  یبن اب یه وسلم) و علیاهللا عل ش از چهـار سـال عهـده دار    یه ب
ه گـرفتن خمـس از در   کن مسأله خواهد بود یانگر ایر ائمه بین سایخالفت بودند و همچن

 بوجود آمده است.ها  آن ه پس از زمانکاست  یو بدعت يمسلمانان، نوآور ییآمد و دارا
ه وسلم) و خلفـا، مسـئول   یه در زمان رسول اهللا (صلى اهللا علیکسانکنام  ین حتیمؤرخ
ـ اما در تمـام ا انـد.  ردهکـ ر کـ را در مؤلفات خود ذاند  ات بودهکز يجمع آور هـا   تـاب ک نی

است  يدیین مسأله مهر تأیبه اخذ خمس از مسلمانان نشده است. ا يا اشاره نیتر کوچک
ان یعیاله از اواخر قرن پنجم بـر سـر شـ   کن یه معتقد هستند اک ینیبر نظر آن عده از محقق

ـ ار و نماکرد. آشکر یار سرازکبیب دجاالن فریرا به جها  آن گذاشته شد و اموال ان بـودن  ی
عه او را مقدس لقب یه شک یلیعه همچون احمد اردبیاز بزرگان ش یبرخ ، يالهبردارکن یا

رده و اخـذ خمـس   کرد آن را  يزیو آبرور ییم رسوایه از خوف و بکداده را بر آن داشته 
 مردم را حرام دانسته است. ییاز در آمد و دارا

ان در مقابـل ترفنـد خمـس    یعیاز شـ  یگروهـ انـد   داده یمـ  ه دجاالن احتمـال کاز آنجا 
ن رابطه پرداختنـد تـا   یدر ا یاتیرده و از پرداخت آن سرباز زنند، به جعل رواک یادگستیا
ـ از ا یکـی ان بهراسانند. در یو عص یشکن سریان را از عاقبت ایعین گونه شیا ات یـ ن روای

ن به یمتر از آن سرباز زند، از ظالمکا یدرهم و  یکس از پرداخت کهر «گفته شده:  یجعل
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افر کـ ن حق را روا داند، یس نپرداختن اکخواهد بود. و هر ها  آن ن حقیت و غاصبیاهل ب
 يزین چیم ارزشترکدم: یپرس -ه السالمیعل-ر آمده: از ابو جعفر یبص یاست. در خبر از اب

شان در جواب فرمودنـد: خـوردن در   یست؟ ایند چکه انسان را به درون جهنم خواهد افک
 .1 .»م..یما هست یقیم حقیتیم. و یتیاز مال  یهم

 يو غـارتگر  يان را بـه دزد یعیش، شـ یش دادن سهم نا مشروع خویافزا يدجاالن بر ا
آن را  به دستت افتاد یناصب ییجا اموال و داراکهر «گفته شده:  یتیدر روا اند. ردهکق یتشو

ـ ی. و در روا2»به ما بدهآن را  ن و خمسکغارت  غصـب  «گفتـه شـده:    يگـر ید یت جعل
، تمـام  ین دجاالن از ناصبید مراد ای. جالب است بدان3»حالل است یناصب ییاموال و دارا

 .4دانند یم مقدم یر و عمر را بر علکه ابوبکهستند  یسانک
و  يش را علنـاً بـه دزد  یروان خـو یخود پ يبهایردن جکپر  يد دجاالن چگونه براینیبب

ـ ن هـا  گروه وها  ن فرقهیارترکو تبهن یتر پست یه حتک يارکنند! ک یم قیتشو يغارتگر ز ی
 دارند. یم ش را از آن بر حذریروان خویپ

عه از راه جمـع خمـس و جمـع    یه علمـا و رهبـران شـ   ک ییها بر در آمد ياگر ما نظر 
غه یهمچون ص ییهایم و هوسرانیاندازیآورند ب یم ارتگاهها و مراقد بدستیه در زک یاموال

و ن یتـر  شه خوشـگذران یهمها  آن هکم برد یخواه یته پکن نیم، به ایرا مد نظر داشته باش
خـود   يهایو هوسـباز  یه خوشگذرانک یژگین ویاما با ا اند. ن افراد جامعه بودهیهوسبازتر

 ن موضـوع هرگـز  یـ دهند. بـا توجـه بـه ا    یم ت انجامیاز اهل ب يروین و پیرا تحت نام د
را  غه قـول حـق  یهمچون ص یراتکدر مورد مسأله خمس و منها  آن د انتظار داشتیبا ینم

ش و یرا از دسـت داده و عـ   ین صورت در آمد هنگفتیند. چون در ایروان خود بگویبه پ

                                                 
 .2/366علیقات مراجعهم فی هذا العصر للیزدي العروه الوثقی و بهامشها ت -1
 .6/340، وسایل الشیعه للحر العاملی 484. السرائر البن ادریس ص 1/384تهذیب االحکام للطوسی  -2
 .11/60. وسایل الشیعه للحر العاملی 2/48تهذیب االحکام للطوسی   3
 .6/341،342. وسایل الشیعه للحر العاملی 471السرائر البن ادریس ص  -4
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به نظر من اگر به «د: یگو یم ن رابطهیسالوس در ا یتر علکدهند. د یم نوش خود را بر باد
بـه   یر امت اسـالم یه و ساین جعفریچگاه اختالفات بیبود، ه ینم ن اموال هنگفتیسبب ا

ن یـ محفوظ نگاه داشتن ا يبراها  آن از علما و بزرگان ياریرا بسیماند. ز ینم ین حد باقیا
 .1»سازند یم ق تریرا عمها  آن در آمدها به اختالفات دامن زده و

 عه و اذانیش
عه یه نزد بزرگان شـ ک یاز مسائل یکیم یا ردهکن مسأله اشاره یز به ایه قبالً نکهمانگونه 

بر جامه عمل پوشاندن به آن دارند، مخالفت  یداشته و همواره سع يت فوق العاده ایاهم
 يبـرا هـا   آن د.باشـ  یم شتر با معتقدات و عبادات اهل سنت و جماعتیدن هر چه بیورز

ف و یـ تحـت تحر آن را  رده وکـ ز رحـم ن یبه عبارات اذان ن ن هدف، یدن به ایتحقق بخش
از شـهادت دادن بـه رسـالت رسـول اهللا      اذان پس يدر اثناها  اند. آن ل خود قرار دادهیتبد

ـ   یو حجت بـودن علـ   یه وسلم)، به ولی(صلى اهللا عل  -اهللا عنـه  یرضـ -طالـب   یابـن اب
رده و در کز به اذان اضافه یرا ن» ر العملیخ یعل یح«ن عبارت یدهند. و همچن یم شهادت

 نند.ک یم رارکن عبارت را دوبار تیگفتن، ا» ال اله اال اهللا«بار یک يان به جایپا
ـ   یز علیگفته شود اهل سنت و جماعت ن یستیبا یقبل از هر سخن -طالـب   یابـن اب

ـ داننـد. امـا ا   یم اء خداوندیاولن یتر ين و با تقویارترکزیاز پره یکیرا  -اهللا عنه یرض ن ی
افزدون عبارات اذان باشد. چون اذان ماننـد   يبرا يزه ایل و انگیتواند دل ینم اعتقاد هرگز

تنها از جانـب خداونـد متعـال    ها  آن فکیم و که کنیا یعنید. باش یم یفیتوقر عبادات یسا
 گردد. یم ن و مشخصییتع

شات و ارشادات خداوند ید به فرمایر عبادتها خود را مقیز مانند سایدر اذان ن یستیما با
ه هـر فرقـه و   کـ بـود   یمـ  م. اگر روایه وسلم) قرار دهیامبر اسالم (صلى اهللا علیمتعال و پ

را  یعبادات اسالم خود،  ينشاندن باورها یرسکبه  يش و برایالت خویبنا بر تما یهگرو
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 اهد، خداکبها  آن ا ازیاضافه و ها  آن را به يف قرار دهد و اموریل و تحریدستخوش تبد
 چه آمده بود؟ یداند تا به امروز بر سر عبادات اسالم یم

 يگریافزودن عبارات د يرا به رو ن عبارات به اذان، دریتوجه داشت افزودن ا یستیبا
ـ ن -هم السـالم یعلـ -امبران یـ ر پیبه رسالت سا توان یم ند. به عنوان مثالک یم ز بازین ز در ی

 اذان شهادت داد. ياثنا
ـ را ن -اهللا عنهمـا  یرضـ -ن یبودن حسن و حسـ  یه شهادت به ولکنیا ایو   ز بـه اذان  ی

 ا...یرد. و کرار کرا ت» ال اله اال اهللا«عبارت  شتریا بیان اذان سه بار و یا در پایرد. و کاضافه 
ـ ه اکـ بـود   يل صفویو در دوران سلطنت شاه اسماع يعه از قرن دهم هجریاذان ش ن ی

ـ داد. ا ين بدعتها را در خود جایرفت و ایدر خود پذ یف را بطور رسمیل و تحریتبد ن ی
اهللا  یرضـ -شـان  یمند اطالب و فرزندان برو یابن اب ین علیر المومنیه امکبدان معنا است 

د ین سـبب سـ  یهسـتند. و بـه همـ    يبـر  يو نـوآور  ين بدعت گذاریاز ا -نیعنهم اجمع
رود در  یم بشمار يعه در قرن پنجم هجریمذهب ش ين علمایتر بزرگ از یکیه ک یمرتض

ـ أشهد أن عليـاً ويل اهللاد: یس در اذان بگوکهر «ن رابطه گفته است: یا  ی، فعل و عمل حرام

م تعصـب  ینـ ک یمـ  مـا مشـاهده   یه همگـ کـ اما متاسفانه همانگونه ». ب شده استکرا مرت
دن با اهل سـنت و جماعـت سـبب گشـته مـا      ید به مخالفت ورزیورانه و عالقه شدکورک

ه در آن مانند زمان رسول اهللا (صلى کم یابیعه را بیمسجد ش یک یا حتیم در تمام دنینتوان
 شان اذان گفته شود.یطالب و فرزندان برومند ا یبن اب یه وسلم) و علیاهللا عل

 یاز سخنان دانشمند گرام ين مسأله به گوشه اینجا جالب است در رابطه با ایدر ا
ع و ملقب شدن به یافتن به درجه اجتهاد در مذهب تشیه پس از دست ک یابوالفضل برقع

هل سنت و رده و به مذهب اکن مذهب اعتراف یت اهللا به اشتباهات موجود در ایآ
ه در وسائل کو چنان«... ند: یگو یم شانیم. ایداشته باش يا اشاره ده است،یجماعت گرو

كيفية «الوسائل در باب  كتاب مستدرکن یعه است و همچنیتب معتبره شکه از کعه یالش

ل و امام صادق و باقر یه وسلم) و جبرئیاذان رسول خدا (صلى اهللا عل »األذان واإلقامة
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عه یون شیاز روحان یندارد. آن وقت در مجمع» اهللا یول یعل«دام کچیدر ههمه نقل شده 
 ينفر مجتهد نما یکه ک یالنیم يه آقاکر دادم، به من جواب دادند کن را من تذیهم

مل را رسول کن مین است. من گفتم: ایمل شهادتکت میشان است گفته شهادت به والیا
نفر  یکه ک یالنیستند و فقط مدان ینم رگیو ائمه د یل و علیخدا و امام صادق و جبرئ

ند: یگو یم نانیرده است؟!! باضافه اک كخبر از قرآن است در یب کمسل یصوف يعالم نما

ه یه در سوره نساء آکالم خداست کحاً ضد قرآن و ین صریو ا »أشهد أن علياً حجة اهللا«

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ فرموده: 165 بَّ�ِ ِ ٱرُُّسٗ� مُّ � َ�ۡعَد  �َّ  ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ
بشارت و انذار تا پس از آنان، خلق را بر  يم برایرسوالن را فرستاد یعنی .]165النساء: [

نهج البالغه فرموده است:  91اهللا عنه) در خطبه  ی(رض ینباشد. و خود عل یخدا حجت

ز در نهج البالغه یحجت خدا به آمدن محمد تمام شد. و ن یعنی. »متت بنبينا حممد حجته«

ز آن یبه حضرت محمد ختم شد. و ن یوح یعنی »ختم به الوحي«ر فرمود: یحضرت ام

 . معلوم»كافيةأرسله بحجة «بودن قرآن فرموده:  یافکحضرت درباره قرآن و حجت 

ان یطالب. و عالم نما یابن اب یدارند ضد قرآن و هم ضد امام عل ینان اعمالیشود ا یم
 خود يبه رو ینند ولیب یم راها  خود بدعت يها انکحفظ د يا برایند و دان ینم ایشان یا

د یا د حجت تراش شدهیشما آمد ال اول:کاش«... د: یگو یم نیهمچن ی. برقع1»آورند... ینم
از ائمه خود را  ید. هر امامید حجت قرار داده ایه خواسته اکس را کو در اسالم هر 

را فقط  ینیه حجت دکنید. با ایخوان یم را حجت االسالم ییو هر عالم نما ینیحجت د
 165ه یند. خدا در سوره نساء آکب یت او را تصوید حجت بداند و حجیبا یتعال يخدا

ِ�َن ﴿ ست و فرموده:یگر حجت نید یسکن یمرسلاء و یه پس از انبکفرموده  َبّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
ِ ٱَوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  �َّ و شما به دروغ  .]165النساء: [ ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ

د. یرده اکد اسالم را خراب یهر چه خواسته ا یر نام علید و زیدان یم یرو علیخود را پ
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متت بنبينا حممد (صىل اهللا عليه «فرموده:  90اهللا عنه) در نهج البالغه در خطبه  ی(رض یعل

د. یه وسلم) تمام گردیغمبر ما محمد (صلى اهللا علیحجت خدا به پ یعنی »وسلم) حجته

أشهد أن «د: ییگو یم د ویزن یم ادیخود بر ضد قرآن فر يویپس چرا شما در اذان و راد

د به یرده اکان خود جعل یشوایپ يه براکخود  یجعل يها ارت نامهیز و در »علياً حجة اهللا

امام معدوم  يو برا »السالم عليكم يا حجة اهللا«د: ییگو یم رده وکاز آنان خطاب  یکهر 

ه در مقابل کد یترس نمى ا از خداید. آیا دهیالوجود موهوم لقب حجت بن الحسن تراش
 1»دیینما یم اعالم ات آنید و بر ضد آیزن یم ادیتاب او فرک
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 خاتمه

ـ ه آکـ م یردکن سؤال را مطرح یتاب اکن ید ما در مقدمه ایاد داشته باشیاگر به  ا شـما  ی
ومعتقـدات  ن مـذهب  یرامون ایرا پ ینون شما مسائلکد؟ مطمئناً ایشناس یم ع رایمذهب تش

 يهـا  بخـش  در یق الهیه به توفکآنچه د. یستدان ینم راها  آن نیش از ایه پکد یآن دانسته ا
ـ یه مذهب شکرساند  یم جهین نتیما را به ا ر شد، کتاب ذکن یمختلف ا در  يعشـر  یعه اثن
 گرفته است. يادین اسالم فاصله زین مبیم دیاز تعال يو عباد یدتیمسائل عق

ه در مـذهب  یکـ نـد در حال ک یمـ  امر یتاپرستیکد و یرا به توح ن مسلمانانین مبید -
ن یت نثار ائمه شده است و همچنیربوب يها یژگیو ات ویاز خصوص ياریع بسیتش

 شوند. یم بجا آورده ینیر رهبران دیائمه و سا ياز عبادات برا یمیقسمت عظ
را  ین ارشادات الهیاملترکن و یاست و بهتر یتاب آسمانکن ید آخریقرآن مج  -

 يها نسل تاب بر تمامکن یحجت بودن ا يد. معبود بر حق براباش یم شامل

ۡ�َا  ﴿ به عهده گرفته و فرموده است:آن را  ت، محفوظ نگاه داشتنیبشر إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ز حافظ یو ما نم یا ردهکما قرآن را نازل « .]9احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱ

 ».مینگاهبان آن هستو 
شود قرآن در زمـان   یم ده گرفته شده و ادعایناد یش الهین فرمایع ایاما در مذهب تش

شـان مـورد   یه بوده اما پس از وفات ایآ 17000ه وسلم) شامل یامبر اسالم (صلى اهللا علیپ
ده یه رسیآ 6236ات آن به یه امروز عدد آک يا گونه قرار گرفته به یف و دستخوردگیتحر

 ده است.یشکخط بطالن  یع اسالمین مصدر تشریعه بر اولیب شین ترتیاست. و بد
 ين حامالن لـوا یه اولکه وسلم) یاران رسول اهللا (صلى اهللا علین اسالم ین مبیدر د -

 ه وسـلم) بـه  یـ م رسـول اهللا (صـلى اهللا عل  ینندگان ارشـادات و تعـال  کاسالم و نقل 
برخوردار هستند.  یژه و احترام خاصیگاه ویند، از جاباش یم پس از خود يها نسل
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اران رسـول اهللا (صـلى   یاز  يع بجز تعداد انگشت شماریه در مذهب تشیکدر حال
ن یو بـد  انـد.  را مرتد و دشمنان اسـالم دانسـته شـده   ها  آن یه وسلم)، همگیاهللا عل

ه کـ  یثیاحاد یعنی یع اسالمیگر از مصادر تشرید ين مذهب بر مصدریب در ایترت
ده یشـ کخـط بطـالن    انـد،  ردهکت یشان روایه وسلم) از ایمبر (صلى اهللا علایاران پی

ه وسلم) خود یاز ارشادات رسول اهللا (صلى اهللا عل يرویپ ين مذهب بجایشده و ا
 ن ساخته است.یوزراه بن اع یباطل جابر جعف يب و ادعاهایاذکرو ایرا پ

 يرجعت و مهد نت ویمان به طیع همچون ایر اعتقادات مذهب تشین سایو همچن -
 ار و ظاهر دارند.کآش ين مقرر داشته تضادیبا آنچه اسالم راست یغائب و... همگ

د و بـه پاسـخ   یـ ع و معتقـدات آن را شـناخته ا  ینون مذهب تشکشما ا خواننده محترم!
ه اختالفـات  کـ د یـ د و دانسته ایبرده ا یم پیتاب مطرح ساختکن یه ما در مقدمه اک یسؤال

همچون  ین و مسائل فقهیاهل سنت و جماعت تنها در فروع د ن مذهب و مذهبین ایب
در اصـول و   ین دو مذهب حتین ایه بکباشد. بل ینم ا اذان گفتنیچگونه نماز خواندن و 

 وجود دارد. یز اختالفات فراوانین نیان دکار
ه همانا بـر حـذر   کتاب کن یف ایم به هدف خود از تألیم توانسته باشیدواریان امیدر پا

ن آگـاه سـاختن   یع و همچنـ یع سردمداران تشـ یغات وسیمذهبان ناآگاه از تبل یسن داشتن
 م.یافته باشید، دست باش یم قت مذهب خودیعه مذهبان از حقیش

 . وسالم عىلوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. سبحان ربك رب العزة عام يصفون

 هللا رب العاملني. املرسلني واحلمد

 :مؤلف

 ابو عبدالرحمن
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