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 ��م اهللا ا����ن ا����م
سالمه ر� و نام صلواتسالم ىلع خ� األالوالصلوة و م�،ـاحلمد هللا رب العال

 �عد:وىلع آهل وصحبه وسلم، و عليه
ربحت الصحابة ومل اخرس آل ا بعد از انتشار کتاب معروفش (برادر دعوتگر قضیبی ر

 است. هایش قرار داده شناختم، کتابی که وي آنرا عنوان سلسله کتاب) 1البيت

 ي بزرگی دارد و به وضوح فرق اهل سنت و شیعه را بیانها این عنوان نشانه
؛ چون در حدیث ضوع این کتاب بسیار با اهمیت استو همچنین مو ،نماید می

، و ثقل اصغر نزد است )قرآن(. و حدیث جزئی از ثقل اکبر کند حث میب صپیامبر
کتاب حق مطلب را ادا نموده و مؤلف با وجود کم حجم بودن  ،است شیعه (عترت)

 است.
 بر قرآن کریم اعتماد بر شما پوشیده نیست که اهل سنت! خواننده محترم

نازل فرموده  صقرآن که کالم خداست که آن را به عنوان معجزه بر محمد ،کنند می
و یکی از عنایات و الطاف الهی نسبت به امت این است که قرآن را حفاظت  ،است

 إِنَّا﴿ فرماید: می خداوند متعال ،نموده و به آن اضافه نشده و از آن کم نگردیده است
َ نَزَّ  نُ َ�ۡ   .]9[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ اۡ�

 .»البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهیم داشت«
ها و مایه هدایت و رحمت است براي  پس قرآن موعظه و شفایی است براي دل

َهاَ�ٰٓ ﴿ :فرماید می خداوند متعال ،مومنان ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ � وۡ  ُ�مَءتۡ َجا ُِ�مۡ  ّمِن ِعَظةٞ مَّ ّ�  رَّ

 ٓ َِّما ءٞ َوِشَفا ُدورِ ٱ ِ�  ل ِلۡ  ةٞ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  لصُّ  .]57[یونس:  ﴾٥٧ مِنِ�َ ُمؤۡ لّ

                                           
 این کتاب نیز به فارسی ترجمه و چاپ شده است. -1
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هاي شما و هدایت و رحمت  اي مردم عالم نامه اي که همه پند و اندرز و شفاي دل«
 .»بر مومنان راست از جانب خدا براي نجات شما آمد
بر سنت امام اهل بیت و  ،ي خودها و همچنین اهل سنت در اثبات عقاید و آئین

آیا اهل سنت به خاطر اینکه فقط  ،کنند می اعتماد و تکیه صپیشواي جهانیان محمد
 .؟!بل مالمت هستندنمایند قا می جویند و از ایشان پیروي می تأسی صبه پیامبر

 .نزد ما اهل سنت همین است اصل دینو  ،پس پیامبر امام و پیشوا است
تواند به قرآن کریم یا به رسول خدا طعنه بزند و یا از جایگاه  نمی و مسلمان

و تمسک به  ص. پس باید همه به تعظیم پیامبربکاهد صقرآن یا رسول خدا
 ،فرا خوانده شوند ،و رهنمود ایشان که اساس اصالح و دعوت هستند ها سنت

 که کفایت ،سند و معناي حدیث ثقلین ذکر کردهومؤلف کالم علما را در مورد 
 .کند می

یعنی ایمان قطعی داشتن به  »أن حممداً رسول اهللا«و نزد ما اهل سنت شهادت 

 ها و جن ها را برگزیده و او را به عنوان پیامبر براي انسان صاینکه خداوند محمد
ه نهی کرده پس تصدیق ایشان در آنچه امر نموده و پرهیز از آنچ ،فرستاده است
و هر خبري که از طریق صحیح از او نقل شده ایمان آوردن به آن  ،واجب است

و اطاعت از  ،واجب است و همان طور که ایشان خبرداده اتفاق خواهد افتاد
 .واجب است صایشان

خداوند  ،باشد صو باید عبادت ما در ظاهر و باطن مطابق با عبادت پیامبر

ٓ ﴿ :فرماید می متعال ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ َ�َ  ِ هۡ  مِنۡ  ۦَرُسوِ�

َ
 َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ� بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل  ٱ َ�ۡ�َ  ُدولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ  لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡ� ا  مِنُ�مۚۡ  ءِ نِيَ

 ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ْ ٱوَ  نتَُهوا ُقوا ۖ ٱ �َّ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  َشِديدُ  �َّ
 .]7[الحشر:  ﴾٧ عَِقاِب لۡ ٱ
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و آنچه خدا از اموال کافران دیار برسول خدا غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول و «
خویشاوندان رسوالست و یتیمان و فقیران و راهگذاران این حکم براي آن است که غنائم 
دست بدست میان توانگران شما نگردد و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگیرید و هر 

 .»چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است
دوست داشتنی  ،را صادقانه از ته قلب دوست داشت صو همچنین باید پیامبر

هیچ «فرماید:  می صپیامبر ،فراتر از دوست داشتن خود و پدر و مادر و همه مردم
شود مگر اینکه من براي او از پدر و فرزند و همه مردم  نمی یک از شما مومن کامل

 .1»تر باشم محبوب
 ،شود باید بر او درود و سالم فرستاد می برده صو همچنین هرگاه که اسم پیامبر

باید  صو همچنین ال و خویشاندان آن حضرت را به خاطر خویشاوندي ایشان
واجب  اند بوده صوست داشت و همچنین محبت صحابه چون همراه و یار ایشاند

 .است
 اند .. ائمه رحمهم اهللا همه به رحمت خدا پیوسته.کنم می و در اینجا کلماتی اضافه

شود باقی  می بجز امام منتظر پس کشمکشی براي قدرت و این که خلیفه چه کسی
 .است نمانده است و کشمکش سیاسی به پایان رسیده

 -نمایند  می همانطور که همه کسانی که به آن باور دارند اقرار -و مهدي منتظر 
 وقتی بیرون بیاید معجزات و امور خارق العاده اي دارد که بوسیله آن صاحب زمین

 و او از سوي خدا یاري ،دهد می گردد و قدرت سیاسی و فکري خود را گسترش می
پس بنابراین باید کشمکش و نبرد شیعه و سنی کم شود  ،شود و به بشر نیاز ندارد می

 .و هر دو طرف به مصالح خود بنگرند
 .مجع�أصحبه نا �مد و ىلع آهل ووص� اهللا ىلع نبي

 صالح بن عبداهللا الدرویش
 قاضی دادگاه عمومی قطیف

                                           
 متفق علیه، و این لفظ از بخاري است. -1



 
 

 مقدمه مؤلف 

 مام�و مرسل�،ـالسالم ىلع خاتم الو الصلوةم� وـاحلمد� رب العال 
 ىل يوم ادلين.إصحبه و من وااله وىلع آهل و مهاجر�ن، �مد بن عبدا�،ـال

 ...اما بعد
 :فرماید می حذر داشته ول از پنهان کردن حق برخداوند متعا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  تُُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  اأ �َِ ۡ ٱوَ  تِ يّ ٰ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  ُهَدىٰ ل يَّ�َّ  لِلنَّاِس  هُ �َ

ٰ لۡ ٱ ِ�  �َ ْوَ�ٰٓ  بِ كِ
ُ
ُ ٱ َعنُُهمُ يَلۡ  �َِك أ لۡ  �َّ ُهمُ َو�َ ٰ ٱ َعنُ ِينَ ٱ إِ�َّ  ١٥٩ عِنُونَ ل�َّ َّ�  ْ ۡص  تَابُوا

َ
ْ َوأ  لَُحوا

 ْ يَّنُوا ْوَ�ٰٓ  َو�َ
ُ
تُوُب  �َِك فَأ

َ
نَا هِمۡ َعلَيۡ  �

َ
اُب ٱ َو�  .]160-159: ة[البقر ﴾١٦٠ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ

را که براي هدایت خلق فرستادیم کتمان  اي ز اهل کتاب که آیات و ادله واضحهآنگروه ا«
کند و جن و انس  نموده پس از آنکه براي مردم در کتاب آسمانی بیان کردیم آنها را خدا لعن می

کند. مگر آنهایی که توبه کردند و مفاسد اعمال خود را اصالح نمودند و بیان  و ملک نیز لعن می
پذیرم که منم پذیرنده توبه و  کردند پس توبه این گروه را می دند براي مردم آنچه را کتمان میکر

 .»مهربان به خلق
چنان که  ،دانم بیان کنم می و با توجه به این آیات بر من الزم بود تا آنچه از حق را

ِينَ ٱ﴿ :فرماید می خداوند متعال ِ ٱ تِ َ�ٰ رَِ�ٰ  ُ�َبّلُِغونَ  �َّ َحًدا نَ َشوۡ َ�ۡ  َوَ�  ۥنَهُ َشوۡ َوَ�خۡ  �َّ
َ
 إِ�َّ  أ

ۗ ٱ َ ِ  َوَ�َ�ٰ  �َّ ِ ٱب  .]39[األحزاب:  ﴾٣٩ اَحِسيبٗ  �َّ
ترسند و از  کنند و از خدا می این سنت خداست در حق آنانکه تبلیغ رسالت خدا بخلق می«

 .»کند میترسند و خدا براي حساب ومراقبت کار خلق به تنهایی کفایت  هیچ کس جز خدا نمی
 :فرماید می خداوند متعال ،و این رسانیدن پذیرفته شود این چیزي است که آرزو داریم

ِينَ ٱ﴿ حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ�  ٰ ۖ ٱ ُهمُ َهَدٮ ُ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ْ  ُهمۡ  �َِك َوأ ْولُوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]18[الزمر:  ﴾١٨ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�
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آن بندگانی که چون سخن حق بشنوند نیکوتر آنرا عمل کنند آنان هستند که خداوند آنها را «
 .»به لطف خاص خود هدایت فرموده و هم آنان به حقیقت خردمندان عالمند

 .]22: الغاشية[ ﴾٢٢ ِطرٍ بُِمَصيۡ  ِهمَعلَيۡ  َت لَّسۡ ﴿ :فرماید می و
 .»و تو مسلط توانا بر آنها نیستی«

 محترم:ي  خواننده
الزم دیدم که حق را براي کسانی که خدا و  ،در روزي که باطل گسترش یافته است

 .طلبند بیان کنم می جهان آخرت را
 خواننده محترم:

از حدیث ثقلین چنین  -کند خداوند ما و آنها را به سوي حق هدایت  -علماي شیعه 
تمسک  اند آنها آورده کنند وبه آنچه نمی که اهل سنت از اهل بیت پیروي اند فهمیده
 اند. و بلکه از دشمنان اهل بیت پیروي کرده اند نجسته

وبرایتان مشخص  ،و براي آن که حقیقت براي شما روشن گردد واین شبه رفع شود
ورزند این  می شود که چه کسانی اهل بیت را دوست دارند و چه کسانی به آنها دشمنی

 کلمات را به رشته تحریر در آوردم.
ام  ن درمورد این موضوع استفاده بردهي گران سنگ آناها همه کسانی که از نوشتهاز  و

کنم به خصوص شیخ صالح بن عبداهللا الدرویش قاضی دادگاه عمومی شهر  می تشکر
خواهم که  می و از خداوند ،اي نوشتند که لطف فرمودند وبر کتاب من مقدمه ،قطیف

 .ندایشان را در اجر و پاداش با من شریک گردا
حق جو: تقلید وتعصب را کنار بگذار و با بصیرت وعقل بخوان تا  خواننده محترم و

 .به امید خدا حقیقت کامالً برایت روشن شود
 هل وصحبهآنا �مد وىلع بيوص� اهللا وسلم ىلع ن

 علی محمد قضیبی ،ابو خلیفه
 م 2008 ه1429

کشور پادشاهی بحرین  - منامه -قضیبه 



 
 

 اهل بیت چه کسانی هستند؟ 

 -ترین مراجع لغت است  که یکی از مهم -ابن منظور در کتابش لسان العرب 
: یعنی ، و اهل الرجل: اهل البیت یعنی کسانی که در خانه سکونت دارندگوید می

 یعنی همسران و دختران و دامادش یعنی صو اهل بیت پیامبر ،ین افراد اوتر خاص
 .1علی

گویند عترت یعنی ذریه و نسل خاص  می از این رو مردم« :گوید می /و ابن قتیبه
و عترت  ،منظورش فرزندان فاطمه است ،ص: عترت رسول اهللاگوید می و کسی که ،فرد

بر  و قول ابوبکر ،یعنی از آنها و دیگران :یعنی ذریه و نزدیکترین خویشاوندان فرد
هستیم که از آن بیرون آمده و  ص: ما عترت پیامبر خدانماید که فرمود می همین داللت

همانطور که آسیا از مرکزش  اند از ما جدا شده ها و عرب ،از آن سرچشمه گرفته است
 و ابوبکر بر این بود که در حضور قوم چیزي را ادعا کند که آنها آن را ».شود می جدا
 .2دانستند نمی

گوید که همسران پیامبر از  می خداوند در قرآن کریم ،در شریعتاین در لغت بود اما 
 .اهل بیت هستند

هۡ  ُموَ�ٰ  قَاَل  إِذۡ ﴿ :فرماید می خداوند متعال
َ
ٓ  ۦٓ لِهِ ِ�  ِ�ََ�ٍ  َهاّمِنۡ  ا�ِيُ�م َٔ َ�  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ

وۡ 
َ
 .]7[النمل:  ﴾٧ َطلُونَ تَۡص  لََّعلَُّ�مۡ  قَبَٖس  �ِِشَهابٖ  َءا�ِيُ�م أ

روم تا از آن بزودي خبر  بیاد آر هنگامی که موسی به اهل خود گفت مرا آتشی بنظر آمد می«
 .»اي برگیرم م یا شاید براي گرم شدن شما شعلهبیاور

                                           
 .1245، ص فصل اهلمزة –باب الالم  القاموس الـمحيط، 290حرف الم ، ص  لسان العرب -1

 .280، ص أدب الكاتب -2
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که در آیه ذکر شده  »اهله«، پس مراد از و با موسی کسی جز زنش همراه نبود

ۡت  اَب ۡ�َ ٱ تَبََقاسۡ ٱوَ ﴿ :فرماید می و خداوند متعال ،باشد می همسرش  ُدبُرٖ  ِمن ۥقَِميَصهُ  َوقَدَّ
لۡ 
َ
ا َسّيَِدَها َفَياَو� ٓ  َما قَالَۡت  اِب� ۡ�َ ٱ َ�َ َرادَ  َمنۡ  ءُ َجَزا

َ
هۡ  أ

َ
ٓ  ًءاُسوٓ  لَِك بِأ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َجنَ �ُسۡ  أ

َ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  أ

َ
 أ

 .]25[یوسف:  ﴾٢٥
بدرید که در آن حال شوهر آن و هر دو به جانب در بشتافتند و زن پیراهن یوسف از پشت «
بر در منزل یافتند و زن گفت جزاي آنکه با اهل تو قصد بد کند جز آنکه یا بزندان برند یا  زن را

 .»به عقوبت سخت کیفر کنند چه خواهد بود
به فرزند مژده داده شد  تی ابراهیمو وق ،کند می و آیه سخن زن پادشاه را حکایت

 .در حالی که زنش عقیم بود

ْ قَالُوٓ ﴿ :فرماید می خداوند متعال َ�عۡ  ا
َ
مۡ  مِنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َوَ�رََ�ٰ  �َّ

هۡ 
َ
ِيدٞ  َ�ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ِت� يۡ ۡ�َ ٱ َل أ  .]73[هود:  ﴾٧٣ �َّ

فرشتگان با او گفتند آیا از کار خدا عجب داري رحمت و برکات خدا مخصوص شما اهل «
 .»رسالت است زیرا خدا بسیار ستوده صفت و بزرگوار استبیت 

و او  ،است بیند که مخاطب در اینجا زن ابراهیم می هر کس در این آیه تأمل کند
) جمع تعبیر کرد شوهرش هم مورد خطاب است با (میمو چون  ،آن وقت فرزند نداشت

�ر�ته رمحت اهللا و«فرماید:  می چنان که ،رود را نیاورد می و نون که براي زنان بکار
 خداوند متعال ،و در مورد آیه تطهیر که در سوره احزاب آمده همین طور است »علي�م

َما﴿ :فرماید می ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .]33[األحزاب: 
هر آالیش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر خواهد که رجس  خدا چنین می«

 .»عیب پاك و منزه گرداند
و از آنجا که علماي شیعه توانایی پاسخگویی به این اشکال را ندارند ادعا کردند که 

مصالح دنیوي در غیر از محل  ،در آیه تطهیر سوره ي احزاب تحریف صورت گرفته است
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 .که مجلسی گفته استچنان  ،خود قرار داده شده است
که فکر کردند مناسب با  اند شاید آیه تطهیر را در جایی قرار داده«: گوید می مجلسی

ویا به خاطر بعضی از مصالح دنیوي اشان آن در سیاق خطاب به زنان پیامبر،  ،آنجاست
 . »اند... قرار داده

 چنان که در فرموده الهی که اند، شیعه کلمه (اهل) را در قرآن به زن تفسیر کرده و

ا﴿ :فرماید می  ٱ ُموَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
هۡ  وََسارَ  َجَل ۡ�

َ
ورِ ٱ َجانِبِ  ِمن َءا�ََس  ۦٓ لِهِ بِأ هۡ  قَاَل  �ۖ نَارٗ  لطُّ

َ
 لِهِ ِ�

ْ ُكُثوٓ مۡ ٱ ٓ  ا ٓ  �نَارٗ  ُت َءا�َسۡ  إِّ�ِ وۡ  ِ�ََ�ٍ  َهاّمِنۡ  َءا�ِيُ�م لََّعّ�ِ
َ
 ﴾٢٩ َطلُونَ تَۡص  لََعلَُّ�مۡ  �َّارِ ٱ ّمِنَ  َو�ٖ َجذۡ  أ

 .]29[القصص: 
آنگاه که موسی عهد خدمت به پایان رسانید و اهل بیت خود از حضور شعیب رو به دیار «

خویش کرد آتشی از جانب طور دید به اهل بیت خود گفت شما در اینجا مکث کنید که آتی به 

 .»ن شما شعله اي برگیرمنظرم رسید میروم تا شاید از آن خبري بیاورم یا براي گرم شد
 .1منظور از اهل زن است :در کتاب الحدائق الناضره آمده است

 هر :روایت است که گفت از علی :آورند می و همچنین در این مورد این روایت را
وقتی زنش را نزد او آوردند دو  :گوید می .. تا اینکه.خواهد کسی را به ازدواج می کسی

أه� ىف  كا� بار«: اش بکشد و بگوید دستی بر پیشانیماز بخواند و سپس رکعت ن
 .2»...هلم ىف ك�ارو

 ».بار خدایا زنم را مایه ي برکت بگردان و مرا براي آنها مایه ي برکت بگردان...«
تطهیر که به جاي مؤنث آمدن با  و همچنین اگر به حدیث کساء مراجعه کنیم معنی آیه

به یکی از  صدر حدیث کساء پیامبر ،شود می ) جماعت و مذکر آمده روشن(میم
 .»تو بر خیر هستی« گوید: می همسرانش

                                           
 .225/ 12ناصر مکارم شیرازي  تفسري كتاب اهللا الـمنزل األمثل يف 927/ 2فیض کاشانیالتفسري االصفی  -1

 .155/ ص 32بحرانی احلدائق النارضة  -2
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کنند اما  می حدیث با عبارت مختلفی روایت شده ولی این کلمات گرچه در لفظ فرق
 .در معنا و مضمون یکی هستند

َما﴿: : وقتی این آیه کهروایت است که گفت صاز عمر بن سلمه ناپسري پیامبر  إِ�َّ
ُ ٱ يُرِ�دُ  هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

َ
خدا « ]33[األحزاب:  ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

خواهد که رجس هر آالیش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب پاك و  چنین می

نازل شد آنگاه پیامبر فاطمه و حسن و  صاُم سلمه بر پیامبر ي در خانه .»منزه گرداند
 :س با چادري آنها را پوشاند و گفتحسین را فرا خواند و علی پشت سر ایشان بود و سپ

مُّ َسلََمَة: «
ُ
ْطِهً�ا"، فَقالَْت أ ْرُهْم �َ ذِْهْب َ�نُْهُم الرِّْجَس َوَطهِّ

َ
ْهُل بَييِْت فَأ

َ
اللَُّهمَّ َهُؤالِء أ

نَا َمَعُهْم يَا رَسُ 
َ
نِْت َماَكنُِك، َوأنِْت ىلَعَ َخْ�ٍ َوأ

َ
؟ َ�َقاَل:"َوأ ِ  .1»وَل ا�َّ

بار خدایا اینها اهل بیت من هستند، پلیدي را از آنها دور نما و آنان را کامالً پاکیزه بگردان، «
تو در جایت باش تو بر خیر و  :اُُم سلمه گفت: و من هم با آنها هستم اي پیامبر خدا ؟ فرمود

تو بر خیر هستی تو از همسران پیامبر  :و در روایتی دیگر آمده است که فرمود )خوبی هستی
 .»باشی می

 :ثالی براي توضیح بیشتر حدیث کساءم
یکی از این کارها  ،شود می یی انجامها براي رفتن جهت اداي فریضه ي حج آمادگی

فردي پس اگر  ،زند می خواهد به حج برود واکسن می و وقتی کسی ،واکسن زدن است
 .واکسن زد آیا دوباره باید واکسن زده شود ؟ یا همان واکسن برایش کافی است

پس داستان اهل کساء همین طور  .به نظرم سوال واضح و جوابش هم واضح است
و همسرانش را  ،علی و فاطمه و حسن و حسین را زیر عبایش قرار داد صپیامبر ،است

دلیلش این است  ،زیر آن قرار نداد ؛ چون قبالً آیه ي تطهیر در مورد آنها نازل شده بود

                                           
حدیث  663/ 5و کتاب المناقب مناقب اهل البیت  3105حدیث  351/ 5کتاب تفسیر القران جامع الرتمذی  -1

3787. 
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پلیدي را از  ،بار خدایا اینها اهل بیت من هستند«بعد از نزول این آیه گفت:  صکه پیامبر
 .»و آنان را کامالً پاکیزه بگردان آنها دور نما

لیدي را از آنها دور نماید و آنان را کامالً پاك از خداوند خواست که پ صپس پیامبر
بود که خداوند خبر داده بود که پلیدي را از آنها دور  می و اگر آیه متضمن این ،بگرداند

: ، و خداوند گفته بودنیازي به طلب دعا نبود ،نموده و آنان را کامالً پاك گردانیده است
 .کامالً پاکتان نموده استخداوند از شما اهل بیت پلیدي را دور نموده و 

 مناسب است در اینجا اشاره کنم که منابع شیعه روایاتی در بر دارند که تصریح
 .مفهومی دیگر دارد آل بیت کنند که می

راوي حدیث از زمره کسانی بود  لاز جمله این روایات یکی این است که اُم سلمه
آیا از اهل تو  صچون او به پیامبر ،که پیامبر او را به همراه پنج تن زیر عبا قرار داد

 .1آنگاه مرا زیر عبا قرار داد :گوید می اُم سلمه ،بله :نیستم ؟ فرمود
مرا و اهل بیتم را  ،بار خدایا« :فرمود صو در روایتی دیگر آمده است که ایشان

و من هم با شما هستم ؟  ،اي رسول خدا :گفتم ،بسوي خودت ببر نه به سوي دوزخ
 .2»و تو هم هستی :فرمود

روایت است که او بعد از آن که فرزندان و برادران و اهل بیت خود را  و از حسین
بار خدایا ما عترت  :جمع کرد و به آنها نگاه کرد و لحظه اي گریست و سپس گفت

 .3پیامبر هستیم
پس حسین عترت را منحصر در خودش و پسرش زین العابدین قرار نداد بلکه بطور 

و از زید بن علی بن  .کسانی را از اهل بیت که با او بودند جزء عترت قرار داد عام همه

                                           
از محمد  مناقب اإلمام أمرياملؤمنني، 321/ 3، تفسیر البرهان 198/ 45 – 221/ 35، بحار االنوار 18ص العمدة  -1

 .152/ 2بن سلیمان کوفی 

 .136طوسی ص  األمالی، 402/ 39، 37240/ 25نوار بحار األ -2

 .383/ 44 بحار األنوار - 3
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 .1من از عترت هستم :روایت است که گفت حسین
 .2و همچنین فرزندان مسلم بن عقیل چنین گفتند

در خود حدیث ثقلین بعد از این که  صپیامبر :و در روایات شیعه آمد است که
اهل بیت تو چه کسانی  :به او گفته شد ،...گذارم می در میان شما دو چیز گران :گفت

 .3و آل عباس ،و آل عقیل ،و آل جعفر ،آل علی :هستند ؟ گفت
 .4زبیر همواره مردي از ما اهل بیت بوده است :گفت و علی در مورد زبیر

 .5او از ما اهل بیت است :گفت می و همچنین امام صادق به بسیاري از یارانش
گوید: تو اموي و از ما اهل  می سعد بن عبدالملک که در بنی امیه استو امام باقر به 

 .6هستی بیت
: از پیشگامان عترت من اطاعت کنید آنها شما روایت است که فرمود صو از پیامبر

 و شما را به حق فرا ،کنند می دارند و به راه درست راهنمایی می را از گمراهی باز
 .7برند می را از بین ها نمایند و بدعت می او کتاب و سنت مرا احی ،خوانند می

اما  ،و اگر بخواهیم از مفهوم عترت سخن بگوییم سخن ما بسی طوالنی خواهد شد
این خالصه اي که ذکر شد بیانگر این مطالب است که اصطالح عترت نزد ائمه اهل بیت 

دانند که در  می اهل خانه بهتر اند در دوازده نفر منحصر نبوده است و همان طور که گفته
 .!انه چه هستخ

                                           
  605، 604/ 1 اثبات اهلداة – 198، 201، 202/ 46 بحار األنوار -1

 .79، 78، 77، صدوق ألمالیا – 101، 103/ 45 بحار األنوار -2

 .44/ 1 كشف الغمة، 299، 211/ 35 – 237/ 25 – 115/ 23 بحار األنوار -3

 . 157ص  الخصال، 145/ 41 – 108/ 32 – 347/ 28 بحار األنوار -4

 .195/ 68ص  االختصاص:، 155/ 83 – 349، 345/ 47 بحار األنوار -5

 .319/ 2 الربهان ،85: ص االختصاص، 337/ 46 بحار األنوار -6

 . 375/ 16 بحار األنوار -7



 
 

 استدالل شیعه به حدیث ثقلین

که بسیاري از علماي اهل سنت آن را  اند به حدیثی استدالل کرده شیعه اثنا عشري
میان شما چیزي را باقی گذاشته ام که اگر در«: اند، و آن حدیث این است ضعیف قرار داده

 .1»کتاب خدا وعترت من و اهل بیتم :جوئید گمراه نخواهید شدبه آن تمسک 
امر شده و آنها دوازده  صکنند که در این حدیث به تمسک به عترت پیامبر می و ادعا

این دوازده نفر  صو این حدیث دلیلی است بر اینکه بعد از رسول خدا ،نفر هستند
بلکه روایاتی  ،ینها جایز نیستو اطاعت از غیر از ا ،خلیفه و پیروي از آنها واجب است

کافر  ،گوید که منکر امامت دوازده امام می کنند به صراحت می که از دوازده امام نقل
گویند که منکر امامت  می اما متاخرین ،و این دیدگاه متقدمین علماي شیعه است :است
کر آن شود مگر آنکه بعد از ثبوت دلیل شرعی و قطعی از روي عناد قصداً من نمی کافر
چون بر حسب  ،شود نمی اما اگر امامت از روي دلیل براي او ثابت نشده باشد کافر ،شود

 .2اجتهاد خودش امامت را انکار کرده است
 مخالف است آنها اند و این قول با آنچه دو عالم بزرگ شیعه مفید و مجلسی نوشته

که هر کسی امامت یکی از ائمه را انکار نماید کافر  اند امامیه بر این اتفاق کرده«گویند:  می
 .3»مستحق جاودانه ماندن در دوزخ استو گمراه است و 

                                           
 الـمعجم الكبريباشد ( که یکی از راویان آن انماطی است که منکر الحدیث می 3786 المناقبترمذي کتاب  -1

اند  صحیح تر قرار داده» و عرتتی أهل البيت«) و تعداد اندکی از علما این حدیث را با عبارت 8 /3طبرانی 

 مانند عالمه آلبانی که در این کتاب مفهومی که ایشان از حدیث برگرفته اند را توضیح خواهد داد. 
و این تناقض متاخرین است و متقدمین و متاخرین بر کافر بودن صحابه اتفاق دارند، با اینکه صحابه اهل  -2

 لیل شرعی قطعی دارند که صحابه را کافر قرار دهند.اند، و آیا شیعه دلیلی بر ثبوت د  اجتهاد بوده

 .366/ 8مجلسی  بحار األنوارو  440مفید: ص  اوائل الـمقاالت -3
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گویند اگر کسی  می برادر حق جو سخن مفید و مجلسی را مورد مالحظه قرار بده که
امامت یکی از ائمه را انکار کند کافر و گمراه است و مستحق جاودانه ماندن در دوزخ 

که در عبارت » جحد«، و کلمه که باید انکار از روي عناد جحد باشد اند نگفتهو  ،است
 .ي طاعت استها این دو آمده منظورش انکار فرضی از فرض

بیند که کالم  می تامل کند اما اگر کسی در کالم امیر المومنین علی بن ابی طالب
 ،ده امام مخالف استایشان با سخن مفید و مجلسی مخالف است و بلکه با قول همه دواز

تواند  می کند که خالفت می اقرار در کتاب نهج البالغه اثر شریف رضی در خطبه علی
 و از او ثابت است که وقتی بعد از کشته شدن عثمان ،در دست او یا کسی دیگر باشد

د کسی دیگر غیر از من را مرا رها کنی«ند که با وي بیعت نمایند گفت: او را فرا خواند
 .1»یدبجوئ

آمده از نظر صحت  »و عرت� اهل ابليت«ي  این است که در حدیثی که با کلمه منظور
و آنچه در صحیح مسلم ثابت است این است که  ،بحث است صو ثبوت آن از پیامبر 

راوي آن است در آن آمده که به تمسک به کتاب خدا امر شد و در مورد  زید بن ارقم
: و دبه تمسک به کتاب خدا تشویق نمود سپس فرمو صو پیامبر ،اهل بیت توصیه نمود

پس آنچه به تمسک به آن  ،خدا را در مورد اهل بیتم مد نظر داشته باشید ،اهل بیت من
فرمان داد که مورد توجه  صو در مورد اهل بیت پیامبر ،امر شده کتاب خداوند است

 .دقرار بگیرند و حقوقی که خداوند به آنها داده به آنان داده شو
، : اما بعدفرمود صروایت است که پیامبر از زید بن ارقم ،و اینک عبارت حدیث

نزدیک است که فرستاده ي پروردگارم بیاید و من اجابت ، ! اي مردم من بشري هستمهان
گذارم اولین آن کتاب خداوند است که  می و من در میان شما دو چیز گران بها ،کنم

و آنگاه  ،پس کتاب خدا را بگیرید و به آن تمسک جوئیدباشد  میسرشار از هدایت و نور 
شما را در  ،و اهل بیت من :سپس گفت ،به تمسک به کتاب خدا ترغیب و تشویق نمود
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در مورد اهل بیتم به شما  ،دهم که اهللا را مد نظر داشته باشید می مورد اهل بیتم تذکر
 .شوم که خدا را به یاد داشته باشید می متذکر

زنانش از اهل بیتش  ؟ آیاانی هستند: اي زید اهل بیت او چه کسو گفتحصین به ا
ولی اهل بیت کسانیند که بعد از او از زکات  ،باشند می : زنانش از اهل بیتشنیستند؟ گفت

: آنها آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس ، گفت: آنها چه کسانیند؟ گفتمحرومند
 .1: بلههمه ي اینها حرام است است؟ گفت : زکات براي، گفتهستند

 مفهوم تمسک به ثقلین از دیدگاه اهل سنت

اما در  ،گرفتن کتاب خدا یعنی تمسک به آن و عمل نمودن به آنچه در آن آمده است
 صنقل شده این است که ایشان صآنچه در حدیث صحیح از پیامبر مورد اهل بیت

اشند و حقوقی که خداوند متعال براي ایشان در مورد آنها وصیت نمود که مورد توجه ب
ویکی از علماي اهل سنت که حدیث ثقلین را صحیح قرار  .مقرر نموده به آنها داده شود

است که با توجه به همه طرق حدیث آن را  /داده عالمه محمد ناصر الدین آلبانی
امالً با آنچه گوید که ک می اما او در مورد معنا و مفهوم حدیث چیزي ،صحیح شمرده است

 است: /این متن کالم اوو  ،فهمند مخالف است می شیعه از حدیث
کنند و  می خواننده محترم بدان که معروف است که شیعه از این حدیث استدالل«

 کنند آنها درست می تا جایی که بعضی از اهل سنت فکر ،نمایند می خیلی آنرا تکرار
 دلیل: کنند به دو می اما همه اشتباه ،گویند می

از چیزي است که شیعه  تر اول اینکه مراد از عترت که در حدیث آمده بیشتر و گسترده
عترت یعنی  اند، کند بلکه به آن تمسک جسته نمی و اهل سنت آن را رد ،گیرند می مراد

مانند حدیث  ،و این در بعضی از طرق حدیث توضیح داده شده است صاهل بیت پیامبر
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و اهل بیت  ،و عترتم یعنی اهل بیتم )و عترتی اهل بیتی(مورد نظر که در آن آمده 
چنان که  ،باشد می لباشند که از زمره ي آنها عائشه صدیقه می زنانش صپیامبر

نماید که اهل بیت پیامبر  می ي احزاب به این اشاره سوره خداوند متعال به صراحت در

ِ َ�ٰ ﴿ :فرماید می و ،زنانش هستند ٓ ن َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ َسا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ ۚ �ََّقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لّنَِسا  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ

 ِ ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ  .]32[األحزاب:  ﴾٣٢ اُروفٗ مَّ
پرهیزگار باشید پس زنهار اي زنان پیغمبر شما مانند دیگر زنان نیستید اگر خدا ترس و «

 .»نازك و نرم سخن نگویید مبادا آنکه دلش بیمار است به طمع افتد و درست سخن گویید
و دلیل اینکه منظور از اهل بیت در این آیه همسران پیامبر هستند آیه ي قبل و بعد 

ٓ َ�ٰ ﴿ :فرماید می این آیه است که َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ َقيۡ ٱ إِنِ  ءِ لنَِّسا َّ� ۚ  نَ َضعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ

 ِ ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ
جَ   ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ

ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ 
َ
 ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ِ ٱ ِت َءاَ�ٰ  َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ  .]34-32[األحزاب:  ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ  �َّ
اي زنان پیغمبر شما مانند دیگر زنان نیستید اگر خدا ترس و پرهیزگار باشید پس زنهار « 

 . و درنازك و نرم سخن نگویید مبادا آنکه دلش بیمار است به طمع افتد و درست سخن گویید
هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خود آرایی مکنید و نماز  خانه

خواهد  خدا چنین میبپا دارید و زکات مال به فقیران بدهید و از امر خدا ورسول اطاعت کنید 
و از  .که رجس هر آالیش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب پاك و منزه گرداند

شود متذکر شوید و پند گیرید و  هاي شما تالوت می آنهمه حکمت و آیات الهی که در خانه

 .»همانا خدا را بخلق لطف و مهربانی است و آگاه است
ي اهل بیت را که در این آیه آمده مختص علی و فاطمه و حسن و  و شیعه کلمه

ینگونه آیات و آنها ا ،دانند نمی و زنان پیامبر را جزو اهل بیت اند قرار داده حسین
که این مطلب در ، چنانئید کنندي خود را تاها نمایند تا هواپرستی خداوندي را تحریف می
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) و احادیثی که به معناي آن ، و حدیث کساء (آل عباجاي خود توضیح داده شده است
ی را جزو نمایند و علی و اهل عل تر می نهایت این است که داللت آیه را گسترده اند آمده

و همچنین حدیث عترت  اند، چنان که حافظ بن کثیر و غیره گفته ،دهند می آن قرار
 .باشند می اش هل بیتش همسرانش و علی و خانوادهتوضیح داده که مراد از ا صپیامبر

: یعنی اهل عرتة الرجلگوید:  می آمده 600/ 5چنان که در المرقاه  توربشتی ،بنابراین

 ي زیادي استفادهها و از آن جا که عترت را به صورت ،خویشاوندان نزدیکشبیت او و 
) تا دانسته شود که نگونه توضیح داد که (اهل بیت منکردند پیامبر مفهوم آن را ای می

 .باشد ، میمنظورش نسل و خویشاوندان نزدیک و همسرانش
 ،سنت مراد هستنددوم اینکه از اهل بیت علماي صالح اهل بیت و متمسکان به قرآن و 

 آنانکه بر دین او ،هستند ص: عترت اهل بیت پیامبرگوید می امام ابوجعفر طحاوي
 اند. باشند و به امر و فرمان او تمسک جسته می

گوید  می و شیخ علی قادري در حواله مذکور سخنی مانند همین را ذکر کرده و سپس
اغلب اهل بیت احوال صاحب  :که دلیل ذکر کردن اهل بیت به طور خاص این است که

پس منظور علماي اهل بیت هستند که از سیره ي پیامبر آگاه  ،دانند می بیت و خانه را بهتر
توان اهل بیت را  می و اینگونه ،دانند می و روش و شیوه ي ایشان و حکم و حکمت او را

 َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ َوُ�َعّلِمُ ﴿فرماید:  می چنان که خداوند متعال،در کنار کتاب خدا قرار داد
 .آموزد می یعنی کتاب و حکمت را به آنها. ]129: ة[البقر ﴾َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ 

و مانند همین است فرموده ي الهی که در آیه ي تطهیر خطاب به  -آلبانی  -گویم  می

ٰ  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ :گوید می همسران پیامبر ِ ٱ تِ َءاَ� َ ٱ إِنَّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ َّ� 
 .]34[األحزاب:  ﴾٣٤ َخبًِ�ا لَِطيًفا َ�نَ 

شود متذکر شوید و پند  هاي شما تالوت می و از آنهمه حکمت و آیات الهی که در خانه«
 .»گیرید و همانا خدا را بخلق لطف و مهربانی است و آگاه است
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 صپس روشن شد که مراد از اهل بیت یعنی آنان از اهل بیت که به سنت ایشان 
از این رو اهل بیت را  ،پس منظور از اهل بیت در حدیث همین است اند، تمسک جسته

و سخن ابن اثیر در  ،یکی از ثقلین قرار داده چنان که در حدیث زید بن ارقم گذشت
آن دو را ثقلین نامیده است چون تمسک به آن « :گوید می النهایه به همین اشاره دارد او

و به هر چیز مهم و گران بهایی  ،دو یعنی کتاب و سنت و عمل کردن به آنها دشوار است
 .»آن دو را ثقل نامیده است ،و بنابراین براي تعظیم و گرامیداشت آنها ،شود می ثقل گفته

بیت در کنار قرآن در این می گویم ـ یعنی آلبانی ـ خالصه اینکه قرار گرفتن اهل 
سنت «است که فرمود:  صحدیث مانند ذکر سنت خلفاي راشدین در کنار سنت پیامبر

 »....مرا و سنت خلفاي راشدین را الزم بگیرید
پس نسبت دادن  ،آنها عمل نکردند مگر به سنت من«: گوید می 199/  1ري علی قا مال

یا به خاطر این است که از سنت استنباط به آنها یا به خاطر آگاهی آنها از سنت است و 
 .1/پایان سخن آلبانی» اند کرده و آنرا بر گزیده

 پس کجا شیخ آلبانی حدیث را منحصر در دوازده امام کرده است تا شیعه اثنا عشري
 .؟!از آن علیه اهل سنت دلیل بیاورد

اما آنچه او از  اند فهمیم که شیعه اثنا عشري تصحیح آلبانی را پذیرفته می و از اینجا
کنید استنباط او از  می شما اگر تصحیح او را قبول اند، حدیث فهمیده را قبول نکرده

 .حدیث را نیز قبول کنید
اهل سنت و جماعت هیچ کسی را به گرفتن قول و دیدگاه کسی که براي آن دلیلی 

دهند که  می رارو بلکه فقط به گرفتن قول و دیدگاهی فرد را ملزم ق ،کنند نمی ملزم ،ندارد
 .و کالم شیخ آلبانی در اینجا کامالً واضح است ،آن قول و استنباط دلیلی داشته باشد
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 اهل سنت و شیعه در عمل به حدیث ثقلین

 :اهل سنت و ثقلین
باید نگاه  ،به فرض اینکه حدیث صحیح باشد و اشکالی در آن وجود نداشته باشد

 .؟!ل کرده اهل سنت یا شیعه اثناعشريکنیم که چه کسی به حدیث عم
 :جواب این سوال

 قرآن اهل سنت و جماعت هستند: ناقالن -أ 
 ،به آن آغاز نموده یعنی کتاب خدا صکنیم که پیامبر می نخست به چیزي آغاز

به ما رسیده معروف و ثابت است که کتاب خدا با تواتر از طریق اهل سنت و جماعت 
و آن همین قرآنی  ،است و در نقل آن یک راوي شیعه امامی اثناعشري هم وجود ندارد

پس کجا هستند ناقالن شیعه که این قرآن را از  ،است که امروز بین مسلمین متداول است
 .؟!اند نقل کرده ائمه اهل بیت

احادیث زیادي  و معلوم است که زراره و جابر جعفی و هشام بن حکم از کسانیند که
پس چرا قرآن کریم را از ائمه روایت  اند، و غیره روایت کرده از امام جعفر صادق

 .؟!اند نکرده
فرا گرفته است حمزه الزیات است که با سند  و کسی که قرآن را از جعفر صادق

روایت نموده و او رحمه اهللا از اهل سنت و  ،صبه آل بیت و از آنها به پیامبر متصل
 .1جماعت بود

 .راویان شیعه اثنا عشري کجایند؟!پس 
 مثال:

�ۡ ﴿ :فرماید می خداوند متعال
َ
ْ  َنَما� مُ يُدۡ  تَُ�ونُوا ۡ ٱ رِ��ُّ ٖ  بُُروٖج  ِ�  ُكنُتمۡ  َولَوۡ  ُت َموۡ ل َشيََّدة  ﴾مُّ
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 .]78[النساء: 
 .»محکم مرگ شما را فرا رسدهاي بسیار  هر کجا باشید اگر چه در کاخ«

مُ يُدۡ ﴿ي  سوال این است که آیا شیعه اثناعشري کلمه  در این آیه را با یک کاف ﴾رِ��ُّ
 ؟انند یا با دو کافخو می

شود  می خوانند سوالی که در اینجا مطرح می اگر شیعه اثنا عشري آن را با یک کاف
خوانند باز  می و اگر با دو کاف اند، که آنها این قرائت را از کدام راوي گرفته ،این است

 ؟اند هم این قرائت را از کدام راوي گرفته
 .خوانند می پس شیعه سندي ندارند و بلکه قرآن را از اهل سنت شنیده و همان طور

دانند پس آنها از شیعه به  می را بهتر )قرآن(و از آنجا که اهل سنت از شیعه ثقل اکبر 
 .) آگاهترند(عترت ثقل اصغر

کنیم که قرآن را با طرق متواتر براي ما روایت  می و اینک اسانید کسانی را ارائه
و از آنها  ،باشند ها می و آنها قاریان دهگانه هستند و نزد اهل سنت ائمه قرائت اند، کرده

 :اند و هر امامی دو راوي دارد ي قرآن را روایت کردهها بیست راوي قرائت
 اند. از او ورش و قالون روایت کرده قاري مدینه امام نافع که -1

ابی  ،زید بن ثابت ،عمر بن خطاب :و این قرائت از شش تن از صحابه که عبارتند از
 .روایت شده است ،و ابی هریره ،عبداهللا بن عیاش ،عبداهللا بن عباس ،بن کعب

 ه از بزّي و قنبل روایت کرده است:قاري مکه امام ابن کثیر ک -2
زید  ،پنج تن از صحابه روایت شده است که عبارتند از عمربن خطاب و این قرائت از

 .عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن سائب ،ابی بن کعب ،بن ثابت
 اند. که دوري و سوسی از او روایت کرده ،قاري بصره امام ابو عمرو بصري -3

عثمان بن : عمر بن خطاب و ه صحابی روایت شده که عبارتند ازو این قرائت از یازد
عفان و علی بن ابی طالب و عبداهللا بن مسعود و ابی موسی اشعري و عبداهللا بن عباس و 

 .عبداهللا بن عیاش و عبداهللا بن سائب و ابی بن کعب و زید بن ثابت و ابو هریره
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و این قرائت از  اند قاري شام امام بن عمر که از او هشام و ابن ذکوان روایت کرده -4
 .روایت شده است عثمان بن عفان

و اند ( که شعبه و حفص از او روایت کرده ،قاري کوفه امام عاصم بن ابی النجود -5
 ششو این قرائت از  .)خوانند می اغلب مسلمین امروز قرآن را با روایت حفص از عاصم

عبداهللا بن  ،علی بن ابی طالب ،عثمان بن عفان :تن از صحابه روایت شده که عبارتند از
 ........؟......،.ابی بن کعب ،زید بن ثابت ،مسعود

این قرائت از شش اند. امام حمزه زیات که از او خلف و خالد روایت کرده -6
ابی  ،زید بن ثابت ،علی بن ابی طالب ،عثمان بن عفان :صحابی روایت شده که عبارتند از

 .طالب ، حسین بن علی بن ابیعبداهللا بن مسعود ،بن کعب
 اند. که ابو حارث و حفص دوري از او روایت نموده ،ن حمزه کسائیامام علی ب -7

عثمان بن  ،عمر بن خطاب :و این قرائت از ده صحابی روایت شده که عبارتند از
عبداهللا بن  ،عبداهللا بن مسعود ،زید بن ثابت ،ابی بن کعب ،علی بن ابی طالب ،عفان

 .ابوهریره و حسین علی بن ابی طالب ،عبداهللا بن عیاش ،عباس
 اند. امام یعقوب حضرمی که رویس و روح از او روایت کرده -8

عثمان بن  ،عمر بن خطاب :این قرائت از یازده صحابی روایت شده که عبارتند از
ابو موسی  ،عبداهللا بن مسعود ،زید بن ثابت ،ابی بن کعب ،طالب ، علی بن ابیعفان

 .عبداهللا بن سائب و ابوهریره ،عبداهللا بن عیاش ،عباسعبداهللا بن  ،اشعري
 اند. که از او ادریس و اسحاق روایت کرده ،امام خلف البزار -9

ابی بن  ،عثمان بن عفان :و این قرائت از شش صحابی روایت شده که عبارتند از
زید بن ثابت و حسین بن علی بن ابی  ،عبداهللا بن مسعود ،علی بن ابی طالب ،کعب

 .البط
 .امام ابو جعفر مدنی که از ابن وردان و ابن جماز روایت کرده است – 10
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ابی بن  ،زید بن ثابت :و این قرائت از پنج صحابی روایت شده است که عبارتند از
 .1و عبداهللا بن عیاش و ابوهریره ،ابن عباس ،کعب

در میان آنها شیعه اثناعشري  اند، نقل کرده صاینها کسانی بودند که قرآن را از پیامبر
ي اعجاز قرآن کریم است که خداوند در میان ناقالن آن کسی ها و این از صورت ،ندیدیم

آن صحابه اي که قرآن را فرا گرفتند و  ،زند می را قرار نداده که به صحابه پیامبر طعنه
 -یاهم إهدانا اهللا و -جمع نمودند و حفظ کرده و نقل کردند آیا شیعه اثنا عشري 

 .نند غیر از این را اثبات کنند؟!توا می
کنند که از زمره ناقالن قرآن حفص و عاصم هستند و این دو  می شیعه اثناعشري ادعا

گویند که همه ناقالن قرآن و حامالن آن  می و آن طور نیست که اهل سنت ،شیعه هستند
 اند. فقط از اهل سنت بوده
 :پاسخ به این مسئله

بعد از آن که از اثبات یک سند براي نقل قرآن از ائمه اهل بیت تا به  اول اینکه شیعه
 .ناتوان ماندند این ادعا را کردند ،پیامبر برسد

دوم اینکه این ادعا که رجال اسناد قرائت عاصم همه کوفی و شیعه هستند به سخن 
 .!از دارد و مدعی باید دلیل بیاوردموثقی نی

 :، باید شیعه دو چیز را ثابت کنندت عاصم شیعه هستندسوم اینکه اگر رجال اسناد قرائ
ویژه اهل سنت  ،ي جرح و تعدیل و تراجم الرجال و طبقاتها اول اینکه باید از کتاب

 اند. و الجماعت ثابت کنند که عاصم و حفص شیعه بوده
 يها آن را از کتاب ،ي ما ثابت کنندها توانند از کتاب نمی دوم وقتی آنها این مسئله را

رجال اثناعشري مانند کتاب رجال الکشی و یا طوسی و غیره ثابت کنند تا ببینیم که آیا 
 ؟اند یا نه دانسته می آن دو را از راویان و رجال خود ها مؤلفین کتاب

                                           
 .153 – 82/ 1 ، ابن جوزيالنرش يف القراءات العرشکتاب ن ك  -1
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ي رجال ها چهارم اینکه کشی نجاشی و ابن داود و حلی و خاقانی و برقی در کتاب
 اند، و ذکري از او به میان نیاورده اند نکردهخود شرح حالی براي حفص بن سلیمان بیان 

 .آیند می ي شیعه در رجال شیعه اثنا عشري به شمارها با اینکه اینها معتمدترین کتاب
خود در زمره اصحاب امام  1نهایت این است که طوسی حفص بن سلیمان را در رجال

حائري در منتهی از او پیروي کرد و  2و قهبائی در مجمع الرجال ،صادق نام برده است
و  ،کنند می اما قهبائی و حائري هر دو از طوسی نقل ،نیز از او نقل کرده است 3المقال

که او از شیعیان اثناعشري  اند و نگفته اند همه در مورد حفص جرح و تعدیلی نیاورده

از او نام برده و اشاره اي به شیعه  4قاموس الرجالو آیت اهللا تستري در کتابش  ،است

یعنی » تر است : عنوان رجال شیخ عامما گفتیم«گوید:  می سپس ،حفص نکرده است بودن
باشد نفی کرده و گفته است شیعه اثناعشري  ،پس تستري این را که حفص ،رجال طوسی

ي کسانی که طوسی در رجال خود نام برده شیعه نیستند بلکه او به طور عام بیان  که همه
 .جال خود ذکر کرده استکرده و افرادي از نواصب را در ر

به معناي  ،است 5فالنی از یاران صادق :پنجم اینکه آیا اگر شیعه اثناعشري بگویند
 ؟فرد و دلیلی بر امامیه بودن اوستتأئید آن 

                                           
 .189ص  رجال طوسی -1

 .211/ 2 جممع الرجال -2

 .92/ 3 مقالـمنتهی ال -3

 .582/ 3 قاموس الرجال -4

یکی از مسایل مهم که براي بسیاري از عوام شیعه اثناعشري و بلکه حتی براي فرهنگیانشان مخفی مانده  -5
یا قبل از آن آماده و  صبرند که جدول دوازده امام در زمان پیامبر  است، مسئله نص بر ائمه است، و گمان می

امري واضح نبوده است، به عنوان مثال این اند، اما اگر کسی تامل کند که چنین  اسامی ائمه در آن تصریح شده
مشخص نبود! بلکه در زمان امام صادق معروف  امام کیست براي یاران امام صادق امر که بعد از صادق

 شود، اما هنوز امام صادق زنده بود که بعد از او اسماعیل امام  بود که بعد از او اسماعیل امام می
گوید:  می 83بود که اسماعیل وفات یافت، طوسی در کتاب الغیبه ص می شود، اما هنوز امام صادق زنده 
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این توثیق و تائید فرد به ( :گوید می آیت اهللا تستري که یکی از علماي شیعه است
 .1)ه فرد از شیعه امامیه استتوان گفت ک نمی و حتی از این ،آید نمی شمار

 .2احمد بن خصیب از یاران هادي شمرده شده است با اینکه او ناصبی است
گیرند ؟ امام اهل بیت که اهل  می باورهاي خود را از آل بیت آیا اهل سنت عقاید :ب

سرور انسانیت پیامبر  ،به سبب خویشاوندي ایشان داراي فضیلت و برتري هستند بیت
براي اهل سنت حجت  صو اقوال و افعال و تائیدات ایشان ،است صهدایت محمد

وقتی کلمه سنت  ،و اقوال و افعال و تقریرات ایشان بعد از قرآن دومین منبع است ،هستند
 .است صشود منظور از آن سنت پیامبر خدا می اطالق

این سخن که فرا گرفتن دین و عقیده از کسی علی و حسن و حسین و دیگر ائمه 
چنان  ،نازل شده مخالف است صجایز نیست به صراحت با آنچه بر پیامبر عشرياثنا

                                                                                                             
شود، وقتی دیدند امامت به کسی دیگر غیر  کردند اسماعیل بعد از پدرش امام می مردم ـ یعنی شیعه ـ فکر می«

 یعنی به -بودند فطعیه و بیشتر علماي شیعه بعد از وفات صادق ». از او رسید به بطالن تصور خود پی بردند
گوید: شیعه بعد از وفات  ) می77چنان که نوبختی در (فرق الشیعه ص  -امامت عبداهللا بن جعفر معتقد بودند 

 ةفرق الشيعامام صادق به پنج فرقه تقسیم شدند چهار تا مدعی امامت براي غیر از موسی کاظم شدند، (ن ك 

یم شدند که همه جز یک گروه از آنها )، و همچنین بعد از وفات امام عسکري به پانزده فرقه تقس 79 – 66

)، پس این به ما 96نوبختی ص  ةفرق الشيعمدعی امامت براي غیر از محمد بن حسن عسکري بودند ( ن ك 

ترین ارکان دین  بود این اختالف و تفرقه در مهم گوید که اگر لیست دوازده امام مشخص و منصوص می می
 آمد!!. پدید نمی

روایات متواتري که از طریق عام و خاص به ما رسیده اند تعداد ائمه را که دوازده «گوید:  ابو القاسم خوئی می

 رصاط النجاة يف أجوبه اإلستفتاءات» هستند تعیین کرده و اسم هر یکی را پس از دیگري تعیین نکرده است!!

2 /453 . 
شود که اثناعشري باشد چون چنین  ت از این الزم نمیو سپس نسبت داده شدن فرد که از یاران امام صادق اس

 از فیصل نور. اإلمامة والنصکتاب اختالفی در مورد امامت هست. براي اطالعات بیشتر مراجعه کنید به 

 .180، 34 – 29/ 1تستري  قاموس الرجال -1

 .180/ 1تستري  قاموس الرجال -2
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َبُعوُهم ﴿ :فرماید می که خداوند ِيَن ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ

ٰ رَِّ�َ ٱ �ِإِۡحَ�ٰنٖ  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا نَۡ�ُٰر  ٖت �َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ َ�ۡرِي َ�َۡتَها ٱۡ�

بَدٗ 
َ
 .]100: التوبة[ ﴾١٠٠َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيُم �ۚ �

آنانکه سبقت به ایمان گرفتند از مهاجر و انصار و آنان که به طاعت خداوند پیروي آنان «
آنها بهشتی که از زیر کردند خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند و خدا بر 

درختانش نهرها جاریست مهیا ساخته که بر آن تا ابد متنعم باشند و این به حقیقت سعادت 
 .»بزرگ است

بینیم که خداوند  می و اند و به اتفاق شیعه و سنی هیچ کسی از انصار از اهل بیت نبوده
 کنند می ین پیرويآیند و از انصار یا مهاجر می از کسانی که بعد از انصار و مهاجرین

 ،بود نمی پس اگر پیروي غیر از علی و حسن و حسین و دیگر ائمه شیعه جایز.پذیرد می
و عالوه بر این هیچ  ،بود نمی آیند اطاعت از انصار جایز می براي کسانی که بعد از آنها

پیروي  دلیلی وجود ندارد که فقط باید از علی و حسن و حسین و دیگر ائمه شیعه
مانند  اند ئی در فضائل و مناقب اهل بیت تالیف کردهها ثین اهل سنت کتابمحد.شود

و در بخاري و مسلم ابواب زیادي در  ،کتاب فضائل علی یا الخصائص الکبري نسائی
و هر کسی در  ،ي اهل سنتها آمده است و همچنین در دیگر کتاب فضل آل بیت

که از دیدگاه شیعه امام اهل بیت  بیند که علی می ي معتبراهل سنت تامل کندها کتاب
 .1!!ز همه بیشتر حدیث روایت کرده استاست از میان خلفاي اربعه ا

حدیث  66و در اصول کافی  اند. روایت کرده روایت از علی 163بخاري و مسلم 
 اند کنند صحیح و ثابت است بر خالف روایاتی که در کافی ذکر شده می روایت از علی

 .کنند که همه آنچه در کافی هست صحیح نیست می رافکه علماي شیعه اعت
در صحیح مسلم صفت و او از پدرش باقر  و همچنین اهل سنت از امام جعفر صادق

 .و حج رکن پنجم از ارکان اسالم است اند روایت کرده صرحج پیامب

                                           
 .57/ 1ت است. ن ك مسند ال البیت محمد نور سوید روای 1599در نه کتاب حدیث  مجموع روایات علی -1
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کند و فقهاي اهل سنت  می و این تنها حدیثی است که مسایل حج را به تفصیل بیان
و هر سال عبادت حج را تا به امروز بر اساس این حدیث  اند. ستند خویش قرار دادهآنرا م

 روایت صو او از پیامبر که امام صادق از پدرش باقر و او از جابر بن عبداهللا انصاري
 .دهند می کند انجام می

 وقتی روایات :پرسم می -و در اینجا از هر شیعه اي ـ خداوند ما و آنها را هدایت کند 
که چنین مواردي زیاد  -متناقض و متعارض باشند  صاز ائمه با اقوال و افعال پیامبر
 کنید؟ می است ـ شما چه موضعی اتخاذ

 صاز حدیث رسول خدا ،من بعد از آن که خداوند مرا هدایت کرد و سنی شدم
کردم بدون آنکه  می و در گذشته وقتی شیعه بودم از قول آخوند پیروي ،کنم می پیروي

عقیده ي ما در مورد مجتهدي که ( :گوید می محمد رضا مظفر .مناقشه و بحثی کرده باشم
در دوران غیبت است و حاکم و رئیس  ائط است این است که او نایب امامجامع الشر
و همان اختیاراتی که امام در فیصله نمودن در قضایاي مردم و حکومت بین  ،مطلق است
و کسی که سخن و فرمان او را رد کند سخن و فرمان امام  ،اشدب می او نیز دارا ،مردم دارد

و این در حد شرك ورزیدن به  ،را رد کند سخن و فرمان خدا را رد کرده است
 .1)!!خداست

بیاید اهل سنت اقوال غیر از پیامبر هر کسی که  صوقتی حدیث صحیح از پیامبر
 آیا بعد از این کسی ،است امام اهل بیت صو رسول خدا  ،کنند می باشد را رها

 .اند؟! را ترك کرده که اهل سنت فقه اهل بیت :تواند بگوید می

 شیعه و ثقلین :دوم

و به کتاب خدا  اند به حدیث ثقلین عمل کرده - ياهمإهدانا اهللا و -آیا شیعه اثنا عشري 

 ؟اند یا اینکه به کتاب و عترت تمسک نجسته اند، تمسک جسته صو عترت پیامبر

                                           
 .35 – 34ص  عقايد اإلمامية -1
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 به این سوال:پاسخ 
 الف: شیعه و قرآن:

 اند که قرآن تحریف شده و ناقص است و ادعا کرده اند بسیاري از علماي شیعه گفته
و حال آنکه عترت از چنین سخنی پاك و بري مین است (که این سخن عترت معصو

 .)، همان طور که اهل سنت معتقدنداست
گناه و جرم طعنه زدن به قرآن ه و براي هر انسان عاقل و هوشیاري پوشیده نیست ک

 .) بزرگتر است(ثقل اکبر) از طعنه زدن به عترت (ثقل اصغر
اشته باشد که قرآن مسلمانی که فطرتش سالم باشد امکان ندارد که به این باور د

چنان  ،؛ چون او ایمان دارد که هیچ کسی از خداوند راستگوتر نیستتحریف شده است

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می که َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ٰ  ِخلُُهمۡ َسُندۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ
َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  بَدٗ  �ِيَها
َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  �ۖ � ۚ َحقّٗ  �َّ ۡص  َوَمنۡ  ا

َ
ِ ٱ ِمنَ  َدُق أ  .]122[النساء:  ﴾١٢٢ �ِيٗ�  �َّ

کردند بزودي آنها را به بهشتی  )خود و خلق(آنان را که به خدا گرویدند و کارها به صالح «
در آوریم که زیر درختانش نهرها جاریست تا منزلگاه ابدي آنها باشد وعده ي خدا حق است و 

 .»کیست که در گفتار راستگوتر از خداست

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ :و خداوند فرموده است  .]9[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 .»البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهیم داشت«

نماید که قرآن از دست کسانی که آنرا  می و با وجود نص صریحی که بر این داللت
چون حفاظت با این سه چیز منافات  -محفوظ است  ،اضافه یا کم نمایند یا تغییر دهند

 1،گویند قرآن تحریف شده است می علماي شیعه اثناعشريبینیم که بسیاري از  می -دارد 
 .العیاذ باهللا .در قرآن آیات سخیف و پوچ هست اند: حتی بعضی از آنها گفته

                                           
مقدمه تفسیر قمی  ،وأهنم يعلمون علم كله، ‡أنه مل جيمع القرآن كله إال األئمةباب  286اصول کافی ص  -1

حتريف كتاب رب  فصل اخلطاب يف إثبات، 525/ 12العقول  مرآة، 358 – 357/ 2 األنوار النعامنية. 37 – 36/ 1
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و اهل سنت  ،کنند می گویند که آنها اهل بیت را دوست دارند و از آنها دفاع می شیعه
 .نمایند می دارند و از آنها دفاع می دشمنان اهل بیت را دوست

اهل بیت به  :گوید ، میکند می دارد و از آنها دفاع می آیا کسی که اهل بیت را دوست
 اند که قرآن تحریف شده است؟ صراحت گفته

اما اهل سنت آنچه را که به  .چنین سخنی طعنه به اهل بیت است و دفاع از آنها نیست
 .ایندنم می کنند و این روایات را تکذیب می اهل سنت نسبت داده شده انکار

 ؟دهند نمی بعضی هستند که این سخن را به اهل بیت نسبت :اگر بگوئی
 موضع شما در مورد کسانی که تحریف را به اهل بیت نسبت :گویم می به شما

؟! براي محبت و دوست داشتن اهل بیت کنی می دهند چیست آیا از آنها اظهار بیزاري می
وز و عقیده تحریف قرآن را به اهل بیت با بیزاري جستن از کسانی که از روي ظلم و تجا

بیزاري بجوي و هرگز چنین سخنی از دهان پاك اهل بیت بیرون نیامده  ،دهند می نسبت
عقیده اهل سنت در مورد اهل بیت همین است و اهل سنت جان و مال خود را  ،است

 .کنند می براي دفاع از اهل بیت فدا
دارد و به  می را دوست کسی اهل بیتکنند که چه  می پس حقیقت و واقعیت ثابت

 .کند می آنها اقتدا
قرآن تحریف  اند و سوال مهم در اینجا این است که آیا علماي شیعه بدون سبب گفته

 اند. شده است ؟ طبیعی است که بدون سبب نگفته
زیادند و  اند اسبابی که به خاطر آن علماي شیعه اثنا عشري مدعی تحریف قرآن شده

 :ن عبارتند ازترین آ مهم
بنابراین علماي  ،سخن گفته نشده است در قرآن به صراحت از امامت علی  -1

                                                                                                             
و غیره و به اضافه متاخرین  99 – 88ص  .حول القرآن، آراء 59ش  80ص  أوائل املقاالت، 29ص  األرباب

 شیعه.
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 .1از قرآن انداخته شده است !! که اسم علی اند شیعه ادعا کرده
شوند که در قرآن  می براي رهایی یافتن از تناقضی که اعوام شیعه با آن مواجه  -2

و در عقیده و باور آنها صحابه و همسران  اند، ستایش شده صصحابه و همسران پیامبر
مورد  صو در عقیده و باور آنها صحابه و همسران پیامبر  اند ستایش شده صپیامبر

که قرآن  اند مذمت هستند از این رو براي رهایی از این تناقض علماي شیعه مدعی شده
 .تحریف شده است

ائمه و فضایل آنها  ادعاي تحریف قرآن در آمدي است براي این سخن که اسامی  -3
 .2در قرآن موجود بوده است

را  صاگر بگوئید که قرآن تحریف نشده است، آنها با این سخن اصحاب پیامبر   -4
بودند چگونه قرآن را سالم و  اند، چون اگر آنها بر دین خود استوار نمی تزکیه و تأئید کرده

 .رساندند؟! بدون نقص و تحریف به ما می
  .؟!صمت دوازده امام از قرآن کجاستشود دلیل ع میوقتی به شیعه گفته   -5

 سیاق آیه در مورد همسران پیامبر است :شود می به آنها گفته ،می گویند آیه تطهیر
 .3اند ي دنیوي جاي آن را تغییر دادهها : به خاطر مصلحتگویند می

خواهند عوام شیعه را از قرآن و استدالل به آن دور  می با ادعاي تحریف قرآن  -6
 .و واقعیت بر این امر گواه است ،کنند
دهد و آنها هستند که حق و  می ادعاي تحریف قرآن به علماي شیعه تقدس بزرگی  -7

و اقوال آنها حجت هستند نه قرآنی که بازیچه دست مردم تحریف گر  ،فهمند می دلیل را
 بوده است.

 ؟بینیم نمی گویند وجود دارد را می پس چرا این قرآن صحیحی که شیعی

                                           
 .49/ 1فیض کاشانی  تفسیر الصافین ك  -1

 .97/ 1 األنوار النعامنية اجلزائری -2

 .234/ 35 بحار األنوار -3
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اول اینکه قرآن مخفی اگر  اند: ي متعددي دادهها علماي شیعه به این پرسش پاسخ
 اند، مورد مذمت قرار گرفته و رسوا شده اند آشکار شود در آن کسانی که در گذشته بوده

 .1پس باید پنهان شود
 و دوم اینکه تا مخالفان همچنان به نافرمانی امیر المومنین تا روز قیامت ادامه دهند و

 .2آنگاه مستحق خواري بزرگی خواهند شد
و آیا امکان دارد که مسلمانی به  ،پس قرآنی که امروزه موجود است چه فایده اي دارد

 ؟تحریف قرآن معتقد باشد و سپس منبعی براي شناخت احکام شرعی نداشته باشد
به  و این مشکلی دارد که بسیاري از معتقدان ،! تناقض موجود است و ادامه داردبله

که یکی از علماي بزرگ شیعه  -و نعمت اهللا جزائري  ،تحریف قرآن گرفتار آن هستند
احادیث در « گوید: می او ،راه برون رفتن از این بحران و مشکل ایجاد کرده است -است 

شیعیان خود را به خواندن این قرآن موجود در نماز و  ‡)روایت شده که آنها (ائمه
 تا آنکه موالي ما صاحب الزمان ظهور اند م آن دستور دادهغیره و عمل کردن به احکا

و صاحب الزمان قرآنی را که  ،رود می و آنگاه این قرآن از دست مردم به آسمان ،کند می
شود و  می آورد و آن قرآن خوانده می تالیف و جمع آوري نموده بیرون امیر المومنین

 .3»شود می به احکام آن عمل
براي قائلین به  اند بینیم که متأخرین علماي اثنا عشري کوشیده می و با وجود همه این

به این دلیل که آنها اجتهاد  ،که آنها کافر نیستند اند و گفته ،تحریف قرآن عذري بتراشند
 اند. یشان بر حسب دالیلی است که داشتهها ؛ چون گفته اند کرده و به خطا رفته

                                           
 .360/ 2 األنوار النعامنية -1

 . 220/ 2حبیب اهللا خوئی ة الرباعة يف رشح هنج البالغمنهاج  -2

 .360/ 2 األنوار النعامنية -3
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 ادعاي اجتهاد اند صراحت این سخنان را گفته: چگونه براي کسانی که به گوئیم می
 و ،گوئیم اجتهاد کرد و به خطا رفته است می تراشیم و می شود و برایشان عذر می

 .د و یا حداقل این قول کفر است؟!شو می پذیریم که گوینده این سخن کافر نمی
دلیل اینکه به  اند یی که به اهل بیت پاك پیامبر طعنه زدهها آیا شایسته است که ناصبی

 .طعنه زده شود را معذور بدانیم؟!براي آنها این ثابت نبوده که به این بزرگان نباید 
و معذور قرار  ،دهیم می زند معذور قرار می چگونه کسی را که به ثقل اکبر طعنه :سوال

 .پذیریم؟! نمی زند را می دادن کسی که به ثقل اصغر طعنه
آورد و  می کند و دلیل می ه وجود خدا را انکارآیا شایسته است که براي کمونیستی ک

؛ چون اجتهادش به شود نمی کند معذور بدانیم و بگوئیم او اجتهاد کرده و کافر می بحث
 .گوید که خدا وجود ندارد؟! می او

تابلوها و به راستی که این بازي کردن با دین و از بین بردن شریعت و دین تحت 
 .شعارهاي گوناگون است!

همین طور اجتهاد در مورد  ،ر که اجتهاد در مورد یگانگی خداوند جایز نیستطوهمان
چون این دو چیز ز امور ضروري دین  ،سالمت و مصونیت قرآن از تحریف جایز نیست

 .هستند
 اند و به خطا رفته اند : علماي اثناعشري که اجتهاد کردهو اینجا ما سوالی از شیعه داریم

وقتی دو  -کنند  می چنان که متأخرین شیعه ادعا -قرآن تحریف شده است  اند و گفته
 اند؟ کرده می چه کار ،حدیث برایشان متعارض قرار گرفته

آیا این دو حدیث را به قرآنی که از دیدگاه آنها تحریف شده و در آن آیات سخیف و 
 .؟!اند کرده می عرضه ،پوچی هست

 .؟!اند و به آن عرضه کرده اند هیا قرآنی دیگر که تحریف نشده داشت
بر هر حقی حقیقتی «: گوید می که اند دانسته نمی را یا اینکه حدیث جعفر صادق

با آن مخالف بود آن را ترك  آنچه با کتاب خدا موافق بود آن را بگیرید و آنچه ،هست
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 .1؟!»کنید
به تحریف قرآن انتظار ما از همه علماي شیعه اثناعشري این است که در مورد قائلین 

اي را در پیش بگیرند که در مورد مرجع شیعه آیت اهللا العظمی محمد حسین  شیوه همان
که با او مناقشه شد و او را گمراه قرار دادند و  ،فضل اهللا در اجتهاداتش در پیش گرفتند

؛ چون به صراحت اعالم کرد که جعیت او و عدم اعتماد به او شدندخواستار سلب مر
از این است که اجازه دهد به همسرش اهانت شود و از آن  و پرهیزگارتر تر شجاع علی

، به خاطر این سخنان آیت اهللا محمد حسین فضل اهللا را به انحراف در عقیده 2دفاع نکند
 .3متهم کردند

با اینکه آیت اهللا محمد حسین فضل اهللا بعد از بررسی زیاد و طوالنی و با دلیل به 
د و همچنین با استا ،و فقط از روي انکار چنین نکرده است ،استچنین باوري رسیده 

 ةلی واليإتطور الفكر السياسی الشيعی من الشوری «عراقی احمد کاتب که در کتابش 

چنین رفتاري کردند و او را به ناصبی بودن و کفر متهم  ،کر نظریه امامت شدهمن »الفقيه

یف قرآن به مراتب از آنچه محمد حسین دانیم که ادعاي تحر می ، با اینکه همه4کردند
چون نص  ،گناه بزرگتري است اند فضل اهللا و احمد الکاتب با مذهب شیعه مخالفت کرده

صریح آمده که قرآن محفوظ است و آنچه محمد حسین فضل اهللا و احمد الکاتب با آن 
 .اینطور نیستند اند مخالفت نموده

 ؟ثقلین دارند ند معتبري براي حدیثآیا اثناعشریه س –ب 
توانند حدیث ثقلین را با سند متصلی که رجال و راویان آن  می آیا شیعه اثناعشري

 .کنند می ؟! چنان که حدیث صحیح را تعریفامامی اثناعشري عادل ضابط باشند شیعه

                                           
 .69/ 1 صول كافیأ -1

 .28 – 27تدین االنحراف  احلوزة العلمية -2

 . 33/ 30هاشم هاشمی ص  حوار مع فضل اهللا حول الزهران ك  - 3

 . عالم سبیط نبلی.ب أمحد الكاتبالشهاب الثاقب للمحتج بكتاب اهللا يف الرد علی الناصن ك  - 4
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یکی از علماي شیعه به بررسی عموم روایات از نظر صحت و ضعف پرداخته اما از سوي 
چنان که براي عالمه حلی  ،رض هجوم سختی قرار گرفته استهم کیشان خود در مع

آید که اسانید روایات شیعه را مورد بررسی  می اتفاق افتاد که او از اولین کسانی به شمار
ي اساسی ها ي این بررسی این بود که او دو سوم روایات کتابها قرار داد و یکی از نتیجه

روایت است و بر  16199تعداد روایات کافی  ،شیعه مانند کافی را از اعتبار ساقط کرد
 .1ماند نمی روایت باقی 5072اساس معیارهاي شیعه جز 

تا  ،حلی به خاطر این کارش به شدت از سوي هم کیشان خود مورد حمله قرار گرفت
و دوم روزي که : یکی روز سقیفه دین دوبار منهدم گردید«گفتند: جایی که درباره ي او 

 .2!»دعالمه به دنیا آم
و آن را از اهل سنت  ،) نزد شیعیان جدید و تازه استالحدیثمصطلح بلکه علم (

چنان که حر عاملی ـ که یکی از علماي بزرگ شیعه به  اند و این علم را نداشته اند، گرفته
بلکه از  ،3و اصطالح جدید موافق با اعتقاد و اصطالح عامه است«گوید:  می آیدـ می شمار
 .»4شود می رفته شده چنان که با بررسی مشخصي آنها گها کتاب

دفع اعتراض و طعنه زدن  -علم اسناد  -: فایده از وضع این علم گوید می و حر عاملی
و بلکه از  ،گویند احادیثشان به صورت عن فالن عن فالن روایت نشده می که ،عامه است

 .5اصول گذشتگان روایت و نقل شده است

) نزد شیعه مصطلح احلديثـاللم (شود که ع می شنو از آنچه گذشت براي ما رو

بیشتر هدف از آن حمایت  ،اثناعشري چیز تازه ایست که ریشه و سابقه نداشته است
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 .مذهب از انتقاد مخالفان و دفاع از مذهب است تا رسیدن به صحت حدیث
 .اخباریه و اصولیه :و بنابر امور گذشته شیعه به دو گروه تقسیم شدند

پس همه  ،کسانیند که از ادله شرعی فقط کتاب و سنت براي آنها معتبر استاخباریه 
آنچه از ائمه نقل شده نزد آنها حجت است ؛ چون از معصومین نقل شده است و وقتی 

 .1کنند نمی حدیث در اصولشان ذکر شده باشد به جایگاه آن نگاه
قرآن و سنت و  :رگانهو اصولیه کسانی هستند که در استنباط احکام شرعی از ادله چها

 .2کنند می اجماع و دلیل عقل استفاده

 - ياهمإهدانا اهللا و -شیعه اثنی عشري   اند. راویان اهل سنت قرآن وسنت را نقل کرده

کنند که راویان از  می پذیرند و به آن باور ندارند و ادعا نمی احادیث اهل سنت را اصالً
 .نمایند می کنند بلکه از دشمنانشان اطاعت نمی مخالفین هستند که از ائمه اهل بیت پیروي

کنند و حال  می می گویم: چگونه شیعه روایات نقل قرآن را از راویان اهل سنت قبول
 .؟!پذیرند نمی و از طرفی باقی روایات اهل سنت را ،آن که آنها از مخالفین هستند

اهل سنت را باور کند و همه کسانی که به این باور معتقدند باید یا همه احادیث ثابت 
و یا بر عقیده خود باقی بماند و همه احادیث  ،همان طور که اهل سنت به آن باور دارند

 .اما به شرطی که اسانید نقل قرآن را نیز رد کند ،ثابت اهل سنت را رد کند
ي ها و در این صورت نیز باید به تحریف قرآن اقرار نماید همان طور که در کتاب

خواه از حیث روایاتی که در این مورد آمده و یا اعترافات  ،شته شده استمعتبر شیعه نو
پس اینها دو گزینه  ،گویند قرآن کامل نزد امام دوازدهم مهدي است می که ،علمایشان

یا احادیث نقل قرآن وسنت را با هم بپذیرند و یا هر دو را  ،هستند و گزینه سومی ندارند
 .!؟رد کنند
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 پایان

را دوست  جویند و آل بیت می به همه کسانی که خالصانه براي خدا حق را
داند و هیچ چیزي بر او  می بدان که خداوند آنچه در دلت هست را :گویم می دارند می

ا آی ،و پیش خدا مسئول هستید ،ماند و شما روز قیامت محاسبه خواهی شد نمی پنهان
نباید هدایت را مخلصانه از پروردگارت طلب کنی و از او بخواهی که حق را به تو حق 

و باطل را به شما باطل بنماید و دور کردن از  ،بنماید و به تو پیروي از آن را ارزانی کند
 آن را نصیب شما گرداند.

ایقی آگاه تا از حق ،ام متواضعانه است که براي تو نوشته : این ناله و پیامیاي شیعه
که براي دفاع از و این کمترین چیزي است  اند، شوي که ممکن است از تو پنهان مانده

 .کنم می تقدیم اهل بیت و صحابه
امیدوارم خداوند مرا با آنها حشر بگرداند تا واقعاً صحابه را به دست آورده و آل بیت 

 .را از دست نداده باشم
 .صحابهأآهل ووصل ا� وسلم ىلع نبينا �مد وىلع 

 أبوسلمان
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