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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 پیشگفتار

حمد و ثنا سزاوار الله تعالی است، از او طلب یاری و آمرزش داریم و به او ایمان 

های نفسمان و از اعمال بدمان به ایشان پناه  کنیم، و از شرارت او توکل میآوریم، و بر  می

ای ندارد. و کسی که الله تعالی  بریم. نفسی که خداوند او را هدایت دهد گمراه کننده می

دهم که هیچ معبودی جز الله  وجود  ای ندارد. و گواهی می کننده او را گمراه کند، هدایت

بنده و فرستاده  دهم که سرور ما حضرت محمد  گواهی می شریک است، و ندارد و بی

دهنده (به بهشت) و انذارکننده (به جهنم) فرستاد تا روز  عنوان بشارت اوست. او را به

قیامت. کسی که از خداوند و پیامبرش اطاعت کند، هدایت یافته، و کسی که نافرمانی 

 رساند. الله تعالی ضرر نمیآنها نماید، در واقع فقط به خود زیان رسانده و به 

 اما بعد ...

 خداوند در کتاب استوارش فرموده: 

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ َّ�  ْ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ٰ  ءِيَل َ�  نِ بۡ ٱ وَِعيَ�  دَ ۥَداوُ  لَِسانِ  َ�َ
ٰ  َ�مَۚ َمرۡ  ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا َ�نُوا   .]۷۸المائدة: [ ﴾٧٨ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ

فرزندان اسرائیل، آنان که کفر ورزیدند، به زبان داوود و عیسی از میان «ترجمه: 

بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و 

 .»کردند [از فرمان خدا] تجاوز می
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ند، پس یبب یهرکس از شما که منکر«امبر صادق و مصدوق فرموده است: یو پ

د با یر دهد، پس اگر نتوانست، بایی) تغیکیزیوسل به قدرت فد آن را با دستش (با تیبا

ن ید با قلبش (از اید) و اگر (باز هم) نتوانست، پس باین امر اقدام نمایزبانش به (ا

 ح مسلم.یصح» مان استین مراتب ایتر فین ضعیامر ناراحت شود) وا

و  نیمان خطرآفریا یکه برا ین منکرات و اعمال ناپسندیاز بزرگتر یکیو 

» عه روافضیش هفتن«آور است،  انین زید یز برایشتر از همه چیفسادساز است و ب

عه اباطیل یروان شیشود. پ یغ میآن تبل یبرا ییروان آن، در هر جایاست که توسط پ

ن یهمان اسالم راست  ییدهند که گو ید مردم قرار میخود را آنچنان در معرض د

ان یهل سنت و جماعت ندارد، و اختالف ما هبا مذاهب اربع یادیاست، و تفاوت ز

 زند. یدور م یل فرعیاست و برگرد مسا یاختالف ساده و جزئیک تنها  یعه و سنیش

  دیو در ارتباط با عقا یست، بلکه اختالف آنها اصولیاینگونه ن  که مسأله یدر حال

و سازد.  ین خارج میرو آن را از دید است که پیشد ییاست و تا جا یمادر و اصل

عه یت عوام شیاکثر یاطالعند و حت ید بین اختالف شدیاز ا  اهل سنت هچون عام

گاه ن یعید فاسد شین عقاینیز از ا  یها عه از انتشار کتابیش یستند ـ چون علمایآ

ان عامه یرد در میگ یشان براساس آنها شکل م خود که مذهب یو اساس ییربنایز

 کنند. یم یمردم خوددار

س سازمان اهل سنت پاکستان، ی، رئیحمد عبدالستار تونسواز جناب استاد م 

عه و مخالف با ید مهم شیمختصر و فشرده، عقا یا م که در کتابچهیدرخواست کرد

طرف نسبت به یک د تا مسلمانان از ینما یآور را جمع  کتاب الله و سنت رسول

گاه شوند و از طرف د یجعفر یعین شید بودن آنها،  گر در ارتباط با فساد و باطلیآ

شان به یرفت خدا به این درخواست را پذیشان ایقت ایبشود. و در حق یروشنگر

ف کرد. یفشرده اما ارزشمند، را تأل هن رسالین پاداش را بدهد و این کار بهتریخاطر ا

 یوبند اسالمیالن دانشگاه دیالتحص از فارغ یخ محمد عبدالستار تونسویو جناب ش
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د یاالسالم س خیمجاهد ش هعالم یاز استادان و یکیو  است. یالدیم ١٩٤٦در سال 

 به  خ عبدید شید یکه وقت یاست. همان استاد ین احمد مدنیحس
ً
الستار مخصوصا

، به لکناءو یلیالتحص ه کرد که بعد از فارغیدهد، به او توص یعه اهتمام مید شیعقا

کورین عرصه، از امام اهل سنت و جماعت شیبرود، تا در ا
ّ

کسب  یلکنو خ عبدالش

 ض کند. یف

، به لکناو رفت و چند ماه را در یالدیم ١٩٤٧در سال  ین خاطر، ویبه هم

عه، یدا کردن در پاسخ و رد شیمنظور تخصص پ به یخ لکنوی) شکمحضر (مبار

کرد. سپس بعد از  یفراوان یاندوز ن عرصه از آن استاد دانشیشان در ایکرد. ا یسپر

عه یپاکستان به نجف و کربال و تهران آمد، واز مراکز شار به هند و یسم شدن آن دیتق

حاصل  ینداشت، دسترس یهایی که در کلناءو دسترس دن به عمل آورد، و بر کتابید

کرد. سپس به کشورش پاکستان بازگشت و او از آن زمان، بر مبنر (سازمان اهل 

ه بر دستان عینه به تالش و جهاد برخاسته است. و هزار نفر از شین زمیسنت) در ا

آنها را  یبزرگ آنها مناظره کرده است و به لطف اله یاند و با علما توبه کرده یو

ترسند و  یاند که از او م آمده  در یا عه به گونهیکه ش ییشکست داده است. تا جا

 جرأت مناظره کردن با او را ندارند.

 



 

 

 

 

 

 ي مؤلف مقدمه

 فرماید:  می یالله تعال

 ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فَإِ�ََّها﴿
َ
ُدورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ ُقلُوُب لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نَوَ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�  ﴾لصُّ

 .]۴۶الحج: [
ها هستند که  هایی که در سینه ها نیستند که کور هستند بلکه این قلب این چشم«

 .»باشند کور می
 و فرموده: 

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱفَ  اَتقِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ ْ  َوَ�  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱ تَتَّبُِعوا َق  لسُّ  بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ
  .]۱۵۳األنعام: [ ﴾ۦَسبِيلِهِ  َعن

های (غیر الهی) پیروی  کنید، و از راه و این راه راست من است پس از آن پیروی «

 .»دارند نکنید، که شما را از راه (الله تعالی) دور می
 فرماید:  همچنین می

رََءيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ نَت  هُ َهَوٮ

َ
فَأ

َ
 ﴾٤٣ َو�ِيً�  هِ َعلَيۡ  تَُ�ونُ  أ

 .]۴۳الفرقان: [
 .»عنوان خدای خود برگرفته است؟! آیا دیدی کسی را که هوا و هوسش را به«

 و فرموده: 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  دِينَُهمۡ  فَرَّقُوا   .]۱۵۹[األنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  ُهمۡ مِنۡ  َت لَّسۡ  اِشيَعٗ  َوَ�نُوا
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هایی تبدیل شدند، تو  ها و دسته کسانی که دینشان را پراکنده ساختند و به گروه«

 .»هیچ ارتباطی با آنها نداری
گذاشتم  یان شما باقیز را در میدو چ«صادق مصدوق فرموده است:   امبریو پ

»  امبرشید: کتاب خدا، و سنت پیشو ید، هرگز گمراه نمیکه اگر به آنها چنگ زن

 در موطاء.ک ت از امام مالیروا

ل خواهد شد، یامتم به هفتادو سه فرقه تبد«فرموده است:   ز آن حضرتیو ن

 یآن فرقه کدام است ا گفته شد: ». آتش جهنم هستند در  یفرقه، همگیک جز  به

) است که من و اصحابم ی(روش یزیاست که بر آن چ یا فرقه«خدا؟! فرمود:   رسول

 .یت از ترمذیروا .»یمستبر آن ه

را که به اصحاب من ناسزا  ید کسانیدیاگر د«فرموده است:   ز آن حضرتیو ن

 .یت از ترمذیروا»شما باد.  ید: لعنت خدا بر شر و بدیگفتند، (به آنها) بگوئ یم

 فرمود:   ت کرده که رسولیعساکر روا و ابن 

لعنت کند، پس هر کس  ن امت اول آن رایهرگاه بدعتها ظاهر شود، و آخر ا«

علم در آن روز،  هد آن را انتشار دهد، چرا که آن کتمان کنندیار دارد، بایدر اخت یعلم

در » باشد ینازل کرده است، م  بر محمد یآنچه که الله تعال ههمانند کتمان کنند

 وجود دارد.  یتین روایچن هم یوطیر سیالصغ جامع

امت، اول آن را لعنت کند، پس هر  نیفرمود: (اگر آخر ا  ز آن حضرتیو ن

فرود آورد، کتمان ساخته  یرا کتمان سازد، در واقع آنچه را که الله تعال یثیکس حد

 ماجه. ت از ابنیروا ».است

و  ییگرا ، فسقیرو ، کجیزین ستین دوران، دیداست که در ایناگفته پ

امت یعنی  سلف این هاسالم و شعائر آن و دربار هدربار ییی و بدگویگرا بدعت

افته یها گسترش  ع شده است و فتنهیشا  رو آنهایپیک ن نیتابع و  الله اصحاب رسول

کنند، و  یفاسد خود بندگان را گمراه م یاند، و با آرا ان برخاستهیگرا است، و باطل
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 ییا و آبرویچ حیالله را بدون ه  دهند، و با نام اسالم کتاب یر میین الله را تغید

ن اسالم انتشار یدک و فسق و فجور را با نام پا یزیست نیو الحاد و د کنند یف میتحر

ع است. چه، یت و تشیرافض هها، فتن ن فتنهین ایتر فین و کثیتر کدهند. و خطرنا یم

ت و ائمه ـ یش ـ در پرتو شعار و عشق به اهل بیاند نگر و ساده یافراد نادان و سطح

 هج و اشاعیبه ترو یصورت خطرناک نها، بهرون آیشوند. پ یب داده میآن فر هلیوس به

اند. و  د نمودهیل جدیهمه وسا یرین منظور، شروع به بکارگیاند و به هم آن پرداخته

ها را برای آن  ها و حیله دارند، و همه حقه برای باطل خود، گران و با قیمت را مبذول می

  بریم. آنها به تو پناه میگیرند. خدایا، خودت آنها را از بین ببر، و از شرارت  بکار می

ن یمسلمان الزم است که از ا یگران و عموم علما و بر مبلغان و واعظان و اصالح

مردم،  یو بطالن آن برا یرو کنند، و در ارتباط با کج ییف رازگشایمغرضانه و کث هفتن

 دشان را محفوظ نگاه دارند.یمانشان و عقایکنند، تا ا یروشنگر

 شئون مسلمانان! یایاسالم و اول یعلما

گاه باش ن است که با همه قدرت و توان یف امروز شما این وظایتر د که بزرگیآ

د، یت کنیاری دادن حق، فعالی، و ییزدا ن فتنهیو ا ییزدا ن باطلیا هنید در زمیخود، با

د و در ید بود. پس از خدا بترسیز شما مسئول خواهین صورت، قبل از هر چیر ایدرغ

 یها د که باطل عزم جزم کرده که سمیخودتان و آن مسلمانان از خدا بترسارتباط با 

د آن یت دهد، تا عقایان آنها پخش کند، و انقالب خود را به آنها هم سرایخود را در م

 ر دهد. ییشان را از حق به باطل تغیاند ساده

گاه باش  ا تو شاهد باش ...ید که من گفتم و ابالغ کردم ... خدایآ

(دشمن اسالم  یهودیبن سبأ   عبدالله  یها عه با تالشیش هست که فتنین دهیو پوش

بن  بن یعفور و ابو مخنف لوط ر و عبدالله یزراره و ابوبص  روانش:یو مسلمانان) و پ

ق ین فتنه، حقایله ایوس ان گمراه شده، آغاز گشت تا بهیگو ها از دروغ نیر ایو غ ییحی

 ند.یجاد نمایا یگ ف مسلمانان تفرقه و پارهان صفویاسالم را لگدکوب کنند، و م
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اند، در  به دروغ نسبت داده و این عقاید شیعی را به سرور ما حضرت علی 

در واقع حضرت علی و اهل بیتش از   حالی که ایشان بکلی از آنها مبری است،

اش تا جعفر  اند. و در حقیقت علی و خانواده سرشناسان اهل سنت و جماعت بوده

محیط مدینه منوره و محیط ایمان و اسالم و کتاب و سنت بسر بردند, و عبادت  صادق در

 شان مطابق و همسو با اعمال عاّمه اهل سنت و جماعت بوده است. و سائر اعمال

ن مورد که) ید در ایدار یشود (شما چه جواب یده میعه پرسیکه از ش یو هنگام

ه و اعمال آنها را انجام اش از اهل سنت و جماعت بود و خانواده یحضرت عل

ات اهل سنت و جماعت نداشته است؟ در جواب یبا ح یات آنها فرقیدادند و ح یم

از  یاند. و فقط ساعت ه دوشادوش اهل سنت حرکت کردهی: آنها از باب تق ندیگو یم

نشستند، و آنها را به  یروان خود در آن میا روز را انتخاب کرده، همراه با پیشب 

 کردند. یشاد معه اریمذهب ش

است، چرا که  یشمندیرت هر انسان منصف و اندیح یهن جواب، مایکه ا یبراست

  ستیشود که ائمه شب و روز زندگی کرده و ب ن ثابت مییم، ایرین جواب را بپذیاگر ا

ن فقط و یاند و ا ساعت را سرگرم حق بودهیک و سه ساعت را در باطل گذرانده و تنها 

زنند. پس  یم  اش و خانواده یعه بر حضرت علیاست که ش یفقط دروغ و بهتان

 ان باد!یگو لعنت خدا بر دروغ

 بعضیخواه یم یزیقبل از هر چ
ً
ه آنها را یپا یباطل و ب یها از دیدگاه یم اجماال

 با مراجعه کردن به کتابیذکر کن
ً
ها و منابع مورد اعتماد آنها، در  م، سپس مفصال

و انحراف آنها  یرو  آنها روشن شود و کجک دهم، تا مسل ارتباط با آنها داد سخن سر

 دانسته شود. 

ر مشرکان (پناه بر یت و سایحیهود و مسینسبت به الله مانند ک ده شریعق -١

 خدا از آن). 
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 فاسد بداء که مستلزم نسبت دادن جهل به الله تعالی است. هدیعق -٢

ختم نبوت خاتم  هدیگانه، که مخالف عق عصمت امامان دوازده هدیعق -٣

 باشد.  یم  امبران حضرت محمدیپ

اد، یدر آن ز یافته و مواردیرییف شده و تغینکه قرآن موجود، تحریده به ایعق -٤

ن و یتر از زشت یکیده ین عقیو از آن کم شده است. (و پناه بر خدا) و ا

 باشد. یاسالم م هرید آنان است که موجب خروج آنها از داین عقایتر فاسد

 .و حسین  و حسن  و اهانت به علی  عقیده اهانت به رسول  -٥

 . امبریمانداران همسران پیاهانت به مادران ا هدیعق -٦

ه اهانت به ساالر زنان حضرت  ژیو بو  امبریاهانت به دختران پ هدیعق -٧

 باد. یآنها راض هزهراء ـ که خدا از هم هفاطم

 .لیاهانت به عباس و پسر عباس و عق هدیعق  -٨

 .ن و انصارین و مهاجریراشد یاهانت به خلفا هدیعق -٩

 .تیاهل ب هاهانت به ائم هدیعق -١٠

 ه.یتق هدیعق -١١

 غه.یص هدیعق -١٢

 گران.یناموس خود به د یبه جواز, دادن موقت هدیعق -١٣

 ده به جواز لواط با زنان.یعق  -١٤

 رجعت. هدیعق -١٥

 ک.خا هدیعق -١٦

زدن  دن و رخسارهیبان دریو گر یکسب کردن پاداش در سوگوار هدیعق -۱۷

که  یده اسالمید مخالف با عقیها از عقا نیر این و غیبخاطر شهادت حس

 ».د صبر کردیها با تیبه وقت بالها و مص«  د:یگو یم
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ن حال یحجم و در عک کوچ هن رسالیم که ایخواهش دار یو از الله تعال

لطف و  ید، و آن را از رویبه قبول فرما یتلق یرا به خوب ییارزشمند به لحاظ معنا

 ت بندگانش قرار دهد.یجهت هدا یعنوان علت کرم خودش، به

 سلم تسليامً.سيدنا حممد وآله وصحبه و عىلاهللا  صىل و
 محمد عبد الستار تونسوی

 ه ۴/۱۱/۱۴۰۳

 



 

 

 

 

 

 :له اولأمس
 از عقاید فاسد آنها

 شرك به اهللا تعالی ةعقید
از آن امام است) از  ین همگینکه زمی(باب ا یدر اصول کاف ینیعقوب کلیبن  محمد

  امام است ـ یا و آخرت برایدن»  کند که او گفته است: یت می، روا عبدالله یاب

دهد ـ و از  یدهد، و به هر کس که بخواهد آن را م یهر جا که بخواهد آن را قرار م

 .١»ار به او داده شده استین اختیا یطرف الله تعال

که الله  یکند در حال یم ین عبارت چه برداشتیمسلمان منصف از ایک پس 

 د: یفرما یات محکمش میدر آ یتعال

 ٱ إِنَّ ﴿
َ
ِ  َض �ۡ� ٓ  َمن يُورُِ�َها ِ�َّ ِ  ِمنۡ  ءُ �ََشا   .]۱۲۸األعراف: [ ﴾ۦِعَباِده

 .»دهد زمین از آن الله تعالی است آن را به هر کس که بخواهد، می«

﴿ ِ َ�ٰ ٱ ِ�  َما َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
 .]۱۰۹عمران:   آل[ ﴾ِض �ۡ�

 .»ها و زمین از آن الله تعالی است پادشاهی و فرمانروایی آسمان«

 ٱوَ  ِخَرةُ �ٱ فَلِلَّهِ ﴿
ُ
  .]۲۵النجم: [ ﴾٢٥ وَ�ٰ ۡ�

 .»آخرت و دنیا از آن الله تعالی است«

  ۲۵۹چاپ هند/ص  یاصول کاف -١
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ِيٱ َركَ تََ�ٰ ﴿ َّ�  ِ ۡ ٱ �َِيِده ٰ  َوُهوَ  ُك ُملۡ ل   .]۱الملك: [ ﴾١ قَِديرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست، و او  پر برکت و زوال«

 .»بر هر چیز تواناست
گفته: ... من اول و آخر و من ظاهر و  یعل« سند که: ینو یعه می گویند و میو ش

 .١ »ین هستمباطن و من وارث زم

از آن مبرا  ی ه است. و علیپا ینخست، باطل و ب هدیعقده نیز مانند ین عقیو ا

که حضرت  نیبزرگ است که به او زده شده، و حاشا از ا یتهمتیک ن تنها یاست، و ا

 د.ین بگویچن یعل

 :  فرماید یم یاست که الله تعال ین در حالیا

 ٱ ُهوَ ﴿
َ
ُل ۡ� ٰ ٱوَ  ِخرُ �ٱوَ  وَّ   .]۳الحدید: [ ﴾اِطنُ ۡ�َ ٱوَ  ِهرُ ل�َّ

 .»اوست اول و آخر و ظاهر و باطن«

﴿ ِ َ�ٰ ٱ ُث ِميَ�ٰ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .]۱۰الحدید: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»ها و زمین از آن الله تعالی است و میراث آسمان«

ۡ�َ ﴿ سوره زمر: یهن آیمشهور مقبول احمد ا یعیو مفسر ش
َ
 ٱ قَتِ َوأ

َ
 بُِنورِ  ُض �ۡ�

ن ید: پرودگار زمیگو یجعفر صادق م»  و گفته: ر کردهیرا تفس  .]٦٩الزمر: [ ﴾َرّ�َِها

گر مردم به یاست و د یشود، نورش کاف یکه امام خارج م یهمان امام است. پس وقت

د که چگونه آنها امام را یشه کنیاند ».نخواهند داشت یاجیا ماه احتید ینور خورش

امام همان   اند: گفته ﴾َرّ�َِها بُِنورِ ﴿ یاند آنجا که در معنا قرار داده یعنوان پروردگار به

 زمر: هسور یهن آیر ایدر تفس یعین مفسر شیسان ا نیو بد ٢ن.یزمک رب است و مال

  ۱۳۸رجال الکشی، چاپ هند/ص  -١

 ۳۳۹وگرافی مقبول احمد, ص یب -٢
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وِ�َ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َ�  َك إَِ�ۡ  أ ۡ�َ  لَ�ِنۡ  لَِك َ�بۡ  ِمن �َّ

َ
 َبَطنَّ َ�َحۡ  َت �ۡ أ

َ ٱ بَلِ  ٦٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك   ّمِنَ  َوُ�ن ُبدۡ �ۡ ٱفَ  �َّ
ٰ ٱ  .]۶۶-۶۵الزمر: [ ﴾٦٦ ِكرِ�نَ ل�َّ

گفته که در کافی از جعفر صادق روایت شده که معنایش این است که: اگر در   

 شود.  از آن حاصل می» شود عملت نابود می«والیت علی، کسی را شریک قرار دهی، 

َ ٱ بَلِ ﴿ر یسپس در تفس ٰ ٱ ّمِنَ  َوُ�ن ُبدۡ �ۡ ٱفَ  �َّ پیامبر را  یعنیگفته:  ﴾ِكرِ�نَ ل�َّ

د چرا که ما، یکن یگذار د و او را سپاسیکن یهمزمان با طاعت، عبادت و بندگ

تو  یبرا یتیو تقو یکمک یعنوان بازو ت را بهیم و پسرعمویتو قرار داد یبرا یبرادر

 .١میقرار داد
اند، در  دادهه را به جعفر صادق نسبت ین آیر اید که چگونه به دروغ تفسینگاه کن

ز یخالق همه چ یکه الله تعال نیو ا یه الله تعالینه توصیات در زمیکه همه آن آ یحالت

 همه عبادات را متوجه او ساخته می باشد. یستیاست و هموست که با

اند؟ خدا به  رون آوردهیرا از آن ب یجلک اند و آن شر ف کردهیچگونه آن را تحر

 ُت َخلَقۡ  َوَما﴿: یاله هن گفتیر ایدر تفس یعیمفسر شن یان اس نیآنها سزا بدهد. و بد
گفته که جعفر صادق به نقل از . ]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ

ده تا او را یجن و انس را آفر یر کرده که الله تعالین تفسیآن را چن  نیحس

از آنها  یکیبشناسند، چون اگر او را بشناسند، او را عبادت خواهند کرد. آنگاه 

 .٢نکه مردم امام زمان خود را بشناسندیست؟! جواب داد: به ایآن شناخت چ  د:یپرس

نقل کرده که امام محمد باقر گفته: ما صورت و چشم  یدر اصول کاف ینیو کل

م که به رحمت بر بندگان باز و گسترده شده یاو هستم و دستان یخدا در خلقش هست

 ۹۲۳وگرافی مقبول احمد, ص یب -١

 ۱۰۴۳وگرافی مقبول احمد, ص یب -٢
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و ما چشم الله  یو صورت الله تعال ین گفته: ما زبان الله تعالیو همچن .١است

 .٢میان خلقش هستیدر م یتعال

ار که ین چه بسیرالمؤمنی(جعفر صادق) نقل شده که ام  عبدالله یو از اب

ت ین خاصیهنم هستم ... چندان بهشت و جیدر م یالله تعالیک گفت: من شر یم

ها  بتیبه من داده شده که قبل از من به کس داده نشده، (علوم) مربوط به مرگ و مص

اد گرفتم. آنچه که از من سبقت گرفته (و قبل از من یها و فصل الخطاب را  و نسب

ب نشده یب شده، غایبوده) از دست من در نرفته، و آنچه را که از من پنهان و غا

  .٣است

حضرت  یرا برا یاند که صفات الله تعال د که چگونه به خود جرأت دادهینگاه کن

: قصص هه سورین آیر ایاحمد در تفس  مقبول یعیثابت کنند. و همچنین مفسر ش یعل

ر آن یگفته که جعفر صادق در تفس .]٩٩القصص: [ ﴾ۥَههُ وَجۡ  إِ�َّ  َهالٌِك  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿

 م.یما صورت خدا هست گفته است:
اند. خداوند از  دان قرار دادهیجاو ییعنوان خدا د که چگونه امام را بهینگاه کن

 ند بس بدور است.یگو یآنچه که آن ظالمان م

نکه چیزی بر آنها یائمه علم آنچه که بوده و خواهد بود و ا«نکه یدر باب ا ینیو کل

ن یها و زم نمن آنچه را که در آسما«از جعفر صادق نقل کرده. که: ». ستیده نیپوش

دانم و آنچه را که بوده، و آنچه را که خواهد  یو آنچه را که در بهشت و جهنم است، م

 .٤»دانم یبود، م

 .۸۳ص  یاصول کاف -١

 .۸۴ص  یاصول کاف -٢

 .۱۱۷ص  یاصول کاف -٣

 .۱۶۰ص  یاصول کاف -٤
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آنها هر چه را که بخواهند، حالل، و هرچه را «آمده است:  یز در اصول کافیو ن

 .١»آنکه خدا بخواهدند و هرگز نخواهند خواست مگر ینما یکه بخواهند حرام م

رند، و فقط با یم یم یدانند که چه وقت یم  نکه ائمهین درباب ایهمچن ینیو کل

که نداند چه  یهر امام«رند، ذکر کرده که ابوعبدالله گفته است: یم یانتخاب خود م

 .٢»یستد، پس او حجت خدا بر خلقش نیآ یبر سرش م

   فرماید: یم یکه الله تعال یدر حال

﴿  ُ �ِض ٱۡلَغۡيَب إِ�َّ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  .]۶۵النمل: [ ﴾قُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ٱلسَّ

 و فرموده:  

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ﴿   .]۵۹األنعام: [ ﴾ُهوَ  إِ�َّ  لَُمَها

 اند. ساختهیک ب با خداوند شریائمه خود را در علم غ  عهیولی ش

ان و یموارد ز ینکه اگر بر ائمه ساتر قرار داده شود، به هر انسانیدر باب ا ینیو کل

اگر بر « گفته: سازند، ذکر کرده که ابوجعفر یسود او را به او خاطر نشان م

ان و سود او را یموارد ز یهر شخص یقرار داده شود، برا یبند شما دهان یها زبان

 .٣»ساختم یخاطر نشان م

عه است، در باب (ائمه همه ین مراجع شیکه بزرگتر یدر اصول کاف ینیز کلیو ن

دانند،) از  یالسالم، داده شده، م همیامبران علیاء و پیرا که به مالئکه و انب یعلوم

دو علم است،  یدارا یالله تعال  ذکر کرده که او گفته است:  عبدالله یحضرت اب

ز آن مطلع ساخته، پس از آن علم ما امبران و رسوالنش را هم ایکه مالئکه و پ یعلم

از آن  یزیکه به خود اختصاص داده است. پس اگر چ یم. و علمیهم مطلع هست

 .۲۷۸ص  یاصول کاف -١

 .۱۵۸ص  یاصول کاف -٢

 .۱۹۳ص  یاصول کاف -٣
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ها عرضه  سازد و ائمه قبل از ما هم بدان ید، ما را از آن هم مطلع میبنظر خدا رس

  ».شده است

رسوالن هم امبران و یاز مالئکه و پ ید، آنها به زعم خودشان ائمه را حتینگاه کن

نها یاند. همه ا دانستهیک اند. و آنها را با الله در علومش شر تر دانسته داناتر و عالم

 کفر و دروغ و بهتان است. 

ات و ین چرندیعه سرشار از ایگر شیو مراجع و مؤلفات د یو اصول کاف

 یها دارا عهیم. و شیرا ذکر کرد ینجا قسمت کوتاهیهاست و ما فقط در ا تهمت

کنده از شر قصیده است. در آن قصائد  یبه الله تعالک ای  به زبان اردو هستند که آ

 درباریشد
ً
از آنها آمده است که سایر  یکه در بعضیأئمه اغراق شده است تا جائ هدا

 نوح در وقت ک مدد و کم یو شدت از عل یامبران در وقت سختیپ
ً
می طلبند مثال

ک از او کم یث همگیط و هود و شم و لویخواسته، و ابراهک غرق شدن از او کم

آور  م و شگفتیعظ ینکه معجزات علیداده است. و ا یاریخواسته، و او هم آنها را 

 ز قادر و توانا است. ی(پناه بر خدا) بر همه چ یاست! و عل

عه است تا خواننده بداند که ین عبارت از کتب معتمد شیسطور فوق تنها چند

با وجود دارا  یا کسیز است. پس آیآم کد شریگونه عقا نیآنان سرشار از ا یها کتاب

 .بماند؟! یتواند مسلمان باق ید مین عقایبودن ا

   فرماید: یخداوند م

ُ ٱ﴿ ٰ  وَُهوَ  ءٖ� َ�ۡ  ُ�ِّ  لِقُ َ�ٰ  �َّ   .]۶۲الزمر: [ ﴾٦٢ َو�ِيلٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

گاه) است«   .»الله خالق هر چیزی است، و بر همه چیز وکیل (و آ
 د: یگو یو م

َحدٗ  ۦٓ ِمهِ ُحكۡ  ِ�  كُ �ُۡ�ِ  َوَ� ﴿
َ
  .]۲۶الکهف: [ ﴾اأ

 .»گیرد ش شریک نمیا رانی و کسی را در حکم «
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  فرماید: یو م 

ُ ٱ﴿ َّ�  ٓ�َ  ٰ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�   َ�  َقيُّوُم
ۡ
ۚ نَوۡ  َوَ�  ِسَنةٞ  ۥُخُذهُ تَأ ُ  مٞ  ِ�  َما ۥ�َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
  .]۲۵۵البقرة: [ ﴾ِض �ۡ�

نه خوابی خدایی که هیچ معبودی جز او وجود ندارد. اوست زنده (و) قیوم، «

ها و زمین است،  ، هر آنچه را که در آسمان گیرد و نه خوابی گران سبک او را فرو می

 .» از آِن اوست
   و فرموده:

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ ٱ �َ�  َك إَِ�ۡ  أ ۡ�َ  لَ�ِنۡ  لَِك َ�بۡ  ِمن �َّ

َ
 َبَطنَّ َ�َحۡ  َت �ۡ أ

  .]۶۵الزمر: [ ﴾٦٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َملَُك 
 به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: «

ً
اگر شرک ورزی «و قطعا

 از زیانکاران خواهی شد
ً
ما

ّ
 کردارت تباه و مسل

ً
  .»حتما

 د: یگو یو م

َ ٱ إِنَّ ﴿ ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  ۦبِهِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لَِمن لَِك َ�  ﴾ءُ �ََشا

  .]۴۸النساء: [

بخشد و جز آن را برای  به راستی خداوند [آن را] که به او شرک آورده شود، نمی«

بخشد و هر کس که به خدا شرک آورد، گناهی بزرگ  هر کس که بخواهد، می

 .» بربافته است
   و فرموده:

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َمن ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱب ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ٰ َوَمأ  ﴾�َّارُ ٱ هُ َوٮ

 .]۷۲المائدة: [

گرداند و  گمان کسی که به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام می بی«

 .»] است جایگاهش آتش [دوزخ

 



 21 بطالن عقائد شیعه

 و فرموده:  

َ ٱ إِنَّ ﴿  ٱ ِ�  ءٞ َ�ۡ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ َ�ۡ  َ�  �َّ
َ
ٓ ٱ ِ�  َوَ�  ِض �ۡ� َما   .]۵عمران:  [آل ﴾٥ ءِ لسَّ

 .»ماند ] چیزی در زمین و در آسمان بر او نهان نمی به یقین خدا [ست که«
 قایات و امثال آنها صرین آیا

ً
ز ین هستند که تنها خداوند خالق همه چیل بر ایحا

ز توانا است و او ین است و بر همه چیزمها و  ش آسمانیاند رکننده و چارهیاست و تدب

 داند.  یز را میهمه چ

 یا اثبات صفت الهیباشند، آ یائمه خود م یبرا یاثبات صفات اله یعه در پیو ش

 .ست؟!ینک ر الله شریغ یبرا

ن یست؟! بلکه اینک ا مشریرالله باشد، آیغ یکه معتقد به اثبات آن برا یو کس

 مشرین اقوالیچن هندیدر صفات خداوند است، و گوک شر
ً
 است.ک ، واقعا

 



 

 

 

 

 

 :له دومأسم
 از عقاید فاسد آنها

 بداء هعقید
 که در قرآن آمده است: ظهور بعد از پنهان شدن است. چنان یمعنا بداء به

ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َوَ�َدا﴿ ْ  لَمۡ  َما �َّ   ]۴۷الزمر: [ ﴾تَِسُبونَ َ�ۡ  يَُ�ونُوا

 .»کردند از سوی خداوند چیزی برایشان آشکار شود که گمان نمیو «
 وجود نداشته است, چنانیش رأی جدیدای: پیمعنا ا بهی

ً
که در  د است که قبال

 :  قرآن آمده است

ْ  َما دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  لَُهم بََدا ُ�مَّ  ﴿ ُوا
َ
ٰ  ۥُجُننَّهُ لَيَسۡ  تِ َ�ٰ �ٱ َرأ  ﴾٣٥ ِح�ٖ  َح�َّ

  .]۳۵یوسف: [

 .»ها، به نظرشان آمد که او را تا چندی به زندان افکنند پس از دیدن آن نشانه آن گاه«
گاهیدایو پ یکه ذکر شد، مستلزم جهل قبل یمعنا و بداء با هر دو   یش دانش و آ

ها در سنت خداوند محال است. چرا که علم  نیا یبعد از آن است. که هر دو

 است. چنانکه فرموده است:  یو ابد یخداوند ازل

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  لَُمَها  رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
 ٱ تِ ُظلَُ�ٰ  ِ�  َحبَّةٖ  َوَ�  لَُمَهاَ�عۡ  إِ�َّ  َوَرقَةٍ  ِمن ُقُط �َسۡ  َوَما

َ
 بٖ َرطۡ  َوَ�  ِض �ۡ�

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  يَا�ٍِس  َوَ�   .]۵۹األنعام: [ ﴾٥٩ مُّ
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داند، او آنچه را که  های غیب تنها در نزد اوست، و جز او کسی آنها را نمی کلید«

افتد مگر اینکه از آن  برگی (از درختی) نمی  داند، هیچ در خشکی و دریاست، می

گاه است، و نه هیچ های زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجود  ای در تاریکی دانه  آ

 .»کتابی آشکار [در کتاب علم خدا] ثبت استجز اینکه در  دارد، 
دا کرده است، یتحقق پ ینکه (صفت) بداء در الله تعالیعه معتقدند به ایو ش

  ر که از مراجع اصل آنها نقل شده است بر آن داللت دارند:یز یها که عبارت چنان

را به بداء اختصاص  ی) باب کاملیدر کتابش (اصول کاف ینیعقوب کلیمحمدبن 

را در آن باب آورده است که  یفراوان یها تیو آن را (باب بداء) نام نهاده، و روا داده

از آنها نقل است  یکین از یاع بن م: از زرارهیکن یاز آنها را ذکر م یما بعض

به  یچ عبادتیه یعنیمثل بداء عبادت نشده است. ( یزیچ چیبا ه یتعال الله« که: 

ر از هشام پسر سالم از جعفر صادق نقل یعم یاب ت ابنیرسد) و در روا یآن نم یپا

 .»م نداشته شده است!!یمانند بداء بزرگ و تعظ یزیچ چیبا ه یتعال شده که: الله

گفت:  یدم که میم نقل است که گفته است: از ابوعبدالله شنیبن حک از مرازم «

عتراف ز ایچ ٥به  یالله تعال یافت نکرده مگر آنکه برایمقام نبوت در یامبریچ پیه

 .»، و طاعتیت، سجده، بندگیکرده است: بداء، مش

خداوند هیچ »  گفت: شنیدم که می  صلت گفته است: از رضا و ریان بن

و همچنین کلینی » پیامبری را نفرستاده مگر به حرام ساختن شراب و اقرار کردن به بداء

 «نقل کرده: 
ً
برای الله تعالی نسبت به ابومحمد، بعد از ابوجعفر، رأی جدیدی که قبال

سماعیل، رأیی که در ارتباط با موسی بعد از رفتن ا آن را نداشته بود، ظاهر شد. چنان

ظاهر شد که حال او را نمایان ساخت. و بداء چنان است که تو با خودت سخن گفته 

گرایان خوششان نیاید. و ابو محمد بعد از من بر حق است و او  باشی گر چه باطل

 .١»علمی در اختیار دارد که بدان احتیاج است، و ابزار امامت همراه اوست

 .۴۰ص  یاصول کاف -١

 

                                           



 بطالن عقائد شیعه  24

در ارتباط با الله -اند  و بر ائمه خودشان دروغ بسته ن باره بر خداینان در ای، ایآر

خواست ابوجعفر را  یکنند که الله م یادعا م -برند یت میرحق و گمان جاهلیگمان غ

 یالله تعال یکه او مرد قبل از آنکه امام شود، در آن هنگام برا یامام کند پس وقت

ن همانگونه است ید. و ان کار را هم کریدا شد که امام ابومحمد باشد و این هویچن

 یدیجد یعنوان امام قرار دهد، پس (پناه بر خدا) رأ ل را بهیخواست اسماع یکه او م

عنوان امام مردم قرار  کاظم را به یر داد، و موسییسابق خود را تغ ید و رأینظرش رس به

افتراء  یخودشان، بر الله تعال یال و آرزوهایت از امیگونه بخاطر تبع نیداد. و ا

ن عقائدی که دارند. و یکشد بخاطر ا یبندند، پس عذاب جهنم انتظار آنها را م یم

به  یت نسبت دادن جهل و نادانیبدائ هدین عقیخدا آنها را بکشد! فراموش کردند که ا

گاه و کاردان و بزرگ است و کفر آشکار یخدا  باشد. یم یدانا و آ

ندم که یش از ابوجعفر  و گفته است:نقل کرده که ا یاز ابوحمزه ثمال ینیو کل

که  یکرده است. پس وقت یبند ن امر را تا هفتاد سال زمانیا یگفت: الله تعال یم

 ١٤٠گرفت و آن را تا  ین فزونیبر اهل زم یکشته شد، خشم الله تعال  نیحس

ث و یآن حد م. و شماین باره با شما سخن گفتیو ما در ا ١ر انداختیسال به تأخ

 یبرا یوقت یگر الله تعالین دید، و بعد از اینمود یدر د، و پردهیرا بازگو کردسخنان 

ْ َ�مۡ ﴿ ما مقّرر نکرد. ُ ٱ ُحوا ٓ  َما �َّ مُّ  ۥٓ وَِعنَدهُ  بُِتۖ َوُ�ثۡ  ءُ �ََشا
ُ
الرعد: [ ﴾٣٩ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

گونه بوده  نین باره با جعفر صادق سخن گفتم. او گفت: ایابوحمزه گفت: در ا . ]٣٩

 .٢»است

 است.  ین امر) در کالمش، همان ظهور مهدیو مراد از (ا

ن امر را به ین خواهد مرد. و چون از آن مطلع شد، ایاطالع نداشته که حس یالله تعال یعنی -١

 کند).ک ر انداخت (خدا آنها را هالیتأخ

 ، طبع هند.۲۳۲، ص یاصول کاف -٢
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 هدیه است. چرا که از عقیپا یات آنها باطل و بین مدعین، همه ایگذشته از ا

ر هنگام یاء دین اشینسبت به ا» نعوذ بالله«شود که  خداوند  ین اسنتباط می(بداء) چن

گاه بود، و فقط زمان جاهل و نا  یاند. و به مقتضا د آمدهیمتوجه آنها شده که آنها پد یآ

خبر از  یرا اتخاذ کرده است. ب یدیجد یر داده، و رأییخود را تغ یش رأیداین پیهم

 پرده است. یواضح و ب یکه نسبت دادن جهل به الله تعالی کفر نیا

 



 

 

 

 

 

 :له سومأمس
 از عقاید فاسد آنها

 گانه به عصمت ائمه دوازدهعقیده 
 یاوامر عل»  از جعفر صادق نقل کرده که:» یاصول کاف«در  ینیعقوب کلیبن  محمد

حضرت  یکه برا یتیفضل». ز واقع خواهند شدیاو هم مورد پره یشود و نواه یاجرا م

خلق برتر است.  هاز هم  او هم وجود دارد. و محمد یوجود داشته، برا  محمد

 ییگرد و اعتراض قرار دهد، گویرا مورد پ یعل یها ز دستورالعملا یزیکه چ یکس

امبرش را مورد اعتراض قرار داده است. و یو پ یالله تعال یها احکام و دستورالعمل

قرار یک رد، تا حد شریا بزرگ سخن و حکم او را نپذک یکوچ یا که در مسأله یکس

پس از  یکیائمه،  ههم یبرانسان، یش رفته است ... و بدیپ یالله تعال یدادن برا

ن قرار داده که یعنوان ارکان زم آنها را به یاست. الله تعال ین حکم جاری، ایگرید

ن، ینان زمینش باال ینیان را به لرزه در آورند. آنها حجت بالغ خداوند برایتوانند زم یم

یک رم و شیمن سه  گفت: یار که مین چه بسیرالمؤمنیباشند. و ام یان مینیر زمیو ز

عصا ک ان بهشت و جهنم هستم. و من فاروق اکبر هستم. و من مالیدر م یالله تعال

ل و رسوالن به مثل آنچه یباشم. و همه فرشتگان و جبرئ ی] میسم [= ابزار داغ زنیو م
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  امبریچو پ اند. و من هم هم من هم اقرار کرده یاند، برا محمد اقرار کرده یکه برا

 .١»ام دهیرا به دوش کش یبار رسالت اله

ما انبارهای دانش «امام جعفر صادق گفته است: «و کلینی همچنین نقل کرده: 

الله تعالی هستیم. ما برگردان فرمان الله تعالی هستیم. ما جماعتی معصوم 

ها، نهی  باشیم. الله تعالی به اطاعت کردن از ما، فرمان داده، و از نافرمانی کردن می

برای باالنشینان زمین و و زیرمینیان آن، حجت بالغ الله تعالی  کرده است. و ما

 .٢»هستیم

  گفت: ائمه به منزله رسول یدم که میاز جعفر صادق شن«ذکر کرده:  ینیو کل

آنها  یبرا  ستند، و بسان پیامبریامبران نین تفاوت که آنها پیباشند، با ا یم

  رسول اکرم هآنها به منزل  له ـن مسأیا یباشد. به استثنا یحالل نم ینیهمسرگز

 ».باشند یم

از ابو » از امامان نص قرار دادهیک بر هر  یالله تعال«نکه یدر باب ا ینیو کل

 ه سؤال شد: ین آینقل کرده، که از او درباره اسباب نزول ا  جعفر

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
ْ  ُتُهۡمۗ أ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
 َحامِ رۡ ۡ�

وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 
َ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ   .]۶األحزاب: [ ﴾�َّ

و   نیدر فرزند حس یرین امینازل شد. ا یریگفت: در ارتباط با مسأله ام

از  یشده است. پس ما نسبت به امر و به رسول الله تعال یکسان بعد از او جار

ا اوالد جعفر هم از الله تعالی (و ی: آ م. گفتمیمؤمنان و مهاجران و انصار اوالتر هست

از  ییها رهیر. آنگاه من تیبه رسول خدا) بهره دارند؟! گفت: خ یکین نزدیا

بود. و فرزندان » نه«آنها  ههم هاو برشمردم، جوابش دربار یالمطلب را برا عبد یبن

 ۱۷۷ص  یل کافاصو -١

 .۱۶۵ص  یاصول کاف -٢
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 یخدا ا ر، بهیدارند؟! گفت: خ یا حسن را فراموش کردم. بعد از آن بر او بهره

 .١»ندارد یا در آن بهره یگرید یچ محمدیر از ما، هیغ م، بهیالرح عبد

 ي از ائمه فرض استپذیر طاعت و فرمان
دم یمام صادق شندهم که من از ا یاز ابوصباح نقل شده که او گفته است: شهادت م

 یریپذ فرمان یاست که الله تعال یامام» یعل«که  نیکنم به ا یگفت: اعتراف م یکه م

ن و یاز حسن و حسیک کنم که هر  یز اعتراف میاز او را واجب ساخته است، و ن

عت و اطا یریپذ فرمان یهستند که الله تعال یامامان یعل بن ن و محمدیحس بن یعل

 .٢»کرده استکردن از آنها را فرض 
تنها در شبان  ینقل کرده: امام محمد باقر گفته است: فرمان اله ینین کلیو همچن

ن و چنان یچن د:یگو ید و به آنها میآ یاءش میاء و اوصیو اول  امبریقدر به سراغ پ

عمل  ی، و چگونگ ، آن را دانستهینسان آنها در ارتباط با فرمان و دستور ویکن! و بد

 .٣»رفته بودندکردن بدان را گ

صورت خود ساخته مطرح کرده است چرا که امام را  امامت را به یعه معنایش

اند و  کرده یب معرفیبه غ یعنوان دانا معصوم دانسته، و او را به یامبران الهیهمچون پ

عنوان افتراء و دروغ  را به یجعل یها تین رؤین اهداف خود، اید کردن اییمنظور تأ به

 اند.  ذکر کرده

 باشد. یچون و چرا م یمطلق و ب هالگوه و قدو ین است که امام به معنایقت ایحق

 گردد. مانند این فرموده الله تعالی:  و این لفظ هم بر مؤمن و هم بر کافر اطالق می

 .۱۷۷ص  یاصول کاف ١-

 .۱۰۹ص  یاصول کاف -٢

 .۱۵۴ص  یاصول کاف -٣
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ۖ  تٖ بَِ�لَِ�ٰ  ۥَر�ُّهُ  مَ  ِۧ� َ�ٰ إِبۡ  َتَ�ٰٓ �ۡ ٱ �ذِ ﴿ ُهنَّ َ�مَّ
َ
 لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ  قَاَل  فَ�

  .]۱۲۴البقرة: [ ﴾اإَِمامٗ 

 ن فرموده خداوند: یو ا

زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا﴿
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تَِناَوُذّرِ�َّ �ۡ  قُرَّ

َ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

  .]۷۴الفرقان: [ ﴾إَِماًما

 ن سخن الهی: یو مانند ا

ْ تِلُوٓ فََ�ٰ ﴿ ةَ  ا �ِمَّ
َ
 .]۱۲التوبة: [ ﴾رِ ُ�فۡ لۡ ٱ أ

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ :و �ِمَّ
َ
 . ]۴۱القصص: [ ﴾�َّارِ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

در شئون  یشیراندی، و تدبیشناس بیامامت، مستوجب عصمت، و غ هواژ

در دست ندارند که ثابت کند صفات فوق به امام  یلیعه، دلیست. و شی) نی(هست

مذکور را در کتابش گنجانده  هاختصاص دارد. بله، همانا که قرآن مراتب چهارگان

 د: یفرما یاست آنجا که م

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك َفأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
 ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

  .]۶۹النساء: [

و کسی که از الله و رسولش اطاعت کند، آنها با کسانی هستند که خداوند از «

آنها  آنها نعمت ارزانی داشته است، و   پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان بر

 .»باشند بهترین رفیق و یار می
ه، و آن را های چهارگانه آن امامتی که شیعه آن را اختراع کرد در این مراتب و طبقه

عنوان اساس و پایه مذهب خود قرار داده است، وجود ندارد. با وجودی که حضرت  به 

 با اینکه امام به
ً
باشد، » الطاعه معصوم یا واجب«معنای  علی و اهل بیتش شدیدا

کردند. و وقتی که مردم بعد از شهادت حضرت عثمان خواستند با  مخالفت می
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رهایم   دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنیم؛ گفت:حضرت علی بیعت کنند، و گفتند: 

کنید! و دنبال فرد دیگری بگردید، و اگر مرا رها کنید، من هم مانند شما خواهم بود و 

کنید. و  شاید بیشتر از شما سمع و طاعه داشته باشم نسبت به کسی که او را خلیفه می

 .١»ینکه امیر شما شوماگر من معاون و وزیر (خلیفه) شما باشم بهتر است از ا

از مراجع مورد اعتماد شیعه است، نقل شده  یکیالبالغه که  ن مطلب از نهجیو ا

 یآورد، چرا که امامت ین عذر را نمیا یبود، عل یاست. اگر امامت از جهت خداوند م

امام و هم  یالطاعه ـ هم برا که از طرف خداوند بر آن نص وارد آمده باشد، واجب 

ه واگذار کرد، و با او یسان حضرت حسن امامت را به معاو نیمردم است. و بد یبرا

 .٢عت کردیه بی، بر دستان معاویعل بن نیسان حضرت حس نیعت کرد. و بدیب

ه یبودند، هرگز با معاو یم یالله تعال هن امامان برآمده از فرمودیاگر حسن و حس

نمودند. و مأمون به حضرت  ینمکردند، و خالفت و حکم را به او واگذا  یعت نمیب

ده که خود را از خالفت کنار بکشم و آن را به تو واگذا ین بنظرم رسیرضا گفت: چن

ن کار ندارم) و یبه ا یلی: من (هرگز م عت کنم. حضرت رضا گفتیم ... با تو بینما

، قبول نکردن مقام خالفت توسط یدهم. بار یاراده خودم انجام نم یآن را از رو

ست یدار و فرض شده ن نص ین امر است که امامت امریا هدهند رضا، نشانحضرت 

ل شدن به آن، کافر یرا بخاطر عدم قا  امبریپ یها، اصحاب گرام یعه و رافضیکه ش

م پرداخت) و یگاه خاص خودش، به آن خواهیاند. (انشاءالله در بحث و جا دانسته

ثابت شده است، ما به آنها اعتقاد   امبریپ یبرا یث نبویکه قرآن و احاد یاما صفات

 یدار
ً
 قرآن صراحتا

ً
 د: یگو یم م. مثال

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]۱۰۷األنبیاء: [ ﴾١٠٧ َلِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»ایم عنوان رحمتی برای جهانیان فرستاده و ما تو را فقط به«

 .۱۸۳ص  ۱نهج البالغه, جزء  -١

 . ۷۲) ص یمعرفة اخبار الرجال (رجال الکش -٢
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﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]۲۸سبأ: [ ﴾�َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .»  ایم و تو را برای همه مردمان جز مژده آور و هشدار دهنده نفرستاده«

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  �َّاُس ٱ �  .]۱۵۸األعراف: [ ﴾َ�ِيًعا ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ

 .»بگو ای مردم! من فرستاده خداوند برای همه شماها هستم«

ِيٱ َ�َباَركَ ﴿ َل  �َّ ٰ  قَانَ ُفرۡ لۡ ٱ نَزَّ ِ َ�بۡ  َ�َ  ﴾١ نَِذيًرا لَِم�َ َ�ٰ لِلۡ  ِ�َُكونَ  ۦِده
 .]۱الفرقان: [

اش نازل کرد تا  مبارک است کسی که فرقان (جداکننده حق از باطل) را بر بنده«

 .»برای جهانیان انذارکننده بشود

ٰ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َوَرّ�َِك  فََ� ﴿ ْ  َ�  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  َح�َّ  َ�ُِدوا
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ 

َ
ا اَحرَجٗ  أ ْ  َت قََضيۡ  ّمِمَّ   .]۶۵النساء: [ ﴾٦٥ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

آورند تا زمانی که تو را در اختالفات و نزاعات  قسم به پرودگارت ایمان نمی«

ای نسبت به قضاوت  تنگیهایشان شکی و یا  فیمابین خودشان داور کنند، و در دل

 تسلیم و مطیع شوند
ً
 .»تو پیدا نکنند و کامال

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  .]۷الحشر: [ ﴾نَتُهوا
 .»آنچه را که پیامبر آورده، برگیرید، و از آنچه که نهی کرده، دوری کنید«

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  .]۳۱عمران:  آل[ ﴾�َّ
دارید، از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست  بگو: اگر خدا را دوست می«

 .»بدارد

َطاعَ  َ�َقدۡ  لرَُّسوَل ٱ يُِطعِ  مَّن﴿
َ
َ ٱ أ   .]۸۰النساء: [ ﴾�َّ

پیروی و اطاعت کند، در حقیقت از خداوند اطاعت کرده  و هر کس از رسول «

 .»است
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َ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ  َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ ِ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  َما ۦنَُوّ�ِ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َونُۡص  تََو�َّ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥ َمِصً�ا َءۡت وََسا

و کسی که با رسول خدا بعد از آنکه هدایت برایش روشن شده، مخالفت کند، و «

گذاریم، و او را وارد  راه مؤمنان را نپوید، او را با آنچه که برای خود برگزیده، وا می

 .»سازیم. و (این) سرنوشتی بد است جهنم می
ن یتر ین و گرامیتر بزرگ  ن اتفاق نظر دارد که محمدیبر ا یامت اسالم

در صفات و  یچ احدیاست که ه ییچنان منزلت بلند باال آن یهاست، و دارا انسان

امبران است، و یرسد. و او معصوم و مطاع است و او خاتم پ یل بدان نمیفضا

و ک کنند، و در هر کوچ یم یروی، و از آثارش پ نانش به روش او گام برداشتهیجانش

  امبریار فاضل هستند, اما بسان پیگار و بسزیکنند و آنها پره یبه او اقتداء م یبزرگ

عه در ارتباط یکه ش چنان رسند، آن یاو نم یستند، و در فضل و کمال به پایمعصوم ن

 زنند. یبا ائمه خودشان افترا م
 

 



 

 

 

 

 

 :چهارم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

 :عقیده به تحریف قرآن
مان یاکنون در دسترس مسلمانان قرار دارد، ا که هم یقرآنل به یعه به سه دلیش

 آورند:  ینم

  :ل اولیدل

اصحاب دروغگو هستند و اصحاب معتقد بودند که  هعه همیش هدیبرحسب عق

ه کار یتق یت دروغگو بوده، ولیسان ائمه اهل ب نیعبادت است. و بد» ییدروغگو«

پس اگر همه اصحاب و  ».بادت است، عییگو نکه دروغیو معتقد بودند به ا«اند  بوده

امبران به آنها یرا از طرف پ یقرآن واقع یاند، پس چه کس ت دروغگو بودهیائمه اهل ب

 .رسانده است؟!

 :ل دومیدل

است  ین در حالیدروغگو بوده و ا یعه اصحاب گرامید شیسان طبق عقا نیو بد

ت یت آنها را نه تنها روایت روایاند. و ائمه اهل ب ت کردهیکه آنها قرآن را نقل و روا

ها و  ین حساب رافضیکنند، با ا یق نمیدانند و تصد یکنند بلکه آن را موثق نم ینم

 نان حاصل کنند؟!یت قرآن موجود اطمیتوانند به صحت و تمام یعه چگونه میش
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  :ل سومیدل

 یها ح هستند. در کتابیعه است که بنا به نظرشان صحیخود ش یها تیروا

 از تحریش از هزار روایبمعتمد آنها، 
ً
یر قرآن یو تغ   فیت متواتر وجود دارد که صراحتا

ت یروایک عه یمعتمد ش یها ن کتابیدهند. در ا یم یما خبر  موجود در دسترس

از  یث ثبوت حتی، از حیها، قرآن کنون ن کتابیم، از نظر ایکن یدرست مالحظه نم

 .است!!تر  عه ـ کم ارزشیح هم ـ در نظر شیخبر صحیک 

بینیم بعضی از شیعیان به اقوال چهار تن از علمای شیعه (شریف  و اما اینکه می

مرتضی، ابوجعفر طوسی و ابوعلی طبرسی، و شیخ صدوق) استناده کرده، 

پایه است، چرا که  کنند، این استنادشان باطل و بی یافتگی قرآن را انکار می تحریف

ن، و جمهور محدثین شیعه، و مدارمذهب شیعه بر روی مذهب ائمه معصومی

و همگی قایل به تحریف قرآن   روایت است، ٢٠٠٠های آنها که بیش از  روایت

باشند، قرار گرفته است. بنابراین سخنان این چهار بیچاره در مقابل سخنان ائمه  می

معصوم و جمهور محدثان شیعه و سرشناسان قدیمی بزرگ شیعه چه وزن و ارزشی 

 ؟!.دارد
 بخاطر مراعات کردن شرایط زمان خود، و از گذشته از 

ً
این، این چهار نفر، صرفا

کاری   اند، و پوشیده نیست که آنها به تقیه باب تقیه، به صحت این قرآن اذعان کرده

شاءالله، در جای خودش در این ارتباط  اند. و در این کتاب، ان داده خیلی بها می

خود پژوهشگران شیعه اقوال این چهار نفر  که مطالبی را ذکر خواهیم کرد. و جالب این

محمد تقی نوری طبرسی در کتابش  بن که حسین اند. چنان را به زیر تیغ انتقاد کشیده

) به این نکته اذعان کرده، و در الربابا يف كتاب رباثبات حتر  فصل اخلطاب يف(

 ».شدایم که کسی از قدما با آنها موافق بوده با ندانسته«آن گفته:  ٣٣صفحه 

در کتابش  یکه طبرس ف قرآن هستند. چنانیل به تحریعه قایشتر محدثان شیو ب

ن مذهب جمهور محدثان است که ما بر یوا: « دیگو یم ٣٢الخطاب ص  فصل
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چند در باب  یاتیطور فشرده، روا م بهیخواه یو م ».میا افتهیسخنان آنان اطالع 

  دانند: یح میرا موثق و صح عه آنهایم که کتب معتمد شیف قرآن را ذکر کنیتحر

در باب (جامعان قرآن فقط ائمه بوده، و آنها  یدر اصول کاف ینیعقوب کلی بن محمد

 م
ً
دم یشن  ت کرده که او گفته: از ابوجعفریدانند) از جابر روا یدانش آن را تماما

جمع کرده،  یگفت: هر کس از مردم ادعا کند که قرآن را طبق نزول الله تعال یکه م

 دروغ گفته، و تنها کسیقی
ً
اش جمع  یو واقع یصورت اصل ان آن را بهین میکه در ا ینا

  ».باشد یطالب و ائمه بعد از او م یبن اب یکرده، حضرت عل

ت کرد، که یبن سلمه روا چاپ هند، از سالم ٦٧ص  یدر اصول کاف ینیز کلیو ن

دادم که با  یاز قرآن را گوش م یقرائت کرد و من حروف  بر ابوعبدالله یمرد

ن قرائت دست بردار! از یآمد. آنگاه ابوعبدالله گفت: از ا یقرائت مردم جور در نم

ه به یکند، آ یکه او ظهور م یکند. پس وقت یظهور م ین قرآن مردم بخوان تا مهدیهم

: آورد. و گفت یرون مینوشته ب یرا که عل یخواند. و آن مصحف یه کتاب الله را میآ

که از کتابت آن فارغ شد، آن را به آن مردم (اصحاب راشده) نشان  یوقت  یعل

است و من   نازل کرده  است که بر محمد ین کتاب الله تعالیداد. و به آنها گفت: ا

م که همه یدار یام. آنگاه آنها گفتند: ما خود مصحف کرده یآور آن را در دو جلد جمع

خدا،  م. آنگاه او گفت: بهیبه مصحف تو ندار یاجیقرآن در آن جمع شده است. احت

د، فقط بر من الزم بود که شما را از آن مطلع ید دیگر بعد از امروز، آن را نخواهید

 ».دید و بخوانیسازم. تا آن را قرائت کن

بن  احمد»  چاپ هند، ذکر کرده که: ٦٧ص  یدر اصول کاف ینین کلیو همچن

به آن نگاه نکن!   را به من داد، و گفت: یمصحف  د: ابوالحسنیگو یر مینص یاب

ِينَ ٱ يَُ�نِ  لَمۡ ﴿ ه را خواندمین آیمن هم آن را باز کردم و ا َّ�  ْ  . ]١البینة: [ ﴾َ�َفُروا

  .»ش، همراه با نام پدرانشان را مالحظه کردمیدر آن نامه هفتاد نفر از قر
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باب (نکاتی درباره اسباب نزول والیت) از  ٢٦٤و کلینی در اصول کافی ص 

آدم من قبل كلامت يف حممد وعيل   ولقد عهدنا ايل«روایت کرده،  ابوعبدالله 

 خدا بر محمد  گونه به این »وفاطمه واحلسن واحلسني واالئمه من ذريتهم فنيس

  ».نازل شده است

ن یل ایاز جعفر صادق نقل کرده که: جبرئ ٢٦٤ص  یدر اصول کاف ینیو باز کل

 فرود آورد:  امبریگونه بر پ نیه را ایآ

 .∗»يف عيلٍ نوراً مبينا نايا اهيا الذين اوتوالكتاب آمنوا بام نزل«
را که در  ییها ند عثمان مصاحف موجود را سوزانده، و سورهیگو یها م یو بعض

ن یها ا کرده است. از جمله آن سورهع ی، ضا تش بودهیو اهل ب یل علیارتباط با فضا

 سوره است. 

تلوان بسم اهللا الرمحن الرحيم. يا اهيا الذين امنوا امنوا بالنورين انزلنا مها ي«

نا السميع أيوم عظيم نوران بعضهام من بعض و حيذرانكم عذابعليكم آيايت و

ایم،  نازل کردهنام خدای بخشنده مهربان. ای ایمانداران به دو نوری که به « ١»العليم

خوانند و از عذاب روز بزرگی شما را  ایمان بیاورید. آن دو، آیات من را که بر شما می

گاه هستم برحذر می  .»دارند. آن دو نور از یکدیگر هستند و من شنوا و آ
ن قرآن یدهد ا یکه نشان م یلیدل«نقل کرده که   و مالحسن از ابوجعفر

ن است که در آن، از حق ما بر آن صاحب یاده است یادت و نقص گردیدستخوش ز

 .٢»ده شده استیست و پوشین یحق (بر خالفت) خبر

مان یم، ایا نازل کرده یکه بر عل ین و روشنیکه به شما کتاب داده شده، به نور مب یکسان یا ∗

 ».نعوذبالله«د. یاوریب

 .۱۸۰فصل الخطاب,  چاپ ایران,  ص -١

 .۱۱تفسیر صافی /تالیف مال حسن ص  -٢
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نقل کرده که  یدر کتاب (احتجاج) از ابوذر غفار یطالب طبرس یبن اب و احمد 

ش یقرآن را جمع کرد و آن را پ یدار حق شتافت، حضرت علیبه د  رسول یوقت

ن به او سفارش یچن  امبریآنها عرضه کرد. چون پمهاجران و انصار آورد. و آن را به 

که آن را باز  یا ن صفحهیکه حضرت ابوبکر آن را باز کرد، در اول یکرده بود. پس وقت

آن را  یعل یا چشم آمد. آنگاه عمر جستی زد و گفت:  آن جماعت به یهایکرد، رسوا

زگشت. پس عمر آن را باز گرفت و با یم. علیندار یاجیباز گردان، ما به آن احت

را  یقرآن ید. آنگاه به او گفت: علیبه حضور طلب  قرآن بود، یبن ثابت را که قار دیز

ن یشد. و ما همچن یانصار و مهاجران مالحظه م یهایما آورده که در آن رسوا یبرا

ن و یمهاجر یهایآبرو یها و ب ییم. و آن رسوایکن یآور م که قرآنی جمعینظر دار

: حاال  ن خواسته او را اجابت کرد، پس گفتید هم ایم. زیحذف کنانصار را از آن 

را ظاهر کرد، که همه  یقرآن ید فارغ شدم. و علیکه شما خواسته بود یمن از قرآن

د یست؟! زیچاره چ  اعمال شما را باطل و برمال خواهد ساخت. عمر گفت:

که او را بکشم و از ن است یچاره ا د! عمر گفت:یدان یشما خود چاره را بهتر م گفت: 

د. اما یکشتن او نقشه کش ید برایبن ول ن خاطر، توسط خالدیم. به همیاو آسوده شو

 ینشانده شد، از عل یگر فهین کار نشد. و چون عمر به مقام خلیاو موفق به انجام ا

خود  یآبروها یف کنند و بیل بدهد تا آن را تحریخواستند که آن قرآن را به آنها تحو

 یشود اگر آن قرآن یابوالحسن، چه خوب م یسازند. آنگاه عمر گفت: اک پا را از آن

 حرفش ی؟! گفت: خیاوریب  م،یتا بر سر آن جمع شو یرا که نزد ابوبکر آورد
ً
ر، اصال

 یتراش  که شما بهانه نیا یش شما آوردم فقط براید! من آن روز آن را پیرا هم نزن

ش یآن را پ«د: یا نگوئی» م.ین قرآن غافل بودیا ما از« د: یامت نگوئینکرده، و در روز ق

د به آن دست بزنند، و یکه در نزد من است، فقط پاکان با یقرآن!» یاوردیما ن

ن شده و ییش تعیا وقت از پیگاه عمر گفت: آ ارداران بعد از من از فرزندانم. آنیاخت

قائم ـ  ی، وقتیگفت: آر  یدا ساختن آن قرآن وجود دارد؟! علیهو یبرا یشخص
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کردن از آن وا  یرویکند، و مردم را به پ یام کند، آن را ظاهر میاز نسل فرزندانم ـ ق

 .١»دارد یم

) ین (علیرالمؤمنیام«  د:یگو یم» الخطاب فصل«در کتاب  یطبرس یو نور

 جمع  قرآن مخصوص بود که آن را بعد از وفات رسول الله یدارا
ً
 یآور شخصا

آن جماعت (ابوبکر و عمر ...) عرضه کرد، اما آنها از آن   نموده بود. او آن قرآن را بر

گرداندند، او هم آن را از دسترس آنها پنهان نگاه داشت، و آن قرآن در نزد  یرو

ات امامت و خزائن نبوت یگر ـ مانند سائر خصوصید یاز امام یفرزندش بود، و امام

در نزد قائم حجت است. ـ ک نیبردند. و آن قرآن هم ا یمگر به ارث یکدیـ آن را از 

کند، و خواندن آن را به  یمردم ظاهر م یالله فرجه ـ بعد از ظهورش، آن را برا عجل

ها و  ب سورهیف و ترتیث تألین قرآن موجود از حیدهد. و آن قرآن با ا یآنها دستور م

ادت و کاهش یز جهت زا یعنیکلمات هم، ناسازگار و متفاوت است.  یات و حتیآ

از دو  یبا حق است، پس در قرآن کنون ی، و علیبا آن فرق دارد. و چون حق با عل

 .٢»ن همان مطلوب و مدنظر استیر وجود دارد. و اییادت و نقص) تغیجهت (ز

 زند.  ید و حرف میگو یگونه سخن م نین آقا ـ که خدا او را بکشد ـ ای، ایآر

 یپس مسائل«د: یگو یم یطبرس» االحتجاج«طالب در کتاب  یو احمدبن اب

ن راستا، من یکنند. و در ا یآور ش آمد که مجبور شدند آن را جمعیآنان پ یبرا

آنها استوار و پا بر  هلیکفر خود را بوس یها را به آن افزودند تا ستون یمطالب یدرآورد

آشکار است.  آن بسی یو ناسازگار ییرا در آن افزودند که نارسا یجا سازند. و مطالب

کتاب)  یآور شروع به نگارش (و جمع  امبریکه در (آغاز) از زمان پ یو کسان

ن خاطر است که سخن منکر و دروغ و یاز ملحدان بودند و به هم یا کردند، دسته

 .۷فصل الخطاب ص  -۱۱تفسیر صافی, ص  –/۲۲۵کتاب (االحتجاج) طبرسی چاپ نجف ص  -١

 .۹۷فصل الخطاب ص  -٢
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 .١»ندیگو یبهتان را گفته و م

 یاز قدما یاریاز بس«د: یگو یالخطاب م در کتاب فصل یطبرس ین نوریو حس

ست که الله ین یدر دست ماست، آن قرآنک نیکه هم ا یت شده که قرآنیروافض روا

ف و یر و تحریینازل کرده است، بلکه دستخوش تغ  آن را بر حضرت محمد یتعال

 .٢»ادت و کاهش شده استیز

از آن حذف شده، و  یادیز یها هین قرآن، آیو مالحسن از ابوجعفر نقل کرده که ا

 .٣»شته استچند به آن اضافه گ یفقط حروف

ن برداشت یت چنیاهل ب یها تین رواید: از مجموع ایگو یز مالحسن میو ن

ست، بلکه ینازل شده، کامل ن  گونه که بر محمد ، آنیم که قرآن کنونیکن یم

از آن  ینازل کرده، و برخ یاز آن مخالف و برعکس آنچه است که الله تعال یبخش

از آن حذف شده از جمله نام  یادیز یزهایشده است، و چ یکار  افته و دستیر ییتغ

ز نام ین بار حذف شده. و نیآل محمد چند هار از جاها، و از جمله واژیدر بس یعل

 شده است و ...ک منافقان از آن پا

و رسولش  یکه موردپسند الله تعال یبی، بر آن ترتین، قرآن کنونیو عالوه بر ا

 .٤»ستیباشد. ن یم

  امبریپ یل برایکه جبرئ یعبدالله گفته است: قرآنابو«ت کرده: یروا ینیو کل

 .٥»ه بوده استیفرود آورد، هفده هزار آ

 .۳۸۳االحتجاج , احمد بن ابی طالب طبرسی, ص  -١

 .۳۲ران, ص فصل الخطاب, چاپ ای -٢

 .۱۱تفسیر صافی, تالیف مال حسن ص  -٣

 .۱۳مرجع سابق ص  -٤

 .۶۷۱، چاپ هند ص یاصول کاف -٥
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دو سوم قرآن، حذف شده  ییباشد، گو یه میآ ٦٦٦٠که قرآن موجود،  یدر حال

ن یح ایالعقول) در توض  ةسنده (مرآیمانده است. و نو یسوم باقیک است و فقط 

ح است. و ناگفته یت صحین رواید: ایگو یاستخراج کرده، م ینیکه کل یتیروا

 از یح از ایصح یها تیاز روا یاریت و بسین روایداست که ایپ
ً
ن دست، صراحتا

ن باب، به یا یها تیروا هدهند. و به اعتقاد من هم یر آن خبر میینقص قرآن و تغ

 موجب سلب یآنها، مستق یمتواتر هستند و دور انداختن همگ ییلحاظ معنا
ً
ما

نه، از ین زمیموجود در ا یها تیشود، بلکه به گمان من، روا یها م تیآن روااعتماد 

) قرآن را یستند، پس چگونه (صحت کنونیموجود در باب امامت کمتر ن یها تیروا

 .١کنند؟! یاثبات م یتیبا روا

ت مزبور ی، در ارتباط با روایزبان کاف ی، شارح فارسینیل قزویو مال خل

اند. و  حذف شده یات، از قرآن کنونیاز آ یارین است که بسیامراد از آن «د: یگو یم

افتاده است. چرا که ین موضوع اتفاق نیح ایث صحیالبته در مصاحف مشهور و احاد

ات) قرآن حذف یاز (آ یارین هستند که بسیانگر ایخاص و عام ب یها تیروا

 تینه آن قدر زین زمیها در ا تیاند. و روا شده
ً
یک ب کردن آنها یکذاد هستند که واقعا

 خواهد!. ید و دل و جرأت میآ یبشمار م ینوع گستاخ
است که هم اکنون در مصاحف موجود  یقرآن موجود همان«ن ادعا که یو ا

 ست.یاز مغلطه ن یخال» است

ن قرآن ـ بعد از یو استدالل به اهتمام صحابه و اهل اسالم در تثبت و کنترل ا

ف یضع یعمر و عثمان انجام دادند ـ استدالل که ابوبکر و یافتن از کاریاصالح 

 : یهنسان استدالل به آیاند. و بدینما یم

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  .]۹الحجر: [ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

 .یف  مال محمد باقر مجلسی، تال۵۳۹، ص ۲مرآة العقول شرح االصول والفروع، ج  -١
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است، و  یمک یا و در سوره یماض هغیه با صین آیست، چرا که این یقو یاستدالل

 ییها سوره ین به استثنایدر مکه نازل شدند و ا یفراوان یها ن سوره سورهیبعد از ا

دهد که  ین نشان نمینه نازل شدند. پس ایطور فراوان در مد است که بعد از آن به

ن ندارد که فقط ین حفظ قرآن، داللت بر ایباشد. و همچن یقرآن محفوظ شده م ههم

ن یآن برداشت کرد که ان از یتوان چن یالناس محفوظ مانده است. بلکه م در نزد عوام

 .١»دار او، محفوظ است روان راز نگهیقرآن در نزد امام زمان و پ

وارده در  یها تیروا«د: یگو یالخطاب م در فصل یطبرس ین نوریو حس

گفته ـ   شیاز اشکال پ یکیبا   ها ـ ات و سورهیاز کلمات و آ یر بعضییخصوص تغ

د: یگو یفاتش میاز تأل یکیدر  یئرالله جزا که نعمت یفراوان است. تا جائ یلیخ

د و یچون مف هم یت است، و جماعتیف قرآن بالغ به دو هزار روایاخبار دال بر تحر

باشند.  یت آنها میت و شمولیجامع یر آنها مدعیو غ یلیمه جل محقق داماد و عال

به  یمدع یح کرده، بلکه جماعتیان، به کثرت آنها تصریبلکه استاد هم در کتاب تب

 .٢»م کردیاند که در آخر مبحث آنها را ذکر خواه دن آنها شدهیتواتر رس

» االنوار«محدث در کتاب  یجزائر ین گفته است: آقایهمچن یطبرس یو نور

اران و اصحاب ما، بر صحت ی«ن است: یعنوان کرده که مفهوم آن چن یمطلب

راب، کالم انگشت ف قرآن به لحاظ ماده، اعیجامع متواتر دال بر تحر یها تیروا

 .٣»اند گذاشته، و آنها را باورکرده

ل یصورت متفرقه در ضمن دال مضاعف بر آنچه که به«د: یگو یم یطبرس یو نور

افتن حذف یوجود دارند که بر راه  یر و روشن و معتبریکث یها تیسابق گذشت، روا

, تالیف مال خلیل ۷۵بخش نوادر ص  ۶کتاب فضل القرآن جزء  -يشرح اصول الکاف یالصاف -١

 .قزوینی

 .۲۲۷فصل الخطاب, تالیف حسین نوری طبرسی, ص  -٢

 .۳۱مرجع سابق, ص  -٣
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قرآن، کمتر از ن یدهند که ا یدهند. و نشان م یم یگواه ین قرآن کنونیو نقصان به ا

عنوان معجزه بر سرور و ساالر  آن را به یاست که الله تعال یآن قرآن تمام و کامل

 ان  نازل کرده است.یها و پر انسان
صورت  ها در کتب معتبر و مورد اعتماد و مرجع آن اصحاب به تین روایو ا

 .١»باشد یمتفرقه موجود م

 یها ها از کتاب تین روایبدان که همه ا  د:یگو یم یطبرس ین نوریو همچن

به آنها  یو آثار نبو یاثبات احکام شرع یاران ما، در راستایاند که  نقل شده یمعتبر

 .٢»باشند یم یمتک

اند و  ف قرآن را ذکر کردهیدال بر تحر یها تیطور مفصل روا عه بهیش یو علما

 یافتگیف یاثبات تحر یبرا یل عقالنیدلیک  ین جناب محمد باقر مجلسیهمچن

که  یکند که چون قرآن ین میعقل حکم به ا»  د:یگو یقرآن ذکر کرده است، آنجا که م

و کنترل کردن آن  یآور دار جمع معصوم عهده یتیافته، و شخصین مردم انتشار یدر ب

 بع
ً
رسد که جمع آن، موافق با اصل کامل آن باشد.  ینظر م د بهینشده است، معموال

 ین قرآن کنونیها) مکلف هستند که از ا عهیمردمان (شست که ین نیدر ا یاما شک

ت یق اهل بین از طریکند، و ا یکه قائم ظهور م یکنند و آن را بخوانند تا وقت یرویپ

 ییها تیروا هن باب از جملیا یها تیشتر روایمعلوم و مشخص شده است. و ب

از  یاریبسکشند و  ین قرآن خط بطالن میح بودن ایهستند که بر کامل بودن و صح

ت قرآن) ذکر خواهند شد، و ی، بخصوص در کتاب (فضلیبعد یها آنها در باب

 .٣»م گذاشتین باره سنگ تمام خواهیشاءالله در ا ان

 .۲۱۱فصل الخطاب, ص  -١

 .۲۲۸فصل الخطاب, ص  -٢

 .یف  مال محمد باقر مجلسی، تال۱۷۱، ص ۲مرآة العقول شرح االصول والفروع، ج  -٣
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د کردن آنها از جناب ییعه و تأیوارد آمده در کتب ش یها تیروا یآور بعد از جمع

قرآن،  یافتگیف یسرشناس آنها به لحاظ تواتر و روشن بودن آنها در تحر یعلما

ف شده یکه قرآن موجود تحر نیبر ا یها مبن تین روایآنها را طبق ا هدیم عقیخواه یم

د ید: اما در ارتباط با عقایگو یم یر صافیتفس هسندیم؛ نویافته است، ذکر کنیر ییو تغ

 محمدبن ید بگوئین باره بایاستادانمان در ا
ً
(معروف به)  ینیعقوب کلیم که ظاهرا

بوده است. چون که او  ینقصان در قرآن م یافتگی ف و راهیاالسالم، معتقد به تحر ثقه

ح (و یچ وجه به تقدیذکر کرده، وبه ه» یکاف«ن باره در کتابش یرا در ا یاتیروا

 یها تیل کتابش ذکر کرده. که به (صحت) روایف) آنها نپرداخته، و در اوایتضع

 اطم
ً
هم  یم قمیابراه بن ی، علینینسان استاد کلیینان دارد. و بدموجود در آن کامال

مربوط به آن  یها تیرش سرشار از روایداشته است. بدلیل اینکه تفس ین اعتقادیچن

طالب  یخ احمد بن ابیسان ش نین باره اغراق هم کرده است. و بدیاست، و او در ا

 .١»آنها گام برداشته است هویبه ش» احتجاج«هم در کتابش  یطبرس

اند که در آن  ف کردهین باره تصنیمستقل در ا یعه، کتابیاز محدثان ش یاریو بس

 ینور یبن محمد تق نیپردازند. حس یقرآن موجود م یافتگیف یر و تحرییبه اثبات تغ

ن ی) نام االربابا  حتريف كتاب رب اخلطاب يف فصلدر کتاب معروفش ( یطبرس

ف و یلط ین کتابیا«د: یگو یکتابش م هبرشمرده است. و او در مقدمها را  کتاب

شگان و (عدالت یپ های ستم ییف قرآن و رسوایاست که حجت اثبات تحر  فیشر

يف كتاب حتر  اخلطاب يف فصل«ام، و آن را  ف کردهیزان) آن را تألیست

 .»نهم ینام م» الربابا رب

نه را ین زمیشده در ا فیتأل یها کتاب همان کتاب، ٢٩ هسپس در صفح

 د: یگو یشمارد و م یبرم

 .۱۴تفسیر صافی, تالیف مال حسن ص  -١
 ج
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 .فیکتاب التحر -١

 لیکتاب التنز -٢

 فیالقرآن و التحر ل منیکتاب التنز -٣

 لیف و التبدیکتاب التحر -٤

 فیالتنزیل و التحر -٥

عه از جمله یف قرآن، در نزد شیده به تحریفهمانند که عق یها بما م ن کتابیا

 کردند. یف نمیهمه کتاب تألن ید، و گرنه ایآ یشمار م ن بهیات دیضرور

 یها ضع تیکه روا نیها به ا عهیاز ش یبعض یو اما عذرآور
ً
ف هستند، کامال

ها را وارد  تین روایعه ایش یشتر بزرگان و علمایاساس است چرا که ب یه و بیپا یب

ات را رد نکرده است. و نگفته که یاز آنها، آن روا یکیکرده و آنها را موثق دانسته، و 

 یف قرآن هستند. و ما از علمایمخالف با آن دارد. بلکه آنها معتقد به تحر یا دهیعق

ر را یز یهستند، کارها یح بودن قرآن کنونیم، که اگر معتقد به صحیخواه یعه میش

 انجام دهند.

مورد اعتماد و  یها از کتاب یکیاورند که در یاز ائمه معصومشان ب یتیروا -١

 صح یابت کند که قرآن کنونمعتبر آنها ذکر شده باشد و ث
ً
ح و دست یکامال

 را نخواهند آورد.  یتین روایامت، هرگز چنینخورده است. و البته که تا روز ق

خود را در  هدین عقیف قرآن را کافر بدانند و ایالزم است که قائالن به تحر -٢

 کنند.  یات و مجالت علنینشر

نکرده، و در مجالس خود ج یها را در مجالس خودشان ترو تیل رواین قبیا -٣

ن یرا که در ا ییها ها ابراز برائت کنند و کتاب تیاز اصحاب آن و از آن روا

، و یهمچون کاف ییها ند. کتابیاند، تخطئه نما نه به نگارش در آمدهیزم

ف یعه به تحرید شین صفحات، عقایقت در ایر آنها ... در حقیاحتجاج و غ

 ین و علمایات متواتر آنها و اقوال محدثیرا با استناد به روا یقرآن کنون
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تواند آن را  یاز بزرگان آنها نم یم و کسیبزرگ و سرشناس آنها، را ذکر کرد

 انکار کند. 

  کتاب هد آنها را درباریدارد، و عقا یاه آنها برمیس هن عبارات نقاب از چهریو ا

دهد. کتاب  یقرار م ما یافت، فرا رویکه باطل هرگز بدان ره نتواند  یمقدس الله تعال

ن کتاب یکاردان و ستوده نازل شده است. و خداوند در ا ییمقدس که از طرف خدا

 د: یفرما ید میمج

﴿  ٓ ٰ  ١ مٓ ال  .]۲-۱البقرة: [ ﴾٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�

 ، »شک مایه هدایت پرهیزگاران است الم، این کتابی است که بی«

   د:یفرما یو م

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  .]۹الحجر: [ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
  .»ما خود قرآن را نازل کردیم، و خود حافظ آن خواهیم بود«

 د: یفرما یو م

 ١٧ ۥَءانَهُ َوقُرۡ  ۥَعهُ َ�ۡ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل ِ�َعۡ  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿
  فَإَِذا

ۡ
  .]۱۹-۱۶القیامة: [ ﴾١٩ ۥَ�َيانَهُ  َناَعلَيۡ  إِنَّ  ُ�مَّ  ١٨ ۥَءانَهُ قُرۡ  تَّبِعۡ ٱفَ  هُ َ�ٰ قََرأ

زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [= قرآن] حرکت مده، چرا که جمع کردن «

و خواندن آن بر ماست! پس هرگاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروی کن! پس 

  .»توضیح آن نیز بر عهده ماست!بیان و 
 د: یفرما یو م

ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعتِ جۡ ٱ لَّ�ِنِ  قُل﴿ ن َ�َ
َ
  أ

ۡ
ْ يَ�  َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تُوا

 
ۡ
  .]۸۸اإلسراء: [ ﴾٨٨ �َظِه�ٗ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َ�نَ  َولَوۡ  ۦلِهِ بِِمثۡ  تُونَ يَ�

توانند  بر آنکه مانند این قرآن آورند، هرگز نمیبگو: اگر انس و جن گرد آیند «

 .»مانندش آورند و اگر چه برخی از آنان یاور برخی [دیگر] باشند
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که در شرق و غرب در  ین اتفاق نظر دارند که مصاحفیمسلمانان بر ا هو قاطب

 یناس و فلق، کالم الله تعال هدسترس مسلمانان قرار دارد، از اول قرآن تا آخر دو سور

 یقیاز آن را انکار کند،  یکه حرف یباشد، کس یم  امبرینازل شده او بر پ یوح و
ً
نا

مان خود را یتوانند ا ینکه نمیان غافل، بعد از ایعیاز ش ینکه بعضیکافر است. و اما ا

ند: وجود یگو یکرده و م ین قرآن محفوظ شده و کامل ثابت کنند، بهانه تراشیبه ا

ندارد چرا که  یما موجود است، اشکال یها در کتاب ف کهیدال بر تحر یها تیروا

ل به نسخ تالوت قرآن و اختالف در قرائت قرآن یها) هم قا یشما (سن یها کتاب

شخص غرق ک شما همچو تمس یو بهانه تراشک م که آن تمسید بگوئیباشد؛ با یم

ثابت شده به نصوص  ید که نسخ تالوت امریاه است!! مگر خبر نداریشده به گ

 .باشد؟! یسان م نیقرائت هم، بد هاست و اختالف در نحو

پناه  یسر به الله تعال رهیشه و خیپ ن گمراهان ستم ین کجا و آن کجا؟! از شر ایا

کنند، الزم است که  یم ین بهانه تراشیان غافل که چنیعیم. و بر آن دسته از شیبر یم

ل قرآن باشد. یا تبدیف یل به تحریاورند که قایاهل سنت ب یاز علما یجمله و عبارت

ف قرآن، کافر و خارج از یل به تحرین اعتقاد دارند که قایاهل سنت بر ا هبلکه قاطب

 باشد. ین اسالم مید

 



 

 

 

 

 

 :پنجم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

  حسن و حسین علی و و توهین به  توهین به رسول ةعقید
ت کرده که او گفته است: یروا از امام محمد باقر  ینعمان«د: یگو یم یمجلس

که با او  ین کسیکنند، و اول ید مییشود، مالئکه او را تأ یظاهر م یکه امام مهد یوقت

از امام  یو نعمان یخ طوسی، و ش یاست و سپس عل  کند، محمد یعت میب

صورت  ن است، که بهیا یظهور مهد یها اند که از نشانه ت کردهیروا  یرض

 .١»د ظاهر خواهد شدیان در مقابل قرص خورشیعر

و   امبریبرادرم ـ خدا به تو رحم کند ـ که آنها چگونه به پ یپس نگاه کن ا

عت خواهند یب یکنند که آنها با مهد یاهانت کرده و به دروغ و بهتان ادعا م یعل

لخت و برهنه و بدون لباس  یند که مهدیوگ یگر، مید یکرد. پس باز هم در افترائ

 ا
ً
عه در یآبرو کند!) پس ش یاست؟! (خدا آنها را ب ینین چه دیظاهر خواهد شد. واقعا

بار متعه شود، مرتبه او یک که  یکس«ند: یگو یم  امبریگر از قول پید یافترائ

 هاو همچون مرتب هکه دو بار متعه شود، مرتب یحسین است، و کس ههمچون مرتب

 .۳۴۷حق الیقین, باقر مجلسی, ص  -١
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طالب است،  یاب بن یاو همچون عل هکه سه بار متعه شود، مرتب یحسن است. و کس

 .١»من است هاو همچون مرتب هکه چهار بار متعه شود، مرتب یو کس

ن است؟! ییقدر پا  نین ایا مرتبه و درجه حضرت حسید! آیها نگاه کن ن احمقیبه ا

 یت باال رود، باز هم به پاکه فرد هر چند در مقام عباد نیم به ایها معتقد یما سن

 هو نو یرسد، حال چه رسد به سرور جوانان بهشت ینم  الله اصحاب رسول

 ین اندازه قدر و ارزش برادر بزرگتر ویالله؟! و چگونه است که آنها تا ا رسول

ن ییراشده است، پا هفین خلی، که چهارمیحضرت حسن، و پدرش حضرت عل

امبران ین پین و برترین و آخریآنها نسبت به ساالر اولآورند؟! و اما تهمت و افتراء  یم

دا یاو را پ هند هر کس چهار بار متعه کند، درجه و مرتبیگو یکه م  حضرت محمد

 خود بماند. (پناه به خدا) یکند، در جا یم

جوئیم، و امر آنها را به  کنند، به تو تبری می خدایا ما از آنچه که این مغرضان ادعا می

 کنیم، و هیچ حول و قوتی نیست اال به کمک الله تعالی.  جبار واگذار می خدای قاهر

وقتی که آن صحیفه «کلینی در فروع کافی از زراره نقل کرده که او گفته است: و 

های پیشنیان اول  دستم رسید، دیدم که کتابی فشرده است، و معلوم است که از کتاب به

در آن مواردی برخالف صله رحم و امر به است. به آن نگاه کردم. ناگهان دیدم که 

 غالب کتاب به همین منوال بود. 
ً
معروفی که مورد اتفاق همگان است، یافتم. تقریبا

باالخره آن را تا آخر خواندم آن هم با حالتی از دل ناخوشی و انتقاد و بد اندیشی، و 

پس از اتمام آن،  پایه و باطل است. خوانم ـ این کتاب بی که آن را می گفتم ـ در حالی

آن را به او بازپس دادم. فردای آن روز، با ابوجعفر مالقات کردم، آنگاه او به من گفت: 

آیا صحیفه فرائض را مطالعه نمودی؟! گفتم: آری. گفت: بنظرت چطور بود؟! 

پایه و پوچ و چیزی نیست چرا که برخالف رفتار و سلوک مردم است. گفت:  بی گفتم: 

 ., تالیف مال محمد کاشانی۳۵۶تفسیر منهاج صادقین ص  -١
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و  آنچه را که دیدی همه حق است. آنچه که دیدی دیکته پیامبر بخدا ای زراره، 

 .١»است یحضرت عل هدست نوشت

عنوان  به یاست که کتاب کاف ین در حالیاست، و ا یکاف یها تیاز روا یکین یا

 د. یآ یعه بشمار مین مراجع شیاز بزرگتر یکی

ن یتر از ا بزرگ  یو عل  امبریبه پ یا در آنجا اتهام و اهانتینگاه کن برادرم! آ

نکه به ین ایاذ بالله) در عی(والع  امبریپ«وجود دارد که به آنها نسبت داده شود: 

 یبه حضرت عل یآورند، پنهان یجا رحم و امر به معروف به هکرد که صل یمردم امر م

و » کرد. یو امر به منکر و نحو آن امر م ییبه جداگرا یعنیکرد  یکته مین را دیخالف ا

برخالف آنچه که «شود.  ین عبارت کتاب فوق دانسته میاست که از ا یزیچن یا

ن وجود یتر از ا عیشن یا بهتانیآ» دادند یرحم وامر به معروف انجام م همردم از صل

که  ی؟! کسانیدار یعه چه نظرین شید هن) که درباریدارد؟! پس نگاه کن، (بب

 یان کذب و افتراء ادعا کرده مبناست که زراره بعنو یزیهمان چ یقین حقیمعتقدند د

آن را با خط خودش نوشته و در  یکته کرده و حضرت علیآن را د  امبریکه پ نیبر ا

ا یو امربه منکر، وجود دارد؟! آ ییبر جداگرا یمبن ییها آن احکام و دستورالعمل

 .بشود؟! ین تلقیآن را دارد که بعنوان د یستگیتواند و شا یم یزین چیچن

 گفته است:   یحق حضرت عل عه دریو ش

ان آنها یکه در م یش را برگرداند، در حالیخطبه خوانده سپس رو یحضرت عل

 من دانستم که  یده میروانش دیتش و خواصش و پیاز اهل ب یمردم
ً
شد و گفت: قطعا

انجام   الله  برخالف (فرمان) رسول ییکارها یصورت عمد قبل از من به یخلفا

 ر دادند ...ییاو را شکستند و سنت او را تغ مانیدادند و عهد و پ

آنها را به   ن شده آنها وادارم، وییتعک ن و سلویکردن از قوانک اگر مردم را بر تر

 یفاطمه شالق کار هشوند و ورث یشان انتقال دهم، پس هم از من، پراکنده م گاهیجا

 .۵۲, ص ۳فروع کافی ج  -١
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امبرش بازگردانم، یها را هم به کتاب الله و سنت پ ر ملتیشود، ... خالصه اگر سا یم

 .١شوند یاز دور من پراکنده م یهمگ

 است؛ یات کافیت هم از جمله رواین روایو ا

در یر خدا و قهرمان و حیکه معروف به ش ین معقول است که حضرت علیا ایآ

ل نشان داده یگونه ترسو و ذل نید، ایآ یآنها بر م یها تیکه از روا کرار است، چنان

که مردم را به  نین خاطر، از ایند، به همیگوک اهش او را ترترسد که سپ یشود و م یم

که امام و  شود و با وجود آن یامبر ارجاع دهد، منصرف میپ یکتاب الله و سنت واقع

ن ـ که یراشد یز خلفایدهد که آنها بر سر روش سنت ست یح میفه آنهاست، ترجیخل

 .بمانند؟! یکردند ـ باق یبه عمد عهدشکن

وجود دارد؟! و گذشته از  ین نسبت به حضرت علیتر از ا زشت یتهمتا بهتان و یآ

 یار حضرت علیمان در اختیو انگشتر سل یموس یپندارند که عصا یعه مین شیا

 اال بالله. ةقو الفالحول وتوانا بوده است.  یزیبوده و او بر هر چ

نفوسمان  یها ها و شرارت را به ما رهنمون شو! و ما را از آفت یا امور حقانیخدا

 .پناه بده!

نازل شد، آنگاه به او   امبریل بر پیجبرئ«ذکر کرده:  یدر اصول کاف ینیو کل

شود، که  یدهد که از فاطمه متولد م یم همژد یمحمد خدا تو را به نوزاد یگفت: ا

ل، سالم مرا به پروردگارم یجبرئ یبعد از تو امتت او را خواهند کشت. آنگاه فرمود: ا

شود و امتم  یندارم که از فاطمه متولد م یاج به نوزادیبه او بگو) من احتبرسان، (و 

 ین آمد و گفت: اییل باال رفت، سپس پایگاه جبرئ بعد از من او را خواهند کشت. آن

دهد که در دودمان  یم یخبر  رساند و به تو خوش یمحمد، پروردگارت به تو سالم م

امبر گفت: من یدهد. آنگاه پ یا قرار مت ریت و وصیو نسل آن نوزاد امامت و وال

 .۲۹فروع کافی, کتاب الروضه ص  -١
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خوش  یشدم. پس دنبال فاطمه فرستاد. (و به او گفت) خدا مرا به نوازد یراض

گاه به  کشند، آن یشود، اما امتم بعد از من او را م یدهد که از تو زاده م یم یخبر

ن م یگاه خداوند برا ندارم ... آن ین نوزادیبه چن یاجیعرض او رساندم که من احت

او  یت قرار خواهد داد. من هم برایت و وصیاو امامت و وال هام فرستاد که در ساللیپ

د... و یآن را زائ یشدم. پس با اکراه به آن باردار شد و با ناخوش یام فرستادم که راضیپ

آوردند،  یم  امبرید. او را نزد پیر ننوشیش یچ زنینه از فاطمه و نه از ه  نیحس

 ٣ یال ٢دن کفاف ید، و آن مکیمک یداد، و او را م یدر دهانش قرار مو او انگشتش را 

 .١»کرد یروزش را م

 .ست؟!ین نیبه سرور ما حضرت حس ین اهانتیا ایآ

امبر داده یآمدن او را به پ ه، مژدیها، با وجود این که الله تعال نیچرا که بنا به قول ا

زهراء  هو سپس مادرش فاطم »به او ندارم! یازیمن ن«گفته است:   امبریاست، پ

ا یدن  او را به یلیم یبه آن باردار شده و با ب یلیم یهم به آمدن او دلخوش نبوده، و با ب

نسبت  یم که مادریا دهیحال نشن ر هم نداده است. ما تا بهیاو را ش یآورده است و حت

 یبزرگوارن پسر که در اوج ین کند، حال چه رسد به اید و چنین بگویبه پسرش چن

:  دیگو ینقل کرده: جعفر صادق م ینیباشد. و کل یم یاست و ساالر جوانان بهشت

گاه عمر  افت. آنیاش حضور  بر جنازه  امبریبن سلول وفات کرد، پ که عبدالله یوقت

؟! آنگاه یستینکرده که بر سر قبرش نا یا خداوند تو را نهیبه رسول خدا گفت: آ

نکرده که بر  یا خدا تو را نهیآ  رسول خدا، یاره گفت: اساکت شد. باز دوب  امبریپ

چه گفتم؟!  یدان یچ میبر تو، ه یبه او گفت: وا  امبریگاه پ ؟! آنیستیسر قبرش نا

 .٢»ا، شکمش را و قبرش را پر از آتش کن!، و او را به آتش داخل کن!یگفتم: خدا

 .۲۹۴اصول کافی, تالیف کلینی ص  -١

 .۱۸۸فروع کافی, کتاب جنائز , ص  -٢
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ع یامبر افترا و تهمت میعه چگونه نسبت به پید که شیببین
ّ

هستند (آن  یزند، مد

او  یالله بر آن منافق نماز خوانده، اما در آن نماز، برا هم به دروغ و بهتان) که رسول

نفاق  ین از کارهایست که این یه او دعا کرده است. شکیدعا نکرده، بلکه بر عل

 .است! یاهانت و جرم بزرگ  امبریو نسبت دادن نفاق به شخص پ  است،

از منافقان مرد.  ید: مردیگو یت کرده که: ابوعبدالله میروا ینین کلیو همچن

د. یش به او رسیاز خدمتکارها یکیرون شد و با او به راه افتاد. یب  نیآنگاه حس

کنم تا  ین جنازه فرار می؟! گفت: از دست ایرو یبه کجا م ی: فالن ن به او گفتیحس

چه  و آن  ست،یکنار راست من بان به او گفت: نگاه کن. در یبر آن نماز نخوانم؟! حس

ن یر گفت، به طرف او آمد، حسین تکبیکه حس یم، تو هم بگو! وقتیگو یرا که من م

ان یا او را در میا فالن عبدت را هزار لعنت جورواجور کن! خدایگفت: الله اکبر، خدا

ن عذابت را به یتر بندگانت و شهرهایت رسوا کن! و او را به آتشت وارد ساز، و سخت

... و اهل  یتو دشمن یایکرد، و با اول یم یاو بچشان! چون که او، با دشمنانت دوست

 .١»داشت یامبر تو را مبغوض میت پیب

ن افترا بسته آنجا یعه چگونه بر حضرت حسیرت دهد که شینگاه کن خدا تو را خ

ر ن دیا ه او لعن و دعا کردهیمنافق نماز خوانده و بر عل یند: او بر مردیگو یکه م

ن یدعا و طلب مغفرت و رحمت است ... و بد یاست که نماز فقط و فقط برا یحال

م به خدا از یبر یدهند. و ما پناه م یرا به دروغ به او نسبت م ییصورت نفاق و دور

ن براساس نفاق یگونه منافق و چاپلوس باشد!! اگر قرار است که د نین ایکه حس نیا

ن و یت و آزار از طرف کفار مشرکیبت و اذیبود که مص یازیگر چه نیاستوار شود، د

 ایان و دیهودی
ً
وقت به وقوع  چیبود جنگ کربال ه یگونه م نیگران بشود؟! و اگر واقعا

 .؟!شد ید نمیشه نیوست، و حضرت حسیپ ینم

 .۱۸۹فروع کافی, کتاب جنائز , ص  -١
 

 

                                           



 

 

 

 

 

 :ششم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

  اهانت به مادران ایمانداران، همسران پیامبر ةعقید
ن است که از یاعتقاد ما ا«د: یگو ین میقیال حق یدر کتاب فارس یمحمد باقر مجلس

 یعنیه، و زنان چهارگانه یابوبکر و عمر و عثمان و معاو یعنیچهارگانه  یها بت

ند و یجو یرزایشان بیاع و اتباع ایع اشیحکم و از جم شه و حفصه، و هند، و امیعا

ند. و آنکه اقرار به خدا و رسول و ائمه تمام وکمال ین خلق خدایشان بدتریکه ا نیا

 .١»شانیا زار از دشمنان یشود مگر به ب ینم

ن در یواضح است. ا  امبریگر زنان پیشه و حفصه و دین به عاین در توهیو ا

 فرماید: یاست که خداوند م یحال

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
ْ  ُتُهۡمۗ أ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
 َحامِ رۡ ۡ�

وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 
َ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ  .]۶األحزاب: [ ﴾�َّ

ه در ـ یبابو ابن«د: یگو یم» القلوب ةایح« یدر کتاب فارس یو محمدباقر مجلس

ظاهر  یمحمد باقر گفته است: چون امام مهد کند که امام یت میع ـ روایالشرا علل

 .٢»و را حد خواهد زدعنوان انتقام فاطمه، ا شه را زنده خواهد ساخت، و بهیشود، عا

 .۵۱۹ ن فارسی, محمد باقر مجلسی, صحق الیقین , به زبا -١

 .۸۵۴ص  ۲حیات القلوب ج  – ۳۷۸مرجع سابق, ص  -٢
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 این منتهای وقاحت و بی
ً
 ادبی نسبت به عایشه صدیقه و محبوبه رسول خدا  واقعا

آنان داد سخن  یها ن دروغگویییدر ارتباط با ا یانیم که با چه بیدان یباشد. ما نم یم

م تا خود یسپار یم ألدست خداوند  آنها را به یم، ولیح دهیم و آن را توضیسر ده

 رد.یبش حضرت محمد، از آنها انتقام بگیحب یبرا

 هفرماند»  د:یگو یقرآن م یری از معانیخ آنها مقبول احمد، در ترجمه و تفسیو ش

شده است بر  یروشن هشه در جنگ جمل، مرتکب فاحشیعا یعنیبصره  یها سپاه

 .١»ه...ین آیطبق ا

  علی«گوید:  کتاب احتجاج می ٢٤٠طالب طبرسی در جزء اول، ص  بن ابی و احمد

به  نظر من او باید طالق داده شود. پیامبر  خدا، به : به المؤمنین گفت به عایشه ام

 یعنی» ، شأن زنان من بعد از من، به دست تو خواهد بود.یعل یا«فرمود:  یعل

رت یسک از زنان پاکدامن و پایک هر   امبری(نعوذبالله) حق دارد که بعد از پ یعل

 تواند طالق دهد. یرا که بخواهد، م

 از  ن خاطر سرهم کردهیز را فقط به ایآم نیتوه یها تین روایعه ایش
ً
اند که خاصتا

بکاهند. در   امبریر زنان پیقه و سایصد هشیحضرت عا یگاه والیارزش و جا

زنانش مورد خطاب  هامبرش را درباریکه پ ید، در حالیکه خداوند در قرآن مج یلحا

 د: یستا یدهد، آنها را م یقرار م

ٓ ٱ لََك  َ�ِلُّ  �َّ ﴿ ن َوَ�ٓ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ءُ لّنَِسا
َ
َل  أ زۡ  ِمنۡ  بِِهنَّ  َ�َبدَّ

َ
 َولَوۡ  جٖ َ�ٰ أ

عۡ 
َ
ُ ٱ َوَ�نَ  يَِميُنَكۗ  َملََكۡت  َما إِ�َّ  ُنُهنَّ ُحسۡ  َجَبَك أ َّ�  ٰ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .]۵۲األحزاب: [ ﴾٥٢ارَّ�ِيبٗ 

]  ] زنان برای تو حالل نیستند. و نه [حالل است و بعد از این [موارد پیش گفته«

آنکه زنانی دیگر جایگزین آنها کنی. و هر چند زیبایی آنان تو را به شگفت آرد مگر 

  ۸۴۰ترجمه قرآن به زبان اردو, سوره احزاب, مقبول احمد, ص  -١
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 .»نگهبان استآنچه ملک یمینت شود. و خداوند بر همه چیز 
 فرموده:  یو الله تعال

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ِ  َ�ٰ أ  ٱب

ۡ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
زۡ  أ

َ
َ�ٰ  ۥٓ ُجهُ َ�ٰ َوأ مَّ

ُ
ْ  ُتُهۡمۗ أ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
 َحامِ رۡ ۡ�

وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 
َ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ  .]۶األحزاب: [ ﴾�َّ

سزاوارتر است و زنانش مادران آنها پیامبر نسبت به مؤمنان از نفس خودشان هم «

 .»باشند می

﴿ ٰ�َ ٓ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ  .]۳۲األحزاب: [ ﴾ءِ لّنَِسا

 . »ای زنان پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستید«

 ن درمورد حق آنها فرموده است: یو همچن

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

  .]۳۳األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 

 می«
ً
خواهد که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید، و بکلی  الله تعالی صرفا

 .»شما را پاک سازد
نور نازل شد که طهارت و  هاز سور یاتیشه آیو بخصوص در ارتباط با حضرت عا

 او را به اثبات رساندند. یعفت و پاکدامن

 خداوند اذعان داشته که تهمت
ً
زنندگان به او، از دسته منافقان  و صراحتا

 فرماید: یدر آخر این آیات م یباشند. الله تعال یم

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ ﴿ ن �َّ
َ
ْ  أ بًَدا ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

َ
ؤۡ  ُكنتُم إِن �   .]۱۷[النور:  ﴾١٧ مِنِ�َ مُّ

 ین افترائاتیچند، هرگز به انجام یدهد که اگر مؤمن هست اندرز میخداوند به شما 

 .»دینزن ییها ن تهمتیو چن«د،یباز نگرد
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ش یبا ناموس و آبرو یشکل چیدهد به ه یهرگز اجازه نم ید که شوهرینیب یشما م 

خود را تحمل کند اما  یشجاع و با شهامت ذلت و خوار ید انسانیشود و شا بازی 

اش را شاهد باشد و آن را تحمل  آبرو کردن خانواده یطعنه زدن و ب تواند یهرگز نم

گونه  چیدهند. و بدون ه یان به خود جرأت میعین شین حال، چگونه اید. با اینما

 یین و بدگویتوه  امبریاز خدا و بندگانش، نسبت به همسران پ ییایشرم و ح

 .نمایند؟!

 



 

 

 

 

 

 هفتم: مسأله
 از عقاید فاسد آنها

  زهرا بویژه اهانت به ساالر زنان فاطمه توهین به دختران پیامبر ةعقید
 با توجه به قرآن و سنت، بر این اتفاق نظر دارند که پیامبر 

ً
 اهل سنت و جماعت تماما

کلثوم، و بانو فاطمه ـ  ه، و بانو امینب، و بانو رقیچهار دختر داشته است: بانو ز

عه هند و پاکستان ـ ین نظر دارند. اما شیعه چنیش هسان عام نیالله عنهن ـ و بد یرض

دانسته،  یمنتف  امبریپ یگر را از فرزندیحضرت فاطمه ـ آن سه دختر د یبه استثنا

 : یح الهیگران نسبت داده، و با حکم صریو آنها را به د

ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿ قۡ  ُهوَ  �ِِهمۡ بَا
َ
ِ ٱ ِعندَ  َسُط أ  .]٥األحزاب: [ ﴾�َّ

 اند. دهیمخالفت ورز  

ن است تا آن یالنور یبا حضرت عثمان ذ ین تنها بخاطر عداوت و دشمنیو ا

ه و پس از مرگ او، یاول حضرت رق  امبریافتخار بزرگ شاملش نشود. زیرا پ

ن [صاحب دو یالنور ین خاطر (ذیکلثوم را به ازدواج او درآورد. به هم حضرت ام

 فرموده است:  یده شده. و الله تعالینامنور]) 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  قُل �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا  .]۵۹األحزاب: [ ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»ای پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو!«
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دهد که پیامبر  خداوند در این آیه صیغه دختران را با جمع آورده، و این نشان می

که بیست  در حالی اند: پیامبر  دارای دخترانی چند بوده است. و علمای شیعه نوشته

و چند سال سن داشت با خدیجه ازدواج کرد، قبل از بعثتش، از او، صاحب قاسم و 

 .١ز بعثت پاک و مطهرش صاحب فاطمه شدکلثوم شد و بعد ا رقیه و زینت وام

امبر روشن و یآنها در تعدد دختران پ یعه و علمایسان اقوال ائمه معصوم ش نیو بد

 ر ثبت شده است:یز یعیش یها ح است و در کتابیصر

 ٨٣المؤمنین، ص  مجالس

 ٢٣٣البیان، جزء دوم، ص  تفسیر مجمع

 ١٥٤تهذیب، جزء اول، ص 

 ٢٢٢، ص ٢فروع کافی، جزء 

 ٥١٩االسالم، ص  فیض

 ٨٥، جزء دوم، ص ةالبالغ نهج

 ٦االسناد، ص  قرب

 ١١٣العوام، احمد علما، ص  تحفه

 ٨٢، ٥٥٩، ٢٢٣، ٦٥٠القلوب، جزء دوم، ص  ة حیا

 ٨٩اآلمال، جزء اول، ص  منتهی

 ٣٥٢العقول، جزء اول، ص  ةمرآ

فاطمه را به عقد   امبریکه پ یوقت«ذکر کرده است:  یدر فروع کاف ینیو کل

کرد، آنگاه به او گفت: چرا  یم  هیکه گر یدر آورد، بر او وارد شد در حال یحضرت عل

تم از او بهتر سراغ داشتم، تو را به ازدواج او در یان اهل بی، بخدا اگر در میکن یه میگر

 .۲۷۸اصول کافی , کلینی ص  -١
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 یتو را به همسر یتو انتخاب نکردم بلکه الله تعال یآوردم. و من او را به شوهر ینم

 .١»او در آورد

ذکر کرده: ابوعبدالله گفته است: فاطمه به رسول خدا گفت:  ینین کلیو همچن

او  یبه او گفت: من تو را به همسر  امبریبه ازدواج درآوردی؟! پ یکم یهمرا با مهر

 .٢»(او) درآورد یاوردم بلکه خداوند از آسمان تو را به همسریدر ن

امام محمد باقر «د: یگو یون، میالع جالء یدر کتاب فارس یو محمد باقر مجلس

ه کرد و یگال  امبریروز فاطمه به پیک ) گفته است که ةالغم در کتاب (کشف

کند.  یسم مینان تقین فقراء و مسکیآورد در ب یدست م را که به یهر مال یعل گفت: 

و ناراحت  یام را عصبان برادرم و برادرزاده یخواه یا تو میفرمود: آ  امبریگاه پ آن

ت من است، و خشم و یت و خشم او، خشم و عصبانیسازم؟! بدان که عصبان

برم  یاست آنگاه فاطمه گفت: من پناه م یت الله تعالیت من خشم و عصبانیعصبان

 .٣»امبرشیبر خدا از غضب الله و غضب پ

بالله) به علت   د که حضرت فاطمه (نعوذیآ ین برمیت سابق چنین دو روایاز ا

ن مطالب یان با ایعینبوده است. ش ین ازدواج راضیه، به ایمهر یو کم یلفقر ع

ن زنان یتر کنند. او از زاهد ین میحضرت فاطمه، توه یآشکارا به ساالر زنان بهشت

 چگونه تصور میتر ا و عالقمندیدن
ً
به  یشود که و ین آنها به آخرت بوده است، و اصال

 ا یراضن ازدواج یه به ایا کمبود مهریعلت فقر 
ً
شان ین تصور از اینبوده باشد واقعا

 یریشود که فاطمه، نسبت به دستگ یدا مین هویت سوم چنیبدور است:؟! و از روا

آورد، چندان خشنود نبوده، و  یعمل م نان بهیاز فقراء و مسک یکه حضرت عل یا یمال

 .۱۵۷, کتاب نکاح ص  ۲فروع کافی, ج  -١
 

 .۱۵۷مرجع سابق ٢-

 .۶۱جالء العیون,مجلسی ,چاپ ایران ص ٣-
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ا یو آ ه گشوده است!!یت و گالیزبان به شکا  امبرین امر، نزد پیدر ارتباط با ا

 یکه او بانو یم در حالیم و به آن اذعان نمائین (مسأله) را تصور کنیم ایتوان یم

 .باشد؟! یطبع م یم و بزرگوار و سخیکر یتیاست که دختر شخص یا مهیکر

که به  یزشت یها ن همه تهمتیعه، چگونه پس از ایم که شین داریعجب از ا

 .هستند؟! یداشتن و  دوست یزنند، باز هم مدع یحضرت فاطمه م

ست یف هم نیزن آبرومند و شریک  هبندیز یگونه شئونات حت نینکه ایمگر نه ا

 .ل چه رسد به فاطمه
 یرو  گفته است: پس فاطمه» احتجاج«در کتاب  یبن طالب طبرس و احمد

گرفت،  ید. چون در خانه جایکش یانتظار باز آمدن او را م  یگردان شد و عل

و مظنونانه  یدیچین خود را در پارچه پیطالب، همچون جن یپسر اب یگفت: ا

، و با من که تازه به نزد تو آمده بودم و محکم بودم، به مخالفت و نزاع ینشست

ن ابوقحافه است که یانت کرد. منظورم ای. پس آن پسر جدا شده، به تو خیبرخاست

پدرم و درآمد و حقوق پسرانم را قطع بکند و آن را از من  یخواهد بخشش مقرر یم

ل و قال یکه بخاطر قیبه او گفتم. تا جائ ی، کالم تند و سختیرد. من هم در تالفیبگ

ده گرفتند و در مقام دفاع و یانصار و مهاجران محبوس شدم. و آن جماعت مرا ناد

 یخوردم خارج شدم، و با ب یکه خشمم را م یامدند. در حالین کار بر نیت از ایمانع

ن ییر) خودت را پایکه حد (و شمش یو خشم باز گشتم. روز یو ناپسند یلیم

 یچ اقدامی. هیدیو خواب یلم دادک دند و تو در خای، گرگان دریل شدی، ذلیگذاشت

کاش که  ینمانده، ا یمن باق یفرارو یار و راهیچ اختیکه به درد بخورد! و ه ینکرد

برم به خدا که او مرا  یشدم. پناه م یل نمیگونه ذل نیه بودم، و ام، مردیقبل از شاد

بر من در همه مشارق و مغارب، آن رهبر و  ی! وایمن باش یعداوت کند و تو حام

تم به پدرم است و انتقامم را به خدا یف شد. شکایمرد، و بازو ضع یستون اصل

) و بس یبکن یتوان یم ی(و هر کار یتر هست یقو یا تو از آنها بسیگذارم. خدا یوام
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 یگفت: وا ی. آنگاه حضرت علیو گرفتار ساز یآنها را عذاب ده یتوان یدتر میشد

 ههم هدیکه برگز یدختر کس یست بلکه بر دشمن تو است. (آرام) باش، ایبر تو ن

 ام، و نکرده یریگ نم کنارهی، من از د امبریادگار پیمانده و  یباق یها است و ا انسان

، پس رزق و یخواه یام، اگر تو آن معاش را م در ارتباط با محاسباتم به اشتباه نرفته

تو آماده شده است، بس  یتو ضمانت شده و محفوظ است. و آنچه را که برا یروز

بهتر و برتر است از اینکه که از تو قطع شده است، پس به خدا توکل کن و تنها او را 

 .١»نگفت یزیگر چیمن است. و د یفت: الله کافخود بدان. آنگاه فاطمه گ یکاف

 ین اسلوبیزهراء، با چن ههمچون فاطم یبزرگوار و پاک یا معقول است که بانویآ

ست که شوهرش را با آن مورد ین یراض  امروزه ـ ـ  یچ زن عاقل و آبرومندیکه ه

 نیرا خطاب کند؟! و اگر به فرض ا ید و سرور ما حضرت علیایخطاب قرار دهد، ب

حضرت  یادب یم که وقاحت و بیا ن نکردهیش از ایب یم، کاریت را درست بدانیروا

ل بودن یو ذل ی، و ترسو بودن حضرت علیفاطمه (نعوذ بالله) نسبت به حضرت عل

 ین منطقیا باز هم ایم. و آیا حق، را استخراج کرده یا در مقابل مردم در مسأله یو

 یدر کرار، و با شهامت بوده، و قهرمانیخدا؛ حروز یر پیکه او شیرسد در حال یبنظر م

ده؛ یعه به کجا پر کشیش یها دانم که عقل یخود دارد، من نم هاب را در کارنامیکم

زهراء  هو فاطم یعشق و محبت نسبت به حضرت عل یطرف مدعیک که از  یکسان

نها آ ین مدعایها را که بر خالف ا ییگو اوهیات و یگر، آن چرندیهستند و از طرف د

د، به همه دختران یکن یکه مالحظه م قت آنها، چنانیبافند!! و در حق یاست، به هم م

ن و یر دروغیل خود تفسیات را به میکنند، آنجا که آن آ ین میتوه  اکرم ینب

دهند. و  یکنند، و آن را (نعوذبالله) در خدمت اهداف پست خود قرار م یم یرواقعیغ

گر به آنها ضرر ید ییدر جا یت موضوع و جعلین روادشان پنهان است که آین از دیا

 .۱۴۵احتجاج, طبرسی, تالیف احمد علی بن ابی طالب طبرسی,ص  -١
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ن است و دروغ بودن یو دروغ یجعل یها تین حال و روز همه روایرساند. و ا یم

در کتاب  یطالب طبرس یاب بن  ز احمدیشود. و ن یدا میآنها در مقابل همه مردم هو

 یکه شب شد، علی فاطمه را بر االغ ید: وقتیگو یسلمان م«(احتجاج) گفته است: 

قرار داد، و دست دو پسرش حسن و حسین را گرفت و به خانه هر یک از مهاجران و 

انصاریان شرکت کننده درغزوه بدر رفت و (مظلومیت) و حق خود را به آنها یادآور شد 

بت دادند. و آنها را به یاری طلبید. از میان همه آنها فقط و فقط چهار نفر به او پاسخ مث

من، و ابوذر، و مقداد و   من به سلمان گفتم: آن چهار نفر چه کسانی بودند؟! گفت:

 .١زبیربن عوام، شب دوم و سوم هم به سراغ آنها رفت، و فقط ما به یاری او شتافیتم

سوار کرد،  ی، فاطمه را بر االغیکه شب شد، عل یوقت«ذکر کرده:  یز طبرسیو ن

به او  یچ مردیر از ما چهار نفر، هیفرا خواند. آنگاه غ پس آنها را به نصرت خود

 .٢»پاسخ مثبت نداد

کرد، و او را به در  ی، حضرت فاطمه را سوار بر االغیکه حضرت عل نیا در ایآ

بزرگوار اسالم، و سرور ما  یبه بانو ینیاز مسلمانان برده است، توهیک خانه هر 

 ین همه تالش و جستجویاست که بعد از ا ین منطقیا ایست؟! و آیحضرت علی، ن

ن تنها و تنها یاند؟! ا او نشتافته یاریبنوهاشم ـ هم به  یکس ـ حت چی، هیحضرت عل

 اند. ها به دروغ و بهتان آن را سرهم کرده یاست که رافض یتیروا

 .۱۵۷احتجاج, طبرسی, ص  -١

 .۱۵۸احتجاج, طبرسی,ص  -٢

 

                                           



 

 

 

 

 

 :هشتم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

  طالب و س و پسرش عبداهللا و توهین به عقیل پسر ابتوهین به عبا ةعقید
 گفته است:  یو محمد باقر مجلس

: بعد از وفات  کلینی با سند خوبی روایت کرده که سدیر از امام محمد باقر پرسید«

وقتی که حضرت علی از طرف ابوبکر و عمر و سایر منافقان مظلوم و  رسول خدا 

 هاشم کجا رفت؟!. مغلوب واقع شود، پس غیرت و شهامت و اقتدار و کثرت بنی

 چه کس  امام محمد باقر جواب داد:
ً
مانده بود؟! جعفر  یهاشم باق یاز بن یاصال

دند. و آن دو که و حمزه که از سابقان نخست و مؤمنان کامل بودند و مرده بو

عباس و  یعنیماندند.  یمان و بزدل و ترسو و تازه مسلمان بودند که باقیاال فیضع

 .١»لیعق

ث ظاهر یو آنچه از احاد«عباس گفته است:  هدربار یمجلس یو محمد باق

 .٢»به استیز به او شیل نیمان نبوده است و عقیکمال ا هشود که او در مرتب یم

ت کرده است که ین روایالعابد نیباقر با سند معتبر از امام زامام «د: یگو یو باز م

 :  هین آیا

, و این روایات همگی در فروع کافی جلد سوم در کتاب  ۸۴۶, ص ۲حیات القلوب, جزء -١

 روضه آمده است. 

 .۸۶۶, ص ۲حیات القلوب, جزء -٢
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ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن ﴿ �ۡ  ۦٓ ِذه
َ
�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 ﴾٧٢ َسبِيٗ�  َوأ

 .]۷۲اإلسراء: [
ها به وضوح از اهانت  تین روایبن عباس و پدرش نازل شد. ا در حق عبدالله 

ل و متهم کردنشان به یو سرور ما عق  عباس یعنی  امبریپ یعمو کردن آنها به

مانشان کامل نشده است، و اهانت کردن به یمان و ترسو بوده و ایاال فیکه ضع نیا

ه فوق یکه آنها سبب نزول آ  بن عباس سرور ما عبدالله یعنیدانشمند است، 

 م.یبر یپناه م یبه الله تعال یکنند، از هر گونه انحراف و الحاد یم یدر هستند، پرده

 



 

 

 

 

 

 :نهم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

  توهین به خلفاي راشدین و مهاجرین و انصار ةعقید
به   امبرید: مردم بعد از پیگو یم  ابوجعفر«ذکر کرده:  یدر فروع کاف ینیکل

بودند؟ گفت: مقدادبن  ینفر چه کساندند، به جز سه نفر، گفتم: آن سه یارتداد گرا

 .١، و سلمان فارسی)یاسود، و ابوذر غفار

 .٢»ابوبکر و عمر همان فرعون و هامان هستند«  و محمد باقر مجلسی گفته است:

از  یکیب العارف، ذکر کرده که یو در تقر«ذکر کرده:  یو باز مجلس

، از یکردن داربن حسن به او گفت: تو بر سر من حق خدمت  علی یخدمتکارها

که  یاند، و کس بن حسن گفت: آن دو کافر بوده یابوبکر و عمر به من خبر ده؟! عل

 .٣»ها را دوست دارد، او هم کافر استآن

که او در  یت کرده است ابوحمزه ثمالیو نیز روا»  ن گفته است:یهمچن یو مجلس

: آن دو کافر  گفت ن سؤال کرد. اویالعابد نیارتباط با حال ابوبکر و عمر از امام ز

ث ین باب احادیاند. و هر کس که آنها را دوست بدارد، او هم کافر ست. و در ا بوده

 .»اند ذکر شده» بحاراالنوار«ها در شتر آنیدر کتب متفرقه است و ب یاریبس

 .۱۱۵, ص ةضفروع کافی, کلینی کتاب الرو -١

 .۳۶۷حق الیقین مجلسی, ص  -٢

 .۵۲۲حق الیقین مجلسی, ص  -٣
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ه ید که مراد از فرعون و هامان در آن آیمفضل پرس«گفته است:  یز مجلسیو ن

گفته است:  یو مجلس .»بوبکر و عمر استمراد ا ست؟ حضرت فرمود:یچ

مرتد شدند جز چهار آن نفر و اصحاب بعد از  یاصحاب بعد از رسول خدا همگ«

 یروانش، و آن گوساله و بندگانش درآمدند. پس علیهارون و پ هرسول خدا به منزل

 .»بود یسامر هآن گوساله و عمر به منزل ههارون و ابوبکر به منزل همنزل به

(معرفه اخبار الرجال) گفته است: ابوجعفر گفته است:  هسندی، نویو جناب کش

سلمان و مقداد و ابوذر مرتد شدند، گفتم: پس عمار  یعنیاصحاب جز سه نفر  ههم

 یخواه  یگردان شد، سپس باز گشت. پس گفت: اگر م  یرو ی؟! گفت: کمیچ

در  یزیسلمان، چنشد، او مقداد است و اما ک د و شیدچار ترد یکه چه کس یبدان

ن ساکت شد، و در راه خدا، یرالمؤمنیقلبش عارض شد. و اما ابوذر، بنا به دستور ام

ن یشد. به هم ینداشت و از آن متأثر نم یباک یا چ سرزنش کنندهیاز سرزنش ه

  .١»دیورز یخاطر، از سخن گفتن و اظهار نظر کردن خوددار

 -به جز سه نفر-  امبریاز پد: اصحاب بعد یگو ینقل کرده: ابوجعفر م یو کش

بن اسود، و  بودند؟! گفت: مقداد یمرتد شدند. گفته آن سه نفر چه کسان یهمگ

بردند و  یه پیـ به اصل قض  ی، پس مردم ـ بعد از کمی، و سلمان فارسیابوذر غفار

که  نید، و از ایاب به نفع آنها چرخیهستند که سنگ آس یها همان کسان نیگفتند: ا

 .٢»دندیورز یعت کنند خودداریب با ابوبکر

از شما  یا مسأله هسرورم دربار یت گفت: ایکم«نقل کرده:  ین کشیو همچن

 یکنم. گفت: ا یدو مرد از شما سؤال م هسؤال دارم، پس گفت: بپرس! گفت: دربار

حرام کسب شده  یها خته شده، و مالیبه ناحق ر یها د، منشأ تمام خونیبن ز تیکم

 .)ی، محمد بن عمر الکشی، (رجال الکش۸معرفة اخبار الرجال ص  -١

 .۴مرجع سابق, ص  -٢
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کند،  یام میما ق  که قائم یانجام شده فقط و فقط آن دو هستند و تاروز یو زناها

هاشم به بزرگ و  یخواهد ماند. و ما جماعت بن یت آنها، بر گردن آنها باقیمسئول

 .١»ندیبجو یند و از آنها تبریم که به آنها ناسزا بگویده یخود دستور مک کوچ

گفتم: قربانت   ابوجعفر د گفت: بهین ذکر کرده که: وردبن زیهمچن یو کش

ت یکن که وارد شود. آنگاه کم ییف فرما شده. گفت: او را راهنمایت تشریبشوم، کم

که  ید. ابوجعفر به او گفت: هر خونین (ابوبکر و عمر) از او پرسیخیدر ارتباط با ش

   یکه مخالف با حکم خدا و رسولش و حکم عل یخته شده، و هر حکمیر

ت گفت: الله اکبر، الله اکبر، یآن، با آن دو است. آنگاه کم تیصورت گرفته، مسئول

 .٢»م است...یم است، کافیکاف

بن ابراهیم قمی در تفسیرش ذکر کرده که (در بیان اصحاب رسول خدا تنها  و علی

 .٣تعداد انگشت شماری (بر سر دین صحیح) باقی ماندند و اکثریت به نفاق گرایدند

طان (شبهات و یته [و شیامن یطان فیالش ی(و الق هین آیر ایز در تفسین یو قم

گفته است: » خواند، در افکند] یکه م یاتیفاسد) را در آ یها الت باطل و گمانیتخ

 .٤»طان همان ابوبکر و عمر استیمراد از ش

: مراد از فحشاء  دیگو یقرآن م یاش از معان ر و ترجمهیو مقبول احمد در تفس

و (ظلم)  ی(عمر) و مراد از بغ یاز منکر جناب دوم(ابوبکر) و مراد  یجناب اول

 .٥»باشد ی(عثمان) م یده، سومیپوش

 ., کمیت بن زید ۱۳۵مرجع سابق, ص  -١

 .۱۳۵مرجع سابق ص  -٢

 .تفسیر قمی , علی بن ابراهیم قمی -٣

 .۲۵۹مرجع سابق ص  -٤

 .۵۵۱, بیوگرافی مقبول احمد ص ۲۱۸تفسیر قمی, ص  -٥
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(ابوبکر) و مراد از فسوق  ی: (مراد از کفر، جناب اول دیگو یمقبول احمد م و

 .١(عثمان) است یان نهان شده، سومی(عمر) و مراد از عص یجناب دوم

گوید:  و باز هم مقبول احمد در تفسیر و ترجمه معانی آیات قرآنی خود می

والحاصل این امر جدید نیست، بلکه خدا هر پیامبر و رسولی را که قبل از تو فرستاده، «

که در  های باطلی را در مقوالتش درافکنده است. چنان شیطان (تخیالت و شبه افکنی

 .٢»همان ابوبکر و عمر هستند، فرستادا که اینجا شیطان دو تن از مزدوران خود ر

 یقرآن توسط علما یف معانیکه خبر از تحر یزشت یها ن عبارتیمردم، در ا یا

ل یات قرآن را به مید که آنها چگونه آینید. و ببیدهد، دقت کن یعه میسلف و خلف ش

خود خارج  یقیو حق یاصل یکنند و آن را از محتوا یف میر و تحریخود تفس

خود آن  یو سلوک یعلم هسازند، و چگونه نسبت به بزرگان صحابه که دست پرود یم

بودن الله از آنها اذعان کرده است،  یبودن و راض یحضرت بوده و قرآن به بهشت

 آنها فرموده است:  هزنند.!! خداوند دربار یافتراء و تهمت م

َعدَّ ﴿
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
  .]۱۰۰التوبة: [ ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

 .»هایی را که جویبارهایی در زیر آنها روان است برای آنها آماده کرده است و باغ«
 و فرموده:

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .]۴األنفال: [ ﴾اَحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 . »آنها مؤمنان واقعی هستند«

 و نیز فرموده: 

﴿ ۡ ل
َ
ْ َوَ�نُوٓ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َِمةَ  َزَمُهمۡ َو� َحقَّ  ا

َ
هۡ  بَِها أ

َ
  .]۲۶الفتح: [ ﴾َلَهاَوأ

 .»و کلمه تقوا و پرهیزگاری را ملزم و همراه آنان کرد، و آنان بدان سزاوارتر بودند«

 .۱۰۲۷, بیوگرافی مقبول احمد ص ۳۲۲تفسیر قمی, ص  -١

 .۶۷۴بیوگرافی مقبول احمد ص  -٢
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 آنها فرموده:  هو باز دربار

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿ هَ  قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ۥَوَز�ََّنهُ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  َحبََّب  �َّ  َوَ�رَّ
  .]۷الحجرات: [ ﴾َيانَ عِۡص لۡ ٱوَ  ُفُسوَق لۡ ٱوَ  رَ ُ�فۡ لۡ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ 

او کسی است که ایمان را برای شما دوست داشتنی کرده، و آن را در قلوب شما «

 . »آراسته است، و کفر و فسوق و نافرمانی را برای شما ناپسند دانسته است

 و فرموده:

ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ ﴿  .]۹۵النساء: [ ﴾◌ٰ َ� سۡ �ُۡ ٱ �َّ

 .»خداوند به هر یک وعده خوب و نیک داده استو «
بن  و دشمن خدا و دشمن رسولش و دشمن اسالم و دشمن مسلمانان، عبدالله

کننده را منتشر کرده اند. و آن  د گمراهین عقایاش ا عهیروان گمراه شیو پ یهودیسبا 

کالم  یرا به دروغ و بهتان به ائمه خود نسبت داده  اند. و برا یساختگ یها تیروا

است  یها افترا و تهمت نیا هدهند. هم یی ارائه میها ریتفس یمن درآورد یالله تعال

و  یزینوع اسالم ستیک ، و (در نوع خود)  امبرینسبت به اصحاب پ

همان شاهدان قرآن، نبوت و   است، زیرا اصحاب رسول خدا یزیست مسلمان

قرآن و  هدربار ییقت، بدگویآن شاهدان، در حق هدربار ییباشند، و بدگو یسنت م

با فضل و کرم خودش ما و مسلمانان را از  یاسالم و سنت و نبوت است. الله تعال

 ن..یمصون بدارد، آم ییهر فتنه و گمراه

 



 

 

 

 

 

 :دهم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

 لداران و پسران فاطمه  عقیده توهین به مادران ایمان
ل به عصمت ی، در حق ائمه خود، قا امبریچون پ عه، همیاران مذهب شگذ انیبن

مان آوردن یاند، و اطاعت کردن از آنها و ا امبران دانستهیر پیشده، و آنها را برتر از سا

، یو وجوب اطاعت کردن از و  امبریمان آوردن به پیچون ا به امامت آنها را هم

هستند که جز  یلیصفات و فضا یکه ائمه آنها دارااند  اند. آنها گمان برده الزم دانسته

شان  هستند ائمه ی) است که آنها مدعیر زمانیست. (دیآنها ن یدارا یکس یالله تعال

خواهند مرد.  یدانند که چه وقت یدانند. و م یعلم آنچه را که بوده و خواهد بود، م

مان ـ یانگشتر سلو  یموس یو عصا .١خواهند مرد که خود بخواهند یبلکه تنها زمان

 ار آنهاست.یدر اخت ٢و نام اعظم خدا، و سالح امامت

ها از فضایل و مناقب از یک طرف، و از  ترین امت هستند و غیر این و آنها شجاع

العاده و معجزات و خرافاتی که برای آنها قایل  طرف دیگر، برغم صفات و اعمال خارق

کشد که آنها را  عادی هم خجالت میاند، مواردی وجود دارد که حتی یک انسان  شده

 .۱۵۹-۱۵۸اصول کافی ص  -١

 .۱۷۴مرجع سابق,  -٢

                                           



 71 بطالن عقائد شیعه

ها منسوب گردد، چون جز ننگ و پستی و خواری چیزی برای او به بار  دارا شود یا بدان

 برای آنها ثابت کرده نمی
ً
 .اند!! اند که آنها منافق و ترسو و دروغگو و ... بوده آورند، مثال

ها و  تیاز روا یمعتمد آنها، بخش یها م که با اقتباس از کتابیخواه یو ما م

کلثوم  با ام م. آنها در ارتباط با ازدواج عمر ید شما قرار دهید یاقوال آنها را فرارو

 ١»م.یدیاست که ما آن را نپسند ین ازدواجین اولیا«سند: ینو یم ل یدختر عل

کلثوم و پدر و مادرش و  ن وقاحت در حق حضرت امیم به خدا از ایبر یپناه م

 . نیبرادرانش حسن و حس

نسبت به آنچه که پرسیدی، تصمیم خودم را «  :د گفتیزین به یالعابد نیو ز

خواهی مرا نگهدار، و اگر  ام، و من بنده دل ناراحتی برای تو هستم. پس اگر می گرفته

 .٢»خواهی بفروش می

این   کند، چگونه امام معصوم در نزد شیعه، به بندگی خود برای یزید اعتراف می

 .»امام استدر حالی است که او یک 

به من گفت: ای ابو  گوید: ابو عبدالله  ابی عمیر می و کلینی نقل کرده: ابن 

10عمر 
9

چیز است  یه در همهدین در تقیه است و کسی که تقیه ندارد دین ندارد، و تق 

 .٣جز در شراب و مسح بر دو خف

ابو عبدالله گفته است: مواظب دینتان باشید، و آن را با تقیه «و نقل کرده: 

 .٤بپوشانید، چه، کسی که تقیه ندارد، ایمان ندارد

 .۲فروع کافی ج  -١

 ة.فروع کافی, کتاب الروض -٢

 .۴۸۲اصول کافی, ص  -٣

 .۴۸۳مرجع سابق, ص  -٤
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در ارتباط با قیام برای والیان از ابولحسن سؤال   و از معمربن خالد نقل است:

گفت: تقیه جزو دین من و دین پدران من است، و کسی که تقیه   کردم. ابوجعفر

 .١»مان نداردندارد، ای

ای سلیمان، شما بر سر دینی هستید  نقل کرده که او گفت:  و از ابوعبدالله

دهد. و کسی که آن را پخش  که کسی که آن را کتمان سازد، الله تعالی او را عزت می

 .٢یل کندو منتشر کند، الله تعالی او را ذل

ای سؤال کرد، آنگاه  درباره مسأله  زراره از محمدباقر  و همچنین نقل کرده:

گفت: فردا پیش من بیا، تا مطلبی را از کتابی برایت بیان کنم. بعد از ظهر فردای آن 

 در آن لحظه 
ً
روز، پیش او رفتم ـ این در حالی است که آن زمانی بود که من معموال

کردم، و من کراهت داشتم که از او سؤال کنم  او خلوت می در میان ظهر و عصر با

 .٣»مال شودکه راز دینم در پیش حضار بر  مگر در خلوت، از ترس این

داد که آنچه  امیه فتوا می گوید: پدرم در زمان بنی ابو عبدالله می«و نیز نقل کرده: 

کرد. و من  می توسط عقاب شکار که کشته شود، حالل است. و او در برابر آنها تقیه

 .٤»ه که از آنها کشته شود، حرام استکنم، هر آنچ از آنها تقیه نمی

واگذار   بن علی وقتی که فوت کرد و رفت، آن را به محمد«و نیز نقل کرده: 

کرد. او هم انگشتر پنجم را باز کرد. آنگاه در آن چنین مالحظه کرد: کتاب الله را 

تفسیر کن!... و حق را در حالت ترس و امنیت بگو! و فقط از خدا بترس، او هم 

 .٥چنین کرد

 .۴۸۴مرجع سابق, ص  -١

 .مرجع سابق -٢

 .۵۲, ص ۳فروع کافی, ج -٣

 .۸۰ص  ۳فروع کافی, ج  -٤

 .۱۷۱اصول کافی ص  -٥
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اند، در حالت خوف و امنیت حق را نگفته، از  ای که قبل از آنها بوده یعنی ائمه

 اند.  ترسیده مردم می

سؤالی از چیزی   بن اعین از ابوجعفر نقل کرده که: و کلینی همچنین از زراره

کردم، و او به من جواب داد، سپس مردی به سراغ او آمد، و همان سؤال را از او کرد، 

اما او بر عکس جوابی که به من داده بود، به او جواب داد. سپس دیگری آمد و 

ب داد. وقتی که آن دو مرد خارج شدند گفتم: ای برخالف من و آن رفیقم به او جوا

پسر رسول خدا، دو مرد از اهل عراق از شیعه شما، نزد شما آمده، از شما سؤال 

دهید، قضیه چیست؟! گفت: ای  کنند، اما شما به هر یک جوابی متفاوت می می

 .١»دآور و زمینه بقای ما و شما را بهتر فراهم می  زراره، این برای ما بهتر است،

گوید: من نزد ابوعبدالله بودم.  بن اشیم می موسی  و همچنین کلینی نقل کرده:

الله از او سؤال کرد، او هم به او جواب   ای از کتاب آنگاه شخصی در ارتباط با آیه

و در ارتباط با همان آیه سؤال کرد، آنگاه او جوابی   داد. پس شخص دیگری وارد شد،

 داد.  متفاوت با شخص اولی به او

شکافتند. با خودم  ام را با چاقو می از این قضیه خیلی ناراحت شدم. گویی سینه

انداخت. و حال  که چیزی را از قلم نمی ابوقتاده را در شام ترک کردم در حالی گفتم: 

بینم، که همه چیزش اشتباه است!! در حالی که غرق در این  ام می که پیش این آمده

 وارد شد، و از آن آیه پرسید. افکار بودم، شخص دیگری 

ای  گاه تا اندازه آن بزرگوار، جوابی متفاوت با جواب من و جواب رفیقم به او داد. آن

 از باب تقیه است. پس به من رو کرد و 
ً
دلم آرام گرفت، و دانستم که این کار وی، صرفا

 رد و به او گفت: داود واگذار ک  بن اثیم! الله تعالی (نبوت) را به سلیمان  گفت: ای ابن

ٓ  َذاَ�ٰ ﴿ وۡ  ُنۡ مۡ ٱفَ  ُؤنَاَ�َطا
َ
مۡ  أ

َ
 .]۳۹[ص:  ﴾٣٩ ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  ِسۡك أ

 .۳۷مرجع سابق ص  -١
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 و به پیامبرش واگذار نمود و گفت: 

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ   .]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا

 .١»واگذار شده، به ما هم واگذار شده است پس آنچه که به پیامبر «

آیا این شرک در رسالت محمدی نیست؟! آیا انسان بعد از این اعتقاد ـ پناه بر 

 .ماند؟! خدا ـ مسلمان باقی می

: مردی  به ابوعبدالله گفتم  گوید: بن محرز می سلمه«و همچنین کلینی نقل کرده: 

داده است. به من گفت: ارمانی چیست؟ ارمانی فوت کرده، و مرا سر وصیت خود قرار 

اش مرا سر وصیت خود قرار داده  ها، مرده، و در ارتباط با ترکه گفتم: نبطی از انباط کوه

و تنها دختری باقی گذاشته است. به من گفت: نصف را به آن دختر بده. من هم زراره را 

لق دارد. بعد از آن بر او از این قضیه آگاه کردم. آنگاه او به من گفت: همه مال، به او تع

برند که تو از من  خدا تو را اصالح کند، علمای ما گمان می وارد شدم. گفتم: 

ام، اما از این ترسیدم که عمل کنی آیا  ای، گفت: بخدا، در برابر تو تقیه نکرده ترسیده

گاه شد،؟ گفتم: نه، گفت:  .٢پس مابقی را هم به او بده!  کسی از آن آ

بار مسائل را کتمان ساخته، و بار  چنین بدست می آید که ائمه، یك از این روایات

های خود را تغییر  دیگر آن را تحریف کرده، و از شخصی تا شخصی دیگر جواب

دهند. و کتمان مسائل، بیشتر دینشان است بلکه به دروغ و تهمت از آنان روایت  می

دهد، و کسی  لی او را عزت میسازد، الله تعا اند، که کسی که دینش را کتمان می کرده

کند. پس وقتی که شأن ائمه  کند، الله تعالی او را ذلیل می که آن را ظاهر می

توانیم بر آن ائمه اعتماد  معصومین در نزد آنها چنین است، شما را بخدا، چگونه می

کنیم؟! آیا آنان به علمای یهود، در تحریف دین و کتمان آن، مشابه نیستند؟! و همه 

 .۱۶۳مرجع سابق ص  -١

 .۴۸, ص ۳فروع کافی, ج -٢
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ها بدگویی و اهانتی زشت است در حق ائمه اهل بیت. و البته که آنان از این  این

 .اقوال دروغین بدور هستند!

با   بن حکم و حماد، از زراره، برای من نقل کردند که: هشام«و کلینی نقل کرد،: 

 .١»خصومت ندارد. (منظورش امامش است خود گفتم: شیخ من دانش به

این شیخ بی عقل «ر شرح این روایت نوشته است: و مال خلیل قزوینی فارسی د

 .»ستشده، روش زیبای گفتگو با خصم را بلد نی

و کشی از زراره نقل کرده: درباره تشهد از ابو عبدالله سؤال کردم، گفتم التحیات 

 التحیات و الصلوات ...  و الصلوات... از تشهد درباره او سؤال کردم او هم گفت:

 ٢شود. اد در ریشش کردم و گفته هرگز رستگار نمیوقتی که بیرون شدم، ب

این ابو عبدالله همان جعفر صادق است که جماعتی از شیعه به او منسوب 

گویند که جعفری هستند، و این زراره، از بزرگان و  باشند و در ارتباط با خود می می

د. و این کنن رؤسای شیعه است، و اکثر روایات مربوط به ائمه را شیعه از او نقل می

 چه توهین بزرگی است که زراره آن را انجام داد. و   حال او با امامش است،
ً
واقعا

 از میان عامه مردم چه کسی راضی می
ً
شود که کسی در چشمش یا ریشش تف  اصال

 الله تعالی ـ   رحمه  بیندازد. حال چه رسد به امام بزرگواری همچون جعفر صادق ـ

روایت کرده  : چدر بزرگم از رسول خدا  ویدگ و مجلسی در جالءالعیون می

بن حسین متولد شد، او را صادق نام نهید! چرا  بن علی بن محمد وقتی که جعفر که: 

شود، و  گذاری می که وقتی که پنجمین اوالد او متولد شود، همانی که به جعفر نام

 .۵۵۷اصول کافی, ص  -١

 .۱۰۶معرفة اخبار رجال ص  -٢
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و در نزد خدا ، و ابندد شود و بر الله تعالی افتراء می امامت را به دروغ مدعی می

 .١»جعفر کذاب است

کنند، که جعفر کذاب است همان پسر امام نقی ـ  و این کسی که از او نقل می

یکی از ائمه معصوم در نزد شیعه و برادر تنی امام عسکری ـ است و این یکی نیز 

یکی از ائمه دوازده امام معصوم در نزد شیعه است. و این جعفر هم از آل علی و 

العابدین است پس ادعای باطل آنها مبنی برحب آل  دودمان حسین و زینفاطمه و از 

بیت چگونه است؟! این سلسله نسب ایشان می باشد، یک سلسله طالیی است، اما 

او در نزد شیعه ـ که خود را دوستداران اهل بیت می نامند. ملقب به جعفر کذاب 

 .است. خدای سبحان به دادمان برس!

 .۳۴۸جالء العیون, باقر مجلسی, ص  -١

 

                                           



 

 

 

 

 

 :یازدهم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

 تقیه و فضایل آن در نزد شیعه ةعقید
که از  ا نفاق آشکار چنانیعه عبارتست از دروغ محض، یه در نزد شیتق یو معنا

 د.یآ یشان بر م ها تیروا

آن،  هعه درباریش هدیه و عقیت تقیآنها، در باب فضل یها تیاز روا یتعدادک نیو ا

 شود:  یمعتبر آنها ذکر م یها از خود کتاب

ابوعمر،  یا«به من گفت:   ابوعبدالله  نقل کرد: یراعجمیاز ابن عم ینیکل

10
9

ز است یه در همه چین ندارد، و تقیه ندارد، دیکه تق یه است، و کسین در تقید 

 .١»جز در شراب، و مسح بر دو خف

ن ین من، و دیه دیگفته است: تق  ابو جعفر«نقل کرده:  ینیکل نیو همچن

 .٢»مان نداردیه ندارد، ایکه تق یپدران من است، و کس

ه آن را ید، و با تقینتان باشینقل کرده: ابوعبدالله گفته است: مواظب د ینیز کلیو ن

 .٣»مان نداردیه ندارد، ایکه تق ید، چون کسیبپوشان

 .۴۸۲اصول کافی ص  -١

 .۴۸۴مرجع سابق ص  -٢

 .۴۸۳مرجع سابق ص   -٣
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 ن آیه:یر ایکند: ابوعبدالله در تفس ینقل م ینیز کلیو ن

ّيَِئةُ ٱ َوَ�  َسَنةُ �َۡ ٱ َتوِي�َسۡ  َوَ� ﴿   .]٣٤فصلت: [ ﴾لسَّ

 ن آیه:ی: منتشر کردن، و ایعنیئه یه، و سیتق یعنیگفته است: حسنه: 

 .١هی: تقیعنی »)( (التي هي احسنة احسن السيئی ه یادفع بالت«

نه یدر زم یگفته است: کس  که ابو عبدالله  نقل کرده: یاز واسط ینیو کل

اد شرکت یها و اع ده است. زیرا آنها در مراسمیاصحاب کهف نرس یهه، به تقیتق

پاداش آنها را دو بار  ین خاطر الله تعالیبستند، به هم یکردند، و زنارها را بخود م یم

 ه، وجود دارند.ی، باب تقینها در اصول کافیا هداد.) هم

 در هر ضرورت و نیازيتقیه 
 هرد، و انجام دهندیگ یانجام م یه در هر ضرورتینقل کرده: تق  از ابوجعفر ینیکل

 .٢»کند یمک آن را بهتر در از بدیآن، وقت ضرورت و ن

که  یت کرده: بر ابوعبدالله وارد شدم در حالیمسلم روا  ز از محمدبنیو ن

دم. به من یرا د یبیقربانت گردم، خواب عج:  فه در نزد او بود. به او گفتمیابوحن

چرا که معبر آن در آنجا نشسته است و با دستش  یابن مسلم آن را بازگو یگفت: ا

دم یام شدم، ناگهان زنم را د دم که وارد خانهیفه اشاره کرد. گفتم: در خواب دیبه ابوحن

د. یمن پاش یرا شکست و آنها را بر سر و رو یادیز یکه بر من خارج شد و گردوها

 یکه با شخص یهست یتو مرد«فه گفت: ین خواب تعجب کردم. آنگاه ابوحنیاز ا

، ی، و پس از رنج سختیکن یراث زنت با او مناقشه میه در ارتباط با ارث و میفروما

 یا یر کردیابوعبدالله گفت: بخدا درست تعب». دیرس یازت خواهیشاءالله به ن ان

ن یر ایت بشوم، من تعبیرون شد. به او گفتم: فدایاو ب فه از نزدیفه، پس ابوحنیابوحن

 .۴۸۲مرجع سابق ص  -١

 .۴۸۴مرجع سابق ص  -٢
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ر ما با یابن مسلم خدا تو را بد نکند، تعب یرا ناپسند داشتم. آنگاه گفت: ا یناصب

ت بشوم، پس چرا یفدا ر او درست نبود، به او گفتم:یست ... و تعبین یکیر آنها یتعب

، یاشتباه کرده است. گفت: آرکه  یکه اصابت کرده، در حال یاو سوگند خورد یبرا

 .١»ردم که او اشتباه کرده استمن سوگند خو

 هبه انداز یزیچ چیگفت: ه یگفت: پدرم م یابو عبدالله م«نقل کرده:  ینیو کل

 .٢»ه دژ و سپر مؤمن استیست. تقیمن ن یو شادکام یخوشحال یهه مایتق

 یبر رو یند که علیگو یبه ابو عبدالله گفته شد: مردم م نقل کرده:  ینیز کلیو ن

د، یشو یبه من، فرا خوانده م ییناسزاگو یمردم، شما به سو یمنبر کوفه گفته است: ا

د، پس از من یشو یاز من فراخوانده م ییجو د. پس به برائتیسپس به من فحش ده

ند. پس یگو یدروغ م یچقدر فراوان مردم بر عل د. آنگاه ابو عبداله گفت:یبجوئ یتبر

پس به من   د،یشو یفقط گفته: شما به فحش دادن به من فراخوانده م یگفت: عل

که من بر سر  ید، در حالیشو ید. پس به برائت جستن از من فرا خوانده میناسزا بگوئ

 .٣»د!یبجوئ یهستم، و نگفته از من تبر  ن محمدید

ز از طرف خدا بعنوان صاحبان امر یعه معصوم هستند و نیائمه در نزد ش

باشد. و مادام  ی، در نزد آنها، واجب میو بزرگک ند. طاعت آنها در هر کوچباش یم

ن مناقب و یچن یه در نزد آنها دارایباشد. و مادام که تق یه در نزد آنها، واجب میکه تق

ص کالم درست و نادرست آنها ممکن یها تشخ ین آسانیباشد، به ا یم یلیفضا

 یها موجود در کتاب یها تین رواین کند که ایتواند تضم یم یست، و چه کسین

ه دارد، یاز آنها احتمال تق یا قولیه عنوان نشده باشد. و چون هر عمل یآنها از باب تق

جه همه اقوال و افعال ین آنها عمل نشود. در نتیفرام ید که به مقتضایآ یپس الزم م

 .۱۳۷, ص ةفروع کافی, کلینی , کتاب الروض-١

 .۴۸۴اصول کافی,  -٢

 .۴۸۴مرجع سابق,  -٣
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 شود.  یصحت ساقط م هه بودن آنها، از درجیآنها به علت احتمال تق

 در نزد شیعه ومخفی کاري کتمان
د یهست ینیگفته است: شما بر د  مان خالد نقل کرده: ابو عبداللهیاز سل ینیو کل

که آن را آشکار  یدهد و کس یاو را عزت م یالله تعال  که آن را کتمان سازد، یکه کس

 .١ل خواهد کردیاو را ذل یو برمال کند، الله تعال

  یعه با نصوص قرآنیش هدیات و عقیش گفته از مروید که مطالب پیبدان
ً
کامال

 مخالف است.

 فرموده:  یالله تعال

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

 .]۶۷المائدة: [ ﴾ۥرَِساَ�َهُ 

شده، ابالغ کن، و اگر ای پیامبر آنچه را که از طرف پروردگارت بسوی تو نازل «

 .»ای این کار را نکنی، رسالت او را ابالغ نکرده
  فرموده: یو الله تعال

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  ﴾ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
 .]۳۳التوبة: [

ها  تا آن را بر همه دیناو کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد «

 . »برتری دهد

 و نیز فرموده: 

ٓ  ُل تۡ ٱوَ ﴿ وِ�َ  َما
ُ
  .]۲۷الکهف: [ ﴾َرّ�َِك  كَِتابِ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ

 .»آنچه را که از کتاب پروردگارت بر تو وحی شده، بخوان«

 .۴۸۵مرجع سابق  -١
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 فرماید:  و همچنین می

عۡ  َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿
َ
ۡ ٱ َعنِ  رِۡض َوأ   .]۹۴الحجر: [ ﴾٩٤ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

 .»شوی، قیام کن و از مشرکان روی بگردان ای پیامبر به آنچه که بدان دستور داده می«
   فرموده: یو الله تعال

ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ َّ�  ْ  ﴾نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  ِمن َ�َفُروا
 .]۳المائدة: [

ناامید شدند، پس از آنها مترسید و از امروزه، کسانی که کافر شدند، از دین شما «

 .»من بترسید
 و نیز فرموده: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا   .]۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 .»اید، از الله تعالی بترسید، و با صدیقان باشید ای کسانی که ایمان آورده«
 و نیز فرموده است: 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ٓ  ُتُمونَ يَ�ۡ  �َّ نَزۡ�َ  َما
َ
ۡ ٱوَ  تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ ٰ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل  هُ َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  لِلنَّاِس 
ُ
ُ ٱ َعُنُهمُ يَلۡ  �َِك أ ٰ ٱ َعُنُهمُ َوَ�لۡ  �َّ البقرة: [ ﴾١٥٩ عُِنونَ ل�َّ

۱۵۹[.  

ایم، بعد از آن که  گر نازل کرده گر و هدایت از آیات روشنکسانی که آنچه را که ما «

سازند، آنها را الله تعالی و  آنها را برای مردم در قرآن بیان کردیم، کتمان می

 .»فرستد کنندگان لعنت می لعنت

 حکم تقیه در اسالم
تر است.  هم حرامک از خوردن گوشت خو یه در اسالم، به لحاظ حرمت حتیتق

از یو ن یز است که در وقت سختیازمند و شخص در فشار قرار گرفته، جاین یزیرا برا

 بخورد.ک د، از گوشت خویشد
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در حالت  یز است. پس اگر انسانیه هم در مثل آن حالت جاینسان تقیو بد

رد، در نزد خداوند یرا بخورد، و بمک نکه گوشت خویکند، از ا یز خوداریاضطرار ن

ه است. زیرا اگر شخص در حالت اضطرار به آن ین برخالف تقیکار است. و ا گناه

ا رخصت یمند خواهد شد. گو متوسل نشود در نزد خدا از درجه و پاداش بهره

مت انتقال یه به عزیاما رخصت تق ابد، ی یمت انتقال میخوردن گوشت به عز

ت یق و بالل نسبت به اذیاز تحمل رسول الله و صد یخ اسالمیابد. و تاری ینم

آنها  هخدا از هم  ر آنها ـیه، و شهادت خبیب، و غیته تا شهادت سممشرکان گرف

ر یمت در مسیو عز ینادر در قهرمان یها ع و داستانینها از وقایر ایباد ـ و غ یراض

مت همان اصل و افضل و احسن ینکه عزیل است بر این دلین امت, بهتریل ایطو

 است.

 



 

 

 

 

 

 :دوازدهم ۀمسئل
 از عقاید فاسد آنها

 عقیده به صیغه [نکاح موقت] و فضایل و مزایاي آن در نزد شیعه
کسی که یک : « الله کاشانی در تفسیرش از رسول خدا نقل کرده که او فرموده است و فتح

اش  اش همچون مرتبه حسین است، و کسی که دو بار متعه کند، مرتبه بار متعه کند، مرتبه

اش مانند مرتبه علی است،  مرتبه حسن است، و کسی که سه بار متعه کند، مرتبههمچون 

 .١»اش همچون مرتبه من است و کسی که چهار بار متمع شود، پس مرتبه

ا برود، در روز یمتعه از دن یهر کس ب«نقل کرده، که   امبریاز پ یو باز کاشان

 .٢»یده خواهد آمدو گوش بر ینیامت، بیق

از  یا هیل با هدیجبرئ»  کند که: ینقل م  امبریرش از پیباز هم در تفس یو کاشان

ن یا یدار است. و الله تعال مانیزنان ا هغیه صیش من آمد. و آن هدیطرف پروردگارم پ

متعه را  ید که الله تعالیامبران قبل از من نداده است. بدانیاز پیک چ یه را به هیهد

دارم. و   امبران سابقیپ هکه بر هم یو شرف یزرگفقط به من اختصاص داده، بخاطر ب

کننده  غهیخواهد شد، و اگر مرد و زن ص یبهشت  غه کند،یکبار در عمرش صیکه  یکس

و  یشود، و از آنها پاسدار یبر آنها نازل م یا با هم جمع شوند، فرشته ییدر جا

 .۳۵۶تفسیر منهج الصادقین, تالیف مال فتح اللخ کاشانی, ص  -١

 .مرجع سابق -٢
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شوند. و اگر با هم صبحت کنند،  یکه از هم جدا م یکند تا وقت یحراست م

سخنانشان به مثابه ذکر و تسبیح خواهد بود. و اگر یکی از آنها دست دیگری را بگیرد، 

چکد. و اگر یکی از آنها، دیگری  گناهان و اشتباهات همچون آب از دستان آنها فرو می

شود، و در  یای برای آنها درنظر گرفته م را بوسید، به ازای هر بوسه، پاداش حج و عمره

ههای راسخ و بلند  شود که همچون کو ای منظور می جماع و لذتشان هم حسنه

باشد. و اگر مشغول غسل کردن شدند، و آب از بدن آنها فرو چکید، الله تعالی با  می

پردازد. و او را مقدس  کند که به تسبیح الله می ای را خلق می هر قطره از آن آب، مالئکه

شود.  سبیح و تقدیس آن مالئکه تا روز قیامت برای آن دو نوشته میدارد. و ثواب ت می

ای علی کسی که این سنت (صیغه) را سبک شمارد و یا آن را ضعیف بداند، و آن را 

  دوست نداشته باشد، او از پیرو من نیست و من از او بری هستم ... جبرئیل

له بهتر از پولی است که در کند، در نزد ال گفت: پولی که مؤمن در ازای صیغه خرج می

از حورالعین است که الله   شود. ای محمد، در بهشت جماعتی غیر صیغه خرج می

تعالی آنها را برای اهل صیغه خلق کرده است. ای محمد، وقتی که مؤمن با زنی مؤمن 

شود مگر اینکه الله تعالی گناهان او  عقد صیغه موقت را خواند، او از کمانش بلند نمی

 ....»دهد  ز گناهان آن زن مؤمن را مورد بخشایش قرار میو نی

 ین پدران من است. پس کسین من و دیغه دیت شده که: صیروا  و از صادق

ن ما یکند، د یکه آن را انکار م یکند، و کس ین ما عمل میکند، به د یکه بدان عمل م

غه متولد یکه از ص یفرزندکند. و  یم یندارین ما، دیر دیکند، بلکه او به غ یرا انکار م

گردد. و  یق ازدوج دائم متولد میاست که از طر یتر از فرزند شود، بهتر و افضل یم

 .١غه کافر استیمنکر ص

 .مرجع سابق -١
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امام صادق  د:یگو یان آروزها]) میاالمال [ پا یزبان (منته یسنده فارسیو نو

 الله تعالیقیغه کرده، سپس غسل کرده، یکه ص ید: هر مردیگو یم
ً
 یز هر قطره آبا ینا

امت فرا یکه ق یکند، تا وقت یهفتاد مالئکه را خلق م  ده است،یکه از بدنش چک

 یید، را تا روز برپایجو  یکه از آن دور یاو استغفار کنند، و کس یرسد، برا یم

 .»ن کنندیامت، لعن و نفریق
غه در کتاب (عجاله حسنه) به زبان اردو نوشته یت صیچند، در فضل ییها تیروا

از آنها  یاست. ترجمه قسمت یمجلس هغیص هن کتاب ترجمه همان رسالیشده، که ا

 م: ینمائ یم میتقد یرا به فارس

ن سنت را پاس ندارد، و آن را قبول یکه ا یکس«ن گفته است: یرالمؤمنیام یعل

 .١»هستم یست، و من از او بریمن ن هعینکند، از ش

غه یدار ص مانیا یکه با زن یکس« فرموده است:  و سرور جهان حضرت محمد

 .٢»ت کعبه آمده استاریبار به ز ٧٠ ییکند، گو

یک غه کند، یکبار صیکه  یکس«فرموده است:   انیجهان یامبر رحمت برایو پ

غه کند، دو سوم بدنش از یکه دو بار ص یشود، و کس یسوم بدنش از جهنم آزاد م

از آتش ه کند، همه بدنش ن سنت را سه بار زندیکه ا یشود، و کس یجهنم آزاد م

 .٣»سوزان در امان خواهد ماند

الزم  یعل یا«محشر، فرموده است:  هکنند ساالر بشر، و شفاعت  و رسول

کبار باشد، قبل از آنکه ی یاست که مؤمنان مرد و زن به متعه عالقمند شوند، و لو برا

ا یاد کرده که فرد یسوگند  یقت خود الله تعالیابند. در حقیا به آخرت انتقال یاز دن

 .۳۴۱, ص ۲منتهی اآلمال, ج -١

 .۱۵متعه، محمدباقر مجلسی ص  هعجاله حسنه، بیوگرافی رسال -٢

 .۱۶مرجع سابق ص   -٣
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غه) تالش کند یر (صین خیکه در ا یدهد، و کس یاند، عذاب نم غه کردهیرا که ص یزن

 .١»ع خواهد ساختیاو را رف هدرج یو به دفعات آن را انجام دهد، الله تعال

از آن آمده است:  یرا ذکر کرده و در قسمت یلیت طویرش روایدر تفس یو کاشان

ست؟! یکند، چ یغه) تالش مین باب (صیکه در ا یکس یسؤال شد، سزا  امبریاز پ

در کتاب  یشود. و ابوجعفر قم یغه کننده درنظر گرفته میاو پاداش مرد و زن ص یبرا

ت یروا«عه است، نقل کرده یاز صحاح چهارگانه ش یکیه) که یحضره الفقی(من ال

 .٢»کند یغه میکه ص یشود تا وقت یشده که مؤمن کامل نم

(شب   که رسول یگفته است. وقت  نقل کرده: (ابو جعفر یز قمیو ن

محمد!  یا  ل دنبالم آمد و گفت:یهنگام) به آسمان انتقال داده شد، گفت: جبرئ

 .٣»نندگان امت تو از زنان، در گذشتمک غهی: من از ص دیگو یم یتعال یخدا

رد یبم یپسندم که شخص یمن نم« گفته است   صادق«نقل کرده:  یز قمیو ن

مانده باشد و او آن را  یبر او باق  رسول یها و خوها از نشانه یکیکه  یدر حال

 .٤»ی؟ گفت: آر ییگو یاش را م غهیا صیانجام نداده باشد. گفتم: آ

نقل کرده که: الله   بن سنان از ابو عبدالله عبدالله«نقل کرده:  یو باز هم قم

غه را یام ساخته، و در عوض آن، صرا بر ما حر ی(الکل همشروبات مست کنند یتعال

 .٥»ما حالل کرده است یبرا

 ارکان صیغه و احکام آن 

 .۱۶عجاله نافعه, ص  -١

 .( ألبی جعفر محمد بن بابویه قمی) ۳۲۰من ال یحضره الفقیه, ص  -٢

 .مرجع سابق -٣

 .۳۲۹مرجع سابق, ص  -٤

 .۳۴۱ص  ۳, و منتهی اآلمال ج۳۳۰مرجع سابق,  -٥
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م که ید بدانین) نقل کرده است: بایالصادق رش (منهجیدر تفس یالله کاشان مال فتح

جاب و یا هغی، و صیبند ه، و زمانیپنج رکن است: زوج، و زوجه، و مهر یغه دارایص

 ».قبول

غه محصور و قابل یو بدان که تعداد زوجات در ص«نقل کرده:  یو باز هم کاشان

ه کند، یومسکن تهک د که نفقه بپردازد. پوشایآ یست و شخص را الزم نمیشمارش ن

زها فقط ین چیگردد، و ا یر نمیغه کننده، دایان دو زوج صیدر م یراث بریو ارث و م

 .١»شود یدر عقد دائم ثابت م

ا از یسؤال کرده شد که آ  غهیص هاز ابو عبدالله دربار  نقل کرده: یو ابوجعفر طوس

ا یدند: آیست ... و از ابو عبدالله پرسیاز هفتاد هم ن یچهار زن است؟ گفت نه، حت

ه هستند. نه یغه کن، چه آنها کرایمتعه از چهار زن است؟ گفت: با هزار تن از آنها ص

ه یرند، بلکه فقط کرایگ یارث مگذارند و نه  یشوند، و نه ارث بر جا م یطالق داده م

 .٢»اند شده

 صیغه ۀمهری
اد که یا زیاست کم  یمقدار یا غهیه در صیمهر»  ب نقل کرده که:یدر تهذ یو طوس

ن یکمتر  ت هر دو طرف است، درنظر گرفته شود. به ابوعبدالله گفته:یمورد رضا

 .٣»از گندم یست؟ گفت: مشتیغه چیص یهمهر

 در صیغه نیستهیچ شهادت و هیچ اعالنی 
 .١»ستین یغه شهادت دادن و اعالنیب نقل کرده: (و در صیدر تهذ یو طوس

 .۳۵۷تفسیر منهاج الصادقین,  -١

 .۱۸۸, ص  ۲تهذیب, تالیف ابی جعفر محمد بن حسن طوسی, ج  -٢

 .مرجع سابق-٣
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ل آشکار و ین دلیبه ا ید: نکاح دائمیگو یابوجعفر م«نقل کرده:  یو باز طوس

 .٢»ن برسدیها به زوج راثیشود که (بعدها) ارث  م یم یعلن

 در تهذیا یو ابو جعفر طوس
ً
که با  یمرد هدربار از ابوعبدالله«ب ذکر کرده یضا

که  یندارد. اما وقت یدم. گفت؛ اشکالیکند، پرس یچوب ازدواج میک بر سر  یزن

 .٣»ش را برگرداند، و نگاه نکندید رویتمام شد، با

 .٤»ندارد صیغه کردن با زنی هاشمی نسب هیچ اشکالی«و نیز در تهذیب ذکر کرده: 

من  نزد عمر آمد گفت:  یابوعبدالله گفته است: زن«ذکر کرده:  یدر کاف ینیو کل

ن ماجرا یساز. پس عمر دستور به رجم آن زن داد. عمر خبر اک ام، پس مرا پا زنا کرده

 یی؟! گفت: از صحرایگفت: چگونه زنا کرد ین هم رساند. آنگاه علیرالمؤمنیرا به ام

رخواست آب کردم. اما او نفر عرب دیک شدم، از  یدیشد یگذشتم. دچار تشنگ

قبول نکرد، و دادن آب را مشروط به تسلط حاصل کردن بر من دانست. و من هم 

ارش گذاشتم. آنگاه یدم، او مرا آب داد، و من هم خودم را در اختیبرخود ترس

 .٥ن به ازدواج در آوردن بوده استی، کعبه قسم این گفت: بخدایرالمؤمنیام

ن یاند که باعث شده ا ر بار هوا و هوس خود رفتهیزها آنقدر  عهیالله، ش سبحان

فاجر و  ین معقول است که شخصیا اینسبت دهند. آ یب را به حضرت علیاکاذ

را وادار به زنا کند، و او هم ناچار از ترس جان  ید و به زور زنیایران و ظالم ب شهوت

 .بگذارند؟! یعن کار را ازدواج شریخودش، به خواسته او تن در دهد، و آنوقت نام ا

 .مرجع سابق -١

 .مرجع سابق -٢

 .مرجع سابق -٣

 .۱۹۳, ص  ۲تهذیب, تالیف ابی جعفر محمد بن حسن طوسی, ج  -٤
 

 .۱۹۸کتاب النکاح ص  ۲فروع کافی ج  -٥
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نکه ی، به ایست جهت ورود هر گونه شخص فاجر و فاسقین یعین دِر وسیا ایآ

ن کار او، در نزد یسپس ا  را وادار به زنا کند، یف و آبرومندید و به زور زن شریایب

ن ینکه اسالم از ایگواه است بر ا یشود؟! و الله تعال یتلق یشرع یان ازدواجیعیش

غه یجواز ص یعه برایباشد. پس ش یراسته و مبرا میها پ یآلودگها و  یگونه کثافت کار

) و در قرائت یه استدالل مین آیبه ا از  یکنند. (فامستمتعتم به منهن فاتوهن (جورهنَّ

ه ید، مهریا که از آنها کام برگرفته یزنان« )اجلٍ  فاستمتعتم به منهم اىل(ابن مسعود: 

 » ...دیشان را بپردازیو پاداش ا

 ن است که: یاو جواب 

کند.  یت منع میغ است جمله را از حالت استقاللیه و تفریتخل یفاء مذکور، برا

 هلید و بوسیا پس معنی (فاستمتعتم به منهن) این است که پس آنچه را که بهره برده

د. و اما یشان را بپردازیا یهح، پس مهرید از آن زنان با نکاح صحیا جماع لذت برده

 شود. یافت نمیشاذ است و در مصادر و منابع  قرائت ابن مسعود هم

 ملزم.  یشود نه خبر، و نه عمل یآن ثابت م هلیبه وس ین خاطر، نه قرآنیبه هم

 یست و حرام است، و علمایز نیغه جاین منعقد است که صیو اجماع بر ا

ل بر حرام بودن یعه، و دلیاز ش یالقولند، جز گروه ن باره متفقیکشورها همه در ا

   است: یاله هن گفتیا غهیص

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ۡ ٱ لَحَ أ ِينَ ٱ ١ مِنُونَ ُمؤۡ ل ِينَ ٱوَ  ٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِهِمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ  ُهمۡ  �َّ

ِينَ ٱوَ  ٣ رُِضونَ ُمعۡ  وِ للَّغۡ ٱ َعنِ  َكوٰ  ُهمۡ  �َّ ٰ  ةِ لِلزَّ ِينَ ٱوَ  ٤ عِلُونَ َ�  لُِفُروِجهِمۡ  ُهمۡ  �َّ
ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  زۡ  َ�َ

َ
وۡ  ِجهِمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ٦ َملُومِ�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  نُُهمۡ َ�ٰ �

ٓ  تََ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]۷-۱[المؤمنون:  ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 ترجمه:  
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به حقیقت مؤمنان رستگار شدند. کسانی که در نمازشان خاشع هستند و از امور «

دهند و از عورتشان محافظت  باشند و زکات (مالشان) را می میگردان  بیهوده روی

کنند. که آنها به  آروند، و آن را فقط در زنان یا کنیزکانشان استعمال می بعمل می

شوند. هرکس غیر این راه را بجوید، پس آنان  خاط این کار سرزنش نمی

 .»تجاوزکارانند
زش حالل است، و موارد یا کنیمرد فقط همسر  یشود که برا ین ثابت میه چنیاز آ

 یبا زن یمرد یداست که وقتید. ناگفته پیآ یگر، جزو امور تجاوزکارانه بحساب مید

غه وجود یست، چه، در صیاو ن هکند، آن زن، زن نکاح شده و عقد شد یغه میص

ش از چهار زن هم یوجود ندارد. و با ب یست و حتیشهود، نفقه و ارث و طالق الزم ن

د و فروش و آزاد کردن آن زن هم درست ین خریاز ا  ه کرد. و گذشتهغیتوان ص یم

غه یص یلین موارد برخوردار شود. پس با چه دلیتواند از ا یز میکه کن ست. چنانین

 .حالل شده است؟!

 د: یفرما یز خداوند میو ن

�َّ  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ ﴿
َ
ْ َ�عۡ  � ٰ  ِدلُوا وۡ  ِحَدةً فََ�

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ٰ  ُنُ�مۚۡ َ�ٰ � دۡ  لَِك َ�

َ
�َّ  َ�ٰٓ أ

َ
� 

 ْ  .]۳النساء: [ ﴾َ�ُعولُوا

پس اگر ترسیدید (که میان زنان تعادل برقرار نکنید) و به عدالت رفتار نکنید، پس «

 .»یک زن یا کنیزتان کافی است
د به یا بایاست  یزن کافیک اده کند ید که نتواند عدالت را پیترس یپس اگر کس

کرد،  یبود، آن را ذکر م یکجاست؟! پس اگر حالل مغه یزش بسنده کند. پس صیکن

 د:یفرما یز خداوند میست و نیاز، درست نیان کردن از وقت نیرا دیر بیز

ن ً� َطوۡ  ِمنُ�مۡ  َتِطعۡ �َسۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿
َ
ۡ ٱ يَنِكحَ  أ ۡ ٱ ِت َصَ�ٰ ُمحۡ ل  فَِمن ِت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

ا يۡ  َملََكۡت  مَّ
َ
ۡ ٱ تُِ�مُ َ�َتَ�ٰ  ّمِن ُنُ�مَ�ٰ � ُ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل عۡ  �َّ

َ
 نُِ�م� �ِإِيَ�ٰ  لَمُ أ
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هۡ  نِ �ِإِذۡ  نِ�ُحوُهنَّ ٱفَ  ٖض� َ�عۡ  ّمِنۢ  ُضُ�مَ�عۡ 
َ
ُجورَُهنَّ  َوَءاتُوُهنَّ  لِِهنَّ أ

ُ
 أ

 ِ  ٱب
ۡ خۡ  تِ ُمتَِّخَ�ٰ  َوَ�  تٖ فَِ�ٰ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ٍت َصَ�ٰ ُ�ۡ  ُروِف َمعۡ ل

َ
ٓ  َداٖن� أ  فَإَِذا

حۡ 
ُ
َ�ۡ�َ  فَإِنۡ  ِصنَّ أ

َ
ۡ ٱ َ�َ  َما ُف نِۡص  ِهنَّ َ�َعلَيۡ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  �  ِمنَ  تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل

ٰ  َعَذاِب� لۡ ٱ   . ]۲۵النساء: [ ﴾ۡ◌ ِمنُ�م َعَنَت لۡ ٱ َخِ�َ  لَِمنۡ  لَِك َ�
 ذکر کرده:  یبود، آن را ذکر م یغه حالل میو اگر ص

ً
 یمن خش«کرد. و خاصا

داللت بر آن د] و باز هم آن را ذکر نکرده، پس یکه از زنا کردن ترس ی[ کس »العنت

 غه حرام است. یدارد که ص

 فرموده: یو الله تعال

ِينَ ٱ فِِف َتعۡ يَسۡ َولۡ ﴿ ٰ  نَِ�اًحا َ�ُِدونَ  َ�  �َّ ُ ٱ نَِيُهمُ ُ�غۡ  َح�َّ  ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ
  .]۳۳النور: [
پیشه کنند تا وقتی که  و باید کسانی که قدرت ازدواج کردن ندارند، پاک دامنی «

 .»کند نیاز می را از فضل خود بیالله تعالی آنها 
کنید، خداوند در این آیه دستور نداد کسانی که قدرت ازدواج  چنانکه مالحظه می

سازد، از آن  نیاز می ندارند، بروند صیغه کنند. و تا وقتی که خدا از فضل خود آنها را بی

ۡ ﴿زن صیغه شده، لذت ببرد.  و این داللت . ]٢٤[النساء:  ﴾فِِح�َ ُمَ�ٰ  َ�ۡ�َ  ِصنِ�َ �ُّ

بر آن دارد که در نکاح پاکی و احسان وجود دارد و این پاکی و احسان در صیغه وجود 

 باشند.  ندارد. پس همه این آیات، آشکارا دلیل بر تحریم صیغه می

کنند، در  یث وارد در صحاح استدالل میاز احاد یبه بعض یان رافضیعیو ش

ن مسأله را ثابت یگر اید یثیمنسوخ هستند و احاد یث همگیکه آن احاد یحال

سلف و خلف و شارحان  یم کرد. و همه علمایاند. و ما آنها را ذکر خواه کرده

 ه است!!یپا یاند. و استدالل آنان ب ن مطلب اذعان کردهیبزرگوار به ا
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نت ل�م ا� كنت اذ«   است:  امبریپ هن فرمودیغه ایم صیل بر تحریو دل
ن يوم القيامه، فمن اك ان اهللا قد حرم ذلك اىلاالستمتاع من النساء و يف

من به شما « .١»التأخذوا ما آتيتموهن شيئاعنده منهن يشء فيلخل سبيله، و

داده بودم که از زنان کام جویی کنید. و این در حالی است که الله تعالی این کار را تا   اجازه

ر  کسی چیزی از آنها را  در اختیار دارد، پس آنها را آزاد روز قیامت حرام کرده است، پس اگ

 .»اید، بازپس نگیرید کند، و إال آنچه را که به آنها داده
آگاه باشید که «از صیغه نهی کرده، و فرموده:  و نیز امام مسلم روایت کرده: پیامبر 

 .٢»زپس بگیرداز امروز، تا به قیامت حرام است. و کسی که چیزی داد، نباید آن را با

غه در اول اسالم یت کرده که او گفته است: صیروا بعباس   از ابن یو ترمذ

از آنجا نداشت. و به اندازه  یشد و شناخت یوارد آن شهر م یموجود بود. شخص

 یور ن کار لذت و بهرهیکرد؛ و با ا یازدواج م یماند، با زن یکه در آن شهر م ییروزها

 ه نازل شد: ین آیکه ا یشد. تا وقت یاو محفوظ م

ٰٓ  إِ�َّ ﴿ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
 ﴾٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ �

 .]۶المؤمنون: [

 .٣»ر از آنها حرام استی) به غی(هر زن یهر فرج«گفت:   ابن عباس 

ا یکه آنها در خانه  یمسلمانان حالل نکرد وقت یغه را برایامبر صیگفت: پ یحازم

آمد،  یش میکه پ ییازهایطبق ن یشان بودند, بلکه در اوقات مخصوصیها نیدر سرزم

 غه را بر آنها حرام کرد.یامت صینکه باالخره، تا روز قیآنها مباح کرد. تا ا یبرا

 , چاپ هند۴۵۱, ص ۱صحیح مسلم, ج  -١

 ., چاپ هند۴۵۲ص  ۱۱مسلم ج  -٢

 ., چاپ باکستان۱۳۲ترمذی ص  -٣

 

                                           



 93 بطالن عقائد شیعه

 از علیعه ایو در کتب ش
ً
  بر گوشتیدر روز خ  امبریپ«ت شده: یروا یضا

 .١»را حرام کردیغه و ص یاهل یاالغها

 یعقل هل سادیغه، با ارائه دالیت صیدال بر حرام یو عمل یل قطعیبعد از ذکر دال

نکه: یشمندانه و بدور از مغالطه و آن ایاند یم. نگاهیکش یهم خط بطالن بر آن م

 یعه برایها و ش یکه رافض یتواند فقط با چهار زن ازدواج کند. در حال یانسان م

 ییجو که گذشت ـ کام ا دو هزار زن ـ چنانیاز هزار زن  یکه حت دانند یز میانسان جا

ن باعث یشود و ا یادیپسران و دختران ز یشود که دارا ین کار باعث میکند. و ا

شود  یصحت ارث و نکاح دانسته م یرا زمانیگردد. ز یاختالل در نظام نکاح وارث م

ز در آنها ین چید که اخواهند بو یکه صحت نسب دانسته شود. اما، آنها در کثرت

احت یو س یبخاطر جهانگرد ید که مردیشود. فرض کن یمشخص و معلوم نم

گر از آن زنان یکه د یکند، تا وقت ییجو کام یاز زن یمسافرت کند و در هر شهر

 یکیا یشود که برگردد، و او  یاو مقدر م یشود سپس برا یفرزند پسر و دختر م یدارا

د که با یآ یدر م ای گونه دن کنند آنگاه بهیز آن شهرها دا دخترانش ایاز برادرانش 

 یرد که بعضیگ ین را میا یجلو یزیکند. چه چ یاز زنانش (در آنجا) عقد م یبعض

ا دختران یاز دخترانش  یکید با ین هنگام، شایاز آنها از دخترانش هستند و در ا

عه به یکه ش یا غهین است آن صیا خواهرش، عقد کرده باشد. و تعجب از ایبرادرش 

موجود بود، در   امبریغه در آغاز دوران پیکند که ص یمک ل تمسیعنوان دل آن به

شان یها شد. و در کتاب یغه، با شهود منعقد میکنند که آن ص یارتباط با آن ثابت م

 سازند.  ین مسأله را مطرح میا

ست، پس یط نآن هستند، شهود در آن شر یعه منادیام، شین ایکه در ا یا غهیو ص

: از امام  ندیگو ید؟! خود آنها میآ یاستدالل مزبورشان چگونه درست از آب در م

 .۱۴۲ص  ۳, االستبصار ج ۱۸۶ص  ۲تهذیب ج  -١
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ل و شاهد ازدواج یبدون دل  امبریا مسلمانان در دوران پیدند: آیجعفر صادق پرس

 .٢٩. ریکردند گفت: خ یم

غه یص یعنیکنند)  یاند. (ازدواج م غه ذکر کردهیت را درباب صین روایو آنها ا

ن ازدواج آن ازدواج و نکاح دائم را مدنظر یح کرده که او از ایکنند. و مؤلف تصر یم

 غه را از آن اراده کرده است.ینداشته است بلکه ص

 



 

 

 

 

 

 :سیزدهم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

عقیده به جواز استفاده از زنان اشخاص دیگر [دادن موقتی ناموس خود به 
 گران]دی

  بن مسلم از ابوجعفر ابو جعفر محمدبن حسن طوسی در کتاب استبصار از محمد

سازد.؟! گفت:  یزش را حالل میبرادرش، کن ینقل کرده، که به او گفتم: مسلمان برا

و  ١»ش حالل شده، استفاده کند.یتواند از آنچه که برا یندارد و او م ی، اشکالیآر

 طوسیا
ً
در استبصار از محمدبن مضارب نقل کرده: گفت: ابوعبدالله به من  یضا

کند، و تو از او بهره ببر. پس  یر که به تو خدمت میه را بگین جاریمحمد ا یگفت: ا

 .٢»ما بازگردان ی، او را بسویاگر خارج شد

» ن را دوست ندارمیا« هآنها کلم  هاز ائم یکیعه از یش یها تیاز روا یدر بعض

در کتاب  یگران از فرج را دوست ندارم. محمدبن حسن طوسیتفاده داس یعنی

ن مقوله حرام یرساند که ا ین را نمین عبارت ایح آن نوشته است: ایاستبصار در توض

 به اکراه با  هیان شده است. و آن امام علیباشد. زیرا، به حالت اکراه ب
ً
السالم صراحتا

ت هم آنست ین کراهیل ایکرده است. و دلاشاره » آن را دوست ندارم «اش  ن گفتهیا

 .أبی جعفر محمد بن حسن طوسی ۱۳۶ص  ۲االستبصار ج  -١

 .د یعقوب کلینیمحم ۲۰۰ص  ۲مرجع سابق, و فروع کافی ج  -٢
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 هله، دربارین وسیست و بدیو عوام ن یاز مردم عادیک  چین کار مورد موافقت هیکه ا

ن کار، بهتر یده گرفتن و عمل نکردن به این خاطر، نادیند. به همیگو یراه میما بد و ب

عمل را ن ین خاطر ایز است اگر حرام نباشد. بدیست. و جایاست گرچه حرام هم ن

ن مسأله هم شرط یآن فرزند شرط نشده است پس اگر ا یمکروه دانست که آزاد

 .١»رود ین میت از بیشود، کراه

ت نسبت یب عه به دروغ و بهتان به ائمه اهلیاز زنا است که ش یگرین هم نوع دیو ا

خود  ینفسان یها استه دانند. آنها فقط و فقط از هوا و خو یدهند و آن را حالل م یم

حرام است.  یعت اسالمیش در شریها که زنا با همه صورت کنند. با آن یم یرویپ

 ن مسأله روشن است.یهمگان ا یکه برا چنان

 .۱۳۷ص  ۲االستبصار ج  -١

 

                                           



 

 

 

 

 

 :چهاردهم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

 عقیده به جواز لواط کردن با زنان
عفور ی یاب  بن ته است: عبداللهدر کتاب استبصار گف یابوجعفر محمدبن حسن طوس

کند، سؤال  یکه از پشت با زنش دخول م یگفته است: از ابو عبدالله در ارتباط با مرد

ن قول خدا چه کار یباشد. گفتم پس با ا یندارد اگر آن زن راض یکردم، گفت: اشکال

 ﴿ :یکن یم
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ از جایی که الله  پس« . ]٢٢٢البقرة: [ ﴾�َّ

طلب کردن فرزند است.  ین برایگفت: ا »تعالی به شما دستور داده با آنها جماع کنید

به شما دستور داده است. خداوند ی  ید که الله تعالیطلب کن ییپس فرزند را در جا

د به سراغ یخواه یزنان شما کشتزار شما هستند، پس از هر جا که م«فرماید: 

 .١»دیکشتزارتان برو

 در کتاب استبصار از موسیو ا
ً
گفت:  ینقل کرده. که مردیک عبدالمل بن یضا

از حضرت ابوالحسن رضا درباره حکم لواط کردن مرد با زنش سؤال کرد، او  یمرد

 است:   لوط هاز کتاب الله آن را حالل کرده است. و آن گفت یا هیگفت: آ

طۡ  ُهنَّ  َ�َناِ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿
َ
  .]۷۸هود: [ ﴾ۡ◌ َلُ�م َهرُ أ

 .»تر هستند آنها دختران من هستند، آنها برای شما پاك«

 .۲۴۳ص  ۳االستبصار ج  -١
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 دانسته بود که آنها فرج را نمیلوط حق 
ً
 .١)خواهند یخواهند (بلکه معقد را م یقتا

 در استبصار آمده: یونس
ً
 بن عمار گفته است: به ابو عبدالله یا ابوالحسن  و ایضا

کند، با خود عهد  یاز پشت جماع کنم و او ترشح م یا هیگفتم، من چه بسا که با جار

عنوان صدقه بپردازم. و البته  را به ید پولین کار را انجام دهم، بایکردم که اگر دوباره ا

ن حق تو یست، و ایبر تو ن یزی: چ ن است. گفتیمن زحمت آفر ین کار هم برایا

 .٢)یانجام ده ین کاریاست (که چن

 در استبصار از علیو ا
ً
گفت: به رضا  یدم که میبن حکم آمده: از صفوان شن یضا

شود، از من خواسته که از شما  یش نمیاز خدمتکاران چون خودش رو یگفتم، مرد

تواند در مقعد زنش دخول کند؟!  یا مرد میآ   ؟! گفتم:یبپرسم. گفت: چه سؤال یسؤال

 .٣ن حق را داردی، ایگفت: آر

 در استبصار از حماد بن عثما
ً
  ن نقل شده که گفت: از ابو عبداللهو ایضا

کند، به من خبر  پرسیدم، یا اینکه کسی که از او درباره حکم کسی که با زنش لواط می

 داد، و در آن خانه جماعتی حضور داشتند، با صدایی بلند به من گفت: پیامبر 

آن خارج است، پس  هوا دارد، که از عهد یاش را به کار که بنده یفرموده است: کس

شد و یک ت نگاه کرد، سپس به گوش من نزدیاهل ب یها او را بفروشد. پس در چهره

 .٤»ندارد یگفت: اشکال
کنند،  یکه لواط با زنان را منع م یتیاستبصار، در شرح دو روا هسندیو نو

ن یباشند. چه بهتر است که از ا ین کار میت ایت دال بر کراهین دو روایا«د: یگو یم

 .مرجع سابق -١

  .مرجع سابق -٢

 .۴۴۴ص  ۳مرجع سابق ج -٣

 .۲۴۳مرجع سابق  ص  -٤
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ه یت از باب تقین دو روایشود اگر چه حرام نباشد. و احتمال دارد که ا یار خوددارک

 ١».داند یز نمین کار را جایاهل سنت] ا» [ عامه«از  یذکر شده باشند زیرا ، کس

ن احتمال را یاند، ا ن کار آمدهیکه در باب جواز ا ییها تیا روایم: آیگوئ یو ما م

ن کار را دوست یا یباشند چون مردم به عموم ه ذکر شدهیندارند که از باب تق

ه را ین مسأله تقیت آنها، در ایدارند؟! و ائمه هم بخاطر آنها و بخاطر کسب رضا

 رود. یاز آنها انتظار م یتیز و در هر روایه در هر چیاند. تق انتخاب کرده

 باطل است و با هدیدر هر حال، ا
ً
و  د.یآ یجور در نم ینبو ین کار حرام و اساسا

 ست.ین یالت نفسانیکردن از تما یرویجز پ یزینها چیا ههم

 اثبات حرام بودن لواط با زنان با قرآن و سنت
 فرموده: یالله تعال

﴿ ٓ   لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا
ۡ
ْ فَ� ٰ  ثَُ�مۡ َحرۡ  تُوا َّ�

َ
  .]۲۲۳البقرة: [ ﴾ۡ◌ ُتمِشئۡ  �

سراغ کشتزار خودتان  خواهید، به زنان شما کشتزار شمایند. پس از هر کجا که می«

 .»بروید
ه، اجازه داد که از راه کشتزار (که همان فرج) است، شخص ین آیخداوند در ا

 د. ین کار نمایگاه مقعد اقدام به ایوارد شود. و اجازه نداده که از جا

 و نیز فرموده: 

ۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ذٗ  ُهوَ  قُۡل  َمِحيِض� ل
َ
ْ �ۡ ٱفَ  ىأ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لّنَِسا  َمِحيِض ل

ٰ  َرُ�وُهنَّ َ�قۡ  َوَ�  رۡ  فَإَِذا َنۖ ُهرۡ َ�طۡ  َح�َّ   نَ َ�َطهَّ
ۡ
َمَرُ�مُ  ُث َحيۡ  ِمنۡ  تُوُهنَّ َف�

َ
 أ

ُ ٱ   .]۲۲۲البقرة: [ ﴾�َّ

آفرین است پس   کنند، بگو حیض برای زنان اذیت و درباره حیض از تو سؤال می«

 مرجع سابق -١
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آنها نزدیک  شوند، به  که پاک میگیری کنید و تا وقتی  در دوران حیض از زنان کناره

 .»نشوید و مقاربت نکنید
ض، منع کرده است یه خداوند ما را از دخول کردن در فرج به هنگام حین آیدر ا

کشد. پس چگونه دخول کردن در مقعد  یض فقط چند روز طول میکه ح یدرحال

 در ایاست؟! و ا یکه نجاست همواره در آن باق یباشد در حال یجائز م
ً
ه ین آیضا

که از دخول کردن در آن منع شده است همان فرج [آلت  یزیشود که چ یروشن م

ض فقط متعلق به فرج است، اما مقعد، یست. زیرا، حیزن] است و مقعد ن یتناسل

ض بوده است. پس اگر دخول کردن در یاست که قبل از ح یطور پس حالش، آن

 نداشت.  یالچ اشکیبود، اکنون هم ه یض، جائز میمقعد قبل از ح

ن صورت یه هم بدین صورت، آیبود، در ا یگونه م نین، اگر مسأله ایعالوه بر ا

 ن استیکه چن بود چنان ین گونه نمیو ا )محيضـفاعتزلوا الفروج يف ال(بود:  یم

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ ٓ ٱ َ�ِلُوا ۡ ٱ ِ�  ءَ لّنَِسا  .﴾َمِحيِض ل
که سراغ غیب گویی  یفرموده است: (کس  امبریت شده که پیره روایو از ابوهر

ا با زنش از پشت دخول یکند،  یکیحائضه نزد یا با زنیاش را باور کند،  برود و گفته

 .١»ی شده استنازل شده، بر  قت از آنچه که بر محمدیکند، در حق

ملعون است «ترجمه » دبرها یف ةامرا یملعون من ات«فرموده:   امبریو نیز پ

 .٢»ی دخول کندکه در معقد زن یکس

ها، چه آنچه که از آنها ظاهر است و  ها و فتنه تیها و معص ا، ما را از فاحشهیخدا

 ن ...یچه آنچه که از آنها نهان و باطن است، دور بدار. آم

 .۵۴۵الکهانة والتطهیر، ص داود، کتاب  مسند ابی -١

 .۲۹۴جامع النکاح، ص  يمسند ابی داود، باب ف -٢

 

                                           



 

 

 

 

 

 :پانزدهم مسأله
 از عقاید فاسد آنها

 رجعت ةعقید
فرموده است: از   صادق«است: و عباس قمی در کتاب فارسی (منتهی االمال) گفته 

 .١»کند ما نیست کسی که به رجعت ما ایمان ندارد، و به حالل بودن صیغه اعتراف نمی

ع ـ از امام محمد یه در ـ علل الشرایابن بابو«گفته است:  یو محمد باقر مجلس

شه را زنده یکند، عا یظهور م یکه مهد ینقل کرده که او گفته است: وقت  باقر

 .٢»کند یم یرد، و بر او حد جارخواهد ک

،  از امام محمد باقر«قرآن نقل کرده است:  یو مقبول احمد در ترجمه معان

رجعت  »اآلخرة« ه ین آیت شده که مراد از ای، روایاشیر عیو تفس یر قمیدر تفس

از مؤمنان و  یو خواص  و ائمه  ن است که رسولیرجعت ا یاست و معنا

ابد ی یمان برتریر و ایا خواهند آمد، تا خیامت، به دنیام قیاز کافران، قبل از ق یخواص

 .٣»ان نابود شودیو کفر و عص

 ، عباس قمی۳۴۱، ص ۲اآلمال، ج  منتهی ١-
  

 ، محمدباقر مجلسی۳۴۷حق الیقین، ص  -٢
 

 ۵۳۵مقبول احمد، ص  یوگرافیب -٣
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را ذکر کرده  یلی، کالم طوین فارسیقیال در کتاب حق یو مال محمد باقر مجلس

امت) ظهور یقبل از ق ی(اندک  یکه مهد ین است: وقتیکه حاصل آن چن

شان یرا خواهد شکافت، و ابوبکر و عمر را از قبرها   رسولوار قبر یکند، د یم

زند. (پناه بر خدا) یآو یکند سپس آنها را به دار م یآورد، و آنها را زنده م یرون میب

دهد که جمع شوند.  یسپس به مردم دستور م«د: یگو یم یسپس در ارتباط با مهد

بر  یفته، گناه آن، همگان آن صورت گریکه از آغاز جهان تا پا یسپس ظلم و کفر

شود.)، و هر  یبر دوش ابوبکر و عمر قرار داده م یعنیشود ( یآن دو نوشته م یرو

که  یخته شده، بلکه هر خون بناحقیر  که از آل محمد یکه در هر زمان یخون

که خورده  یا حرامیکه صورت گرفته، و هر مال ربا  یخته شده، و هر جماع حرامیر

ار اعمال آن ها، در شم نیواقع شده، همه ا یکه تا ظهور مهد یشده و هر ظلم و گناه

 .١»دو قرار خواهند گرفت

ن یکند، اول یظهور م یکه مهد یوقت«ز نقل کرده: ین سخن نیبعد از ا یو مجلس

او را به  یاست و الله تعال ی، پس عل کند، محمد یعت میکه با او ب یکس

ت یروا از امام رضا یو نعمان یخ طوسیکند. و ش یئکه مساعدت موسیله مال

ان در مقابل یصورت عر ن است که او بهیا یظهور مهد یها اند که: از عالمت کرده

ن یرالمؤمنین همان امیدهد: ا یندا در م یا شود. و ندا دهنده ید ظاهر میخورش

 .٢»ته تا ظالمان را به هالکت برسانداست. بازگش

و اسالم است، و  یمخالف با قواعد دین اسالم هعیب شین اکاذیبزرگتر ن ازیو ا

کند، سپس  یا عمل مین دنین اجماع دارند، که انسان در ایبر ا یان آسمانیاد ههم

شود. و در آنجا  یمحشور کرده م یامت در مقابل الله تعالیرد سپس در روز قیم یم

عه به دروغ و افتراء یاهد کرد. اما شخداوند  در ارتباط با اعمالش او را بازخواست خو

 .، محمدباقر مجلسی۳۶۰الیقین، ص  حق  -١
 

 .، محمدباقر مجلسی۳۴۷الیقین، ص  حق -٢
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ها با  تین روایها بنشانند. ا انسان هرا در مقام محاسبه کنند یخواهند که مهد یم

و ساالر ما،   به حضرت محمد ین بزرگیوجود آنکه باطل هستند، در واقع توه

که از فرزند آنها  یدهند که با مهد یقرار م یباشند. زیرا آنها را طور یم یحضرت عل

صورت  به یست که مهدین هم اهانت نیا ایکنند. و آ یعت مید خواهد آمد، با او بیپد

خ بزرگوار حضرت یشود؟! و اما در ارتباط با دو ش یان و بدون لباس ظاهر میعر

م که یید بگویشود، با یکه نسبت به آنها ظاهر م یا نهیابوبکر و عمر و بغض و ک

ند خالف نقل و عقل یگو یآنها م هها که دربار نیا هارد، زیرا همح ندیاج به توضیاحت

گناهان افراد قبل از خود را به  یباشد که شخص ینکه منطقیاست، حال چه رسد به ا

که  ییها ن قلبیستند که کور هستند بلکه این چشمها نیقت ایدوش بکشد. در حق

 باشند. یها هستند، کور م نهیدر س

 



 

 

 

 

 

 مسألۀ شانزدهم:
 از عقاید فاسد آنها

 عقیدة طینت [سرشت]
نت مؤمن و کافر) را ذکر کرده، و ی(باب ط یدر اصول کاف ینیعقوب کلیمحمد 

ان یک بن م. (از عبداللهیکن یاز آنها را نقل م یرا در آن آورد که ، که ما بعض ییها تیروا

ت بشوم، من خدمتکار تو یگفتم: فدا  عبدالله یبه ابت است که گفت یروا

شناسم. به او  یتو را نم یشناسم، ول یان هستم. گفت: اما نسبت را میک بن عبدالله

ها با  ران نشأت گرفتم، و من در تجارتین ایا آمدم. و در سرزمیدن گفتم: من در کوه به

نم که از یب یشوم م یته مخیدر آم ینها ... با شخصیر از ایشوم و غ یم یمردم قاط

 هدربار ین حال وقتین است. با ایبا برخوردار است، و امیز یخوب و اخالق یا آوازه

نم که با شما سر جنگ دارد و شما را دوست یب یکنم، م یم یشما از او نظرخواه

ست، و هرزه یدار ن شوم، که بداخالق است، و امانت یم یقاط یندارد. و با شخص

 زند. یشما م یت و دوستید، دم از والیآ یان میسخن به م یحال وقتن یاست، با ا

که  یا ا ندانستهیان آیابن ک ین مسأله ممکن است؟! او به من گفت: ایچگونه ا

کرد، پس  یآنها را با هم قاط هاز آتش برگرفت و هم ینتیاز بهشت و ط ینتیخداوند ط

که در  یکیحسن اخالق و آوازه نن گرفت. پس امانت و ین را از این، و این را از ایا

آنها را لمس کرده و آنها به سرشت  ین است که سرشت بهشتی، علتش ایا دهیآنها د
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گر یرا که از آن گروه د یو هرزگ یو بداخالق یگردند. و آن کم امانت یخود باز م یاصل

آنها را لمس کرده، و آنها هم به سرشت  ی، علتش آن است که سرشت آتشیدید

نقل است که   م از ابوعبداللهیو همچنین از (ابراه» گردند. یخود باز م یاصل

  لیه السالم را خلق کند، جبرئیخواست آدم عل یکه الله تعال یگفته است: وقت

برداشت. و مشتش  ین ساعت روز جمعه فرستاد: او با دست راستش مشتیرا در اول

گر از یبرگرفت و مشت د یخاک یند. و از هر آسمایا رسیاز آسمان هفتم تا آسمان دن

فرمانش را اجرا کرد. و  ین، برگرفت. آنگاه الله تعالیین هفتم پایا تا زمین هفتم علیزم

گر را با دست چپش. آن نگاه یمشت اول را با دست راستش نگاه داشت و آن مشت د

را در  ید و قسمتین پاشیرا در زم یبه دو قسمت شکافته شد. آنگاه مشتک آن خا

اء و یامبران و رسوالن و اوصیها به آنچه که در دست راستش بود گفت: از تو پ انآسم

د. یآ یخواهم، بوجود م یآنها را م یکه بزرگ یقان و مؤمنان و خوشبختان و کسانیصد

آنها واجب کرد. و به آنچه را که در دست چپش بود،  یکه فرمود ـ برا آنچه را ـ چنان

 یو بدبخت یرا که پست یو کافر و سرکش و کسانک های جبار و مشر گفت: از تو انسان

آنها واجب کرد، چنان که  یند. آنچه را که فرمود، برایآ ید میخواهم، پد یآنها را م

 است: یالله تعال ن همان گفتهیشدند. و ا ینت با هم قاطیفرمود: سپس، آن دو ط

َ ٱ إِنَّ ﴿  »خداوند شکافنده دانه و هسته است« . ]٩٥[األنعام:  ﴾�ََّوىٰ ٱوَ  ّبِ �َۡ ٱ فَالِقُ  �َّ
آن دانه طینت مؤمنین است که الله تعالی محبت او را بر سر آن افکنده است. و نوی [= 

 به این دلیل  هسته] طینت کافران است، که از هر خیری دور شده
ً
» نوی«اند. و صرفا

 کند. و خداوند فرموده:  نام نهاده، که او از هر چیز دور است و از آنان خودداری می

ۡ ٱ نَ مِ  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ ﴿ ۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ  َمّيِتِ ل   .]۱۹الروم: [ ﴾َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت ل

 .»سازد زنده را از مرده، و مرده را از زنده خارج می«
 یا شود، و آن مرده ینت کافر خارج میاز ط  نت او،یاست که ط یآن زنده، مؤمن

شود.  یخارج م ینت مؤمنیاست که از ط یشود، همان کافر یکه از زنده خارج م
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وَ ﴿است:  ین همان گفته الله تعالیپس آن زنده، مؤمن است، و آن مرده، کافر. و ا
َ
 أ

حۡ  اتٗ َميۡ  َ�نَ  َمن
َ
نت ین قرار است که طیبد یپس مردن و. ]١٢٢األنعام: [ ﴾هُ َ�ٰ َييۡ فَأ

بود، که خداوند با سخن و  یزمان یات ویشود. و ح یم ینت کافر قاطیبا ط یو

گونه است. خداوند  نیم قرار داده، پس آن، ایو تقس ییجدان دو) یان ایفرمان خود (م

سازد. بعد از آن که او را وارد نور  یخارج م یکی(دوباره) از تار یمؤمن را در تولد

خارج  یکیسازد. و بعد از آن که کافران را وارد نور ساخته بود، آنها را از نور به تار یم

  است: یالله تعال  ن همان گفتهیسازد. و ا یم

ُنِذرَ  ﴿ ٰ لۡ ٱ َ�َ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َوَ�ِحقَّ  اَحيّٗ  َ�نَ  َمن ّ�ِ  .]۷۰یس: [ ﴾٧٠ فِرِ�نَ َ�

ن که حسنات کفار و در ضمن یبر ا یعه مبنیفاسد ش هدیها، عق تین روایو از ا

داده  یرافض هعیعه) به شیجز ش یهر کس یعنیاهل سنت و جماعت ( هآنها عام

و اهل سنت ـ برحسب اعتقادشان ـ انداخته  عه به دوش کفاریشود، و گناهان ش یم

است، و عقل آن را انکار  ین مخالف عدالت ربانیگردد. و ا یم یشود، ظاهر یم

 :  که خداوند فرموده است یرد. در حالیپذ یو فطرت سالم آن را نم کند،  یم

ٞ  تَزِرُ  َوَ� ﴿ خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
 .]۱۸فاطر: [ ﴾◌ٰ َرىأ

 .»گیرد  دوش نمی هیچ کس گناه دیگری را بر«
 و فرموده است: 

  .]۳۸المدثر: [ ﴾٣٨ رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿

 .»هر نفسی در گرو آنچه است که انجام داده است«
   و فرموده است:

�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  �َ�ّٗ  َذرَّ
  .]۸-۷الزلزلة: [ ﴾٨ ۥيََرهُ 
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آن را خواهد دید، و هر   هر کس به اندازه یک مثقال ذره کار خوب انجام دهد،«

 .»کس به اندازه یک مثقال ذره کار بد انجام دهد، آن را خواهد دید
   فرموده: یو الله تعال

﴿ ٰ ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  َوتَُو�َّ   .]۱۱۱النحل: [ ﴾لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ  َعِملَۡت  مَّ
 .»میراند می نفسی را با آنچه که انجام داده،هر «

ن یا  ،ین معنیح در ایاد و صحیث زیات و احادیگر از آید یاریات و بسین آیا

است و به   هیپا یباطل و ب یا دهیده، عقین عقیکند. پس ا یفاسد را رد م هدیعق

 د.یآ یوجه با نقل و عقل و عدالت جور در نم چیه

 



 

 

 

 

 

 :مههفد مسأله
 از عقاید فاسد آنها

سرایی و گریبان دریدن و زدن به رخساره  عقیده به کسب پاداش در نوحه
  بخاطر شهادت حسین

» ها بتیها و مص یصبر کردن به وقت گرفتار« یاسالم هدیفوق، مخالف با عق هدیعق

 باشد. یم

روز اخیر ماه محرم، به مناسب یاد واره و خاطره شهادت  ١٠شیعیان، هر ساله، در 

کنند، و تظاهرات و  سرایی برپا می محافل ومجالسی برای سوگواری و نوحه حسین 

های شهر به راه  ها و میدان با اهتمامی قابل توجه ـ در خیابان های بزرگی را ـ  پیمایی راه

های) نزدیکی به خداست است.  ه این کار، یکی از بزرگترین (راهاندازند. و معتقدند ک می

کنند، و گریبان  زنی می زنی و پشت زنند، و سینه هایشان می های خود را با دست  و رخساره

آورند. و بویژه، در روز  کنند، و فریاد یا حسین ... یا حسین... بر می درند، و گریه می می

کنده از آه و ناله، به   ی) داد و فغان و همهمهعاشورای ماه محرم (عاشورای حسین آنها، آ

شوند و تابوت  به صف خارج می  رسد و بصورت هماهنگ و صف اوج تمامیت خود می

کنند، و اسبی آراسته شده با سایر  دارند و حمل می می چوبی ساخته شده حسین را بر

ء با اسبش و جماعتش کشند، و بدین طریق، حالت حسین در کربال زینتها را با افسار می

کنند تا در این داد و  های زیادی کارگرانی را اجیر می مزد دهند و با دست را نمایش می
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گویند، واز  ناسزا می خدا  فریاد و هرج و مرج با آنها شرکت کنند، و به اصحاب رسول

جویند، و این در حالی است که گاهی این اعمال ـ اعمال جاهلیت اول  آنها برائت می

و  بویژه به وقت ناسزاگویی به اصحاب رسول الله   های با اهل سنت ـ ـ به درگیری

شود، و خون  بدگویی و طعنه زدن به خلفاء یعنی ابوبکر و عمر و عثمان منتهی می

شود. و شیعه در ایام سوگواری حسین، اموال فراوانی را  گناهان (زیادی) ریخته می بی

که این مسأله،؛ جزیی از اصول دین، و  به اینکنند چون آنها معتقدند  خرج می

بزرگترین شعار دینی آنها است! شیعه، فرزندانشان را به گریه کردن در این سوگواری 

اند و تا  دهند. و اگر آنها بزرگ شدند، دیگر به این گریه کردن عادت گرفته عادت می

ر اختیاری است و دهند. پس گریستن آنها، یک ام زمانی که بخواهند به آن ادامه می

 از نوحه  غمگینی آنها، یک نوع غمگینی تصنعی، در حالی
ً
که شریعت مطهر اسالم مؤکدا

ها را به راضی شدن به قضا و قدر خداوند و  زنی) نهی کرده است... و قرآن انسان (سینه

  آیات زیر مشهود است:  که در صبر کردن در قبال آن، سفارش کرده است. چنان

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ سۡ ٱ َءاَمُنوا ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ� لصَّ َ ٱ إِنَّ  ة  َمعَ  �َّ

ٰ ٱ   .]۱۵۳البقرة: [ ﴾١٥٣ِ�ِ�نَ ل�َّ

اید، با صبر و نماز طلب یاری کنید. زیرا، الله تعالی با  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»صابران است

﴿ ِ ٰ ٱ َو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ َّ�  ٓ َ�ٰ  إَِذا
َ
ِصيَبةٞ  ُهمَبتۡ أ ْ قَالُوٓ  مُّ ِ  إِنَّا ا َّ�ِ  ٓ ا  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

 .]۱۵۶-۱۵۵البقرة: [ ﴾١٥٦ ِجُعونَ َ�ٰ 

گویند ما از  شوند، می و مژده به صابران؛ کسانی که وقتی دچار مصیبتی می«

گردیم، بر آنها، رحمت و درودهایی از طرف پروردگارشان،  خدایم و به او باز می

 .»گان نانند هدایت یافته آ جاری است. و

ْ َوتََواَصوۡ ﴿ ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ  قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب   .]۳العصر: [ ﴾لصَّ
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 .»سفارش کنید و یکدیگر را به صبر پیشگی توصیه نمائید و یکدیگر را به حق و راستی«

ْ َوتََواَصوۡ ﴿ ِ  ا ۡ�ِ ٱب ْ َوتََواَصوۡ  لصَّ ِ  ا  ٱب
ۡ   .]۱۷البلد: [ ﴾َ�َةِ َمرۡ ل

  .»به شکیبایی و مرحمت سفارش کنیدو یکدیگر را «
اعمالشان به دست راستشان داده  هکه نام یمنه (کسانیاران) میآنان اصحاب (و 

 .»باشند یشود) م یم

  فرموده: یو الله تعال 

ٰ ٱوَ ﴿  ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ ل�َّ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ َسا ا َّ   .]۱۷۷البقرة: [ ﴾وَِح�َ  ءِ ل�َّ

ها و در میدان جنگ، صبر و  بیماریها، و  و کسانی که در برابر محرومیت«

 .»دهند استقامت بخرج می
ن باره، ذکر شده است. یدر ا یان هم مطالبیعین، از ائمه معصوم شیگذشته از ا

سخنش  یکه رو یدر حال  امبریبعد از وفات پ یو عل«البالغه ذکر شده:  در نهج

 از جزع و فزع نه
ً
 ییبایبه صبر و شکو  یکرد ینم یبا او بود، گفت: اگر شما قبال

ز در یو ن» م.یکرد یها که نم ها و چه ، بخاطر از دست دادن شما چهیداد یدستور نم

بت دستش را بر یفرموده: هر کس در هنگام مص  یعل«البالغه ذکر شده،  نهج

 ».شدهدر واقع عملش نابود  رانش زند، 

ن در کربال یاآلمال داشته است، حس یزبان منته یسنده فارسیکه نو یو طبق نقل

ن ید بر ایدهم و تو با یخواهر، تو را به خدا سوگند م یا نب گفت: یبه خواهرش ز

ات را با  بان ندر، و رخسارهی، اگر من کشته شدم، گریسوگند محافظت کن

 .١»آه و ناله و هالکت ... سر نده، بخاطر شهادت من! یت نخراش، و ندایها ناخن

ارانش یش به یها از آموزش یکین در یلمؤمنراینقل کرده که ام یو ابو جعفر قم

 ه:یل آیدر ذ یر صافیو در تفس .٢د، زیرا لباس فرعون استیاه نپوشیلباس س گفت: 

 .۲۸۴اآلمال، جزء اول، ص  منتهی -١
 

 .محمدبن بابویه قمی، ابوجعفر ۵۱من الیحضره الفقیه، ص  -٢
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عت کرد یبا زنان ب  امبریآمده که پ .]١٢الممتحنة: [ ﴾ُروٖف َمعۡ  ِ�  ِصيَنَك َ�عۡ  َوَ� ﴿

... سر  ی... وا یوا یرا ندرند. و ندا یبانیاه نکنند، و گرین که لباس را سیبر سر ا

اگر من «زهرا سفارش کرد  هبه فاطم  امبریآمده که پ ینیکل یندهند. و در فروع کاف

 ».یمن نسرا یبرا یا ... نکن، و نوحه ی... وا یات را نخراش، و وا مردم، چهره

 از یدر کتب ش یاریبس یها تیو در آنجا روا
ً
عه ذکر شده که در آنها صراحتا

دن و رخساره زدن و مانند اینها از یبان دریکردن، و گر یوا ی، و واییسرا نوحه

شده است. و در  یجزع و فزع بر مصائب و عدم صبر کردن بر آنها، نه یها جلوه

م. و یا ن مطلب را اثبات کردهیآنان، ا یها تی) از روای(اندک یها  نجا فقط با نمونهیا

د به کتاب بنده بعنوان ید، بان موضوع را دنبال کنیل ایخواهد به تفص یکه م یهر کس

مراجعه کند. زیرا من در آن کتاب، دامنه بحث را گسترش » یقت سوگواریحق«

ن آنها، که مخالف ین چنیا ینیو مجلس نش یرد کردن سوگوار ی، و برا»ام داده

 ام.  آنان ذکر کرده یها را از خود کتاب ییها تیروا است، » صبر در اسالم«ده یعق

است که توانستم با عجله، آن را به  یزید، چیه مشاهده کرد) را کیا (رساله

روافض،  یجعفر یعه دوازده امامید باطل شیبندگان مؤمن خدا، در ارتباط با عقا

ام. و  از منابع آنها را ذکر کرده یاندک یها از آن، فقط نمونه یم دارم. در هر فصلیتقد

 عه مراجعه کند. یبه خود منابع شد یاز آنها بداند، با یشتریز بیخواهد چ یم یهر کس

عه و یب شیمسألت دارم که مسلمانان را با فضل و احسانش از اکاذ یاز الله تعال

ها را نابود  یکیحسنات و ن ، یآنان حفظ کند، زیرا دروغ، و گمراه یها یگمراه

م یخواهم که ما را به راه مستق یآورد. و از او م یرون میکند، و او را از اسالم ب یم

ارائه اقوال و  یق دهد برایت کند، و بر حق آشکار، پا برجا بدارد. و ما را توفیهدا

 تواناست. یزیپسندد، او بر هر چ یکه دوست دارد و م یتیات و هدایاعمال و ن

مجعني وبارك أاعه أتبزواجه وأسيدنا حممد، وآله وصحبه و عىلاهللا صىل و

 العاملني.هللا رب  احلمد نأوسلم تسليام. و آخر دعوانا 
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