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اخلطاب  احلكمه وفضل من اؤيت والسالم عىل ةالكتاب والصلو احلمدهللا منزل

 ىلإحسان إمن تنعهم ب بال ارتياب وعىل صحابه املتبعني سنته وسنتهأآله و وعىل

 ما بعد:أاحلساب  يوم
این رساله مختصر و مفیدی است که شیخ عبدالعزیز دھلوی فرزند شاه 

الله دھلوی آن را در شرح و توضیح حدیث ثقلین به زبان فارسی به  ولی
الحدیث الثقلین  الدارین فی شرح رشته تحریر درآورده است و آن را سعادت

است، بر آن شدم تا آن را به عربی برگردانم و توضیحاتی به مطالب آن نامیده 
سه قسمت مقدمه،  و آن را در بیافزایم تا بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.

ام. امیدوارم که کتاب برای مسلمین سودمند  مقصد و خاتمه ترتیب داده
 واقع گردد.





 
 

 مقدمه

 حدیث و شرح کلمات آنتخریج 

 مسئله اول:
اند،  شیعه برای اثبات حقیقت مذھب خود از این حدیث استدالل کرده

گذارم، و تا وقتی  فرماید: (من در میان شما دو چیز می می صکه پیامبر
شما به این دو چیز چنگ بزنید ھرگز گمراه نخواھید شد، کتاب خدا و عترت 

بر حوض نزد که جدا نخواھند شد تا آن  و اھل بیت من، و این دو از یکدیگر
کنند اما  آیند)، این بود کلمات حدیثی که آنھا از آن استدالل می من می

حدیثی که در صحیح مسلم آمده از این قرار است، زیدبن ارقم روایت 
که در میان مکه و مدینه  ١در محل آبی به نام خم صکند: پیامبر خدا می

به سخنرانی پرداخت و فرمود: ای مردم نزدیک قرار دارد میان ما ایستاد و 
است که من دعوت حق را لبیک گویم و از میان شما بروم. من در میان شما 

گذارم، اول کتاب خدا که سرشار از ھدایت و نو  بھا به یادگار می دو چیز گران
 است به کتاب تمسک جوئید و آنگاه به تمسک کتاب خدا تشویق کرد.

خواھم که در مورد اھل بیتم خدا  بیتم. از شما میو سپس فرمود و اھل 
نمایند که آنچه  کلمات حدیث بر این داللت می .٢را مدنظر داشته باشید

اسم چاھی قدیمی است و در فاصله سه مایلی جحفه در میان مکه و مدینه قرار  خم -١
 .۲/۳۸۹البلدان  ، معجم۲/۵۱۰دارد. معجم ما استعجم 

بن سیره و عمربن مسلم پیش زیدبن ارقم  کند: من و حصین حیان روایت مییزیدبن  -٢
مند  رفتیم وقتی پیش او نشستیم حصین به او گفت: ای زید از خیر فراوانی بھره

ای و ھمراه او در جنگ  ای و حدیث او را شنیده را دیده صای. پیامبر خدا شده

_____________________________ 



 حدیث ثقلین   ٢

را به تمسک به آن فرمان داده است و تمسک به آن را نجات از  صپیامبر
که در احادیث دیگر آمده است،  گمراھی قرار داده کتاب خداست، چنان

در سخنرانی  صمسلم از جابر روایت شد که پیامبر طور که در صحیح ھمان
ام که اگر به آن چنگ  (چیزی را در میان شما باقی گذاردهروز عرفه گفت: 

بزنید گمراه نخواھید شد و آن کتاب خداست، و شما در مورد من پرسیده 
دھیم که پیام خدا را  شوید چه خواھید گفت، گفتند: گواھی می می

اش را به سوی آسمان بلند  آنگاه انگشت سبابه ای، های و نصیحت کرد رسانده

ای،  مند شده ، ای زید از خیر فراوان بھرهای ای و پشت سر او نماز خوانده شرکت کرده
ام  ای برای ما بگو: زید گفت: ای برادرزاده شنیده صای زید آنچه از رسول خدا

به  صام و بعضی از سخنانی که از پیامبر سوگند به خدا سن من باال رفته و پیر شده
رید و گویم آن را بپذی ام، پس آنچه برای شما می سپردم را فراموش کرده خاطر می
گویم مرا به گفتن آن اجبار نکنید، سپس گفت: روزی در کنار آبی به نام  آنچه نمی

در میان ما به سخنرانی  صخم که در میان مکه و مدینه قرار دارد پیامبر خدا
ایستاد او حمد و ستایش خدای را گفت و موعظه نمود و تذکر داد و سپس گفت: اما 

دعوت حق را لبیک بگویم و از میان شما بروم، بعد ھان ای مردم نزدیک است که من 
گذارم اول کتاب خدا که سرشار از نور و ھدایت  من در میان شما دو چیز را باقی می

است به کتاب خدا چنگ بزنید و آنگاه به تمسک به کتاب خدا تشویق کرد؛ سپس 
ار با بیتم خدا را مدنظر داشته باشید... در رفت گفت: و اھل بیت من در مورد اھل

بیت من خدا را مدنظر  بیت من خدا را مدنظر داشته باشید ... در رفتار با اھل اھل
بیت او چه کسان ھستند آیا زنانش از  داشته باشید، حصین به او گفت: ای زید اھل

بیت او کسانیند که  بیت او ھستند، ولی اھل بیت او نیستند؟ گفت: زنانش از اھل اھل
برای آنان حرام است، گفت آنھا چه کسانیند؟ گفت:  ھمچون خود او خوردن زکات

آینان عبارتند از: آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، گفت: صدقه و زکات 
، ۲۴۰۸/ ش ۴/۱۸۷۳الفضائل  حرام است؟! گفت: بله. مسلم کتابھا  این برای ھمه

 ۵۰۲۸ش  ۵/۱۸۳» الکبیر المعجم«الطبرانی  ۲۱۹۲۸۵/ش ۴/۳۶۶احمد 

 

                                                                                                                                



 ٣    حدیث ثقلین

گفت: بار خدایا گواه  آورد و می کرد و سپس آن را به سوی مردم پائین می می
  ١.باش تا سه بار)

بیت من، و این دو ھرگز  و اما آنچه در حدیث قبلی آمده (: و خاندانم اھل
آیند) این کلمات را  میاز یکدیگر جدا نخواھند شد تا آن در حوض نزد من 

مذی روایت کرده است، و امام احمد این روایت را ضعیف قرار داده است، رت
اند صحیح نیست؛ و بعضی  و بسیاری از علما آن را ضعیف شمرده و گفته

بیت بر گمراھی متفق نخواھند  کند که اھل اند حدیث بر این داللت می گفته
بیت بر ھیچ  اند، ولی اھل را گفته شد چنان که قاضی ابویعلی و دیگران این

اند و بلکه آنھا از  نظر نداشته ھای شیعه اتفاق چیزی از خصوصیت
 .٢ھای شیعه پاک و منزه ھستند خصوصیت

 مسئله دوم
اند  قلین تثنیه ثقل است، و کتاب و عترت به خاطر آن ثقلین نامیده شدهث

بھا و  ھر چیز گرانھا به  که تمسک و عمل به آنھا مھم است، و در اصل عرب
گویند، از این رو برای بزرگداشت این دو و اھمیت به جایگاه  مھم ثقل می

اند، و در اصل ثقل به تخم شترمرغ که  کتاب و عترت، ثقلین نامیده شده
 گوید: شود، شاعر می محفوظ باشد گفته می

س و به سردار و رئی ٣كافر فذكر ثقالً رثيالً بعد ما: الفت ذكاء يمينها يف
ھا را ثقیل نامیده است  ھا و جن شود، و خداوند انسان محترم ثقب گفته می

_____________________________ 
ماجه کتاب  )، ابن۱۹۰۵ش  ۲/۱۸۲الحج، ابوداود  کتاب ۱۲۱۸ش ( ۲/۸۸۶ مسلم -١

 .۳۰۷۴ش  ۲/۱۰۲۲المناسک 
. و ۵/۳۲۸حدیث را ترمذی روایت کرده است  ۳۹۵-۷/۳۹۴السنه ابن تیمیه  منھاج -٢

 .۱۸۲-۵/۱۸۱) ۵۹، ۲۶، ۱۷، ۳/۱۴احمد در سندش نیز روایت کرده است (
 .۱۱/۸۵العرب ماده ثقل  لسان -٣

 



 حدیث ثقلین   ٤

چون خداوند آنھا را بر سایر مخلوقات روی زمین برتر قرار داده است چون 
 خداوند به آنھا قوه تشخیص و عقل عنایت کرده است.

شود چون آنھا  ھا ثقلین گفته می ھا و انسان گوید: به جن انباری می ابن
 ھمچون چیز گرانی برای زمین و روی آن ھستند.گویا 

و در تفسیر عترت اقوال مختلفی نقل شده است که برخی عبارتند از: 
اند یعنی  وندان و بستگان از قبیل فرزند و غیره، و گفتهعترت یعنی خویشا

اند یعنی فامیل و عشیره نزدیک، و به ھمین  اقوام نزدیک و بعضی گفته
ھستیم که  صپیامبر ۀکه گفت: ما عترت و قبیل شمفھوم است گفته ابوبکر

طور که آسیا از  اند ھمان ھا از ما برآمده ایشان از این قبیله بیرون آمد و عرب
 .١مرکز شل برآمده و گرد آن قرار دارد

کنند که عترت  گوید: آنھا از قریش ھستند و عموم فکر می اثیر می ابن
ھستند، این  لان فاطمهفرزند صیعنی فقط فرزند، و عترت رسول خدا

پیامبر  گوید: در حدیث زیدبن ثابت آمده سیده است. از ھرمی می گفته ابن
 فرمود: صخدا

گذارم کتاب خدا و  بھا باقی می در میان شما بعد از خود دو چیز گران
شوند تا اینکه روز قیامت در کنار حوض  از یکدیگر جدا نمیعترتم، این دو 

 آیند. نزد من می
گوید: این حدیث صحیح است؛ و مثل  د: محمدبن اسحاق میگوی و می

این از زیدبن ارقم و ابوسعید خدری روایت شده است و در بعضی از روایات 
گذارم کتاب خدا و عترتم  بھا باقی می آمده که: (در میان شما د چیز گران

 بیت قرار داده است. بیت) پس عترت را اھل اھل

_____________________________ 
 .۱۱۷۰۷ش  ۶/۱۶۶السنن الکبری  بیھقی -١

 



 ٥    حدیث ثقلین

عترت یعنی خانواده و خویشاوندان نزدیک  اند: و ابوعبید و دیگران گفته
 .١ترین خویشاوندان فرد گوید: عترت یعنی خاص اثیر می و ابن

 صگوید: عترت یعنی فرزند و نسل، و عترت پیامبر االعرابی می و ابن
 فرزندان فاطمه ھستند.

و از ابوسعید روایت شده که گفت: عترت یعنی ساقه درخت، و عترت 
اند: عترت ایشان  باشند و بعضی گفته عبدالمطلب و فرزندانش می صپیامبر

بیت نزدیک او ھستند، و آنھا فرزندان خودش و علی و فرزندانش  اھل
خویشاوندان نزدیک و دور  صاند: عترت پیامبر باشند، و بعضی گفته می

 اند: عترت: یعنی خویشاوندان و پسرعموھا. باشند و بعضی گفته آنحضرت می
مشاوره نمود  با اصحابش در مورد اسیران بدر صپیامبر یه وقتچنان ک

 به او گفت: عترت و قوم تو ھستند. سابوبکر
 ھاشم بودند، و منظورش از قوم قریش بود.  منظور از عترت عباس و بنی

بیت ایشان ھستند و آنان کسانیند  و معروف است که عترت پیامبر اھل
باشند که  می صخویشاوندان پیامبر که زکات برای آنھا حرام است، و آنھا

گیرد، و در  در سوره انفال ذکر شده که خمس خمس به آنھا تعلق می
 .٢طور آمده است العرب ھمین لسان

با توجه به آنچه از اھل لغت در تفسیر معنای عترت ذکر نمودیم مشخص 
شود که اھل لغت در تفسیر عترت با ھم اختالف دارند، و بیشتر آنھا  می

اند که عترت  حدیث گفته اند که اھل گونه تفسیر کرده عترت را ھمانکلمه 
 باشند، و مطلب می از بنی ھاشم و بنی صخویشاوندان مؤمن پیامبر

گویند که عترت در تعداد معینی  از تفاسیر گذشته با آنچه امامیه میھیچیک 

_____________________________ 
 .۳/۱۷۷النھایه  -١
 .۴/۵۳۶ابن منظور لسان العرب ماده عتر  -٢
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ھا  خوانی و توافق ندارد. بلکه بسیاری از ھاشمیماز افراد منحصر است ھ
عباس و بسیاری از فرزندان عبدالمطلب که تعدادشان ھم زیاد  مانند ابن

 باشند. می صاست از عترت پیامبر
 گوید:  می ١السنه االسالم ابن تیمینه در منھاج شیخ

در مورد عترت خویش فرمود که عترت و کتاب از ھمدیگر  صپیامبر
ان بر آن راستگوست و این سخن ایش صھیچگاه جدا نخواھند شد، و پیامبر

از اصحاب ما ـ یعنی نماید که اجماع عترت حجت است، و گروھی  داللت می
اند و قاضی در المعتمد آن را ذکر کرده  برخی از حنابله ـ و نیز ھمین را گفته

 .٢است
فرزندان عباس و فرزندان  :ھاشم ھستند که عبارتند از بنی ۀما عترت ھما

طالب و غیره، و تنھا  بن عبدالمطلب و سایر بنی ابی علی و فرزندان حارث
است، و ھمچنین علماء عترت  صعلی عترت نیست، و سرور عترت پیامبر

عباس و غیره اطاعت از علی را در ھمه  ھمچون ابن صو خاندان پیامبر
عتقد نبود که مردم باید دانستند و ھمچنین علی م گفت واجب نمی آنچه می

ھاشم و نه از دیگران  کنند و ھیچ کسی از ائمه سلف نه از بنیاز او اطاعت 
 اند که اطاعت از علی واجب است. نگفته

طور دیگر ائمه نیز اینگونه بودند و ھمچنین اطاعت ھیچ فردی  و ھمین
از که ھمه اجماع کنند و آنھا عبارتند  از افراد عترت واجب نیست مگر آن

 طالب و ھرگاه ھمه فرزندان عباس و فرزندان علی و فزندان حارث و سایر بنی
شمارد  اند طبق نظر کسانی که این را اجماع می بر امری اجماع کردهھا  این

 اطاعت از آنھا واجب است.

_____________________________ 
 .۷/۳۹۵اسلنه  منھاج -١
 منظور قاضی ابویعلی است. -٢
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 مسئله سوم:
تواند برای شیعه دلیلی باشد که به آن  حدیث مذکور به ھیچ عنوان نمی

ند، چون کتاب خدا که سرچشمه علوم دینی و اسرار و بتوانند تمسک جوی
ھاست، تمسک به آن یعنی عمل  ھای شرعی و گنجینه حقایق و نکته حکمت

جا که   کردن به فرامین آن و باز آمدن از آنچه نھی کرده است، و عترت از آن
سرچشمه پاکی و حسن سلوک ھستند تمسک به آنھا یعنی دوست داشتن 

نمودھایشان و الگوبرداری از سیره و رفتار آنھا، و پیامبر آنان و پیروی از رھ
فرماید من در میان شما دو چیز گرانبھا بعد از خود  وقتی می صخدا
مبر نماید که عترت و کتاب بعد از پیا گذارم...) گویا به این اشاره می می
را  امت صدر کنار ھم و ھمراه یکدیگر خواھند بود، و ایشان صخدا

جا  رفتار خوبی داشته باشند و حق آن دو را بهه با این دو توصیه نمود ک
کند،  فرزندانش سفارش میطور که پدر مھربان مردم را در مورد  آورند، ھمان

در حدیثی دیگر فرموده است که: (در مورد اھل بیت  صو آنچه پیامبر
خواھم که خدا را مدنظر داشته باشید) مفھوم مذکور را  خودم از شما می

کند که در مورد فرزندانم  طور که پدر مھربان توصیه می کند، ھمان میتأیید 
 خدا را مدنظر داشته باشید.

و آنچه در روایات دیگر آمده است به معنای این است که قرآن سرمشق و 
است و باید آنھا از قرآن پیروی کنند و آنان  صعترت و خاندان پیامبر ۀاسو

سزاوارترند، و این مفھوم از فرموده از دیگر مردم به عمل کردن به قرآن 
 فرماید:  الھی برگرفته شده که می

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ُلُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ  .]٢٣[الشوری:  ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ

خواھم جز عالقه نزدیکی به  رابر آن از شما اجر و پاداشی نمیبگو در ب«
 ».خدا
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اند، پس خداوند شکر نعمت قرآن را  گفته آنگونه که برخی از مفسرین
امت را توصیه  صاست، و گویا پیامبر  بیت دانسته به محبت اھل منوط

جا آورند و آنھا را از ناسپاسی در برابر این  نماید که شکر این نعمت را به می
دارد، پس ھر کسی به این وصیت پیامبر گوش داد و با  نعمت برحذر می

بھا شکر گذارده است ھرگز این دو چیز از او  چیز گرانرفتار خوب با این دو 
یند و آنگاه خداوند کاملترین آ جدا نخواھند شد تا اینکه بر حوض پیامبر می

و ھر کس که وصیت پیامبر را زیرپا گذاشته و نعمت  دھد پاداش را به او می
 نکرده است برعکس این خواھد بود  اسرا سپ

فرماید: (بنگرید که  که در روایتی دیگر می صبنابراین فرموده پیامبر
کنید) در ھمین راستاست و به معنی  بعد از من چگونه با این دو رفتار می

این است که فکر کنید آیا بعد از من شما جانشینان صادق و راستینی در 
 مورد این دو چیز برایم خواھید بود یا جانشینان بدی خواھید بود.

اند،  علمایی ھستند که به علم خود عمل کرده و منظور از عترت پیامبر
شوند، و فرد جاھل از این مقام دور است، و در  چون آنھا از قرآن جدا نمی

ھا پاک  آراسته باشد و از زشیت ھا خوبی شود که فرد با اصل به این نگاه می
بیت نباشد بر ما الزم است که از  باشد، و اگر فرد مفیدی باشد و از نژاد اھل

 یروی و اطاعت کنیم.او پ
دیثی دیگر به اطاعت و پیروی کردن از قریش حدر  صبنابراین پیامبر

بیت فرموده منافات و تضادی  و این با آنچه در مورد اھل تشویق نموده است
ندارد چون حکم کردن بر فردی از افراد عام به معنی منحصر بودن عام در 

 الی آن فرد است.اجایگاه وآن فرد نیست، بلکه اشاره به اھتمام بیشتر و 
کنند و ھمچنین  و ھمه آنچه بیان شد بر خالفت و حکومت داللت نمی

جایز نیست، و بر این داللتی ندارند که پیروی از کسانی دیگر غیر از عترت 
بیت و پیروی از  نمایند که دوست داشتن اھل بلکه بر این داللت می
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م دوست داشتن و اطاعت از رھنمودھایشان واجب است، با اینکه ما معتقدی
لکه خلفای راشدین نیز مستحق ببیت نیست و  ھای اھل خصوصیات و ویژگی

 محبت و اطاعت ھستند.
یم و غیره از عرباض بن و ترمذی و ابونع ماجه و ابودداود امام احمد و ابن
فرمود: (از سنت و روش من  صاند که گفت: پیامبر خدا ساریه روایت کرده
آیند اطاعت کنید و به  راشدین راھیافته که بعد از من میو از سنت خلفای 

 .١آن تمسک جوئید و با دندان آن را محکم بگیرید)
 فرمود: صکند که گفت: پیامبر خدا و ترمذی از حذیفه روایت می

ا باقی خواھم ماند، بعد از من به دو کسی دانم تا چه مدتی در میان شم (نمی
به ابوبکر و عمر اشاره کرد، و از که بعد از من ھستند اقتدا کنید و آنگاه 

مسعود به شما گفت او را تصدیق  رھنمود عمار پیروی کنید، و آنچه ابن
 .٢نمائید)

_____________________________ 
روزی بعد از نماز صبح سخنرانی  صطور کامل اینطور است: (پیامبر خدا به حدیث -١

به  ھا دل از چشمان جاری شدند و ھا شیوا و مؤثری برای ما ایراد نمود که اشک
است که نشانة خداحافظی است پس ای  ای ھراس افتادند، مردی گفت: این موعظه

کنی؟ فرمود: شما را تقوای الھی و  ما را به چه چیز سفارش می صپیامبر خدا
کنم ھر کس از شما بعد  ای حبشی باشد وصیت می اطاعت از امیر گرچه امیرتان برده

ھا و امور تازه ایجاد شده  از من زنده باشد اختالف زیادی را خواھد دید، از بدعت
زگاری قرار گرفت از سنت بپرھیزید که گمراھی ھستند، ھرکس از شما در چنین رو

من و سنت خلفای راشدین راھیافته اطاعت کند و با دندان محکم آن را بگیرد). 
، ۴۳، ۴۲ش  ۱/۱۵ماجه  ابن ۴۶۰۷ش  ۴/۲۰۰ابوداود  ۲۴۷۶) ش ۵/۴۴(ترمذی 

 .۱۰/۱۱۵، ۵/۲۲۰) ابونعیم الحلیه ۱۹۵۷۶، ۸۵/۱۷ش ( ۴/۱۲۶) احمد ۳۳۳۷
، ۲۳۴۶۷) ش ۵/۴۰۲، (احمد ۹۷) ش ۱/۳۷ ماجه (ابن ۳۷۹۹) ش ۵/۶۸۸ (ترمذی -٢

، و حدیث صحیح است، و آلبانی آن را در ۳/۷۵)، الحاکم ۶۸۶۳حبان  (ابن
 ذکر کرده است. ۱۲۳۳االحادیث الصحیحه ش  سلسله
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 مسئله چھارم:
کند و  شیعه گاھی از این حدیث بر عصمت ائمه خود استدالل می

است پس ھمان طور که پیامبر معصوم  صویند امام جانشین پیامبرگ می
توان به او اعتماد  است امام ھم معصوم است، و اگر امام معصوم نباشد نمی

 کرد و احکام دینی را از او فرا گرفت.
اشان استدالل  و گاھی از این حدیث برای اثبات امامت علی و سایر ائمه

برای این مدعای آنھا نیست، زیرا یلی کنند، که ھمچنین این حدیث دل می
کنم شیعه چنین  اگر اینطور باشد باید ھمه افراد عترت امام باشند و فکر نمی

ھاشم و بنی  خصوص که عترت عبارتند از بنی چیزی را بگویند به
 عبدالمطلب و غیره که تعدادشان زیاد است.

 مسئله پنجم:
در مورد  صامبراین حدیث حجت و دلیلی علیه شیعه است، چون پی

فرماید که عترت او و کتاب از ھمدیگر ھیچگاه جدا  عترت خویش می
آیند، و این دلیلی است بر اینکه  شوند تا اینکه بر حوض نزد پیامبر می نمی

اجماع عترت حجت است، و عترت بر امامت علی اجماع نداشتند و ھمچنین 
افضل بودن علی اجماع اند و نیز بر  بر امامت بقیه ائمه شیعه اجماع نداشته

عباس و غیره ابوبکر و عمر  نداشتند. بلکه ائمه و پیشوایان عترت ھمچون ابن
ھاشم  بنی ردارند و ھمچنین سای را در امامت و افضل بودن بر علی مقدم می

ھا به امامت ابوبکر و عمر و تقدم  از فرزندان عباس و جعفر و بیشتر علوی
شاگردان امام مالک و  ۀنان از زمراند، و افراد زیادی از آ کرده می آنھا اقرار

اند که تعدادشان چندین برابر افرادی از  ابوحنیفه و احمد و غیره بوده
بیت از  اند. و آنچه از علمای اھل سادات است که از امامیه به شمار رفته

ز فرزندان بن علی و ا ھاشم و تابعین و تابعین آنھا از فرزندان حسین بنی
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حسن و غیره نقل شده این است که آنان ابوبکر و عمر را دوست 
مقوله به  اند. و این دانسته افضل و برتر میاند و آن دو را از علی  داشته می

 تواتر از آنھا نقل شده است.

القرابه  القرابه وثناء الصحابه عىل اثناء«اب تحافظ ابوالحسن دار قطنی ک

ای در باره  مین مورد تألیف کرده است و در آن پارهرا در ھ ١»الصحابه عىل
 این موضوع بیان داشته است.

اند به  و ھمچنین ھرکس از علمای اھل حدیث که در سنت تألیف کرده
والسنه ، ٢بن احمد السنه عبدالله ابتاند، مثال ک این مطالب اشاره نموده

و ابوذر . ١المکائیو کتاب ، ٤السنه آجری کتاب .٣ابن بطه خالل، والسنه
_____________________________ 

 لالبیت المؤمنین وآل مھاتأالصحابه و محمدبن ابراھیم شیبانی در معجم ما ُالف عن -١
دارقطنی مفقود است و فقط بخش کوتاھی از ) این را ذکر کرده است، و کتاب ۸۶(

آن را تحقیق  ۱۴۱۹الریاح در سال  قسمت یازدھم آن باقی مانده است، که محمد

در  »بعضهم يف بعض  الصحابه ومناقبهم وقول فضائل«کرده است و تحت عنوان 
 الغرباء به چاپ رسیده است. مکتبه

ناقص در مکه چاپ و سپس بار است اول به صورت   کتاب او دو بار به چاپ رسیده -٢
 دوم در دو جلد و تحقیق شده به چاپ رسیده است.

بطه ابوعبدالله  بن محمدبن محمدبن حمدان بن عمر معروف به ابن او عبیدالله -٣
عسکری است، وی سفرھایی به مکه و بصره و ... دیگر شھرھا نمود وقتی از سفر 

شد  مدت ھیچگاه در بازار دیده نمینشین گردید و در این  بازگشت تا چھل سال خانه
الدعوه بود  و ھمواره روزه بود به جز روز عید فطر و قربان و ایام تشریق، و او مستجاب

، و ۴/۱۱۲المیزان  ، لسان۲/۱۴۴ھـ وفات یافت. طبقات الحنابله  ۳۸۰و در سال 
 شود و به چاپ رسیده است. کتاب او ارابانه نامیده می

بدالله ابوبکر آجری بغدادی است، از بسیاری از علما و از بن ع محمدبن حسینوی  -٤
زیست  تعداد زیادی از حجاج و اھالی مغرب حدیث فراگرفت و او در مجاورت مکه می

گوید او متدین و ثقه بود و تألیفاتی دارد  و عالمی عامل و پیرو سنت بود، خطیب می
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ھایی  کتابھا  این و عالوه از ٤بن شاھین و ابوحفض ٣و طلمنکی ٢ھروی
که در  ٣و تفسیر ثعلبی ٢و ابونعیم ١ابه امام احمدالصح مچون کتاب فضائلھ

ھـ در مکه دیده از  ۳۶سال  السنه است، و ایشان در الشریعه فی که از آن جمله کتاب 
و کتاب او به نام الشریعه تحقیق  ۳/۹۳۶التذکره  ۲/۲۴۳جھان فرو بست. تاریخ بغداد 

 شده و در شش جلد به چاپ رسیده است.
بن منصور طبری رازی، ابوالقاسم فقیه شافعی است در بغداد  بن حسن الله ھبه او -١

کرد، و کتابی در سنت  فھمید و حفظ می گوید: او می داد، خفیف می حدیث درس می
ھـ  ۴۱۸کرد، و در سال  و کتابی در مورد رجال صحیحین و کتابی در سنن تألیف 

السنه...  ، و کتاب او اعتقاد اھل۲/۱۹۷الشافعیه  . طبقات۳/۱۰۸۳وفات یافت. التذکره 
 نام دارد و در شش جلد به چاپ رسیده است و چھار جلد آن تحقیق شده است.

بن عفیر انصاری بوذر ھروی است، او شیخ حرم  احمدبن محمدبن عبدالله وی عبید -٢
زیست و معجمی در ذکر اساتید خود تألیف نمود ھر سال به  بود در مجاورت مکه می

گشت، و او ثقه و متدین بود و کتاب بزرگی در  گفت و برمی رفت و حدیث می حج می
تخریج صحیحین به رشته تحریر درآورد و کتابی در حدیث و کتابی در باره صفات و 

)؛ ۳/۱۱۰۳ھـ درگذشت. (التذکره  ۴۳۴الجامع را تألیف نمود و در سال 
 .۲/۲۱۷المذھب  الدیباج

عافری اندلسی، ابوعمر عامل قرطبه است که در سال عبدالله بن یحیی م او احمدبن -٣
ھـ به دنیا آمد. او در علم قرآن و احکام و معانی آن و ناسخ و منسوخ قرآن در  ۳۴۰

رأس ھمه قرار داشت. و توجه خاصی به حدیث و شناخت رجال داشت، پیشوا و 
ل بدعت گوید: او در برابر ھواپرستان و اھ متدین و پیرو سنت بود. ابن شکوال می

ھـ از  ۴۲۹خرم م عبدالله و ابن شمشیری بران بود، محدثین بزرگ اندلس ھمچون ابن
  ۳/۱۰۹۸، التذکره ۱/۸۴، الصله ۴/۷۴۹او حدیث فراگرفته ترتیب المدارک 

بن احمد بغدادی ابوحفص محدث عراق واعظ مشھور معروف به  عثمان او عمربن -٤
ھـ دیده به جھان  ۲۹۷د. وی در سال ھای زیادی تألیف نمو شاھین است، کتاب ابن

گوید: او ثقه و مورد اعتماد بود در شام و بصره و فارس حدیث  ماکوال می گشود. ابن
ھـ درگذشت.  ۳۸۵آموخت و کتابی در تفسیر قرآن در سی جلد تألیف کرد و در سال 
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باشند،  اند که بزرگترین دلیل علیه شیعه می آن فضایل خلفای ثالثه ذکر شده
باشد و اگر  و اگر این مقدار حجت است، پس برای آنھا و علیه آنھا حجت می

به این اشاره  ٤الدین تقیکه شیخ  شود ... چنان به از آن دلیل گرفته نمی
اھل حق ھر گاه  عت و سایر مخالفانرده است. منظور این است که اھل بدک

کنند ھمین دلیل  برای اثبات باطل خود به دلیلی عقلی یا نقلی استدالل می
تألیف ای  نماید، و یکی از فضال در این مورد رساله مدعای آنھا را نقض می

باشند ذکر نموده  کرده است و بسیاری از دالیل آنھا را که به این شیوه می
 است.

کند،  می نماید و ابھام را دور وشن میآنچه در مقدمه گفتیم مسئله را ر
کند که فقط ائمه و پیشوایانشان مصداق عترت  ماند اینکه مخالف ادعا می می

ھستند، اگر این ادعای آنھا پذیرفته شود باز ھم برایشان سودی ندارد، چون 
اند برخالف باور و  اشان نقل کرده ھای معتبر خود از ائمه آنچه آنھا در کتاب

گردد که آنان نه  می ست که آنھا بدان معتقدند، و اینگونه روشنای ا عقیده
اند و نه به اقوال عترت، و آنھا در مورد اصول و فروع  به قرآن تمسک جسته

. ناگفته نماند که بخشی از کتاب او به چاپ ۳/۹۸۷التذکره  ۱۱/۲۶۵تاریخ بغداد 
 سیده است.ر

 امام احمد بعد از تحقیق در دو جلد به چاپ رسیده است. کتاب -١
است که اخیرًا به طور کامل به چاپ رسیده » اصحابی معرفه«کتاب  شاید منظورش -٢

 است.
: احمدبن محمدبن ابراھیم ابواسحاق ثعالبی صاحب تفسیر و العرائس فی ثعالبی -٣

ھـ  ۴۲۴زبان عربی در رأس ھمه بود و در سال باشد. در تفسیر و  قصص االنبیاء می
. و تفسیر او ھنوز به ۲/۲۸المفسرین  ، طبقات۲/۲۰۳الشافعیه  درگذشت. طبقات

 صورت نسخه خطی باقی مانده است.
ذکر  ۳۹۷ – ۷/۳۶۹السنه  تیمیه است. و این مطلب را در منھاج االسالم ابن شیخ او -٤

 نموده است.

 

                                                                                                                                



 حدیث ثقلین   ١٤

که اجماًال در  دین اقوالی دارند که به ھیچ پایه علمی استوار نیست، چنان
د آن صفحات بعدی به آن اشاره خواھد شد و اگر بخواھیم مفصًال در مور

سخن بگوییم باید کتاب مفصلی در این مورد تألیف کرد که اقوال در آن 
از آنجا که عاقالن را اشاره کافی است به ، اما طور مفصل بیان شوند به

 کنیم. اختصار بدان اشاره می

 اند تمسک نجسته شیعه به ثقلین
گذارم  گوید: (من در میان شما دو چیز گرانبھا را می به ما می صپیامبر

که اگر به آن دو چنگ بزنید بعد از من ھرگز گمراه نخواھید شد، یکی از 
 بیتم). دیگری بزرگتر است و (عبارتند از: کتاب خدا و عترت و اھل

گوید که در امور دینی و احکام شرعی این دو  به ما می صاکرم رسول
ا مرجع خود قرار دھیم، پس ھر عقیده و عملی که با این دو چیز مھم ر

بھا را انکار کند  مخالف باشد باطل است و ھر کسی این دو چیز مھم و گران
 شود. رود و حیران و سرگردان می از دایره دین بیرون می

یک به این دو  که از دو گروه شیعه و سنی کدامبنابراین الزم است بدانیم 
اعتنایی نموده و آن دو را  یک به آن در بی است و کدام ریسمان چنگ زده

اشان قرار  جویی کند و مورد عیب دھد و به آنھا عمل نمی ارزش قرار می بی
 دھد. می

گروه ھردو  باید این موضوع را با دید انصاف نگاه کرد چون معیار برای
اعتنا  انصاف است، و ما در اینجا برای اثبات اینکه شیعه به این دو اصل بی

آوریم  ھای معتبر شیعه دلیل می کنند فقط از کتاب ھستند و بدان عمل نمی
 تا بھتر بتوانیم حقیقت را اثبات کنیم.

 گوییم: بنابراین می

 



 ١٥    حدیث ثقلین

طور کامل نزد شیعه اعتباری ندارد و  نخست قرآن، باید گفت که قرآن به
احکام گویند: چون قرآن دستخوش تحریف قرار گرفته است و بسیاری از  می

ھایی که ناسخ و مخّصص  ھا و سوره آن منسوخ ھستند و بسیاری از آیه
اند بنابراین ھمانند تورات و انجیل فاقد  اند از آن افتاده عمومات بوده

صالحیت است و شایسته نیست که بدان تمسک جسته شود، و آنچه از قرآن 
 ه است.اند و کم و زیاد شد باقی مانده است کلمات آن تغییر داده شده

کند که گفت:  روایت می ٢عبدالله بن سالم و او از ابی از ھشام ١کلینی
یه بود و محمدبن ھزار آ  آورد ھفده صجبرئیل برای محمدکه قرآنی 

کند که گفت: در سوره (لم یکن) ھفتاد نفر از قریش  نصر از او روایت می ابی
 به اسم خود و اسم پدرانشان نام برده شده بودند.

بن سلمه روایت است که گفت: مردی کلماتی از قرآن را برای  سالمو از 
آنگاه ما  خواند. خوانند نمی عبدالله خواند و او به این صورت که مردم می ابی

 من رسول وال نيب كوما ارسلنا من قبل«خواندند: ابوعبدالله گفت: اینگونه 
_____________________________ 

بن اسحاق کلینی فقیه امامیه و یکی از بزرگترین راویان  ابوجعفر محمدبن یعقوب وی -١
جا  زیست و در ھمان باشد، او در بغداد می آنھاست و در احادیث مرجع امامیه می

المیزان  ھـ) و مؤلف کتاب معروف حدیث امامیه کافی است. لسان ۳۲۹۲درگذشت (
 ۲/۶۳۴النوادر  بالقرآن با و روایت مذکور را کلینی در اصول کافی کتاب فضل ۵/۴۳۳

 ذکر کرده است.
طالب ملقب به صادق  بن ابی بن علی بن حسین ابوعبدالله جعفربن محمدبن علی وی -٢

بن محمد  ھـ در مدینه دیده به جھان گشود، و او پسر دختر قاسم ۸۰است، در سال 
بکر صدیق است، وی از بزرگان  بن ابی است و مادر مادرش اسماء بنت عبدالرحمان

گوید  جمله ابوحنیفه و مالک، ابوحاتم می اند از آن بود گروھی از او علم آموخته تابعین
طور که به شقاعت علی  گفت: ھمان او ثقه است و نیازی به معرفی ندارد، و او می

ھـ  ۱۴۸امیدوارم به شفاعت ابوبکر به ھمان اندازه امیدوارم. و ایشان در سال 
  ۱/۱۶۶والتذکره  ۱/۳۲۷االعیان  و حیات ۳/۱۹۲االولیاء  درگذشت. حلیه

 



 حدیث ثقلین   ١٦

» شد ه میطالب محدث (که با او سخن گفت بن ابی ، او گفت: علیوال�دث
 .١بود

ان «اند که گفت:  عبدالله روایت کرده و زیدبن جھم ھاللی و غیره از ابی

اند و در  از کالم خدا نیست بلکه آن را تحریف کرده »اربی من امه يه يمأ

  ٢»من ائمتكم ىائمه ازك«اصل اینطور نازل شده است 
ھا  هو ھمچنین آنھا معتقدند و میان آنھا مشھور است که برخی از سور

ھا  گویند بعضی از سوره می اند، و مثل سوره والیت کامًال از قرآن حذف شده
ھمچون سوره احزاب بیشتر آن حذف شده است و در اصل سوره احزاب به 

بیت و احکام امامتشن در  که آیاتی که در فضیلت اھلاندازه سوره انعام بوده 
 اند. اند از آن حذف گردیده این سوره آمده

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ گویند در آیه میو ھمچنین  ۖ  ٱ�َّ قبل از آن کلمه  ٣﴾َمَعَنا

 بعد از (واليه علی)(ویلک) بوده که از آن حذف شده است، و کلمه 

﴿ �ۡ حذف گردیده است، و کلمه (تملکه بنوامیه)  ٤﴾٢٤ولُونَ  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ

_____________________________ 
االئمه  الحجه باب ان خطی اشتباھاتی بود که با مراحعه به اصول کافی کتاب در نسخه -١

 ، آن را تصحیح نمودم.۱/۲۷۰محدثون مفھومون 
، در نسخه خطی محمدبن جھم ھاللی آمده ۱/۲۹۲االشاره وانص  ، الحجه، بابالکافی -٢

 ح گردید.بود که با مراجعه به کافی تصحی
آمده است. » الخطاب فصل«که در  و بسیاری چنان» شھرآشوب در نالمثائب  ابن -٣

 ).۲۳۲الشیعه والقرآن ص «
 را نیافتم. آن -٤

 



 ١٧    حدیث ثقلین

ۡلِف َشۡهرٖ ﴿ بعد از
َ
ُ َوَ�َ� ﴿ است، و بعد از حذف شده ١﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �  ٱ�َّ

ۚ  ٢ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  و اند،  بوده که آن را حذف کرده طالب) بن ابی (بعلیکلمه  ﴾ٱۡلقَِتاَل

ِينَ ٱ لَمُ وََسَيعۡ ﴿ از آیه ْ َظلَُموٓ  �َّ يَّ  ا
َ
 صمحمد کلمه آل ٣﴾٢٢٧يَنَقلُِبونَ  ُمنَقلَبٖ  أ

ِ ﴿ گویند بعد از اند، و می را حذف کرده
کلمه علی را  ٤﴾٧قَۡوٍ� َهادٍ َولُِ�ّ

در کتابش المثالب  ٥را ابن شھرآشوب مازندرانیھا  این اند، ھمه حذف کرده
 ذکر کرده است.

از قرآن ھا  این کنند که بسیاری از کلمات و آیات قرآن مثل و ادعا می
اند، بنابراین باقی مانده قرآن نزد آنھا با تورات و انجیل فرقی  حذف شده

طور که تورات و انجیل قابل تمسک نیستند قرآن ھم قابل  ھمانندارد و 
تمسک نیست چون قرآن تحریف شده و تغییر یافته است و یا منسوخ شده و 

 ناسخ آن مشخص نیست.

_____________________________ 
قمی در تفسیرش این را گفته است و ھمچنین از جعفربن محمدبن  بن ابراھیم علی -١

الخطاب (الشیعه  فصلاند،  آن را نقل کرده» المبارکه صدرالصحیفه«بن حسین در  علی
 ).۳۳۸والقرآن 

الخطاب از ابراھیم قمی و بسیاری و غیره این را نقل کرده است، الشیعه  فصل صاحب -٢
 .۲۸۵والقرآن ص 

 .۲۸۱الخطاب از سیاری و طبرسی نقل کرده است، الشیعه والقرآن ص  صاحب فصل -٣
الخطاب،  از فصل متین، به نقل  القبسات و رضوی در حبل محقق داماد در حاشیه -٤

 .۲۴۳الشیعه والقرآن ص 
بن شھرآشوب طبرسی مازندرانی ابومحمد شیعی است، در ایام  او محمدبن علی -٥

گفت، و مقتضی او را پسندید و به وی خلعت داد از تألیفات  مقتضی در بغداد وعظ می
وفات ھـ  ۵۵۸الحدود والحدائق، والمثالب والواصب است در سال  الطرائق فی او اعالم

 .۱۱/۱۶المؤلفین  ؛ معجم۷۷ص » الوعاه بغیه«یافت. سیوطی: 

 



 حدیث ثقلین   ١٨

یکی از  ١بن محمد تقی نوری طبرسی کتابی را دیدم که سید حسین

اثبات  اخلطاب يف فصل«دین معاصر شیعه تألیف کرده بود و اسم آن را تھجم

به چاپ  ٢نامیده است، و این کتاب در ایران »االرباب حتريف كتاب رب
شود:  و در شھرھا و کشورھا منتشر گردیده است، و اینگونه آغاز می هرسید

 ةالتورا الصدور، ومهيناً عىل يف كتاباً شفاءً عبده  نزل عىلأ يهللا الذ احلمد

الرفيع  النور، والبيت حامله نور والسالم عىل ةنجيل والزبور، والصلوواإل

 گوید:  تا اینکه می ...العمور

 مقدمه اول:
آوری قرآن و جامع آن و سبب جمع آن  در بیان روایاتی که در مورد جمع

ای بوده است که قرآن در  گونه آوری قرآن به اینکه کیفیت جمعو بیان 
 است.معرض نقص قرار گرفته است، و تألیف آن برخالف تألیف مؤلفین 

_____________________________ 
محمدبن علی نوری طبرسی است، وی در سال   بن الدین محمد تقی بن او حسین -١

دنیا آمد و بعدًا به عراق ھجرت کرد و تا  م در قریه بالو طبرستان به ۱۸۳۸ھـ  ۱۲۵۴
درگذشت، تألیفات زیادی م  ۱۹۰۲ھـ  ۱۳۲۰دم وفات در نجف باقی ماند و در سال 

، ۲۷/۱۳۹الشیعه عاملی  الوسائل، اعیان دارد از آن جمله ھمین کتاب، و مستدرک
 ).۴۴۱، ۱/۳۶۹الکنون  ایضاح

ھـ مجددًا چاپ شد. الذریعه  ۱۳۳۳ھـ در تھران به چاپ رسید سپس  ۱۲۹۸ در سال -٢
از این  الله بخش بزرگی . قابل ذکر است که شیخ احسان الھی ظھیر رحمه۵/۱۵۹

الله در مقدمه  کتاب را ضمیمة کتابش (الشیعه والقرآن) نموده است و احسان رحمه
الخطاب در ایران به چاپ رسیده و در مراکز علمی شرق  گوید: کتاب فصل کتابش می

و غرب انتشار یافته است و به دست مستشرقین رسید که از آن مطالب زیادی نقل 
 اند. کرده

 



 ١٩    حدیث ثقلین

 مقدمه دوم:
در بیان انواع تغییراتی که پدید آمدن آن در قرآن ممکن است، و بیان 

 آنچه که تغییرناپذیر است.

 مقدمه سوم:
 در بیان اقول علمای ما در تغییر یافتن قرآن و عدم تغییر یافتن آن.

باب اول در بیان آنچه که بر وقوع تغییر و تحریف و نقص در قرآن داللت 
 نمایند: می

 که از چند مسئله ترکیب یافته است: :دلیل اول
 اند. اول: تورات و انجیل به صورت زیبا و ماھرانه تحریف شده

ھای گذشته اتفاق افتاده است در این  دوم: در بیان اینکه ھرچه در امت
 افتد. امت ھم اتفاق می

 ھای گذشته. ھای منفی و مثبت این امت با امت سوم: بیان مشابھت
ای که در آن دالیلی ھست که بر این داللت  بیان روایات ویژه چھارم: در

 پذیر است. نمایند که قرآن ھمچون تورات و انجیل تحریف می
آوری گردیده است  ای که بدان قرآن جمع در بیان اینکه شیوه دلیل دوم:

طور طبیعی مستلزم آن است که قرآن مورد تغییر و تحریف قرار گیرد، و  به
 نوشتن وحی به صورت اجمالی بیان شده است. در اینجا شیوه
التالوه وجود ندارد و آنچه  در بیان اینکه چیزی به نام منسوخ دلیل سوم:
گوید در واقع ھمان چیزی است که از قرآن کاسته  التالوه می را که منسوخ

 شده است.
امیرالمؤمنین قرآن مخصوصی داشت که ترتیب آن با قرآن  دلیل چھارم:

ای بود که حدیث قدسی و تفسیر  ف بود و در آن چیزھای اضافهموجود مخال
 نبودند.

 



 حدیث ثقلین   ٢٠

بن مسعود قرآن معتبری داشت که چیزھایی داشت  عبدالله دلیل پنجم:
 که در این قرآن نبودند.

د ما معتبر است موجود آیاتی را که مصحف ابی که نزقرآن  دلیل ششم:
 ندارد.

آوری کرد  بن عفان برای بار دوم قرآن را جمع وقتی عثمان دلیل ھفتم:
آوری و آنچه  برخی از کلمات و آیات را از آن انداخت، و در اینجا کیفیت جمع

 ھای او با یکدیگر بیان شده است. او انداخته است و تفاوت مصحف
روایات زیادی که به صراحت بر کم و زیاد شدن قرآن داللت  دلیل ھشتم:

 دارند.
ھای مبارک  خداوند اسم اوصیا و شمایل آنان را در کتاب لیل نھم:د

ھای  اش بیان کرده است، بنابراین در این کتابش که شامل کتاب گذشته
کرد، و در اینجا بیان شده که اسم  گذشته است باید اسامی آنھا را ذکر می

 آنھا در اولین مصحف ذکر شده است.
ھایی  ف و کلمات و غیره تفاوتاثبات اینکه قرآن در حرو دلیل دھم:

داشته است، و ابطال این قول که قرآن به یک صورت نازل نشده است، و در 
اینجا شرح احوال قاریان بیان شده و اثبات گردیده که در سندھایشان 

 تدلیس بوده است. 
طور  روایات صریح زیادی ھست که دال بر این ھستند که به دلیل یازدھم:

 د شده است.کلی قرآن کم و زیا
ھا آنھا را ترتیب  روایاتی که ما برحسب ترتیب سوره دلیل دوازدھم:

آن استدالل ایم که در آن به شبھات مخالفین پاسخ داده شده که از  داده
 نمایند. می
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 باب دوم:
طور مطلق قرآن تغییر و تحریف  گویند به در بیان دالیل کسانی که می

در این باب بیان شده که تورات و انجیل  نیافته است و پاسخ به دالیل آنھا و
 اند. تحریف شده صبرای بار دوم در عھد پیامبر

شود که قرآن  ھر کسی این کتاب را مطالعه کند برایش ثابت می
الباری در رد این ادعا بسیار زیبا گرفته   صالحیت استدالل را ندارد، و فتح

این عنوان در رد کسانی . «الدفتني ال ما بنيإ يالنبك  يرتملباب من قال است: 
کنند که بخش زیادی از قرآن با از بین رفتن حامالن آن از  است که ادعا می

 ۀاند تا بوسیل ھا ساخته و پرداخته بین رفته است، این چیزی است که رافضی
این سخن ادعایشان را که برای امامت علی نص آمده و او خلیفه بالفصل 

است و  صده که علی خلیفه پیامبراست و در قرآن تصریح ش صپیامبر
که این ادعایی  اند را ثابت کنند، و حال آن صحابه این نص را پنھان کرده

تو برای من به منزله  پیامبر را که فرمود: ۀباطل است چون صحابه گفت
ھارون برای موسی ھستی و دیگر احادیثی را که مدعیان امامت علی به آن 

طور که آنچه را که با این تعارض  ، ھمانجویند را پنھان نکردند تمسک می
 کند پنھان نکردند.  نماید و یا ان را مقید می دارد یا عمومیت آن را خاص می

یکی از ائمه شیعه استدالل زیبایی علیه  ۀالباری با ذکر گفت مؤلف فتح
طالب  بن ابی گوید محمدبن حنفیه که پسر علی فض کرده است. او میروا

بود او بیش از ھمه مردم از آن اطالع  رد پدر او میاست اگر چیزی در مو
کسی که بیشتر از ھمه با  شیعباس پسرعموی عل داشت، و ھچنین ابن می

 .١او ھمراه بود و از وی اطالع داشت
 

_____________________________ 
 .۹/۶۵ الفتح -١
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 فصل

، به اجماع اھل لغت عترت فرد یعنی خویشاوندان صاما عترت پیامبر
کلثوم که دختران  امنسب بعضی از عترت ھمچون رقیه و او، و شیعه 

و فرزندانش  صو عباس عموی پیامبراند  ھستند را انکار کرده ص١پیامبر
و اکثر  صو زبیربن صفیه پسرعمه پیامبر.٢دھند را جزو عترت قرار نمی

نھا سخنان زشتی آاند، و در مورد  فرزندان فاطمه را از دشمنان شمرده
زیادی برخوردار بود  تقوایبن حسین که از علم و  گویند، مثل زیدبن علی می

به شھادت رسید. و ھمچنین پسر او یحیی را از  و به دست مروانیین
بن موسی کاظم و جعفربن موسی  اند، و ھمچنین ابراھیم دشمنان شمرده

که او اند، با این کاظم را از دشمنان شمرده و او را کذاب (دروغگو) لقب داده
و اشتباه  ٣را از او گرفته است، طریقتیکی بزرگان اولیا بود و بایزید بسطامی 

 گرفته است.را  گویند او از جعفرصادق طریقت که میمعروفی است 

_____________________________ 
اند که  گوید: (مورخین گفته می ۱/۲۷االسالمیه الشیعه  المعارف امین در دائره ینحس -١

چھار دختر داشته است اما وقتی در نصوص تاریخی تحقیق کنیم دلیلی  صپیامبر
یابیم بلکه چنین  داشته باشد نمی‘ دختری غیر از زھرا صبرای اینکه پیامبر

 اند). اش بوده ھر قبلیآید که دختران دیگر دختران خدیجه از شو برمی
اند  گوید این آیات در مورد عباس نازل شده می ۵۴-۵۲در رجال ص  کشی -٢

ِ ﴿ العشري) املوتی و لبئس (فلبئس ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
أ

نَصَح لَُ�مۡ َوَ� يَنَفُعُ�ۡم نُۡصِ�ٓ إِۡن ﴿. ]٧٢[اإلسراء:  ﴾٧٢َسبِيٗ� 
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
[هود:  ﴾أ

٣٤[. 
ھـ در شھر بسطام  ۱۸۸بن شروسان بسطامی است که در سال  طیفوربن عیسی او -٣

(بین خراسان و عراق قرار دارد) به دنیا آمد پدر بزرگش شروسان مجوسی بود و 
مسلمان شد، بایزید یکی از زاھدان بود که داستانھای عجیبی در مورد او گفته 

رند و یا اینکه به دروغ به او شود که صحت ندا شود و اقوالی به او نسبت داده می می
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و ھمچنین برادر امام حسن عسکری جعفربن علی را دروغگو لقب 
محض و فرزندش ال و فرزندش عبدالله ١بن حسن مثنی اند، و حسن داده

اند. و ھمچنین  را از کافران مرتد شمردهزکیه  ٢محمد ملقب به نفس
بن حسن  بن حسن بن عبدالله و زکریابن محمدباقر و محمدبن عبدالله ابراھیم

که ھمه از نوادگان زیدبن  ٣بن عمر بن حسن و یحیی و محمدبن قاسم

گویند او اولین کسی بود که مذھب فنا و  نسبت داده شده اند، و برخی می
 .۱۳/۸۶النبالء  سیر اعالم ۱۰/۲۳االولیاء  الوجود را مطرح کرد. حلیه وحده

طالب ھاشمی مدنی ابومحمد است، از پدرش و  بن ابی بن علی حسن بن او حسن -١
اش کم روایت  روایت نمود، و او با وجود راستگویی و بزرگیبن جعفر حدیث  عبدالله

گوید: از  بن مرزوق می نموده است، و در خالفت علی مسئول صدقات بود، فضیل
گفت: کشتن تو مایه تقرب به  بن حسن شنیدم که به مردی از رافضه می حسن

 کنم، و کنی، گفت: سوگند به خدا شوخی نمی می  خداوند است، او گفت: شوخی
 .۹/۱۷۰، البدایه والنھایه ۴/۴۸۳النبالء  ھـ درگذشت. سیر اعالم ۹۹ایشان در 

طالب ھاشمی مدنی ابومحمد، و مادرش  بن ابی بن علی حسن بن بن حسن عبدالله -٢
کسی را ندیدم که علمای ما او  گوید: ھیچ فاطمه بنت حسین است، مصعب زبیری می

کند که گفت  می بن منصور از این معین نقل را به اندازه ایشان گرامی بدارند و اسحاق
او  ۀمدبن سعد در باراند، و مح او ثقه است، و ابوحاتم و نسائی نیز چنین گفته

گوید: او از عابدان بود و او را شرافت و شکوه بود. و زبانی قاطع داشت. و محمدبن  می
گوید: او نزد عمربن عبدالعزیز جایگاه خوبی داشت، و ایشان در  می سالم جمعی

گوید او چند ماھی قبل از  سالگی درگذشت، و واقدی می ۵۷زندان ابوجعفر در سن 
ھـ کشته  ۱۴۵ندش وفات یافت، و فرزندش محمد در رمضان سال شدن فرز کشته 

 .۵/۱۶۳التھذیب  تھذیب ۵/۷۱الکبیر  شد، التاریخ
طالب  بن ابی بن علی بن حسین بن علیبن زید بن حسین عمربن یحیی بن او یحیی -٣

ھـ در کوفه قیام کرد و مردمان زیادی با او ھمراه شدند او بر  ۲۵۰است، در سال 
شد و زندانیان را آزاد کرد و او به امامت رضا دعوت داد، و در رجب ھمین کوفه چیره 

بن اسماعیل به قتل رسید. و بعد از آن که او را کشتند سرش را  سال به ھمراه حسین
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بسیاری اند. و ھمچنین  بن حسین ھستند را به کفر و ارتداد متھم کرده علی
اند را به کفر  علی بوده که قایل به امامت زیدبناز سادات حسنی و حسینی 

ھای  و حال آنکه کتاب .١اند و ارتداد متھم کرده و آنان را گمراه دانسته
ھا  ھا و حسینی بیت از حسنی گویند که اغلب اھل انساب و تاریخ سادات می

 اند. به امامت زیدبن علی و فضیلت او معتقد بوده
زرگان معتقدند اما جمھور اثناعشریه به کافر بودن و جھنمی بودن این ب

ھایشان ذکر شده است، و دلیلش معلوم است  المعاد کتاب چنان که در باب
چون نزد آنھا انکار امامت یکی از ائمه ھمچون انکار نبوت است، و منکر 

ماند و این بزرگان  امامت کافر است و کافر برای ھمیشه در جھنم باقی می
ضی از ائمه گذشته را نیز وقت را قبول نداشتند بلکه امامت بع همئامامت ا

مثل عباس عموی ھا  این کردند. و برخی از اثناعشریه معتقدند که انکار می
 خدا از اھل اعراف ھستند. رسول

د با نشو بعد از آن که در جھنم عذاب داده میھا  این اند که و برخی گفته
قول باطل است، ھردو  شوند، و این شفاعت اجدادشان از آن بیرون آورده می

اما قول اول با قواعد و اصول امامیه مطابقت دارد، و آن اینکه به اجماع 
شود، و اعراف جای ھمیشه ماندن نیست،  شفاعت در حق کفار پذیرفته نمی

توانند اھل اعراف باشند چون انان منکر امامت  نمیھا  این و اضافه بر این
ا وجود این اثناعشریه کافر است. باند و منکر امامت برحسب ادعای  بوده

رود، و ھیچ تردیدی  کنند که دوستدار علی به دوزخ نمی ھمه، روایت می
 اند. نیست که این بزرگان دوستداران علی بوده

برای خلیفه عباسی به سامرا فرستادند، و فرقه جارودیه گفتند او نمرده است و او به 
کنده از  دنیا بازمی ، ۱/۱۵۹، الملل والنحل ۴/۱۳۷عدل نماید. الفضل گردد تا آن را آ

 .۱۱/۵البدایه والنھایه 
 اند. ذکر شده ۵۳در مختصر تحفه اثناعشریه ص  ھا ھمه این -١
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بیت توھین کرده  بنابراین پرواضح است که فرقه اثناعشریه به بزرگان اھل
و خوارج به آنان چنین  ١نواصباند که  و به آنان چیزھایی را نسبت داده

اند، و به راستی که این مثل معروف چقدر در حق  یی را نسبت ندادهچیزھا
 ».دشمن دانا به ز دوست نادان«کند که  این فرقه صدق پیدا می

 تفاصیل
ھا و روایات اثناعشریه مورد بررسی و کاوش قرار گیرند  اگر کتاب

گردد، اما ما در اینجا برخی  آشکار میھایش چون روز روشن  ھا و عیب زشتی
ای از عقاید آنان را به اطالع  کنیم تا نمونه عقاید کفرآمیز آنھا را نقل میاز 

 برسانیم:
گویند که امام زمان چنان ترسو و بزدل است که بیش از  آنھا می اول:

ھزار سال است که از ترس گروھی اندک پنھان شده است، با اینکه در طی 
ض شده و دولت ھایی صورت گرفته و دولت عباسی منقر این مدت انقالب

چنگیزی زمام قدرت را به دست گرفته است آنھایی که بعد از پذیرفتن اسالم 
ھا مذھب شیعه را انتخاب کردند،  و بعضی بیت بودند. طرفدار و دوستدار اھل

ھا یاوران  و ھمچنین دولت صفویه بر خراسان و عراق تسلط یافت و صفوی
ل و بورب شاھان دکن و بنگامذھب در میان پادشیعه بودند، و روزگاری این 

رواج یافت و این فرقه به امامت رسیدند و در ھند و سند وزیر شدند اما باز 
 .٢زمان به آنھا اطمینان نکرد و ظھور نیافتھم امام 

_____________________________ 
اند و آنھا  ورزند و با او مخالفت کرده دشمنی می سکسانی ھستند که با علی نواصب -١

 .۱/۷۵۸العرب ماده نصب  باشند. لسان گروھی از خوارج می
سال است که حکومت شیعه در ایران برقرار است  در این زمان ھم نزدیک به سیو  -٢

کند با اینکه در این روزگار که نظام شیعه معتقد  اما باز ھم امام زمانشان ظھور نمی
 داشت. است نباید از کسی ھراسی می
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کنند که او گفت:  دق روایت میاھایشان از امام ص آنھا در ھمه کتاب دوم:
ت و شرمگاھایشان از ای گروه شیعیان خدمت و کار کنیزان ما برای ماس«

 ».آن شما است
ھای ناپاک  ھای ناروایی که انسان بریم از این تھمت بارخدایا به تو پناه می

 .١اند اند و به چنین بزرگانی نسبت داده بافته
دختر بانوی  ٢کلثوم که آنان در مورد اماند  آنھا به ائمه نسبت داده سوم:

اولین شرمگاھی بود که به زور از ما «اند:  گفته ‘زنان عالم فاطمه زھرا
 .٣»گرفته شد

دھند که در مورد دختر جگرگوشه و  الله چگونه به خود اجازه می سبحان
تن پیامبر چنین سخنی را به زبان بیاورند سخنی که آسمان را به لرزه  ۀپار
ه احترامی را ب دھد، چرا چنین فحش و بی را تکان می ھا کوه اندازد و می

_____________________________ 
ایت کرده است که: (از رو ۳/۱۴۱به ھمین طوسی در االستبصار  نزدیک -١

در مورد عاریه گرفتن شرمگاه پرسیدم فرمود: اشکالی ندارد). و ÷ اباعبدالله
گفتم (زراره): فرد دوست دارد که  ÷ھمچنین روایت کرده است: (به ابوجعفر

کنیزش را در اختیار برادرش قرار دھد و آن را برای او حالل گرداند، فرمود: اشکالی 
 ندارد).

است،  صادرش فاطمه دختر پیامبرطالب است و م بن ابی دختر علیکلثوم  وی ام -٢
 سکلثوم در زمانی که ھنوز به سن بلوغ نرسیده بود به ازدواج عمربن خطاب ام

کلثوم ھمسر وی بود. و عمر از او صاحب  کشته شد ام شدرآمد و تا وقتی که عمر
طالب با  بن جعفربن ابی فرزندانی به نام رقیه و زید گردید، و بعد از شھادت عمر عون

کلثوم  م ازدواج کرد. و سپس عون وفات یافت و برادرش محمدبن جعفر با امکلثو ام
کلثوم ازدواج کرد و بعد از  ازدواج نمود و محمد نیز درگذشت و برادرش عبدالله با ام

از اینان صاحب فرزندی نشده طبقات ھیچیک  کلثوم وفات یافت، اما از مدتی ام
 .۲۹۳االصاقه  ۴/۹۹۵۴االستیعاب  ۸/۴۶۴سعد  ابن

 .۲/۱۴۱/الفروع الکافی -٣

 



 ٢٧    حدیث ثقلین

دار  دارند و چرا چنین دامان پاک آن بزرگ زن را اینگونه لکه بیت روا می اھل
 نمایند. می

 و دوم اینکه چرا اینگونه به امیرالمؤمنین و حسن و حسین چنین
ھا را نسبت  دھند و چرا به امام صادق این دروغ غیرتی را نسبت می بی
د سخنی که به تواند باش ، کدام تھمت از این سخن بزرگتر میدھند می

 شود. بیت ثابت می بزرگان اھلغیرتی  اقتضای آن بی
خصوص  آورند، به زبان می کجا چنین بزرگانی چنین سخنان زشتی را به

چگونه آنھا از آلت تناسلی زنانی که خویشاوند و نزدیک به آنھا ھستند سخن 
یی دوری ھا حرف گویند، بلکه حتی اراذل و اوباش از گفتن چنین می
دھند که چنین سخنی را به  جویند، چگونه این فرقه به خود اجازه می می

نسبت دھند، آیا ممکن است  صتن پیامبر ۀزبان بیاورند و آن را به پار
 کسی که ادعای اسالم داشته باشد چنین سخنی را بگوید.

 ال باهللا.إ ةقو ال حول وال
را به کافران  دختران و خواھرانشانبیت  گویند که اھل آنھا می چھارم:

دختر حسین که در  ١کردند، مثل سکینه دادند و کافران با آنھا زنا می می
 .بود، و غیره از سکینه ٢بن زبیر عقد نکاح مصعب

_____________________________ 
القیس کنانی بود،  رؤلب و مادرش رباب دختر اماط بن ابی بن علی حسین  بنت سکینه -١

بن  بن عثمان ر با او ازدواج کرد و سپس کشته شد، آنگاه عبداللهیبزبن  مصعب
  بن حکیم با او ازدواج کرد و مدتی بعد وفات یافت سپس زیدبن بن عبدالله عثمان

بن عفان با او ازدواج کرد اما او نیز بعد از مدت زمانی درگذشت و  عمروبن عثمان
بن مروان به  بن عوف با او ازدواج کرد، و عامل عبدالملک بن عبدالرحمان آنگاه ابراھیم

دستور عبدالملک آنھا را از یکدیگر جدا کرد چون ابراھیم بدون ولی با او ازدواج کرده 
 .۴/۳۵۲الثقات  ۴/۳۵۲سعد  بود، طبقات ابن

 .۲/۱۴۱الفروع .الکافی -٢

 



 حدیث ثقلین   ٢٨

ھای کافر  دیگر خویشاوندان آنھا که به گمان اثناعشریه در نکاح ناصبی
 علوی به تفصیل ذکر شده است. ھای انساب سادات اند، که در کتاب بوده

دھند که او به قرآن اھانت کرده و آن  آنھا به امام صادق نسبت می پنجم:
طور که عثمان را نیز متھم  را به زمین کوبیده و پرت کرده است، ھمان

مسعود را آتش  اند که او به قرآن اھانت نموده است، زیرا او مصحف ابن کرده
 اند. زد، و درست ھمین اتھام را به امام صادق زده

کند که ایشان این  صادق روایت میزیدبن جھم ھاللی و او از  کلینی از

انكاثاً  ةنقضت غزهلا من بعد قو ي(وال تكونوا كالت یه را تالوت کرد که:آ

 .من ائمتكم) ىازك يتتخذون ايامنكم دخالً بينكم ان تكون ائمه ه
 گفتم: فدایت شوم ائمه؟!، فرمود: بله سوگند به خدا، گفتم: اربی خوانده

شود، فرمود: اربی چیست و با دستش اشاره کرد و با اھانت قرآن را به  می
 زمین انداخت.

اند که طبق تصریح  آنھا به ائمه چیزھایی را نسبت داده ششم:
اند و  کرده گویند که ائمه تقیه می امیرالمؤمنین با ایمان تضاد دارد، آنان می

اند، و  کرده ھار میکرده و در طول زندگی خود باطل را اظ حق را پنھان می
است که گوید: (نشانه ایمان این  البالغه می که امیرالمؤمنین در نھج حال آن

تان که به سودن ان شما باشد بر دروغ با آشما راستگویی را حتی اگر به زی
 باشد ترجیح دھید).

اند که جایگاه واالی  اثناعشریه به ائمه تفسیرھایی را نسبت داده ھفتم:
نماید و به اضافه برخالف قواعد عربی و سیاق و سباق  دار می آنان را خدشه

کالم است و نیز موجب تفکیک ترتیب جمله و از ھم پاشیدن ضمیرھا 
دھند که موجب بدگمانی به  گردد و دیگر چیزھایی که به ائمه نسبت می می

 شود. آنان می

 



 ٢٩    حدیث ثقلین

دھند که از جھاد منع  نصوص و روایاتی را به ائمه نسبت می ھشتم:
دانند که قرآن به جھاد تحریک و تشویق  ھای مکتب می نماید با اینکه بچه می

نماید و حال آنکه پیامبر  نموده است، و این باور بین ثقلین تضاد ایجاد می
من  تا اینکه بر حوض نزدشوند  فرماید: (آن دو ھرگز از ھم جدا نمی می
 آیند). می

معیاری برای  صبرشود که پیام معلوم می صراحتو از این حدیث به 
 شناخت اقوال و مذاھب عترت پاک است.

دھند که ائمه آمیزش و ھمبستر شدن با زنی  آنھا به ائمه نسبت می نھم:
در چیزی اند، و حال آنکه چنین  دانسته که طالق داده شده را جایز می

 باشد. حقیقت جایز قرار دادن زنا می
دھند که آنھا بازی کردن با آلت  اثناعشریه به ائمه نسبت می دھم:

ائمه از چنین اند، و حال آنکه  دانسته ھا را در نماز جایز می تناسلی و بیضه
باشد پس چگونه  چیزی پاک ھستند، چون نماز یکی از ارکان دین می

ی کاری باشد، و دومًا چنین بازی چه لطف تواند جایی برای بازی و بیھوده می
  ١دارد...؟!

اند که آنھا نماز خواندن با لباس پلید با وجود  به ائمه نسبت داده یازدھم:
  ٢ھا. اند ائمه از این تھمت اند. پاک دانسته لباس پاک، را جایز می

اند که برای نمازگزار  اند که آنان معتقد بوده به ائمه نسبت داده دوازدھم:
ھایشان ذکر شده  در کتابھا  این هجایز است که در نماز زنش را ببوسد. ھم

 است.

_____________________________ 
 ).۲۱۶التحفه ( مختصر ن ک -١
 .۲۱۴/۲۱۶التحفه  ک مختصر ن -٢

 



 حدیث ثقلین   ٣٠

اند که آنھا مرد را از آموزش واجبات دین به  به ائمه نسبت داده سیزدھم:
 کند که گفت: روایت می ١بن حر از ادیمالطائفه  اند، شیخ کرده زنان منع می

پرسیدم که آیا اگر زن در خواب چیزی ببیند (احتالم  ÷از اباعبدالله
نگوئید چون این را  ھا زن شود) غسل بر او واجب است؟ فرمود: بله، ولی به

شود که ائمه نماز خواندن در حالت  دھند. از این الزم می بھانه قرار می
اند و این به اتفاق کفر است و راضی بودن به کفر  دانسته جنابت را جایز می

شود که ائمه به جھالت و نا  ر است، پناه بر خدا. و ھمچنین از این الزم میکف
گاه بودن فرد مکلف نسبت به واجبات شرعی رضایت داشته و این با  اند. آ

برد و برخالف عدالت و  مقام امام متضاد است و صالحیت او را زیر سؤال می
د روایت ترین روایت در این مور تر از این و زشت مروت است و صریح

به این  کند که گفت روایت می ٣÷است که از کاظم ٢المحاسن صاحب
 مردم اصول دینشان را یاد ندھید.

_____________________________ 
حر خثعمی ھروی است از جعفر صادق روایت کرده است حمادبن عثمان  بن او ادیم -١

المیزان  الشیعه ذکر کرده است، لسان از او روایت کرده است و کشی او را در رجال
۱/۳۳۷. 

شیخ ابوجعفر احمدبن محمدبن خالدبن عبدالرحمان برقی است، او از برق رود  کتاب -٢
 .۲۰/۱۲۲ھـ وفات یافت. الذریعه  ۲۸۰قم بود، و در سال 

طالب ھاشمی  بن ابی بن علی بن حسین جعفربن محمدبن علی بن وی موسی -٣
ابوحاتم ھـ در مدینه دیده به جھان گشود،  ۱۲۸ابوالحسن مدنی کاظم است، در سال 

گوید او ثقه و راستگو و امامی از ائمه مسلمین است، و خلیفه مھدی او را به بغداد  می
فراخواند. سپس او را به مدینه بازگرداند و در ایام رشیداو در مدینه اقامت داشت 

ھـ در زندان درگذشت. سیر  ۱۸۳سپس در زمان رشید به زندان رفت و در سال 
 .۶/۲۷۰النبالء  اعالم

 



 ٣١    حدیث ثقلین

گوید ائمه از تعالیم اصول دین  الله! چه روایت زشتی است که می حانسب
 اند. داشته باز می

اند که آنھا به اوامر خداوند عمل  اثناعشریه به ائمه نسبت داده ھم:چھارد
اند چون آنھا  خصوص به امام باقر و صادق این اتھام را زده اند، به کرده نمی

تقیه «کنند که امام صادق گفته است:  اند، با اینکه ادعا می کرده تقیه نمی
دو امام دین  دانستم که چرا این دین من و دین پدرانم است)، ای کاش می

 پدرانشان را ترک کردند و چه زشتی در آن دیدند.
کنند که برخالف نص صریح قرآن سخن  آنھا ائمه را متھم می دھم:پانز

خاطر تضاد بین ثقلین پدید آمده است و آنھا مردم را در  اند، و بدین گفته می
د که ان  اند، اثناعشریه از ائمه روایت کرده کرده مورد دین دچار حیرت می

اند: طال و نقره غیرمسکوک و ساخته نشده زکات ندارند، اما با وجود این  گفته
ھی ورشان این است که ائمه را مصداق وعید الاند. منظ گرفته از آن زکات می

 فرماید:  قرار دھند که می

ِينَ وَ ﴿ وَن  ٱ�َّ َهَب يَۡ�ِ�ُ ةَ وَ  ٱ�َّ ِ َوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل  ٱۡلفِضَّ [التوبة:  ﴾ٱ�َّ

٣٤[. 
کنند و آن را در راه خدا خرج  و کسانی که طال و نقره را اندوخته می«
 ».نمایند نمی

 ١خداوند این فرقه را روسیاه کند.
اند که ائمه برای کسی که فرزندش را از دست داده جایز  گفته ھم:شانزد
فرماید که به  پاره کند، و حال آنکه خداوند میاند که گریبانش را  قرار داده

 فرماید:  قراری ننمائید، و می ھنگام مصیبت صبر کنید و بی

آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ﴿ َّ�� ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ
َ
 .]١٥٦[البقرة:  ﴾١٥٦إَِذآ أ

_____________________________ 
 .۲۱۶ ختصرالتحفهم -١

 



 حدیث ثقلین   ٣٢

: ما از آِن گویند رسد می آن کسانی که ھنگامی که بالئی بدانان می«
 ».گردیم سوی او بازمی خدائیم و به

 .١و در حدیث آمده است: ھر کسی گریبانش را پاره کند از ما نیست
اند که قصاص مختص کسانی است که  آنھا به ائمه نسبت داده ھم:ھفد

 کور نیستند، و این با نص کتاب مخالف است.
اند اگر فرد ذمی  اند که ائمه گفته آنھا به ائمه نسبت داده جدھم:ھ

شود. و این مخالف  مسلمانی را به قتل برساند فرزند او به بردگی گرفته می
 فرماید: گفته الھی است که می

ۡخَرىٰۚ ﴿
ُ
 .]١٦٤[األنعام:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 ».کشد ھیچ کس گناه دیگری را بر دوش نمی«
 فرماید:  میو 

﴿ ِ  .]٣٣[لقمان:  ﴾ۦَوَ� َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِ�ِهِ  ۦَ�ۡزِي َواِ�ٌ َعن َوَ�ِه
پذیرد و کاری برای او برآورده  نه پدری مسئولیت اعمال فرزندش را می«

 ».پذیرد کند و نه فرزندی اصًال مسئولیت اعمال پدرش را می می
دھند پس در  عت جایز قرار میو وقتی شیعه این را انتقام و در شری

فرقی ندارد. و به  صصورت حکومت چنگیزخان با شریعت محمدی این
خاطر   جنگد به بردگی گرفتن فرزند کافری که حربی است و با مسلمین می

رود که با مسلمین بجنگد که با به بردگی گرفتن او  آن است که بیم آن می
شود، و فرزند ذمی جنگجو نیست و در لشکر  از تعداد جنگجویان کاسته می

_____________________________ 
فرمود: ھر کس  صگوید که پیامبر می کند و بن مسعود روایت می را عبدالله حدیث -١

صورت بزند و گریبان پاره کند و فریاد جاھالنه سر دھد از ما نیست. بخاری کتاب  به
الجنائز.  ترمذی کتاب ۱۰۳ش  ۱/۹۹االیمان  . مسلم کتاب۱۲۳۲ش  ۱/۴۳۵الجنائز 

 .۱۵۸۴ش  ۱/۵۰۴ماجه  . ابن۱۸۶۰ش  ۴/۱۹ نسائی ۹۹۹ش  ۳/۳۲۴

 



 ٣٣    حدیث ثقلین

شود، پرواضح است  اھل جنگ قرار ندارد، پس به چه دلیل برده قرار داده می
ھمه ادیان وفا به که این کار عھدشکنی و برخالف ھمه ادیان است، چون در 

(النفس  فرماید: عھد واجب است و ھمچنین با نص قرآن مخالف است که می
 شود. اگر کسی، کسی را کشت در برابر آن کشته می ١بانفس)

االول که روز  اند که در روز نھم ربیع اشان نقل کرده آنان از ائمه بیستم:
کسی ھیچ گناه صغیره و  کشته شدن عمر است تا سه روز برای ھیچ

شود، بنابراین در این سه روز کفر و ھمه گناھان مباح  ای نوشته نمی کبیره
 .٢ھستند

آن ی که با اند آب اند که آنھا گفته اشان نسبت داده به ائمه بیست و یکم:
دیگر کارھا و و شرب  توان از آن برای ده پاک است و میاستنجاء گرفته ش

 .٣برای وضوء استفاده کرد
که امت  صاند که امت محمدی بیست و دوم: از ائمه روایت کرده

مرحومه (مورد رحمت قرار داده شده) است را امت ملعونه (نفرین شده) 
روایت کرده است، و در بعضی  ÷عبدالله اند، چنان که صیرفی از ابی نامیده

 ÷که کلینی از صادق اند چنان ھا تشبیه داده روایات امت پیامبر را به خوک

ۡخرَِجۡت ُكنتُ ﴿ فرماید: روایت کرده است. با اینکه خداوند می
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ۡم َخۡ�َ أ

شما بھترین امتی ھستید که به سود مردم آفریده  .]١١٠[آل عمران:  ﴾لِلنَّاِس 
 اید. شده

ٗة َوَسٗطا﴿ :فرماید این امت می ۀو خداوند دربار مَّ
ُ
 ﴾َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

متی میانه قرار دادیم. و خالصه اینکه این فرقه او اینگونه شما را  .]١٤٣[البقرة: 
_____________________________ 

 .۲۳۷مختصرالتحفه  -١
 .۲۰۹مختصرالتحفه  -٢
 .۲۱۵مختصرالتحفه  -٣
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خواھند میان ثقلین تضاد و مخالفت ایجاد نمایند. این بخشی بود از  می
در این اند، و مشروح کالم  ھایی که در آن شیعه با ثقلین مخالفت کرده شیوه

صورت مفصل در چند فصل از تحفه اثناعشریه بیان شده است، که  مورد به
ای  یابد که این فرقه ھیچ بھره مورد مطالعه قرار دھد در می ھر کسی آن را

 در اتباع از عترت ندارند چه برسد به قرآن.

 



 
 

 مهخات

ثقل (قرآن و عترت) چنگ بزنند، و ھردو  اند که به اھل سنت توفیق یافته
اند،  تمسک جستهھردو  اھل حدیث و گروه حق بهخصوص  از اھل سنت به

 العالمین. الحمدلله رب
کنند ادعا  باید دانست که متقدمین شیعه و راویانی که از ائمه روایت می

اند، اما فرزندان و  کنند که آنھا به اقوال و افعال عترت تمسک جسته می
دار و گفتار ھر دانند که کر اند، و عقال می برادران ائمه آنھا را تکذیب کرده

ماند و قطعًا  کس برای فرزندان و برادران و خویشاوندانش پنھان نمی
برایشان ھویدا و آشکار است و آن را از دیگران که گاھی با فرد ھمراه 

خصوص وقتی که فرزندان و برادران و  دانند، به شوند بھتر می می
ھای شیعه  خویشاوندان فرد بر مذھب و فکر و ھمراه او باشند. در کتاب

دانند آمده است که برادران و فرزندان و  روایات زیادی که آن را صحیح می
اند، ما در  اند تکذیب نموده خویشاوندان ائمه کسانی را که از ائمه روایت کرده

کنیم تا دلیل دروغگویی آنھا روشن شود  می این مورد یکی دو مسئله را ذکر
 اند. داده ه دروغ به ائمه نسبت میو آشکار گردد که آنھا این روایات را ب

است و به علم و تقوا و  ١که یکی از فرزندان امام سجاد سزید شھید
پرھیزکاری و زھد معروف بود و از بزرگان سلف این امت است، در موارد 

العابدین ابوحسین ھاشمی  طالب، زین بن ابی بن امیرالمؤمنین علی حسین بن علی -١
این خاطر عمربن سعد گفت به او   در کربالء حضور داشت اما مریض بود، به شمدنی

و اندی سال سن داشت، از پدرش و عمویش حسن  تعرض نشود او در آن زمان بیست
 گوید عباس و دیگران حدیث روایت کرده است، زھری می و از عایشه و ابوھریره و ابن

_____________________________ 
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نماید و آنھا در مسایل زیاد  به دروغگویی متھم میزیادی یاران امام سجاد را 
خلفای ثالثه و اظھار از پیامبران، ناسزا گفتن به ھمچون برتر قرار دادن ائمه 

ترین و  داند، ما در اینجا مسئله امامت را که مھم بیزاری از آنان، گمراه می
کنند که  کنیم، آنھا ادعا می ترین مسئله فرقه اثناعشریه است ذکر می اساسی

اند بنابراین باید این مسئله برای ھمه  بیت بر این مسئله اجماع کرده اھل
 معلوم و مشخص باشد.  بیت ھستند کسانی که از اھل
به من گفت: زیدبن علی  ٢کند که گفت احول روایت می ١کلینی از ابان

در حالی که پنھان بود کسی را به دنبال من فرستاد، نزد او آمدم، او گفت: 
کنی؟  فردی از ما نزد تو بیاید آیا ھمراه او حرکت میای ابوجعفر: اگر 

برادرت است، و من ھمراه او  گوید: گفتم اگر چنین کسی باشد پدر یا می
خواھم بیرون بیایم و با این قوم جھاد  می آیم، آنگاه او به من گفت: بیرون می

کنم، گفت: آیا خودت را  کنم ھمراھم بیا، گفتم: فدایت شوم این کار را نمی
داری، گفتم: جان من و تو فرقی ندارد، وقتی خدا را روی  از من عزیزتر می

کرد، و او از  و حدیث کم روایت میبن حسین ندیدم ولی ا تر از علی را فقیهھیچکس 
داشت و  بیت خود برتر بود و عبدالملک از ھمه او را بیشتر دوست می ھمه اھل

العابدین نامیده شده و  گوید: ھیچ ھاشمی برتر از او ندیده ام، او زین ابوحازم اعرج می
، ۱/۷۴الحفاظ  تذکره ۵/۲۱۱سعد  ھـ درگذشت. طبقات ابن ۹۴االول  در ربیع

 .۷/۲۶۸التھذیب  تھذیب
گوید: ثقه و گرامی و  می بن رباد ابوسعد بکری کوفی قھبائی در مورد او ثغلب بن ابان -١

او در تشیع افراط «گوید:  عقیلی در مورد او می» در میان یاران ما مقام بزرگی داشت
بن عتیبه روایت کرده و از تابعین  گوید: از حکم و ذھبی در بارة او می» کرد می

، سیر ۱/۳۶ه وفات یافت. ضعفاءالعقیلی  ۱۴۱شود، و در سال  نمیشمرده 
 .۱/۱۸الرجال  مجمع ۶/۳۰۸النبالء  اعالم

عثمان رواسی کوفی احول است طوسی او را در رجال شیعه ذکر کرده  او جعفربن -٢
 .۲/۱۱۹المیزان  اند لسان است و گفته او از اعمش و غیره روایت کرده

 

                                                                                                                                



 ٣٧    خاتمه

ه ھمراه تو قیام کرده و کسی که با تو نیامده زمین حجتی است کسی ک
نشستم او تکه  کنند، گفت: ای ابوجعفر با پدرم سر سفره می فرقی نمی

کرد، و  گذاشت و لقمه را برایم سرد می گوشت بزرگ را در دھان من می
روم و تو  سوخت که به جھنم می سوخت، آیا دلش نمی اینگونه برایم دلش می
گوید: گفتم: او ترسید که اگر تو را خبر کند و  نداد، می را خبر کرد و مرا خبر

روی و مرا خبر داد که اگر قبول کنم نجات  تو قبول نکنی به جھنم می
 یابم و اگر نپذیرم اشکالی ندارد که به جھنم بروم. می

احول را در تعیین امامت  ساین روایت دلیل صریحی است که زید شھید
 .١محمدباقر تکذیب کرده است

از  )بن يسار حوال فضيلأ منني يفاملو (جمالسدر کتاب  ٢اضی نوراللهق
ر امام کند که فضیل از امام جعفر صادق پس نقل می ٤بابویه ابن  شیخ ٣امالی

کند که گفت: وقتی زیدبن علی برای جنگ  باقر و جانشین پدرش روایت می
به مدینه نزد  سبعد از شھادت زید ،بودم رفت با او ھمراه می با لشکر ھشام

_____________________________ 
 .۱/۲۵۷ الکافی -١
ھـ  ۱۰۱۹الدین است که در سال  قاضی نورالله مرعشی تستری شھید، جمال وی -٢

المشاھیر ... است که چند  المؤمنین فی احوال وفات یافت. و او صاحب کتاب مجالس
 .۱۹/۳۷۰بار چاپ شده است. الذریعه 

 .۲/۳۱۵ھـ ، الذریعه  ۱۳۰۰صدوق معروف به مجالس چاپ تھران سال  امالی شیخ -٣
بن بابویه قمی ابوجعفر مقیم ری بود، وی شیخ و  بن موسی بن حسین علی او محمدبن -٤

ھـ وارد بغداد شد و از شیوخ امامیه حدیث فرا گرفت.  ۳۵۵فقیه رافضه بود در سال 
ھایی تألیف کرد که در میان  گوید در رأس علمای امامیه قرار داشت و کتاب می ذھبی

المثل است و  فت. حافظه او ضربوفات یا ۳۸۸رافضه رواج دارند و در ری سال 
الرجال  مجمع ۱۶/۳۰۴النبالء  گویند سیصد کتاب تألیف کرده است. سیر اعالم می

۵/۲۷۰. 
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رفتم او از من پرسید و گفت: ای فضیل آیا تو در جنگ  سام جعفر صادقما
با اھل شام با عمویم ھمراه بودی؟! گفتم: بله، در اینجا او از من پرسید که 
چند نفر از آنان کشته شد، گفتم: شش نفر، فرمود: در مباح بودن کشتن 

؟! گفتم: اگر در حالل کنی آنھا و حالل بودن ریختن خون آنان شک نمی
جنگیدم، آنگاه او گفت:  داشتم با آنان نمی  بودن ریختن خون آنھا مشکلی می

ھا شریک بگرداند، سوگند به خدا عمویم زید و  خداوند مرا در آن خون
 گذشت. شطالب و یارانش بن ابی یارانش شھید ھستند، مثل آنچه بر علی

شود از آن چنین  ده میدر این تشبیھی که در کالم امام صادق مشاھ
آید که او بر این عقیده بوده است که امام زید و امیرالمؤمنین در یک  برمی

که زید در ھمه عقایدش برحق بوده  شود اند، پس از این الزم می مقام بوده
ت و او را توان او را شھید دانس ، وگرنه نمیاست و قیام او اصالتًا بوده نه نیابتاً 

  .تشبیه دادبه امیرالمؤمنین 
گفته است یاوه و باطل است به  سل در جواب امام شھید زیدآنچه احو

 چند دلیل عبارتند از:
دلیل اول: ابراھیم پدرش را به اسالم دعوت داد و او ایمان نیاورد و 

گوید ابراھیم آنچه را که بیشتر به صالح  جھنمی شد، چنان که احول می
که پدر ابراھیم مؤمن بوده و کافر  بوده ترک کرده است، اگر شیعه بگویند

که  نبوده است و کسی که ایمان نیاورده عمویش آزر بوده است، آزر چنان
زده است  گویند مربی و یا عمویش بود. و ابراھیم او را پدرم صدا می شیعه می

ھیم او را به ایمان دعوت که در قرآن تصریح شده است، و باز ھم ابرا چنان
احول ابراھیم با این دعوت دادن بر او ستم کرده  داده است پس طبق قول

 است.
اند و  طور ھمه انبیاء خویشاوندان خود را به ایمان دعوت داده و ھمین

اند مثل ابولھب و دیگر خویشاوندان  خویشاوندانشان ایمان نیاورده
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که ایمان نیاوردند، پس بر اساس نظریه احول پیامبران با این  صپیامبر
ما که سبب حیات  صبه خصوص پیامبراند  تم کردهدعوت بر آنھا س

تر  باشد و او برای امت از پدران و مادرانشان مھربان جاودانی امت خویش می
و رحمتی برای جھانیان بود. و چنان که مالعبدالله مشھدی در اظھار الحق 

کند  بن یمان روایت می نقل کرده پیامبر امام تعیین نکرده است، او از حذیفه
جانشینی برای خود مقرر کن، فرمود:  صت: گفتند: ای پیامبر خداکه گف

اگر من جانشینی تعیین کنم و شما از او سرپیچی کنید عذاب داده 
عبدالله خواند و آنچه  شوید، آنچه حذیفه به شما گفت او را تصدیق کنید، می

 .١آن را بخوانید
گاه بودن ب خاطر ھر  هدلیل دوم: اگر امامت از اصول واجبات است، ناآ

شود، و وقتی امام سجاد پسرش زید را از این  میعذری که باشد پذیرفته 
گاه نکرد تا جایی که او امامت امام باقر را انکار نمود و برای  مسئله مھم آ
خودش ادعای امامت کرد طبق ادعای شیعه او جھنمی و جاھل است، و اگر 

شود باید شیعه بزرگان صحابه را  به خاطر این جھالت معذور شمرده می
ذور بدانند و حتی باید نواصب را نجات یافته بدانند چون و معنجات یافته 

طور متواتر به آنھا نرسید و از روایت مخالف  نصوص امامت امیرالمؤمنین به
 اند. سالم نبوده

کند که  می عبدالله روایت و کلینی در روایتی طوالنی از مقرن و او از ابی
خته و ما او را رود به جز کسی که ما را شنا به بھشت نمیھیچکس  گفت:

_____________________________ 
، ۳۸۱۲ش  ۵/۶۷۵بن یمان  المناقب، باب مناقب حذیفه را ترمذی در کتاب این حدیث -١

روایت کرده است، و حدیث مذکور ضعیف  ۴۴۱ش۵۹و ابوداود طیالسی در سندش 
 .۱/۷۹۸ الترمذی اه کنید ضعیفاست نگ

 



 حدیث ثقلین   ٤٠

ایم و  رود جز کسی که ما او را نشناخته به جھنم نمیھیچکس  ایم و شناخته
 او ما را نشناخته است.

دلیل سوم: سخن زید و مذھبش که پدرش او را از امام وقت و صاحب 
رھبری بزرگ و حجت خدا در زمین با خبر نکرده است و امام را مشخص 

که یک را دو تا د او نپذیرد، جواب احول نکرده و ترسی نداشته که اگر بگوی
 بیند اشتباه محض است!! می

ھای امام را برای او بیان نکرد و عالمتش را  صورت کلی نشانه و پدرش به
برای او ذکر نکرد تا امام خودش بداند که او فالنی است نه او، در صورتی که 

ر غیر از او یافته ھایی دارد که د ھا و نشانه گویند امام ویژگی اثناعشریه می
ھایی  شود ختنه شده است و دیگر نشانه شوند، مثل امام وقتی متولد می نمی

 که زید فاقد آن بود.
بود باید او ضروریات  صچھارم: وقتی امام سجاد امام و جانشین پیامبر

آموخت و بین خویشاوندان و اجانب در تبلیغ احکام  دین را به ھر مکلفی می
جایگاه نبوت و امامت است، بلکه  ۀطور که شایست نگذاشت، ھما فرق نمی

 اید:مفر که خداوند می داد چنان باید خویشاوند را بیشتر ھشدار و بیم می

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
ۡقَر�ِ�َ َوأ

َ
و خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده و  ﴾٢١٤ٱۡ�

مَّ ﴿ فرماید: می
ُ
ۚ  ٱۡلُقَرىٰ َوِ�ُنِذَر أ لی مکه و اطرافیان آن را تا اھا ﴾َوَمۡن َحۡولََها

 بیم دھی.
با صراحت امامت ائمه را بیان  صگویند که پیامبر دلیل پنجم: شیعه می

ذکر نموده و ترتیب آنھا را تصریح نموده و اسامی آنان را یکی پس از دیگری 
کرده کنند که ممکن است خداوند به او چنین وحی  کرده است، و ادعا می

است، پس پذیرفتن سخن پدر در اینجا نقشی ندارد بلکه باید نص و تصریح 
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آورد و آن  شد تا مثل سایر احکام به آن ایمان می برای او گفته می صپیامبر
 پذیرفت. را می

دلیل ششم: نیازی نیست که پدر به فرزندش برساند چون طبق ادعای 
بیت  صوص نزد اھلشیعه این در جھان به حد تواتر رسیده بود به خ

و مانند تعداد رکعات نماز و  ندخواند ھایشان می تر بود و آن را در خانه معروف
ھمه  مذاھب و ادیان به کودکاندانستند، و پیروان ھمه  اوقاتش آن را می

ترین مسائل بود، پس  آموزند، و این مسئله از مھم مسائل اساسی دین را می
 زند عزیزش پنھان کرد، با اینکه با اجماعچرا امام سجاد این مسئله را از فر

صحبت او و رھرو راه او بود، پس  گروه زید از فرزندان امام سجاد و ھمھردو 
 دلیلی نداشت که امام سجاد از این بترسد که زید آن را رد یا تکذیب نماید.

دلیل ھفتم: در اینکه امام سجاد پسرش را از این مسئله با خبر نکرد چه 
د، چون بعد از آن امام وقت او را دعوت خواھد داد و او یا دعوتش ای بو فایده

ای  پذیرد، پس خبر ندادن امام سجاد پسرش را فایده پذیرد و یا نمی را می
منزه دانسته شوند برخی از  ینداشته است و ائمه باید از چنین کارھای

گا ه علمای شیعه در پاسخ به این پرسش که چرا امام سجاد پسرش زید را آ
ب یوسف است که یعقوب او را از اینکه ااند که این قضیه مثل خو نکرد گفته

اینگونه یوسف از مکر آنھا در آن را برای برادرانش تعریف کند منع کرد تا 
الفارق است،  بماند. باید گفت که این قیاس فاسدی است و قیاس مع امان

د، و از اصول چون تعریف خواب یوسف نه بر یوسف و نه بر یعقوب واجب بو
یک بشارت محض بود که بر این داللت دین و از مسائل شرعی نبود، بلکه 

خواھد بود، و بر انبیاء الزم نیست که  کرد که یوسف از بزرگان برگزیدگان می
خاطر آن که مژده داده  ھا را اعالم دارند بلکه در موارد زیادی به حتمًا مژده

ران با او حسادت نورزند از شده دچار خودپسندی نشود و ھمچنین دیگ
 اند. اعالم آن منع کرده

 



 حدیث ثقلین   ٤٢

شد به  نمیو در حدیث صحیح آمده است: (اگر قریش دچار غرور و تکبر 
 .١برای نیکوکارانشان چه چیزھایی نزد خداوند فراھم است) گفتم که آنھا می

 و در حدیثی دیگر از معاذبن جبل روایت است:
  ٢ورزند) می(مردم را بشارت ندھید که سستی 

مشروط به تعبیر خواب او نبود برخالف امامت  ÷و ثبوت نبوت یوسف
آیند که باید امام سابق به امامت امام بعد تصریح کند، و امکان  ای که می ائمه

گاه شود.  دارد که بدون تصریح او مکلف از آن آ
ای  کوتاه سخن اینکه تمسک فرقه اثناعشری به عترت به ھمین شیوه

و ادعا  ر نمودیم و قرآن به گمان آنھا قابل تمسک نیستاست که ذک
کنند که دستخوش تحریف و تغییر قرار گرفته و کم و زیاد شده است،  می

ھای گمراھی و  ریسمان از دست شیعه باز شده و در درهھردو  بنابراین
 اند. ضاللت حیران و سرگردان باقی مانده

دھیم و  را کافر قرار می اگر شیعه بگویند ما با اینکه بعضی از عترت
دھیم اما به روایاتی که از دیگر عترت نقل  ھایی را به بعضی نسبت می زشتی

نمائیم برخالف اھل  جوئیم و به گفتار و کردار آنان عمل می شده تمسک می
جویند، و  کنند و تمسک نمی از عترت عمل نمیھیچکس  سنت که به قول

ص. مثل اینکه کسی قرآن را به تمسک یعنی پیروی از اقوال و افعال شخ

_____________________________ 
بن عبیدالله تمیمی از جابربن عبدالله  بن اسماعیل در شرح حال یحیی عدی ابن -١

شنیدم که فرمود: (قریش روز قیامت پیشاپیش  صروایت کرده که گفت از پیامبر
کند  گوید یحیی از افراد ثقه روایات باطل نقل می عدی می مردم قرار دارند ...) ابن

شیبه در المنصف  و ابن ابی ۲۷۸، و شافعی در سند ش ۲۵۲۸۸ش  ۶/۱۵۸احمد 
 ۲و البزار مسند  ۲/۲۷۸عاصم در السنه  و ابن ابی ۳۲۳۰۸۷، ۳۲۳۸۱ش  ۶/۴۰۱

 و حدیث ضعیف است. ۱۱۲
 .۱۲۸ش  ۱/۵۹بن مالک، بخاری  انس روایت -٢

 



 ٤٣    خاتمه

عمل به جایی بیندازد که شایسته نیست و مرشد و ھادی را رھا کند، اما از 
احکام قرآن و اقتدا به کارھای مرشد و ھادی حتی به اندازه سرمویی تخلف 

تمسک جسته است به خالف ھردو  نورزد، تردیدی نیست که این فرد به
دھد اما اصًال به احکام آن  رار میکسی که قرآن را روی سر و چشم خود ق

گذارد اما به  کند، و به راھنما و مرشد خود تا آخرین احترام می عمل نمی
کند، تردیدی نیست که این فرد به قرآن و راھنما  ھای او عمل نمی گفته

 گردان است. تمسک نجسته است بلکه در حقیقت او از آن دو روی
باید به طور مفصل پاسخ داده شود تا روشن گردد که این  هبه این شبھ

اند و اھل سنت  فرقه به ھیچ چیزی از اقوال قرآن و عترت تمسک نجسته
اند و به کتاب و سنت و  ھستند که به ریسمان محکم و ناگسستنی چنگ زده

ھای مفصل شرح  اند، و این مطلب در کتاب اقوال عترت پاک تمسک جسته
به ابواب الھیات و » تحفه اثناعشریه«از آن جمله کتاب داده شده است. 

نوات و عقاید و فقھیات این کتاب مراجعه کنید، خواھید دید که این فرقه با 
 اند، و آنگاه برای ھای معروفشان با ثقلین مخالفت کرده روایات معتبر و کتاب

فاصله ھا  ھا و اینکه آنھا با ثقلین فرسنگ در مورد حقیقت این فرقهھیچکس 
 ماند. دارند تردیدی باقی نمی

نمائیم  رسد از خداوند مسئلت می در اینجا این رساله مبارکه به پایان می
حق مفید بگرداند و بوسیله آن وی را به راه راست  ۀکه آن را برای جویند

ھجری که ھوا گرم و سوزان بود کار  ۱۳۳۶ھدایت کند. در رمضان سال 
 ید.نگارش این کتاب به پایان رس

 العظيم. ال باهللا العيلإ ةالوكيل، وال حول وال قو اهللا ونعم  وحسبنا
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