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هُ  إنَّ احلمدَ هللاِ  نا، نستعينهُ ونستَغِرُ سِ ورِ أنفُ ُ ن رشُ وذُ بِاهللاِ مِ نَعُ يئاتِ ، وَ ن سَ مِ وَ

لَّ ، أعاملِنا ضِ ن هيدِ ِهِ ِ اهللاُ فال مُ هُ  مَ ن يُضلِللَ مَ دُ أن ال إله، لَه يفَال هادِ  وَ اهللاُ  اال وأشهَ

هُ  حدَ ... ال رشيک وَ ولُهُ سُ رَ هَ وَ بدَ داً عَ َمّ دُ أنَّ حمُ أشهَ هُ وَ  لَ

نتُم ﴿ -۱
َ
َ َحقَّ ُ�َقاتِهِۦ َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َُّقوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡسلُِموَن   .]۱۰۲ عمران: [آل ﴾١٠٢مُّ
 وای اھل ایمان از خدا بترسید چنانکه شایسته خدا ترس بودن است «
 .»دین مبین اسالم رب اینکه د جزری نمی

ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس ﴿ -۲ ُقواْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ َها ٱ�َّاُس ٱ�َّ ُّ�
َ
� َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق  َ�ٰٓ

ِ ثِ�ٗ  كَ ٗ� اَزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رِجَ ِمۡنَها  ۚ سَ � َو� ْ ٱ اٗٓء ُقوا ِي َوٱ�َّ َ ٱ�َّ َّ�
َ َ�َن َعلَۡيُ�ۡم َر�ِيبٗ  رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
 .]۱[النساء:  ﴾١ا �ََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡ�

ای مردم بترسید از پروردگار خود آن خدائیکه ھمه شما را از یک تن «
 یفراوان یھا انسان آفرید و ھم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن

و شما ھمدیگر را ، کنید می برانگیخت و بترسید از آن خدائی که از او سئوال
 .»دھید و بترسید از ارحام ھمانا خدا مراقب شماست می به نام او قسم

َ َوقُولُواْ قَۡوٗ� ﴿ -۳ ْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� لَُ�ۡم يُۡصلِۡح  ٧٠ َسِديٗدا َ�ٰٓ

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�غۡ 
َ
َ َورَُسوَ�ُۥ َ�َقۡد فَاَز أ فِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ

 .]۷۱-۷۰[األحزاب: ﴾٧١فَۡوًزا َعِظيًما 
ای اھل ایمان متقی و خدا ترس باشید و ھمیشه به حق و صواب سخن «

) تا خدا اعمال شما را به لطف خود اصالح فرماید و از گناھان شما ۷۰گوئید (
درگذرد و ھر که خدا و رسول را اطاعت کند البته به سعادت و پیروزی بزرگ 
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 .»نائل گردیده است
 َو َبعد:

نه سیاسی جامعه تشیع در ایران بدرستی بدعت والیت فقیه که در صح
که عقیده به امام معصوم و آمدن آن در نکند بر ای می ظاھر شده اقامه برھان

به این دلیل که این چیز ، موعود خود شرعًا و عقًال باطل و دور از واقع است
مأیوس شدن شیعه را از آمدن امام وھمی و خیالی خود ، تازه و ساخته شده

به شکلی ھا  ع آن رد کردن این عقیده باطل نزد شیعهو به تب، کند می بیان
امامت نزد شیعه ، عملی در گرداگرد آنچه که (والیت فقیه) نامگذاری شده
عقیده باطل ھای  امامیه اساس عقیده است و خورشیدی است که ستاره

امامت را رکنی از اسالم و جزئی مھم از ھا  شیعه، گردد می ایشان دور آن
 دانند. می یعقیده اسالم

در اصول کافی آمده از ابی جعفر که گفته اسالم بر پنج رکن و پایه بنا 
والیت. و پیامبر به ھیچ کدام  -۵ حج -۴ روزه -۳زکات  -۲نماز  -۱شده 

به والیت سفارش کرده با صدای بلند و رسا تاکید ننموده اما مردم که  چنانآن
(یعنی والیت) شیعه چھار مورد اول را جدی گرفته و این را ترک کردند 

امامیه والیت را اصلی از اصول اسالم و جزئی مھم از عقیده اسالمی قرار 
 اند. داده

، ین امامت وجود نداردیبه این دلیل که در اسالم ھیچ امری مھمتر از تع
به خیال باطل خود) جائز نبوده که از دنیا برود قبل از ھم ( ج ی پیامبرو برا

زیرا امامت ، (والیت) قطعی کند و تکلیف آن را روشن نمایداینکه این امر را 
 و در اختیار پیامبر ھم نبوده و، یک امر منصوص و مھم است نزد خداوند

اھل سنت که  چنانھم نبوده که به شورای حل و عقد حواله شود آنای  قضیه
و از آنجا که برای اثبات این دعوا باید دلیل ارائه ، و جماعت عقیده دارند

ه مذھب برای اثبات دعوای خودشان و بدعتی که به عود اکثر علمای شیش



 ٣   فهرست مطالب

اما اند  را تأویل کردهھا  آن از قرآن وھایی  به آیهاند  پناه بردهاند  صحنه آورده
را عقل ھا  آن طبق ھوا و امیالی کهاینکه  تأولی فاسد و دور از روح قرآن و یا

رد (عصمت امامان شیعه رافضی) به در موو از این به بعد ، اند نام نھاده آورده
را ھم رد ھا  آن و کنیم می پردازیم و دالیل آن را ھم ذکر می بحث و سفر

 خواھیم کرد و این بحث اول ماست. 
و این بحث  ھمچنان در مورد (والیت فقه) و دالیل آن بحث خواھیم کرد

ای  خاتمه سپس بحث را به پایان خواھیم رساند در قالب، دوم ما خواھد بود
والیت فقیه بر شیعه رافضه و عقیده ایشان در مورد  بدعتکه در آن نتایج 

 امام معصوم و آمدن آن را بیان خواھیم کرد.
 خداوند یاری رسان است





 

 
 

 

 :بحث اول
 دالیل ایشان و رد دالئل، در مورد عصمت أئمه اهل تشیع

قبل از اینکه برای اثبات عقیده اھل تشیع در مورد عصمت أئمه به ایراد 
دلیل بپردازیم الزم است (عصمت) را در لغت و اصطالح از دیدگاه اھل 
سنت و جماعت و ھمچنین از دیدگاه شیعه تعریف کنیم تا خواننده عزیز این 

 و یاد بگیرد إن شاءالله. بفھمدبحث را 

 تعریف عصمت
هُ عصامً ( :گفته شده، به معنی منع استعصمت در لغت  مُ هُ يَعصِ مَ صَ  أيعَ

مَ فالنٌ باهللا  منعه ووقاه اند  هتبعضی گف ،)امتنع بلطفه من املعصية أيواعتَصَ
عصمه یعنی او را منع کرد و حفظ نمود و فالنی به خدا اعتصام کرد یعنی 

د عصمه به گوی می (ابن قتیبه)، خداوند به لطف خود او را از گناه منع کرد
 معنی منع است و عصمت در دین به معنی منع شدن از معاصی و گناه

 باشد. می
و اما عصمت در اصطالح اھل سنت و جماعت صفتی است برای پیامبران 

ھیئت ، چون پیامبران وظیفه را به جا آورده و رسالت را تبلیغ و ادا نموده
ل و جامع بیان عالی علمای عربستان سعودی قضیه عصمت را به صورت کام

 دین گونه: (پیامبران بعضی اوقات خطا و اشتباه از ایشان صورتبکرده 
گذارد بلکه خطای  نمی و اما خداوند متعال ایشان را در خطا ثابت، گیرد می

کند و این ھم رحمت خداست ھم نسبت به خود پیامبران  می ایشان را بیان
ند و توبه ک می پوشی چشم و از اشتباھات ایشان، یشانھا امت و ھم نسبت به
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برکت فضل و رحمت خودش و خداوند غفور و  کند از می ایشان را قبول
اند:  اما شیعه امامیه کلمه عصمت را آنچنان تعریف کرده ١)رحیم است

کند  می است در عقل که صاحب عقل را از مخالفت کردن تکلیف منعای  قوه
ت خالف تکلیف برخوردار علی رغم آنکه از قدرت بر مخالفه و حرکت در جھ

شکی نیست که این تعریف باطل است چون با اصول لغت و شرع و  ٢)،است
 عقل سالم مخالف است و سر ستیز دارد.

 پیدا شدن اندیشه عصمت
جز اینکه عکس العمل و ، نیست چیزیھا  اندیشه عصمت امام نزد شیعه

فعلی شیطانی در مقابل مخالفین خود در قضیه خالفت و جانشینی علی  رّد 
، به جای رسول خدا. به ھمین خاطر عصمت یک صفت است الزم برای امام

یعنی بین عصمت و امامت نوعی مالزمه وجود دارد که ھیچ کدام بدون 
 دیگری نخواھد بود

یعه گوید: محنت و بالی ش می ) نام دارد/که (خالل علمایکی از 
محنت یھود است (یعنی بین آن دو نقطه اشتراک به صورت چشم ، بودن

گویند ھیچ کس برای امامت صالحیت  میھا  گیر و قوی وجود دارد) یھودی
گویند جز  می ھمھا  و شیعه، ندارد جز اینکه باید مردی از آل داود باشد

 رد.فرزندان علی ابن ابی طالب برای امامت کسی دیگر صالحیت آن را ندا
آمده: (امام  تشیعی مبادئ ھا کاری به ھمین خاطر است که در پنھان

است و امام والیت عامه دارد در دین و دنیا و امام وظایف  ج جانشین پیامبر

                                                 
 ۳/۲۶۴جئمة الدا للجنةفتاوي ا -۱

 ۳۲۲ص  يفي عقائدھم وأحکامھم، للکاظمي القزوین لشيعةا -٢



 ٧   : در مورد عصمت ائمه اهل تشیع، دالیل ایشان و...بحث اول

به طور اتفاق  جپیامبر عصمت برایکه  چنانھم، کند می نبالپیامبر را د
 عصمت در امامت ھم به ھمین صورت).، شرط و الزم است

دھد در  می آنجا که عقیده به عصمت امام و بازگشت او خود را جلوهو از 
اما حقیقت آن ، است به عقاید و شرائع پیوند داردای  قضیهاینکه  ظاھر به

 ان آن را در انحصارھا  دارای یک ارتباط محکم با قضیه خالفت است که شیعه
دانند (ُکلینی) که از پیروان عقیده شیعه گری است در کتاب خود به  می خود

نام (اصول کافی) این قضیه را به صورتی چشمگیر مورد بحث و عنایت قرار 
را بیان ھایی  را طول و تفصیل بخشیده و برای صفات و ویژگی انداده عصمت 

 اء ھم به آن صفات و مقامات نخواھند رسید.یبنکرده که حتی ا
رعصر تشیع د یی یکی دیگر از رھبران سیاسی و مذھبی فکرخمین

گوید: (چون عصمت  می آنجا که از حاضر این بدعه کفرآمیز را تحسین کرده
ودی است که ھیچ مالئکه امام به واسطه منزلت و مقام شامخ و مقام محم

و عصمت امام معصوم به ، ی مرسلی به آن مقام نخواھد رسیدمقربی و نب
که تمام ذرات این ھستی بدان والیت و ، تکوینی اوستواسطه خالفت 

  .١ره او گردن کج و سر به زیر استسیط
دکتر موسی موسوی یکی دیگر از علمای معاصر شیعه ارتباط حقیقی و 

 پیوند ناگسستنی عصمت را به وجود امامت و امام تاکید کرده.
 ،مرجعشیعه به عنوان سرچشمه و ی ھا کتاب در آنجا اموری ھست که

حال حاضر در  در ی روایات را کهھا کتاب را به ائمه نسبت داده وھا  آن
، اختیار دارند به این امور موھوم پر کرده مانند: (اصول کافی و وافی

ھا  آن که در اختیار مراجع شیعه ھستند بعضی ازھا  این واالستبصار) و غیر
به خاطر  ھا تابک در تمامی این، وجود دارند و بعضی دیگر وجود ندارند

                                                 
 .۴۷، صةمیاالسال ةمالحکو -١
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را مرتکب شده و ھایی  و زیاده رویھا  اثبات عقیده عصمت افراط گری
  .١سند قطعی از قرآن و سنت آورده مطالب زیادی را بدون شاھد و

در ھا  آنچه که شایسته گفتن و جای تذکر است این است که شیعه
یا ، آیا عصمت از طرف خداستاینکه  در، عصمت امامان خود اختالف دارند

استعداد و توانایی و آمادگی امام است. علی رغم اینکه جمع زیادی از علمای 
شود  نمی که ائمه از طرف خدا به سوی ایشان وحیاند  اھل تشیع اقرار کرده

 »االختصاص«اما (شیخ مفید) در کتاب ، به پیامبران وحی شدهکه  چنانآن

 :اهللاب العياذ: ه استا به ائمه را اثبات کردخد وحی از طرف
 گوید:  می در کتاب االختصاص: از طریق ابن بصیر آورده که

شود  می امامان وحی بهو در روایتی دیگر آشکارا تصریح کرده که 

: العياذ باهللا: به پیامبران به صورت تمام و بدون نقص وحی شدهکه  چنانھم
محمد خداوند به تو این ای  گوید می آید و می پیامبر (مالئکه خداوند نزد

، گوید: برو آن را پیش علی ببر می جپیامبر، کند می چنین و آن چنین امر
 حسن ھم، گوید: ببر پیش حسن می آورد علی ھم می امر خدا را پیش علی

گوید: ببر پیش حسین و ھمچنین .... به این صورت تا یکی پس از  می
  ٢آید. می هھم دیگری در آخر مأمور خدا پیش

 »امامان و رد دالیل ایشان برای عصمتها  دالیل شیعه«
رافضی چندین دلیل عقلی و نقلی را برای اثبات عقیده ھای  شیعه

که شاید مھمترین ، گویند امامان ما معصوم ھستند آورده می خودشان که
 شود. می آوریم خالصه می ای که دالیل ایشان در چند نکته

                                                 
 .۸۳-۸۲والتصحیح، د موسی موسوی، ص ةلشیعا -١
 .۳۰۷االختصاص للشیخ المقید ص -٢



 ٩   : در مورد عصمت ائمه اهل تشیع، دالیل ایشان و...بحث اول

 اول دالیل نقلی: 
ه: (ھیچ بدعت گذاری که را رحمت کند که گفت )شاطبی(خداوند امام 

د یافت جز اینکه یدھد نخواھ می نسبتھا  و رسالتهھا  خود را به یکی از ملت
آورد و آن را طبق عقل و  می شواھد و دالئلی شرعی را برای اثبات بدعه خود

اعتماد  بر خیلی از ادله نقلیةھا  دھد شیعه می ھای خود وفق میل و اشت
گذاری خود آورده که  گاه بدعت پشتبانه و تکیهرا به عنوان ھا  آن واند  کرده

 آوریم. می را طبق آنچه که موافق عقیده خودشان استھا  آن ما بعضی از

 کریم قرآن -١

ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك  َم َر�ُُّهۥ بَِ�لَِ�ٰٖت  ۧ�ذِ ٱۡ�َتَ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿: قوله تعالی ُهنَّ َ�مَّ
َ
فَ�

ٰلِِمَ� اۖ قَاَل َومِ لِلنَّاِس إَِمامٗ   . ]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ٱل�َّ
به یاد آور ھنگامی که خداوند ابراھیم را به اموری چند امتحان فرمود و 
او ھمه را به جای آورد خداوند گفت من تو را به پیشوائی خلق برگزینم 

فرمود که عھد من عرض کرد پیشوائی را به فرزندان من نیز عطا فرمائی 
 ھرگز به مردم ستمکار نخواھد رسید.

که به این آیه استدالل کنند بر اینکه امام ایشان اند  سعی کردهھا  شیعه
، دھد نمی باید معصوم باشد زیرا به گمان ایشان خداوند عھد خود را به ظالم

 امامت عظمی است.، و منظور از امامت
نفس خود و ھم به غیر نفس  در عوض غیر معصوم بصورت ناگزیر ھم به

و خداوند سبحان ھم دو نفر را از سجده کردن ، داشتخود ظلم روا خواھد 
 سو دیگری علی ج برای بت و صنم محفوظ کرده و آن دو نفر یکی محمد

 .١رسالت عطا کرده و به علی امامتخداوند به محمد 

                                                 
 .۴۵۷/ ۱مجمع البیان للطبرسی ج – ۲/۲۵۳قسم  ۱ج تلخیص الشافی -١



 رد کردن عقیدۀ به امام معصوم   ١٠

کنند  می پایه و اساس را رد بی اهل سنت و جماعت این استدالل منحرف و
 گویند: می و

ابراھیم امام و ای  این است ما تو را ﴾اإِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِمامٗ ﴿ معنی
پیشوای مردم قرار دادیم در اسالم و صفات و خصال حمیده و طینت پاک 

از: اند  دین منظور است که عبارتھای  که خصال حمیده ھمانا خصلت
تراشیدن ، و کندن موی زیر بغل کوتاه کردن سبیل، گرفتن ناخن، (ختنه

او  هحسنه و نیکو بھای  در این خصلتموی عانه) امام کسی است که مردم 
شخصی مقتدی ھا  ت ابراھیم را در این خصلترند و خداوند حضک می داتاق

 ÷به قرار داد. برای کسانی که رضایت خدا را بطلبند. و اما گفته ابراھیم

رساند ابراھیم در  می است کهای  جمله این یک ﴾ُذّرِ�َِّ�� َوِمن ﴿ که فرمودند:
قالب رجا و خواھش از خداوند درخواست نموده که ھمه فرزندان او را 
امامانی برای مردم قرار دھد که مردم را به سوی خدا دعوت کنند خداوند 

ی ھا انسان وتابراھیم در میان فرزندان ای  سبحان به ابراھیم جواب داد که
تبھکار و بد عمل وجود خواھد داشت و ی ھا انسان ح و نیک رفتار وصال

تبھکار و بد عمل در میان ی ھا انسان سزاوار نیست و ھرگز امکان ندارد که
 .١فرزندان تو قدوه صالحه برای مردم باشند

ٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ فرماید: می به ھمین خاطر است خداوند در قرآن ٰ بَِها  مُ  َۧووَ�َّ
نُتم 

َ
َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ بَنِيهِ َو�َۡعُقوُب َ�ٰبَِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

ۡسلُِموَن  ترجمه: ابراھیم و یعقوب به فرزندان خود راجع . ]۱۳۲[البقرة:  ﴾١٣٢مُّ
، فرزندانای  ودندمفرمان خدا سفارش و توصیه نی  در بارهبه تسلیم بودن 

 پیوسته از آن آیین پیروی کنید و تا پای جانبرگزید را به آیین پاک خدا شما 

                                                 
 .۲/۱۰۸تفسیر قرطبی ج ۱۳۸-۱/۱۳۷فتح القدیر للشوکانی ج -١



 ١١   : در مورد عصمت ائمه اهل تشیع، دالیل ایشان و...بحث اول

 تسلیم رضای خدا نباشید. سپردن
این است عھد و پیمان که عبارت است از دین مبین اسالم که ابراھیم از 
خداوند آن را طلبید برای فرزندانش اما خداوند در جواب تنھا به فرزندان 

  .١را عطا فرمودندصالح ابراھیم این مقام و منصب 

ِيَن ﴿ فرمایند: می خداوند -۱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َّ ُ َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ إِ�َّ
َكٰوةَ َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ . ]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥يُقِيُموَن ٱلصَّ

دوست شما تنھا خدا و رسولش و دسته ایمان دارانند که «ترجمه: 
ھا  . شیعه»د و رو به خدا در رکوع اندندھ می خوانند و زکات می نماز

علی به امامت بعد از  بر احقیت و اولویتاند  به این آیه استدالل کرده
این آیه بر شرعیت امامت اینکه  بهاند  نجا که اعتبار کردهپیامبر از آ

  ٢علی داللت دارد بعد از پیامبر.
فراتر گذاشته و مدعی اجماع ھستند بر امامت از این ھم پا ھا  بلکه شیعه

: (مفسرین و محدثین به دگوی می علی تا جایی که (ابن مطھر حلی رافضی)
صورت عام و خاص اتفاق نظر دارند که این آیه در مورد علی نازل شده چون 
علی در حالی که در نماز و در رکوع بود مسکینی آمد و طلب بخشش کرد 

 ٣ه او صدقه داد.علی ھم در ھمان حال ب
در جواب این شبھه و رد آن خواھیم گفت: این آیه اصًال ھیچ چیزی را از 

واھد کرد چون این آیه مجموع ایمان خادعا دارند ثابت نھا  آنچه که شیعه
از ابوجعفر محمد بن علی  سدھد نه تنھا علی می داران را مورد خطاب قرار

ُ َورَُسوُ�ُۥ﴿ در مورد معنیاند  سؤال کرده سابی طالب َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ  ﴾إِ�َّ

                                                 
 .۱۰۸/ ۲تفسیر قرطبی ج -١
 .۱۸۲/ ۲مجمع البیان ج -٢
 .۱۴۷البن المطھر الحلی ص ةممنھاج الکرا -٣



 رد کردن عقیدۀ به امام معصوم   ١٢

(آیا منظور علی بن ابی طالب است؟) در جواب گفته: علی ھم جزو مؤمنین 
یکی دیگر از علما ، شود می گوید: این آیه تمام مؤمنین را شامل می و او، است

ِينَ ﴿ گوید این قول واضح و آشکاری است چون کلمه می به نام (نحاس)  ﴾ٱ�َّ
  ١شود نه تنھا برای یک فرد. می اعت استعمالبرای جم

بر تفسیر اند  که تکیه کردهھا  شیعهھای  پس مشخص شد دالئل و گفته
 خاص خودشان از این آیه.

 در مورد احقیت علی به خالفت

َج َوقَۡرَن ﴿: فرمایند می که قول خداوند -۲ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
ۥٓۚ ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  َ َورَُسوَ�ُ ِطۡعَن ٱ�َّ

َ
َكٰوةَ َوأ لَٰوةَ َوَءا�َِ� ٱلزَّ قِۡمَن ٱلصَّ

َ
� َوأ وَ�ٰ

ُ
ٱۡ�

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم 
َ
ُ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ َما يُرِ�ُد ٱ�َّ إِ�َّ

ترجمه: در خانه ھایتان بنشینید و آرام . ]۳۳[األحزاب:  ﴾٣٣�َ�ۡطِه�ٗ 
حجاب و ضرورت از منزل بیرون نروید) و ھمانند  گیرید (بدون

کنید نماز به پا دارید  یدوران جاھلیت پیشین آرایش و خود آرائی م
و زکات مال به فقیران بدھید از فرمان خدا و رسول خدا اطاعت 
 کنید و خارج نشوید شما که اھل دین خانه (نبّوت) ھستید خدای

کند و شما را از ھر عیب خواھد رجس ھر آالیش را از شما دور  می
 پاک و منزه گرداند.

برای اثبات بدعت خود در خالل آیات گذشته ھا  بعد از اینکه شیعه
متوسل شده و پناه آورده و  سوره األحزاب ۳۳شکست فاحش خوردند به آیه 

ۡهَل ٱۡ�َۡيِت ﴿ کلمه اند: گفته
َ
در این آیه تنھا در پیامبر و علی بن ابی طالب  ﴾أ

شود و تنھا منظور ایشان است تا از  می سن و حسین خالصهو فاطمه و ح
                                                 

 .۶/۲۲۱تفسیر قرطبی ج -١



 ١٣   : در مورد عصمت ائمه اهل تشیع، دالیل ایشان و...بحث اول

این کانال مقدمه سازی کنند برای ھدفی دیگر و آن ھم این است که تمامی 
این آیه ، بنا به منطوق آیه گذشته ھا زشتی ائمه معصوم مبرا ھستند از تمامی

 و ائمه ھم از تمام، رابطه با عصمت آل بیت خواھان مدح و تعظیم است در
  ١و خطاھا به طبع آل بیت مبرا ھستند.ھا  و گناه ھا شتیز

 از این آیهھا  گویم این نوع تفسیر و برداشت که شیعه می این ادعا رّد در 
و  »رجس« کنند مخالف است با آنچه اھل لغت در تفسیر و معنای کلمه می

 اند. آورده و بیان نموده »تطھیر«
  ٢آید. می از معانی کهاھل لغت کلمه رجس را تفسیر کرده بر یکی 

ا� «فرمایند  می پیامبر ھم در یکی از دعاھای خود چرک و پلیدی: -۱
 برم. می خداوندا از پلیدی به تو پناه »عوُذ بک من الرجسأ �إ

یعنی  »غضب«و ، یعنی سزای گناه و کار بد کسی را دادن عقاب: -۲

ِيَن َ� َوَ�ۡجَعُل ٱلرِّۡجَس َ�َ ﴿ فرمایند می خشمگین شدن قرآن ٱ�َّ
خداوند انتقام و خشمگینی خود را بر کسانی که عقل  ﴾١٠٠َ�ۡعقِلُوَن 

 ندارند قرار خواھد داد.

ْ ٱلرِّۡجَس ﴿: فرماید می خداوند، یپرست بت االوثان: -۳  از ﴾فَٱۡجَتنُِبوا
 ی پرھیز و دوری کنید.پرست بت

َما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: می تردید دودلی خداوند الشک: -۴ ُ ِ�ُۡذهَِب إِ�َّ ٱ�َّ
ۡهَل ٱۡ�َۡيِت َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ�ٗ 

َ
بعد از اینکه  ٣﴾٣٣� َعنُ�ُم ٱلرِّۡجَس أ

مروری کردیم روشن شد که معنای  »الرجس« نی لغوی کلمهرمعاب

                                                 
 .۵۰ص ۱مجمع البیان، للطبرسی ،ج -١
 .۲/۱۰۵ج ةقتیبالغریب البن  ۱/۹۹مختارالصحاح ج ۶/۹۴لسان العرب ج -٢
 قبًال معنی شده. -٣



 رد کردن عقیدۀ به امام معصوم   ١٤

مادی  چرخد پلیدی می آن در حول و حوش پلیدی مادی و معنوی
 و مدفوع و ... ، مانند ادار

و عبادت برای ، معنوی مانند شک در وجود خداوندو امار رجس و پلیدی 
 غیر خدا.

از عصمت ، ادعا دارندھا  بنابراین ھیچ گونه ارتباطی بین آنچه که شیعه
خود که  چنانامامانشان و بین این آیه وجود ندارد زیرا پاک بودن اھل بیت آن

یک عدم ، بارتند ازع فرمایند به چند اموری محقق خواھد شد که می آیه
در دوران جاھلی شایع بود دو که  چنانرج و خودنمائی در برابر بیگانه آنتب

و به واقع ، اقامه نماز سه ادای فریضه زکات و اطاعت از خدا و رسول خدا
بودن و عملی شدن تمامی این امور طھر (پاکی) برای اھل بیت بلکه برای 

 انجامتمامی کسانی که این نوع طاعات و عبادت را به خاطر رضای خدا 

 »اذهاب الرجس«دھند حاصل خواھد شد. تطھیر و پاک بودن از پلیدی  می
از آن ھا  شیعهکه  چنانرساند (آن نمی عصمت از گناه را به صورت اطالق

در قرآن در مورد  »تطهري« ھم آمدن کلمهکنند) و دلیل ایشان  می برداشت
 باشد. می غیر اھل بیت

ْ َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا ﴿ ْ بُِذنُو�ِِهۡم َخلَُطوا َوَءاَخَر َسّيًِئا َعَ� َوَءاَخُروَن ٱۡ�َ�َفُوا
َ َ�ُفورٞ  ن َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ُ أ ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَةٗ  ١٠٢رَِّحيٌم  ٱ�َّ

َ
 ُخۡذ مِۡن أ

َُّهۡمۗ َوٱ ٰوتََك َسَ�نٞ َصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَ ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها وَ  ُ َسِميٌع ل َّ�
به گناه نفاق خود ھا  آن از و بعضی دیگر .]۱۰۳ - ۱۰۲[التوبة:  ﴾١٠٣َعلِيٌم 

 اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح ھر دو به جای آوردند.
امید باشد که خدا توبه آنان را بپذیرد که البته خدا آمرزنده و مھربانست 

ریافت دار تا بدان صدقات تو از مؤمنان صدقات را درسول ما ای  )۱۰۲(
را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در ھا  آن را پاک سازی وھا  آن نفوس
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  ).۱۰۳شنوا و داناست ( شود و خداھا  آن حق ؟آنان موجب تسلی خاطر
صحبت شده نوعی گناه مرتکب شده و اگر ھا  آن قومی که در این آیه از

بر قومی که آشکارا به گناھان ، عصمت از گناه بود »طهريتَ « منظور از کلمه
شد که از مال خود صدقه بدھند به مستمندان  نمی خود اعتراف کرده اطالق

 تا بواسطه آن خود را تطھیر و تزکیه بخشند.

ن ﴿: خوانیم خداوند فرموده می و از سوره نمل
َ
ٓ أ َ�َما َ�َن َجَواَب قَۡوِمهِۦٓ إِ�َّ

 ْ ْ َءاَل لُوٖط قَالُٓوا ۡخرُِجٓوا
َ
نَاٞس �َ  أ

ُ
ُهۡم � ُروَن ّمِن قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ إِ�َّ . ]۵۶[النمل:  ﴾٥٦َتَطهَّ

ر گفتند که لوط را با ھمه اھل قوم لوط به او جواب ندادند جز آنکه با یکدیگ
 ، جویند از شھر خود بیرون کنید می ش که از این کار تنزه و دوریبیت

و با وجود آن ، لوط معصوم نبودند از گناهدر حالی که دو تا دختر حضرت 
خواستند  می و قوم لوط ھماند  ھم جزو آل لوط بوده و به تطھیر و صف شده

تطھیر و پاک بودن آل بیت پیامبر ھمانند ، که آل لوط را از شھر بیرون کرده
 باشد. می تطھیر و پاک بودن آل بیت حضرت لوط

ن  رَِجالٞ ﴿ :فرمایند می باز ھم خداوند در شأن اصحاب
َ
ْۚ ُ�ِبُّوَن أ ُروا َ�َتَطهَّ

ّهِرِ�َن  ُ ُ�ِبُّ ٱلُۡمطَّ ترجمه: مردانی ھستند که دوست . ]۱۰۸[التوبة:  ﴾١٠٨َوٱ�َّ
دارند به پاکی زندگی کنند خداوند ھم پاکان را دوست دارد و از آنان 

ول نکرده به اینکه بدر میان امت اسالم ھیچ کس ق ؛خشنود خواھد شد
و پلیدی مادی و  گناه ازھا  آن که در آن مسجد بوده و یا بعضی ازکسانی 

علی رغم آنکه خداوند سبحان ایشان را توصیف کرده اند  معنوی معصوم بوده
به اینکه ایشان دوست دارند که پاک شوند و خداوند پاکان را دوست دارد و 

 از آنان راضی خواھد شد.
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  (ب) سنت مبارکه پیامبر اکرم
خود به سنت پیامبر ھم متوسل شده برای اثبات عصمت امامان ھا  هشیع

ز باب او به آنان استدالل نموده و استدالل کردن ایشان به سنت نبوی 
ن ھم دارند و آ یبلکه ھدف و منظور مشخص ایمان و تصدیق به سنت نبوده

به گمان ایشان ، این است که در بعضی از این احادیث نوعی شبه وجود دارد
است برای بدعت گذاری ای  شبه و عدم وضوح تکیه گاه و پشتبانه این نوع
احادیثی را از ، عصمت امامان و آمدن امام غائب ایشان (مھدی) وایشان 

دم عو ھمگی این احادیث بدعت گذاری و سفاھت و اند  طریق امامان آورده
 سازد. می نمایان را درک واقعی ایشان را از روح دین و احادیث ظاھر

برای ھمین مسائل اوًال احادیثی را از اھل سنت و  ھمین اساس وو بر 
  آوریم. می رافضی راھای  سپس احادیث شیعه

 احادیث اھل سنت -١

 ) روایت کرده احتجاج نموده وةبه حدیثی که جابر از (سمرھا  هشیع
امیر بر مردم حکم خواھند گویند که رسول خدا فرموده در آینده دوازده  می

که تا اآلن از پیامبر نشنیده بودم پدرم ، بودای  گفت این کلمه )ةکرد (سمر
و در  ١گفت که منظور پیامبر این بوده ھمه از طایفه قریش خواھند بود.

گوید از پیامبر  می روایتی دیگر که مسلم آن را روایت نموده از حضرت جابر
ه گفت الیزال اسالم عزیز خواھد بود تا دوازده خلیف می خدا شنیدم که

به ، سپس گفت این کلمه را نفھمیدم که منظور پیامبر چیست، خالفت کنند
پدرم گفتم منظور رسول خدا چه بود پدرم گفت رسول خدا فرموده که ھمه 

                                                 
 .۸/۱۲۷رواه البخاری فی صحیحه ج -١
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این احادیث را استمساک و دلیلی برای خود ھا  شیعه ١از قریش خواھند بود.
ی دارند بلکه قرار داده نه به خاطر اینکه به احادیث رسول الله ایمان واقع

در این دو حدیث یک نوع شبه وجود دارد که با بدعت گذاری و اینکه  بخاطر
اما وقتی که این نوع احادیث صحیح را مورد ، ھوا پرستی ایشان موافق است

به این نتیجه خواھیم رسید که این نوع از احادیث ھرگز  بررسی قرار دھیم
 د سبب.حجت و دلیل برای ایشان نخواھند بود بخاطر چن

این نوع احادیث نص قطعی و واقعی ھستند بر اینکه دوازده امیر و یا  -۱
خلیفه خواھند آمد و به صورت فعلی و عملی به روایت مسلم دوازده 

، این در واقع پیام این دو حدیث است، بر مسلمین حکم خواھند کرد
و از طرف دیگر وقتی که سیرت و زندگی نامه ائمه شیعه را مالحظه 

بررسی کنیم خواھیم یافت که قسمت اعظم ائمه شیعه حتی بر و 
بلکه قضیه بر عکس است اند  نفس خود ھم ھیچ گونه حکمی نداشته

 اند. و زیر حکم کسانی دیگر به حیات خود دامه داده
ف به و عصور مختل ھا زمان یشه و در خیلیو در طول زندگی ایشان ھم

 ند.ا صورت تبعید و دور از مملکت خود زیسته
 رسانند که اسالم از این به بعد عزیز و می این نوع احادیث این را -۲

استوار خواھد بود و کسی که زندگی امامان شیعه را بنگرد و 
وضعیت اسالم را ھم مورد مطالعه و بررسی قرار دھد خواھد دید که 

بلکه اصًال ، عزت اسالم در یک عصر و زمان با زمانی دیگر تفاوت دارد
خودشان عقیده دارند که  چنان(مھدی) آنھا  هم شیعامام دوازدھ

یی که اصًال نخواھد توانست ھا قرن مخفی و پنھان است در طول
پس چطور و از کجا و چه ، حتی از نفس خودش ھم حمایت کند

                                                 
 .۲/۱۴۵۳صحیح مسلم ج -١
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 کانالی خواھد توانست که از اسالم و سرزمین آن حمایت کند.
ر عصر و زمان و عزت اسالم و دوران و صفحات زرین اسالم د، اسالم -۳

و در عھد و دوران ، خلفای بنی امیه و بنی عباس و بنی عثمان بوده
امامان شیعه ھیچ نوع افتخاراتی را برای اسالم و مسلمین نخواھیم 

 ی تاریخ نخواھیم یافت.ھا کتاب دید و در

 احادیث اھل تشیع -٢
خود ھای  گذاری احادیث زیادی را به عنوان پشتوانه بدعتھا  هشیع

اما مھر و عالمت گذاری عموم بر این احادیث این است که این نوع اند  آورده
مجھول و شناخته نشده ھا  آن احادیث یا منقطع االسناد و روایت کنندگان

کسانی ھستند که مشھورند به کذب و دروغ بر ھا  آن میان ھستند یا در
ه ھمگی طعنه وجود دارد کھا  آن و یا در دیانت و خداشناسی، رسول خدا

حدیث روایت شده را از درجه اعتبار ساقط ، این موارد و یا فرد فرد آن
 خواھد کرد.

 .١نیافتم ھا رافضی گوتر از فرمایند: ھیچ قومی را دروغ می /امام شافعی
اھل علم از طریق نقل و روایت و  :فرمایند می/ شیخ االسالم ابن تیمیه

طوایف ھستند. و ترین  دروغ گو ھا رافضی اسناد اتفاق نظر دارند بر اینکه
دروغ گوئی در میان آنان قدمت تاریخی دارد. و به ھمین خاطر پیشوایان 

 ٢دانند. می ویژگی خاص آنان را در زیاد دروغ گوئی
رافضی در  )مفید(توان نام برد آنچه که شیخ  می و از جمله این احادیث

الوداع  حجةآورده (خداوند جبرئیل را در  »روضة الواعظني«کتاب خود 

                                                 
 .۱/۲۰۸و سنن بیھقی ج ۳/۵۰۲ج ةلسنمنھاج ا -١
 .۱/۵۹ج ةلسنمنھاج ا -٢
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گشتند نزد ایشان فرستاد و گفت  می ھنگامی که پیامبر از مکه به مدینه بر
و مردم ، گوید: علی را به امامت منصوب کن می کند و می خداوند به تو سالم

گاه کن که علی در آینده خلیفه ایشان خواھد شد  به جبرئیل ج پیامبر، را آ
ر من خداوند اصحاب و یاران من را به علی خشمگین ساخت برادای  گفت:

ترسم که اگر اعالم کنم یاران  می من، آید نمی چون اصحاب از علی خوششان
به ، ھمه علیه من عکس العمل نشان دھند و به من آسیبی برسانندمن 

ھمین خاطر از حق تعالی برای من معذرت بیاور که این کار در توان من 
، را اعالم کرد ج برگشت خدمت حق عالی و معذرت محمدجبرئیل ، نیست

پیامبر ھم ھمانند دفعه ، اما خداوند بار دیگر جبرئیل را نزد پیامبر فرستاد
، اولی از جبرئیل درخواست کرد که نزد پروردگار برای او معذرت بیاورد

خدمت  سپس جبرئیل به خدمت حق تعالی برگشت و برای بار سوم جواب را
اما این بار پیامبر با خشم و غضب و عتاب حق ، حق تعالی عرضه نمودند

تعالی مواجه شد و جبرئیل را برای بار سوم فرستاد و گفت به محمد بگو 
(ای پیامبر تبلیغ کن آنچه که از طرف خداوند بر تو نازل شده و اگر این کار 

ان خود را جمع کرد و ای) پیامبر ناگزیر یار را نکنی رسالت را تبلیغ نکرده
ھیچ کس ، امیر المؤمنین و خلیفه رّب العالمین است ÷مردم علیای  گفت

کسی که من دوست او باشم علی ھم ، حق ندارد بعد از من خلیفه شود
خداوندا کسی که به والیت علی راضی باشد او را سرپرستی ، دوست اوست

 ان حدیث)(پای کن. یاو دشمن با کن و کسی که با علی دشمنی کند
شیخ االسالم محمد ابن عبدالوھاب جواب شیخ مفید رافضی را داده و 
 این حدیث ساخته و پرداخته ذھن او و ھمفکرانش را به قرار زیر رد نموده و

ایماندار واقعی بنگر حدیث آن دروغگویانی که سستی و ای  ( فرماید می
برای دروغ  کهھستند عواملی ھا  این سخیف بودن الفاظ و پوچی ھدف ھمه

ھم کسانی  ھا رافضی و در میان، آن حدیث دست به دست ھم دادهبودن 
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زیرا در آن حدیث ، اند عقیده به صحت آن را دارند بدرستی که به ھالک رفته
شخصیت (پیامبر) که شخصیت معصوم است متھم شده در ابتدای کار به 

پیامبران و نقص ، عدم امتثال امر پروردگار و این ھم یک نوع نقص است
 باشد. می علیھم السالم کفر

رای پیامبرش انتخاب کرده که با بو از طرف دیگر خداوند یارانی را 
 سشخصیت در میان اھل بیت او یعنی (علیترین  و برجستهترین  سرشناس

و مایه شرمساری پیامبر  به دشمنی و کینه توزی خواھند پرداخت...!؟
 خواھند شد.

ار نسبت به شخص حتقیک نوع اسخفاف و ا و در این روایت ساخته شده
یی که قرآن از پیامبر و ھا تعریف ھا و و با تمامی مدح، پیامبر وجود دارد

 فرماید: می آیه یک سوره الفتح کهھا  آن ترین اصحاب کرده و از جمله روشن

﴿ َ ارِ �ُّ آُء َ�َ ٱلُۡكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ ٗعا مَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

 � ُجودِ ثَرِ ٱلسُّ
َ
ِ َورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن ٱ�َّ ُسجَّ
ۡخَرَج َشۡ� 

َ
ِ�يِل َكَزۡرٍع أ � َوَمثَلُُهۡم ِ� ٱۡ�ِ هُۥ اَزرَ  َٔ ُهۥ َ�  َٔ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ

 ُ ۗ وََعَد ٱ�َّ اَر اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم ٱۡلُكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِۦ ُ�ۡعِجُب ٱلزُّ فَٱۡسَتۡغلََظ فَٱۡسَتَوٰى َ�َ
ۡجًرا َعِظيَمۢ� 

َ
ۡغفَِرٗة َوأ ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم مَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ   .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ٱ�َّ

ر کافران بسیار براھانش ترجمه: محمد فرستاده خداست و یاران و ھم
دل سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مھربانند آنان را در حال رکوع و سجود 

سجده شان بر اثر ھا عالمت طلبند می بنگری که فضل خدا و خشودی او را
و مثل ، در تورات استھا  آن در چھره ھایشان (معلوم) است این وصف حال

را بیرون آورده او را کمک کند اش  نهماند که جواای  حالشان در انجیل بدانه
پس او محکم شود و بر روی ساقش بایستد که کشاورزان را به تعجب آورد تا 

(عالمت سجده دار) به خشم آورد خدا به مؤمنین و ھا  آن ها باینکه کفار ر
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 نیکوکاران آمرزش و پاداش بزرگی را وعده داده است.
و عقیده به مسائلی که ، یارانشاین تعریف رسای خداوند است از پیامبر و 

 جگویا که پیامبر، با قرآن و سنت متواتر مخالفت داشته باشد کفر است
 ترسیده که مبادا مردم به او ضرر برسانند...؟! 

ُ َ�ۡعِصُمَك ِمَن ٱ�َّاِس� ﴿: فرمایند می خداوند خداوند تو  .]۶۷[المائدة:  ﴾َوٱ�َّ
این را خداوند آشکارا و قبًال به ، اشترا از شر و آزار مردمان محفوظ خواھد د

و عقیده بنده این است که عدم توکل پیامبر بر خدا در ، پیامبر درس داده بود
  شود. می آنچه که خدا به او وعده داده بود یک نوع نقص برای پیامبر تلقی

و از طرف دیگر این روایت دروغ ، و عقیده به نقص پیامبر ھم کفر است
و رسول خدا دروغ بسته ن بر خداوند است و ظالمتر از کسی که به خدا تبس

و کسی که آن را حالل دانسته در حقیقت کافر شده و  چه کسی است؟
 کسی که در آینده ھم آن را حالل بداند فاسق خواھد شد.

ھیچ نص صریح و قاطعی که بر خالفت علی  »موالهُ  تُ نمن كُ «و در جمله 

 آن را ادعا سد و اگر داشت قبل از ھر کس علیداللت کند وجود ندار
 زیرا علی بیشتر از ھر فرد دیگری معنا و تفسیر و مراد آن را، کرد می
و اینکه علی مدعی منصب خالفت شده ولی چون قدرت فیزیکی ، دانست می

و دعوای اینکه ، و بدون دلیل است آن ھم باطلاند  نداشت به او نداده
مله نص صریح بر خالفت او بوده اما از خواسته علم داشته که این ج سعلی

اثرتر و پوچتر و بیھوده تر از آن است  بی خود دست برداشته چون تقیه کرده
  ١که برای باطل کردن آن اقامه دلیل کرد.

 ھا رافضی در پایان این قسمت را به گفته شیخ االسالم ابن تیمیه در مورد
بر مخالفه  ھا رافضی آن نیست کهگویند (شکی در  می خاتمه خواھم داد که
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چون در میان عترت ، کردن با عترت پیامبر و اجماع صحابه اتفاق نظر دارند

. بعةنه در زمان و حیات پیامبر و نه در حیات خلفای ار» بنی هاشم«پیامبر 
به امامت دوازده امام قول  معتقد عثمان و علی ھیچ احدی، عمر، ابوبکر
ھیچ کسی را معصوم ندانسته و به کافر بودن خلفای  و به غیر از پیامبر نبوده

کسی دھن نگشوده بلکه فراتر از آن اصًال ھیچ  عمر و عثمان، ثالثه ابوبکر
 ١کسی در امامت ایشان طعنه نزده و اعتراض ننموده.

اساس بودن  بی بعد از بیان کردن ادله نقلیه شیعه و ظاھر کردن ضعف و
محتوایشان  بی ت خود و عقیده پوچ وحجت و استدالالت ایشان برای نجا

که به بحث در مورد دالئل ، اند به آنچه که حجت عقلیه نامیدهاند  پناه برده
 عقلی ایشان تا حدودی ھم خواھیم پرداخت به قرار زیر.

 دّوم ادله عقلی (آرزو و هوس)
ای  واقع آمیخته رکه داند  آوردهاند  عقلی نامیده راھا  آن دالئلی کهھا  هشیع

ھمسو با انحرافات کینه توزانه و آرزوھای ، ھستند از شھوت و ھوی و ھوس
 ، توان خالصه کرد می را در چند نکته زیرھا  آن که مھمترین، شیطانی
امام جانشین پیامبر است و او والیت عامه دارد بر مردم در دین و  :اول

اتفاق شرط عصمت در پیامبر به طور که  چناندنیا و قائم مقام پیامبر است آن
و خالصه دالئلی که بر ، باشد می در امام ھم به صورت الزام شرط، است

ن ھم آکنند بر عصمت امام ھم داللت دارند. و  می عصمت پیامبر داللت
و ، منتفی بودن فائده نصب امام است به فرض اینکه اگر معصوم نباشد

 آید اگر امام معصوم نباشد. می رتسلسل به با
قید نشده) اگر امام یت از امام مطلق است (و به چیزی مامر به تبع :دوم
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 معصوم نباشد و ھمانند غیر خود به نوعی از انواع گناه دچار شود الزم
و آن ھم قبیح زشت و ، آید که خداوند آمر به فعل معصیت و گناه باشد می

زیرا امام حافظ شریعت است و ھر کس ، ناپسند است به نسبت حق تعالی
 اشد عصمت او امری الزم است.حافظ شریعت ب

ه و خطأ نسبت به جنس بشر امری است که ممکن و ھرگاه ااشتب :سوم
بخواھیم اشتباه ممکن را برطرف کنیم الزم است به کسی مراجعه کنیم که 

 باشد و ال غیر. می اشتباه نکرده باشد و آن ھم شخص معصوم
زیرا اندیشه اگر مردم ھمه معصوم باشند نیازی به امام نیست  :چھارم

 گردد به سر زدن اشتباه و گناه از مکلفین. می واجب بودن وجود امام بر
توان  می خیلی آساناند  را ادله عقلیه نامیدهھا  آن و بدون شک دالئلی که

پایه  بی دالئل واھی و مهھ در حقیقت این، جواب رد داد به قرار زیرھا  آن به
انتقادات را بر علیه آنان به ھیجان در موجی از ھا  هو اساس از طرف شیع

که ھمراه است با یک نوع سبکی و خواری و زشت و ، آورده و شکل داده
 دالئل ایشان واھی و، اذھان بقیه مسلمانان رھره آنان دقبیح جلوه دادن چ

  اساس و مستند عقلی و نقلی ندارند. بی
اھب معاشرت لل و مذمفرمایند: با خیلی از مردمان اھل  می/ ابن سالم

تر  اما چرکین، ام و ھمزیستی داشته ام و با اھل کالم مباحثه و مکالمه داشته
ام و برخورد  را ھرگز نیافته ھا رافضی تر از تر و احمق و پلیدتر و حجت ضعیف

  ١ام. ننموده
امام قائم مقام پیامبر است و ، ھا رافضی و آن بدان جھت است که گفته

ند شرعی دارد و نه تاست نه مسای  است گفته اینکه الزامًا امام معصوم
ھرگاه خطأ و ، شود می مستند عقلی در حالی که پیامبر به وحی تأیید
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گاه کرده و بر خطأ او را می اشتباھی از او سر نخواھد  تایید زند فورًا او را آ
چه؟ سرزدن خطأ از غیر پیامبر بدون تصویب و پشتبانه  راما غیر پیامب، کرد

وارد و واقع خواھد شد مگر اینکه راز صالحانه و نھانی در درون او وحی قطعًا 
گاه شود.  باشد که از طریق آن به نوعی آ

و از کانال وحی  .شود می د امام به وحی تأییدنو کسانی که عقیده دار
گاھی از بعضی مسائل خبردار شود امام را پیامبر قرار  می برای اطالع و آ

 .العياذ باهللا، کند می سان را از دین خارجداده و این ھم کفر است و ان
امام معصوم امت مسلمان را از گناه و ، گویند می که ھا رافضی و اما گفته

تاریخ ، خطاء حمایت خواھد کرد و نخواھد گذاشت که در گناه واقع شوند
و کسانی که تاریخ را بررسی کنند خواھند دید ، دروغ بودن آن را ثابت کرده

به نسبت ھمه مذاھب اسالمی دیگر تفرقه و اختالف و ھا  هکه در میان شیع
وجود دارد و  بیشتر گروه گروه شدن و رخنه و شکاف در اسالم و اصول آن

و در مواقع حساس ایشان را عصمت امامان ھرگز به داد ایشان نرسیده 
و ھر دسته و گروھی اند  بلکه عالوه بر آن گروه گروه شده، حمایت ننموده

اما عقیده اھل سنت و جماعت ، لعن و نفرین کرده و خواھد کرددیگری را 
که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول الله مبتنی است به درستی اسالم و 

به بعد الله از این شاء سرزمین اسالمی را حمایت نموده و تا به اآلن (و ان
اول به ، پاسداری کرده و خواھد کردھم) از دستاوردھای اسالم و مسلمین 

 عمل به سمان محکم خدا و در سایهیرکت فضل خدا و فضل تمسک به رب
سنت رسول الله و اجماع امت زیرا محال است که امت اسالمی بر خطاء 
اجماع کنند ھر چند که خطای بعضی از امت امری است ممکن اما اینکه 

 رسول خدا، باشنده اشتباه کرده بعضی اشتباه کنند معنی این نیست که ھم

اهللا ىلع اجلماعِة فَمن  اً و�دُ دبأ مَة ىلع ضاللةٍ مُع اُهللا هِذهِ األ�ال «یند: فرما می



 ٢٥   : در مورد عصمت ائمه اهل تشیع، دالیل ایشان و...بحث اول

 ١.»انلار شذَّ شذَّ يف
ترجمه: خداوند این امت را بر گمراھی ھرگز اجماع نخواھد داد و توفیق 

دا ست و کسی که از جماعت مسلمانان جو برکت خدا ھمراه با جماعت ا
 شود رو به جھنم خواھد رفت.

�م يبداً فعلأىلع الّضاللِة  ميّت أمَع لن جتت« :در روایت طبرانی آمدهو 
امت من ھرگز بر گمراھی اجماع نخواھند  ٢»َد اهللا ىلع اجلماعةِ ينَّ إباجلماعٍة ف

 کرد پایبند جماعت باشید زیرا برکت و توفیق خداوند ھمراه جماعت است.

 عُ مىّت ال جتتمأنَّ إ« :فرموده ج رکند که پیامب می انس ابن مالک روایت
 ٣.»عظماأل �م بالسواديختالف فعلتم اإليذا رأإىلع الضاللة ف

بدرستی امت من بر گمراھی اتفاق نخواھند کرد ھرگاه مظاھر اختالف را 
 ».زیرا جماعت بیشتر به حق نزدیکترند«دیدی به جمعیت بیشتر بپیوندی 

اویه به مناقشه در مورد بیعت امام حسن با مع ھا رافضی امام بغدادی با
در مورد بیعت امام حسن با معاویه  ھا رافضی پرداخته و گفته (ھرگاه از

به خود اجازه نخواھند ، با ایشان دست بیعت داده نچرا حسسئوال کنی که 
کنند مھر تأیید بر والیت  قرارادادکه بگویند کار درستی کرده باشد چون اگر 

 در حالی که معاویه نزد ایشان کافر و ظالم بوده. معاویه گذاشته
و به خود ھم اجازه نخواھند داد که بگویند کار غلطی کرده و دچار 

این کار عصمت حسن را به عنوان ، چون اگر قرار بر این باشد، اشتباه شده
  ٤کند. می امام باطل
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ای آشکارا گفته برای اثبات ادع» البغدادی«خواھیم دید که امام  بله:
که «عصمت ائمه شیعه نیاز به دلیل شرعی صحیح و یا عقلی ثابت داریم 

و کارکردھای آل بیت در مدت حیات ایشان ھمه و ھا  بلکه گفته» نداریم
ھم به آن  ایشان ھات ایشان ھمانند سایرین بوده و خوداھمه گواه بر اشتب

عت و این ھم بدون شک موافق با عقیده اھل سنت و جما، ودهاعتراف نم
 .هاست و مخالف با مذھب رافضه در ادعای عصمت ائم

 



 

 
 

 

 :مبحث دوم
 در مورد والیت فقیه و دالئل آن

بعد از آنکه در مورد عصمت امامان اھل تشیع توضیح دادیم و ھمچنین 
 بیان کردیم که عصمت ائمه یک نوع بدعت و گمراھی است.

ینک بحث را ادامه خواھیم داد در مورد یک بدعت جدید دیگر که ا
 ای را برای آن نخواھیم است و در شریعت صیغه ھا رافضی ساخته و پرداخته

عقیده دارند که امام  ھا رافضی، باشد می و آن ھم بدعت (والیت فقیه)، یافت
گردد و جامعه و امت در آن  می چون امامت او به خدا بر، باشدباید معصوم 

پس چطور ، زیرا امت از خطأ و اشتباه معصوم نیستند، اختیاری ندارند
 اختیار این را دارند که یک انسان معصوم را انتخاب کنند!

بینیم مفھوم و  می چون طرز تفکری دارندھم ھا رافضی و از آنجا که
صوم گذاشته بودند این بار آن را زیر و رو کرده و با صفاتی که برای امام مع

که این ھم یکی اند  دیگر آورده و آن را (والیت فقیه) نامیدهای  نام و صیغه
بخصوص در مورد آنچه که ارتباط ، باشد می ایشانھای  گذاری دیگر از بدعت

 که ھمگی، دارد با انتخاب امام و یا نائب و صالحیات آن نائب از طرف مردم
که از ، را در رابطه با انتظار فرج از امام مزعوم و واھی ھا رافضی عقیدهھا  این

دیر زمان است غیبت کرده و نوعی یأس و ناامیدی در دل پیروان آن مکتب 
 ایجاد نموده نسخ و باطل خواھد نمود. 

این را و ، را در برگرفته ھا رافضی و بیھوده و پوچ بودن آن دل ھمگی
خوانیم به قرار  می عصر خود یھا رافضی رھبرھای  گفتهصورت واضح در ب

 زیر:
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ی امام اگوید: (بیش از یک ھزار سال است که بر غیبت کبر می خمینی
که مصلحت نگذرد و شاید ھزاران سال ھم بگذرد بدون ای می »مھدی«ما 

اقتضا کند که امام منتظر بیاید و ظھور کند و در طول این مدت طوالنی 
میل که  چنانکه مردم آن ، م اسالمی تعطیل خواھند شدغیبت آیا احکا

قوانین و احکامی که اسالم آشکار و بیان ، داشته باشند عمل خواھند کرد
در طول ھا  آن و در راستای نشر و گسترش و اجرای، کرد و فیصله داد

برای مدت ھا  آن آیا ھمگی، بیست و سه سال تالش فراوان و چشمگیری کرد
بس؟ آیا شریعت عمر مفید آن قوانین را مثًال به دویست محدودی بوده و 

 سال تخمین و تحدید کرده؟
ی اسالم ھمه دستاوردھای او آیا سزاوار است که بعد از زمان غیبت صغر

 خود را از دست بدھد؟ 
ھمچون طرز تفکری و ھمچون رأیی به نظر بنده بدتر از آن است که 

  ١.بگوئیم اسالم بکلی نسخ شده ...)

 :توان نتیجه گرفت می خمینی نکات زیر راهای  ز خالل گفتهو ا
 از لحاظ زمانی به طول انجامیده و شاید ھا رافضی غیبت امام وھمی -۱

اما باید از این تنگنایی که خودشان آن را ، ھم طول بکشد ھا قرن
با اسالم  ھایی که ھا و مخالفت گذاری در انجام بدعتاند  درست کرده

 مخرجی پیدا کرد و خارج شد.، و اصول آن بوجود آورده
از بطول انجامیدن غیبت امام اند  ھا دچار یأس و ناامیدی شده رافضی -۲

نتیجه این عقیده فاسدی که  رد ھا رافضی وھمی بخصوص از آنجا که
 اند. ھیچ دستاوردی را کسب ننمودهاند  برای خودشان درست کرده
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است بر تطبیق نشدن احکام شرعی جز بحضور عقیده شیعه مبتنی  -۳
و وجود امام معصوم نباشد تا آنجا که گفته اندک (ھر پرچمی قبل از 
پرچم امام قائم نصب و برافراشته شود صاحب آن پرچم طاغوت 

 ١است).
عامل به فساد کشیدن ، عقیده در انتظار نشستن آمدن امام زمان -۴

داند که  نمی ه خودزیرا ھیچ کسی وظیف، جامعه شیعی مذھب شده
 دانند...!! می و این را وظیفه امام، دیگران را از فساد باز دارد

عقیده در انتظار ماندن خروج امام معصوم به برچیده شدن بساط  -۵
کشد زیرا احکام شریعت اجرا نخواھد شد در غیبت  می شریعت سر

و این امام مزعوم غائب و تاریخ آمدن او ھم نامعلوم ، امام معصوم
 گردد. نمی است که اصًال بر

خمینی و ھمفکرانش سعی  ھا واقعیت و در برابر این ھمه حقایق و
با عرضه کردن بدعتی جدید به بازار و نامگذاری کردن آن به نام اند  کرده

 والیت فقیه خود را از این تنگنا بیرون بکشند.

 دالئل والیت فقیه
چ بدعت گذاری را خداوند امام شاطبی را رحمت کند که فرموده (ھی

نکه بر بدعت گذاری جز آ، که خود را به دین نسبت دھد پیدا نخواھید کرد
و را موافق با عقل ھا  آن و، آورد می خود دالئلی از شرع را بعنوان شاھد

 دھد. می آرزوی خود وفق
(والیت  تکه بدعھا  و بناءًا علی ھذا الزم است برای آن دسته از شیعه

دالئل عقلی و نقلی را برای تجویز آن بیاورند. و ، فقیه) را به میان آورده
برای پیروان مذھب شیعی رافضی آن را مستدل و قابل اجرا و عمل ارائه 
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 توان نام برد. می دھند و از جمله آن دالئل

 (اول قرآن)

ْ ﴿ فرمایند: می خداوند وا ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ ۡهلَِها �ذَا إِنَّ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
ٱۡ�

 َ ا يَعُِظُ�م بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ َ نِعِمَّ ْ بِٱۡلَعۡدِل� إِنَّ ٱ�َّ ن َ�ُۡكُموا
َ
َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ

  .]۵۸[النساء:  ﴾٥٨� َ�َن َسِميَعۢ� بَِص�ٗ 
دھید  کند که امانت را البته به صاحبانش باز می ترجمه: خدا به شما امر«

ا خداوند شما را نو چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید ھما
گاه و بصیر است می پند نیکو  .»دھد که خدا به ھر چیز آ

خمینی به این آیه برای درست و خوب معرفی کردن بدعت گذاری 
یه خطاب به کسانی است که امور گوید (این آ می کند و می استدالل خویش

 ). گیرند می را به دست
 ١ھا نیست زیرا قضات جزئی از حکومت ھستند. و این آیه خطاب به قاضی

 شوند می نسبت داده ج دوم: احادیثی که به پیامبر
 ج نسبت داده که گویا پیامبر ج حدیثی را آورده و به پیامبر بعضی

ومن ُخلَفاُؤکَ؟  !يا رسول اهللا :قيل» ثالث مرات« رحم خلفايئاا� « :گفته
يَن يَ  :قال

َّ
 .»يَ�يَُعلمونَها انلاَس ِمن بعد وُسنَّيت َن َحدييثويَروُ ، يتُوَن بعدأاذل

گفته  –سه بار تکرار کرد  –خداوندا به خلفای من رحم کن  ترجمه:
، ھستند؟ رسول خدا جواب دادند چه کسانیرسول خدا خلفای تو ای  شد
کنند و  می روایتی من را ھا سنت و ھا حدیث آیند می که بعد از منھایی  آن

دھند. خمینی گفته منظور از خلفای  می را به مردم یادھا  آن بعد از من
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 پیامبر کسانی ھستد که برای نشر علوم اسالم و احکام آن سعی و تالش
ای با ناقالن و راویان حدیث که با (فقه) آشنائی ندارند  و ھیچ عالقه، کنند می

ھایی که  آن، ھای اسالم استمقصود اصلی این حدیث فق و منظور، ندارد
ھمراه با فقه و علمشان عدالت و استقامت در دین دارند... تا در نھایت این 
دور به نظریه (والیت فقیه) مشروعیت ببخشد و شخص فقیه را در تمامی 

  ١شئونات زندگی صالحیت بخشد.

 شود می اقوالی که به امام غائب نسبت داده -سوم
که ای  نوشته بدعت گذاران این مسلک بهاند  استدالل کردهکه  چنانھم

گویا که امام غائب گفته: (اما ، شود می نسبت داده ھا رافضی به امام غائب
به کسانی ھا  آن آید شما در مورد آن حوادث و احکام می حوادثی که پیش

کنند زیرا ایشان (راویان) حجت من  می مراجعه کنید که از ما حدیث روایت
 ٢من ھم حجت خدا ھستم. ستند وھبر شما 

آورد که (در صورتی که اگر در  می رافضی در شرح این گفته )ھمدانی(
این گفته تأمل و دّقت شود روشن خواھد شد که این گفته دلیلی اساسی 

مان غیبت امام زمان فردی را به عنوان جانشین برای اینکه فقھاء در ز است
و ، برای مردم بازگو و بیان کندامام نصب کنند که احادیث و روایات ائمه را 

گیرد تا شیعیان در ھمه اموری که باید  می آن فرد (فقیه) در مقام ائمه قرار
 ٣به امام مراجعه کنند به او مراجعه نمایند.ھا  آن در

 ))صالحیات و اختیارات فقیه در حیطه والیت خود((
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دالئل  بعد از آنکه فقھای شیعه برای مشروعیت بخشیدن به (والیت فقیه)
خود را آورده در مورد حدود اختیارات واسطه ولی فقیه با ھم اختالف نظر 

 ١باشد: می پیدا کرده و در این راستا سه رویکرد را در پیش گرفته به قرار زیر
فقیه والیت عامه دارد و نائب امام غائب است و از تمامی  :رویکرد اول

 باشد. می اختیاراتی که برای امام ھست برخوردار
نھا اختیار صدور فتوای تیعنی ، فقیه والیت خاصه دارد رویکرد دوم:

و ھمچنین حکم صادر کردن احکام در ، شرعی و قضاوت بین مردم را دارد
در که  چنانشود ھم می ورات او تنفیذتموضوعات عام و خاص را دارد و دس

 از والیت عامهباشد.. اما  می قضایای شرعیة حکم او قابل اجرا و تنفیذ
 باشد. نمی برخوردار

این رویکرد از انسان فقیه اختیارات صدور احکام را در  رویکرد سوم:
ت یعو تب، اصًال حق آن را نخواھد داشتو ، کند می تمامی موضوعات سلب

مثًال اگر حکمی را صادر کرد در رابطه با ثبوت ، مردم ھم از او واجب نیست
 خواھد شد.بر مردم روزه واجب ن، رؤیت ھالل ماه رمضان

برای مردم حجت نخواھد بود مگر  زیرا صادر کردن حکم از طرف (فقیه)
و در برابر این آراء و ، اینکه اطمینان شخصی برایشان ثابت و حاصل شود

 را قبول و اختیار قول این بدعت گذار )خمینی(، نظریات متکلمین شیعه
ه) در میانه کرده نظریه خمینی بر این است که قدرت و فرمان روائی (فقی

که ھرگز با فرمان روائی امام معصوم ھیچ ، والیت خود یک قدرت مطلق است
بلکه عین اختیارات و حتی با فرمانروائی پیامبر ، نوع فرق و تفاوتی ندارد

پیامبر است و در این رابطه استناد کرده به نوشته و دست خطی که به زعم 
 که در آن گفته، شود می و گمان به امام مزعوم (مھدی) نسبت داده
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و اما در رابطه با حوادثی که پیش خواھد آمد به روایت کنندگان ((
احادیث از ما مراجعه کنید زیرا ایشان حجت من بر شما و من ھم حجت 

  ))باشم. می خدا
و ، ان خودمنظریه خمینی این است که (فقیه) حجت است بر مردمان ز

و در واقع عقیده ظھور ، تی نیستبین او و امام غائب ھیچ گونه فرق و تفاو
رافضی ھای  ائب و یا عدم ظھور او تحصیل حاصل شده برای شیعهغامام 

نماید و بدرستی  می مادامی که کسی ھست شریعت شیعه را تطبیق و عملی

َصحيَحُة «خمینی توقفی طوالنی کرده ھنگام روایت کردن روایتی که آن را 
 »نبياءاأل ةالُعلَماُء ورثَ «امبر است که آن روایت گفته پی، نامیده »قَداح

ترجمه: علما وارثان پیامبرانند. تا ثابت کنند که منظور از علماء در این 
و منزلت و مقام علما ھمانند منزلت و مقام ، نه ائمه، باشد می حدیث فقھاء

ھایی  هتباشد از این جھت که باید اطاعت و امتثال امر شوند و از گف می انبیاء
خوب جلوه دادن بدعت گذاری خود آورده و برای آن ُصغری و که برای 

کبری ساخته این است که گفته (مقیاس و معیار در فھم روایات ظاھر الفاظ 
رف و ھرگاه به ع، عرف و فھم متعارف باشد که عبارت است از می آن روایات

که مراجعه کنیم و از عرف سؤال کنیم:  »الُعلَماُء ورثَة األنبياء«برای فھم 
؟ لسالم است؟ جواب خواھد داد: بله!آیا فقیه ھمانند موسی و عیسی علیھما ا

  دھد. می زیرا این عبارت علما را در منزله انبیاء قرار
علما ، و از آنجا که موسی و عیسی (علیھما السالم) جزو پیامبرانی ھستند

م از و اگر بخواھی، ھم در منزله موسی و عیسی (علیھما السالم) قرار دارند
است؟ جواب خواھد  ج عرف سؤال کنیم: آیا انسان فقیه وارث رسول الله

د که به صیغه جمع برای این است تا برسان »نبياءاأل«داد: بله. آوردن کلمه 
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بدرستی الزم است که تمامی احکام و لوازم ، باشد می مقصود ھمه انبیا
ه در نظر داشته باشیم.  ١مشبه به را برای ُمَشبَّ

 خمینی بدعت گذاری خود را به آوردن عباراتی دیگر تأکیدسپس 
 گوید (تمامی شئونات و کارھای پیامبر قابل انتقال و وراثت می کند که می
امارت و حکم کردن بر مردم و در دست گرفتن ھا  آن و از جمله، باشد می

از تمامی آنچه که برای ائمه بعد از پیامبر و فقھای ائمه ، زمام امور ایشان
 ٢ثابت شده.
که برای اثبات آن بارھا تی رسد به نقطه مورد نظر ھمان بدع می سپس

گوید (برای ما روشن خواھد شد تمامی آنچه که  می صغری و کبری ساخته و
  ٣برای پیامبر و ائمه است برای انسان فقیه ھم در نظر گرفته خواھد شد).

فقیه را انکار کسی که والیت ، مات روشن خواھد شدو به تبع این مقد
و ، کنند می کند در ردیف کسانی قرار خواھد گرفت که امام معصوم را انکار
 نزد و، تندکسانی که امام معصوم را انکار کنند منکر حقوق خداوند ھس

کسانی که حقوق خداوند را انکار کنند در تعریف شرک  ی رافضیھا شیع
 اکبر داخل خواھند شد.

ی از آن تعبیر کرده که گفته (کسی که و این ھمان چیزی است که خمین
فقیه حاکم را انکار کند در واقع امام معصوم را انکار کرده و کسی ھم که 

م را رّد کند خدا را انکار کرده و رّد نموده و رّد کردن خدا ھم انسان را در اما
 ٤)تعریف شرک اکبر داخل خواھد کرد.
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رابطه با حدود در ، و از آنچه که گذشت برای ما روشن خواھد شد
والیت فقیه که ھر چه برای امام معصوم از صالحیات و  تاختیارات بدع

اینجا  در و سؤالی که، باشد می حدود اختیارات ھست برای ولی فقیه ھم
کشتی بدعت که خمینی و ھمه کسانی که با ای  آید در انجام نتیجه می پیش

این است؟ (چه تضمیناتی  شانگذاری در حرکتند اراده کرده و خواسته 
برای ولی فقیه وضع شده تا او را از انحراف و ظلم و ستم باز دارد در میانه 

آن جماعت عقیده دارند تمامی که  چنانوالیت و اختیارات خود بخصوص آن
 صالحیت و فرمانروائی که امام معصوم دارد ولی فقیه از آن برخوردار است؟

ه کردن این بدعت جدید از اساس با عرض ھا رافضی تردیدی نیست که
دین و معتقدات شیعه گری خودشان خارج شده و راه و روش اسالف خود 

معتقد بودند بر امامت معصوم و  بلکه اصول دین خود را که را رھا کرده
ھای  به عبارتی روشنتر شیعهاند  برگشتن وی را قبول نکرده و با دیوار کوبیده

دن ایشان را باطل کرده تا به بھائیان که جدید عقیده به امام معصوم و آم
بھائیانی که در کفر و فساد و ، ھمانا برادران ایشانند در عقیده و نظر برسند

حکم انسان فقیه را به مثابه حکم  ھا رافضی، گمراھی مشھور و معروفند
پیامبر و حکم امامان خود تلقی کرده با فرق و تفاوت اندکی که خمینی این 

، (در واقع عصمت امام به سبب رتبه و منزلت علمی، ان کردهچنین آن را بی
و مقام محمودی است که ھیچ مالئکه مقرب و یا نبی مرسلی به آن مقام 

 نخواھند رسید.
باشد که برای والیت و تسلط او  می و ھمچنین به سبب خالفت تکوینی او
فضی خمینی و ھمفکران را، کند می تمامی ذرات این ھستی تواضع و فروتنی

و این در واقع کفری ، او منزلت امامان شیعه را باالتر از مقام انبیاء قرار داده
از این  خداوند به لطف خود ما را آشکار است که ھیچ تأویل و توجیھی ندارد

 عقیده انحرافی و امثال آن مصون و محفوظ نگه دارد.
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او را تکرار کرده با ھای  در حقیقت خمینی و ھمه کسانی که گفته
 رسند. می کسانی که عقیده بھائیت دارند به ھم

اساس والیت فقیه که به نسخ و برچیده  بی در به میدان کشیدن صیغه
پس اصًال چه ، شدن بساط امام معصوم و آمدن ایشان سر خواھد کشید

نیازی ھست به ظھور امام غائب در حالی که شخص ولی فقیه تمامی وظایف 
دھد در ھمچون شرایطی ضرورت و حاجتی  یم و کارھای او را فعًال انجام

 برای آمدن او (امام غائب) نیست.
بینیم یکی از مراجع شیعه بنام (خوئی)  می و به ھمین منظور است که

با فکره والیت فقیه به معارضه پرداخته و جمعیتی را در ایران تأسیس کرده 

 یعنی جماعت امام حجت که والیت فقیه را از مبدأ رّد  »مجاعة احلجية«به نام 
اینکه امام  تا خواند می و مردم را به پایبند بودن به مبدأ انتظار فرا، کند می

 ١کند. می غائب ظھور
(محمد جواد مغنیه) یکی دیگر از سران رافضی مسلک در که  چنانھم

والیت  »ةياالسالمنی والدولة ياخلم«نامگذاری کرده به نام را کتابی که آن 
و مقام  گوید (تفاوت در منزلت می د گرفته وافقیه را در آن به باد انتق

به ھمین خاطر امام معصوم بر بزرگ و ، باشد می مستدعی تفاوت در آثار
 .کوچک و حتی بر مجتھد عادل ھم والیت دارد

و آن بدان معنی ، اما مجتھد حتی بر انسان بالغ رشید ھم والیت ندارد
که نسبت مجتھد به معصوم به صورت کلی مانند نسبت انسان قاصر و است 

 ٢نارسا به مجتھد عادل است.

                                                 
 .۱۰۵ایران من الداخل، فھمی الھویدی ص -١
 .۶۲-۶۱ص ةمیاالسال ةلالخمینی و الدو -٢



 ٣٧    : در مورد والیت فقیه و دالئل آنمبحث دوم

بنابراین جواد مغنیه رافضی و ھمه کسانی که نظریه و رأی او را دارند به 
که ھیچ دلیل و مدرکی نداریم که اطاعت از ولی فقیه را اند  این نتیجه رسیده

علی رغم اینکه اخبار و شواھدی ، بداندھمانند اطاعت از امام معصوم واجب 
اما ، باشند می سانند علما ھمانند ائمهر می در اختیار داریم که ھمگی این را

کند به اینکه مقام علماء بخاطر نشر احکام  می انصاف مقتضی است و حکم
واقع ھمانند انبیاء و امامان  نه اینکه علما در، باشد می شرعی و تبلیغ آن

 ١معصوم ھستند.
 

                                                 
 .۶۳ھمان منبع، ص -١





 

 
 

 

 :خاتمه
 از آنچه گذشت نتایج زیر برای ما روشن خواهد شد

معتقدان به والیت فقیه بر این باورند که عھده داری مصالح مردم از  -1
خدا و امام  تنفیذ و اجرا کردن اوامر خدا و رسول، طرف ولی فقیه

 از طرف خدا تعیین ھا رافضی زیرا امام نزد، باشد می غائب مزعوم
و از آنجا که امامشان غائب است و رجعت و برگشت او ، شود می

باشد در ھمه  می نامعلوم است انسان فقیه جانشین آن امام غائب
 صالحیات و ممیزات او.

دیشه با عقیده بدرستی که اگر بدعت والیت فقیه را از لحاظ رأی و ان -2
بھائیت تطبیق دھیم و بسنجیم خواھیم دید که ھر دو از یک شکم 

اند  چون بھائیون ھم بر این عقیده، باشند می و دو قلواند  متولد شده
و در  امام و کسی که به عنوان، که امامشان مستور و در پرده است

آن  کند تنھا راه رسیدن به می کسوت امامت راه و اندیشه او را ترویج
 ١باشد. می امام

در خالل تحقیق و جستجو و کنجکاوی آراء و نظریات مخالفان عقیده  -3
که ، ) برای ما روشن خواھد شدھا رافضی والیت فقیه (در میان خود

ھم ھیچ شواھد و قرائنی وجود ندارد که اطاعت ولی ھا  نزد خود شیعه
اطاعت  کما اینکه، فقیه را به صورت عام و مطلق بداند و معرفی کند

. و برای عدم اطاعت او وجود ندارد راه فراریامام غائب واجب است و 

                                                 
 .٢١٢، صة، محمد ابوزھرةمینگاه کن تاریخ المذاھب االسال -١



 رد کردن عقیدۀ به امام معصوم   ٤٠

آنچه که نامشروع بودن والیت فقیه و به تبع آن بطالن تأسیس آنچه 
طبق اصول و ، رساند می رااند  را که جمھوری اسالمی ایران نامیده

 باشد. می اند بنا نھاده ھا شیع قواعدی که خود
 سر انجامش منتھی ھا شیع والیت فقیه نزدبدرستی اثبات عقیده  -4

امام معصومی که بھره ، شود به مساوات بین فقیه و امام معصوم می
و گاه و گدار بر انبیاء ھم غلبه خواھد ، باشد می مند از مقامات عالیه

و این ھم ، کرد و انبیاء ھم زیر نظر او و از او دستور خواھند گرفت
 باشد. می التمخالف با تمامی معقوالت و منقو

دھد و  می در این عصر فکر شیعی در تنگنای پر خطری به حیات ادامه -5
ه اول بدعت امام معصوم خود را در بین دو چیز محال به نمایش گذاشت

 ١. دوم بدعت والیت فقیه با صالحیات و اختیارات مطلقه.و آمدن آن
عقیده شیعه بر این باور است که حکومت شیعه تشکیل نخواھد شد  -6

و این طرز تفکر ، صورت شرعی جز در سایه ظھور امام غائب نباشد به
امروز نزد کسانی که به والیت فقیه معتقدند به صورت یک چیز 

کسانی که با کشیدن دیوار والیت فقیه ، ی تبدیل شدهلوھمی و خیا
کسانی که ، معتقدند به صورت یک چیز وھمی و خیالی تبدیل شده

و ھا  تمامی آمال و آرزوھای شیعهبا کشیدن دیوار والیت فقیه 
ھمچنین تاریخ امام غائب و آمدن او را به باد مسخره گرفته و ضایع 

و اینکه به ملت حق انتخاب ولی فقیه که جانشین امام غائب ، نموده
با اصول شیعه که از ملت در تعیین و اختیار امام ، است داده شود
از آنجا که ، ردب می کند در تناقض کامل به سر می سلب صالحیت

اوند آن را بر ذات خود واجب دامامت یک لطف الھی است که خ

                                                 
 .٢٢٥، محمدالخطیب صةلشیعبین االمام المعصوم و الفقیه عندا ةلعصما ةعقید -١



 ٤١   خاتمه

نی و مکانی ادر ھیچ شرایط زم» العياذ باهللا تعالی«، گردانیده است
 برای ملت در تعیین و سرنوشت امام دخالتی جائز نبوده و نیست.

رضوان اهللا تعالی (ھستند که صحابه بزرگوار پیامبر ھایی  ھمان ھا شیعه

از طرف شورای (حل و  را به خاطر انتخاب خلفای راشدین )ليهم امجعنيع
، کنند می عقد) به باد انتقاد گرفته و ایشان را به آنچه که نباید و نشاید متھم

 که بر ضدھایی  دشمنی وھا  در حالی که خودشان امروز بعد از تمامی فتنه
 انتخاب و اختیار امامبه مردم حق ، اند اھل سنت و جماعت به راه انداخته

  ١دھند می
که در  /و در خاتمه این بحث را با گفتاری از شیخ االسالم ابن تیمیه

 فرمایند: می بیان کرده به پایان خواھیم رساند: که ھا رافضی رابطه با
 اھل ھوی و ھوس از روی جھل و ظلم قوم بزرگترین ھا (رافضی

 باشند). می
خدا از پیامبران گرفته تا سابقین اولین  اولیایترین  با بزرگترین و شاخص

 سر ستیز و دشمنی دارند.» رضی اهللا عنهم و رضوا عنه«از مھاجرین و انصار 
ھمه  نصاری و مشرکین و اما در عوض با کفار و منافقین از یھود و

 دھند و دوستی و رفاقت برقرار می ملحدین دست دوستی و برادری
 .٢کنند می

                                                 
دھند تا رھبر را به عنوان  کنند و مجلس خبرگان رھبری تشکیل می میاتخابات برپا  -١

ھا با عقیده اصیل شیعه گری در تناقض کامل  ولی فقیه تعیین کنند که ھمگی این
 دھد و در واقع یک بام و دو ھوا است، مترجم. خود را جلوه می

 .١/٢٠ج یةالنبو لسنةمنھاج ا -٢



 رد کردن عقیدۀ به امام معصوم   ٤٢

﴿ ِ نزَِل إَِ�ۡهِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل ب
ُ
ٓ أ ِ َما ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ ِمن رَّ

َحدٖ 
َ
ْ  َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َسِمۡعنَا ّمِن رُُّسلِهۦِۚ َوقَالُوا

َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِصُ� 
َ
ُ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َ� يَُ�ّلِ  ٢٨٥َوأ ُف ٱ�َّ

ۚ َر�َّنَا  نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسينَا ٓ إِن � َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡ�تََسَبۡتۗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ  ّمِۡلَنا َما َ� َوَ� ُ�َ � َكَما َ�َۡلَتُهۥ َ�َ ٱ�َّ
 ۚٓ نَا َ�َ ٱلَۡقوِۡم  َطاقََة َ�َا بِهِۦۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱۡغفِۡر َ�َا َوٱرَۡ�َۡنا نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

َ
أ

 .]۲۸۶ - ۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٦ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن 
رسول بر آنچه خدا بر او نازل کرده ایمان آورده و مؤمنان نیز ھمه به خدا 

و (گفتند) ما میان اند  پیغمبران خدا ایمان آورده و کتب و فرشتگان خدا و
گذاریم و ھمه یک زبان و یک دل فرمان  نمی ھیچ یک از پیغمبران خدا فرق
  خدا را شنیده و اطاعت کردیم.
دانیم که بازگشت ھمه به  می خواھیم و می پروردگارا ما آمرزش تو را

در توانایی او (و روز سوی تو است خدا ھیچ کس را تکلیف نکند مگر به ق
ھایش نیز به زیان خود  او و بدی ھر شخص به سود خودھای  جزا) نیکی

مؤاخذه ایم  اوست بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشی یا به خطا کرده
مکن بار پروردگارا تکلیف گران و طاقت فرسا چنانکه بر پیشینیان نھادی بر 

فوق طاقت ما را به دوش منه و بیامرز و ما مگذار بار پروردگارا بار تکلیفی 
ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنھا سلطان ما و یار و یاور ما توئی ما را 

 .بر (مغلوب کردن) گروه کافران یاری فرما
ذی القعده  ۲۳ه مبارکه تمام شد در شب جمعه سالرترجمه این 

 میالدی. ۲۰۰۶ھـ موافق با ۱۴۲۷ھـ ش ۲۴/۹/۱۳۸۵
 نویسنده: مسلم محمد جودت الیوسف
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