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 مقدمه

ی ستایش است و درود و سالم نثار حضرت     او، شایسته سپاس خدای راست که تنھا
 یش باد!.ی پیامبران، و بر آل و یاران پاک و نیکو   برگزیده ،صمحمد مصطفی

را  »اتحاد و وحدت«در این روزھا بسیاری از داعیاِن تفرقه و چند دستگی اصطالح 
کاربرد این اصطالح آن چنان زیاد شده تا جایی که ممکن است  اند. رایج کرده

آن، فریب   ی           ھای پشت پرده          مسلمانان ساده دل به خاطر عدم شناخت از نیرنگ
 بخورند. 

ی ننگی است  که مزدور استعمار صلیبی در شبه قاره ھند و پاکستان و لکه ١قادیانی
ھای  پاشی در دل ی اتحاد را به ھدف رخنه و سم است بر پیشانی مسلمانان شرق، کلمه

ھای منحرف  ی روس و انگلیس و گروه     که زاییده ٢برد. بھائیت می مسلمانان به کار
خواھد شیعه را در مراکز اصلی ایران و عراق  حاد)، میشیعه است با کاربرد این کلمه (ات

 از بین ببرد.
شیعه که فرزند نامشروع و میراث یھود در کشورھای اسالمی است، در مواقعی که 

کنار زده شود، از این اش  اش فاش شود و نقاب چھره ت حقیقییی قبیح و ماھ چھره
ی حقی است که مراد از آن باطل              کند. پس این کلمه، تنھا کلمه کلمه استفاده می

ی خوارج را شنید (که  نقل شده که وقتی گفته ساست. چنان که از حضرت علی

یعنی، حکم تنھا از آن خداست، فرمود:  ؛»م إال هللاكال ح«: مشھور ھم ھست) که گفتند
ز گویم: حکم تنھا ا ی حقی است که مراد از آن، باطل است. البته من ھم می این کلمه«

 .٣»آن خداست
تر و از باطل  ه چیزی از حق پنھانکرسد  می پس از من زمانی«باز فرمودند: 

 .٤»آشکارتر نیست

                                           
 نوشته ی مؤلف مراجعه شود.» دراسات و تحلیلالقادیانیه، «جھت اطالعات بیشتر به کتاب  -١
 نوشته است.» البھائیة أضواء وحقایق«مؤلف در این موضوع، کتابی مستقل به اسم  -٢
 .۸۲ھجری، ص ۱۳۸۷نھج البالغة، دارالکتاب اللبنانی، بیروت،  -٣
 .۲۰۴ھمان، ص  -٤
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به آن اشاره کرده و حقیقتًا دروغ در  ساین روزگار، ھمان روزگاری است که علی
دھنده  فریبھای  این زمان زیاد است. در این اواخر شیعه شروع به چاپ و انتشار کتاب

» نزدیکی به اھل سنت«مردم را به ھا  در آن کتاب اند. کشورھای اسالمی کردهدر 
س کاند که با اھل سنت، متحد گردند. اما برع گویا شیعه را دعوت کرده اند، فراخوانده

کنند آن ھم  ھا، اھل سنت را به شیعه نزدیک  خواھند با آن کتاب می تر، حیبه تعبیر صح

و یارانشان که زیر پرچم آن  صای خدا و پیامبر خد    دربارهبا ترک عقاید و باورھایشان، 

جھاد کردند، و ھمسران پاکدامنشان که در کارھای معروف ھمراھش  ،صحضرت
ی کتابی که خداوند آن را از لوح محفوظ برایشان نازل کرده است. آری،           بودند و درباره

ی دست یھودان  کنند و ساختهی باورھای درست را ترک   خواھند مسلمانان ھمه می
اند و  ی خدا بافته که دربارهھایی  چرت و پرت گنه کار را باور کنند، از قبیل خرافات و

 دھد. دست می» بدا«طبق اعتقاداتشان گویا به خدا حالت 
ی کتاب خدا اعتقاد دارند که تحریف و دستخوش تغییر شده است.  آنان درباره

ترند و  فاضل صو اوالدش از پیامبر سدند که علیمعتق صای پیامبر خد    درباره

، مانند ابوبکر صدیق و صدانند و ھمراھان بزرگوار پیامبر حامالن این دین را خائن می
و مادران مؤمنان راـ که به گواھی خدا در قرآن  شعمر فاروق و عثمان ذی النورین

 نند. ک می انت در حق خدا و پیامبر، متھمیم ھمه پاکدامن بودندـ به خیرک
ی پیشوایان دین، مثل امام مالک و امام ابوحنیفه و امام شافعی و امام احمد              درباره

خویش ی  خدا از ھمه شان راضی باد و ھمه شان را مورد رحمت واسعه-و امام بخاری 
 اند. و ... اعتقاد دارند که کافر و ملعون بوده-گرداند

 کنند، غافل نیست. را بکنند و خدا از آنچه میخواھند این کار  می آری، اینان
شان یل ایشان ایستاد و به دال رد و در مقابلک کل را دریقت این مسایھر کس حق

نند و به نام ک می جواب رد داد و نیت باطنی آنھا را فاش و اثبات کرد، بر او اعتراض
 ی مرتب فرمودهو  خوانند می آورند و مسلمانان را فرا می وحدت و اتحاد، فریاد بر



 ٣  مقدمه

ْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ ﴿ کنند که: را بازگو می أخداوند ْ َ�َتۡفَشلُوا [األنفال:  ﴾َوَ� تََ�ٰزَُعوا

۴۶[١. 
.. با ھم نزاع مکنید که سست شوید و مھابت شما از بین برود و صبر کنیـد کـه «. 

 ».خدا با شکیبایان است
شود. و دور و نابود باد  می تمامآبروکردن اسالم  دور باد وحدتی که به بھای بی

رحمت و  –و یاران و ھمسرانشان  صناموسی پیامبر اسالم اتحادی که بر اصل بی
ی کتاب خدا اعتقاد ما این است که یک حرف   بنا شود. درباره –درود خدا نثارشان باد 
نشده و حرفی از آن کم نشده و  ای به اصل آن اضافه کلمه آن ھم تغییر نکرده و

معتقدیم که این قرآن ھمان است که جبرئیل آن را از طرف خداوند بر قلب سالم و 
فھمیم که کفار مکه ھم از پیامبر خدا؛  می نازل کرده است. از قرآن صپاک پیامبر

کردن دین  پرستی و خالص امبر راستگو و امین، موقعی که مردم را به عبادت و یگانهیپ
خواستند که  می کرد می و رّد پندارھایشان، دعوتبرای الله و دور انداختن خدایان 

اختالف و تفرقه ایجاد نکند. حضرت، جواب کفار را با امری از جانب پروردگار دادند 
 که:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدونَ  ١ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱقُۡل َ�ٰٓ

َ
ۡ�ُبدُ  ٢َ�ٓ أ

َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
َوَ�ٓ  ٣َوَ�ٓ أ

                                           
ْ َ�َتۡفَشلُواْ ﴿ :کتابی تحت  عنوان» الله صافی سید لطف«یکی از علمای شیعه به نام  -١ َوَ� تََ�ٰزَُعوا

طبق عادات پیشینیان از روی نفاق و نیرنگ نوشته است. آنان برای پوشاندن  ﴾َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ 
کنند و او نیز، بر روش دیگران است. زیرا با یک  نقاب دروغ و فریب استفاده می     مقاصد خبیث از

شویم که در آن مردم را به وحدت و اتحاد فرا خوانده است اما چند روزی  ی ساده روبرو می مقدمه

شویم، که در  مواجه می »خطوط العريضه مع اخلطيب يف«گذرد که با کتابی دیگر  تحت عنوان  نمی

نوشته است. در اول کتاب منافق بازی درآورده و بعد گفته است: در  /رد  محب الدین خطیب
شود نباید چنین  شود و مسجد االقصی در فلسطین سوزانده می ه حرمات خدا ھتک میزمانی ک

 کتاب ھایی نوشته شود.
ی اسالم و  آقای صافی! چه کسی تو را مجبور به این کار کرد؟ سپس در ھمین کتاب به مرد نمونه 

ش  شمارد و او را قطب و محور چرخ ی نظم عرب می او را اصل عرب و پایه سشخصی که علی
 برد.  آقای صافی! فکر آید)، ھجوم می می کند (در باب شیعه و دروغ می آسیاب زندگی آنھا معرفی

 بیھوده و باطل است. یتوانی مسلمانان را فریب دھی؟ گمان تو زھ می کنی که با این کلمات می
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۠ َ�بِٞد مَّ  نَا
َ
ۡ�ُبدُ  ٤ا َ�َبد�ُّمۡ �

َ
ٓ أ نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َما

َ
 ﴾٦لَُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِينِ  ٥َوَ�ٓ أ

 .]۶-۱[الکافرون: 

چیزی ی  پرستید و نه شما پرستنده را که شما می پرستیم آنچه ای کفار، نمی«
پرستید و دین  آنچه ھستم که شما میی  پرستم و نه من پرستنده ھستید که من می

 :فرماید می . در جای دیگری»شما و دین من برای منشما برای 

﴿ ِ ْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه ۡدُعوٓا
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ ۠ َوَمِن  �َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � ِ ٱوَُسۡبَ�َٰن  �َّبََعِ�� ٱَ�َ نَا۠  �َّ

َ
� ٓ َوَما

 .]۱۰۸[یوسف:  ﴾١٠٨لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱِمَن 

گاھی به س« کنیم خدا را به  وی خدا دعوت میاین راه من است. من و پیروانم با آ
 گوید: می . ھمچنین»ستایم و من از مشرکان نیستم پاکی می

ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ُۡن َ�ُ ﴿
َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
  .]۱۳۹[البقرة:  ﴾١٣٩ُ�ۡلُِصونَ  ۥَوَ�َآ أ

کردارھای ما برای ما و به ما مربوط است و کردارھای شما به شما مربوط است و «
 . و گفت:»او خالص ھستیم ما برای

ۡ�َ�ٰ ٱَوَما �َۡسَتوِي ﴿
َ
لَُ�ُٰت ٱَوَ�  ١٩ۡ�َِص�ُ ٱوَ  ۡ� لُّ ٱَوَ�  ٢٠�ُّورُ ٱَوَ�  لظُّ َوَ�  لّظِ

ۡحيَآءُ ٱَوَما �َۡسَتوِي  ٢١ۡ�َُرورُ ٱ
َ
ۡمَ�ُٰتۚ ٱَوَ�  ۡ�

َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� نَت بُِمۡسِمٖع  �َّ

َ
ٓ أ ۖ َوَما �ُۡسِمُع َمن �ََشآُء

ن ِ�   .]۲۲-۱۹[فاطر:  ﴾٢٢لُۡقُبورِ ٱ مَّ

کور و بینا یکسان نیستند، تاریکی و نور، سایه و گرمای داغ یکسان نیست و «
شنواند و تو  زندگان و مردگان یکسان نیستند. خدا به ھر کسی که بخواھد می

 .»توانی به کسانی که در گورھایند، بشنوانی نمی
آری، وحدت ممکن است، اگر بخواھند و اتحاد ممکن است، اگر بجویند. وحـدت و  

پذیر است. خداونـد  زدن به کتاب و سنت امکان اتحاد با رجوع به کتاب و سنت و چنگ
 :فرمایند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ  .]۵۹[النساء:  ﴾�ِخرِ

اید، ازخدا و پیامبر و صاحب امر خود پیروی کنید. اگر  ای کسانی که ایمان آورده«
  یامبر رجوعش دھید اگر به خدا و روز آخرت ایماندر چیزی نزاع کردید به خدا و پ



 ٥  مقدمه

ی وحدت و  . آری، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، به سوی این کلمه، کلمه»دارید
بیایید. آری، بیایید اختالفات را  صی خدا و پیامبرش حضرت محمد اتحاد، و فرموده

شوید تا به سوی وحدت کنار بگذاریم و به نزاع پایان دھیم. ای گروه شیعه! بیدار 
بشتابیم. ناسزاگویی به اصحاب پیامبر، بھترین آفریدگان خدا، را ترک کنید. کسانی که 

 ی بھشت داده و فرموده است: خداوند در کتابش به آنان مژده

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱرَِّ�َ  �ِإِۡحَ�ٰنٖ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ

انـد  پیشگامان نخست از مھاجران و انصار و آنان که به خوبی از آنھـا پیـروی کرده«
د از آنان راضی شد و آنھا ھم از او با گرفتن پاداش مناسب راضی گشـتند. بـرای خداون

  جویبارھـا جـاری اسـت و در آنجـا جاودانـه ، ھایی آماده کرده که در زیـر آن ایشان باغ
 فرماید: می در جای دیگری ».ھمین است ،ند و پیروزی عظیمھست

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  .]۱۸[الفتح:  ﴾لشَّ

درخت پیمـان آن که با تو زیر  آن گاهداران خشنود شد  به راستی خداوند از ایمان«
 .»بستند می

 من رأى أو رآ� مسلماً  انلار تمّس  ال« آورد، فرمود: می پیامبر که وحی را بر زبان
اند،  اند که مرا دیده یا کسانی را دیده اند آتش، کسانی را که مرا دیده: «١»رآ�

 اهللا اهللا« ھمچنین فرمود: (البته از گروه مسلمانان نه کافران و مشرکان).» سوزاند نمی
 أبغضهم ومن أحبهم، فبحيب أحبهم فمن بعدي، من غرضاً  تتخذوهم ال أصحايب، يف

 فيوشك اهللا آذى ومن اهللا، آذى فقد آذا� ومن آذا�، فقد آذاهم ومن أبغضهم، فببغيض
ی خود  به خاطر خدا، پس از من یارانم را آماج حمالت ناروا و مغرضانه: «٢»يأخذه أن

داشتن ایشان، دوستش   قرار ندھید. کسی که دوستشان داشت به سبب دوست
ای ناروا نسبت به آنان روا داشته باشد با بغضم او را مورد خشم  دارم و ھر کس کینه می

                                           
 روایت از ترمذی و آن را حسن دانسته است. -١
 روایت از ترمذی. -٢



 شیعه و سنت    ٦

س اذیتشان کند ھمانا مرا اذیت کرده و ھر کس مرا اذیت کند، دھم و ھر ک قرار می
خدا را اذیت کرده است و ھر کس خدا را اذیت کند، ھر لحظه ممکن است مورد 

 ».مؤاخذه و رسوایی قرار گیرد
باید بدانیم که اتحاد ممکن است، اما با اعتراف به این که در کالم خدا ھیچ بـاطلی  

ی از جانب خداوند حکیم ستوده، فرو فرستاده شده است و راه نیافته و به صورت تدریج
کننـده و خـارج از اسـالم  ھر کس قائل به تحریف و تغییر در آن باشـد گمـراه و گمراه

 است. پس بیایید متفق و متحد شویم.
بیایید پیمان ببندیم که دروغ و تقیه را به طور کلی ترک کنیم، و به سـمت وحـدت 

 که دروغ گناھی است ھالک کننده و انسـان را داخـل دوزخ برویم. بیایید عھد ببندیم
 گرداند. می

 و�ن اجلنة، إىل يهدي الرب و�ن ،بر الصدق إن« فرمودند: صھمچنان که پیامبر
ھا را  راستگویی نیکی است و نیکی آدم« :١»انلار إىل هديت الفجور نو� فجور، الكذب

فجور، آدمی را به جھنم ھدایت کند و دروغ، فسق و فجور است و  به بھشت ھدایت می
 .»کند می

ی یھودی و مجوسی که گویا  پرستانه ی شما از این اعتقادات بت وحدت بدون توبه
دھند و  میرند و ھر چه بخواھند انجام می دانند کی می دانند و می امامان غیب می

د، دارند و از جنس بشر نیستن یھا حق بازپرس کسی از آنھا حق بازپرسی ندارد و آن
 پذیر نیست. پس اتحاد ممکن است اما با ترک مکر و دسیسه علیه مسلمانان.  امکان

بغداد را ببینید که آغشته به خون است، با جنایت ابن العلقمی. کعبه را ببینید کـه 
ای از شما زخمی است. پاکستان شرقی را بنگرید که به دست ھندوھا،  با جنایت طائفه

 گشت.» خان یحیی«شیعه به نام » باِش قزل«قربانی یکی از فرزندان 
بینید سرشار از گناھان تـاریخی شـما اسـت. ھـر  می تاریخ اسالم را که ورق بزنید،

ای برای مسلمانان پیش آمـده اسـت، شـما آنـان را سـرافکنده  وقت و ھر جا که حادثه
فق و اید. بیایید تعاون داشته باشیم و مت ی ذلت مسلمانان را فراھم کرده کرده و زمینه

ی ال اله اال الله ھمچنان سرافراز و سربلند باقی بماند. امـام حسـن  متحد شویم تا کلمه
ما را برطرف کند و گره از مشکالت ھای  فرزندی ندارد تا ظھور کند و غم ÷عسکری

                                           
 کرده است. مسلم آن را روایت -١
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 –در صورت چنگ زدن بـه کتـاب خـدا و سـنت  –توانیم  ما بگشاید. ما ھستیم که می
 ز بین ببریم. چنان که خداوند به ما وعده داده است که:مصیبت و مکر دشمنانمان را ا

ِينَ ٱإِنَّا َ�َنُ�ُ رُُسلََنا وَ ﴿ ِ ٱَءاَمنُواْ ِ�  �َّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة ۡشَ�ٰدُ ٱَوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �ُّ
َ
 .]۵۱[غافر:  ﴾٥١ۡ�

اند، در دنیا و روزی که گواھان  گان خود و کسانی را که ایمان آورده ما فرستاد«
 .»دھیم کنند، یاری می میقیام 

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿ فرماید: در جای دیگری می  .]۴۷[الروم:  ﴾٤٧لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َن َحقًّ

 .»و ھمواره پیروز کردن و یاری کردن مؤمنان بر ما فرض است«

نُتُم ﴿ فرماید: ھمچنین می
َ
ۡعلَۡونَ ٱَوأ

َ
ۡؤِمنِ�َ  ۡ�  .]۱۳۹[آل عمران:  ﴾١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

 .»و شما باالترید اگر مؤمن باشید«
بسیار در زمان ابوبکر صدیق، و فاروق اعظم و عثمان ھای  به راستی، پیروزی

ی آنان راضی  اید که از آسمان فرود آمده است ـ خداوند از ھمه النورین دیده ذی
ھای پیروزی را  وخشنود باد! ـ آنان سرانجام کفر را در مرکز خود شکست دادند و پرچم

کردند، اما ھمین که  افقی به اھتزاز درآوردند که پیشینیان ھرگز تصورش را ھم نمی در
به  سیھود نھال خود را کاشت و فرزند نامشروع خود را در زمان امیرالمؤمنین علی

دنیا آورد، بالفاصله امور مسلمانان در ممالک اسالمی متشنج و اوضاع به کلی برعکس 
و با حالت تأسف » ه کشتن اھل قبله مبتال گشتمب«ناچار شد بگوید:  سشد و علی

کنم. در حقیقت، تقوا بھترین  ای بندگان خدا، من تقوا را به شما سفارش می«گفت: 
کنند و بھترین پاداش، نزد  چیزی است که بندگان خدا آن را به یکدیگر سفارش می

 .١»ی جنگ میان شما و اھل قبله باز شد خداست و در واقع، دروازه
به راستی من شما را شب و روز و آشکار و پنھان برای جنگ با این دسته : «و گفت

دعوت کردم. به شما گفتم به جنگ آنھا بروید و با آنھا جنگ کنید قبل از این که آنھا 
مورد حمله و اش  به جنگ شما بیایند. قسم به خدا، ھر ملت و قومی که در قلب خانه

ھجوم قرار گیرد، شکست و ذلت و خواری او حتمی است. مبارزه را ترک کردید و به 
یکدیگر حواله کردید تا به شما ھجوم آوردند و مواضع مھم جنگی را از شما گرفتند. 
سپس، صحیح و سالمت نجات یافتند و یکی از آنھا ھم زخمی نشد وخونی از او ریخته 

                                           
 .سی علی ، خطبه۲۴۸البالغه، ص  نھج -١
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شود؛  س از این خواری از شدت تأسف بمیرد، سرزنش نمینشد. پس اگر مسلمانی پ
ی مرگ ھم ھست. عجیب است عجیب. قسم به خدا، بسیار  بلکه به نظر من، شایسته

ی مقابل، با آنکه باطل ھستند، مّتحدند و شما، با آنکه  بینی دسته می انگیز است که غم
این قوم بر باطل و برحق ھستید، متفّرقید. به عبارت دیگر،انسان از شدت اجتماع 

کننده است  شود. برای شما زشت و نگران ی شما در راه حق، ناراحت و متأثر می تفرقه
شود، اما شما حمله  دھید. به شما حمله می می که خود را آماج تیرھای این قوم قرار

 برید. آورند، اما شما به آنھا ھجوم نمی کنید. به شما ھجوم می نمی
یستند و شما راضی ھستید. ھرگاه به شما در فصل گرما این قوم مطیع خداوند ن

است و ھمه چیز » حمارة القیظ«دستور رفتن به جنگ دادم،گفتید: این روزھا مقطع 
از شدت گرما، داغ و سرخ شده است. به ما مھلت بده تا اندکی گرما بگذرد و وقتی که 

است و ھمه » القر صبارة«فرمان جنگ را در زمستان صادر کردم، گفتید: این روزھا 
ھا  ی این بھانه ترکد. به ما مھلت بده تا سرما تمام شود. ھمه چیز دارد از شدت سرما می

کنید، به خدا  به خاطر فرار از سرما و گرما است. وقتی شما از سرما و گرما فرار می
 ». گریزید می قسم از شمشیر و جنگ بیشتر

از خشم و حسرت ُپر کردید و غم و ام را  خدا مرگتان دھد!. سینه«ھمچنین گفت: 
ھمتی خراب کردید، تا  اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید. رأی ام را با نافرمانی و بی

طالب مرد شجاعی است، اما از تکنیک جنگ  گوید: علی ابن ابی می حدی که قریش
ز من اطالع است. خدا پدرشان را بیامرزد! آیا در میان آنھا فردی ھست که بیشتر ا بی

تر از من باشد؟ من پیش از  ی جنگی داشته باشد؟ یا در جنگیدن با تجربه ممارسه
ام، اما علت  سالگی جنگیدن را آغاز کردم و اکنون، به شصت سالگی نزدیک شده بیست

شوم این است که: کسی که از او اطاعت نشود رأی و  ھا موفق نمی این که در جنگ
 .١»توان ھم ندارد

ی راشد نزد ما و نخستین امام معصوم نزد  طالب، چھارمین خلیفه بواین علی، پسر ا
کند. ما این شکایت را از  شماست که از شما، از روزی که به وجود آمدید، شکایت می

این کتاب را  .پندارید ترین کتاب می ترین و درست ایم که شما آن را راست کتابی گرفته

                                           
 .۷۱-۷۰-۶۹البالغه، ص  نھج -١
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آوری کرده است. پس ای  جمعکه مقبول شماست، شریف رضی ی چون شخص بزرگ
 خواھید؟  می چه دلیل دیگری سخنانقوم! بعد از این 

تدوین این کتاب تنھا به این خاطر بوده که مبادا تصور شود که اھل سنت در نادانی 
دھند مولود یھود و دختر آن زن مجوسی، باورھا و  که اجازه میاند  به حدی رسیده

 احساساتشان را به بازی بگیرد.
که این، بازی شیعه است و بالیی است که بر اسالم ایم  در این کتاب اثبات کردهما، 

ی آنھا، یاران پیامبر خدا و حامالن دین و  نازل شده است، و با مسلمانان و در رأس ھمه
ی قرآن بیان کرده  پیروان آنان کینه و دشمنی دارد. در این کتاب باورھایشان را درباره

آن را برای ابناء  صم و ھدف اصلی رسالتی است که محمدام؛ قرآنی که اساس اسال
به لطف خدا کسی پیش از من به این  بشر با بیانی واضح، مستند و مفصل آورده است.

 کار نپرداخته است. 
جمعی شیعه است و  شعار دسته» تقیه«ایم، دروغ به اسم  ھمچنان که توضیح داده

ترین  از بزرگ» تقیه«آید. به نظر آنھا  میکارھا به شمار ترین  ی پاک دروغ از جمله
ی  ھای فراوانی به عنوان زیر مجموعه وسائل تقرب به خداوند است. مباحث و موضوع

ی خدا و رسول خدا و یاران و  این سه موضوع آمده است، از جمله: اعتقادشان درباره
شان، نظر ی امامان که مادران مؤمنان ھستند و اعتقادتشان درباره صھمسران پیامبر

گذاری شده  ھای این مذھب و اصولی که تشیع بر آنھا پایه ی آنھا و پایه امامان درباره
است و نیز، علل اختالف آنان و اھل سنت. در این کتاب اطالعات کافی برای شناختن 

بردن به عمق و کنه باورھایشان، گنجانده شده است. این اطالعات  شیعه و ھمچنین پی
اگر  – اند حان شیعه که به حب اھل بیت و والیت آنان فریفته شدهلو حتی برای ساده

روشنایی بخش است؛ زیرا بیشتر آنان از حقیقت دین خود  –خواھان حق باشند 
چنان که به دروغ  اند، خبرند؛ چون بزرگان و سران شان به کتمان مذھب امر کرده بی
یمان، شما بر آیینی ای سل«گویند: جعفر صادق به یکی از شیعیان خود گفت:  می

دھد و ھر کس آن را آشکار  ھستید که ھر کس آن را کتمان کند،خدا به او عزت می
 .١»کند کند، خداوند ذلیلش می

                                           
 کلینی، الکافی فی األصول. در باب شیعه و دروغ، این موضوع به طور مفصل بیان خواھد شد. -١
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 ھای خود شیعیان روش ما، در این کتاب این است که مطالب را تنھا از کتاب
را ذکر  آوریم، آن ھم با ذکر نام کتاب و جلد و صفحه و چاپ آن. پس ھرگاه کتابی می

 .١ھای معتبر و موثق و مشھور اھل تشیع، خواھد بود کردیم، از کتاب
قصد داریم این کتاب را در دو جلد بنویسیم تا تمام موضوعات و مباحث مھم را در 

کنم و به سوی او  بربگیرد. توفیق تنھا از جانب خداوند است و تنھا بر او توکل می
 گردم. بازمی

 احسان الھی ظھیر
 ھـ ١٣٩٣ربیع الثانی  ١٨م.  ١٩٧٣ می ٢٢

                                           
و تو ... و   »السھم المصیب في الرد علی الخطیب«ی کتاب  تو آقای صافی! و تو آقای نویسنده -١

توانید از او عیب و ایراد بگیرید، میان  گول نخورید که خطیب به رحمت خدا پیوسته و میتو..و.! 
اش نوشته است، دفاع کند اما متأسفانه این  اھل سنت کسی ھست تا از حقی که خطیب درباره

رفتیم و  صالعتیق و شھر پیامبر دیر به دستمان رسید و آن زمانی بود که به زیارت بیتھا  کتاب
 کردیم. ین خود را به موقع اداء میگرنه َد 
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و از اولین روزی که تاریخ جدید،  صاز ھمان اوایل ظھور خورشید رسالت محمدی
کفار و چشم و گوش مشرکان به شدت آزار ھای  تاریخ تابناک اسالم ورق خورد، دل

العرب و در کشورھای عربی مجاور آن و مجوس در   دید، به خصوص یھود در جزیرة
علیه اسالم و مسلمانان، شروع  ی ھند به مکر و دسیسه  قاره ایران و ھندوھا در شبه 

کردند با این ھدف که مانع گسترش این نور شوند و این دعوت نورانی را خاموش کنند، 
 فرماید: ورش را کامل کند. چنان که در قرآن کریم میاما خداوند اراده کرده بود که ن

ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿ ِ ٱوا ۡفَ�ٰهِِهۡم وَ  �َّ
َ
ُ ٱبِأ َّ�  ِ  ﴾٨لَۡ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرِهَ  ۦُمتِمُّ نُورِه

 .]۸[الصف: 

خواھد  ھایشان خاموش کنند و خداوند جز این نمی خواھند نور خدا را با دھان می«
درپی که  ھای پی رغم شکست علی ».را کامل کند، اگرچه کفار ناراحت شوندکه نورش 

ای که از اسالم داشتند، از بین نرفت و مرتب در حال  از اسالم خوردند، عقده و کینه
 اندیشی جھت از بین بردن اسالم و مسلمانان بودند. دسیسه و نیرنگ و چاره

نیرنگ به کار بردند، فرزندان اولین کسانی که پس از طلوع فجر اسالم دسیسه و 
توز یھود بودند. آنان در شریعت اسالمی به اسم اسالم، دسیسه و نیرنگ به کار  کینه

خبر از عقاید اسالم  بردند تا شکار فرزندان اسالم آسان شود؛ یعنی، شکار مسلمانان بی
مان گران منافِق متظاھر به اسالم و کت و باورھای صحیح و خالص. در رأس این حیله

کنندگان کفر و سرکشاِن علیه اسالم، عبدالله بن سباء، یھودی کثیف، وجود داشت.  
وی خواست که با اسالم مخالفت کند و راه را بر آن ببندد. این مخالفت در شرایطی 

ی اسالم  وارد حوزه صالعرب در زمان حیات مبارک پیامبر اسالم بود که تمام جزیرة 
اکناف زمین منتشر شده بود و از یک سو سرزمین روم و  شده بود و اسالم در اطراف و

ی آفریقا تا  از طرف دیگر سلطنت ایران را درنوردیده بود و فتوحات از دورترین نقطه
ھای اسالم در سواحل و  ی آسیا ادامه داشت و نزدیک بود که پرچم دورترین نقطه

 ی خدا که: ھای اروپا به اھتزاز درآید و فرموده دروازه
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ُ ٱَد وَعَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
 ۚ ۡمٗنا

َ
 .]۵۵[النور:  ﴾َخۡوفِِهۡم أ

اند وعده  انجام داده یستهشا یآورده و کارھا یماناز شما که ا یخداوند به کسان«
 یشینیانخواھد کرد، ھمان گونه که به پ ینزم یکه قطعا آنان را حکمران رو دھد یم

پابرجا و  یده،آنان پسند یرا که برا یینیو آ یند و ید؛را بخش ینزم یآنھا خالفت رو
 .»کند یو آرامش مبدل م یتخواھد ساخت؛ و ترسشان را به امن دار یشهر

پیروزی و شکست در این کار به کمی «گفت:  می سمحقق شود. علی بن ابوطالب
و زیادی افراد نیست؛ زیرا این دین، دین خداست که خودش آن را پیروز کرده و این 

بینیم که خورشید  می لشکر، لشکر خداست که خودش آن را آماده و یاری کرده است و
ی خود را قطعی خواھد کرد و  اسالم در نقاط دور دست طلوع کرده و خداوند وعده

وقتی که خدا «گوید:  او می ١»کند دھد و حق را آشکار می لشکر خود را یاری می
بر ما کمک و پیروزی نازل کرد، تا این که  صداقت ما را دید، برای دشمنان سرنگونی و

ابن سباء با نفاق و تظاھر به اسالم،  ٢»اسالم مستقر شد و جای پایش را محکم کرد
دانستند که  می قصد نفوذ و کارشکنی در دین اسالم را داشت؛ زیرا او و سرکردگانش

ھا؛ جنگیدن و رودررو شدن با اسالم ممکن نیست، و این مسأله را پیشینیان آن
قینقاع، تجربه کرده بودند و جز ضرر و زیان و ذلت و  نضیر و بنی قریظه و بنی بنی

ای کشید و به  سرافکندگی چیزی عایدشان نشده بود. او با کمک یھودیان صنعاء نقشه
النبی و پایتخت خالفت، در عصری  دنبال آن، او و دوستانش به مدینه رفتند. در مدینة

عثمان ابن » النورین ذی«ی خشنودی پیامبر بود؛  که مایه و یاری صکه داماد پیامبر
کردن خارھایشان  ھا و گسترده کردن دام کرد، یھودیان به پھن ، حکومت میسعفان

ھای مناسب نشستند.  ھای ھموار و موقعیت شروع کردند و خودشان در انتظار فرصت
کردند و به  پراکنی می ایعهآنان علی را سپر خود قرار داده، از او پشتیبانی و به اسم او ش

                                           
به عمر  س. سخن علی۲۰۳م.، ص ۱۹۶۷  . ھ ۱۳۸۷البالغه، بیروت، دارالکتاب اللبنانی،  نھج -١

 مشورت کرد. سھا با علی اش برای جنگ با فارس راجع به حضور شخصی سفاروق وقتی که عمر
 .۹۲البالغه، ص  نھج -٢
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از آنھا بیزار بود. آنان در  سکردند، در حالی که علی حب و دوستی او تظاھر می
ی رسول خدا  پاشیدند و آنان را علیه خلیفه ھای مسلمانان، آفت فتنه و فساد می دل

کردند. حضرت عثمان خود ثروتمندی بود که با ثروتش چنان به اسالم و  تحریک می
ھنگامی که  صرسید. پیامبر کمک کرد که کسی در این کار به پای او نمیمسلمانان 

به عثمان آسیبی «فرمودند:  سی عثمان کرد، درباره را مجھز می» العسرة «لشکر 
ی  به حضرت عثمان بارھا مژده صپیامبر ١»رسد آنچه بعد از امروز انجام دھد نمی

 بھشت داده بودند.حتی به او خبر خالفت و شھادت دادند. 
این گروه به ترویج عقایدی در میان مسلمانان رواج دادند که از اساس با عقاید 

 ھماھنگ نبود.  صاسالم منافات داشت و در ھیچ اصل و فرعی با دین حضرت محمد
به اسالم، رساندن  از آن روز به بعد گروھی در میان مسلمانان به ھدف زیان

تراشی علیه اسالم و انتقام از آن ایجاد  ھای اسالمی و مشکل کردن در آموزه دسیسه
نامیدند، اما ھیچ رابطه و پیوندی با علی نداشته و  ی علی می شد. آنان خود را شیعه

ترین شیوه در حیات خود شکنجه کرد  علی خود را از آنھا تبرئه کرد و آنھا را به سخت
از او آنھا را مورد خشم و کینه قرار دادند و آنھا را از خود راندند. اما و فرزندانش پس 

دریغا که این حقیقت به مرور زمان از مسلمانان پنھان شد و سرانجام یھود موفق شد. 
البته پس از آنکه مجوس از یک طرف و ھندو از طرف دیگر با یھود ھمدست شدند، 

 یھود در مقاصد و اھداف پست خود موفق شد.
از رسالتی که ایشان،  صاین اھداف عبارت بودند از: دورکردن امت حضرت محمد

آن را از جانب خداوند عّز وجل آورده است. و نشر عقائد و افکار یھود و مجوس در بین 
 .٢مسلمانان به اسم عقائد اسالمی

 ٣»الکشی«اند؛ از جمله  نویسان شیعه به این واقعیت اعتراف کرده بزرگان و تاریخ
اند: نسبت به اخبار و رجال، مورد اعتماد و  اش گفته شناس بزرگ شیعه، که درباره جالر

گاه است و علم بسیار دارد، عقایدش زیبا و مذھبش راست است.  موثق است و فردی آ

                                           
 اند. احمد و ترمذی آن را روایت کرده -١
به ھمین دلیل شیعه به قرآن اعتقادی ندارد و معتقد است که تحریف شده است.ھمان طور که  -٢

 .شود می بعدًا به طور مفصل بیان
 ابوعمرو محمد ابن عمر بن عبدالعزیز کشی از عالمان قرن چھارم شیعه. -٣
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ترین تألیفات در علم رجال، چھار  اند: مھم گفتهھا  ی کتابش در شرح حال باز درباره
توان تکیه کرد و آن چھار کتاب اصول است. در این باب  می کتاب است وتنھا بر آنھا

باشد که به  می »نین عن األئمة الصادقیمعرفة الناقل«ترین آنھا کتاب  ترین و قدیمی مھم
 .١مشھور است» رجال کشی«

که: عبدالله ابن اند  گوید: بعضی از اھل علم اظھار داشته کشی در این کتاب می 
شد و از علی پشتیبانی کرد و او را دوست داشت و او  سباء، یھودی بود. سپس مسلمان

ی  کرد. در دوره یوشع بن نون، وصّی موسی، غلو میی  بودنش درباره  در زمان یھودی
ی حضرت علی ھمان غلوھا را  درباره صشدنش ھم پس از وفات پیامبر خدا  مسلمان

برائت از  ،را مطرح کرد سبودن امامت علی فرضگفت. او نخستین کسی بود که  می
این دشمنان علی را اظھار کرد، با مخالفان علی درگیر شد و آنھا را تکفیر کرد. از 

 .٢گویند: اصل تشّیع و رفض از یھود گرفته شده است جاست که مخالفان شیعه می
 ٣»تنقیح المقال«مامقانی امام جرح و تعدیل، شبیه این سخن را از کشی در کتابش 

 نقل کرده است. 
گوید: حسن  اش می کسی که رجال شناس مشھور شیعه، نجاشی درباره ٤نوبختی

بن موسی ابومحمد نوبختی متکلم، در روزگارش قبل و بعد از سال سیصد ھجری بر 
 .٥امثال خود غالب و چیره بود

ی امامی  گفته است: ابومحمد، متکلم و فیلسوف است، او شیعهاش  طوسی درباره
اطمینان و اعتماد است، و او از علمای برجسته ی خوب داشت و مورد  بود، عقیده

 .٦است
گوید: حسن بن موسی از بزرگان و علمای شیعه است  میاش  نورالله تستری درباره

 .١ی امامیه داشت ی شیعه و متکلم و فیلسوف است و عقیده

                                           
 مراجعه کنید.» الرجال«به مقدمه  -١
 .۱۰۱کشی، رجال، کربال، مؤسسة األعلی، ص -٢
 .۱۸۴، ص ۲، تھران،ج»تنقیح المقال«مامقانی، -٣
شرح حالش  –شیعه نزد  –گان قرن سوم ھجری  ابومحمد حسن بن موسی نوبختی از برجسته -٤

 اند. جرح و تعدیل شیعه آمده و ھمه او را مورد اعتماد دانستهھای  در تمام کتاب
 .۴۷ھـ، ص ۱۳۱۷نجاشی، فھرست، ھند، -٥
 .۹۸م، ص ۱۸۳۵فھرست طوسی، ھند،  -٦
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گوید: عبدالله بن سبأ از کسانی بود  می »ِفرق الشیعه«این آقای نوبختی در کتابش 
کرد و به آنان ناسزا و  می را به ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه عیب و ایراد واردکه آشکا

 ÷گفت که علی کرد، و می گفت و از آنان اعالم برائت و بیزاری می می بد و بیراه
اش از  ی این گفته دستور این کار را به او داده است. حضرت علی او را گرفت و درباره

 .٢دان اقرار کرد و حضرت علی دستور داد که کشته شوداو پرسید. عبدالله بن سبأ ب
کشی که  می مردم به حضرت علی اعتراض کردند و گفتند: ای امیرمؤمنان، آیا کسی را

مردم را به سوی محبت شما، اھل بیت و به سوی دوستی شما و اعالم برائت و بیزاری 
زمان پایتخت ایران کند؟ حضرت علی او را به مدائن که آن  از دشمنانتان دعوت می

اند که: عبدالله ابن  نقل کرده ÷بود، راند. جمعی از اھل علم از یاران حضرت علی
پشتیبانی کرد. آنچه را که در  ÷سبأ یھودی بود و مسلمان شد و از حضرت علی

ی  گفت، درباره ی یوشع ابن نون پس از حضرت موسی می دوران یھودی بودنش درباره
را  ÷بودن امامت حضرت علی و اولین کسی بود که فرضگفت. ا حضرت علی ھم می

ترویج کرد و آشکارا از دشمنانش برائت کرد و با مخالفانش درگیر شد. از این جھت 
گویند: اساس شیعه و روافض از یھود سرچشمه گرفته  است که مخالفان شیعه می

د، به به عبدالله ابن سبأ در مدائن رسی ÷است. ھنگامی که خبر وفات حضرت علی
گویی.اگر مغز  می را پخش کرد گفت: دروغ ÷کسی که خبر وفات حضرت علی

آوردی و ھفتاد نفر عادل را ھم شاھد  حضرت علی را ھم در ھفتاد کیسه برای ما می

                                                                                                       
 ی کتاب. . به نقل از مقدمه۱۷۷تستری، مجالس المؤمنین، ایران، ص  -١
به ویژه یاران  صآقای صافی! که محبت حضرت علی برای اصحاب حضرت محمد یبینی ا می -٢

خواست کسی را که به  ی او ابوبکر و عمر و عثمان ش چگونه بوده است؟ تا جایی که می گانه سه
تواند بگوید میان شیعه کسانی ھستند  می به قتل برساند. آیا پس از این کسی گوید می آنان ناسزا

کنند. آیا این مانع نزدیکی و  که بنا به اجتھاد و بدون ھیچ مشکلی  به بعضی از اصحاب حمله می
نیست؟ بله آقای صافی! این مانع نزدیکی و وحدت است. آیا شما با کسی که حضرت علی و  وحدت

آقای  یکنید؟ ا گوید، نزدیکی و وحدت پیدا می می فیر کند و به آنان بد و بیراهفرزندانش را تک
 صافی و کسانی که ھم کیش وی ھستید! صادق باشید، و ای بندگان خدا، عدالت داشته باشید.

 کنید. را تکفیر می سشما معاویه
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میرد تا مالک زمین  دانستم که نمرده و کشته نشده و نمی گرفتی، باز ھم می می
 .١گردد
مانند ھمین موضوع را نقل » ه الشفاءروض«یک مورخ شیعی در کتابش به نام  

کرده و نوشته که: وقتی عبدالله بن سبأ متوجه شد که مخالفان حضرت عثمان در 
مصر زیاد ھستند، به آنجا روی آورد و تظاھر به علم و تقوا کرد، تا این که مردم به دام 

مذھب و مسلک  او افتاده و او را باور کردند و پس از نفوذ در میان آنان، شروع به ترویج
ی پیامبر کسی  ای دارد و وصی و خلیفه خود کرد؛ از جمله: ھر پیامبری وصی و خلیفه

جز حضرت علی نیست که به زینت علم و فتوی و کرم و شجاعت و امانت و تقوا 
آراسته است و گفت: به راستی که این امت به حضرت علی ظلم کرده و حقش را که 

ده و اکنون یاری و مساعدت حضرت علی و حق خالفت و والیت است، غصب کر
سرپیچی از اطاعت و بیعت با حضرت عثمان بر ھمه واجب است. بسیاری از مردم 

 .٢شوریدند ÷مصر تحت تأثیر سخنانش قرار گرفتند و علیه حضرت عثمان
دھند. از این  می ھای خود شیعیان است که علیه خودشان گواھی اینھا گواھی

 آید که به طور خالصه عبارتند از: می مطالب، چند چیز به دست
تشکیل گروھی یھود به نام اسالم، تحت رھبری ابن سبأ که در ظاھر مسلمان  -اول

 کردند.  و در باطن کافر بودند و میان مسلمانان عقائد و آرای یھودیان کافر را تبلیغ می
و مظلوم، راشد ی  علیه سومین خلیفه  ایجاد آشوب در بین مسلمانان و توطئه -دوم

کردن از او تا سرانجام ھرج و مرج به  و نافرمانی ،سذی النورین امیرمؤمنان عثمان
کفر و ھای  ھای بلندی که درسرزمین وجود آید و فتوحات اسالم قطع شود و پرچم

ی شمشیر مسلمانان چنان کند  مجوس یھود به اھتزاز درآمده بود، فرود آید. و تیغه
ی ابن سبأ  ی خیانت و توطئه ملحدان برق نزند. این نتیجهشود که دیگر بر سر کفار و 

بود که عمًال تحقق یافت و متأسفانه در میان مسلمانان جنگ رخ داد و شمشیرھای از 
 غالف درآمده، در بین آنان شکاف ایجاد کرد.

ھا ھزار تن از بھترین مردان قربانی شدند و  و ده  سدر این میان عثمان بن عفان
یان دو جماعت بزرگ از مسلمانان واقع شد و آثار این اختالف تا به شکاف بزرگی م

                                           
 .۴۴-۴۳م، ص ۱۹۵۹ھـ .۱۳۷۹نوبختی، فرق الشیعة، نجف، حیدریه،  -١
 .۲۹۲، ص ۲با زبان فارسی،ایران، ج» روضة الصفا«شیعی، تاریخ  -٢
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گذرد، ھمچنان باقی است و پرتو نور اسالم  امروز، که بیشتر از سیزده قرن از آن می
 فروکش کرد.ھا  ی از سرزمین ا پس از تابیدن بر پھنه

عشره «ایجاد کینه و خشم در دل مسلمانان علیه ابوبکر و عمر و دیگر  -سوم
ی بھشت به آنھا داده بود، و دیگر حامالن این دین و  مژده صکه پیامبر ش»مبشره

و مبلغان پیام و مرّوجان دعوت و مجاھدان راه خدا و  صاکرم وارثان نبی
ان ھیچ تاریخ و قوم و شدگان در کالم خدا، تا اینکه سرانجام برای مسلمان ستایش

ای باقی نماند که به آنھا افتخار کنند، و ھمچنین فاقد الگوی متعالی شدند که به  طایفه
ھای امت افتادند تا در نھایت بافت ایمانشان گسسته  آنان اقتدا کنند و به جان بھترین

ی پروردگار جھانیان حضرت  شد و داخل حریم نبوی، سرور آفریدگان و فرستاده
شدند و از قرآن دور شده و در آن شک کردند؛ قرآنی که خداوند  ،صبن عبداللهمحمد

آن را بر پیامبرش نازل کرده و در آن تمجید و ستایش صحابه و اعالم رضایت از آنان و 
 افتخار به آنان موجود است. 

تا چنان شود که:  –ی معدودی از آنان  بجز عده –تکفیر تمامی صحابه  -چھارم
که قرآن را به  صای که یاران پیامبر کیه بر ھیچ کس ممکن نباشد؛ به گونهاعتماد و ت

اند و ایشان با قول و عمل  ھمراه شرح و تفسیر از رسول خدا شنیده و از او یاد گرفته
کردند، کافر و مرتد باشند، پس دیگر چه کسی قرآن را نقل و روایت و  آن را بیان می

 تفسیر خواھد کرد؟ 
ای  کدام دعوت و رسالت را در برابر بشر ادا کرده، و چه نتیجه صپیامبربه راستی 

 فرمایند: از آن گرفته است؟ و کدام گروه به دین خدا گرویدند که خداوند می

ِ ٱإَِذا َجآَء نَۡ�ُ ﴿ يَۡت  ١لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� ۡفَواٗجا �َّ

َ
فََسّبِۡح  ٢أ

ۚ ٱِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  ابَۢ� ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ   .]۳-۱[النصر:  ﴾٣َ�َن تَوَّ
در این جاست که قافله سوار رحمت در کاروان نور و سعادت و صلح و امنیت و 

شود. این ھمان ھدفی است که یھودیان منتظر آن  آسایش به سمت عالم، متوقف می
آید: عدم ایمان به قرآنی که در میان مردم  می ت که این افکار پدیدبودند. از اینجاس

نزد مھدی منتظر است  صاست و این نظر که قرآن نازل شده بر محمد بن عبدالله
که از طریق وحی آن را دریافت کرده است، زیرا به گمان آنان یاران خیانتکار 
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(شرح این مطلب بعدًا به  د.ان آن را تغییر داده و جابجا و کم و زیاد کرده صپیامبر
 طور مفصل خواھد آمد). 

وقتی رسالت و پیامی وجود ندارد، دعوت به سوی چه چیز خواھد بود؟ و اعمال بر 
 مبنای چه چیزی انجام شوند؟ 

ای نامعلوم ظھور  این جاست که بایستی توقف کرد و انتظار کشید تا قائمی در آینده
 کند!

میان مسلمانان، که آن ھم تفکر وصایت و والیت ی یھودیت  ترویج عقیده -پنجم
ی یھود است که  اند، بلکه ساخته و پرداخته است که قرآن و سنت صحیح آن را نیاورده

اند و میان مسلمانان به دروغ و  آن را از وصی بودن یوشع بن نون برای موسی گرفته
د تا بتوانند بذر ان فریب به نام وصی و جانشینی حضرت علی برای پیامبر ترویج کرده

ور کنند و  فساد را در میان مسلمانان بپاشند و آتش جنگ و فتنه را در میان آنان شعله
آنان برای تبدیل جھاد در راه خدا علیه کفار و مشرکان یھود و   به این ترتیب، کوشش

کشی توّجه کنید،   مجوس، به جنگ داخلی مسلمانان با موفقیت انجام شد. به عبارت
بودن امامت حضرت  ی فرض  : عبدالله بن سبأ، اولین کسی بود که عقیدهگوید می

 را ترویج کرد و برائت و بیزاری از دشمنانش را آشکار و اظھار کرد.  ÷علی
 ÷گوید: عبدالله بن سبأ، یھودی بود که مسلمان شد و از حضرت علی نوبختی می

بودنش  ان یھودی پشتیبانی و حمایت و اظھار دوستی کرد. این سخن را در دور
ی حضرت  اش ھم، درباره ی یوشع بن نون گفته بود و در دوران مسلمانی درباره

 تکرار کرد. صپس از وفات پیامبر ÷علی
نشر افکار یھودی، از جمله: رجعت (بازگشت مردگان به دنیا)، عدم مرگ،  -ششم

علم به ی قدرت خداست،  کارھایی که تنھا در حیطه  تصاحب کل زمین، قدرت انجام
و فراموشی برای خداوند متعال و دیگر » بداء«داند و اثبات  چیزی که تنھا خدا می

 خرافات و تّرھات. 
این سخنان را یھود ساخته و پرداخته است و حضرت علی و پاکان اھل بیتش از 

شان را انکار کرده و آنان را سخت  ثابت کرد که گفته ھای سآنان بیزارند؛ زیرا علی
زنش کرده است. چنان که پیش از این از نوبختی ذکر شد. آنچه را یحیی مالمت و سر

روایت کرده، مطلب فوق  »مباحث اإلمامه يطوق الحمامه ف« بن حمزه زیدی در کتاب
بر جمعی گذشتم که از «کند که گفت:  کند. وی از سوید بن غفله روایت می را تأیید می



 ١٩  فصل اول: شیعه و سنت

گرفتند. به حضرت  آنان ُخرده میگفتند و از  حضرت ابوبکر و حضرت عمر سخن می
آورند، در دل تو  می کنند و بر زبان می خبر دادم و گفتم: اگر آنچه را که اظھار سعلی

کردند.  نسبت به حضرت ابوبکر و حضرت عمر نبود، ھرگز جرأت چنین کاری را نمی
گفت: پناه بر خدا، خدا به ما رحم کند! پس برخاست و دستم را گرفت  سحضرت علی

ھا بر  ه داخل مسجد برد و باالی منبر رفت و ریش سفیدش را محکم گرفت. اشکو ب
کرد تا مردم جمع شدند. سپس سخنرانی کرد  ریشش سرازیر شدند و به میدان نگاه می

و گفت: چیست حال اقوامی که نام دو برادر و دو وزیر و دو یار پیامبر و دو سید 
گویند  برند. من از آنچه که می به بدی میی قریش و دو پدر برای مسلمانان را  قبیله

بیزارم. آنان با محبت، وفاداری و جدیت و عزم در امر خدا، با پیامبر رفاقت و او را یاری 
 شدند و مجرمان را مجازات می کردند و به خاطر خدا خشمگین کردند. امر و نھی می

که وفات یافت  صمبرکردند؛ زیرا قاطعیت آنان در کار خدا کامًال ملموس بود. پیا می
ی زندگی  از ھر دوی آنان راضی بود و مسلمانان ھم از آنان راضی بودند. در کار و شیوه

کردند. آنان بر  شان از رأی و فرمان پیامبر در حال حیات و پس از وفات، تجاوز نمی
ھمین حال از دنیا رفتند. خداوند آنان را مورد رحمت بیکران خویش قرار دھد! به خدا 

کاِر  ، این دو نفر را جز مؤمنان فاضل، کسی دوست ندارد و تنھا بدبختان گنهقسم
داشتن حضرت ابوبکر و حضرت عمر  آید. دوست نافرمان، از این دو خوششان نمی

ی آنان، دوری از خدا را به دنبال دارد. نفرین  ی نزدیکی به خداست و بغض و کینه مایه
 .١ی آنان در دل دارد گری دربارهبر کسی که جز زیبایی و حسن ظن، چیز دی

 البالغه شیعه ھمین روایت نقل شده است.  در صحاح سته اھل سنت و در نھج
ی افکار و  اما دین امامی و مذھب اثنا عشری ھمان دین و مذھبی است که بر پایه

عقاید یھودی گناھکار، عبدالله بن سبأ صنعانی یمنی مشھور به ابن السوداء، استوار 
کنند، اما  ھر چند شیعیان انتساب خود را به یھود و دین ابن سوداء انکار میشده است 

شان برای تبرئه از این موضوع و خروجشان از  این تنھا انکار است و بس! زیرا تنھا انکار
این گروه سرکش کافی نیست مگر این که مخالفت و انکار خود را در برابر آنچه ساخته 

 اثبات کنند.اند، ن مسلمانان پخش کردهی یھود است و میا و پرداخته

                                           
ی شیخ محمود ألوسی، مصر،  به نقل از مختصر تحفه نوشته »مباحث اإلمامة يطوق الحمامة ف« -١

 .۱۶، صھ۱۳۸۷
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ای را که یھود  بینیم که تشیع ھمان لقمه با نگاھی پژوھش گرانه و بصیرت می 
جوند. اجازه دھید که این موضوع را با دقت بیشتری بررسی  برایشان انداخته است، می

 کنیم.

 عبدالله ابن سبأ (تاریخ بنیانگذار مذهب شیعه) -اول
سبأ یک یھودی مسلمان نمای منافق بود و از کشی و نوبختی و گفتیم عبدالله بن 

بودن ابن سبأ، نیاز  ھایی دال بر این مطلب بیان شد. برای اثبات یھودی  دیگران، عبارت
ی بیشتر، بعضی از آنچه را که  به اسناد بیشتری نیست، ولی برای اطالعات و بھره

نقل کرده، ذکر  –یعیان امام چھارم ش –العابدین علی بن حسین  کشی از زین
 کنیم. می

بندد. وقتی عبدالله  می علی بن حسین گفت: خدا لعنت کند کسی را که بر ما دروغ
ی بس عظیمی پرداخت  شوم. به راستی او به فتنه می آورم، بیزار می بن سبأ را به یاد

رادر ی صالح خدا و ب که حق آن را نداشت. خدا او را لعنت کند! به خدا قسم، علی بنده
 .١پیامبر خدا بود. او تنھا با فرمانبرداری از خدا و پیامبر خدا به این حرمت دست یافت

گوید: ابوعبدالله  کند و می باز ھم کشی روایتی دیگر از عبدالله بن سبأ ذکر می
  ای ھستم که ھمه راستگو ھستند اما از دروغگویی ) گفت: من اھل خانواده/(جعفر

بندند  ھایی که بر ما می گاه در امان نبودیم و با دروغ ھیچ بندد، که بر ما دروغ می
در گفتار راستگوترین  صی خد کنند. فرستاده دار می راستگویی ما را نزد مردم لکه

گفت و امیرمؤمنان نیز، راستگوترین فرد  می انسان بود اما مسیلمه به نام ایشان دروغ
داد و برای  دروغ نسبت میبود، کسی ھم که به حضرت علی  صپس از رسول خدا

زد،  می کرد و حتی بر خدا افتراء تکذیب صداقت و راستگویی حضرت علی تالش می
 .٢کسی جز عبدالله بن سبأ نبود

طبری در تاریخ خود آورده است که: عبدالله بن سبأ ھنگامی که وارد شام شد، به 
گوید: مال، مال  تحریک کرد و گفت: معاویه می سابوذر رسید و او را علیه معاویه

این است که مال را به غیر از موارد  سخداست. ھمه چیز مال خداست. مقصود معاویه

                                           
 .۱۰۰کشی، رجال، ص  -١
 .۱۰۱ھمان، ص  -٢
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مصرِف مسلمانان، جمع آوری و ذخیره کند. سپس عبدالله بن سبأ نزد ابودرداء رفت. 
 .١پندارم ابودرداء به او گفت: تو کی ھستی؟به خدا قسم تو را یھودی می

 سادتالش ابن سبأ برای فتنه و ف
نظر دارند که ابن سبأ آتش فتنه و فساد را  تمام مورخان شیعه و سنی اتفاق -دوم

ی  ور کرد و بین شھرھا و روستاھا برای تحریک و اغراء علیه امیرمؤمنان و خلیفه شعله
ھای یھودی  کرد. این ملعون، با گروه رفت و آمد می ،سالنورین مسلمانان؛ عثمان ذی

ھا رو به خاموش  ور کردند و ھر وقت زبانه نافرمانی را شعلهبود. آنھا بودند که آتش 
کرد. ابن سبأ از شھری به شھر دیگر و از  ور می ھا را شعله رفتند، دوباره آن شدن می

 روستایی به روستای دیگر جھت فتنه انگیزی و آشوب میان مسلمانان در جوالن بود.
قال او را از مدینه به مصر و نگاران، انت شایان ذکر است که طبری و دیگر تاریخ 

شدنش نزد حکیم ابن جمیله و اخراج او از بصره و رفتنش را به  بصره و مھمان 
  و به دام انداختنھا  پاشی افکار و دل کنند. ھدف او از رفتن به آنجا سم فسطاط ذکر می

 .٢اھالی آنجا بود
 تباھی و میان آنانکند و  زاده ای است که میان مسلمانان آمد و رفت می او یھودی 

برد و جمع  می آورد و وحدت و یکپارچگی مسلمانان را از بین جدایی، به وجود می
کشاند و شوکت آنان را از ھم  به تفرق می سی پیروی از علی مسلمانان را در پس پرده

شد که او و یاران یھودش، کشیده  ای اجرا می ھا، طبق نقشه پاشید. تمام این فتنه می
 بودند.

 صدر یاران پیامبر طعن
نوبختی اظھار داشته که عبدالله بن سبأ اولین کسی بود که به حضرت  -سوم

گفت و از آن روز تاکنون شیعه به این  می ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان ناسزا
تا جایی که ھر کس خلفاء و وزراء و سه یار  اند، عقیده تمسک جسته و بر آن متحد شده

 ناسزا نگوید و از آنان عیب و ایراد نگیرد، شیعه نیست.را  صپیامبر خدا

                                           
 .۹۰، ص ۵طبری، تاریخ الملوک واألمم، مصر، ج -١
 اند. . دیگر مورخان نیز این وقایع را بیان کرده ۶۶، ص ۵جنگا: تاریخ طبری، مصر،  -٢



 شیعه و سنت    ٢٢

 سابوبکر صّدیق
ی حضرت  ی شیعه را درباره کشی، شخصیت بزرگ شیعه در جرح و تعدیل، عقیده

کند. از حمزه پسر محمد  او را صّدیق نامیدند، ذکر می صکه پیامبر سابوبکرصدیق
بن ابوبکر نام بردیم، کند که گفت: نزد ابو عبدالله از محمد  طیار روایت می

 .گفت: رحمت و صلوات خدا بر او باد! سابوعبدالله
گفت: دستت را باز  ،سگفت: روزی از روزھا محمد پسر ابوبکر به امیرمؤمنان، علی

ای؟ جواب داد: بله، بیعت  گفت: مگر بیعت نکرده سکن تا با تو بیعت کنم. علی
گفت: برای تو گواھی  سابوبکرام. حضرت علی دستش را جلو برد و محمد پسر  کرده

در  سدھم که امامی واجب االطاعه ھستی و به راستی پدر من ؛یعنی، ابوبکر صّدیق می
 آتش جھنم است.

بود، نه  -رحمھاالله-گفت: نجابِت محمد پسر ابوبکر از مادرش اسماء ÷ابوعبدالله
 .١از پدرش ابوبکر

زراره پسر اعین از ابوجعفر روایت این روایت از جعفر بود، اما پدرش باقر؛ کشی از 
بکر با حضرت علی برای اعالم برائت و بیزاری از پدر خود،  یکند که: محمد بن اب می

 .٢بیعت کرد
ای نجیبی از  ام که در ھر خانواده روایت است که شنیده ÷از شعیب از ابوعبدالله

بکر  ین اببد، محمد بی  ترین نجیب از یک خانواده اھل آن خانواده ھست و نجیب
 ٣است.

شان از زبان فرزندان حضرت علی و  ی یھود را بنگر که چگونه سخنان دروغ کینه
کنده  کند. این سخنان از سینه جوشد و فوران می بکر می یمحمد بن اب ھای خبیث و آ

 دھد. می از کفر پنھان، خبر
 
 

                                           
 .۶۱-۶۰کشی، رجال، ص  -١
 .۶۱ھمان، ص  -٢
 ضمن شرح حال محمد بن ابی بکر. ۶۱ھمان، ص  -٣
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 سعمر فاروق
فرماید:  می ی ایشان درباره صعمر فاروق، رادمرد و قھرمانی است که پیامبر اسالم

باھوش و زیرک ندیده ام که مانند او کارھا را انجام دھد تا  سقھرمانی مانند عمر«
گوید:  می سی عمر فاروق شیعه درباره ١»مردم سیراب گردند و کاروان حرکت کند

سلمان فارسی از دختر عمر خواستگاری کرد. عمر جواب رد داد اما بعد پشیمان شد. 
خواستم بدانم آیا حالت جاھلیت از قلب تو  می بازگشت و گفت: تنھا سلمان به طرف او

 .٢بیرون رفته، یا ھمان طور است که قبًال بود
روایت کرده که گفت: صھیب، انسان بدی  ÷باز ھم کشی از ھشام پسر ابوعبدالله

 .٣بود. او برای عمر گریه کرد
ی دوم، بـا  ز خلیفـهبکر برای برائت جستن ا یاز پسرش نقل است که: محمد بن اب

 .٤حضرت علی بیعت کرد
گوید: عمر در  بندد و می می سفاروق ابن بابویه قمی شیعی، دروغی بر عمر

کنم: اول، این که من و ابوبکر  ی مرگ گفت: از سه چیز به درگاه خداوند توبه می آستانه
خالفت را از مردم غصب کردیم، دوم، این که بر مردم خالفت کردیم و بعضی از 

 .٥مسلمانان را بر بعضی دیگر برتری دادیم
علی پسر ابراھیم قمی که نزد شیعه در حدیث، ثقه و قوی و مورد اعتماد بود و 

الِمُ ٱَوَ�ۡوَم َ�َعضُّ ﴿ ی:، در تفسیر آیھ٦ی درستی داشت عقیده ٰ يََديۡهِ َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ�  لظَّ َ�َ
َۡذُت ٱ  گوید. می را ناسزا سعمر فاروق ]۲۷[الفرقان:  ﴾٢٧َسبِيٗ�  لرَُّسولِ ٱَمَع  �َّ

                                           
 متفق علیه. -١
 . ۲۰کشی، رجال (شرح حال سلمان فارسی)، ص -٢
 .۴۰کشی، رجال (شرح حال صھیب و بالل)، ص  -٣
 .۶۱کشی، رجال، ص  -٤
 . ۸۱ابن بابویه قمی، الخصال، تھران، ص  -٥
ی اھل  ترین تفسیری است که پرده از روی آیات نازله درباره ی این تفسیر گفته اند: قدیمی درباره -٦

ی تفاسیر زیادی است. و در حقیقت تفسیر دو تا انسان  داشت. این تفسیر اصل و پایه می بیت، بر
ی تفسیر،  زیسته است. نگا: مقدمه حسن عسکری می صادق (جعفر و باقر) است. مؤلفش در زمان

 .۱۹ص 
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روز قیامت خداوند «گوید:  نقل است که می سی ثمالی، از ابوجعفر از ابوحمزه 
ی کتان سفید وجود  گرداند که بین دستانشان نوری مانند جامه قومی را مبعوث می

ه، شود: ذراتت را پراکنده کن. سپس گفت: ای ابوحمز دارد. سپس به نور گفته می
شناختند، ولی ھرگاه چیزی از حرام برایشان پیش  دانستند و می قسم به خدا، می

پذیرفتند و ھرگاه چیزی از فضل و برتری امیرمؤمنان،  گرفتند و می آمد آن را می می

عضّ يوم ي« کردند. ابوجعفر گفت: شد، آن را انکار می میحضرت علی پیش آنان مطرح 

تنی اختذت مع يا لي« اول یعنی ابوبکر است. وی گوید:منظور ستمگر  »هيديالظامل علی 

ای کاش با پیامبر، حضرت علی را ھم دوست صمیمی قرار « »اً ياً وليالرسول عل

منظور عمر است؛ یعنی: ای کاش عمر را  »اليتنی مل أختذ فالناً خليا الي«و ». دادم می
 .١دادم دوست قرار نمی

 ی خدا: در معنی این فرموده

� َشَ�ِٰطَ� ﴿ ِ نَِ�ٍّ َعُدّوٗ
�ِس ٱَوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَنا لُِ�ّ يُوِ� َ�ۡعُضُهۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  ۡ�ِنِّ ٱوَ  ۡ�ِ

 .]۱۱۲[األنعام:  ﴾ُغُروٗر�ۚ  لَۡقۡولِ ٱزُۡخُرَف 

کنند که گفت: ھیچ پیغمبری فرستاده نشده مگر این که  نقل می ساز ابوعبدالله
کنند و پس از وفات آن پیامبر مردم  ه او را اذیت میدر امتش دو شیطان وجود دارند ک

» زریق«و» جبتر« ،صکنند. اما دو رفیق نوح ... اما دو رفیق محمد را گمراه می

را این گونه تفسیر کرده » زریق«و » جبتر« ،مالمقبول ملعون شیعی ھندی ٢بودند.
مصغر ازرق است و جبتر یعنی روباه. مراد از اولی » زریق«روایت شده که «است: 

ابوبکر است، زیرا ابوبکر چشم آبی بود و مراد از دومی ھم عمر است که کنایه از مکار 
 .٣بودنش است. (پناه به خدا)

در شرایط خاصی قرارگرفت و  صبر خداکند که: پیام باز ھم قمی از جعفر نقل می
نزد یکی از انصار رفت و فرمود: آیا غذایی داری؟ گفت: بله ای پیامبر خدا. مرد انصار 

ذبح و آن را بریان کرد. ھنگامی که گوشت بریان  صیک بز دوساله را برای پیامبر

                                           
  ھ ۱۳۸۶، چاپ نجف عراق ۲، ج ۱۱۳تفسیر قمی، ص  -١
 . ۲۱۴، ص ۱مان، جھ -٢
 ، چاپ ھند.۱۲۸قرآن مقبول شیعه در زبان اردو، ص  -٣
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گذاشت، آن حضرت آرزو کرد که حضرت علی و حضرت  صشده را خدمت پیامبر
بودند. دو منافق آمدند و  ھم پیش او  †حضرت حسن و حضرت حسین فاطمه و

وما أرسلنا من « بعدًا ھم حضرت علی آمد. خداوند در این باره، این آیه را نازل کردند:

 الشيطان ألقى متنى إذا إال –ی این ملعونھاست  افزوده –من رسول وال نبی وال حمدث  كقبل

کرد و به نحوی  شیطان در آرزوی او القا و دخالت میکرد،  ھرگاه آرزو می« »أمنيته يف

نسخ اهللا ما يف«کردند.  . یعنی آن دو منافق چنین می»کرد رزوی پیامبر را آلوده میآ

یعنی، ھنگامی که حضرت علی پس از حضرت ابوبکر و حضرت عمر  ؛»طانيلقی الشي
 .١آمد

ُٰهمۡ فَبَِما َ�ۡقِضِهم ﴿ این آقای قمی دوباره در تفسیر  .]۱۳[المائدة:  ﴾ّمِيَ�َٰقُهۡم لََع�َّ
 گوید: منظور نقض پیمان امیرمؤمنان، حضرت علی است. می

َواِضعِهِ  ۡلَ�ِمَ ٱوََجَعۡلَنا قُلُوَ�ُهۡم َ�ِٰسَيٗةۖ ُ�َّرِفُوَن ﴿   .]۱۳[المائدة:  ﴾ۦَعن مَّ
رد. منظور کسی است که امیرمؤمنان را از جای خود بردارد و در جای دیگری بگذا

امامت  »لمة باقيةكوجعلنا «ی:  در آیه» کلمه«این دلیلی است بر این که منظور از
 .٢است

ۡوَزارَُهۡم َ�ِملَٗة يَۡوَم ﴿ی:  در تفسیر آیه
َ
ْ أ ۡوَزارِ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱِ�َۡحِملُوٓا

َ
ِينَ ٱَومِۡن أ يُِضلُّوَ�ُهم  �َّ

 .]۲۵[النحل:  ﴾بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� 

منظور کسانی ھستند که خالفت را از حضرت علی ، »آثامهمملون حي«گوید:  قمی می
کنند و ھمین طور گناه کسانی را که به  غصب کردند که گناھان خود را حمل می

گاھانه گمراه گشته و به آنھا اقتدا کرده گوید:  اند. امام جعفرصادق می دست آنھا ناآ
دیگری خورده و ھر قسم به خدا، ھر خونی که ریخته شده و ھر عصایی که به عصای «

گاھی انجام شده، قطعًا گناه آن بر  فرج حرامی که غصب شده و ھر کاری که از روی ناآ
گردن ھر دوی آنھاست، بدون این که از گناه مجرمان اصلی کاسته شود. حضرت علی 

امیه پس از من آنھا را حمل  خورم که بنی خورم و باز سوگند می ھم گفت: سوگند می

                                           
 . ۸۶، ص ۲تفسیر قمی، ج -١
 . ۱۶۴، ص ۱ھمان، ج -٢
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گذارند و بر ابوبکر است  ی دیگری می مدت کمی آنھا را در خانه کنند و پس از می
 .١»ھمان اندازه گناه که او تا روز قیامت راه خطا را برایشان باز کرد

جانم فدایت، «کند که گفت: به ابوجعفر گفتم:  کشی از ورد بن زید روایت می
شیخین ی  آمده است. گفت بیارش. او داخل شد و از ابوجعفر درباره» کمیت«

(حضرت ابوبکر و حضرت عمر) پرسید. ابوجعفر گفت: ھر خونی که ریخته شد و ھر 
حکمی که مخالف حکم خدا صادر شد و ھر حکمی که مخالف رسول خدا و حضرت 

 .٢»گفت: الله اکبر، کافی است» کمیت«علی اجرا شد، بر گردن ابوبکر و عمر است. 
بن زید!  اقر به کمیت گفت: ای کمیتدر روایت دیگری از داود بن نعمان آمده که ب

ھیچ خونی در اسالم ریخته نشد و ھیچ مال حرامی اندوخته نشد و ھیچ نکاح حرامی 
ی ابوبکر و عمر است تا روزی که قائم ما قیام  نشد، مگر این که گناھش به عھده

دھیم که به ابوبکر و  ھاشم به بزرگ و کوچک خود دستور می کند و ما گروه بنی می
 .٣»دشنام دھند و خود را از آن دو تبرئه کنند عمر

 سعثمان ذی النورین
 یاما آن سخاوتمند و باحیا، داماد پیامبر، شوھر دو دخترش، عثمان بن عفان، ذ

ی او براساس آنچه یھودیان فرومایه برایشان دیکته  اعتقاد شیعه درباره ،سالنورین
با ھمکاری  صکند: پیامبر خدا میاند، چنین است: کشی از ابوعبدالله روایت  کرده

ساخت. در این ھنگام عثمان با یک حالت  حضرت علی و حضرت عمار مسجدی می
خاص درونی عبور کرد. امیرمؤمنان، حضرت علی به حضرت عمار گفت: یک رجز 

 بخوان که برای عثمان زننده باشد. عمار گفت:

 املســــــاجدا يعمــــــر مــــــن يســــــتوی ال
 

 وســــــــاجداً  راكعـــــــاً  فيهــــــــا يظـــــــل 
 

ــــــــن ــــــــراه وم ــــــــداً  ت ــــــــ عان  داً ـمعان
 

 حائــــــــداً  يــــــــزال ال الغبــــــــار عــــــــن 
 

کند، با کسی که  کند و در آن رکوع و سجده می کسی که مساجد را تعمیر می«
 ». گیرد، مساوی نیست بینم که دشمن و معاند است و از گرد و غبار دوری می می

                                           
 .۳۸۴-۳۸۳، ص ۱ھمان،ج -١
 .۱۸۰و  ۱۷۹کشی، رجال، ص  -٢
 . ۱۸۰کشی، رجال (شرح حال کمیت بن زید اسدی)، ص -٣
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که خود و آمد و گفت: ما مسلمان نشدیم  صحضرت عثمان پس از این نزد پیامبر
فرمودند: آیا دوست داری چنین گفته  صشخصیتمان مورد دشنام قرار گیرد. پیامبر

ْۖ ﴿ شود. و دو آیه نازل شدند: ۡسلَُموا
َ
ۡن أ

َ
 .]۱۷[الحجرات:  ﴾َ�ُمنُّوَن َعلَۡيَك أ

سپس پیامبر به حضرت علی  »گذارند شدنشان بر تو منت می  به خاطر مسلمان«
 .١گفت: این را درباره دوستت (عثمان) بنویس

دستور ساختن مسجد  صباز ھم از ابوعبدالله روایت است که گفت: وقتی پیامبر
را داد جاھا را برای آنان تقسیم کرد. پیش ھر مردی یک مرد دیگر گذاشت. حضرت 

غول کار ساختن بودیم، عثمان عمار را با حضرت علی قرار داد. وی افزود: وقتی ما مش
اش بیرون آمد. و غبار ھم بلند شده بود. عثمان پیراھن خود را جمع و جور  از خانه

کرد و روی خود را برگرداند. در این حال علی گفت: عمار، من ھر چه گفتم تو ھم بگو. 
 گفت: ÷علی

 ااملســــــاجد يعمــــــر مــــــن يســــــتوي ال
 

ـــــــل ـــــــا يظ ـــــــا فيه ـــــــاجدا راكع  وس
 

 حائـــــدا الطريـــــق عـــــن يـــــر كمـــــن
 

کند با کسی  می کند و در آنھا پیوسته سجده و رکوع کسی که مساجد را آباد می«
 ».گیرد، مساوی نیست که از راه کناره می

گوید: عمار ھم جواب داد. عثمان ناراحت شد و نتوانست به علی چیزی  راوی می
اطر چیزی که عثمان بگوید، اما به عمار گفت: برده و فرومایه. علی به عمار گفت: به خ

روی تا به او خبر دھی؟ عمار پیش  به تو گفت، ناراحت نیستی؟ چرا خدمت پیامبر نمی
رفت و ماجرا را برای او بازگو کرد. عمار گفت: ای رسول خدا، عثمان گفت:  صپیامبر

داند؟ گفت: علی.  فرمودند: چه کسی این را می صپیامبر ای برده و فرومایه!
ھمان را گفت که عمار گفت. آن  صا کرد و علی ھم به پیامبرعلی را صد صپیامبر

فرمودند: برو و به عثمان ھر کجا بود، بگو: ای برده و فرومایه! علی رفت و  صحضرت
 .٢»عثمان را پیدا کرد و به او گفت: خودت برده و فرومایه ھستی! سپس علی رفت

                                           
 .۳۴و  ۳۳کشی، رجال، ص  -١
 .۳۴کشی، رجال، ص  -٢
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 :ی قمی در تفسیر آیه

ٞۚ يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ ﴿   .]۱۰۶[آل عمران:  ﴾َو�َۡسَودُّ وُُجوه
دروغ بسته شده است؛ پیامبری که یارانش را  صکند که بر پیامبر می روایتی ذکر

به خصوص سه یار باوفایش را بسیار دوست داشته است. در این روایت گویا پیامبر 
شوند. یک  امت من روز قیامت با پنج پرچم بر من وارد می«فرموده است:  صخدا

پرسم پس از من با کتاب خدا و اھل بیت  ی این امت است. از آنھا می رچم با گوسالهپ
گویند: کتاب خدا را تحریف کردیم و اھل بیت تو را  من چگونه برخورد کردید؟ می

گویم: تشنه و با روی سیاه وارد  مورد دشمنی و ظلم و کینه قرار دادیم. من ھم می
گویم با  شود و من می ن امت بر من وارد میآتش جھنم شوید. سپس پرچم فرعون ای

گویند: قرآن را تحریف و  ثقلین (قرآن و اھل بیت) پس از من چه کردید؟ در جواب می
گویم:  پاره و با آن مخالفت کردیم و با اھل بیت ھم دشمنی و جنگ کردیم. من ھم می

امت بر  با تشنگی و روی سیاه داخل آتش جھنم شوید. سپس یک پرچم با سامری این
گویند: قرآن را  گویم: پس از من با ثقلین چه کردید؟ آنھا می شود و من می من وارد می

گویم: با تشنگی و  نافرمانی و آن را ترک کردیم واھل بیت را ضایع کردیم. من ھم می
روی سیاه داخل آتش شوید. سپس پرچم سوراخ دار با اولین و آخرین نفر از خوارج بر 

گویند: از کتاب  پرسم. می ی کتاب خدا و عترت می و از آنھا ھم دربارهشود  من وارد می
خدا کم کردیم و خود را از آن جدا ساختیم و با اھل بیت ھم جنگیدیم و آنان را 

گویم: با تشنگی و روی سیاه داخل جھنم شوید. سپس پرچم امام  کشتیم. من ھم می
(کسانی که بر اثر وضو » لمحجلینغرا«ی  و پیشوای متقیان، سرور مسلمانان و سرکرده

ی پروردگار جھانیان بر  دستان و پیشانی شان نورانی است)، وصی و جانشین فرستاده
گویم: پس از من با قرآن و اھل بیت چگونه رفتار کردید؟  شود. به آنان می من وارد می

 گویند: از قرآن پیروی کردیم و اھل بیت را دوست داشتیم و از آنان در جواب می
گویم:  مان در راھشان ریخته شد. من ھم می پشتیبانی و یاری شان کردیم، تا خون

 سیراب و روسفید وارد بھشت شوید. پس از این رسول خدا این آیه را تالوت کرد:
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ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱيَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوهۚٞ فَأ َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡم  ۡسَودَّۡت ٱ �َّ

َ
وُُجوُهُهۡم أ

ا  ١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ُفُرونَ  ۡلَعَذاَب ٱفَُذوقُواْ  مَّ
َ
ِينَ ٱَوأ ۡت ٱ �َّ ِۖ ٱوُُجوُهُهۡم فَِ� رَۡ�َةِ  ۡ�َيضَّ ُهۡم  �َّ

ونَ   .١]۱۰۷-۱۰۶[آل عمران:  ﴾١٠٧�ِيَها َ�ِٰ�ُ
 یاهس یھائ و چھره ید،فس یھائ خواھد بود که چھره ی) روزیمآن عذاب عظ(«

و  یمان،بعد از ا یا:) آشود یشده، (به آنھا گفته م یاهس یشاناما آنھا که صورتھا گردد، یم
عذاب را، به سبب آنچه کفر  ید! پس بچشید؟آن،) کافر شد یهدر سا ی(اخوت و برادر

شده، در رحمت خداوند خواھند بود؛ و  یدسف یشانھا و اما آنھا که چھره !ورزیدید یم
 ».مانند یجاودانه در آن م

دشنام  صبینی؟ که چگونه به یاران پیامبرخدا می خباثت و قباحت شیعه را
دروغ  صگویند و بر پیامبر می کنند و به آنان ناسزا دھند و نام ھایشان را عوض می می
 :گوید که جعفر این شعر را سرود می بندند؟ کشی می

 اس يـــــــوم البعـــــــث رايـــــــاهتمفالنـــــــ
 

ــــــــع  ــــــــك أرب ــــــــا هال ــــــــس فمنه  مخ
 

ــــــــــل ــــــــــدها العج ــــــــــاو قائ  فرعوهن
 

ـــــــــــع  ـــــــــــة املفظ ـــــــــــامری األم  و س
 

ـــــــــــــدر ـــــــــــــدها حي ـــــــــــــة قائ  وراي
 

 الشـــــــــــــــــــمس إذا  تطلـــــــــــــــــــعك 
 

 و خمـــــــــدع عـــــــــن دينـــــــــه مـــــــــارق
 

 عكــــــــــع  أوكــــــــــجــــــــــد عبــــــــــد ل 
 

ی  شونده است. سرکرده مردم در روز رستاخیز پنج پرچم دارند. چھار تا از آنھا تباه «
ی آن حیدر  گوساله است و فرعون و سامری و دیگری پرچمی است که سرکردهآنھا 

است که ھنگام طلوع مانند خورشید است و دیگری پرچم فریب خورده در دین پدر 
جعفر گفت: این شعر کیست؟ راوی گفت: ». ی فرومایه و ناکس است بزرگ و بنده

نوشید.  دیدم که شراب میمحمد حمیدی. گفت: خدا او را رحمت کند! گفتم: من او را 
گفت: منظور تو خمر است؟ گفتم: بله. گفت: خدا او را رحمت کند! شراب نوشیدن 

خواری را به سبب محبت حضرت علی  چیزی نیست. برای خدا مھم نیست که شراب
 .٢ببخشاید

                                           
 . ۱۰۹، ص ۱تفسیر قمی، ج -١
 .۱۴۳و  ۱۴۲کشی، رجال، ص  -٢
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نزد شیعه یکی از اصول چھارگانه » کافی«کلینی، محدث بزرگ شیعه که کتابش 
اند که در  نقل کرده که گفت: والیان پیش از من کارھایی کردهاست، از حضرت علی 

بوده است. عمدًا خالف او را انجام دادند، پیمانش را شکستند  صآنھا مخالفت پیامبر
 .١و دینش را تغییر دادند

 ی خداوند عّز وجّل: ی این فرموده باز ھم کلینی از ابوعبدالله روایت کرده که درباره

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ُ�مَّ  �َّ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ٱَءاَمُنوا ُ�ۡفٗر� لَّۡم يَُ�ِن  ۡزَداُدوا
ُ ٱ  .]۱۳۷[النساء:  ﴾١٣٧ِ�َۡغفَِر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َسبِيَ�ۢ  �َّ

ایمان آوردند  صی فالنی و فالنی نازل شد. نخست به پیامبر گفت: این آیه درباره
فرمودند: ھر کس  صخالفت بر آنھا عرضه شد، کافر گشتند. آن گاه که پیامبر و وقتی

من موالی او ھستم، باید علی ھم موالی او باشد. سپس به بیعت با امیرمؤمنان، 
کافر شدند و بیعت را به سر  ،صحضرت علی ایمان آوردند و پس از وفات پیامبر

ا حضرت علی بیعت کرد، از او نبردند. سپس کفرشان افزون گشت؛ زیرا ھر کس که ب
 .٢ھم به زور بیعت گرفتند. اینان چیزی از ایمان در دلشان باقی نماند

شارح کافی، بیان کرده است که منظور از فالنی و فالنی ابوبکر و عمر و عثمان 
 .٣است

 و همسرانش (مادران مؤمنان) صدیگر اصحاب پیامبر
و  صیاران باوفای پیامبرشیعه تنھا به طعن و بدگویی نسبت به وزرا و 

خویشاوندان آن حضرت اکتفا نکردند، بلکه فراتر رفتند و انگشت دشنام را بر ناموس 
و ھمراھان بزرگ ایشان گذاشتند به خصوص کسانی که به نحو احسن در  صپیامبر

راه خدا جھاد کردند و دین خدا را گسترش دادند؛ دینی که خدا خود، آن را برایشان 
 ی آن بزرگان، ناراحت ھستند. ھای ارزنده و این ملعونھا از تالشپسندیده است 

 

                                           
 . ۵۹کلینی، روضه، ایران، ص  -١
 . ۴۲۰، ص ۱الکافی فی األصول (کتاب الحجة)، ایران، ج -٢
 الکافی (به زبان فارسی)، ایران.الصافی شرح  -٣
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 و فرزندانش صعموی پیامبر
او را ھمتای پدرش قرار  صنیز، که پیامبر صشیعه حتی به عموی گرامی پیامبر

 دھند. داده بود، دشنام می
العابدین آمد و  گوید: از محمد باقر نقل شده که گفت: مردی نزد پدرم، زین کشی می

ی آیات قرآن  پندارد که سبب نزول ھمه یعنی، عبدالله بن عباس می گفت: فالن کس؛
ی چه موضوعی نازل شده  ای کجا، کدام روز و درباره داند که ھر آیه داند، و می را می

 ی: العابدین گفت: از عبدالله بن عباس بپرس آیه است. زین

﴿ ِ ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ َسبِيٗ�  ِخَرةِ �ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
  .]۷۲[اإلسراء:  ﴾٧٢أ

 »و گمراھتر است! یناناب یزبوده است، در آخرت ن یناجھان ناب ینکه در ا یاما کس«

نَصَح لَُ�مۡ ﴿ ی: و آیه
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
 .]۳۴[هود:  ﴾َوَ� يَنَفُعُ�ۡم نُۡصِ�ٓ إِۡن أ

َها ﴿ ی: و آیه ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ وا ْ  ۡصِ�ُ  .]۲۰۰[آل عمران:  ﴾َوَصابُِرواْ َوَرابُِطوا

! و در یدھا،) استقامت کن ! (در برابر مشکالت و ھوسیدا آورده یمانکه ا یکسان یا«
 .»یدخود، مراقبت کن یو از مرزھا یدباش یدار)، پایزبرابر دشمنان (ن

مرد نزد عبدالله بن  نازل شده است؟ آنھایی  ی چه کسی و چه موضوع درباره
عباس رفت و ابن عباس گفت: دوست داشتم مرا با کسی که این سؤالھا را پرسیده، 

رو کنی و از او بپرسم، اما تو از او بپرس: عرش چیست؟ کی خلق شده؟ و چگونه  روبه
العابدین گفت: آیا عبدالله  است؟ آن مرد نزد پدرم برگشت و سؤاالت او را پرسید. زین

العابدین گفت: اما من به  ی آیات فوق، جواب تو را داد؟ گفت: نه. زین ربارهبن عباس د
دھم بدون اینکه ادعایی داشته  ی این آیات از روی علم و روشنایی جواب می تو درباره

ی آخر  نازل شده وآیه ،صی پدرش عباس، عموی پیامبر ی اول درباره باشم. دو آیه
 .١زل شده استی ما نا پدرم و درباره ی ھم، درباره

کند که به ابن عباس گفت: اما تو ای پسر  العابدین نقل می کشی باز ھم از زین

ی پدر من نازل  درباره .]۱۳[الحج:  ﴾١٣ۡلَعِش�ُ ٱَوَ�ِۡئَس  لَۡمۡوَ�ٰ ٱَ�ِۡئَس ﴿ ی: عباس، آیه
دانستی، من  شده یا پدر تو؟ سپس گفت: توجه کن، به خدا قسم اگر تو خود نمی

                                           
 . ۵۳کشی، رجال (شرح حال عبدالله بن عباس)، ص -١
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شد  گفتم و در آینده خواھی دانست و اگر به من اجازه داده می کارت را به تو میعاقبت 
 .١مردم بشنوند، انکار خواھند کردی  گفتم که اگر عامه چیزی را می

گفت:  سکند که گفت: حضرت علی مالباقر مجلسی از کلینی از محمد باقر نقل می
حمزه بودند. جعفر و حمزه  ھاشم باقی مانده بودند تنھا جعفر و کسانی که از بنی«

 . ٢»رفتند و دو مرد ضعیف و ذلیل و تازه مسلمان با او ماندند: عباس و عقیل
اما عبدالله بن عباس، عالم  .صی عموی پیامبر ی شیعیان است درباره این گفته

را متھم به خیانت کردند و گفتند: علی،  ،صامت و مفسر قرآن و یار رسول الله
المال را  فرماندار بصره کرد و عبدالله بن عباس تمام دارایی بیت عبدالله بن عباس را

دزدید و به مکه رفت و علی را ترک گفت. مبلغ مالی که عبدالله بن عباس دزدید دو 
میلیون درھم بود. پس از این که علی از کار عبدالله بن عباس اطالع پیدا کرد بر منبر 

که با این علم و قدرت  صوی پیامبراین ھم از پسر عم«رفت و گریه کرد و گفت: 
تر از او ایمان بیاورند. خداوندا، من حقیقتًا  کند، پس چطور افراد پایین چنین کاری می

ناراحتم، مرا از دست آنان راحت کن و به خدمت خود ببر تا عاجز و ناتوان و درمانده 
 .٣»ام نشده

الله، پسران عباس، کشی باب مستقلی با عنوان نفرین علی علیه عبدالله و عبید
 ÷کند که ابوجعفر ی خود را با این روایت دروغین بیان می آورده است. سپس عقیده

خداوندا، دو پسر عباس، عبدالله و عبیدالله را لعنت «گفت: ÷گفت که حضرت علی
ای و کوری  چنان که دلھایشان را کور کرده کن و چشمانشان را کور گردان ھم

 .»ی دلھایشان بگردان.چشمانشان را دلیلی بر کور
و » عیاشی«و » قمی«و در تفاسیر » کافی«امثال این روایات دروغین نزد شیعه در 

 زیاد است.» صافی«
 
 
 

                                           
 .۵۴ھمان، ص   -١
 . ۷۵۶، ص ۲مال باقر مجلسی، حیات القلوب،ھند، ج -٢
 .۵۸و  ۵۷کشی، رجال، ص  -٣
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 خالد بن ولید
ی لشکریان  شھسوار اسالم و سرکرده ،سشیعیان به شمشیر خدا، خالد بن ولید

گویند: خالد بن  قمی و دیگران می اند. پیروز و سربلند و مبارک اسالم نیز، ناسزا گفته
 ولید، مالک بن نویره را تنھا به قصد ازدواج با ھمسرش مورد ھجوم قرار داد. 

اند که قمی آن را ذکر کرده است: اختالفی میان  ی دروغ و باطلی ساخته قصه
اش برگشت و دنبال عمر  ابوبکر و علی رخ داد و با ھم مشاجره کردند. ابوبکر به خانه

د و او را به خانه آورد و سپس گفت: موضع علی را در برابر ما ندیدی؟ به خدا فرستا
 ای را برای ما ترتیب دھد، کار ما به جای باریکی قسم! اگر بار دیگری چنین جلسه

کشد. نظر تو چیست؟ عمر گفت: نظرم این است که دستور دھیم کشته شود.  می
کشد. دنبال خالد  لد بن ولید او را میابوبکر گفت: چه کسی او را بکشد؟ عمر گفت: خا

م. گفت: ھر یخواھیم کاری بزرگ به تو واگذار کن فرستادند، خالد آمد. آنان گفتند: می
طالب باشد. گفتند: این،  یخواھید به من واگذار کنید حتی اگر قتل علی بن اب چه می

حاضر شد ھمان کار است. خالد گفت: کی او را بکشم؛ ابوبکر گفت: وقتی در مسجد 
موقع نماز خواندن کنارش بایست. وقتی سالم نماز دادی، به طرف او برخیز و گردنش 

ھایشان را شنید.  را بزن. گفت: چشم. اسماء دختر عمیس از توطئه مطلع شد و حرف
ی علی و فاطمه برو و سالم  او تحت نکاح ابوبکر بود. اسماء به کنیزش گفت: به خانه

کشند. من نصیحتت  ی ترور تو نقشه می علی بگو که دربارهمرا به آنھا برسان و به 
گفت:  ÷کنم که از شھر خارج شو. آن کنیز نزد علی و فاطمه رفت و به علی می

از  اند. گوید: برای کشتن تو نقشه کشیده رساند و می اسماء دختر عمیس سالم تو را می
ن من و آنچه که آنھا گفت: ای کنیز! به اسماء بگو: خداوند میا ÷شھر خارج شو. علی

اندازد. سپس بلند شد و خود را برای نماز آماده کرد و  ای نامرئی می خواھند، پرده می
در مسجد حاضر شد و پشت سر ابوبکر ایستاد و نمازش را به تنھایی ادا کرد. خالد بن 
ولید ھم در کنار علی با شمشیر ایستاده بود. وقتی ابوبکر برای تشھد نشست از آنچه 

گفته بود پشیمان شد و از فتنه و توان و قدرت علی ترسید. ھمچنان در تفکر بود و  که
توانست سالم نمازش بدھد تا اینکه مردم گمان بردند که سھو کرده است. سپس  نمی

رو به خالد کرد و گفت: خالد، آنچه را به تو دستور دادم، نکن. آن گاه سالم نمازش را 
فت: ای خالد، چه امری به تو کرد؟ خالد گفت: دستور داد. امیرمؤمنان، حضرت علی گ

دادی؟ گفت: آری، به خدا  داد که گردنت را بزنم. علی گفت: تو ھم داشتی انجام می
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کشتم. علی خالد را گرفت  گفت، نکن؛ تو را پس از سالم نماز می اگر قبل از سالم نمی
کشد. مردم  ه خالد را میو بر زمین کوبید و مردم گرد آمدند و عمر گفت: به خدای کعب

گفتند: ای ابوالحسن، به خاطر خدا و به حق صاحب این قبر، دست نگه دار. سپس 
اش را گرفت و گفت: فالنی، اگر  علی دست از سر خالد برداشت و به عمر رو کرد و یقه

دانستی که کدام یک از ما  پیمانی از رسول خدا نبود و خدا این را مقرر نکرده بود، می
 .١اظ کمک و یاور و تعداد افراد، ضعیف تراست. پس از آن داخل منزل خود شدبه لح

 عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه
این است که ھر دو در حالت ارتداد و  بی این دو صحابی ی شیعه درباره عقیده

 .٢اند ایمانی مرده شکنی و بی پیمان

 طلحه و زبیر
ی  روز احد درباره صاست. پیامبری مبشره  و یکی از عشره صطلحه یار پیامبر

ی مبشره  زبیر ھم یکی از عشره ٣»طلحه، بھشت را برای خود واجب کرد«او فرمود: 
ھر پیامبری حواری داشته است و «فرماید:  میاش  راستگو درباره صاست. پیامبر

 .٤»حواری من ھم زبیر است
باقر گفت: این دو آیه ی این دو مرد بزرگوار، روایت کرده که: ابوجعفر  قمی درباره

 فرماید: ی طلحه و زبیر نازل شده و شتر ھم، شتر آنھاست که می درباره

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ بُواْ � �َّ ْ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكذَّ وا بَۡ�ُٰب  ۡسَتۡكَ�ُ
َ
َمآءِ ٱَ�ۡنَها َ� ُ�َفتَُّح لَُهۡم � َوَ� يَۡدُخلُوَن  لسَّ

ٰ يَلَِج  ۡ�َنَّةَ ٱ   .٥]۴۰[األعراف:  ﴾ۡ�َِياِط� ٱِ� َسّمِ  ۡ�ََمُل ٱَح�َّ

 انس بن مالک و براء بن عازب
ی این دو صحابی این  نظر شیعه درباره باما انس بن مالک و براء بن عازب 

دادن شما شد؟   است که علی به آنھا گفت: چرا بلند نشدید و چه چیزی مانع از شھادت

                                           
 . ۱۵۹و  ۱۵۸، ص ۲ج تفسیر قمی، -١
 .۴۱کشی، رجال، ص  -٢
 احمد در مسند خود آن را آورده است. ترمذی آن را روایت کرده است و ھمچنین -٣
 متفق علیه. -٤
 . ۲۳۰، ص ۱تفسیر قمی، ج  -٥
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خداوندا، اگر کتمان این دو نفر از روی عناد قطعًا آنچه مردم شنیدند شما ھم شنیدید. 
و لجبازی بوده، آنھا را به دردی مبتال گردان. سپس براء بن عازب کور شد و انس بن 

 .١مالک، ھر دو پایش گری گرفت

 صھمسران پیامبر
نیز،  صخباثت ھنوز ھم تمام نشده و پایان نیافته است. حتی از پیامبر

اند و به حریم شخصیت صدیقه، دختر  اطل را ساختهاند. این روایت خبیث و ب نگذشته
اند. کشی گفته است:  ھم تعرض کرده لی پاکدامن صدیق، مادر مؤمنان، عایشه

وقتی حضرت علی یاران جمل را شکست داد، امیرمؤمنان، حضرت علی، عبدالله بن 
و عباس را نزد عایشه فرستاد به او دستور داد که زودتر حرکت کند تا کمتر، زخمی 

خلف در  دست و پا شکسته بدھند. ابن عباس گفت: پیش عایشه رفتم. او در قصر بنی
نزدیک بصره بود. وی گوید: اجازه خواستم که نزد عایشه بروم. عایشه اجازه نداد. 

ای بزرگ و پر جمعیت دیدم و جای نشستن برای من  بدون اجازه وارد شدم. خانه
بن عباس گفت: نگاه کردم. در کنار خانه نمانده بود. عایشه پشت دو پرده بود. ا

ای دیدم که گلیمی بر آن بود. آوردم و آن را انداختم و روی آن نشستم. عایشه  کجاوه
ی ما به  از پشت پرده گفت: ای ابن عباس، برخالف سنت ما عمل کردی. بدون اجازه

تو به  ی ما وارد شدی و روی متاع ما نشستی. ابن عباس به عایشه گفت: ما از خانه
ی تو تنھا ھمان است که  تریم. ما به تو سنت را یاد دادیم و خانه سنت نزدیک

تو را در آن به جای گذاشت و تو با ظلم به خود و با خیانت به دین و در  صپیامبر
ی خودت بازگشتی  از آن خارج شدی. وقتی به خانه صحال نافرمانی نسبت به پیامبر

نشینم. تو  م و بدون دستور تو روی متاع تو نمیشو ی تو وارد آن نمی بدون اجازه
ای کنار گذاشته شده و گوشه نشین از نه نفری مانند خودت که  چیزی جز زایده

بعد از خود به جای گذاشت، نیستی. تو از آنھا سفیدتر و زیباتر و به لحاظ  صپیامبر
اصل و نسب واالتر نیستی . ابن عباس گفت: سپس بلند شدم و خدمت امیرالمؤمنین 

                                           
 .۴۶کشی، رجال، ص  -١
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ی عایشه و جواب خودم را برای او بازگو کردم. علی گفت: من تو را  رفتم. گفته
 .١شناختم که فرستادم می

ای؟ ولی شیعه در خباثت ھمچنان صدرنشین است.  ز این دیدهتر ا آیا خباثتی بزرگ
در جنگ جمل «کند:  ، در کتابش از باقر روایت می»طبرسی«یکی از بزرگانشان، 

ی عایشه با تیر نابود شده بود. امیر مؤمنان، حضرت علی گفت: به خدا قسم در  کجاوه
شنید که  صز پیامبردھم. مردی اظھار داشت که ا می  خواب دیدم که عایشه را طالق

. وقتی آن -پناه بر خدا-گفت: ای علی، کار ھمسران من پس از من به دست توست. 
 -که دو نفرشان از اصحاب بدر بودند-مرد برخاست و شھادت داد، سیزده نفر دیگر 

شنیدند که به علی ابن ابوطالب  صبلند شدند و ھمگی شھادت دادند که از پیامبر
زنان من پس از من به دست توست. راوی گوید: در این ھنگام گفت: ای علی، امور  می

 .٢»اش را شنیدند عایشه به حّدی تند گریه کرد که اطرافیان گریه

 ی صحابه تکفیر همه
ی شیعیان است که یھود برایشان ابداع کرده است. تا جایی که تشیع  این عقیده

بسیاری از یاران رسول  مذھب ناسزاگویی است. اّما شیعه به بدگوئی نسبت به تعداد
ی معدودی را تکفیر  جز عده صاند، بلکه تمام یاران پیامبر اکتفا نکرده صالله

ی  کند که گفت: خداوند درباره اند. کشی از بزرگان شیعه، از ابوجعفر روایت می کرده
 فرماید: مقداد بن اسود، ابوذر غفاری و سلمان فارسی، می

ٌد إِ�َّ رَُسولٞ ﴿ ۚ ٱقَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ 
َ
  .٣]۱۴۴[آل عمران:  ﴾أ

اگر  یابودند؛ آ یزن یگریاز او، فرستادگان د یشمحمد فقط فرستاده خداست؛ و پ«
 .»گردید؟ یکشته شود، شما به عقب برم یاو  یرداو بم

کند که گفته است: مھاجرین و انصار ھمه رفتند و از  ابوجعفر روایت میباز ھم از 
 مگر این سه نفر. ١-و با دستش سه نفر را نشان داد -دین برگشتند

                                           
 . ۵۷ – ۵۵کشی، رجال، ص  -١
 . ۸۲ھـ، ص ۱۳۰۲طبرسی، احتجاج، ایران،  -٢
 .۱۳و  ۱۲کشی، رجال، ص  -٣
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از موسی بن جعفر (امام چھارم شیعیان) روایت است که گفت: وقتی که قیامت  
را نشکستند،  زند که حوارّیون رسول خدا و کسانی که پیمانش شد، یک منادی صدا می

 .٢شوند کجا ھستند؟ مقداد، ابوذر و سلمان بلند می
اھل بیت، عمار، ی  واقعًا جای تعجب و حیرت است! علی و حسن و حسین و بقیه

 حذیفه و بقیه کجا رفتند؟
 خواھد؟ ببین یھود در پس این توطئه، چه اھدافی دارد و چه می

اش  ھم تکفیر نکرد و در نامهحتی محاربین اھل شام و غیره را  سبا این حال علی
کند و آن را امام  به مردم آن زمان، که در آن ماجرای خود و اھل صفین را حکایت می

اول کار ما این چنین «البالغه آورده با صراحت گفته است:  شیعه، شریف رضی در نھج
ما بود که ما به این دسته از اھل شام رسیدیم. در ظاھر پروردگار ما یکی است و دعوت 

ی اسالم نیز، یکی، و در ایمان به خدا و تصدیق رسول خدا از آنان چیز  در زمینه
بیشتری نداریم، جز آن اختالفی که در خون عثمان داشتیم و ما از ریختن آن خون، 

 .٣»پاک ھستیم
و لشکریانش بدگویی کرده، نکوھش کرده  سو ھر کسی را که نسبت به معاویه

من برای شما زشت «ل کرده است) و گفته است: است (این را ھم شریف رضی نق
کردید،  بینم که دشنام دھید، ولی اگر شما اعمالشان را وصف و حالشان را ذکر می می

ھایتان نسبت به معاویه و لشکریان  تر بودید و اگر به جای بدگویی در سخن و عذر راست
ا و آنان را اصالح کن، ھای ما و آنان را حفظ کن و میان م گفتید: خداوندا، خون او، می

 .٤»بھتر بود
 کجا؟ صی یھوِد ناسزاگو نسبت به یاران بزرگ و باوفای پیامبر علی کجا و آن زاده

گران و تکفیرکنندگان پلیدی ھستند. خداوند آنھا را بکشد! چگونه از  آنان نفرین 
 شوند؟ یا چگونه شیطان آنھا را از تدبر در آیات منحرف تدبر در آیات منحرف می

 سازد؟  می

                                                                                                       
 .۱۳ھمان، ص  -١
 .۱۵ھمان، ص  -٢
 . ۴۴۸نھج البالغه، بیروت، ص  -٣
 . ۳۲۳ص  ھمان، -٤



 شیعه و سنت    ٣٨

 صحابه از نظر اهل سنت
کسانی که پیام  ،صی یاران بزرگ پیامبر آنچه گذشت، اعتقاد شیعه است درباره

رساندند و آن را بر دوش حمل کردند و چنان که شنیده ھا  وی را به سایر سرزمین
 بودند به دیگران رساندند.

ھای خبیث و  شده خداوند به دست آنان کشورھای روم و شام و شھرھای این نفرین
بودند اسالم نه قدرت داشت و نه  اگر آنان نمیفتح کرد. قطعًا  کشورھای یمن و ایران را

 ی خدا ھستند: دولت. آنان مصداق این فرموده

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
 ۚ ۡمٗنا

َ
 .]۵۵[النور:  ﴾َخۡوفِِهۡم أ

اند وعده داده که  اند و عمل صالح کرده خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده«
گرداند ھم چنان که کسان قبل از آنان را خلیفه گرداند و به  یفه میدر زمین آنان را خل

دھد تا دینی را که برایشان پسندیده است، اجرا کنند و خوف آنان را به  آنان قدرت می
 ».کند می آسایش و آسودگی تبدیل

 أنفق أحد�م أن فلو أصحايب �سبوا ال«ی یارانش فرموده است:  درباره صپیامبر
یاران مرا دشنام ندھید. اگر یکی از « :١»نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ذهباً  أحد مثل

ی آنان  ی آنان و حتی نصف درجه ی کوه احد طال انفاق کند، به درجه شما به اندازه
 ».رسد نمی

 ما السماء أىت انلجوم ذهبت فإذا للسماء، ةأمن انلجوم« فرماید: می در جای دیگری
 ألميت، أمنة وأصحايب يوعدون، ما أصحايب أىت أنا ذهبت فإذا ألصحايب أمنة وأنا يوعد،

ستارگان نگھبان آسمانند. پس ھرگاه « :٢»يوعدون ما أميت أىت أصحايب ذهب فإذا
آید. من ھم برای یارانم  شود بر سر او می ستارگان رفتند، آنچه به آسمان وعده داده می

شود بر سر  جایگاه آسایش و امنیت ھستم. وقتی من رفتم آنچه به یارانم وعده داده می

                                           
 اند. بخاری و مسلم آن را روایت کرده -١
 روایت از مسلم . -٢



 ٣٩  فصل اول: شیعه و سنت

اصحابم رفتند  آید، و یارانم برای امتم جایگاه آسایش و امنیت ھستند، وقتی آنھا می
 .»آید آنچه به امت من وعده داده شده بر سر آنھا می

 من أحد من ما« فضل و شرف یاران را این گونه بیان کرده است: صپیامبر
ھر یک از یاران من در « :١»القيامة يوم هلم ونوراً  قائداً  بعث إال بأرض يموت أصحايب

 ».سرکرده و نور استسرزمینی بمیرد قطعًا ھنگام رستاخیز برای آنھا 
 ىلع اهللا لعنة :فقولوا ،ايبحأص �سبون اذلين رأيتم إذا« فرموده است: صباز پیامبر

کنند، به آنھا بگویید: لعنت  ھرگاه دیدید که کسانی به یاران من بدگویی می« ٢:»�مرشّ 
 .!»خدا بر شرک شما باد

 يف يلعّ  انلاس أمن من إن« فرموده است: سی ابوبکر صدیق درباره صپیامبر
ترین مردم  ابوبکر در مصاحبت و مالش، برای من امین« :٣»أبو��ر وماهل صحبته

 . »است

 عمر لسان ىلع احلق جعل اهللا إن« ھم فرموده است: سی عمر فاروق درباره
 .»خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است« :٤»وقلبه

 من اجلنة أهل كهول سيدا وعمر أبو��ر« ی ابوبکر و عمر فرموده است: درباره
ابوبکر و عمر دو سرور پیران اھل بھشت از « ٥:»واملرسل� انلبي� إال واآلخر�ن األول�

 .»اولین تا آخرین ھستند، جز انبیا و رسوالن
 يف :يع�- ورفييق رفيق نيب للك« فرموده است: سالنورین ی عثمان ذی درباره

 ».و رفیق من ھم در بھشت عثمان است ھر پیامبری رفیقی دارد« ٦:»عثمان -اجلنة
رفت.  صاز عبدالمطلب پسر ربیعه روایت است که عباس با ناراحتی خدمت پیامبر

پرسید: چه چیزی تو را ناراحت کرده است؟  صبودم. پیامبر صمن ھم پیش او

                                           
 روایت از ترمذی. -١
 روایت از ترمذی. -٢
 متفق علیه (روایت از بخاری و مسلم). -٣
 روایت از ترمذی. -٤
 .سروایت از ترمذی و روایت ابن ماجه از علی -٥
 روایت از ترمذی. -٦
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ی خدا، ما با قریش چه کنیم؟ وقتی خودشان به یکدیگر  عباس گفت: ای فرستاده
کنند طور  کنند و وقتی به ما برخورد می خوش با ھم مالقات میرسند با روی  می

ی مبارکش سرخ  کنند. پیامبر خدا به حدی ناراحت شد که چھره دیگری با ما رفتار می
ای مردم، ھر کس عمویم را اذیت کند چنان است که خود «گشت. سپس فرمودند: 

 سبرای عباس صمبرپیا ١»مرا اذیت کرده باشد؛ زیرا عموی انسان، جای پدر اوست
 ةو�اطن ظاهرة مغفرة وودله للعباس اغفر ا�« و پسرش دعای خیر کردند و فرمودند:

خدایا، عباس و فرزندش را چنان ببخش که « ٢:»ودله يف احفظه ا� ،ذنباً  تغادر ال
شامل ظاھر و باطن آنان شود و گناھی برجای نگذارد. خداوندا فرزندش را برایش نگه 

 ».دار
سؤال کردم که چه کسی را  صعبدالمطلب پسر ربیعه روایت است که: از پیامبراز 

 ٣»پدر عایشه«گفتم: از مردان؟ فرمود: ». عایشه«بیشتر دوست داری؟ فرمود: 

 وجل، عزّ  اهللا سيوف من سيف خادل« ی خالد بن ولید فرمودند: درباره صپیامبر
خدای عّز وجل و بھترین جوان خالد شمشیری از شمشیرھای « ٤:»العش�ة فىت ونعم

 .»قبیله است
 أخافها أنا إال الفتنة تدر�ه انلاس من أحد ما« ی محمد بن مسلمه فرمودند: درباره

ای گرفتار گردد،  ھر کس به فتنه« :٥»الفتنة ترضك ال: وقال.. .مسلمة بن �مد إال عليه
فتنه به تو آسیب «. فرمودند: »ترسم آسیبی به او وارد شود جز محمد بن مسلمه می

 ».رساند نمی

 واهد مهدياً  هادياً  جعلها ا�« دعای خیر کرد و فرمودند: سی امیر معاویه درباره
 .»ی ھدایت قرار ده ی ھدایت یافته و مایه کننده خداوندا، معاویه را ھدایت« :٦»به

                                           
 روایت از ترمذی. -١
 رمذی.روایت از ت -٢
 بخاری و مسلم آن را روایت کرده است. -٣
 احمد آن را روایت کرده است و مانند آن در سنن ترمذی است. -٤
 ابوداود آن را روایت کرده است. -٥
 ترمذی آن را روایت کرده است. -٦



 ٤١  فصل اول: شیعه و سنت

 اهللا ىلع أقسم لو طمر�ن ذي أغرب أشعث من �م« ی براء بن عازب فرمودند:. درباره
ھستند که اگر خدا را  یافرادی ژولیده و غبارآلود« :١»اعزب بن الرباء منهم ألبره،

 .»کند؛ براء پسر عازب از آن دسته است سوگند دھند، خدا قبول می
عبدالله بن عمر « :٢»صالح رجلعبد اهللا  إن« ی عبدالله بن عمر فرمودند: درباره

 .»مرد صالحی است
یاران پیامبر خدا ھستند. خدا در کتاب خود آنان را ستوده اینان و جز اینان ھمه 

که ھیچ وقت از روی ھوی و ھوس لب نگشوده، نیز آنان را ستایش  صاست و پیامبر
کرده است و برایشان دعای آمرزش کرده است. ھر کسی ھم که پیرو پیامبر باشد قطعًا 

که دل ھایشان را کینه و ستاید، جز منافقین و فرزندان یھود و مجوس  یاران او را می
حسادت نسبت به اصحاب، به خاطر کارھای حیرت آورشان در راه خدا و در راه نشر 
این دین مبارک، فراگرفته است. این کافران نسبت به آن مجاھدان پایبند به کتاب و 

ای شده اند؛ به ویژه نسبت به ابوبکر صدیق و عمر فاورق و عثمان ذی  سنت، عقده
لشکرھای پیروزی را رھبری و نیروھای نصرت را مجھز کردند. سبب النوری که 

شدن یھود از مسلمانان ھمین بود که مسلمانان اساس یھود را منھدم و  برآشفته
قرار  صھایشان را بریدند و آنھا را از بیخ و بن برکندند و زیر پرچم پیامبر خدا ریشه

نشستند و  قریظه در مدینه می و بنینضیر  قینقاع و بنی ھا پیش بود که بنی دادند. مدت
با عمر فاروق دشمنی کردند،  صکردند. پس از پیامبر توطئه می صعلیه حضرت

در مورد یھود اجراء کرد که فرموده بود: یھود را از را  صوصیت پیامبر سزیرا فاروق

نگذاشت یک نفر یھودی در  ص. و طبق دستور پیامبر٣العرب بیرون کنید جزیرة
 سکونت کند. العرب جزیرة

 صحابه کینه دارند؟ چرا تشّیع در ایران گسترش یافت و چرا شیعه نسبت به 
فتح شد و شوکت ایران را در ھم  سھنگامی که ایران در زمان عمر؛ فاروق اعظم

و دوستان و سربازانش  ساش را نابود کرد، ایرانیان از فاروق فرو ریخت و پادشاھی

                                           
 ترمذی آن را روایت کرده است. -١
 اند. بخاری و مسلم آن را روایت کرده -٢
 کرده است.بخاری آن را روایت  -٣
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ام افتادند. زیرا خوی ایرانیان با سلطنت و شاھنشاھی کینه به دل گرفتند و به فکر انتق
پرستی در وجودشان، مانند خون و آب، جریان  دوستی و شاه انس گرفته بود و سلطنت

ای مناسب دید. اتفاقًا شھر بانو  داشت. یھود برای پاشیدن بذر فتنه، ملت ایران را مزرعه
 سده شده بود با حسین پسر علیدختر یزدگرد، پادشاه ایران، که با اسرای ایرانی آور

ی قتل کشیدند، از  نقشه سی مسلمانان عثمان ازدواج کرد. وقتی یھود برای خلیفه
برای او و اوالدش،  سکردند. ابتدا بدون اطالع علی به عنوان سپر استفاده  سعلی

با آنان ھمدستی  سی انتقام از عمر ادعای والیت و خالفت کردند. ایرانیان با انگیزه
که ایران را فتح کرده  صند. آنان نسبت به یاران و سربازان و اصحاب رسول اللهکرد

ی فتوحات را گسترش داده بود و امور را سر و سامان  که دایره سبودند و با عثمان
داده و سرکشان و نافرمانان را تبعید کرده بود، کینه در دل داشتند. پس با توجه به این 

ی یھودی و سرکش و  خود را برای ھمکاری با آن طائفهشرایط، مردم ایران آمادگی 
ھای علی بن  انگیز اظھار کردند، خصوصًا پس از این که دیدند خونی که در رگ فتنه

العابدین جاری است، خونی است ایرانی که از طرف مادرش  الحسین ملقب به زین
ل اکثر ایرانیان شھربانو، دختر یزدگرد پادشاه ساسانی، به او رسیده است. به این دلی

؛ دو فاتح سو عثمان ستشیع را پذیرفتند. چون با این کار و با دشنام به صحابه و عمر
یابند. از این جا با  ی آتش مجوس در ایران، تسکین خاطر می کننده ایران و دو خاموش

 ی آنان را در پیش گرفتند. گر، متحد شدند و راه و برنامه یھود حیله
، که مدتی طوالنی در ایران بود و تاریخ ایران را تمام و شناس انگلیسی یک خاور

ترین اسباب دشمنی ایرانیان  گوید: از جمله مھم کمال مورد بررسی قرار داده است، می
، این است که ایران را فتح کرد و شوکت آنان را سی راشد؛ عمر فاروق با دومین خلیفه

رنگ و بوی دینی و مذھبی  سدر ھم شکست، اما ایرانیان به دشمنی خود با عمر
 .١دادند در حالی که در حقیقت دنبال دین و مذھب نبودند

عداوت و دشمنی ایرانیان با «در جای دیگر، توضیح بیشتری داده و گفته است:  
عمر به این دلیل نیست که عمر، حقوق علی و فاطمه ش را غصب کرده است، بلکه 

ی  کرد و به سلسله و خانوادهایران را فتح  سبدین خاطر است که حضرت عمر
 آورد: شناس از یک شاعر ایرانی، شعر زیر را می ساسانیان پایان داد. سپس این شرق
                                           

 .۲۱۷،ص ۱دکتر براون، تاریخ ادبیات ایران، ھند (به زبان اردو)، ج -١



 ٤٣  فصل اول: شیعه و سنت

 بشکست عمر پشـت ھژبـران عجـم را
 

 ی عجـم را بر باد فنـا داد رگ و ریشـه 
 

 عربده برغصب خالفت زعلی نیست این
 

 ١با آل عمر کینه قـدیم اسـت عجـم را 
 

ی قدیمی فتح  نیست بلکه ھمان مسأله سخالفت از علی پس جدال به خاطر غصب
 .٢»ایران است

ی  ھای خود مایه افزاید: مردم ایران، اوالد علی بن الحسین را برای کینه می وی
دانستند که مادر علی بن حسین، دختر  تسکین خاطر و آرامش یافتند؛ چون می

حقوق پادشاه با حقوق دین پادشاھشان یزدگرد است. پس دیدند که در اوالد شھر بانو، 
ای سیاسی میان آنان نشأت گرفت؛ چون معتقد بودند  یکی شده است. از این جا، رابطه

 .٣آید و از طرف خداست پس بیشتر به آنھا چسبیدند پادشاه از آسمان می

 والیت و وصایت (والیت و وصایت از نظر شیعه)
ساخته و پرداخته است.  تر گفتیم که یھود باورھای جدیدی در اسالم پیش -پنجم

این کار ھم به دست مولود نامشروعش، عبدالله بن سبأ، صورت گرفت و با ھدف 
تأسیس یک مذھب جدید و آیینی تازه به نام اسالم، دست به این کار زد، بدون این که 

ی این عقاید که شیعه آنھا را اصل االصول  ھیچ ربطی به اسالم داشته باشد. از جمله
اند که اولین کسی که  ی والیت و وصایت است. بزرگان شیعه گفته عقیدهقرار داده، 

گر بود. با این وجود  فریاد والیت و وصایت را سر داد، ابن سوداء، این یھودی حیله
کند. اما دلیل ارتباط و پیوند تشّیع به یھود  شیعه، پیوند خود را با او و یھودیت انکار می

کنند و والیت را از آن رو  بر آراء و اقوال یھود بنا میاین است که عقاید خود را تنھا 
 اساس دینشان قرار دادند که یھود به آنان آموزش داده بود.

کلینی، محدث بزرگ شیعه، کسی که کتابش را به امام عرضه کرده و امام خیالی 
روایت است که گفت:  ÷گوید: از فضیل از ابوجعفر شان آن را تصدیق کرده است، می

                                           
یکی از بزرگترین  -ی خاندان جمشید پشت بزرگان عجم را شکست و ریشه سیعنی عمر فاروق -١

 .را برکند -پادشاھان فارس
 . ۴۹، ص۴براون (شرق شناس انگلیسی)، تاریخ ادبیات ایران، ج -٢
 .۲۱۵، ص ۱جھمان، ھند،  -٣
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بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و والیت؛ و پیامبر در روز غدیر،  اسالم
 .١ی والیت سفارش نکرد و نداء سر نداد ھیچ چیز را به اندازه

گویند اسالم بر پنج چیز بنا شده  ببین تا چه اندازه با مسلمانان فرق دارند که می
یکی از آن پنج پایه است. ولی شیعه،  است که شھادت ال اله إال الله و محمد رسول الله

توحید و رسالت را چیزی به حساب نمی آورند. و والیت و وصایت را بر نماز، زکات، 
اند تا شیعه به طرف یک دین جدید  دھند. این کارھا را کرده روزه و حج برتری می

 ی کشیده شده، پیش ببرند.  جذب شوند و آنان را طبق یک نقشه
 ÷اند: از زراره از ابوجعفر اند آنجا که گفته این ھم تصریح کرده شیعه به بیشتر از

نقل است که بنای اسالم بر پنج چیز است: نماز، زکات، روزه، حج و والیت. زراره گفت: 
 .٢چه چیزی از والیت برتر است؟ گفت والیت، برتر است

گفته نقل است که  ÷اند: از جعفر صادق و گفته  سپس روزه و حج را حذف کرده
ھای اسالم سه چیز است، نماز، زکات، والیت. و ھیچ یک بدون دیگری  است: پایه

 .٣درست نیست
اند. از ابوعبدالله  سپس فراتر رفته و تمامی موارد فوق را جز والیت حذف کرده

اند که گفته است: والیت ما والیت خداست که ھیچ پیامبری بدون آن  روایت کرده
 .٤مبعوث نشده است

نقل است که گفته است: امیرمؤمنان، » حبة العوفی«ین نیست، بلکه از تنھا ا
خداوند والیت مرا بر آسمانھا و بر زمین عرضه کرد. ھر کس پذیرفت، «گفت:  سعلی

پذیرفت و ھر کس انکار کرد، انکار کرد. یونس آن را انکار کرد. پس خدا او را در شکم 
 .٥»ر کردماھی زندانی کرد تا اینکه به والیت من اقرا

                                           
 .۲۰، ص ۲(باب دعائم اإلسالم)، ایران، ج الکافی فی األصول -١
 .۱۸، ص ۲الکافی فی األصول، ایران، ج -٢
 .۱۸،ص ۲ھمان، ایران، ج -٣
 . ۴۳۸،ص ۱.  کلینی، الحجة من الکافی، ایران، ج۹، باب ۲ھـ، ج۱۲۸۵بصائر الدرجات، ایران،  -٤
 . ۱۵، ص ۲بصائر الدرجات، ایران، ج -٥



 ٤٥  فصل اول: شیعه و سنت

پیامبران ھای  والیت علی در تمام کتاب«نقل شده که گفت:  ÷از ابوالحسن
 سو وصایت علی صای را ھرگز بدون نبوت محمد نوشته شده و خدا فرستاده

 .١»نفرستاد
گفت:  باز ھم از محمد بن مسلم روایت است که گفت: از ابوجعفر شنیدم که می

 .٢»پیمان گرفت خداوند از پیامبران بر والیت حضرت علی«

َخَذ ﴿ ی معنی قمی در تفسیر خود درباره
َ
ُ ٱ�ۡذ أ ؛ ]۸۱[آل عمران:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ

ھر پیامبری که خدا فرستاده از اول تا آخر، به «کند که گفت:  می از ابوعبدالله روایت
 وده خداکند. معنی فرم گردد و امیرالمؤمنین، حضرت علی را یاری می دنیا باز می

نَّهُ ﴿ یعنی، به رسول خدا و معنی ؛]۸۱[آل عمران:  ﴾ۦَ�ُۡؤِمُنَّ بِهِ ﴿ [آل عمران:  ﴾ۥۚ َوَ�َنُ�ُ

 .٣؛ یعنی، امیرمؤمنان، حضرت علی را]۸۱
کنند.  کردن عقائد مسلمانان به میان آنان نفوذ می باز بنگر که چگونه برای مغشوش

 اند. گفتهبگذار تا بازگردیم به آنچه نوبختی و کشی 
بودن امامت حضرت  ی فرض گوید: ابن سبأ اولین کسی بود که نظریه نوبختی می

 .٤را ترویج کرد سعلی
ی فرض بودن امامت  گوید: ابن سبأ نخستین کسی بود که به نظریه می کشی

 .٥مشھور بود سحضرت علی

 کردن شریعت تعطیل
ی خود پدید آورده، جای  کننده گمراهآیا در این مسأله که یھود شیعه را برای اھداف 

کند، در حالی که از  ماند؟ اما شیعه انتساب خود را به یھود انکار می می شکی باقی
کند و بنای دینشان را  است، پشتیبانی می  عقاید و آرایی که یھود ساخته و ترویج کرده

ز اسالم و کنند و در این راستا جز دورکردن مسلمانان ا می بر اساس آن پایه ریزی
و روح حقیقی آن، ھدف دیگری ندارند. آنان خواستار  صتعالیم حضرت محمد

                                           
 . ۴۳۸، ص ۱کافی (کتاب الحجة)، ایران،ج -١
 . ۹، باب ۲بصائر الدرجات، ایران، ج -٢
 . ۱۰۶ص  ،۱تفسیر قمی، عراق، ج -٣
 .۴۴فَرق الشیعة، ص  -٤
 .۱۰۱کشی، رجال، ص  -٥



 شیعه و سنت    ٤٦

کردن به قرآن و  ی نجات مسلمانان عمل گویند مایه تعطیل شریعت اسالمی ھستند، می
ھای اینان است؛ حتی اگر مخالف  زدن به گفته ی نجات، چنگ سنت نیست، بلکه مایه

ریح قرآن و سنت مخالف باشد، مورد مؤاخذه قرار قرآن و سنت باشد و اگر با تعالیم ص
 گیرند. نمی

خواری نزد جعفر بن باقر سخن گفتند و در  در ھمین باب بیان شد که از شراب
خوار را به سبب محبت حضرت علی  جواب گفت: برای خدا چیزی نیست که شراب

 .١ببخشاید
را صدا  صمحمدروز قیامت که شد «گوید:  قمی بیشتر از این ھم ذکر کرده، می

کنند. سپس حضرت علی، و پس از او امامان  کنند. یک جامه و رداء به تنش می می
کنند. سپس فاطمه و زنان ذریه و  شوند و ھمه جلوی آنان قیام می شیعه خوانده می

 .٢»شوند اش ھمگی بدون حساب و کتاب، داخل بھشت می شیعه
عفان نزد او رفت. به او گفت:  کشی از ابوعبدالله روایت کرده که گویا، جعفر بن

گوئی. در جواب گفت: بله فدایت شوم. گفت:  ی حسین شعر خوب می ام درباره شنیده«
ھا بر محاسنش جاری  بگو. او و ھر کس دور و برش بود گریه کرد تا حدی که اشک

شد. سپس گفت: ای جعفر بن عفان! قسم به خدا، فرشتگان مقرب درگاه خدا شاھد تو 
شنیدند و مثل ما و حتی بیشتر از  ی حضرت حسین می ھای تو را درباره فتهبودند و گ

ما گریه کردند. و ھم اکنون خدا، بھشت را برای تو واجب کرد و به تو بخشید. 
ی حضرت  ابوعبدالله گفت: ای جعفر، بیشتر بگویم؟ گفت: بله سرورم. ھر کس درباره

بخشد و بھشت را برایش واجب  را می حسین شعری بگوید و بگرید و بگریاند، خداوند او
 .٣کند می

شود و چگونه احکام و اوامرش  ببین چگونه شریعت نورانی محمدی تعطیل می
 ».شوند و البته مقصود آنان نیز، ھمین بود می ملغی

اساسًا شیعه به ھمین منظور شکل گرفت. کتاب ھایشان سرشار از امثال این 
کنند، ولی شریعتی که حضرت محمد  تکیه می دسیسه ھاست و بر این گونه اعتقادات

                                           
 .۱۴۳کشی، رجال، ص  -١
 .۱۲۸، ص ۱تفسیر قمی، ج -٢
 .۲۴۶کشی، رجال، ص  -٣



 ٤٧  فصل اول: شیعه و سنت

دھد که مدار نجات تنھا بر گرد عمل صالح  آورده است، به ما خبر می صامین
 فرمایند: چرخد. چنان که خداوند می می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا َ�ۡهِديِهۡم َر�ُُّهم �ِإِيَ�ٰنِِهۡمۖ َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتِِهُم  ل�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱ

َ
ِٰت  ۡ�   .]۹[یونس:  ﴾٩�َّعِيمِ ٱِ� َج�َّ

انجام دادند، پروردگارشان آنھا را  یستهشا یآوردند و کارھا یمانکه ا ی) کسانی(ول«
 ی، نھرھا جاربھشت ی) آنھا در باغھای(قصرھا یراز ز کند؛ یم یتھدا یمانشاندر پرتو ا

 ».است
 فرماید: می در جای دیگری 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِينَ ٱَءاَمُنواْ وَ  �َّ ِ ٱَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك يَرُۡجوَن رَۡ�ََت  �َّ
ُ
ِۚ ٱأ َّ� 

ُ ٱوَ    .]۲۱۸[البقرة:  ﴾٢١٨َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
اند،  که ھجرت کرده و در راه خدا جھاد نموده یآورده و کسان یمانکه ا یکسان«

 »به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مھربان است. یدآنھا ام

 ی بداء مسأله
از جمله افکاری که یھودیان و عبدالله بن سبأ ترویج کردند، حصول بداء،  -ششم

گویند، پاک و  یعنی فراموشی و جھل برای خدا (پناه بر خدا) است. خداوند از آنچه می
 برتر است.

باز کرده و در این » بداء«کلینی، محدث شیعه، در کتاب کافی بابی تحت عنوان 
بیان کرده و گفته است که آنان از  - به زعم خودشان - باب سخنانی از امامان معصوم

 ھر گونه گناه و اشتباه و عیب و نقص به دور ھستند؛ از جمله: 
گفت:  شنیدم که می ÷از ریان بن صلت روایت است که گفت: از امام موسی

برای » بداء«خداوند ھیچ پیامبری را مبعوث نکرده است، مگر با تحریم شراب و اقرار «
 .١»خداوند

کند. این موضوع را ھم ریان بن صلت  بداء چیست؟ روایت دیگری بداء را تفسیر می
بودم پس از آنکه  ÷نزد ابوالحسن«کند که: ابوھاشم جعفری گفت:  روایت می

                                           
 . ۱۴۸، ص ۱البداء)، ایران، جباب  -کافی فی األصول (التوحید -١



 شیعه و سنت    ٤٨

خواستم بگویم انگار ابوجعفر  کردم و می پسرش، ابوجعفر رفت، من پیش خودم فکر می
وسی و اسماعیل بن جعفر بن محمد ھستند و ابومحمد در این زمان، مانند ابوالحسن م

و داستان آنھا شبیه ھم است. چون ابومحمد پس از ابوجعفر بود. قبل از این که من 
رو به من کرد و گفت: بله، ابوھاشم پس از ابوجعفر است و  ÷چیزی بگویم، ابوالحسن

له). دانست (نعوذ بال ی ابومحمد چیزی پدیدارگشت، که قبًال نمی برای خدا درباره
ی موسی آشکار گشت  ھمچنان که پس از درگذشت اسماعیل، برای خدا چیزی درباره

ی آن، حال موسی برای خدا کشف شد. و او ھمان است که دلت به تو  که به واسطه
گرایان را ناخوش آید. پس ابومحمد، پسرم جانشین من است و  گفته است، ھر چند پوچ

 .١»امت، با اوستعلم تمام مسایل مورد نیاز و ابزار ام
نوبختی آورده است که: جعفر بن محمد باقر به امامت پسرش اسماعیل تصریح کرد 
و در حیات خود به او اشاره کرد. سپس اسماعیل مرد و پدرش ھنوز زنده بود و گفت: 

 .٢حاصل نشد» بداء«اسماعیل ی  برای خدا در ھیچ چیز به اندازه
گاھی  بات میی این روایات، معنی بداء را اث مجموعه کند؛ یعنی، خدا به چیزی آ

 یافته که قبًال نمی دانست.
ی الله، در حالی که خداوند از زبان حضرت موسی  این اعتقاد شیعه است درباره

 :فرمایند علم خود، چنین میی  بارهدر

 .]۵۲[طه:  ﴾٥٢�َّ يَِضلُّ َرّ�ِ َوَ� يَنَ� ﴿

 »!کند یو فراموش نم شود، یپروردگارم ھرگز گمراه نم«
 کند: خداوند خود را چنین توصف می

ُ ٱُهَو ﴿ ِيٱ �َّ َ�َٰدةِ� ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِم  �َّ  .]۲۲[الحشر:  ﴾لشَّ

 ».آشکار و نھان است یدانا یست،جز او ن یاست که معبود ییو خدا«
 فرماید: در جای دیگری می

نَّ ﴿
َ
َ ٱَوأ ٍء ِعۡلَمۢ� �َّ َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ

َ
  .]۱۲[الطالق:  ﴾١٢قَۡد أ

 .»احاطه دارد یزبه ھمه چ للهعلم ا ینکهو ا«

                                           
 . ۳۲۷، ص ۱ھمان (الحجة)، ج -١
 . ۸۴نوبختی، فرق الشیعة، نجف، ص  -٢



 ٤٩  فصل اول: شیعه و سنت

ی خداوند ندارند بلکه کسی را  اما شیعه آن را برعکس آن تنھا این اعتقاد را درباره
از کنند. کلینی  ھم که اعتقادی باطل مانند اعتقاد خودشان داشته باشد، ستایش می

شود در  عبدالمطلب به تنھائی بر یک امت مبعوث می«کند که گفت:  روایت میجعفر 
حالی که شکوه سالطین و سیمای انبیاء دارد. علت این امر آن است که او اولین کسی 

 .١»را مطرح کرد» بداء«ی  بود که مسأله

 ی رجعت عقیده
ابتکار  ی رجعت است. شیعه بر اساس شده، عقیده یکی دیگر از باورھای ساخته 

ھایشان را بخواند و  پدرشان (ابن سبأ) این اعتقاد را قبول دارد. ھر کس کتاب
ی کسانی  ی ھمه داند، زیرا شیعه درباره ی شیعه می مذھبشان را بشناسد، این را درباره

 گردند. تا مھدی، معتقدند که پس از مرگ، بازمی سکه قبول دارند از علی

 انی امامانش اعتقادات شیعه درباره
ی یھودیان این است که شیعه امامان خود  یکی دیگر از باورھای ساخته و پرداخته 

دانند. فراتر از این، اعتقاد  می را مافوق بشر حتی باالتر از پیامبران و فرستادگان خدا
دانند. ھیچ چیز از آنان  ھستند و عمر و زمان مرگ مردم را می» خدا«دارند که امامان 

ی مخلوقات غالب ھستند. ھستی از  تمام دنیا ھستند و بر ھمهپنھان نیست، مالک 
لرزد و کسی شبیه آنان نیست. اکنون برخی از نصوص و  شدت ھیبت و قدرت آنان می

ی اعتقاد شیعه شناخت پیدا کند. این نصوص  آوریم تا خواننده درباره ھا را می عبارت
 ھم، از کتب خود شیعه است.

 دانند امامان علم غیب می
امامان ھرگاه «تحت عنوان » الکافی«ینی، محدث بزرگ شیعه، در کتاب خود کل

براستی امام ھرگاه تمایل به «گوید:  از جعفر می» توانند بدانند. بخواھند که بدانند، می
 .٢»!داند دانستن چیزی داشته باشد، می

                                           
 . ۲۳۸، ص ۱الکافی فی األصول (الحجة)، ھند، ج -١
 .۲۸۵، ص ۱الکافی فی األصول (الحجة)، ایران، ج -۱
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» ندمیر میرند و بدون اختیار خود نمی دانند که چه وقت می امامان می«زیر عنوان 
ھر امامی علم غیب نداشته «از ابوبصیر از ابوجعفر پسر باقر روایتی نقل کرده که گفت: 

 .٢»ھا را نداند، حجت خدا بر خلق نیست و تغییر و تحول ١باشد

 ی ائمه اغراق و غلو درباره
شمارند. آنان را مانند سید پیامبران و  شیعه، امامان خود را از پیامبران ھم باالتر می

دھند. و این روایت دروغین را  پندارند و حتی بر او ھم برتری می می صوالنسرور رس
من شریک خدا بین بھشت و «گفته است:  ساند که گویا علی نقل کرده ساز علی

 صل و پیامبران به آنچه برای حضرت محمدیی فرشتگان و جبرئ جھنم ھستم و ھمه
 صمحمدحضرت اند و باری که بر دوش  اند، برای من نیز، اقرار کرده اقرار کرده

این بار، ھمان بار پروردگار است. گذاشته شده است.  ،شده، بر دوش من ھم  گذاشته
شوم و  شود. سپس من خوانده می شود و پوشیده می خوانده می صحضرت محمد

به من داده شده که به ھیچ کس پیش از من ھایی  شوم. به راستی خصلت پوشیده می
ھا، بالھا، انساب، و سخن و حق قضاوت درست را تنھا  ست. آرزوھا، مرگداده نشده ا

دانم. آنچه قبل از من بوده، از دستم نرفته و چیزی از من پنھان نیست و به  من می
دھم و از طرف او کارھایی  ی قدرتم خارج نشده است. مژدگانی می اذن خدا از حوزه

 .٣»دھم انجام می
دھند، بلکه  اختصاص نمی سرا تنھا به حضرت علیھا  و ویژگیھا  و این خصلت 

 اند. برند که تمام دوازده امام به این خصوصیات متصف گمان می

                                           
ه است شیعه علم غیب که گفت  گوئی: خطیب بر شیعه افتراء زده آقای صافی! آیا پس از این ھم می -١

کنند. افتراء کننده کیست؟ تو یا خطیب؟ انصاف و عدالت داشته  می را برای امامان خود اثبات
کنند  باش. آیا خطیب دروغ گفته که اظھار داشته شیعه چیزھایی را برای امامان خود اثبات می

که مافوق بشر ھستند! اند؟ از قبیل علم غیب و این  که ائمه آن چیزھا را برای خود ادعا نکرده
که آنان را از مقام بشر باالتر برده و به اند  عالوه بر این: کلمات و اوصافی را برای ائمه اثبات کرده

 ).۱۵، ص ۶پرستی رسانده است. نگا: (الخطوط العریضة، ج ی خدایان یونان در قرون بت مرتبه
 .۲۸۵، ص ۱الکافی فی األصول (الحجة)، ایران، ج -٢
 .۱۹۷-۱۹۶ص ھمان،  -٣



 ٥١  فصل اول: شیعه و سنت

کند که: علی بن موسی (امام ھشتم  کلینی از عبدالله بن جندب روایت می
ما امنای خدا در سرزمین خدا ھستیم. علم مرگ ھا، « ... شیعیان) به او نوشته است: 

بالھا، نسبتھای عرب و محل تولد اسالم نزد ماست و آدمی را با اولین نگاه آرزوھا، 
اند.  شناسیم که آیا مؤمن است یا منافق. شیعیان ما با نام و نام پدرانشان ثبت شده می

 .١»خدا برای ما و آنان پیمان گرفته است
رمود: ف ساند که گفته است: حضرت علی افزون بر این، از زبان محمدباقر نقل کرده

علم] شش چیز به من داده شده است: مرگ ھا، بالھا، وصّیت ھا، علم قضاوت، و من «[
و من صاحب عصا و آھن داغ ھستم و  .٢و صاحب دولت دولتھا ھستم» کرات«صاحب 

     .٣»کند ای ھستم که با مردم صحبت می صاحب جاندار رونده
 یند:فرما این در حالی است که خداوند در کتاب محکم خود می

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ  .]۶۵[النمل:  ﴾�َّ

 .»داند بگو از ھر چه و ھر کس در آسمانھا و زمین است جز خدا غیب نمی«

ٓ إِ�َّ ُهَوۚ  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ فرماید: می در جای دیگری [األنعام:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمَها

 » داند. کلیدھای غیب تنھا نزد اوست و کسی جز او آنھا را نمی« ]۵۹
 فرمایند: داند و می به پیامبرش ھم دستور داده که اقرار و اعالن کند که غیب نمی

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿
َ
ٓ أ ِ ٱقُل �َّ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
 ﴾َوَ�ٓ أ

 .]۵۰[األنعام: 

دانم و به شما  گویم که خزائن خدا نزد من است و غیب نمی بگو به شما نمی«
 .»گویم که من فرشته ھستم نمی

 فرماید: در جای دیگری می

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱقُل �َّ ُ ۡعلَُم  �َّ

َ
 ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمَِن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيرٞ َو�َِش�ٞ لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنونَ  لسُّ نَا
َ
 ﴾١٨٨إِۡن �

  .]۱۸۸[األعراف: 

                                           
 . ۲۲۳، ص ۱الکافی فی األصول (الحجة)، ایران، ج -١
 یعنی بازگشت به دنیا طبق تفسیر علی اکبر غفاری، حاشیه نویس کافی شیعه مذھب. -٢
 .۱۹۸، ص ۱الکافی فی األصول، ج -٣
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بگو من مالک نفع و زیان خودم نیستم، جز آنچه که خدا بخواھد و اگر غیب «
آمد.  کردم و ھیچ مشکلی برایم پیش نمی مند می فراوان خود را بھرهدانستم از خیر  می

 ».دھنده ھستم به کسانی که ایمان دارند من تنھا ترساننده و مژده
 فرماید: ھمچنین می

َ ٱإِنَّ ﴿ اَعةِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  �َّ ُِل  لسَّ رَۡحاِم� ٱَوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيَث ٱَوُ�َ�ّ
َ
ٞس َوَما تَۡدرِي َ�فۡ  ۡ�

�ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ 
َ
ّيِ أ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ َ ٱمَّ َّ�  ۢ [لقمان:  ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ�

۳۴[. 

ھا  ی دانه داند در ھسته باراند و می علم قیامت تنھا نزد خداست، او باران می«
میرد؛  کجا میداند  کند و ھیچ کس نمی داند فردا چه کار می چیست و ھیچ کس نمی

گاه است بی  ».گمان خداوند دانای آ
 فرماید: ی منافقان می خدا خطاب به پیامبر خود درباره

ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ﴿ ۡعَراِب ٱَوِممَّ
َ
ۡهِل  ۡ�

َ
ْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ َ�  �َِّفاقِ ٱَمَرُدوا

ُ�هُ  َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظي�ٖ َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ َسُنَعّذِ رَّ  .]۱۰۱[التوبة:  ﴾١٠١م مَّ

اند.  برخی از اعراب، منافق ھستند و از اھل مدینه [نیز،عده ای] به نفاق خو گرفته«
دھیم. سپس  شناسیم. در آینده دوباره عذابشان می شناسی، ما آنھا را می تو آنھا را نمی

 ».شوند ده میبه عذابی عظیم باز گردان
نکردن در جنگ تبوک را  ی شرکت  ی منافقانی که از او اجازه درباره صبه پیامبر

 فرماید: گرفته بودند و به جنگ نرفتند، می

ُ ٱَ�َفا ﴿ َ لََك  �َّ ٰ يَتَبَ�َّ ذِنَت لَُهۡم َح�َّ
َ
ِينَ ٱَعنَك لَِم أ ْ َوَ�ۡعلََم  �َّ  ﴾٤٣لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُوا

 .]۴۳[التوبة: 

دادی تا برایت روشن  خدا تو را ببخشاید! چرا به آنھا اجازه دادی. نباید اجازه می«
 .»شود چه کسی صادق و چه کسی دروغگو است

ی دست یھود است که آن را ترویج  این فرمایش خداست، اما علم غیب، ساخته
 اند. کرده

فرماید که ھیچ کس حتی پیامبران و سرور  خداوند در قرآن به صراحت می
گویند که از امامان  دانند ولی شیعه می غیب نمی صفرستادگان خدا، حضرت محمد
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مالک نفع و  صکند که پیامبر ھیچ چیز پنھان نیست. خداوند این موضوع را نفی می
دار بھشت و جھنم  ضرر خود باشد، مگر آنچه خدا بخواھد ولی شیعه، علی س را سھام

 برند که خدا از پیامبران برایش پیمان می داند و ھمچنین علی را به حدی باال می
 گیرد. می

خداوند متعال علم قیامت، باریدن باران، وقت مرگ و محل مرگ را به خودش 
اند. خداوند از  ی خود بخشیده را به ائمهھا  اختصاص داده است، اما شیعه این ویژگی

گویند  میکند، اما شیعه  ی منافقان و مؤمنان نفی علم می ی خود درباره فرستاده
 شناسند. امامان، منافق و مؤمن را از یکدیگر باز می

به دینی بنگر که خداوند بر پیامبرش نازل کرده است و باز به دینی بنگر که شیعه  
اند، و ببین تا چه  اند و ایمان آورده براساس آنچه یھود و مجوس به آنان الھام کرده

 فاوت دارند.اندازه از یکدیگر دورند و از کجا تا به کجا ت
اند، بلکه صراحتًا به پیامبران و فرستادگان خداوند  شیعه به این اندازه اکتفا نکرده

تر  کنند و معتقدند ائمه از پیامبران بلندمرتبه توھین و امامان خود را تمجید می
ای شیعه در ِحجر با  عّده«کند که گفت:  نقل می» یوسف تمار«ھستند؛ کلینی از 

کند. به چپ و راست خود  ابوعبدالله نشسته بودیم. او گفت: جاسوسی بر ما نظارت می
نگاه کردیم. کسی را ندیدیم. گفتیم: کسی نزد ما نیست. گفت: به خدای کعبه قسم، 

-اگر نزد موسی و خضر –سه بار سوگند خورد  –به خدای این ساختمان قسم، ھست 
ترم و به آنھا خبری  گفتم که از شما عالم ودم به ھر دوی آنھا میب  -علیھما السالم

دانستند؛ چون به موسی و خضر علم گذشته داده شده بود؛ نه علم به  دادم که نمی می
 .١»آنچه در آینده تا قیامت است

قطعًا من آنچه در آسمانھا و زمین است «ھمچنین از ابوعبدالله نقل است که گوید: 
. آنچه را که در بھشت و جھنم است و آنچه را که شده و آنچه را که در دانم ھمه را می

 .٢»دانم شود می آینده می

                                           
 . ۲۶۱، ص ۱الکافی فی األصول، ایران، ج -١

، ص ۱، ایران، جء)ان وأنه الخيفی عليهم يشك(باب إن األئمة يعلمون علم ما  الکافی فی األصول -٢
۲۶۱ . 
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ھای خیلی بزرگتر از  اید؟. آنان توھین دروغ و توھین صریحی به این بزرگی دیده
اند  ی خود ساخته ی ائمه کنند. شیعه روایات دروغ و اغراق آمیز دیگری درباره اینھا می

 اند. پیامبران و فرستادگان خدا برتری داده که آنان را بر
کند که ابوحمزه گفت: از ابوعبدالله شنیدم که  صاحب بصائر از ابوحمزه نقل می

شود. برخی دیگر در خواب به  برخی از ما سخنانی به گوشش افکنده می«گفت:  می
 افتد و شنود مثل زنجیری که داخل طشت می روند. بعضی از ما صدایی می پیشش می

 .١»آید بعضی از ما صورتی بزرگتر از صورت جبرئیل و میکائیل پیش او می
علی رفت. من «گوید:  اند تا آنجا که می ی فتح خیبر روایت کرده از ابورافع درباره

ھم با او بودم. وقتی صبح شد شھر را فتح کرد و در میان مردم ایستاد و ایستادن او به 
کند. وقتی یک ساعت مکث کرد،  دایش مناجات میدرازا کشید. مردم گفتند: علی با خ

دستور غارت شھر فتح شده را داد. ابورافع گفت که نزد پیامبر رفتم و گفتم: علی میان 
مردم چنان که دستور داده بودی، ایستاد. بعضی از مردم گفتند: پروردگار با علی 

طائف و روز خیبر و  مناجات کرد. آن حضرت فرمودند: بله، ای ابورافع! پروردگار در روز
 .٢»روز حنین با علی مناجات کرد

به مردم طائف گفت: مردی  صپیامبر«باز ھم از ابوعبدالله نقل شده که گفت: 
کند. شمشیرش،  می فرستم، خدا توسط او خیبر را فتح مانند خودم را به سوی شما می

ینند آن مرد شالق او است. مردم گرد آمدند و این طرف و آن طرف نگاه کردند تا بب
 صکیست. وقتی صبح شد، علی را صدا زد و گفت: برو به طائف. سپس خدا به پیامبر

به  صدستور داد که پس از رفتن علی به خیبر، او ھم به خیبر برود. وقتی پیامبر
به علی گفت: ھمانجا بمان. صدایی مانند  صخیبر رفت علی بر قله کوه بود. پیامبر

شد: ای رسول خدا، این چیست؟ فرمود: خداوند با علی صدای کاروان شنیدیم. گفته 
 .٣»کند مناجات می

شگفتا از شیعه که در گمراھی افتادند و سرانجام به انکار ختم نبوت حضرت محمد 
با انقطاع وحی الھی از زمین رسیدند و نزول فرشتگان بزرگتر از جبرئیل  صمصطفی

                                           
 .۷، باب ۸بصائر الدرجات، ایران، ج -١
 .۱۶، باب ۸بصائر الدرجات، ایران، ج  -٢
 .۱۶، باب ۸بصائر الدرجات، ایران، ج -٣
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ھمین خاطر صراحتًا امامان خود را بر  کنند و به و میکائیل را بر امامان خود اثبات می
 انبیاء برتری دادند.

گوید: بدان که میان اصحاب ما، در این که  الله جزائری در کتاب خود می نعمت
حضرت محمد به دلیل اخبار متواتر، اشرف انبیاء است اختالفی وجود ندارد، بلکه تنھا 

ی  حضرت علی و بقیه اختالفی که در این زمینه ھست، این است که امیرمؤمنان،
افضل ھستند؛ یعنی، در اینکه  صامامان، بر پیامبران به استثنای حضرت محمد

ی اطھار، میان شیعه اختالف وجود دارد.  تر و افضل ھستند یا ائمه پیامبران بزرگ
اند ائمه از تمام پیامبران جز پیامبران اولوالعزم، برترند. پس تنھا پیامبران  بعضی گفته

ترند. برخی دیگر معتقدند امامان و پیامبران مساویند. اما اکثر  از امامان بر الوالعزم،
ی پیامبران برترند و رأی درست ھم  متأخرین شیعه بر این باورند که امامان از ھمه

 .١ھمین است
اما این سخن تکلف محض است. چون شیعه، امامان خود را از شخص پیامبر نیز، 

ھایشان نقل کردیم. مال باقر مجلسی در کتاب  از کتاب شمارند؛ چنان که تر می بزرگ
به علی  صآورده که گویا پیامبر صدروغی را از زبان پیامبر» بحاراألنوار«خود 

ای علی! چیزی که تو داری، من ندارم. فاطمه ھمسر توست و من ھمسری «گفتند: 
خدیجه مادر زن  مثل فاطمه ندارم. تو از فاطمه دو پسر داری و من مانند آنان ندارم و

توست و مادر زن مھربانی ھمچون او ندارم و جعفر برادر نسبی توست و من برادری 
مثل جعفر ندارم و فاطمه، ھاشمی نسب و مھاجر، مادر توست و من مادری مانند او 

 .٢»ندارم
فرمودند:  صروایت کرده است که گویا حذیفه گفته که پیامبر ٣شیخ مفید شیعی

رای من پدیدار گشت، ندیدی؟ گفتم: بله، ای رسول خدا. فرمودند: آیا شخصی را که ب«
آن یک فرشته است. او تاکنون به زمین نیامده است، اما اکنون از خداوند اجازه 

 .٤»خواست که به علی سالم کند و خدا ھم به او اجازه داد و علی را سالم گفت

                                           
 الله جزائری، األنوار النعمانیة. نعمت  -١
 . ۱۱، ص ۵، ایران، ج»الشھادة«بحار األنوار، مبحث  -٢
د بن محمد نعمان بن عبدالسالم بغدادی ملقب به مفید از بزرگان شیعه در قرن پنجم محم -٣

 ھجری.
 . ۲۱، نجف، حیدریه، چاپ سوم، ص ۳مفید، األمالی، چ -٤
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 صپیامبر«ت: شیخ مفید، روایت دروغی از ابواسحاق نقل کرده که پدرش گف
آمد.  صمیان جمعی از یاران خود نشسته بود، ناگھان علی به جانب پیامبر

خواھد به صورت و سیرت آدم و به حکمت نوح و به  فرمودند: ھر کس می صپیامبر
 .١»طالب بنگرد یحوصله و بردباری ابراھیم نگاه کند، به علی بن اب

ھمچنان که شیطان به -ند مادامی که علی و فرزندانش این ھمه بلندمرتبه ھست
چرا آنھا را صاحب زمین و زمان و دنیا و آخرت قرار ندھند.  -شیعه وحی کرده است

ی زمین ملک امام  ھمه«اند. کلینی در صحیح خود در باب  چنین کرده آنان عمًال ھم، 
شک دنیا و آخرت مال امام  بی«کند که گفته است:  از ابوعبدالله روایت می» است

 .٢»دھد گذارد و به ھر کس که بخواھد می ا که بخواھد میاست. ھر ج
ما «باز ھم از عبدالرحمن بن کثیر از جعفر پسر باقر، روایت شده که وی گوید: 

 .٣»ی وحی او ھستیم دار علم خدا و گنجینه متولیان امر خدا وخزانه
بالغه دار علم خدا، مفّسر وحی خدا و حجت  ما خزانه«از باقر روایت شده که گوید: 

 .٤»بر ھر کس که زیر آسمان و روی زمین است، ھستیم
ھای  ی آنان، روایات باطل و قصه از آنجا که امامان، مافوق بشر ھستند، شیعه درباره

اند تا میان آنان و الوھیت، ھیچ فرقی باقی نماند.  آور ساخته ھای خنده دروغین و افسانه
برسی در کتاب خود ھنگام وصف « روایت کرده است که» برسی«از جمله جزائری از 

گوید: خیبر به دست علی فتح شد و جبرئیل با خوشحالی نزد پیامبر  ی خیبر، می واقعه
را پس از قتل مرحب، از او پرسید؛ جبرئیل گفت: ای اش  آمد. پیامبر علت خوشحالی

ی خدا! وقتی که علی شمشیرش را بلند کرد تا گردن مرحب را بزند، خداوند  فرستاده
ی  سبحان، به اسرافیل و میکائیل دستور داد تا بازوی علی را در ھوا بفشارند تا با ھمه

زوری که دارد، نزند! با این حال مرحب را دوشقه کرد و شمشیر به اعماق زمین ھم 
فرو رفت. خداوند به من فرمود: ای جبرئیل، با عجله به زیر زمین برو و از اصابت 

کند جلوگیری کن تا زمین زیر و  می ر شاخھایش حملشمشیر به گاوی که زمین را ب
رو نگردد. رفتم و شمشیر علی را مھار کردم. شمشیر علی بر بالھای من از شھرھای 

                                           
 مفید، األمالی. -١
 .۴۰۹، ص ۱الکافی فی األصول، ایران، ج -٢
 .۱۹۲ھمان، ص  -٣
  ھمان. -٤
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ی ھفتم زمین آنھا را  تر بود. شھرھای قوم لوط ھفت تا بودند. از طبقه قوم لوط سنگین
ن بردم و تا وقت سحر برکندم و بر یک پر از بالم آن را بلند کردم و به نزدیک آسما

ھا بر بالم  منتظر دستور ماندم تا اینکه خداوند دستور برگرداندن آن را دادند. آن شھر
ی شمشیر علی وزن نداشتند. باز در ھمان روز وقتی قلعه را فتح کرد و  به اندازه

 صزنانشان را اسیر کردند، صفیه، دختر پادشاه قلعه، در میان آنان بود. او نزد پیامبر
ی علی پرسید، گفت:  از او درباره صمد و در رخسارش اثر زدگی وجود داشت. پیامبرآ

وقتی علی به قلعه آمد و تسخیر قلعه بر علی سخت آمد، به طرف برجی از برجھایش 
ی قلعه لرزید و ھر کس و ھر چیزی که در جای بلندی  رفت. برج را تکان داد، ھمه

که از آن افتادم و تخت به من اصابت کرد.  بود، افتاد. من ھم بر تختم نشسته بودم
به صفیه گفت: ای صفیه، وقتی که علی خشمگین شد و قلعه را لرزاند، خدا  صپیامبر

لرزیدند تا جایی که فرشتگان ھا  ی آسمان ھم با خشم علی خشمگین شد و ھمه
ترسیدند و بر چھره فرو افتادند. این برای علی بس است که شجاعت ربانی دارد. 

بستند.  ی قلعه چنان سنگین بود که چھل نفر آن را شبانه با کمک یکدیگر می وازهدر
ھای بسیار، پینه بسته بود. علی  که علی داخل قلعه شد، سپرش بر اثر ضربهوقتی 

کرد و  دروازه را از جای کند و به جای سپر از آن استفاده کرد و ھمچنان جنگ می
 .١»ی او قلعه را فتح کرد سیلهدروازه در دست وی بود تا خداوند به و

توانی بفھمی، آیا پس از این سخنان، علی چیزی از الوھیت کم  ای کسی که می
 دارد؟

این شیعه است و این ھم باورھایشان. خداوندا، ما را از شیعه و اعتقاداتشان پناه 
 بده! خداوند عّز وجّل راست فرموده است:

ِينَ ٱوَن قَۡوَل  ُٔ يَُ�ِٰ� ﴿ ۖ ٱواْ ِمن َ�ۡبُلۚ َ�َٰتلَُهُم َ�َفرُ  �َّ ُ ٰ يُۡؤفَُكونَ  �َّ َّ�
َ
 .]۳۰[التوبة:  ﴾٣٠�

شباھت دارد؛ خدا آنھا را بکشد!  اند، به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده«
 .»گردند! چگونه منحرف می

                                           
 نعمت الله جزائری، األنوار النعمانیة. -١





 
 

 فصل دّوم:
 و قرآنشیعه 

 شیعه و قرآن
ه اھل سنت کن است یعه، ایان اھل سنت و شین اختالفات واقع میتر از مھم
فرو  صما، حضرت محمد یگرام صامبریه خداوند بر پک یه قرآنکمعتقدند 

ھا نازل  انسان ی ت ھمهیھدا یه از طرف خدا براکاست  یتاب آسمانکن یفرستاده، آخر
چ یشود و ھ یف نمیامت، ھرگز تحریقرار نگرفته و تا ق یارک ف و دستیشده و مورد تحر

 یھا موجود است؛ چون خدا تاب در مصحفکن یشود، و ا یجاد نمیدر آن ا یرییتغ
ن یتضم یادیم و زکف و حذف و یر و تحرییانت آن را از ھر گونه تغیمتعال، حفظ و ص

م و یابراھ یآسمانتاب کش از قرآن ھمچون یپ یآسمان یھا تابکگر یرده است. اما دک
ھا پس از وفات  تابکن یستند، چون این نیل و مانند آنھا چنیو زبور و انج یموس

رده و کسبحان نازل  یقرآن را خدا یاند، ول اد سالم نماندهیم و زکف و یامبران از تحریپ
 د:یفرما یم

ۡ�َا ﴿  .]۹ [الحجر: ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

ز آن را یم (و تا روز رستاخیباش یم و خود ما پاسدار آن میا ما خود قرآن را فرستاده «
 .»م)یدار یل زمان محفوظ و مصون میر و تبدییاز دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغ

َ�ُٰه فَ  ١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َۡعهُ ﴿
ۡ
 ﴾١٩ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َيانَهُ ُ�مَّ  ١٨ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإَِذا قََرأ

 .]۱۹-۱۷[القیامة: 

) یدن به زبان تو، برایبخش ینه تو) و (توانائیه گردآوردن قرآن (در سکچرا  «
ان دل و جان خود، و روان یه حفظ قرآن در میار ما است. (پس از ناحکخواندن آن، 

رگاه ما قرآن را پس ھ   ش، نگران مباش). یردن آن با زبان خوکخواندن و درست تالوت 
ن. ک یرویو پ یریگیم، تو خواندن آن را (آرام و آھسته) پیل بر تو) خواندی(توّسط جبرئ

گذشته از    است و بس).  ی، و ابالغ رسالت آسمانیوح یکاز تالوت پ یرویفه تو پی(وظ
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ح آن بر یان و توضی) بیردکدا یپ یلکات قرآن مشیه بعد از نزول آک ینھا، (در صورتیا
 .»استما 

�ِيهِ ﴿
ۡ
[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

۴۲[. 

چرا که  آید؛ یرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم یشنه از پ ی،گونه باطل یچکه ھ «
  .» نازل شده است! یشستا یستهو شا یمخداوند حک یاز سو

ل یار قرآن و تعطک، به انیارکف و دستیانت قرآن از تحرینداشتن به حفظ و صباور 
ن یات قرآن ایدام از آکھر  ی ن صورت دربارهیانجامد، چون در ا یعت اسالم میشر

ش ین احتماالت پیا یجاد شده باشد و وقتیر در آن اییف و تغیه تحرکرود  یاحتمال م
مان تنھا مربوط به امور یشوند؛ چون ا یباطل م یمانیو ا ید، آن وقت مسائل اعتقادیآ
 .یو احتمال یاست، نه امور ظن یو قطع ینیقی

م یه در دسترس مردم قرار دارد و از طرف خداوند عظک ین قرآنیعه به ایاما ش
اند و  نه مخالف اھل سنتین زمیستند. آنان در ایمحفوظ و مصون مانده است، معتقد ن

ه ک ییزھاینند و با تمام چک یار مکآن و سنت آمده، انه در قرک یحینصوص صح یتمام
نار کرا  یورزند و حق و راست یعقل و مشاھده بر آن داللت دارند، مخالفت م

 اند.  گذاشته
چون  ١باشد؛ یعه میان اھل سنت و شیم یو اساس یقین موضوع، اختالف حقیا

ه رسول کاست  یامیه قرآن ھمان پکه معتقد باشد ک یست مگر زمانیانسان، مسلمان ن

                                           
ه ک یقرآن یحت«چه راست گفته است: » ةضیالخطوط العر«اش  ب در رسالهین خطیالد محب یآقا -١

». ن قرآن اعتقاد ندارندیما و آنان باشد، آنان به ا یمرجع جامع برا یکیست در وحدت و نزدیبا یم
س ه در دسترک یعه به قرآنیدھند ش یه نشان مکرا آورده  ییھا مثال ۱۶ یال ۹ ی سپس از صفحه

م و کشده و  یارک ف و دستیه قرآن تحرکن باورند یه بر اکستند، بلیھمگان قرار دارد، معتقد ن
 اد در آن صورت گرفته است.یز

 یآقا ی گفته ۸۲تا  ۴۸ ی از صفحه» ةضیخطوطه العر يب فیمع الخط«تابشکدر  یلطف الله صاف 
ار نموده است. کقرآن را ان یارک ف و دستیعه به تحریرده و اعتقاد شکب را به شدت رد یخط

 باشد. یل و برھان میارش بدون دلکه انکمعلوم است 
ه کر قرآن را ییف و تغیبر تحر یعه مبنیث شیات و احادینتوانسته روا یلطف الله صاف یاوًال؛ آقا 

 ینور ین بن محمد تقیرزا حسیتاب حاج مکه نتوانسته کطور  د ھمانیار نماکب آورده، انیخط
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ار قرآن، جز کرده است و انکغ یھا تبل انسان ی ھمه یبه دستور خداوند به سو صالله
 ست.ین یگریز دیچ صامبریب پیذکت

ان یان در خصوص قرآن را بیعیش ی دهیه عقکھستند  ید، نصوصیآ یر میآنچه در ز
از نظر  یه مانند امام بخارک یسک -ینیلک یان، آقایعیدارند. محدث بزرگ ش یم

از ھشام بن سالم از ابوعبدالله  »الکافي في األصول«تاب کدر  -باشد یمسلمانان م
آورده، ھفده  صل به طرف حضرت محمدیه جبرئک یقرآن«د: یه گوکند ک یت میروا

 .١»باشد یه میھزار آ
 ی، ابوعلیعیباشد. و مفسر ش یه میات قرآن در حدود شش ھزار آیه آکمعلوم است 

ات قرآن شش یآ ید: تمامیگو یانسان م ی از سوره یا هیر آیر خود زیدر تفس یطبرس
 .٢باشد یه میو شش آ یھزار و س
ت آمده یست. روایان نیعیه دو سوم قرآن در نزد شکن است یت فوق ایروا یمعنا

ت، ین روایند. در اک ید مییح و تأین مطلب را تصریز ایر نیاز ابوبص یافکتاب کدر 

                                                                                                       
گاه یث و جایه به تبحرش در حدکد، بلیار نماکعه را انیش در نزد شیگاه واالیو منزلت و جا یطبرس

 رده است.کان اعتراف یعیش در نزد شیواال
عه به یاعتراف به اعتقاد ش ی ه به منزلهکتابش آورده کعبارات را در  یبرخ یصاف یًا؛ خود آقایثان 

 باشد. یم میرکقرآن  یارک ف و دستیتحر
مطرح  ین موضوعید چنیه نباکن مطلب پناه برده یت به ایعه مذھب در نھایش ین آقای؛ اثالثاً  

آن به  ی لهیه به وسکدھد  یبه دست خاورشناسان م یقو یا ن موضوع اسلحهیشود. چون طرح ا
ھستند، محفوظ و  یه مدعک یند قرانینند و بگوکارشان را رد کد و افینند و عقاکمسلمانان حمله 
آن اختالف  ی شده و درباره یارکف و دستیل تحریمانده مانند تورات و انج یدست نخورده باق

ن یست و گرنه این یگریز دین جرم چی، جز اقرار و اعتراف به ایصاف ین سخن آقاینظر دارند. ا
 واھد شد.د خدا بعدًا به طور مفصل از آن بحث خیه به امکواضح و روشن است  یلیموضوع، خ

معصوم از نظر  -از دوازده امام  یتیرامون قرآن، روایدر مبحث خود پ یصاف یچھارم؛ آقا 
 یند برخالف آقاکف قرآن داللت یبر عدم تحر یه بر اعتقاد آنان مبنکاورده یرا ن -خودشان

 یارکف و دستیدارد، قرآن تحر یح میه تصرکن امامان را آورده یت از دو نفر از ایه دو رواکب یخط
م؛ یآور یتان را میھا تابکات از یث و روایاز احاد یما تعداد یصاف یآقا یا کنیشده است. ا

ه کقرآن ھمان است  ی عه دربارهیه اعتقاد شکنند ک یان میب که بدون شک یاتیث و روایاحاد
  نند.ک یار مکن موضوع را انیِب مسلمانان ایه و فریتق یان تنھا از رویعیرده و شکان یب بیخط

 .۶۳۴ص ۲ج یھجر ۱۳۸۱، تھران »النوادر«باب » فضل القرآن«األصول، مبحث  یف یافکال -١
 .۴۰۶، ص۱۰، جیھجر ۱۳۷۴تھران،  یان طوسیر مجمع البیتفس -٢
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از تو  یت شوم! راجع به موضوعینزد ابوعبدالله رفتم و گفتم: فداد: یگو یر میابوبص
 یا د: پس ابوعبدالله پردهیگو یه سخنم را بشنود؟ راوکھست  یسکنجا یا ایپرسم آ یم
ه ک ید و گفت: راجع به موضوعیشک کگر برافراشت و از آنجا سرید ی ان خود و خانهیم

ه رسول خدا کند یگو یان تو میعیش د: گفتم:یر گوین. ابوبصکش آمده سؤال یت پیبرا
د: یگو یشوند؟ راو یه ھزار دروازه از آن باز مکم داده یتعل یا دروازه یبه حضرت عل

ه از ھر کم داده یتعل یھزار دروازه را به حضرت عل صابوعبدالله گفت: رسول خدا
دروازه،  نید: گفتم: به خدا قسم، ایر گویشود. ابوبص یگر باز مید ی دروازه ھزار دروازه

، آن دروازه، یث گفت: آرکم یافزود: پس او پس از مدت یعلم است. و ی دروازه
ابومحمد! و نزد ما، علم  یافزود: ا یست. وین نیعلم تنھا ا یعلم است ول ی دروازه

د: گفتم: یر گویست؟ ابوبصیه علم جامع چکدانند  یجامع وجود دارد و اھل سنت نم
ه طول آن ھفتاد دست به کاست  یا فهیت: صحست؟ گفیت شوم! علم جامع چیفدا

ش آن را نوشته است. یبا دست راست خو یاست و حضرت عل صدست رسول خدا
ازمند باشند یه مردم بدان نک یزیوجود دارد و ھر چ یفه ھر حالل و حرامین صحیدر ا
 یا یدھ یجراحات در آن ھست. با دستش به من زد و گفت: اجازه م ی هید یحت

ن. کب یخواھ یم یارکت شوم! من در خدمت تو ھستم ھر یابومحمد! گفتم: فدا
ار در آن وجود دارد. کن یخسارت ا ید: با دستش مرا فشار داد و گفت: حتیر گویابوبص

گفت: آن  ین ھمان علم است. ویافزود: گفتم: به خدا، ا یبود. راو یاو عصبان ییگو
رد و آنگاه گفت: و نزد ما رمز کوت کس یدتست. سپس مین نیعلم تنھا ا یعلم است ول

ست؟ ید: گفتم: رمز چیر گویست؟ ابوبصیه رمز چکدانند  یوجود دارد و اھل سنت نم
ل در یاسرائ ین و دانشمندان بنیقیامبران و صدیه علم پکاست  یچرم یا سهکیگفت: 

علم است ، ین ھم علم است. ابوعبدالله گفت: آرید: گفتم: ھمانا ایگو یآن ھست. راو
رد و بعد گفت: مصحف فاطمه کار یوت اختکس یست. سپس مدتین نیعلم تنھا ا یول

د: گفتم: یر گویست؟ ابوبصیه مصحف فاطمه چکدانند  ینزد ما ھست و اھل سنت نم
ن ین قرآن شماست. سه بار ایه مثل اکاست  یست؟ گفت: مصحفیمصحف فاطمه چ

 .١ز قرآن شما در آن وجود نداردحرف ا یک یرد به خدا قسم، حتکرار کسخن را ت

                                           
، تھران، »ةومصحف فاطم ةوالجفر والجامع ةفیر الصحکذ«باب  ةاألصول، مبحث الحج یف یافکال -١

 .۲۴۱ -۲۳۹، صفحات ۱ج 
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عه بر آن بنا ید شیه عقاک یصرف نظر از خرافات و چرت و پرت و سخنان باطل
ه در ک یه سه چھارم قرآن، حذف و از مصحفکند ک یح میت تصرین روایشود، ا یم

نند، ساقط شده است. ک یه مکیعه به آن تیدسترس ھمه است و تمام مسلمانان جز ش
ه قائل به کرا  یسانکب مسلمانان، سخن یه و فریتق یظاھر و از رو ه درک یانیعیپس ش

عقوب یه محمد بن ک یتین دو روایا ی ند؟ دربارهیگو یف قرآن ھستند، چه میتحر
موھوم در  یران با مھدیه ھمراه سفک یسکند؟ یگو یرده، چه مکشان  تیروا ینیلک
 یور را بر مھدکتاب مذکران، ین سفیا ی دار داشته و به واسطهید» یافکال«تابش ک

 یبت صغریدر زمان غ ینیلک یت و پسند او بود و خود آقایرده و مورد رضاکعرضه 
 ند؟یگو یبوده، چه م
 ند؟یگو یند و افراد منصف راجع به آن چه میگو ین چه میا ی درباره

ه ک یسکاست؟  یسکار چه کمجرم است و گناھ یسکان علما و فضال! چه یآقا یا
را  ییت و رسوایه راه جرم و جناک یسکا یشود  یم ییت و رسوایجناب جرم و کمرت

از  یثیات و احادیه رواکست بلیدو تا ن یکینه، ین زمیت وارده در ایدھد؟ روا ینشان م
شده و  یارکف و دستیعه، تحریدارند قرآن از نظر ش یه اظھار مکان وجود دارند یعیش
و  یساختگ یان برخیعیقرآن از نظر شن یه اکست بلیعه نین قرآن موجود، قرآن شیا

د. ینند، بنگرک یت میان از ابوجعفر روایعیه شک یتیف شده است. به روایتحر یبرخ
مان یبن محمد از قاسم بن محمد از سل ید: علیگو یم» بصائر الدرجات«تاب کصاحب 

ت: د: ابوجعفر گفیه گوکرده کما نقل  یاز جابر برا یکم از شریبن اد ییحیبن داود از 
خدا را  یھا مردم! من امانت یصدا زد و فرمود: ا یارانش را در منی صرسول خدا«
ت الحرام. سپس ابوجعفر یعبه؛ بکتاب خدا، عترت من و کگذارم:  یان شما به جا میم

اند و  شته شدهکران شده و عترت ھم یز ویعبه نکف شده و یتاب خدا تحرکگفت: اما 
 .١»اند رفته کر خایخدا ز یھا امانت یتمام
تر از آن،  حیت و صرین روایشتر از ای، بیت ھم وجود دارد؟ آرین روایشتر از ایا بیآ

ند: ک یتش میروا یافکتاب الکدر  ینیلکه کاست  یتیوجود دارد و آن ھم روا
ن مضمون نوشت: یبا ا یا ه در زندان بود، نامهکد یبن سو یبه عل یابوالحسن، موس«
 ین آنان را دوست مدار؛ چون آنان خائنانیر و دیست، نپذیتو نان یعیه از شک یسکن ید

                                           
 .یھجر ۱۲۸۵ران، یجات، جز ھشتم، باب ھفدھم، ابصائر الدر -١
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ه ک یدان یا میاند. آ ردهکانت یخود، خ یھا و امانت صامبریه به خدا و پکھستند 
ار یتاب خدا به عنوان امانت در اختکردند؟ کانت یخود خ یھا چگونه آنان در امانت

ر ییردند و آن را تغک یارک ف و دستین امانت را تحریآنان قرارداده شد و آنان، ا
 .١»دادند

ر از ابو عبدالله یاز ابو بص ینیلکه کر است آن گونه یت ابو بصیت، رواین روایمانند ا
 :ی هید: به ابوعبدالله گفتم: آیر گویه ابو بصکرده کتش یروا

﴿ ِ � ٱَ�َٰذا كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُ�م ب [الجاثیة:  ﴾٢٩إِنَّا ُكنَّا �َۡستَنِسُخ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ۡ�َّقِ

۲۹[. 

تاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو کد) یدار یافت میه درکن (نامه اعمال یا «
نند و کادداشت یرا  یارھائکه تمام کم یند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بودک یم

تاب سخن نگفته و کبه چه معناست؟ گفت: »  د.یداد یا انجام میه شما در دنکسند یبنو
عّز  یند. خداک یتاب نطق مکه به کن رسول خدا است یا یھرگز سخن نخواھد گفت ول

ت شوم! ید: گفتم: فدایر گویمجھول. ابوبص ی غهیبا ص »هذا كتابنا يُنطق«د: یفرما یوجل م
ل یجبرئ ی لهیآن را به وسن است و خدا ین چنیم. گفت: ایخوان ین نمیه را چنین آیما ا

 .٢ف و دستبرد قرار گرفته استینازل فرموده، اما مورد تحر صبر حضرت محمد
را از محمد بن عمر حافظ  یثیتابش حدکدر  یه قمیان، ابن بابویعیصدوق ش

د: از رسول یه گوکند ک یت میر از جابر روایر از اجلح از ابوزبی، از عبدالله بن بشیبغداد
نند: ک یت میاکند و شیآ یز میامت سه چیدر روز ق«فرمود:  یا میگوه کدم یشن صخدا

 .٣»ردند...کد: مرا سوزاندند و مرا پاره پاره یگو یمصحف، مسجد و عترت. مصحف م
ن بزرگ یه جزو مفسرک یاز مفسر بزرگ یاشکخ محسن یمعروف به ش یعیمفسر ش

ت را آورده است: ین روایر خود از ابو جعفر ایه او در تفسکند ک یان است نقل میعیش
چ یردند، حق ما بر ھک یاد نمیم و زکشد و آن را  ینم یارک تاب خدا، دستکاگر «

 .٤»ندک یق میند، قرآن او را تصدکماند و اگر قائم ما ظھور  یده نمیپوش یمنصف

                                           
 .۶۱و ھمان، ھند، ص ۱۲۵، ص۸، تھران ج »ةالروض«تاب ک، یافکال -١
 .۲۵، ص۱و ھمان، ھند، ج ۵۰، ص۸، تھران، جیافکاز  ةتاب الروضک -٢
 .۸۳، صیھجر ۱۳۰۲ران،ی، ایه قمیتاب الخصال، ابن بابوک -٣
 .۱۰ششم، تھران، ص ی ، مقدمهیاشک، محسن یر الصافیتفس -٤
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 قرآن را تحریف کرده و آن را تغییر داده است؟ یچه کس

 عه)یف قرآن توسط شی(تحر
ه مورد ک» االحتجاج«تابش کدر  یه طبرسکاست  یتینھا، روایا ی ح تر از ھمهیصر

آنان نسبت به  ی نهکیرامون قرآن و یعه پیرده و اعتقاد شکت یعه است، روایاعتماد ش
و  یشده و آنان را راض یشان راضیه خدا از اک ین و انصاریبزرگان صحابه از مھاجر

 یت ابوذر غفاریدر روا«د: یگو یم یعین محدث شیدھد. ا یرده، نشان مکخوشنود 
 یرد و آن را براک یآور قرآن را جمع یافت، علیرسول خدا وفات  یه وقتکآمده 
 یناروا یارھاکح و یرد، فضاکه بازش ک یا ن و انصار آورد. و طبق صفحهیمھاجر
ن قرآن ی! ایعل یت برخاست و گفت: این و انصار آمده بود. آنگاه عمر با عصبانیمھاجر

ه کد بن ثابت یآن را برداشت و روانه شد. سپس ز یم. علیبه آن ندار یازینرا ببر، ما 
ح و یما آورد و در آن فضا یقرآن را برا یقرآن بود، حاضر شد. عمر به او گفت: عل یقار

ه قرآن را کم ین صالح دانستین و انصار آمده بود، ما چنیمھاجر یناروا یارھاک
ه در آن آمده از قرآن کن و انصار یمھاجر یناروا یارھاکح و یم و فضاینک یآور جمع

رفت و سپس گفت: اما اگر من قرآن را طبق یشنھاد را پذین پید ایم. زینکحذف 
ند، آن کار کرده، آشک یآور ه خود جمعکقرآن را  ینم و علک یآور شما جمع ی خواسته

د گفت: شما یست؟ زیار شما باطل خواھد شد. عمر گفت: پس چاره چکوقت تمام 
م و از یشکرا ب یه علکنیم جز ایندار یا ست؟ عمر گفت: چارهیه چاره چکد یدان یتر مبھ

ن یردند اما او نتوانست اکد واگذار یرا به خالد بن ول یشتن علکم. یشرش خالص شو
ه قرآن را به آنان کخواستند  ید، آنان از علیعمر به خالفت رس یند. وقتکار را بک

 یابو الحسن! ا ینند. عمر گفت: اکف یگر قرآن را تحریدیک یل دھد تا با ھماھنگیتحو
 یم. علینکبیاوری، تا بر آن اجماع  یر آوردکابوب یه آن را براکرا  یاش آن قرآنک

ر آوردم تا کابوب ین خاطر آن را براین است. من تنھا به اکر ممیار غکن یگفت: اصًال ا
 د:ییامت نگویحجت بر شما اقامه شود و در روز ق

 .]۱۷۲[األعراف:  ﴾١٧٢ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلِ�َ  إِنَّا﴿

د: آن را ییا نگوی »م.یا خبر بوده ی) غافل و بیتاپرستیکو  ین (امر خداشناسیما از ا«
ن من یان و فرزندان جانشکش من است، جز پایه پک ی. ھمانا قرآنیاوردیما ن یبرا

ن قرآن، معلوم است؟ یاردن کار کا زمان آشیندارند، عمر گفت: پس آ یبدان دسترس
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ند و ک یار مکند، آن را آشکقائم از فرزندان من ظھور  یگفت: بله، ھر وقت مھد یعل
 .١»دینما یاز آن وادار م یرویمردم را به پ

ن یند؟. اگر عمرفاروق ایجاکان یان و راستگویند و حق گویجاکمنصفان و عادالن 
 صامبریپ ی ان صحابهیاز م یسکپندارند، پس آن وقت چه  یعه میه شکن باشد یچن

 باشد؟ یامانتدار و راستگو و محافظ قرآن و سنت م
ن باره چه یان در مناطق اھل سنت در ایعیان شیب و وحدت از میان تقریداع

ا یند؟ آیگو یزنند، چه م یم یه دم از وحدت و اتحاد امت اسالمک یسانکند؟ یگو یم
 یه امناک یسانک، صرسول خدا یو باوفا یکاران نیار عمرفاروق و یوحدت طبق مع

ام خدا یالم و پکنندگان کنندگان دعوت خدا و بلند کن و پخش یغ رسالت رسول امیتبل
 باشد؟ ینندگان به خاطر خدا بودند، مکو مجاھدان راه او و عمل 

مثل  یمرتضی و فرزندانش گمان یعل ی ه دربارهکاز اھل سنت ھست  یسکا یآ
ر کابوب یعنیراشد  ی فهیو سه خل یو نوران کرھبران امت پا ی عه دربارهیاعتقاد ش

آنان و دوستداران و   یخدا از ھمه -صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین
گر چه ین آیات دیداشته باشد؟ پس تکرار ا –باد!  یامت راضیشان تا روز ق روانیپ

ست کجه شید تا در نتیمسلمانان! با ھم اختالف و نزاع نداشته باش یا«دارد:  ییمعنا
 ». د؟ینده شوکد و از ھم پرایبخور
و  ییگو بیم و بر عیشکد خود دست یه ما از عقاکن است یا منظور از تبلیغ فوق ایآ

م و از ینک یعه!! چشم پوشیگذشتگان مان از جانب برادران ش ی ناروا درباره یھا تھمت
 م؟.یرده، عاجز شوکما را خورده و خواب ما را آشفته  یھا ه دلک ییھا درمان زخم

ه ما به شما احترام کن است یعه و اھل سنت ایان شیب و وحدت میا دعوت تقریآ
م و شما ما را خوار ید؛ ما شما را بزرگ بدارینکن یم و شما به ما اھانت و توھیبگذار

ان شما احترام د؛ به گذشتگیم و شما به ما دشنام دھیینگو یزید؛ به شما چینک
م یاط به خرج دھیتان احت بزرگان ی د؛ دربارهینکر یم و شما گذشتگان ما را تحقیبگذار

م ینکاد نی یو فرزندانش به بد یعل ی د؛ ما دربارهینکاد ی یشما از بزرگان ما به بد یول
د؟ به پروردگارت قسم، در یشان دشنام دھ ر و عمر و عثمان و فرزندانکشما به ابوب یول
 ظالمانه است. یمین صورت آن تقسیا

                                           
 .۷۷ -۷۶، صص یھجر ۱۳۰۲ران،ی، ایاالحتجاج، طبرس -١
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در  یه به دروغ به ائمه نسبت داده شده و طبرسک یت ساختگیمانند آن روا
از احمد بن » یافکال«تاب کدر  یگریت دیرده، رواکت یآن را روا» االحتجاج«تابک

ل داد و گفت: به یرا به من تحو یابوالحسن مصحف«د: یه گوکنصر است  یمحمد بن اب
 ه را در آن خواندم:ین آیردم و اکآن را باز ن. کآن نگاه م

ِينَ ٱلَۡم يَُ�ِن ﴿ ۡهِل  �َّ
َ
ْ ِمۡن أ �َِيُهُم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�َفُروا

ۡ
ٰ تَأ ُمنَفّكَِ� َح�َّ

 .]۱[البینة:  ﴾١ۡ�َّيَِنةُ ٱ

 یشان نرسد (و برابر سّنت الھیه حّجت بدک یان، تا زمانکتاب، و مشرکافران اھل ک «
ھفتاد نفر  یھا ه، نامین آیدر ا»  شوند. یبا آنان اتمام حّجت نگردد) به حال خود رھا نم

ه ک ین مصحفیبه دنبال ا ید: پس علیگو یش و نام پدرانشان وجود دارد. ویاز قر
 .١»ش من بود فرستادیپ

ناروا و سخنان زشت  یھا در شرح نھج البالغه، تھمت یثم بحرانین میمال الدک
ه عثمان مردم را کاز آن آمده  یعثمان ذی النورین را آورده است. در قسمتعه به یش

را از  یاتیھا و آ ھا را سوزاند و سوره گر مصحفیرد و دکد بن ثابت جمع یفقط بر قرائت ز
 .٢بود صامبریجزو قرآِن نازل شده بر پ که بدون شکن برد یب

آمده  یادیات زید: روایگو یم» األنوار«تاب خود به نام کدر  ینینعمت الله حس یآقا
 یرمؤمنان حضرت علیه نازل شده، فقط امک یا دارند قرآن به آن گونه یان میه بک

 .٣رده استک یآور جمع
عقوب یه محد بن کعه است یث مشھور شیند، حدک ید مییت را تأین روایآنچه ا

جز «گفت:  یه مکدم ید: از ابوجعفر شنیه گوکرده کتش یروا یاز جابر جعف ینیلک
ه نازل شده، که او تمام قرآن را آن گونه کرده کس ادعا نکچ یانسان دروغگو ھ

قرآن را آن  یسکطالب و اماماِن پس از او  یبن اب یرده است، و جز علک یآور جمع
 ».رده استکو حفظ ن یآور ه نازل شده، جمعکگونه 

                                           
 .۶۲و ھمان، ھند، ص ۶۳۱ص ۲، تھران، ج»فضل القرآن«تاب کاألصول،  یف یافکال -١
 .۱، ص۱۱، تھران، جیثم بحرانیشرح نھج البالغه، م -٢
 اإلنسایة، آقای نعمت الله جزایری. ةالنشأ ةاألنوار النعمانیة في بیان معرف -٣
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 ١است؟ یمصحف نزد چه کس

طالب آن  یبن اب یرده و علکنازل  صه خدا بر حضرت محمدک یپس آن مصحف
از سالم بن  ینیلکز یه نک یعیث شین حدیجاست؟ اکرده، کو حفظ  یرا جمع آور

د: یت سالم بن سلمه گوین روایدھد. در ا ین سؤال پاسخ میند، به اک یتش میسلمه روا
ه ک یه در قرآنکدم یشن یاز قرآن م یبر ابو عبدالله قرآن خواند و من عبارات یمرد«

ش و تا زمان ظھور کن قرائت دست بیخوانند، نبود. ابوعبدالله گفت: از ا یمردم م
تاب کرد، کقائم ظھور  یمھد ین. وقتکگر مردم قرآن را قرائت یقائم، ھمچون د یمھد

نوشته بود،  یه حضرت علک یخواند و مصحف یخودش م یقیخدا را به صورت حق
 یاز نوشتن آن فارغ شد، برا هک یموقع ین مصحف را علید: ایگو یآورد و م یرون میب

ه بر حضرت کتاب خداوند عّز وجل مطابق آنچه کن یرون آورد و به آنان گفت: ایمردم ب
ه بر ک یاتیھا و آ باشد. و من با توجه به لوح المحفوظ و سوره یرده، مکمحمد نازل 

ه تمام کھست  یردم. آنان گفتند: نزد ما مصحفک یآور نازل شده بود، جمع صامبریپ
گفت: به خدا قسم، پس  یم. حضرت علیبه مصحف تو ندار یازیرآن در آن است و ما نق

قرآن توسط  یآور د. من تنھا به محض اطالع شما از جمعینیب یگر آن را نمیاز امروز د
 .٢»دیام تا آن را بخوان شما آورده ین قرآن را برایمن، ا

موھوم آنان داخل سرداب شده و  یه مھدکعه معتقد است ین خاطر شیبه ھم
ه آن مصحف را به ھمراه داشت و ھنگام کداخل سرداب شد  یوسته آنجاست. او زمانیپ
ه بزرگ کگونه  آورد؛ ھمان یرون میرا با خود ب یقیرون آمدن از آن سرداب، قرآن حقیب

تاب کدر  یھجر ۵۸۸سال  یمتوفا یطالب طبرس یان ابومنصور احمد بن ابیعیش
در مقدمه  یه وک یتابکدارد؛  یأھل اللجاج اظھار م یعنوان االحتجاج علخود تحت 

ن یه در اک یثیثر احادکا«د: یگو یاش م ات موجود در آن، دربارهیدر مقام شناساندن روا
ا به خاطر سازگار بودن یا به خاطر وجود اجماع بر آن، یم، یا تاب با اسنادشان آوردهک
رت و یس یھا تابکات در ین روایمشھور بودن ا ا به خاطریات با عقل و ین روایا
 .٣»مینک یر مکان مخالفان و موافقان آنھا را ذیم یثیحد یھا تابک

                                           
، ۱، تھران، ج»انه لم یجمع القرآن کله إال األئمه«، باب »ةالحج«في األصول، کتاب  الکافی -١

 .۲۲۸ص
 .۶۳۳، ص۲في األصول، تھران، ج یالکاف -٢
 تاب.ک ی ، مقدمهیاالحتجاج، طبرس -٣
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ر یموھوم ھنگام ظھور، سالح و شمش یه مھدکدارد  یتاب اظھار مکن یدر ا
، یا ھسته یھا و بمب کدانم در عصر موش یبه ھمراه دارد. نم صذوالفقار رسول خدا

امت در آن یروانش تا روز قیپ یھا ه نامک یا فهیند؟. و صحک یار مکن سالح چه یبا ا
باشد، نزد  یبه طول ھفتاد زراع م یا فهیه صحکن جامع یاست، به ھمراه دارد. ھمچن

 از دارند، وجود دارد. یآدم بدان ن یه بنکآنچه  یفه تمامین صحیاوست. در ا
علوم و  ی ه ھمهکباشد  یقوچ مش اوست. جفر پوست یبر و اصغر پکو جفر ا

خسارت جراحت پوست در آن ھست.  یجراحات و حت ی هید یحت ینید یھا دانش
 .١قرار دارد یش ویز پیمصحف حضرت فاطمه ن

 یھرگاه مھد«عه گفت: یبه زعم ش یه حضرت علکر شد، آنجا کت قبًال ذین روایا
 ...».ند کقائم از فرزندان من ظھور 

از اصحاب  یا ش از عدهیبا سند خو ینیلکه کآمده  یتیروا یافکن در اصول یھمچن
ه کرده کت یارانش از ابوالحسن روایاز  یکیمان از یاد از محمد بن سلیما از سھل بن ز

ه ک یه در قرآنکم یشنو یاز قرآن م یاتیت شوم! ما آیفدا«د: به ابوالحسن گفتم: یگو یو
ه از شما به ما کم آن گونه یتوان ینم م، وجود ندارد ویشنو یم و آن را میدر دسترس دار

اد یه کر،آن گونه یم؟ گفت: خیشو یار نمکا گناھیم، آینکده، آن را خوب قرائت یرس
 . ٢»اد دھدیه آن را به شما کد یآ یش شما میپ یسکد بعدًا ید، آن را بخوانیا گرفته

ه شاگرد ک یعی، محدث شیجزائر ینینعمت الله حس یت آقاین روایمانند ا
ند. ک یر مکاست، ذ یمعروف به صاف یعیر شیمؤلف تفس یاشکعه، محسن یش ی عالمه

ه در ماه ک »يةاإلنسا ةنشأ فةيف بيان معرية األنوار النعامن«تابش تحت عنوان کدر  یو
آن  ی اش درباره ان برد و در مقدمهینگارش آن را به پا یھجر ۱۰۸۹رمضان به سال

معصوم  ی ه از ائمهک یاتیم مگر روایاوریرا ن یزیچتاب کن یم در اید: متعھد شدیگو یم
ت در نظر ما به صحت ینندگان رواکنقل  یھا تابکه از ک یاتیم و روایا گرفته کو پا
ان نقل یھودی یخیتار یھا تابکخی جمھور از یتار یھا تابکثر کده است؛ چون ایرس

 .٣اد ھستندیدر آن ز یباطل و ساختگ یھا و نقلھا  ن رو دروغیاند و از ا ردهک

                                           
 .۲۲۳، صیھجر ۱۳۰۲ران، یأھل اللجاج، ا یاالحتجاج عل -١

 .۶۶۴و ھمان، ھند، ص ۶۱۹، ص۲، تھران، ج »أن القرآن يرفع كام أنزل«في األصول، باب  یکافال -٢
 تاب.ک ی ، مقدمهی، جزائریةاألنوار النعمان -٣
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ه ائمه، کات آمده ید: در روایگو یتاب مکن یدر ا یجزائر ی،آقایعیمحدث ش
اند  ردهکام آن امر کر نماز و عمل به احیروانشان را به قرائت قرآن موجود در نماز و غیپ

ن قرآن از دست مردم به آسمان یند. آن وقت اکصاحب زمان ظھور  یه مھدکنیتا ا
رون یرده، بکاش  یآور جمع یر مؤمنان، حضرت علیه امک یشود و قرآن یرده مکبلند 

 .١ندک یامش عمل مکخواند و به اح یآورد. پس آن را م یم
شان بر آن اتفاق نظر  است گذشتگان یکه نزدکعه است یش ی دهیر، عقکن تفیا

ده را فقط ین عقیشود و آنان، ا ینم یه به آنھا توجھک یداشته باشند جز افراد معدود
 رد.کم یشان خواھ ان یه بعدًا بکاند  ردهکار کان یاھداف به خاطر

ل و برھان است؛ چون ین افراد معدود، فاقد دلیده توسط این عقیار اکبه عالوه، ان
ه کگونه  نند ھمانکعه را رد یث مشھور در نزد شیات و احادین روایاند ا آنان نتوانسته

فصل «تاب مشھورش کدر  یطبرس ی، نورین بن محمد تقی، حسیعیش ی عالمه
 ینعمت الله جزائر ینقل از آقا به» الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب األرباب

باشد و  یث میشتر از دو ھزار حدیف قرآن بیث داّل بر تحریات و احادید: روایگو یم
و  یمجلس ی د و محقق داماد و عالمهیعه ھمچون مفیاز دانشمندان ش یجماعت

 .٢اند ردهکث ین احادیمشھور بودن ا یگران ادعاید
ه که متواتر کض و بلیت مستفیه: اصحاب به رواکرده کنقل  ین از جزائریھمچن

 .٣اند ردهکف قرآن داللت دارند، اتفاق یصراحتًا بر وقوع تحر
ه کن گفته را اظھار داشته آنجا یمانند ا یاشکمعروف به محسن  یعیمفسر ش

ن ید، ایآ یت بر میق اھل بیات از طریرواگر یث و دین احادید: آنچه از مجموع ایگو یم
ه بر حضرت کگونه  ست آنیامل نکماست، قرآن  یش رویه در پک یه قرآنکاست 
از آن، حذف شده است ...  یادیات زیھا و آ از سوره یه برخکنازل شده بل صمحمد
 .٤ستین صامبریب مورد پسند خدا و پین قرآن موجود بر اساس ترتیھمچن
شناس معروف  رجال یه نجاشکعه ین مفسر شیتر یمی، قدیقمم یبن ابراھ یعل
است و  یقو یلینان و اعتماد و خیث، ثقه و مورد اطمید: او در حدیگو یاش م درباره

                                           
 .ی، جزائریةاألنوار النعمان -١
 . ۲۲۷، صیھجر ۱۲۹۸ران، ی، ایطبرس یتاب رب األرباب، نورکف یإثبات تحر يفصل الخطاب ف -٢
 .۳۰ھمان، ص -٣
 ششم. ی ، مقدمهیر الصافیتفس -٤
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قت یر در حقین تفسیه اکرش ھم گفته شده یتفس ی درباره -دارد یحیصح ی دهیعق
رش یتفس ی مقدمهدر  یقم یباشد، آقا یر دو صادق (امام جعفر و امام باقر) میتفس

متشابه است  یم و بعضکاز آن مح یاز آن ناسخ و منسوخ و برخ ید: قرآن بعضیگو یم
 .١ه خدا نازل فرموده استکاست  یالمکاز آن برخالف  یو برخ

ف یرامون تحریه نوشته و اقوال علما پیحاش یر قمیبر تفس یعیدانشمند ش یک
ن ظاھر ین و متأخریدانشمندان و محدثگر ید: آنچه از سخنان دیگو یقرآن را آورده و م

ل یاز قب یباشد. دانشمندان و محدثان یف و نقص قرآن میاست، قائل شدن به تحر
، ی، مجلسیطالب طبرس یم، احمد بن ابیفرات بن ابراھ ی، نعمانیاشی، عی، برقینیلک

ده را دارند و جھت ین عقیا ید بحرانیو س ی، عالمه فئونی، حر عاملینعمت جزائر
 .٢اند ردهکاستناد  یادیات زیات و روایش به آیخو ی دهیاثبات عق

اند  ه از نظر آنان معصومکعه یش ی ث وارده بود از ائمهیات و احادیاز روا ینھا برخیا
ت یشان روا حیصح یھا تابکاند و در  حیان، صحیعیخود ش ی ث طبق گفتهین احادیو ا

عه در یبزرگان ش یاز آرا ینھا برخیاعتمادند. و ااند و از نظر آنان، معتبر و مورد  شده
ستند و طبق اظھارات یه قابل شمارش نکز ھستند ین یگریات دین موضوع بود. روایا

 باشند. یث میشتر از دو ھزار حدیب یطبرس ینور یآقا
ف قرآن یعه معتقد به تحریه شکست ین یدیو ترد کگونه ش چیھ ین جایپس از ا

 یر و تدبر براکمؤمنان و جھت تف یت و رحمت برایجھت ھداه خدا کھستند  یدیمج
 د:یفرما یاش م ه خدا دربارهک یرده است؛ قرآنکمردم نازل  ی ھمه

 .]۲[البقرة:  ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ  لِۡكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك ﴿

 .» زگاران استیپرھ یست و راھنمایدر آن ن یشکچ یتاب ھکن یا «

�ِيهِ ﴿
ۡ
[فصلت:  ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ مِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

۴۲[. 

چرا که  آید؛ یرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم یشنه از پ ی،گونه باطل یچکه ھ «
 .»نازل شده است! یشستا یستهو شا یمخداوند حک یاز سو

ۡ�َا ﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

                                           
 .۵، ص۱، جیھجر ۱۳۸۶تاب، نجف، ک ی ، مقدمهیر قمیتفس -١
 .۲۴و  ۲۳، صصیب موسوید طی، سیر قمیتفس ی مقدمه -٢
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ز آن را یم (و تا روز رستاخیباش یم و خود ما پاسدار آن میا ما خود قرآن را فرستاده «
 .»م)یدار یل زمان محفوظ و مصون میر و تبدییاز دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغ

َ�ُٰه فَ  ١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َۡعهُ ﴿
ۡ
 ﴾١٩ۥُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا َ�َيانَهُ  ١٨ۥقُۡرَءانَهُ  تَّبِعۡ ٱفَإَِذا قََرأ

 .]۱۹-۱۷[القیامة: 

از  یم،س ھر گاه آن را خواند. پکردن و خواندن آن بر عھده ماست چرا که جمع «
 .») بر عھده ماستیز) آن (نیحو (توض یانسپس ب .کن یرویخواندن آن پ

ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتهُ ا﴿
ُ
ۡن َحِكيٍ� َخبِ�ٍ  ۥلٓر� كَِ�ٌٰب أ ُ لَۡت مِن �َّ  .]۱[هود:  ﴾١ُ�مَّ فُّصِ

شده و از نزد خداوند  یحسپس تشر یافته؛استحکام  یاتشاست که آ یکتاب ینالر، ا«
گاه (نازل گرد یمحک  .») استیدهو آ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
 .]۶۷[المائدة:  ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کامال (به مردم) یامبرپ یا«
 .»برسان

 .]۲۴[التکویر:  ﴾٢٤بَِضنِ�ٖ  ۡلَغۡيبِ ٱَوَما ُهَو َ�َ ﴿

 .»داشته بخل ندارد یافتدر یوح یقو او نسبت به آنچه از طر«

هُ ﴿
َ
ۡلَ�ُٰه تَ�ِ�ٗ�  �َّاِس ٱَ�َ  ۥَوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ ٰ ُمۡكٖث َونَزَّ  .]۱۰۶[اإلسراء:  ﴾١٠٦َ�َ

و آن را  ی؛تا آن را با درنگ بر مردم بخوان یم،را از ھم جدا کرد یاتشکه آ یو قرآن«
 .»یمنازل کرد یجبتدر

ْوِ� ﴿
ُ
بَۡ�ٰرِ ٱإِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة ّ�ِ

َ
 .]۱۳[آل عمران:  ﴾١٣ۡ�

 .»ن) استینش راستینا و بیصاحبان چشم (ب یبرا ین امر عبرتیگمان در ایب«

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ٓ  لُۡقۡرَءانَ ٱأ ۡ�َفالَُها

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 .]۲۴[محمد:  ﴾٢٤أ

نند؟) ک ینم یو وارس یات آن را بررسکشند (و مطالب و نیاند یا درباره قرآن نمیآ «
 ه:کم یو راست فرمود خداوند عظ .»اند؟ زده یا ژهیو یقفلھا یه بر دلھائکن یا ای

ۡقوَمُ  لُۡقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿
َ
 .]۹[اإلسراء:  ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 یھا (برا ن راهیتر میه مستقکند ک یرھنمود م ین قرآن (مردمان را) به راھیا«
 .»استا و آخرت) یدن به سعادت دنیرس
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 تحریف قرآن از نظر اهل تشیع یبرا یهای مثال
ه آنان معتقدند کم یردکن موضوع را اثبات یعه ایمعتبر ش یھا تابکه از کپس از آن

 یھا تابکاز  ییھا مثال کنیر قرار گرفته، اییف شده و مورد دستبرد و تغیه قرآن تحرک
ه به طور کم یآور یخواننده م ید را برایر و فقه و عقایث و تفسیعه در حدیمعتبر ش

ات وارده یداده است. روا ید رویر در قرآن مجییف و تغیه تحرکدارند  یان میح بیصر
و اطاعت از  یرویه پک یسانک -انیعیبه زعم ش -ز از خود ائمه معصومینه نین زمیدر ا

ه از لحاظ جرح و ک یاتیت شده است؛ روایعه مذھب واجب است، روایآنان بر ھر فرد ش
بن  یه علکاست  یتیات، رواین روایا ی راد ھستند. از جملهیال و اکاز اش یل خالیتعد

ه: کرده کت یروا یرسکال ةیآ ی ن بن خالد دربارهیاز پدرش از حس یم قمیابراھ
ن قرائت یرا چن یرسکال ةیآ -انیعیاز دوازده امام ش یکی -اظمک یابوالحسن موس

وال نوم، له ما يف السموات وما يف  ةاحلي القيوم، ال تأخذه سنامل، اهللا ال إله إالّ هو « :نمود

 .١»، الرمحن الرحيمةاألرض وما بينهام وما حتت الثري، عامل الغيب والشهاد
ن سطر، یه اکان معتقدند یعیش یست ولید نیه سطر آخر در قرآن مجکمعلوم است 

 باشد. یم یرسکال ةیاز آ یجزئ
 :ی هیآ یقم یآقا

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِۗ ٱِمۡن أ  .]۱۱[الرعد:  ﴾�َّ

رو، و از پشت سرش او را از  یشاز پ ی،در پ یاست که پ یانسان، مأموران یراب«
 .»کنند ی] حفظ م یحتم یرفرمان خدا [= حوادث غ

ه ین آیا یابوعبدالله قرائت شد و او به قاره در حضور ین آید: ایرده و گوکر کرا ذ 
باشند،  یانسان م یش روینندگان از پکب ید؟ چگونه تعقیستیا شما عرب نیآ« گفت: 

ه ین آیت شوم! ایباشد. آن مرد گفت: فدا یننده فقط از پشت سر انسان مکب یتعق

قبات من له مع«: ن صورت نازل شده استیفوق به ا ی هیچگونه است؟ ابوعبدالله گفت: آ

 .٢»خلفه ورقيب من بني يديه حيفظونه بأمراهللا

                                           
 .۸۴، ص۱، جیرسکال یةر آی، زیر قمیتفس -١
 .یو الصاف یاشیر عیو مانند آن در تفس ۳۶۰،ص۱، جیر قمیتفس -٢
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 ی هیه آک یسکبه  -انیعیامام ششم ش -جعفر صادق ن ابو عبدالله، امامیاین چن
 فوق را:

ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظونَهُ  ۦُمَعّقَِ�ٰٞت ّمِۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  ۥَ�ُ ﴿
َ
ِۗ ٱِمۡن أ  :ی و فرموده ﴾�َّ

ۡمرِ ﴿
َ
ِۗ ٱِمۡن أ ه گفت: مگر شما ک ییرد تا جاکخواند، اعتراض » بأمر الله« یرا به جا ﴾�َّ
ه کن مطلب داللت دارد یند، بر اکداللت  یزیت اگر بر چین رواید؟ ایستیعرب ن

ن معنا یست. به ایرا خوب بلد ن ی، زبان عربیقم یت آقاین روایابوعبدالله جعفر طبق ا
: ی ھا واژه ه عربکرده کضوع را فھم نن مویست؛ چون ایه خود جعفر، عرب نک
 یسک -۲د، یآ یم یگریه پشت سر دک یسک -۱برند:  یار مکرا در دو معنا به » معقب«
ر استعمال یاخ ینجا تنھا در معنایدر ا» معّقب« ی لمهکند. و ک یرار مکه آمدن را تک

 د:یگو ید میه لبکگونه  شده است؛ ھمان

ـــــه ـــــرواح، وهاج ـــــر يف ال ـــــى هتج  حت
 

ـــــــومطلـــــــب    املعقـــــــب حقـــــــه املظل
 

مال شده بود، یه پاکرد و حق خود را کد آن ھجرت یشد یکیه در شب و تارکنیتا ا«
 ».ردکرده بود، درخواست کت کش حریش رویه پک یسکاز 

ھرگاه : «»إذا مل يصب يف أول الغزو عقبا«: دیگو یه سالمه بن جندل مکگونه  و ھمان
 .١»بروگر ید ی به غزوه یدیبه آغاز غزوه نرس

ۡمرِ ﴿ من در عبارت: ی ه واژهکور جعفر ندانسته کت مذین طبق روایھمچن
َ
ِمۡن أ

ِۗ ٱ ن یدر چند» من« ی ار رفته است؛ چون واژهکبه » بأمر الله« یبه معنا ]۱۱[الرعد:  ﴾�َّ
ن مطلب در یا یھا باشد. نمونه یم» باء« یمعنا ین معانیاز ا یکیرود،  ار میکمعنا به 
 فراوان است. یزبان عرب

ن یه اکرده کنقل  ]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناٱوَ ﴿ :ی هیر آیز یقم یباز آقا
م یآنان از خداوند عظ«گفت:  ین صورت نزد ابوعبدالله قرائت شد. ویه به ھمیآ

ن یاران قرار دھد. به او گفتند: اکزیان و پرھیمتق یشوایشان را پیه اکردند کدرخواست 
ن صورت نازل یفوق را به ا ی هیپسر رسول خدا؟ گفت: ھمانا خداوند آ یچگونه است ا

 .٢»ما قرار ده یرا برا یاران، امامکزیان پرھیاز م« :»واجعل لنا من املتقني إماماً «فرمود: 

                                           
 .۶۱۵و  ۶۱۴صص ۱، جیالدیم ۱۹۶۸روت، یلسان العرب، ب -١
 .۱۱۷، ص۲فرقان، ج ی ، سورهیر قمیتفس -٢
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تاب الجوامع، کدر «ن عبارت را افزوده است:یت، این روایر اکپس از ذ یاشکمحسن 
تابش کدر  یطالب طبرس ین عبارت وجود دارد و احمد بن ابیبه ا یکنزد یعبارت

» االحتجاج«تاب کبه نقل از  یاشک ین آقایآن را آورده است. ھمچن» االحتجاج«
در جواب سؤال  ید: ویطالب پرس یبن اب یرا از عل یق سؤاالتیزند یه مردکآورده 

ه خدا آن کآوردند  یه: آنان در قرآن مطالبکات را اظھار داشت یآ یر برخیننده، تفسک
ه کاند  را به قرآن افزوده ینند و عباراتک یفه را دچار سردرگمیرا نفرموده است تا خل

 :ی هیر آییف و تغیار بودن تحرکار است. سپس افزود: اما آشکناپسند بودن آنھا آش

�َّ ُ�ۡقِسُطواْ ِ� ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم � [النساء:  ﴾لنَِّسآءِ ٱَن َما َطاَب لَُ�م ّمِ  نِ�ُحوا

۳[. 

(از  ید،نکن یت) عدالت را رعایتیم،که (بھنگام ازدواج با دختران  ترسید یو اگر م«
 .»ید) ازدواج نمائیگرو) با زنان پاک (د یدکن یپوش ازدواج با آنان، چشم

ْ ٱفَ ﴿ و عبارت ﴾ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱِ� ﴿ ان عبارتیروشن است چون م َما َطاَب لَُ�م  نِ�ُحوا
ه کسوم قرآن است، قرار دارد  یکش از یه بک ییھا عبارات و داستان ﴾لّنَِسآءِ ٱّمَِن 

 .١»توسط منافقان حذف شده است
 :ی هیر از ابوعبدالله راجع به آیاز ابوبص» یافکال«ح خود یتاب صحکدر  ینیلک

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿  .]۷۱[األحزاب:  ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

ومن يطع اهللا ورسوله يف «ن نازل شده است: یه، چنین آید: ایه گوکرده کت یروا

 ی درباره صامبریس از خدا و پک رو ھ« :٢»والية عيل واألئمة بعده فقد فاز فوزاً عظيامً 
 ».ل شده استینا یبزرگ یند، به رستگارکو امامان پس از او اطاعت  یت علیوال

 ست.یجزو قرآن ن »بعده مةاألئو عيل يةالو يف« ه عبارت:کدانند  یھمه م
 :ی هیر خود ضمن آیدر تفس یاشک

                                           
 .۱۱، صیو الصاف ۱۱۹االحتجاج، ص -١
 .۴۱۴، ص۱، تھران، جةتاب الحجک یافکال - ٢
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ ه در المجمع راجع به کآورده  ]۷۳[التوبة:  ﴾لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ  لُۡكفَّ

يا أهيا النبي جاهد الكفار «ن صورت آمده است: یفوق بد ی هیت، آیقرائت اھل ب

 .»نکار یکافران پکمنافقان با  ی لهیامبر به وسیپ یا«: ١»باملنافقني
از عبدالله بن «ه: کن است یات وجود دارد و آن، این روایا ی تر از ھمه بیعج یتیروا

حممد وعيل  ولقد عهدنا إيل آدم من قبل كلامت يف«عبارت  ی سنان از ابوعبدالله درباره

راجع به محمد و  یقبًال سخنان« :من ذريتهم فنيس) ةوفاطمة واحلسن واحلسني واألئم
م اما او یردکشان به آدم سفاش  ن و امامان از نسلیو فاطمه و حسن و حس یعل

ن صورت بر یور به اکمذ ی هید: به خدا قسم، آیه گوکت شده یروا». ردکفراموش 
  .٢نازل شد صحضرت محمد

 ند.یگو یعبه قسم که کاشی و صافی دروغ مکبه پروردگار  
 :ی هیر آیز یقم یآقا

ٍة� ﴿ مَّ
ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ن تَُ�وَن أ

َ
 .]۹۲[النحل:  ﴾أ

 .»است یشترب یگراز گروه د یتشانجمع ی،گروھ ینکهخاطر اب«
 أن« ن است:یفوق در اصل چن ی هیآ«ه جعفر بن محمد گفت: کدارد  یاظھار م 

تر و  زهکیه از امامان شما پاکباشند  یه امامانکنیا« :»من أئمتكم یتكون أئمة هي أزك

ٍة� ﴿ پسر رسول خدا، ما آن را به صورت یگفتند: ا» بھترند مَّ
ُ
ۡرَ�ٰ مِۡن أ

َ
م. یخوان یم  ﴾ِ�َ أ

ندازد یه آن را بکرد کست؟ و با دستش اشاره یچ یبر تو! ارب یجعفر بن محمد گفت: وا
 .٣»ندکن قرائت نیچنگر یو د

د یه به امکعه وجود دارند یح شیصح یھا تابکدر  یادیز یھا تینھا روایر از ایغ
 رد.کم یان خواھیگر بید ینینه تحت عناوین زمیاز آنھا را در ا یبرخ یخدا به زود

 

 علل اعتقاد شیعه به تحریف قرآن
                                           

َها ﴿ی:  هیرآی، زیر الصافیتفس -١ ُّ�
َ
� ارَ ٱَ�ِٰهِد  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ  .۲۱۴،ص۱تھران، ج ﴾لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱوَ  ۡلُكفَّ

 .۴۱۶، ص۱، تھران جنكت ونتف من التنزيل يف الواليةباب  ،»ةالحج« في األصول، کتاب یالکاف -٢
 ز آورده است.ین یافکتاب الکت را از ین روایا یر الصافیدر تفس یاشک. ۲۸۹، ص۱، جیر قمیتفس -٣
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توان به موارد  یمف قرآن ھستند؛ از جمله یچند قائل به تحر یعه به خاطر اھدافیش
 رد: کر اشاره یز

 ت امامت از نظر آنانیاھم -اّول
س که ھر کاست  یامامت جزو معتقدات اساس ی ه مسألهکن باورند یعه بر ایش

س بدان معتقد باشد، مسلمان است. پس امامت مربوط به کافر و ھر کند، کارش کان
ه کگونه  ت ھماناس صامبریمان به خدا و پیھمچون ا یمانیو ا یمسائل اعتقاد

د: از ابوعبدالله یه گوکند ک یت میاز ابوالحسن عطار روا» یافکال«تاب کدر  ینیلک
از آنھا مثل ھم  یامبران در اطاعت و فرمانبرداریائمه و پ«گفت:  یه مکدم یشن

 .١»ھستند
ه کرده کت یاز ابوعبدالله روا ینیلکه باز کاست  یتین، روایدتر از اکتر و مؤ حیصر

ده یاز ما را فرض گردان یه خداوند اطاعت و فرمانبردارکم یھست یسانکما «د: یگو یو
ستند. ھر یجز معرفت و شناخت ما ندارند و به نشناختن ما معذور ن یا و مردم چاره

س ما را نشناسد کافر است. و ھر کند، کار کس ما را انکس ما را بشناسد، مؤمن و ھر ک
ده و آن یه خدا بر او فرض گردانکبرگردد  یتیبه ھدا هکنیند، گمراه است تا اکار نکو ان

 .٢»چون و چرا از ماست بی یھم اطاعت و فرمانبردار
خدا را  یسکتنھا «د: ابوجعفر گفت: یه گوکرده کت یاز جابر روا ینیلکن یھمچن

ت را بشناسد، و ھر یان ما، اھل بیه خدا و امامش از مکپرستد  یشناسد و او را م یم
ر خدا را یت را نشناسد، ھمانا او غیان ما، اھل بینشناسد و امام از مس خدا را ک

 .٣»گمراه است یسکن یرده، و سوگند به خدا چنکنشناخته و عبادت 
ن یاند. ا ات و روزه و حج قرار دادهکامامت را ھمچون نماز و ز ی هیع، قضیاھل تش

 تیبوحمزه روااز ا» یافکال«ش یح خویتاب صحکه در کاست  ینیلکان، یعیمحدث ش

                                           
 .۱۸۶،ص۱، تھران،ج»ةاألئم ةفرض طاع«، باب »ةالحج«تاب ک،  یافکال -١
 .۱۸۷، ص۱ھمان، ج -٢

 .۱۸۱، ص۱، تھران، ج»اإلمام ةمعرف« ھمان، باب -٣
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ت و یات، روزه، حج، و والکز بنا شده است: نماز، زیاسالم بر پنج چ«ه گفت: کند ک می
 .١»ت، ندا داده نشدیان مانند والکن اریاز ا یکچ یر به ھیدر روز غد

نگاه » ت، ندا داده نشدیان مانند والکن اریاز ا یکچ یر بر ھیدر روز غد«به عبارت 
ت ین مطلب در روایتر است. ا مھم ین اولکت از چھار ریواله کن است یش اید. معناینک
ه کرده کت یه از زراره از ابوجعفر رواکبه صراحت آمده است؛ آنجا  ینیلکنزد  یگرید

د: یت. زراره گویات، روزه، حج، و والکز بنا شده است: نماز، زیاسالم بر پنج چ«د: یگو
 .٢»ت از ھمه برتر استیگفت: والان برتر است؟ ابوجعفر کن اریاز ا یکدام کگفتم: 
 یا ن درجهیقدر مھم است و چن ن یت ایوال یرسد: وقت یبه ذھن م ینجا سؤالیدر ا

ت یاز وال یچ اثریھ یاند ول ات در قرآن آمدهکه نماز و زکدارد، پس چگونه است 
از  یا هیان اسالم و پاکاز ار ینکعه نه تنھا ریت از نظر شیه والک یست؟ در حالین

امبران یه از پک یمکمان محیه اساس اسالم است و منظور از پکاسالم است، بل یھا هیپا
ت یروا» البصائر«تاب که صاحب کگونه  ت است، ھمانیوال ی هین قضیگرفته شده، ھم

ما نقل  یات برایا بن عمرو زیرکز یبن اب ییحیبن نعمان از  یه: حسن بن علکند ک یم
به از محمد بن مسلم یش یض بن ابیسماعۀ از ف ه او گفت: از پدرم و محمد بنکرد ک

ت یمتعال بر سر وال یھمانا خدا« گفت: یه مکدم یه گفت: از ابوجعفر شنکدم یشن
امبران، یاز پ یت حضرت علیم گرفته و به والکمان محیامبران پیاز پ یحضرت عل

 .٣»مان گرفته استیپ
 ر نشده است؟کد ذیمان در قرآن مجین عھد و پیه اکن است کآخر چگونه مم

ن یشتر از ایب یھا ه دروغکست و بس، بلین سخنان چرت و پرت و دروغ نیتنھا ا
ه کست، بلیامبران نیم و عھد پکمان محیت تنھا پیند: والیگو یعه میوجود دارند. ش

» البصائر«تاب کن صاحب ین عرضه شد. ھمچنیھا و زم ه بر آسمانکاست  یامانت
ت مرا بر یھمانا خداوند، وال«گفت:  یمؤمنان حضرت علر یه امکسنددار آورده  یتیروا

رفتند و یرده و آن را پذکبدان اقرار  یسانکرد. کن عرضه یھا و اھل زم اھل آسمان
ه کم یخواھ یاست، از خدا م ین تھمت و دروغ بس بزرگیا -ردندکار کآن را ان یسانک

                                           
و ھمان،  ۱۸، ص۲، تھران، ج»دعائم اإلسالم«، باب »اإلیمان والکفر«ب تاکاألصول،  یف یافکال -١

 .۳۶۹، ص۱ھند ج
 .۳۶۸، ص۱و ھمان ، ھند، ج ۱۸، ص۲ھمان، تھران، ج - ٢
 .یھجر ۱۲۸۵ران، ی، ا۲، ج۹بصائر الدرجات، باب  -٣
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م کرد، پس خداوند او را در شکار کت مرا انیونس والی -ن تھمت ناروا پناه دھدیما را از ا
 .١»ردکت من اقرار یه به والکنیرد تا اک یزندان یماھ

سبحان  یان آمده و خدایه در قرآن از آن سخن به مکت ھمان امانت است یپس وال
ن یا ی لهیرا نفرستاده مگر به وس یامبریچ پیداشته و ھ یت خاصیبدان اھتمام و عنا

ب البصائر از محمد بن عبدالرحمن از ابوعبدالله تاکه باز صاحب کگونه  امانت؛ ھمان
را  یامبریچ وقت پیه ھکاست  ییت خدایت ما، والیوال«د: یه گوکند ک یاش م تیروا

 .٢»آن ی لهینفرستاده مگر به وس
مان یفرشتگان در آسمان حتمًا به آن ا یحت یه ھر مؤمنکن اھتمام تا آنجاست یا

مان یت ائمه ایان، ھمان حال به والیعیش آورند. پس فرشتگان طبق ادعا و زعم یم
بن فضال از  ید: احمد بن محمد از حسن بن علیگو یم» البصائر«تاب کآوردند. صاحب 

به خدا قسم، در «د: یه گوکرده کت یاز ابو جعفر روا ینانکل از ابو صباح یمحمد بن فض
 یکتا تعداد ند ین گرد آیزم یه وجود دارند. اگر مردمان روکآسمان ھفتاد نوع مالئ

ن یا ی نند. ھمهکتوانند آن را شمارش  ین ھفتاد نوع فرشته را بشمارند؛ نمینوع از ا
 .٣»آورند می مانیت ما ایرشته به والھفتاد نوع ف

تابش از کت و منزلت داشته باشد اما خداوند در ین اھمیا یزیه چکا معقول است یآ
بدون اعتقاد  یاز عبادات و مسائل اعتقاد یزیه چکژه آنیاورد به ویان نیبه م یرکآن ذ

د: یه گوکند ک می تیه از جعفر صادق رواکاست  ینیلکن یح نباشد. ایت، صحیبه وال
ز بدون دو ین سه چیاز ا یکچ یت. ھیات و والکاسالم سه تاست: نماز، ز یسنگ بنا«
 .٤»ستیح نیگر صحید یتا

ت یوال«د: یه گوکرده کت یروا ÷از محمد بن فضل از ابوالحسن ینیلکن یھم چن
نوشته شده، و خدا  -عالوه بر قرآن-امبران یپ یآسمان یھا تابک یدر تمام ÷یعل

ت حضرت یو وال صه نبوت حضرت محمدکند مگر آنک یرا مبعوث نم یامبریھرگز پ
  .٥»ندکغ یرا قبول داشته و آن را تبل یعل

                                           
 ران.ی، ا۲، ج۱۰ھمان، باب، -١
 ران.ی، ا۲، ج۹ھمان، باب -٢
 ران.ی، ا۲، ج۶ھمان، باب  -٣
 .۱۸، ص۲األصول ، تھران ج یف یافکال -٤
 .۴۳۷، ص۱، تھران، ج»یةالوال يف یةه نتف وجوامع من الروایف«باب » ةالحج«تاب کھمان،  -٥



 شیعه و سنت    ٨٠

ن گمان بردند یآوردند و چن یل روکن مشیل شدند، به حل اکن مشیدچار ا یوقت
از آن، حذف و  یادیات زیف شده و مورد دستبرد قرار گرفته است. آیه قرآن، تحرک

به خاطر  یه بزرگان و صحابه و بزرگان امت اسالمکاند  از آن ساقط شده یعبارات فراوان
راث ین بردن میو از ب یو لجاجت با فرزندان و یو دشمن یبه حضرت عل ینه توزکی

 اند. ردهکآنھا را حذف  صخدارسول 

 اتین روایاز ا ییھا نمونه
ه جابر کند ک یت میاز جابر از ابوجعفر روا ینیلکعقوب یبه عنوان مثال محمد بن 

ده شد؟ گفت: خدا او یرمؤمنان نامیطالب، ام یبن اب یچرا عل«د: به ابوجعفر گفتم: یگو

وإذا أخذ ربك «تابش نازل فرمود: کن در ین چنیرده است، و اک ین نام، نامگذاریرا به ا

أن و أن حممداً رسويلو أشهدهم عيل أنفسهم ألست بربكمو من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

شان، نسل یھا ه پروردگارت از پسران آدم، از پشتکاد آر آنگاه یبه « :»علياً أمري املؤمنني
ستم؟ و یپروردگار شما نا من یه: آکرده کنژاد آنھا را برگرفت و آنھا را بر خودشان گواه 

 .١»رمؤمنان استی، امیمن و عل ی ه محمد، فرستادهکنیا

جزو  »أن علياً أمري املؤمننيو أن حممداً رسويل«: ه عبارتکدانند  یمسلمانان م ی ھمه
منحرف و  ی دهیاند تا عق ن تھمت و دروغ را به خدا بستهیعه ایست. شیالم پروردگار نک

 ند.یش را اثبات نمایباطل خو
ن صورت یه را به این آیل اید: جبرئیه گوکرده کت یاز جابر روا ینیلک ین آقایھمچن

 ةوإن كنتم يف ريب ممّا نزلنا عيل عبدنا يف عيل فأتوا بسور«رد کنازل  صبر حضرت محمد

و  کم، شیا ردهکنازل  یخود راجع به عل ی اگر نسبت به آنچه بر بنده« :٢»من مثله
 ».دیاوریقرآن را ب یھا از سوره یکیسوره مانند  یکد، پس ید داریترد

سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين « :ی فرموده ی ر از ابوعبدالله دربارهیز از ابوبصین

ه ک یسانکرد. ک ی، درخواست عذاب حتمیا نندهک سؤال« :»عيل ليس له دافع يةبوال

                                           
 . ۲۶۱و ھمان، ھند، ص ۴۱۲، ص۱، تھران، ج»النوادر«باب » ةالحج«تاب ک، یافکال -١
 .۲۶۳و ھمان، ھند، ص ۴۱۷، ص۱، ج، تھران»فیه نکت و نتف من التنزیل«باب ھمان،  -٢
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سپس ». را ندارند یحتمن عذاب یاز ا یا نندهکاند، دفع  افر شدهک یت علینسبت به وال
 .١ردکنازل  صن بر حضرت محمدین چنیه را جبرئیل این آیگفت: به خدا قسم ، ا

ه را به ین آیل ایجبرئ«د: یه گوکرده کت یاز ابوحمزه از ابوجعفر روا ینیلکن یھمچن

ت یشتر مردم والیاما ب« :»عيل إال كفوراً  يةأكثر الناس بوال یفأب« :ردکن صورت نازل یا
ه را به ین آیل اید: جبرئیگو یو». ار، اظھار نداشتندکفر و انکرده، جز کار کرا ان یعل

من شاء فليكفر و عيل فمن شاء فليؤمن يةوقل احلق من ربكم يف وال«: ردکن صورت نازل یا

از جانب  یت علین حق در خصوص والیو بگو ا: «»إنا أعتدنا للظاملني آل حممد ناراً 
افر شود. ھمانا کس خواست کاورد و ھر یمان بیخواست، ا سکپروردگارتان است؛ ھر 

اند، جھنم را آماده  ردهکستم  صه به خاندان حضرت محمدک یسانک یما برا
 .٢»میا ردهک

ولو أهنم «: ن صورت نازل شدیه به این آیا«د: یه گوکت است یاز جابر از ابوجعفر روا

بدان  یعل ی ه دربارهکاگر آنان آنچه را : «»فعلوا ما يوعظون به يف عيل لكان خرياً هلم
 .٣»شان بھتر بودیدادند، قطعًا برا یشوند، انجام م یاندرز م

ن صورت بر یه را به این آیل ایجبرئ«د: یه گوکت است یاز منخل از ابوعبدالله روا

لنا يف عيل نوراً مبيناً «: ردکنازل  صحضرت محمد : »يا أهيا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بام نزّ
مان یم، ایردکروشنگر نازل  یبه عنوان نور یعل ی ه دربارهکتاب! به آنچه کاھل  یا«
 .٤»دیاوریب

ن صورت بر حضرت یه را به این آیل اید: جبرئیه گوکت شده یاز جابر از ابوجعفر روا

بد : «»بئسامً اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بام أنزل اهللا يف عيل بغياً «: ردکنازل  صمحمد
رده، از کنازل  یعل ی ه به آنچه خدا دربارهکنیاند ا ه خود را بدان فروختهکاست  یزیچ
 .٥»فر ورزندکو ستم،  یشکسر یرو

                                           
 .۲۶۶و ھمان، ھند، ص ۴۲۲، ص۱ھمان، تھران، ج -١
 .۲۶۸و ھمان، ھند، ص ۴۲۵، ص۱ھمان، تھران، ج -٢
 .۲۶۸و ھمان، ھند، ص ۴۲۴، ص۱ھمان، تھران، ج -٣
 .۲۶۲و ھمان، ھند، ص ۴۱۷، ص۱ھمان، تھران، ج -٤
 .۲۶۲و ھمان، ھند، ص ۴۱۷، ص۱ھمان، تھران، ج -٥



 شیعه و سنت    ٨٢

ه قرآن دستخوش کدارد  یرش اظھار میتفس ی در مقدمه یم قمیبن ابراھ یعل
ه خداوند نازل کاست  یالمکه خالف کد: آما آنچه یگو یف قرار گرفته و میر و تحرییتغ
 ه است:ین آیارده، ک

﴿ ِ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱُكنُتۡم َخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ٱب  .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾�َّ

ه) امر به کد (مادام یا ده شدهیه به سود انسانھا آفرکد یھست ین اّمتیبھترشما «
ه ین آیا یابوعبدالله به قار». دیمان دارید و به خدا ایمائن یر مکاز من یمعروف و نھ

شند؟ به ک یرا م ین بن علیر مؤمنان و حسیه امکھستند  ین امتینھا بھتریا ایآ«گفت: 
ن ین چنیه چگونه نازل شده است؟ گفت: این آیپسر رسول خدا، ا یاو گفتند: پس ا

ه کد یھست ین امامانیبھتر شما: «»أخرجت للناس.... ةأنتم خري أئم« :هکنازل شده 
ن عبارت یه حذف شده، این آیافزود: اما آنچه از ا یو». د...یا ده شدهیمردم آفر یبرا

تو  یبه سو یعل ی خدا به آنچه درباره یول« :»لكن اهللا يشهد بام أنزل إليك يف عيل«: است
ن به ین نازل شده است. ھمچنیفوق در واقع چن ی هیآ». دھد یم یفرو فرستاده، گواھ

 یا: «»عيل يف كمن رب كيا الرسول بلغ ما أنزل إلهيا أي«ن صورت نازل شده است: یا
تو نازل شده، به مردم  یبه سو یعل ی امبر! آنچه از طرف پروردگارت دربارهیپ

 .١»برسان
رده کت یرش از ابوعبدالله روایدر تفس یاشیاز ع» یالصاف«ر خود، یدر تفس یاشک

ه کم یدید یشد، خود را در آن م یه نازل شده، خوانده مکگونه  اگر قرآن آن«د: یه گوک
 .٢»مان نام برده شده است از ھمه

 یمرد«د: یه گوکرده که به او خبر داده، نقل ک ین بن مباح از راویاز حس ینیلک
 ه را خواند:ین آیدر حضور ابو عبدالله ا

ْ ٱَوقُِل ﴿ ُ ٱفََسَ�َى  ۡ�َملُوا  .]۱۰۵[التوبة:  ﴾لُۡمۡؤِمُنوَنۖ ٱوَ  ۥَ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُ  �َّ

                                           
 .۱۰، ص۱مؤلف، نجف، ج ی ، مقدمهیر قمیتفس -١
 .۱۱ران، صیتاب، اک ی ، مقدمهیر الصافیتفس -٢
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. »بینند ی! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را میدبگو: عمل کن«
» المأمونون«عبارت » المؤمنون«عبارت  یبه جاه کست بلین نین چنیابوعبدالله گفت: ا

 .١»میاعتماد) ھست (امانتدار و محل» مأمونون«نازل شده و ما 
ن صورت یه را به این آیل اید: جبرئیه گوکرده کت یاز ابوجعفر روا ینیلکن یھمچن

 عيل، فآمنوا خرياً لكمية يا أهيا الناس قد جاءكم الرسول باحلق من ربكم يف وال« رد:کنازل 

حق را در  صامبریمردم! پ یا« :»األرضو عيل فإن هللا ما يف السموات يةإن تكفروا بوالو
ن یه اکد یاوریمان بیشما آورده، پس ا یاز جانب پروردگارتان برا یت علیخصوص وال

م کاز خدا  یزیه چکد ید (بدانیفر ورزک یت علیتان بھتر است و اگر به والیبرا
 ».٢ن است، از آن خداستیھا و زم شود) و آنچه در آسمان ینم

ر و یث و تفسیحدھای  تابکآن در  یھا ه نمونهکت بود یراجع به وال یاتینھا روایا
 ادند.یز یلیعه خیش یھا تابکگر ید

 :ی هیآ ی درباره یاز معل ینیلکه کت، ھمان است یوصا ی ت دربارهیاما روا

بَانِ ﴿ ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
 .]۱۳[الرحمن:  ﴾١٣فَبِأ

ار کب و انیذکپروردگارتان را ت یاز نعمتھا یکدامکھا و انسانھا!) یگروه پر ی(ا «
ن ین چنیرحمن ا ی فوق در سوره ی هیه آکند ک یاش م تی. به طور مرفوع روا»دینک یم

ن نعمت یدامک« :٣»أبالنبي أم بالويص :فبأي ءاآلء ربكام تكذبان« نازل شده است:

 »امبر را؟یپ یا وصیامبر ید: پینک یب میذکپرودگارتان را ت
 دارند.نه وجود ین زمیدر ا یگریدھای  تیروا

ف قرآن ھستند؛ از یچند معتقد به تحر یعه به خاطر اھدافیه شکن است یمقصود ا
اند؛ ھمچنان  ن قرار دادهیه آن را اصل و اساس دک یتیامامت و وال ی جمله اثبات مسأله

ھمانا امامت، اساس «مردم خطبه خواند و گفت:  یه براکاند  ردهکه از امام رضا نقل ک
ات و روزه که نماز و زکامام است  ی لهیباشد. به وس یآن م یاسالم و فرع واال ی بالنده

 .٤»نندک یدا میو حج تحقق و ارزش پ
                                           

 .۲۶۸و ھمان، ھند، ص ۴۲۴، ص۱، تھران، جةتاب الحجک، یافکال -١
 .۲۶۷و ھمان، ھند، ص ۴۲۴ص، ۱ھمان، تھران، ج -٢
 .۲۱۷، ص۱في األصول، باب النعمة التي ذکرھا الله، تھران ج یالکاف -٣
 .۲۰۰، ص۱، باب النوادر، تھران، جةتاب الحجکھمان،  -٤
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ن یر قرآن، تا از اییف و تغیتحر یادعا ی لهیند مگر به وسک یدا نمین امر تحقق پیا
 نند.کپست و منحرف را بر آن بنا  ی دهین عقیراه بتوانند ا

 صاران رسول خدایلت یار فضکان -دوم
اران یلت یار فضکف قرآن ھستند، و آن انیگر قائل به تحرید یعه به خاطر ھدفیش

 یآنھا گواھ یرسول خدا است. قرآن به مقام بلند و شأن واال و منزلت و درجات واال
رت و روش یمه و سیرکبرد و اخالق  ین و انصار نام میدھد؛ چون خداوند از مھاجر یم
ر آن روان یھا، ز ه رودخانهکدھد  یمژده م ید و آنان را به بھشتیاست یآنان را م کپا

فاروق  رصدیق و عمرکابوب یعنین آن حضرت، یراشد یھستند و به آنان خصوصًا به خلفا
 ین، خالفت الھیاستقرار و قدرت در زم ی مرتضی ش وعده یو عثمان ذی النورین و عل

 یشان در تمامیا کاسالم به دستان مبار کن درست و پایان بندگانش، نشر دیدر م
ردن کام خدا، مشرف یپ ین، برافراشتن پرچم اسالم و مسلمانان، اعالیزم ی رهکنقاط 

و فرو  صشان ھمراه رسول خدا نام بردن ی لهیاز آنان به وس یداشتن بعض یو گرام
ش، داده ید خویالم جاوکر صدیق س در کو بر ابوب صامبریفرستادن آرامش بر پ

نازل  صه بر حضرت محمدک یدیعّز وجل در قرآن مج یه خداکست؛ ھمان گونه ا
ش ید و ستایرده، در مقام تمجکن یامت تضمیرده و محفوظ بودن آن را تا روز قک

ر و یو طلحه و زب یر و عمر و عثمان و علکن و انصار و در رأس آنان ، ابوبیمھاجر
 د:یفرما یگران مید

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ

ش یروش آنان را در پ یکیه به نک یسانکن مھاجران و انصار، و یشگامان نخستیپ «
شان ھم از یمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایپ یشان را به خوبیگرفتند و راه ا

ر (درختان و یه در زکآنان بھشت را آماده ساخته است  یخدا خوشنودند، و خداوند برا
 یروزین است پیمانند. ا یاست و جاودانه در آنجا م یجارھا  ) آن رودخانهیاخھاک

 . »سترگ یبزرگ و رستگار
 د:یفرما یم یگرید یدر جا
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ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ وََهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ
ُ
ْ أ ٓوا نََ�ُ ْ وَّ َءاَووا

ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ َُّهم مَّ اۚ ل  .]۷۴[األنفال:  ﴾٧٤َحّقٗ

اند و در راه خدا جھاد  ردهکاند و مھاجرت  مان آوردهیه اک یسانکگمان یب «
اند، (ھر دو گروه) آنان  ردهک یاریاند و  ه پناه دادهک یسانکن یاند، و ھمچن نموده

انصارند و تار و پود جاودانه پرچم  سته واژه مھاجر ویمانند (و شایمؤمن و باا ةقیحق
سته (در یشا یزدان منان) و روزی یآنان آمرزش (گناھان از سو یاسالمند و) برا

 .»دان) استیبھشت جاو
 د:یفرما ین میھمچن

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿
َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ۡلَفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱَوَ�َٰتَلۚ أ َّ� 

ْۚ َوُ�ّٗ  نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا
َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ ُ ٱوَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ  .]۱۰[الحدید:  ﴾١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ

اند و از اموال  ردهک کمکه، به سپاه اسالم کش از فتح (میه پکاز شما  یسانک«
ستند. آنان یسان نیکگران) برابر و ی(با د ،اند دهیاند و (در راه خدا) جنگ دهیخود) بخش

ه، در راه که بعد از فتح (مکاست  یسانکدرجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام 
اند. اما به ھر حال، خداوند به ھمه، وعده  دهیاند و جنگ اسالم) بذل و بخشش نموده

گاه از ھر آن چ یو میکپاداش ن  .»دینک یه مکاست  یزیدھد، و او آ
 د:یفرما یز مین

ِينَ ٱفَ ﴿ ْ بِهِ  �َّ وهُ وَ  ۦَءاَمُنوا ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

 .]۱۵۷[األعراف:  ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱ

دھند، و از  یاریرا  ینند و وکت یاورند و از او حمایمان بیه به او اک یسانکپس «
ت مردمان است و) به یه ھدایه (قرآن نام است و ھمسان نور ماکنند ک یرویپ ینور

 .»گمان آنان رستگارندیھمراه او نازل شده است، ب
ه ھمراه آن حضرت بودند و بر سر مرگ با یبیه در حدک صامبریاران پی ی درباره

 د:یفرما یردند مکعت یب یو

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َما ُ�َبايُِعوَن  �َّ َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�َّ ِ ٱيَُد  �َّ َما  �َّ يِۡديِهۡمۚ َ�َمن نََّ�َث فَإِ�َّ
َ
فَۡوَق �

ٰ َ�ۡفِسهِ  ۡوَ�ٰ بَِما َ�َٰهَد َعلَۡيُه  ۦۖ يَنُكُث َ�َ
َ
َ ٱَوَمۡن أ ۡجًرا َعِظيٗما �َّ

َ
 .]۱۰[الفتح:  ﴾١٠فََسُيۡؤ�ِيهِ أ
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بندند، در  یمان (جان) میه) با تو پیبیالرضواِن حد عةیه (در بک یسانکگمان  یب «
شوا و یه در دست پکبندند، و در اصل (دست خود را  یمان میقت با خدا پیحق

ن دست یرد، ایگ یشان قرار میدست ا یگذارند، و دست رسول باال یغمبر میرھبرشان پ
 ینکش نمایس پکدست آنان است! ھر  یبه منزله دست خدا است و) دست خدا باال

 .»ندک یم ینکش مانیان خود پیند به زک
 د:یفرما یدھد و م یبھشت می  مژده صامبریپ یاران باوفایخداوند به 

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهۡم  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱفَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا لسَّ

َ
 .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

ردند. خدا کعت یر درخت با تو بیه در زکد ھمان دم یگرد یخداوند از مؤمنان راض«
به  یمان و اخالص و وفاداریشان (از صداقت و ایه در درون دلھاکدانست آنچه را  یم

را (گذشته از  یکیداد، و فتح نزد شانیبه دلھا ینان خاطریاسالم) نھفته بود، لذا اطم
 . » رد.کآخرت) پاداششان  ینعمت سرمد

 د:یفرما یآن حضرت م یکاران نین راجع به یھمچن

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ثَرِ  �َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � � ٱَورِۡضَ�ٰٗنا ُجودِ َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥَرهُ ازَ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ َ�َ

اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦُسوقِهِ  رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  لُۡكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا  ل�َّ
ۡغفِ  ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

افران تند و که با او ھستند در برابر ک یسانکمحمد فرستاده خدا است، و «
وع و سجود کشان را در حال ریگر مھربان و دلسوزند. ایدیکسرسخت، و نسبت به 

شان بر یطلبند. نشانه ا یاو را م یند و رضایجو یرا م ی. آنان ھمواره فضل خداینیب یم
ما ف آنان در تورات است، و این، توصیان است. ایشان نمایھایشانیاثر سجده در پ

 یھا ه جوانهکھستند  یشتزارکه ھمانند کن است یل چنیشان در انجیف ایتوص
 یھا رو داده و سخت نموده و بر ساقهیرون زده، و آنھا را نی) خود را بیھا (خوشه

ز یآورد. (مؤمنان ن یه برزگران را به شگفت مک یا ستاده باشد، بگونهیش راست ایخو
ھا  زنند، و جوانه یستند، و ھمواره جوانه میا یت بازنمکاز حر یاند. آن ن گونهیھم
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شرفت ین پیآورند. ا یت را بشگفت میشوند، و باغباناِن بشر یابند و بارور می یپرورش م
ن یافران را به سبب آنان خشمگکند) تا ک یب مؤمنان میو قّوت و قدرت را خدا نص

نند آمرزش و کسته بیشا یارھاکاورند و یمان بیه اکشان یاز ا یسانکند. خداوند به ک
 .»دھد یرا وعده م یپاداش بزرگ

 د:یفرما یم یگریات دیدر آ

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱلِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ
َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ َّ� 

وَن  َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٨ل�َّ ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ ِ�ۡ 

ْ َوُ�ۡؤثُِروَن  وتُوا
ُ
آ أ ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة ّمِمَّ

ۚ َومَ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ َ�َ

ُ
 ﴾٩لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

 .]۹-۸[الحشر: 

اشانه و اموال خود که از خانه و کاست  ینیمھاجر ین غنائم از آِن فقرایھمچن«
خواھند، و خدا و  یاو را م یه فضل خدا و خوشنودک یسانکاند. آن  رون رانده شدهیب
ش از آمدن مھاجران خانه و یه پک یآنان  ؛راستانندنان یدھند. ا یم یاریغمبرش را یپ
را  یسانکمان را (در دل خود استوار داشتند) یردند و اکن اسالم) را آماده یاشانه (آئک

اند، و در درون احساس و رغبت  ردهکشان مھاجرت یش ایه به پکدارند  یدوست م
ح یشان را بر خود ترجیه به مھاجران داده شده است، و اک یزھائینند به چک ینم یازین
ه از بخل نفس خود، ک یسانکازمند باشند. یه خود سخت نکدھند، ھرچند  یم

 ».شان قطعًا رستگارندیو مصون و محفوظ گردند، ا ینگاھدار
 د:یفرما ین میھمچن

َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ ﴿ يَ�ٰنَ ٱَحبََّب إَِ�ُۡ�ُم  �َّ هَ إَِ�ُۡ�ُم  ۥَوَز�ََّنهُ  ۡ�ِ  ۡلُ�ۡفرَ ٱِ� قُلُو�ُِ�ۡم َوَ�رَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك هُ  لۡعِۡصَيانَۚ ٱوَ  ۡلُفُسوَق ٱوَ 

ُ
ِٰشُدونَ ٱ مُ أ ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن  ٧ل�َّ ۚ وَ  �َّ ُ ٱَونِۡعَمٗة َعلِيٌم  �َّ

و گناه  یفر و نافرمانکتان آراسته است، و یو آن را در دلھا«. ]۸-۷[الحجرات:  ﴾٨َحِكيمٞ 
ن صفات ھستند، یا یه داراکرا در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است، فقط آنان (

ان در نظرشان منفور و یفر و فسق و عصکن، و یمان در نظرشان محبوب و مزیا یعنی
 یه بدانان ارزانکخدا است ( یاز سو ین، لطف و نعمتیا  ابند و بس. یمطرود است) راھ
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گاھ یاراداشته است) و خداوند د داند چه  یشمار است (و میب یفراوان و فرزانگ یآ
 .»سته مرحمت و نعمت است)یت، و بایسته ھدایشا یسک

 د:یفرما ین میراشد یخلفا ی درباره

ُ ٱوََعَد ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ
َ
َكَما  ۡ�

ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱ ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
 ۚ ۡمٗنا

َ
 .]۵۵[النور:  ﴾َخۡوفِِهۡم أ

اند،  سته انجام دادهیشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اکاز شما  یسانکخداوند به «
ومت کو ح یان، و وارث فرماندھینیشین (پیگزیرا قطعًا جا ه آنانکدھد  یوعده م

رد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود کن خواھد یشان) در زمیا
ن یگزیگذشته) را جا یان (دادگر و مؤمن مّلتھاینیشیه پکآبادان گردانند) ھمان گونه 

رده است کخ) یاعصار دور و دراز تاران ستمگر) قبل از خود (در ادوار و یاغیان و ی(طاغ
ه کشان را ین (اسالم نام) این آئیده است ). ھمچنیومت و قدرت را بدانان بخشک(و ح

ز خوف و ین) پابرجا و برقرار خواھد ساخت، و نیپسندد، حتمًا (در زم یآنان م یبرا
لھره از ه بدون دغدغه و دکسازد، (آن چنان  یت و آرامش مبّدل میھراس آنان را به امن

 .»گردانند یرا انبازم نم یزیپرستند و چ یگران، تنھا) مرا مید
 د:یفرما یم صامبریپ یق باوفایار و رفی ی درباره

هُ ﴿ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱإِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ إِۡذ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  نَزَل  �َّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱَمَعَنا يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
ِ�ُُنوٖ� لَّۡم  ۥَعلَۡيهِ َو�

ِينَ ٱوََجَعَل َ�َِمَة  ۡوَهاتَرَ  � ٱَ�َفُرواْ  �َّ ۡفَ�ٰ ِ ٱَوَ�َِمُة  لسُّ ۗ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  لُۡعۡلَيا  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ
 .]۴۰[التوبة: 

ه قبًال) خدا او را کند، ھمان گونه ک یم یارید (خدا او را ینکن یاریغمبر را یاگر پ«
شتر یه (دو نفر بک یردند، در حالکرون یه) بکافران او را (از مکه کرد، بدان گاه ک یاری

ر کق دلسوزش ابوبیه رفکنفر به ھمراه داشت  یکن نفر بود (و تنھا ینبودند و) او دوم
دند و در آن سه روز ماندگار) شدند یگز یه آن دو در غار (ثور جاک یبود). ھنگام

ن ھنگام یرسد،) در ا یغمبر گزندیان به جان پیشیقر یه از سوکر نگران شد ک(ابوب
د و ینما یه خدا با ما است (و ما را حفظ مکقش گفت: غم مخور یغمبر خطاب به رفیپ
ن وقت یرساند. در ا یت مکرھاند و به عّزت و شو یان میشیند و از دست قرک یم کمک
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ن پرتو الطاف، آرام گرفت) یر از اکه) خداوند آرامش خود را بھره او ساخت (و ابوبکبود 
ن بعدھا در جنگ بدر و ی(از فرشتگان در ھمان زمان و ھمچن یانیغمبر را با سپاھیو پ
د (و یشکافران را فروکسخن د، و سرانجام یدید یه شما آنان را نمکداد  یارین) یُحنَ 
وسته باال بوده است (و نور یپ یخت) و سخن الھین آنان را از ھم گسیت و آئکشو
ان یرا از م ینیزم یتبھاک، میتب آسمانکره شده است و میفر چکد بر ظلمت یتوح

ارھا را کم است (و کیند و) حکتواند ب یرا م یارکبرده است) و خدا باعّزت است (و ھر
 . » دھد) یمت انجام مکح یروبجا و از 

باشند. آنان در  یعه و دوستداران شان میبر ش یا ھسته یھا مه، بمبیرکات ین آیا
ر و عمر و عثمان و برادران کتوانند ابوب یح و قاطع و رسا نمین نصوص صریمقابل ا

قائل شدن به  ی لهین رو به وسینند. از اکر یفکرا ت صاران رسول خدایشان،  ینید
ھا از آن  ھا از آن متنفر و عقل ه دلک یل باطلیتأو ی لهیا به وسیر قرآن، ییو تغف یتحر

ر یفکعه جز بر تیش ی دهیه عقکشوند. معلوم است  ین تنگنا رھا میزار است، از ایب
ر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی کراشد (ابوب ی فهیصحابه و سه خل ی عامه

ن خاطر یست. به ھمیشان، استوار نشان کیاران و ھم ی) و دوستان و شالنورین
 ».مرتد شدند جز سه نفر یھمگ صامبریمسلمانان پس از پ«ند: یگو یم

از مورخان  یکین گفته را اظھار داشته و یا -انیعیاز دوازده امام ش یکی -ابوجعفر
  .١در رجال خود آن را آورده است یشک یعه، آقایبزرگ ش

وب بن نوح از محمد بن فضل و ید: ایه گوکرده کت یه روایاز حمدو یشکن یھمچن
 یکد: به ابوجعفر گفتم: اگر بر یه گوکرده کت یصفوان از ابوخالد قماط از حمران روا

د: یگو یم. راویبرد ین نمیشد و آن را از ب یم نمکاز ما  یزیم، چیشد یگوسفند جمع م
ن و انصار یمھاجرم؟ گفتم: بله. گفت: یتر از آن را به تو بگو بیا عجیابوجعفر گفت: آ

  .٢رفتند جز سه نفر یھمگ
ن یاند. ا ه اظھار داشتهکھا و سخنان باطل  ھا و تھمت یپرداز گر دروغیو د

د خدا یش و تمجیجا و آن ستاکناروا نسبت به صحابه  یھا ھا و تھمت یپرداز دروغ
ست. ین یگریز دیل چیار و تأوکن سؤال جز انیا یان برایعیجا؟ پاسخ شکآنان  ی درباره

                                           
 .۱۲عراق، ص یربالک، ی، ضمن شرح حال سلمان فارسیشکرجال  -١
 .۱۳ھمان، ص -٢
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 یاند در حال الم خدا افزودهکش خود به یراجع به مدح و ستا یاتیآ آنان معتقدند صحابه
سرزنش و مذمت و  ی ه دربارهک یاتیه آکطور  ست ھمانیالم خدا نکه در واقع جزو ک
ه کطور  ردند؛ ھمانکشان به دوزخ نازل شده بود، حذف  د و ترساندنیر آنان و تھدیفکت
را به  یابوالحسن مصحف«د: یه گوکرده کت ید بن ابونصر روااز احمد بن محم ینیلک

 :ی هیردم و آکن. آن را باز کمن داد و گفت: به آن نگاه 

ِينَ ٱلَۡم يَُ�ِن ﴿ ۡهِل  �َّ
َ
ْ ِمۡن أ �َِيُهُم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�َفُروا

ۡ
ٰ تَأ ُمنَفّكَِ� َح�َّ

شان نرسد (و یه حّجت بدک یان، تا زمانکتاب، و مشرکافران اھل ک« ]۱[البینة:  ﴾١ۡ�َّيَِنةُ ٱ
در آن خواندم  »شوند یبا آنان اتمام حّجت نگردد) به حال خود رھا نم یبرابر سّنت الھ

 .١دمیشان را در آن د پدران یھا ش و نامیو نام ھفتاد نفر از قر
رد و کن و انصار عرضه ی، قرآن را بر مھاجریه علکع آورده شد یاھل تش  تیقبًال روا

ناپسند  یارھاکھا و  ییرد، رسواکه باز ک یا ن صفحهیرد، در اولکر آن را باز کابوب یوقت
پس داد و گفت: ما  ید، پس آن قرآن را به علیمھاجران و انصار را د یھا یارک و زشت

 .٢میندار یازین قرآن نیبه ا
خ اإلسالم و ختمة یملقب به شه در نزد آنان کعه یاز دانشمندان و بزرگان ش یکی

را غضب  یمنافقان، خالفت عل«سد: ینو یم یمال باقر مجلس یعنین است، یالمجتھد
 یعنیدوم،  ی فهین نسبت به خلیردند. ھمچنکه کردند کار را کفه آن یردند و با خلک
 . ٣»ردندکردند و آن را پاره پاره ک یاحترام یتاب خدا بک

رد: کن قرآن را حذف یز از ایعثمان، سه چ«د: یگو یگر به صراحت مید ییدر جا
ش و یوھش قرکت، و مذمت و نیو اھل ب یر مؤمنان، علیام یھا یل و بزرگواریفضا

 :ی هیسه گانه، مانند آ یخلفا
 .٤»ردمک یانتخاب نم یمیر را به عنوان دوست صمکاش، ابوبک یا«

 .»يا ليتني مل أختذ أبابكر خليالً «

                                           
، ۱و ھمان، ھند، ج ۶۳۱، ص۲، تھران،ج»النوادر«، باب »فضل القرآن«تاب کاألصول،  یف یافکال -١

 .۶۷۰ص
 د.ینکمراجعه  ۸۸و  ۸۶، صص»االحتجاج«تاب کدر  یت طبرسیالم به رواکبه اول  -٢
 .۶۸۱، ص۲ج ۴۹ ی شور ھند، شمارهک، چاپ نولی، به زبان فارس»الوداع ةحج«القلوب، باب  ةایح -٣
 .۹، صةاألئم ةرکتذ -٤
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ش یه خداوند در قرآن آنان را ستاک صامبریاران پیو حسادت به  یتوز نهکی -سوم
 رده استکد یو تمج

متعال در  یه خداک صاران رسول خدایه مقام و منزلت کعه خواستند یش یوقت
الم روشنگر را به خاطر کآن  یعینند، به طور طبکار کرده، انکدشان یتاب خود، تمجک
 -ھا و زحمات صحابه ه قرآن با تالشکن است یرند و آن ھم، ایپذ یگر نمید یزیچ

النورین  ر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذیکژه ابوبیو به و -نیھم أجمعیرضوان الله عل
ر کن قرآن تنھا به فرمان ابوبیمانده است؛ چون ا یش محفوظ و دست نخورده باق

ن ار در زماکن یشد و ا یآور ن مصحف جمعیشنھاد عمر فاروق به صورت ایق و به پیصد
ن ین بزرگان به خاطر این رو ایرد. از اکدا یامًال تحقق پکالنورین ش  عثمان ذی کمبار

ن پاداش را یه بھترکم یینما یرا به دست آوردند. از خداوند مسألت م یلت بزرگیار فضک
م را با یرکمتعال قرآن  یه خداکدند یعه دیش یند! وقتکار به آنان عطا کن یبه خاطر ا

نه و حسادت کی یرده، از روکف محفوظ یراشد، از دستبرد و تحر ی فهیدستان سه خل
 ف شده است.یه قرآن تحرکشدند  ینسبت به آنان، مدع

نوشته  یه به زبان فارسکتاب خود کدر  یاشانک ی، مال محمد تقیعیدانشمند ش
از  یکیه ک -د بن ثابتیعثمان به ز«د: یگو یم» نیالطالب ةیھدا«شده، تحت عنوان 

ند و مناقب و ک یآور ه قرآن را جمعکدستور داد  -بود یو دشمن عل دوستان او
ت را از آن حذف یوھش دشمنان اھل بکت و مذمت و نیل اھل بیھا و فضا یبزرگوار

نون در دسترس ھمگان است و به مصحف عثمان معروف است، که اک یند. و قرآنک
 .١»آن به دستور عثمان صورت گرفت یآور ه جمعکاست  یھمان قرآن

ن بزرگواران اختصاص یلت را به این فضیاسالم است و خداوند ا یقیقرآن اساس حق
ه ک یا نهکین یدند؛ و ایو حسادت ورز ینه توزکیعه نسبت به آنان یداد. اما ش

ن اساس و یردن اکران یرد، آنان را به وکشان یشان را پریھا شان را خورد و خوابیھا دل
در  یثم بحرانیف قرآن شدند. میرو قائل به تحر نیاز ارد؛ کاسالم، وادار  یقیحق ی هیپا

ن یراد را به این ده ایعه ایه شکن یالنور یگانه به عثمان ذ ده یھا بیراد و عیده ا

                                           
 .۳۶۸، صیھجر ۱۲۸۲ران،ین، ایالطالب یةھدا -١



 شیعه و سنت    ٩٢

ه او کن است یب عثمان ایراد و عین اید: ھفتمیگو ینند، مک یراشد وارد م ی فهیخل
ھا را سوزاند و  صحفگر میرد و دکد بن ثابت جمع یمسلمانان را بر قرائت خاص ز

 .١بودص امبریاز قرآِن نازل شده بر پ که بدون شکرد کرا از آن حذف  یمطالب
ن مطلب است یبه آنان و اشاره به ا یین اعتقاد، ناسزاگویعه از این ھدف شیھمچن

ردند، ھر کو فرزندانش را در خالفت و امامت غصب  یه حق علک یسانکن یه چنک
ب و یند و از آنان عک یه آنان را سرزنش مکدند ید یاز قرآن را م یحیوقت نصوص صر

و فرزندانش در  یبر حق عل یادیات زیردند؛ چون آک یرد، از قرآن حذفش میگ یراد میا
ه در قرآن کخواستند  یند؛ چون آنان نمک یداللت م -انیعیطبق زعم ش -خالفت

 یاتین مورد، آیا یعه برایدھد. ش یشان خبر میناروا یھا یارک ه از زشتکبماند  یا هیآ
از » یافکال«تاب کدر  ینیلکآورند.  یمثال م یاند، برا ه خودشان ساخته و پرداختهکرا 

 رد:کن صورت نازل یه را به این آیل اید: جبرئیه گوکرده کت یابوحمزه از ابوجعفر روا
ليهدهيم طريقاً إال جهنم ال و ظلموا آل حممد حقهم مل يكن اهللا ليغفرهلمو إن الذين كفروا«

دند و حق آل یفر ورزکه ک یسانکھمانا « :»كان ذلك عيل اهللا يسرياً و خالدين فيها أبداً 
شان  تیھدا یچ راھید و به ھیبخشا یردند، خدا ھرگز آنان را نمکمال یمحمد را پا

خدا آسان  یار براکن یمانند، و ا یشه در آن میھم یه براکند جز راه جھنم ک ینم
 .٢»است

ه را به ین آیل اید: جبرئیه گوکرده کت یاز ابوحمزه از ابوجعفر روا ینیلکن یھمچن

فبدل الذين ظلموا آل حممد حقهم قوالً غري « رد:کنازل  صن صورت بر حضرت محمدیا

: »الذين ظلموا آل حممد حقهم رجزاً من السامء بام كانوا يفسقون یالذي قيل هلم فأنزلنا عل
ه دستور ک یر از صورتیردند، سخن را به غکمال یمحمد را پاه حق آل ک یسانک«

شان  ینافرمان یردند، به سزاکه به آل محمد ستم کر دادند. پس بر آنان ییداشتند تغ
 .٣»میردکاز آسمان نازل  ییبال

                                           
 .۱، ص۱۱ج ران،ی، اةشرح نھج البالغ -١
 .۲۶۸و ھمان ھند، ص ۴۲۴، ص۱، ج، تھران»فیه نکت ونتف«، باب یافکمن ال ةتاب الحجک -٢
 .۲۶۷و ھمان، ھند، ص ۴۲۴، ص۱ھمان، تھران، ج -٣
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ولوتري إذ الظاملون آل حممد حقهم يف غمرات « :-انیعیبه زعم ش -هیر آیز یقم یآقا

ن یاش اکو : «»باسطوا أيدهيم، أخرجوا أنفسكم، اليوم جتزون عذاب اهلون ةاملالئكو املوت
ه ک یدید یرات مرگ مکردند، در سکمال یه حق آل محمد را پاکرا  یارانکستم

د. امروز به یش برآریخو یھا ه جانکزنند  یب میاند و نھ فرشتگان بر آنان دست گشوده
ه ین آیا«د: یه گوکت شده یابوعبدالله رواد: از یگو یم». دیشو یفر مکی یعذاب خفت بار

 .١ه و ھمدستان شان و امامان شان نازل شده استیام یه و بنیمعاو ی درباره
ان یعید: سپس از آل محمد و شیگو یشعراء م ی در آخر سوره یقم ین آقایھمچن

 ان آمد و ابوعبدالله گفت:یشان سخن به م افتهیت یھدا

ِينَ ٱإِ�َّ ﴿ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ْ  ل�َّ َ ٱَوَذَكُروا ْ ٱَكثِٗ�� وَ  �َّ وا ِمۢن َ�ۡعِد َما  نَتَ�ُ
 ْۗ  .]۲۲۷[الشعراء:  ﴾ُظلُِموا

ار خدا را ینند و بسک یسته میسته و بایشا یارھاکه مؤمن ھستند و ک یمگر شاعران«
ه مورد ستم قرار ک یو ھنگاماندازد)  یاد خدا می(و اشعارشان مردم را به  ندینما یاد می
. سپس از »دھند یم یاریر مؤمنان را) یش خود را و ساین ذوق خویرند (با ایگ یم

 ان آمد و گفت:یردند، سخن به مکه به آنان ظلم ک یسانکو  صامبریدشمنان آل پ

ه به خاندان ک یسانکو : «»وسيعلم الذين ظلموا آل حممد حقهم أي منقلب ينقلبون«

خواھند دانست به  یردند، به زودکمال یشان را پا ردند و حقکستم  صحضرت محمد
 .٢ن نازل شدین چنیور اکمذ ی هیبه خدا قسم، آ». گردند یبر م یدام بازگشتگاھک

از  یم و تھمتیعظ یات جز بھتانین روایدر ا »آل حممد حقهم« ، عبارت:کبدون ش
 ست.ین یگریز دیمتعال چ ی ه نندیعه به آفریش یھا تھمت

آورده » االحتجاج«تاب کدر  یه طبرسکم ینک یر مکذ یطوالن یتیان روایدر پا
اظھار  یند. طبرسک یان میعه بیھا را طبق گمان ش ن صورتیا یت تمامین روایاست. ا

 ید، ویطالب پرس یبن اب یر مؤمنان علیرا از ام یاز زنادقه سؤاالت یه مردکدارد  یم
ه به کست بلیو افتخار ن یبه خاطر ارجمند امبرانیپ یھا ر نامکذ«در جواب گفت: 

اران از که از آن مجرمان و گناھیناکه کرت و خرد است یصاحبان بص یه برایناکعنوان 

                                           
 .۲۱۱، ص۱، نجف، جیر قمیتفس -١
 .۱۲۵، ص۲شعراء، ج ی ھمان، آخر سوره -٢
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را به قرآن  یاتیقرآن روا داشتند و آ ی درباره یادیز یھا تیه جناکان منافقان است یم
 ینندگانکف یو تحر ردھندگانییار تغکھا فقط  نیمتعال نبود و ا یار خداکه کافزودند 

ردند. خداوند کا عوض ین را با دنیردند و دکل خود پاره پاره یه قرآن را به مکبود 
 رده است:کان ین بین چنینندگان قرآن را اک فیردھندگان و تحریین تغیداستان ا

ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ﴿ يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا مِۡن ِعنِد  لِۡكَ�َٰب ٱفََوۡ�ٞل ّلِ�َّ
َ
ِ ٱبِ� واْ  �َّ لِيَۡشَ�ُ

 .]۷۹[البقرة:  ﴾َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ  ۦبِهِ 

 سوادان)یسند و آن گاه (به بینو یتاب را با دست خود مکه ک(از احبار)  یسانک«
ف یآن (تحر یمک یه) از جانب خدا آمده است تا به بھاکاست  ین (توراتیند: ایگو یم

 .»سندینو یرا با دست خود م یزھائیبر آنان چه چ یھا) را بفروشند! وا شده

ِ  نَ ۥ�نَّ ِمۡنُهۡم لََفرِ�ٗقا يَۡلوُ ﴿ لِۡسنََتُهم ب
َ
َوَما ُهَو مَِن  لِۡكَ�ٰبِ ٱِ�َۡحَسُبوهُ مَِن  لِۡكَ�ٰبِ ٱ�

 .]۷۸[آل عمران:  ﴾ۡلِكَ�ٰبِ ٱ

تاب (خدا) زبان خود را که به ھنگام خواندن کھستند  یسانکان آنان یو در م«
تاب کخوانند) از  یه مکد (آنچه را ینند تا شما گمان برک یچند و آن را دگرگون میپ یم

 .»ستیتاب (خدا) نکه از ک ی(خدا) است! در حال

 .]۱۰۸[النساء:  ﴾ۡلَقۡوِل� ٱإِۡذ يُبَّيُِتوَن َما َ� يَۡرَ�ٰ ِمَن ﴿

ان و کزدن به پا ه (تھمتک یبر گفتار یشبانگاھان پنھانه ک(از جمله) بدان گاه «
  .»گردند یست، مّتفق و ھمدست میگناھان است و) خدا از آن خوشنود نیب

ردند ھمان ک یآن باطل خود را اجرا و عمل ی لهیه به وسک صامبریپس از نبودن پ
 یسیعو حضرت  یان و نصارا پس از نبودن حضرت موسیھودیه کرا انجام دادند  یارک
ف نمودند. یخود تحر یردند و سخنان را از جاھاکف یل را تحریردند و تورات و انجک

 ند:ک یان مین بینندگان قرآن را چنکف یتحر یگر ماجراید یا هیخداوند در آ

ن ُ�ۡطِ� ﴿
َ
ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ ِ ٱوا َّ�  �َ

ۡ
فَۡ�ٰهِِهۡم َوَ��

َ
ُ ٱبِأ ن يُتِمَّ نُوَرهُ  �َّ

َ
ٓ أ َولَۡو َكرِهَ  ۥإِ�َّ

 .]۳۲[التوبة:  ﴾٣٢ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱ

) دھان خود یباطل و سخنان ناروا یخواھند نور خدا را با (گمانھا یآنان م«
خداوند  ینند) ولک یریه اسالم است جلوگکن نور یخاموش گردانند (و از گسترش ا
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ن، آن را یآئن یا یروزیوسته با پیمال رساند (و پکه نور خود را به کخواھد  ین نمیجز ا
 . »تر گرداند) گسترده

ه خدا آنھا را نفرموده بود تا از کرا در قرآن آوردند  یه آنان سخنانکن است یمنظور ا
 ییرد تا جاکور کآنان را  یھا نند. پس خداوند دلک یفه را دچار سردرگمین راه خلیا
تمان کب دادن آنان و یو فر  شان در قرآن و تھمت یارک ف و دستیه بر تحرک یاتیه آک
ردند و آنھا را حذف نمودند. به ک که بدان علم داشتند، داللت دارد را ترک ییزھایچ

 د:یفرما ین خاطر خداوند به آنان میھم

ِ  ۡ�َقَّ ٱلَِم تَلۡبُِسوَن ﴿ نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُموَن  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب
َ
 .]۷۱[آل عمران:  ﴾٧١َوأ

ن فرموده یو مثل آنان را با ا» دینک یتمانش مکد و یزیآم یمچرا حق را با باطل «
 آورده است:

﴿ 
َ
افَأ �َدُ ٱ مَّ ا َما يَنَفُع  لزَّ مَّ

َ
�ِض� ٱَ�َيۡمُكُث ِ�  �َّاَس ٱَ�َيۡذَهُب ُجَفاٗٓءۖ َوأ

َ
 .]۱۷[الرعد:  ﴾ۡ�

آنچه  یشود، ول یھوده بوده و ھرچه زودتر) دور انداخته میسود و بیفھا، (بکاّما «
 .»گردد ین ماندگار میمردم نافع است در زم یبرا

ه از ک اند، ه در قرآن آوردهکاست  ینجا سخنان ملحدانیف) در اک» (زبد«منظور از 
الم کرساند،  می دهیه از قرآن به مردم نفع و فاکپاشد و آنچه  یرود و فرو م می نیب

 آن راھا  ندارد و دل ش رو و از پشت بدان راهیه باطل از پکخداوند است  یقیحق
نجا، محل و قرارگاه علم و دانش است. با توجه به عام بودن ین ھم در ایرند. زمیپذ می

ه از ک یسانکات خدا و ینندگاِن آکف یردھندگان و تحرییه نام تغکست یز نیه جایتق
ار کن یبه صراحت آورده شود؛ چون ا اند، را به قرآن افزوده یطرف خود، مطالب

گرداند و بھانه  می تیما را تقوی  منحرف از قبلهھای  نان و امتید بی نیبراھو ھا  حجت
 نند. کشتر به اسالم و مسلمانان حمله یدھد تا ب می به دست شان

 ه روشن است:ین آیا یف و دگرگونیتحر

�َّ ُ�ۡقِسُطواْ ِ� ﴿
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم � ِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا [النساء:  ﴾َسآءِ لنّ

۳[. 

د (و دچار گناه بزرگ ینک ید دادگریمان نتوانیتی ی ه دربارهکد یدیو اگر ترس«
ن بابت ید و از اینک یان زنان متعّدد خود دادگرید میه نتوانکد ین ھم بترسید، از ایشو

ان ید میتوان یه مکد ینان داشتیه به خود اطمک یوقت ید. ولیھم دچار گناه بزرگ شو
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ه ک یگریا بود) با زنان دید و شرائط و ظروف خاّص تعّدد ازواج مھینک یدادگرزنان 
ه انصاف و عدالت ک. ُپر واضح است »، ازدواج کنیددیشما حاللند و دوست دار یبرا

ه کزنان  ی ست و ھمهیگر زنان نیه ازدواج با دیم شبیتیازدواج با دختران  ی درباره

ِ� ﴿: ان عبارتیف شده است؛ چون میه تحرکاست  یاتیه از جمله آین آیستند. ایم نیتی
ْ ٱفَ ﴿ و عبارت: ﴾ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ه ک ییھا عبارات و داستان ﴾لنَِّسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا
ه و ین آیه توسط منافقان حذف شده است. اکسوم قرآن است، قرار دارد  یکشتر از یب
 یمنافقان در آن برا یارکدسته دستبرد و کاست  یات مشابه آن از مواردیآ

منحرف و مخالف اسالم،  یھا نان و امتید بی شمندان روشن است، ویخردمندان و اند
ه حذف ک یاتیآ یاند. اگر تمام افتهیب گرفتن از قرآن یراد گرفتن و عیجھت ا یابزار

ح دھم، سخن به یت توضیر قرار گرفته، براییو تغ یارکف و دست یشده و مورد تحر
ردن آنھا ممنوع است کار که آشیه با توجه به تقکشود  یفاش م یقیشد و حقاک یمدرازا 

اسالم و  یبه دست دشمان داده نشود و آنان زبان مالمت و سرزنش به سو یا تا بھانه
و نسبت دادن  صامبریراد گرفتن از پیب و ایه بر عک یاتینند. اما آکمسلمانان دراز ن

ارا اعالم کامبران آشیر پیاو را بر سا یه خداوند برترک ینقص به او داللت دارد با وجود
ان قرار کاز مشر یدشمن یامبریھر پ یعّز وجل برا یه خداکن خاطر است یرده، به اک

گاه یوه و عظمت و جاکدارد. به تناسب ش یان میه در قرآن بکگونه  داده است ھمان
بت او از یت و آزار و مصیاسالم نزد پروردگارش، به ھمان صورت اذ یامبر گرامیپ یواال

با او  ی، در راه مخالفت و دشمنیب ویذکه جھت مبارزه با نبوتش و تکدست دشمنش 
ه کار گرفته تا آنچه کرده و تمام تالش خود را به کرا متوجه او  یت و آزاریھر اذ

د و در نظر یند، فراھم نماک یرا آزرده خاطر م ید و ویآ یاز آن بدش م صامبریپ
د و او و دوستدارانش در راه یرده، نقض نماکم که آن حضرت محکر چه را داشته تا ھ

فر و عناد و کاش، بر سر  اش و مخالفت با سنت نیف دیو تحر صامبریابطال دعوت پ
 یزیاند، در مقابل آن قرار دارد. چ دهیغ نورزیدر یوششکچ یشان، از ھ ینید ینفاق و ب

 یزاریب یه به پاکام  دهیند صامبریدشمن پرنگ یله و نیت حیتر در نھا حیرساتر و صر
جاد یو ا یامبر و وحشت آنان از وین پیو جانش یبه وص یو تنفر آنان از مواالت و دوست

 یھا رنگیھا و ن لهیگر از حید یکین یبا او برسد. ھمچن یمانع بر سر راھش و دشمن
و ل یتاب خدا و حذف فضاکر ییف و تغیتحر صامبریار دشمنان پکح و آشیصر



 ٩٧  فصل دوم: شیعه و قرآن

شان بر  افران و موافقان و ھمدستانک یفر و ناسپاسکصاحبان فضل، و ھای  یبزرگوار
ن قصد شوم آنان علم یباشد. خداوند به ا یشان، از قرآن مکو شر یشکسر ظلم و سر

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ د:یفرما یداشته و م َّ�  ۗ ٓ  .]۴۰[فصلت:  ﴾يُۡلِحُدوَن ِ�ٓ َءاَ�ٰتَِنا َ� َ�َۡفۡوَن َعلَۡيَنا
) آن یف (حقائق و معانیدھند و به تحر یات ما را مورد طعن قرار میه آک یسانک«

 ی. در جا»م داد)یفرشان را خواھکیده نخواھند بود (و یازند، بر ما پوشی یدست م

لُواْ َكَ�َٰم ﴿ د:یفرما یم یگرید ن ُ�َبّدِ
َ
ِۚ ٱيُرِ�ُدوَن أ  .]۱۵[الفتح:  ﴾�َّ

اھل  یھا آنان از نام ین رو وقتیاز ا »نند!کخواھند سخن خدا را دگرگون  یآنان م«
ار شده، که آنچه آشکدند یانشان فرموده بود مطلع شدند و دیه خدا بکحق و باطل 

م و یندار یازین قرآن نیند، گفتند: ما به اک یم یآنان را خنث یھا ھا و توطئه سهیدس
م. یازین بی ،یا ه تو آوردهک یما بس است و از قرآن یم، برایه در دست دارکآنچه 

ْ ٱَ�َنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم وَ ﴿ د:یفرما ین خداوند میھمچن ۡوا َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فَبِۡئَس َما  ۦبِهِ  ۡشَ�َ
ونَ   .]۱۸۷[آل عمران:  ﴾١٨٧�َۡشَ�ُ

را  یزیآن را فروختند! چه بد چ کیاند یندند و به بھاکاّما آنان آن را پشت سر اف«
 ی. سپس به خاطر متوجه شدن مسائل»ردند!)کمعاوضه  یرا با فان یدند! (آنان باقیخر

 یھا هیه پاک یا نند به گونهک یآور به آنان، ناچار شدند از طرف خود قرآن را جمع
از قرآن  یزیس چکه: ھر کشان ندا سر داد  یفرشان را استوار گردانند. پس منادک
ه بر کدادند  یسکم قرآن را به یو تنظ یآور اورد. و جمعیما ب یزدش ھست، آن را بران

ل و انتخاب آنان، قرآن یبا دوستان خدا موافق و ھمدست آنان بود. او ھم به م یدشمن
ن یشان داللت دارد، ایو افترا یه بر سردرگمک ییزھایرد. از جمله چک یآور را جمع

ه کشان است حال آن ه به گمان خود به نفعکردند کرا از قرآن رھا  یه آنان مطالبکاست 
شان،  ف و ناپسند بودنیه تحرکرا به قرآن افزودند  یباشد و مطالب یبه ضررشان م

ن رو یشود، از ا یار مکن مطلب روشن و آشیه اکار است. خداوند دانسته کآش

. »ن استیشان ھمیدانش ا یمنتھا« ]۳۰نجم: [ال ﴾ۡلعِۡلِم� ٱَ�ٰلَِك َمۡبلَُغُهم ّمَِن ﴿ د:یفرما یم
ن قرآن، یه در اکنان ید یشان و تھمت ملحدان و ب ن ھم شد و افتراء و دروغین چنیو ا
ار کشف و آشکرت یصاحبان بص ینسبت دادند، برا صامبریب و نقص را به پیع

 د:یفرما یرو خداوند م نید. از ایگرد
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سخن ناھنجار و  یسانکن یچن« ]۲[المجادلة:  ﴾َوُزوٗر�ۚ  ۡلَقۡولِ ٱَ�َُقولُوَن ُمنَكٗر� ّمَِن ﴿
 .١»ندیگو یرا م یدروغ

ردن به کام قرآن و عمل نکبه اح یبندیو عدم پا یو الابال یگر یاباح -چھارم
 حدود خدا

اند و  ف قرآن داشتهیرا در اعتقاد به تحر یگریور، ھدف دکعه عالوه بر اھداف مذیش
ردن به حدود خدا کام قرآن و عمل نکبه اح یبندیو عدم پا یو الابال یگر یآن ھم اباح

در قرآن ثابت شده چگونه عمل  یارک ر و دستییف و تغیه تحرک یباشد؛ چون مادام یم
ان کاش ام یجستن به اوامر و اجتناب از نواھ کامش و تمسکبه اح یبندیبه آن و پا

از حروفش  یلماتش و ھر حرفکاز   لمهکات قرآن و ھر یاز آ یا هیر است؟ چون ھر آیپذ
عت یف شریالکن صورت فرار از حدود و تیف شده باشد. بدیه تحرکاحتمال تعغدارد 

عه را یه مذھب شک یه تا زمانکن باورند یان بر ایعیثر شکن خاطر ایآسان است. به ھم
 یشوند و آنان برا یھا مجازات نم یدارند، در مقابل گناھان و فسق و فجورھا و نافرمان

ن از نظر یدھند. پس د یرا دشنام م یاران پدربزرگ وینند و ک یبه پا م ین عزاداریحس
ار کن یا یست و براین یگریز دیو فرزندانش چ سیعل یآنان جز محبت و دوست

 اند. را ساخته و پرداخته یثیات و احادیروا
 ٢هید بن معاویزیاز » یافکال«تاب کدر  ینیلکه کاست  یتیات، رواین روایاز جمله ا

 یو» ھست؟ یگریز دین جز محبت چیا دیآ«د: ابوجعفر گفت: یه گوکرده کت یروا
رسول خدا من نمازگزاران را دوست  یآمد و گفت: ا صاش رسول خدیپ یافزود: مرد

رم. یگ یخوانم، و روزه داران را دوست دارم و خودم روزه نم یدارم و خودم نماز نم
 .٣»یشان دار ه دوستک یھست یسانکبه او گفت: تو ھمراه  صرسول خدا

شانده ک یپست و باطل ی دهین عقیعه را به قائل بودن چنیه شکبودند  ینھا عللیا
 است.

 
 

                                           
 تاب.کتا آخر  ۱۱۹ ی ، از صفحهیاالحتجاج، طبرس -١
 باشد. یعباس صاحب عَلم م ی ه نوهکست بلین سانیابوسف ی ه، نوهید بن معاویزین یا -٢
 .۸الفروع، ج یف یافکمن ال» ةالروض«تاب ک -٣
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 عدم تحریف قرآن و اعتراضات و ایرادات شیعه بر آن ی ادله
ه کاست  یاساس است و تھمت بی ذب محض وکتمام اظھارات فوق،  کبدون ش

از حروف  یه حرفکعه معتقدند یمسلمانان جز ش ی اند؛ چون ھمه ردهکان سِر ھم یعیش
از قرآن حذف  یا لمات آن جا به جا نشده و نقطهکاز  یا لمهکرده و کر نییقرآن تغ

ند ھمچون ک یار را مکن یه اک یسکات آن ساقط نشده است. و کاز حر یتکنشده و حر
د برود و یبا یسکن یند، پس چنک یار مکافته را انید طلوع یه خورشکاست  یسک

انت قرآن از ھر گونه یمحفوظ بودن و ص ی را ادلهیند؛ زکچشمان و قلبش را معالجه 
ادند و به حد یار زیه بسکاست  یو نقل یعقل ی اد و حذف، ادلهیم و زکف و یر و تحرییتغ

 ست.یر نیان پذکراد و اعتراض به آن امیه اک یا اند به گونه دهیتواتر رس
 باشد: یات مین آیرد، اکارش کرد و ان توان یه نمک یا یل قطعیدل

�ِيهِ ﴿
ۡ
 .]۴۲[فصلت:  ﴾ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

و  یگردد. (نه غلط ی، متوّجه قرآن نمیو نظر یچ جھتی، از ھیچ گونه باطلیھ«
ان و ینیشیتشافات درست پکن و ایم آن است، و نه علوم راستیدر الفاظ و مفاھ یتناقض

ه) قرآن فرو کرسد. چرا  یف به دامان بلندش میان مخالف با آن، و نه دست تحرینیپس
 .»زدان استیفرستاده 

ۡ�َا ﴿ م یا ما خود قرآن را فرستاده« ]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
آن را از دستبرد دشمنان و از ھرگونه  زیم (و تا روز رستاخیباش یو خود ما پاسدار آن م

ف و یه در عدم تحرین دو آیا .»م)یدار یل زمان محفوظ و مصون میر و تبدییتغ
 یست، ولیدر آن دو ن یال و احتمالکچ ابھام و اشیاند و ھ حیقرآن صر یارک دست

 ه بطالن آنکنند ک یاز آن م یل باطلینند و تأویب ین نصوص را میان ایعیه شک ینیب یم
 .١واضح و روشن است یلیخ

در قرآن را  یادیم و زکف و یه عدم تحرک یا اما ادله«د: یگو یم یعیدانشمند ش یک

�ِيهِ ﴿ ات است:ین آیدارند، ا یان میب
ۡ
ن یه اک ﴾ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

ۡ�َا ﴿ ی هیدارد، و آف قرآن داللت یبر عدم تحر یاھل سنت مبن یه بر ادعایآ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

                                           
ن یه اک یستند؟ در حالیف قرآن نیعه معتقد به تحرید: شیگو یم یدانم چگونه لطف الله صاف ینم -١

 اند. د، اظھار داشتهیآ یه آنچه بعدًا مکعه ھستند یش
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م و خود ما پاسدار آن یا ما خود قرآن را فرستاده« ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱ
ل زمان یر و تبدییز آن را از دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغیم (و تا روز رستاخیباش یم

 .»م)یدار یمحفوظ و مصون م
 یند. قرآنک یم، داللت نمیه در دست دارک یف در قرآنیتحرر و ییه بر عدم تغین آیا

ن حال یه نزد ائمه قرار دارد. در عکاست  یه محفوظ و دست نخورده است، قرآنک

ه کنیم) باشد. و ای(ما بدان علم دار »لعالمون« یبه معنا ﴾لََ�ٰفُِظونَ ﴿ احتمال دارد
، محفوظ مانده، مصداق یفیتحراد و یم و زکه در دست ماست، از ھر ک یند: قرآنیگو یم
 .١ستیده نیس پوشک چیه واضح است و بر ھکگونه  ست؛ ھمانیه نین آیا

ه در عصر محمدشاه قاجار کتابش کدر » یاصغر بروجرد یعل«، یرانیا یعیمالی ش
ن یند، ھمکان یعه را بید شین عقایتر رد تا مھمکف یان تألیعیاز ش یا به درخواست عده

ف ی، تحریم در قرآِن اصلیه معتقد باشکواجب است «د: یگو یو م سخن را اظھار داشته
از منافقان  یه بعضک یر در قرآنییف و تغیتحر ینداده ول یرو یارک ر و دستییو تغ

 ٢».وجود دارد ینزد امام مھد یقیو حق یداده است، و قرآن اصل یردند، روکفش یتأل
محفوظ بودن قرآن از  ید: معنایگو یه اھل ھند است، مکعه یگر شیدانشمند د

خداوند، فقط محفوظ بودن آن در لوح المحفوظ  ی در فرموده یارک ف و دستیتحر
 د:یفرما یالمش مک ی ه خدا دربارهکگونه  باشد، ھمان یم

ِيدٞ ﴿ ُۡفوظِۢ  ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ  .]۲۲-۲۱[البروج:  ﴾٢٢ِ� لَۡوٖح �َّ

در لوح  قدر است. یقرآن بزرگوار و عالن، یه اکست) بلین سخن سحر و دروغ نی(ا«
رسد، و از  یاھنان ھرگز به آن نمکن و یاطیدارد (و دست نااھالن و ش یمحفوظ جا

 .٣»نار و در امان است)کبر یاده و نقصانیل و زیر و تبدییھرگونه تغ
 ن موضوع وجود دارند.یدر ھم یگرینصوص د

                                           
، ینق ی، ابوالحسن علیعیاثر دانشمند ش» اإلسعاف«، به نقل از ی، نعمت الله جزائرةایمنبع الح -١

 .۱۱۵، صیھجر۱۳۱۲چاپ دوازدھم، ھند 
 .۲۷ران، صی، اةعیعقائد الش -٢
 ۱۹۲۳، الھور،یقم ید محمد رضیم سی، به تنظیالھور یحائر یعل یف القرآن، آقایموعظة تحر -٣

 .۴۸، صیالدیم
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ن یو بطالن ا یبه زشت د داشته باشد،یاز قرآن مج ین شناختیمترکه کس کھر 
 برد. یم یاساس پ یب یھا الت فاسد و جوابیتأو

ن صورت حفظ یه در نزد امام است، در اکاست  یاگر قرآن محفوظ، ھمان قرآن اوًال؛
ف محفوظ یر و تحرییدارد؛ چون عدم وجود امام قرآن را از تغ یا دهیانت آن چه فایو ص

ست، پس در مسائل یمؤمنان ن یبرار کننده و ذکت یھدا ین قرآنیند و چنک ینم
ه کشود. به عالوه قرآن  یه نمکیگر بدان تیام دکو معامالت و اح یو عباد یاعتقاد

ماند و مردم  یه مین صورت اسالم بدون اساس و پایاسالم است، در ا یربنایاساس و ز
ردارشان کند، در مقابل کت یه آنان را به راه راست ھداک یامیِل نبودن پیبه دل

عت اسالم یستند و شریشوند و در مقابل اعمالشان مسئول ن یده نمیبازخواست و پرس
ماند، و قرآن پس از بعثت  یل مین و دستوراتش وجود نداشته باشد، تعطیه قوانکمادام 

موھوم  یه تنھا پس از ظھور مھدکباشد بل یان نمیعالم یر براکت و ذیھدا صامبریپ
ت و یند، ھداک یظھور م کیجا و کست یمشخص نه خروج و ظھورش نامعلوم است و ک
 باشد. یر مکذ

ه محفوظ و دست ک یند: قرآنیگو یه مکاست  یسانکجواب فوق، جواب  ثانیًا؛
 باشد. ینخورده است، قرآن موجود در لوح محفوظ م

وجود دارد؛  یچه فرق یآسمان یھا تابکگر یان قرآن و دین صورت میبه عالوه، در ا
در نزد خدا و در لوح محفوظ، محفوظ  یآسمان یھا تابکگر یو د لیچون تورات و انج

 و دست نخورده ھستند.
انت تنھا پس از نزول قرآن یه حفظ و صکند ک یان میفوق به صراحت ب ی هیآ ثالثًا؛

 د:یفرما یعّز وجل م یباشد؛ چون خدا یم

ۡ�َا ﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

ز آن را یم (و تا روز رستاخیباش یم و خود ما پاسدار آن میا ما خود قرآن را فرستاده«
. ُپر »م)یدار یل زمان محفوظ و مصون میر و تبدییاز دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغ

خدا نازل شده و قبل از  یه از سوکاست  یالمکر تنھا در ییف و تغیه تحرکواضح است 
عه به خاطر یات است اما شیھین از بدیف بدان راه ندارد، ایو تحر ریینزول، تغ

ح یح و صحیصر ی اسالم و مسلمانان به ادله ی شان نسبت به اسالم و ائمه یتوز نهکی
 کد و فھم و دریآ یه عقل از آن بدش مکآورند  یم یرو ینند و به سخنانک ینم یتوجھ

 زار است. یاز آن متنفر و ب
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ه بر عدم ھر گونه کاز قرآن و سنت وجود دارند  یادیز ینقل ی ه ادلهکطور  ھمان
وجود دارند  یشماریب یدر قرآن داللت دارند، به ھمان صورت ادله عقل یفیر و تحرییتغ
ف قرآن یه قائل به تحرکگرداند  یم و فھم درست فرض میعقل سل یه بر انساِن داراک

ه ک ین زمانیاند. در چن ردهکنه نقل ینه به سینباشد؛ چون قرآن نسل به نسل و س
 یه براک ینیب یان را میل قرآن و قارکھا نفر  ونیاست، مل ینید بی زمان فساد و الحاد و

 یکا یحرف  یکا یلمه ک یکه کخوانند بدون آن ینند و قرآن را مک یمردم امامت نماز م
گر وجود ید یسکرد، کشان اشتباه  یکیت را به اشتباه بخوانند. اگر کحر یکا ینقطه و 

د: یگو یم ید. شاطبیبگو یند و قرائت درست را به وکح یه اشتباھش را تصحکدارد 
حرف به آن اضافه  یکه اگر ک یا گمارده است به گونه یم، حافظانیرکقرآن  یخدا برا

رون یحرف را از قرآن ب یکان بزرگ آن یخردسال، عالوه بر قار کودکشود، ھزاران 
 .١شندک یم

در » جھم«و » جرات«ستان مثل کاز پنجاب پا ییھا در بخش هکر است کان ذیشا
ه قرآن را کنیست مگر ایاز مردان و زنان ن یچ فردیش، ھیاز روستاھا و شھرھا یبرخ

ده است، یبه اوج رس ینید بی ه فساد و انحراف وکن زمان است ین در ایحفظ دارند. ا
 د باشد؟یشده، چگونه با یر و صالح آن گواھیه به خک یحاال در آن زمان

 کنند؟ یچرا شیعه تحریف قرآن را انکار م
الم روشنگر خدا معتقد کر ییف و تغیعه به تحرید: شیتواند بگو یم یسکن یا پس از ایآ

ه کن باورند یه آنان بر اکاند  عه اظھار داشتهیان شیاز بزرگان و آقا ی، برخیست؟ آرین
از آن حذف نشده است.  یزینداده و چ یدر آن رو یارک ر و دستییف و تغیقرآن تحر

، ملقب به صدوق از نظر یه قمیبن بابو یتوان به محمد بن عل می ن افرادیان ایاز م
رد. کاشاره » هیحضره الفقیَمن ال «تاب ک، مؤلف یھجر ۳۸۱سال یان، متوفایعیش

ف یبه عدم تحر ه قائلکعه بوده ین فرد از شیسته و نخستیه زینامبرده در چھار قرن اول
نخست قرن  ی مهین یعه تا قرن چھارم و حتین شیان متقدمیباشد. در م یقرآن م
رده ک یا ا بدان اشارهیف قرآن را اظھار داشته باشد یه عدم تحرکنبوده  یسکچھارم 

دارند حذف و  می انیه بکشوند  یافت میح یس صدھا نصوص واضح و صرکباشد. و بر ع
 داده است. یدر قرآن رو یادیم و زک

                                           
 .۵۹، ص۲، مصر، جیالموافقات، شاطب -١
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/ چیلنج را ین تحدیتواند ا یعه میاز دانشمندان و بزرگان ش یکیا یا در تمام دنیآ
بجز  -عه در چھار قرن نخستینفر از دانشمندان ش یک یه حتکند کرد و اثبات یبپذ

افت ی یسکر، ید؟ خیف قرآن معتقد بوده و نامش را بگویبه عدم تحر -هیابن بابو
 .١ردیرا بپذ ین تحدیه اکشود  ینم

ن دروغ و افترا استوار است؛ یا ی هیعه تنھا بر پایش ی دهیه عقکن است یمنظور ا
شان ناچارند  اساس بی و ید واھیه گفته شد آنان جھت گسترش عقاکطور  چون ھمان

ند، معتقد نباشند و گرنه ک یران میه مذھب باطل و گندشان را وک ین قرآنیه به اک
 آورد. یاسالم در مقابل وزش بادھا، دوام نم شان در یاعتقادات ساختگ

ر منھج ییم تا خواننده و پژوھشگر راز تغییگو یل سخن مین باره به تفصیما، در ا
ث و یاز قرن چھارم را بداند. با توجه به احاد یمیعه پس از گذشت قرن سوم و نیش

شان، معلوم شد  عه و امامانین و بزرگان شیان و اقوال مفسریعیح از نظر شیات صحیروا
ف سالم یو تحر یادیم و زکه در دسترس مردم است از ک یه آنان معتقدند، قرآنک

شان است و در دسترس آنان  موھوم یش مھدینمانده و قرآِن درست و محفوظ، فقط پ
آورد و  یسر بر م یه قمیبن بابو ی، محمد بن علیست. اما در قرن چھارم ھجرین
عه قائل به یه شکنیزارند به خاطر اید و از آنان بیآ ین معه بدشایه مردم از شکند یب یم

دانند؛ چون  یده و مذھب آنان را زشت و ناپسند میباشند و عق یانت قرآن میعدم ص
رفت آن وقت عمل به دستورات اسالم و دعوت به آن یاگر به فرض سخن آنان را پذ

ن است، کعه چگونه ممیجستن به مذھب ش کن است؟ به عالوه، تمسکچگونه مم
ن طبق یجسته شود و ثقل کن تمسیدستور داده به ثقل صامبریند: پیگو یچون م
ه قرآن است، ثابت نشده کبر کثقل ا یو وقت .٢باشد یت میعه قرآن و اھل بیپندار ش

 جست. کتوان به آن تمس یشود و چگونه م یچگونه ثقل اصغر ثابت م
ه کن است یعه اید: اعتقاد ما، شید، ناچار شد بگوین را دیا یه قمیابن بابو یوقت

ه در کن قرآن موجود است یامبرش نازل فرموده، ھمیمتعال بر پ یه خداک یقرآن

                                           
ن قرآن اعتقاد دارند یعه به ایه شکرده کح نیب تصریخود، مع الخط ی در رساله یصاف یآقا یحت -١

نفر از  یکب قول یخود و رد سخنان خط یاثبات مدعا ی. و برایه قمیجز با نقل عبارت ابن بابو
ه بدان کافته یشان ن از امامان معصوم یکیقول  یو حت یه قمیش از ابن بابویعه پیدانشمندان ش

 ند.کاستناد 
 م.یردکان یل بیگر به تفصید ییگاه آن را در جایث و جایحد یمعنا -٢
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س به ما ک: و ھر -دیگو می هکتا آنجا  -ستیشتر از آن نیدسترس مردم قرار دارد و ب
 .١م، او دروغگوستییگو ین را میشتر از ایه ما بکنسبت دھد 

رده ک یرویپ یاز و یھجر ۴۳۶سال ی، متوفایدملقب به علم الھ ید مرتضیس
ردن کاد ید: راجع به زیگو یند و مک یاز او نقل م یطبرس ی، ابوعلیعیاست. مفسر ش

ات و یردن آکم کبه قرآن، ھمه بر بطالن آن اتفاق نظر دارند. اما راجع به  یمطالب
اند  ردهکت یرواه یاز حشو یا از اصحاب ما و عده یه جماعتکد گفت یاز آن با ییھا سوره

ح از مذھب اصحاب ما یقول صح یداده است، ول یدر قرآن رو یاستکر و ییه تغک
 .٢رده و قائل به آن استکدش ییتأ یه مرتضکاست  ین قولین است، و ایخالف ا

رده و در ک یرو ن دو نفر دنبالهیاز ا یھجر ۴۶۰سال یمتوفا یسپس ابوجعفر طوس
د به یه نباکاست  یزیقرآن چ یادیم و زک ی دربارهد: سخن یگو یم» انیالب« رشیتفس

تواند  ینم یسکه کوارد شده  صامبریاز پ یتیو روا -دیه گوکتا آنجا - ردکآن اعتنا 

إ� �لف في�م اثلقل� ما إن تمسكتم بهما لن «: دیفرما یه مکند، آنجا کآن را رد 
ن و با ارزش را یز سنگیدو چان شما یمن در م« :»عرت�، أهل بييت...و تضلوا، كتاب اهللا

ز) ید شد. (آن دو چید، ھرگز گمراه نخواھیه مادام به آن دو چنگ زنکگذارم  یبه جا م
ه قرآن در کدھد  ین نشان میو ا». باشند یت من میاھل ب یعنیتاب خدا و عترت من، ک

و چنگ زدن به  کما را به تمس صامبریست پیز نیموجود است؛ چون جا یھر عصر
 .٣به آن مقدور نباشد که تمسکند کامر  یزیچ

مفسر  یطبرس یف قرآن ھستند، ابوعلیه قائل به عدم تحرکن نفرشان یچھارم
قبًال » انیمجمع الب«ریباشد. سخنانش در تفس یم یھجر ۵۴۸سال  ی، متوفایعیش
 ر شد.کذ

ن ف در قرآیه قائل به عدم تحرکاند  یسانکن چھار نفر از قرن چھارم تا قرن ششم، یا
 ندارند. یگر نفر پنجمیھستند، و د

ن سه قرن (قرن چھارم و پنجم یتواند در ا یعه نمیاز دانشمندان ش یچ دانشمندیھ
ه ھمچون آنان معتقد به کند کدا یپ ین چھار نفر، نفر پنجمیا ی) برایو ششم ھجر

                                           
 .یھجر ۱۲۲۴، ، ایران»االعتقادات في القرآن«باب ، یه قمیاالعتقادات، ابن بابو -١
 .۵، ص۱، جیھجر ۱۲۸۴ران، یان، ایمجمع البر یتفس -٢
 .۱۵، صیر الصافیو تفس ۳، ص۱ان، نجف، جیالتب -٣
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ه موافق آنان کوجود ندارد  یسکز یه در سه قرن نخست نکف قرآن باشد. بلیعدم تحر
 ینور ین تقیرزا حسی، میعین اساس دانشمند شیم. بر ایه قبًال گفتکطور  باشد ھمان

 د:یگو یم یھجر ۱۳۲۵ سال ی، متوفایطبرس
 صه بر رسول خداکه تمام آنچه کنیر و نقصان در قرآن، و اییعدم وقوع تغ -دّوم«

د یباشد. صدوق در عقائد خود و س ینازل شده، ھمان قرآن موجود در دسترس مردم م
 یدارند و از قدما یا دهین عقیان چنیتاب التبکدر  یخ الطائفه، طوسیو ش یمرتض

و تا  -دیگو یه مکتا آنجا  -آنان باشد ی دهیه موافق و ھم عقکم یسراغ ندار یسکعه یش
ه به کم یسراغ ندار یگریس دکن چھار نفر دانشمند، ی، جز ایطبرس یابوعل ی طبقه

 .١»آن باشدف قریتحر ی دهیصراحت مخالف عق
رادات و یاز ا ییراد طعنه زنندگان و رھایز تنھا از ترس طعنه و این چھار نفر نیا

اند،  رده و اعتقاد به آن را اظھار داشتهکار کف در قرآن را انیاعتراضات معترضان، تحر
ه کاست  یه و نفاقیتق یرد تنھا بر مبنایکن رویم و ایردکان یه قبًال آن را بکگونه  ھمان
ف قرآن یتحر ی دهین نبود آنان عقیو اگر چن .٢اند ن خودشان قرار دادهیاساس د آن را
رفت و چون  ین میعه از بیردند، مذھب شک یار را مکن یردند و اگر اک یار نمکرا ان
 رفت. ینده بر باد مکپرا یگرد

ه و نفاق و یتق ین چھار نفر از رویف قرآن توسط ایار تحرکه انکند ک یآنچه اثبات م
 باشد:  یر میل زیدروغ بوده، دال

عه یات متواتر در نزد شیدھند، روا یر قرآن خبر مییف و تغیه از تحرک یاتیروا -اول
» یةاألنوار النعمان«تابش کدر  یجزائر، نعمت الله یعیه محدث شکطور  ھستند ھمان

در  ید محدث جزائرید: سیگو می رده وکاز او نقل  ینور ید تقیدارد و س یاظھار م
ات و یاصحاب به صحت روا«است:  نیه مفھومش اکد یگو می یسخنان» األنوار«تاب ک

ف در قرآن داللت دارند، یه به صراحت بر وقوع تحرکه متواتر کض و بلیث مستفیاحاد
، یطبرس یتاب رب األرباب، نورکف یإثبات تحر ي(فصل الخطاب ف ».اتفاق نظر دارند

 ). ۳۰ران، صیا
 ثیش از دو ھزار حدین مطلب بیث داّل بر ایاحاد«د: یگو می یون به نقل از یھمچن

گران یو د ید و محقق داماد و عالمه مجلسیاز علما ھمچون مف یباشد و جماعت می
                                           

 .۳۴ران، صیفصل الخطاب، ا -١
 گر جداگانه از آن بحث شده است.ید یین موضوع، در جایا -٢
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تاب کز در ین یخ ابوجعفر طوسیه شکبل اند. ث شدهین احادیض بودن ایمستف یمدع
از  یه جماعتکرده است. بلکح یث تصریات و احادین روایثرت اکبه » انیالتب«

ن یه اک: بدان -دیگو می هکتا آنجا -..اند. ث شدهین احادیتواتر ا یدانشمندان مدع
به آن  یو آثار نبو یام شرعکه اصحاب ما، در اثبات احکمعتبر ھای  تابکث از یاحاد

 ).۲۲۷(ھمان، ص» اند نقل شده اند، ردهکه کیت
امامت و خالفت بالفصل  ی مسألهه کاست  یاتیار رواکات، مستلزم انین روایار اکان

ات وارده در ینند؛ چون رواک می ان را اثباتیعیس و فرزندانش پس از او از نظر شیعل
 ی ستند. عالمهیف قرآن نیتحر ی هیات وارده در قضیشتر از روایامامت ب ی هیقض
ث یبه نظر من احاد«د: یگو می رده وکح ین مطلب تصریبه ا یان، مال باقر مجلسیعیش

 ». ف قرآن) از لحاظ معنا متواتر ھستندین موضوع (موضوع تحریده در اوار
 ی ات اساسًا موجب سلب اعتماد از ھمهین روایا ی است دور انداختن ھمه یھیبد

 ی هیث وارده در قضیمتر از احادکن باب یث وارده در ایشود. احاد می ثیات و احادیروا
به نقل ». نند؟ک می ت اثباتیث و روایعه، امامت را با حدیست، پس چگونه شیامامت ن

 ».فصل الخطاب«تاب کاز 
م یائمه استوار است. آراء و اقوال ائمه را قبًال آورد یعه بر اقوال و آرایمذھب ش -دوم

امل که در دسترس مردم است، قرآن ک یدارند ائمه معتقد نبودند قرآن یان میه بک
 ین چھار نفریا یاست به استثنا ر مصون و محفوظ ماندهییف و تغیباشد و از تحر یم
به زعم  -از امامان معصوم یکچ یف قرآن را اظھار داشته و به قول ھیار تحرکه انک
ف یاوردند، اما قائالن به تحریآنان را ن یھا از گفته یرده و شاھدکاستناد ن -انیعیش

ثابت  ح ویث صحیت شده از دوازده امام و احادیث روایش را بر احادیخو ی دهیقرآن، عق
 اند. و معتبر بنا نھاده

ف قرآن ھستند، در زمان یه قائل به عدم تحرک ین چھار نفریاز ا یکچ یھ -سوم
ه قائل به کن شان ینبوده بر خالف متقدم -انیعیبه زعم ش –دوازده امام معصوم 

شان یف قرآن بوده و بدان اعتقاد داشتند؛ چون آنان در زمان ائمه بوده، با ایتحر
آنان، استفاده  ینیو ھمنش یرده به رفاقت آنان مشرف شدند و از ھمراھک ینیھمنش

سب کمًا و بدون واسطه از محضر آنان یخواندند و مستق می رده و پشت سرشان نمازک
 دند.یشن یث میاز آنان حد یعلم نمودند و به طور شفاھ
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آنھا ف قرآن، در یتحر ی نهیث وارده در زمیات و احادیه رواک ییھا تابک -چھارم
ن یاز ا یعه ھستند و برخیمعتبر و قابل اعتماد از نظر ش یھا تابکاند،  ت شدهیروا

تاب کرد؛ مثل کت آنان را به خود جلب یھا بر امامان معصوم عرضه شد و رضا تابک
 و مانند آنھا. یر قمی، تفسینیلکاثر » یافکال«

اند، در خود  ف قرآن تظاھر نمودهیار تحرکه به انک ین چھار نفریا -پنجم
ف قرآن یه بر تحرکنند ک یت میگران روایاز ائمه و د یاتیث و روایشان احادیھا تابک

 اند. ث، متعرض نشدهیان احادیث و اسناد و راوین احادینان به ایح دارند و ایتصر
ف قرآن را به ما یتحر ی دهیس عقکد ھر یگو یه مک یه قمیبه عنوان مثال ابن بابو

سنددار و  یثیحد» الخصال«تابش که در کاست  یسکنسبت دھد، دروغگوست، ھمان 
ما  یبرا یمعروف به جصان یه: محمد بن عمر حافظ بغدادکند ک یت میمتصل را روا

رده و گفت: حسن بن زبرقان کما نقل  یر براید: عبدالله بن بشیگو یرده و مکنقل 
ما  یر از جابر برایاش اجلح از ابوزبیر بن عکد: ابوبیگو یمرده و کما نقل  یبرا یمراد
ز یامت سه چیدر روز ق«فرمود:  یه مکدم یشن صد: از رسول خدایه گوکرده کنقل 

د: پروردگارا مرا یگو ینند: مصحف، مسجد و عترت. مصحف مک یت میاکند و شیآ یم
 .١»ثیردند ... تا آخر حدکسوزاندند و مرا پاره پاره 

ه در کاست  یسکند، ھمان ک یار مکف قرآن را به شدت انیه تحرک یطبرس یابوعل
ر در قرآن ییف و تغیدھند تحر یه نشان مکند ک یت میرا روا یث معتبریرش احادیتفس

ه در کند ک یه مکیاستناد و ت یتینساء به روا ی واقع شده است؛ به عنوان مثال در سوره

د: از یگو یم یباشد، و یاح مکن ی هیاز آ »ىأجل مسم إىل«حذف عبارت:  ی بردارنده
عب و عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود کبن  یاز صحابه از جمله ُاب یجماعت

 ی(فام استمتعتم به منهنّ إلردند: ک ین صورت قرائت میه را به این آیه آنان، اکت شده یروا

د، یبرگرفت امکن یمع یھر چه از زنان تا مدتپس : «فآتوهنّ أجورهن) یأجل مسم
ه کن مطلب است یح به ایت تصرین روایو در ا». دیشان بدھیآنان را به ا یھا هیمھر

 .٢باشد یاح متعه مکفوق، موقع ن ی هیمنظور از آ

                                           
 .۸۳، صیھجر ۱۳۰۲ران، ی، ایه قمیالخصال، ابن بابو -١
 .۳۲ص ،۳، جیھجر ۱۳۷۴، تھرانیان طبرسیمجمع الب -٢
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ه کنند ک ینھا به طور واضح داللت میادند. و ایان زیعین مطلب نزد شیا یھا نمونه
اند تا  ردهکار کف قرآن را انیه تحرینفاق و تق یعه تنھا از رویاز دانشمندان ش یبرخ

ه آنان معتقدند کعه معروف است یب دھند، و در مذھب شیله مسلمانان را فرین وسیبد
ن ابن یه ھمکھمان گونه  ١ن است؛یاز اصول د یاصل -تظاھر به دروغ یعنی-ه یتق

ه واجب است، ھر ید: تقیگو می »االعتقادات«خود تحت عنوان ی  در رساله یه قمیبابو
: و -دیگو می هکتا آنجا -رده باشد. ک که نماز را ترکرد مثل آن است ک کرا تر س آنک
ش از یس پکست. ھر یز نیه تا ھنگام ظھور قائم جایه واجب است و برداشتن تقیتق

ه خارج شده و با خدا و ین امامین خدا و دیند، از دک که را تریتق یظھور مھد
 :ی هیراجع به آ ÷جعفر صادق از امام«رده است. کو ائمه مخالفت  صامبریپ

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 .٢»ندک می ه عملیشتر به تقیه بک یسک یعنیسؤال شد، در جواب گفت: 
ات و یه و دروغ بوده و گرنه با وجود روایتق یف قرآن تنھا از رویار تحرکپس ان

ن است آن را کف قرآن، چگونه ممیدر خصوص تحر -انیعیاز نظر ش -ث متواتریاحاد
 ».ردکار کان

دارند  می انیه به صراحت بک یاتیرفته شود، رواین چھار نفر پذیاگر سخن ا -ششم
رد و کرد و آن را به صحابه عرضه ک یقرآن را جمع آور سطالب یبن اب یه فقط علک

گفت:  سیم. علین نداریبه ا یازیما ن«ن قرآن را به او برگرداندند و گفتند: یصحابه ا
ه شخص قائم از فرزندان من ظھور کن ید تا اینیب ین قرآن را نمیگر این دیپس از ا

ن یا یه طکوجود دارد  ÷از جابر از ابوجعفر» یافکال«تاب کدر  یگریت دیروا». ندک
قرآن، ظاھر و باطنش  ی ه ھمهکند کتواند ادعا  ینم یسک«د: یگو می ت، ابوجعفریروا

   .٣»اء و ائمهینزدش ھست جز اوص
 ی فهیژه سه خلید: صحابه و به ویگو می هکھایی  ن صورت دروغین در ایھمچن

ستند و یه جزو قرآن نکرا به قرآن افزودند  یمطالب -نیھم أجمعیرضوان الله عل-راشد
ھا و  وقت به تالش ه جزو قرآن بوده است، و آنکاند  دهیشکرون یرا از قرآن ب یمطالب

                                           
 د.ینکمراجعه » عه و دروغیش«تحت عنوان   به فصل جداگانه -١
 .یھجر ۱۲۷۴ران، یه، ایاالعتقادات، صدوق، باب التق -٢
 .۲۲۸، ص۱، تھران،ج»أنه لم یجمع القران کله غیر امیر المؤمنین«کتاب الحجة من الکافي، باب  -٣



 ١٠٩  فصل دوم: شیعه و قرآن

ت و یق و عناینمودند و به توف یآور ه قرآن را جمعکشان  لتیزحمات صحابه و فض
 نند.ک یانت قرآن شدند، اعتراف میرم خدا سبب حفظ و صکرحمت و 
 یزیشود و به چ یرفته نمیپذ یا دهیچ عقیه ھکشود  ین اعتقاد، باطل مین ایھمچن

ه آنچه ثابت شده، ک یده باشد در حالیبه ما نرس ق دوازده امامیه از طرکشود  یه نمکیت
ن نقل شده یالنور یه قرآن موجود در دست مردم فقط از مصحف عثمان ذکن است یا

 باشد. ین میالنور یانش از عثمان ذیق و پایر صدکقرآن، آغازش از ابوب یآور و جمع
قرآن را از ف یعدم تحر ی دهیعه، عقین خاطر دانشمندان متقدم و متأخر شیبه ھم

ر یه در تفسکاست  یاشک، محسن یعین مفسر معروف شیاند. ا رفتهین چھار نفر نپذیا
ھا و  زهیه انگکگونه  د: ھمانیگو یم ید مرتضیس ی ان ادلهیخود پس از ب یالصاف
اد است، به ھمان یانت آن از طرف مؤمنان زیجھت نقل قرآن و حراست و ص یمقتض

ردھندگان ییف قرآن از جانب منافقان و تغیر و تحرییجھت تغ یزه و مقتضیصورت انگ
 ی دربردارنده یقیاد است؛ چون قرآن حقیو غاصبان خالفت، ز صامبریت پیوص
: اما -دیگو یه مکتا آنجا  -ست... یالت آنان سازگار نیو تما یه با رأکاست  ییزھایچ
است نون که ھم اک ین صورتیبر ھم صامبریه گفته شود قرآن در زمان پکنیا

شده  یآور جمع صامبرین قول ثابت نشده است. چگونه در زمان پیشده، ا یآور جمع
امل ک صشد و تنھا با تمام شدن عمر آن حضرت یج نازل میه قرآن به تدرک یدر حال

 .١شود یو تمام م
ف قرآن یبر عدم تحر یمبن ید مرتضیعه در ھند در رّد اظھارات سیاز بزرگان ش یکی

ست تا یمعصوم ن ید علم الھدیتر است و س ستهی، شایرویاتباع و پ ید: حق برایگو یم
قائل به عدم نقصان و عدم  یه وکواجب باشد. پس اگر ثابت شود  یاطاعت از و

در  یریچ خیست و ھیبر ما الزم ن یاز و یرویف قرآن به طور مطلق بوده، پیتحر
 .٢وجود ندارد یاز و یرویپ

را  یه سخنان وکف قرآن پس از آنیر عدم تحرب یمبن یدر رّد اظھارات طوس یاشک
آن به آن  ی ، وجود ھمهیوجود قرآن در ھر عصر یم: برایگو ید: میگو یرده، مکنقل 
ه ما بدان ک یرده و نزد اھل خود محفوظ است، و وجود مطالبکه خدا نازل ک یصورت

                                           
 .۱۴، ص۱تاب، جک ی ، مقدمهیر الصافیتفس -١
 .۸۱، ص۲، ھند، جیةدریح ةضرب -٢
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م و ینداشته باش یمطالب دسترس ی هیم و نزد ما ھست ھر چند بر بقینک یدا میاز پین
 .١ندک یت میفاکدارد،  یقرآن دسترس ی تنھا امام به ھمه

ه قرآن کن است یقرآن، ا ی ان دربارهیعیه اعتقاد ھمه شکم یردکان یقبًال ب –ھفتم
ف ین چھار نفر تحریقرار گرفته است. فقط ا یارک ر و دستییف شده و مورد تغیتحر

 بوده است. یاھدافه آن ھم به خاطر کاند  ردهکار کقرآن را ان
دند یب گرفتن است؛ چون آنان دیطعنه و ع ی ن اھداف، بستن دروازهیا ی از جمله

ه دشمنان اسالم به مسلمانان کدشمنان اسالم ندارند، آن وقت  یبرا یه جوابک
ه کد یندار یزیه چک ید در حالینک یدعوت م یزیچه چ یبه سو«ه: کنند کاعتراض 

 ».د؟ینکآن دعوت  یبه سو
شما قائل به  یه: وقتکنند ک یعه وارد میراد و اعتراض را به شین ایسنت ا اھل

جا کن یث ثقلیه قرآن است، حدکبر کد، پس در صورت نبودن ثقل ایف قرآن ھستیتحر
 د؟ینک یاسالم م یعت اسالم، چگونه ادعایار شرکرفت؟ و پس از ان

ه مورد اتفاق تمام ک یا دهیه در ظاھر از عقکنیافتند جز این ین رو آنان راه نجاتیاز ا
ف قرآن معتقد باشند؛ چون آنان یه است، برگردند و در ظاھر به عدم تحریعه امامیش

جھت ماندن بر  یان مجالیعیش یف قرآن را در دل دارند و گرنه برایتحر ی دهیذات عق
ن به یماند. ھمچن ینم یعه نام دارد، باقیه مذھب شکآور  و خنده کن مذھب مضحیا

ه ک یلیاند؛ چون قرآن را با تأو افتهی یین تنگنا رھایقرآن از ا یف در معنایتحر ی لهیوس
ن مطلب یبه ا ینند. آقای جزائرک یل میند، تأوک یدش نمییرد و نقل تأیپذ یعقل نم
و  ی، مرتضید: آریگو یف قرآن میعه بر تحریان اتفاق شیه پس از بکرده، آنجا کاعتراف 

ان یه آنچه در مکاند  و اظھار داشته  ردهکن موضوع مخالفت یبا ا یخ طبرسیصدوق و ش
در  یارک ف و دستیر، و تحریمصحف موجود ھست، ھمان قرآن نازل شده است و ال غ

از  یادیھا و اھداف ز ن قول فقط به خاطر مصلحتیرده است... ظاھرًا اکدا نیآن راه پ
نه ین زمیراد مردم در ایه و اطعن ی ن اھداف، بستن دروازهیاز ا یکیآنان سر زده است. 
ن یف قرآن فقط به خاطر ایعدم تحر ی دهیه عقکند ک یروشن م یاست. سپس جزائر

 د:یگو یھا بوده و م مصلحت

                                           
 .۱۴، ص۱، جیر الصافیتفس -١
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 یادیث زیات و احادیشان روا فاتیعه در تألیه بزرگان شک یچگونه است در حال«
ه فالن کنیباشند و ا یر در قرآن مییف و تغیوقوع تحر ی ه در بردارندهکاند  ردهکت یروا

 .١»افتیر ییه تغین آین نازل شده و سپس به ایه چنیآ
ه در ظاھر راجع به قرآن موافق اھل سنت ھستند، در ک ین افرادیه اکنین ایدر ع

ف و یه به صراحت بر تحرکاند  شان آوردهیھا تابکدر  یاتین افراد رواین حال خود ایع
، ملقب به یه قمیه ابن بابوکم یردکر کن ذیش از ایر در قرآن داللت دارند. ما پییتغ

رده و در کار کان» االعتقادات«تاب کف قرآن را در یور، تحرکاز چھار نفر مذ یکیصدوق 
به ظاھر معتقد به عدم  یطبرس ین ابوعلید نموده است. ھمچنییگر آن را تأید ییجا

ف یه بر تحرکند ک یاستناد م یاتیث و روایرش به احادیدر تفس یف قرآن است ولیتحر
 قرآن داللت دارند.

اند:  رش گفتهیتفس ی عه دربارهی، خود شةخ الطائفیملقب به ش یخ طوسیاما ش
اش بر  قهیه طرکماند  یده نمیند، پوشکتأمل » انیالتب«تاب که در ک یسکسپس بر 
د کیه تأک ییزھایت مدارا و سازش با مخالفان استوار است ... و از جمله چیاساس نھا

بن طاوس  یل علید جلیه سکاست  یه وضع شده، مطلبیتاب بر اساس تقکن یدارد ا
 .٢اظھار داشته است» سعد السعود«تابش کدر 

ا امامان معصوم از یشان به دانشمندان متقدم  ور، در گفتهکچھار نفر مذ -ھشتم
ن نظرشان را ین دانشمندان متأخریاند و ھمچن نظر خودشان استناد ننموده

ه معتقدند ک یسانک ی عه گفتهین بزرگان و رھبران و دانشمندان شیپس ااند.  رفتهینپذ
ح یالصح«تاب کشارح  ینیل قزوینند. مال خلک یار مکف نشده، به شدت انیقرآن، تحر

د: یگو یم» ه استیقرآن ھفده ھزار آ«ث یر حدیز یھجر ۱۰۸۹سال یمتوفا» یافکال
قرآن حذف شده  یھا ات و سورهیاز آ یاریه بسکنینند بر اک یح داللت میث صحیاحاد

ه ک یثیه پس از احادکست یرد. ساده نکار کتوان ان یه نمکاست  یه تعدادش به حدک
باشد و  یم صامبریه قرآِن موجود ھمان قرآن نازل شده بر پکرد کآورده شد، ادعا 

                                           
 .یاألنوار النعمانیة، نعمت الله جزائر -١
 .۳۴، صیطبرس یتاب رب األرباب، نورکف یإثبات تحر يفصل الخطاب ف -٢
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قرآن، پس  یت صحابه و مسلمانان به ضبط و حفظ و نگھداریاستدالل به اھتمام و عنا
 .١است یفیضع یلیر و عمر و عثمان، استدالل خکابوب یارھاکع بر از اطال

ث و ین احادید: آنچه از مجموع ایگو یرش میتفس ی در مقدمه یاشک، یعیمفسر ش
 یش رویه پک یه قرآنکن است ید، ایآ یت بر میق اھل بیات وارده از طریگر رواید

از مطالب آن  یبرخ هکنازل شده، بل صه بر حضرت محمدکست ین یماست، تمام قرآن
ف شده و یافته و تحریر ییاز آن، تغ یرده و بعضکه خدا نازل کاست  یزیخالف چ
از  یاریدر بس ÷یاز آن حذف شده است؛ از جمله نام حضرت عل یادیمطالب ز

مربوط به خود و  ین در جاھایمنافق یھا ن جا، نامیدر چند» آل محمد« ی جاھا، واژه
م یست. ابراھیب مورد نظر و مورد پسند خدا نیقرآن به آن ترتن یز ایگر مطالب. و نید
 .٢را اظھار داشته است ین رأیز این

افزود: اما اعتقاد بزرگان ما راجع به قرآن، روشن است. محمد بن  یاشک یآقا
ن یدر ا یات متعددیف و نقص در قرآن معتقد بود؛ چون او روایبه تحر ینیلکعقوب ی

رده کوارد ن یرادیات، نقص و این روایرده و به اکت یروا» یافک«تابش کنه در یزم
تاب آورده، کن یه در اک یاتیه او نسبت به رواکن حال در آغاز اظھار داشته یاست. در ع

ن صورت است؛ چون یبه ھم یم قمیبن ابراھ ین استادش، علینان دارد. ھمچنیاطم
 یرو ادهین باره زیدر ا ف قرآن است ویتحر ی نهیات وارده در زمیرش ُپر از روایتفس

تابش که در ک یطالب طبرس یخ احمد بن ابین است شیرده است. ھمچنک
 .٣ش گرفته استیآن دو را در پ ی قهیطر» االحتجاج«

ه مفھومش کنه داشته ین زمیدر ا یاظھارات یعی، دانشمند بزرگ شیلیمقدس اردب
 که او را بر ترکاز آن) عبدالله بن مسعود را پس سراشد ی فهین است: عثمان (خلیچن

د بن ثابت به یه زک یرد و او را بر قرائت آن مصحفکه نزدش بود، مجبور ک یمصحف
 یرد، به قتل رساند. بعضکرده بود، مجبور کم یو تنظ یآور دستور عثمان گرد

ه از کرد کسنده را امر یاد بن سمره دو تا نویم و زکند: عثمان مروان بن حیگو یم

                                           
، ۸، جیشور ھند، به زبان فارسک، نول»فضل القرآن«تاب کاألصول،  یف یافکشرح ال یالصاف -١

 .۷۵ص
 .۱۴ص، یر صافیتفس ی مقدمه -٢
 ھمان. -٣
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ه مورد کنند و آنچه که مورد پسندشان است نقل کمصحف عبدالله بن مسعود آنچه 
 .١نندک که را پایا بقیرده کست، حذف یپسندشان ن

 ی د: ھمانا خداوند سورهیگو یتابش مکدر  یعه، مال باقر مجلسیخاتم مجتھدان ش
 ن است: یو نص سوره ا ٢ردهکرا نازل » نینور«

ا أهيا الذين آمنوا بالنورين أنزلنامها عليكم آيايت وحيذرانكم بسم اهللا الرمحن الرحيم، ي«

أنا السميع العليم، الذين يوفون بعهداهللا و عذاب يوم عظيم، نوران بعضهام من بعض

ورسوله يف آيات هلم جنات النعيم، والذين من بعدما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم 

هم وعصوا ويص الرسول أولئك يسقون من الرسول عليه يقذفون يف اجلحيم، ظلموا أنفس

 .»محيم ...
ن ید! ایا مان آوردهیه به دو نور اک یسانک یمھربان. ا ی ندهیبخشا یبه نام خدا«

م ین سوره شما را از عذاب روز عظیردم و اکات خودم بر شما نازل یسوره را به عنوان آ
ه به عھد خدا و ک یسانکدانا ھستم.  یگرند و من شنوایه از ھمدک یترساند. دو نور یم
شان یپر از نعمت برا یھا نند، باغک می خدا وفا یھا ات و نشانهیامبرش راجع به آیپ

 صامبریه پکم خود را و آنچه کمان محیمان آوردنشان، پیه پس از اک یسانکھست، و 
نان به خودشان ظلم یافتند. ا یاند، به دوزخ م ردهکمان بسته، نقض یبرسر آن با آنان پ

ار داغ دوزخ نوشانده یاند. آنان از آب بس ردهک ینافرمان صامبریپ یاند و از وص ردهک
ن فاجران، ی: ا-دیرده و سپس گوکر کات را ذیآ یه تعدادکتا آنجا  - شوند... ) یم

 .٣ردندکل و خواست خود قرآن را قرائت یردند و به مکات قرآن را ساقط یعبارات آ

                                           
 .۱۱۹و ۱۱۸، صصیران، به زبان فارسی، ایلی، اردبةعیالش ةقیحد -١
دبستان «عه به نام یتاب شکب به نقل از یه خطک» نینور« ی ه سورهکشود  ین صورت ثابت میبد -٢

ن یه نسبت اک یلطف الله صاف یاورده است. پس آقایتابش نکآورده، تنھا مال محسن در  »مذاھب
ا یو آ» ؟یا سنیاست  یعیتاب شک ةاألئم ةرکتذ«ا ید: آیگو یرده، چه مکار کرا ان عهیتاب به شک

ن سوره در ھند یدھد؟ ا ین حد تعصب به خرج میر؟ چرا تا ایا خیعه است یاز بزرگان ش یمجلس
و  یحائر یستان ھمچون علکھند و پا یشورھاکعه در یش یده و علماین بار به چاپ رسیچند

 .اند ردهکد ییگران آن را تأید
 .۳۱۸، ص۱، الھور، جیلکاثر پروفسور تو» ةعیالش ةتحف«به نقل از  ی، مجلسةاألئم ةرکتذ -٣
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عثمان، عبدالله بن مسعود را زد تا مصحفش را از «سد: ینو یم یرزا باقر موسویم
رده بود، ک یآور خودش جمع یه براک یرش دھد و ھمچون مصحفییرد تا تغیبگ یو
 .١»نماند یباق یقیت قرآن حفظ شده و قرآن درست و حقیه در نھاکنیر دھد تا اییتغ

 یمھدامام «د: یگو یتابش مکدر » مرشد األنام«ملقب به  یرمانکم خان یرکحاج 
ن یمسلمانان! به خدا قسم، ا ید: ایگو یند و مک یپس از ظھورش قرآن را تالوت م

 .٢»رده استکنازل  صه خدا بر حضرت محمدکاست  یقیھمان قرآن حق
د: یگو یم» الله في العالمین یةآ«ملقب به  ید دلدار علی، سیھند یعیمجتھد ش

ه در ک ین قرآنیدر ا یلکبه طور  فیه تحرکن است یات ایث و روایآن احاد یمقتض«
اد بودن الفاظ و یم و زکه از لحاظ کردن حروف و بلکاد یم و زکدست ماست از لحاظ 
ه با وجود قبول ک یا داده است به گونه یجاھا، رو یب در بعضیعبارات و از لحاظ ترت

 .٣»ستین یدیو ترد کچ گونه شیھ ین مسأله جایث، این احادیا
 ی فهیخل یم و گردآورین قرآن، از تنظیا«ه: کند ک یح میتصر یعیگر شیدانشمند د

 .٤»ندک یعه به آن استدالل و استناد نمین خاطر شیسوم است و به ھم
مستقل و  یتابکف قرآن، یتحر ی نهیدر زم یطبرس یرزا نوری، میعیدانشمند ش

قبًال رده و کف یتأل» تاب رب األربابکف یإثبات تحر یفصل الخطاب ف«بزرگ به نام 
ه کردن سوره از قرآن کم ک یبرا«د: یگو یگر مید ییدر جا یم. ویرا از آن آورد یعبارات

 .١»ردکت اشاره یو وال ٥حقد و خلع یھا توان به سوره یداده، م یرو

                                           
 .۳۴۷ران، صی، ایبحر الجواھر، موسو -١
 .۱۲۱، ص۳، جیران، به زبان فارسیارشاد العوام، ا -٢
 .۱۱، ص۱ران، جیاستقصاء األفحام، ا -٣
 .۷۵، ص۲، جیھند، به زبان فارس یفشان مرتضو ی ، چاپخانهیةدریح ةضرب -٤
ت در قرآن یوال ی عه به سورهیه شکاظھار داشته » ةضیالخطوط العر«تاب کب در ید خطیس -٥

مع «تابش کدر  یصاف ین سوره از قرآن حذف شده است. آقایه اکن باورند یمعتقدند و بر ا
ه دروغ و کن سخنش بنگر ید: به ایگو یند و مک یبه شدت و با جرأت تمام آن را رد م...» ب یالخط

گر از یو نه در صفحات د ۱۸۰ی تاب فصل الخطاب نه در صفحهکروشن است. در  یار و افتراکآش
 کست. در جوابش با سبیه به خدا دروغ بسته شده نکن سوره یاز ا یتاب، نامکاول تا آخر 

 یسانکن مردم ایه در مک ینک یر نمک؟ و فینک یا از خدا شرم نمی! آیصاف یم: اییگو یخودش م
ب نمرده است و ی! از خدا بترس. علم با مرگ خطیصاف ینند؟ اک یار مکه دروغت را آشکھستند 
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به  یازیگر نیم، دیردکان یعه را بین اقوال دانشمندان متقدم و متأخر شیش از ایپ
 ست.یرارشان نکت

ه با کاز آنان، اتفاق نظر دارند  یمک ی عه جز عدهیمتقدم و متأخر ش یخالصه، علما
ر ییف شده و مورد تغیقرآن تحر -طبق زعم خودشان -ات امامان معصومیتوجه به روا

ن محدث یاز آن حذف شده است. ا یاتیھا و آ قرار گرفته و عبارات و سوره یارکو دست
سّوم «د: یگو یآورد، م یان میمتعدد سخن به م یھا از قرائت یه وقتکاست  یعیش
ل ین قرآن را جبرئیا ی ه ھمهکنیو ا یالھ یه قبول متواتر بودن قرآن از طرف وحکنیا

ه کشود  یم یه متواترکض و بلیث مستفیرده است، منجر به دور انداختن احادکنازل 
 یلت دارند با وجودالم و الفاظ و اعراب دالکف در قرآن از لحاظ یصراحتًا بر وقوع تحر

 .٢ق آنھا اتفاق نظر دارندیث و تصدین احادیه اصحاب ما بر صحت اک
ند: یگو ین قرآن اعتقاد دارند و میعه به اید: شیتواند بگو یم یسکن یا پس از ایآ

 اد ندارد؟یم و زکه در مصحف و در دست ماست، کقران از آنچه 
ات وارده راجع ید: روایبگوه کشود  یرفته نمیان عذرش پذیعیس از شکچ یسپس ھ

نزد اھل سنت ھم وجود  یفیات ضعین روایاند و چن کف و اندیف قرآن، ضعیبه تحر
 دارند.

م ک ی هیمان؟ اگر قضیاعتقاد و ا ی هیا قضیات است یم بودن رواک ی هینجا قضیا ایآ
ف و نقص در قرآن یعه به وقوع تحریات است، پس چرا امامان و بزرگان شیبودن روا

ف قرآن است، ھر چند از یه قائل به عدم تحرکرا  یسانکاند؟ و چرا سخن  ردهکح یتصر
 اند؟! ردهکباشد، رد  یب مسلمانان میه و فرینفاق و تق یرو

ه کستند، بلیعه نیف از نظر شیا ضعیم ک ییھا تیھا، روا تین روایبه عالوه، ا
شتر از دو یب یس قولده و بر اسایعه به حد تواتر رسیه از نظر شکھستند  ییھا تیروا

 اند. عه آمدهیش یثیح حدیتاب صحکھا در چھار  تین روایثر اکباشد و ا یت میھزار روا
 

                                                                                                       
ن ھمان ینند. اکشما را فاش  یتوانند دروغ و افترا یه مکھستند  یسانکان اھل سنت یھمانا در م

 زند. یت را مثال میوال ی ردن و نقص در قرآن، سورهکم ک یه براکاست  یطبرس
 .۳۳ران، صیتاب رب األرباب، اکف یإثبات تحر یفصل الخطاب ف -١
 .ینعمت جزائر األنوار النعمانیة في بیان معرفة النشأة اإلنسانیة، اثر آقای -٢
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 اهل سنت راجع به قرآن ی عقیده
 ییز وجود دارد، دروغ و افترایاز نظر اھل سنت ن یاتین روایه چنکن گفته یاما ا

ح ھم وجود یت صحیروا یک یمعتبر اھل سنت حت یھا تابکقتًا در یست. حقیش نیب
ھنگام وفاتش به جا گذاشته، از  صه رسول خداک یه قرآنکنیند بر اکه داللت کندارد 

ه ھر کاند  ح داشتهیه دانشمندان مسلمان تصرکا به آن اضافه شده است، بلیم شده کآن 
ن یباشد، از امت اسالم خارج شده است. ھمچن  داشته یا دهین عقیس چنک

و زشت  کناپا ی دهین عقیعه قائل به ایه شکاند  داشتهدانشمندان مسلمان اظھار 
 ھستند.

الملل  يالفصل ف«تاب بزرگش تحت عنوان که در کاست  ین امام ابن حزم ظاھریا
ه قرآن کن است یه از گذشته تا حال ایامام ی از جمله اعتقاد ھمه«د: یگو یم» والنحل

م کاز آن  یادیو عبارات ز ستیه جزو قرآن نکبه آن اضافه شده  یف شده و مطالبیتحر
 .١»ف شده استیر داده شده و تحرییاز آن تغ یاریشده و مطالب بس

ف شده و مورد یه معتقدند قرآن تحرکعه ین ابن حزم در رّد بر اعتقاد شیھمچن
بخواھد در شعر نابغه  یسکد اگر امروز یبدان«د: یگو یقرار گرفته م یارک ر و دستییتغ
ند؛ کار را بکن یتواند ا یند، نمکم کاز آن  یا لمهکا یند کاضافه  یا لمهکر یا شعر زھی

ارش کن یاند با ا ه اشعار آنان را آوردهک ییھا شود و نسخه یچون در ھمان وقت رسوا م
ھا  ن مصحفیھا نوشته شده و ا ه در مصحفک ینند، پس چگونه است قرآنک یمخالفت م

ابل کسودان تا آخر سند و  یھا نیو سرزمبربر  یھا نیدر ھمه جا از آخر اندلس و سرزم
ن آنھا در دسترس مردم قرار یھند و مناطق ب یو صقابله و شھرھا کو خراسان و تر

ابن حزم چند سطر قبل از  -شود یعه روشن میش ین حماقت و نادانین چنیا -دارند؟
نزد مسلمانان ھزار مصحف از مصر تا عراق و  سن گفت: اگر ھنگام وفات عمر فاروقیا

متر از آن وجود نداشته است. سپس کن آنھا وجود نداشته، یمن و مناطق بیشام و 
رد. پس آن کدا یگسترش پ ید و فتوحات اسالمیبه خالفت رس سالنورین عثمان ذی
ار را کن یتوانست ا یمسلمانان را بشمارد، نم یھا خواست مصحف یم یسکوقت اگر 

 .٢»ندکب

                                           
 .۱۸۲، ص۴، جیالملل و النحل، امام ابن حزم ظاھر یالفصل ف -١
 .۸۰، ص۲ھمان، ج -٢
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ن و معجزات یبا براھ«د: یگو یم» اإلحکام في أصول األحکام«تابش کابن حزم در 
رده کرده و ما را ملزم که خدا به ما سفارش کاست  یه قرآن ھمان کتابکروشن شده 

شان  ه دربارهک یسانک ی م، و بنا به نقل ھمهینکم و به آن عمل ینکه به آن اقرار ک
ھا نوشته شده  ه در مصحفکه قرآن ھمان است کده یرد، به صحت رسک کتوان ش ینم

 ن قرآن ھست، واجبین مشھور گشته و گردن نھادن به آنچه در ایو در تمام نقاط زم
شود؛ چون ما، در قرآن  می ه بدان مراجعهکاست  یباشد. پس قرآن تنھا اصل می

ۡطَنا ِ� ﴿ ه آمده است:ین آیه اکم ینیب یم ا فَرَّ �  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ ءٖ ن یدر ا« ]۳۸[األنعام:  ﴾مِن َ�ۡ
 .١»میا ردهکفروگذار ن یزیتاب از چک

 یعنیتاب؛ کن یا ی فصل اول درباره«د: یگو یمذھب م یاصول دان مشھور شافع
ھا  ان جلد مصحفیما نقل شده و در م یق تواتر برایه از طرکه ھمان است کقرآن، 

 .٢»وجود دارد
تفا کھا ا ق تواتر در مصحفینقل قرآن از طر رکنگارنده به ذ«د: یگو یشارح آن م

ر یجز قرآن احتراز شود؛ چون سا یآسمان یھا تابک یله از تمامین وسیرده، تا بدک
شان نسخ شده است،  ه تالوتک یاتیو آ یو نبو یث الھیو احاد یآسمان یھا تابک
ن یا یبرا یھا باشد؛ چون قرآن اسم ان جلد مصحفیه در مکاز آنھا نقل نشده  یزیچ
 .٣»باشد یان مکودک یمردم حت ی تاب مشھور و معلوم نزد ھمهک

، نوشته صامبریتاب، قرآِن نازل شده بر پکاما «د: یگو یمذھب م یاصول دان حنف
در آن  یا و شبھه که شکبه صورت متواتر  صامبریھا، نقل شده از پ شده در مصحف

 .٤»باشد یست، مین
ما نقل شده و  یه به صورت متواتر براکتاب، آن است کقت یاما حق«د: یگو یم یآمد

 .٥»ھا موجود است ان جلد مصحفیم
و از  یفیم قرآن توقیو تنظ یآور ه جمعکنیبر ا یمبن یر اقوالکپس از ذ یوطیس

ما بر آن  ی دهید: عقیگو» االنتصار«تاب کر در کابوب یقاض«د: یگو یجانب خداست، م
                                           

 .۹۵، ص۱، مصر، باب دھم، جیظاھر یاندلس اإلحکام في أصول األحکام، حافظ ابن حزم -١
 .۲۶، ص۱األصول، مصر، ج یح فیالتوض - ٢
 .۲۷، ص۱ح، مصر، جیالتلو - ٣
 .۹األصول، ھند، ص یالمنار ف - ٤
 .۲۲۸، ص۱، مصر، جیام، آمدکأصول األح یام فکاإلح - ٥
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رده و پس که خدا نازلش فرموده و به آوردن رسم الخط آن امر ک یقرآن یه تمامکاست 
ان یه در مکاست  یرده و تالوتش را برنداشته، ھمان قرآنکاش ن از نزول قرآن، نسخ

ن قرآن را در برگرفته است، یا ی ھا موجود است و مصحف عثمان ھمه جلد مصحف
 ».اد نشده استیم و زکاز آن  یزیچ

امبرش نازل یه خداوند بر پکرا  یقرآن شصحابه«د: یگو یم ةدر شرح السن یبغو
را از  یزیند و چیفزایرا به آن ب یزیه چکردند بدون آنک یآور رده، در مصاحف جمعک

 .١»نندکم کآن 
ه صحابه قرآن را کح ثابت شده یل صحیبا دل«د: یگو یرش میتفس ی خازن در مقدمه

 یآور رده بود، جمعکنازل  صعّز وجل بر رسول خدا یه خداکگونه  ان مصاحف آنیم
نند ... پس قرآن را کم کرا از آن  یزیا چیند و یفزایرا به آن ب یزیه چکردند بدون آنک

ش یرا پس و پ یده بودند، نوشتند؛ البته مطالبیشن صه از رسول خداکھمان طور 
 ه از رسول خدا نگرفته بودند ... پسکردند کقرآن وضع  یرا برا یبیا ترتیانداختند  یم

نون در که اکاست  یه در لوح محفوظ نوشته شده به ھمان صورتک یھمانا قرآن
 .٢ما موجود است یھا مصحف
ا مصحف یاز قرآن  یزیس چکه ھر کد: بدان یگو یم» الشفا«تاب کاض در یع یقاض

 یمکا حیند، کار کب و انیذکاز قرآن را ت یزیا چیو  یا جزئیا قرآن و یبداند  کوچکرا 
ا یم و خبر جزو قرآن است، کح شده آن حیه تصرکند کب یذکاز قرآن را ت یا خبری

ند ک یرا از قرآن نف یزیا چیست و یه در واقع جزو قرآن نکرا جزو قرآن بداند  یزیچ
گاھ یار را از روکن یه ثابت شده جزو قرآن است و اک  یزیا در چیانجام دھد،  یعلم و آ

 یافر است؛ خداکل علم بنا به اجماع ھمه، از نظر اھ ین فردیند، چنک کاز قرآن ش

تاب ارزشمند و کقرآن « ]۴۱[فصلت:  ﴾٤١لَِكَ�ٌٰب َعزِ�زٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ د:یفرما یمتعال م
 . »است یرینظ یب

�ِيهِ ﴿ و
ۡ
 ﴾٤٢تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ� َ�ِيدٖ  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

 .]۴۲[فصلت: 

                                           
 .۶۳، ص۱، ج۱۳۶۸در قاھره، سال یحجاز ی ، چاپخانهیوطیاإلتقان، س -١
 .۸و۷، صص۱، جیالدیم ۱۹۵۵استقامت، قاھره، سال ی دمه، چاپخانهر خازن، مقیتفس -٢
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چرا که از  آید؛ یرو و نه از پشت سر، به سراغ آن نم یشنه از پ ی،گونه باطل یچھ « 
 .١»نازل شده است یشستا یستهو شا یمخداوند حک یسو

ن قال مل يرتك النبي«تحت عنوان:  یح خود بابیدر صح یامام بخار إال ما  صباب مَ

ه ک یسکاس در جواب ه: ابن عبکرده کر کرا ذ یثیر آن حدیآورده سپس ز »بني الدفتني

ان یه مکنیرد مگر اکن کرا تر یزیچ«رد، گفت: ک کرا تر یزیچ صامبریا پید: آیپرس
ز یه نیطالب معروف به ابن حنف یبن اب یمحمد بن عل». دو جلد مصاحف موجود است

 .٢ن گفته استیچن
عه، یش یه بخارکاست  یثیرده و آن حدکتش یما روا یه بخارکاست  یثین حدیا

اند و  اھل سنت اظھار داشته ی ه ائمهکاست  ین سخنانیرده است، و اکتش یروا ینیلک
 اند. عه اظھار داشتهیش ی ه ائمهکاست  یآن سخنان

پس از » البرھان«تابش، کدر  یشکن باره وجود دارند. امام زریدر ا یگرینصوص د
است بر صحت نقل قرآن  یلیو آن دل«د: یگو یم» االنتصار«تاب کدر  یقاض ی ر گفتهکذ

ھا راجع به  یرادات رافضیھا و ا ر و نقض طعنهییف و تغیانت آن از تحریو حفظ و ص
 ین است در حالکن ممیاد بودن در قرآن. آخر چگونه ایم و زک یبر ادعا یقرآن مبن

ۡ�َا ﴿ ه خدا خودش فرموده است:ک  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ز آن را یم (و تا روز رستاخیباش یم و خود ما پاسدار آن میا ما خود قرآن را فرستاده « 

در  .»م)یدار یل زمان محفوظ و مصون میر و تبدییاز دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغ
 د:یفرما یم یگرید یجا

نه تو) و یه گردآوردن قرآن (در سکچرا  « ]۱۷[القیامة:  ﴾١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥإِنَّ َعلَۡيَنا َ�َۡعهُ ﴿
ه حفظ قرآن یار ما است. (پس از ناحک) خواندن آن، یدن به زبان تو، برایبخش ی(توانائ
ش، یردن آن با زبان خوکان دل و جان خود، و روان خواندن و درست تالوت یدر م

ه منظور از آن، حفظ قرآن بر کنیاسالم اتفاق نظر دارند بر ا. امت »نگران مباش)

                                           
 اض.یع یالشفا، اثر قاض -١
 ».فضائل القرآن«، مبحث یح البخاریصح -٢
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 یختگیآن از اشتباه و خطا و درآم یلفان جھت عمل به آن و حراست و پاسدارکم
 .١گردد ین به صحت و سالم بودن مصحف میقین موجب قطع و یباشد و ا یم

 :ی هیر آیمفسران اھل سنت ز

ۡ�َا ﴿  .]۹[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

باشد. به عنوان  یف، محفوظ میر و تحرییه قرآن از ھر گونه تغکاند  اظھار داشته
ه بر محمد نازل کرا  یرکھمانا ما ذ«د: یگو یفوق م ی هیر آیمثال خازن در تفس

ف آن، قرآن یر و تحرییدر قرآن و تغ یادیم و زکاز  یعنیم. ینک یم، محافظت میا ردهک
از تمام  ینھا محفوظ است، احدیم از تمام ایپس قرآن عظم. ینک یرا محافظت م

 یکا ید و یفزایلمه را به قرآن بک یکا یحرف  یکتواند  یان نمیان و آدمیمخلوقات جن
ر یم اختصاص دارد و سایرکن امر تنھا به قرآن یند. اکم کلمه را از قرآن ک یکحرف و 

اند و  قرار گرفته یارک و دستر ییف و تغیستند و مورد تحرین نیچن یآسمان یھا تابک
عّز وجل،  یه خداکم شده است. و از آنجا کاز آن  یبه آن اضافه شده و مطالب یمطالب

ن رو یدار شده است، از ا عھده یارک ف و دستیتاب را از تحرکن یا یمحافظت و نگھدار
 .٢»ف، مصون و محفوظ مانده استیدر آن و تحر یادیم و زکتا ابد از 

ۡ�َا ﴿ :ی هیر آیز ر خودشیدر تفس ینسف   ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
ه از کاست  یالمکه قرآن موجود به طور قطع ھمان کرده کد کیپس خدا تأ«د: یگو یم

ن، حفظش یاطیرده و از شکه قرآن را نازل کن خداست یطرف پروردگار نازل شده و ا
و  یادیم و زکقرآن از  ی دارنده ، حافظ و نگهیزمان و حالنموده است. و خدا در ھر 

ن، چون خداوند یشیپ یآسمان  تبکباشد به خالف  یم یارک ر و دستییف و تغیتحر
ار یھا تنھا در اخت تابکن یف نشده است و ایھا از تحر تابکن یدار حفظ ا عھده

به  یشکظلم و سر یز از رویو سران مردم بوده و آنان ن یحیو مس یھودیدانشمندان 
را به آن  ییزھایم و چکرا از آن  ییزھایردند و چک یف میھا را تحر تابکن یل خود ایم
رده و خودش کگر واگذار نید یسکقرآن را به  یافزودند، اما خداوند حفظ و نگھدار یم

 .٣»باشد یدار حفظ آن م عھده

                                           
 .۱۲۷، ص۲،جیالدیم ۱۹۷۵، سالالبرھان في علوم القرآن، چاپ اول -١
 .۸۹، ص۳ر خازن، جیتفس -٢
 .۳ج ر خازن،یتفس ی هی، بر حاش۱۸۹، صی، نسفکر مداریتفس -٣
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ه کر که ذِ که اوست کان داشته یمتعال ب یسپس خدا«د: یگو یر میثکامام ابن 
قرآن از  ی دارنده رده و او حافظ و نگهکنازل  صھمان قرآن است را بر حضرت محمد

 .١»باشد یم یارک ف و دستیر و تحرییھر گونه تغ

ر کو ما آن ذ«د: یگو یم ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ ﴿ :ی هیر آیدر تفس یفخرالدین راز
 ی ات دربارهین آیآن ا ی م. نمونهینک یحفظ م یادیم و زکف و یقرآن را از تحر یعنی

 باشد: یصفت قرآن م

�ِيهِ ﴿
ۡ
 .]۴۲[فصلت:  ﴾ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلفِهِ  ۡلَ�ِٰطُل ٱ�َّ يَأ

ِ ٱَولَۡو َ�َن مِۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿  .]۸۲[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ

ه کن یه در بر دارد و اک یامکو اح یتاب به سبب ائتالف معانکن یه اکو بدانند («
 ی؟) و اگر از سو خدا نازل شده است یاست، از سو یگرید بخش دیاز آن مؤ یبخش

. پس اگر گفته »ردندک یدا میپ یرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراوانیغ
قرآن در مصحف شدند در  یآور ن است پس چرا صحابه مشغول جمعیشود: اگر چن

ند که خدا حفظش ک یزیحفظ قرآن را داده است و چ ی متعال وعده یه خداک یحال
ه صحابه قرآن را کنید گفت: ایاش وجود ندارد؟ در جواب با درباره یگر ترسید

قرآن در مصاحف از اسباب حفظ قرآن توسط  یآور ن جمعیاند، ھم ردهک یآور جمع
 یا ا نقطهیه حرف کرد ک یتالش م یسک: اگر -دیه گوکنجا تا آ -باشد یمتعال م یخدا

ر و یین دروغ است و تغیگفتند: ا یا به او مین دنیر دھد، قطعًا اھل اییاز قرآن را تغ
تاب کاز  یحرف ی خواست لھجه یبت اگر میباھ یاستاد یالم خداست. حتکف یتحر

استاد! درستش  یا ینک یگفتند: اشتباه م یان به او مکودکر دھد، قطعًا ییخدا را تغ

باشد. و بدان  یم ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ ﴿ :ی هین ھمان مراد آین و چنان است. ایچن
حاصل  ین حفظ و نگھدارین چنیمانند قرآن، ا یآسمان یھا تابکاز  یکچ یھ یه براک

ر و ییف و تغیه تحرکنیست مگر این یتاب آسمانکچ یر از قرآن ھینشده؛ چون غ
از آن، صورت گرفته است، و مصون و محفوظ  یمکا یاد یز یھا در بخش یارک دست

 یھا ھا و خواست زهیه انگک یف با وجودیتحر یھا صورت یتاب از تمامکن یماندن ا

                                           
 .۵۴۷، ص۲ر، قاھره، جیثکر ابن یتفس -١
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ردن آن، متحقق کدن و تباه یف و باطل گردانیان بر تحریحیان و مسیھودیملحدان و 
 .١»باشد ین معجزات میبوده از بزرگتر

 اثبات تحریف قرآن یشیعه برا یها کتاب
ث یات و احادیر قرآن تنھا به آوردن رواییف و تغیعه راجع به تحریدانشمندان ش

 ینه در ھر عصرین زمیه در اکاند بل ردهکتفا نکت شده از امامان معصوم شان ایروا
ن یجھت اظھار ا» ف در قرآنیر و تحرییتغ«تحت عنوان:  یا جداگانه یھا تابک

ن طبق پندار خودشان، آن را یاند و با ادله و براھ ردهکف یتصن کو ناپا ثیخب ی دهیعق
 اند. اثبات نموده

ن ی، در ایان، احمد بن خالد برقیعینان از نظر شیعه و ثقه و مورد اطمیخ شیش
 ی، آقایعیه رجال شناس مشھور شکطور  رده ھمانکف یف تصنیتاب تحرکنه یزم

ن مسأله را اظھار داشته یش ایتابھاکدر  یو نجاش» الفھرست«تابش، کدر  یطوس
 است.

ه کگونه  رده آنکف یتصن» رییل والتغیالتنز«تاب کز ین یپدرش، محمد بن خالد برق
 گفته است. ینجاش

 یعنینداشته،  ییث اشتباه و خطایدر حد -عهیش ی طبق گفته -هک یا خ و ثقهیش 
ف یرا تأل» فیالقرآن التحرل من یالتنز«تاب کنه ین زمیبن حسن بن فضال در ا یعل
 رده است.ک

رده کف یرا تصن» لیف والتبدیالتحر«تاب کن موضوع، یدر ا یرفیمحمد بن حسن ص
 اظھار داشته است.» الفھرست«تاب کدر  یه طوسکگونه  ھمان

معروف به  یعیدارد. نامبرده استاد مفسر ش» القرءات«تاب کسار، یاحمد بن محمد 
 ینجاش» الرجال«تاب کو  یطوس» الفھرست«تاب که در کار است ھمان گونه یابن ماھ

 آمده است.
 رده است.کف یتأل» فیل و التحریالتنز«تاب کز ین یمان حلیحسن بن سل

 ةقراء«تاب کار معروف به ابن حجام، یبن مروان ماھ ی، محمد بن علیعیمفسر ش
 دارد.» تیأھل الب ةن وقراءیر المؤمنیأم

                                           
 .۳۸۰، ص۵م مصر، جی، چاپ قدیب، رازیح الغیر مفاتیتفس -١
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دارد. ابن شھر آشوب » أمیر المؤمنین ةقراء«تاب ک، یابوطاھر عبدالواحد بن عمر قم
 ھار داشته است.ن مطلب را اظیا» معالم العلماء«تاب کدر 

 یگرید یھا تابک» سعد السعود«تابش کان در یعیخ بزرگوار شیبن طاوس، ش یعل
توان به  یه از آن جمله مکعه را آورده است یف قرآن از نظر شیتحر ی نهیدر زم

 یالرد عل« ،»تیالرسول وأھل الب ةقراء«، »لهیله وتنزیر القرآن وتأویتفس« یھا تابک
تاب که ابن شھر آشوب در مناقب خودش گفته است، و کگونه  ھمان» لیأھل التبد

 .١ردکاشاره » یاریالس«
اند، به ھمان صورت  ردهکف یتأل ییھا تابکن موضوع ین در ایه متقدمکطور  ھمان

تاب معروف و کتوان به  یه از آن جمله مکاند،  ردهکف یتأل ییھا تابکز ین نیمتأخر
ن بن محمد یرزا حسیاثر م» فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب األرباب«مشھور 

جامع و مفصل  یتابکتاب، کن یرد. اکاشاره  یھجر ۱۳۲۰سال یمتوفا یبرسط یتق
جامع ارائه امل و ک یف در قرآن، بحثیراجع به اثبات تحر یعین محدث شیه اکاست 

ار نموده و آن را ناپسند کف قرآن را انیه تحرکان را یعیاز ش یسانک ینموده و رأ
 یتابکاند، رّد نموده و آنان را مورد سرزنش قرار داده است. سپس به دنبال آن  دانسته

ف یتأل» فصل الخطاب«تاب کاز شبھات وارده به  یبه برخ ییگر جھت رد و پاسخگوید
 .٢رده استک

                                           
 .۲۹، ص»فصل الخطاب في إثبات تحریف کتاب رب األرباب«کتاب: به نقل از  -١
ف قرآن نبوده یتاب قائل به تحرکن یدر ا یطبرس ید نوریتواند بگو یم یسکان، ین بیا پس از  ایآ -٢

 یصاف یر در قرآن وجود ندارد. آقاییف و تغیه تحرکتاب، اثبات نموده کن یس او در اکه بر عکبل
» فصل الخطاب«تاب که کند ک یگمان م یا ویب دھد؟ آین سخن فریرا با ا یسکخواھد چه  یم

ه کنید تا ایشتر دروغ گویھر چه ب یخواھد با گستاخ یا میر از او وجود ندارد یگر غید یسکنزد 
 یخواھ یه آنچه مکان ندارد ک! امیصاف یآقا ید. نه ایگو یه او راست مکنند کشنوندگان گمان 

 ینند مادامکن ییشما را تب یه دروغ و افتراکھستند  یسانکان مردم یند؛ چون در مکدا یتحقق پ
گاه باشید. پس بشنوییگو یه دروغ مک د تا ینک ق را وارونهیان ندارد حقاکه ھرگز و ھرگز امکد ید و آ

ه کمھم  یا قهیجز وث یطبرس یتاب نورکب بخورند. ھمانا یم القلب فریآن، افراد سل ی لهیبه وس
ه کند ک یان میتاب بکن یست. این یزیباشد، چ یعه از اول تا آخرشان میش ی دهیعق ی در بردارنده

ن یدر ا مان ندارند. ما،ینوشته شده ا یامروز یھا ه در جلد مصحفک ین قرآنیان به ایعیش
اعتقاد  ی نهین عبارات در زمیه اکم یردکعبارات را رھا  ی هیم و بقیور را آوردکتاب مذکمان  مبحث

 م.یردکر که ذکاست  یتر از عبارات نیشتر و ننگیف قرآن، بیعه به تحریش
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ن یردن اکار کرامون اثبات و آشیپ یمتعدد یھا تابکعه یز شیھند ن ی قاره در شبه
به نام  یتابکعه یاز دانشمندان ش یکیاند.  ردهکف یباطل و زشت، تأل ی دهیعق
رزا ین دانشمند، میرده است. نام اکف یتأل» نیتاب مبکات ین و نقص آیاتبکف یتصح«

 باشد. یم یسلطان احمد دھلو
ه به ک یادیز یھا تابکگر یو د ینوکد محمد مجتھد لیس اثر» یةحیدر بةضر«تاب ک
ف شده یتأل یھا تابکاز  یگرید ی ف شده، نمونهیو اردو تأل یو عرب یفرس یھا زبان

 باشد. یان میعیف قرآن از نظر شیراجع به تحر
ه مورد کف قرآن یتحر ی دهیان عقیب یه براکعه ھستند یاز دانشمندان ش یاریبس

توان  ینان میا ی اند. از جمله شان آوردهیھا تابکجداگانه در  یاست، ابوابعه یاتفاق ش
عقوب یث؛ محمد بن یعه در حدیخ بزرگ شی، شیم قمیبن ابراھ ی، علینیلکبه استاِد 

باب أنه مل جيمع القرآن كله إالّ «ه آن را که یدر شرح الواف یاظمکد محمد ی؛ سینیلک

 ةباب يف األئم«تحت عنوان  یه بابک» البصائر«تابش کخ صفار در ینام نھاده؛ ش »مةاألئ

آورده است؛ و سعد بن عبدالله در  »رسول اهللا یأن عندهم مجيع القرآن الذي أنزل عل

آورده و  »باب التحريف يف اآليات«تحت عنوان  یباب» ناسخ القرآن ومنسوخه«تابش ک
 رد.کطور تا آخر اشاره  نیھم

د و فقه و اصول، از یر و عقایث و تفسیحد ی نهیزم عه دریش یھا تابکاز  یتابکچ یھ
 ست.ین یم خالیراد و نقص در قرآن عظیب و ایع

نند، فرا ک یار مکعه را انیف قرآن از نظر شیتحر ی دهیه عقکان یعیاز ش یسانکما 
ف نشده و یه قرآن تحرکد ینک یه شما ادعا مک یم: مادامیپرس یم و از آنان میخوان یم
ه ک یسانک ی م نشده، پس دربارهکاز آن  یزیبه قرآن موجود اضافه نشده و چ یزیچ

ه کن خاطر ید به اینک یر میفکا آنان را تید؟آییگو یف قرآن ھستند، چه میقائل به تحر
 اند؟ ه آنان از امت اسالم خارج شدهکد یدھ یا فتوا میر ھستند؟ و آیفکآنھا مستحق ت

م ینیاند. پس بب فتوا داده ین رأیدان اھل سنت به اان و دانشمنیشوایه پکگونه  ھمان
 ب دھند.یخواھند مسلمانان را فر یرند و میگ یار مکه را به یتق ینان تا چه حدیا

ه در بحث کگونه  ھمان -دیو ترد که بدون شکاست  ین مطلب از مواردیا
ف یاسالم به تحر یاز عصرھا یان در ھر عصریعیش ی ھمه -میردکمان اثبات  یطوالن

ف قرآن از جانب یار تحرکدارند، و ان ین اعتقادینون ھم چنکقرآن اعتقاد داشته و ا
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رادات و یز و فرار از ایار به خاطر گرکن انیه اکست، بلیقت نیصداقت و حق یآنان، از رو
ه کن خاطر است یا به ایباشد  یاعتراضات مسلمانان و طعنه و سرزنش طعنه زنندگان م

پنھان آنان، رسوا شده  ی هیشف شده و قضکعه یش ی دهیراز پوش هکاند  ردهک کآنان در
 .١است

 واهللا ويل التوفيق واحلمدهللا ربّ العاملني

                                           
مورد مدح و  ید لطف الله صافیاز جانب س یطبرس ینور ین بن محمد تقیرزا حسیو گرنه چرا م -١

ند، به کعه رفع ین اتھام را از شیخواھد به زور ا یم یه با گستاخک یسکرد؟ یگ یقرار مش یستا
با ھم منافات و تعارض  ییھا ن گفتهیر در قرآن اعتقاد ندارند. چنییف و تغیعه به تحریه شکنیا

ند و آن ک می ف قرآن را دفعیبر تحر یان مبنیعیاعتراض وارده به ش یبار یصاف یدارند، چون آقا
زشت  ی دهین عقیه به اکند ک یش مید و ستایرا تمج یند، سپس در ھمان مبحث مردک یرد م را

ح و یصح ی ده را با ادلهین عقیه اکست و بس، بلیف قرآن معتقد نیمعتقد است، تازه او تنھا به تحر
 هکامل و مفصل کقطور و جامع و  یتابکنه ین زمیند و در اک یعه اثبات میواضح و روشن از نظر ش

ش ید و ستایرده است. آخر تمجکف یرد، تألیگ ین مبحث را در بر میا و جھات ایزوا یتمام
اند  ح نمودهیف در قرآن تصریه به وقوع تحرک یعه با وجودیدانشمندان بزرگ متقدم از نظر ش

س که معروف است ھر ک یرند؟ در حالیگ ید و احترام قرار مینان مورد تمجیست؟ چرا ایچ یبرا
ه ک یسکرد؛ چون یگ یند، مورد احترام و بزرگداشت قرار نمکار کن را انید یھا هیان و پاکاز ار یکی
ر قرار ید، بنا به اجماع مسلمانان، مورد اھانت و تحقیار نماکن را انیھات دیات و بدیاز ضرور یکی

 ن اصًال وجود ندارد.یس اکشود، و ع یرد و خوار میگ یم





 
 

 فصل سوم:
 شیعه و دروغ

دو لفظ مترادف . انگار این درخشد می ھر جا سخن از دروغ به میان آید، نام شیعه
ھستند و ھیچ فرقی با ھم ندارند. لذا اولین روزی که این مذھب تأسیس و تدوین شد، 
شیعه و دروغ، الزم و ملزوم ھم شدند. اولش از دروغ شروع شد و بعد با دروغ ھمراه 

 بود.
ای به غیر از  ی دروغ بود، به آن رنگ تقدس زدند و با کلمه از آنجا که شیعه، زاده

را برایش به کار بردند. منظورشان از » تقیه«ی  از آن تعبیر کردند و واژه اسم خودش
اند  تقیه اظھار چیزی خالف باطن است. در تمسک به تقیه چنان راه افراط را پیموده

که آن را اساس دین خود و اصلی از اصول آن شمردند تا کار به جایی رسید که به یکی 
تقیه «کند که:  ن یعقوب کلینی آن را روایت میی خود نسبت دادند و محمد ب از ائمه

این ». جزو دین من و دین آباء و اجداد من است و کسی که تقیه ندارد ایمان ھم ندارد
 .١حدیث را ابوجعفر، امام پنجم شیعیان گفته است

به من گفت:  ÷کلینی باز ھم روایت کرده که ابوعمر اعجمی گفت: ابوعبدالله
 .٢»دین است دین، در تقیه است و کسی که تقیه نداشته باشد بیای ابوعمر، ُنه دھم «

گفته است: تقیه  ÷کلینی در صحیح خود از ابوبصیر روایت کرده که ابوعبدالله
جزو دین خدا است. گفتم: جزو دین خدا است؟ گفت: بله، به خدا قسم جزو دین خدا 

 . ٣»است
کتمان حق و اظھار باطل ای است که دارند و تقیه چیزی جز  این دین و عقیده 

گوید:  اند که سلیمان بن خالد می نیست. آنان در این زمینه حدیثی وضع کرده

                                           
 .۴۸۴، ص۱. ھمان، ھند، ج ۲۱۹، ص۲، جایران(باب تقیه)،  األصول يالکافی ف -١
 . ۴۸۲، ص۱. ھمان، ھند، ج۲۱۷، ۲ھمان، ایران، ج -٢
 . ۴۸۳، ص۱. ھمان، ھند، ج۲۱۷، ص ۲ھمان، ایران، ج -٣
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ای سلیمان، شما بر دینی ھستید، ھر کس آن را کتمان کند « گفت: ÷ابوعبدالله
 .١»کند دھد و ھر کس آن را اظھار کند خداوند او را زبون می خداوند به او عزت می

 ی: د، با آیهپس تکلیف این اعتقا

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

ُ
 ﴾ۥۚ بَّلِۡغ َمآ أ

 .]۶۷[المائدة: 

ای فرستاده، آنچه را که از سوی پروردگارت «شود؟! معنای آیه چنین است:  چه می
 . »ای چنین نکنی پیام خدا را به مقصد نرسانیده بر تو نازل شده است تبلیغ کن و اگر

 فرماید: در جای دیگری می

ۡعرِۡض َعِن  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿
َ
  .]۹۴[الحجر:  ﴾٩٤لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱبَِما تُۡؤَمُر َوأ

  ».شود آشکار کن و از مشرکان روی بگردان آنچه را که به تو دستور داده می«
اش را اظھار  را اعالن و کلمهدر حجة الوداع در حالی که دین خود  صپیامبر

اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب فأال هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: ا� « کرد فرمود: می
یا پیام را رساندم؟ آیا تبلیغ انجام شد؟ ھمه گفتند: بله، آ« :٢»مبلغ أوىع من سامع

ا کسانی که فرمود: خدایا، گواه باش. پس حاضران پیام را به غائبین برسانند. چه بس
 .»کنند، آن را از حاضران بھتر بفھمند بعدًا پیام مرا دریافت می

مبلغ  فبلغه كما سمعه، فرب سمع منا شيئاً  مراً ا اهللا نرّض « در جایی دیگر فرمودند: 
خداوند کسی را شاداب گرداند که از ما چیزی شنید و به دیگران «: ٣»أوىع هل من سامع

شنوند از کسانی که  بسا کسانی که بعدًا پیام مرا می چنان که شنیده بود رساند. چه
گاه پیام مرا می  ».تر باشند و بھتر بفھمند رسانند آ

از من به دیگران برسانید حتی اگر یک « :٤»ةبلغوا ع� ولو آي« ھمچنین فرمودند:
 ». آیه ھم بوده باشد

 ی خود: خداوند پیامبران خود را با این فرموده

                                           
 .۴۸۵، ص۱. ھمان، ھند، ج۲۲۲، ص ۲ھمان، ایران، ج -١
 متفق علیه. -٢
 بخاری آن را روایت کرده است. -٣
 ت.بخاری آن را روایت کرده اس -٤
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ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  �َّ َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ  �َّ
َ
ۗ ٱَوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ  .]۳۹[األحزاب:  ﴾�َّ

رسانند و از او بیم دارند و از  ھای خداوند را می کسانی که پیام«ستوده است. یعنی 
  ».احدی جز خدا کمترین ھراسی ندارند

 ی خود: فرمودهرا با این  صھمچنان که یاران پیامبر

َ ٱرَِجاٞل َصَدقُواْ َما َ�َٰهُدواْ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱّمَِن ﴿ ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ ن  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ
لُواْ َ�ۡبِديٗ�  َۡجزَِي  ٢٣يَنَتِظُرۖ َوَما بَدَّ ُ ٱّ�ِ ِٰد�ِ�َ ٱ �َّ َب  ل�َّ إِن َشآَء  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱبِِصۡدقِهِۡم َوُ�َعّذِ

ۡو َ�ُتوَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ 
َ
َ ٱأ  .]۲۴-۲۳[األحزاب:  ﴾٢٤َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ

که با خدا بستند صادقانه  یھستند که بر سر عھد یمؤمنان مردان یاندر م«
)، و یدندخود را به آخر بردند (و در راه او شربت شھادت نوش یمانپ یبعض اند؛ یستادها

 ینخود ندادند. ھدف ا یماندر عھد و پ یلیو تبد ییردر انتظارند؛ و ھرگز تغ یگرد یبعض
است که خداوند صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دھد، و منافقان را ھرگاه اراده کند 

 یمچرا که خداوند آمرزنده و رح یرد؛(اگر توبه کنند) توبه آنھا را بپذ یا یدعذاب نما
 »است.

 ستوده است.  

و از سرزنش « ]۵۴[المائدة:  ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� ﴿ فرماید: می گریدر جای دی
 .»ھراسند ای نمی کننده ھیچ سرزنش

 ھمچنین منافقان را به دلیل دروغگویی، نکوھش کرده است و فرموده:

ْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱإَِذا َجآَءَك ﴿ ِۗ ٱقَالُوا ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱوَ  ۥَ�ۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُ�ُ  �َّ َّ� 
  .]۱[المنافقون:  ﴾١لََ�ِٰذبُونَ  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱ�َۡشَهُد إِنَّ 

ی  دھیم که تو فرستاده گویند ما شھادت می آیند می وقتی منافقان به پیش تو می«
دھد که  ی او ھستی و خدا شھادت می داند که تو فرستاده خداوند ھستی و خدا می

  ».منافقان دروغگو ھستند
 اوصاف منافقان را چنین بیان فرموده:

﴿ ْ ِينَ ٱ�َذا لَُقوا َما  �َّ ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�َّ ْ إَِ�ٰ َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا ْ قَالُٓوا َءاَمُنوا
 .]۱۴[البقرة:  ﴾١٤َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ 
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ایم و وقتی با شیاطین (و  گویند ایمان آورده برسند، میوقتی منافقان به مؤمنان «
سران) خود خلوت کنند، گویند ما با شما ھستیم. جز این نیست که ما تنھا 

 . »کننده [مؤمنان] ھستیم مسخره
 سپس سزای منافقان را بیان فرموده است:

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿ ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
 .]۱۴۵[النساء:  ﴾١٤٥َد لَُهۡم نَِصً�اَولَن َ�ِ  �َّارِ ٱِمَن  ۡ�

ترین قسمت آتش قرار دارند و ھرگز برایشان کمکی نخواھی  منافقان در پایین«
 .»یافت
پیامبر خدا نیز، از دروغ نھی کرده و آن را نکوھش کرده است و ھمواره دستور به  

کنند که  می راستگویی داده و آن را ستوده است. بخاری و مسلم این حدیث را روایت

علي�م بالصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب، و�ن الرب يهدي إىل « حضرت فرموده است:
، و�يا�م اجلنة، وما يزال الرجل يصدق و�تحرى الصدق حىت ي�تب عند اهللا صديقاً 

والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور، و�ن الفجور يهدي إىل انلار، ومازال الرجل 
ملتزم به راستگویی باشید؛ « »ي�تب عند اهللا كذاباً ي�ذب و�تحرى الكذب حىت 

کند و نیکویی و نیکوکاری آدمی را به  زیرا راستگویی آدمی را به نیکویی ھدایت می
گفتار باشد و راستگویی را پیشه کند نزد  رساند و اگر شخصی ھمواره راست بھشت می

بپرھیزید؛ زیرا دروغ شود و از دروغ  خداوند اسم او صدیق (بسیار راستگو) نوشته می
 کند و گناه و نافرمانی آدمی را به دوزخ می انسان را به گناه و نافرمانی ھدایت

کشاند، و اگر شخصی ھمواره دروغگو باشد و دروغگویی را پیشه کند، نزد خدا اسم  می
 (بخاری و مسلم روایتش کرده اند). .»شود می او کذاب (بسیار دروغگو) نوشته

كربت خيانة « فرمود: له ثقفی گفته است که از پیامبر شنیدم میسفیان پسر عبدال
اینکه تو با برادرت صحبت « »هو لك به مصدق وأنت به اكذب أن حتدث أخاك حديثاً 

 .١»کنی و او تو را تصدیق کند و تو به او دروغ بگویی، خیانت بسیار بزرگی است
 
 

                                           
 ابوداود روایتش کرده است. -۱
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 تقیه، دین و شریعت شیعیان است
مسلمانان بود که به دستور خداوند و سفارش پیامبر ی  آنچه که گذشت عقیده

اند و حتی جزو  ، آن را باور دارند، اما شیعه دروغ را در اعتقادات خود گنجاندهصخدا
شمارند. شیخ صدوق و شیخ محدثان شیعه، محمد بن علی  اعتقادات اساسی خود می

 ید: گو می» اعتقادات«ی معروف خود  بن حسین بن بابویه قمی، در رساله
تقیه واجب است و ھر کس آن را ترک کند چنان است که نماز را ترک کند. تقیه تا 
زمان ظھور مھدی واجب است و از میان برداشتن آن جائز نیست ھر کس قبل از 

گمان از دین خدا خارج شده و از امامیه به شمار  ظھور مھدی، تقیه را ترک کند، بی
و ائمه  صا ترک تقیه، با خدا و رسول خداآید و از دین آنان خارج است و ب نمی

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ ی: مخالفت کرده است. از امام صادق سؤال شد که معنی آیه
َ
إِنَّ أ

ِ ٱ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ
َ
ترین شما نزد خدا کسی  یعنی گرامی«چیست؟ گفت:  ]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 .١»است که بیشتر تقیه کند
نرود؟ آنان در این باب نیز، دروغ را به پیامبر  آخر چگونه جزو اعتقاداتشان به شمار

مثال مؤمنی که تقیه نکند، ھمچون «اند که گویا فرموده است:  نسبت داده صخدا
 .٢»جسدی است که سر نداشته باشد

طالب، نقل کرده اند:  از نخستین امام معصوم شان ـ به زعم خودشان ـ علی ابن ابی
با آن خود و برادرانش را از فاجران مصون  تقیه از برترین اعمال مؤمن است، که«

 ».٣دارد می
اگر تقیه نبود دوست و دشمن از «اند که:  از امام سوم، حسین بن علی، نقل کرده 

 .٤انگار دروغ مالک شناختن شیعه است». شدند ھم شناخته نمی
خداوند ھر گناھی را بر مؤمن «که: اند  از امام چھارم، علی بن حسین، نقل کرده 
 ». ٥دوم حقوق برادران –وای بر این گناه!  –بخشد جز دو گناه: یکی ترک تقیه  می

                                           
 .ھـ۱۲۷۴اعتقادات (فصل تقیه)، ایران،  -١
 . ۱۶۲تفسیر عسکری، ھند، جعفری، ص -٢
 . ۱۶۲ھمان، ص -٣
 . ۱۶۲ھمان، ص -٤
 . ۱۶۴ھمان، ص -٥
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ی تقیه،  راستی، چه چیزی به اندازه«اند که:  از امام پنجم شان، باقر، نقل کرده
 . ١»گمان تقیه بھشت مؤمن است ی روشنی چشم من است. بی مایه

و در باطن مخالف  به ظاھر با آنھا ھمنشینی کنید«در جای دیگری گفته است: 
 .٣»٢باشید

اند که  ی ابوعبدالله، نقل کرده از امام ششم، جعفر بن باقر ملقب به صادق با کنیه 
ای حبیب، در دنیا ھیچ چیز نزد من به «خطاب به حبیب (نام راوی) گفته است: 

اش را  ی تقیه محبوب نیست. ای حبیب! ھرکس تقیه داشته باشد خداوند درجه اندازه
 ». ٤دارد خواھد کرد و ھر کس تقیه نکند خداوند او را پایین نگه میبلند 

                                           
 .۲۲۰، ص ۲الکافی في األصول (باب تقیه)، ایران، ج  -١
خطیب به خاطر آنچه که صادقانه در این باره دانیم چرا لطف الله صافی به آقای محب الدین  نمی -٢

اولین چیزی «کند؟ عین عبارت خطیب چنین است:  می ی خویش نوشته است، اعتراض در رساله
که مانع وحدت و نزدیکی میان ما و شیعیان است، چیزی است به نام تقیه؛ چون شیعه دینی 

طن دارند، برای ما آشکار کنند در داند که آنان برخالف آنچه که در با می است که برایشان جایز
نتیجه انسان ساده دل از ما گول حرف ھایشان را بخورد که آنان به وحدت و نزدیکی تمایل دارند، 

 )الخطوط العریضةکنند. ( نمی پسندند و بدان عمل نمی حال آنکه اصًال این را نخواسته و آن را
م خود روایت کرده اند، از اما» صول کافیا«). آیا در این روایت که در صحیح شان ۶ط  ۹و  ۸:ص(

 چیزی غیر از سخنان خطیب وجود دارد؟
 گیرد کسی که نمی ی مردم قرار آیا مورد مسخره«پس منظور آقای صافی از این سخن چیست:  

 گوید: شیعه چون قائل به تقیه ھستند، ھیچ اقرار و اعترافی در عقایدشان از آنان پذیرفته می
 ۲۶:، صیصاف، اثر بی(مع الخط» کنند؟ می خالف باطن خود چیزی را اظھار شود؛ چون آنان نمی

 .)۱ط
ی شیعه را شناخت؟ آیا آقای  گیرد پس از آنکه اقوال ائمه می ی مردم قرار چه کسی مورد مسخره 

کند که در دنیا کسی جز خودشان از اھداف و نیات و اسرارشان علم و اطالع  می صافی گمان
 ی مردم کند که ھمه می بتوانند کسانی را فریب دھند؟ یا آقای صافی گمان ندارد تا در نتیجه

گوید  اش می خبرند؛ مثل فالن شیخ مصری، که شیعه توانست فریبش دھد و آقای صافی درباره بی
گاه تر و بابصیرت تر است؟ در حالی که ای آقای صافی! الزم نیست ھر کس به  که او از خطیب آ

گاه و ماھر باشد؛ چون چه بسا عالمانی بوده مناصب و درجاتی برسد، که به خاطر  اند  لزومًا عالم و آ
 سخن حق و دوری از باطل، به دنیا و تعلقات آن نرسیدند.

 .۲۲۰، ص۲الکافی فی األصول، ایران، ج -٣
 . ۲۱۷ھمان، ص -٤
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ی باطل و تھمت نیز جایز است، این جز افتراھا  اینکه آقای صافی اظھار داشته که تقیه از نظر سنی 

را برای احدی از مسلمانان نه خودشان ھا  ی شیعه بزرگ چیز دیگری نیست؛ چون اھل سنت تقیه
دانند. حاشا لله اگر ظاھر آنان خالف باطن شان و گفتارشان خالف  نمی و نه دیگران جایز

بوده اند،  اعتقادشان باشد. چون آنان از دیرباز به صداقت و راستگویی و امانت و وفاداری معروف
کند. این چیزی است که  می واالی انسانی منعھای  ولی شیعیان دیانت شان آنان را از این خصلت

امامان شان بدان اعتراف کرده و در کتاب ھایشان روایت شده است؛ کلینی از عبدالله بن یعفور 
ار در شگفتم از کنم، بسی می من با مردم رفت و آمد«روایت کرده که گوید: به ابوعبدالله گفتم: 

دارند و آنان صداقت و امانت و  می دارند و فالنی و فالنی را دوست می افرادی که شما را دوست
دارند و آن امانت و صداقت و  می وفاداری دارند، ولی افراد دیگری ھستند که شما را دوست

به من کرد و وفاداری را ندارند. راوی گوید: ابوعبدالله نشست، پس ھمچون انسان خشمگین رو 
 ».سپس گفت: کسی که به والیت امامی که از جانب خدا نیست، از خدا اطاعت کند، دین ندارد

 ط الھند). ۱ج ۱۲۳۷:ص(األصول  یف یافک(ال
این فضیلتی است که دشمنان بدان  اند. بنگر ای آقای صافی! این چیزی است که در گذشته گفته 

 اند. گواھی داده
ی صدق و  احمد بن حنبل؛ منادی حق، و مالک بن انس؛ آشکار کنندهکه اند  اھل سنت کسانی 

ی آنچه که باور داشت، و ابن تیمیه، شمشیر براِن کشیده شده، و  راستی، و ابوحنیفه؛ اعالن کننده
ی باطل و مردانی که تاریخ را از قربانی و فداکاری و جرأت و شھامت شان  ابن حزم، در ھم کوبنده

کنند و به آنان  می ھمان طور که از آنان روایت–در حالی که امامان شیعه اند  دهُپر کرده اند، پرور
پوشاندند و خود را زیر نقاب  می در غارھا پنھان بودند و خودشان را با روبند -دھند می نسبت
بردند. اینان کجا و آنان کجا؟ آنان، کسانی بودند که جریر  می کردند و به دروغ پناه می پنھان

 گوید: شان میدرباره 

ــــثلهم ــــي بم ــــائي فجئن ــــك آب  أولئ
 

 ذا مجعتنـــــا يـــــا جريـــــر املجـــــامعإ 
 

آزاده و دلیر را ھای  آنان پدران من ھستند، ای جریر! مانند آنان را برایم بیاور ھر گاه تمام انسان« 
 ».جمع کردی

توانند گول  نمی خورند و مسلمانان نمی پس ای آقای صافی! با فریب و نیرنگ تو مسلمانان فریب 
 چنین فریبی بخورند.

وحدت و یکپارچگی با صداقت و اخالص یک طرف و دروغ و نیرنگ طرف دیگر ممکن نیست،  
بلکه باید اخالص و صداقت از ھر دو طرف باشد. و این جز با برائت و بیزاری جستن از مسلک 

رای آن و دفاع از یابد. معلوم است که در صورت تمسک جستن به تقیه و تعصب ب نمی تقیه تحقق
 آن، امکان تحقق وحدت وجود ندارد.
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از امام ھفتم، موسی بن جعفر نقل است که گویا به یکی از مریدانش، علی بن سوید، 
شود، مگو که باطل  رسد یا به ما نسبت داده می آنچه را که از ما به تو می«نوشته است: 

دانی من فالن قضیه را چرا چنین  را تو نمیدانستی؛ زی است، حتی اگر خالف بود و می
دھم یا خواھم داد،  ام به آنچه به تو خبر می ام یا در چه وضعی قرار داشته و چنان گفته

 ».١ایمان بیاور و ھر چیزی را از تو خواستیم که پنھان کنی، فاش مکن
ع کسی که تقیه ندارد، ور«اند که:  از امام ھشتم، علی بن موسی رضا نقل کرده 

ترین شما  دین است و کسی که تقیه را رعایت نکند، ایمان ندارد و ارجمند ندارد و بی
نزد خدا کسی است که بیشتر تقیه کند. گفتند: ای فرزند پیامبر، تا کی باید تقیه کند؟ 
گفت: تا آن وقت معین که ظھور مھدی است. ھر کس قبل از ظھور مھدی تقیه را ترک 

 . ٢»کند از ما نیست
شمارند و در  ی دروغ که آن را این چنین مقدس می ی شیعه است درباره عقیدهاین 

 کنند.  آن غلو می
تواند به آنان اعتماد کند و حرفشان را باور کند یا با آنھا  آیا پس از این، کسی می

که » امداد امام«ھمراه شود و متحد گردد؟! چه راست گفته عالم شیعه مذھب ھندی 
مذھب اھل سنت دو چشمه ھستند و دو مسیر متفاوت دارند و  مذھب امامی و«گفت: 

تا قیامت ھم چنین خواھند بود. دور از ھم جریان دارند و اجتماعشان ممکن 
 .٣»نیست

ھایی  خطوط پھن برای پایه«اش چه درست گفته است:  در عنوان رساله/ خطیب
ن نزدیکی میان آن ی امامی اثناعشری بر آنھا بنا شده است، و محال بود که دین شیعه

 ».و میان اصول اسالم و تمام مذاھب و فرق آن
آخر چگونه ممکن است راست و دروغ و راستگو و دروغگو کنار ھم قرار گیرند، آن  

پندارد و معتقد  ھم نه یک دروغگوی عادی بلکه دروغگویی که دروغ را یک ضرورت می
بگوید؛ افزون بر این باور تواند دروغ  می است که ھر کجا خواست با کمترین توجیه

 دارد که دروغ، از بزرگترین طاعات است. 

                                           
 ، ضمن شرح حال علی بن سوید.۳۵۶کشی، رجال، کربالی عراق، ص -١
 . ۳۴۱اردبیلی، کشف الغمة، ص -٢
 . ۴۲و  ۴۱مصباح الظلم (به زبان اردو)، ھند، صص -٣
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 تقیه چیزی جز دروغ محض نیست
اند که منظورشان از تقیه دروغ نیست، بلکه مراد از  بعضی از شیعه، اظھار داشته

کردن آن است. اما  آن، پنھان کردن موضوع یا امری است که جان در گرو پنھان
اند؛ زیرا در تقیه قصد  باز در این سخن ھم، دروغ گفتهحقیقت چیز دیگری است و 

دارند که دروغ بگویند و تنھا منظورشان دروغ و نیرنگ و تظاھر به چیزی است که باور 
 ندارند. این ھم شواھد و دالیل آن:

 ÷از ابوعبدالله» الکافی فی الفروع«محمد بن یعقوب کلینی در صحیح خود  
ی او  منافقان مرد. حسین بن علی در تشییع جنازهمردی از «کند که:  روایت می

شرکت کرد. شخصی از طرفدارانش به حسین رسید. حسین به او گفت: فالنی، کجا 
اش نماز نگزارم. حسین  کنم تا بر جنازه ی این منافق فرار می روی؟ گفت: از جنازه می

وقتی امام بر  به او گفت: تو در طرف راست من بایست و ھر چه گفتم تو ھم تکرار کن.
کننده  او تکبیر گفت، حسین گفت: الله اکبر، خدایا، بر این مرده، ھزار نفرین تباه

ات را در میان بندگان و سرزمین ھایت سزا ده و او را به حرارت  بفرست. خدایا، بنده
کرد  آتشت برسان و شدیدترین عذابت را به او بچشان؛ زیرا او از دشمنانت پشتیبانی می

 .١»ی پیامبرت کینه داشت کرد و با خانواده تانت دشمنی میو با دوس
 ÷اند که ابوعبدالله اند. گفته ھم نسبت داده صشبیه این دروغ را به پیامبر 

ی او حاضر شد.  بر سر جنازه صوقتی عبدالله بن ابی بن سلول ُمرد، پیامبر«گفت: 
قبر او نھی نکرده  عمر بن خطاب به پیامبر گفت: مگر خداوند تو را از ایستادن بر

سکوت کرد؛ دوباره عمر گفت: ای رسول خدا، مگر خداوند تو را از  صاست؟! پیامبر
به عمر گفت: وای بر تو! تو  صایستادن بر سر قبر او نھی نکرده است؟ پیامبر

دانی که چه چیزی گفتم!؟ من گفتم: خداوندا، درونش را از آتش پر کن. قبرش را  نمی
گفت: عمر با اصرار خود  ÷ه آتش جھنمش بفرست. ابوعبداللهھم از آتش پر کن و ب

 .٢»پیامبر را ناچار به اظھار چیزی کرد که مایل نبود آن را اظھار کند.
کند و به  عوام فریبی می صی تقیه. گویا پیامبر ی شیعه است درباره این عقیده

کند که خداوند منع کرده است. ھمچنین مخالفت با  می ظاھر برای منافقی استغفار

                                           
 .۹۹، ص۱ن، ھند، ج. ھما ۱۸۹، ص۳الکافی فی الفروع (جنائز، باب الصالة علی الناصب) ایران،ج -١
 .۱۸۸ھمان، ص -٢
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دھد که با آنچه  کند؛ زیرا در آنجا کاری را انجام می اوامر و نواھی خداوند را اظھار می
دانستند که پیامبر آن   دیدند، متفاوت بود و نمی می صکردند و از پیامبر اصحاب او می

شخصی را  صند. پیامبرک برایش دعای خیر می کند یا می نفرینشخص منافق را 
کردند. و این بدین معناست  کرد که یارانش برای او از خدا طلب رحمت می نفرین می

یکی نیست و ظاھرش با باطنش فرق دارد. صدھا بار پناه  صکه نھان و آشکار پیامبر
ترساند که از روی  توانی سؤال کنی: چه چیزی تا این اندازه پیامبر را می بر خدا! می

ای منافقی نماز میت بگزارد؟ با آن که در آن زمان اسالم قوی بود و عبدالله اجبار بر
شدن از  مند ھم برای بھرهآن ، کرد بن ابی تنھا از ترس شوکت اسالم بود که نفاق می

ی پلید خود  منافع و فوائد اسالم. در واقع شیعه این افترا را تنھا برای اثبات عقیده
ھم مثل امامان شیعه به قانون  صدھند که حتی پیامبرتا نشان اند  ساخته و پرداخته

 کرده است. تقیه (دروغ) عمل می
ی آرامش است. پس آیا  ی حفظ جان و مایه کنند مایه ای که اّدعا می این است تقیه 

 جای شک ھست که این تقیه عین نفاق و دروغ است؟
است. کلینی در کند به این که تقیه نفاق محض  روایت دیگری ھست که تصریح می

نزد «گوید:  کند که می به نقل از محمد بن مسلم روایت می» الروضة من الکافی«کتاب 
ابوعبدالله رفتم. ابوحنیفه ھم پیش او بود. به او گفتم: فدایت شوم، خواب عجیبی 
دیدم. ابوعبدالله به من گفت :ای پسر مسلم! خوابت را بازگو کن، عالم تعبیر خواب 

دست خود به ابوحنیفه اشاره کرد. گفتم: در خواب دیدم که وارد  نشسته است و با
ام شدم. ناگھان ھمسرم خارج شد و به استقبالم آمد و گردوی بسیار بر من نثار  خانه

کرد. من از این خواب بسیار تعجب کردم. ابوحنیفه گفت: تو مردی ھستی که در 
پس از زحمات شدید و ای آدم فرومایه طرف ھستی و  موضوع ارِث ھمسرت با عده

رسی. ابوعبدالله گفت: ای ابوحنیفه! به خدا قسم تعبیر  می ات زیاد به حقھای  تالش
درست کردی. محمد بن مسلم گفت: ابوحنیفه از نزد ابوعبدالله بیرون رفت. به او 
گفتم : فدایت شوم، من از تعبیر این دشمن خوشم نیامد. گفت: ابن مسلم، خدا به تو 

عبیر ما با تعبیر آنان یکی نیست. تعبیر او درست نبود. محمد بن مسلم بدی ندھد. ت
گفت: به او گفتم : فدایت شوم! پس تکلیف فرمایش تو که گفتی درست گفتی و سوگند 
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شود؟ در جواب گفت: من برای نادرستی تعبیرش سوگند  ھم خوردی چه می
 .١»خوردم

نبود تا ابوعبدالله جعفر از او معلوم است که امام ابوحنیفه صاحب قدرت و شوکتی  
ترسی داشته باشد، بلکه درباریان و صاحبان حکم از وی نفرت داشتند. گذشته از این 

کننده را به او  ابوحنیفه از ابوعبدالله نخواست که او را ستایش کند و جواب سؤال
 واگذار کند، بلکه ابوعبدالله، خودش او را ستایش کرد و محمد بن مسلم را به سوی

خواب محمد بن مسلم را تعبیر کرد، / ابوحنیفه راھنمایی کرد و وقتی ابوحنیفه
رفتن ابوحنیفه،  ابوعبدالله آن را تأیید کرد و سوگند ھم خورد، اما پس از بیرون 

ابوعبدالله او را در تعبیر خواب تخطئه و خود را از او تبرئه کرد. آیا این کار، غیر از نفاق 
 نام دیگری دارد؟. 

ای از کتاب خدا نیز، آمده است. موسی بن اشیم گوید:  ی آیه  نند این رفتار دربارهما
ای سؤال کرد، او جوابش را داد و  ی آیه در خدمت ابوعبدالله بودم. یک نفر از او درباره«

ی ھمان آیه از ابوعبدالله پرسید و برخالف پاسخ اول، جوابش را داد.  مرد دیگری درباره
خواست به قلبم راه پیدا کرد، تا حدی که انگار قلبم را با  می آنچه خدادر این وقت، 

شکافند. پیش خود گفتم: ابوقتاده را در شام ترک کردم در حالی که در یک  کارد می
کند. من  کرد و آمدم نزد این شخص که چنین خطای فاحشی می ھم اشتباه نمی» واو«

از ھم از ھمان آیه از ابوعبدالله سؤال کرد و در این افکار بودم که یکی دیگر وارد شد و ب
من دیگر آرام گرفتم و متوجه شدم که امام تقیه  .٢برخالف دو پاسخ قبلی جواب داد

 . ١»کند می

                                           
  . ۲۹۲، ص۸الکافی، ایران، ج -١
گیرد کسی که  نمی ی مردم قرار آیا مورد مسخره«پس منظور آقای صافی از این سخن چیست:  -٢

 گوید: شیعه چون قائل به تقیه ھستند، ھیچ اقرار و اعترافی در عقایدشان از آنان پذیرفته می
خطوطه  یف، بی(مع الخط» کنند؟ می باطن خود چیزی را اظھارشود؛ چون آنان خالف  نمی
 .)۲۶: ، صیصافاثر  ،ضةیالعر

کنند؟  می ی مردم است: شیعه یا کسانی که از شیعه انتقاد آقای صافی! چه کسی مورد مسخره 
گوید: اولین مانع وحدت و نزدیکی صادقانه میان ما و شیعیان، چیزی  می حق با خطیب است که

ی این روایت از امام  م تقیه ... آیا خطیب در این گفتار راستگو نیست؟ شیعه دربارهاست به نا
گویند، به  می آمده است، چه» کافی«معصوم شان، ابوعبدالله، جعفر که در کتاب صحیح شان 
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گویند؟ و این چه نوع تقیه  ی آن کار چه می دانستم صاحبان انصاف درباره کاش می
از کدام  ودفع کرده  کند؟ و با این ضد و نقیض گویی چه شری را است که امام می

توان در  و بر چنین کسی که چنین اعتقادی دارد، چگونه میمصیبت نجات یافته است 
توان بر کتاب یا سنت  مسائل دینی و دنیوی اعتماد کرد؟ و اساسًا چنین کسی را می

کند و چه وقت تقیه  داند که او چه وقت تقیه می امین دانست؟ و چه کسی می
 کند؟ نمی

ی اسالم و بازی  کردن اساس و پایه ل، فساد ایجادکردن در دین و ویرانآیا این عم
ی آنان از روی  ائمه -ی شیعه  به گفته -به آیات کتاب خدا نیست؟! افزون بر این، 

کردند. ابان پسر تغلب یکی از راویان کافی  تقیه، حالل را حرام و حرام را حالل می
امیه  شنیدم که گفت: پدرم در زمان بنی ÷از ابوعبدالله«گوید:  کند و می روایت می
داد که ھر باز و شاھینی که شکار شود حالل است و این فتوی از روی تقیه  فتوی می

 . ٢»کنم و آن دو حرام اند امیه تقیه نمی بود و من از بنی
ای این سخن چه چیزی ممکن است گفته شود؟ به عبارت دیگر چه حکمی  درباره

ی یک سوال، امامی! فتوی به حرام بودن و دیگری  ه دربارهدارد؟ آیا جز آن است ک
بودن داده است؟ ای بندگان خدا، آیا این دین و شریعت است؟ آیا  فتوی به حالل

بودن یک حرام فتوی دھد، در حالی که در  درست است برای یک فرد عوام که به حالل
 معتقدات خود آن را حرام بشمارد؟
ن اعتقادات را دارد، این جایز نیست چه رسد به امام یعنی برای یک عامی که کمتری

ی خداوند متعال است که  معصوم که جایز باشد چنین فتوایی بدھد. این فرموده
 فرماید: می

ِ ٱقُۡل َمۡن َحرََّم زِ�نََة ﴿ ِ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ ۡخَرَج لِعَِبادِه
َ
ّيَِ�ِٰت ٱوَ  ۦأ  .]۳۲[األعراف:  ﴾لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ

                                                                                                       
 دھد آن گونه که تصریح می مختلفیھای  ای که امام در یک آیه به خاطر تقیه جواب گونه
  کنند... می

 .۱۶۳، ص۱، ھند، جاألصول یف یافکال -١

. ھمان، چاپ ۲۰۸، ص۶یران، ج، چاپ ا»صيد البزاة والصقور وغري ذلك«باب  ،یافکالفروع من ال -٢
 .۸۰، ص۲ھند، ج
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را که خداوند از اشیای پاکیزه به عنوان روزی برای بندگان خود بگو زینتی «
 ؟! »برآورده، چه کسی حرام کرده است

 خداوند در نکوھش یھود و نصاری فرموده است:

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

َ
ِ ٱأ  .]۳۱[التوبة:  ﴾�َّ

 صپیامبر صادق و امین». ارباب قرار دادندعلما و راھبان خود را به جای خدا «
و�ذا حرموا  ،استحلوه شيئاً  اكنوا إذا أحلوا هلم«این آیه را این گونه تفسیر کرده است: 

چنان بودند که ھر گاه علما و راھبان چیزی را برایشان حالل « ١»حرموه عليهم شيئاً 
 را بر آنان حرامشمردند و ھر گاه چیزی  کردند، آنان ھم آن چیز را حالل می می
 ». دانستند می کردند، آنان نیز آن را حرام می

خداوند سبحان بیان فرموده که حالل کردن و حرام کردن چیزی مخصوص 
 فرماید: می نمی تواند این کار را بکند؛ آنجا که صخداست و حتی پیامبر اکرم

َها ﴿ ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َمآ أ ای پیامبر، چرا چیزی را که « ]۱[التحریم:  ﴾لََكۖ  �َّ

  ».کنی؟ خداوند بر تو حالل کرده بر خود حرام می
تواند حالل راحرام و حرام را حالل کند؟ تازه شیعه این حق  آخر باقر چگونه می

توانند حالل را  ی امامان معصوم شیعه می اند، بلکه ھمه خدایی را تنھا به باقر نداده
 ام را حالل کنند. حرام و حر

کند که گفته  محدث بزرگ شیعه ابوعمرو کشی در کتاب خود از حمدویه نقل می
است: محمد بن حسین از حکم بن مسکین ثقفی برای ما نقل کرد و گفت که ابوحمزه 

یعفور برایم نقل کرد و گفت که به ابوعبدالله جعفر  معقل عجلی از عبدالله بن ابی
اناری دو نصف کنی نصفی حالل و نصف دیگر را حرام کنی،  به خدا قسم، اگر«گفتم: 

ای حالل، حالل است. (آیا ابوعبدالله  ای حرام، حرام است و آن که گفته آن که گفته
این گفتار را بر او انکار کرد و کارش را رد کرد؟ ھرگز! بلکه گفت:) خداوند تو را رحمت 

فرض کرده است، کسی جز عبدالله ما ی  حقی را که خداوند درباره» کند! رحمت کند!
 یعنی تنھا او حق ما را ادا کرده است. .٢»بن یعفور ادا نکرده است

                                           
 اند. ترمذی و احمد و بیھقی در سنن خود آن را روایت کرده -١
 .۲۱۵ص ،یمحمد الشام وأب تیروا به یشکرجال ال -٢



 شیعه و سنت    ١٤٠

کردند که آنھا را خدای قرار دھند تا آنان را بپرستند تا  این چنین به مردم امر می
 ھر چه را بخواھند حالل و حرام کنند. 

ی علت اختالف  از او دربارهامام نھم شیعیان به این موضوع تصریح کرده آن گاه که 
امامان آنان ھر چه را بخواھند حالل و ھر چه را بخواھند «شیعه سؤال شد، گفت: 

آید که در دیگر  آیا برای کسی که چنین اعتقادی دارد بعید به نظر می». کنند حرام می
امور دروغ بگوید؟ کسی که در حالل و حرام مورد اعتماد نیست، چگونه در امور مباح 

توان به او اعتماد کرد؟ گذشته از این چه چیز باقر را مجبور کرده بود که چنین  می
آید که فتوای پدرش به خاطر جلب  فتوایی صادر کند؟ آیا از سخنان جعفر چنین برنمی

داد.  امیه فتوا می گوید: پدرم در زمان بنی رضایت سالطین اموی بوده است؟! زیرا او می
گوید  گویند که نزد آنان ثابت شده که جابر می ی او چه می هاگر چنین بوده شیعه دربار

ھر « ١»�سخط اهللا خرج من دين اهللا من أرىض سلطاناً «فرموده است:  صکه پیامبر
آیا شیعه حالل ». گردد کس سلطانی را با خشم خدا راضی کند از دین خدا خارج می

ی طالب در شمارد؟ پس علی بن اب کردن حرام را از موجبات خشم خدا نمی 
ایمان آن است که «گوید که گفته است:  چه می -طبق پندار شیعه-ھایش  خطبه

ترجیح دھی، حتی اگر دروغ به   راستگویی را، اگرچه برایت زیان داشته باشد، بر دروغ
 آیا در اینکه تقیه دروغ محض است، کسی تردید دارد؟». ٢نفع تو باشد

 حض استچند مثال برای اثبات اینکه تقیه دروغ م
برای این مطلب مثالھای زیادی وجود دارد؛ از جمله: سلمه پسر محرز گفت که به  

یک مرد ارمنی ُمرده و برای من وصیت کرده است. ابوعبدالله گفت: «ابوعبدالله گفتم: 
ی خود را برای  نشین ُمرده و َترکه ھای کوه از نبطی» نبطی«ارمنی چیست؟ گفتم: یک 
ر ھم به جا گذاشته است. در جواب به من گفت: نصف کل من وصیت کرده و یک دخت

گوید: این قضیه را به زراره خبر دادم. زراره به من گفت:  میراث را به دختر بده. سلمه 
گوید: باری دیگر نزد ابوعبدالله  از تو تقیه کرده است. مال از آن دختر است. سلمه 

ای.  کرده اند که تو از من تقیه  ردهرفتم و گفتم: خداوند اصالحت کند! یاران ما گمان ک

                                           
 . ۳۷۳ص، ۳، چاپ ایران، ج»معصية اخلالق من أطاع املخلوق يف«باب  ،األصول یف یافکال -١
 .۱۲۹، ص۲، چاپ بیروت، جنھج البالغة -٢
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ام، ولی من بر سر تو تقیه کردم. آیا کسی به قضیه  گفت: به خدا قسم از تو تقیه نکرده
  .١»پی برده است؟ گفتم: خیر. گفت: بقیه را ھم به دختر بده

در این فتوی ابوعبدالله نصف مال را به سلمه پسر محرز داده و او را از نصف دیگر 
کرده است. به ناچار یکی از دو حالت وجود دارد: یا حق دارد نصف را بگیرد یا محروم 

حق ندارد. اگر حق نداشت چگونه اول نصف را به او داده بود و اگر حق داشت چرا بار 
دوم پشیمان شد و فتوایش را پس گرفت؟ گذشته از این، چه چیزی بود که امام تا آن 

یق و مقلدش زراره ترسی کمتر از او داشت؟ آیا این ترسید، در حالی که رف حد از آن می
بھانه، تقیه کند یا بھتر بگوئیم دروغ بگوید یا در دین خدا  بی درست است که یکی

برخالف قول خدا و رسول خدا فتوی دھد؟ پرواضح است که مسائل میراث ربطی به 
دھد و  یر میشوند. آیا کسی که نصوص را تغی اجتھاد ندارند، بلکه با نصوص ثابت می

تواند مورد اعتماد  دھد، در مسائل دیگر می کند و برخالف آنھا فتوا می تحریف می
) آن را در ۱۱۴باشد؟ روایت دیگری ھم شبیه به این روایت ھست که کلینی در (ص 

 فروع روایت کرده است:
 ی مردی پرسیدم که از ابوعبدالله درباره«از عبدالله پسر محرز نقل است که گوید:  

برای من وصیت کرده و یک دختر ھم به جای گذاشته بود. در جواب گفت: به دختر 
نصف ترکه را بده و نصف دیگر را میان موالی تقسیم کن. برگشتم. سپس اصحاب ما 

رسد. بعدًا برای دومین بار نزدش رفتم و گفتم:  گفتند: نه به خدا، به موالی چیزی نمی
رسد، ابوعبدالله از تو تقیه کرده است. گفت:  نمیاصحاب ما گفتند که چیزی به موالی 

ام و لکن من بر تو ترسیدم که به نصف ترکه مؤاخذه شوی.  نه به خدا، از تو تقیه نکرده
اگر ترس نداری نصف دیگر را ھم به دختر بده. خداوند در آینده به جای تو آن را ادا 

 . ٢»کند می
غ را تنھا به خاطر حفظ خود تجویز آید که شیعه درو از این دو روایت چنین برمی

کنندگان، یعنی  سؤال اند. ای به دروغ عادت کرده کنند بلکه بدون ھیچ ضابطه نمی
ھا و یاران امام معصوم بودند! و جعفر  ترین شیعه عبدالله بن محرز و سلمه، از خالص

 تصریح کرده و گفته است که از روی ترس فتوا نداده، بلکه از روی مصلحت و دروغ
 بوده است.

                                           
  .۴۸، ص۳. ھمان، ج۸۷و  ۸۶، ص۷، چاپ ایران، ج»لدوراث الیم«باب  ،یافکال یالفروع ف  -١
 .۴۸، ص۳. ھمان، ج ۸۸و۸۷، صص۷، چاپ ایران، جیافکال یالفروع ف -٢



 شیعه و سنت    ١٤٢

اند که تقیه چیزی جز دروغ صریح و محض نیست.  ی شیعه تصریح کرده ائمه 
تقیه جزو دین خداست. «ابوبصیر از ابوعبدالله (جعفر) روایت کرده که گفته است: 

گفتم: جزو دین خدا؟ گفت: آری، به خدا قسم جزو دین خداست. در قرآن آمده است 
اما به خدا قسم چیزی » شما دزد ھستیدکه یوسف گفت: ای کاروان، به درستی 

 .١ندزدیده بودند
تر از آن، حدیثی است که محدث شیعه کشی آن را روایت کرده که حسین  صریح 

ابوعبدالله بن من «نقل کرده است که:  ÷بن معاذ بن مسلم نحوی از ابوعبدالله
نشینی و برای مردم فتوی  گفت: به من خبر رسیده که تو در مسجد جامع می

دھی؟ وی گوید: گفتم: بله و خواستم در این زمینه قبل از رفتن به مسجد جامع از  می
ی چیزی از  آید و درباره نشینم و یک نفر می تو بپرسم. گاھی من در مسجد جامع می

گویند، فتوی  پرسد. وقتی بدانم اھل اختالف است، به آنچه که خود آنھا می من می
 .٢»کنم بدالله گفت: چنان کن، من ھم چنان میدھم. معاذ بن مسلم گفت: ابوع می

 که به مردم دستور -گویند می ھمان طور که چنین -این امام شیعیان است
کند.  می دھد که بر مردم دروغ نسبت دھند و آنان را بر این کار تشویق و ترغیب می

 فرماید:  می ی خداوند کجا که این کجا و این فرموده

ْ ٱ﴿ ُقوا َ ٱ �َّ ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  ؟]۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ
 ».ز خدا بترسید و ھمراه صادقان و راستگویان باشیدا«

 فرماید: می در جای دیگری

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا  .]۷۰[األحزاب:  ﴾٧٠َوقُولُواْ قَۡوٗ� َسِديٗدا �َّ

 ».خدا بترسید و سخن راست و محکم بگوییدای کسانی که ایمان آورده اید! از «

                                           
  .۲۱۷، ص۴ایران، ج ، چاپاألصول یف یالکاف -١
. چگونه لطف الله صافی نظر شیعه در خصوص جایز بودن تقیه در زمانی ۲۱۸کشی، رجال، ص -٢

کند؟ ... آیا آن  می اسالمی تسلط یافته اند، ادعاھای  که حاکمان ستمگر و سران ظالم بر سرزمین
پناه ببرد؟ خیر بلکه به سوی دروغ  موقع ستم و ظلمی در کار بوده تا اینکه ابوعبدالله به تقیه

 به عالوه چه اجباری بوده اگر ابوعبدالله آنچه را که اول گفت، اند. صریح و سخن باطل پناه برده
گفت؟ گذشته از این، وقتی ابوعبدالله با یاران و  می گفت یا آنچه را که بعدًا گفت، از ھمان اول نمی

چنین رفتاری داشته باشد، با دیگران چگونه خواھد  رفیقان و شاگردان و پیروان و مقلدانش این
 بود؟
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ولی واقعیت امر این است که این جماعت تنھا دروغ نمی گویند و بس، بلکه به 
نزدیکی به خدا به ی  دھند و آن را از برترین طاعات و وسیله می دروغ گفتن دستور

گذارند. کتاب ھایشان در  می آورند و مذھب خود را بر اساس آن بنیان می شمار
 و باطل گویی ھاست.ھا  ی حدیث و تفسیر، ُپر از این دروغ ینهزم

کند که ابوالحسن، موسی کاظم به یکی از پیروانش  می به عنوان مثال کشی بیان
به خاطر ما به سوی راه پروردگارت دعوت کن «که در زندان بود، نامه ای نوشت که: 

به روش ما بسنده مکن، و با  رود و تنھا می کسانی را که امید اجابت این دعوت از آنان
ی آنچه که از ما به تو رسیده یا به ما  دوستی کن، و درباره صآل حضرت محمد

چون تو نمی ١نسبت داده شده، مگو که این باطل است، ھر چند خالف آن را بدانی؛
 .٢»و به چه صورتی آن را تعریف کرده ایمایم  دانی که چرا آن را گفته

را به تقیه و دروغ تشویق کرده اند؛ ھمان طور که از بلکه این امامان، مردم 
ھیچ یک از شما نماز فرض را سر وقتش نمی خواند و «ابوعبدالله روایت شده که گوید: 

خواند مگر اینکه خدا به خاطر آن بیست و  می ی مسجد سپس ھمراه آنان نماز تحیه
 ».٣دھد، پس به این کار رغبت داشته باشید می پنج برابر پاداشش

اش  آیا معقول است که آدمی سخنی مخالف نص قرآن و سنت بشنود و سپس درباره
سکوت کند و بر او حکم بطالن ندھد، تنھا به این دلیل که از این ائمه روایت شده 
است؟ زیرا برای حق بودن یک نظر کافی نیست که تنھا کالم امام باشد و آن گاه مورد 

شود که با قرآن و سنت موافق باشد.  پذیرفته میقبول قرار گیرد، بلکه ھنگامی سخن 
است. آیا ممکن است عاقلی  صاصل شریعت تنھا و تنھا کتاب خدا و سنت رسول خدا

ی آن درست و حق است؟ با اینکه  کالمی متناقض بشنود و ببیند، سپس بگوید ھمه
ل معلوم است حق ھیچ وقت متعدد نخواھد بود و یکی از عالمات دروغ، تناقض اقوا

 شخص و اختالف آراء و نظرات اوست. 

                                           
  .ید السائیبن سو یعل شرح حال ، زیر ۲۶۸ص ، چاپ کربالی عراق،یشک رجال -١
آیا مرحوم خطیب حق نداشته که گفته است: تقیه مانع وحدت و نزدیکی میان ما و شیعه  پس -٢

آیا اخالص و صداقت دارند یا اینکه قصد گویند یا دروغ؟  می دانیم آیا آنان راست نمی است؛ چون
 خیانت و فریب را دارند؟.

 .۱ص ،»الجماعة«باب  ،هیحضره الفقیال  من -٣
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پس، ھیچ قولی نزد شیعه وجود ندارد، مگر اینکه قول دیگری مخالف آن وجود 
گوید  اش دو قول وجود نداشته باشد. یکی می دارد. حتی یک راوی ندارند که درباره

داند،  می داند و نه تنھا او را ضعیف می فالن راوی موثق است و دیگری او را ضعیف
 آورد. می ھا به شمار ترین ملعون برد و ملعون السافلین می که او را به اسفلبل

 راویان شیعه
ی آنان، زراره بن  بھترین مثال برای این بحث، محدِث بزرگ شیعه و راوی بلند آوازه

نویسان شیعه او را  گانه: موسی، جعفر و باقر است. شرح حال ی سه اعین یار و یاور ائمه
ی دیگر نکوھش  ای تمجید و در صحفه کنند و او را در صفحه ذکر میدر کتابھایشان 

شمارند و بار دیگر بدترین مردم  ترین مخلصھا می کنند. یک بار او را جزو مخلص می
ای زراره، «گوید که ابوعبدالله گفت:  شمارند. مثًال کشی در شرح حال زراره می می

 .١»اسم تو در ردیف اسامی اھل بھشت است
ترین مردم نزد من چه زنده و چه  محبوب«گوید:  می لله در جای دیگریابوعبدا

مرده چھار تن ھستند: یزید بن معاویه، زراره، محمد بن مسلم و احول. این چھار نفر 
 ».٢ترین اند در بین مردگان و زندگان برایم محبوب

بودند خداوند زراره را رحمت کند. اگر او و امثال او ن«ابوعبدالله (جعفر) گفت: 
شناسم  کسی جز زراره نمی«گوید:  می در جای دیگری .٣»رفت احادیث پدرم از بین می

که نام ما و احادیث پدرم را زنده کرده باشد و اگر اینان نبودند احدی نبود که این را 
استنباط کند. اینان حافظان دین و امنای پدرم بر حالل و حرام خدا ھستند و در دنیا 

 .٤»شتابند می و آخرت به سوی ما
حمزه از  سپس این ھمین زراره بن اعین است که خود ھمین جعفر از ابو 

 گفتم:«کند که گوید:  روایت می ÷ابوعبدالله

ِينَ ٱ﴿   .]۸۲[األنعام:  ﴾َءاَمُنواْ َولَۡم يَلۡبُِسٓواْ إِيَ�َٰنُهم بُِظۡل�ٍ  �َّ
ابوعبدالله گفت: ». اند کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را با ظلم نیامیخته«

                                           
  .۱۲۲ص، چاپ کربالی عراق،  یشک رجال -١
 .۱۲۳، کشی، صرجال -٢
 .۱۲۴، کشی، صرجال -٣
 .۱۲۵، کشی، صرجال -٤
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خداوند ما و تو را از این ستم به خود پناه دھد! گفتم: چه ظلمی؟ گفت: به خدا قسم 
اند. گفتم: یعنی  این ستم آن است که زراره و ابوحنیفه و این قبیل اشخاص ایجاد کرده

 . ١»حمزه اھل زنا است؟! گفت: زنا تنھا یک گناه است این ابو
لعنت خدا «نقل است که گفته است: ابوعبدالله (جعفر) گفت:  الحالل از زیاد بن ابی

 .٢»بر زراره باد! لعنت خدا بر زراره باد!
زراره جز بر گمراھی «گفت:  گوید که از ابوعبدالله شنیدم که می لیث مرادی می

 ».٣میرد نمی
از علی قصیر روایت است که گفت: زراره بن اعین وابوالجارود اجازه خواستند که 

ای غالم! داخل بیارشان. این دو نفر زندگی «ابوعبدالله بروند. ابوعبدالله گفت:  خدمت
 .٤»اند و مرگ را از دست داده

اگر زراره نبود، «گفته بود: اش  ابوعبدالله راجع به ھمان مردی که قبًال درباره
ای زراره! نام تو در میان «و در جای دیگری گفت: » رفت می احادیث پدرم از بین

 گوید، اما پشت سرش می اش ، این امامش چنین درباره»ی اھل بھشت استاسام
ھا مسائل آل اعین (زراره) ھستند و ربطی به دین من و دین پدرم  گوید: این می

 . ٥»ندارد
به خدا «گوید:  میاش  ھمین زراره ابوالحسن موسی بن جعفر امام ھفتم درباره

 ».٦قسم، زراره مھاجر به سوی خدا بود
گفت:  می شنیدم که ÷ز ابومنصور واسطی نقل است که گفت: از ابوالحسنباز ا 

 ».٧زراره در امامت من شک کرده بود و از خدا خواستم که او را ھالک گرداند«
ھدایای « ی ی زراره موقعی که از ابوجعفر درباره جد ابوالحسن، ابوجعفر، باقر درباره

. سپس گفت: منظور زراره این است اشکالی ندارد«پرسید و ابوعبدالله گفت: » حکام

                                           
 ، ضمن شرح حال زراره.۱۳۲و۱۳۱کشی، صص رجال -١
 ، ضمن شرح حال زراره.۱۲۳کشی، ص رجال -٢
 .۱۳۴کشی، ص رجال -٣
 .۱۳۵ص ،یشک رجال -٤
 .۱۳۷رجال کشی، ص -٥
 .، ضمن شرح حال زراره بن اعین۱۳۹رجال کشی، ص -٦
 .۱۳۸رجال کشی، ص -٧
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یعنی ». ١کنم خبر دھد که من ھدایای سلطان را تحریم می –خلیفه  –که به ھشام 
امیه است. اما پسرش ابوعبدالله جعفر پس از  زراره خائن و از جاسوسان خلفای بنی

کند. پس از آن پسر جعفر یعنی  ستاید. سپس او را نکوھش می وفات پدرش او را می
کند با وجودی که پدرش، ابوعبدالله وقتی یکی از  ابوالحسن موسی مدحش می

ای؟ گفت: به زراره اھمیت مده و اگر  پیروانش پرسید: از چه وقت زراره را شناخته
گوید:  اش شرکت مکن. راوی می مریض شد به عیادتش مرو و اگر ُمرد در تشییع جنازه

گویند  راره از یھود و نصاری و کسانی که میبا تعجب گفتم: زراره؟! ابوعبدالله گفت: ز
 .٢»خدایان سه نفر ھستند، از ھمه بدتر است

این است حال قطبی از اقطاب شیعه که با سه نفر از ائمه بوده است و رأی ھر سه  
اش متفاوت  نفر که از نظر شیعه جز با وحی الھام از طرف خدا سخن نمی گویند، درباره

 خداوند که: است. چه راست فرموده است

ِن ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱَوَمۡن أ ءٞ  �َّ وِ�َ إَِ�َّ َولَۡم يُوَح إَِ�ۡهِ َ�ۡ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
 ﴾َكِذبًا أ

کیست ستمگرتر از کسی که بر خدا دروغ بندد یا بگوید به من وحی شده « ]۹۳[األنعام: 
 اید:فرم می . در جای دیگری»و در حقیقت به او وحی نشده باشد

ِ ٱَولَۡو َ�َن مِۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿ ْ �ِيهِ  �َّ اگر این « ]۸۲[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدوا

                                           
 ، ضمن شرح حال زراره.۱۴۰رجال کشی، ص -١
رجال «نویس کتاب دانم چگونه حاشیه  نمی ، ضمن شرح حال زراره.۱۴۲نگا: رجال کشی، ص -۲

ی  روایت ھایی که مؤلف این کتاب درباره«گوید:  می کند که می ، آقای احمد حسینی جرأت»کشی
شوند: دسته ای درباره ی مدح و تمجید او و اشاره به جایگاه  می آورد، به دو دسته تقسیم می زراره

ش در علم و دانش و واال و منزلت عظیمش نزد امام جعفر صادق و پدرش و برتری او بر دوستان
 ی دیگر برعکس این باشد، و دسته می نگھداری احادیث اھل بیت از نابودی و از بین رفتن

کند  می ی احادیث است. چگونه جرأت باشد و اینکه او انسانی دروغگو و ریاکار و وضع کننده می
ظ جان و تقیه گوید: ھمانا نکوھش و تکذیب و تکفیر او تنھا به خاطر دفاع از خود و حف می که

و  ۱۴۳صص ،یشکرجال  ۀی(حاشاز روی تقیه گفته شده است؟ ھا  صادر شده، و اینکه این روایت
گوید و پشت  می آیا این تقیه است یا دروغ و نیرنگ؟ به مردی که در حضورش است چیزی ).۱۴۴

پادشاھان  ترساند؟ آیا او پادشاھی از می سرش چیزی دیگر. به عالوه، چه چیزی ائمه را از زراره
ی ابوجعفر و ابوعبدالله و ابوالحسن نبود. پس  بنی امیه است یا بنی عباس؟ او کسی جز یک شیعه

چه چیزی ائمه را به تکفیر این مرد مجبور کرد؟ گذشته از این، زراره تا امروز مدار و قطب 
 احادیث شیعه است.
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 ھمچنین ».یافتند قرآن از جانب کسی جز خدا بود، اختالف زیادی در آن می
 فرماید: می

َ ٱيَُ�ِٰدُعوَن ﴿ ِينَ ٱوَ  �َّ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُرونَ  �َّ
َ
ٓ أ ْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ [البقرة:  ﴾٩َءاَمنُوا

۹[. 

دھند، و  کنند، در حالی که فقط خودشان را فریب می و مؤمنان نیرنگ می با خدا«
 . و فرمود:»فھمند نمی

﴿ ْ ِينَ ٱ�َذا لَُقوا ْ إَِ�ٰ  �َّ ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا ْ قَالُٓوا َما َءاَمُنوا ْ إِنَّا َمَعُ�ۡم إِ�َّ  َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا
و وقتی به ایمان داران برسند گویند: ایمان آوردیم و « ]۱۴[البقرة:  ﴾١٤َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ 

گویند: ما با شما ھستیم و به مؤمنان استھزاء  وقتی پیش شیاطین خود برگردند می
 ».کنیم می

مانند این تناقض زیاد است و حتی، عادت و رفتار شیعه با ھمه ھمین است.  
راویانی مانند محمد بن مسلم و ابوبصیر و حمران بن اعین و دیگر بزرگان شیعه 

ترین  دھند و از جمله مخلص ی بھشت می وامامان روایت، از یک سو به آنان مژده
کنند و به آتش  وھش و تکفیر میشمارند و از سوی دیگر آنان را نک مخلصانشان می

 ترسانند. می

 چرا شیعه تقیه را باور داشتند؟
اند. ولی در تقیه ھم مانند تمام مسائل  شیعه خود علل اختیار تقیه را بیان کرده 

اند: تقیه برای حفظ جان و ناموس مال واجب  ای گفته اند. دسته دیگر، اختالف کرده
تقیه به ھنگام ترس از جان واجب «گوید:  می» التبیان«. طوسی در تفسیر خود، ١است
و روایتی را در جواز اظھار حق نقل کرده ... سپس گفته که: از نقل معلوم ». است

 .٢»گردد که تقیه رخصت است و اظھارکردن حق ھم فضیلت است می
تقیه واجب است و رفع و ترک آن تا ظھور امام مھدی «شیخ صدوق گفته است: 

قبل از ظھور مھدی تقیه را ترک کند، از دین امامیه خارج درست نیست. ھر کس 
از امام صادق راجع به «گردیده و با خدا و رسول خدا و ائمه مخالفت کرده است.  

                                           
 شیعه.ھای  کتاب -١

ۡوِ�َآءَ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱتَِّخِذ �َّ �َ ﴿ ی: تبیان، طوسی، ضمن تفسیر آیه -٢
َ
 .﴾أ
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ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ ی معنای آیه
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
سؤال شد، جواب داد:  ]۱۳[الحجرات:  ﴾�
طالب  از علی ابن ابی .١»تر است نزد خدا گرامییعنی ھر کس بیشتر به تقیه عمل کند، 

ترین اعمال مؤمن است که با آن خود و  تقیه از بزرگ«اند که گفته است:  نقل کرده
اند که تقیه برای حفظ  گروھی از شیعه گفته». ٢کند حفظ می فاجراناز  را شنبرادرا

گوید:  د که میکن جان باشد یا برای غیر آن، واجب است. کلینی از زراره روایت می
داند چه وقت و  آید و فرد خود بھتر می تقیه در مواقع ضروری پیش می«ابوجعفر گفت: 

 ». ٣چگونه باید تقیه کند
گویند  گفتم: ای رسول خدا، مردم می«صدوق از جابر روایت کرده است که گوید: 

گا ه است. ابوطالب در حالت کفر مرده است! پیامبر فرمود: ای جابر، خداوند از غیب آ
ھنگامی که مرا به آسمان بردند، به عرش رسیدم و چھار نور مشاھده کردم. به من 
گفته شد: این عبدالمطلب است. این عمویت ابوطالب است. این پدرت عبدالله است و 

طالب است. گفتم: خداوندا چرا و چگونه به  این یکی ھم پسر عموی تو جعفر ابن ابی
 ».٤با کتمان ایمان و اظھار کفر تا ھنگام مرگ«ود: این درجه رسیدند؟ خداوند فرم

گویند: تقیه برای دفاع جان جایز است. طبرسی، مفسر شیعه،  می ای دیگر دسته 
. طوسی ٥گفته است: این آیه داللت بر این دارد که تقیه ھنگام ترس از خود جائز است

صت، و بنابراین تقیه رخ«پس از روایت حسن در داستان مسیلمه گفته است: 
 .٦»آشکارکردن حق فضیلت است

گوید: شیعه اعتقاد دارند که تقیه  الخطیب می لطف الله صافی در کتاب خود مع 
جایز است و ھنگامی که حکام ستمگر مانند معاویه، یزید، ولید و منصور بر 

یک عالم شیعه مذھب به نام  .٧اند اند به آن عمل کرده ھای اسالمی غالب بوده سرزمین

                                           
 االعتقادات، صدوق. -١
 .۱۶۳تفسیر عسکری، ص -٢
 ».تقیه«الکافی فی األصول، باب  -٣
 .۱۴۰جامع األخبار به نقل از تنقیح المسائل، ص -٤

ۗ ﴿ی:  آیهر یان تفسیمجمع الب -٥ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ  .﴾إِ�َّ

 تبیان، طوسی. -٦
 .۳۹مع الخطیب في خطوطه العریضة، ص -٧
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شیعه، اساس تقیه را برای «گوید:  علی امام که در ھند زندگی کرده است میسید 
 .١»دانند حفظ جان و مال جائز می

سه چیز است که در آنھا «گوید: ابوجعفر گفت:  کند که می کلینی از زراره روایت می
. ابن بابویه نیز ٣»خوردن شراب، مسح خفین وحج تمتع ٢کنم: از ھیچ کس تقیه نمی

در سه چیز از «گفت:  ÷گوید: علی کند و می روایت را در کتاب خود ذکر میمثل این 
 .٤»کنم: خوردن شراب، مسح خفین و حج تمّتع احدی تقیه نمی

حقیقت این است که شیعه تقیه را در جمیع امور، خواه برای حفظ جان باشد یا نه، 
و آن را   ن سخن درست است که شیعه به دروغ عادت کردهیدانند بلکه ا واجب می

 ی اند و سپس درباره  اند و با اسمی جز اسمی که دارد از آن تعبیر کرده عملی کرده
و آرای  گوناگوناند. وقتی که از امامان اقوال  ھایی وضع کرده فضیلت دروغ، حدیث

و وقتی به به تقیه نیازمند شدند و به آن پناه بردند آن وقت شنیدند،  مختلف دیدند و
برند معصوم ھستند، در یک امر  شد که چرا از امامانشان، که گمان می آنھا اعتراض می

زند و در مورد بسیاری از مسائل یک رأی و یک حکم واحد  آرای مختلف سر می
گویند و  شمارند؟ در زمانی چیزی می ندارند؟ گاھی تقیه را حرام و گاھی آن را جایز می

ھای امامان از  ه بگویند که این گفتهدر زمانی دیگر ضد آن را؟ جوابی نداشتند جز اینک
 اند. روی تقیه بوده است و صاحبان انصاف در میان شیعه به این چالش اعتراف کرده

 چند مثال
ی شیعه در قرن سوم است از عمر بن رباح نقل  نجفی که از علمای برجسته 
سؤال را  کند که گویا سؤالی داشته و از ابوجعفر پرسیده و ابوجعفر ھم به او، جواب می

پرسد و او برعکس سال گذشته،  داده است. سال بعد ھمان سؤال را از ھمان امام می
گوید: این جواب،  کننده به ابوجعفر می دھد. سؤال جواب آن سؤال را به نحوی دیگر می

خالف جوابی است که پارسال در ھمین مسئله به من دادی. ابوجعفر در جواب 
از آن به بعد عمر بن رباح در امامت ». باشد می ی تقیهجواب ما گاھی از رو«گوید:  می

                                           
 .۷۱مصباح الظلم، چاپ ھند، به زبان اردو، ص -١
 کرد. می ولی پسرش در خوردن شراب ھم تقیه -٢

 .۳۹، ص۱لکنھو ھند، ج ، چاپ»مسح اخلف واالستبصار«باب  الکافی في الفروع، -٣
 .۱۶، ص۱چاپ ھند، ج َمن ال یحضره الفقیه، -٤
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رسد و به او  کند. پس به یکی از یاران ابوجعفر به نام محمدبن قیس می او شک می
ای از ابوجعفر سؤال کردم و او به من جواب داد. یک سال  ی مسئله گوید: من درباره می

ه من جواب داد. از امام بعد جواب ھمان سؤال را از او پرسیدم و برعکس سال قبل ب
گاه است که من از آن  پرسیدم که چرا این کار را کردی؟ گفت: از روی تقیه! خدا آ
سؤال قصد بدی نداشتم. من در عمل به فتوای او عزم جدی داشتم. پس دلیلی ندارد 

ای  که با این حال از من تقیه کند. محمد بن قیس به عمر بن رباح گفت: شاید بیگانه
ه است؟ عمر بن رباح گفت: جز من و امام جعفر، کسی حضور نداشت ولی حضور داشت

گاھی و اشتباه بوده و جواب سال گذشته  حقیقت این است که ھر دو جواب از روی ناآ
را به یاد نیاورده و حفظ نداشته تا ھمان جواب را بدھد. به دنبال این ماجرا، عمر بن 

ورتی و در ھر حالی به باطل فتوی دھد رباح از امامت جعفر برگشت. کسی که به ھر ص
امام نیست. کسی که از روی تقیه به چیزی فتوی دھد که واجب نکرده، امام نیست و 

کند، امام نیست. امام واقعی  کشد و درش را قفل می ھایش را پایین می کسی که پرده
ند و بی راھی جز خارج شدن از منزل و امر به معروف و نھی از منکر در پیش خود نمی

 . ١ندارد
از ابوجعفر (باقر) سؤالی پرسیدم، «کند که گفت:  می کلینی از زراره بن اعین روایت

به من جواب داد. سپس کسی دیگر نزد او آمد و ھمان سؤال را از او پرسید، خالف 
جواب من، به او جواب داد. سپس مردی دیگر نزد او آمد و ھمان سؤال را از او پرسید، 

خالف جوابی که به من و به نفر دوم داده بود، داد. وقتی آن دو نفر جواب او را به 
اند و  بیرون رفتند گفتم: ای فرزند پیامبر، دو نفر از اھل عراق از شیعیان خودتان آمده

کردند. ھر دوی آنان یک سؤال پرسیدند و تو دو جواب مختلف به آنان دادی!  سؤال 
ا و شما بھتر است! زراره گوید: پس من ابوجعفر گفت: ای زراره، این روش برای م

گفتم: پدرم فدایت، شیعیان تان چنان مخلص شما ھستند که اگر دستور دھید خود را 
 .٢»شوند زنند ولی در ھمان حال از پیش شما با اختالف خارج می به آب و آتش می

کشی مانند ھمین روایت را از پسر باقر یعنی جعفر، امام ششم روایت کرده و  
گوید: ابوعبدالله از ... برایم نقل کرد و گفت که محمد بن عمر گفت: پیش  می

زراره را چگونه ترک کردی؟ گفتم: او را در حالی ترک «رفتم و او گفت:  ÷ابوعبدالله
                                           

 .۸۲،۸۱،۸۰ھجری، فحات ۱۳۷۹سال  ی حیدریه در نجف عراق به ، چاپخانهالشیعة، نوبختیفرق  -١
 .۳۷چاپ ھند، ص الکافی في األصول، -٢
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ی من به  کرد. پس گفت: تو فرستاده کردم که نماز عصر را تا غروب خورشید ادا نمی
نمازگزاردِن یاران من نماز بخواند. وی گوید: پیغام سوی او ھستی. به او بگو: در وقت 

بندی،  دانم که بر او دروغ نمی را به او رساندم و زراره ھم گفت: به خدا قسم، من می
 .١»آید آن را رھا کنم ولی او دستور چیزی را به من داده است که بدم می

ی واحد  هبه ھمین دلیل زراره یک بار که از جعفر بن محمد باقر در یک مسئل 
گویی مشاھده کرد، و این مسئله در باب تفسیر استطاعت بود، گفت: ابوعبدالله،  تناقض
داند، به من داده است. و این دوست شما  را از جانبی که نمی» استطاعت«جعفر 

مانند این مطلب از پسر جعفر، امام ھفتم شیعیان  .٢شناختی به کالم رجال ندارد
کند  . کشی با سند خود از شعیب بن یعقوب روایت میابوالحسن موسی نقل شده است

کند و زن شوھر  ی مردی سؤال کردم که زنی را عقد می از ابوالحسن درباره«که گفت: 
شود و مرد در صورت عدم علم به  سار می داند. ابوالحسن گفت: زن سنگ دارد و او نمی

مرادی بازگو کردم. بودن زن، گناھی ندارد. این مطلب را برای ابوبصیر  شوھردار 
شود و به  سار می ابوبصیر گفت: به خدا قسم، ابوجعفر به من گفته است که زن سنگ

ی خود زد و آن را مالید و  اش به سینه شود. پس از آن با دست مرد ھم شالق زده می
این ابوبصیر  .٣»کنم علم این صاحب ما (امام) ھنوز کامل نشده است گفت: فکر می

به برید بن معاویه و ابوبصیر و «اش گفته است:  ر بن باقر دربارهھمان است که جعف
ی بھشت بده. این چھار نفر نجیب و امین بر حالل و  زراره و محمد بن مسلم مژده

 .٤»رفت شد و از بین می منقطع می یحرام خدا ھستند. اگر اینان نبودند آثار نبو
گویی، که گویا از  ناقضپیش از آن ھم بسیاری از شیعه به سبب ھمین تضاد و ت

گوید:  اند. نوبختی می سر زده است، شکایت و آه و ناله کرده بحسن و حسین
سین کشته شد جماعتی از یارانش آمدند و گفتند: میان موضع ححضرت ھنگامی که 

دانیم کدام یک به جا و درست است، زیرا اگر آنچه  حضرت حسین و حضرت حسن نمی
واجب و صواب باشد، پس کار حضرت حسین واجب و حضرت حسن انجام داد، حق و 

به جا نبود. حضرت حسن از معاویه بر سر اجرای حق و عدالت پیمان گرفت و خالفت 

                                           
 .۱۲۸رجال کشی، ص  -١
 .۱۲۳رجال کشی، ص  -٢
 .۱۵۴رجال کشی، ص -٣
 .۱۵۲رجال کشی، شرح حال ابوبصیر مرادی، ص -٤
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رغم اینکه یاران فراوانی داشت و نیرومند بود با معاویه  را به او واگذار کرد و علی
کم داشت و یزید نجنگید، ولی حضرت حسین با یزید پسر معاویه جنگید با اینکه یاران 

یاران زیادی داشت تا اینکه خود او و یارانش کشته شدند. تازه حضرت حسین 
حضرت جویی از   توانست در جنگیدن با یزید پسر معاویه و صلح خواھی و آشتی می

آنچه که حضرت حسین انجام داد حق و واجب تری داشته باشد. اگر  حسن عذر موجه
معاویه جنگید، تا حدی که خود او و فرزندان و  و صواب بوده باشد که با یزید بن

یارانش کشته شدند، پس باید کار حضرت حسن که نشست و با معاویه نجنگید و یاران 
و ساز و برگ جنگی زیادی داشت، باطل باشد. به ھمین دلیل در امامت شان شک 

 .٢و ١کردند و پشیمان شدند و گرفتار قیل و قال عوام گشتند
أساس «ی خود در کتابی به نام  شیعه مذھب به نقل از ائمهیک عالم ھندی  

گوید: احادیث نقل شده از ائمه خیلی مختلف ھستند، به حدی که ھیچ  می» األصول
افتد  حدیثی نیست، مگر اینکه در مقابل، ضد آن وجود دارد و ھیچ خبری اتفاق نمی

ری که این حالت سبب مگر اینکه به ازای آن چیزی ھست که با آن منافات دارد، به طو
ای سست عقیده از اعتقاد حق بازگردند. شیخ الطائفة (طوسی) در اوائل  شده تا عده
 .٣به این موضوع تصریح کرده است» االستبصار«و » التھذیب«کتاب خود 

سبب دیگر تقیه این است که امامان شیعه، شیعیان خود را با آرزوھای دروغین  
ان را بر تشیع تثبیت کنند؛ مثًال کلینی از علی بن یقطین کردند تا بتوانند آن سرگرم می
از دویست سال پیش تا حاال «به من گفت:  ÷کند که گفت: ابوالحسن روایت می

یقطین به پسر خود، علی بن یقطین گفت: ». شوند شیعه با آرزوھای دروغین تربیت می
فته شده، تحقق چه شده که آنچه به ما گفته شده، تحقق یافته ولی آنچه به شما گ

ی آنچه که به شما گفته شده از یک مخرج بوده  نیافته است؟ علی به او گفت: ھمه
است پس چنان شد که آنچه به شما گفته شد، تحقق یافت و کار ما با آرزوھای دروغین 

شد این کار تا دویست یا سیصد سال دیگر  سامان گرفت. گفتم: اگر به ما گفته می

                                           
 . ۴۷و  ۴۶فرق الشیعة، نوبختی، چاپ نجف، صص -١
 کنند، عوام می شان مخالفت شیعه خود را خواص و اھل سنت و کسانی که با بدعت و روش -٢

نامند درست ھمان طور که یھود خود را پسران و دوستان خدا و دیگران را درس ناخواندگان و  می
 !.اند؟ نامند. دقت کنید شیعه و یھود در اصطالحات ھم چه قدر به ھم شبیه می بیسوادان

 .۱۵األصول، چاپ ھند، صأساس  -٣
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ی مردم از اسالم پشیمان  شدند و عامه اامید و خسته میشود، دلھا ن درست نمی
اند و چیزی که برای به دست  اند، گفته شدند، ولی ائمه چیزی که مردم پسندیده می

 .١اند آوردن دلھا بیشتر مؤثر بوده و آنان را بیشتر به ھم نزدیک کرده، گفته
سلیمان بن جریر آورده ھا مطلبی است که نوبختی به نقل از  ی این تر از ھمه صریح

است که سلیمان به یارانش گفت: امامان روافض برای پیروان خود دو اصل وضع 
ی خود ھرگز دروغ نخواھند یافت. آن دو اصل عبارتند از:  اند که با آنھا از ائمه کرده

ی بداء بایستی گفت از آنجا که امامان شیعه میان خود و  درباره». جواز تقیه«و » بداء«
اند که پیامبران با پیروان خود دارند و خود  ن خود ھمان حالتی را درست کردهشیعیا

اند که علم گذشته و آینده را دارند و از آنچه  را به جایگاه انبیاء برده و حتی ادعا کرده
اند که فردا و روزھای  دھند و به پیروان خود گفته پیوندد خبر می که فردا به وقوع می

شود، در این صورت اگر پیشگویی درست از آب بیرون آمد،  یآینده چنین و چنان م
دانیم که انبیا  گویند: مگر نگفتیم که این خواھد شد. ما از جانب خدا چیزھایی می

ی آنھا از جانب خدا  ھایی است که انبیاء به وسیله اند. میان ما و خدا راه دانسته می
دروغ از آب در آمد، گویند خداوند در  اند، و اگر پیشگویی آنان دانسته مسایل الزم را می

آن امر متوجه شده که درست نیست به وقوع بپیوندد (بداء). اما در مورد تقیه، وقتی 
ی حالل وحرام و غیره بر امامانشان فزونی گرفت، جواب مسائل را  سؤاالت شیعه درباره

و   نوشته و   دهکر اند حفظ  دادند و شیعیان آن مسائل و جوابھایی را که ائمه داده می
اند؛ زیرا سؤاالت شان نه در  کرده ولی خود ائمه جوابھا را حفظ نمی اند، کرده تدوین می

اند. بنابراین  یک روز و یک ماه، بلکه در سالھا و ماھھا و وقتھای زیادی شکل گرفته
بسیار اتفاق افتاده که در یک مسئله چندین جواب متفاوت و متضاد و یا در چندین 

ن اختالف و یاند. وقتی پیروان ائمه به ا سان دادهیکمختلف، چندین جواب  ی مسئله
اند، اختالف را پیش آنان برده و از جوابھای مختلف به آنان خبر  پی برده ییتناقض گو

اند: پس این  اند. پیروان گفته اند و آنان جواب را انکار کرده داده و از ائمه پرسیده
و چطور چنان چیزی درست است؟ امامانشان به آنان اختالف از کجا سرچشمه گرفته 

ایم. ما حق داریم ھر طور که خواستیم  اند: ما از روی تقیه چنان جوابھایی داده گفته

                                           
 .۳۶۹، ص»کراھیة التوقیت«ب الکافی فی األصول، با -١
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دانیم مصلحت شما و  شود. ما بھتر می جواب دھیم؛ چون این کار تنھا به ما مربوط می
 چگونه دفع کنیم.  دانیم که دشمنان خود و شما را بقای شما در چیست و بھتر می

شود؟ و چگونه حق و باطلشان از ھم  پس چگونه به دروغ اینان پی برده می
شناخته شود؛ جمعی از یاران ابوجعفر به سبب این اقوال، از اعتقاد به امامت او 

 . ١اند پشیمان گشته
ی  ضرورت دیگری برای قایل شدن به تقیه وجود دارد و آن اینکه از جانب ائمه

ی آنان در خیرات طبق شھادت  اند و به فضل و سابقه اب پیامبر مدح شدهشیعه، اصح
قرآن، اعتراف شده و به خالفت و امامت آنان نیز اقرار شده است. علی و سایر اھل بیت 

ی  اند، عالقه و رابطه اند، دخترانشان را به عقد آنان درآورده پیامبر با آنان بیعت کرده
و آنان را نکوھش   عه تبرئه کردهید و خود را از شان پاک و محکمی با آنان داشته

اند؛ زیرا  اند. به این سبب، شیعه سرگردان گشته اند و فسادشان را فاش کرده کرده
و دشمنی شدید با  صاعالم برائت و بیزاری از اصحاب پیامبری  دینشان تنھا بر پایه

اظھار اخالص نسبت به  آنان و دوستداران شان و با ادعای دوستی با اھل بیت پیامبر و
اند، راه نجاتی جز این  آنان استوار است. بنابراین وقتی که در این تنگنا خود را دیده

اند و با این کار خالف اظھارات  نیافته که بگویند: ائمه این را جز از روی تقیه نگفته
 اند. کرده خود را پنھان می

 مدح و تمجید امامان از صحابه
ی راشد مسلمانان و  امیرمؤمنان و چھارمین خلیفه ،س طالب ابیاین علی ابن  -۱

من یاران «امام اول شیعیان است که یاران پیامبر را ستوده و گفته است: 
بینم که به آنان شبیه باشد. بامدادان  پیامبر را دیدم، میان شما کسی نمی

ز شدت کردند. ا ژولیده و گردآلود بودند و شب را با سجده و قیام به سر می
زیستند و به علت طوالنی بودن سجده میان  ترس معاد انگار بر روی اخگر می

ای مثل غضروف بزغاله وجود داشت. وقتی نام خدا به میان  چشمانشان پینه
شد و مانند درخت  ھایشان خیس می  ریختند که سینه آمد چنان اشک می می

                                           
 ۸۷،۸۶،۸۵فرق الشیعه، نوبختی، چاپ نجف، صفحات:  -١
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از ترس عذاب و  شدند و این ھم ھنگام باد شدید این طرف و آن طرف خم می
 .١»امید به پاداش خدا بود

به نظر «گفته است:  ب شیخین؛ ابوبکر صدیق و عمر فاروقی  درباره سعلی
 سترین آنان برای خدا و پیامبر خدا، خلیفه، ابوبکر صدیق ترین صحابه و ناصح من بزرگ

بود. به جانم قسم، جایگاه این دو نفر در اسالم بس  سو سپس خلیفه، عمر فاروق
رفتن آن دو زخمی بزرگ در اسالم پدید آمد. خداوند آنان را  عظیم است. با از دست

 . ٢»ی خویش گرداند و به بھترین شیوه پاداششان دھد مورد رحمت واسعه
از امام ششم شیعیان، ابوعبدالله روایت شده که به دوستی و محبت با ابوبکر صدیق 

نزد ابوعبدالله «گوید:  کند که  روایت می داد. کلینی از ابوبصیر و عمر فاروق دستور می
ی ورود طلبید، ابوعبدالله گفت: دوست داری  نشسته بودم. ناگھان مادر خالد اجازه

کالمش را بشنوی؟ گفتم: بله. پس به او اجازه داد و وارد خانه شد. ابوعبدالله مرا با 
به سخن  خود روی یک گلیم نشاند. راوی گوید: سپس داخل اتاق ما آمد و شروع

ی حضرت ابوبکر و حضرت عمر  گفتن کرد. دیدم زن بلیغی است. از ابوعبدالله درباره
سؤال کرد. ابوعبدالله گفت: آنان را دوست بدار. مادر خالد گفت: پس روز قیامت به 
خداوند خویش خواھم گفت که تو به من دستور دادی که حضرت ابوبکر و حضرت 

 .٣»دھم گفت: بله دستور میعمر را دوست بدارم. ابوعبدالله 
مدح صدیق اکبر از طرف پدر جعفر، باقر، ھم وارد شده، چنان که علی بن عیسی 

آن را نقل کرده » کشف الغمة فی معرفة األئمة«اردبیلی شیعی مشھور در کتاب خود 
توان شمشیر را تزئین کرد؟ ابوجعفر جواب  از امام ابوجعفر سؤال شد که آیا می«که: 

توانی این کار را بکنی. ابوبکر صدیق شمشیر خود را با نقره تزئین کرده  میداد: بله، 
گویی؟ امام با ناراحتی از جای خود  کنم، این را می بود. سائل گفت: تعجب می

برخاست و گفت: بله صدیق، بله صدیق، ھر کس به او صدیق نگوید خداوند سخن او را 
 .٤»!در دنیا و قیامت تصدیق نکند

                                           
 ھجری. ۱۳۸۷، بیروت، دارالکتاب، ۱۴۳ص ،سی علی نھج البالغة، خطبه -١
 .۳۱، ص۱شرح نھج البالغة، میثم، چاپ تھران، ج -٢
 .۲۹ھند، صکتاب الروضة، کلینی، چاپ  -٣
، به نقل از تحفة إثنی عشریة، اثر شیخ شاه عبدالعزیز دھلوی، کشف الغمة فی معرفة األئمة، اربیلی -٤

 ھجری. ۱۳۷۸چاپ دوم، مصر، 
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که جایگاه صدیق بعد از نبوت است. قرآن و آیات بسیاری بر این مطلب معلوم است 
 فرماید: دھند؛ از جمله می گواھی می

ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ﴿
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

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

ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا ل�َّ
ُ
آنان با کسانی ھستند که خدا به « ]۶۹[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

آنان انعام کرده، که عبارتند از پیامبران و صدیقان و شھدا و صالحان و چه خوش است 
 .»بودن با آنان رفیق

 ی راشد به خالفت سه خلیفه ساعتراف علی
-النورین فاروق و عثمان ذیو اوالدش به خالفت ابوبکر صدیق و عمر  سعلی -۲

و خالفت آنان را تأیید   اعتراف کرده -رضوان الله تعالی علیھم أجمعین
اند. علی ھمواره وزیر و مشاور آنان بود و ستاش او و فرزندانش برای این  کرده

 ١ی خالفت فالن کس خدایا، دوره«بزرگان ثابت شده است. علی س گفت: 
ا راست کرد. بیماری را درمان و سنت را برپا (ابوبکر) چه نیکو بود؛ او کجی ر

عیب  کرد. فتنه را پشت سر گذاشت و خاموش کرد. با پیراھن بدون لکه و بی
رفت. به خیر خالفت رسید و شّرش را پشت سر گذاشت. طاعت خدا را ادا کرد 

 .٢»و تقوا را چنان که حق خدا بود رعایت کرد
مشورت کرد،  س روم با علی مرتضی ی رفتن به جنگ درباره س وقتی عمر فاروق 

به راستی اگر تو شخصًا به جنگ این دشمن بروی و برخورد بکنی و «علی گفت: 
شکست بخوری، پس از تو مسلمانان پناھگاھی نخواھند داشت. از اقصی نقاط مملکت 
خود پس از تو مرجعی نخواھند داشت تا به او مراجعه کنند. یک مرد جنگجو به جنگ 

کوش و گوش به فرمان ھمراه او بفرست، پس اگر  ست و سربازانی سخترومیان بفر
خداوند پیروزی را آشکار کرد، ھمان است که تو دوست داری و اگر دیگری بود و آنان 

                                           
ای  بیشتر شارحان نھج البالغة اتفاق نظر دارند که منظور از فالنی، ابوبکر صدیق است و عده -١

حال از این دو نفر خارج نیست و مقصود ما حاصل معتقدند که منظور، عمر فاروق است. به ھر 
 شده است.

 .۳۵۰نھج البالغة، ص -٢
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ی مسلمانان  رسی و مورد مراجعه مانی و به امور مردم می شھید شدند تو خود می
 . ١»خواھی ماند

ی عمر فاروق گفته است؛ وقتی که عمر با  تر از آن سخنی است که درباره صریح
پیروزی و «ی حضور شخصی خود در جنگ ایران مشورت کرد، علی گفت:  علی درباره

شکست این کار به کمی و یا کثرت نفرات نیست؛ زیرا این دین خداوند است که خدا 
ه و آن را پیروز کرده و لشکر خود اوست که آن را آماده و یاری کرده و تا این جا رسید

ی خود را محقق خواھد  ای داریم و خداوند وعده طلوع کرده است. از جانب خدا وعده
ساخت و لشکر خود را نصرت خواھد بخشید. جایگاه سرپرست ھر کار مھمی 

ی تسبیح که آنھا  (منظورش خلیفه است) مانند جایگاه بند تسبیح است نسبت به دانه
ھای تسبیح پراکنده  اگر بند پاره شود، دانه دھد. کند و کنار ھم قرار می را در خود می

ھا  کردن نیست. عرب شود و سپس قابل جمع شوند و ھر دانه به جایی پرت می می
بودن زیادند و به دلیل  اگرچه امروز از نظر تعداد کم ھستند، ولی به خاطر مسلمان 

را با  ناپذیر ھستند. پس تو قطب باش و آسیاب اجتماع و اتحاد و یکپارچگی، شکست
ھا بگردان و آنھا را جلوتر از خود با آتش جنگ متصل کن. اگر تو شخصًا به جنگ  عرب

نظمی، از اطراف و اقطار این سرزمین  ھا برای بی بروی و در این سرزمین نباشی، عرب
ھایی را که با رفتن به جنگ ایران پشت سرت به جا  شورند تا جایی که عورت علیه تو می

ھا به تو نگاه کنند،  تر باشد از آنچه که در پیش داری. اگر عجم ھمگذاری برایت م می
ھا است، اگر آن را قطع کنید آسوده خواھید شد. این  ی عرب گویند: این اصل و پایه می

بخشد اما  کند و در زندگی آنان را شدت می ھا را تقویت می ی عجم کار حالت روحیه
گفتید، ما، در گذشته با داشتن نفرات زیاد ی زیاد بودن نفرات دشمن  آنچه که درباره

 . ٢»جنگیدیم کردیم، بلکه تنھا با یاری و کمک خدا می جنگ نمی
انتقاد کردند، نزد  سوقتی مردم دور علی س جمع شدند و از عملکرد عثمان

و من را بین خود و تو سفیر اند  مردم پشت سر من«رفت و گفت:  سالنورین عثمان ذی
دانم به تو چه بگویم. چیزی را که تو نمی دانی من نیز  قسم نمیاند. به خدا  کرده
ھر چه راستی ه دانی. ب توانم تو را به کاری راھنمائی کنم که آن را نمی دانم و نمی نمی

                                           
 .۱۹۳نھج البالغة، چاپ بیروت، ص -١
 .۲۰۴و  ۲۰۳نھج البالغة، چاپ بیروت، صص -٢
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ایم تا آن را به تو  دانی. در دانستن ھیچ چیز از تو پیشی نگرفته دانیم تو نیز می ما می
ایم تا آن را به تو تبلیغ کنیم. ھر  حل و فصل نکردهیاد دھیم و یا چیزی را در تنھایی 

 صچه ما دیدیم تو نیز دیدی و ھر چه ما شنیدیم تو نیز شنیدی و مانند ما با پیامبر
قحانه و پسر خطاب برای عمل به حق اولویت بیشتری از تو  صحبت شدی و پسر ابو ھم

ی خویشاوندی  رابطهتری و نسبت به ابوبکر و عمر  نزدیک صندارند و تو به پیامبر
به حدی رسیده ای که آن دو  صداری و در داماد بودن پیامبر صبیشتری با پیامبر

 .١»نرسیدند
کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان «گوید:  می گانه در ستایش خالفت خلفای سه 

فرد حاضر، حق اختیار نداشت و فرد غائب ھم  اند. بیعت کرده بودند، با من بیعت کرده
کردند  د نداشت، بلکه تنھا شورای مھاجران و انصار بود که اگر بر کسی اتفاق میحق ر

کردند، ھمان شخص مورد رضایت خدا ھم بود. پس اگر  می و او را برای خالفت تعیین
گذاری، او را به آنچه  شد، به دلیل ایرادگرفتن یا بدعت کسی از اجماع شوری خارج می

کرد به دلیل پیروی از راه  ادند و اگر ممانعت مید شد ارجاع می که از آن خارج می
جنگیدند و خدا او را به ھمان سویی که رو کرده، برمی  غیرمسلمانان با او می

 .٢»گرداند
قمی، مفسر شیعه و بزرگ آنھا با صراحت تمام و بدون ھیچ ابھامی در تفسیر و 

َها ﴿ ی: توضیح آیه ُّ�
َ
� َحلَّ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ٓ أ ُ ٱلَِم ُ�َّرُِم َما روزی «گوید:  می ]۱[التحریم:  ﴾لََكۖ  �َّ

گویم. حفصه گفت: بله. آن  به حفصه گفت: من چیزی را نھانی به تو می صپیامبر
کند و پس از او پدرت، عمر.  فرمود: پس از من ابوبکر خالفت می صچیست؟! پیامبر

 .٣»فرمود: خداوند به من خبر داد صحفصه گفت: چه کسی به تو خبر داد؟ پیامبر
مردم خواستند با او  سالنورین نقل شده که ھنگامی پس از شھادت ذی ساز علی

مرا ترک کنید و به دنبال یکی دیگر بروید و پیدا کنید ... تا اینکه «بیعت کنند، گفت: 
گفت: اگر مرا ترک کنید و دست از سرم بردارید، من ھم یکی از شما ھستم و شاید 

                                           
 .۲۳۴نھج البالغة، ص -١
 .۳۶۷و  ۳۶۶نھج البالغة، ص -٢
 ھجری.  ۱۳۸۷ی نجف،  ، چاپخانه۳۷۶، ص۲ی تحریم، ج تفسیر قمی، سوره -٣
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وا و فرمانبردارترین شما در مقابل متولی امورتان باشم و اگر من برایتان وزیر باشم شن
 .١»بھتر از آن است که امیر و فرمانده باشم

  شکلثوم دختر علی با عمر فاروق ازدواج ام
این است که علی  شگانه و علی ی محکم میان خلفای سه یکی از دالئل عالقه -۳

بود، به عقد امیرمؤمنان، عمر فاروق؛  لفاطمهکلثوم را که از  دختر خود ام 
 ی رسول امین، درآورد. خلیفه

اند. کلینی از  ی معصوم شیعه به این ازدواج اعتراف کرده محدثان و مفسران و ائمه
ی  درباره ÷از ابوعبدالله«کند که گفت:  معاویه پسر عمار و او از ابوعبدالله روایت می

گذراند یا در ھر  ی خود عده را می که آیا در خانهزنی پرسیدم که شوھرش فوت کرده، 
جایی که خواست؟ گفت: ھر جا که خواست؛ زیرا علی وقتی عمر فوت کرد، نزد ام 

 .٢»ی خود برد کلثوم آمد و او را به خانه 
باب عدة  يب األحکام فیتھذ«مانند این روایت را، ابوجعفر طوسی در کتاب خود  

آورده است. باز ھم طوسی از  ۲جلد  ۱۸۵ی  صفحه» االستبصار«و در کتاب » النساء
ام کلثوم دختر حضرت علی و پسرش «کند که گفت:  جعفر و او از پدر خود روایت می

کلثوم) که از حضرت عمر بود (زید بن عمر بن الخطاب) در یک زمان   (یعنی پسر ام
یک قبل از دیگری فوت کرده و ھیچ یک از دیگری  فوت کردند و معلوم نیست کدام

 .٣»ارث نبرد و برای ھر دو با ھم نماز میت گزارد
باز کرده و زیر این باب عنوان » باب تزویج أم کلثوم«کلینی بابی جداگانه به نام 

آن، «ی تزویج ام کلثوم روایت کرده است که گفت:  حدیثی از زراره از ابوعبدالله درباره
 . ٤»که از ما غصب شدفرجی بود 

گوید: از فاطمه، حسن و حسین و  محمد بن علی بن شھر آشوب مازندرانی می
کلثوم کبری ازدواج   محسن و زینب کبری و ام کلثوم کبری به دنیا آمدند که عمر با ام

 .١کرد

                                           
 .۱۳۶نھج البالغة، چاپ بیروت، ص -١
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 .۱۴۱، ص۲لکافی فی الفروع، چاپ ھند، جا -٤
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گوید: پیامبر دختر خود را به عقد عثمان  الدین عاملی می شھید ثانی شیعه، زین
ھاشم نیستند.  را ھم به عقد ابوالعاص درآورد و عثمان و ابوالعاص از بنی درآورد، زینب

کلثوم را به عقد عمر درآورد و عبدالله بن عمرو بن  چنین علی دختر خود، ام  ھم
عثمان با فاطمه دختر حسین ازدواج کرد و مصعب بن زبیر با سکینه خواھر فاطمه، 

 .٢ھاشم بودند بنی دختران حسین، ازدواج کرد. آنان ھمه از غیر

 آنها ها و نقایص نکوهش شیعه و بیان عیب
ی معصوم شیعه با اصحاب رسول خدا و  روش حضرت علی و اوالدش، ائمه -۴

خلفای ایشان چنین بود. آنان شیعیان منسوب به خود را که ادعای حب و 
کردند. این علی، امام اول  اتباع علی و ائمه را داشتند، در مأل عام نکوھش می

کند.  عیان است که شیعه و رفقای خود را نکوھش و آنھا را نفرین میشی
برم که این قوم از شما سبقت  به خدا قسم، من به تأکید گمان می«گوید:  می
گیرند به دلیل اینکه بر باطل خود اتفاق دارند و شما با اینکه برحق ھستید  می

د ولی آنان از امام کنی اید و از امام خود در حق سرکشی می متفرق و پراکنده
کنند ولی  کنند. امانت را به صاحب آن ادا می خود در باطل فرمانبرداری می

کنید. آنان در شھرھای خود نیک ھستند ولی شما  شما در امانت خیانت می
ای به  ای است که اگر به یکی از شما کاسه کنید. خیانت شما به گونه فساد می

ھای آن را ببرد و بدزدد.  بندھا و دسته رود که امانت داده شود، بیم آن می
خداوندا، من از دست شیعیانم خسته شده ام و آنان ھم از دست من خسته 

ایم.  پیروی از من، ھمدیگر را ناامید کرده مدعی و من و شیعیاِن اند  شده
خداوندا، سربازانی بھتر از آنان به من ده و شخصی بدتر از من به آنان ده. 

 .٣»شود ن را ذوب کن چنان که نمک در آب ذوب میخداوندا، دلھایشا
ای مرد نمایان نامرد! ای آرزوھا و «گوید:  کند و می نفرین را نثار آنان می سعلی

شناختم  دیدم تان و نمی نشینان (زنان)! ای کاش نمی خوابھای کودکانه و عقلھای پرده
تان. به خدا قسم، این شناختن پشیمانی آورد و غم و ھم و پشیمانی به دنبال داشت. 

                                                                                                       
 .۱۶۲، ص۳طالب، چاپ بومبیء ھند، جمناقب آل ابی  -١
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ھا را  ام را پر از خشم کردید و غم ردید و سینهبه راستی قلب مرا از چرک لبریز ک
جرعه به من نوشانیدید و با نافرمانی و خواری، رأی من را تباه کردید، تا کار به  جرعه

ھای جنگ  جایی کشید که قریش گفت: پسر ابوطالب مرد شجاعی است، منتھا تکنیک
بیشتر از من جنگ  داند. خدا پدرشان را بیامرزد! آیا کسی میان آنھا ھست که را نمی

کرده باشد و در جنگ از من جلوتر بوده باشد؟ قبل از بیست سالگی شروع به جنگ 
گذرم، ولی کسی که از او اطاعت نشود، رأی و  کردم و اکنون دارم از شصت سالگی می

 .١»نظر او ھم بھایی ندارد
ایالت تان ای مردمی که از نظر فیزیکی گرد ھم آمده ولی آرزوھا و تم«گوید:  باز می

ای  کند و کردارتان به گونه متفاوت است، سخن تان اشیای کر و محکم را سست می
گویید و وقتی جنگ  ھا می کنند. در مجالس سخن است که دشمنان در شما طمع می

یابد. و  تراشید. ھر کس شما را دعوت کند، دعوتش ارج و عزت نمی پیش آید عذرھا می
کنید و  یابد. عذرھای باطل پیش می ، آسودگی نمیقلب کسی که با شما ھمراه باشد

تواند از ستم جلوگیری کند. حق تنھا  اندازید. زبون نمی می بدھی را بدون عذر به تأخیر
کنید؟  ی خود دفاع می ای بعد از خانه آید. از چه خانه می با تالش و زحمت، به دست

کسی است که شما او را  روید؟ به خدا قسم مغرور پس از من با چه امامی به جنگ می
اید و ھر کس شما را داشته باشد، سھم پوچی دارد و ھر کس با شما تیر  غره کرده

خورد). اینک به خدا قسم، دیگر حرفتان  بیندازد، تیرش شکسته است (و به ھدف نمی
ترسانم. شما را چه  را باور ندارم و به پیروزی تان امید ندارم و با شما دشمن را نمی

ی معاویه ھم  تواند شما را درمان کند؟ دسته مان تان چیست؟ چه طبیبی میشده؟ در
گاھی، غفلت بدون ورع و طمع در غیر حق از  مردانی مثل شما ھستند. قولھای بدون آ

 .٢»شما و آنان استھای  خصلت
گوید:  کند و می ستاید و شیعیان خود را نکوھش می را می سیاران معاویه سعلی

ی معاویه بر شما پیروز خواھند شد، نه  نم در دست اوست، دستهقسم به کسی که جا«
 ھای معاویه سریع عمل به دلیل اینکه بر حق ھستند، بلکه به دلیل اینکه به گفته

ھا ھمیشه از ستم زمامداران و  کنید. ملت می کنند ولی شما در حق من سستی می
شما را به جنگ دعوت  ترسم! ند، ولی من از ستم زیر دستانم میا ترسیده احکام می

                                           
 .۷۱و  ۷۰نھج البالغة، چاپ بیروت، صص  -١
 .۷۳و  ۷۲نھج البالغة ، صص  -٢
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کردم، حاضر نشدید. فریاد کشیدم که بشنوید، اما نشنیدید. آشکار و پنھان دعوت تان 
کردم، استجابت نکردید. نصیحت تان کردم، نپذیرفتید. شاھدان چون غایب و بردگان 

رمید. به  د و مییکن از آن فرار میاما کنم،  نما ھستید. حکم را بر شما تالوت می ارباب
کنم  تان می شوید. به جھاد تشویق دھم اما پراکنده می ھای بلیغ و رسا پندتان می هشیو

بینم با دستان  گویم با اھل بغی جھاد کنید، ھنوز سخنانم به پایان نرسیده که می و می
گردید و نسبت به مواعظ و پندھایتان  کنید. به مجلس تان باز می تان خداحافظی می

کنم و آخر وقت به حال خودتان باز  داد راست تان میدھید. بام می خود را فریب
کننده، خسته، و راست شده، دشوار  شوید. راست گردید و مانند کمان خمیده می می

 شده است. 
ای مردمانی که جسم تان حاضر است و عقل تان غایب، و دارای آرزوھا و تمایالت 

زمامدار شما از خدا فرمان اند!  تان گرفتار شده گوناگون ھستید و زمامداران به دست
برند. به  کنید. مردم شام از معاویه فرمان می می برد ولی شما از فرمان او سرپیچی می

خدا قسم دوست دارم معاویه شما را مانند درھم به دینار صرافی کند و ده نفر از شما 
 را به یک نفر از یارانش معاوضه کند.

ام: کران صاحب گوش، الالن  تار شدهای اھل کوفه! به دو سه دسته از شما گرف 
صاحب کالم، کوران صاحب چشم. ھنگام دیدار با دشمن از آزادمردان صادق نیستید. 
ھنگام گرفتاری و بال مورد اعتماد نیستید. دست تان بشکند! ای شتر صفتانی که 

عنان گردند که از ھر طرفی جمع شوند، از  چوپانان شان پیش آنھا نباشد و چنان بی
کنم اگر  می دیگر پراکنده گردند! به خدا قسم، چنان که من درباره تان گمان طرف

شدن فرج، از پسر   تنور جنگ گرم شود و زد و خورد شدت یابد، ھمچون گشوده
زاید و پاھایش را باز  شوید. (یعنی مثل زن ھستید وقتی که بچه می طالب جدا می ابو

 )». ١شود اراده و دستپاچه می کند و بی می
به خدا قسم، اگر ھنگام برخورد با دشمن امید شھادت نداشتم «افزاید:  می وی
شدم و  کردم، سپس از شما جدا می آوردم و آماده می ام را نزدیک می ی سواری وسیله

و به ھر طرفی که ممکن بود، جنوب یا شمال، بدون خواستم  رفتم و شما را نمی می

                                           
 .۱۴۲و  ۱۴۱نھج البالغة ، صص  -١
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رفتم؛ زیرا اگر متحد  می گفتن دیگران، توجه به سرزنش و عیب جویی و بد و بیراه
 . ١»نباشید، فراوانی تعدادتان ھیچ نیازی را رفع نخواھد کرد

شما مورد اعتماد نیستید تا نسبت به شما امید بسته شود. دستاویز «گوید:  می باز
آویختن جای دلخوشی باشید. یاران عّزت نیستید و جای  محکمی نیستید تا برای دست

ھای آتش  ی اتحاد و ھمبستگی پنداشته شوید. بدترین نخاله که مایه افتخار نیستید
جنگ شما ھستید. وای از دست شما! از دست شما به چه شری گرفتار شدم! روزی 

کنم. ھنگام ندا، آزادمردان صادق نیستید و  پچ می کنم و روز دیگر با شما پچ ندایتان می
 . ٢»کردن نیز مورد اعتماد نیستید پچ وقت پچ

ش یخدا را بر ھر چه که تقدیر کرد ستا«گوید:  ر وصف مدعیان پیروی از خود مید
ای که وقتی  گویم. ای فرقه کردنم به شما، ستایش می  را به خاطر گرفتارکنم. خدا   می

شما را امر کردم اطاعت نکردید و وقتی دعوت تان کردم جواب ندادید و اجابت 
ید، یا مھلت داده شوید، در زندگی مادی فرو نکردید! اگر به حال خودتان واگذار شو

ترسید. اگر افرادی دور امامی جمع شوند طعنه  روید و اگر با شما جنگ شد، می می
پدران! با  گردید. ای بی شوید و باز می زنید و اگر دچار مشقت شوید سرازیر می می

ھر کدام پیروزی و جھاد در راه حق خود، چه انتظاری دارید: مرگ یا ذلت؟ (یعنی 
آید)  باشد درست نیست، بلکه شھادت) به خدا قسم، اگر روز مرگم آمد (و قطعًا می

آید و  شود و من از ھم نشینی با شما بدم می میان من و شما جدایی انداخته می
ھایی  خدا، شما چگونه آدم یکنم. ا مایگی می جمعیتم با شما اندک است و احساس بی

کند؟ آیا جای  آورد، آیا غیرتی شما را تحریک نمی ھم نمیھستید! آیا دینی شما را گرد 
کند و بدون آنکه معاویه به  دل را دعوت می سنگھای  تعجب نیست که معاویه، آدم

کنند؟ و من شما را با کمک و بخشش  آنان کمک و بخششی کند، از او اطاعت می
ن پراکنده ولی از م –ی مردم ھستید  در حالی که شما بازمانده –کنم  دعوت می

کنید! ھیچ کار رضایت بخشی از من صادر  ی من اختالف ایجاد می شوید و درباره می
ای از من صادر نشد که شما  نشد که شما به آن راضی باشید و ھیچ کار ناراحت کننده

خواھم به آن برسم، ھمانا مرگ  ترین چیزی که می داشتنی بر آن اجتماع کنید. دوست
ا آموختم و تفھیم کردم و امور ناشناخته را به شما شناساندم است. من قرآن را به شم

                                           
 .۱۷۶نھج البالغة ، ص -١
 .۱۸۳البالغة ، صنھج  -٢
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ای بود، بیدار  شد و یا خوابیده و امور تلخ را برایتان گوارا ساختم. اگر کوری بود، بینا می
گشت. شما در جھالت نسبت به خدا از قومی که معاویه سرکرده و عمرو بن عاص  می

 . ١»تر ھستید ی آنان است، نزدیک دھنده ادب

 شیعه از دیدگاه دیگر ائمه
ی شیعه. اما آنچه حسن و  بود درباره سی امیرمؤمنان، علی آنچه گذشت گفته

اند، چنان است که  ی شیعه گفته درباره -به زعم آنان-ی معصوم  حسین و دیگر ائمه
اگر شیعیان خود را جدا «کند که گفت:  آید: کلینی از ابوالحسن موسی روایت می می

ماند و اگر آنھا را آزمایش کنم ھمه را مرتد خواھم  خدمتکاران کسی نمیکنم، جز 
 .٢»یافت

کسی جز «گوید: از امام موسی کاظم روایت شده که گفت:  مالباقر مجلسی می
 .٣»عبدالله بن یعفور را نیافتم که وصیتم را بپذیرد و دستورم را اطاعت کند

به خدا قسم احدی را نیافتم : «کشی از پدر امام موسی، جعفر روایت کرده که گفت
 .٤»ام را عمل کند جز یک مرد: عبدالله بن یعفور که اطاعتم کند و گفته

به خدا قسم معاویه را برای خود از «گوید:  ی شیعیان خود می حسن بن علی درباره
بینم. به خدا قسم اینکه  اند، بھتر می اند و مالم را گرفته اینان که درصدد کشتنم برآمده

معاویه پیمانی بگیرم که با آن خون خود را مصون کنم و میان اھلم در امان باشم، از 
ام ضایع گردد. به خدا قسم اگر با  برایم بھتر از این است که اینان مرا بکشند و خانواده

دادند و نزد  گرفتند و آن را به معاویه می کردم، شیعیانم گردنم را می معاویه جنگ می
شتند. به خدا قسم اگر با او آشتی کنم و عزت داشته باشم، بھتر از آن گذا او به َسَلم می

است که اسیر باشم و مرا بکشد و یا بر من منت بگذارد و سپس این کار تا آخر زمان 
ھاشم و منت کشیدن از معاویه باشد که او و نسلش با آن پیوسته بر مرده  توھین به بنی

 .٥»ی ما منت گذارند و زنده
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اھل کوفه (شیعیان حسین و پدرش) را شناختم و آنھا را آزمایش کردم. «وی افزود: 
وفا ھستند و در قول  شود. کوفیان بی ھر کس از آنھا فاسد باشد به رأی من اصالح نمی

گویند دلھایمان با شماست.  دسته ھستند و می و عمل ھیچ تعھدی ندارند. دسته
 .١»شمشیرھایشان بر ما آخته و برافراشته است

تی کوفیان، حسین را به کوفه دعوت کردند و به جای اینکه او را مساعدت کنند وق
بر ضد او اجتماع کردند و قبًال ھم به نیابت از حسین با مسلم ابن عقیل بیعت کرده 

مرگ بر شما ای جماعت! بدبختی و ننگ «بودند، حسین برادر حسن به شیعیان گفت: 
ردید و ما اکنون شما را در حالت خوف صدا خواھی مرا صدا ک بر شما که از روی کمک

کنیم. شمشیری را که در دستان ما بود علیه خوِد ما تیز کردید و آتشی که ما علیه  می
ورتر کردید. بر دوستان  ور کردیم، شما آن را علیه ما شعله دشمنان خود و شما شعله

شما عدلی  تان تیغ شدید و دست قدرت برای دشمنان تان شدید، بدون اینکه میان
برقرار کرده باشند و بدون اینکه در آنھا آرزوی صالحی وجود داشته باشد. ما، در حق 

ایم. چرا ویلھا بر شما نباشد که ما را مجبور کردید و با اصرار و  شما گناھی نکرده
لجاجت و وعده و وعید ما را اینجا آوردید، در حالی که شمشیرھای ما بیرون کشیده 

و قلب آرام بود و رأی سبک نشده بود، ولی شما مانند انبوه پرندگان نشده بود و نفس 
ھای پروانه به بیعت با ما  گروه با عجله باریدید و با ما بیعت کردید و مانند توده گروه

 .2و٢»ھجوم مشتاقانه آوردید، سپس بیعت را به نادانی نقض کردید و شکستید
امثال این سخنان زیاد است. آنچه از نظرتان گذشت عواملی است که شیعه را ناچار 

شدن به تقیه کرده است؛ چون جمع میان مدح و تمجید صحابه و در رأس آنان  به قایل

                                           
 .۱۴۹االحتجاج، طبرسی، به روایت اعمش، ص -١
 خواھی اھل سنت به آنان نزدیک شوند؟. می کهاند  و اینان ھستند ای لطف الله؟! پس شیعه اینان -٢

آیا به اھل سنت وفا اند  کسانی که به امامان شان وفا نکرده و نسبت به آنان اخالص و صداقت نداشته
گویی ای آقا؟! و با چه چیزی سخنان  کنند و نسبت به آنان اخالص و صداقت دارند؟ چه می می

کنی ای  کنی؟ جماعت و حزب تو کدام جماعت است و به چه کسانی افتخار می رد می خطیب را
 لطف الله؟ بستگانت چه بد کسانی اند!...

 . ۱۴۵االحتجاج، طبرسی، ص -۲
 .۱۰:ص، عراق یربالک ، چاپ»ثیفضل الرواة والحد«باب  ی،شکرجال  -۳
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ابوبکر و عمر و عثمان ش با سرزنش و توھین آنان، ممکن نیست، ھمچنان که جمع 
 د آنان ممکن نیس.و تمجی  عه و مدحمیان مذمت و سرزنش شی

 توان میان این و آن جمع کرد؟ می پس چگونه
اند و این تنھا راه فرار  را از روی تقیه گفتهھا  از این رو ناچار شدند بگویند: ائمه این

داند آیا این یکی تقیه بوده یا آن  گوییم: کی می از تنگنای شیعه است. اما به آنان می
است کجاست؟ حق کجاست و باطل کجاست؟ (بدگویی یا ستایش)؟ دروغ کجاست و ر

ھای ائمه در  شوید؟! اگر گفته پس از حق جز گمراھی نیست. پس چگونه منحرف می
دادن به آنان و  مدح صحابه و به ویژه ابوبکر و عمر و عثمان ش و بیعت با آنان و دختر

آنان پرسیم: چه کسی  می بیزاری ائمه از شیعیان خود و نکوھش آنان تقیه بوده است،
دادن جان ائمه وجود داشته تا ناچار  را به این کار مجبور کرده است؟ آیا ترس از دست
 شوند اقوالی مبنی بر حقائق و وقائع اظھار کنند؟ 

ی حضرت عمر س را در دل داشت، باید وقتی که عمر فاروق با او  اگر علی س کینه
گفت: رأی  کرد، می ھا مشورت در مورد حضور شخصی خود در جنگ ایرانیان و رومی

من این است که شخصًا به جنگ بروی و داخل معرکه شوی، تا فاروق اعظم کشته شود 
کند، حضور شخصی  و علی از دستش خالص شود، ولی علی س برخالف آن، عمل می

دارد و عمر س را  کند و او را قاطعانه از رفتن به جنگ باز می عمر را در جنگ رد می
 کند.  ھای تسبیح تشبیه می شمارد و او را به بند دانه ی عرب می اصل و پایه

 پس ای بندگان خدا! عدالت داشته باشید.

 نقد تقیه
استدالل شیعه بر جایز بودن تقیه از آیات و احادیث و روایات به ھنگام ترس از 

 خندند، نیست. آوری که عاقالن به آن می جان، جز چیز خنده

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿ استدالل به آیاتی مانند: اوًال؛
َ
ْ بِ�  ،]۱۹۵[البقرة:  ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقوا

وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَۡيهِ َ�َعَرَ�ُهۡم ﴿ ،]۸۸[الصافات:  ﴾٨٨�ُُّجومِ ٱَ�َنَظَر َ�ۡظَرٗة ِ� ﴿
ۡوِ�َآءَ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿ ،]۵۸[یوسف:  ﴾٥٨ُمنِكُرونَ  ۥَوُهۡم َ�ُ 

َ
[آل عمران:  ﴾أ

ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ ﴿ ،]۲۸
ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ٱُمۡطَم�ِنُّ و دیگر آیات، و نیز استدالل  ]۱۰۶[النحل:  ﴾ۡ�ِ

ست  ابوذر و ابوبکر، استداللی ای  ی ابوجندل و مانند آن و قصه ھایی مثل قصه به روایت
فوق و روایات در این باره به جواز دروغ و تقیه و اصرار باطل؛ زیرا حتی یک آیه از آیات 
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ی  کنند که دروغ و تقیه کند، بلکه برعکس صراحتًا داللت بر این می بر آن، داللت نمی
 فرماید: شیعه در دین، در ھیچ حال درست نیست؛ مانند این آیات که الله متعال می

َها ﴿ ُّ�
َ
� نزَِل إِ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ

ُ
ٓ أ ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ بَّلِۡغ َما  ۥۚ َ�َۡك ِمن رَّ

ُ ٱوَ  ای پیامبر خدا، برسان آنچه را که از طرف « ]۶۷[المائدة:  ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك ِمَن  �َّ
ای و خداوند تو را از  پروردگارت به تو نازل شده و اگر چنان نکنی پیامش را ابالغ نکرده

 .»کند حفظ میگزند مردم 

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  �َّ َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ  �َّ
َ
ۗ ٱَوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ  ]۳۹[األحزاب:  ﴾�َّ

رسانند و از خدا بیم دارند و از ھیچ  ھای خدا را به نحو مطلوب می کسانی که پیام«

ۡعرِۡض َعِن بَِما تُۡؤَمُر  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿ ،»احدی جز او ترسی ندارند
َ
[الحجر:  ﴾٩٤لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوأ

 ،»یابی آشکار کن و از مشرکان روی بگردان می پس آنچه بدان دستور« ]۹۴

ٖ َ�َٰتَل َمَعهُ ﴿ ّ�ِ
يِّن ّمِن نَّ

َ
َصاَ�ُهۡم ِ� َسبِيِل  ۥَوَ��

َ
ٓ أ ْ لَِما ِ ٱرِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ َ�َما وََهُنوا َوَما  �َّ

ْ َوَما  ْۗ ٱَضُعُفوا ُ ٱوَ  ۡسَتَ�نُوا ِٰ�ِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ و بسی پیامبران که « ]۱۴۶[آل عمران:  ﴾١٤٦ل�َّ
خداپرستان بسیاری در کنارشان نبرد کردند و از ھر رنجی که در راه خدا دیدند، 

َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة ﴿ ،»دارد می سست و زبون و درمانده نشدند، و خدا صابران را دوست
 ،»و از مالمت ھیچ مالمت گری نمی ترسند« ]۵۴المائدة: [ ﴾َ�ٓ�ِٖ�� 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ   .]۱۱۹[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ

 .»ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید«

َها ﴿و  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا  .]۷۰[األحزاب:  ﴾٧٠َوقُولُواْ قَۡوٗ� َسِديٗدا �َّ

 .»ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و سخن راست و درست بگویید«
حتما راستگو باشید و به « ١»م بالصدق�يعل« فرماید: و فرمایش پیامبر اکرم که می

كربت خيانة أن حتدث أخاك « فرماید: دیگری می. در جای »راستگویی ملتزم باشید

                                           
 اند. بخاری و مسلم روایتش کرده -١
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گفتن با  خیانت بزرگی است که در سخن«: ١»لك به مصدق وأنت به اكذب هو حديثاً 

 .»بگویی و او تو را در ھمان سخن راستگو بداند  ات دروغ برادر دینی
انسان مسلمان تا زمانی که دروغ جدی و دروغ شوخی را ترک «فرماید:  می سعلی

ایمان آن است که راستگویی را «گوید:  می ھمچنین». ٢چشد ی ایمان را نمی نکند مزه
 .٣»آورد، بر دروغی که سودآور است، ترجیح دھی در جایی که برایت زیان 

اند اگر بر چیزی داللت کنند، تنھا بر جواز مغالطه  اما آیاتی که به آنھا استدالل کرده

یعنی از  .»سقيم إين« است که گفت: ÷یمی ابراھ کنند، مانند آنچه در قصه داللت می
 رفتار شما مریض و بیزار و بدحالم.

ای وجود ندارد؛ زیرا اینکه یوسف برادران  مغالطه و تقیه ،÷ی یوسف اما در قصه
 کند.  شناسد، و بر تقیه داللت نمی می خود را شناخته و به آنھا خبر نداده که ایشان را

ۡ�رِهَ إِ�َّ َمۡن ﴿ ی: و معنی آیه
ُ
این نیست که به مردم کفر یاد دھد و  ]۱۰۶[النحل:  ﴾أ

فتوا به حرام برایشان صادر کند و مردم را برای اعمال خالف حق تشویق کند، بلکه 
ی کفر شد، اجازه  ناچار به گفتن کلمه یسکتمام آنچه در آن است این است که: اگر 

بدان اعتقاد داشته باشد و به آن دارد با دروغ آن را بر دھان جاری سازد، بدون آنکه 

ۡوِ�َآءَ  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ�َّ َ�تَِّخِذ ﴿ ی: . اما در آیه٤عمل کند
َ
 ی: و آیه ]۲۸[آل عمران:  ﴾أ

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
ْ بِ� ی تقیه وجود ندارد؛  مطلقًا مسئله ]۱۹۵[البقرة:  ﴾�َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُلُۡقوا

                                           
 است.ابوداود روایتش کرده  -١
 ».الکذب« الکافی في األصول، باب -٢
 نھج البالغة. -٣
خازن در تفسیر خود زیر این آیه بیان کرده که علما اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر کسی به گفتن  -٤

ای را بر زبان  ی کفر مجبور شد جایز نیست صراحتًا کفر را بر زبان آورد بلکه با کنایه کلمه کلمه
ایجاد کند که این کلمه، کفر است. حاال اگر مجبور شد که صراحتًا کفر را بر  آورد و این توھم را

ی کفری که بر  زبان آورد، در این صورت به شرط آرام گرفتن قلب بر ایمان و بدون اعتقاد به کلمه
زبان آورده، برایش مباح است که صراحتًا کفر را بر زبان آورد. البته اگر پایداری کند و کفر را بر 

ان نیاورد و در نھایت کشته شود، این برایش بھتر است ھمان طور که یاسر و ُسمیه چنان بودند زب
ی کفر مجبور شدند، کفر را بر زبان نیاوردند تا اینکه کشته شدند و  و موقعی که به گفتن کلمه

 چون بالل بر شکنجه پایداری کرد و به خاطر این کار مورد سرزنش قرار نگرفت. (تفسیر خازن،
 . )۱۳۶، ص۳ج
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ی دوم این است که: نباید مسلمانان  اضح است و معنی آیهی اول و چون معنی آیه
ی شیعه نیز  شان گردد. علما و ائمه نسبت به چیزی چنان بخل ورزند که موجب تباھی

و دیگر تفاسیر شیعه » خالصة المنھج«که در  اند، چنان این آیه را چنین تفسیر کرده
 آمده است. 
وجود ندارد. ابوبکر صدیق، وقتی  ی تقیه ی ابوجندل و ابوذر ھیچ شایبه در قصه

مردی است که راه را نشانم «کفار از او پرسیدند این مردی که با توست کیست؟ گفت: 
راه خیر و  صاین سخن ھیچ ارتباطی با تقیه ندارد مگر حضرت محمد». دھد می

 داد؟. بھشت را به ابوبکر نشان نمی
نیست مگر برای ترس.  در تحفه گفته است: تقیه مجاز/ شاه عبدالعزیز دھلوی

ترس ھم به دو قسم است: قسم اول ترس بر جان است و این در حق ائمه به دو علت 
-طبق زعم شیعه-منتفی است: یکی اینکه مرگ طبیعی آنان با اختیار خود ائمه است 

و برای آن بابی عنوان کرده و  ١، چنان که کلینی در کافی این مسئله را اثبات کرده
 اند. امیه بر آن اجماع کردهسایر شیعیان ام

ائمه نسبت به آنچه در گذشته و آنچه که در  -به زعم شیعیان–علت دوم اینکه 
گاه ھستند دانند و  پس ائمه اجل خود و کیفیت مرگ خود را می. ٢آینده خواھد بود، آ

ترسند و نیازی به  دانند. پس قبل از وقت مرگ، از مرگ نمی خصوصًا وقت مرگ را می
 کردن مؤمنان عادی ندارند. یدن پیش مردم در دین خود و سردرگمنفاق ورز

ھای بدنی و دشنام و ھتک  قسم دوم از خوف: خوف مشقت و شکنجه و اذیت
ی  ورزیدن در برابر آنھا وظیفه حرمت است. تردیدی نیست که تحمل این امور و صبر 

امر خداوند تحمل علما است؛ زیرا علما در گذشته بال را در راه اطاعت و امتثال او
شدند. اھل بیت نبوی به طریق  کردند و خیلی مواقع با سالطین ستمگر روبرو می می

ھای مختلف را تحمل کنند. باز ھم  ھا و مشقت اولی در نصرت دین جّدشان باید سختی
ی رسول خدا شش ماه  از بیعت با خلیفه ساگر تقیه واجب بود، چرا امام االئمه علی

. علی و فرزندانش ٣چیز او را از ادای واجب در اول وقت منع کرد خودداری کرد و چه
                                           

 در باب شیعه و سنت این موضوع به طور مفصل بیان شد. -١
 تفصیل این عقاید نیز در باب اول بیان شد. -٢
دھلوی با اختصار و تھذیب، محمود شکری آلوسی،  مختصر التحفة اإلثنی عشریة، شاه عبدالعزیز -٣

 ھجری. ۱۳۸۷با تحقیق و تعلیق محب الدین خطیب، چاپخانه سلفیه، سال
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اھل تقیه نبودند، چون ما از بزرگان شیعه نقل کردیم که تقیه تنھا ھنگام ترس بر جان 
طبق زعم شیعه، چنان که قبًال در این کتاب نقل -ی شیعه  کند و ائمه ضرورت پیدا می

نان که طبرسی آورده که عمر با سلمان قدرتی داشتند که دیگران نداشتند. چ -کردیم
در این حال امیرالمؤمنین به عمر «مجادله کرد و خواست که سلمان را اذیت کند. 

 .١»اش را گرفت و او را بر زمین کوبید ھجوم برد و یقه
حضرت علی مطلع شد که حضرت عمر نسبت به «راوندی ذکر کرده است که: 

ھای مدینه به  علی در راھی در میان باغ کند. روزی حضرت شیعیان علی بدگویی می
ام که نسبت به  عمر رسید. حضرت علی کمان در دست داشت و گفت: ای عمر! شنیده

ای. حضرت عمر گفت: بر پای لنگت بتاز. حضرت علی گفت:  شیعیان من بدگویی کرده
مانند شد و  خواھی دید. سپس کمان را بر زمین انداخت و تبدیل به اژدھایی شتر

نش را باز کرد و به عمر روی کرد تا او را ببلعد. عمر فریاد کشید: به خاطر خدا، به دھا
گویم و تکرار  شیعیان تو چیزی نمی ی خاطر خدا، ای ابوالحسن علی! پس از این درباره

شود. حضرت عمر به گریه و زاری افتاد و به پای حضرت علی افتاد. حضرت علی  نمی
ای کرد و دوباره کمان شد و حضرت عمر با ترس و لرز به  با دستش به اژدھا اشاره

 .٢»اش بازگشت خانه
در مقابل  به خدا قسم این دشمنان«به علی س نسبت داده شده که گفته است: 

ترسم، به شرط  من چیزی نیستند و اگر زمین ُپر از آنان باشد باکی ندارم و از آنھا نمی
 )». ٣آیم تک بیایند (یعنی از پس ھمه برمی اینکه تک

ی  ھمه -به گمان شیعه-این قدرت فوق العاده تنھا خاص علی س نیست، بلکه 
ندارند. مانند آنچه از موسی  ائمه آن قدر قدرت و شجاعت و معجزات دارند که دیگران

 -۲ترین مردم زمان خود است  عالم -۱امام عالماتی دارد: «نقل شده که گفته است: 
ترین مردم است، و سایه  ترین و شجاع ترین، بردبار متقی -۳ترین مردم است  حاکم

ندارد و دعایش مستجاب است. به طوری که اگر سنگ را ھم نفرین کند، دو نصف 
 .٤»الح رسول خدا و شمشیر ذوالفقار آن حضرت ھم پیش او استشود و س می

                                           
 .۴۵االحتجاج، طبرسی، ایران، ص -١
  .۲۱و  ۲۰ھجری، صص۱۳۰۱الخرایج و الجرایح، راوندی، بومبیء ھند،  -٢
 ی حضرت علی. نھج البالغة، خطبه -٣
 .۱۰۶و  ۱۰۵الخصال، ابن بابویه قمی، ایران، صص -٤
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ھا و عصای موسی و انگشتر سلیمان، را پیش  در روایت کلینی آمده که: امام، لوح
خود دارد و اسمی را در اختیار دارد (اسم اعظم) که با وجود آن تیر و نیزه در او اثری 

کند؟! و باآلخره به نظر شیعه  ندارد. کسی که چنین باشد چرا و از چه کسی تقیه می
 این تقیه یا به تعبیر صحیح تر، دروغ، تا کی واجب است؟

ورع  کسی که «کند که گفت: امام رضا گفت:  اردبیلی از حسین پسر خالد روایت می
ترین  ترین شما متقی دین ندارد. کسی که تقیه نکند ایمان ندارد و گرامی ندارد، 

تر به تقیه. گفتند: ای  یعنی چه؟ گفت: یعنی عاملترین  شماست. از او پرسیدند: متقی
پسر رسول خدا، تا کی باید به تقیه عمل کرد؟ گفت: تا روز وقت مشخص، و آن روز 

. پس ھر کس قبل از خروج قائم ما، تقیه را ترک ١ھم، روز خروج قائم ما؛ مھدی است
 .٢»کند، از ما نیست

ھر کس از ما قبل از خروج «ه است: کلینی از علی بن حسین روایت کرده که گفت
شدن پرھایش از النه  ای است که قبل از کامل قائم علیه حکام شورش کند، مانند جوجه

 .٣»ھا آن را بگیرند و او را پرواز دھند پرواز کند و بچه

                                           
است و شیعیان گوید: رأی شیعه، جایز بودن تقیه  می خود آقای لطف الله به تقیه عمل کرده وقتی -١

ھای  در زمان ھایی که سالطین جور و حاکمان ستمگر ھمچون معاویه و یزید و... بر سرزمین
گوید: این زمان با عصر امویان و  می سپس اند. اسالمی سیطره داشتند، به تقیه عمل کرده

، ضةیخطوطه العر یب فی(مع الخطعباسیان قابل مقایسه نیست؛ آن زمانی بود و این، زمانی دیگر 
 ).یصاف اثر

آقای صافی! در این زمانت ھم تقیه وجود دارد؛ چون تقیه تنھا در آن زمان نبود و بس، بلکه تقیه  
ھایت که ُپر از  و دروغ تا به امروز میان شیعه وجود داشته است. حتی تو ای صافی! در کتاب

 ای.  ھا و سخنان باطل است، به تقیه عمل کرده دروغ
 ای؛ چون امامان تو ی: تقیه قبًال بوده و اکنون وجود ندارد، به تقیه عمل کردهگوی می ھم اینک که 

گویند: تقیه بوده و تا ھنگام ظھور قائم، پیوسته خواھد بود. معلوم است که قائم ھنوز ظھور  می
 گوید: تو یا امامانت؟ می نکرده و تا ابد ھرگز ظھور نخواھد کرد. چه کسی راست

ای یا از روی خجالت و شرمندگی خود  اطالع بوده بی ذھب خودت که از آنھابه روایات و احادیث م 
کند و آنچه را در درون  می ای آشکار ای، بنگر؛ روایاتی که آنچه را پنھان داشته را به نادانی زده

  کند. می ای، برمال پنھان کرده
 .۳۴۱کشف الغمة، اردبیلی، ص -٢
 الروضة، کلینی. -٣
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ابن بابویه نوشته است: تقیه واجب است و تا ظھور مھدی برداشتن آن و عمل 
ھر کس تا قبل از ظھور مھدی تقیه را ترک کند، از دین  نکردن به آن جایز نیست. پس

 .١خدا و دین امامیه خارج است و با پیامبر خدا و ائمه مخالفت کرده است
ی دوازده امامی؛ دین دروغ، دین نیرنگ و حیله و تا ابد راه  این است دین شیعه

 است: نجات از آن وجود ندارد. خداوند در قرآن، ھم به ما و ھم به آنھا گفته

ن َكَذَب َ�َ ﴿ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱ۞َ�َمۡن أ َّ�  ِ َب ب ۡدقِ ٱَوَ�ذَّ لَۡيَس ِ� َجَهنََّم  ۥٓۚ إِۡذ َجآَءهُ  لّصِ

َ
�

ِيٱوَ  ٣٢َمۡثٗوى ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق بِهِ  لّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ وََصدَّ
ُ
ا  ٣٣لُۡمتَُّقونَ ٱأ لَُهم مَّ

ُ ٱِ�َُ�ّفَِر  ٣٤لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ�ََشآُءوَن ِعنَد َرّ�ِهِۡمۚ َ�ٰلَِك َجَزآُء  َّ�  
َ
ۡسَوأ

َ
ِيٱَ�ۡنُهۡم أ َعِملُواْ  �َّ

ۡحَسِن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ِيٱَوَ�ۡجزَِ�ُهۡم أ لَۡيَس  ٣٥َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ  �َّ

َ
ُ ٱ� َوُ�َخّوِفُونََك  ۥۖ بَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  �َّ

 ِ ِينَ ٱب ُ ٱَوَمن يُۡضلِِل  ۦۚ مِن ُدونِهِ  �َّ ُ ٱَوَمن َ�ۡهِد  ٣٦مِۡن َهادٖ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ ۗ  ۥَ�َما َ�ُ  �َّ ِضّلٍ ِمن مُّ
لَۡيَس 

َ
ُ ٱ�  .]۳۷-۳۲[الزمر:  ﴾٣٧نتَِقا�ٖ ٱبَِعزِ�زٖ ذِي  �َّ

قت و صداقت یبندد، و حق یه بر خدا دروغ مکاست  یسکارتر از کستم یسکچه «
ب یذک) تیا شهین پژوھش و اندیمترکده است (بدون یغمبران) بدو رسی(توّسط په کرا 
خواھند  یافران در دوزخ نخواھد بود؟ (پس بگذار ھر چه مک یا منزل و مأوایند؟ آک یم

 رسند). یتا بدانجا م نند،کند و بیبگو
غ خدا به مردمان ابال یاند (و از سو قت و صداقت را با خود آوردهیه حقک یسانک  

اند (و برابر آن  قت و صداقت را باور داشتهیه حقک یسانکغمبرانند) و یه پکاند  ردهک
  ھستند.  یزگاران واقعیه مؤمنانند) آنان پرھکاند  رفته
ن، پاداش یشگاه پروردگارشان آماده است. ایشان در پیھر چه بخواھند برا  

  دارند).  یکردار نکو  یکده نیه عقکاران است. (آنان کویکن
شان را (چه یا یارھاکن ید) تا بدتریفرما یشان میدر حق ا ین تفّضلیخداوند (چن  

شان یارھاکن یوتریکد، و آنان را برابر نید و) ببخشایزشان بزدایناچ یبرسد به لغزشھا
  د. یپاداش عطاء نما

 یسانک؟ آنان تو را از  ستین یافکاش  ت از) بندهی(حفاظت و حما یا خداوند برایآ  
افران و دشمنان و کن و عداوت یدروغ یترسانند. (مگر بتھا و معبودھا یجز خدا م

                                           
 ابویه قمی.االعتقادات، ابن ب -١
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بان او یه خدا پشتکبرسانند  یسکبه  یانین زیمترکتوانند  یطوفان حوادث زمان، م
  نخواھد داشت.  یند، راھنما و رھبرکس را خدا گمراه ک؟). ھر  است
ره ینخواھد داشت. مگر خدا چ یا نندهکچ گمراه یند، ھکس را خدا رھنمود کو ھر   

د و از انبوه دشمنان ینکه بر لطف خدا کیمؤمنان! ت ی؟ (پس ا ستیرنده نیانتقام گ

 .ميوصدق موالنا العظ . »د)یمدار کھمراھان با یمکد و از ینھراس
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