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 تقدیم به شما

سپاسگذارم که توفیق داد ھدیه ارزشمند خواننده گرامی! خداوند منان را 
عاقل و ھای  انسان دیگری خدمت شما تقدیم کنم، شکی ندارم که برای

بھتر از کتاب نیست، اینکه محتوای کتاب با ذوق خواننده ای  ھدفمند ھدیه
موافق باشد یا نه، بستگی به روحیه ھر خواننده دارد، اما کسانی که به 

مند باشند این موضوع  طلبی دینی عالقهفرھنگ و اندیشه و اصالح 
کتاب را ای  مھم نیست. مھم این است که شما با چنین انگیزهشان  برای

، کند می گیرید، کتاب خستگی شما را رفع می دوست دارید و با کتاب انس
، در یک جمله کند می دھد، دلھره شما را بر طرف می درد شما را تسکین

 بزرگ است.ھای  انسان بودن کار کتاب خواندن و با کتاب مأنوس

 رشد اندیشه
شود  می و بزرگ کند می انسان از لحاظ فکر و اندیشه نیز روز به روز رشد

تر  و قویتر  و متینتر  رود و ھر روز پخته می و عینا مثل اینکه سن انسان باال
ت شود، با این تفاو میتر  و تواناتر  شود فکر و اندیشه او نیز ھر روز بالنده می

که در پرتو اسالم خالص، فکر و اندیشه انسان مانند جسم او پیری و 
 فرسودگی ندارد.

 اند، شناسند، ھمواره رو به ترقی نمی بزرگ توقفھای  انسان اساسا 
 گیرد و به سوی ھدف در تکاپو ھستند، می اوجشان  ھمچنان پرواز

ند، سالح بزرگ از فکر مخالف و اندیشه حریف ترس و ھراس ندارھای  انسان
 بعد از توفیق خداوند از آنان حمایتھا  عقل و سپر دانش در تمام عرصه

دینی و فرھنگی ھای  ، منطق و برھان و استدالل و حالجی یافتهکند می
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گشاید، چشم انداز رشد و ترقی و  می ھمچنان راه را فراسوی آینده برویشان
چنان توانا ھا  انسان قبیلتیره و تار نیست، این ھا  انسان سعادت برای اینگونه

و نیرومند ھستند که تمام لحظات زندگی برایشان تفکر و اندیشه و پیشرفت 
کنند، از موانعی  نمی شناسند، به شکست فکر نمی و پیروزی است، شکست

 که قطعا بر سر راھشان وجود دارد، ترس و واھمه ندارند.

 از حسودگذشت 
کنند در عزم و اراده و رشد و شاید دوستان نادان بیش از دشمنان سعی 
در دیوار کنند  می تالشھا  ترقی اینگونه افراد مانع ایجاد کنند، خیلی

فوالدین عزم و اراده این مردان بزرگ رخنه بوجود آورند، چه بسا از روی 
با ھمت بلند و ھا  آن را ندارند، اماھا  آن حسادت چشم دیدن رشد و ترقی

تر، دارند، ھر روز نگاھشان نافذ میتری بر قویھای  گام صبر و حوصله، ھر روز
شان  متعالیھای  آرمان وتر  افق دیدشان گسترده تر، پختهشان  اندیشه

ھستید، از ھیچ قدرت ھا  انسان شود، شما ھم اگر از این نوع میتر  درخشنده
و مانعی ترس و ھراس نداشته باشید، و مطمئن باشید که روزی درھای 

وی شما گشوده خواھد شد، روزی به آرمان و ھدف پیروزی و سعادت به ر
جز تسلیم در برابر عزم و ای  خود خواھید رسید، روزی بدخواھان شما چاره

اراده فوالدین شما نخواھند داشت، پس گذشت داشته باشید و حق بدھید 
 که به شما حسودی کنند.

 آزادی عقیده
دارند، خیلی  می اینکه شما را از آشنایی و نزدیک شدن با دیگران باز 

ترسند بازارشان کساد شود، شاید مطمئن ھستند که  می طبیعی است چون
اصلی بودن، مرغوب بودن، پایدار بودن، و نفیس بودن کاالی حریف نیرومند 

را جلب خواھد کرد، و شما بعد از آشنا شدن با کاالی نفیس ھایشان  مشتری
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توجھی نخواھید ھا  آن البیرقیب نیرومند دیگر به کاالی پر زرق وبرق اما ق
نخواھید خرید، کدام انسان عاقل حاضر است آن را  کرد و به ھیچ قیمتی

برنز را به قیمت طال بخرد؟! پس بازار حریف را کساد کردن فن و حرفه ھمه 
 جو فروشان در پھنای بستر تاریخ بوده و خواھد بود!

قیده آزاد اگر چنین نیست پس باید مردم را در انتخاب اندیشه و ع 
بگذارند، ھرکس ھرچه دوست داشت انتخاب کند اما نه، مشاوران ظاھرا 

یکسره بغل گوش شما خواھند گفت: آقا ما  ای، مجانی و دالالن حرفه
فھمیم!  می شناسید! ما نمی راھا  این فھمید! شما نمی خیرخواه شماییم! شما

 !خیلی خطرناکندھا  این ما تجربه داریم!

 وهم زدگی
آماده ھایی  و برچسبھا  مارک آری برای چنین مواقعی در ھر زمان 

وقتی این مارک و برچسپ را به پیشانی کسی کنند  می دارند، که تصور
شوند، مثل اینکه گفته شود فالنی  نمی چسپاندند دیگر مردم به او نزدیک

دارد! چه کسی حاضر است به این مریض خطرناک نزدیک شود؟! » ایدز«
 ایجاد کردن، که طبعا ھر کس ممکن است دچار وھم زدگی شود یعنی وھم

 دلیل و بدون تحقیق بی عاقل و زیرک که ھیچ حرفی راھای  انسان مگر
 پذیرند. نمی

که اند  ھاست که روی این مسئله کارشده، و به این نتیجه رسیده قرن
انسان از لحاظ روانشناسی یک سری خصوصیاتی دارد، نکات ضعف و نکات 

از بارزترین نکات ضعف انسان این است که اگر وھم زده شد کنترلش  قوت،
مشکل است، مثل گوسفندی که از گرگ واھمه داشته باشد حاال اگر چوپان 

به گمان اینکه گرگ آمده  کند می ھم برای کمک به او نزدیک شود از او فرار
 !است
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 ابن سینا مطبدر  
طبیب معروف ایرانی مریضی شود در زمان ابن سینا دانشمند و  می گفته

 ھا سال را آوردند که در شکمش ماری جای گرفته بود! این مریض بیچاره که
برد، چنان ضعیف و افتاده شده بود که  می از وجود مار در شکمش! رنج

کرد،  می توانایی حرف زدن ھم نداشت و فقط در انتظار مرگ لحظه شماری
ریض، ھمراھانش را پرخاش کرد ابن سینا پس از معاینه و شنیدن درد دل م

که چرا این مریض را دیر آوردید! مار نزدیک است که او را خفه کند! باید او 
را عمل کنم، فردا ھمین وقت او را جراحی خواھم کرد، طی این مھلت ابن 
سینا ماری پیدا کرد و در طشتی زیر تخت آماده گذاشت فردا مریض آمد و 

بیھوش کرد و ساعتی بعد که بھوش آمد  وارد اتاق عمل شد، طبیب او را
ای؟! مریض  طشت را جلو کشید و گفت ببین! تو با این مار چطور زنده مانده

کنم  می وھم زده نفس راحتی کشید و گفت: دست شما درد نکند احساس
 این وھم زدگی یکی از بارزترین نقاط ضعف انسان است. ام! سبک شده

 بهایی وهابی شد!
قابت عقاید و افکار و اندیشه بزرگترین وھمی که عموم امروز در میدان ر

شود، اژدھای خطرناک وھابیت است، کسانی  می مسلمانان را از آن ترسانده
ه خطر این اژدھا تبلیغ کنند، و مردم را از آن دربارمصلحت دارند که 

و اند  ه خطر وھابیت گفته و نوشته شدهدربارسال است که ھا  ده بترسانند
 ادامه دارد.این بازی 

پخش شد که ھا  سایت چند سال پیش مطلبی نوشته بودم و در بعضی
آنزمان به دالئلی نتوانستم ادامه دھم. تیترش این بود: وھابیت چیست؟ و 
وھابی کیست؟ داستان بقال بھایی را نوشته بودم که روضه خوان محل برای 

اعالن کرد که اینکه بقال بیچاره حق خودش را از او خواسته بود سر منبر 
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بازارش کساد شد! ناچار به پای روضه خوان  بقال بھایی وھابی شده است!
افتاد و گفت: غلط کردم ھرچه ببری نوش جانت! حاللم کن، روز بعد اعالن 
کرد که این بقال وھابی را ارشاد کردیم توبه کرد، و مثل اول بھایی شد! 

ند! پس تعجب نکنید اگر مردم خوشحال شدند و در معامله را با او باز کرد
شنیدید که فالنی وھابی است؟ حاال این وھابیت چیست و وھابی کیست 

 بماند برای بعد. 

 های بزرگ وهابی
از وھابیان بزرگ سراغ داریم که تعجب خواھید کرد که در ھایی  ما نمونه

عمق جامعه تشیع چگونه ھر کس از این مترسک به نفع خودش استفاده کرده 
معروف و روشنفکران صاحب نامی مانند ھای  شخصیت وقتی عالوه از! کند می و

اسدالله خرقانی (تھران) و شریعت سنگلجی (تھران) و آیت الله برقعی (قم) و 
آیت الله علی أصغر بنابی (تبریز) حیدر علی قلمداران (قم) و غیره بعضی 

نتظری و تشیع مانند شریعتی و مطھری و طالقانی و آیت الله مھای  تئوریسین
 .١وھابی باشند دیگه بقیه چه مالمتند؟!!! حتی آیت الله خمینی!!!

 دعوتتاریخ 
مترسک سازی در تاریخ بشر عمر طوالنی دارد برای حمایت و دفاع از 
باورھای اجتماعی که چه بسا ممکن است نقطه مقابل دین باشند حامیان و 

زنند و از او  می و چسبوارثان این باورھا ھر نواندیش و اصالح طلبی را مارک 
شدن به او را نداشته باشند،  ھم جرأت نزدیکھا  خودی سازند که می مترسکی

ھا  آن که خداوند †پیامبرانھای  داستان ھا، قرآن کریم پراست از این نمونه

                                           
مذھبی قبل از انقالب چاپ چھارم نشر مرکز اسناد انقالب  -ھای سیاسی  جریان -١

 .٧٤٣اعتماد قم ص وچاپ ششم  ٩و  ٣٦٨اسالمی ص 
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فراوان دارد قوم و امت ھا  تھمت وھا  را احسن القصص خوانده از این بر چسب
راه دعوت توحید سنگ اندازی کنند  ھر پیامبری وقتی خواستند در

جور و واجوری به آن پیامبر الھی چسباندند، سلطه جویی، قدرت ھای  تھمت
ھای  طلبی، جن زدگی، سحر، شاعری، فقر، سادگی، دیوانگی، وغیره تھمت

، دادند می پیامبران الھی را به آن نسبت رایجی بوده که در ھر عصر و زمان
پایه است اما از آنجاییکه تصمیم  بی ھا ھمتت که ایندانستند  می خودشان

داشتند از خرافات و مزخرفات و موھومات ضد عقل و ضد فطرت در جامعه که 
در تاریکی جھل و گمراھی و نبود ھادی رشد کرده بود دفاع کنند لذا تھمت و 

کردند که مردم را وھم زده کرده و از اطراف  می ساختند و سعی می افتراء
ور کنند به گمان اینکه برای ھمیشه خواھند توانست جلو فکر داعی و ھادی د

 و اندیشه را بگیرند، و جامعه را در انحراف و جھل نگه دارند.

 وهابیت پیشینه
کنم که  می این مقدمه طبعا جای بسط و توضیح نیست اما ناگزیر اشاره

در تاریخ دوجنبش وھابیت وجود دارد یکی متعلق به قرن دوم ھجری است 
دیگری به قرن دوازدھم، حرکت وھبی یا وھابی کھن منسوب به  و

. ق) یک  ھ١٩٧عبدالوھاب بن عبدالرحمن بن رستم اباضی خارجی (متوفی 
حرکت انحرافی بوده است در حالیکه وھابیت معاصر یک حرکت اصالحی در 
درون اھل سنت و مذھب حنبلی است، اینکه چرا وھابیت اینقدر خطرناک 

 واند علل و اسباب مختلفی داشته باشد.ت می جلوه کرده

 چرایی خطر وهابیت
به دلیل اینکه عقاید و افکار وھابیت در قرن دوم مخالف اھل سنت  -١

بوده علمای اھل سنت از آن زمان به بعد ھرگاه مناسبتی پیش آمده 
 اند. علیه عقاید وھابیت رستمی مغربی فتوا صادر کرده
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یزده ھجری که استعمار انگلیس از اواخر قرن دوازده و اوایل قرن س -٢
از بیداری اسالم سخت بیمناک بود وقتی دعوت اصالحی محمد بن 

صدد اصالح و پاکسازی اسالم  ھـ ق) در ١١١٥ـ ١٢٠٦عبدالوھاب(
آغاز به کار کرد، ابتداء دعوت او منسوب به ھا  بدعت از خرافات و

خودش یعنی محمدی معروف شد اما بعدھا جیره خواران خان 
استعمار وقتی با حرکت وھابی مغرب در قرن دوم آشنا شدند،  نعمت

و موج نفرت و انزجار مسلمانان و فتاوای متعدد علمای اھل سنت را 
ه آن حرکت مشاھده کردند، تصمیم گرفتند که حرکت اصالحی دربار

 محمدی را ھم وھابی بنامند.
از آنجایی که حرکت اصالحی محمدی به رھبری محمد بن  -٣

جمود و تحجر در جھان اسالم در کنار ھا  قرن پس از عبدالوھاب
اصالحی اظھار وجود کرد و بویژه در مسائل حساس ھای  سایر حرکت

و عوام پسندی مانند بدعات قبور و گنبد و بارگاه شروع به فعالیت 
ای  نمود طبعا واکنش تند عوام را به دنبال داشت که از ھر رسانه

 .کند می عملتر  مؤثر
مؤثر در آغاز از یک سوء و ای  علمای ھمفکر و رسانهعدم وجود  -٤

در مکه ھا  تبلیغات منفی و گسترده شریف غالب استاندار عثمانی
مکرمه علیه این حرکت که ھم پیمان آل سعود یعنی دولت رقیب 
شریف غالب بود از سوی دیگر موج سوء ظن علیه محمد بن 

اء که در بدو أمر را بر انگیخت و علماش  عبدالوھاب و حرکت اصالحی
منفی نشان ھایی  واکنش از حقیقت این حرکت اطالعی نداشتند

دادند که البته بعدھا علمای اھل سنت دیدگاھشان را در این زمینه 
اولیه علیه ھای  اصالح کردند اما بدخواھان حرکت از موضع گیری

 این حرکت سوء استفاده کردند. 



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ٨

ر تغییر منکر بویژه در چنانکه عرض شد اقدامات عملی این حرکت د -٥
که خالف سنت ساخته ھایی  بارگاه کردن قبرھا و گنبدھا وخراب

شده و اینک به مراکز خرافات و بدعات و احیانا شرک تبدیل شده 
به این ای  بودند، از سوی شیعیان اثناعشری که عالقه فوق العاده

شدید تری در پی داشت، عمق اختالفات ھای  دارند واکنشھا  پدیده
(بویژه در ھا  بارگاه شیعیان با اھل سنت از یک سو و تخریب گنبد و

ھا  بارگاه بقیع و عراق که شیعیان خود را وارث این گنبد و
دانستند! و امروزه کما کان خود را وارث این قبور منسوب به  می

دانند!) از سوی دیگر بھانه اساسی دست کسانی  می† بیت اھل
س از سقیفه و فدک و کربال که خیلی از داد که دنبال سوژه بودند، پ

عمرشان گذشته بود اینکه سوژه جدیدی پیدا شد و عالوه از اھل 
 ١سنت دشمن جدیدی ھم شناسایی شد که اسمش وھابیت است.

 وحدتاصلی مانع 
و نظریه پردازان تشیع صلح و آشتی با ھا  پس با توجه به طرح تئوریسین 

بته منافع استراتیژی و مصالح ھر دشمنی ممکن است جز وھابیت!، ال
مختلف گاھی از شدت این خصومت کاسته و علی الظاھر چشم اندازی و لو 
تاریک و مبھم جھت آشتی در افق روابط شیعه و سنی ترسیم کرده است اما 
 متأسفانه عمق این خصومت (با اھل سنت و البته در پوشش وھابیت) و قوت

است که در عمل ھیچگونه  مذھبی به حدی قویھای  تأثیر تئوریسین
 شود. نمی پیشرفتی حاصل

                                           

در تھیه این بخش از محتوای کتاب تصحیح خطأ تاریخی حول الوھابیة از دکتر سعد  -١
 الشویعر و منابع مختلف دیگر استفاده شده است.
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یکطرفه وحدت و تقیه ھای  کنفرانس و به وحدت و شعار تقریب تظاھر
تاکتیکی، در مقابل حوزه و دانشگاھای مسخر حوزه، و مراکز علمی، و 

ھا  سایت گری، و قالب بندی شده در جھت تحقق اھداف برنامه شیعهھای  رسانه
و سحر وکوثر و اھل بیت و غیره که نه  از قبیل سالمای  ماھوارهھای  و شبکه

دارند بلکه در عوض ھمه این رجز خوانی  نمی تنھا در جھت وحدت گامی بر
دانند، در واقع ھم در برابر آنھمه موج  می فایده بی وحدت را یک کار سبک و

 بهآن را  گسترده شیعه گری و فراتر از آن، این شیعه گری و چند مھره سوخته
 پخش کردن، خود بیانگر این حقیقت است.ھا  رخ عوام کشیدن و از رسانه

 گری؟!وحدت یا شیعه
شکی نیست که ادعاھای کاذب وحدت در راستای طرح گسترده شیعه  

کردن جامعه اھل سنت در سراسر جھان در نھایت به نفع برنامه ریزان این 
گری  مدیران برنامه شیعهدر بین تئوریسین و بنابراین  بوده و خواھد بود، طرح

به عنوان دو عنصر متضاد » گری شیعه«و » وحدت«در نحوه اداره برنامه 
اختالف نظر شدید وجود دارد. البته اختالف در ھدف و استراتیژی نیست!، 
فقط در نحوه اداره است!، که مبادا از سناریوی وحدت سوء استفاده شود! و 

ست فقط نقش وحدت خواھی را بازی بعضی ھنرمندان و کارمندانی که قرار ا
 کنند فراموش کنند که تابع سناریو ھستند و گمان کنند خودشان ھستند.

حتی اگر کسانی از طرف مقابل باور کردند که وحدتی  طبق این برنامه
سپرد، ھا  آن در کار است و خواستند گامی بر دارند نباید ابتکار عمل را به

از دید مدیران و برنامه ریزان  ھـ١٤٢٨ مثال کنفرانس وحدت دوحه در محرم
بگیرد! و در سطح جھانی ھا  آن گری، نزدیک بود ابتکار عمل را از شیعه

چنین مطرح شود که اھل سنت خواستار وحدت امت اسالمی ھستند!، لذا 
روی مانند دکتر  میانهھای  شخصیت بالفاصله آجیر خطر کشیده شد و
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صابونی و غیره که تا قبل از محرم الزحیلی و محمد علی  وھبةقرضاوی و 
رو و داعی جدی وحدت و مھمان  نه تنھا وھابی نبودند که میانه ھـ١٤٢٨

وحدت و تقریب بودند وھابی و تندرو شناخته شدند! ھای  کنفرانس افتخاری
و از گردونه و حتی از لیست مجمع تقریب آقای تسخیری خارج شدند. پس 

 !ت!مطلوب اس وحدتی از دید آنان چنین
 ٢١) بود که آقای رفسنجانی در افتتاح ٨٧ھمین دیروز(اردیبھشت 

دینی ھای  شخصیت فرمود: باید از غلو و افراط در می کنفرانس وحدت و تقریب
 یعنی امامان شیعه! و از سب و اھانت به مقدسات مذاھب اسالمی دیگر که

 !شعار خوبی است اما نتیجه چیست؟ !گذشته پرھیز کردھا  آن از زمانھا  قرن
کردیم که مترسک سازی در تاریخ عمر طوالنی  می در ھر صورت عرض

دارد و بازار حریف را کساد کردن و با تھمت و دروغ و افتراء، شخصیت و 
را کوچک جلوه دادن، ھنر کسانی است که با بضاعت مزجاه ای  فکر و عقیده

ھرمان و دیگران را منحرف و ناقص خواھند خویش را مقدس و ق می و قالبی
 !معرفی کنند

 وحدت؟! و صفوی منش
کنید که وقتی یکی از روحانیون صفوی  می در ھمین راستا مالحظه

منش وتفرقه افکن که در این اواخر از شبکه بدنام و تکفیری سالم بذر کینه 
را  )سپاشد و ابولؤلؤ مجوسی ( قاتل خلیفه راشد عمر فاروق می و تفرقه
 ج و حتی تکفیرھا را به صحابه پیامبرھا  خواند و بدترین اھانت می صحابی

 دارد وقتی با پرفسور احمد الغامدی نویسنده توانای این کتاب می روا
رود و  اش می نشیند و با سوء استفاده از کرم و مھمان نوازی او به خانه می

 ایستد و می ارشبینیم اوال بدون اجازه!! در کن می خورد می نان و نمکش را
گیرد! ثانیا بدون اجازه و  می (توسط پسر از ھمه جا بیخبر میزبانش!) عکس
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و بطور  کند می مخفیانه با استفاده از سیستم اطالعاتی صدایش را ضبط
 !کند می گزینشی ھرجایی که به نفعش ھست در سایتش پخش

!! کند یم و عجیب اینکه با ھمه این مسائل در ھمه جا او را وھابی معرفی
تا اینکه مبادا کسی به عنوان یک پرفسور دانشگاه ام القری مکه مکرمه 

و ھا  افکارش را بخواند و از او متأثر شود، طبیعی است وقتی صفوی منش
ھمفکرانشان برای رونق بازار خویش شریعتی و مطھری و طالقانی و 

امدی پرفسور غکنند  می منتظری و حتی خود آقای خمینی را وھابی معرفی
که وھابی ھست، که ھست، صحبت از این نیست که طبق فالن تعریف و 
قاعده فالنی وھابی است یا خیر؟ ھدف ایجاد وھم و دلھره در دل عموم 

 !است که مبادا به اعتراف این آقا خود حوزه ھم تلفات بدھد

 !تلفات حوزه
خصوصی ایشان توسط شاگردان  ھمین چندی پیش بود که از یک جلسه

او و سایر ھمفکرانش مقطع فیلمی منتشر ای  در حصار افکار کلیشه محبوس
که روحانی ای  گفت: اخیرا من در سفر عمره می شد که از قول آقای ربانی

ھا  که بدست وھابی ام! سی نفر روحانی تلفات دادهام  کاروان روحانیون بوده
 روشنگری!و ایم  و با اینکه ھر روز برایشان کالس داشته اند! شکار شده

  !»اند خورده می لول«ھا  کردیم به تعبیر ایشان سی نفرشان با وھابی می
زدن و ھر روشنفکر رقیبی را وھابی خواندن! تا  پس این است سبب تھمت

 !اینکه مبادا کسی شکار شود! و خدای نکرده! آمار تلفات باال برود
تواند  می چگونهحاال این روحیه و منطق با روحیه و منطق وحدت و تقریب 

تواند جا پیدا کند؟! شیعه  می سازگار باشد؟! روحیه اخوت و صداقت در کجا
ھای  دانشگاه وھا  مختلف در حوزهھای  کردن ھزاران جوان اھل سنت از کشور

مدعیان وحدت کجایش با وحدت انطباق دارد؟ اھل سنت در طول تاریخ فراتر 
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نه تنھا  اند، ی عمل کردهنظیر بی از ادعای وحدت با گذشت و سعه صدر
تحمل ھایشان  که حتی مسیحیان و یھودیان را در کشور مسلمانان شیعه

 دھد. می چنین دستورشان  و خواھند کرد چون دین و عقیده اند، کرده

 استراتیژی جدید
پس تبلیغات مغرضانه و مارک و برچسب زدن و مترسک ساختن و عقاید 

وھابیت که جز در تخیل کینه پروران و حقه اھل سنت را زیر نام ھیوالی 
مترسک سازان وجود خارجی ندارد کوبیدن و در پشت دیوار عریان وحدت 
وتقریب پنھان شدن جز آب به آسیاب دشمن ریختن نیست و جز تأمین 
منافع دشمنان اسالم سودی ندارد، امروز گویا یک استراتیژی ثابت وجود 

 شود. می حمایتدارد و با تمام قوت و امکانات از آن 
 خالصه این استراتیژی این است که: 

 ما با اھل سنت برادریم خطری که اسالم و شیعه و اھل سنت را تھدید
 !وھابیت است کند می

 این تابلو و شعار است اما در تفاصیل چی؟: 
جز چند نفر ھمه صحابه مرتد شدند!، ابولؤلؤ صحابی بزرگوار است!، لعن و  

تکفیری ھستند!، و ھا  است! و ثواب مضاعف دارد! وھابینفرین از قرآن ثابت 
از شرک و بدعت و توسل و شفاعت و زیارت  !کنند می حکم قتل شیعه را صادر

شتار اھل سنت، و کر صحابه و یفکتھای  قبور و غیره نام بردن، و در برابر برنامه
 وھا  نشست نش نشان دادن و درکض وحدت و تقریب وایضد و نق یشعارھا

 بودن است و... نکردن نشانه وھابی نمایشی وحدت شرکتھای  کنفرانس



 ١٣  شما به میتقد

 اهل سنت دیدگاه
اھل سنت و  به عنوان یک پیرو مذھب اھل سنت و آشنا با دیدگاه علمای

کنم که ما اھل سنت با تمام مذاھب و مکاتب  می عرض روش و منش آنان
 فقھی به شمول مذھب حنبلی و به اصطالح شما وھابیت:

با تکفیر مخالفیم. قتل ھر انسان بیگناھی را و لو اینکه غیر اصوال 
دانیم، چه رسد به مسلمان قطع نظر از اینکه چه  می مسلمان باشد حرام
گناه در ھر  که به نام دین در بین مردم بیھایی  انفجار مذھبی داشته باشد.

گیرد چه در مسجد چه در بازار چه در جمع اھل سنت  می جای جھان انجام
دانیم. تکفیر مسلمان چه  می چه در جمع شیعیان ھمه را حرام و نادرست و

دانیم، مگر اینکه کسی اصل مسلمی از دین را  می شیعه و چه سنی را حرام
که ھر کنند  می از زبان اھل سنت به دروغ نقلھا  انکار کند. اینکه بعضی

ای رود! دروغ و افتراء محض است. علم می کس یک شیعه بکشد به بھشت
اھل سنت کشتن ھیچ انسانی را به صرف داشتن فالن عقیده حتی اگر 

تبلیغات کسانی است که در ھا  این دانند، نمی یھودی و نصرانی باشد جایز
کنند. اھل سنت خواھان وحدت حقیقی و  می لباس اسالم بر علیه اسالم کار

ھمزیستی مسالمت آمیز ھستند، و به ھیچ عنوان و تحت ھیچ شرایطی 
دانند، اختالف نظر و حتی  نمی گ و خونریزی را در میان مسلمانان جایزجن

 طرح مسائل اختالفی طبیعی است.
دیدگاه یکدیگر را خواندن و با آن آشنا شدن و از راه بحث و گفتگوی 

کردن تنھا راه رسیدن به وحدت  سالم و دوستانه اختالفات را کمرنگ
 دشمنان اسالم است. حقیقی و بھترین وسیله برای نا امید کردن



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١٤

 شهد شاهد من أهله
پس شما با اھل سنت سر وکار دارید و نه وھابیت، حتی اگر اھل سنت با 
شما در مسائل اعتقادی اختالف داشته باشند که قطعا دارند به صرف 

را وھابی فرض ھا  آن شوند و حتی اگر نمی داشتن چنین اختالفی وھابی
 ند:ا م شدهیون به دو شاخه تقسیز وّھابامرو«کنید علمای شما معتقدند که: 

 ھای متعّصب......... سلفی  -١
» حوار«ه اھل منطق و گفتمان و کر کھای معتدل و روشنف وّھابی -٢

گر یگذارند و با د می شمندان احترامیر اندیار ساکھستند، به اف
سی را کنند. نه فرمان قتل ینش می مسلمانان به گفتگوی دوستانه

م به کشمرند، و نه ح افر میکو  کمسلمانی را مشرنند، نه ک می صادر
 دایشتری پیدھند و روز به روز طرفداران ب می اباحه اموال و َاعراض

 ه آثارش درکی است برای جھان اسالم کمبار عهیطل نیا نند. وک می
ھای  د و مناظرهیحجاز منتشر شده و در جرا رًا دریه اخکھایی  کتاب

  ١».شود می ونی آنجا مشاھدهیزیتلو
مان روز به روز  پس به امید اینکه ما از گروه دوم باشیم و طرفداران 

 بیشتر شوند و برای جھان اسالم طلیعه مبارکی باشیم. و کتاب ما نیز جزو
 این طلیعه مبارک باشد.ھای  کتاب

                                           

از مقدمه کتاب (وھابیت بر سر دوراھی) آیت الله ناصر مکارم شبرازی. از سایت خود  -١
 ایشان:

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/٠٠١.htm#_L
nkشمسی. ٨٧اردیبھشت  ١٩پنجشنبه  ٢ 

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm#_Lnk2
http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm#_Lnk2


 ١٥  شما به میتقد

 ه این کتابدربار
باید توجه داشت که نویسنده این کتاب (و کتاب گفتگوی آرام با  -١

حسینی قزوینی) یک فرد معمولی نیست ایشان یک دکتر محمد 
 پرفسور توانا یک استاد عقالنی و منطقی است که مطالب

 از عمق علمی و قوت عقالنی برخوردار است.ھایش  کتاب
از آنجایی که ایشان فرصت نداشتند به مترجم اجازه دادند که  -٢

 که در این کتاب از مطالبھایی  شخصیت بیوگرافی مختصری از
اگر عیب و نقصی در بیوگرافی بنابراین  استفاده شده بنویسد ھا آن

 افراد وجود داشته باشد مسئولیتش با مترجم است.
شیعه ھای  کتاب را که نویسنده محترم ازھایی  قول تقریبا تمام نقل -٣

نقل کرده مترجم به جای اقدام به ترجمه آن، به اصل فارسی یا 
عینا از خود منبع آن را  و ترجمه فارسی چاپ شده آن مراجعه کرده

مثال اصل فارسی کشف االسرار. حکومت اسالمی ام  اصلی نقل کرده
 ترجمه اصول کافی. رجال کشی. اسرار آل محمد یا والیت فقیه.

(کتاب سلیم ابن قیس). نھج البالغه ترجمه انصاریان. و ترجمه 
 منظوم امید مجد. 

نویسنده از این کنید ھدف  می ھمچنانکه در البالی کتاب مالحظه -٤
کتاب زمینه سازی برای ایجاد وحدت واقعی بین امت اسالمی است 

به معنای اھانت به مذھب  و نقل ونقد عقاید شیعه خدای نکرده
 شیعه و پیروان آن نیست.

ه محتوای کتاب و مسائل ذی ربط خواستند دربارچنانچه دوستانی  -٥
میل حاضر  تماس بگیرند نویسنده محترم پرفسور الغامدی با کمال

عزیزان پاسخ دھد. با ایمیل ایشان یا آدرس ھای  پرسش است به
 توانید تماس بگیرید. می ناشر



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١٦

و اگر نقص و خلل یا انتقاد و پیشنھادی را به مترجم خواستید  -٦
کنم و با کمال میل پذیرای  می برسانید ایملم را اینجا درج

 فرمایشات شما سروران و کتاب دوستان خواھم بود.

 صداقتیوسف 
yoosufst@yahoo.com 

  یشمس ١٣٨٧بھشت یستم اردیب

mailto:yoosufst@yahoo.com
mailto:yoosufst@yahoo.com


 

 

 مؤلف ۀمقدم

آله وصحبه  عىلسوله حممد ور  والصالة والسالم عىلاحلمدهللا رب العاملني
 بعد: وأمجعني

یک امر مسلم است که شیعیان اثناعشری اختصاصا اصول اعتقادی این 
که جز خود آنان، در قاموس عقاید ھیچکدام از اند  برگزیدهشان  برای خود

مذاھب اسالمی دیگر، جای ندارد. و ھرکس در این عقاید منحصر به فرد 
یابد که تمام این عقاید با  می شیعیان با دقت و تأمل بنگرد به روشنی در

 دیگر متناقض است. یک
بلکه موضع خود کسانی که از دیدگاه شیعیان، امامان مذھب شیعه 
ھستند و گفتار و کرداری که از آنان نقل شده با این عقاید در تناقض آشکار 
است. که قطعا این دلیلی واضح بر وجود نقص و خلل در این عقاید شیعه 

 دارد.ای  است که نیاز به بازنگری ریشه
یقین کامل باشد و چنین باور  است عقاید باید قرین باور عمیق و آنچه مسلم

کننده  شود که این عقاید مؤید و پشتیبان و تصدیق می ھنگامی محقق یو یقین
تأیید کننده عقاید  –برفرض امام بودن  –یکدیگر باشند، و گفتار و کردار امامان 

یرا عقاید اساس و پایه تصحیح و اثبات کند. زآن را  مذکور باشد و اصول و قواعد
دین است و ھرگاه پایه و اساس متناقض و ضعیف باشد دلیل بر بطالن و 
نادرستی آن است. و خصوصیت دین الله این است که منبع و سرچشمه آن 

 یکی است، و تمام اجزاء آن مؤید و پشتیبان و تصدیق کننده یکدیگر است.
بنابراین محال و ناممکن است که این عقاید، عقاید ربانی و الھی و  

آسمانی باشد، اما در عین حال با یکدیگر در تضاد و تناقض قرار داشته 
 فرماید:  می باشند. لذا خداوند متعال



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١٨

فََ� َ�تََدبَُّروَن ﴿
َ
ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ٱلُۡقۡرَءانَۚ أ  ٱۡختَِ�ٰٗفاهِ لَوََجُدواْ �ِي ٱ�َّ
 .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��
بود حتما در آن اختالف  می کنند و اگر از جانب غیر خدا نمی آیا در قرآن تدبر«

 .»یافتند می فراوان
در واقع تضاد و تناقض در مذھب شیعه مخصوص عقاید نیست، در فروع 

یتی در خورد، تقریبا ھیچ روا می بچشم ینیز این تضاد و تناقض بگونه آشکار
کتب شیعیان اثناعشری پیرامون احکام شرعی نیست که در کنار آن روایتی 
مخالف و متناقض با آن وجود نداشته باشد، این خود دلیل روشنی است بر 

 اینکه منبع و سرچشمه این روایات یکی نیست.
عالم شیعی اثناعشری در مقدمه کتابش تھذیب األحکام (که  ١طوسی 

 نویسد: می یکی از کتب اربعه است)
 -که خدایش تایید کند -یکی از دوستان که حقش بر ما واجب شده «

که خدایشان تایید کند و برگذشتگانشان رحم  -پیرامون احادیث اصحاب ما 
تضاد در این احادیث وجود و آنچه که از اختالف و تفاوت و منافات و  -دینما

دارد با ما صحبت و گفتگو کرد، تا جاییکه تقریبا ھیچ روایتی نیست مگر 
اینکه در مقابل، ضد آن وجود دارد، وھیچ حدیثی نیست مگر اینکه در 

، تا جاییکه مخالفان ما این امر را از کند می نفیآن را  مقابل، حدیث دیگری
 .»..اند. همذھب ما قرار دادھای  ضعف بزرگترین

 نویسد: می در بخش دیگری یو
گاھی در ای  تا اینکه بر عده« از کسانی که توان علمی و بصیرت و آ

وجوه استدالل و معانی الفاظ ندارند شبھه وارد شده و بسیاری از آنان 
 اند بدلیل اینکه توجیه شبھه برایشان مبھم بوده و از حل شبھه عاجز مانده

                                           

  .ق.ھـ٤٦٠ یخ الطائفة أبوجعفر محمد بن الحسن متوفیش -١



 ١٩  مقدمۀ مؤلف

  ١».انداز اعتقاد حق برگشته
 وادار راای  پس چنانکه گفتیم این تناقض در اصول و فروع، ھر فرد شیعه

که در اعتقاداتش بازنگری و تجدید نظر کلی بنماید، تا اینکه شخصا به  کند می
یقین و باور کامل برسد، و این عینا ھمان چیزی است که علمای شیعه ھمواره 

 .٢عقیده نباید تقلید کردگویند در  می کنند، و می به پیروانشان سفارش
 یعیخورد طب می بر یپس یک شیعه عاقل، وقتی به چنین تناقض آشکار

نازل فرموده آن را  دن به حقیقتی که خداوندییافتن حق و رس یبرا است که
تالش کند، تا اینکه در روز قیامت با عقیده غلط و نادرست به پیشگاه 

 خداوند حاضر نشود. 
کلید تالش و جستجو را بدست ام  کردهدر این صفحات اندک سعی 

کسانی که در تالش حقیقت ھستند بدھم تا با دقت و تأمل، به این تناقض 
در اصول و فروع مذھب شیعه پی ببرند، من ھفت مسئله را در  کخطرنا

  ام: اینجا انتخاب کرده
 اول: آیا امامت اصلی از اصول دین است؟

 دوم: حدیث غدیر.
 نبوت است؟ سوم: آیا امامت مانند

 چھارم: ادعای عصمت برای امامان.
 پنجم: ادعای اینکه تقیه دین است. 

 ششم: توان خارق العاده امامان.
 ن.یاجمعش ھفتم: صحابه 

 توفیق و ھدایت به راه راست فقط در اختیار خداست.

                                           

 پایان سخنان طوسی. -١
 عظام توجه فرمایید. مترجم.به مقدمه رسائل عملیه آیات  -٢



 

 

 :مسأله اول
ادله قطعی  اصلی از اصول دین است؟ و آیا باآیا امامت 

 ثابت شده است؟

 امامت از دیدگاه تشیع یک اصل است
شیعیان اثناعشری معتقدند امامت نیز مانند توحید و نبوت و معاد اصلی 
از اصول دین است و ھمانند نماز و زکات و روزه وحج از جانب خداوند نازل 

و عقاید آنان صریح و روشن بیان شده است، این مطلب در تمام کتب روایی 
 شده است.

 امامت هدربارروایات شیعه 
) روایت کرده که /با سند خودش از ابوجعفر (امام محمد باقر کلینی

اسالم بر پنج پایه بنا شده است، نماز و زکات و روزه وحج و والیت، « فرمود:

و بر ھیچ چیز دیگری مانند والیت تأکید  »ام نودی بالواليةكء ومل يناد بيش«
این یکی یعنی والیت را ترک  نشده است! اما مردم چھار اصل اول را گرفته و

 ١»اند کرده
ثق وم« :ه درجه این حدیث آمده استدرباردر شرح اصول کافی 

 ٢پس این حدیث از دیدگاه علمای شیعه صحیح و معتبر است.» کالصحیح

                                           

 .٣حدیث شماره  ٢/١٨اصول کافی کتاب ایمان وکفر باب دعائم االسالم  -١
 .١٤٨٧حدیث شماره  ٥/٢٨الشافی شرح الکافی  -٢



 ٢١  ... است؟ نید اصول از یاصل امامت ایآ: اول مسأله

از ارکان اسالم  را »ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا«در اینجا کلمه شھادت  
از بزرگترین ارکان اسالم آن را  انداخته و به جای آن والیت را قرار داده، و

 .»بالوالية يام نودك ومل يناد بيشء«فرماید:  می زیرا که اند، شمرده
 در حدیث دیگری نیز متن حدیث اول را آورده، و راوی اضافه کرده است:

 .١»والیت بھتر است« بھتر است؟ فرمود:ھا  این یک ازکدام
چنانکه علمای شیعه معتقدند این حدیث به اعتبار سند از دیدگاه آنان 

 .٢صحیح است
 ھمچنین در روایات شیعه آمده است که:

و بیست مرتبه به آسمان برده شدند! و در ھر  صدج  پیامبر گرامی«
ه والیت علی و امامان بعد از او دربارج  مرتبه خداوند متعال به پیامبرش

 .٣»پیش از فرایض سفارش کرده است!!
) مرتبه! مسئله امامت و ١٢٠( ستیما نفھمیدیم که چرا در تمام صد و ب

! یا دلیل اند؟ کرده می فراموش جشده؟! آیا به دلیل اینکه پیامبر  می والیت تکرار
مرتبه در قرآن  دیگری داشته است؟! وانگھی جریان اسراء و معراج فقط یک

 !اند؟ تا معراج را از کجا آورده ١٢٠دانیم که آقایان این  نمی کریم ذکر شده، ما
 منسوب است.÷ ه تمام این روایات به امام جعفر صادقکنیب ایعج

بتر اینکه آقای کلینی در ذیل این مبحث، پانزده روایت آورده که یو عج
ما اھل سنت الحمدلله تمام  !نقل نشده است جیکی ھم از پیامبر گرامی 

 م.یگیر نمی از کس دیگری جاصول و فروع دینمان را جز پیامبر گرامی 

                                           

 .٢/١٨اصول کافی کتاب ایمان و کفر باب دعائم االسالم  -١
 .١/٣٩٤و بحار األنوار  ١/٣٠٣البرھان  ١/١٩١تفسیر عیاشی  ٥/٥٩الشافی  -٢
 .٢٣/٦٩بحار األنوار  ٦٠١و  ٦٠٠کتاب الخصال از ابن بابویه قمی ص  -٣



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ٢٢

 دیدگاه علمای شیعه
 دانند. می علمای مذھب شیعه، امامت را اصلی از اصول دین

ز این موضوع را پذیرفته و مانند کتب ینشان  ھا در کتب عقاید آن
ما در اینجا به نقل سه  اند، دانستهامامت را اصلی از اصول دین شان  روایی

 کنیم. می نمونه اکتفا
در کتابش الملل  از علمای معروف اثناعشری ١آیت الله جعفر سبحانی

 نویسد: می ل مبحث: آیا امامت از اصول دین است یا از فروع؟والنحل در ذی
 .٢»تمام شیعیان اتفاق نظر دارند که امامت اصلی از اصول دین است!«

 نویسد: می ٣رضا المظفرو محمد 
ما معتقدیم که امامت اصلی از اصول دین است، که ایمان جز با اعتقاد «

  .٤»شود! نمی با آن کامل
 نویسد: می ٥ت الله خمینییو آ
 . ١»امامت یکی از اصول دین اسالم است!«

                                           

و از بازترین شاگردان آیت  ھجری شمسی در تبریز متولد شده ١٣٠٨سال ایشان در  -١
الله خمینی است، و امروزه از علمای بنام شیعه و مدرسین نوانمند حوزه علمیه قم و 

د أخیرا استاد عالء الدین البصیر نویسنده و در مجامع علمی تشیع نقش بارزی دار
محقق عراقی کتابی در نقد ایشان (جعفر السبحانی فی المیزان ـ مرکؤ التنویر 

م) نوشته که گر چه لحن نویسنده نسبتا تند  ٢٠٠٧للدراسات اإلنسانیة. القاھرة . 
ی را است اما حد اقل در این یک مسئله فقھی (الصالة خیر من النوم) آقای سبحان

 سخت به چاش کشیده است.
 .٢٥٧الملل والنحل ص -٢
 ھـ ق.١٣٨٤توفی عام مو  ١٣٢٢شعبان  ٥ ولدمتنجف در حوزه فقه رئیس دانشکده  -٣
 ١٠٢عقائد اإلمامیه ص -٤
 .شـ ھ ١٣٦٨خرداد  ١٣ متوفی١٢٨١شھریـور  ٣٠سید روح الله موسوی متولد  -٥
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که در اول بحث با امامت ذکر گردید، که اھل ای  و اما اصول چھارگانه
نامند، در نزد تمام امت اسالمی با  می ارکان اسالمرا آن  سنت و جماعت

 دالئل قطعی در قرآن کریم ثابت است.
امامت مورد نظر شیعیان اثناعشری، حتی یک دلیل قطعی ھم از  یول

 قرآن کریم یا سنت صحیح ندارد.

 روایت ارکان اسالم از دیدگاه اهل سنت
کنیم، این  می سنت نقل ما در اینجا روایت ارکان اسالم را از دیدگاه اھل 

که ھایی  نقل شده و در آن ارکان وپایه جحدیث صحیح از پیامبر گرامی مان 
اسالم بر آن بنا شده ذکر گردیده است، از جمله، مھمترین رکن دین الله که 

انداخته و به آن را  ومتأسفانه در این روایت -اسالم بدون آن ناتمام است
ال إله إال الله محمد رسول «کلمه شھادت:  ،اند جای آن والیت!! را جا داده

ه ھر دو جزء آن یک اصل معرفی شده، چونکه ھر دو باھم و کاست، » الله
 مکمل یکدیگرند، و یک جزء آن بدون دیگری ناقص است.

نقل شده این رکن اساسی ذکر  جدر حدیث صحیح که از رسول خدا 
یان اثناعشری والیت را شیع گردیده، اما از والیت و امامت خبری نیست! اما

  !اند! به جای این رکن اساسی جای داده
 ج خدا روایت شده که فرمود، رسول بدر صحیحین از عبدالله ابن عمر

 فرمودند، اسالم بر پنج اصل بنا شده است:
 ».ال إله إال الله محمد رسول الله« گواھی دادن به

 إقامه نماز. 
 دادن زکات. 

                                                                                           

 .١٤٩کشف االسرار ص  -١
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 حج خانه خدا.
 ١رمضان.و روزه ماه 

 ه طبعا در این حدیث ذکری از والیت نیست.کد ییفرما می مالحظه

 دالئل ارکان دین از قرآن کریم
از دالئل قطعی در قرآن کریم که ارکان مذکور با آن ثابت ای  اینک نمونه
 .آوریم: (در حدیثی که گذشت) می شده را در اینجا

 رکن اول: الوھیت ونبوت است
الوھیت (یا توحید) یعنی گواھی دادن به اله بودن و معبود و  الف:

 شایسته پرستش بودن ذات یگانه و یکتای الله متعال، با کمال قاطعیت
توان گفت که توحید و دقیقا توحید الوھیت در صدھا آیه از قرآن کریم  می

 ثابت شده است، از جمله دو نمونه را مالحظه فرمایید:

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو �َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰ ﴿  .]١٦٣[البقرة:  ﴾١٦٣ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ هٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
نده مھربان یست. بخشاین جز او  نییگانه است. معبود راستی اللهو معبودتان، «
 .»است

﴿ ُ ۚ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ  .]٢٥٥[البقرة:  ٱۡلَقيُّوُم
 .»است  رگر ھستییست. زنده و تدبینی جز او نیمعبود راست  هکالله است « 

چھار مرتبه در قرآن کریم با  جاسم مبارک رسول گرامی  ب: نبوت:
صراحت آمده، و اما وصف ایشان به رسالت و نبوت، وخطاب به ایشان با این 

آن  ازھایی  نمونه کنیآیه آمده است که اھا  ده دیگر، درھای  صفات، و اشاره
 فرمایید: می مالحظهرا 

                                           

 .٢١وصحیح مسلم حدیث ٧صحیح بخاری حدیث -١



 ٢٥  ... است؟ نید اصول از یاصل امامت ایآ: اول مسأله

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
ارِ أ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  ٱۡلُكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ُركَّ ثَرِ  ٱ�َّ
َ
ۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � َورِۡضَ�ٰٗنا

 � ُجودِ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱۡم ِ� َ�ٰلَِك َمَثلُهُ  ٱلسُّ ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر  ٱۡلُكفَّ
ُ وََعَد  ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا ۡغفِ ِمۡنهُ  ٱل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ� َرةٗ م مَّ

َ
 ﴾٢٩َوأ

 .]٢٩[الفتح: 
ان یر و در میگ افران سختکند بر یه با اوکسانی کو  ،ستخدا محّمد رسول«

ه از الله فضل و خشنودی کنی یب وع و سجده میکخود مھربانند. آنان را در حال ر
ن یداست. ایشان پیھا ] آنان از اثر سجده در چھره اریکند. نشانه [درستیجو می

ه کی ھستند ا هشتکمانند  ،لیوصفشان در انجاما وصف آنان در تورات است. و 
ستبر شد، سپس بر آنگاه  ساخت دآن را تنومنآنگاه  ،اش را بر آورد جوانه
افران را به ک] آنان  دنیسازد تا از [د شاورزان را شگفت زده میکستاد یش ایھا ساقه

اند  ردهکسته یارھای شاکاند و  مان آوردهیه اکسانی از آنان کخشم آورد. الله به 
 .»آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ َوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  ٱلرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
أ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ٱنَقلَۡبُتمۡ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
ٰٓ أ َ�َ َ اۗ  ٔٗ َشۡ�  ٱ�َّ

ُ وََسَيۡجزِي  ِٰكرِ�نَ  ٱ�َّ  .]١٤٤[آل عمران:  ﴾١٤٤ٱل�َّ
ا اگر یاند. آ ش از او رسوالنی بودهیبه راستی پ ،ستیو محّمد جز رسول [الله] ن«

ن خود برگردد، [در ییس از آکد؟ و ھر یگرد ن خود بر میییشته شود، از آکا یرد یبم
 .»رگزاران پاداش خواھد دادکرساند و الله به ش انی به الله نمییچ زی] ھ قتیحق

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ ِيإَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا  ٱ�َّ ُملُۡك  ۥَ�ُ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  َٔ َوُ�ِميُتۖ َ�  ۦَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو يُۡ�ِ  ٱۡ�  ب

ْ ِ اِمُنوا  ٱ�َِّ�ِّ َورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ
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 ِّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ� ِ  ٱ�َّ ِ يُۡؤِمُن ب  .]١٥٨[األعراف:  ﴾١٥٨لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدونَ  ٱتَّبُِعوهُ وَ  تِهِۦَوَ�َِ�ٰ  ٱ�َّ

ه کسی کمن فرستاده الله به سوی ھمه شما ھستم،  !بگو: ای مردم«
ست، زنده ی] جز او ن نیین از آن اوست، معبود [راستیو زمھا  آسمان ییفرمانروا

ه به الله کای  امبر درس ناخواندهیراند. پس به الله و رسول او، آن پیم ند و میک می
 .»دیت شویھداه کنیا تاد، ینکروی ید و از او پیمان آوریمان دارد، ایو سخنان او ا

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص لََقۡد َجآَءُ�ۡم ﴿
َ
رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ  .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعلَۡيُ�م ب
ص یشما آمد، رنجتان بر او دشوار، بر شما حر نزدگمان رسولی از خودتان  بی«

 .»مھربان استو [و] به مؤمنان رئوف 

 رکن دوم نماز
بودن، و دستور به اقامه و اینکه نماز شرط  فرض ۀدربارآیات فراوانی 

 ایمان است و موارد مرتبط دیگر، در قرآن آمده است. از جمله: 

لَٰوةَ إِنَّ ﴿ ۡوقُوٗتا ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�نَۡت َ�َ  ٱلصَّ  .]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣كَِ�ٰٗبا مَّ
 .»شده است ینا نماز بر مؤمنان واجبی زمانبندیقی«

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ َوأ ْ  ٱلصَّ ۚ َوَءاتُوا َكٰوةَ نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ َ�ُِدوهُ  ٱلزَّ

َ
�ِ ْ ُموا َوَما ُ�َقّدِ

ِۗ ِعنَد  َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]١١٠[البقرة:  ﴾١١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  ٱ�َّ
برای  پیشاپیشه کری را ید. و ھر خیات را بپردازکد و زیو نماز را برپای دار«
الله به آنچه  نایقیافت. ید ی] آن را در نزد الله خواھ د [پاداشیفرست ان میخودت

 .»ناستید بینک می

�ِيُمواْ ﴿
َ
ۡن أ

َ
لَٰوةَ َوأ ۚ وَ  ٱلصَّ ِيٓ وَُهَو  ٱ�َُّقوهُ ونَ  ٱ�َّ  .]٧٢[األنعام:  ﴾٧٢إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ

او محشور ه به نزد ک ید و اوست آن ذاتید و از او بترسیه نماز را برپا دارکنیو ا«
 .»دیگرد می
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﴿ ْ قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ فَإِن تَابُوا ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ وََءاتَُوا ُل  ٱّ�ِيِن� فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  ٱلزَّ َوُ�َفّصِ

 .]١١[التوبة:  ﴾١١لَِقۡو�ٖ َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َ�ِٰت 
نی شما یات بپردازند، پس برادران دکنند و نماز بر پای دارند و زکپس اگر توبه «

 .»مینک ان مییدانند، به روشنی ب ه میکات [خود] را برای گروھی یآ ما ھستند. و

 رکن سوم زکات
و زکات تقریبا دوشادوش نماز است ھرجاییکه سخن از نماز به میان آمده 

توان از آیات  میآن را  دستور زکات نیز داده شده است و اما حکم فرض بودن
 ذیل روشن نمود:

َما ﴿ َدَ�ُٰت ۞إِ�َّ قُلُو�ُُهۡم  ٱلُۡمَؤلََّفةِ َعلَۡيَها وَ  ٱۡلَ�ِٰملِ�َ وَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ِ لِۡلُفَقَرآءِ وَ  ٱلصَّ
ِ َوِ� َسبِيِل  ٱۡلَ�ٰرِمِ�َ وَ  ٱلّرِقَاِب َوِ�  بِيِل�  ٱبۡنِ وَ  ٱ�َّ ِۗ فَرِ�َضٗة ّمَِن  ٱلسَّ ُ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]٦٠[التوبة:  ﴾٦٠َعلِيٌم َحِكيمٞ 
] بر آن و  ارگزاران [گمارده شدهکان و ینوایران و بیی فقصدقات فقط برا«
] بردگان و وامداران و [برای  ] در [راه آزادی ردنکی شوندگان و [برای خرج یدلجو

م مقرر شده از ک] ح ه [به عنوانکو در راه ماندگان است  ] در راه الله ردنکنه یھز
 .»] الله است. و الله دانای فرزانه است [سوی

�ِيُمواْ ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ ْ وَ  ٱلزَّ ٰكِعِ�َ َمَع  ٱۡرَكُعوا  .]٤٣[البقرة:  ﴾٤٣ٱل�َّ

 .»دینکوع کنندگان رکوع کد و با ریات بپردازکد و زینماز بر پای دار و«

 رکن چھارم روزه
 فرضیت و اھمیت روزه نیز مانند سایر ارکان اسالم در قرآن آمده است.

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ َيامُ َءاَمُنوا ِينَ َكَما ُكتَِب َ�َ  ٱلّصِ ِمن  ٱ�َّ

 .]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ 
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 فرضانتان ینیشیه بر پکای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده است، چنان «
 .»دینکشه یتقوی پ هکنیتا اشده بود، 

ِيٓ َرَمَضاَن َشۡهُر ﴿ نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
 ٱلُۡهَدىٰ ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد مِنُ�ُم  ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ  ٰ َسَفرٖ  ٱلشَّ ۡو َ�َ
َ
فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

ۗ يُرِ�ُد  َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ُ فَعِدَّ َوِ�ُۡكِملُواْ  ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ

ةَ  واْ  ٱۡلعِدَّ ُ َ َوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ٱ�َّ  .]١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٥َ�َ
ھنمای ار هک یتابک، ه قرآن در آن نازل شده استک]  ماه رمضان [ماھی است«

. پس است  حق از باطل نندۀکجدا ت و یروشن از ھدا لیدال]  ۀمردم و [در بردارند
مار یسی بکو اگر ، ه آن را روزه بداردکد یابد، بای] ماه را در ه [آنکس از شما کھر 

الله در حّق شما  ,رد]یگر [روزه بگید به تعداد آن از روزھای دیا مسافر باشد، بای
] را  شما [روزه هکخواھد  می خواھد و خواھد و در حّق شما دشواری نمی آسانی می

ه کنیتا او  د،ییبستا یبزرگ به رد،کتتان یه ھداکد و الله را به پاس آنینکامل ک
 .»رگزاری کنیدکش

 رکن پنجم حج
فرضیت حج نیز در قرآن متجلی گردیده است برای نمونه یک آیه را 

 مالحظه فرمایید:

﴿ َ�َ ِ إَِ�ۡهِ َسبِيٗ�ۚ َوَمن َ�َفَر فَإِنَّ  ٱۡسَتَطاعَ َمِن  ٱۡ�َۡيِت ِحجُّ  ٱ�َّاِس َوِ�َّ
 َ  .]٩٧[آل عمران:  ﴾٩٧ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َغِ�ٌّ َعِن  ٱ�َّ

 ییتواناه کسی ک]  ] مردم است، [البته ] بر [عھده عبهکو برای الله حج خانه [«
 .»از استیان بی نیه الله از جھانکفر ورزد، [بداند] کس ک. و ھر داشته باشدآن را 

که اسالم بر آن بنا شده است، که ھر ای  پس این است ارکان پنجگانه
کدام آن با دلیل قطعی ، واضح و روشن و آشکار و با صراحت کامل، در قرآن 
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ه ثبوت آن ھیچگونه اختالف نظری بین تمام دربارکریم ثابت شده است، که 
 فرق اسالمی وجود ندارد.
که دلیل قطعی از قرآن کریم برای اثبات امامت  اما پرسش این است

کجاست؟! که مانند این ارکان پنجگانه، امامت را نیز با صراحت و قاطعیت 
اثبات کند، در حالیکه به ادعای شما حکم ھمه یکی است، بلکه طبق ادعای 

، مانند امامت و والیت بر ھیچکدام از ارکان اسالم تأکید نشده است!!شما، 
تالوت آن را  در دسترس ھمگان قرار دارد از اول تا آخر با دقتقرآن کریم 

 ھم به امامت وجود ندارد.ای  کنید، کوچکترین اشاره
کنید که امامت اصلی از اصول دین است؟! این  می پس چگونه ادعا

چگونه اصلی است که حتی یک آیه ھم در قرآن کریم برای اثبات آن وجود 
 !ندارد؟

زیادی وجود دارد، عرض ما این است که فقط  طبعا خواھیدگفت دالئل
 یک دلیل محکم بیاورید!

 دلیل امامت از قرآن کریم
دلیل شما شیعیان ترین  سوره مائده قوی ٥٥شما مدعی ھستید که آیه 

 اثناعشری بر امامت است:

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ لَٰوةَ  يُقِيُمونَ  ٱ�َّ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ
َكٰوةَ   .﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

ه نماز بر پای که ولّی شما، الله و رسولش و مؤمنانی ھستند کست ین نیجز ا«
 .»پردازند ات میکدارند و آنان در اوج فروتنی، ز می

 ١نویسد: می در این باره ١طوسی 

                                           

 .ھـ٤٦٠أبوجعفر محمد بن الحسن متوفی  شیخ الطائفه -١
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دلیل بر امامت این ترین  و اما نص بر امامت ایشان از قرآن کریم: قوی«

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ فرموده خداوند متعال است: ُ إِ�َّ ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ
ِينَ  لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ  .»]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

 نویسد: می ٢و طبرسی
صحت امامت بال فصل علی ابن ابی دالئل بر ترین  این آیه از واضح« 

 . »٣است جبعد از پیامبر س طالب
 !این است که امامت در کجای این آیه ذکر شده است؟ پرسش ما

حتما خواھید گفت: والیت در آیه کریمه به معنی امامت است! شما 
ه یدر حالیکه قبل و بعد از این آ اید؟ چگونه والیت را به امامت تفسیر کرده

ر شده، اما به اجماع شیعه و سنی در ھیچ جا از موارد مذکور ھم والیت ذک
 والیت به معنی امامت نیست، چه قبل و چه بعد از این آیه.

ه این آیات دقت کنیم و ببنیم که با کمال شگفتی این درباربیایید با ھم 
آیه را چگونه از سیاق و روند طبیعی آن بیرون آورده و به نفع خودتان تفسیر 

 :اید کرده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم  ٱ�ََّ�َٰرىٰٓ وَ  ٱۡ�َُهودَ َءاَمُنوا

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
َ ِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥأ  ٱلَۡقوۡمَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ  ِينَ َ�َ�َى  ٥١ٱل�َّ ن  ٱ�َّ
َ
َرٞض �َُ�ٰرُِعوَن �ِيِهۡم َ�ُقولُوَن َ�َۡ�ٰٓ أ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

ُ تُِصيبََنا َدآ�َِرةۚٞ َ�َعَ�  ِ  ٱ�َّ ِ�َ ب
ۡ
ن يَأ

َ
ِ  ٱلَۡفۡتحِ أ ۡمرٖ ّمِۡن ِعنِده

َ
ۡو أ

َ
ٰ َمآ  ۦأ َ�ُيۡصبُِحواْ َ�َ

نُفِسِهۡم َ�ِٰدِم�َ 
َ
واْ ِ�ٓ أ ُّ�َ

َ
ِينَ َوَ�ُقوُل  ٥٢أ ُؤَ�ٓءِ َءاَمُنوٓ  ٱ�َّ ٰٓ�َ

َ
ِينَ اْ أ ِ  ٱ�َّ ۡقَسُمواْ ب

َ
ِ أ  ٱ�َّ

                                                                                           

 .٢/١٠تلخیص الشافعی -١
  .ـ ھـ٤٧١ـ  ٥٤٨ أبو علی الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی -٢
 .٢/١٢٨مجمع البیان -٣
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ْ َ�ِٰ�ِ�نَ  ۡصَبُحوا
َ
ۡعَ�ٰلُُهۡم فَأ

َ
ُهۡم لََمَعُ�ۡمۚ َحبَِطۡت أ يَۡ�ٰنِِهۡم إِ�َّ

َ
َها  ٥٣َجۡهَد � ُّ�

َ
�ٰٓ�َ

ِينَ  ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  ٱ�َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا
ۡ
ُ فََسۡوَف يَأ ۡم بَِقۡوٖ� ُ�ِبُّهُ  ٱ�َّ

ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ٍ� َ�َ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ ِعزَّ

َ
ِ يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ أ  ٱ�َّ

ِ َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  ۚ وَ  ٱ�َّ ُ يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء  ٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ
َما َوِ�ُُّ�ُم  ُ إِ�َّ ِينَ وَ  ۥرَُسوُ�ُ وَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َو�ُۡؤتُوَن  ٱلصَّ

َكٰوةَ  َ َوَمن َ�َتَولَّ  ٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ ِينَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ِ َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب  ٱ�َّ  ٱ�َّ
َها  ٥٦ٱۡلَ�ٰلُِبونَ ُهُم  ُّ�

َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ َ� َ�تَّ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ِينَ ِخُذوا ْ  ٱ�َّ َُذوا دِيَنُ�ۡم ُهُزٗو�  ٱ�َّ

ِينَ َولَعِٗبا ّمَِن  ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
ارَ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم وَ  ٱۡلِكَ�َٰب أ ۚ وَ  ٱلُۡكفَّ ۡوِ�َآَء

َ
ْ أ َ  ٱ�َُّقوا إِن  ٱ�َّ

ۡؤمِنِ�َ  لَٰوةِ �ذَا نَاَدۡ�ُتۡم إَِ�  ٥٧ُكنُتم مُّ َُذوَها ٱلصَّ ٰ  ٱ�َّ ُهۡم قَوۡمٞ ُهُزٗو� َولَعِٗباۚ َ� َّ�
َ
لَِك بِ�

 .]٥٨-٥١[المائدة:  ﴾٥٨�َّ َ�ۡعقِلُونَ 
د. آنان دوستان یری] مگ شی[خو یدوستبه ھود و نصاری را یای مؤمنان، «

ه خود از آنان ک، به راستی بپذیرد یدوستبه س از شما آنان را کگرند و ھر یدیک
مار دالن را یگاه بآن )٥١ند(ک ت نمییاران را ھداکاست. بی گمان الله گروه ستم

ی به ما یه بالکم یترس ند: مییگو وشند. میک ] آنان می ه در [دوستیکنی یب می
 ان آرد،یش در میگر] از نزد خویزی [دیا چیه الله فتح کاست  یکبرسد، پس نزد

)و مؤمنان ٥٢مان شوند (یش پنھان داشتند، پشیاز آنچه در دل خوآنگاه 
ش به الله سوگند ین سوگندھای خویتر ه [با] سختکسانی کنانند یا ایند: آیگو می

)ای ٥٣اند ( ار شدهکانیشان تباه شده و زیارھاکه آنان با شما ھستند. کخوردند 
ان ی] الله گروھی را در م هکنش برگردد [بداند یه از دکس از شما کمؤمنان، ھر 
د. [قومی دارن ز] او را دوست مییدارد و [آنان ن ه آنان را دوست میکخواھد آورد 

نند و از ک جھاد می ند، در راه اللهیافران درشتخوک] بر مؤمنان فروتن و بر  هک
س کن فضل الله است، آن را به ھر یھراسند، ا ای نمی نندهکچ سرزنش یسرزنش ھ

شما، الله  دوسته کست ین نی)جز ا٥٤شگر داناست (یدھد. و الله گشا بخواھد می
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ات کدارند و آنان در اوج فروتنی، ز بر پای میه نماز کو رسولش و مؤمنانی ھستند 
]  هکس الله و رسولش و مؤمنان را دوست بدارد، [بداند ک)و ھر ٥٥پردازند ( می

شخند و ینتان را به ریه دکای مؤمنان، آنان را  )٥٦( است روزیه پکست خداحزب 
به افران را کگر] یز دیو [ن آسمانی پیشینھای  کتاب از پیروانبازی گرفتند 

)و چون به نماز ٥٧د (ید، از الله بترسیمان دارید. و اگر ایری] مگ شی[خو یدوست
ه آنان کآن است  به سببن یرند. ایگ می چهیشخند و بازید، آن را به ریخوان فرا می

 .»)٥٨ورزند ( ه خرد نمیکقومی ھستند 
ھر انسان عاقل از شما این است که چگونه به خود اجازه دادید از  پرسش

میان شش موردی که در این چند آیه مربوط به یکدیگر، ذکر والیت آمده 
 فقط یکی را به امامت تفسیر کنید؟! 

قرآن کریم پر است از این کلمه، چه جایی که خداوند خودش مستقیما 
گران نقل کرده؟ و طبعا با مطلبی فرموده و چه جایی که از زبان دی

اشتقاقات متعددی ذکر شده، در تمام قرآن یک بار ھم به معنی امامت 
د و به معنی امامت ینیامده!! چطور شد که اینجا کلمه والیت خود بخود چرخ

 !اظھار وجود نمود؟

 معنی والیت در قرآن کریم
است، کلمه والیت بیش از بیست مرتبه بدون نسبت در قرآن کریم آمده 

 یاری دھنده، حفاظت کننده، سرپرست و غیره است:اش  که معنی
 در سوره بقره آمده است:

نَّ ﴿
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
� َ َ�َٰ�ٰتِ ُمۡلُك  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
ِ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن  ٱۡ�  ٱ�َّ

ٖ َوَ� نَِص�ٍ   .]١٠٧[البقرة:  ﴾١٠٧ِمن َوِ�ّ
است و شما جز او الله ن از آن یو زمھا  آسمان ییفرمانرواه کای  ا ندانستهیآ«

 .»دیاوری نداریدوست و 
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 ر از سوره بقره آمده است: گید ییو در جا

ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى  ٱ�ََّ�َٰرىٰ َوَ�  ٱۡ�َُهودُ َولَن تَۡرَ�ٰ َعنَك ﴿ َح�َّ
 ِ َبعۡ َولَ�ِِن  ٱلُۡهَدٰىۗ ُهَو  ٱ�َّ ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد  َت ٱ�َّ

َ
ِيأ َما لََك ِمَن  ٱۡلعِۡلمِ َجآَءَك ِمَن  ٱ�َّ

 ِ ٖ َوَ� نَِص�ٍ  ٱ�َّ  .]١٢٠[البقرة:  ﴾١٢٠ِمن َوِ�ّ
 ن و ملتیده از کمگر آن ،شوند ان از تو خشنود نمییحیان و مسیھودیھرگز «
ه به ک یعلم] است. و اگر پس از  ت [واقعییت الله ھداینی. بگو: ھداکروی یآنان پ
چ یھ فر] اللهکی] از [ یینی. [برای رھاکروی یھای آنان پ ده است از خواستهیتو رس

 .»اوری ندارییدوست و 
 گاھی والیت به مؤمنین نسبت داده شده مثال:  

﴿ ُ ِينَ َوِ�ُّ  ٱ�َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  ٱ�َّ لَُ�ِٰت َءاَمُنوا ِينَ وَ  ٱ�ُّورِ� إَِ�  ٱلظُّ َ�َفُرٓواْ  ٱ�َّ
ۡوِ�َآؤُُهُم 

َ
ُٰغوُت أ لَُ�ِٰت� إَِ�  ٱ�ُّورِ ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ٱل�َّ ۡصَ�ُٰب  ٱلظُّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ٱ�َّارِ� أ

ونَ   .]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
آورد و  رون مییبه سوی نور بھا  تاریکی مؤمنان است، آنان را از یاورالله «

 ه آنان را از نور به سویکاند  شان طاغوتنندگانک یاریاند،  دهیفر ورزکه کسانی ک
 .»اند. آنان در آنجا جاودانه خواھند بود نان دوزخییبرند. ا به در میھا  تاریکی

ۡوَ� ﴿
َ
ِيَن  ٱ�َّاِس إِنَّ أ َبُعوهُ �ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ِينَ وَ  ٱ�َِّ�ُّ َوَ�َٰذا  ٱ�َّ ْۗ وَ  ٱ�َّ ُ َءاَمُنوا  ٱ�َّ

 .]٦٨[آل عمران:  ﴾٦٨ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوِ�ُّ 
ن یردند و اکروی یه از او پکاند  سانیکم ھمان ین مردم به ابراھیتریکنزد«

 .»مؤمنان استاور یاند. و الله  مان آوردهیه اکسانی کامبر و یپ
 گاھی به ضمیر نسبت داده شده: مثال در سوره آل عمران:

ُ بَِل ﴿ ِٰ�ِ�نَ َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ َوُهَو َخۡ�ُ  ٱ�َّ  .]١٥٠[آل عمران:  ﴾١٥٠ٱل�َّ
 .»اوران استین یاور شماست و او بھتری آری الله«
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کنید که در تمام این موارد ھیچ جا والیت به معنی امامت  می مالحظه
نیست، پس امامت از کجا آمد؟! و انگھی قرآن کریم عربی است، و دستور 

در کجای دستور زبان آمده است که موالکم یا  زبان عربی روشن است،
 !به معنی امام آمده باشد؟ موالھم یا مواله یا ولیکم یا ولیه یا ولیھم و غیره

خواست امامتی را مشروع کند با صراحت و قاطعیتی که  می اگر خداوند

وال  عيل« فرمود: می یا »مكامام عيل«فرمود:  می مشخصه قرآن کریم است

 . »مكأمر ويل عيل« فرمود: می یا »مكعلي
تعبیراتی شایسته این مقام شامخی است که شما به آن معتقدید، چنین 

بود، چرا اسم علی را  می ، اصلی از اصول دینشاگر امامت علی و فرزندانش
با صراحت ذکر نکرد؟! چرا صفت امامت را آشکار برایش تعیین ننمود؟! سایر 

قدر فراوان و مکرر و با صراحت بیان اصول دین و ارکان اسالم را خداوند چ
 نمود، اینجا چرا چنین نکرد؟! پس معلوم است امامتی در کار نبوده است.

 تفسیر والیت با روایت!
به ایم  شما حتما خواھید گفت اینکه ما والیت را به امامت تفسیر کرده

ه علی ابن درباردلیل اینکه در کتب تفسیر آمده است که سبب نزول این آیه 
در س است، زیرا در بعضی کتب تفسیر آمده است که علی سابی طالب

 حالیکه در رکوع بود انگشترش را به سائلی بخشید! این ادعای شماست!
! و فھم این نص به کند نمی پس بنابراین خود نص بر امامت داللت

معنایی که مورد نظر شماست جز با نص دیگری که در سنت آمده قابل فھم 
کنید که امامت با دلیل قطعی ثابت شده است! به  می نه ادعانیست! پس چگو

توان دلیل قطعی نامید مگر  نمی اتفاق علمای اصول دلیل قطعی را
 ھنگامیکه خود آن بنفسه به مقصود اصلی داللت کند.
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چگونه است که تمام اصول و ارکان دین با دالئل قطعی از قرآن کریم 
ئل، صریح و واضح و روشن بدون نیاز ثابت شده است، دالئلی که خود آن دال

به تأویل و تفسیر خارجی به آن اصول و ارکان داللت قاطع دارند، اما امامت 
ثابت کنید که فھم و تفسیر آن دلیل نیازمند دلیل  یخواھید با دلیل می را

دیگری خارج از خود نص است در حالیکه موضوع مورد نظر به ادعای شما 
که مسئله کفر و ایمان و بھشت و دوزخ به آن از اصول دین است  یاصل

  !بستگی دارد؟

 سبب نزول آیه
خواھید دلیل  می آنچه که شما به عنوان یک دلیل خارج از نص اوال:

اصلی خود را با آن ثابت کنید یعنی شأن نزول آیه، خود یک ادعای نادرست 
که کنید  می است، شما چگونه در مھمترین اصل دینتان به دلیلی تکیه

آن  یه شأن نزول این آیه سه سند آمده که ھر سه تادربار !درست نیست؟
 ضعیف است. 

ه مورد اعتماد درباریکی از راویانش ایوب بن سوید است که  در سند اول
فرماید: او ضعیف است، ابن  می /بودن او تردید بسیار است، امام احمد

او چیزی نیست، احادیث  »يرسق األحاديث ليس بيش« فرماید: می /معین
 .١دزدد می را

یکی از راویانش غالب بن عبیدالله العقیلی الجزری است،  در سند دوم
 /فرماید: لیس بثقه، او قابل اعتماد نیست، امام دار قطنی می /معین ابن

 .٢اند یعنی علماء حدیث او را ترک کرده گویند: متروک است، می و دیگران

                                           

 .١/٣٥٤تھذیب التھذیب -١
 ٣/٣٣١میزان االعتدال -٢
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یکی از راویانش محمد بن سلمه بن کھیل است. عالمه  و در سند سوم
ثش سست است و ابن یفرماید:وھن الحدیث، احاد می ه اودربارجوزجانی 

ان جرحش چند حدیث منکر و نادرست از او روایت کرده یبعد از ب /عدی
 .١است

در این زمینه مطالب بیشتری ھست که اینجا جایش نیست ھدف ما در 
 عبارات ممکن بود.ترین  آنھم با کوتاه اینجا فقط یاد آوری،

َما ﴿ این سند روایتی است که مدعی ھستند، بر اساس آن آیه کریمه إِ�َّ
ُ َوِ�ُُّ�ُم   نازل شده است.س ه علیدربار ﴾ٱ�َّ

توانید صحت این  می با شما ھمگام شویم، آیا شمابیایید از باب مماشات 
شما با  یھا یروشی که (اصولحدیث را ثابت کنید؟!! حتی بر اساس منھج و 

ھا)برای تصحیح و تضعیف احادیث به تقلید از  ید اخباریوجود مخالفت شد
 !اید؟ اھل سنت برای خود اختراع کرده

روایت دیگری نیز » إنما ولیکم الله«اینکه در شأن نزول آیه کریمه دوم:
لحاظ آمده است، اگر چه این روایت ضعیف است، اما از روایت اول بھتر و از 

 به داللت آیه نزدیکتر است. عقلی
ش از یپآن را  ھـ)۳۰۲-۲۲۴مفسرین عالمه محمد بن جریر طبری (امام 

ه ابن جریر این روایت را ھنگامی آورده که کد ینکروایت قبلی آورده است، دقت 

ُ إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿آیه   !»والیت امامی« تفسیر کرده و نه» والیت ایمانی«را به ﴾ٱ�َّ
 فرماید: سخن در تفسیر این فرموده خداوند متعال: می ایشان

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ
َكٰوةَ   .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

                                           

 .٣/٥٦٨میزان االعتدال -١
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که: ای مؤمنان جز الله و مقصود خداوند متعال در آیه کریمه این است «
رسولش و نیز مؤمنانی که صفتشان را الله متعال بیان فرمود، شما را ناصر و 

نیست، و اما یھود و نصارا، که خداوند متعال به شما دستور داد که از  یمددکار
والیت و دوستی آنان اظھار بیزاری کنید و شما را نھی فرمود، که از آنان ولی و 

ھا  آن برای شما دوست و ولی و یاور نیستند بلکهھا  آن ید،دوست انتخاب نکن
 .»دوست و ولی یکدیگرند، پس از آنان دوست و ولی و مددکار انتخاب نکنید

 فرماید:  می سپس
نازل شده است، س ه عباده بن صامتدرباروگفته شده که این آیه «

ھنگامی که او از دوستی یھود بنی قینقاع و پیمان آنان اظھار بیزاری نمود، و 
 ». به جمع رسول خدا صلی الله علیه وآله وآله و آله و سلم و مؤمنان پیوست

  که: کند می ھمچنین با سند خودش روایت /امام ابن جریر طبری
گیدند، عباده بن جن جھنگامی که یھود بنی قینقاع با رسول خدا «

برید و از پیمان آنان اظھار ھا  آن صامت (که از بنی عوف بن خزرج بود) از

(أتولی اهللا و رسوله بیزاری کرد و به خدا و رسولش پیوست، و فرمود: 

کنم، و از پیمان کفار  می من با خدا و رسولش و با مؤمنان دوستی واملؤمنني)

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ او نازل شد که:ه دربارجویم.  می و دوستی آنان بیزاری ُ إِ�َّ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ْ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ َو�ُۡؤتُوَن  ٱلصَّ َوُهۡم  ٱلزَّ
 .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َ�ٰكُِعونَ 

من با خدا و رسولش  الذين آمنوا)رسوله وأتولی اهللا و(زیرا عباده فرموده بود 
 ». کنم، و از دوستی بنی قینقاع بیزاری جسته بود می و با مؤمنان دوستی

 سپس عالمه ابن جریر طبری:
که ایشان آیه کریمه  کند می روایت /از أبو جعفر (امام) محمد باقر«

 .»اند مذکور را به والیت و دوستی تمام مؤمنین تفسیر کرده
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 ھمچنین با سند خودش و نیز ابن ابی حاتم و دیگران: /امام بن جریر
 روایت /از عبدالملک بن سلیمان شاگرد أبوجعفر(امام) محمد باقر«

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ در آیهپرسیدم  /که از حضرت باقرکنند  می ُ إِ�َّ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
ِينَ وَ  ْ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنوا لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َكٰوةَ َن َوُ�ۡؤتُو ٱلصَّ  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

  .]٥٥[المائدة: 
چه کسانی ھستند؟ فرمودند: الذین آمنوا کسانی » الذین آمنوا«مراد از  

کرد کسان  می سؤالم: (یعنی عبدالملک تنھا نبود که یکه ایمان آوردند، گفت
 ه علی بندرباربه ما خبر رسیده است که این آیه  اند) دیگری ھم با او بوده

 ».ابی طالب نازل شده است؟! فرمودند: علی نیز از جمله مؤمنان است
ھا  آن خواننده گرامی! این تحقیق مختصر درباره روایات و بیان اختالف

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ درباره شأن نزول آیه کریمه ُ إِ�َّ ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ ِينَ َءاَمُنواْ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
لَٰوةَ يُقِيُموَن  َكٰوةَ ۡؤتُوَن َو�ُ  ٱلصَّ و اینکه  ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

را ما فقط از باب یاد آوری عرض ھا  این صحیح نیست، ھمهھا  آن ھیچکدام از
 کردیم و نه برای استدالل.

گاھانه  یاین بود که بعض یاد آوریو علت  گاھانه یعلمای شیعه آ ا نا آ
س ه علیدرباراین آیه کریمه  دارندشوند که اھل سنت نیز عقیده  می مدعی

 نازل شده است!!
که بدون کنند  می انصافی بی حیرت و شگفتی آنقدر مالکو بعضی با 

که گویا اھل سنت اتفاق نظر دارند کنند  می ان ضعف این روایات، وانمودیب
 !ه علی نازل شده است!دربارکه این آیه 

از باب مماشات ذکر پس ما کل این مبحث و نقدی که بر آن کردیم را  
کردیم. در حالی که ما برای اثبات ارکان ایمان جز آیات صریح قرآن کریم 
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دانیم!  نمی استدالل به ھر چیز دیگری از جمله ھمین شأن نزول را جایز
 ھرگز، ارکان ایمان فقط باید با نص صریح و قاطع قرآن کریم ثابت شود.

 چرا اسم علی در قرآن نیامده؟!
خواست علی را به امامت  می که وقتی خداوند متعال است پرسش این
چرا با صراحت اسمش را در قرآن کریم ذکر نکرد؟! تا اینکه منصوب کند 

داشت، ھمچنانکه خداوند سایر اصول دین را با  نمی وجود یھیچگونه اختالف
صراحت و قاطعیت ذکر کرد و راه ھر گونه اختالفی را بست، امام و امامت را 

کرد؟! در حالیکه به ادعای شما بحث کفر و ایمان و بھشت و دوزخ چرا ذکر ن
  در میان است؟!

شد این  می بگویید که اگر اسم علی با صراحت در قرآن کریم ذکرشاید 
  نویسد: می ت الله خمینییگردید! طوری که آ می امر منجر به تحریف قرآن

ه جز ک یھائ ردند آنک می ه امام را در قرآن ثبتیکن بود در صورتکمم«
له اجراء یار نداشتند و قرآن را وسکاست با اسالم و قرآن سرویا و ریدن یبرا

را  یتاب آسمانکات را از قرآن بردارند و یرده بودند، آن آکات فاسده خود ین
امت یندازند، و تا روز قیان بیشه قرآن را از نظر جھانیھم ینند، و براکف یتحر

ه مسلمانان به کرا  یبیبماند، و ھمان عھا  آن و قرآنھا  مسلمان ین ننگ برایا
 ١».ثابت شودھا  این خود ینا برایگرفتند عیھود و نصارا میتاب ک

ه فرموده کست؟، و با وعده خداوند ین یخطرناک ید این ادعاییشما بفرما
 د:یفرما می هکخداوند  ست؟ی، در تضاد نکند می کتابش را حفظ و نگھداری

ۡ�َا ﴿ ما خود این قرآن « .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
  ».تردید خود نیز از آن حفاظت خواھیم نمود بی وایم  را فرود آورده

                                           

 .١١٤ص کشف األسرار  -١
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محقق خواھد ای  و وعده خداوند قطعا و بدون ھیچگونه شک و شبھه
قابل  یا نقلی یاس عقلیمق دامکن افادات با یم ایدیه نفھمکگردید. ما 

 !سنجش است

 شود بدون ذکر امامت در قرآن حجت تمام نمی
گردیم، که چگونه ممکن است خداوند چیزی را به  میبه اول بحث بر

عنوان اصلی از اصول دین یا رکن اساسی در دین بر بندگانش فرض کند اما 
منشور زندگی در کتاب عزیزش که آن را  از ترس اینکه مردم تغییرش دھند

  !است بیان نکند
اگر فرض کنیم که امامت مراد و مقصود و ھدف خداوند متعال بوده است، 

است، (مانند سایر شان  پس گناه کسانی که در کتاب عزیزش که منشور زندگی
 !یایند چیست؟ نمی اصول و ارکان دین) دلیلی بر مراد و مقصود خداوند

صریح و محکم، از این بندگان شگفت اینکه بدون ذکر دلیل قاطع و  
، ایمان و عقیده »دلیل بی مراد و مقصود«شود که نه تنھا به آن  می خواسته

دلیلی حساب نیز پس دھند! و  بی داشته باشند، بلکه در قبال چنین اصل
چنین  !دلیل پذیرفته نشود! بی ھیچ عمل آنان جز با عقیده به این اصل

 .کند نمی معمایی را ھیچ عقل سالمی قبول
شایسته است که بعد از آوردن مھمترین دلیل شما شیعیان اثناعشری  

در اثبات امامت از قرآن کریم، که مشخص شد ھیچگونه داللتی بر امامت 
ندارد. مھمترین دلیل شما از سنت را نیز بیاوریم. اما اجازه دھید به دلیل 

 مطرح کنیم.ای  جداگانهدر مبحث آن را  دیاھمیتی که برای این حدیث قائل
یک مسئله اید  اگرچه مسئله امامت با مشخصاتی که برایش تعریف کرده

فرعی نیست که ما برای اثبات آن به سنت مراجعه کنیم اما فقط به جھت 
اینکه ضعف و سستی استدالل شما را حتی خارج از قرآن نیز نشان دھیم 

 دھیم. می این کار را انجام



 

 

 :مسأله دوم
 اثناعشری در اثبات امامت از سنتشیعه مهمترین دلیل 

 حدیث غدیر
که برای اثبات امامت علی بن ابی کنند  می شیعیان اثناعشری ادعا

حدیث غدیر است  روایات زیادی نقل شده است، که از مھمترین آنس طالب
و البته برای مھمتر جلوه دادن حدیث غدیر الفاظ زیادی برای آن نقل 

که جز آنچه ما در اینجا درج خواھیم کرد چیز دیگری ثابت و  اند، کرده
 درست نیست.

 متن حدیث غدیر:
اش  این جمالت نیز در ادامه ی. در روایت دیگرمواله نت مواله فعيلكمن 

. اما الفاظ دیگری که به این عاد من عاداهااله ومن واللهم وال وجود دارد: 
 ھیچکدام درست نیست.کنند  می حدیث اضافه

 ما الحمدلله در اثبات فروع دین مان به احادیث ضعیف و دروغ استدالل
کنیم چه رسد به اصول اعتقادی، و طبعا وقتی برای خودمان چنین  نمی

 اریم. پسندیم برای دیگران نیز دوست ند نمی چیزی را
کنیم،  می ه این حدیث فقط به دو سه مورد بسندهدربارلذا ما در اینجا 

این حدیث در کجا فرموده شده؟ و در چه زمان و شرایطی فرموده شده؟ و 
با  اند، در ھنگام مطرح شدن این حدیث چه کسانی در آنجا حضور داشته

بیان این دو سه مورد ھر انسان عاقلی با کمی دقت و تأمل در خواھد یافت 
 که مراد و مقصود این حدیث چیست؟ 
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 جه زمان و مکان ورود این حدیث، روشن است که رسول گرامی دربار
 برشان  ھیجدھم ذی الحجه در سال نھم ھجری ھنگامی که از تنھا حج

میل از  ١٥٠منوره، تقریبا حدود  گشتند در اثنای مسیرشان به مدینه می
نامیدند، و  می غدیر خمآن را  مکه فاصله گرفته بودند، جایی که مردم منطقه

جز حجاج مدینه کس دیگری با ایشان ھمراه نبود در غدیر خم در جمع 
 حجاج مدینه این حدیث را فرمودند.

 پس نه اھل مکه، نه اھل طائف، نه اھل یمن، نه اھل یمامه و نه حجاج
سایر مناطق ھیچکس دیگر، جز حجاج مدینه با ایشان ھمراه نبود، زیرا ھمه 
حجاج از مکه به مناطق خودشان عازم شده بودند، زیرا راھشان نه از مدینه 

 بود و نه از غدیر خم.
پرسش این است که اگر حدیث غدیر اعالن امامت عظما و تعیین خلیفه و 

 ه اصلی از اصول دین به شمارجانشین برای امت بود، که به ادعای شیع
در بزرگترین تجمع مسلمانان در عرفات یا  جگرامی  رود، پس چرا پیامبر می

نکردند که ھمه مردم جمع بودند و این  ی) یا در مکه چنین اعالنیدر منا (من
شد؟!، آن تجمع بزرگ عرفات و منا و مکه را  می موضوع به ھمه آنان مربوط

 !ین یارانشان از اھل مدینه چنین اعالنی کردند؟!گذاشتند و آمدند فقط در ب
گذارد،  می عاقل که به عقل خودش احترامکنم یک انسان  نمی گمان 

را فھمید ادعا کند که حدیث غدیر  بعد از اینکه زمان و مکان ورود حدیث
 جبرای اعالن امامت عظما و تعیین امام و خلیفه و جانشین برای پیامبر 

بوده است!، و اینکه چنین اعالن مھمی فقط در میان حجاج مدینه انجام 
گرفته باشد که یک گروه کوچک و در صد کمی از مسلمانان آن زمان را 

 !دادند می تشکیل
ش اثناعشری مدعی ھستند که صحابهعجیب اینکه شیعیان امامی 

رسول ! پرسش ما این است که آیا اند! اجمعین این وصیت را کتمان کرده
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یا نه؟ اگر کنند  می که یارانشان این وصیت را پنھاندانستند  می جگرامی 
به شان  خواستند که این وصیت نمی جگوییم پس رسول الله  می ،بگویید بله

اجراء گذاشته شود! زیرا ایشان، آن تجمع بزرگ امت اسالمی را رھا کردند 
عالن این خبر مھم شاھد اتوانستند  می (جایی که بیش از صد ھزار مسلمان

امانت ھا  ایندانستند  می باشند) و آمدند در جمع کوچکی اعالن کردند که
 !کنند! نمی دار نیستند و وصیتشان را اجراء

دانست یا  می پرسیم آیا خداوند می دانستند، نمی جو اگر بگویید: پیامبر 
 گوییم پس چرا می دانست، می خیر؟ حتما خواھید گفت خداوند قطعا

دستور نداد که چنین اعالن مھمی را در روز عرفه  جخداوند به پیامبرش 
در جمع تمام حجاج بکند تا اینکه حجت بر ھمه امت تمام شود و عدم 

 کتمان این وصیت مھم تضمین شده باشد؟! 
ش از صد ھزار نفر را گذاشت بعد از حج یب یخداوند چگونه جمعیت

را در اش  یتور داد که امامت و جانشیندس جپراکنده شوند، آنگاه به پیامبرش 
 پوشانند؟! میآن را  –به ادعای شما  –دانست  می اعالن کند کهای  بین عده

 خواسته که این وصیت اجراء شود؟!  نمی پس نعوذ بالله خداوند ھم
که غدیر خم جای تجمع اند  شیعه ادعا کردهعجیب اینکه بعضی علمای 

ست که ارزش رد کردن ھم ندارد زیرا ا تمام حجاج بوده است، این سخنی
 داند که این یک ادعای دروغ است. می ھر کس حج کرده باشد

 سبب ورود حدیث
ممکن است کسی بپرسد، که وقتی مقصود این حدیث امامت عظما و 

 نیست پس مراد و منظور آن چیست؟ جتعیین خلیفه و جانشین برای پیامبر 
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دور از جمع  جسبب یا علتی که پیامبر گرامی  /١محمد بن جریر طبری
 : کند می حجاج این حدیث را فرمودند بیان

گشتند بین ایشان و  می از یمن بازس ھنگامی که علی بن ابی طالب
برای بر طرف کردن  جبعضی صحابه اختالف پیش آمده بود که پیامبر 

  این حدیث را فرمودند. اختالف مذکور
 : کند می طبری با سند خودش نقل

در مکه  جاز یمن بازگشت تا اینکه با پیامبر س که وقتی علی بن ابی طالب
شتافت و  جمالقات کند، خودش زودتر از سایر ھمراھان به دیدار رسول الله 

یک نفر از یارانش را بر آنان امیر تعیین نمود، شخصی که علی بن ابی طالب او 
ھای  سلیقه بخرچ داد و از پارچهرا به عنوان معاون خودش تعیین کرده بود، 

نو پوشاند. وقتی  یبیت المالی که ھمراه داشتند ھر کدام از ھمراھان را لباس
که گروه مذکور به مکه رسیدند، و علی به استقبالشان آمد، دید که لباس نو 

معاونش را سرزنش کرد و گفت این چه کاری است که تو کردی؟  اند، پوشیده
پوشاندم تا در چشم مردم خوب جلوه کنند. علی  گفت: به آنان لباس نو

 ج، ھمین اآلن قبل از اینکه خدمت رسول الله یردک یار بدکفرمود: تو 
را گرفت و به بیت المال بر گرداند، گروه ھا  لباس را برگردان، اوھا  لباس برسیم

 که با آنان شده بود از علی رنجیده شدند. یھمراه از این برخورد
 نویسد: می /٢ابن کثیر

در جایی  جه ورود حدیثی دال بر این است که پیامبر درباراین مبحث «
گشتند در نزدیکی جحفه  می باز حجة الوداعبین مکه و مدینه ھنگامی که از 

ایراد فرمودند و در آن فضیلت علی ای  شد خطبه می که به آن غدیر خم گفته

                                           

 .ق تاریخ شناس معروف ھـ۲۲۴-۳۰۲ -١
 ھـ.٧٧٤ابوالفداء اسماعیل دمشقی متوفی  -٢
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که بعضی ھمراھان علی، که  بن ابی طالب را بیان کردند، و به دلیل انتقاداتی
از علی دفاع کردند. علت  ج با او در یمن بودند از ایشان مطرح کردند، پیامبر

با عدالت رفتار کرده ھا  آن ه او این بود که او، بادربارحرف و حدیث ھمراھانش 
این عدالت را به ظلم و تنگ نظری و بخل تعبیر نمودند، در  ھا، بود، بعضی

ادای  ج بود. و لذا وقتی که پیامبر اکرم د حق با علیحالیکه در این مور
گشتند این موضوع  می مناسک حج را به پایان رساندند، و داشتند به مدینه باز

ذی الحجه (نھم ھجری) در  ١٨را در اثنای راه بیان کردند، در روز یکشنبه 
عظیمی ایراد فرمودند، و در آن مطالبی مطرح  زیر درختی در غدیر خم خطبه

به رسول اش  کردند، از جمله از فضائل علی و امانت داری و عدالت و نزدیکی
سخن گفتند و بدینوسیله آنچه که در دل مردم (یعنی ھمان ھمراھان  جالله 

 .١»ه علی بود را از بین بردنددرباریمن) 
ای  کنم با بیان این مطلب از معتبرترین کتب تاریخ، علت و انگیزه می فکر

را وادار کرد بعد از متفرق شدن سایر مردم و فقط در جمع  جکه رسول الله 
ایراد کنند و از فضیلت ای  از اصحابشان که اھل مدینه بودند خطبهای  عده

 علی سخن بگویند روشن شد.
بنابراین، این موضوع به امامت ارتباطی ندارد، بلکه جریان غدیر و حدیث 

شود  می مربوطش حابهو بعضی صس غدیر به یک موضوع اختالفی بین علی
 که شایسته نبوده در جمع عموم مسلمانان اعالن شود.

مطرح شود که اگر چنین است پس چرا بیان این موضوع  یپرسش شاید 
  !نکردند؟ و رفع اختالف را به مدینه موکول

امت  یل براکمعلم و مربی و استاد  جپاسخ این است که نبی اکرم 
 امل و عالقه مندی فراوان زخمکبودند، و ھمچون طبیبی ماھر که با مھارت 

                                           

 .٥/٢١٩البدایه والنھایه  -١
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کردند، در چنین موردی که در دل یارانشان نسبت به  می را مداواھا  دل
یکدیگر کدورت ایجاد شده و ھنوز تا مدینه راه بسیاری باقی مانده بود، با 

ی مکدر تا حکمت و فراست پیامبرانه تشخیص دادند که ماندن این فضا
 .زند می مدینه، شایسته نیست و به جو دوستانه و برادرانه صحابه لطمه

بویژه اینکه ھر دو طرف قضیه با ایشان حضور دارند واین موضوع به 
ارتباطی اند  کسانی که حج نکرده یا جھت نگھبانی در مدینه باقی مانده
آنجایی که  ندارد، تا اینکه رفع کدورت در جمع آنان انجام گیرد. پس از

موضوع، نه به عموم مسلمانان مربوط بود تا در عرفات و منا و مکه اعالن 
شود و نه به اھل مدینه که در مدینه اعالن شود، لذا بھترین جا برای این 

 کنان و رفع کدورت در مسیر مدینه بود که با یارانشان تنھا شدند. یآشت
انت و جایگاه علی را در اینجا بالفاصله از فرصت استفاده کردند و مک

را دوست  جبیان نمودند تا به آن عده تفھیم کنند که ھر کس پیامبر مکرم 
خواھد رضایت و خوشنودی ایشان را حاصل کند باید علی را ھم  می دارد و

 دوست داشته باشد لذا فرمودند: 

را ھا  دل این یک جمله کوتاه بود، اما »مواله نت مواله فع�كمن «
و وقت مناسب بود، تقدیم و  ان مناسبکاین اعالن مھم در مشستشو داد، 

 تأخیر آن به ھیچوجه شایسته نبود.
بدین ترتیب مشخص شد که موضوع حدیث غدیر، انگیزه خاصی داشته و 
به عده خاصی مربوط بوده، و ھیچ ربطی به تمام امت، و موضوع امامت و 

 خالفت نداشته است. 

 لفظ اضافه در بعضی روایات

ا� وال من وااله و اعد «که در بعضی روایات آمده ای  ا لفظ اضافهو ام
علی رغم اینکه در صحت آن بین علماء اختالف نظر است، با این  »من اعده
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ھم مسلم فرض کنیم، باز ھم حدیث را از داللت آن را  وجود، اگر صحت
مواالت و لفظ مولی در حدیث به معنی  ، و ذکرکند نمی سابق آن خارج

 بت است و نه امامت. مح

اعد  وال من اطاعه وا�«فرمود:  می بود می امامت اگر مواالت به معنی
خدایا ھر کس از او اطاعت کند او را دوست داشته باش، و  »من عصاه

ھرکس نا فرمانی کند با او دشمنی کن. در حالیکه در حدیث غدیر مواالت 
علت و انگیزه ورود  (دوستی) و ضد آن (دشمنی) را مطرح کردند که با

حدیث مناسبت و ارتباط دارد، و آن کدورتی بود که در دل بعضی یارانشان 
 ایجاد شده بود.س نسبت به علی

و طبعا کدورت از مقدمات دشمنی است، و خطبه غدیر عالج این کدورت  
بود، و ممکن بود ھمین مسئله اگر عالج نشود یا عالجش به تأخیر بیفتد 

که در سفر یمن ھمراھش ش بین علی و سایر برادارنش از میان صحابه
 بودند به عداوت و دشمنی مبدل شود. 

 الفاظ نادرست دیگر حدیث غدیر
ه امامت دربارلفاظ دروغ دیگری که با فرضیه ورود این حدیث و اما ا

عظما ساخته شده و به آن اضافه گردیده، برای باطل بودن آن ھمین کافی 
 است که در زمان و مکان و انگیزه ورود حدیث دقت و تأمل کنیم.

 اگر این خطبه و حدیث برای تعیین امام و خلیفه مسلمین ایرادزیرا 
گردید، یعنی در ایام حج که  می ایراد یان و مکان دیگرشد حتما در زم می

گردید، که ھمه  می مطرح ھمه حجاج جمع بودند و در عرفات یا منا یا مکه
حجاج در آن حاضر باشند، زیرا موضوع امامت عظما یا خالفت و جانشینی 

کنم کسانی که خواھان  نمی شود تصور می به ھمه امت مربوط ج پیامبر
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و درک و فھم حقیقت باشند، بیش از این نیاز به شرح و رسیدن به حق، 
 توضیح داشته باشند، حق به لطف و توفیق خداوند روشن و آشکار است.

 شود می روایات دیگر نقض
حدیث دیگر، غیر از ھا  ده ممکن است شیعیان امامی ادعا کنند که

حدیث ھا  ده گوییم و می ،کند می حدیث غدیر ھست که امامت را ثابت
 .کند می از آن ھست که این ادعا را نقضتر  صحیح

 شاید بگویید از علی روایاتی نقل شده که وصیت به امامت را ثابت
گوییم بر عکس از علی روایاتی در کتب ما و حتی در کتب  می ! ماکند می

، و به صحت خالفت کند می شما نقل شده که چنین وصیت و ادعایی را رد
 .کند می ) اعترافشد (خلفای سه گانه قبل از خو

 کند  می را باطل امامتنهج البالغه ادعای 
در کتاب نھج البالغه که از معتمدترین کتب شیعه است از اینگونه 

 د:ینکروایات فراوان وجود دارد. برای نمونه مالحظه 

 ستنھج البالغه آمده ا ٩١ۀخطبدر 

وينِ وَ ( عُ تَقْ دَ سْ ا مُ إِنَّ ي فَ ِ ريْ وا غَ سُ تَمِ وهٌ وَ الْ جُ هُ وُ راً لَ انٌ بِلُونَ أَمْ وَ هُ  أَلْ ومُ لَ الَ تَقُ

لُوبُ وَ  قُ ثْبُتُ عَ الْ ولُ وَ الَ تَ قُ عُ يْهِ الْ امَتْ وَ إِ لَ دْ أَغَ فَاقَ قَ . املَْ نَّ اآلْ تْ رَ نَكَّ دْ تَ ةَ قَ جَّ حَ

مْ وَ  بْتُكُ وا أَينِّ إِنْ أَجَ لَمُ لَمُ وَ اعْ ا أَعْ مْ مَ كِبْتُ بِكُ غِ إِىلَ رَ ْ أُصْ ائِلِ وَ ملَ قَ لِ الْ وْ تْبِ قَ عَ

اتِبِ وَ  عَ مْ الْ كُ دِ أَحَ أَنَا كَ وينِ فَ تُمُ كْ مْ وَ  إِنْ تَرَ كُ عُ مَ يلِّ أَسْ لَعَ مْ ملَِ وَ كُ عُ مْ أَطْوَ كُ رَ وهُ أَمْ يْتُمُ لَّ نْ وَ

رياً وَ  نِّي أَمِ مْ مِ ٌ لَكُ ريْ يراً خَ زِ مْ وَ ا لَكُ  ).أَنَ

خواستند س نیالنور یه مردم پس از شھادت حضرت عثمان ذک یھنگام
 فرمود: نندکعت یشان بیبا ا
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ه آن را کم یروبرو ھستای  را ما با حادثهید، زیر مرا بخواھید و غینکم یرھا«
 داریبر آن پاھا  عقل بر آن استوار، وھا  دل هکای  ھاست، حادثه و رنگھا  چھره
م دگرگون و نا آشناخته یاه گرفته، و راه مستقیقت را ابر سیماند، آفاق حق نمی

دانم با  می شما را پاسخ دھم بر آنچه خود ۀه اگر خواستکد یشده است، بدان
ای  نندهکچ سرزنش ینده و سرزنش ھیچ گوینم، و به گفتار ھک می شما رفتار

د شنواتر یاز شما خواھم بود، و شا یکید مانند ینکم ینم، و اگر رھاک نمی توجه
د. و یسپار می خود را به اوومت که حکباشم  یسک یو فرمانبردارتر از شما برا

 .١»ام به امارت استیق نم بھتر ازیشما به وزارت بنش یمن برا
 ای مسلمانان زمن شوئید دست

 

 دیگری باشـــــد خلیفه بھترست 
 

 رویم می ما به استقبال کاری
 

 بـــــریم می شانه را در زیر باری 
 

ــود چنــدین وجــوه  کــه درون آن ُب
 

 و دل در پیش آــید در ستوه عقل 
÷ 

 ابر فتنه خـــاک را پوشـیده اسـت
 

 راه حق پنھان زجان و دیــده است 
 

 گر که من گردم خلیفه از نخسـت
 

 کنم کاری که خود دانم درست می 
  

 نیست تغییرم به گفتـار و منـــش
 

 گرچه بارد برسرم صـــد سـرزنش 
 

 که راه خویش را گیرم به پـیش ۀبِ 
  

 واگذاریدم کنون برجــــان خویش 
 

 ھرکه حاکم شـد، کـنم او را قبـول
 

 ورزم عــدول نمــی ھرگــز از امــرش 
 

 گرکه مـن باشـم حکومـت را وزیـر
 

ـــیر  ـــردم ام ــا گ ــت ت ــر از آنس  ٢بھت
 

خواھد که از او دست بردارند و اصرار نکنند  می در اینجا از مردمس علی
بود چگونه جایز بود  می خداوند امامرا بپذیرد! اگر واقعا از طرف که خالفت 

 !؟که چنین سخنی بگوید
                                           

، انتشارات پیام آزادی چاپ انین انصاریخ حسیحجة االسالم حاج شترجمۀ:  -١
 .١٣٨٠دھم:

 ترجمه منظوم امید مجد. -٢
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برای شما بھتر این است که کس دیگری بر شما امام د: یفرما می سپس 

رساند که ایشان ھیچگونه اطالعی از این امامت خیالی  می . این مطلبباشد
 ندارد و اال جایز نبود که امامت کس دیگری را بپذیرد. 

لبالغه مطلب دیگری صریحتر و واضحتر از در نھج اس ھمچنین علی
 فرماید: می مطلب قبلی دارد، در نامه ششم نھج البالغه

نِي إِنَّهُ ( عَ ايَ ينَ بَ  بَ مُ الَّذِ وْ قَ رَ وَ الْ مَ عُ رٍ وَ ا بَكْ وا أَبَ نَ ايَعُ ثْامَ ىلَ عُ مْ  عَ وهُ ا بَايَعُ يْهِ مَ لَ لَمْ  عَ فَ

نْ  تَارَ وَ  يَكُ ْ دِ أَنْ خيَ اهِ دَّ وَ  ائِبِ لِلْغَ الَ لِلشَّ ينَ وَ إِنَّامَ أَنْ يَرُ رِ اجِ هَ  لِلْمُ ورَ ارِ  الشُّ َنْصَ إِنِ األْ  فَ

لٍ وَ  جُ ىلَ رَ وا عَ عُ تَمَ وْ اجْ مَّ لِكَ هللاسَ انَ ذَ اماً كَ ا هُ إِمَ ضً جٌ  رِ ارِ مْ خَ هِ رِ نْ أَمْ جَ عَ رَ إِنْ خَ فَ

وهُ  دُّ ةٍ رَ عَ نٍ أَوْ بِدْ َ  إِىلَ بِطَعْ ريْ هِ غَ بَاعِ ىلَ اتِّ لُوهُ عَ اتَ إِنْ أَبَى قَ نْهُ فَ جَ مِ رَ ا خَ بِيلِ مَ  سَ

نِنيَ وَ ـالْ  مِ ؤْ هُ اهللاُمُ الَّ ىلَّ  وَ ا تَوَ  .)مَ

ط و یردند با ھمان شراکعت یر و عمر و عثمان بکه با ابوبک یآن مردم«
، و ندکار یر از او را اختیه غکست ین یردند، حاضر را حقکعت یمقررات با من ب

ن و انصار است. اگر بر یمھاجر یند. شورا براکقبول نآن را تواند  نمی غائب
 است، یدند خداوند به آن راضیشوا نامیردند و او را پکدر خالفت اجتماع  یمرد

رون رود او را به آن یار و بدعت بکاز فرمان اھل شورا با ان یسکاگر بنابراین 
ر راه اھل یاز غ یرویرد با او به خاطر پیگردانند، و اگر فرمان آنان را نپذ میبر
 . »١ه خود بر عھده گرفتهکجنگند، و خداوند بر گردن او نھد آن را  می مانیا

 ھرکه بـا بـــوبکر و عثمـان و عمـر
 

 کرد بیعت، کــرد با مــن ھم دگـر 
 

 ھرکسی دردست من بنھـاد دسـت
 

 بر خلیفه بـــودن من عھـد بـست 
 

 بشـکندخود نشـاید عھـد خـود را 
 

 از دگـــر فــرمــانروایـی دم زنـد 
  

                                           

انتشارات پیام آزادی چاپ ، حجة االسالم حاج شیخ حسین انصاریانترجمۀ:  -١
 .١٣٨٠دھم:
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 وانکه غائب بـوده، نتوانـد کـــنون
 

 چندوچــون بی سربپیچد زان عمل 
 

 نیک شورایی، کزآن نــــبود گریـز
 

 از مھـــاجرھا و انصــارست نـیــز 
  

 پس اگر خواندنـد شخصـی را امـام
 

 ھست راضــی، ایــزد واال مـقــام 
 

 بگرفـت عیـب گر کسی بر کارشان
 

 بدعــتی آورد یا افروخـت ریــــب 
 

 باز خواننـدش دگـر بـاره بخـویش
 

 آیـــد بـه پـیش می ور نیاید، جنگ 
 

 چون ز راه مسلمین دامـن کشـید
 

 راه دیــگر را بـرای خـــود گــزید 
 

 پس وبــال گـردنش گــردد گنـاه
 

 ١چون نھــاده پـــای را بیـرون ز راه 
 

که  کند می در این نامه خیلی واضح و روشن بیانس علی ابن ابی طالب
شود و ھیچگونه نصی از طرف خداوند  می امام و خلیفه به وسیله شورا انتخاب

آن را  متعال در این زمینه وجود ندارد. بنابراین امام کسی است که خود مردم
 انتخاب کنند، چنین شخصی شایسته است که امام نامیده شود و إال نه.

شد چه مردم  نمی ساقطس بود از علی می اگر از جانب خداو امامت  
کردند. وانگھی ایشان در اینجا خیلی  نمی کردند و چه می ایشان را انتخاب

که ھرکس را صحابه به عنوان امام تعیین کنند شایسته  کند می روشن بیان
که ایشان نیز جزو صحابه ھستند به ش است امام نامیده شود و صحابه

ه با دل و کنه تنھا راضی شدند ش خالفت ابوبکر و عمر و عثمانامامت و 
رفتند، وآنان را به خالفت انتخاب کردند، و بنا به فرموده خود یجان پذ

 این تعیین و انتخاب مورد رضایت و خوشنودی خداوند بود. س حضرت علی
عقالنی که ھای  پرسش کردیم و آننقل س پس این نصوصی که از علی

بلند باالیی که امت را  دروغ بودن آن روایات و ادعاھایمطرح نمودیم 
  .کند می متفرق کرده و به دو گروه دشمن با یکدیگر تقسیم نموده آشکار

                                           
  ترجمه منظوم امید مجد. -١
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 لزوم تحقیق در صحت روایات
و اھل بیت ایشان روایاتی جعل کرده و بر  جاما متأسفانه از زبان پیامبر 

خداوند متعال از میان که گویا اند  اساس آن به مردم چنین وانمود کرده
امامانی تعیین نموده که اعتقاد داشتن به آنان وسیله نجات، و ش بیت اھل

تایی بپرستد و اعتقاد نداشتن به امامت آنان حتی اگر انسان خداوند را به یک
 !ند سبب ھالکت است!کھمه شروط اسالم را بر آورده 

 یث و روایت جعلت این مدعا، عالوه بر ھزاران حدییو برای اثبات و اھم
 یتخیلی فراوانھای  ثواب ، برای پیروان مکتب والیت و امامت، چهیو ساختگ

شانه خالی  ن امامان مفترض الطاعه!یوعده داده و کسانی که از پیروی ا
 !اند! ترسانده یدردناکھای  عذاب کنند را از چه

با وعده  د و امید ویبنابراین کسانی که خود را شیعه نامیدند ناگزیر، با نو 
و وعید، باید از این اعتقادات پیروی کنند، زیرا جاعالن و روایت سازان 

حس کرده  بی عقل و درک و دانش راکه  اند، را چنان شعله ور کردهھا  عاطفه
 !دھد نمی و به مردم اجازه فکر کردن و اندیشیدن

عقل و تفکر و اندیشه عزت و کرامت در حالیکه خداوند انسان را با 
عقل خودش را معطل کند  یسالم ج انسانیه، و شایسته نیست که ھبخشید

لذت ایمان و  که و از کار بیندازد، و چشم بسته به دنبال اینگونه روایاتی برود
 حالوت شناخت حقیقت را از او سلب کند.

آورده را باید شناخت، و قطعا  جآری حق وحقیقتی که سید البشر  
 ج که به اھل بیت پیامبرھایی  دروغ دنبال شناخت این حقیقت با سرگردانی به

 نسبت داده شده میسر نخواھد بود. 
پس ای مسلمان دلسوز برای خود و خانواده و آینده ات! اگر در پی نجات 
ھستی قرآن کریم را بدور از روایات دروغین بخوان، تا اینکه دین صحیح را از 

 .یعھده گرفته بشناسبه آن را  قرآن کریم که خداوند متعال خودش حفاظت
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 فرماید: می کتابی که خداوند در وصف آن 

�ِيهِ ﴿
ۡ
تَ�ِ�ٞل ّمِۡن َحِكيٍ�  ۦۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخلۡفِهِ  ٱۡلَ�ِٰطُل �َّ يَأ

 .]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢َ�ِيدٖ 
فرزانه ستوده ذات ]  ابد از [سویی چ سمت و سو در آن راه نمییباطل از ھ«

 .»استفروفرستاده شده 
مبادا قرآن را  پس قرآن کریم حجت خداوند بر مردم تا روز قیامت است،

 در طلسم گاه روایات دروغین زندانی کنید.

 دروغ بر اهل بیت
ھای  دروغ نیست که به نام اھل بیتای  در این ھیچ شک و شبھه

 فرماید: می /شماری جعل شده است، حضرت(امام) جعفر صادق بی
را که ما را دوست مردم بگرداند، و ما را مورد ای  بندهخداوند رحمت کند «

سخن ما ھای  خشم و غضب مردم قرار ندھد، اما به خدا سوگند اگر مردم خوبی
را مالحظه کنند، قطعا به آن بیشتر افتخار خواھند کرد، و ھیچکس نخواھد 

 ا)لمة فيحط عليها عرشكن أحدهم يسمع الك(ولتوانست بر آنان دستاویزی بیابد، 

 . ١»کند می شنود و ده تا به آن اضافه می یک کلمه از ما اما یکی از آنان،«
 فرماید: می و ھمچنین

ذب حتی إن ك(ليبعضی کسانی که ادعای پیروی از ما اھل بیت را دارند «

ھای  دروغ گویند که شیطان ھم به می آنقدر دروغ« ذبه)كالشيطان حيتاج إلی 

 .٢»کند می احتیاج پیداھا  آن

                                           

 .٨/٢٢٩الکافی -١
 .٢٩٧، رجال کشی ص/٢٥/٢٩٦، بحار األنوار٨/٢٥٤الکافی -٢
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 فرماید: می ھمچنین /حضرت (امام)جعفر صادق

(إن الناس اولعوا . »مردم به جعل دروغ علیه ما عالقه فراوانی دارند«

 .١ذب علينا)كال
 فرماید: می و ھمچنین

ما از اھل بیتی ھستیم راستگو، البته خانواده ما از دروغگویی که علیه «
راست ما را از ما دروغ ببافد خالی نیست که ممکن است با دروغ خودش 

 .»دید مردم ساقط کند
سقط صدقنا يقون ال نخلوا من كذاب يكذب علينا، و يت صدإنا أهل بي(

 .٢)نا عند الناسذبه عليبك

توانیم  می /حضرت جعفر صادقھای  با دقت و تأمل، در این فرموده
 درک کنیم که:

 !حدیث و روایت متناقض با قرآن وجود دارد چرا اینھمه •
خود روایات منسوب به اھل بیت اینھمه تناقض وجود  چرا در بینو   •

 !دارد
که اھل بیت را در برابر حکام ھر زمان اینقدر  چرا اینھمه روایاتو   •

 !ضعیف و ناتوان جلوه داده وجود دارد
حال یک مسلمان با شنیدن این جمالت و کلمات زرین و نورانی أھل  

لمة فيحط عليها كم يسمع الن أحدهك(لفرمایند:  می که رحمة الله علیھمبیت 

چگونه باید به راویان  ذبه)كذب حتی إن الشيطان حيتاج إلی ك(ليیا  عرشا)
 !شمار آنان اعتماد کند؟ بیھای  دروغ مذھب شیعه و

                                           

 .٢/٢٤٦بار األنوار -١
 .٢٥/٢٨٧، بحار األنوار١٠٨رجال کشی ص -٢
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که دور و  یسانکآری این شکایت تلخی است که آنان از اطرافیانشان دارند! 
آنگونه  اند. بر آنان را گرفته و به نام آنان دروغ جعل کرده و به مردم عرضه کرده

ط سخت ترس و یشه در شرایاین امامان ھمکنند  می که روایات شما تصویر
 !اند؟ پس کی و کجا این ھمه حدیث و روایت را فرمودهاند  زیسته می خوف
ت ائمه چرا دین از راویان یک پرسش اساسی اینکه در زمان حیاوانگھی  

امام! بوسیله راویان از امام  این روایات در زمان وجود یک گرفته شود؟؟!!
و کنند  می قبلی نقل شده!! پس در صورتی که راویان از امام قبلی روایت نقل

 !فایده وجود امام حاضر چیست؟کنند  می بوسیله آن روایات مردم را توجیه

 روایات شیعه مبراستعلی از تصویر نادرست 
از آنچه که روایات شیعه ایشان را بدان توصیف س به عقیده ما علی

که روایات شیعه از ایشان به تصویر کشیده ای  کرده، پاک و مبراست، چھره
  !نعوذ بالله با شخصیت حقیقی ایشان منافات دارد!

علی ابن ابی طالب، گل سر سبد قریش و بنی ھاشم، از معززترین  
عرب به اعتبار نسب است، از لحاظ اخالق و شجاعت از ھای  خانواده

که از  پاکش ھرگز این تصویر زشتی ۀعرب است و ذریھای  چھرهترین  مکرم
 !پسندند نمی رااند  ایشان ترسیم کرده

ری کشیده شده که جز اھانت و از علی و خاندانش در روایات شیعه تصوی 
خورد. این علی ابن ابی طالب در  نمی خواری! ھیچ چیز دیگری به چشم

د که وقتی عزت ینککنار اینھمه عزت و شرافت اجتماعی و خانوادگی، تصور 
سازد! اما نه در  می و شرافت اسالم نیز بدان اضافه شود چه گوھر نابی را

 !!سیقاموس شیعیان و مدعیان پیروی از عل
آری، علی از اولین کسانی بود که به آغوش اسالم شتافت، و بیست و  

تربیت شد، اما  و در سایه عطوفت اسالم جسه سال در حضور پیامبر گرامی 
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که امامتی کنند  می ادعااش  انگیز است که مدعیان محبت و پیرویشگفت
به او وصیت شده بود، او ترسید این منصب  جکه از سوی خدا و رسولش 

الھی!! را اعالن کند، زیرا که جانش در خطر بود!!، او برای حفظ جان خودش 
نه تنھا امامت (این منصب الھی و مھمتر از نبوت!!) را اعالن نکرد که با 
غاصبان امامت! بیعت نمود، و از آنان زن گرفت و به آنان زن داد و 

 !آنان نامید و پشت سرشان نماز خواند! فرزندانش را به نام

 از خالفت دست کشید! حسنحضرت 
(امام اول شیعیان دوازده امامی) پسر بزرگ س بعد از علی ابن ابی طالب

امام دوم  هکبه امامت رسید، اما شگفت انگیز است س ایشان حضرت حسن
با اختیار خود و با رغبت و رضایت خودش، به نفع کسی که از دید شما 

نعوذ بالله) کافر بود از خالفت (در اصل ھمان امامت) عقب نشینی کرد، تا (
  !اینکه به تعبیر شما جان خودش را نجات دھد!

منصب سلسله وار امامت را بپذیریم به نظر شما این  اگر فرضیه شما یعنی
 ؟! پاسخ را به عاقالنکند نمی اقدام حضرت حسن، امت را دچار سردرگمی

ه در چنین موارد، سخنی جز این نداریم که بگوییم خدایا! سپاریم. ما ک می
جسارت  تو پاک و منزه از ھر عیب و نقصی ھستی و آنچه در شأن تو

گوییم این افسانه  می شود ما از آن بیزاریم و می مستقیم، یا غیر مستقیم
 امامت، دروغ و بھتان بزرگی است که خدا و رسولش از آن بیزارند. 

بپرسیم آیا فرصت آن فرا نرسیده که عاقالن ھر مذھب، اجازه دھید 
عقاید موروثی خودشان را بر کتاب خدا عرضه کنند؟ و در پرتو نور قرآن، راه 

آن فرا نرسیده که ما خود و خانواده و  ھدایت را جستجو نمایند؟! آیا فرصت
سبب ھاست  قرن جامعه را از طلسم این دریای متالطم روایات دروغین، که

 !قه و اختالف و کینه پروری، در میان امت اسالمی شده نجات بخشیم؟تفر
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ما که امیدواریم عاقالن بیندیشند و تصمیم بگیرند و از خداوند غالب و 
برتر بعید نیست که چنین توفیقی نصیب فرماید زیرا الله یگانه و یکتاست که 

 .کند می به راه راست ھدایت



 

 

 :سوم مسئله
 آیا امامت مانند نبوت است؟!

 ت از دیدگاه امامیان مانند نبوت است!! امام

شیعیان اثناعشری مدعی ھستند که جز مسئله وحی، امامت مانند نبوت 
 نویسد:  می مراجع معاصر شیعهاست، محمد حسین آل کاشف الغطاء یکی از 

یقینا امامت نیز مانند نبوت منصبی الھی است، چنانکه خداوند متعال « 
و او  کند می کسی را از بندگانش که بخواھد برای نبوت و رسالت انتخاب ھر

 کند می است تأیید و حمایت را با معجزه که به منزله نصی از جانب خداوند
و به پیامبرش  کند می را بخواھد انتخاب ھمچنین برای امامت نیز ھرکسی

ن کند و او را به عنوان امام برای مردم ییدھد، که با نص او را تع می دستور
 .١»دیبعد از خودش نصب و معرفی نما

ه دربارقبل از آغاز گفتگو در این باره اجازه بدھید که توضیح کوتاھی 
 به پیامبرش دستورعرض کنم، چرا خداوند ٢عبارت نقل شده از کاشف الغطاء

که امام را معرفی نماید؟ وقتی شما مدعی ھستید که امامت مانند دھد  می
 ؟!!کند نمی نبوت است پس چرا خداوند خودش در قرآن کریم امام را معرفی

اش  خداوند متعال منصب نبوت و رسالت را معرفی کرد و پیامبر گرامی
رفی نمود، شما که را برای احراز این مقام تعیین و مع جحضرت محمد 

مدعی ھستید امامت مانند نبوت است پس چرا خداوند امامت را مانند نبوت 
 !در قرآن معرفی نکرد؟! و امامی را برای آن در قرآن مشخص نکرد؟

                                           

 .٥٨أصل الشیعه و أصولھا ص -١
 ـ.ھ١٣٧٣ -١٢٩٤ن یت الله محمد حسیآ -٢
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پس این خود اعتراف است که دعوی شما متناقض است شما از یکسو 
بات این امر مدعی ھستید که امامت مانند نبوت است!! و از سوی دیگر از اث

 ١در قرآن کریم عاجزید!!

                                           
 ١٥٥وقتی به اینجا رسیدم دیدم مؤلف محترم از ترجمه عربی کشف األسرار ص  -١

مطلبی را نقل کرده که ترجیح دادم برای اطمینان خود و خوانندگانم به اصل فارسی 
کشف األسرار دیدم که ترجمه عربی با نص فارسی  ١٣٥آن مراجعه کنم، در صفحه 

داشته و لذا مطلب را اشتباه منطبق نیست و مترجم ظاھرا در فھم فارسی مشکل 
 فھمیده و اشتباه ترجمه کرده است، متن فارسی نقل شده دقیقا این بود:

بآنطور که خدا دستور داده بود و پیغمبر تبلیغ کرده و واضح است که اگر امر امامت «
ه آن کرده بود جریان پیدا کرده بود اینھمه اختالف در مملکت دربارو کوشش 

  !!».افتاد ھا اتفاق نمی خونریزی ھا و اسالمی و جنگ
 ١٣٥کشف األسرارص

در اجرای أمر خدا  جاما مترجم عربی طوری ترجمه کرده که گویا پیامبر گرامی 
کوتاھی کرده است! و روشن است که این یک اشتباه بزرگ است و عکس مراد 

 رساند. نویسنده را می
شدم از من خواست متن فارسی وقتی این اشتباه بزرگ را به نویسنده محترم یاد آور 

کتاب را برایش بفرستم. و پس از مشورت با بعضی دیگر از کارشناسان زبان فارسی 
وقتی مطمئن شد که این اشتباه واقعا اتفاق افتاده ترجیح داد که مطلب مذکور را 

  حذف کند.
عین این مطلب را در نوشتاری که برای دکتر محمد حسینی « گفت: مؤلف می
رستاده نیز درج کرده است. قزوینی به تمام آن نوشتار درست یا غلط پاسخ قزوینی ف

کند که قزوینی در  .! مؤلف اضافه می»داده اما از این مطلب کامال سکوت کرده است
آیت الله خمینی این کتاب را در جوانی! «یک نشست حضوری شفاھا گفته است که 

نده کشف األسرار، ترجمه عربی آن گویا قزوینی با این دفاعش از نویس !»نوشته است
گوید: شگفتی من از این است که چرا قزوینی به  را تأیید کرده است. دکتر غامدی می

 !این مطلب پاسخ نداده است؟



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ٦٠

                                                                                           
داند به مطلب نادرستی استدالل کند، حاال که  جایز نمی«باآلخره دکتر غامدی گفت: 

. که طبعا »ضوع حذف شودمشخص شد ترجمه بخش مربوطه اشتباه بوده باید کل مو
 اقدام قابل ستایشی است. 

کتابی آیت الله  ٨٥ما جھت روشن شدن جایگاه کتاب کشف األسرار به فھرست 
  خمینی مراجعه کردیم در این فھرست کشف األسرار اینکونه معرفی شده است:

بزرگ  مرحوم حاج شیخ مھدی پائین شھری، از علمای. کشف االسرار(فارسی)-٥٣
ھزار  اسرار« ای به نام اتقیاء بود.فرزند ناخلف او، علی اکبر حکمی زاده، رساله قم و از

رساله  موضوع این .ش منتشر ساخت.ـھ ١٣٢٢صفحه در سال  ٣٨نوشت و در  » ساله
سوء  او حرفھای فرقه ضاله وھابی را به ضمیمه تبلیغات حمله به مذھب تشیع بود.

داغ بود، در این رساله آورده بود، و  علیه روحانیت که آن روزھا بازارش بسیار
سو با کسروی، و از دیگر  ای بود در ترویج وھابیت، و از طرفی ھم درحقیقت رساله

سکوت را روا  امام خمینی(ره) بود. سو، ھمگام با رضاخان که دشمن روحانیت
را در ھمان تاریخ در پاسخ آن رساله نوشتند، و در  »کشف االسرار« کتاب ندانستند و

کتاب مورد استقبال قرار  بیان کردند.  ھای رضاخان را ھم با صراحت خیانت  ضمن
.ش و چاپ سوم آن در ـھ ١٣٢٣ چاپ اول در سال به چاپ رسید. گرفت و بارھا

صفحه توسط کتابفروشی علمیه اسالمیه تھران انجام شده  ٣٣٤ .ش درـھ ١٣٢٧ سال
سرار مدتی درس خود را حضرت امام برای تالیف کشف اال قابل ذکر است است.

این کتاب پرداختند، و یک بار دیگر به ھمه این درس را  تعطیل کردند و به نوشتن
تکلیف بود، نه اینکه به یک کار مخصوص دل  آموختند که باید دنبال عمل به

نگارنده کتاب دیگری از معظم له در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی  .....بست.
میر حامد  »عبقات االنوار«  ه ھمراه جمعی از فضالء روی کتاباست ک مشاھده نموده
توان آن را جزء آثار آن بزرگ پیرامون والیت و  اند که می انجام داده حسین ھندی

سالکی  ٤٢س طبق این تواریخ آیت الله خمینی کشف األسرار را در پ دانست. امامت
 نده است.رسا چاپسالکی برای سومین بار آن را به  ٤٦نوشته و در 

نویسنده: عقیقی بخشایشی ناشر: دفتر نشر نوید  فقھای نامدار شیعهکتاب از  نقل
. نوبت چاپ: سوم(با اصالحات و اضافات) ١٣٧٦ -قم سال انتشار: پاییز ، اسالم

 مترجم.
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 حمایت نشد؟ نبوتچرا امامت مانند 
بود طبق سنت الھی  می کنید اگر امامت مانند نبوت می ه ادعاکآنگونه 

کرد، زیرا خداوند پیامبر  می یاریآن را  مستلزم این بود که خداوند صاحب
 را در مقابل قومش نصرت و یاری نمود چنانکه ج گرامی ما حضرت محمد

 فرماید:  می

هُ ﴿ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ إِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه  ٱ�َّ
َ
ِينَ إِۡذ أ إِۡذ ُهَما  ٱثۡنَۡ�ِ َ�َفُرواْ ثَاِ�َ  ٱ�َّ

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱۡلَغارِ ِ�  نَزَل  ٱ�َّ
َ
ُ َمَعَناۖ فَأ َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

يََّدهُ 
َ
ِينَ وََجَعَل َ�َِمَة  ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥَو� ْ  ٱ�َّ � َ�َفُروا ۡفَ�ٰ ِ َوَ�َِمُة  ٱلسُّ ِ�َ  ٱ�َّ

 ۗ ُ وَ  ٱۡلُعۡلَيا  .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ٱ�َّ
افران در که کھنگامی رد ک شیاریالله  پسد، ینکاری نیامبر) را یاگر او (پ«

 ه در غار بودند،کردند، ھنگامی کرونش ی] ب هکی از دو تن بود [از میکه کحالی 
گفت: نگران مباش. بی گمان الله با ماست. پس الله  ار خود مییه به کآنگاه 

داد و  یارید یدید را نمیھا  آن هکانی یرد و او را با سپاھکآرامشش را بر او نازل 
ه برتر است و کد) است یر قرار داد و آرمان الھی (توح) را فروتکافران (شرکآرمان 

 .»فرزانه استو  با عزتالله 
را نصرت و یاری کرده  جاش  یآیا قبول دارید که خداوند متعال پیامبر گرام

بوده را ج  پرسیم پس چرا امامی که نائب پیامبر می یا خیر؟ اگر بگویید بله،
 !شما حکم امامت و نبوت یکی استنصرت و یاری نکرده؟ در حالیکه از دیدگاه 

گوییم این ادعایی  می را نصرت و یاری نکرده جاگر بگویید پیامبرش  
موجود در تناقض است. اگر بگویید نصرت و یاری ھای  است که با واقعیت

ای  پرسیم این صحابه می د با صحابه،ییگو می پرسیم با چه کسی؟ می کرده،
چھار د ید بگوییخواھ می کسانی بودند؟ که ایشان را نصرت و یاری کردند چه

 !نفر یا ھفت نفر!
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ی ر منطقین سخن غیعقل و دانش داشته باشد چن کیکه اندکسی 
کنند؟! در مکه  می د! ھفت نفر چگونه در برابر ھزاران نفر مقاومتیگو نمی

خداوند دستور ھجرت صادر فرمود، اگر شان  که صدھا نفر بودند بدلیل ضعف
بسیاری از آنان  هکنیا ایبگویید بیشتر از ھفت نفر بودند پس نام ببرید! 

اما اند  شما چطور فھمیدید که وجود داشته شناخته شده نیستند؟! پس
ه کد یدان می اما جوناند  ھزار نفر بودهھا  ده درست است !شناخته نیستند؟

 !دیارد پاسخی ندییگو می تناقض
د بگویید ، خداوند پیامبرش را با یشما صراحت دارند شاچنانکه روایات 

گوییم شمشیر علی یکی از ھزاران شمشیری  می شمشیر علی یاری کرده!
به تنھایی س است که خداوند اسالم را بوسیله آن یاری کرده، شمشیر علی

ش داشت به تنھایی اینقدر برس اسالم را یاری نکرده است، اگر شمشیر علی
شد که بشدت نیازمند چنین پیروزی بود، چطور شد  می پیروزس بر معاویه

ذوالفقار علی به تنھایی بر دشمنان پیروز شد اما چند  ج که در زمان پیامبر
سال بعد ھمان شخصیت و ھمان شمشیر (آنھم با پشتیبانی امامت و والیت) 

 بر معاویه پیروز نشد!!
را فقط در حیاتشان یاری کرد  جپرسش دیگر اینکه آیا خداوند پیامبرش 

یا اینکه بعد از وفات ھم ایشان و دین ایشان را نصرت و یاری کرد؟ اگر 
بعد از اش  گوییم نصرتی که نتیجه می کرده، یاری بگویید فقط در حیاتشان

شخص  دارد؟! و آیا مقصود از نصرت،ای  د چه فایدهوفات ایشان ضایع شو
 !شریعتی که ایشان برای تبلیغ آن آمده بودند؟ایشان بوده یا دین و 

پرسیم خداوند این دین را چرا نازل فرموده؟ به جھت اینکه  می سپس
مردم از آن پیروی کنند و به خداوند نزدیک شوند؟ پس بنابر عقیده شما این 
 ھدف چند سال اندکی بیشتر حاصل نشده پس فایده نزول دین و قرآن
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نتوانسته دین را  جکنید که امام بعد از پیامبر  می چیست؟! شما ادعا
ھم ھیچکدام  شانیحفاظت و در جامعه تطبیق کند!! و امامان بعد از ا

ند، تا اینکه ینتوانستند دین را نصرت و حفاظت نموده و در جامعه تطبیق نما
انظار امامان شما پایان یافت و امام آخری بنابر عقیده شما از  سلسله

جھانیان پنھان شد و تا امروز ھم پنھان است!! پس به عقیده شما ھدف اصلی 
 دین اسالم از آغاز ظھورش تا کنون جز چند سال اندکی تحقق نیافته است!!

 فرار دین
ظاھر خواھد  اگر بگویید باآلخره در آخر الزمان دین بدست مھدی غائب

فرموده، بزرگترین و پرسیم دینی که خداوند از آسمان نازل  می شد!
و بزرگترین پیامبر ھادی، با بزرگترین کتاب  نیدین الھی، با بھترترین  کامل

ترین  آسمانی، برای بزرگترین و بھترین امت تاریخ، در بزرگترین و مقدس
 نقطه روی زمین، برای ھمین نازل شده که با حضرت مھدی! در غار سامراء

 !ن بماند؟؟!گر) پنھاید یا چاه جمکران یا ھر جای(
بیش از ھزار سال (تا کنون و معل.م نیست چند ھزار  بشریت و تمام

سال دیگر بعد از این!!!) از آن محروم بمانند؟! و این محرومیت ھمچنان 
ادامه داشته باشد؟! بدلیل اینکه شخصیت مناسبی برای اجرای دین وجود 

ا ی(حاال غار  یامن یندارد! یا اینکه شخصیت مناسب، دین را با خودش در جا
  !!کند می یآزاد) برده و از آن نگھدار یچاه یا فضا

خواھد دین را آشکار کند و  می پرسش دیگر اینکه حضرت مھدی چگونه
به اجرا بگذارد؟ شاید بگویید خداوند برایش دوستان و مددکارانی فراھم 

پرسیم آیا مھدی از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بھتر  می خواھد کرد!
بھتر است؟! که به عقیده شما خداوند  ج است؟! آیا مھدی از پیامبرگرامی
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ای  برای ایشان یارانی را فراھم نکرد که دین ایشان را یاری کنند؟! فقط عده
  !بودند که به ظاھر با ایشان ھمراه بودند! و مؤقتا ایشان را یاری کردند!

از  جو برتر از آن خود پیامبرگرامی س پس شما معتقدید آنچه که علی
آن محروم بوده یعنی دوستان و یاران و مددگاران مؤمن و مخلص و قابل 
اعتماد، که ایشان را نصرت و یاری کنند، سرانجام حضرت مھدی که از ھزار 
سال پیش تا کنون از انظار پنھان است (ومعلوم نیست کی؟)این شانس را 

 !بدست خواھد آورد؟خواھد داشت و این امتیاز را 
، پس چرا به عقیده شما بزرگترین کند می اگر خداوند نصرت و یاری

را  جحضرت محمد مصطفی اش  شخصیت تاریخ بشر یعنی پیامبر گرامی
را نصرت و س و یاری نکرد؟! و امام بعد از ایشان علی ابن ابی طالب نصرت

 با آنھمهیاری نکرد؟! در حالیکه ھزاران حدیث و روایت دروغین شما 
، کند می معرفی جفرضیه امامت، ایشان را ھمچون پیامبر گرامی  ییبزرگنما

م یکه گویا جز منصب نبوت در تمام خصائص و فضائل ھمچون پیامبر عظ
 بوده است!! ج الشأن

بود آیا شایسته نبود که خداوند  اگر ایشان اینھمه فضیلت و مکانت را دارا
و چشمش را با یک نصرت و پیروزی کرد؟!،  می ایشان را نصرت و یاری

نمود؟!، که در نتیجه آن مؤمنان عزیز و سربلند، و کافران  می قاطعانه روشن
 !شدند؟ می خوار و ذلیل

پس چرا (بازھم بنابر روایات شما) علی ھمیشه ضعیف و ناتوان و مظلوم 
 دانیم می را نعوذ بالله پاک و مبرا از این اوصافیس باقی ماند؟! ما که علی

کنید! اجازه بدھید پرسش مشابه دیگری  می که شما او را بدان توصیف
 که ھدف و مقصود آن محقق نشود چه نفعی دارد؟! مطرح کنیم که: امامتی
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 کند هایی که ادعای امامت را نقض می گیری موضع
دانست که  می از طرف خداوند امام بود و اوس پرسش دیگر، اگر علییک 

امامت، اصلی از اصول دین است، و دین جز با  دانست که می و امام است
شود، و ھرکس به آن عقیده نداشته باشد کافر است پس  نمی امامت کامل

سال سکوت کرد؟! و فراتر از آن چرا با غاصبان خالفت و بلکه با  ٢٥چرا 
 ھمکاری نمود؟!  منافقان و مرتدان

 که:  ندک می نقل ١ـ ق) از شیخ مفیدھ۱۱۱۰ ـ ١٠٣٧مال باقر مجلسی(
تمام شیعیان امامی اتفاق نظر دارند، که ھرکس امامت یکی از امامان را «

انکار کند و اطاعتی را که خداوند از آنان واجب کرده قبول نداشته باشد، 

افر ضال مستحق كفهو «آتش دوزخ است.  یکافر و گمراه و مستحق ابد

 .٢»النار للخلود يف
 نویسد: می ٣طوسی

 نمودن امامت مانند رد کردن و انکار نمودن نبوت،رد کردن و انکار «

 .٤»جحدها سواءدفع النبوة وكجحدها دفع االمامة وو« »عین یکدیگر است

دانست که امامت اینقدر مھم است  میس پرسش این است که وقتی علی
سال خالفت خلفای سه گانه در کنار آنان باقی  ٢٥پس چرا در تمام دوران 

در زمین وسیع خدا ھجرت نکرد تا برای ج  گرامی مان ماند؟! و مانند پیامبر
و یاور و مددگار بیابد و به ادای مسئولیتش بپردازد؟! پیامبر  خودش یار

                                           

 ۳۳۸ ـ۴۱۳محّمد بن محّمد بن نعمان  -١
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وقتی دیدند که در مکه تبلیغ دین ممکن نیست و مردم ایشان ج  مان گرامی
کنند به مدینه منوره ھجرت کردند، علی ابن ابی طالب چرا  نمی را یاری

 کرد؟!ناینکار را 
پرسش دیگر اینکه بنابر عقیده شما و فتوای شیخ مفید، وقتی خلفای سه 
گانه بدلیل انکار امامت کافر بودند! و نه تنھا منکر امامت بودند که یکی بعد 

س کردند! پس علی ابن ابی طالب می این منصب را غصب و اشغال یاز دیگر
ھستند چرا در تمام دانست آنان کافر  می چرا با آنان بیعت نمود؟! وقتی

خواند؟! اگر علی ابن ابی  می پشت سرآنان نمازشان  سال حکومت ٢٥مدت 
 دانست که احکام امام کافر اجراء می دانست و می را کافرھا  آنس طالب
از س ه در زمان حکومت ابوبکر صدیقکشود، پس چرا از کنیزھایی  نمی

جریان ازدواج ایشان  قبیله بنی حنیفه گرفته شده بود ھمسر انتخاب نمود؟!
فرزندی به نام محمد معروف به محمد بن حنفیه  با حنفیه و اینکه از او

 متولد شد شھرتش نیازی به استدالل ندارد.
امامی که به عقیده شما منکر امامتش کافر س وانگھی علی ابن ابی طالب

شود که دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمرفاروق در  می است! چگونه راضی
آورد؟! در حالیکه به عقیده شما نعوذ بالله عمر کافر و مرتد و منافق است؟! 
یک مسلمان بلکه یک امام معصوم، که از جانب خدا، امام تعیین شده چگونه 

دھد؟!، چه با رضایت و چه با زور!! بر فرض اینکه  ی میدخترش را به مرد کافر
با زور گرفت! این ) را س) دختر علی (مرتضیسبه ادعای شما عمر (فاروق

ک مرد یو او را از چنگ (نعوذ بالله)  کند نمی امام چگونه از دخترش دفاع
 با عاقالن است، آیا ؟! روی سخن ماکند نمی کافر و ظالم و غاصب!!! خالص

 ؟کند نمی افتد و حقایق به این روشنی را درک نمی به کارھا  عقل
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 نامد!  می علی فرزندانش را به نام خلفاء
ن ھم اکتفا نکرد بلکه فرزندانش را به نام یبه اس بن ابی طالبعلی ا

ه سالم و کشب یریفکتھای  نیسیو به تعبیر مفید و مجلسی و تئور -خلفاء
نامید، کسانی که خالفت را از او غصب کردند و مانع  -ھمفکرانشان، کفار

ھای  نام را بهآری علی فرزندانش  !شدند!ج  اجرای وصیت خدا و رسولش
پرسش این است که چه چیزی او را مجبور  !ابوبکر و عمر و عثمان نامید!

 اورد؟! یبشنود و بر زبان باش  دشمنان خودش را ھر روز در خانه ه نامک کرد
پردازیم که  می در اینجا ما از کتب معتبر خود شما فقط به معرفی کسانی

اولین کسی بوده، زیرا به عقیده شما ابوبکر  بابوبکر و عائشهشان  اسم
 بوده که خالفت را از اھل بیت غصب کرده است؟

 ابوبکر در اهل بیت
علمی جھان تشیع که شما شیعیان اثناعشری ھای  یکی از بارزترین چھره
از س نامید لیست فرزندان علی ابن ابی طالب می اصطالحا او را شیخ مفید

 نویسد: می ، ایشانکند می جمله ابوبکر را ذکر
ابوبکر است و اش  محمد االصغر است که کنیهس فرزندان علیاز دیگر «

در کربالء شھید ÷ دیگری عبیدالله است که ھردو با برادرشان حسین
 . »شدند، مادرشان لیلی بنت مسعود الدرامی است

 نویسد:  میس ه علیدربار ١و یعقوبی مؤرخ شیعی
ر که از ایشان چھارده فرزند پسر داشت حسن، حسین، عبیدالله و ابوبک«

یعلی بنت مسعود شان  (عبیدالله و ابوبکر) نسلی باقی نماند، مادر این دو
 .١»ه از بنی تمیم بودیحنظل

                                           

 اند. گفتهھـ ق  ٢٨٤و  ٢٧٨ھای  وفات یعقوبی را بین سالابن واضح اصفھانی،  -١
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 ابن ايب ر خرب احلسني ابن عيلكذ« زیر عنوان:٢ابو الفرج اصفھانی شیعی و

 نویسد: می »طالب مقتله ومن قتل معه

بن علی  یکی دیگر از کسانی که با حضرت حسین شھید شدند، ابوبکر«
ابن ابی طالب است که مادرش یعلی بنت مسعود بود. أبو جعفر(طبری) ذکر 
کرده که مردی از ھمدان او را کشت، والمدائنی نوشته است که جسد او در 
میان شھداء پیدا شده اما مشخص نشده که چه کسی او را به شھادت 

 .٣»رسانده است
و ابوبکر س ابی طالبچه دلیلی محکمتر و روشنتر از این که علی ابن  

 و اند، با ھم رابطه محبت و صمیمت و اخوت و برادری داشتهس صدیق
 نگریسته است.  میس با دید تعظیم و احترام به حضرت ابوبکر صدیقس علی

حضرت حسن مجتبی، دومین س بزرگترین فرزند علی ابن ابی طالب
است نیز ج  امام معصوم شما که فرزند فاطمه زھراء و نوه گرامی رسول الله

 یکی از فرزندانش را به ھمین نام گرامی نامیده است.
 نویسد:  می یعقوبی مورخ شیعی

حسن ھشت فرزند پسر داشت، حسن (مثنی) که مادرش خوله «
 . ٤»بود،...... و ابوبکر و عبدالرحمن و طلحه و عبیدالله

 نویسد: می و ابو الفرج اصفھانی

                                                                                           

 .٢/٢١٣تاریخ یعقوبی  -١
 ھـ ق. ٣٥٦ – ٢٨٤علی بن حسین  -٢
چاپ دار المعرفه بیروت و جالء العیون از مال باقر مجلسی  ١٤٢البین صمقاتل الط -٣

 .٥٨٢ص
 .٢٤٠ص ١منتھی اآلمال ج ٢٢٨ص ٢تاریخ یعقوبی ج -٤
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نیز از کسانی بود که با حسین  ابوبکر بن حسن بن علی ابن ابی طالب«
 .١»ردکد یاو را شھعقبة الغنوی  در کربالء به شھادت رسید،

و حسین بن علی نیز یکی از فرزندانش را ابوبکر نامید، مسعودی تاریخ 
گوید که با حضرت حسین در کربال  می نویس شیعی وقتی از کسانی سخن

 نویسد:  می شھید شدند
علی  علی در کربال به شھادت رسیدندسه تن از فرزندان حسین بن «
 .٢»عبدالله الصبی، و ابوبکر اکبر،

 ھمچنین آمده است که:
 .٣»کنیه زین العابدین بن حسن ابوبکر نیز بوده است«

و ھمچنین حسن ابن حسن بن علی بن ابی طالب معروف به حسن 
محمد ن مطلب را اصفھانی از ینیز یکی از فرزندانش را ابوبکر نامید، ا یمثن

 که: کند می بن علی حمزه علوی روایت
از کسانی که با ابراھیم بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب «

 .»ابوبکر بن حسن (مثنی) بن حسن بوده است یکیکشته شد 
و امام ھفتم شیعیان اثناعشری (امام) موسی کاظم نیز یکی از فرزندانش 

 را ابوبکر نامیده است. 
 نویسد: می أبوالفرج اصفھانی

کنیه علی ابن موسی (الرضا امام ھشتم شیعیان اثناعشری) نیز ابوبکر «
 .»بود

                                           

 .٨٧مقاتل الطالبین ص -١
 .٢٦٣التنبیه و اإلشراف ص -٢
 .٢/٧٤کشف الغمة  -٣
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 از عیسی بن مھران از ابو الصلت ھروی روایت است که گفت: 
ای پرسید: گفتم: ابوبکر ما در این مسأله  از من مسألهروزی مأمون «

شما گوید از ابی الصلت پرسیدم ابوبکر  می چنین گفته، عیسی بن مھران
 . ١»ابوبکر و مادرش ام ولد بوداش  بن موسی الرضا کنیه کیست؟ فرمود: علی

 عایشه در اهل بیت 
موسی کاظم امام ھفتم شیعیان اثناعشری نام یکی از دخترانش را به نام 
 دختر ابوبکر صدیق عائشه صدیقه نامید، این مطلب را شیخ مفید زیر عنوان

 نویسد: می نقل کرده است، »من اخبارهمطرف ر عدد اوالد موسی بن جعفر وكذ«

) فرزند پسر و دختر داشت از ٣٧سی و ھفت(÷ ابوالحسن موسی«
 .٢»جمله علی بن موسی الرضا علیه السالم... و فاطمه... وعائشه و أم سلمه

و ھمچنین علی بن محمد الھادی امام دھم شیعیان اثناعشری نیز یکی 
 از دخترانش را عائشه نامیده بود. 

 نویسد: می مفید شیخ
فوت نمود و در منزل خودش  ھـ٢٥٤سال در ماه رجب ÷ ابوالحسن«

جای مانده یکی ابومحمد  در سامرا دفن گردید.فرزندانی که از ایشان به
 .٣»حسن (عسکری)... و یکی دیگر دخترش عائشه بود

از خاندان ای  ه اھل بیت ھیچگونه کینهک کند می پس این منابع شیعه تایید
 ،بصدیق و ام المؤمنین عائشه صدیقه بویژه امیرالمؤمنین ابوبکرصدیق 

                                           

 .٥٦٢و  ٥٦١مقاتل الطالبین ص -١
 .٢/٩٠و کشف الغمة ج/ ٢٤٢، الفصول المھمة ٣٠٣و  ٣٠٢اإلرشاد ص -٢
 .٢٨٣و الفصول المھمة ص ٣٣٤کشف الغمة ص -٣
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ھای  در دل نداشتند ولذا فرزندانشان را به نام مبارک و گرامی این چھره
 کردند. می ماندگار تاریخ نام گذاری

بود  می بود، و این امامت حق مسلم اھل بیت می کار اگر واقعا امامتی در 
بر زبانشان ھا  شخصیت شد قطعا اسم این می غصبھا  شخصیت و بوسیله این

شد چه رسد به اینکه بھترین عزیزانشان یعنی فرزندانشان را به  نمی جاری
را ھا  نام نام آنان بنامند که در داخل خانه و در جمع خانواده ھمیشه این

 بشنوند و بر زبان بیاورند.
این ادعاھای موجود  کند می این یکی از بزرگترین دالئلی است که ثابت

ه شما کدر روایات شما دروغ و ساختگی است مگر اینکه نعوذ بالله آنگونه 
مدعی ھستید امامان را متھم کنیم که از روی تقیه و دروغ و برخالف میل 

فرزندانشان را به نام دشمنانشان نامگذاری کرده باشند!! که این شان  باطنی
 است.ت بسیار بعید یاز شأن و شخصیت اھل ب

چگونه  کند می کسی که خود را شیعه و پیرو و دوستدار اھل بیت معرفی
پاک و نخبه، و ھای  انسان که چنین اھانتی را به ایندھد  می به خود جرأت

عزت و شرافت نسبت دھد؟!، اھانتی که به خادمان این بزرگواران ھای  نمونه
ه پاک نبی ھم نسبت دادنش ناپسند است!، چه رسد به کسانیکه از سالل

و دخت گرامی ایشان ھستند و بر عزت و سربلندی و شجاعت و ج  مکرم
 را به این یچگونه چنین اھانت و کسر شأن اند، مردانگی اسالم تربیت شده

د! خدایا از تمام اھل بیت و ذریه یدھ می الگو ونمونه و پاک نسبتھای  انسان
 راضی و خوشنود باش.شان  طاھره

 کشد یدست ماز امامت  سحسن
پرسش بدیھی را مطرح کنیم که اگر دین بدون امامت  اجازه دھید این

 ناقص است پس امام دوم شما حسن ابن علی چگونه از امامت دست بردار



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ٧٢

شود که در حیات و  می شود؟! و برای حفاظت جان خودش چگونه راضی می
بیش از چھل ھزار نیروی  شان در حالیکهیدر جلو چشمان و با موافقت ا
 !کفرحکومت کند! -بازھم به ادعای شما -جنگی در اختیار دارد؟! بگذارد 

تواند از  می امامت منصوب شده! آیاکسی که از طرف پروردگا جھانیان به 
کند؟! ونعوذ بالله مردم را  مأموریتی که خداوند به او محول کرده شانه خالی

 !ه جان خودش سالم بماند؟به زیر سلطه کفر بکشاند تا اینک
 بر فرض اینکه مردم به امامت معتقد -ساساسا صلح ایشان با معاویه

که کناره گیری اند  معنایش این است که ھمه مردم باور داشته -بودند می
نخواھد داشت و إال ھا  آن حضرت حسن از امامت ھیچ تأثیری در ایمان

نه گناه و خطایی معصوم که از ھرگوج  حسن بن علی و ابن دخت رسول الله
شد که سبب کفر تمام امت شود! و خودش چند سال  نمی است! ھرگز راضی

بدون امام زندگی کند! و در حالی از دنیا برود که مھمترین اصل از اصول 
 دین را ضایع کرده باشد!! 

توان تصور کرد که بنده مسلمان آنھم امام منصوب از طرف خدا  می آیا 
ت الله یعزیزتر و مھمتر باشد؟! آاش  از دین و عقیده برایش یزندگی شخص

خمینی مخالفت خودش را با نظام شاھنشاھی در ایران اعالن کرد و خودش 
را در معرض خطر جدی قرار داد تا اینکه به حکومت مورد نظرش برسد، آیا 

 بود؟!تر  م حسن شجاعت الله خمینی نعوذ بالله از حضرت امایآ
 جھان (چه موقت و چه دائم)ھای  بسیاری از کشوردر نظام سربازی در 

آید در  می بینیم که یک سرباز نظامی وقتی به زیر پرچم کشوری در می
 جنگ برای تحقق اھداف کشورش جان خودش را به خطرھای  صحنه

رود! آیا حضرت حسن این امام معصوم و  می اندازد و به آغوش مرگ می
امامت خودش معتقد نبود؟!  باز ھم بهمنصوب از طرف خدا، به اندازه یک سر
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و نعوذبالله به اندازه یک سرباز ھم قدرت و توانایی و آمادگی برای فداکاری 
 و وجدانھا بیدار شود؟!ھا  ت؟! آیا فرصت آن نرسیده که عقلنداش



 

 

 :چهارممسأله 
 عصمت

 عصمت امامان از دیدگاه شیعیان اثناعشری
عقیده به امامتشان ھا  آن کسانی کهکنند  می شیعیان اثناعشری ادعا

 دارند معصوم نیز ھستند یعنی از ھرگناه و خطا و اشتباه و فراموشی پاکند.
 نویسد: می محمد رضا المظفر از علمای معاصر شیعه اثناعشری

امام مانند پیامبر است و الزاما از ھرگونه سھو و خطا ما عقیده داریم که «
 . ١»باشد می و فراموشی نیز پاک

اینکه  یاین ادعا از دو حالت خالی نیست، یا راست است یا دروغ، برا
ن ادعا مشخص شود باید زندگی عملی این افراد را با یدروغ بودن ا راست و

کنیم و  می شروعس طالبدقت مطالعه کنیم، از امیر المؤمنین علی بن ابی 
 کنیم: می خیلی کوتاه و خالصه مرور

 کند را نقض می امامتزندگی علی 
طبعا عموم مردم)  وفات کردند و صحابه (و جھنگامی که پیامبر گرامی  

برگزیدند، و علی نیز در بین مردم و در کل این  را به خالفتس ابوبکر صدیق
که پیش آمد چه بود؟  جریانات وجود داشت موضع علی در قبال آنچه

 شماریم: می را برس اقدامات و عملکرد علی
 بیعت کرد.س با ابوبکر *

                                           

 .١٠٤عقاید اإلمامیه ص -١
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 زنده بود پشت سر ایشان نماز خواند.س تا وقتی ابوبکر*

ابوبکر نادرست، جنگ با مرتدین به  خالفتھا  امامی طبق ادعای*
بدست آمده بود ھا  جنگ نادرست، و کنیزھایی که از اینس رھبری ابوبکر

بر خالف این ادعاھا از آن کنیزھا ھمسری س یر شرعی بوده است! اما علیغ
فه که از او فرزندی بنام محمد یانتخاب کرد یعنی حنفیه از قبیله بنی حن

 معروف به محمد بن حنفیه متولد شد.
بیعت با س (چنانکه در نامه ششم نھج البالغه مالحظه شد) علی*

 دانست. می خلفای سه گانه را درست
نیز بیعت کرد و تا زمانیکه ایشان زنده بود پشت  سبا عمرس علی *

 سرش نماز خواند.
از ترس اینکه مبادا به ایشان  سچنانکه در نھج البالغه آمده) علی( *

ایرانیان  آسیبی برسد به عمر فاروق توصیه کرد که شخصا به جنگ رومیان و
 نرود.
 فرزندانش را به سه تن ازس چنانکه در کتب شیعه و سنی آمده علی *

 نامگذاری کرد.ش ابوبکر و عمر و عثمانھای  نام
چنانکه در کتب شیعه آمده دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر  *
 در آورد.س فاروق
 که عمر فاروق برای انتخاب خلیفهای  به شرکت در شورای شش نفره*
 شنھاد نمود راضی شد و عمال شرکت کرد.یپآن را 
ن خلیفه سوم نیز بیعت کرد و تا زمانیکه یالنور یبا عثمان ذس علی *

 ایشان زنده بود پشت سرش نماز خواند.
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مشتمل بر گفتار و س عملکرد علیھای  ن نمونهیبارزتراین ده مورد  
امام معصوم  تمام این اعمال کردار ایشان است، اگر ایشان معصوم بوده پس

مت باطل است، درست است، و اگر این اعمال درست باشد پس ادعای اما
گوید، خصوصا اگر  نمی دھد و سخن اشتباه نمی زیرا معصوم کار اشتباه انجام

اعمال اشتباه باشد پس علی امام نبوده کفر یا تأیید کفر باشد، و اگر این 
 است، زیرا به ادعای شما امام از ارتکاب ھرگونه خطا و اشتباه معصوم است. 

ھل آن سپردن از دیدگاه تمام شیعیان به غیر اآن را  زیرا انکار امامت، یا
 با این اعمال نعوذ بالله گویا به کفر راضیس اثناعشری کفر است و علی

 !شود می
 کند می ثابت سآنچه که مالحظه فرمودید یعنی مجموعه رفتارھای علی

دانست، بلکه امامت را از  نمی که ایشان خودش را از طرف خداوند امام
سال  ٢٥آنچه که ایشان انجام داده (طیدانست بنابراین  می اختیارات شورا

) کامال درست و طبیعی بوده است، و ایشان شخالفت خلفای سه گانه
طرف امام بداند اما  یکاز آن بوده که خودش را از تر  خیلی شجاعتر و مؤمن

در عین حال از اعالن امامتش عاجز بماند، یا کارھای نادرست مخالفینش را 
و پشت سر  با آنان بیعت کنداش  و بر خالف میل و عقیده باطنیتأیید کند 

آنان نماز بخواند، و فرزندانش را به نام آنان بنامد، و فقط بخاطر نجات 
خودش به عقیده شیعیان اثناعشری نعوذ بالله بیست و پنج سال کفر و نظام 

 !حاکم کفار را ببیند و در زیر پرچم آن زندگی کند!
چنین تواند  نمی شنایی با دین و علم شرعی داردکسی که کمترین آ 

کاری بکند چه رسد به کسی که از جانب خدا به امامت تعیین شده باشد و 
ج  به ادعای شما اصال ھدف امامتش بر پایی دین و جانشینی پیامبر گرامی

 و در واقع ایشان از بھترین صحابه و یکی از بھترین قھرمانان !باشد!
 د.جنگ باشھای  میدان
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برای ش در کنار سایر صحابه بزرگوارس آری! علی بن ابی طالب 
سربلندی اسالم و به اھتزاز در آمدن پرچم توحید، و دفاع از مقدسات 

در راه خدا آنقدر جھاد کردند که مردم گروه گروه به دین الله داخل  یاسالم
شدند، اما چطور ممکن است که به ادعای شیعیان اثناعشری وقتی بنیان 

رود، ایشان نه تنھا تماشاچی این خرابی باشد که حتی  می سالم رو به خرابیا
 زیرا که امامت -در خراب کردن بنیان اسالم و بلکه کندن ریشه اسالم

با دشمنان اسالم ھمکاری کند  -ن اسالم است نعوذ بالله یمھمترین اصل د
  !و با آنان بیعت نماید و حتی ھمکار و مشاور آنان قرار گیرد!

 از امامت سگیری حسنکناره
که امام دوم شما شیعیان  بوانگھی حسن ابن علی بن ابی طالب

ھزار مرد ھا  ده کشد! و با وجود اینکه می اثناعشری است از امامت دست
س جنگی و ھوادار در اختیار دارد زمام امور را به دست رقیب خودش معاویه

سپرده، و به این امر س به معاویهسپارد. اگر ایشان معصوم بوده و امامت را  می
راضی شده، که به ادعای شما نعوذ بالله یک کافر بر امت حکمرانی کند! این 

. واگر معصوم نبوده و این کار را کند می کردار خود عصمت و امامت را نقض
 کرده پس امام نیست زیرا که عصمت از شروط امامت است.

 امام هشتمتوسط پذیرش ولی عهدی مأمون 
پذیرد که ولی عھد  می امام ھشتم شما علی بن موسی الرضا چگونه

مأمون باشد؟! روشن است که ولی عھدی و نیابت یک غاصب خالفت را 
پذیرفتن، اعتراف به مشروعیت اوست، و به عقیده شما به غاصب امامت، 

است!! اگر امام ھشتم شما معصوم بوده پس کردار مشروعیت بخشیدن کفر 
این خود نقض امامت است! و  صحت خالفت مأمون است! و ایشان دلیل بر
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اگر معصوم نیوده پس امام نیست زیرا عصمت در مذھب شما از شروط 
امامت است، و روشن است که اگر امامت یکی از امامان شما مختل شود 

 گردد.  می تئوری امامت به طور کلی مختل
ضوع را روشن کنیم و ی بود که خواستیم مویکوتاه وگذراھای  ھا نمونه این

إال تعارضات و تناقضات در مذھب شیعه اثناعشری آنقدر فراوان است که در 
گنجد، و انسان عاقل نباید اختیار خودش را به کسی بسپارد که او  نمی شمارش

را از پیروی حق محروم کند، زیرا که زندگی کوتاه است، و روز حساب و روبرو 
 جھنم قطعی و حتمی است. از خداوندشدن با خداوند نزدیک، و بھشت و 

خواھیم که حق را به رنگ حق و باطل را به رنگ باطل به ما بنمایاند، و  می
 توفیق پیروی از حق و اجتناب از باطل را به ما عنایت فرماید. آمین.



 

 

 :مسأله پنجم
 تقیه

اینھمه حدیث و روایت جعل کرده و به اھل بیت نسبت کسانی که 
انگیزی را  ھایشان عقیده عجیب و شگفت برای حمایت از دروغاند  داده

 نه تنھاای  غافل از اینکه چنین عقیده اند، ساخته و وارد دائره دین کرده
، کند می از امامت حمایت کند که برعکس بطالن امامت را آشکارترتواند  نمی

،این عقیده، عقیده تقیه است یعنی کند می متأسفانه دین را بدنامو بلکه 
 دروغ از روی قصد و عمد.

 طبعا در یکجا و در یک زمان اند، کسانی که این احادیث را ساخته
پس اگر یکی از آنان دروغی ساخت و به امام  اند، سته و ھم نظر نبودهیز نمی

به ھمان امام نسبت  اول نسبت داد، و دیگری دروغ دیگری مخالف دروغ
داد، وقتی تعارض و تناقض این دو دروغ با ھم آشکار شد راه حلش این است 

 که گفته شود امام تقیه کرده است!!

 تقیه شرعی
البته در شریعت حالت خاصی را خداوند در نظر گرفته و در شرایط خاص 
 واستثنایی به بنده مؤمن اجازه داده است که برای نجات جان خودش

چنین دروغی در شرایط  واند دروغی بگوید که جانش را نجات دھد،ت می
خاص و استثنایی ( شبیه حالتی که کسی مجبور شود از شدت گرسنگی 
برای سد جوع مثال گوشت خوک بخورد که طبعا خداوند به او اجازه داده 

 است) مباح است و نه واجب.
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واجب اند  ار دادهکه شیعیان اثناعشری ساخته و جزو دین قرای  اما تقیه 
ترک کند دین را ترک کرده است!! آن را  است که طبق روایات شیعه ھر کس

اما تقیه شرعی ممکن است کسی در تمام عمر ھم یکبار از آن استفاده نکند، 
 فرماید: می است، چنانکه خداوند متعال زیرا مباح

﴿ ِ ِ َمن َ�َفَر ب ۡ�رِهَ َوقَۡلُبهُ  ۦٓ ِمۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنِهِ  ٱ�َّ
ُ
ِ  ۥإِ�َّ َمۡن أ ۢ ب يَ�ٰنِ ُمۡطَم�ِنُّ  ٱۡ�ِ

 ِ َح ب ن َ�َ ِ َصۡدٗر� َ�َعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن  ٱۡلُ�ۡفرِ َوَ�ِٰ�ن مَّ َولَُهۡم َعَذاٌب  ٱ�َّ
 .]١٠٦[النحل:  ﴾١٠٦َعِظيمٞ 
سی کشود] مگر  فر ورزد [بازخواست میکمانش به الله یه پس از اکس کھر «

ه برای کسانی کمان مطمئن باشد ولی یفر] شود و دلش به اکه ه وادار [بک
] الله بر آنان است و عذابی  ند خشمی از [سویینه بگشایفر سک]  رشی[پذ

 .»] دارند شین [در پیسھمگ
مه یرکه یر آیروایت کرده که ایشان در تفسب طبری از ابن عباس 

 فوق فرمود: 
بودنش کافر شود پس بر او خداوند خبر داده که ھرکس بعد از مؤمن «

غضب خداوند و عذاب بزرگ است، پس ھر کس مجبور شود و چیزی به زبانش 
بگوید که قلبش به ایمان مطمئن باشد، تا اینکه بدینوسیله از دشمنش نجات 
یابد پس ھیچگونه مالمتی بر او نیست زیرا که خداوند متعال بندگان را(فقط) به 

 ١.»کند می باشد مؤاخذه به آن محکمھایشان  دل آنچه که
 فرماید: می و خداوند متعال

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ �َّ َ�تَِّخِذ ﴿
َ
َوَمن َ�ۡفَعۡل  ٱلُۡمۡؤمِنَِ�ۖ أ

ِ َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن  رُُ�ُم  ٱ�َّ ۗ َوُ�َحّذِ ْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة ن َ�تَُّقوا
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ۡ�َ �ِ ُ  ٱ�َّ

                                           
 تفسیرطبری.  -١



 ٨١  هیتق: پنجم مسأله

ِ �َ�  ۥۗ َ�ۡفَسهُ   .]٢٨[آل عمران:  ﴾٢٨ٱلَۡمِص�ُ  ٱ�َّ
س کرند و ھر ی] گ شیافران را به جای مؤمنان دوستان [خوکد یمؤمنان نبا«

ه کست. مگر آنی] ن ای [بھره ] الله ز از [دوستییچ چیند [او را] در ھکار] را کن [یا
دارد و بازگشت  بر حذر می فر] خودکیشما را از [ د و اللهینکبه نوعی از آنان حذر 

 .»به سوی الله است
 مهیرکه یر آیآورده که ایشان در تفسب طبری ھمچنین از ابن عباس

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ �َّ َ�تَِّخِذ ﴿
َ
 فرمود: ﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ أ

اینکه خداوند متعال مؤمنین را نھی فرمود که با کفار مالطفت کنند یا «
به جای مؤمنین کفار را به دوستی پنھانی بگیرند، مگر اینکه کفار بر مؤمنین 
غالب باشند که در آن صورت (می توانند) با آنان مالطفت (یا مدارا) کنند اما 

ن ﴿ این است معنی آیه کریمه »(طبعا) در دین با آنان مخالفت کنند
َ
ٓ أ إِ�َّ

 ۗ  .﴾َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
استثناء را  »إال«پس در ھر دو آیه کریمه، اول اصل ذکر شده و سپس با 

مباح بودن مستثنی است، و روشن است که اش  جدا کرده است، که معنی
استثناء نه امر شرعی است و نه دینی، و این ھمان تقیه شرعی در حالت 

 .استثنایی است که خداوند اجازه داده در ھنگام ضرورت از آن استفاده شود

 تقیه شیعه اثناعشری 
ه مشروعیت و درباراما تقیه در نزد شیعیان اثناعشری دین است! که  

 از جمله:  اند، اھمیت آن روایاتی ساخته و به اھل بیت نسبت داده

إن التقية تسعة اعشار « روایت شده که فرمودند: /از (امام) جعفر صادق

    تقیه نه دھم دین است!! و اینکه فرمودند: »الدين

 .»ھرکس تقیه نکند دین ندارد« »ال دين ملن ال تقية له«
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   فرمودند: /که (امام) محمد باقرکنند  می ھمچنین ادعا
 . ١»تقیه دین من و دین پدران من است« »التقية دينی و دين آبائی«

بیزارند. متأسفانه علمای مذھب اثناعشری این  طبعا اھل بیت از این روایات
 !اند ھمانند نماز اصلی در دین قرار دادهآن را  پذیرفته بلکهعقیده را نه تنھا 

 نویسد:  می یکی از بزرگترین علمای شیعه ٢ابن بابویه قمی
ترک آن را  ه تقیه این است که تقیه واجب است ھر کسدربارعقیده ما «

اعتقادنا فی التقية أهنا واجبة «!!! »کند مثل این است که نماز را ترک کرده باشد

 .٣»ها بمنزلة الصالةكمن تر

را دین قرار دادند، که بوسیله آن خود را به خدا نزدیک  »تقیه« پس
 !کنند!
دھد، یعنی ھر  می در صد دین را تشکیل ٩٠شگفت انگیز اینکه این تقیه  

اش  در صد کار خالف عقیده باطنی ٩٠در صد تقیه کند و  ٩٠کس روزی 
 !است!دین را تکمیل کرده  در صد ٩٠انجام دھد او 

به ادعای روایات شیعه تنھا دین یک  و شگفت انگیزتر اینکه این تقیه 
است!! ج  امام نیست! بلکه دین تمام اھل بیت به شمول خود رسول گرامی

نسبت داده نشوند، و عقیده داشته باشند که ج  مگر اینکه ائمه به پیامبر
مفھوم  در حالیکه اند، آوردهج  دین آنان غیر از دینی است که پیامبر گرامی

 دین آبائی ھمین است.

                                           

 باب تقیه. ٢/٢١٧اصول کافی  -١
 ق. ھـ٣٢٩متوفی  أبو الحسن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه الصدوق القّمی -٢
 .١١٤االعتقادات ص -٣



 ٨٣  هیتق: پنجم مسأله

آن را  که خداوند که دین اسالم کند می پذیرد یا باور می کدام انسان عاقل
نازل فرموده تا اخالق پاکیزه را حاکم کند و اساس تعامالت انسانی را بر 

به شکل سالم و ھا  انسان صداقت و صراحت و شفافیت بنا کند تا زندگی
و امانت داری و شفافیت رشد کند اینگونه به مردم  طبیعی در پرتو صداقت

در صد دین  ٩٠تقیه و پنھان کاری بیاموزد؟! بلکه این تقیه و پنھان کاری را 
بداند و بر آن اجر و مزد و پاداش عنایت کند!! فرض کنید این ادعا و باور 

 درست است بیاییم نتیجه گیری کنیم!

 تقیه امام نتیجۀ
عای تقیه برای امامان نتیجه چیست؟ در صورت درست بودن اد -١

نازل فرموده دین تقیه است، یعنی آن را  دینی که خداوند متعال
کاری و خالف واقع گفتن و عمل کردن!! این یک امر مسلم  پنھان

کاری و عدم صداقت و شفافیت در تمام ادیان و در  است که پنھان
ندی تمام جوامع بشری حتی در عصر جاھلیت اخالق زشت و ناپس

بوده است، و ھر انسان عاقل و آزاده از آن ابا داشته و احساس 
، چه رسد که این پنھان کاری دین کند می کرده و می شرمندگی

باشد!! و شخص پنھان کار و متظاھر در برابر این عمل غیر 
 !اجر و پاداش حاصل کند!اش  اخالقی

تقیه «و » دین باشد بی ھرکس تقیه نکند«باشد و » تقیه دین«اگر  -٢
در صد دین تقیه و پنھان کاری و  ٩٠باشد و » دین تمام اھل بیت

ج  تظاھر باشد پس نعوذ بالله چگونه باور کنیم که پیامبر گرامی
نعوذ بالله شاید ایشان بخشی از  !!اند! دین را به طور کامل رسانده

دین را از روی تقیه پنھان کرده باشند!! چونکه دین ایشان تقیه بوده 
ات و اھل بیت  خدایا! از این اھانت و جسارت به پیامبر گرامیاست!! 
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کنیم، آن الگوھای ایمان و  می اطھارش از تو طلب مغفرت و آمرزش
 شجاعت و صداقت از این گونه مزخرفات پاک و مبرا ھستند.

در صد دین باشد پس چه  ٩٠و اگر تقیه و پنھان کاری دین و بلکه  -٣
تبلیغ و  جه ھر آنچه پیامبر گرامی ی وجود دارد که نعوذ باللضمانت

قطعا و یقینا ھمان دین اصلی و حقیقی باشد!! شاید اند  بیان کرده
 بخشی از آن را از روی تقیه فرموده باشند! و حق چیز دیگری باشد؟!

تقیه دین باشد پس چه ضمانتی وجود دارد که تمام گفتار و  اگر و -٤
 ه صادر نشده باشد؟!امامان حقیقتا دین باشد و از روی تقیکردار 

تقیه دین باشد پس فایده امامت چیست؟! مقصود امامت که  اگر -٥
 و آموزش آن به مردم است، پس وقتی امام، حق را تبلیغ حق

تا زندگی خودش را حفظ کند  کند می پوشاند و دین را ضایع می
 فایده امامتش چیست؟!

رد که دین باشد پس چه ضابطه و قانون و شاخصی وجود دا تقیهاگر  -٦
مشخص کند این کردار امام حقیقت است، و آن یکی تقیه؟! تا 
اختالف و چالشی را که نعوذ بالله خود امام بوجود آورده از میان 
برداشته شود؟! شما معتقدید که امام آمده تا اختالفات مردم را از 

بینیم که متأسفانه خود امام قصدا با گفتار خالف  می بین ببرد اما
آورد و پیروانش  می ار خالف حقیقتش اختالف بوجودحقیقت و کرد

 !کند می را دچار شگفتی و سردرگمی

 احتیاج امام به پیروانش برای رفع اختالف 
کتاب تألیف کنند و با ھا  آن لذا امام به پیروانش احتیاج پیدا کرد تا اینکه

گمان و تخمین به رفع اختالف بپردازند، آری پیروان ائمه با تألیف کتاب و بیان 
اینکه کدام گفتار و کردار امام حقیقت است و کدام تقیه؟، تالش کردند اختالف 
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و مشکلی را که امام خودش بوجود آورده! را از بین ببرند، چنانکه طوسی ھر دو 
 الستبصار را به ھمین منظور تألیف کرده است. کتابش التھذیب و ا

 اند! پس این پیروان ائمه نعوذ بالله از خود امامان شجاعت بیشتری داشته
 اند، ان کردهیچیزی را که امام نتوانسته با صراحت بیان کند بھا  این زیرا

نفع و فایده این پیروان از خود امامان برای امت بیشتر بوده است!! بنابراین 
 توانستند اختالفی را از بین ببرند که امام نتوانست!! ھا  این ازیر

نامند در  می طوسی که او را شیخ طائفه (یعنی استاد مذھب شیعه)
  نویسد:  می مقدمه کتابش التھذیب

 -که خدایش تایید کند -یکی از دوستان که حقش بر ما واجب شده «
کند و برگذشتگانشان رحم که خدایشان تایید  -پیرامون احادیث اصحاب ما 

و آنچه که از اختالف و تفاوت و منافات و تضاد در این احادیث وجود  -دینما
دارد با ما صحبت و گفتگو کرد، تا جاییکه تقریبا ھیچ روایتی نیست مگر اینکه 
در مقابل، ضد آن وجود دارد، وھیچ حدیثی نیست مگر اینکه در مقابل، حدیث 

 تا جاییکه مخالفان ما این امر را از بزرگترین ،کند می نفیآن را  دیگری
 نویسد: می در بخش دیگری یو » ...اند، مذھب ما قرار دادهھای  ضعف
گاھی در وجوه ای  تا اینکه بر عده« از کسانی که توان علمی و بصیرت و آ

استدالل و معانی الفاظ را ندارند شبھه وارد شده و بسیاری از آنان بدلیل 
از اند  شبھه برایشان مبھم بوده و از حل شبھه عاجز ماندهاینکه توجیه 

  ١.»اند اعتقاد حق برگشته
فرمایید که شیخ طائفه و استاد مذھب شیعه چگونه  می پس مالحظه

اینکه در مقابل آن، روایت دیگری که ھیچ روایتی نیست مگر  کند می اعتراف
از عاقالن مذھب ، این بود که عقل بعضی کند می نقضآن را  وجود دارد که

                                           
 پایان سخنان طوسی. -١
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  شیعه را رھا نمودند. شیعه را بیدار نمود و چنانکه اعتراف کرده مذھب

 کرد؟ چرا امام بعدی تقیه امام قبلی را بیان نمی
پرسش این است که اگر امام اول بنا به ھر مجبوری مطلبی را از روی 
 تقیه بر خالف حقیقت فرمود چرا امام بعد از ایشان برای مردم روشن

که فالن مطلب را امام از روی تقیه فرموده و حقیقت چیز دیگری  ندک نمی
امام قبلی را مشخص نکرد تا در نتیجه اینھمه  است؟! چرا ھر امام تقیه

روایت متناقض روی ھم انباشته نشود و نیازی نباشد که علمای مذھب 
شیعه آستین باال برنند و بدون اینکه دلیل و برھانی از ائمه داشته باشند 
فقط از روی تخمین وگمان روایات ائمه را خوب و بد کنند، ما از کجا بدانیم 
که آنچه فالن عالم شیعه نوشته درست است یا غلط؟! یا اصال تقیه نیست و 

 حقیقت است؟!
پس بنابراین فالن عالم شیعه است که شایستگی امامت دارد! زیرا که او 

اید امام األئمه نامیده شود کرده بلکه او بتناقضات مذھب شیعه را بر طرف 
زیرا که تناقضات تمام اقوال ائمه را بر طرف نموده است!! پس این پرسش 

که اند  کرده که مردم را دچار شگفتی و سردرگمیای  ھم بجاست که ائمه
 بعضی پیروان مذھب شیعه در نتیجه این تناقضات از مذھب دست کشیده و

نامیده شوند؟! اما ما اھل سنت و کشند چگونه شایستگی دارند که امام  می
 دوستداران واقعی اھل بیت رحمة الله علیھم عقیده داریم که امامان از این

شاخداری که با یکدیگر در تناقض آشکار قرار دارند پاک و مبرا ھای  دروغ
 ھستند، این کاالی کساد دروغ سازان و دروغ فروشان ارزانی خودشان باد. 

دانیم پس شجاعت کجا  می تقیه را دینینکه وقتی پرسش مھمتر ا -٧
ن است که امام یرفت؟! مگر نه این است که از شروط امامت ا

 شجاعترین مردم باشد؟! در صفات امام که چنین ادعا شده است. 



 ٨٧  هیتق: پنجم مسأله

     نویسد: می شیخ مفید
ترین  واجب است که امام شجاع« »ون اإلمام أشجع رعيتهكو جيب أن ي«

 . ١»پیروانش باشد
 پس امامی که حقیقت را نگوید چه شجاعتی دارد؟! 

 غیب علمتقیه و 
در صورت پذیرش تقیه به عنوان بخشی از دین  پرسش دیگر اینکه -٨

امام کنند  می پس علم غیب کجاست؟! مگر نه این است که ادعا
و صدھا حدیث و روایت جعل ھا  ده داند و برای آن می غیب
از ترس اینکه مبادا سؤال یه و ! پس وقتی امام از روی تقاند؟ کرده

یقت و بر خالف عقیده کننده، جاسوس حکومت باشد برخالف حق
تا به او وانمود کند که او نه امام است ونه دھد  می فتوااش  باطنی

عالم! بلکه یک فرد عادی یا از اھل سنت است! پس علم غیب امام 
دارد نباید بداند که شخص کجا رفت؟! امامی که علم غیب 

 سوس و دشمن ایشان؟! کننده از ارادتمندان امام است یا جا سؤال
شان  و صدھا روایت جعلی و دروغینھا  ده اثناعشری با توجه بهشیعیان 

داند، آنچه در گذشته اتفاق  می در این باب مدعی ھستند که امام علم غیب
 فاقافتاده! و آنچه در آینده اتفاق خواھد افتاد! و آنچه که اکنون دارد ات

داند!! آیا امام با  می داند!! و ھرگاه بخواھد چیزی را بداند می افتد! ھمه را می
داند که این کسی که آمده، از ایشان  نمی این ھمه علم و دانش فوق العاده

 ایشان است یا خیر؟! سؤال یا مطلبی بپرسد از دوستان و ارادتمندان
 

                                           

 .٣١٢صاالقتصاد  -١
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 نویسد: می کلینی

 .١»سالم أن يعلموا الغيب علمواعليهم ال ةباب إذا شاء األئم«

 .»دانند ھرگاه بخواھند غیب بدانند، می† ه اینکه ائمهدربارباب «
ون و أهنم ال خيفی كان و ما يكعليهم السالم يعلمون ما  ةباب أن األئم«

 .»عليهم الشیء صلوات اهللا عليهم

آنچه در گذشته بوده و آنچه در آینده خواھد † ه اینکه ائمهدربارباب «
 .٢»ماند نمی پنھانھا  آن دانند، و ھیچ چیزی بر می بود ھمه را

 .»ما عليهبام له و ئل امركلو سرت عليهم ألخربوا  † ةباب أن األئم«

 قطعا ضرر و فایده حفظ شود† ه اینکه اگر اسرار ائمهدرباراب ب«
 .٣»ھرکس را به او خبر خواھند داد

 کند! می امام از روی قصد حق را پنهان
که آمده از امام فتوا بپرسد و امام از ای  دیگر اینکه این بیچارهپرسش  -٩

چیزی را بر خالف حقیقت و برخالف عقیده صحیح و روی تقیه 
درست خودش به او فرموده، و او به گمان اینکه این مطلب از امام 
معصومی صادر شده که از طرف خدا تعیین گردیده است، نخواسته 

یده باطل عمل کرده تکلیفش چیست؟ و ندانسته به یک مطلب و عق
 !او چه تقصیری دارد؟

                                           

 .١/٢٥٨اصول کافی  -١
 .١/٢٦٠اصول کافی  -٢
 .١/٢٦٤اصول کافی  -٣



 ٨٩  هیتق: پنجم مسأله

پیروی ج  ا را به یکتایی بپرستد و از شریعت محمداو برای اینکه خد 
مام کند به کس دیگری اعتماد نکرد که سؤالش را از او بپرسد بلکه به سراغ ا

معصومی رفت که از دروغ و خطا و اشتباه چه از روی قصد و چه از روی 
 نزه و پاک است!! فراموشی م

اما متأسفانه به دام تقیه افتاد و امام معصوم و پاک از دروغ و خطا طبعا  
به ناچار و از روی اجبار به او فتوای خالف حقیقت داد!! یعنی بر خالف 
حقیقت و مخالف عقیده باطنی خودش او را ارشاد و توجیه فرمود!!! گناه این 

 بیچاره مسکین چیست؟!!

 تواند حق بگوید باید ساکت باشد اگر امام نمی
این واقعیت خیلی روشن و آشکار است که در صورت چنین معضلی  -١٠

که امام به ھر دلیلی قدرت و توانایی گفتن حق و بیان حقیقت را 
بھتر است خاموش بماند، تا  ندارد، به جای گفتن باطل و خالف حق،

گاه نگردد. و خدای نکرده مورد نک وھش الله باعث گمراھی مردم نا آ
که خداوند دانستند  می قرار نگیرد. طبعا امامان عالم به قرآن بوده و

 فرماید: می میرکمتعال در قرآن 

ِينَ قُۡل إِنَّ ﴿ وَن َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�ۡفَ�ُ ۡ�يَاَمَ�ٰٞع ِ�  ٦٩َ� ُ�ۡفلُِحونَ  ٱلَۡكِذَب  ٱ�َّ ُ�مَّ  ٱ�ُّ
ِديدَ  ٱلَۡعَذاَب إَِ�ۡنَا َمرِۡجُعُهۡم ُ�مَّ نُِذيُقُهُم   .]٧٠-٦٩[یونس:  ﴾٧٠بَِما َ�نُواْ يَۡ�ُفُرونَ  ٱلشَّ

ای در  ] بھره [آن ،شوند بندند، رستگار نمی ه بر الله دروغ میکبگو آنان «
] عذاب سخت را به  بازگشتشان به سوی ماست، سپس [طعمآنگاه  است،یدن

 . »میچشان دند به آنان مییورز فر میکه ک] آن [سزای
 فرماید:  ی میگرید یو در جا

َما َ�ۡفَ�ِي ﴿ ِينَ  ٱلَۡكِذَب إِ�َّ ِۖ َ�ِٰت َ� يُۡؤِمُنوَن � ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
َوأ

 .]١٠٥[النحل:  ﴾١٠٥ٱۡلَ�ِٰذبُونَ 



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ٩٠

که به آیات خداوند ایمان ندارند و کنند  می جز این نیست که کسانی افتراء«
 .»ھمین گروه دروغگویانند

کنند  می بندند و ادعا می به خداوند متعال دروغ و افتراءپس کسانی که 
که این دروغ و افترای آنان دین الله متعال است تا بدینوسیله جان و زندگی 

مأمور و مکلف به تبلیغ و بیان دین ھا  آن را نجات دھند، در حالیکهشان  خود
دھند)  یم شان را به امامان بزگوار نسبتیھا ه دروغک( الله ھستند این عده

ھای  چند روزی در این دنیا از نعمتھا  این افتراء کنندگان بر خدا ھستند،
خداوند استفاده خواھند کرد و سپس به سوی خداوند باز خواھند گشت 

 خداوندی که برای آنان عذاب سخت و دردناکی در نظر گرفته است.
ھم که این سرانجام دروغگویان خواھد بود. اما اھل بیت رضوان الله علی 

آنان ھای  دروغ ھستند از این دروغگویان وج  سالله پاک رسول الله
متنفرند، اھل بیت از خانواده پاک و راستگویی ھستند که سرور و سردار و 

باهللا  ن يؤمناكمن ( اند: فرمودهج  تاج سر ھمه مخلوقاتند. و رسول مکرم
ھرکس به خداوند و روز آخرت ایمان « يلصمت) ووايلوم اآلخر فليقل خ�ا أ

 .١»دارد باید سخن خیر بگوید یا خاموش باشد

  ! در داستانی حقیقیتناقض معصوم
از علمای معروف شیعه  ٢اما بیایید با ھم به این داستانی که نوبختی

 توجه کنیم:  کند می اثناعشری از یکی از امامان نقل

                                           

 .٦٧صحیح مسلم ٥٥٥٩صحیح بخاری  -١
در دوران  امام زمان(سفیر)  نایب خاصابوالقاسم، حسین بن روح نوبختی، سومین  -٢

 .ھـ ق ٣٢٦متوفی  .غیبت صغری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B2%DB%B6_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit
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بپرسد ای  امام رفت تا مسئله از شیعیان به نام عمر بن ریاح خدمتیکی «
امام ، سال بعد آمد و عین ھمان مسئله را از ھمان سؤالش را پرسید و رفت

پرسید، اما امام اینبار جواب دیگری برعکس جواب قبلی به او داد، پرسشگر 
را این پاسخ ناپسند آمد و گفت: این پاسخ شما عکس پاسخی است که  شیعی

 سال گذشته به من دادید!! امام فرمود: پاسخ ما از روی تقیه بوده است! 
ه امامت امام دچار شک و تردید گردید. وقتی از دربارعمر بن ریاح شیعی 

 حضور امام بیرون رفت شخصی از شیعیان به نام محمد بن قیس را دید و
جریان را به او بازگفت و اضافه کرد خدا شاھد است که من ھدفی جز عمل 

ھیچ دلیلی وجود ندارد که ایشان بنابراین  ام کردن به فتوای ایشان نداشته
 !از روی تقیه به من فتوا داده باشند!

محمد بن قیس گفت شاید کسی دیگری در مجلس حضور داشته که 
مجلسی که من از ایشان پرسیدم در ھر دو  امام از او تقیه کرده! گفت اتفاقا

بدون  کنم ھر دو مرتبه می ھیچکس دیگری جز من حضور نداشت! اما فکر
علم پاسخ داده(نعوذبالله)، و بار دوم یادش نبوده که قبال چه پاسخی داده 

از امامت ایشان برگشت و گفت: کسی که بنابراین  تا مثل ھمان پاسخ بدھد.

ون اماما كقال: ال يفرجع عن امامته و«امام باشد. تواند  نمی به باطل فتوا دھد

  ١.»بالباطل يمن يفت
امام باشد. آیا شیعیان این تواند  نمی طبعا کسی که به باطل فتوا دھد،

دانند و از این روایات دروغینی که به اھل بیت نسبت داده  می حقیقت را
  !کنند؟ می شده اعالن بیزاری

     که گفت: کند می کلینی از زراره بن أعین روایت 

                                           

 ٦١-٥٩فرق الشیعه ص -١
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سپس مردی آمد و ھمان مسئله را پرسید و ÷ یک مسئله از امام باقر«
بر خالف جوابی که به من داده بود به او جواب داد، پس از آن مرد دیگری 

و به او جواب سومی داد مخالف آن دو، چون آن دو مرد بیرون شدند،  آمد
مسئله گفتم یابن رسول الله! دو تن عراقی از شیعیان شما آمدند و یک 

پرسیدند و به ھر کدام جواب دیگری دادید؟ فرمود: ای زراره! این محققا 
شیعیان  ، و اگر ھمه شماکند می برای ما بھتر است و شما را و ما را پایدارتر

برند، و  می یکرأی باشید، مردم به وحدت و اعتقاد شما نسبت به ما پی
÷ شود، گوید پس از آن به امام صادق می زندگی ما و شما متزلزل و ناپایدار

دھند،  می گفتم: شما اگر شیعیان خود را بر نوک نیزه و بر آتش برانید انجام
دھید؟! گوید ھمان جواب پدرش  میھا  آن مختلف بهھای  جواب این حال و با

 ١.»را به من داد
تناقضاتی است، که در فتاوای ائمه وجود دارد، این و صدھا نمونه دیگر 

گفته؟! حاشا و  می امام خالف حقیقت آیا واقعا درست است که نعوذ بالله
کال، چنین چیزی ھرگز قابل تصور نیست و از اخالق آن بزرگواران که از 

 بسیار بعید است. اند  اھل بیت بودهھای  شخصیت بھترین
ینکه مردم وقتی فھمیدند که تقیه دین است، پس پرسش دیگر ا -١١

چگونه به امامشان اعتماد کنند، و چگونه تشخیص دھند که کدام 
 فرموده امام تقیه و کدام حقیقت است؟!

 سنت عمل کند!  اهلشیعه بر خالف 
ا از سایر امت خواستند شیعیان ر می جاعالن و دروغ پردازان که -١٢

جعل کردند که بر ھایی  دروغ اسالمی جدا کنند روایاتی ساختند و

                                           

 ای.ترجمه و شرح فارسی آیت الله محمد باقر کمره ١١٢و  ١١١ص -١
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 حضور امام برسد یا در دو مسأله متفاوتتواند  نمی اساس آن: ھرکس
ھر کنند  می حق را تشخیص دھد ببیند که اھل سنت چهتواند  نمی

 !انجام دھد!آن را  کردند این فرد شیعه عکسھا  آن کاری
پرسیدم دو مرد از ھم مذھبان ÷ گوید از امام ششم عمر بن حنظله«

گردم اگر دو قربانت  ه دین یا ارث اختالف کردند چه کنند؟... گفتم،دربارما 
نفر مجتھد، ھر دو حکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دھند ولی 

عامه باشد و دیگری مخالف عامه بکدام یک از دو خبر  یکی از دو رای، موافق
  ١!!»رشد و ھدایت است... ۀرمود: آنکه مخالف عامه است مایعمل شود؟ ف

قواعد دینی در مذھب شیعه است که به خدا سوگند ترین  این از عجیب
اھل بیت رحمة الله علیھم از آن بیزارند پس باید گفت: چه نیازی وجود 
دارد که کسی پیش امام برود و فتوا بخواھد خودش ببیند ھر کاری که اھل 

 انجام دھد!!آن را  دھند عکس می سنت انجام

 کند تقیه منصب امامت را لغو می
پرسش دیگری مطرح کنیم که اگر امام از طرف اجازه دھید  -١٣

به آن را  خداوند منصوب و تعیین شده تا اینکه از دین حفاظت کند و
 ؟! کند می مردم ابالغ نماید پس چرا تقیه

و شکنجه و شھادت است! گویند تقیه برای حمایت امام از زندان  می اگر
باید گفت این استدالل درست نیست و امامی که مسئولیت خطیری چون 

به مردم برساند، آن را  باید† تبلیغ دین را به عھده دارد مانند پیامبران
باشد، زیرا کسانی که مانند  و مرگ در انتظارش حتی اگر زندان و شکنجه

                                           

با اختصار کتاب  ١١٥تا  ١١٣محمد باقر کمره ای ص ترجمه و شرح فارسی آیت الله -١
، ٣/٥، من ال یحضره الفقیه٦٨-١/٦٧اصول کافی -١٠فضل العلم، حدیث شماره

 .٧٦-١٨/٧٥، وسائل الشیعه١٩٤ابن بابویه قمی، احتجاج طبرسی ص ٦/٣٠١التھذیب
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شوند، ھرگز مجاز  می از طرف خداوند مکلف به تبلیغ دین† پیامبران
 را ترک کنند.شان  نیستند که به خاطر ترس از مردم مأموریت

 فرماید:  می خداوند متعال در وصف پیامبران بزرگوارش 

ِينَ ﴿ ِ ُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  ٱ�َّ َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ  ٱ�َّ
َ
ۗ َوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ َوَ�َ�ٰ  ٱ�َّ

 ِ ِ ب  .]٣٩[األحزاب:  ﴾٣٩َحِسيٗبا ٱ�َّ
 رسانند و فقط از او می کسانی که رسالت (پروردگار شان) الله را (به مردم)«

ترسند و خداوند برای حسابرسی  نمی ترسند و جز خداوند از ھیچ کس دیگری می
 .»کافی است

توان یافت که فالن پیامبر الھی از  می در کجای قرآن چنین مضمونی 
ـ حق اند  ھم با خطر مواجه بوده† امبرانترس مردم ـ که تقریبا ھمه پی

 را به صراحت به مردم نگفته و از تقیه استفاده کرده باشد؟! 
شما عقیده دارید که امامت مانند نبوت است یعنی اینکه امام ھم در 
شجاعت و ھم در احساس مسئولیت مانند پیامبر است پس در تبلیغ امامت و 

شجاع و ننترس باشد و تبلیغ دین و ÷ ادای مسئولیت ھم باید مانند پیامبر
خشنودی پروردگارش باید از جانش نیز برای او عزیزتر باشد جایی که دین 

 دارد؟! یخدا ضایع شود زندگی پیامبر و به ادعای شما وصی پیامبر چه ارزش
تواند بپرسد که وقتی امام مانند سایر پیروانش ھیچگونه  می ھر کس -١٤

پس فایده امامتش  کند نمی مسئولیتی درتبلیغ دینش تحمل
 چیست؟!

شود که به ادعای شما وقتی امام این ھمه  می طرحم یپرسشبازھم  -١٥
 خارق العاده دارد که حتی در تصورھای  قدرت فوق العاده و توانایی

گنجد و بلکه تمام این جھان ھستی در تصرف امام قرار دارد!!  نمی
 پس چه نیازی به تقیه دارد؟!
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از آقای ھاشم بحرانی آشنا » مدینه المعاجز«کتاب  بیایید در پایان با
شویم که شما را به شدت شگفت زده خواھد کرد، ایشان برای علی بن ابی 

  !) معجزه بر شمرده است!!٥٠٠بیش از پانصد(س طالب
ار داشت چرا از آن در راه نصرت یعجزه در اختپس ایشان که پانصد م

 رد؟!کاستفاده ناش  دهیعقاز حق و نشر  ن و دفاعید
ه منصب تخیلی امامت به آنان نسبت داده کھایی  شخصیت میما معتقد

و اند  بوده خداوند یایبزرگوار، وارسته و از دوستان و اولھای  انسان شده
بندگان عابد و ھا  آن البته اند، مانند سایر مؤمنان زندگی عادی داشته

نداشته و ھرگز مدعی آن نیکوکاری بوده و ھیچ اطالعی از افسانه امامت 
 اند. نبوده
نه قدرت ھا  آن امامت بعدھا از سوی دیگران! به آنان نسبت داده شده، 

 اگر چنین ادعایی واقعیت اند، رای معجزه بودهخارق العاده داشته و نه دا
بود و قطعا آنان با معجزات و  می داشت وضعیت به گونه دیگری می

ایستادند و ھرکس مانع  می دشمنانشان وجلشان  خارق العادهھای  توانایی
 شد را از سر راه برمی داشتند، و با کسانی که به می تبلیغ دین و دعوت حق

 !کردند می بستند تصفیه حساب می دروغ و تھمت و افتراءھا  آن
لیکن ما عقیده و اطمینان و باور کامل داریم که خداوند روزی را وعده  

ھا  یشان بلند خواھند شد و آنچه در سینهاز قبرھاھا  انسان داده که ھمه
پنھان بوده آشکار شده و خداوند ھمه تھمت زنندگان و جاعالن و 

 دروغگویان را به سزای اعمالشان خواھد رساند.
دھند  می پرسش دیگر اینکه موضع علمای شیعه که به مردم فتوا -١٦

اگر یا خیر؟ کنند  می تقیهشان  ه تقیه چیست؟! آیا مانند اماماندربار
اعتماد ھا  آن پس مردم چگونه به فتاوایکنند  می از تقیه استفاده
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از امامانشان شجاعترند ھا  این کنند چرا؟ آیا نمی کنند؟! و اگر تقیه
 !یه ایمان ندارند؟یا اینکه به تق

مشخص است که شیعیان در طول تاریخ جز مدت کوتاھی در حکومت  
س از ظھور حکومت شیعی آل بویه و صفوی و اینک در سه دھه اخیر پ
و ھمیشه نیاز به اند  کرده می ایران، ھمیشه در حالت ترس و خوف زندگی

 اند. تقیه داشته
یات و اقوال علمای شیعه تقیه دین است، اگر علماء به وانگھی بنابر روا 

مشکوک و غیر قابل شان  افتند و فتاوای می آن عمل کنند از چشم مردم
آن عمل نکنند کارکرد و جایگاه ائمه مشکوک و شود. و اگر به  می اعتماد

ھا  این شجاعتر معرفی خواھند شد کهھا  آن پیروانشان ازضعیف خواھد شد و 
اما ائمه برای حفظ جان و از ترس دشمنانشان به اند  به تقیه عمل نکرده

 !اند! تقیه پناه برده
در پایان اجازه دھید این مطلب را روشن کنیم که برای کسانی که  -١٧

مسئولیت بیان و تبلیغ دین را به عھده داشته باشند، بیان نکردن و 
پنھان کردن حقایق دین، یا اصطالحا کتمان حق از بزرگترین گناھان 

 رود. می بشمار
 فرماید: می خداوند متعال در این باره 

ِينَ إِنَّ ﴿ نَزۡ�َا مَِن  ٱ�َّ
َ
ُٰه لِلنَّاِس مِۢن �َ  ٱلُۡهَدىٰ وَ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت يَۡ�تُُموَن َمآ أ  ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك يَلَۡعنُُهُم  ٱلِۡكَ�ٰبِ ِ� 
ُ
ُ أ ٰعِنُونَ َو�َلَۡعنُُهُم  ٱ�َّ ِينَ إِ�َّ  ١٥٩ٱل�َّ ْ  ٱ�َّ ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ  تَابُوا

نَا 
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
اُب َوَ�يَُّنواْ فَأ  .]١٦٠-١٥٩[البقرة:  ﴾١٦٠ٱلرَِّحيمُ  ٱ�َّوَّ

پس از ـ م یا ردهکنازل  ما هکتی را یھای روشن و ھدا ه نشانهکسانی کقطعا «
دارند،  ده مییپوش ـ میا ] روشن ساخته تاب [آسمانیکه آن را برای مردم در کآن
ز] ینندگان [از مردم و فرشتگان نکند و لعنت ک ه الله آنان را لعنت میکنانند یا

اصالح ] را  ھای گذشته یردند و [بدک ه توبهکسانی کمگر  نندک آنان را لعنت می
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ه از آنان در کنانند ی] روشن ساختند. پس ا قت را برای مردمیو [حق نمودند
 .»ر مھربانیگذرم و منم توبه پذ می

توان تصور کرد امامی که از طرف خداوند منصوب شده  یپس چگونه م
شود؟! نعوذ بالله مرتکب چنین عمل زشتی شود که در نتیجه آن دین ضایع 

ھا  تھمت توان وارد دانست و آن بزرگواران از این نمی ھرگز چنین تصوری را
خواھیم که حق را به رنگ حق به  می پاک و مبرا ھستند. از خداوند متعال

ما بنمایاند و توفیق پیروی عنایت فرماید. و باطل را به رنگ باطل به ما نشان 
 ید. آمین.دھد و توفیق گریز از آن را به ما عنایت فرما



 

 

 :مسئله ششم
 های خارق العاده یتوانای

و بلکه صدھا حدیث و روایت وجود دارد ھا  ده روایی شیعهھای  کتاب در
ن یا یدھد! بلکه بنا بر ادعا می به ائمه نسبتای  خارق العادهھای  که توانایی

 !امام است! ۀچیزی در جھان نیست مگر اینکه در تصرف و سیطر ات ھیچیروا
 نویسد:  می ت الله خمینی در این زمینهیآ
حکومت است، و  ۀبرای امام مقامات معنوی ھم ھست که جدا از وظیف«

اد شده ی، از آن †الھی است، که گاھی در لسان ائمه آن مقام خالفت کلی
 »ولی أمر«جمیع ذرات در برابر است. خالفتی است تکوینی که به موجب آن

 خاضعند. از ضروریات مذھب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه
 .١!!!»رسد، حتی ملک مقرب و نبی مرسل نمی

 به بعصی از این معجزات خارق العاده توجه فرمایید:

 !کند؟ می ه را علی متوقفزرزمین ل
 : کند می از مفسران شیعه اثناعشری این قصه را چنین نقل ٢کاشانی 

روایت شده که فرمود: در زمان ابوبکر زلزله آمد مردم نزد ‘از فاطمه«
را رھا کرده و به ھایشان  از ترس خانهھا  آن ابوبکر و عمر رفتند دیدند که

در حرکتند تا اینکه ھمه ھا  آن شتابند، مردم ھم بدنبال می÷ سوی علی

                                           

 (حکومت اسالمی). ٥٣والیت فقیه ص -١
 ١٠٠٧محمد بن شاه مرتضی، ملقب به محسن معروف به مال محسن فیض کاشانی،  -٢

 .ق ـھ١٠٩٠ـ 
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بدون اینکه از وضعیت موجود پروایی داشته ÷ خانه علی رسیدند، علینزد 
باشد از خانه بیرون آمد، علی حرکت کرد و مردم ھم در پی ایشان راه 
افتادند، تا اینکه به یک بلندی رسیدند، علی روی آن بلندی نشست و مردم 

به  شھر که از شدت لرزهھای  ھم اطراف او نشستند، در حالیکه ھمه به دیوار
فرمود: گویا شما از آنچه ھا  آن کردند!! علی به می رفت نگاه می جلو و عقب

! گفتند: چگونه وحشت زده نباشیم، ما که ھرگز اید؟ وحشت زدهاید  دیده
ایشان لبانش را تکان داد و دست بر روی دست  ایم! چنین چیزی ندیده

س زمین به شریفش زد و خطاب به زمین فرمود: ترا چه شده؟! آرام باش! پ
 اجازه خداوند آرام شد! مردم از آنچه دیدند بیش از تعجب اولشان وقتی که

پروا از خانه بیرون آمد شگفت زده شدند!! فرمود: مثل اینکه از کار من  بی
 تعجب کردید؟ گفتند: بله! فرمود: منم آن انسانی که خداوند فرموده است

�ُض إَِذا ُزلۡزِلَِت ﴿
َ
ۡخرََجِت وَ  ١زِلَۡزالََها ٱۡ�

َ
�ُض أ

َ
ۡ�َقالََها ٱۡ�

َ
�َ�ٰنُ َوقَاَل  ٢� َما  ٱۡ�ِ

گوید: ترا  می و کند می منم آن انسان که به زمین خطاب ]٣-١[الزلزلة:  ﴾٣لََها

ۡخَبارََها﴿ چه شده؟
َ
ُث أ امت) زمین یآنروز(ق ]٤[الزلزلة:  ﴾٤يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ

 .١!!»کند می اخبارش را به من بازگو
! اند! فرمایید که ائمه چه قدرت و توانایی فوق تصوری داشته می پس مالحظه

 !دانیم! نمی معلوم نیست! مااند  اینکه با این وجود، چرا ھمیشه مظلوم بوده

                                           

 .٥٧١تفسیر صافی ص -١
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 شود!!  می علی بر ابرها سوار
 نویسد:  می در داستان مفصلی ١مال باقر مجلسی

پھن شده در به شکل فرش ھا  آن علی به دو ابر اشاره کرد که ھر کدام«
آمد، بر یکی خودش سوار شد و بر دیگری یارانش، مانند سلمان و مقداد و 

من چشم خدا در زمین او  ابر سوار بود فرمود: غیره. علی در حالیکه بر
ھستم!! من زبان گویای خدا در میان مخلوقاتش ھستم!! من نور خدا ھستم 

توان  می ز آن به اوشود!! و من دروازه خدا ھستم که ا نمی که ھرگز خاموش
  »رسید! و حجت او بر بندگانش ھستم!!

ال يطفأ،  يخلقه، أنا نور اهللا الذ أرضه، أنا لسان اهللا الناطق يف أنا عني هللا يف«

 .٢»حجته علی عباده منه، ويؤيت يأنا باب اهللا الذ
یابد، و یاران  می این داستان مفصل ھمچنان بگونه شگفت انگیزی ادامه 

فرماید: من  می پرسند و ایشان می معجزات پیامبران از ایشانه دربارعلی 
 بزرگتر از این به شما نشان خواھم داد!! تا اینکه فرمود:

ھا  آسمان را رویاند من از ملکوت قسم به ذاتی که دانه را شکافت و گیاه«
شما ھای  دل بدانیدآن را  و زمین آنقدر در اختیار دارم که اگر بخشی از

نخواھد داشت!! اسم اعظم خداوند ھفتاد و دو حرف دارد، آصف آن را  تحمل
به زبان آورد آن را  در اختیار داشت که وقتیآن را  ابن برخیا یک حرف

زمین میان او و میان تخت بلقیس تا شد و بھم در نوردید تا آنکه تخت 

                                           

و مؤلف حق جامع کتاب بحار األنوار  محمد باقر مجلسی فرزند محمد تقی مجلسی -١
مال ش پدر بزرگ ر و از علمای در بار صفوی بودگھای تفرقه افکن دی الیقین و کتاب

از علمای اخباری و فردی  مال باقر رفت. بشمار میمروجین مذھب تشیع مقصود از 
 ھـ ق.  ١١١٠ـ ١٠٣٧ .بودمتعصب و بد زبان 

 .٢٧/٣٤بحار األنوار  -٢
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بدستش رسید و سپس زمین بحال خود برگشت این کار در کمتر از چشم 
انجام شد، ھفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ماست و یک حرف بھم زدن 

 ١.»آن مخصوص خداست که برای خویش در علم غیب برگزیده است
ائمه به اصطالح دوازده  بود حتما در زندگی می اگر این ادعاھا درستاما 

به ادعای روایات شما س شد. خود حضرت علی می گانه اثری از آن نمودار
 از ز ایشان بیعت گرفته شده؟! تصویری که روایات شماچگونه به اجبار ا

است! که نه تنھا ایشان که حتی  نعوذ بالله آنقدر زشتدھد  می ایشان بدست
از تر  به شخصیتی که در شجاعت و عزت نفس و قوت ایمان خیلی پایین

 زیبد!! نمی ایشان ھم باشد

 شود!! می به گردن علی طناب انداخته
که به گردن علی نعوذ بالله طناب انداخته شد کنند  می روایات شیعه ادعا

بیعت کند!! در نمایشنامه س و ایشان را کشان کشان بردند تا با أبوبکر
 آمده است که ادعا ٢یدر کتاب سلیم بن قیس ھاللای  عجیب و مسخره

 : کند می
غالم خودش قنفذ را نزد علی فرستاد تا اینکه ایشان را  س.... أبوبکر«

ابوبکر به قنفذ گفت: برگرد، اگر از خانه  احضار کند. علی نیامد،عت جھت بی
به او ھجوم بیاور، و اگر مانع شد اش  بیرون آمد دست نگه دار و گرنه در خانه

خانه را بر سرشان به آتش بکشید! قنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه 

                                           

 .٢٧/٣٧بحار األنوار  -١
أی که علمای معروف شیعه او و کتابش را یک افسانه مملو از تناقض با  فردی افسانه -٢

ھـ ق. برای آشنایی بیشتر با او و کتابش به کتاب  ٧٦دانند.متوفی  عقاید شیعه می
 تحقیقی آلفوس اثر ارزشمند استاد علی رضا حسینی مراجعه کنید.
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زودتر به  سراغ شمشیرش رفت، ولی آنان÷ آوردند، علی به خانه ھجوم
ای  بر سر او ریختند، عدهشان  طرف شمشیر آنحضرت رفتند، و با عده زیاد 

شمشیرھا را بدست گرفتند و بر آنحضرت حمله ور شدند، و او را گرفتند و 
جلو درخانه، بین مردم و  ‘بر گردن او طناب انداختند!! حضرت زھراء

آنحضرت زد، بطوری مانع شد، فنفذ ملعون با تازیانه به ÷ امیر المؤمنین
رفت در بازویش از زدن او اثری مثل دستبند بر  می که وقتی حضرت از دنیا

  !جای مانده بود، خداوند قنفذ را و کسی که او را فرستاد لعنت کند!
کشیدند، تا آنکه نزد ابوبکر  می را بردند و به شدت او را÷ سپس علی

دا قسم، اگر شمشیرم فرمود: بخ÷ بود که علیرسانیدند،...این در حالی 
یابید....  نمی دانستید که ھرگز به این کار دست می گرفت می در دستم قرار

گفت: بیعت کن واین اباطیل را رھا کن. علی  یآمیز عمر بصورت اھانت
 فرمود: اگر انجام ندھم شما چه خواھید کرد؟ گفتند: تو را با ذلت و خواری

فرزند ابی طالب و بیعت کن! ُکشیم! .....سپس عمر گفت: برخیز ای  می
حضرت فرمود: اگر انجام ندھم چه خواھید کرد؟ گفت: بخدا قسم در این 

سه مرتبه حجت را بر آنان ÷ زنیم! امیر المؤمنین می صورت گردنت را
 !را باز کند دستش را دراز کرد! تمام کرد، و سپس بدون آنکه کف دستش

قبل از ÷ ز او قانع شد. علیابوبکر ھم روی دست او زد و به ھمین مقدار ا
صدا زد:  ج آنکه بیعت کند در حالیکه طناب بر گردنش بود خطاب به پیامبر

 . ١.»ای پسر مادرم، این قوم مرا خوار کردند و نزدیک بود مرا بکشند«
آن بزرگمرد ایمان و س علی ابن ابی طالب زشت و رسوا به ۀآیا این چھر 

 زیبد؟! می صداقت و شجاعت

                                           

 با اختصار. ١٨٢تا  ١٦٩اسرار آل محمد ترجمه کتاب سلیم قیس ھاللی ص -١
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 ؟!استفاده نکردچرا علی از آن معجزات 
 سپرسش ھر انسان عاقل در اینجا این است که پس چرا علی بن ابی طالب

اوال برای حمایت خودش و سپس برای اش  خارق العادهھای  از آن توانایی
ش سال خالفت خلفای راشدین ٢٥در طول اش  نصرت دین و دفاع از عقیده

نکرد؟! بویژه در زمان معاویه که عمال استفاده س سپس در زمان معاویه
) با اینکه شمشیرش را در اختیار سجنگی ھم در گرفت و ایشان (علی

پیروز شود! آیا الزم نبود در آن داشت (به دلیل خیانت شیعیانش)نتوانست 
شرایط سخت و دشوار که شیعیان و مدعیان محبت و پیروی ھم ایشان را 

شگفت ھای  ات خارق العاده و تواناییتنھا گذاشته بودند حضرتش از معجز
 !کردند؟! می داشتند) استفاده می انگیزی که در اختیار داشتند (اگر

شما که معتقدید امامت اصلی از اصول دین است که ھر کس به آن 
رد کند کافر است!! و ھرکس آن را  عقیده نداشته باشد کافر است!! و ھرکس

کافر است!! پرسش این است که  داشته باشدآن را برای غیر ائمه قبول 
 ده که مردم کافرید می ه سالح الھی!! را در اختیار داشته وکنیبا اس علی
شود اما از آن معجزات و  می ارتداد امت راضیفر و کشوند چگونه به  می
 !؟کند نمی استفادهھایش  ییتوانا
س پرسیم پ می خواھید بگویید که خداوند به ایشان دستور نداده! می اگر 

خداوند این معجزات خارق العاده را چرا به ایشان عنایت فرموده؟! فقط برای 
از آن اش  نصرت دین و عقیده تفاخر؟! یا برای اینکه ھنگام لزوم جھت

استفاده کند؟! وانگھی چگونه ممکن است که خداوند امامت را که اصل 
ھم برای دین است را به کسی عنایت کند و اسباب و وسایلی مھمی از اصول 

را از او سلب ھا  آن نصرت و کمک او در اختیارش بگذارد اما اجازه استفاده
 پذیرد.  نمی کند؟! این منطق را ھیچ عقل سالمی
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 و حسن چرا از معجزات استفاده نکرد؟
گیری کنارهس از امامت به نفع معاویه بجالب اینکه حسن ابن علی

اطاعت س پیروانش از معاویه کرد! و با کمال میل راضی شد که ایشان و تمام
و ھنوز  برای مرگ بیعت کرده بودندس کنند، قطع نظر از ارتشی که با علی

شان  دست به شمشیر ھم نبرده بودند که (به نوشته تاریخ طبری) تعداد
 ار حضرت حسن بود.یدر اخت کنینزدیک چھل ھزار مرد جنگی بود، و ا
کافر بود و حضرت حسن نعوذ بالله س پس وقتی به ادعای شما معاویه

توانست جھان را تسخیر کند و  می سالح الھی و ربانی در اختیار داشت که
و تمام مخلوقات روی زمین را شکست دھد و عالوه بر آن چھل طبعا معاویه 

ار داشت، پس چرا از این سالح ربانی و معجزات یز در اختیھزار مرد جنگی ن
توان گفت به دلیل اینکه خداوند  می خارق العاده استفاده نکرد؟! آیا بازھم

 ایشان را از استعمال آن سالح ربانی باز داشته بود؟! کدام عقل سالم چنین
 ؟!کند می را باور یاستدالل

 برهنه! پالیونر یم
کھنه و فرسوده و رنگ زرد ھای  لباس را تصور کنید باای  شخص پابرھنه

شب را در آن اش  وادهندارد با خانای  و شکم گرسنه و آواره، حتی کلبه
بینند که فرزندان و  می سپری کند، و مجبور است در بیرون بخوابد، و ھمه

به اش  ھم مثل خودش فقیر و بیچاره ھستند، و خود و خانوادهاش  خانواده
شود و  می شدت نیازمند کمک دیگران ھستند اما وقتی کسی از کنارش رد

که  کند می او ارائه کند ادعا خواھد کمکی به می سوزد و می دلش به حال او
ونر ھستم!! و ھرگونه مال و یلیبنده به ھیچ کمکی نیاز ندارم، من خودم م

امکانات خود  پرسید پس چرا از این مال و می اختیار دارم!!امکانات در 
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کنی!! به وضع خود و  نمی کنی و برای خودت سر پناھی درست نمی استفاده
 ؟کنی نمی نیازمندان کمکرسی؟ به  نمی ات خانواده
گوید: من دوست دارم با زھد زندگی کنم؟!! شما مجبورید چنین  می

چون در جھان عقال غیر قابل درک و شخصی را یا دروغگو! بدانید و یا دیوانه! 
 بیش از تمام میلیونرھای پذیرش است که شخصی بھترین انواع امکانات را

اش  از آن استفاده کند نه خانوادهدر اختیار داشته باشد اما نه خودش  جھان
ھا  بانک ببرند و نه به نیازمندان جامعه کمکی بکند!!! فقط درای  از آن بھره

 !ذخیره داشته باشد!
پس چنین وضعیتی با ادعاھای گزاف ھرگز قابل درک و قبول نیست، 

گوید!! این در جھان  می یعنی اینکه این آقا یا واقعا دیوانه است و یا دروغ
، شما کند نمی یاست. در جھان معنویت ھم موضوع فرق چندان مادی

در  ۀفوق العاده و معجزات خارق العاد ییه ائمه قدرت و تواناکد یمدعی ھست
شه و در تمام مدت عمرشان به گفته خود یھمھا  آن ار دارند! اما ھمهیاخت

ه حتی اجاز اند، کرده می شما در کمال مظلومیت و در تنگنا و خفقان زندگی
و پیروانشان نیز ھمواره مورد  اند! اظھار دین و عقایدشان را نداشته و جرأت

فوق العاده و ھای  اما ائمه ھیچگاه از توانایی اند! پیگرد و ستم قرار داشته
این دروغ و تھمت و افتراء،  !! آیااند؟ استفاده نکردهشان  معجزات خارق العاده

 نیست؟ش به آن بزرگواران

 چرا نپرسیدند؟! ائمهپیروان 
 خود را به پیروانشان نشانھای  به ادعای شما ائمه ھمواره این توانایی

شدند! اما  می از دیدن این معجزات شگفت زده و بھت زدهھا  آن واند  داده می
پیروان از ھیچکدام از ائمه نپرسید که شما که اینھمه ھیچگاه کسی از میان 

و ھم ما و ھم شما و دین و عقیده  اریدقدرت و توانایی و معجزه در اختیار د
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 استفادهھا  داریم، پس چرا از این تواناییمان در تنگنا و خفقان قرار 
که بگوییم این  کند می تا نفس راحتی بکشیم؟! عقل سالم اقتضا کنید نمی

بیش نیست که بوسیله ھایی  دروغ ادعاھا نیز دقیقا مانند ادعای امامت،
  نسبت داده شده است.ش ه ائمهجاعالن و دروغ پردازان ب

ارد، عقل و درک و وجدان کسی را بیدار دانیم که اینگونه مو نمی ما
عاقل و زیرک اگر مطلبی بخوانند و بدانند که ھای  انسان خواھد کرد یا نه؟

گیرند، اما کسانی که از  می برایشان نھفته است حتما پندای  در آن فایده
مھمترین و خطرناکترین بخش سرنوشت نعمت حقیقی عقل محرومند و در 

یعنی دین و عقیده و زندگی دائمی و أبدی روز آخرت، به شان  و زندگی
اندازند، و پذیرش حق  می خود را به مغالطه دیگران متکی ھستند! و ھمواره

گیری ندارند  نماید و قدرت و شھامت تصمیم می برایشان سنگین و دشوار
 انی که پشیمانی سودی نداشته باشد.قطعا پشیمان خواھند شد، اما زم



 

 

 :مسئله هفتم
 شصحابه

قطعا † بعد از پیامبرانش م که صحابهیأھل سنت عقیده دارما 
بھترین مخلوق خداوند ھستند. بویژه خلفای راشدین ابوبکر صدیق، عمر 

 أجمعین.ش فاروق، عثمان ذی النورین، و علی مرتضی
 جدر این مورد اوال به قرآن کریم و سپس به سنت صحیح رسول الله 

م که مدح و ثناء و ستایش صحابه در تمام قرآن کریم و یکن می استدالل
م که ھر عقل یکن می درخشد، و سپس به عقل سالم استدالل می سنت مطھر

 :گوید می سالمی
مدرسه تاریخ که طراح و سرپرست آن خداوند حکیم دانا و قادر  بزرگترین

باشد دانش جویانش قطعا با  جتوانا، و مؤسس و مدیر و معلم آن رسول الله 
شوند. و استدالل دیگرشان بعد از قرآن و سنت  می نمره بیست و ممتاز قبول

کوتاھی به تاریخ و واقعیتھای مندرج در آن است که در مدت  و عقل سالم
 خود در آورند.  ۀتوانستند تمام جھان را با اخالق و محبت به زیر سیطر

 جاما شیعیان اثناعشری عقیده دارند که مدرسه محمد رسول الله 
شکست خورده و شاگردانش ـ جز تعداد اندکی که از عدد انگشتان یک 

 ! اند! دست بیشتر نیستند ـ ھمه مردود شده
 در اصول کافی آمده است که:

گفتم: قربانت ما چه بسیار کم  ÷حمران بن اعین گوید: به امام باقر«
کنیم؟  نمی ھستیم، اگر ھمه بر سر یک گوسفند فراھم شویم آن را تمام

از این را باز نگویم؟ ھمه مھاجرین و انصار  فرمود من برای تو شگفت آورتر
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األنصار املهاجرون و(......» سه تا،  -با دست خود اشاره کرد -رفتند جز

 !!!»ذهبوا إال ثالثه)

روایت ÷ نویسد: چنانکه کشی از ابوجعفر باقر می ١علی اکبر غفاری 
   کرده که فرمود:

) مردم جز ۀو (ھم« .٢»املقداد... أبوذر وآله وسلامن و ةارتد الناس إال ثالث«

 . »و سلمان و مقداداش  سه نفر مرتد شدند أبوذر و خانواده
پرسید پس ھمه مردم ھالک ÷ صادقعبدالملک بن اعین از جعفر «

الناس أمجعون... ای  ك هلنيابن أعيای واهللا «فرمود: ÷ شدند؟! أبو عبدالله

أعین به خدا سوگند ھمه  آری ای ابن« »وا إال ثالثة... فصاروا سبعةكواهللا هل
 مردم ھالک شدند...آری به خدا سوگند ھالک شدند جز سه نفر... سپس

 .٣»ھفت نفر شدند
آیا چنین حکمی از روی عقل و منطق درست است؟! عقل اگر از تأثیرات 

آن در جستجوی حقیقت، صادقانه تالش کند  خارجی سالم بماند و صاحب
  قطعا به توفیق خداوند حق را در خواھد یافت.

اینک ما سعی خواھیم کرد حقایقی را در این موضوع آنگونه که ھست  
 سلسله وار بیان کنیم: 

صحابه بویژه مھاجران قبل از درخشش نور اسالم مشرک بودند و  اول: 
را داشتند، که خداوند به آنان لطف کرد و از میان آنان شان  دین پدران

                                           

١٤٠٥پاورقی نسخه عربی دار األضوا بیروت  -١



 ١٠٩  ش صحابه: هفتم مسئله

از اولین  جیامبر گرامی را به عنوان آخرین پیامبر فرستاد، این پ جمحمد 
روز بعثت، دین آنان را به باد انتقاد گرفت، و تخیالت آنان را سفیھانه 

را باطل اعالن کرد، قوم آنحضرت ایشان را تکذیب شان  توصیف نمود و عقاید
کردند، و دعوت ایشان را ناپسند پنداشتند و از پذیرش آن سرباز زدند، فقط 

یت شدید جامعه، و بر خالف موج عمومی عده کمی از آنان، علی رغم حساس
د، دعوت توحید را قبول کردند و مسلمان ین جدیمخالفت اقشار مختلف با د

 شدند، و ھمه پیامدھای این اقدام شجاعانه را به جان و دل خریدند. 
دانستند  می خانواده و سران و بزرگان جامعه که خود را ھمه کاره مردم

آواره شان  چشاندند و از خانه و کاشانهھا  این عده اندک را بدترین عذاب
را کتک زدند و شکنجه نمودند که بعضی در زیر شکنجه ھا  آن کردند و آنقدر

 !را به عمد به شھادت رساندندھا  جان دادند و بلکه بعضی
شد از چشم سرداران قریش و جامعه  می آری! ھر کس که مسلمان 

کردند و در  می ی خود محرومافتاد و او را از ھم نشین می اشرافی مکه
کردند، بعضی را ھم  می تحملآن را  ، بعضیدادند می اقتصادی قرار ۀمحاصر

کرد و بعضی با تحمل غربت و دوری وطن و خانواده و  می حمایتشان  قبیله
 شد راه ھجرت به حبشه را پیش گیرد. می فرزندان مجبور

ھر گونه دشواری را  خید که این مردان مؤمن و نمونه تاریجالب است بدان
 ھمه چیزشان را از جمله جان عزیزشان را از دستھا  کردند، و بعضی می تحمل

  بدون اینکه مال و امتیازی بدست آورند! یا منصب دنیوی کسب کنند. دادند می
 انکار کند نه شیعه و سنی، و متأسفانهتواند  نمی این حقیقت را ھیچ کس

که ھایی  مشقت وھا  رنج ین مؤمنان وشیعه از اخبار وحوادث اھای  کتاب
خالی است و لذا شیعیان، دقیقتر بگوییم اند  ھنگام قبول ایمان تحمل کرده

توانند این مؤمنان را به ارتداد و نفاق و غیره  می بعضی علمای شیعه راحت
 متھم کنند. 



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١١٠

 جاین مؤمنانی که اسالم را بویژه در روزھای اول دعوت رسول الله  دوم:
پذیرفتند از دو حال خارج نیستند، یا از روی قناعت به این دین بزرگ و 

مسلمان شدند، و ھرگونه رنج و  جاش  ایمان عمیق به خدا و رسول گرامی
 دانستند! یا پیش بینی می مشقتی را تحمل کردند. یا اینکه چون غیب

 مهکردند که این دین اسالم که امروز چند نفر بیشتر پیرو ندارد و ھ می
جھان دشمنش ھستند روزی پیروز خواھد شد و قدرت و عزت ھای  انسان

بیدا خواھد کرد، لذا از روی نفاق و فریب به ظاھر وارد دائره اسالم شدند!! و 
 ا و تظاھر تحمل کردند!! یرا از روی رھا  مشقت وھا  رنج تمام آن

 برای اینکه موضوع بیشتر روشن گردد یک مثال نزدیک و ملموس عرض
ت الله خمینی در زمان شاه سابق ایران، علیه سلطنت ظالمانه او یکنیم، آ می

شان را آزار و اذیت کرد و درتنگنا قرار یبه مبارزه پرداخت، و او در نتیجه، ا
داد و زندانی کرد و سر انجام تبعید نمود، طبعا در آن زمان شاگردان و 

تأثر شده و از ایشان ھوادارانی از آقای خمینی و جنبش مبارزاتی ایشان م
نیز مورد پیگرد قرار گرفتند و مانند خود آقای ھا  آن کردند. لذا می تبعیت

 خمینی زندانی و شکنجه و آزار و آذیت شدند.
توان در مورد سایر ھمفکران و ھمرزمان  می پرسش این است که آیا

ھمه دروغگو و ریا کارند، و اصال به جنبش ھا  این الله خمینی گفت تیآ
 ولی چون حدس قبول نداشتند!آن را  بارزاتی آن زمان عالقه مند نبوده وم

بتوانند به ھا  آن زدند که رژیم شاه سقوط کند و انقالب پیروز شود و می
، زندان و شکنجه را فقط از ھا سال وھا  برسند لذا تمام آن دشواری یجای

گوید بالفاصله روی ریا و تظاھر تحمل کردند؟!!! اگر امروز کسی چنین چیزی ب
سیاسی ممکن ھای  حرفش رد خواھد شد گرچه در عصر حاضر آنھم در بازی

 است چنین موردی اتفاق بیفتد اما این احتمال خیلی ضعیف است.



 ١١١  ش صحابه: هفتم مسئله

را ھرگز  یآنروز قریش فرھنگ و تجربه و سواد جوامع امروز ۀاما جامع
چنین احتمال ھم بتوان ترین  دارا نبود که حتی با کوچکترین و ضعیف

موردی را تصور کرد، پس وقتی تصور چنین چیزی در جنبش و انقالب آقای 
ضعیف ھم قابل تصور نیست،  یخمینی و دوستانش حتی با احتمال خیل

 توان تصور کرد؟! می را چگونهش ه مھاجریندربار یپذیرش چنین احتمال
 وقتی از مدینه برای حج عازم مکه شدند و با پیامبرش اینکه انصار سوم:

نزد قومشان برگشتند و به  یمالقات کردند و مسلمان شدند، وقت جگرامی 
عرضه کردند، بسیاری از آنان ھا  آن عنوان نمایندگان مردم مدینه اسالم را به

مسلمان شدند. سپس در حج سال بعد عده دیگری مسلمان شدند و با 
 کنند.را یاری  جبیعت کردند و تعھد نمودند که پیامبر گرامی  ج پیامبر

که نه تنھا قوم و قبیله آنحضرت که تمام اعراب با دانستند  می در حالیکه 
 جکه رسول مکرم  یپس در چنین شرایط اند، ایشان سر به دشمنی برداشته

ھیچ حامی ومددکاری ندارند، چند نفری ھم که با ایشان ھستند مثل 
نین بیعت خودشان ضعیف و ناتوان و در معرض آزار و شکنجه قرار دارند. چ

خطرناک و ھای  جنگ خود را برایھا  آن و تعھدی به معنی این بود که
داند نتیجه آن چه  نمی که جز خداوند ھیچکسکنند  می سختی آماده

 خواھد بود.
آیا مسلمان شدن زنید؟  می پس با توجه به این حقایق شما چه حدس

جھاد، از روی ادگی برای جنگ و أجمعین در آن شرایط دشوار و آمش انصار
به این امید ایمان آوردند و ھا  آن بود یا اینکه ج ایمان عمیق به خدا و پیامبر

روزی پیامبرصلی الله علیه سلم قدرت خواھد دانستند  می بیعت کردند که
 خواھد رسید؟!ھا  این گرفت و بعد از ایشان قدرت و خالفت به



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١١٢

ترام بگذارد و خودش اح سالمی که به عقل و شخصیتھر انسان عاقل و 
آزادانه و مستقل فکر کند اعتراف خواھد کرد، که ایمان آوردن و بیعت 

تحمیلی ھای  جنگ و آمادگی برای جنمودن آنان برای دفاع از آن حضرت 
آینده ھیچ عامل و انگیزه دیگری جز باور عمیق و ایمان کامل و محبت فوق 

 نداشته است. جاش  العاده به خدا و رسول گرامی
از برادران مھاجرشان که از مکه ھجرت کرده و به ش اینکه انصار م:چھار

را به ھایشان  مدینه رفته بودند، با ایثار و فداکاری پذیرایی نمودند و در خانه
قرار ھا  آن را در خدمتھایشان  روی آنان گشودند، و ھمه اموال و داشته

رد که ھر کدام از دادند تا جاییکه یکی از انصار به برادر مھاجرش پیشنھاد ک
پسندد اشاره کند تا او طالقش دھد و برادر مھاجرش  می دو ھمسرش را که

 با او ازدواج کند.
به نظر شما این ایثار و فداکاری نمونه در تاریخ، سرچشمه گرفته از ایمان 

است یا به امید طمع و اش  عمیق و خالصانه آنان به خدا و رسول گرامی
گاھی از آمدن یا نیامدن آن چشمداشت به مال و منصبی  که ھیچ اطالع و آ

از این قبیل سراغ دارید که به امید ای  نمونهھای  انسان آیا در تاریخ !ندارند؟
ای  و انتظار دنیای تخیلی که به ظاھر اصال قابل تحقق نیست با روحیه

از یبه آن ن ه خودشانک یطیسرشار از فداکاری، مال خودشان را در شرا
 دریغ خرچ کنند؟! بی ھایشان ھمفکران و ھم عقیدهدارند، برای 

به اینگونه حقایق مجسم و زنده تاریخ با دید شک و تردید نگریستن به 
منزله پوچ دانستن ھمه حقایق موجود در این جھان ھستی و سلب اعتماد از 

مستند تاریخ بشر است. که الزمه چنین منطقی دیوانگی و ھای  ھمه گذشته
 سان است. عقل ان یختگیھان و سرانجام لجام گسبخردی عقالی جنا 

 دانیم و می قطع نظر از اینکه چه کسی زودتر مسلمان شده ھمه پنجم:
د یاز اولین روزھای دعوت توحش پذیریم که ابوبکر و عمر و عثمان و علی می



 ١١٣  ش صحابه: هفتم مسئله

ھمراه و ھم نفس بودند، و از آغاز دعوت تا لحظه وفات  جبا پیامبر گرامی 
م آنان نه در سفر نه در حضر، نه در جنگ نه در صلح، ھیچکدا جآنحضرت 

نه در سختی نه در آسایش، ھیچگاه از ایشان جدا نشدند مگر اینکه به فردی 
 از آنان مأموریتی سپرده شده باشد.

 ه آن بین شیعه و سنی اختالفی وجود ندارد.درباراین واقعیتی است که  
این  ۀه مجموعککنیم  ن پرسش را مطرحید مجددا اییایب ششم:

ردند؟! در صورت دوم یکمان میحقیقتا مؤمن بودند یا تظاھر به اش صحابه
 کردند پس باید ھمواره در آرزوی این می تظاھر به ایمان و اسالمھا  آن وقتی

 ل و مصیبت شوند.کدچار مش ج بودند که پیامبر می
دانستند  می این موضوع را ج پرسش این است که در این صورت آیا پیامبر

کنند! و علیه ایشان  می اطالع داشتند که تظاھر به ایمانھا  آن یعنی از حقیقت
 ؟چینند! و قصد ضربه زدن به اسالم را دارند یا خیر می توطئه

! اند! بوده جاسخ مثبت است! پس نعوذ بالله مقصر خود آنحضرت پاگر  
گاه بودن از طرح کنار  را درھا  آن مآنان باز ھھای  چونکه ایشان با وجود آ

مسئولیت سپردند، تا ھا  آن اعتماد کردند، و بهھا  آن به خود نگه داشتند و
ن دلیل بر محبت یدانستند، که ا می را یک خانوادهھا  آن جاییکه ھمه مردم

شدید و عالقه فوق العاده آنان به یکدیگر بود. و بیانگر اینکه آنحضرت کامال 
 .بودندراضی و خوشنود ھا  آن از

کردند و  می را مدح و ستایشھا  آن بلکه از این گذشته حضرتش آشکارا
کردند. از این ھم مھمتر  می را مورد اعتماد معرفیھا  آن علنا در ھمه جا
خویشاوندی نمودند با دخترانشان ازدواج نمودند ھا  آن با جاینکه حضرتش 

ه در تمام مسائل در آوردند، و بلکھا  آن و دختران خودشان را به ازدواج
نمودند حتی در مسائل مھم و سرنوشت  می مشورتھا  آن کوچک و بزرگ با



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١١٤

 گرفتند! نمی سازی مانند جنگ و صلح بدون حضور و مشورت آنان تصمیم
ھفتم: یکی از حقایق تاریخی غیر قابل انکار که شیعه و سنی بر آن اتفاق 

که منجر به وفات  یارمیدر آخرین ب جنظر دارند این است که پیامبر گرامی 
ایشان شد، به ابوبکر صدیق دستور دادند به جای ایشان برای مردم نماز 

در تمام مدت مریضی آنحضرت س جماعت اقامه کند. بنابراین ابوبکر صدیق
و حضرت نتوانستند در مسجد حاضر  که از پنجشنبه تا دوشنبه طول کشید

ن امام برای مردم نماز ایستادند و به عنوا می ج شوند در محراب پیامبر
 .کردند می اقامه جماعت

 جدر حضور آنحضرت  ١انجام این مسئولیت بزرگ یعنی حدود یک ھفته
 ججانشینی ایشان را انجام دادن از دو حالت خالی نیست، یا رسول گرامی 

واگذار س با رضایت و اختیار کامل، در حالی این مسئولیت را به ابوبکر
اینکار را نداشته که این نعوذ بالله خیانت به امت کردند که ایشان صالحیت 

 !و امانت الھی است!!
با توجه به نفوذ و تسلطی که داشتند بر خالف میل و ھا  آن و یا اینکه

اوضاع را در کنترل خود گرفتند! و به زور خودشان  جرضایت پیامبر گرامی 
له این نقص را امام جماعت مردم معرفی کردند!! که در این صورت نعوذ بال

یعنی اینکه ایشان به عنوان  !در نبوت و سلب اعتماد از تبلیغ رسالت است
شده از روی ترس و اکراه کسانی را به  می پیامبر الھی که با وحی کنترل

نموده که نعوذ بالله خائن و  می ستایشھا  آن کرده و از می خود نزدیک
 !!اند! منافق و دشمن دین بوده
انه را بپذیریم پس از کجا معلوم که نعوذ بالله ایشان اگر این فرضیه احمق

از روی ترس و اکراه حقایق فراوان دیگری را از امت پنھان نکرده باشند؟!!! و 

                                           

 روز. مترجم. ١٢روز و به روایتی  ٥ -١



 ١١٥  ش صحابه: هفتم مسئله

دارد که ایشان مسائل زیادی را که جزو دین و وحی الھی  چه تضمینی وجود
 !!نبوده از ترس و اکراه به عنوان احکام شرعی به امت معرفی نکرده باشند؟!

با صحابه  این فرضیه پوچ که نتیجه دشمنی و کینه توزی گروھی
گردد، و در آنصورت  می است منجر به سلب اعتماد از دین خدا جالله  رسول

ھر چیزی که بوسیله آنان نقل شده قابل اعتماد نیست، از جمله قرآن کریم. 
نقل شده پس نعوذ ھا  شخصیت حتی ایمان ابوبکر و علی نیز بوسیله ھمین

از ابوبکر تا علی  جبالله ما ھیچ مدرکی برای ایمان شاگردان مدرسه رسول الله 
 ه یکدیگر.دربارو سایر صحابه نداریم، جز شھادت و گواھی خود آن بزرگواران 

ه تمام حقایق دینی آنزمان و قرآن کریم و سیرت نبوی و درباره کو بل
تب کشاگردان صادق م یگواھتمام تاریخ آن دوره سرنوشت ساز، جز 

 رسالت، ما چه مدرک و دلیل و برھانی در اختیار داریم؟!
اینکه خداوند متعال که خالق و برنامه ریز و کنترل کننده تمام  ھشتم:
 دانسته که آنان حقیقتا و در باطن نیز مانند ظاھرشان می بوده آیاآن اوضاع 

عقیده ما ھمین است  دانسته و قطعا می مسلمان و مؤمنند یا خیر؟ اگر
کنیم) پس خداوند  می از تو طلب آمرزشای  (خدایا از طرح چنین فرضیه

که در واقع خداوند را پسندیده بل جخودش نزدیکی آنان به رسول الله 
انتخاب کرده و از آنان  جرا برای ھمنشینی پیامبرش ھا  آن متعال خودش

از کالم مجیدش از  ۀآیھا  ده ستایش نموده است، آری خداوند حکیم دانا در
صحابه و یاران، از انصار و مھاجران از ایثار گران و انفاق گران، از دعوتگران 

 هکگر یصفت خوب دھا  ده و مجاھدان، از جان نثاران و فداکاران، و مظاھر
 مصداق اول تمام صفات اھل ایمان بوده ستایش کرده است.

این نقص در ربوبیت پروردگار  دانسته پس نمی اگر خداوند نعوذ بالله 
بر خالف ظاھر خوبشان، علیه ھا  آن دانسته که می و اگر !قادر و متعال است!

در کنار ھا  آن کنند، اما با این وجود به بودن می اسالم نقشه دارند و توطئه
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گاه می راضی جاش  پیامبر گرامی  شود و حضرتش را از حقیقت حال آنان آ
الله توھین به الله متعال است!!، و گویا ذات متعال او این نیز نعوذ ب کند نمی

نیز در این توطئه شریک است که سبب شده این عده غیر قابل قبول از نظر 
را بگیرند و بر اوضاع مسلط شوند، که در  جاطراف پیامبر گرامی  ھا، بعضی

 نتیجه حجت خدا بر مردم تمام نشود خداوند متعال خودش فرموده است:

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ بَّ�ِ ِ رُُّسٗ� مُّ � َ�ۡعَد  ٱ�َّ  ٱلرُُّسِل� ُحجَّ
ُ َوَ�َن   .]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥َعزِ�ًزا َحِكيٗما ٱ�َّ

] رسوالن بر  م دھنده تا برای مردم پس از [ارسالیرسوالنی مژده آور و ب
 له با عزت و فرزانه است.] نباشد و ال انیالله حّجتی [در م

اآلن مؤمن ھستند ھا  این دانست که می احتمال دیگر اینکه خداوند نھم:
اما در آینده مرتد خواھند شد و به وصیت امامت خیانت خواھند کرد! اما با 

را به حال خودشان باقی گذاشت و رسوا نکرد! و بر عکس از ھا  آن این وجود
ستایش نمود، و حقیقت ھا  آن نیز از جمی و پیامبر گرا آنان ستایش نمود!!

رد این نیز تھمت به خداوند متعال است که کحال آنان را برای مردم بازگو ن
 افتاد اتفاق بیفتد!!! می گویا ذات متعال او سبب شده که آنچه نباید اتفاق
 مزخرف طلب آمرزشھای  از خداوند متعال از مطرح کردن این فرضیه

با صحابه  یده دشمنیه الزمه عقکھا  رح این فرضیهکنیم. قصد ما از ط می
و اندیشه کسانی است که روایات دروغین و ضد عقل  است بیدار کردن تفکر

 دھد. نمی و محاصره کرده و فرصت اندیشیدنرا از ھر سھا  آن و قرآن،
محمد اش  اھل سنت عقیده دارند که خداوند متعال پیامبر گرامی دھم:
 فرماید: می را فرستاده تا اینکه دولت ایمان را بر قرار نماید چنانکه جمصطفی 

ن ُ�ۡطِ� ﴿
َ
ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن أ ِ وا َ�  ٱ�َّ

ۡ
ۡفَ�ٰهِهِۡم َوَ��

َ
ُ بِأ ن يُتِمَّ نُوَرهُ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ َولَۡو  ۥإِ�َّ

ِيٓ ُهَو  ٣٢ٱۡلَ�ٰفُِرونَ َكرِهَ  رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب
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 .]٣٣-٣٢[التوبة:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ 
رد مگر یپذ و الله نمی نندکخاموش ش یرا با سخنان خو خواھند نور الله می«

ه کاست  یذاتاو  *دارند ب سندافران ناپکند و اگر چه کامل که نورش را کآن
روز گرداند و اگر یان پین حّق فرستاد تا آن را بر ھمه ادیت و دیھدارسولش را به 

 .»دارندب سندان ناپکچه مشر
 فرماید: می و

ِيٓ ُهَو ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ  ۦۚ ُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب  .]٢٨[الفتح:  ﴾٢٨َشِهيٗدا ٱ�َّ
ن حّق فرستاد تا او را بر ھمه یت و دیه رسولش را به ھداک یآن ذاتاوست «

 .»بس است گواھی یبراره گرداند. و الله یان چیاد
به عنوان آخرین پیامبر الھی  جاین وعده خداوند است و رسول گرامی 

قطعا مسئولیت داشتند برای تحقق این وعده خداوند متعال تالش کنند. لذا 
روی زمین را تربیت کردند ھای  انسان گروھی از بھترین جپیامبر بزرگوارمان 

 را ازھا  آن تا دولت ایمان را بر قرار کنند، و با اجازه و توفیق خداوند متعال
 شرک بیرون آوردند و به گلستان ایمان وارد کردند، و به آنانھای  تاریکی

و اخالق را به خود نزدیک نمودند، آن پیامبر ایمان ھا  آن شخصیت بخشیدند و
جز این جان نثاران و مؤمنان نخبه  یو معلم کامل بشر ھیچ مشاور و ھمنشین

نداشت، لذا از میان آنان یک شخصیت را بیش از دیگران به خود نزدیک کرد 
و او را در چشم مردم بزرگ نمود و در مواضع سخت و دشوار به ایشان 

ه بودند و به وی مسئولیت سپرد، تا جائیکه اطرافیان ھمه ایشان را شناخت
 ج ت و منزلت بسیار واالیی که حضرتشگذاشتند، و جایگاه و شخصی می احترام

 به ایشان عنایت فرموده بودند برای ھمه مسلم شده بود.



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١١٨

 ایشان را مقام ومنزلت جپس اگر این شخصیت بزرگی که رسول الله 
که رفیع بخشید و در نتیجه، ایشان در چشم صحابه بزرگوار آنحضرت، چنان

شایسته بود جلوه کرد، اگر این بزرگمرد نمونه، واقعا اھلیت و شایستگی آن 
را دارا بوده که به عقیده ما قطعا ھم  جو اعتماد رسول الله  حسن ظن

 نظیر بی چنین است، معلم ایمان و اخالق کل جامعه انسانی و مربی عظیم و
درست تشخیص داده و درست تربیت کرده و  جبشریت محمد مصطفی 

 تربیت ایشان نتیجه داده است.
 که بیست جاما اگر ابوبکر صدیق اولین شاگرد نمونه مدرسه رسول الله 

را داشته، اھلیت و شایستگی  جو سه سال افتخار شاگردی آن رسول بزرگوار
ه شخص آن مقام و منزلت و آن حسن ظن و اعتماد را نداشته!، پس نعوذ بالل

مقصر است!! که مردی را بزرگ معرفی کرده و بارھا به او  جخود رسول الله 
ه بر دربارگردد و وصیت ایشان  می دانسته از دین بر می که رده،پمسئولیت س

به میل خودش دولت  و نعوذ بالله کند می باطل را یومت اسالمکقراری ح
 ، خدایا! ما را ببخش.کند می کفر برپا

 شاخص اول
ابوبکر صدیق آن بزرگمرد نمونه تاریخ بشر، الگوی واال و مرد آری 

بود و ھمواره در تمام فرازھای  جافتخارات تاریخ اسالم پس از رسول الله 
 زندگی بویژه در مواضع دشوار و سرنوشت ساز ھمراه و ھمدم آنحضرت بود. 

پیامبر عظیم الشأن اسالم که تمام کردار و گفتار ایشان انعکاس وحی 
ھی بود در سفر ھجرت بزرگترین حادثه تاریخ ساز اسالم که اولین گام ال

بزرگ در راستای تأسیس دولت اسالمی بود این شخصیت نمونه و رفیق و 
مونس دائمی و پیکر ایمان و اخالق و شجاعت و صداقت را با خود ھمسفر 
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 نمودند، سفر مبارکی که در آیات زرین و نورانی قرآن کریم انعکاس مستقیم
 و ابدی داشت، 

هُ ﴿ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ إِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه  ٱ�َّ
َ
ِينَ إِۡذ أ إِۡذ ُهَما  ٱثۡنَۡ�ِ َ�َفُرواْ ثَاِ�َ  ٱ�َّ

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ٱۡلَغارِ ِ�  نَزَل  ٱ�َّ
َ
ُ َمَعَناۖ فَأ َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  ٱ�َّ

يََّدهُ 
َ
ِينَ وََجَعَل َ�َِمَة  ۡوَهاِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥَو� ْ  ٱ�َّ � َ�َفُروا ۡفَ�ٰ ِ َوَ�َِمُة  ٱلسُّ ِ�َ  ٱ�َّ

 ۗ ُ وَ  ٱۡلُعۡلَيا  .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ٱ�َّ
ه کرد کاری یرا قت الله ھنگامی او ید، در حقینکاری نیامبر) را یاگر او (پ«

ه در غار کردند، ھنگامی کرونش ی] ب هکتن بود [از می از دو یکه کافران در حالی ک
گفت: نگران مباش. بی گمان الله با ماست. پس الله  ار خود مییه به کآنگاه  بودند،

د توان داد و یدید را نمیھا  آن هکانی یرد و او را با سپاھکآرامشش را بر او نازل 
ه برتر است و کد) است یح) را فروتر قرار داد و آرمان الھی (توکافران (شرکآرمان 

 .»روزمند فرزانه استیالله پ

 دومین شاخص
امبر یپازدواج تاریخی  جبارز در زندگی عجین شده ابوبکر با رسول الله  
است که افتخار ب گرامی ابوبکر صدیق ربا عائشه صدیقه دخت ج یگرام

و خانواده ایشان بود زیرا که عائشه به دستور س بزرگی برای حضرت صدیق
 خداوند متعال مادر مؤمنان شد:

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ أ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 .]٦[األحزاب:  ﴾أ

] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش  ارھایکامبر به [تصرف در یپ«
 .»ھستندھا  آن مادران
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  سومین شاخص
فرد به ترین  صدیق اینکه در غزوه بدر نزدیکبارز در زندگی ابوبکر 

ابوبکر صدیق بود، در عریش یا سایه بانی که برای حضرتش  جالله  رسول
 نبود. س و ابوبکر جدرست کرده بودند ھیچکس دیگر جز رسول الله 

که منحصر به فرد است و برای کس دیگری س ابوبکر صدیق ویژگی دیگر
است. قبال عرض شد که  جرسول الله تکرار نشده امامت مسلمین در حیات 

در مرض وفاتشان دستور دادند که ابوبکر امامت مردم را در ج  رسول الله
این س نماز به عھده داشته باشد و در تمام مدت مریضیشان ابوبکر

 مسئولیت را به عھده داشت.
 کتب مسلمانانترین  در صحیح و مواضع فراوان دیگری راھا  این نمونه

 جرا از دید رسول الله س یافت که برتری و منزلت ابوبکر صدیقتوان  می
آن معلم  جکه ایشان چقدر به پیامبر گرامی دھد  می ، و نشانکند می ثابت

نسبت به این  جشفیق و مربی بزرگوارش نزدیک بوده و آن رسول معظم 
 اند. شاگرد صادقشان چقدر لطف و محبت داشته
و شخصیت استثنایی ابوبکر  آری این خصوصیات و جایگاه ممتاز

را وادار کرد ایشان را به خالفت  جبود که تمام صحابه رسول الله س صدیق
انتخاب کنند و از ته دل با این شخصیت جامع الشرایط بیعت نمایند، و در 

از کنند  می ھر آنچه که ایشان به مصلحت اسالم و امت اسالمی امر و نھی
وان مدیر توانا با پشتیبانی و حمایت کامل شان تبعیت نمایند، ایشان به عنیا

دعوت و جھاد را به ھرسو اعزام نمود، و ھای  کاروان جامعه اسالمی آن روز،
 ردند.ککشورھا را با یکی پس از دیگری فتح 

ت یسر انجام عمر فاروق را برای خالفت پیشنھاد کرد و مردم ھم شخص
ت عموم از دل و یاتفاق و رضاط الزم بود با یشرا یه داراک شان رایا یپیشنھاد
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 تمام مردم صادقانه و با احترام کامل از ایشان اطاعت رایردند زکجان انتخاب 
نمودند، بدون اینکه سلطه قوم و قبیله و پلیس و مال و ھدایایی مانند بعضی  می

وفات نمود س جوامع کسی را به اطاعت وادار کند، وقتی ھم که حضرت صدیق
 دفن گردید. جمام مسلمانان در کنار رسول الله با رضایت و موافقت ت

و منطقی این است که علت و انگیزه این محبت و احترام فوق  پرسش عقلی
العاده به ایشان ھم در زندگی و ھم پس از مردن چه بود؟ پاسخ روشن است، 

شان  در تمام مدت بیست و سه سال زندگی جعلت این بود که رسول الله 
 سپردند. می کنار خود داشتند و به ایشان مسئولیت ھمواره ایشان را در

درست بوده پس  -چنانکه ما معتقد ھستیم -اگر ھمه این جریانات 
بوده است.  جابوبکر صدیق بخشی از تحقق مقصود بعثت پیامبر گرامی 

 جخود رسول الله آن را  (یعنی اقامه حکومت اسالمی که مقدمات و فاز اول
انجام دادند، و ادامه و تقویت و استمرار آن بوسیله ابوبکر صدیق و سپس 

پس این سایرخلفای راشدین انجام گرفت.) و نعوذ بالله اگر اشتباه بوده 
 !است جاھانت به مقام شامخ و مقدس آن پیامبر عظیم الشأن 

 سالم !!! پس آیا عقلمقصود بعثت آنحضرت تحقق نیافته استبنابراین 
انجام گرفته بر خالف میل  جرد که گفته شود آنچه بعد از رسول الله پذی می

بوده است در حالیکه علت و انگیزه اینکه ابوبکر در  جو رضایت آن حضرت 
 جچشم مردم بزرگ شده و مورد احترام و تعظیم قرار گرفته خود رسول الله

 !اند؟ بوده
تد شدند یعنی از مر جاینکه اگر صحابه بعد از وفات رسول الله  یازدھم:

شان  دین اسالم برگشتند. پرسش این است که به کدام دین برگشتند؟! زندگی
به گواھی تاریخ و گواھی تمام جامعه بشری در زمان ھا  این که روشن است،

خدا را به یکتایی پرستیدند، نماز را برپا داشتند، زکات را ادا شان  حکومت



 گفتگوی عقالنی با شیعیان     ١٢٢

به خانه خدا حج کردند، و در راه خدا کردند، و ماه رمضان را روزه گرفتند و 
جھاد نمودند، کشورھا را فتح کردند، حالل را حالل و حرام را حرام دانستند و 
ھیچ چیز از احکام دین اسالم را ترک نکردند، در حالیکه دین زمان جاھلیت بر 

 !اند؟ به کدام دین برگشتهھا  این خالف این مسائل بوده پس
امامت را غصب کردند، و شخص ھا  این بگویندھا  ممکن است بعضی

 !دیگری را غیر از صاحب اصلی آن به عنوان امام یا خلیفه انتخاب نمودند
گویند: کسی که زمام خالفت را بدست گرفت یک نفر و از یک  می عاقالن

قبیله بود پس سایر قبایل چگونه راضی شدند که برای اینکه فردی از قبیله 
را خراب شان  برگردند و آخرتشان  د از دیندیگری خالفت را بدست بگیر

که ھیچ وجه مشترکی با خلیفه ھا  این کنند؟!! وشگفت انگیز اینکه ھمه
و در کنارش بایستند و تمام  چرا اطاعت کنندچون و  بی ندارند از یک مرتد!!

اقامه دینی که با دین پدرانشان ھم مخالف است بجنگند!! آیا عمر را برای 
و شھامت و مردانگی و حساسیت در برابر دین  ؟! آیا غیرتاین تناقض نیست

کرد  می علیه کسی که به دین دیگری دعوتھا  آن کرد که نمی و شرف تقاضا
که اصال به آن قانع نیستند شورش کنند؟!، به ادعای شیعیان اثناعشری مگر 
نه این است که ابوبکر بر منصب خالفت مسلط شده و امامت را که اصلی از 

خواھد که بقیه دین را  می دین است لغو نموده است؟! آنگاه از مردم اصول
شما شیعیان اثناعشری دین بدون  یبپذیرند در حالیکه باز ھم به ادعا

 !ندارد؟ یامامت در نزد خداوند ھیچ ارزش
منھای  –از این فراتر ابوبکر از مردم خواسته که در راه اقامه این دین 

ه دفاع از آن جان بدھند! شگفت اینکه ھمه مردم جھاد کنند، و در را -امامت
با کمال میل و رضایت کامل و بدون چون و چرا از ابوبکر صدیق (به ادعای 

کنند، دینی که بدون امامت و  می شیعیان اثناعشری غاصب خالفت) اطاعت
 بدون بیعت با امام تعیین شده و از طرف خداوند، ھیچ ارزشی ندارد؟!!



 ١٢٣  ش صحابه: هفتم مسئله

گر یھزار نفر دھا  ده برند، اما می واقعا سودای  میان عدهفرض کنید در این 
و  دھند؟! عقل سالم این احتماالت می چرا برای منفعت چند نفر جان

از روایات نادرستی نشأت گرفته ھا  پذیرد، زیرا ھمه این فرضیه نمی راھا  فرضیه
ت که به دروغ به اھل بیت نسبت داده شده است، پس بر اساس این گونه روایا

ل حسد و یامت بزرگ فقط به دل یکم صادر نمودند که کپوچ و دروغین ح
بود نعوذ  جداماد و پسر عموی پیامبر  هکس طالب یبن اب یبا عل یدشمن

 !ن چه عقل و منطقی است؟ی! ااند! بالله مرتد شده و از اسالم بر گشته
با ابوبکر که ھاشمی و قریشی نبود حسد و دشمنی نکردند، با کسی 

که تمام قبایل ای  حسادت و دشمنی کردند که از قبیله بنی ھاشم بود، قبیله
 !و جامعه عربی آنروز در جاھلیت و اسالم به آن تعظیم و احترام داشتند!

شمار  بی کند می دالئل عقلی که اینگونه ادعاھای باطل و تخیلی را رد
ھستیم که کنیم، ومطمئن  می گذرا اکتفاھای  است ولی ما به ھمین اشاره

را شان  را برای پذیرش حق باز کرده و عقلھا  آنھای  دل کسانی که خداوند
را به فکر و تأمل وادار ھا  آن بیدار نموده باشد ھمین مقدار کافی است که

کند و از خداوند بخواھند که آنان را به سوی حق ھدایت کند، و خداوند به 
ریسمان او چنگ بزند و انتھایش ھر کسی که به  بی اقتضای لطف ومرحمت

 به او پناه ببرد توفیق و ھدایت و رستگاری خواھد داد.
 
 



 

 

 پایانقبل از  

 ما را ھدایت وھای  دل کهدر پایان از خداوند منان مسئلت دارم 
را بیدار نماید و به ما توفیق فھم و درک درست عنایت فرماید. و ھایمان  عقل

محفوظ بدارد و تمام امت را در زیر پرچم قرآن و سنت ھا  تمام فتنهما را از 
 متحد و متفق بگرداند. جصحیح ھادی امین 

لی سیدنا صلی الله عوکننده دعاھاست.  یقینا ذات یگانه او شنوا و اجابت
 ین.صحبه أجمعمحمد وآله و

 کنیم: می در پایان این کتاب مختصر دو یاداشت کوتاه را اضافه
اینکه ما عقیده داریم محبت اھل بیت جزو دین است و ما خود را  اول:

دانیم که برای نزدیک شدن به خداوند متعال  می در دین خداوند متعال ملزم
ر نماز ل بیت رسول الله محبت داشته باشیم، بلکه ما عقیده داریم در ھبا اھ

درود و سالم فرستادن از واجبات نماز است که بدون آن نمازمان ھا  آن به
شود. اما در عین حال بر پایه منھج علمی و عقالنی که این کتاب  نمی کامل
از آن است معتقدیم روایات جعلی و عقاید مبنی بر این روایات که ای  نمونه

 .ه اھل بیت نسبت داده شده به ھیچ وجه درست نیستب
 و جوامع وھا  شخصیت ینکه در این گفتگو روی سخن ما با افراد وا دوم:

نیست بلکه با روایاتی است که این عقاید ضد عقل و منطق بر اساس ھا  ملت
ن است که با گفتگوی عقالنی ثابت کنیم این یآن بنا شده است. ھدف ما ا

به ھیچ وجه به اھل بیت ھا  آن عقاید با یکدیگر تناقض آشکار دارد و نسبت
 .درست نیست
ع بیشتر از تناقضات این عقاید و اینکه چقدر با عقل و منطق برای اطال

ارزشمند آیت الله ھای  کتاب کنیم به می سلیم منافات دارند از شما دعوت



 ١٢٥  قبل از پایان

العظمی سید ابوالفضل برقعی قمی مراجعه فرمایید، ایشان تألیفات فراوانی 
یکی از مھمترین تألیفات ایشان کتاب  ارزش خواندن داردھا  آن ۀدارد که ھم

بت شکن است که تناقضات و ضد عقل بودن روایات اصول ای  صفحه ٨٠٠
کافی را بررسی کرده است و از سازش بزرگی که علیه اسالم و پیروان اسالم 

سخنانی  آیت الله برقعی قمیھای  کتاب اشته است. واقعا درشده پرده برد
 نوشته شود.که ارزش دارد با آب طال  ھست

یدواریم که اینگونه گفتگوھای عقلی، تفکر و اندیشه جدی را در پایان ام
پرده از روی حقیقت بردارد در جامعه، بویژه در میان کسانی که  که بتواند

حقیقت ھستند، بیدار کند و امت را در زیر یک پرچم با محور  در جستجوی
جمع کرده و  نیاجمعش تیبا فھم صحابه و اھل ب قرآن و سنت صحیح
 متحد گرداند. آمین.

***** 

 ق. ھـ١٤٢٩ان ترجمه عصر جمعه نھم محرم الحرام یپا
 خورشیدی..١٣٨٦دی ماه  ٢٨برابر با 
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