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  مقدمه

 به نام خدا
 .م و درود بر پيامبر اسالم و خاندان پاكش و اصحاب وفادارشسال 

اليل شيعيان در مقابل اهل سنت در اين مقاله مختصر به بررسي يكي از د
 .معناست كنيم كه دليلي پوچ و بي يو ثابت م ،پردازيم مي

 شما خواننده گرامي نيز دائم ديده باشيد كه در هنگام مناظره بين يكشايد 
فالن  :اني شيعي مرتب مي گويدروح ،نفر از اهل سنت شيعه با يك روحاني
 ،ثبت شده از فالن عالم ،اهل سنت (كه به نفع شيعه است) در فالن كتب از حديث

كنند و  ميآنها اشاره به احاديث موجود در كتب  و براي مقابله با اهل سنت دائماً
حال ما در اينجا داليل متعددي  ،خواهند بدينوسيله حقانيت خود را ثابت كنند مي

و اين دليل  ،را ذكر مي كنيم كه وجود اين احاديث دليل بر حقانيت شيعه نيست
 .باشد عيان به هيچ عنوان صحيح نميشي

 اجتهاد
در تضاد  ن استدالل شيعيان كامالًاولين دليل ما مسئله اجتهاد علما مي باشد كه با اي

 است.
و اخبار را بدون  اخباري كه تمام احاديث مسلكهمه مي دانند كه به جز 

در  البته (كه كنند و معتقد به صحيح بودن همه آنها هستند اجتهاد قبول مي
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0Fاشتباهند

اجتهاد و بررسي احاديث  قرار دارد كه به مقابل مكتب اصولي) در 1
ها  راي مكتبي اصولي هستند و در حوزهو حتي شيعيان نيز دا ،پردازند مختلف مي

 دهند و به عالمان خود درجه اجتهاد مي مشغول تدريس و بررسي اخبار هستند
 ،از آن طرف ،(توسط مجتهدي ديگر) و تمامي اخبار كتب خود را نيز قبول ندارند

 هستند اماماهل سنت نيز داراي اجتهاد هستند و در فروع دين نيز داراي چهار 
بن حنبل) پس موضوع اجتهاد منحصر به هر دو احمد  شافعي و ،ابوحنيفه ،(مالك

معناي اجتهاد يعني اينكه از ميان احاديث صحيح و  و اصالً .طرف ماجراست
(علم  كه اينكار را با بررسي سند حديث ،احاديث صحيح را بيرون بكشيد ،ضعيف

1Fاحاديث انجام مي دهندالرجال) و متن حديث و موارد ديگر تشخيص 

چونكه  ،2
شما هر حديثي كه بخوانيد مطمئن باشيد كه به احتمال قوي حديث ضد آن نيز 

همينطور احاديث جعلي فراواني كه توسط يهوديان يا مسيحيان يا  ،موجود است
2Fافراد غالي و دشمنان اسالم وارد كتب شيعه يا سني شده اند

بايست  پس مي ،3
 نمود. ياحاديث مختلف را بررس

                                                 
هر حديثي كه از ما به شما  :باشند كه در آنها آمده و امامان مي ص احاديث فراواني از پيامبر -1

رسيد و با قرآن مخالف بود آن حديث را به ديوار بزنيد و قبول نكنيد، پس طبق اين احاديث 
ريون قبول نكنيم ما حديث جعلي نيز داريم و چنانچه اين احاديث را نپذيريم و همچون اخبا

 شود.  پس خود اين احاديث اشتباه هستند و در هر دو صورت ادعاي اخباريون رد مي
اديث كنند ، مثل اح بينيد كه احاديث را نيز طبق ميزان سنجش خود طبقه بندي مي و مي -2

 صحيح يا ضعيف يا مرسل و... 
ب شيعه و سني شده، همانطور همانطور كه از جانب يهوديان و مسيحيان داستانهايي وارد كت -3

 نيز از كتب شيعه ممكن است احاديثي وارد كتب اهل سنت شده باشد يا برعكس.
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گوئيد در كتابهاي اهل سنت فالن  ز شيعيان مي پرسيم اينكه دائم ميحال ما ا
 !؟ود بفرمائيد اجتهاد چه معني داردش پس مي ،وجود دارد و فالن حديث مطلب

و آيا شيعه  ،پس اجتهاد را بايد كنار گذاشت ،اگر قرار باشد هر حديثي را پذيرفت
3Fر كتب اربعه شيعه(حتي د هر حديثي كه در كتب خويش دارد

يا  ؟كند ) قبول مي1
پس اجتهاد  ،؟كند را بررسي مي اينكه توسط مجتهدين خود احاديث مورد نظر

و اين منحصر به خود شيعه نيز  نمي كنيميعني همين كه ما هر حديثي را قبول 
4Fهست

2. 

 محققين ضد اسالمي در غرب
و احاديثي را از  الببراي توجيه عقايد خود مط ،غربي مخالف با اسالم محققين

كه حتي ممكن است از آن مطالب بر ضد شخصيت  ،كشند بيرون مي كتب مسلمين
: اي كه فوري روحانيون شيعي مي گويند بيني آنوقت مي ،استفاده كنند صپيامبر

 !! ؟مگر هر چه در كتب ما ثبت شده صحيح است ،آقا

                                                 
صول من كتب اربعه شيعه: كافي، من اليحضره الفقيه، استبصار و تهذيب كه مثالً در األ -1

حديثي مي باشد مبني بر اينكه االغي بنام عفير كه از نسل االغ كشتي  237ص 1الكافي ج
پدر و مادرم فدايت شود و ...، پس  :به گفتگو پرداخته و گفته صحضرت نوح بوده با پيامبر

 آيا اين حديث كليني قابل قبول است؟!!
اگر اينطور باشد شما علم الرجال، علم درايه، تاريخ و عقل را كنار بگذاريد و تنها هر حديثي  -2

 يثي به ضرر شماست قبول نكنيد!!كه در كتب اهل سنت به نفع شماست قبول كنيد و هر حد
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رسد  سنت مي لپس ما نمي دانيم چرا وقتي نوبت به مجادله خود ايشان با اه
جوابي كه شيعيان به غربيان مي دهند اهل  ،؟!!از كتب ايشان مطالب مي آورند دائماً

 توانند به خود شيعيان بدهند. مي سنت نيز
اگر  مثالً ،كنند را كه به نفع خودشان است قبول ميتازه شيعيان فقط احاديثي  

طور حتم شيعيان  هباشد ب شيعه عقايد در فالن كتاب از اهل سنت مطلبي به ضرر
حديثي   يا حضرت عمر  ولي چنانچه بر ضد حضرت ابوبكر ،كنند قبول نمي

 .اشد با جان و دل آن را مي پذيرندب

 احاديث كتب شيعه
آيا در كتب  :و ما مي پرسيم ،است حديث خود شيعيان مورد بعدي پيرامون كتب

نين سخني را بلهي چشيعه هيچ مطلبي بر ضرر شيعه نيست؟ به طور حتم هيچ ا
متوجه احاديث  ،احاديث بحاراالنوار را بررسي كند اگر كسي مثالً ،گويد نمي

در كتب  (و ممكن است دو عدد شاخ در آورد) و يا حتي وحشتناكي خواهد شد
دوق شيخ ص نوشتة الفقيهه من اليحضر كتاب مثل ،باشد اصلي شيعه نيز مطالبي مي

آمده منصور از امام ابوعبداهللا صادق(ع) ذيفه بن كه در روايت محمدبن سنان از ح
5Fو هيچگاه كمتر از آن نمي شود! ،روز است 30رمضان  : ماهگفت كه

حتي در  يا .1
دانند اعتقاد به چنين  ي بر تحريف قرآن دارند كه همه ميكتب خود مطالبي مبن

مثل كتاب اصول كافي كه از علي بن حكم از هشام بن سالم از  ،امري كفر است
 ص : قرآني كه جبرئيل براي محمد(ع) روايت كرده كه گفت داهللا صادقوعبامام اب

                                                 
 .169ص 2يحضره الفقيه ج من ال -1
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6Fآورد هفده هزار آيه بود!

ريخ يعقوبي كه در آن در كتب تاريخي شيعه مثل تا يا 1
(اين ازدواج در  ر نوشته شدهكلثوم دختر فاطمه زهرا با حضرت عمازدواج ام 

) كه اين ازدواج زياد دهنيز آم االحكام شيخ طوسي تهذيب بحاراالنوار و ،كافي
 يا مسئلة و .و علت آن نيز روشن است ،مورد خوشايند روحانيون شيعه نيست

 نهي شده است اين عملساختن قبور كه در احاديث زيادي در كتب خود شيعه از 
يا  كند؟) سازد يا برعكس اين احاديث عمل مي(و آيا شيعه روي قبور را نمي 
كه بيش از يكصد حديث  ،قت و به طور جداگانهمسئله خواندن نمازها در پنج و

پس در كتب شيعه نيز مطلب بر ضد شيعه  كتب شيعه پيرامون اين مسئله هست.در 
و به هر دليلي كه علماي شيعه بخواهند آنها را رد كنند علماي اهل  ،موجود است

 اگر بگوئيد اين احاديث ما جزء احاديث مثالً ،سنت نيز همان دليل را مي آورند
احاديث مورد نظر شما ضعيف  :د گفتناهل سنت نيز خواه ،ضعيف هستند

 .هستند

 طرفي اهل سنت بي
مطلب مهم ديگر اين است كه وجود احاديثي در كتب اهل سنت كه بيانگر صفات 

تواند مرتب مورد استناد شيعيان قرار  نمي ،مي باشند خوب حضرت علي
دارند و بر عكس او را دوست چونكه اهل سنت با حضرت علي دشمني ن ،بگيرد

ولي چنانچه  ،دارند و وجود چنين احاديثي در كتب اهل سنت امري عادي است
چونكه  ،در كتب شيعه باشد بسيار تعجب آور است حديثي به نفع حضرت عمر

شيعيان كينه حضرت عمر را در دل دارند و او را غاصب خالفت الهي مي دانند!! و 
                                                 

 .كتاب فضل القرآن 634ص 2صول من الكافي جاأل -1
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!! كرده و باعث سقط جنين او شده استمضروب  معتقدند كه حضرت فاطمه را
وجود چنين احاديثي كه  ،پس با وجود چنين افكاري كه در ذهن شيعيان بوده است

 احاديثي كه مثالً .باشد بسيار عجيب است حضرت عمر يا حضرت ابوبكربه نفع 
و عثمان و عايشه داشته اند  ،عمر ،فرزند با نام ابوبكر ،مان ديگرحضرت علي يا اما

وسط تشيع (كه البته تمامي اين احاديث ت يا تعريف و تمجيدهاي ائمه از خلفا
كلثوم دختر علي با يا روايات مربوط به ازدواج ام  د)شو صفوي حمل بر تقيه مي

هست  يدر كتب اصلي اهل سنت مطالب :و چنانچه كسي بگويد و غيره ...  عمر
: شما هم دو گوئيم در جواب مي .نرا قبول دارندو مجتهدين آنها تمامي احاديث آ

آنها تمامي احاديث ديگر اين كتب را نيز مجتهدين راه بيشتر نداريد يا اينكه مثل 
نها را ر و صحابه هستند يا اينكه تمامي آعم ،احاديثي كه در مدح ابوبكر ،ريدبپذي

چون يا  ،توانيد فقط قسمتي را به نفع خود گزينش كنيد اشتباه بدانيد و شما نمي
تازه در كتب  .اريد يا نداريد و راه سومي نيستجتهاد علماي اهل سنت را قبول دا

اصلي اهل سنت نيز مطلبي راجع به خالفت بالفصل از جانب خداوند در غدير 
احاديثي  -1 :توان احاديث ايشان را به دو دسته تقسيم كرد بلكه تنها مي ،خم نيست

شما ربطي  عقايدن احاديث نيز به كه در مورد مدح علي و اهل بيت هستند كه اي
7Fعقايدي چون خالفت بالفصل ،ندارد

لغزشي را از يكي  احاديثي كه مثالً -2 و... 1

                                                 
بسياري از احاديث ثبت شده در مدح علي هستند و بيانگر صفات خوب او و ربطي به  -1

حاديثي خالفت كردن از جانب خداوند و جانشيني ندارند و در مورد ديگر صحابه نيز چنين ا
باشد، مثل دادن پرچم در جنگ به علي يا من شهر علم هستم و علي باب آن و غيره ... كه  مي
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8Fاز صحابه يا خلفا نقل كرده

كه آنها نيز ربطي به مسائل مطرح شده شما ندارد و  1
دانند و براي همين لغزشهاي ايشان را  ت نيز خلفا و صحابه را معصوم نمياهل سن
 .معناست مطرح نمودن اين خطاها بي و رده اندثبت ك

شخصي غربي و بي طرف را  ،براي قضاوت بين شيعه و سني :گوئيم ما مي
پيامبر جانشيني  در مورد مسئله خواننده گرامي بداند اكثر محققين غربي ،بياوريد

ه كتب شيعه اسالم بيشتر با اهل سنت موافق هستند و اگر شيعه بگويد كه غربيان ب
 ،خوانند كنند و بيشتر كتب اهل سنت را مي نها اعتنايي نميدسترسي ندارند و يا به آ

كنيد و  تب اهل سنت داليل خود را مطرح ميمي گوئيم: شما كه دائم از ميان ك
خوب هم اكنون نيز  ،خواهيد كه از اين طريق ادعاهاي خود را به اثبات برسانيد مي

  .پس شما نبايد معترض شويد ،خوانند ت را ميغربيان همان كتب اهل سن
در ضمن بايد از خودتان سوال كنيد كه چرا فالن عالم اهل سنت با وجود اين 

باز سني مانده و چرا شيعه نشده است؟ آيا تمامي آنها  ،احاديث در كتب خويش
و  ،دليل اين است كه آن عالمان احاديث ديگري نيز دارند !؟وده اندمتعصب ب

به طور كلي و جامع و از  ،و بنابراين .ر مطالبي بر ضد اين احاديث شماهمينطو
ولي شيعه  ،روي تمامي احاديث متوجه شده اند كه مذهب شيعه قابل قبول نيست

                                                                                                                     
توان از آنها معناي خالفت بالفصل از جانب  به فرض صحيح بودن اين احاديث باز هم نمي

 خدا را بيرون كشيد .   
الً در فالن مكان ابوبكر يا خواهد بگويد كه مث كشد و مي شيعه دائماً اين احاديث را بيرون مي -1

اشتباه كردن ديگران چه ربطي به خالفت بالفصل  :عمر اشتباه كرده اند، بايد به اينها بگوئيم
دانيم و اين شما هستيد كه امامان خود را بدون هيچ  علي دارد و تازه ما آنها را معصوم نمي

 لغزش، سهو و خطايي مي دانيد.
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در صورتيكه  ،كشد اين علما را به نفع خود بيرون ميآيد و تنها يك حديث از  مي
نه اينكه  ،بررسي كند بايد كل آن كتاب را و احاديث ديگر و نظرات علما را

9Fگزينشي عمل كند

هاي يك  بلكه بايد قرينه ،كشدبو تنها خبرهاي واحد را بيرون ، 1
 .ن و ساير موارد را نيز بررسي كردخبر و روات و متن آ

                                                 
گوئيم: بسياري از  كنند، مي همين كار را در مورد شيعيان مياگر شخصي بگويد اهل سنت نيز  -1

 مطالب مربوط به اصول و عقايد خرافي و اشتباه كه در شيعه هست با قرآن قابل اثبات است
داند و در قرآن نيست)  (مثل خواندن غيرخدا يا خالفت و امامت كه شيعه از اصول دين مي

و بيشتر متكي به احاديث  ،سي در قرآن نداردولي داليل شيعه بر ضد اهل سنت پايه و اسا
(مثل خالفت بالفصل علي يا وجود امام زمان يا ساختن قبور ائمه يا گريه و زاري براي  هستند

حسين و...) و البته احاديثي نيز كه مورد پسند شيعه است نه احاديث مخالف با عقايدشان، 
ان مناظره كند چونكه عقايد اينها در شود توسط احاديث با ايش بنابراين اهل سنت مجبور مي

و اگر هم بخواهد از كتب خود اهل سنت دليل آورد بطور حتم داليل بيشماري  ،قرآن نيست
كنند، در ضمن خيلي از منابع اوليه اخذ حديث در  دهد ولي شيعيان آنها را قبول نمي ارائه مي

و چنانچه متن آنها موافق با  ،شيعه نيز از اهل سنت است. متن احاديث مهمتر از سند آنهاست
احاديث موافق  إلولي به پيامبر يا امام نمي توان نسبت داد، بنابراين ،قرآن بود، مي توان پذيرفت

گيرند ولي بالعكس شيعيان چنانچه  با قرآن كه در تشيع است مورد استناد اهل سنت قرار مي
شوند چونكه براي عقايد  مي بخواهند احاديث خود را با متن قرآن مطابقت دهند دچار مشكل

خود متني در قرآن ندارند، مثالً براي خالفت بالفصل علي يا براي تولد و وجود امام زمان يا 
و اگر هم بخواهند با معجزات و آيات قرآني قياس كنند كه امري  ،نص براي فرقه اثني عشريه

كنند.  يات قرآن تحميل ميو مي بينيم كه بيشتر علماي شيعه احاديث خود را بر آ ،اشتباه است
شويم كه همان احاديث مورد استناد اهل سنت كه در كتب شيعه هستند  در انتها نيز متذكر مي
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 بازي در تشيع حقه 
خواهند به كتب اهل سنت  ر اين است كه علماي شيعه وقتي ميمورد مهم ديگ

الت قبل كنند و جم ي را به صورت گزينشي انتخاب ميلبآيند و مط مي ،اشاره كنند
به فالن عالم از اهل سنت آورند و سپس آن سخن را  و بعد از آن مطلب را نمي

 ،(يا در جمله بعدي) در صورتيكه آن عالم در صفحه بعدي كتابش ،دهند نسبت مي
شخصي و يا حتي آن جمله مورد نظر را از  ،نظر و اعتقاد خود را بيان داشته است

 و نظر خودش نبوده است. ،ديگر بصورت نقل قول آورده است

 طرف اشخاص بي
يث در كتب اهل سنت فقط و تنها شما اين دليل خود را مبني بر وجود احاد

(تازه آن هم طبق مطالبي كه بيان شد  توانيد در مقابل خود اهل سنت بيان كنيد مي
توانيد  ما باشد نميمقابل شطرف در  است) و چنانچه شخصي مسيحي يا بي اشتباه

چون آن مسيحي خواهد گفت كه من نه كتب شيعه را  ،چنين داليلي را بيان كنيد
اي ديگر چون  در ضمن ممكن است فرقه ،قبول دارم و نه كتب اهل سنت را

 بهائيت بيايند و از كتب شيعه مطالبي را براي صحت عقايد خود بيرون بكشند
 كنيد؟ هاي ديگر را قبول مي ا فرقهبهائيت ي پس آيا شما ،(مثل ظهور منجي)

 
 
 

                                                                                                                     
توان پذيرفت و اين  نيز بايد بررسي شوند و چنانچه صحيح بودند قابل قبول است وگرنه نمي

 مسئله ميان هر دو طرف شيعه و سني مشترك است. 
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 مسئله آخرت و پيشگاه عدل الهي
پرسند كه در كتب  است كه در جهان آخرت از شما نمي ديگر اين مسئله بسيار مهم

بلكه در آن  ،يا حتي در كتب خود شيعه ؟!!اهل سنت چه چيزي نوشته شده بود
و  ،ودش از شما سوال مي نه آهمه در مورد قرآن و عمل نمودن ب جهان اول از

(و ديگر موارد صحيح  صريح و عقل متواتر سنت ،احاديث نيز چنانچه با قرآن
گيرند و صرف  قبول قرار مي پرسش يا وردبودن حديث) مخالفت نداشته باشند م

 ،تاينكه حديثي در فالن كتاب از فالن عالم ثبت شده دليل بر درست بودنش نيس
داراي  وحي الهي نبوده اند و حتماً معصوم و مجهز به لماچونكه به طور حتم آن ع
توان تمامي احاديث ثبت شده توسط ايشان را قبول كرد و  خطاهايي بوده اند و نمي

تطبيق دادن متن  ،د و مهمترين راه بررسيآن احاديث را بررسي نمو بايست مي
مراحل و همچنين عقل و  صو سپس سنت متواتر پيامبر ،احاديث با قرآن است

 هاي ثبت شده آن و تاريخ. حديث و قرينهچون بررسي سند  يديگر
احاديث  ،تعصب داشتن بدون در ضمن الزم به تذكر است كه علمايي 

اميدواريم بقيه علما  ،عالمه آلباني مثل عالمه برقعي و ،گوناگون را بررسي كرده اند
   .ان شاءاهللا ،روش را انتخاب كنندنيز همين 

 
 پايان

 هجري شمسي 1386 پاييز
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