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  :نويسنده
 عبد اهللا حيدري                       



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سخن آغاز
والسالم علي رسـوله محمـد و علـي آلـه و      الحمدهللا رب العالمين والصال

  :صحبه أجمعين و بعد
خداوند منان را سپاسگذارم كه توفيق داد هديـه ارزشـمند   ! خواننده گرامي

ديگري خدمت شما تقديم كـنم، شـكي نـدارم كـه بـراي انسـانهاي عاقـل و        
هديه اي بهتر از كتاب نيست، اينكه محتواي كتاب بـا ذوق خواننـده   هدفمند 

موافق باشد يا نه، بستگي به روحيه هر خواننده دارد، اما كساني كه به فرهنگ 
و انديشه و اصالح طلبي ديني عالقه مند باشند اين موضوع براي شـان مهـم   

ريـد و بـا   مهم اين است كه شما با چنين انگيزه اي كتاب را دوست دا. نيست
كتاب خستگي شما را رفع مي كند، درد شما را تسكين  ،كتاب انس مي گيريد

مي دهد، دلهره شما را بر طرف مي كند، در يك جملـه كتـاب خوانـدن و بـا     
  .كتاب مأنوس بودن كار انسانهاي بزرگ است

  :رشد انديشه
انسان از لحاظ فكر و انديشه نيز روز به روز رشد مـي كنـد و بـزرگ مـي     

و عينا مثل اينكه سن انسان باال مي رود و هر روز پخته تر و متين تـر و   شود
بـا   ،قوي تر مي شود فكر و انديشه او نيز هر روز بالنده تر و توانا تر مي شود

فكـر و انديشـه انسـان ماننـد جسـم او       ،اين تفاوت كه در پرتو اسالم خالص
  .پيري و فرسودگي ندارد

ي شناسـند، همـواره رو بـه ترقـي انـد،      اساسا انسانهاي بزرگ توقـف نمـ   
همچنان پرواز شان اوج مي گيرد و به سوي هدف در تكاپو هستند، انسانهاي 



بزرگ از فكر مخالف و انديشه حريف ترس و هراس ندارند، سـالح عقـل و   
سپر دانش در تمام عرصه ها بعد از توفيق خداوند از آنان حمايت مـي كنـد،   

جي يافته هاي ديني و فرهنگي همچنان راه را منطق و برهان و استدالل و حال
فراسوي آينده برويشان مي گشايد، چشم انداز رشد و ترقي و سعادت بـراي  
اينگونه انسانها تيره و تار نيست، اين قبيل انسانها چنان توانا و نيرومند هستند 
كه تمام لحظات زندگي برايشان تفكر و انديشه و پيشرفت و پيروزي اسـت،  

ي شناسند، به شكست فكر نمي كنند، از موانعي كه قطعـا بـر سـر    شكست نم
  .راهشان وجود دارد، ترس و واهمه ندارند

  :گذشت از حسود
شايد دوستان نادان بيش از دشمنان سعي كننـد در عـزم و اراده و رشـد و    
ترقي اينگونه افراد مانع ايجـاد كننـد، خيلـي هـا تـالش مـي كننـد در ديـوار         

ه اين مردان بزرگ رخنه بوجود آورنـد، چـه بسـا از روي    فوالدين عزم و اراد
حسادت چشم ديدن رشد و ترقي آنها را ندارند، اما آنها با همت بلند و صبر 

 ،هر روز گامهاي قوي تري بر مي دارند، هر روز نگاهشان نافذ تر ،و حوصله
انديشه شان پخته تـر، افـق ديدشـان گسـترده تـر و آرمانهـاي متعـالي شـان         

تر مي شود، شما هم اگر از اين نوع انسانها هستيد، از هيچ قـدرت   درخشنده
و مانعي ترس و هراس نداشـته باشـيد، و مطمـئن باشـيد كـه روزي درهـاي       
پيروزي و سعادت به روي شما گشوده خواهد شد، روزي به آرمان و هـدف  
خود خواهيد رسيد، روزي بدخواهان شما چاره اي جز تسليم در برابر عزم و 

پس گذشت داشته باشيد و حق بدهيد كه  ،فوالدين شما نخواهند داشت اراده
  .به شما حسودي كنند

  :آزادي عقيده



اينكه شما را از آشنايي و نزديك شدن با ديگـران بـاز مـي دارنـد، خيلـي       
طبيعي است چون مي ترسند بازارشان كساد شود، شايد مطمـئن هسـتند كـه    

و نفيس بودن كاالي حريف نيرومند اصلي بودن، مرغوب بودن، پايدار بودن، 
مشتري هايشان را جلب خواهد كرد، و شما بعد از آشنا شدن با كاالي نفيس 
رقيب نيرومند ديگر به كاالي پر زرق وبرق اما قالبي آنهـا تـوجهي نخواهيـد    
كرد و به هيچ قيمتي آنرا نخواهيد خريد، كدام انسان عاقل حاضر اسـت برنـز   

پس بازار حريف را كساد كردن فن و حرفه همه جو ! را به قيمت طال بخرد؟
  !فروشان در پهناي بستر تاريخ بوده و خواهد بود

اگر چنين نيسـت پـس بايـد مـردم را در انتخـاب انديشـه و عقيـده آزاد         
هركس هرچه دوست داشت انتخاب كند امـا نـه، مشـاوران ظـاهرا      ،بگذارند

آقـا مـا   : اهنـد گفـت  يكسره بغـل گـوش شـما خو    ،مجاني و دالالن حرفه اي
ما ! ما مي فهميم! شما اينها را نمي شناسيد! شما نمي فهميد! خيرخواه شماييم

  !.اينها خيلي خطرناكند! تجربه داريم
  :وهم زدگي

آري براي چنين مواقعي در هر زمان ماركها و برچسب هايي آماده دارنـد،   
پاندند كه تصور ميكنند وقتي اين مارك و برچسپ را به پيشـاني كسـي چسـ   

! دارد» ايـدز «ديگر مردم به او نزديك نمي شوند، مثل اينكه گفته شود فالنـي  
يعني وهم ايجاد ! چه كسي حاضر است به اين مريض خطرناك نزديك شود؟

كه طبعا هر كس ممكن است دچار وهم زدگي شـود  مگـر انسـانهاي     ،كردن
  .ندعاقل و زيرك كه هيچ حرفي را بي دليل و بدون تحقيق نمي پذير

قرنهاست كه روي اين مسئله كارشده، و به اين نتيجه رسيده اند كه انسان  
از لحاظ روانشناسي يك سـري خصوصـياتي دارد، نكـات ضـعف و نكـات      



قوت، از بارزترين نكات ضعف انسان اين است كه اگر وهم زده شد كنترلش 
 مشكل است، مثل گوسفندي كه از گرگ واهمه داشته باشد حاال اگـر چوپـان  

هم براي كمك به او نزديك شود از او فرار مي كند به گمان اينكه گرگ آمده 
  !.است

  
  :در مطب  ابن سينا

گفته مي شود در زمان ابن سينا دانشمند و طبيب معروف ايرانـي مريضـي    
اين مريض بيچاره كـه سـالها   ! را آوردند كه در شكمش ماري جاي گرفته بود

چنان ضعيف و افتـاده شـده بـود كـه      ،رنج مي برد! از وجود مار در شكمش
توانايي حرف زدن هم نداشت و فقط در انتظار مرگ لحظه شماري مي كـرد،  
ابن سينا پس از معاينه و شنيدن درد دل مريض، همراهانش را پرخـاش كـرد   

بايد او ! مار نزديك است كه او را خفه كند! كه چرا اين مريض را دير آورديد
ت او را جراحي خواهم كرد، طي اين مهلـت ابـن   فردا همين وق ،را عمل كنم

سينا ماري پيدا كرد و در طشتي زير تخت آماده گذاشت فردا مـريض آمـد و   
وارد اتاق عمل شد، طبيب او را بيهوش كرد و ساعتي بعـد كـه بهـوش آمـد     

! تو بـا ايـن مـار چطـور زنـده مانـده اي؟      ! طشت را جلو كشيد و گفت ببين
دست شـما درد نكنـد احسـاس    : شيد و گفتمريض وهم زده نفس راحتي ك

اين وهم زدگي يكي از بارزترين نقـاط ضـعف انسـان    ! مي كنم سبك شده ام
  .است

  !:بهايي وهابي شد
امروز در ميدان رقابت عقايد و افكار و انديشه بزرگترين وهمي كه عمـوم  

اژدهاي خطرناك وهابيت است، كسـاني   ،مسلمانان را از آن ترسانده مي شود



و مـردم را از آن   ،دارند كه در بـاره خطـر ايـن اژدهـا تبليـغ كننـد       مصلحت
بترسانند دهها سال است كه در باره خطر وهابيت گفته و نوشـته شـده انـد و    

  .اين بازي ادامه دارد
چند سال پيش مطلبي نوشته بودم و در بعضي سايتها پخش شد كه آنزمان 

وهابيـت چيسـت؟ و وهـابي    : تيترش ايـن بـود  . به دالئلي نتوانستم ادامه دهم
كيست؟ داستان بقال بهايي را نوشته بودم كه روضه خوان محـل بـراي اينكـه    
بقال بيچاره حق خودش را از او خواسته بود سر منبـر اعـالن كـرد كـه بقـال      

ناچار به پاي روضه خوان افتاد و ! بازارش كساد شد!  بهايي وهابي شده است
حاللم كن، روز بعد اعالن كرد كه ! غلط كردم هرچه ببري نوش جانت: گفت

مـردم  ! و مثـل اول بهـايي شـد    ،اين بقال وهابي را ارشـاد كـرديم توبـه كـرد    
پس تعجب نكنيد اگر شنيديد ! خوشحال شدند و در معامله را با او باز كردند

كه فالني وهابي است؟ حاال اين وهابيت چيست و وهابي كيست بماند بـراي  
  . بعد

  :وهابي هاي بزرگ
مونه هايي از وهابيان بزرگ سراغ داريم كه تعجب خواهيد كرد كـه در  ما ن

عمق جامعه تشيع چگونه هر كس از اين مترسـك بـه نفـع خـودش اسـتفاده      
وقتي عالوه از شخصيت هاي معروف و روشـنفكران صـاحب   ! كرده و ميكند

و آيـت اهللا  ) تهـران (و شريعت سـنگلجي  ) تهران(نامي مانند اسداهللا خرقاني 
و ) قـم (حيدر علي قلمـداران  ) تبريز(و آيت اهللا علي أصغر بنابي ) قم( برقعي

غيره بعضي تئوريسين هاي تشيع مانند شريعتي و مطهري و طالقـاني و آيـت   



ــي  ــي آيــت اهللا خمين ــه چــه  !!!  اهللا منتظــري و حت ــابي باشــند ديگــه بقي وه
  .1!!!مالمتند؟

  :تاريخ دعوت
د بـراي حمايـت و دفـاع از    مترسك سازي در تاريخ بشر عمر طـوالني دار 

باورهاي اجتماعي كه چه بسا ممكن است نقطه مقابل دين باشـند حاميـان و   
وارثان اين باورها هر نوانديش و اصالح طلبي را مارك و چسب مي زننـد و  
از او مترسكي مي سازند كه خوديها هم جرأت نزديك شدن به او را نداشـته  

ها، داستانهاي پيامبران علـيهم السـالم   باشند، قرآن كريم پراست از اين نمونه 
كه خداوند آنها را احسن القصص خوانـده از ايـن بـر چسـب هـا و تهمتهـا       
فراوان دارد قوم و امت هر پيـامبري وقتـي خواسـتند در راه دعـوت توحيـد      
سنگ اندازي كنند تهمت هاي جور و واجوري به آن پيامبر الهي چسـباندند،  

ي، سـحر، شـاعري، فقـر، سـادگي،     سلطه جـويي، قـدرت طلبـي، جـن زدگـ     
ديوانگي، وغيره تهمت هاي رايجي بوده كه در هـر عصـر و زمـان  پيـامبران     
الهي را به آن نسبت مي دادند، خودشان مي دانستند كه اين تهمت ها بي پايه 
است اما از آنجاييكه تصميم داشتند از خرافات و مزخرفات و موهومات ضد 

تاريكي جهل و گمراهـي و نبـود هـادي     عقل و ضد فطرت در جامعه كه در
رشد كرده بود دفاع كنند لذا تهمت و افتراء مي ساختند و سعي مي كردند كه 
مردم را وهم زده كرده و از اطراف داعي و هادي دور كننـد بـه گمـان اينكـه     
براي هميشه خواهند توانست جلو فكر و انديشه را بگيرنـد، و جامعـه را در   

  .ندانحراف و جهل نگه دار
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  :پيشينه وهابيت
اين مقدمه طبعا جاي بسط و توضيح نيست اما ناگزير اشاره مي كنم كه در 
تاريخ دوجنبش وهابيت وجود دارد يكي متعلق بـه قـرن دوم هجـري اسـت     
وديگـري بــه قــرن دوازدهــم، حركــت وهبــي يــا وهــابي كهــن منســوب بــه  

يـك   )ق . ه197متـوفي  (عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم اباضي خارجي 
حركت انحرافي بوده است در حاليكه وهابيت معاصر يك حركـت اصـالحي   
در درون اهل سـنت و مـذهب حنبلـي اسـت، اينكـه چـرا وهابيـت اينقـدر         

  .خطرناك جلوه كرده  مي تواند علل و اسباب مختلفي داشته باشد
  

  :چرايي خطر وهابيت
اهـل سـنت    ـ به دليل اينكه عقايد و افكار وهابيت در قـرن دوم مخـالف  1

بوده علماي اهل سنت از آن زمان به بعد هرگـاه مناسـبتي پـيش آمـده عليـه      
  .عقايد وهابيت رستمي مغربي فتوا صادر كرده اند

ـ از اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزده هجري كه استعمار انگلـيس از  2
بيــداري اســالم ســخت بيمنــاك بــود وقتــي دعــوت اصــالحي محمــد بــن  

در صــدد اصــالح و پاكســازي اســالم از  )هـــ ق 1115ـــ 1206(عبــدالوهاب
خرافات و بدعتها آغاز به كار كرد، ابتداء دعوت او منسوب به خودش يعنـي  
محمدي معروف شد اما بعدها جيره خواران خان نعمـت اسـتعمار وقتـي بـا     
حركت وهـابي مغـرب در قـرن دوم آشـنا شـدند، و مـوج نفـرت و انزجـار         

اي اهل سـنت را در بـاره آن حركـت مشـاهده     مسلمانان و فتاواي متعدد علم
  .كردند، تصميم گرفتند كه حركت اصالحي محمدي را هم وهابي بنامند



ـــ از آنجــايي كــه حركــت اصــالحي محمــدي بــه رهبــري محمــد بــن  3
عبدالوهاب پس از قرنها جمود و تحجر در جهان اسالم در كنار ساير حركت 

ل حسـاس و عـوام پسـندي    هاي اصالحي اظهار وجود كرد و بويژه در مسائ
مانند بدعات قبور و گنبد و بارگاه شروع به فعاليت نمود طبعـا واكـنش تنـد    

 .عوام را به دنبال داشت كه از هر رسانه اي مؤثر تر عمل مي كند

ـ عدم وجود علماي همفكر و رسـانه اي مـؤثر در آغـاز از يـك سـوء و      4
ها در مكه مكرمه عليه تبليغات منفي و گسترده شريف غالب استاندار عثماني 

اين حركت كه هم پيمان آل سعود يعني دولت رقيـب شـريف غالـب بـود از     
سوي ديگر موج سوء ظن عليه محمد بن عبدالوهاب و حركت اصالحي اش 
را بر انگيخت و علماء كه در بدو أمر از حقيقت اين حركت اطالعي نداشتند 

اهل سـنت ديدگاهشـان را    واكنشهايي منفي نشان دادند كه البته بعدها علماي
در اين زمينه اصالح كردند اما بدخواهان حركت از موضع گيري هـاي اوليـه   

 . عليه اين حركت سوء استفاده كردند

ـ چنانكه عرض شد اقدامات عملي اين حركت در تغيير منكـر بـويژه در   5
خراب كردن قبرها و گنبدها و بارگاههايي كه خـالف سـنت سـاخته شـده و     

اكز خرافات و بدعات و احيانا شرك تبديل شده بودنـد، از سـوي   اينك به مر
شيعيان اثناعشري كه عالقه فوق العاده اي به اين پديده ها دارند واكنش هاي 
شديد تري در پي داشت، عمق اختالفات شيعيان با اهل سنت از يـك سـو و   

اين بويژه در بقيع و عراق كه شيعيان خود را وارث (تخريب گنبد و بارگاهها 
و امـروزه كمـا كـان خـود را وارث ايـن قبـور       ! گنبد و بارگاهها مي دانسـتند 

از سـوي ديگـر بهانـه اساسـي     !) منسوب به اهل بيت عليهم السالم مي داننـد 
دست كساني داد كه دنبال سوژه بودند، پس از سـقيفه و فـدك و كـربال كـه     



از اهـل   خيلي از عمرشان گذشته بود اينكه سوژه جديدي پيدا شـد و عـالوه  
  2.سنت دشمن جديدي هم شناسايي شد كه اسمش وهابيت است

 :مانع اصلي وحدت

پس با توجه به طرح تئوريسين ها و نظريه پردازان تشيع صلح و آشتي بـا  
، البته منافع استراتيژي و مصالح مختلـف  !هر دشمني ممكن است جز وهابيت

و لو تاريـك   گاهي از شدت اين خصومت كاسته و علي الظاهر چشم اندازي
و مبهم جهت آشتي در افق روابط شيعه و سني ترسيم كرده است اما متأسفانه 

و قـوت  تـأثير   ) با اهل سنت و البته در پوشش وهابيـت (عمق اين خصومت 
تئوريسين هاي مذهبي به حدي قوي است كه در عمـل هيچگونـه پيشـرفتي    

  .حاصل نمي شود
هاي يكطرفه وحـدت و تقيـه   تظاهر  به وحدت و شعار تقريب  و كنفرانس 

در مقابل حوزه و دانشگاهاي مسخر حوزه، و مراكز علمي، و رسانه  ،تاكتيكي
و سـايتها و   ،هاي قالب بندي شده در جهت تحقق اهداف برنامه شيعه گـري 

شبكه هاي ماهواره اي از قبيل سالم  و سحر وكوثر و اهل بيت و غيره كه نه 
نـد بلكـه در عـوض همـه ايـن رجـز       تنها در جهت وحدت گامي بر نمي دار

ه  مي داننـد، در واقـع هـم در برابـر     اني وحدت را يك كار سبك و بيهودخو
اين شـيعه گـري و چنـد مهـره      ،آنهمه موج گسترده شيعه گري و فراتر از آن

خود بيـانگر ايـن    ،سوخته آنرا به رخ عوام كشيدن و از رسانه ها پخش كردن
  .حقيقت است

  
                                                 

ـ در تهيه اين بخش از محتواي كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية از دكتر سعد الشويعر و منابع مختلف  ديگر   2
  .استفاده شده است



  !:وحدت يا شيعه گري؟
شكي نيست كه ادعاهاي كاذب وحدت در راسـتاي طـرح گسـترده شـيعه     
كردن جامعه اهل سنت در سراسر جهان در نهايت به نفع برنامـه ريـزان ايـن    
طرح  بوده و خواهد بود، بنابر اين در بين تئوريسين و مـديران برنامـه شـيعه    

ضاد به عنوان دو عنصر مت» شيعه گري«و » وحدت«گري در نحوه اداره برنامه 
، !البته اختالف در هدف و اسـتراتيژي نيسـت  . اختالف نظر شديد وجود دارد

و ! ، كه مبادا از سناريوي وحدت سوء استفاده شـود !فقط در نحوه اداره است
بعضي هنرمندان و كارمنداني كه قرار اسـت فقـط نقـش وحـدت خـواهي را      

  .شان هستندبازي كنند فراموش كنند كه تابع سناريو هستند و گمان كنند خود
طبق اين برنامه  حتي اگر كساني از طرف مقابل باور كردند كه وحدتي در 
كار است و خواستند گامي بر دارند نبايد ابتكار عمل را به آنهـا سـپرد، مـثال    

از ديد مديران و برنامه ريزان شـيعه  ه 1428كنفرانس وحدت دوحه در محرم 
و در سطح جهاني چنين مطرح ! نزديك بود ابتكار عمل را از آنها بگيرد ،گري

لذا بالفاصله آجيـر   ،!شود كه اهل سنت خواستار وحدت امت اسالمي هستند
ـ خطر كشيده شـد و شخصـيتهاي ميانـه روي ماننـد دكتـر قرضـاوي و         ةوهب

نـه تنهـا   هــ  1428الزحيلي و محمد علي صابوني و غيره كه تا قبل از محـرم  
ــه  ــه ميان ــد ك ت و مهمــان افتخــاري رو و داعــي جــدي وحــد وهــابي نبودن

و از ! وهـابي و تنـدرو شـناخته شـدند     ،كنفرانسهاي وحدت و تقريب بودنـد 
پـس  . گردونه و حتي از ليست مجمع تقريب آقـاي تسـخيري خـارج شـدند    

  !!.چنين  وحدتي از ديد آنان  مطلوب است
 21بـود كـه آقـاي رفسـنجاني در افتتـاح      ) 87ارديبهشـت  ( همين ديـروز  

بايد از غلـو و افـراط در شخصـيتهاي    : ب مي فرمودكنفرانس وحدت و تقري



و از سب و اهانت به مقدسات مذاهب اسالمي ديگر ! ديني يعني امامان شيعه
شـعار خـوبي اسـت امـا نتيجـه      !. كه قرنها از زمان آنهـا گذشـته پرهيـز كـرد    

 !.چيست؟

در هر صورت عرض مي كرديم كه مترسك سازي در تاريخ عمر طوالني  
شخصـيت و   ،ريف را كساد كردن و با تهمت و دروغ و افتـراء دارد و بازار ح

ه هنر كساني است كه با بضاعت مزجا ،فكر و عقيده اي را كوچك جلوه دادن
و قالبي مي خواهنـد خـويش را مقـدس و قهرمـان و ديگـران را منحـرف و       

  !.ناقص معرفي كنند
 !:صفوي منش و  وحدت؟

ي از روحانيون صفوي منش در همين راستا مالحظه مي كنيد كه وقتي يك 
وتفرقه افكن كه در اين اواخر از شبكه بـدنام و تكفيـري سـالم بـذر كينـه و      

خليفه راشد عمـر فـاروق رضـي اهللا     قاتل(تفرقه مي پاشد و ابولؤلؤ مجوسي 
را صحابي مي خواند و بدترين اهانت ها و حتي تكفيرها را به صـحابه  )  عنه

دارد وقتـي بـا پرفسـور احمـد الغامـدي       صلي اهللا عليه وسلم روا مـي  پيامبر
نويسنده تواناي اين كتاب مي نشيند و با سوء استفاده از كرم و مهمان نـوازي  
او به خانه اش مي رود و نان و نمكـش را مـي خـورد مـي بينـيم اوال بـدون       

!) توسـط پسـر از همـه جـا بيخبـر ميزبـانش      ( در كنارش مي ايستد و!! اجازه
اجازه و مخفيانه بـا اسـتفاده از سيسـتم اطالعـاتي      ثانيا بدون! عكس مي گيرد

صدايش را ضبط مي كند و بطور گزينشي هرجايي كه بـه نفعـش هسـت در    
  !.سايتش پخش مي كند

!! و عجيب اينكه با همه اين مسائل در همه جا او را وهابي معرفي مي كنـد 
تا اينكه مبادا كسي به عنـوان يـك پرفسـور دانشـگاه ام القـري مكـه مكرمـه        



افكارش را بخواند و از او متأثر شود، طبيعي است وقتي صـفوي مـنش هـا و    
همفكرانشان براي رونق بازار خويش شريعتي و مطهري و طالقاني و منتظري 
و حتي خود آقاي خميني را وهابي معرفي مي كنند پرفسور غامدي كه وهابي 

نـي  هست، كه هست، صحبت از اين نيست كه طبق فالن تعريف و قاعده فال
وهابي است يا خير؟ هدف ايجاد وهم و دلهره در دل عموم است كه مبادا بـه  

  !.اعتراف اين آقا خود حوزه هم تلفات بدهد
  !:تلفات حوزه

همين چندي پيش بود كه از يك جلسه  خصوصي ايشان توسط شـاگردان  
محبوس در حصار افكار كليشه اي او و ساير همفكرانش مقطع فيلمي منتشـر  

اخيرا من در سفر عمره اي كـه روحـاني   : ول آقاي رباني مي گفتشد كه از ق
كه بدست وهابي ها ! كاروان روحانيون بوده ام سي نفر روحاني تلفات داده ام

مـي  ! و با اينكه هر روز برايشان كالس داشته ايم و روشنگري! شكار شده اند
  !. »لول مي خورده اند«كرديم به تعبير ايشان سي نفرشان با وهابي ها 

! پس اين است سبب تهمت زدن و هر روشنفكر رقيبي را وهابي خوانـدن  
 !.آمار تلفات باال برود! و خداي نكرده! تا اينكه مبادا كسي شكار شود

حاال اين روحيه و منطق با روحيه و منطق وحدت و تقريب چگونـه مـي    
روحيه اخوت و صداقت در كجـا مـي توانـد جـا پيـدا      ! تواند سازگار باشد؟

شيعه كردن هزاران جوان اهل سنت از كشور هاي مختلف در حوزه ها ! ند؟ك
و دانشگاههاي مدعيان وحدت كجايش با وحدت انطباق دارد؟ اهل سنت در 
طول تاريخ فراتر از ادعاي وحدت با گذشت و سعه صدر بـي نظيـري عمـل    

كه حتي مسـيحيان و يهوديـان را در كشـور     مسلمانان شيعهنه تنها  ،كرده اند



هايشان تحمل كرده اند، و خواهند كرد چون دين و عقيده شان چنين دسـتور  
  .مي دهد

  :استراتيژي جديد
پس تبليغات مغرضانه و مارك و برچسب زدن و مترسك ساختن و عقايد  

حقه اهل سنت را زير نام هيوالي وهابيت كه جـز در تخيـل كينـه پـروران و     
پشت ديوار عريان وحـدت   مترسك سازان وجود خارجي ندارد كوبيدن و در

وتقريب پنهان شدن جز آب به آسياب دشـمن ريخـتن نيسـت و جـز تـأمين      
منافع دشمنان اسالم سودي ندارد، امروز گويا يـك اسـتراتيژي ثابـت وجـود     

  .دارد و با تمام قوت و امكانات از آن حمايت مي شود
  :خالصه اين استراتيژي اين است كه 
كه اسالم و شيعه و اهل سنت را تهديد ما با اهل سنت برادريم خطري  

  !.مي كند وهابيت است
  :اين تابلو و شعار است اما در تفاصيل چي؟ 
، لعن !، ابولؤلؤ صحابي بزرگوار است!جز چند نفر همه صحابه مرتد شدند 

وهابي ها كافر و تكفيري ! و ثواب مضاعف دارد! و نفرين از قرآن ثابت است
از شـرك و بـدعت و توسـل و    !. صادر مي كنند، و حكم قتل شيعه را !هستند

، و در برابر برنامه هاي تكفير صـحابه  شفاعت و زيارت قبور و غيره نام بردن
واكنش نشان ضد و نقيض وحدت و تقريب و كشتار اهل سنت، و شعارهاي 

دادن و در نشستها و كنفرانسهاي نمايشي وحدت شركت نكردن نشانه وهابي 
  ...بودن است و
  :هل سنتديدگاه ا



به عنوان يك پيرو مذهب اهل سنت و آشنا با ديدگاه علماي  اهل سنت و 
روش و منش آنان  عرض مي كنم كه ما اهل سنت با تمام مذاهب و مكاتـب  

  :فقهي به شمول مذهب حنبلي و به اصطالح شما وهابيت
قتل هر انسان بيگناهي را و لو اينكه غير مسلمان . اصوال با تكفير مخالفيم  

اشد حرام مي دانيم، چه رسد به مسلمان قطع نظر از اينكه چه مذهبي داشته ب
انفجار هايي كه به نام دين در بين مردم بيگناه در هر جاي جهان انجام .  باشد

مي گيرد چه در مسجد چه در بازار چه در جمع اهل سـنت و چـه در جمـع    
شيعه و چه سني تكفير مسلمان چه . شيعيان همه را حرام و نادرست مي دانيم

اينكـه  . را حرام مي دانيم، مگر اينكه كسي اصل مسلمي از دين را انكـار كنـد  
بعضي ها از زبان اهل سنت به دروغ نقل مي كنند كـه هـر كـس يـك شـيعه      

علمـاي اهـل سـنت    . دروغ و افتـراء محـض اسـت   ! بكشد به بهشت مي رود
دي و نصراني كشتن هيچ انساني را به صرف داشتن فالن عقيده حتي اگر يهو

باشد جايز نمي دانند، اينها تبليغات كساني است كه در لباس اسالم بـر عليـه   
اهل سنت خواهان وحدت حقيقي و همزيستي مسـالمت  . اسالم كار مي كنند

آميز هستند، و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي جنـگ و خـونريزي را در   
رح مسـائل اختالفـي   ميان مسلمانان جايز نمي دانند، اختالف نظر و حتـي طـ  

  .طبيعي است
ديدگاه يكديگر را خواندن و با آن آشـنا شـدن و از راه بحـث و گفتگـوي     
سالم و دوستانه اختالفات را كمرنگ كردن تنها راه رسيدن به وحدت حقيقي 

  .و بهترين وسيله براي نا اميد كردن دشمنان اسالم است
  :شهد شاهد من أهله



يد و نه وهابيت، حتي اگر اهل سنت بـا  پس شما با اهل سنت سر وكار دار
شما در مسائل اعتقادي اختالف داشته باشند كه قطعا دارند به صرف داشـتن  
چنين اختالفي وهابي نمي شوند و حتي اگر آنها را وهابي فرض كنيد علماي 

هاى  سلفى ـ 1 :اند امروز وهابيون به دو شاخه تقسيم شده«: شما معتقدند كه
  .........متعصب

» حـوار «هاى معتدل و روشـنفكر كـه اهـل منطـق و گفتمـان و       ـ وهابى2
گذارند و با ديگر مسـلمانان بـه    هستند، به افكار ساير انديشمندان احترام مى

كننـد، نـه    نه فرمـان قتـل كسـى را صـادر مـى     . نشينند گفتگوى دوستانه مى
راض شمرند، و نه حكم به اباحـه امـوال و اَعـ    مسلمانى را مشرك و كافر مى

مبـاركى   طليعه واين. كنند دهند و روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مى مى
حجاز منتشر شده  است براى جهان اسالم كه آثارش در كتابهايى كه اخيراً در

   3.»شود هاى تلويزيونى آنجا مشاهده مى و در جرايد و مناظره

بـه روز   پس به اميد اينكه مـا از گـروه دوم باشـيم و طرفـداران مـان روز      
و كتـاب مـا نيـز جـزو     . بيشتر شوند و براي جهان اسالم طليعه مباركي باشيم

  .كتابهاي اين طليعه مبارك باشد

  :در باره اين كتاب
  

                                                 
  :از سايت خود ايشان. آيت اهللا ناصر مكارم شبرازي) ر دوراهيوهابيت بر س(ـ از مقدمه كتاب  3
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ده آن اقـدام بـه ترجمـه    اصل اين كتاب متني بود كه به درخواست نويسـن 
كردم اما بنا بر بعضي شروط غير علمي كه ما آنرا با منهج علمي و آزاد خـود  

بنابراين مجبـور شـدم    كنار نيامديم ومحترم با نويسنده  مناسب نمي دانستيم 
بـا يـك سـري اضـافات و       مه بـود ثمره تالش و زحمت فراواني را كه كشيد

به شكل تأليف مستقلي خدمت شما سروران تقـديم كـنم از همـه     تعديالت 
و دوستاني كه در شكل گيري اين كتاب تشويق و همكاري كرده انـد ممنـون   

 سپاسگذارم و براي همگي از خداوند منان اجر و پـاداش فـراوان مـي طلـبم     
ايـن كتـاب   نوشـتن  از  ماهمچنانكه در البالي كتاب مالحظه مي كنيد هدف 

زمينه سازي براي ايجاد وحدت واقعي بين امت اسالمي اسـت و نقـل ونقـد    
ن و پيـروان آ  ه خداي نكرده  به معناي اهانـت بـه مـذهب مـذكور    عقايد شيع

  .نيست
اسـمي بـا   براي ايـن كتـاب تقريبـا    و اسم گره هاي كور در مذهب شيعه  

از نه  و زنگ زدهاين گره هاي كور با مسماست كه ما اميدواريم عقالي شيعه 
شـيعه در دادگـاه   «.  در انكار كه از در باز كردن آن با عقل و وژدان پيش آيند

ودي در دسـترس شـما   نام كتاب ديگر ماست كـه انشـااهللا بـز    »عقل و وژدان
  .بزرگواران قرار خواهد گرفت

چنانچه دوستاني در باره محتواي كتاب و مسائل ذي ربط خواستند تمـاس  
با كمـال   داشتند يا انتقاد و پيشنهادي  ي مشاهده كردندنقص و خلليا بگيرند 

  . ميل حاضريم به پرسشهاي عزيزان پاسخ دهيم
و شـتاب  دليل گرفتاري هاي كاري  البته يادآوري اين نكته الزم است كه به

فرصـت نشـد بخشـي از    سرشار از لطف برادران عزيـز در كتابخانـه عقيـده     
مطالب را اكنون اضافه كنم كه انشااهللا بزودي انجام خواهـد شـد و در ضـمن    



 و بـا قبـول زحمـت    نواقصي نيز وجود دارد كه اميدوارم دوستان لطف كننـد  
چه در تصحيح مـتن و چـه در يـادآوري    مبذول دارند حتما همكاري الزم را 

   . خألهاي موجود
  .التماس دعاي خير دارم
  عبداهللا حيدري
Haidari11@gmail.com 
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  در مذهب شيعه
  
  
  
  
  

  :نويسنده
 عبد اهللا حيدري                       



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سخن آغاز
والسالم علي رسـوله محمـد و علـي آلـه و      الحمدهللا رب العالمين والصال

  :صحبه أجمعين و بعد
خداوند منان را سپاسگذارم كه توفيق داد هديـه ارزشـمند   ! خواننده گرامي

ديگري خدمت شما تقديم كـنم، شـكي نـدارم كـه بـراي انسـانهاي عاقـل و        
هديه اي بهتر از كتاب نيست، اينكه محتواي كتاب بـا ذوق خواننـده   هدفمند 

موافق باشد يا نه، بستگي به روحيه هر خواننده دارد، اما كساني كه به فرهنگ 
و انديشه و اصالح طلبي ديني عالقه مند باشند اين موضوع براي شـان مهـم   

ريـد و بـا   مهم اين است كه شما با چنين انگيزه اي كتاب را دوست دا. نيست
كتاب خستگي شما را رفع مي كند، درد شما را تسكين  ،كتاب انس مي گيريد

مي دهد، دلهره شما را بر طرف مي كند، در يك جملـه كتـاب خوانـدن و بـا     
  .كتاب مأنوس بودن كار انسانهاي بزرگ است

  :رشد انديشه
انسان از لحاظ فكر و انديشه نيز روز به روز رشد مـي كنـد و بـزرگ مـي     

و عينا مثل اينكه سن انسان باال مي رود و هر روز پخته تر و متين تـر و   شود
بـا   ،قوي تر مي شود فكر و انديشه او نيز هر روز بالنده تر و توانا تر مي شود

فكـر و انديشـه انسـان ماننـد جسـم او       ،اين تفاوت كه در پرتو اسالم خالص
  .پيري و فرسودگي ندارد

ي شناسـند، همـواره رو بـه ترقـي انـد،      اساسا انسانهاي بزرگ توقـف نمـ   
همچنان پرواز شان اوج مي گيرد و به سوي هدف در تكاپو هستند، انسانهاي 



بزرگ از فكر مخالف و انديشه حريف ترس و هراس ندارند، سـالح عقـل و   
سپر دانش در تمام عرصه ها بعد از توفيق خداوند از آنان حمايت مـي كنـد،   

جي يافته هاي ديني و فرهنگي همچنان راه را منطق و برهان و استدالل و حال
فراسوي آينده برويشان مي گشايد، چشم انداز رشد و ترقي و سعادت بـراي  
اينگونه انسانها تيره و تار نيست، اين قبيل انسانها چنان توانا و نيرومند هستند 
كه تمام لحظات زندگي برايشان تفكر و انديشه و پيشرفت و پيروزي اسـت،  

ي شناسند، به شكست فكر نمي كنند، از موانعي كه قطعـا بـر سـر    شكست نم
  .راهشان وجود دارد، ترس و واهمه ندارند

  :گذشت از حسود
شايد دوستان نادان بيش از دشمنان سعي كننـد در عـزم و اراده و رشـد و    
ترقي اينگونه افراد مانع ايجـاد كننـد، خيلـي هـا تـالش مـي كننـد در ديـوار         

ه اين مردان بزرگ رخنه بوجود آورنـد، چـه بسـا از روي    فوالدين عزم و اراد
حسادت چشم ديدن رشد و ترقي آنها را ندارند، اما آنها با همت بلند و صبر 

 ،هر روز گامهاي قوي تري بر مي دارند، هر روز نگاهشان نافذ تر ،و حوصله
انديشه شان پخته تـر، افـق ديدشـان گسـترده تـر و آرمانهـاي متعـالي شـان         

تر مي شود، شما هم اگر از اين نوع انسانها هستيد، از هيچ قـدرت   درخشنده
و مانعي ترس و هراس نداشـته باشـيد، و مطمـئن باشـيد كـه روزي درهـاي       
پيروزي و سعادت به روي شما گشوده خواهد شد، روزي به آرمان و هـدف  
خود خواهيد رسيد، روزي بدخواهان شما چاره اي جز تسليم در برابر عزم و 

پس گذشت داشته باشيد و حق بدهيد كه  ،فوالدين شما نخواهند داشت اراده
  .به شما حسودي كنند

  :آزادي عقيده



اينكه شما را از آشنايي و نزديك شدن با ديگـران بـاز مـي دارنـد، خيلـي       
طبيعي است چون مي ترسند بازارشان كساد شود، شايد مطمـئن هسـتند كـه    

و نفيس بودن كاالي حريف نيرومند اصلي بودن، مرغوب بودن، پايدار بودن، 
مشتري هايشان را جلب خواهد كرد، و شما بعد از آشنا شدن با كاالي نفيس 
رقيب نيرومند ديگر به كاالي پر زرق وبرق اما قالبي آنهـا تـوجهي نخواهيـد    
كرد و به هيچ قيمتي آنرا نخواهيد خريد، كدام انسان عاقل حاضر اسـت برنـز   

پس بازار حريف را كساد كردن فن و حرفه همه جو ! را به قيمت طال بخرد؟
  !فروشان در پهناي بستر تاريخ بوده و خواهد بود

اگر چنين نيسـت پـس بايـد مـردم را در انتخـاب انديشـه و عقيـده آزاد         
هركس هرچه دوست داشت انتخاب كند امـا نـه، مشـاوران ظـاهرا      ،بگذارند

آقـا مـا   : اهنـد گفـت  يكسره بغـل گـوش شـما خو    ،مجاني و دالالن حرفه اي
ما ! ما مي فهميم! شما اينها را نمي شناسيد! شما نمي فهميد! خيرخواه شماييم

  !.اينها خيلي خطرناكند! تجربه داريم
  :وهم زدگي

آري براي چنين مواقعي در هر زمان ماركها و برچسب هايي آماده دارنـد،   
پاندند كه تصور ميكنند وقتي اين مارك و برچسپ را به پيشـاني كسـي چسـ   

! دارد» ايـدز «ديگر مردم به او نزديك نمي شوند، مثل اينكه گفته شود فالنـي  
يعني وهم ايجاد ! چه كسي حاضر است به اين مريض خطرناك نزديك شود؟

كه طبعا هر كس ممكن است دچار وهم زدگي شـود  مگـر انسـانهاي     ،كردن
  .ندعاقل و زيرك كه هيچ حرفي را بي دليل و بدون تحقيق نمي پذير

قرنهاست كه روي اين مسئله كارشده، و به اين نتيجه رسيده اند كه انسان  
از لحاظ روانشناسي يك سـري خصوصـياتي دارد، نكـات ضـعف و نكـات      



قوت، از بارزترين نكات ضعف انسان اين است كه اگر وهم زده شد كنترلش 
 مشكل است، مثل گوسفندي كه از گرگ واهمه داشته باشد حاال اگـر چوپـان  

هم براي كمك به او نزديك شود از او فرار مي كند به گمان اينكه گرگ آمده 
  !.است

  
  :در مطب  ابن سينا

گفته مي شود در زمان ابن سينا دانشمند و طبيب معروف ايرانـي مريضـي    
اين مريض بيچاره كـه سـالها   ! را آوردند كه در شكمش ماري جاي گرفته بود

چنان ضعيف و افتـاده شـده بـود كـه      ،رنج مي برد! از وجود مار در شكمش
توانايي حرف زدن هم نداشت و فقط در انتظار مرگ لحظه شماري مي كـرد،  
ابن سينا پس از معاينه و شنيدن درد دل مريض، همراهانش را پرخـاش كـرد   

بايد او ! مار نزديك است كه او را خفه كند! كه چرا اين مريض را دير آورديد
ت او را جراحي خواهم كرد، طي اين مهلـت ابـن   فردا همين وق ،را عمل كنم

سينا ماري پيدا كرد و در طشتي زير تخت آماده گذاشت فردا مـريض آمـد و   
وارد اتاق عمل شد، طبيب او را بيهوش كرد و ساعتي بعـد كـه بهـوش آمـد     

! تو بـا ايـن مـار چطـور زنـده مانـده اي؟      ! طشت را جلو كشيد و گفت ببين
دست شـما درد نكنـد احسـاس    : شيد و گفتمريض وهم زده نفس راحتي ك

اين وهم زدگي يكي از بارزترين نقـاط ضـعف انسـان    ! مي كنم سبك شده ام
  .است

  !:بهايي وهابي شد
امروز در ميدان رقابت عقايد و افكار و انديشه بزرگترين وهمي كه عمـوم  

اژدهاي خطرناك وهابيت است، كسـاني   ،مسلمانان را از آن ترسانده مي شود



و مـردم را از آن   ،دارند كه در بـاره خطـر ايـن اژدهـا تبليـغ كننـد       مصلحت
بترسانند دهها سال است كه در باره خطر وهابيت گفته و نوشـته شـده انـد و    

  .اين بازي ادامه دارد
چند سال پيش مطلبي نوشته بودم و در بعضي سايتها پخش شد كه آنزمان 

وهابيـت چيسـت؟ و وهـابي    : تيترش ايـن بـود  . به دالئلي نتوانستم ادامه دهم
كيست؟ داستان بقال بهايي را نوشته بودم كه روضه خوان محـل بـراي اينكـه    
بقال بيچاره حق خودش را از او خواسته بود سر منبـر اعـالن كـرد كـه بقـال      

ناچار به پاي روضه خوان افتاد و ! بازارش كساد شد!  بهايي وهابي شده است
حاللم كن، روز بعد اعالن كرد كه ! غلط كردم هرچه ببري نوش جانت: گفت

مـردم  ! و مثـل اول بهـايي شـد    ،اين بقال وهابي را ارشـاد كـرديم توبـه كـرد    
پس تعجب نكنيد اگر شنيديد ! خوشحال شدند و در معامله را با او باز كردند

كه فالني وهابي است؟ حاال اين وهابيت چيست و وهابي كيست بماند بـراي  
  . بعد

  :وهابي هاي بزرگ
مونه هايي از وهابيان بزرگ سراغ داريم كه تعجب خواهيد كرد كـه در  ما ن

عمق جامعه تشيع چگونه هر كس از اين مترسـك بـه نفـع خـودش اسـتفاده      
وقتي عالوه از شخصيت هاي معروف و روشـنفكران صـاحب   ! كرده و ميكند

و آيـت اهللا  ) تهـران (و شريعت سـنگلجي  ) تهران(نامي مانند اسداهللا خرقاني 
و ) قـم (حيدر علي قلمـداران  ) تبريز(و آيت اهللا علي أصغر بنابي ) قم( برقعي

غيره بعضي تئوريسين هاي تشيع مانند شريعتي و مطهري و طالقـاني و آيـت   



ــي  ــي آيــت اهللا خمين ــه چــه  !!!  اهللا منتظــري و حت ــابي باشــند ديگــه بقي وه
  .1!!!مالمتند؟

  :تاريخ دعوت
د بـراي حمايـت و دفـاع از    مترسك سازي در تاريخ بشر عمر طـوالني دار 

باورهاي اجتماعي كه چه بسا ممكن است نقطه مقابل دين باشـند حاميـان و   
وارثان اين باورها هر نوانديش و اصالح طلبي را مارك و چسب مي زننـد و  
از او مترسكي مي سازند كه خوديها هم جرأت نزديك شدن به او را نداشـته  

ها، داستانهاي پيامبران علـيهم السـالم   باشند، قرآن كريم پراست از اين نمونه 
كه خداوند آنها را احسن القصص خوانـده از ايـن بـر چسـب هـا و تهمتهـا       
فراوان دارد قوم و امت هر پيـامبري وقتـي خواسـتند در راه دعـوت توحيـد      
سنگ اندازي كنند تهمت هاي جور و واجوري به آن پيامبر الهي چسـباندند،  

ي، سـحر، شـاعري، فقـر، سـادگي،     سلطه جـويي، قـدرت طلبـي، جـن زدگـ     
ديوانگي، وغيره تهمت هاي رايجي بوده كه در هـر عصـر و زمـان  پيـامبران     
الهي را به آن نسبت مي دادند، خودشان مي دانستند كه اين تهمت ها بي پايه 
است اما از آنجاييكه تصميم داشتند از خرافات و مزخرفات و موهومات ضد 

تاريكي جهل و گمراهـي و نبـود هـادي     عقل و ضد فطرت در جامعه كه در
رشد كرده بود دفاع كنند لذا تهمت و افتراء مي ساختند و سعي مي كردند كه 
مردم را وهم زده كرده و از اطراف داعي و هادي دور كننـد بـه گمـان اينكـه     
براي هميشه خواهند توانست جلو فكر و انديشه را بگيرنـد، و جامعـه را در   

  .ندانحراف و جهل نگه دار
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  :پيشينه وهابيت
اين مقدمه طبعا جاي بسط و توضيح نيست اما ناگزير اشاره مي كنم كه در 
تاريخ دوجنبش وهابيت وجود دارد يكي متعلق بـه قـرن دوم هجـري اسـت     
وديگـري بــه قــرن دوازدهــم، حركــت وهبــي يــا وهــابي كهــن منســوب بــه  

يـك   )ق . ه197متـوفي  (عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم اباضي خارجي 
حركت انحرافي بوده است در حاليكه وهابيت معاصر يك حركـت اصـالحي   
در درون اهل سـنت و مـذهب حنبلـي اسـت، اينكـه چـرا وهابيـت اينقـدر         

  .خطرناك جلوه كرده  مي تواند علل و اسباب مختلفي داشته باشد
  

  :چرايي خطر وهابيت
اهـل سـنت    ـ به دليل اينكه عقايد و افكار وهابيت در قـرن دوم مخـالف  1

بوده علماي اهل سنت از آن زمان به بعد هرگـاه مناسـبتي پـيش آمـده عليـه      
  .عقايد وهابيت رستمي مغربي فتوا صادر كرده اند

ـ از اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزده هجري كه استعمار انگلـيس از  2
بيــداري اســالم ســخت بيمنــاك بــود وقتــي دعــوت اصــالحي محمــد بــن  

در صــدد اصــالح و پاكســازي اســالم از  )هـــ ق 1115ـــ 1206(عبــدالوهاب
خرافات و بدعتها آغاز به كار كرد، ابتداء دعوت او منسوب به خودش يعنـي  
محمدي معروف شد اما بعدها جيره خواران خان نعمـت اسـتعمار وقتـي بـا     
حركت وهـابي مغـرب در قـرن دوم آشـنا شـدند، و مـوج نفـرت و انزجـار         

اي اهل سـنت را در بـاره آن حركـت مشـاهده     مسلمانان و فتاواي متعدد علم
  .كردند، تصميم گرفتند كه حركت اصالحي محمدي را هم وهابي بنامند



ـــ از آنجــايي كــه حركــت اصــالحي محمــدي بــه رهبــري محمــد بــن  3
عبدالوهاب پس از قرنها جمود و تحجر در جهان اسالم در كنار ساير حركت 

ل حسـاس و عـوام پسـندي    هاي اصالحي اظهار وجود كرد و بويژه در مسائ
مانند بدعات قبور و گنبد و بارگاه شروع به فعاليت نمود طبعـا واكـنش تنـد    

 .عوام را به دنبال داشت كه از هر رسانه اي مؤثر تر عمل مي كند

ـ عدم وجود علماي همفكر و رسـانه اي مـؤثر در آغـاز از يـك سـوء و      4
ها در مكه مكرمه عليه تبليغات منفي و گسترده شريف غالب استاندار عثماني 

اين حركت كه هم پيمان آل سعود يعني دولت رقيـب شـريف غالـب بـود از     
سوي ديگر موج سوء ظن عليه محمد بن عبدالوهاب و حركت اصالحي اش 
را بر انگيخت و علماء كه در بدو أمر از حقيقت اين حركت اطالعي نداشتند 

اهل سـنت ديدگاهشـان را    واكنشهايي منفي نشان دادند كه البته بعدها علماي
در اين زمينه اصالح كردند اما بدخواهان حركت از موضع گيري هـاي اوليـه   

 . عليه اين حركت سوء استفاده كردند

ـ چنانكه عرض شد اقدامات عملي اين حركت در تغيير منكـر بـويژه در   5
خراب كردن قبرها و گنبدها و بارگاههايي كه خـالف سـنت سـاخته شـده و     

اكز خرافات و بدعات و احيانا شرك تبديل شده بودنـد، از سـوي   اينك به مر
شيعيان اثناعشري كه عالقه فوق العاده اي به اين پديده ها دارند واكنش هاي 
شديد تري در پي داشت، عمق اختالفات شيعيان با اهل سنت از يـك سـو و   

اين بويژه در بقيع و عراق كه شيعيان خود را وارث (تخريب گنبد و بارگاهها 
و امـروزه كمـا كـان خـود را وارث ايـن قبـور       ! گنبد و بارگاهها مي دانسـتند 

از سـوي ديگـر بهانـه اساسـي     !) منسوب به اهل بيت عليهم السالم مي داننـد 
دست كساني داد كه دنبال سوژه بودند، پس از سـقيفه و فـدك و كـربال كـه     



از اهـل   خيلي از عمرشان گذشته بود اينكه سوژه جديدي پيدا شـد و عـالوه  
  2.سنت دشمن جديدي هم شناسايي شد كه اسمش وهابيت است

 :مانع اصلي وحدت

پس با توجه به طرح تئوريسين ها و نظريه پردازان تشيع صلح و آشتي بـا  
، البته منافع استراتيژي و مصالح مختلـف  !هر دشمني ممكن است جز وهابيت

و لو تاريـك   گاهي از شدت اين خصومت كاسته و علي الظاهر چشم اندازي
و مبهم جهت آشتي در افق روابط شيعه و سني ترسيم كرده است اما متأسفانه 

و قـوت  تـأثير   ) با اهل سنت و البته در پوشش وهابيـت (عمق اين خصومت 
تئوريسين هاي مذهبي به حدي قوي است كه در عمـل هيچگونـه پيشـرفتي    

  .حاصل نمي شود
هاي يكطرفه وحـدت و تقيـه   تظاهر  به وحدت و شعار تقريب  و كنفرانس 

در مقابل حوزه و دانشگاهاي مسخر حوزه، و مراكز علمي، و رسانه  ،تاكتيكي
و سـايتها و   ،هاي قالب بندي شده در جهت تحقق اهداف برنامه شيعه گـري 

شبكه هاي ماهواره اي از قبيل سالم  و سحر وكوثر و اهل بيت و غيره كه نه 
نـد بلكـه در عـوض همـه ايـن رجـز       تنها در جهت وحدت گامي بر نمي دار

ه  مي داننـد، در واقـع هـم در برابـر     اني وحدت را يك كار سبك و بيهودخو
اين شـيعه گـري و چنـد مهـره      ،آنهمه موج گسترده شيعه گري و فراتر از آن

خود بيـانگر ايـن    ،سوخته آنرا به رخ عوام كشيدن و از رسانه ها پخش كردن
  .حقيقت است

  
                                                 

ـ در تهيه اين بخش از محتواي كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية از دكتر سعد الشويعر و منابع مختلف  ديگر   2
  .استفاده شده است



  !:وحدت يا شيعه گري؟
شكي نيست كه ادعاهاي كاذب وحدت در راسـتاي طـرح گسـترده شـيعه     
كردن جامعه اهل سنت در سراسر جهان در نهايت به نفع برنامـه ريـزان ايـن    
طرح  بوده و خواهد بود، بنابر اين در بين تئوريسين و مـديران برنامـه شـيعه    

ضاد به عنوان دو عنصر مت» شيعه گري«و » وحدت«گري در نحوه اداره برنامه 
، !البته اختالف در هدف و اسـتراتيژي نيسـت  . اختالف نظر شديد وجود دارد

و ! ، كه مبادا از سناريوي وحدت سوء استفاده شـود !فقط در نحوه اداره است
بعضي هنرمندان و كارمنداني كه قرار اسـت فقـط نقـش وحـدت خـواهي را      

  .شان هستندبازي كنند فراموش كنند كه تابع سناريو هستند و گمان كنند خود
طبق اين برنامه  حتي اگر كساني از طرف مقابل باور كردند كه وحدتي در 
كار است و خواستند گامي بر دارند نبايد ابتكار عمل را به آنهـا سـپرد، مـثال    

از ديد مديران و برنامه ريزان شـيعه  ه 1428كنفرانس وحدت دوحه در محرم 
و در سطح جهاني چنين مطرح ! نزديك بود ابتكار عمل را از آنها بگيرد ،گري

لذا بالفاصله آجيـر   ،!شود كه اهل سنت خواستار وحدت امت اسالمي هستند
ـ خطر كشيده شـد و شخصـيتهاي ميانـه روي ماننـد دكتـر قرضـاوي و         ةوهب

نـه تنهـا   هــ  1428الزحيلي و محمد علي صابوني و غيره كه تا قبل از محـرم  
ــه  ــه ميان ــد ك ت و مهمــان افتخــاري رو و داعــي جــدي وحــد وهــابي نبودن

و از ! وهـابي و تنـدرو شـناخته شـدند     ،كنفرانسهاي وحدت و تقريب بودنـد 
پـس  . گردونه و حتي از ليست مجمع تقريب آقـاي تسـخيري خـارج شـدند    

  !!.چنين  وحدتي از ديد آنان  مطلوب است
 21بـود كـه آقـاي رفسـنجاني در افتتـاح      ) 87ارديبهشـت  ( همين ديـروز  

بايد از غلـو و افـراط در شخصـيتهاي    : ب مي فرمودكنفرانس وحدت و تقري



و از سب و اهانت به مقدسات مذاهب اسالمي ديگر ! ديني يعني امامان شيعه
شـعار خـوبي اسـت امـا نتيجـه      !. كه قرنها از زمان آنهـا گذشـته پرهيـز كـرد    

 !.چيست؟

در هر صورت عرض مي كرديم كه مترسك سازي در تاريخ عمر طوالني  
شخصـيت و   ،ريف را كساد كردن و با تهمت و دروغ و افتـراء دارد و بازار ح

ه هنر كساني است كه با بضاعت مزجا ،فكر و عقيده اي را كوچك جلوه دادن
و قالبي مي خواهنـد خـويش را مقـدس و قهرمـان و ديگـران را منحـرف و       

  !.ناقص معرفي كنند
 !:صفوي منش و  وحدت؟

ي از روحانيون صفوي منش در همين راستا مالحظه مي كنيد كه وقتي يك 
وتفرقه افكن كه در اين اواخر از شبكه بـدنام و تكفيـري سـالم بـذر كينـه و      

خليفه راشد عمـر فـاروق رضـي اهللا     قاتل(تفرقه مي پاشد و ابولؤلؤ مجوسي 
را صحابي مي خواند و بدترين اهانت ها و حتي تكفيرها را به صـحابه  )  عنه

دارد وقتـي بـا پرفسـور احمـد الغامـدي       صلي اهللا عليه وسلم روا مـي  پيامبر
نويسنده تواناي اين كتاب مي نشيند و با سوء استفاده از كرم و مهمان نـوازي  
او به خانه اش مي رود و نان و نمكـش را مـي خـورد مـي بينـيم اوال بـدون       

!) توسـط پسـر از همـه جـا بيخبـر ميزبـانش      ( در كنارش مي ايستد و!! اجازه
اجازه و مخفيانه بـا اسـتفاده از سيسـتم اطالعـاتي      ثانيا بدون! عكس مي گيرد

صدايش را ضبط مي كند و بطور گزينشي هرجايي كه بـه نفعـش هسـت در    
  !.سايتش پخش مي كند

!! و عجيب اينكه با همه اين مسائل در همه جا او را وهابي معرفي مي كنـد 
تا اينكه مبادا كسي به عنـوان يـك پرفسـور دانشـگاه ام القـري مكـه مكرمـه        



افكارش را بخواند و از او متأثر شود، طبيعي است وقتي صـفوي مـنش هـا و    
همفكرانشان براي رونق بازار خويش شريعتي و مطهري و طالقاني و منتظري 
و حتي خود آقاي خميني را وهابي معرفي مي كنند پرفسور غامدي كه وهابي 

نـي  هست، كه هست، صحبت از اين نيست كه طبق فالن تعريف و قاعده فال
وهابي است يا خير؟ هدف ايجاد وهم و دلهره در دل عموم است كه مبادا بـه  

  !.اعتراف اين آقا خود حوزه هم تلفات بدهد
  !:تلفات حوزه

همين چندي پيش بود كه از يك جلسه  خصوصي ايشان توسط شـاگردان  
محبوس در حصار افكار كليشه اي او و ساير همفكرانش مقطع فيلمي منتشـر  

اخيرا من در سفر عمره اي كـه روحـاني   : ول آقاي رباني مي گفتشد كه از ق
كه بدست وهابي ها ! كاروان روحانيون بوده ام سي نفر روحاني تلفات داده ام

مـي  ! و با اينكه هر روز برايشان كالس داشته ايم و روشنگري! شكار شده اند
  !. »لول مي خورده اند«كرديم به تعبير ايشان سي نفرشان با وهابي ها 

! پس اين است سبب تهمت زدن و هر روشنفكر رقيبي را وهابي خوانـدن  
 !.آمار تلفات باال برود! و خداي نكرده! تا اينكه مبادا كسي شكار شود

حاال اين روحيه و منطق با روحيه و منطق وحدت و تقريب چگونـه مـي    
روحيه اخوت و صداقت در كجـا مـي توانـد جـا پيـدا      ! تواند سازگار باشد؟

شيعه كردن هزاران جوان اهل سنت از كشور هاي مختلف در حوزه ها ! ند؟ك
و دانشگاههاي مدعيان وحدت كجايش با وحدت انطباق دارد؟ اهل سنت در 
طول تاريخ فراتر از ادعاي وحدت با گذشت و سعه صدر بـي نظيـري عمـل    

كه حتي مسـيحيان و يهوديـان را در كشـور     مسلمانان شيعهنه تنها  ،كرده اند



هايشان تحمل كرده اند، و خواهند كرد چون دين و عقيده شان چنين دسـتور  
  .مي دهد

  :استراتيژي جديد
پس تبليغات مغرضانه و مارك و برچسب زدن و مترسك ساختن و عقايد  

حقه اهل سنت را زير نام هيوالي وهابيت كه جـز در تخيـل كينـه پـروران و     
پشت ديوار عريان وحـدت   مترسك سازان وجود خارجي ندارد كوبيدن و در

وتقريب پنهان شدن جز آب به آسياب دشـمن ريخـتن نيسـت و جـز تـأمين      
منافع دشمنان اسالم سودي ندارد، امروز گويا يـك اسـتراتيژي ثابـت وجـود     

  .دارد و با تمام قوت و امكانات از آن حمايت مي شود
  :خالصه اين استراتيژي اين است كه 
كه اسالم و شيعه و اهل سنت را تهديد ما با اهل سنت برادريم خطري  

  !.مي كند وهابيت است
  :اين تابلو و شعار است اما در تفاصيل چي؟ 
، لعن !، ابولؤلؤ صحابي بزرگوار است!جز چند نفر همه صحابه مرتد شدند 

وهابي ها كافر و تكفيري ! و ثواب مضاعف دارد! و نفرين از قرآن ثابت است
از شـرك و بـدعت و توسـل و    !. صادر مي كنند، و حكم قتل شيعه را !هستند

، و در برابر برنامه هاي تكفير صـحابه  شفاعت و زيارت قبور و غيره نام بردن
واكنش نشان ضد و نقيض وحدت و تقريب و كشتار اهل سنت، و شعارهاي 

دادن و در نشستها و كنفرانسهاي نمايشي وحدت شركت نكردن نشانه وهابي 
  ...بودن است و
  :هل سنتديدگاه ا



به عنوان يك پيرو مذهب اهل سنت و آشنا با ديدگاه علماي  اهل سنت و 
روش و منش آنان  عرض مي كنم كه ما اهل سنت با تمام مذاهب و مكاتـب  

  :فقهي به شمول مذهب حنبلي و به اصطالح شما وهابيت
قتل هر انسان بيگناهي را و لو اينكه غير مسلمان . اصوال با تكفير مخالفيم  

اشد حرام مي دانيم، چه رسد به مسلمان قطع نظر از اينكه چه مذهبي داشته ب
انفجار هايي كه به نام دين در بين مردم بيگناه در هر جاي جهان انجام .  باشد

مي گيرد چه در مسجد چه در بازار چه در جمع اهل سـنت و چـه در جمـع    
شيعه و چه سني تكفير مسلمان چه . شيعيان همه را حرام و نادرست مي دانيم

اينكـه  . را حرام مي دانيم، مگر اينكه كسي اصل مسلمي از دين را انكـار كنـد  
بعضي ها از زبان اهل سنت به دروغ نقل مي كنند كـه هـر كـس يـك شـيعه      

علمـاي اهـل سـنت    . دروغ و افتـراء محـض اسـت   ! بكشد به بهشت مي رود
دي و نصراني كشتن هيچ انساني را به صرف داشتن فالن عقيده حتي اگر يهو

باشد جايز نمي دانند، اينها تبليغات كساني است كه در لباس اسالم بـر عليـه   
اهل سنت خواهان وحدت حقيقي و همزيستي مسـالمت  . اسالم كار مي كنند

آميز هستند، و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي جنـگ و خـونريزي را در   
رح مسـائل اختالفـي   ميان مسلمانان جايز نمي دانند، اختالف نظر و حتـي طـ  

  .طبيعي است
ديدگاه يكديگر را خواندن و با آن آشـنا شـدن و از راه بحـث و گفتگـوي     
سالم و دوستانه اختالفات را كمرنگ كردن تنها راه رسيدن به وحدت حقيقي 

  .و بهترين وسيله براي نا اميد كردن دشمنان اسالم است
  :شهد شاهد من أهله



يد و نه وهابيت، حتي اگر اهل سنت بـا  پس شما با اهل سنت سر وكار دار
شما در مسائل اعتقادي اختالف داشته باشند كه قطعا دارند به صرف داشـتن  
چنين اختالفي وهابي نمي شوند و حتي اگر آنها را وهابي فرض كنيد علماي 

هاى  سلفى ـ 1 :اند امروز وهابيون به دو شاخه تقسيم شده«: شما معتقدند كه
  .........متعصب

» حـوار «هاى معتدل و روشـنفكر كـه اهـل منطـق و گفتمـان و       ـ وهابى2
گذارند و با ديگر مسـلمانان بـه    هستند، به افكار ساير انديشمندان احترام مى

كننـد، نـه    نه فرمـان قتـل كسـى را صـادر مـى     . نشينند گفتگوى دوستانه مى
راض شمرند، و نه حكم به اباحـه امـوال و اَعـ    مسلمانى را مشرك و كافر مى

مبـاركى   طليعه واين. كنند دهند و روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مى مى
حجاز منتشر شده  است براى جهان اسالم كه آثارش در كتابهايى كه اخيراً در

   3.»شود هاى تلويزيونى آنجا مشاهده مى و در جرايد و مناظره

بـه روز   پس به اميد اينكه مـا از گـروه دوم باشـيم و طرفـداران مـان روز      
و كتـاب مـا نيـز جـزو     . بيشتر شوند و براي جهان اسالم طليعه مباركي باشيم

  .كتابهاي اين طليعه مبارك باشد

  :در باره اين كتاب
  

                                                 
  :از سايت خود ايشان. آيت اهللا ناصر مكارم شبرازي) ر دوراهيوهابيت بر س(ـ از مقدمه كتاب  3

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/vahabiyat/001.htm#_Lnk2  19پنجشنبه 
  .شمسي 87ارديبهشت 



ده آن اقـدام بـه ترجمـه    اصل اين كتاب متني بود كه به درخواست نويسـن 
كردم اما بنا بر بعضي شروط غير علمي كه ما آنرا با منهج علمي و آزاد خـود  

بنابراين مجبـور شـدم    كنار نيامديم ومحترم با نويسنده  مناسب نمي دانستيم 
بـا يـك سـري اضـافات و       مه بـود ثمره تالش و زحمت فراواني را كه كشيد

به شكل تأليف مستقلي خدمت شما سروران تقـديم كـنم از همـه     تعديالت 
و دوستاني كه در شكل گيري اين كتاب تشويق و همكاري كرده انـد ممنـون   

 سپاسگذارم و براي همگي از خداوند منان اجر و پـاداش فـراوان مـي طلـبم     
ايـن كتـاب   نوشـتن  از  ماهمچنانكه در البالي كتاب مالحظه مي كنيد هدف 

زمينه سازي براي ايجاد وحدت واقعي بين امت اسالمي اسـت و نقـل ونقـد    
ن و پيـروان آ  ه خداي نكرده  به معناي اهانـت بـه مـذهب مـذكور    عقايد شيع

  .نيست
اسـمي بـا   براي ايـن كتـاب تقريبـا    و اسم گره هاي كور در مذهب شيعه  

از نه  و زنگ زدهاين گره هاي كور با مسماست كه ما اميدواريم عقالي شيعه 
شـيعه در دادگـاه   «.  در انكار كه از در باز كردن آن با عقل و وژدان پيش آيند

ودي در دسـترس شـما   نام كتاب ديگر ماست كـه انشـااهللا بـز    »عقل و وژدان
  .بزرگواران قرار خواهد گرفت

چنانچه دوستاني در باره محتواي كتاب و مسائل ذي ربط خواستند تمـاس  
با كمـال   داشتند يا انتقاد و پيشنهادي  ي مشاهده كردندنقص و خلليا بگيرند 

  . ميل حاضريم به پرسشهاي عزيزان پاسخ دهيم
و شـتاب  دليل گرفتاري هاي كاري  البته يادآوري اين نكته الزم است كه به

فرصـت نشـد بخشـي از    سرشار از لطف برادران عزيـز در كتابخانـه عقيـده     
مطالب را اكنون اضافه كنم كه انشااهللا بزودي انجام خواهـد شـد و در ضـمن    



 و بـا قبـول زحمـت    نواقصي نيز وجود دارد كه اميدوارم دوستان لطف كننـد  
چه در تصحيح مـتن و چـه در يـادآوري    مبذول دارند حتما همكاري الزم را 

   . خألهاي موجود
  .التماس دعاي خير دارم
  عبداهللا حيدري
Haidari11@gmail.com 
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  مقدمه
اصـول اعتقـادي بـراي    كه شيعيان اثناعشـري  مسلم است يك واقعيت اين 

در قـاموس عقايـد هيچكـدام از     ،برگزيده اند كـه جـز خـود آنـان     خود شان
و هركس در اين عقايـد منحصـر بـه فـرد     . جاي ندارد ،مذاهب اسالمي ديگر

دقت و تأمل بنگرد به روشـني در ميابـد كـه تمـام ايـن عقايـد بـا         شيعيان با
  .استمتناقض يكديگر 

شيعه هسـتند   امامان مذهب ،بلكه موضع خود كساني كه از ديدگاه شيعيان 
 .و گفتار و كرداري كه از آنان نقل شده با اين عقايد در تناقض آشـكار اسـت  

و خلل در اين عقايد شيعه است كـه   قطعا اين دليل واضح بر وجود نقصكه 
  .نياز به بازنگري ريشه اي دارد

عقايد بايد قرين باور عميق ويقـين كامـل   كه مسلم است  اين يك واقعيت
حقق مي شـود كـه ايـن عقايـد مؤيـد و      هنگامي م يو يقينباشد و چنين باور 

برفـرض   –پشتيبان و تصديق كننده يكديگر باشند، و گفتار و كـردار امامـان   
تأييد كننده عقايد مذكور باشد و اصول و قواعد آنـرا تصـحيح و    –امام بودن 
زيرا عقايد اساس و پايه دين است و هرگاه پايه و اساس متنـاقض  . اثبات كند

و خصوصيت دين اهللا اين . يف باشد دليل بر بطالن و نادرستي آن استو ضع
شـتيبان و  آن مؤيد و پ است كه منبع و سرچشمه آن يكي است، و تمام اجزاء

  .تصديق كننده يكديگر است
الهي و آسـماني باشـد    و عقايد رباني ،ناممكن است كه اين عقايد بنابراين 

لـذا خداونـد   . ناقض قرار داشته باشداما در عين حال با يكديگر در تضاد و ت



w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k  } : دمتعــال مــي فرمايــ

  y  xz ٨٢: النساء  
آيا در قرآن تدبر نمي كنند و اگر از جانب غير خدا مي بود حتمـا در آن  « 

  »اختالف فراوان مي يافتند
هب شـيعه  در مـذ ه و وجود كورگره هاي زنگ زددر واقع تضاد و تناقض 

آشـكار  اي اين تضاد و تنـاقض بگونـه    نيز در فروع ،مخصوص عقايد نيست
بچشم مي خورد، تقريبا هـيچ روايتـي در كتـب شـيعيان اثناعشـري پيرامـون       
احكام شرعي نيست كه در كنار آن روايتي مخـالف و متنـاقض بـا آن وجـود     

چشـمه ايـن   اين خود دليل روشن اسـت بـر اينكـه منبـع و سر     ،نداشته باشد
  .روايات يكي نيست

كـه يكـي   (طوسي عالم شيعي اثناعشري در مقدمه كتابش تهذيب األحكام  
ما واجب شـده   يكي از دوستان كه حقش بر«: مي نويسد) از كتب اربعه است

اييـد  كه خدايشـان ت  -پيرامون احاديث اصحاب ما   -كه خدايش تاييد كند -
ه از اختالف و تفاوت و منافات و و آنچه ك  -كند و برگذشتگانشان رحم كند

تضاد در اين احاديث وجود دارد با ما صحبت و گفتگو كرد، تا جاييكه تقريبا 
ضد آن وجـود دارد، وهـيچ حـديثي     ،هيچ روايتي نيست مگر اينكه در مقابل

نيست مگر اينكه در مقابل حديث ديگـري آنـرا نفـي مـي كنـد، تـا جاييكـه        
او در ... ترين ضعفهاي مذهب ما قـرار داده انـد،  مخالفان ما اين امر را از بزرگ

تا اينكه برعـده اي از كسـاني كـه تـوان علمـي و      «: بخش ديگري مي نويسد
بصيرت و آگاهي در وجوه استدالل و معاني الفاظ ندارند شـبهه وارد شـده و   
بسياري از آنان بدليل اينكه توجيه شبهه برايشان مبهم بـوده و از حـل شـبهه    

  .پايان سخنان طوسي» .دد از اعتقاد حق برگشته انعاجز مانده ان



وادار  هر فرد شيعه اي را پس چنانكه گفتيم اين تناقض در اصول و فروع 
تا اينكه شخصـا   ،مي كند كه در اعتقاداتش بازنگري و تجديد نظر كلي بنمايد

به يقين و بارو كامل برسد، و اين عينا همان چيزي اسـت كـه علمـاي شـيعه     
كرد،  پيروانشان سفارش مي كنند، و مي گويند در عقيده نبايد تقليدهمواره به 

بر مي خورد بر او واجب  ي پس يك فرد شيعه وقتي به چنين تناقض آشكار
است كه تالش كند و بدنبال يافتن حق و حقيقت باشد، حقيقتي كه خداونـد  

يشـگاه  نادرست بـه پ و آنرا نازل فرموده تا اينكه در روز قيامت با عقيده غلط 
  . خداوند حاضر شود

م بدست كساني كه در تالش حقيقـت  يدر اين صفحات اندك سعي كرده ا
م تا با دقـت و تأمـل، بـه ايـن تنـاقض      يبدهرا هستند كليد تالش و جستجو 

  .ول و فروع مذهب شيعه پي ببرنددر اص ناكخطر

آيا امامت مانند نبـوت  . حديث غدير از اصول دين است؟ يآيا امامت اصل
تـوان خـارق   . ادعاي اينكه تقيه دين است .ادعاي عصمت براي امامان ؟است

  .رضي اهللا عنهم اجمعين صحابه .العاده امامان
و استقامت بر صراط مسـتقيم  هدايت  توفيق اميدوارم خداوند به همگان   

  .عنايت فرمايد
  
  



  اول بخش

  امامت
  ت شده است؟آيا امامت اصلي از اصول دين است؟ و آيا با ادله قطعي ثاب 

شيعيان اثناعشري  امامت از ديدگاه تشيع يك اصل استهمه شنيده ايم كه 
معتقدند امامت نيز مانند توحيد و نبوت و معاد اصلي از اصول دين است و 

همانند نماز و زكات و روزه وحج از جانب خداوند نازل شده است، اين 
  .ان شده استمطلب در تمام كتب روايي و عقايد آنان صريح و روشن بي

  :روايات شيعه در باره امامت
روايـت  ) رحمة اهللا عليـه امام محمد باقر (كليني با سند خودش از ابوجعفر 

ماز و زكات و روزه وحـج  اسالم بر پنج پايه بنا شده است، ن«: كرده كه فرمود
و بـر هـيچ چيـز ديگـري ماننـد       »يـةومل يناد بشیء كام نودی بالوال«و واليت، 

و اين يكي يعنـي   اما مردم چهار اصل اول را گرفته !نشده استواليت تأكيد 
  .»نده اواليت را ترك كرد

  .3حديث شماره  2/18دعائم االسالم اصول كافي كتاب ايمان وكفر باب      
ثـق  مؤ«بـاره درجـه ايـن حـديث آمـده اسـت        در شرح اصـول كـافي در   

   .ر استگاه علماي شيعه صحيح و معتبپس اين حديث از ديد» كالصحيح
  .1487حديث شماره  5/28الشافي شرح الكافي 

از اركـان اسـالم    را » ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«در اينجا كلمه شهادت 
انداخته و به جاي آن واليت را قـرار داده و آنـرا از بزرگتـرين اركـان اسـالم      

  .»يةكام نودی بالوال بيشءومل يناد «: شمرده اند، زيرا كه مي فرمايد



، و راوي اضـافه كـرده   هدر حديث ديگري نيـز مـتن حـديث اول را آورد    
  .»واليت بهتر است«: كداميك از اينها بهتر است؟ فرمود : است

  .]2/18صول كافي، كتاب ايمان و كفر باب دعائم االسالم ا[  
چنانكه علماي شيعه معتقدند اين حديث به اعتبـار سـند از ديـدگاه آنـان      

  .صحيح است
  .]1/394بحار األنوار و 1/303البرهان  1/191سير عياشي تف 5/59 الشافي[  

  : همچنين در روايات شيعيان اثناعشري آمده است كه 
بيسـت مرتبـه بـه آسـمان بـرده       پيامبر گرامي صلي اهللا عليه و سلم صـدو «

بـه پيـامبرش صـلي اهللا وسـلم در بـاره       و در هر مرتبه خداوند متعـال  !شدند
   .»!!بعد از او پيش از فرايض سفارش كرده استواليت علي و امامان 

  .]23/69بحار األنوار  601و  600كتاب الخصال از ابن بابويه قمي ص [
مسـئله امامـت و    !مرتبـه ) 120(صد و بيسـت  نفهميديم كه چرا در تمام ما

آيا به دليل اينكه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فراموش ! واليت تكرار مي شده؟
معـراج   انگهي جريان اسـراء و  و! يا دليل ديگري داشته است؟! مي كرده اند؟

تـا   120فقط يك مرتبه در قرآن كريم ذكر شده، ما نمي دانيم كه آقايـان ايـن   
  !معراج را از كجا آورده اند؟

تمام اين روايات به امام جعفر صادق عليـه السـالم منسـوب    عجيب اينكه 
  .است

مبحث پانزده روايت آورده كه يكي اينكه آقاي كليني در ذيل اين  و عجيبتر
مـا اهـل سـنت    . !هم از پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم نقـل نشـده اسـت   

الحمدهللا تمام اصول و فروع دينمان را جز پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسـلم  
  .مياز كس ديگري نمي گير



  :ديدگاه علماي شيعه
  .دانند علماي مذهب شيعه نيز امامت را اصلي از اصول دين مي

شيعه در كتب عقايد شان اين موضـوع را پذيرفتـه و ماننـد     علماي مذهب
كتب روايي شان امامت را اصلي از اصول دين دانسته اند، ما در اينجا به نقـل  

  .سه نمونه اكتفا مي كنيم
جعفر سـبحاني از علمـاي معـروف اثناعشـري در كتـابش الملـل        آيت اهللا

  :ز اصول دين است يا از فروع؟ مي نويسدآيا امامت ا: والنحل در ذيل مبحث
  »!تمام شيعيان اتفاق نظر دارند كه امامت اصلي از اصول دين است«

   .]257الملل والنحل ص[ 
  :و محمد رضا المظفر مي نويسد

ما معتقديم كه امامت اصلي از اصول دين است كه ايمان جز با اعتقـاد بـا   «
   .»!آن كامل نمي شود

  ]102عقائد اإلماميه ص[ 
   .»!امامت يكي از اصول دين اسالم است«: و آقاي خميني مي نويسد

  ]149كشف االسرارص[
و اما اصول چهارگانه اي كه در اول بحث با امامت ذكر گرديـد، كـه اهـل    
سنت و جماعت آنرا اركان مي نامند، در نزد تمام امت اسالمي با دالئل قطعي 

  .در قرآن كريم ثابت است
شيعيان اثناعشري حتي يك دليل قطعي هـم از قـرآن    امامت مورد نظر ولي

  .كريم يا سنت صحيح ندارد



  :روايت اركان اسالم از ديدگاه اهل سنت
ما در اينجا روايت اركان اسالم را از ديدگاه اهل سنت نقل مي كنـيم، ايـن   
حديث صحيح از پيامبر گرامي مان صلي اهللا عليه وسـلم نقـل شـده و در آن    

 ،از جملـه  ،كه اسالم بـر آن بنـا شـده ذكـر گرديـده اسـت      اركان وپايه هايي 
متأسـفانه در ايـن   و -مهمترين ركن دين اهللا كه اسالم بدون آن ناتمـام اسـت  
ال إلـه  «: كلمه شهادتروايت آنرا انداخته و به جاي آن واليت را جا داده اند، 

است، كه هر دو جـزء آن يـك اصـل معرفـي شـده      » إال اهللا محمد رسول اهللا
هر دو باهم و مكمل يكديگرند، و يك جزء آن بدون ديگـري نـاقص    چونكه
در حاليكه در حديث صحيح كه از رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم نقل .است

 امـا   !شده اين ركن اساسي ذكر گرديده اما از واليت و امامت خبـري نيسـت  
   !!.جاي اين ركن اساسي جاي داده اند شيعيان اثناعشري واليت را به

ابن عمررضي اهللا عنهما روايـت شـده كـه فرمـود،     عبداهللا يحين از در صح
  :د، اسالم بر پنچ اصل بنا شده استرسول خدا صلي اهللا عليه وسلم فرمودن

 .»ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا« گواهي دادن به  -1

 .نماز تإقام  -2

 زكادادن   -٣

 .خانه خدا حج -۴

 .رمضان و روزه ماه  -۵

  ]21مسلم حديث  و صحيح 7خاري حديث صحيح ب[
  .ذكري از واليت نيست در اين حديفرماييد كه طبعا  مالحظه مي



  :دالئل اركان دين از قرآن كريم
اينك نمونه اي از دالئل قطعي در قرآن كريم كه اركان مذكور بـا آن ثابـت   

  )در حديثي كه گذشت( :شده را در اينجا مي آوريم
  .الوهيت ونبوت است :ركن اول

يعنـي گـواهي دادن بـه الـه بـودن و معبـود و       ) توحيـد  يـا (الوهيت  :الف
شايسته پرستش بودن ذات يگانه و يكتاي اهللا متعال، بـا كمـال قاطعيـت مـي     
توان گفت كه توحيد و دقيقا توحيد الوهيت در صدها آيه از قرآن كريم ثابت 

  :شده است، از جمله دو نمونه را مالحظه فرماييد
 {Ð  Ï   ÖÕ       Ô      Ó  ÒÑ      Ù    Ø  ×z ١٦٣: البقرة   
 {  zy  x   w   v  u  t  sz ٢٥٥: البقرة   
اسم مبارك رسول گرامي صلي اهللا عليه وسلم چهـار مرتبـه در   : نبوت :ب

قرآن كريم با صراحت آمده و اما وصف ايشان به رسالت و نبوت وخطاب به 
 اينـك   هايشان با اين صفات و اشاره هاي ديگر در دههـا آيـه آمـده اسـت كـ     

  :فرماييدمي ي از آنرا مالحظه ينمونه ها
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  :ركن دوم نماز

و اينكـه نمـاز شـرط     رة فرض بودن، و دستور به اقامـه آيات فراواني در با
   :يمان است و موارد مرتبط ديگر آمده است از جملها

{ s   t    u v w x  y z z ١٠٣: النساء   
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 ́µ ¶  ¸ z ١١٠: البقرة   
{ ª « ¬      ¯® ° ± ²  ³  ́z ٧٢: األنعام   
{ h i j k l m n  o qp r s t    

u v z ١١: التوبة   
  :ركن سوم زكات

نماز به ميان آمده از قريبا دوشادوش نماز است هرجاييكه سخن و زكات ت
ا مي توان از آيات دستور زكات نيز داده شده است و اما حكم فرض بودن آنر

  :ذيل روشن نمود
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  ٦٠: التوبة



{ k l m  n o p q r z ٤٣: البقرة   
  :ركن چهارم روزه

  .فرضيت و اهميت روزه نيز مانند ساير اركان اسالم در قرآن آمده است
{ S T U V      W X Y   Z      [ \ ] ^  _ 

 ̀a z ١٨٣: البقرة  
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  :حج ركن پنجم

فرضيت حج نيز در قرآن متجلي گرديـده اسـت بـراي نمونـه يـك آيـه را       
  :مالحظه فرماييد

{ | } ~  � ¡   ¢ £ ¤ ¦¥ § ©¨ ª « ¬ ®      ¯ z  آل
   ٩٧: عمران

بر آن بنا شده است، كه هر كدام  پس اين است اركان پنجگانه اي كه اسالم
روشن و آشـكار و   ن با دليل قطعي در قرآن كريم ثابت شده است، واضح وآ

ق با صراحت كامل، كه در باره ثبوت آن هيچگونه اختالف نظري بين تمام فر
  .اسالمي وجود ندارد

اما پرسش اين است كه دليل قطعـي از قـرآن كـريم بـراي اثبـات امامـت        
كه مانند اين اركان پنجگانه امامت را نيـز بـا صـراحت و قاطعيـت      ؟كجاست
ادعـاي   طبـق ي شما حكم همه يكي است، بلكه در حاليكه به ادعا ،اثبات كند

، مانند امامت و واليت بر هيچكدام از اركان اسالم تأكيد نشده اسـت شما 



قرآن كريم در دسترس همگان قرار دارد از اول تا آخر با دقـت آنـرا تـالوت    
  .ين اشاره اي هم به آن وجود نداردكنيد، كوچكتر

ايـن  ! اصـول ديـن اسـت؟    كنيد كه امامت اصلي ازمي پس چگونه ادعاي  
چطوري اصلي است كه حتي يك آيه هم در قرآن كريم براي اثبات آن وجود 

  .!ندارد
طبعا خواهيدگفت دالئل زيادي وجود دارد، عرض ما اين است كـه فقـط    

  !يك دليل محكم بياوريد
  :دليل امامت از قرآن كريم

اثناعشري  يل شيعيانسوره مائده قوي ترين دل 55شما مدعي هستيد كه آيه 
  :بر امامت است

{ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z 
  :طوسي شيخ الطائفه در اين باره مي نويسد ٥٥: المائدة
قوي ترين دليل بر امامـت ايـن    :نص بر امامت ايشان از قرآن كريم و اما« 

ــال اســت  ــد متع ــوده خداون  ¿ ¾  ½ ¼ « º ¹̧  ¶ }: فرم

À Á   Â Ã Ä z    
  .]2/10تلخيص الشافي [ 

  :نويسد و طبرسي مي
اين آيه از واضح ترين دالئل بر صحت امامت بال فصل علي ابن ابي طالب 

   .»رضي اهللا عنهم بعد از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم است
  .2/128مجمع البيان  

  .!پرسش ما اين است كه امامت در كجاي اين آيه ذكر شده است؟



شـما  ! معنـي امامـت اسـت    واليت در آيـه كريمـه بـه    :حتما خواهيد گفت
 آيـه  يد؟ در حاليكه قبل و بعد از اينه اچگونه واليت را به امامت تفسير كرد

اما به اجماع شيعه و سني در هيچ جا از مـوارد مـذكور    ،هم واليت ذكر شده
بعد از اين آيه، بياييـد   واليت به معني امامت نيست، چه قبل از اين آيه و چه

ت كنيم و ببنيم كـه بـا كمـال شـگفتي ايـن آيـه را       با هم در باره اين آيات دق
ي آن بيرون آورده و به نفع خودتان تفسير كـرده  چگونه از سياق و روند طبيع

  :داي
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پرسش هر انسان عاقل از شما اين است كه چگونه به خود اجازه داديـد از  
ذكـر واليـت آمـده     ،ميان شش موردي كه در اين چند آيه مربوط به يكديگر

  ! فقط يكي را به امامت تفسير كنيد؟



چه جايي كه خداونـد خـودش مسـتقيما     ،قرآن كريم پر است از اين كلمة
ي كه از زبان ديگران نقل كرده؟ و طبعا با اشـتقاقات  مطلبي فرموده و چه جاي

چطـور  !! در تمام قرآن يك بار هم به معني امامـت نيامـده   ،متعددي ذكر شده
هـار وجـود   به معني امامت اظ و چرخيدبخود شد كه اينجا كلمه واليت خود 

  !نمود؟
  

  :معني واليت در قرآن كريم
، قرآن كـريم آمـده اسـت   كلمه واليت بيش از بيست مرتبه بدون نسبت در 

  :حفاظت كننده، سرپرست و غيره است كه معني اش ياري دهنده،
  :سوره بقره آمده است 107در آيه 

{ W X Y Z [  \ ] _^  ̀a b c d e  f g 
h i z ١٠٧: البقرة  

  :است سوره بقره آمده 120و در آيه  
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   :مثال ي واليت به مؤمنين نسبت داده شدهگاه 
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  :آل عمران 150مثال در آيه : دهگاهي به ضمير نسبت داده ش
{ N O QP R  S T U z ١٥٠: آل عمران   

 مالحظه مي كنيد كه در تمام اين موارد هيچ جا واليـت بـه معنـي امامـت    
نگهي قرآن كـريم عربـي اسـت و دسـتور     و ا! نيست، پس امامت از كجا آمد؟

در كجاي دستور زبـان آمـده اسـت كـه مـوالكم يـا        ،زبان عربي روشن است
  .!؟به معني امام آمده باشد ه هم يا مواله يا وليكم يا وليه يا وليهم و غيرموال
ه را مشروع كند با صراحت و قاطعيت كـ  اگر خداوند مي خواست امامتي 

علـي وال  « :يا مي فرمود  »علي امامكم« : مشخصه قرآن كريم است مي فرمود
  . »علي ولي أمركم«: يا مي فرمود »عليكم

سته اين مقام شامخي است كه شما به آن معتقديد، اگـر  چنين تعبيراتي شاي
چـرا   ،امامت علي و فرزندانش رضي اهللا عنهم اصلي از اصول ديـن مـي بـود   

چرا صفت امامت را آشكار برايش تعيين ! اسم علي را با صراحت ذكر نكرد؟
ساير اصول دين و اركان اسالم را خداوند چقدر فراوان و مكرر و بـا  ! ننمود؟

پس معلوم است امـامتي در كـار   ! اينجا چرا چنين نكرد؟ ،يان نمودصراحت ب
  .نبوده است

  !تفسير واليت با روايت
شما حتما خواهيد گفت اينكه ما واليت را به امامت تفسـير كـرده ايـم بـه     
دليل اينكه در كتب تفسير آمده است كه سبب نزول اين آيه در باره علي ابـن  

را در بعضي كتب تفسـير آمـده اسـت كـه     ابي طالب رضي اهللا عنهم است، زي
 !علي رضي اهللا عنه در حاليكه در ركوع بود انگشترش را بـه سـائلي بخشـيد   

  !اين ادعاي شماست



و فهـم ايـن نـص بـه      !پس بنابراين خود نص بر امامت داللت نمـي كنـد   
ري كه در سنت آمده قابل فهـم  معنايي كه مورد نظر شماست جز با نص ديگ

و  !دعا مي كنيد كه امامت با دليل قطعي ثابت شده اسـت پس چگونه ا !نيست
به اتفاق علماي اصول دليـل قطعـي را نمـي تـوان دليـل قطعـي ناميـد مگـر         

  .هنگاميكه خود آن بنفسه به مقصود اصلي داللت كند
پس چگونه است كه تمام اصول و اركان دين با دالئل قطعي از قرآن كريم 

الئل صريح و واضح و روشن بدون نياز ثابت شده است، دالئلي كه خود آن د
به تأويل و تفسير خارجي به آن اصول و اركان داللت قاطع دارند، اما امامـت  

ثابت كنيد كـه فهـم و تفسـير آن دليـل نيازمنـد دليـل        يرا مي خواهيد با دليل
ديگري خارج از خود نص است در حاليكه موضوع مورد نظر به ادعاي شـما  

كه مسـئله كفـر و ايمـان و بهشـت و دوزخ بـه آن      از اصول دين است  ياصل
  . !؟بستگي دارد

  :سبب نزول آيه
آنچه كه شما به عنوان يك دليل خـارج از نـص مـي خواهيـد دليـل       :اوال

اصلي خود را با آن ثابت كنيد يعني شأن نزول آيـه، ايـن ادعـا خـودش يـك      
كيـه  ادعاي نادرست است، شما چگونه درمهمترين اصلي دين تان به دليلـي ت 

  .!؟مي كنيد كه درست نيست
  . آن ضعيف است تاي در باره شأن نزول اين آيه سه سند آمده كه هر سه 

يكي از راويانش ايوب بن سويد است كه در باره آن خيلـي   در سند اول
او ضعيف است، ابن : اهللا عليه مي فرمايد ر صحبت شده است، امام احمد



او هيچ چيـزي  » يسرق األحاديث بشيئ، ليس«:اهللا عليه مي فرمايد معين ر
   .نيست، احاديث را مي دزدد

  .1/354تهذيب التهذيب  
يك از راويانش غالب بن عبيداهللا العقيلي الجزري است، ابن  در سند دوم
ليس بثقه، او قابل اعتماد نيست، امام دار قطني و ديگران مي : معين مي فرمايد

  .را ترك كرده اندمتروك، يعني علماء احاديث او : گويند
  3/331ميزان االعتدال       

عالمـه  . از راويانش محمد بن سلمه بن كهيل اسـت  يكي و در سند سوم
  الحديث ذاهب وهن: او مي فرمايد جوزجاني در باره او

  :و ابن عدي رحمه اهللا مي فرمايد
  .نكر و نادرست از او نقل كرده استآنگاه چند حديث م

  3/568ميزان االعتدال  
ر اين زمينه مطالب بيشتري هست كه اينجا جـايش نيسـت هـدف مـا در     د

  .هم با كوتاه ترين عبارات ممكن بوداينجا فقط ياد آوري آن
پس اين سند روايتي است كه مدعي هستند، بر اساس آن آيه كريمه إنمـا   

  .وليكم اهللا در باره علي رضي اهللا عنه نازل شده است
نيد صـحت  مگام مي شويم، آيا شما مي توابياييد از باب مماشات با شما ه

روشي كه براي تصحيح و و حتي بر اساس منهج !! را ثابت كنيد؟ اين حديث
  !تضعيف احاديث به تقليد از اهل سنت براي خود اختراع كرده ايد؟

روايـت ديگـري نيـز     »إنما ولـيكم اهللا «اينكه در شأن نزول آيه كريمه :دوم
يف اسـت، امـا از روايـت اول بهتـر و از     آمده است، اگر چه اين روايت ضـع 

  .ظ عقلي به داللت آيه نزديكتر استلحا



روايت قبلـي آورده اسـت،    امام مفسرين عالمه ابن جرير طبري آنرا قبل از
رير اين روايت را هنگامي آورده كه آيه إنما وليكم اهللا را دقت كنيد كه ابن ج

  .!»واليت امامي« تفسير كرده و نه » واليت ايماني«به
 ¹̧  ¶ }سخن در تفسير اين فرموده خداوند متعـال  : ايشان مي فرمايد

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z ٥٥: المائدة  
جـز اهللا و   اي مؤمنـان : مقصود خداوند متعال در آيه كريمه اين است كـه «

شـما را ناصـر و    ،رسولش و نيز مؤمناني كه صفتشان را اهللا متعال بيان فرمـود 
اما يهود و نصارا، كه خداوند متعال به شما دستور داد كه نيست، و  يمددگار

كـه از آنـان    ،از واليت و دوستي آنان اظهار بيزاري كنيد و شما را نهي فرمود
كنيد، آنها براي شما دوسـت و ولـي و يـاور نيسـتند     نولي و دوست انتخاب 

بلكه آنها دوست و ولي يكديگرند، پـس از آنـان دوسـت و ولـي و مـددگار      
  .»ب نكنيدانتخا

  : سپس مي فرمايد
نـازل شـده    رضي اهللا عنـه  وگفته شده كه اين آيه در باره عباده بن صامت«

است، هنگامي كه او از دوستي يهود بني قينقاع و پيمان آنـان اظهـار بيـزاري    
  . »نمود، و به جمع رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم و مؤمنان پيوست

  : ن با سند خودش روايت مي كند كهامام ابن جرير طبري رحمه اهللا همچني
عليه وسلم جنگيدنـد،  هنگامي كه يهود بني قينقاع با رسول خدا صلي اهللا «

از آنها بريد و از پيمان آنان ) كه از بني عوف بن خزرج بود(عباده بن صامت 
أتولي اهللا و رسـوله  (: اظهار بيزاري كرد و به خدا و رسولش پيوست، و فرمود

خدا و رسولش و با مؤمنان دوستي مي كنم، و از پيمان كفار  من با )والمؤمنين



 º ¹̧  ¶ }در باره او نازل شـد كـه   . و دوستي آنان بيزاري مي جويم

» ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة ــرا عبـــاده   ٥٥: المائ زيـ
مـن بـا خـدا و رسـولش و بـا       )أتولي اهللا و رسوله و الذين آمنوا(بود  هفرمود

  . »از دوستي بني قينقاع بيزاري جسته بودمؤمنان دوستي مي كنم، و 
  :جرير طبري سپس عالمه ابن

اهللا روايت مي كنـد كـه ايشـان آيـه      هرحم محمد باقر )امام(بو جعفر ااز « 
  .»كريمه مذكور را به واليت و دوستي تمام مؤمنين تفسير كرده اند

و  اهللا عليه همچنين با سند خودش و نيز ابن ابي حـاتم  هرحمامام بن جرير
  :ديگران

اهللا عليه  هرحم محمد باقر) امام(بوجعفرااز عبدالملك بن سليمان شاگرد « 
 ¹̧  ¶ }در آيـه   پرسـيدم   اهللاه رحم روايت مي كنند كه از حضرت باقر

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة مـــراد از   ٥٥: المائ
 الـذين آمنـوا كسـاني كـه ايمـان     : چه كساني هسـتند؟ فرمودنـد   »الذين آمنوا«

كسـاني ديگـري    عبدالملك تنها نبود كه سؤال مي كـرد يعني : (ميآوردند، گفت
به ما خبر رسيده است كه اين آيـه در بـاره علـي بـن ابـي      ) هم با او بوده اند

  .»علي نيز از جمله مؤمنان است: دندفرمو! طالب نازل شده است؟
الف يـان اخـت  حقيق مختصري كه در باره روايات و باين ت! خواننده گرامي 

  ½ ¼ « º ¹̧  ¶ }اين روايات در باره شـأن نـزول آيـه كريمـه     

¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة ــا   ٥٥: المائ ــدام از آنه ــه هيچك و اينك
وري عرض كرديم و نه بـراي  صحيح نيست همه اينها را ما فقط از باب ياد آ

  .استدالل



ها يـك يـادآوري كـرده    بعضيبه و علت ديگر ذكر اين مبحث اين بود كه   
ند كه گويـا  يا نا آگاهانه مدعي مي شو آگاهانه زيرا بعضي علماي شيعه باشيم

اهل سنت نيز عقيده دارند كه اين آيه كريمه در باره علي رضي اهللا عنه نـازل  
  !!شده
بي انصافي مي كننـد كـه بـدون     آنقدربا كمال  حيرت و شگفتي و بعضي  
اتفاق نظر دارنـد  وانمود مي كنند كه گويا اهل سنت  ،ضعف اين روايات بيان

  .!!كه اين آيه در باره علي نازل شده است
پس ما كل اين مبحث و نقدي كه بر آن كرديم را از باب مماشـات ذكـر     

كرديم نه اينكه ما براي اثبات اركـان ايمـان جـز آيـات صـريح قـرآن كـريم        
هرگز،  !جايز مي دانيم را استدالل به چيزي ديگري از جمله همين شأن نزول

  .شود ايمان فقط بايد با نص صريح و قاطع قرآن كريم ثابتاركان 
  

  !؟اسم علي در قرآن نيامدهچرا 
پرسش اين است كه وقتي خداوند متعال مي خواسـت علـي را بـه امامـت     

تـا اينكـه    !؟منصوب كند چرا با صراحت اسمش را در قرآن كريم ذكر نكـرد 
ر اصول ديـن را  وجود نمي داشت، همچنانكه خداوند ساي يهيچگونه اختالف

امامت امام و با صراحت و قاطعيت ذكر كرد و راه هر گونه اختالفي را بست 
در حاليكه به ادعاي شما بحث كفـر و ايمـان و بهشـت و    ! را چرا ذكر نكرد؟

  ! دوزخ در ميان است؟
د اين با صراحت در قرآن كريم ذكر مي ش شايد بگوييد كه اگر اسم علي

  :خميني مي نويسد جنابطوري كه ! گرديد امر منجر به تغيير قرآن مي



كردند آنهائيكه جـز بـراي    ثبت مي ممكن بود در صورتيكه نام امام را در قرآن
نيـات   ياروسـيله اجـ   دنيا و رياست با اسالم و قرآن سر و كار نداشتند و قرآن را

تحريـف   آيات را از قرآن بردارند و كتاب آسـماني را  فاسده خود كرده بودند آن
 بياندازنـد و تـا روز قيامـت ايـن ننـگ بـراي       براي هميشه از نظر جهانيان وكنند 

مسلمانان به كتاب يهود و نصـاري   مسلمانها و قرآن آنها بماند و همان عيبي را كه
  . !!!))بر خود اينها ثابت شود فتند عيناًرگ مي

  114سرار صكشف األ 
نعـوذ بـاهللا مـا    است، كـه  مفاد چنين ادعايي اين  ، زيرااست يخطرناك ادعا

دروغگو مي شماريم، زيـرا خداونـد وعـده داده اسـت كتـابش را       خداوند را
حفظ و نگهداري كند، و وعده خداوند قطعا بدون هيچگونه شك و شبهه اي 
محقق خواهد گرديد، و هركس عقيده دارد كـه اگـر خداونـد نمـي توانسـت      

  . كتابش را حفاظت كند چنين عقيده اي منجر به كفر مي شود
  g h i j     k l }: سوره حجـر مـي فرمايـد    9خداوند متعال در آيه 

m n  z  ما خود اين قرآن را فرود آورده ايم و بي ترديد خـود  « ٩: الحجر
  .»نيز آنرا حافظيم

  :ت تمام نمي شودت در قرآن حجبدون ذكر امام
به اول بحث بر مي گرديم، كه چگونه ممكن است خداونـد چيـزي را بـه    

از اصول دين يا ركن اساسي در دين بر بندگانش فرض كند امـا   عنوان اصلي
گي نـد از ترس اينكه مردم تغييرش دهند آنرا در كتاب عزيزش كـه منشـور ز  

  . !است بيان نمي كند



ست، و هدف خداوند متعال بوده ا اگر فرض كنيم كه امامت مراد و مقصود
ماننـد سـاير   (منشور زندگي اسـت،   ساني كه در كتاب عزيزش كهپس گناه ك

  .!دليلي بر مراد و مقصود خداوند نمي يايند چيست؟ )اصول و اركان دين
شگفت اينكه بدون ذكـر دليـل قـاطع و صـريح و محكـم از ايـن بنـدگان        

نـه تنهـا ايمـان و     ،»مراد و مقصود بي دليل«خواسته مي شود كه مثال بـه آن  
و ! ا حساب بگيـرد ي از آنهكه در قبال چنين اصل بي دليل ،عقيده داشته باشند

چنـين   .!!آنان را جز با عقيده به ايـن اصـل بـي دليـل قبـول نكنـد       هيچ عمل
  .ل سالمي قبول نمي كندمعمايي را هيچ عق

شايسته است كه بعد از آوردن مهمترين دليل شيعيان اثناعشـري در اثبـات   
. امامت از قرآن كريم كه مشـخص شـد هيچگونـه داللتـي بـر امامـت نـدارد       

اما اجازه بدهيد كه به دليـل اهميتـي    .لشان از سنت را نيز بياوريمن دليمهمتري
  .كه براي اين حديث قائلند آنرا در مبحث جداگانه اي مطرح كنيم

اگرچه مسئله امامت با مشخصاتي كه آنان برايش تعريـف كـرده انـد يـك     
مسئله فرعي نيست كه ما براي اثبات آن به سنت مراجعه كنـيم امـا فقـط بـه     

حتي خارج از قرآن نشان دهـيم   ه ضعف و سستي استدالل آنان رااينكجهت 
  .اين كار را انجام مي دهيم



  دوم بخش

  حديث غدير
  :ها در اثبات امامت از سنت مهمترين دليل اثناعشري

شيعيان اثناعشري ادعا مي كنند كه براي اثبات امامت علي بـن ابـي طالـب    
از مهمترين آن حديث غـدير  كه  ،رضي اهللا عنه روايات زيادي نقل شده است

است و البته براي مهمتر جلوه دادن حديث غدير الفاظ زيادي بـراي آن نقـل   
كرده اند، كه جز آنچه ما در اينجا درج خـواهيم كـرد چيـز ديگـري ثابـت و      

  .درست نيست
   :متن حديث غدير

اين جمالت نيز در ادامه اش  يروايت ديگر در. من كنت مواله فعلي مواله
اما الفاظ ديگري كـه بـه ايـن    . اللهم وال من وااله و عاد من عاداه: ردوجود دا

  .حديث اضافه مي كنند هيچكدام درست نيست
ما الحمدهللا در اثبات فروع دين مان به احاديث ضـعيف و دروغ اسـتدالل    

نمي كنيم چه رسد به اصول اعتقـادي، و طبعـا وقتـي بـراي خودمـان چنـين       
  . گران نيز دوست نداريمچيزي را نمي پسنديم براي دي

لذا ما در اينجا در باره اين حديث فقط به دو سه مورد بسـنده مـي كنـيم،     
و  چه زمان و شرايطي فرمـوده شـده؟  در اين حديث در كجا فرموده شده؟ و 

در هنگام مطرح شدن اين حديث چه كساني در آنجا حضور داشته اند با بيان 
ي دقت و تأمل در خواهـد يافـت كـه    اين دو سه مورد هر انسان عاقلي با كم

  مراد و مقصود اين حديث چيست؟ 



در باره زمان و مكان ورود اين حديث، روشن اسـت كـه رسـول گرامـي      
صلي اهللا عليه وسلم هيجدهم ذي الحجه در سال نهم هجري هنگـامي كـه از   

 شان به مدينه منوره تقريبـا حـدود  مي گشتند در اثناي مسير  تنها حج شان بر
دير خـم  ، جايي كه مـردم منطقـه آنـرا غـ    يل از مكه فاصله گرفته بودندم 150
ديگري با ايشان همراه نبود در غدير خم  ، و جز حجاج مدينه كسناميدند مي

  .در جمع حجاج مدينه اين حديث را فرمودند
نه اهل طائف، نه اهل يمن، نه اهل يمامـه و نـه حجـاج     ،پس نه اهل مكه 

حجاج مدينه با ايشان همراه نبود، زيـرا همـه    ساير مناطق هيچكس ديگر جز
حجاج از مكه به مناطق خود شان عازم شده بودند، زيرا راهشان نه از مدينـه  

  .بود و نه از غدير خم، و نه هم غدير خم در مسير راهشان واقع مي شد
و تعيين خليفه و  ه اگر حديث غدير اعالن امامت عظمااست كپرسش اين 

د، كه به ادعاي شيعه اصلي از اصول دين به شـمار مـي   جانشين براي امت بو
پــس چــرا پيــامبر گرامــي صــلي اهللا عليــه وســلم در بزرگتــرين تجمــع  ،رود

نكردند كه همـه مـردم    يمسلمانان در عرفات يا در منا يا در مكه چنين اعالن
جمع بودند و اين موضوع به همه آنـان مربـوط مـي شـد، آن تجمـع بـزرگ       

را گذاشتند و آمدند فقط در بين يارانشان از اهـل مدينـه   عرفات و منا و مكه 
  .!!چنين اعالني كردند؟

گمان نمي كنم كه يك انسان عاقل كه به عقل خودش احترام مي گـذارد،   
حـديث غـدير    بعد از اينكه زمان و مكان ورود حديث را فهميد ادعا كند كـه 

راي پيامبر صلي اهللا خليفه و جانشين ب براي اعالن امامت عظما و تعيين امام و
اينكه چنين اعالن مهمي فقط در ميان حجاج مدينـه   و ،عليه وسلم بوده است



انجام گرفته باشد كه يك گروه كوچك و در صد كمي از مسلمانان آن زمـان  
  .!را تشكيل مي دادند

اثناعشري مدعي هستند كه صـحابه رضـي اهللا    عجيب اينكه شيعيان امامي 
پرسش مـا ايـن اسـت كـه آيـا      !! را كتمان كرده اندعنهم اجمعين اين وصيت 

رسول گرامي صلي اهللا عليه وسلم مي دانستند كـه يارانشـان ايـن وصـيت را     
پنهان مي كنند يا نه؟ اگر بگوييد بله، مي گوييم پس رسول اهللا صلي اهللا عليـه  

زيرا ايشان آن ! وسلم نمي خواستند كه اين وصيت شان به اجراء گذاشته شود
جايي كه بيش از صد هزار مسـلمان  (رگ امت اسالمي را رها كردند تجمع بز

و آمدند در جمع كوچكي اعالن ) ندخبر مهم باش شاهد اعالن اينميتوانستند 
  .!!كردند كه مي دانستند اينها امانت دار نيستند و صيتشان را اجراء نمي كنند

پرسـيم آيـا   پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نمـي دانسـتند، مـي    : و اگر بگوييد 
يا خير؟ حتما خواهيد گفت خداوند قطعا مي دانست، مي  خداوند مي دانست

گوييم پس چرا خداوند به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستور نداد كه چنين 
ت بـر  ر جمع تمام حجاج بكند تا اينكـه حجـ  اعالن مهمي را در روز عرفه د

   !شده باشد؟ين شود و عدم كتمان اين وصيت مهم تضمهمه امت تمام 
را گذاشـت بعـد از حـج     خداوند چگونه جمعيتي بيش از صد هـزار نفـر   

پراكنده شوند، آنگاه به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستور داد كه امامـت و  
 –به ادعاي شـما   –اش را در بين عده اي اعالن كند كه مي دانست  يجانشين

  !آنرا مي پوشانند؟
  ! خواسته كه اين وصيت اجراء شود؟پس نعوذ باهللا خداوند هم نمي  



عجيب اينكه بعضي علماي شيعه ادعا كرده اند كه غدير خم جـاي تجمـع   
تمام حجاج بوده است، اين سخني است كه ارزش رد كردن هـم نـدارد زيـر    

  .هركس از شيعيان كه حج كرده مي داند كه اين يك ادعاي دروغ است
  

  :سبب ورود حديث
تي مقصود ايـن حـديث امامـت عظمـي و     ممكن است كسي بپرسد، كه وق

تعيين خليفه و جانشين براي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نيسـت پـس مـراد و    
  منظور آن چيست؟

اهللا عليه سبب يا  رحمةپاسخ اين است كه روايات محمد بن جرير طبري  
علتي كه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم دور از جمع حجاج اين حديث را 

  :ن مي كندفرمودند بيا
هنگامي كه علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه از يمن باز مـي گشـتند بـين      

ايشان و بعضي صحابه رنجش پيش آمده بود كه پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم   
   . براي بر طرف كردن رنجش مذكور اين حديث گرامي را فرمودند

  :ابن جرير طبري با سند خودش نقل مي كند 
تـا اينكـه بـا     طالب رضي اهللا عنه از يمـن بازگشـت   كه وقتي علي بن ابي 

پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در مكـه مالقـات كنـد، خـودش زودتـر از سـاير       
همراهان به ديدار رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم شتافت و يكنفـر از يـارانش   

 معـاون  را بر آنان امير تعيين نمود، شخصـي كـه علـي بـن ابـي طالـب او را      
ه بخرچ داد و از پارچه هاي بيـت المـالي كـه    سليقده بود و خودش تعيين كر

  .نو پوشاند يهمراه داشتند هر كدام از همراهان را لباس



يـد كـه   علي به استقبالشان آمد، دو وقتي كه گروه مذكور به مكه رسيدند،  
را سرزنش كرد و گفت اين چه كاري است كه  لباس نو پوشيده اند، معاونش

جلـوه   خـوب در چشـم مـردم   ان لباس نو پوشاندم تـا  به آن: تو كردي؟ گفت
همين اآلن قبل از اينكه خدمت رسـول   تو كار بدي كردي : علي فرمود. كنند

لباسـها را گرفـت و بـه     اواهللا صلي اهللا عليه وسلم برسيم لباسها را برگـردان،  
كه با آنان شده بود از علي  يبيت المال بر گرداند، گروه همراه از اين برخورد

  .نجيده شدندر
  :اهللا عليه مي نويسد هحمابن كثير ر

اين مبحث در باره ورود حديثي دال براين است كه پيامبر صلي اهللا عليـه  « 
باز مي گشتند در  الوداع ةحجوسلم در جايي بين مكه و مدينه هنگامي كه از 

نزديكي جحفه كه به آن غدير خم گفته مي شد خطبه اي ايراد فرمودنـد و در  
لت علي بن ابي طالب را بيان كردند، و از اينكه بعضي همراهان علـي  آن فضي

ي زدند، پيامبرصلي اهللا عليه وسلم از يدر باره او حرفها كه با او در يمن بودند
علي دفاع كردند، علت حرف و حديث همراهانش در باره او اين بـود كـه او   

ظلـم و تنگـي و   با آنها با عدالت رفتار كرده بود، بعضـي هـا ايـن عـدالت را     
   .بخيلي تعبير نمودند، در حاليكه در اين مورد حق با علي بود

و لذا وقتي كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم اداي مناسك حـج را تمـام    
بيـان   هو داشتند به مدينه باز مي گشـتند ايـن موضـوع را در اثنـاي را     كردند،

ير درختي در غـدير  در ز )نهم هجري(ذي الحجه  18كردند، در روز يكشنبه 
و در آن مطالبي مطرح كردنـد، از جملـه از    عظيمي ايراد فرمودند خم خطبه 

فضائل علي و امانت داري و عدالت و نزديكـي اش بـه رسـول اهللا صـلي اهللا     



يعنـي  (عليه وسلم سخن گفتند و بدينوسيله آنچه كه در دل بسياري از مـردم  
   .»بين بردنددر باره علي بود را از  )همان همراهان يمن

  .]5/219البدايه والنهايه [
علـت و انگيـزه    ،برترين كتب تـاريخ تفكر مي كنم با بيان اين مطلب از مع 

اي كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم را وادار كرد بعد از متفرق شـدن سـاير   
مردم و فقط در جمع عده اي از اصحابشان كه اهـل مدينـه بودنـد خطبـه اي     

  .روشن شدضيلت علي سخن بگويند ايراد كنند و از ف
بلكـه ايـن جريـان غـدير و      ،پس بنابر اين موضوع به امامت ربطي نـدارد  

حديث غدير به يك موضوع اختالفي بين علي رضي اهللا عنه و بعضي صحابه 
رضي اهللا عنهم مربوط مي شود كه شايسته نبـوده در جمـع عمـوم مسـلمانان     

  .اعالن شود
گر چنين است پس چرا بيان اين موضوع و مطرح شود كه ا يشايد پرسش 

  . !رفع اختالف را نرفتند در خود مدينه حل كنند؟
و استاد كل  پاسخ اين است كه نبي اكرم صلي اهللا عليه وسلم معلم و مربي 

و عالقـه منـدي    مهارت كامل كه با ماهر طبيبي همچون امت بودند، و  براي 
نـين مـوردي كـه در دل يـارانش     فراوان زخم دلها را مداوا مي كردنـد، در چ 

 نسبت به يكديگر كدورت ايجاد شده و هنوز تا مدينه راه بسياري باقي مانـده 
ايشان با حكمت و فراست پيامبرانه تشخيص دادند كه ماندن اين فضـاي   ،بود

  .شايسته نيست  مكدر تا مدينه، به جو دوستانه و برادرانه صحابه
ان حضور دارنـد وكسـاني كـه حـج     هر دو طرف قضيه با ايش بويژه اينكه 

نكرده يا جهت نگهباني در مدينه باقي مانده انـد، بـه ايـن موضـوع ارتبـاطي      
پـس از آنجـايي كـه    . تا اينكه رفع كدورت در جمع آنان انجام گيـرد  ،ندارند



موضوع نه به عموم مسلمانان مربوط بود تا در عرفـات و منـا و مكـه اعـالن     
 ن شود لذا بهترين جا براي اين آشتيدينه اعالشود و نه به اهل مدينه كه در م

  .ه با يارانشان تنها شدندكنان و رفع كدورت مسير راه مدينه بود ك
در اينجا بالفاصله از فرصت استفاده كردند و مكانـت و جايگـاه علـي را     

كس پيامبر مكـرم صـلي اهللا عليـه     بيان نمودند تا به آن عده تفهيم كنند كه هر
رد و رضايت و خوشنودي ايشـان را مـي خواهـد حاصـل     وسلم را دوست دا

  : پس بايد علي را هم دوست داشته باشد لذا فرمودند كند
يك جمله كوتاه بود اما دلها را شستشو اين  »من كنت مواله فعلي مواله«

تـأخير آن   و وقت مناسب بود، تقديم و داد، اين اعالن مهم در مكان مناسب 
  .به هيچوجه شايسته نبود

ين ترتيب مشخص شد كه موضوع حديث غدير انگيزه خاصي داشته و بد 
به عده خاصي مربوط بوده و هيچ ربطي به تمـام امـت و موضـوع امامـت و     

   .خالفت نداشته است
  :لفظ اضافه در بعضي روايات

عاد من اللهم وال من وااله و«ايات آمده اي كه در بعضي رو و اما لفظ اضافه
بـا ايـن    ،تسـ ا صحت آن بين علماء اختالف نظـر  علي رغم اينكه در »هاعاد

وجود اگر صحت آنرا هم مسلم فرض كنيم باز هم حديث را از داللت سابق 
ديث به معني محبت است ولفظ مولي در ح تآن خارج نمي كند و ذكر مواال

  . و نه امامت
عـاد اللهم وال من أطاعه و«: مي بود مي فرمودبه معني امامت تاگر مواال 

داشته باش و هركس ست ا هر كس از او اطاعت كند او را دوخداي »همن عصا



) دوسـتي ( تدر حاليكه در حديث غدير موال. نا فرماني كند با او دشمني كن
انگيزه ورود حديث مناسب  و را مطرح كردند كه با علت) دشمني(و ضد آن 

 ن نسـبت بـه علـي   رتي بود كه در دل بعضي يارانشاو آن كدو ،و ارتباط دارد
  .رضي اهللا عنه ايجاد شده بود

كدورت از مقـدمات دشـمني اسـت، و خطبـه غـدير عـالج ايـن        طبعا و  
مقدمات بود كه ممكن بود همين مقدمات اگر عـالج نشـود يـا عالجـش بـه      

بين علي و ساير برادارنش از ميان صحابه رضي اهللا عـنهم كـه در    تأخير بيفتد
   .دل شودمني مبر يمن همراهش بودند به عداوت و دشسف

  :الفاظ نادرست ديگر حديث غدير
يـن حـديث در بـاره امامـت     و اما الفاظ دروغ ديگري كه با فرضيه ورود ا

ساخته شده و به آن اضافه گرديده، براي باطـل بـودن آن همـين كـافي      عظما
  .است كه در زمان و مكان و انگيزه ورود حديث دقت و تأمل كنيم

 عيين امام و خليفه مسلمين ايـراد مـي   زيرا اگر اين خطبه و حديث براي ت 
ايراد مي گرديد، يعني در ايام حج كه همـه   يشد حتما در زمان و مكان ديگر

ه حجاج جمع بودند و در عرفات يا منا يا مكـه مطـرح مـي گرديـد كـه همـ      
يا خالفـت و جانشـيني    عظما ر باشند زيرا موضوع امامتحجاج در آن حاض

مه امت مربوط مي شود تصور نمي كنم كساني پيامبرصلي اهللا عليه وسلم به ه
كه خواهان رسيدن به حق و درك و فهم حقيقت باشند بيش از ايـن نيـاز بـه    
شرح و توضيح داشته باشند، حق به لطف و توفيق خداوند روشـن و آشـكار   

  .است



  :روايات ديگر نقض مي شود
ث ممكن است شيعيان امامي ادعا كنند كه دهها حديث ديگر غيـر از حـدي  

غدير هست كه امامت را ثابت مي كند، مي گوييم و دهها حديث صحيح تـر  
  .از آن هست كه اين ادعا را نقض مي كند

شايد بگوييد از علي رواياتي نقل شده كه وصيت به امامت را ثابت مي  -6
كند ما مي گوييم بر عكس از علي رواياتي در كتب ما و حتي كتب شما نقـل  

ايي را رد مي كند، و به صحت خالفـت خلفـاي   شده كه چنين وصيت و ادع
  .سه گانه قبل از خود رضي اهللا عنهم اعتراف مي كند

   :نهج البالغه ادعاي امامت را باطل مي كند
 در كتاب نهج البالغه كه از معتمدترين كتب شيعه است از اينگونه روايات

  :به طور نمونه مالحظه كنيد .وجود دارد فراوان
َدُعـوين َواْلَتِمُسـوا « :نهج البالغه آمده است 92 يا) 91( در خطبه -1
َوَلَعـيلِّ َأْسـَمُعُكْم َوَأْطـَوُعُكْم ملِـْن  ؛َوإِْن َتَرْكُتُموِين َفَأَنا َكَأَحِدُكمْ ....  يَغْريِ 

ْيُتُموُه َأْمَرُكْم, َوَأَنا َلُكْم َوِزيرًا, َخْريٌ َلُكْم ِمنِّي َأِمرياً      .»!َولَّ
اگر مرا رها كنيد چون يكي  ...را به دست آريد مرا بگذاريد و ديگري«

تر از شما نسـبت بـه رئـيس     از شماها هستم، كه شايد شنواتر، و مطيع
حكومت باشم، در حالي كه من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كـه  

  .»امير و رهبر شما گردم
علي رضي اهللا عنه در اينجا از مردم مي خواهد كه از او دسـت بردارنـد و   

اگر واقعا از طرف خداونـد امـام مـي بـود     ! ار نكنند كه خالفت را بپذيرداصر
  .!چگونه جايز بود كه چنين حرفي بگويد؟



ست كه كس ديگري بر شما امـام  بهتر اين ابراي شما  :سپس مي گويد 
اين مطلب مي رساند كه ايشان هيچگونه اطالعي از اين امامت خيـالي   .باشد

   .امت كس ديگري را بپذيردندارد و اال جايز نبود كه ام
همچنين علي رضـي اهللا عنـه در نهـج البالغـه مطلـب ديگـري        -2

ارد، در نامـه ششـم نهـج البالغـه     صريحتر و واضحتر از مطلب قبلي د
ِذيَن َباَيُعوا َأَبا َبْكٍر َوُعَمـَر َوُعـْثامَن َعـَيل َمـا إ«: فرمايد مي ُه َباَيَعنِي اْلَقْوُم الَّ نَّ

ـَام َباَيُعوُهْم َعَليْ  , َوإنَّ َتـاَر, َوالَ لِلَغاِئـِب َأْن َيـُردَّ ـاِهِد َأْن َخيْ ِه, َفَلـْم َيُكـْن لِلشَّ
وْ  وَري لِْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر, َفإِِن اْجَتَمُعوا َعَيل َرُجٍل َوَسمَّ ُه إَِمامًا َكـاَن الشُّ

وُه إَِيل َماَخَرَج , َفإِْن َخَرَج َعْن َأْمِرِهْم َخاِرٌج بَِطْعٍن أَ ًىض رِ  هللاِذلَِک  ْوبِْدَعٍة َردُّ
َباِعـِه َغـْريَ َسـبِيِل اْملُـْؤِمنَِني, َوَوالَُّه اهللاُ َمـا َتـوَ   »ىلَّ ِمنُْه, َفإِْن َأَيب َقاَتُلوُه َعَيل اتِّ

اند كه بـا ابـابكر و عمـر و عثمـان، بـا       همانا كساني با من بيعت كرده«
داشــت  همــان شــرايط بيعــت نمودنــد، پــس آنكــه در بيعــت حضــور

اي ديگر برگزيند، و آنكه غايب است نمي تواند بيعـت   تواند خليفه نمي
مردم را نپذيرد، و همانا شوراي مسلمين از آن مهاجرين و انصار است، 
پس اگر بـر امامـت كسـي گـرد آمدنـد، و او را امـام خـود خواندنـد،         

حال اگر كسي كار آنان را نكوهش كند . خشنودي خدا هم در آن است
گردانند، اگـر   تي پديد آورد، او را به جايگاه بيعت قانوني باز مييا بدع

كنند، زيرا كه به راه مسلمانان درنيامـده، خـدا    سر باز زد با او پيكار مي
  .»گذارد هم او را در گمراهيش وامي

علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه در اين نامه خيلي واضـح و روشـن بيـان    
يله شوري انتخاب مي شود و هيچگونه نصـي  مي كند كه امام و خليفه به وس



بنابراين امام كسـي اسـت    . متعال در اين زمينه وجود ندارداز طرف خداوند 
، چنين شخصي شايسته است كه امـام ناميـده   كه خود مردم آنرا انتخاب كنند

  .و إال نهشود 
و امامت اگر از جانب خدا مي بود از علي رضي اهللا عنه ساقط نمـي شـد    

و آنگهـي ايشـان در   . ايشان را انتخاب مي كردند و چه نمي كردنـد  چه مردم
 اينجا خيلي روشن بيان مي كند كه هركس را كـه صـحابه امـام تعيـين كننـد     

ايشـان نيـز جـزو     صحابه رضي اهللا عنهم كـه شايسته است امام ناميده شود و 
ا رضي اهللا عنهم نه تنهامامت و خالفت ابوبكر و عمر و عثمان  صحابه هستند
فه انتخاب كردند و بنا به خلي را و آنان كه با دل و جان بذيرفتند  راضي شدند

خود علـي رضـي اهللا عنـه ايـن تعيـين و انتخـاب مـورد رضـايت و          فرموده
   .خوشنودي خداوند بود

پس اين نصوصي كه از علي رضي اهللا عنـه نقـل كـرديم و آن پرسشـهاي      
ت و ادعاهاي بلنـد بـااليي كـه    عقالني كه مطرح نموديم دروغ بودن آن روايا

امت را متفرق كرده و به دو گروه دشمن با يكديگر تقسيم نمـوده را آشـكار   
   . مي كند

  :مانع لزوم تحقيق در صحت روايات
اما متأسفانه رواياتي از زبان پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و اهل بيـت ايشـان   

اونـد متعـال از ميـان    اند كه گويا خد جعل كرده و به مردم چنين وانمود كرده
اهل بيت رضي اهللا عنهم اماماني تعيين نموده كه اعتقاد داشـتن بـه آن امامـان    
وسيله نجات، و اعتقاد نداشتن به امامت آنان حتي اگر انسـان خداونـد را بـه    

  !!.سبب هالكت استيكتايي بپرسند 



و براي اثبات اين مدعا هزاران حديث و روايت ساخته و جعل كرده اند و 
 بهـاي تخيلـي فـراوان وعـده داده و    راي پيروان مكتب واليـت و امامـت ثوا  ب

شـانه خـالي كننـد را از     ! مفتـرض الطاعـه  امامان  اين  كساني را كه از پيروي
  !!.ترسانده اند عذاب دردناك

شيعه ناميدند نا گزير و با شالق اميـد و وعيـد   بنابراين كساني كه خود را  
نند، زيرا جعـل كـاران و روايـت سـازان چنـان      بايد از اين اعتقادات پيروي ك
كـرده و   ند، كه عقل و درك و دانش را بي حسعاطفه اي را شعله ور كرده ا

  !.ازه فكر كردن و انديشيدن نمي دهدبه مردم اج
در حاليكه خداوند انسان را با عقـل و تفكـر و انديشـه عـزت و كرامـت       

خودش را معطل كنـد    سالمي  عقل انسان هيج و شايسته نيست كه ه بخشيد
لذت ايمـان   دنبال اينگونه رواياتي برود كه چشم بسته به و و از كار بيندازد، 

  .شناخت حقيقت را از او سلب كندكيف و 
آري حق وحقيقتي كه سـيد البشـر صـلي اهللا عليـه وسـلم آورده را بايـد        

كـه بـه    يشناخت و قطعا شناخت اين حقيقت با سرگرداني به دنبال دروغهاي
   .هل بيت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نسبت داده شده هرگز ميسر نخواهد بودا

اگـر در پـي نجـات     !پس اي شيعه دلسوز به خود و خانواده و آينـده ات  
هستي پس قرآن كريم را بدور از روايـات دروغـين بخـوان، تـا اينكـه ديـن       

گرفته حفاظت آنرا به عهده  خودش صحيح را از قرآن كريم كه خداوند متعال
  .بشناسي

  :كتابي كه خداوند در وصف آن مي فرمايد 



{ c d e f g h i   j  lk m    n o p q z ــس   ٤٢: فصلت پ
مبـادا قـرآن را در    ت، قرآن كريم حجت خداوند بر مردم تـا روز قيامـت اسـ   

  .م گاه روايات دروغين زنداني كنيدطلس
  :دروغ بر اهل بيت

نـام اهـل بيـت دروغهـاي بـي       در اين هيچ شك و شبهه اي نيست كه بـه 
اهللا عليـه مـي    هحمـ جعفـر صـادق ر   )امام(شماري جعل شده است، حضرت

  :فرمايد
خداوند رحمت كند بنده اي را كه مـا را دوسـت مـردم بگردانـد، و مـا را      
مورد خشم و غضب مردم قرار ندهد، اما به خدا سوگند اگر مردم خوبي هاي 

تر افتخار خواهند كـرد، و هـيچكس   سخن ما را مالحظه كنند، قطعا به آن بيش
فـيحط  ولكن أحدهم يسمع الكلمة(ي بيابد، نخواهد توانست بر آنان دستاويز

ده تا بـه آن اضـافه   و يك كلمه از ما مي شنود  از آنان  اما يكي« )عليها عرشا
  .»مي كند

  ]8/229الكافي[ 
  :و همچنين مي فرمايد

ليكـذب حتـی إن (ا دارد بعضي كساني كه ادعاي پيروي از ما اهل بيت ر« 
آنقدر دروغ مي گويد كه شيطان هم به دروغهاي او « )الشيطان حيتاج إلی كذبه

  .»احتياج پيدا مي كند
  .297/، رجال كشي ص25/296، بحار األنوار8/254الكافي 

  :اهللا عليه همچنين مي فرمايد هحمجعفر صادق ر)امام(حضرت  



إن النـاس (. »ه فراوانـي دارنـد  مردم به كار دروغ جعل كردن عليه ما عالق«
   )ولعوا الكذب عليناأ

  2/246بحار األنوار
  :مي فرمايد همچنين و
ما از اهل بيتي هستيم راستگو، البته خانواده ما از دروغگويي كه عليه مـا  « 

دروغ ببافد خالي نيست كه ممكن است با دروغ خودش راست ما را از ديـد  
  .»مردم ساقط كند

ن ال نخلو مـن كـذاب يكـذب علينـا, و يسـقط صـدقنا إنا أهل بيت صديقو(
      . )علينا عند الناسه بكذب

  25/287، بحار األنوار108رجال كشي ص 
اهللا عليـه   هحمر با دقت و تأمل، در اين فرموده هاي حضرت جعفر صادق

  :مي توانيم، درك كنيم كه
  !.اينهمه حديث و روايت متناقض با قرآن چرا وجود دارد *
وجـود   ت منسوب به اهل بيت اينهمه تنـاقض چـرا  ان خود روايو در بي *
  .!دارد
و اينهمه روايتي كه اهل بيت را در برابر حكام هر زمان اينقدر ضعيف و  *

  .!ناتوان جلوه داده چرا وجود دارد
يك مسلمان با شنيدن اين جمالت و كلمات زريـن و نـوراني أهـل     حاال  

هـا فيحط علي ةسمع الكلملكن أحدهم ي( :اهللا عليهم كه مي فرمايند هحمبيت ر
چگونـه بايـد بـه راويـان      )ةتاج إلی كذبـليكذب حتی إن الشيطان حي(يا ) عرشا

  .!اعتماد كند انمذهب شيعه و دروغهاي بي شمار آن



كـه  كسـاني  آري اين شكايت تلخي است كه آنان از اطرافيان شان دارنـد   
ل مي كرده و بـه مـردم عرضـه    دور و بر آنان را گرفته و به نام آنان دروغ جع

هميشـه در  آنگونه كه روايات شما تصـوير مـي كننـد ايـن امامـان      . كرده اند
مي زيسته اند پس كي و كجا اين همه حديث و خوف  و ترسشرايط سخت 

  !.را فرموده اند؟روايت 
و آنگهي يك پرسش اساسي اينكه در زمان حيات ائمه چرا دين از روايان  

اين روايات در زمان وجود يك امام بوسيله راويان از امام  زيرا!! گرفته شود؟؟
پس در صورتي كه راويان از امام قبلي روايت نقل مي كنند و !! قبلي نقل شده

  .!بوسيله آن روايات مردم را توجيه مي كنند فايده وجود امام حاضر چيست؟
  

  :از تصوير نادرست روايات شيعه مبراستعلي 
 عنه از آنچه كـه روايـات شـيعه ايشـان را بـدان      ما علي رضي اهللا به عقيده

پاك و مبراست، چهره اي كه روايات شيعه از ايشان به تصوير   توصيف كرده
  !!. ا شخصيت حقيقي ايشان منافات داردكشيده نعوذ باهللا ب

ين خـانواده  علي ابن ابي طالب گل سر سبد قريش و بني هاشم از معززتـر 
ز لحاظ اخالق و شـجاعت از مكـرم تـرين    است، ا هاي عرب به اعتبار نسب

ايشـان  از چهره هاي عرب است و ذرية پاكش هرگز اين تصوير زشتي را كه 
  !.نمي پسندند را اندترسيم كرده 

از علي و خاندانش در روايات شيعيان اثناعشري تصويري كشيده شده كـه  
اين علـي  . زاويه روشن ديگري به چشم نمي خورد هيچ !جز اهانت و خاري

بن ابي طالب در كنار اينهمه عزت و شرافت اجتمـاعي و خـانوادگي تصـور    ا



كه وقتي عزت و شرافت اسالم نيز بدان اضافه شود چـه گـوهر نـابي را    كنيد 
  !!.وس شيعيان و مدعيان پيروي از عليما نه در قاما! مي سازد

آري، علي از اولين كساني بود كه به آغوش اسالم شتافت، و بيست و سه  
 ر حضور پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم و در سايه عطوفـت اسـالم   سال د

اما شگفت انگيز است كه مدعيان محبت و پيـروي اش ادعـا مـي     ،تربيت شد
كنند كه امامتي كه از سوي خدا و رشولش صلي اهللا عليه وسلم به او وصـيت  

خطـر  را اعالن كند، زيرا كه جـانش در  !! اين منصب الهي او ترسيد ،شده بود
اين منصب الهـي و مهمتـر از   (بود، او براي حفظ جان خودش نه تنها امامت 

بيعت نمود، و از آنان زن گرفـت  ! را اعالن نكرد كه با غاصبان امامت!!) نبوت
و به آنان زن داد و فرزندانش را بـه نـام آنـان ناميـد و پشـت سرشـان نمـاز        

  .!!خواند
 :!تامامحضرت حسن و   

) امام اول شـيعيان دوازده امـامي  (طالب رضي اهللا عنه بعد از علي ابن ابي  
شـگفت  امـا   ،پسر بزرگ ايشان حضرت حسن رضي اهللا عنه به امامت رسـيد 

و با رغبت و رضايت خودش بـه نفـع    انگيز است كه  امام دوم با اختيار خود
) در اصل همان امامـت (كافر بود از خالفت ) نعوذ باهللا(كسي كه از ديد شما 

  . !!كرد، تا اينكه به تعبير شما جان خودش را نجات دهدعقب نشيني 
اگر فرضيه شما يعني منصب سلسله وار امامت را بپذيريم به نظر شما ايـن  

پاسخ را به عـاقالن  ! امت را دچار سردرگمي نمي كند؟ ،اقدام حضرت حسن
ما كه در چنين موارد سخني جز اين نداريم كه بگوييم خدايا تـو  . مي سپاريم

منزه از هر عيب و نقصي هستي و آنچه در شأن تو جسارت مستقيم و  پاك و
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  :نويسنده
 عبد اهللا حيدري                       



  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سخن آغاز
والسالم علي رسـوله محمـد و علـي آلـه و      الحمدهللا رب العالمين والصال

  :صحبه أجمعين و بعد
خداوند منان را سپاسگذارم كه توفيق داد هديـه ارزشـمند   ! خواننده گرامي

ديگري خدمت شما تقديم كـنم، شـكي نـدارم كـه بـراي انسـانهاي عاقـل و        
هديه اي بهتر از كتاب نيست، اينكه محتواي كتاب بـا ذوق خواننـده   هدفمند 

موافق باشد يا نه، بستگي به روحيه هر خواننده دارد، اما كساني كه به فرهنگ 
و انديشه و اصالح طلبي ديني عالقه مند باشند اين موضوع براي شـان مهـم   

ريـد و بـا   مهم اين است كه شما با چنين انگيزه اي كتاب را دوست دا. نيست
كتاب خستگي شما را رفع مي كند، درد شما را تسكين  ،كتاب انس مي گيريد

مي دهد، دلهره شما را بر طرف مي كند، در يك جملـه كتـاب خوانـدن و بـا     
  .كتاب مأنوس بودن كار انسانهاي بزرگ است

  :رشد انديشه
انسان از لحاظ فكر و انديشه نيز روز به روز رشد مـي كنـد و بـزرگ مـي     

و عينا مثل اينكه سن انسان باال مي رود و هر روز پخته تر و متين تـر و   شود
بـا   ،قوي تر مي شود فكر و انديشه او نيز هر روز بالنده تر و توانا تر مي شود

فكـر و انديشـه انسـان ماننـد جسـم او       ،اين تفاوت كه در پرتو اسالم خالص
  .پيري و فرسودگي ندارد

ي شناسـند، همـواره رو بـه ترقـي انـد،      اساسا انسانهاي بزرگ توقـف نمـ   
همچنان پرواز شان اوج مي گيرد و به سوي هدف در تكاپو هستند، انسانهاي 



بزرگ از فكر مخالف و انديشه حريف ترس و هراس ندارند، سـالح عقـل و   
سپر دانش در تمام عرصه ها بعد از توفيق خداوند از آنان حمايت مـي كنـد،   

جي يافته هاي ديني و فرهنگي همچنان راه را منطق و برهان و استدالل و حال
فراسوي آينده برويشان مي گشايد، چشم انداز رشد و ترقي و سعادت بـراي  
اينگونه انسانها تيره و تار نيست، اين قبيل انسانها چنان توانا و نيرومند هستند 
كه تمام لحظات زندگي برايشان تفكر و انديشه و پيشرفت و پيروزي اسـت،  

ي شناسند، به شكست فكر نمي كنند، از موانعي كه قطعـا بـر سـر    شكست نم
  .راهشان وجود دارد، ترس و واهمه ندارند

  :گذشت از حسود
شايد دوستان نادان بيش از دشمنان سعي كننـد در عـزم و اراده و رشـد و    
ترقي اينگونه افراد مانع ايجـاد كننـد، خيلـي هـا تـالش مـي كننـد در ديـوار         

ه اين مردان بزرگ رخنه بوجود آورنـد، چـه بسـا از روي    فوالدين عزم و اراد
حسادت چشم ديدن رشد و ترقي آنها را ندارند، اما آنها با همت بلند و صبر 

 ،هر روز گامهاي قوي تري بر مي دارند، هر روز نگاهشان نافذ تر ،و حوصله
انديشه شان پخته تـر، افـق ديدشـان گسـترده تـر و آرمانهـاي متعـالي شـان         

تر مي شود، شما هم اگر از اين نوع انسانها هستيد، از هيچ قـدرت   درخشنده
و مانعي ترس و هراس نداشـته باشـيد، و مطمـئن باشـيد كـه روزي درهـاي       
پيروزي و سعادت به روي شما گشوده خواهد شد، روزي به آرمان و هـدف  
خود خواهيد رسيد، روزي بدخواهان شما چاره اي جز تسليم در برابر عزم و 

پس گذشت داشته باشيد و حق بدهيد كه  ،فوالدين شما نخواهند داشت اراده
  .به شما حسودي كنند

  :آزادي عقيده



اينكه شما را از آشنايي و نزديك شدن با ديگـران بـاز مـي دارنـد، خيلـي       
طبيعي است چون مي ترسند بازارشان كساد شود، شايد مطمـئن هسـتند كـه    

و نفيس بودن كاالي حريف نيرومند اصلي بودن، مرغوب بودن، پايدار بودن، 
مشتري هايشان را جلب خواهد كرد، و شما بعد از آشنا شدن با كاالي نفيس 
رقيب نيرومند ديگر به كاالي پر زرق وبرق اما قالبي آنهـا تـوجهي نخواهيـد    
كرد و به هيچ قيمتي آنرا نخواهيد خريد، كدام انسان عاقل حاضر اسـت برنـز   

پس بازار حريف را كساد كردن فن و حرفه همه جو ! را به قيمت طال بخرد؟
  !فروشان در پهناي بستر تاريخ بوده و خواهد بود

اگر چنين نيسـت پـس بايـد مـردم را در انتخـاب انديشـه و عقيـده آزاد         
هركس هرچه دوست داشت انتخاب كند امـا نـه، مشـاوران ظـاهرا      ،بگذارند

آقـا مـا   : اهنـد گفـت  يكسره بغـل گـوش شـما خو    ،مجاني و دالالن حرفه اي
ما ! ما مي فهميم! شما اينها را نمي شناسيد! شما نمي فهميد! خيرخواه شماييم

  !.اينها خيلي خطرناكند! تجربه داريم
  :وهم زدگي

آري براي چنين مواقعي در هر زمان ماركها و برچسب هايي آماده دارنـد،   
پاندند كه تصور ميكنند وقتي اين مارك و برچسپ را به پيشـاني كسـي چسـ   

! دارد» ايـدز «ديگر مردم به او نزديك نمي شوند، مثل اينكه گفته شود فالنـي  
يعني وهم ايجاد ! چه كسي حاضر است به اين مريض خطرناك نزديك شود؟

كه طبعا هر كس ممكن است دچار وهم زدگي شـود  مگـر انسـانهاي     ،كردن
  .ندعاقل و زيرك كه هيچ حرفي را بي دليل و بدون تحقيق نمي پذير

قرنهاست كه روي اين مسئله كارشده، و به اين نتيجه رسيده اند كه انسان  
از لحاظ روانشناسي يك سـري خصوصـياتي دارد، نكـات ضـعف و نكـات      



قوت، از بارزترين نكات ضعف انسان اين است كه اگر وهم زده شد كنترلش 
 مشكل است، مثل گوسفندي كه از گرگ واهمه داشته باشد حاال اگـر چوپـان  

هم براي كمك به او نزديك شود از او فرار مي كند به گمان اينكه گرگ آمده 
  !.است

  
  :در مطب  ابن سينا

گفته مي شود در زمان ابن سينا دانشمند و طبيب معروف ايرانـي مريضـي    
اين مريض بيچاره كـه سـالها   ! را آوردند كه در شكمش ماري جاي گرفته بود

چنان ضعيف و افتـاده شـده بـود كـه      ،رنج مي برد! از وجود مار در شكمش
توانايي حرف زدن هم نداشت و فقط در انتظار مرگ لحظه شماري مي كـرد،  
ابن سينا پس از معاينه و شنيدن درد دل مريض، همراهانش را پرخـاش كـرد   

بايد او ! مار نزديك است كه او را خفه كند! كه چرا اين مريض را دير آورديد
ت او را جراحي خواهم كرد، طي اين مهلـت ابـن   فردا همين وق ،را عمل كنم

سينا ماري پيدا كرد و در طشتي زير تخت آماده گذاشت فردا مـريض آمـد و   
وارد اتاق عمل شد، طبيب او را بيهوش كرد و ساعتي بعـد كـه بهـوش آمـد     

! تو بـا ايـن مـار چطـور زنـده مانـده اي؟      ! طشت را جلو كشيد و گفت ببين
دست شـما درد نكنـد احسـاس    : شيد و گفتمريض وهم زده نفس راحتي ك

اين وهم زدگي يكي از بارزترين نقـاط ضـعف انسـان    ! مي كنم سبك شده ام
  .است

  !:بهايي وهابي شد
امروز در ميدان رقابت عقايد و افكار و انديشه بزرگترين وهمي كه عمـوم  

اژدهاي خطرناك وهابيت است، كسـاني   ،مسلمانان را از آن ترسانده مي شود



و مـردم را از آن   ،دارند كه در بـاره خطـر ايـن اژدهـا تبليـغ كننـد       مصلحت
بترسانند دهها سال است كه در باره خطر وهابيت گفته و نوشـته شـده انـد و    

  .اين بازي ادامه دارد
چند سال پيش مطلبي نوشته بودم و در بعضي سايتها پخش شد كه آنزمان 

وهابيـت چيسـت؟ و وهـابي    : تيترش ايـن بـود  . به دالئلي نتوانستم ادامه دهم
كيست؟ داستان بقال بهايي را نوشته بودم كه روضه خوان محـل بـراي اينكـه    
بقال بيچاره حق خودش را از او خواسته بود سر منبـر اعـالن كـرد كـه بقـال      

ناچار به پاي روضه خوان افتاد و ! بازارش كساد شد!  بهايي وهابي شده است
حاللم كن، روز بعد اعالن كرد كه ! غلط كردم هرچه ببري نوش جانت: گفت

مـردم  ! و مثـل اول بهـايي شـد    ،اين بقال وهابي را ارشـاد كـرديم توبـه كـرد    
پس تعجب نكنيد اگر شنيديد ! خوشحال شدند و در معامله را با او باز كردند

كه فالني وهابي است؟ حاال اين وهابيت چيست و وهابي كيست بماند بـراي  
  . بعد

  :وهابي هاي بزرگ
مونه هايي از وهابيان بزرگ سراغ داريم كه تعجب خواهيد كرد كـه در  ما ن

عمق جامعه تشيع چگونه هر كس از اين مترسـك بـه نفـع خـودش اسـتفاده      
وقتي عالوه از شخصيت هاي معروف و روشـنفكران صـاحب   ! كرده و ميكند

و آيـت اهللا  ) تهـران (و شريعت سـنگلجي  ) تهران(نامي مانند اسداهللا خرقاني 
و ) قـم (حيدر علي قلمـداران  ) تبريز(و آيت اهللا علي أصغر بنابي ) قم( برقعي

غيره بعضي تئوريسين هاي تشيع مانند شريعتي و مطهري و طالقـاني و آيـت   



ــي  ــي آيــت اهللا خمين ــه چــه  !!!  اهللا منتظــري و حت ــابي باشــند ديگــه بقي وه
  .1!!!مالمتند؟

  :تاريخ دعوت
د بـراي حمايـت و دفـاع از    مترسك سازي در تاريخ بشر عمر طـوالني دار 

باورهاي اجتماعي كه چه بسا ممكن است نقطه مقابل دين باشـند حاميـان و   
وارثان اين باورها هر نوانديش و اصالح طلبي را مارك و چسب مي زننـد و  
از او مترسكي مي سازند كه خوديها هم جرأت نزديك شدن به او را نداشـته  

ها، داستانهاي پيامبران علـيهم السـالم   باشند، قرآن كريم پراست از اين نمونه 
كه خداوند آنها را احسن القصص خوانـده از ايـن بـر چسـب هـا و تهمتهـا       
فراوان دارد قوم و امت هر پيـامبري وقتـي خواسـتند در راه دعـوت توحيـد      
سنگ اندازي كنند تهمت هاي جور و واجوري به آن پيامبر الهي چسـباندند،  

ي، سـحر، شـاعري، فقـر، سـادگي،     سلطه جـويي، قـدرت طلبـي، جـن زدگـ     
ديوانگي، وغيره تهمت هاي رايجي بوده كه در هـر عصـر و زمـان  پيـامبران     
الهي را به آن نسبت مي دادند، خودشان مي دانستند كه اين تهمت ها بي پايه 
است اما از آنجاييكه تصميم داشتند از خرافات و مزخرفات و موهومات ضد 

تاريكي جهل و گمراهـي و نبـود هـادي     عقل و ضد فطرت در جامعه كه در
رشد كرده بود دفاع كنند لذا تهمت و افتراء مي ساختند و سعي مي كردند كه 
مردم را وهم زده كرده و از اطراف داعي و هادي دور كننـد بـه گمـان اينكـه     
براي هميشه خواهند توانست جلو فكر و انديشه را بگيرنـد، و جامعـه را در   

  .ندانحراف و جهل نگه دار
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  :پيشينه وهابيت
اين مقدمه طبعا جاي بسط و توضيح نيست اما ناگزير اشاره مي كنم كه در 
تاريخ دوجنبش وهابيت وجود دارد يكي متعلق بـه قـرن دوم هجـري اسـت     
وديگـري بــه قــرن دوازدهــم، حركــت وهبــي يــا وهــابي كهــن منســوب بــه  

يـك   )ق . ه197متـوفي  (عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم اباضي خارجي 
حركت انحرافي بوده است در حاليكه وهابيت معاصر يك حركـت اصـالحي   
در درون اهل سـنت و مـذهب حنبلـي اسـت، اينكـه چـرا وهابيـت اينقـدر         

  .خطرناك جلوه كرده  مي تواند علل و اسباب مختلفي داشته باشد
  

  :چرايي خطر وهابيت
اهـل سـنت    ـ به دليل اينكه عقايد و افكار وهابيت در قـرن دوم مخـالف  1

بوده علماي اهل سنت از آن زمان به بعد هرگـاه مناسـبتي پـيش آمـده عليـه      
  .عقايد وهابيت رستمي مغربي فتوا صادر كرده اند

ـ از اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزده هجري كه استعمار انگلـيس از  2
بيــداري اســالم ســخت بيمنــاك بــود وقتــي دعــوت اصــالحي محمــد بــن  

در صــدد اصــالح و پاكســازي اســالم از  )هـــ ق 1115ـــ 1206(عبــدالوهاب
خرافات و بدعتها آغاز به كار كرد، ابتداء دعوت او منسوب به خودش يعنـي  
محمدي معروف شد اما بعدها جيره خواران خان نعمـت اسـتعمار وقتـي بـا     
حركت وهـابي مغـرب در قـرن دوم آشـنا شـدند، و مـوج نفـرت و انزجـار         

اي اهل سـنت را در بـاره آن حركـت مشـاهده     مسلمانان و فتاواي متعدد علم
  .كردند، تصميم گرفتند كه حركت اصالحي محمدي را هم وهابي بنامند



ـــ از آنجــايي كــه حركــت اصــالحي محمــدي بــه رهبــري محمــد بــن  3
عبدالوهاب پس از قرنها جمود و تحجر در جهان اسالم در كنار ساير حركت 

ل حسـاس و عـوام پسـندي    هاي اصالحي اظهار وجود كرد و بويژه در مسائ
مانند بدعات قبور و گنبد و بارگاه شروع به فعاليت نمود طبعـا واكـنش تنـد    

 .عوام را به دنبال داشت كه از هر رسانه اي مؤثر تر عمل مي كند

ـ عدم وجود علماي همفكر و رسـانه اي مـؤثر در آغـاز از يـك سـوء و      4
ها در مكه مكرمه عليه تبليغات منفي و گسترده شريف غالب استاندار عثماني 

اين حركت كه هم پيمان آل سعود يعني دولت رقيـب شـريف غالـب بـود از     
سوي ديگر موج سوء ظن عليه محمد بن عبدالوهاب و حركت اصالحي اش 
را بر انگيخت و علماء كه در بدو أمر از حقيقت اين حركت اطالعي نداشتند 

اهل سـنت ديدگاهشـان را    واكنشهايي منفي نشان دادند كه البته بعدها علماي
در اين زمينه اصالح كردند اما بدخواهان حركت از موضع گيري هـاي اوليـه   

 . عليه اين حركت سوء استفاده كردند

ـ چنانكه عرض شد اقدامات عملي اين حركت در تغيير منكـر بـويژه در   5
خراب كردن قبرها و گنبدها و بارگاههايي كه خـالف سـنت سـاخته شـده و     

اكز خرافات و بدعات و احيانا شرك تبديل شده بودنـد، از سـوي   اينك به مر
شيعيان اثناعشري كه عالقه فوق العاده اي به اين پديده ها دارند واكنش هاي 
شديد تري در پي داشت، عمق اختالفات شيعيان با اهل سنت از يـك سـو و   

اين بويژه در بقيع و عراق كه شيعيان خود را وارث (تخريب گنبد و بارگاهها 
و امـروزه كمـا كـان خـود را وارث ايـن قبـور       ! گنبد و بارگاهها مي دانسـتند 

از سـوي ديگـر بهانـه اساسـي     !) منسوب به اهل بيت عليهم السالم مي داننـد 
دست كساني داد كه دنبال سوژه بودند، پس از سـقيفه و فـدك و كـربال كـه     



از اهـل   خيلي از عمرشان گذشته بود اينكه سوژه جديدي پيدا شـد و عـالوه  
  2.سنت دشمن جديدي هم شناسايي شد كه اسمش وهابيت است

 :مانع اصلي وحدت

پس با توجه به طرح تئوريسين ها و نظريه پردازان تشيع صلح و آشتي بـا  
، البته منافع استراتيژي و مصالح مختلـف  !هر دشمني ممكن است جز وهابيت

و لو تاريـك   گاهي از شدت اين خصومت كاسته و علي الظاهر چشم اندازي
و مبهم جهت آشتي در افق روابط شيعه و سني ترسيم كرده است اما متأسفانه 

و قـوت  تـأثير   ) با اهل سنت و البته در پوشش وهابيـت (عمق اين خصومت 
تئوريسين هاي مذهبي به حدي قوي است كه در عمـل هيچگونـه پيشـرفتي    

  .حاصل نمي شود
هاي يكطرفه وحـدت و تقيـه   تظاهر  به وحدت و شعار تقريب  و كنفرانس 

در مقابل حوزه و دانشگاهاي مسخر حوزه، و مراكز علمي، و رسانه  ،تاكتيكي
و سـايتها و   ،هاي قالب بندي شده در جهت تحقق اهداف برنامه شيعه گـري 

شبكه هاي ماهواره اي از قبيل سالم  و سحر وكوثر و اهل بيت و غيره كه نه 
نـد بلكـه در عـوض همـه ايـن رجـز       تنها در جهت وحدت گامي بر نمي دار

ه  مي داننـد، در واقـع هـم در برابـر     اني وحدت را يك كار سبك و بيهودخو
اين شـيعه گـري و چنـد مهـره      ،آنهمه موج گسترده شيعه گري و فراتر از آن

خود بيـانگر ايـن    ،سوخته آنرا به رخ عوام كشيدن و از رسانه ها پخش كردن
  .حقيقت است

  
                                                 

ـ در تهيه اين بخش از محتواي كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية از دكتر سعد الشويعر و منابع مختلف  ديگر   2
  .استفاده شده است



  !:وحدت يا شيعه گري؟
شكي نيست كه ادعاهاي كاذب وحدت در راسـتاي طـرح گسـترده شـيعه     
كردن جامعه اهل سنت در سراسر جهان در نهايت به نفع برنامـه ريـزان ايـن    
طرح  بوده و خواهد بود، بنابر اين در بين تئوريسين و مـديران برنامـه شـيعه    

ضاد به عنوان دو عنصر مت» شيعه گري«و » وحدت«گري در نحوه اداره برنامه 
، !البته اختالف در هدف و اسـتراتيژي نيسـت  . اختالف نظر شديد وجود دارد

و ! ، كه مبادا از سناريوي وحدت سوء استفاده شـود !فقط در نحوه اداره است
بعضي هنرمندان و كارمنداني كه قرار اسـت فقـط نقـش وحـدت خـواهي را      

  .شان هستندبازي كنند فراموش كنند كه تابع سناريو هستند و گمان كنند خود
طبق اين برنامه  حتي اگر كساني از طرف مقابل باور كردند كه وحدتي در 
كار است و خواستند گامي بر دارند نبايد ابتكار عمل را به آنهـا سـپرد، مـثال    

از ديد مديران و برنامه ريزان شـيعه  ه 1428كنفرانس وحدت دوحه در محرم 
و در سطح جهاني چنين مطرح ! نزديك بود ابتكار عمل را از آنها بگيرد ،گري

لذا بالفاصله آجيـر   ،!شود كه اهل سنت خواستار وحدت امت اسالمي هستند
ـ خطر كشيده شـد و شخصـيتهاي ميانـه روي ماننـد دكتـر قرضـاوي و         ةوهب

نـه تنهـا   هــ  1428الزحيلي و محمد علي صابوني و غيره كه تا قبل از محـرم  
ــه  ــه ميان ــد ك ت و مهمــان افتخــاري رو و داعــي جــدي وحــد وهــابي نبودن

و از ! وهـابي و تنـدرو شـناخته شـدند     ،كنفرانسهاي وحدت و تقريب بودنـد 
پـس  . گردونه و حتي از ليست مجمع تقريب آقـاي تسـخيري خـارج شـدند    

  !!.چنين  وحدتي از ديد آنان  مطلوب است
 21بـود كـه آقـاي رفسـنجاني در افتتـاح      ) 87ارديبهشـت  ( همين ديـروز  

بايد از غلـو و افـراط در شخصـيتهاي    : ب مي فرمودكنفرانس وحدت و تقري



و از سب و اهانت به مقدسات مذاهب اسالمي ديگر ! ديني يعني امامان شيعه
شـعار خـوبي اسـت امـا نتيجـه      !. كه قرنها از زمان آنهـا گذشـته پرهيـز كـرد    

 !.چيست؟

در هر صورت عرض مي كرديم كه مترسك سازي در تاريخ عمر طوالني  
شخصـيت و   ،ريف را كساد كردن و با تهمت و دروغ و افتـراء دارد و بازار ح

ه هنر كساني است كه با بضاعت مزجا ،فكر و عقيده اي را كوچك جلوه دادن
و قالبي مي خواهنـد خـويش را مقـدس و قهرمـان و ديگـران را منحـرف و       

  !.ناقص معرفي كنند
 !:صفوي منش و  وحدت؟

ي از روحانيون صفوي منش در همين راستا مالحظه مي كنيد كه وقتي يك 
وتفرقه افكن كه در اين اواخر از شبكه بـدنام و تكفيـري سـالم بـذر كينـه و      

خليفه راشد عمـر فـاروق رضـي اهللا     قاتل(تفرقه مي پاشد و ابولؤلؤ مجوسي 
را صحابي مي خواند و بدترين اهانت ها و حتي تكفيرها را به صـحابه  )  عنه

دارد وقتـي بـا پرفسـور احمـد الغامـدي       صلي اهللا عليه وسلم روا مـي  پيامبر
نويسنده تواناي اين كتاب مي نشيند و با سوء استفاده از كرم و مهمان نـوازي  
او به خانه اش مي رود و نان و نمكـش را مـي خـورد مـي بينـيم اوال بـدون       

!) توسـط پسـر از همـه جـا بيخبـر ميزبـانش      ( در كنارش مي ايستد و!! اجازه
اجازه و مخفيانه بـا اسـتفاده از سيسـتم اطالعـاتي      ثانيا بدون! عكس مي گيرد

صدايش را ضبط مي كند و بطور گزينشي هرجايي كه بـه نفعـش هسـت در    
  !.سايتش پخش مي كند

!! و عجيب اينكه با همه اين مسائل در همه جا او را وهابي معرفي مي كنـد 
تا اينكه مبادا كسي به عنـوان يـك پرفسـور دانشـگاه ام القـري مكـه مكرمـه        



افكارش را بخواند و از او متأثر شود، طبيعي است وقتي صـفوي مـنش هـا و    
همفكرانشان براي رونق بازار خويش شريعتي و مطهري و طالقاني و منتظري 
و حتي خود آقاي خميني را وهابي معرفي مي كنند پرفسور غامدي كه وهابي 

نـي  هست، كه هست، صحبت از اين نيست كه طبق فالن تعريف و قاعده فال
وهابي است يا خير؟ هدف ايجاد وهم و دلهره در دل عموم است كه مبادا بـه  

  !.اعتراف اين آقا خود حوزه هم تلفات بدهد
  !:تلفات حوزه

همين چندي پيش بود كه از يك جلسه  خصوصي ايشان توسط شـاگردان  
محبوس در حصار افكار كليشه اي او و ساير همفكرانش مقطع فيلمي منتشـر  

اخيرا من در سفر عمره اي كـه روحـاني   : ول آقاي رباني مي گفتشد كه از ق
كه بدست وهابي ها ! كاروان روحانيون بوده ام سي نفر روحاني تلفات داده ام

مـي  ! و با اينكه هر روز برايشان كالس داشته ايم و روشنگري! شكار شده اند
  !. »لول مي خورده اند«كرديم به تعبير ايشان سي نفرشان با وهابي ها 

! پس اين است سبب تهمت زدن و هر روشنفكر رقيبي را وهابي خوانـدن  
 !.آمار تلفات باال برود! و خداي نكرده! تا اينكه مبادا كسي شكار شود

حاال اين روحيه و منطق با روحيه و منطق وحدت و تقريب چگونـه مـي    
روحيه اخوت و صداقت در كجـا مـي توانـد جـا پيـدا      ! تواند سازگار باشد؟

شيعه كردن هزاران جوان اهل سنت از كشور هاي مختلف در حوزه ها ! ند؟ك
و دانشگاههاي مدعيان وحدت كجايش با وحدت انطباق دارد؟ اهل سنت در 
طول تاريخ فراتر از ادعاي وحدت با گذشت و سعه صدر بـي نظيـري عمـل    

كه حتي مسـيحيان و يهوديـان را در كشـور     مسلمانان شيعهنه تنها  ،كرده اند



هايشان تحمل كرده اند، و خواهند كرد چون دين و عقيده شان چنين دسـتور  
  .مي دهد

  :استراتيژي جديد
پس تبليغات مغرضانه و مارك و برچسب زدن و مترسك ساختن و عقايد  

حقه اهل سنت را زير نام هيوالي وهابيت كه جـز در تخيـل كينـه پـروران و     
پشت ديوار عريان وحـدت   مترسك سازان وجود خارجي ندارد كوبيدن و در

وتقريب پنهان شدن جز آب به آسياب دشـمن ريخـتن نيسـت و جـز تـأمين      
منافع دشمنان اسالم سودي ندارد، امروز گويا يـك اسـتراتيژي ثابـت وجـود     

  .دارد و با تمام قوت و امكانات از آن حمايت مي شود
  :خالصه اين استراتيژي اين است كه 
كه اسالم و شيعه و اهل سنت را تهديد ما با اهل سنت برادريم خطري  

  !.مي كند وهابيت است
  :اين تابلو و شعار است اما در تفاصيل چي؟ 
، لعن !، ابولؤلؤ صحابي بزرگوار است!جز چند نفر همه صحابه مرتد شدند 

وهابي ها كافر و تكفيري ! و ثواب مضاعف دارد! و نفرين از قرآن ثابت است
از شـرك و بـدعت و توسـل و    !. صادر مي كنند، و حكم قتل شيعه را !هستند

، و در برابر برنامه هاي تكفير صـحابه  شفاعت و زيارت قبور و غيره نام بردن
واكنش نشان ضد و نقيض وحدت و تقريب و كشتار اهل سنت، و شعارهاي 

دادن و در نشستها و كنفرانسهاي نمايشي وحدت شركت نكردن نشانه وهابي 
  ...بودن است و
  :هل سنتديدگاه ا



به عنوان يك پيرو مذهب اهل سنت و آشنا با ديدگاه علماي  اهل سنت و 
روش و منش آنان  عرض مي كنم كه ما اهل سنت با تمام مذاهب و مكاتـب  

  :فقهي به شمول مذهب حنبلي و به اصطالح شما وهابيت
قتل هر انسان بيگناهي را و لو اينكه غير مسلمان . اصوال با تكفير مخالفيم  

اشد حرام مي دانيم، چه رسد به مسلمان قطع نظر از اينكه چه مذهبي داشته ب
انفجار هايي كه به نام دين در بين مردم بيگناه در هر جاي جهان انجام .  باشد

مي گيرد چه در مسجد چه در بازار چه در جمع اهل سـنت و چـه در جمـع    
شيعه و چه سني تكفير مسلمان چه . شيعيان همه را حرام و نادرست مي دانيم

اينكـه  . را حرام مي دانيم، مگر اينكه كسي اصل مسلمي از دين را انكـار كنـد  
بعضي ها از زبان اهل سنت به دروغ نقل مي كنند كـه هـر كـس يـك شـيعه      

علمـاي اهـل سـنت    . دروغ و افتـراء محـض اسـت   ! بكشد به بهشت مي رود
دي و نصراني كشتن هيچ انساني را به صرف داشتن فالن عقيده حتي اگر يهو

باشد جايز نمي دانند، اينها تبليغات كساني است كه در لباس اسالم بـر عليـه   
اهل سنت خواهان وحدت حقيقي و همزيستي مسـالمت  . اسالم كار مي كنند

آميز هستند، و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي جنـگ و خـونريزي را در   
رح مسـائل اختالفـي   ميان مسلمانان جايز نمي دانند، اختالف نظر و حتـي طـ  

  .طبيعي است
ديدگاه يكديگر را خواندن و با آن آشـنا شـدن و از راه بحـث و گفتگـوي     
سالم و دوستانه اختالفات را كمرنگ كردن تنها راه رسيدن به وحدت حقيقي 

  .و بهترين وسيله براي نا اميد كردن دشمنان اسالم است
  :شهد شاهد من أهله



يد و نه وهابيت، حتي اگر اهل سنت بـا  پس شما با اهل سنت سر وكار دار
شما در مسائل اعتقادي اختالف داشته باشند كه قطعا دارند به صرف داشـتن  
چنين اختالفي وهابي نمي شوند و حتي اگر آنها را وهابي فرض كنيد علماي 

هاى  سلفى ـ 1 :اند امروز وهابيون به دو شاخه تقسيم شده«: شما معتقدند كه
  .........متعصب

» حـوار «هاى معتدل و روشـنفكر كـه اهـل منطـق و گفتمـان و       ـ وهابى2
گذارند و با ديگر مسـلمانان بـه    هستند، به افكار ساير انديشمندان احترام مى

كننـد، نـه    نه فرمـان قتـل كسـى را صـادر مـى     . نشينند گفتگوى دوستانه مى
راض شمرند، و نه حكم به اباحـه امـوال و اَعـ    مسلمانى را مشرك و كافر مى

مبـاركى   طليعه واين. كنند دهند و روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مى مى
حجاز منتشر شده  است براى جهان اسالم كه آثارش در كتابهايى كه اخيراً در

   3.»شود هاى تلويزيونى آنجا مشاهده مى و در جرايد و مناظره

بـه روز   پس به اميد اينكه مـا از گـروه دوم باشـيم و طرفـداران مـان روز      
و كتـاب مـا نيـز جـزو     . بيشتر شوند و براي جهان اسالم طليعه مباركي باشيم

  .كتابهاي اين طليعه مبارك باشد

  :در باره اين كتاب
  

                                                 
  :از سايت خود ايشان. آيت اهللا ناصر مكارم شبرازي) ر دوراهيوهابيت بر س(ـ از مقدمه كتاب  3
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ده آن اقـدام بـه ترجمـه    اصل اين كتاب متني بود كه به درخواست نويسـن 
كردم اما بنا بر بعضي شروط غير علمي كه ما آنرا با منهج علمي و آزاد خـود  

بنابراين مجبـور شـدم    كنار نيامديم ومحترم با نويسنده  مناسب نمي دانستيم 
بـا يـك سـري اضـافات و       مه بـود ثمره تالش و زحمت فراواني را كه كشيد

به شكل تأليف مستقلي خدمت شما سروران تقـديم كـنم از همـه     تعديالت 
و دوستاني كه در شكل گيري اين كتاب تشويق و همكاري كرده انـد ممنـون   

 سپاسگذارم و براي همگي از خداوند منان اجر و پـاداش فـراوان مـي طلـبم     
ايـن كتـاب   نوشـتن  از  ماهمچنانكه در البالي كتاب مالحظه مي كنيد هدف 

زمينه سازي براي ايجاد وحدت واقعي بين امت اسالمي اسـت و نقـل ونقـد    
ن و پيـروان آ  ه خداي نكرده  به معناي اهانـت بـه مـذهب مـذكور    عقايد شيع

  .نيست
اسـمي بـا   براي ايـن كتـاب تقريبـا    و اسم گره هاي كور در مذهب شيعه  

از نه  و زنگ زدهاين گره هاي كور با مسماست كه ما اميدواريم عقالي شيعه 
شـيعه در دادگـاه   «.  در انكار كه از در باز كردن آن با عقل و وژدان پيش آيند

ودي در دسـترس شـما   نام كتاب ديگر ماست كـه انشـااهللا بـز    »عقل و وژدان
  .بزرگواران قرار خواهد گرفت

چنانچه دوستاني در باره محتواي كتاب و مسائل ذي ربط خواستند تمـاس  
با كمـال   داشتند يا انتقاد و پيشنهادي  ي مشاهده كردندنقص و خلليا بگيرند 

  . ميل حاضريم به پرسشهاي عزيزان پاسخ دهيم
و شـتاب  دليل گرفتاري هاي كاري  البته يادآوري اين نكته الزم است كه به

فرصـت نشـد بخشـي از    سرشار از لطف برادران عزيـز در كتابخانـه عقيـده     
مطالب را اكنون اضافه كنم كه انشااهللا بزودي انجام خواهـد شـد و در ضـمن    



 و بـا قبـول زحمـت    نواقصي نيز وجود دارد كه اميدوارم دوستان لطف كننـد  
چه در تصحيح مـتن و چـه در يـادآوري    مبذول دارند حتما همكاري الزم را 

   . خألهاي موجود
  .التماس دعاي خير دارم
  عبداهللا حيدري
Haidari11@gmail.com 
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  مقدمه
اصـول اعتقـادي بـراي    كه شيعيان اثناعشـري  مسلم است يك واقعيت اين 

در قـاموس عقايـد هيچكـدام از     ،برگزيده اند كـه جـز خـود آنـان     خود شان
و هركس در اين عقايـد منحصـر بـه فـرد     . جاي ندارد ،مذاهب اسالمي ديگر

دقت و تأمل بنگرد به روشـني در ميابـد كـه تمـام ايـن عقايـد بـا         شيعيان با
  .استمتناقض يكديگر 

شيعه هسـتند   امامان مذهب ،بلكه موضع خود كساني كه از ديدگاه شيعيان 
 .و گفتار و كرداري كه از آنان نقل شده با اين عقايد در تناقض آشـكار اسـت  

و خلل در اين عقايد شيعه است كـه   قطعا اين دليل واضح بر وجود نقصكه 
  .نياز به بازنگري ريشه اي دارد

عقايد بايد قرين باور عميق ويقـين كامـل   كه مسلم است  اين يك واقعيت
حقق مي شـود كـه ايـن عقايـد مؤيـد و      هنگامي م يو يقينباشد و چنين باور 

برفـرض   –پشتيبان و تصديق كننده يكديگر باشند، و گفتار و كـردار امامـان   
تأييد كننده عقايد مذكور باشد و اصول و قواعد آنـرا تصـحيح و    –امام بودن 
زيرا عقايد اساس و پايه دين است و هرگاه پايه و اساس متنـاقض  . اثبات كند

و خصوصيت دين اهللا اين . يف باشد دليل بر بطالن و نادرستي آن استو ضع
شـتيبان و  آن مؤيد و پ است كه منبع و سرچشمه آن يكي است، و تمام اجزاء

  .تصديق كننده يكديگر است
الهي و آسـماني باشـد    و عقايد رباني ،ناممكن است كه اين عقايد بنابراين 

لـذا خداونـد   . ناقض قرار داشته باشداما در عين حال با يكديگر در تضاد و ت



w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k  } : دمتعــال مــي فرمايــ

  y  xz ٨٢: النساء  
آيا در قرآن تدبر نمي كنند و اگر از جانب غير خدا مي بود حتمـا در آن  « 

  »اختالف فراوان مي يافتند
هب شـيعه  در مـذ ه و وجود كورگره هاي زنگ زددر واقع تضاد و تناقض 

آشـكار  اي اين تضاد و تنـاقض بگونـه    نيز در فروع ،مخصوص عقايد نيست
بچشم مي خورد، تقريبا هـيچ روايتـي در كتـب شـيعيان اثناعشـري پيرامـون       
احكام شرعي نيست كه در كنار آن روايتي مخـالف و متنـاقض بـا آن وجـود     

چشـمه ايـن   اين خود دليل روشن اسـت بـر اينكـه منبـع و سر     ،نداشته باشد
  .روايات يكي نيست

كـه يكـي   (طوسي عالم شيعي اثناعشري در مقدمه كتابش تهذيب األحكام  
ما واجب شـده   يكي از دوستان كه حقش بر«: مي نويسد) از كتب اربعه است

اييـد  كه خدايشـان ت  -پيرامون احاديث اصحاب ما   -كه خدايش تاييد كند -
ه از اختالف و تفاوت و منافات و و آنچه ك  -كند و برگذشتگانشان رحم كند

تضاد در اين احاديث وجود دارد با ما صحبت و گفتگو كرد، تا جاييكه تقريبا 
ضد آن وجـود دارد، وهـيچ حـديثي     ،هيچ روايتي نيست مگر اينكه در مقابل

نيست مگر اينكه در مقابل حديث ديگـري آنـرا نفـي مـي كنـد، تـا جاييكـه        
او در ... ترين ضعفهاي مذهب ما قـرار داده انـد،  مخالفان ما اين امر را از بزرگ

تا اينكه برعـده اي از كسـاني كـه تـوان علمـي و      «: بخش ديگري مي نويسد
بصيرت و آگاهي در وجوه استدالل و معاني الفاظ ندارند شـبهه وارد شـده و   
بسياري از آنان بدليل اينكه توجيه شبهه برايشان مبهم بـوده و از حـل شـبهه    

  .پايان سخنان طوسي» .دد از اعتقاد حق برگشته انعاجز مانده ان



وادار  هر فرد شيعه اي را پس چنانكه گفتيم اين تناقض در اصول و فروع 
تا اينكه شخصـا   ،مي كند كه در اعتقاداتش بازنگري و تجديد نظر كلي بنمايد

به يقين و بارو كامل برسد، و اين عينا همان چيزي اسـت كـه علمـاي شـيعه     
كرد،  پيروانشان سفارش مي كنند، و مي گويند در عقيده نبايد تقليدهمواره به 

بر مي خورد بر او واجب  ي پس يك فرد شيعه وقتي به چنين تناقض آشكار
است كه تالش كند و بدنبال يافتن حق و حقيقت باشد، حقيقتي كه خداونـد  

يشـگاه  نادرست بـه پ و آنرا نازل فرموده تا اينكه در روز قيامت با عقيده غلط 
  . خداوند حاضر شود

م بدست كساني كه در تالش حقيقـت  يدر اين صفحات اندك سعي كرده ا
م تا با دقـت و تأمـل، بـه ايـن تنـاقض      يبدهرا هستند كليد تالش و جستجو 

  .ول و فروع مذهب شيعه پي ببرنددر اص ناكخطر

آيا امامت مانند نبـوت  . حديث غدير از اصول دين است؟ يآيا امامت اصل
تـوان خـارق   . ادعاي اينكه تقيه دين است .ادعاي عصمت براي امامان ؟است

  .رضي اهللا عنهم اجمعين صحابه .العاده امامان
و استقامت بر صراط مسـتقيم  هدايت  توفيق اميدوارم خداوند به همگان   

  .عنايت فرمايد
  
  



  اول بخش

  امامت
  ت شده است؟آيا امامت اصلي از اصول دين است؟ و آيا با ادله قطعي ثاب 

شيعيان اثناعشري  امامت از ديدگاه تشيع يك اصل استهمه شنيده ايم كه 
معتقدند امامت نيز مانند توحيد و نبوت و معاد اصلي از اصول دين است و 

همانند نماز و زكات و روزه وحج از جانب خداوند نازل شده است، اين 
  .ان شده استمطلب در تمام كتب روايي و عقايد آنان صريح و روشن بي

  :روايات شيعه در باره امامت
روايـت  ) رحمة اهللا عليـه امام محمد باقر (كليني با سند خودش از ابوجعفر 

ماز و زكات و روزه وحـج  اسالم بر پنج پايه بنا شده است، ن«: كرده كه فرمود
و بـر هـيچ چيـز ديگـري ماننـد       »يـةومل يناد بشیء كام نودی بالوال«و واليت، 

و اين يكي يعنـي   اما مردم چهار اصل اول را گرفته !نشده استواليت تأكيد 
  .»نده اواليت را ترك كرد

  .3حديث شماره  2/18دعائم االسالم اصول كافي كتاب ايمان وكفر باب      
ثـق  مؤ«بـاره درجـه ايـن حـديث آمـده اسـت        در شرح اصـول كـافي در   

   .ر استگاه علماي شيعه صحيح و معتبپس اين حديث از ديد» كالصحيح
  .1487حديث شماره  5/28الشافي شرح الكافي 

از اركـان اسـالم    را » ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«در اينجا كلمه شهادت 
انداخته و به جاي آن واليت را قـرار داده و آنـرا از بزرگتـرين اركـان اسـالم      

  .»يةكام نودی بالوال بيشءومل يناد «: شمرده اند، زيرا كه مي فرمايد



، و راوي اضـافه كـرده   هدر حديث ديگري نيـز مـتن حـديث اول را آورد    
  .»واليت بهتر است«: كداميك از اينها بهتر است؟ فرمود : است

  .]2/18صول كافي، كتاب ايمان و كفر باب دعائم االسالم ا[  
چنانكه علماي شيعه معتقدند اين حديث به اعتبـار سـند از ديـدگاه آنـان      

  .صحيح است
  .]1/394بحار األنوار و 1/303البرهان  1/191سير عياشي تف 5/59 الشافي[  

  : همچنين در روايات شيعيان اثناعشري آمده است كه 
بيسـت مرتبـه بـه آسـمان بـرده       پيامبر گرامي صلي اهللا عليه و سلم صـدو «

بـه پيـامبرش صـلي اهللا وسـلم در بـاره       و در هر مرتبه خداوند متعـال  !شدند
   .»!!بعد از او پيش از فرايض سفارش كرده استواليت علي و امامان 

  .]23/69بحار األنوار  601و  600كتاب الخصال از ابن بابويه قمي ص [
مسـئله امامـت و    !مرتبـه ) 120(صد و بيسـت  نفهميديم كه چرا در تمام ما

آيا به دليل اينكه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فراموش ! واليت تكرار مي شده؟
معـراج   انگهي جريان اسـراء و  و! يا دليل ديگري داشته است؟! مي كرده اند؟

تـا   120فقط يك مرتبه در قرآن كريم ذكر شده، ما نمي دانيم كه آقايـان ايـن   
  !معراج را از كجا آورده اند؟

تمام اين روايات به امام جعفر صادق عليـه السـالم منسـوب    عجيب اينكه 
  .است

مبحث پانزده روايت آورده كه يكي اينكه آقاي كليني در ذيل اين  و عجيبتر
مـا اهـل سـنت    . !هم از پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم نقـل نشـده اسـت   

الحمدهللا تمام اصول و فروع دينمان را جز پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسـلم  
  .مياز كس ديگري نمي گير



  :ديدگاه علماي شيعه
  .دانند علماي مذهب شيعه نيز امامت را اصلي از اصول دين مي

شيعه در كتب عقايد شان اين موضـوع را پذيرفتـه و ماننـد     علماي مذهب
كتب روايي شان امامت را اصلي از اصول دين دانسته اند، ما در اينجا به نقـل  

  .سه نمونه اكتفا مي كنيم
جعفر سـبحاني از علمـاي معـروف اثناعشـري در كتـابش الملـل        آيت اهللا

  :ز اصول دين است يا از فروع؟ مي نويسدآيا امامت ا: والنحل در ذيل مبحث
  »!تمام شيعيان اتفاق نظر دارند كه امامت اصلي از اصول دين است«

   .]257الملل والنحل ص[ 
  :و محمد رضا المظفر مي نويسد

ما معتقديم كه امامت اصلي از اصول دين است كه ايمان جز با اعتقـاد بـا   «
   .»!آن كامل نمي شود

  ]102عقائد اإلماميه ص[ 
   .»!امامت يكي از اصول دين اسالم است«: و آقاي خميني مي نويسد

  ]149كشف االسرارص[
و اما اصول چهارگانه اي كه در اول بحث با امامت ذكر گرديـد، كـه اهـل    
سنت و جماعت آنرا اركان مي نامند، در نزد تمام امت اسالمي با دالئل قطعي 

  .در قرآن كريم ثابت است
شيعيان اثناعشري حتي يك دليل قطعي هـم از قـرآن    امامت مورد نظر ولي

  .كريم يا سنت صحيح ندارد



  :روايت اركان اسالم از ديدگاه اهل سنت
ما در اينجا روايت اركان اسالم را از ديدگاه اهل سنت نقل مي كنـيم، ايـن   
حديث صحيح از پيامبر گرامي مان صلي اهللا عليه وسـلم نقـل شـده و در آن    

 ،از جملـه  ،كه اسالم بـر آن بنـا شـده ذكـر گرديـده اسـت      اركان وپايه هايي 
متأسـفانه در ايـن   و -مهمترين ركن دين اهللا كه اسالم بدون آن ناتمـام اسـت  
ال إلـه  «: كلمه شهادتروايت آنرا انداخته و به جاي آن واليت را جا داده اند، 

است، كه هر دو جـزء آن يـك اصـل معرفـي شـده      » إال اهللا محمد رسول اهللا
هر دو باهم و مكمل يكديگرند، و يك جزء آن بدون ديگـري نـاقص    چونكه
در حاليكه در حديث صحيح كه از رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم نقل .است

 امـا   !شده اين ركن اساسي ذكر گرديده اما از واليت و امامت خبـري نيسـت  
   !!.جاي اين ركن اساسي جاي داده اند شيعيان اثناعشري واليت را به

ابن عمررضي اهللا عنهما روايـت شـده كـه فرمـود،     عبداهللا يحين از در صح
  :د، اسالم بر پنچ اصل بنا شده استرسول خدا صلي اهللا عليه وسلم فرمودن

 .»ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا« گواهي دادن به  -1

 .نماز تإقام  -2

 زكادادن   -٣

 .خانه خدا حج -۴

 .رمضان و روزه ماه  -۵

  ]21مسلم حديث  و صحيح 7خاري حديث صحيح ب[
  .ذكري از واليت نيست در اين حديفرماييد كه طبعا  مالحظه مي



  :دالئل اركان دين از قرآن كريم
اينك نمونه اي از دالئل قطعي در قرآن كريم كه اركان مذكور بـا آن ثابـت   

  )در حديثي كه گذشت( :شده را در اينجا مي آوريم
  .الوهيت ونبوت است :ركن اول

يعنـي گـواهي دادن بـه الـه بـودن و معبـود و       ) توحيـد  يـا (الوهيت  :الف
شايسته پرستش بودن ذات يگانه و يكتاي اهللا متعال، بـا كمـال قاطعيـت مـي     
توان گفت كه توحيد و دقيقا توحيد الوهيت در صدها آيه از قرآن كريم ثابت 

  :شده است، از جمله دو نمونه را مالحظه فرماييد
 {Ð  Ï   ÖÕ       Ô      Ó  ÒÑ      Ù    Ø  ×z ١٦٣: البقرة   
 {  zy  x   w   v  u  t  sz ٢٥٥: البقرة   
اسم مبارك رسول گرامي صلي اهللا عليه وسلم چهـار مرتبـه در   : نبوت :ب

قرآن كريم با صراحت آمده و اما وصف ايشان به رسالت و نبوت وخطاب به 
 اينـك   هايشان با اين صفات و اشاره هاي ديگر در دههـا آيـه آمـده اسـت كـ     

  :فرماييدمي ي از آنرا مالحظه ينمونه ها
{ A B DC E F G H I      J LK  M N O P Q R  

S UT V  W X Y Z   \[ ] ^ _  a` b  c d e 
f g h i j  k l m n o  p  rq s t 
u  v w x y z { | }  z ٢٩: الفتح   
{ c d   e   f g h i j lk m n o  p  q r ts u 

v w x y z      { |} ~ _ ̀ a z ١٤٤: آل عمران   



{ r  s t u v w x y z   {   | } �~ ¡  ¢  
£       ¤ ¥ §¦  ¨ © ª « ¬ ® ¯ °  ± ² 

³ ́ µ  z ١٥٨: األعراف   
{ | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § 

¨   © ª « z ١٢٨: التوبة  
  :ركن دوم نماز

و اينكـه نمـاز شـرط     رة فرض بودن، و دستور به اقامـه آيات فراواني در با
   :يمان است و موارد مرتبط ديگر آمده است از جملها

{ s   t    u v w x  y z z ١٠٣: النساء   
{ £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª  « ¬ ® ¯ ±° ² ³ 

 ́µ ¶  ¸ z ١١٠: البقرة   
{ ª « ¬      ¯® ° ± ²  ³  ́z ٧٢: األنعام   
{ h i j k l m n  o qp r s t    

u v z ١١: التوبة   
  :ركن سوم زكات

نماز به ميان آمده از قريبا دوشادوش نماز است هرجاييكه سخن و زكات ت
ا مي توان از آيات دستور زكات نيز داده شده است و اما حكم فرض بودن آنر

  :ذيل روشن نمود
{ q r  s t u v w x  y z 

{ | } ~ � ¢¡  £ ¤ ¦¥ § ¨   © ª z 
  ٦٠: التوبة



{ k l m  n o p q r z ٤٣: البقرة   
  :ركن چهارم روزه

  .فرضيت و اهميت روزه نيز مانند ساير اركان اسالم در قرآن آمده است
{ S T U V      W X Y   Z      [ \ ] ^  _ 

 ̀a z ١٨٣: البقرة  
{ h  i j k l m n o  p q r ts 

u v w x  zy { | } ~     � ¡   ¢ £  ¤ ¦¥ 

§ ̈ © ª  « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µ  

¶ ¸ ¹ º z ١٨٥: البقرة   
  :حج ركن پنجم

فرضيت حج نيز در قرآن متجلي گرديـده اسـت بـراي نمونـه يـك آيـه را       
  :مالحظه فرماييد

{ | } ~  � ¡   ¢ £ ¤ ¦¥ § ©¨ ª « ¬ ®      ¯ z  آل
   ٩٧: عمران

بر آن بنا شده است، كه هر كدام  پس اين است اركان پنجگانه اي كه اسالم
روشن و آشـكار و   ن با دليل قطعي در قرآن كريم ثابت شده است، واضح وآ

ق با صراحت كامل، كه در باره ثبوت آن هيچگونه اختالف نظري بين تمام فر
  .اسالمي وجود ندارد

اما پرسش اين است كه دليل قطعـي از قـرآن كـريم بـراي اثبـات امامـت        
كه مانند اين اركان پنجگانه امامت را نيـز بـا صـراحت و قاطعيـت      ؟كجاست
ادعـاي   طبـق ي شما حكم همه يكي است، بلكه در حاليكه به ادعا ،اثبات كند

، مانند امامت و واليت بر هيچكدام از اركان اسالم تأكيد نشده اسـت شما 



قرآن كريم در دسترس همگان قرار دارد از اول تا آخر با دقـت آنـرا تـالوت    
  .ين اشاره اي هم به آن وجود نداردكنيد، كوچكتر

ايـن  ! اصـول ديـن اسـت؟    كنيد كه امامت اصلي ازمي پس چگونه ادعاي  
چطوري اصلي است كه حتي يك آيه هم در قرآن كريم براي اثبات آن وجود 

  .!ندارد
طبعا خواهيدگفت دالئل زيادي وجود دارد، عرض ما اين است كـه فقـط    

  !يك دليل محكم بياوريد
  :دليل امامت از قرآن كريم

اثناعشري  يل شيعيانسوره مائده قوي ترين دل 55شما مدعي هستيد كه آيه 
  :بر امامت است

{ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z 
  :طوسي شيخ الطائفه در اين باره مي نويسد ٥٥: المائدة
قوي ترين دليل بر امامـت ايـن    :نص بر امامت ايشان از قرآن كريم و اما« 

ــال اســت  ــد متع ــوده خداون  ¿ ¾  ½ ¼ « º ¹̧  ¶ }: فرم

À Á   Â Ã Ä z    
  .]2/10تلخيص الشافي [ 

  :نويسد و طبرسي مي
اين آيه از واضح ترين دالئل بر صحت امامت بال فصل علي ابن ابي طالب 

   .»رضي اهللا عنهم بعد از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم است
  .2/128مجمع البيان  

  .!پرسش ما اين است كه امامت در كجاي اين آيه ذكر شده است؟



شـما  ! معنـي امامـت اسـت    واليت در آيـه كريمـه بـه    :حتما خواهيد گفت
 آيـه  يد؟ در حاليكه قبل و بعد از اينه اچگونه واليت را به امامت تفسير كرد

اما به اجماع شيعه و سني در هيچ جا از مـوارد مـذكور    ،هم واليت ذكر شده
بعد از اين آيه، بياييـد   واليت به معني امامت نيست، چه قبل از اين آيه و چه

ت كنيم و ببنيم كـه بـا كمـال شـگفتي ايـن آيـه را       با هم در باره اين آيات دق
ي آن بيرون آورده و به نفع خودتان تفسير كـرده  چگونه از سياق و روند طبيع

  :داي
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پرسش هر انسان عاقل از شما اين است كه چگونه به خود اجازه داديـد از  
ذكـر واليـت آمـده     ،ميان شش موردي كه در اين چند آيه مربوط به يكديگر

  ! فقط يكي را به امامت تفسير كنيد؟



چه جايي كه خداونـد خـودش مسـتقيما     ،قرآن كريم پر است از اين كلمة
ي كه از زبان ديگران نقل كرده؟ و طبعا با اشـتقاقات  مطلبي فرموده و چه جاي

چطـور  !! در تمام قرآن يك بار هم به معني امامـت نيامـده   ،متعددي ذكر شده
هـار وجـود   به معني امامت اظ و چرخيدبخود شد كه اينجا كلمه واليت خود 

  !نمود؟
  

  :معني واليت در قرآن كريم
، قرآن كـريم آمـده اسـت   كلمه واليت بيش از بيست مرتبه بدون نسبت در 

  :حفاظت كننده، سرپرست و غيره است كه معني اش ياري دهنده،
  :سوره بقره آمده است 107در آيه 

{ W X Y Z [  \ ] _^  ̀a b c d e  f g 
h i z ١٠٧: البقرة  

  :است سوره بقره آمده 120و در آيه  
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   :مثال ي واليت به مؤمنين نسبت داده شدهگاه 
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  :آل عمران 150مثال در آيه : دهگاهي به ضمير نسبت داده ش
{ N O QP R  S T U z ١٥٠: آل عمران   

 مالحظه مي كنيد كه در تمام اين موارد هيچ جا واليـت بـه معنـي امامـت    
نگهي قرآن كـريم عربـي اسـت و دسـتور     و ا! نيست، پس امامت از كجا آمد؟

در كجاي دستور زبـان آمـده اسـت كـه مـوالكم يـا        ،زبان عربي روشن است
  .!؟به معني امام آمده باشد ه هم يا مواله يا وليكم يا وليه يا وليهم و غيرموال
ه را مشروع كند با صراحت و قاطعيت كـ  اگر خداوند مي خواست امامتي 

علـي وال  « :يا مي فرمود  »علي امامكم« : مشخصه قرآن كريم است مي فرمود
  . »علي ولي أمركم«: يا مي فرمود »عليكم

سته اين مقام شامخي است كه شما به آن معتقديد، اگـر  چنين تعبيراتي شاي
چـرا   ،امامت علي و فرزندانش رضي اهللا عنهم اصلي از اصول ديـن مـي بـود   

چرا صفت امامت را آشكار برايش تعيين ! اسم علي را با صراحت ذكر نكرد؟
ساير اصول دين و اركان اسالم را خداوند چقدر فراوان و مكرر و بـا  ! ننمود؟

پس معلوم است امـامتي در كـار   ! اينجا چرا چنين نكرد؟ ،يان نمودصراحت ب
  .نبوده است

  !تفسير واليت با روايت
شما حتما خواهيد گفت اينكه ما واليت را به امامت تفسـير كـرده ايـم بـه     
دليل اينكه در كتب تفسير آمده است كه سبب نزول اين آيه در باره علي ابـن  

را در بعضي كتب تفسـير آمـده اسـت كـه     ابي طالب رضي اهللا عنهم است، زي
 !علي رضي اهللا عنه در حاليكه در ركوع بود انگشترش را بـه سـائلي بخشـيد   

  !اين ادعاي شماست



و فهـم ايـن نـص بـه      !پس بنابراين خود نص بر امامت داللت نمـي كنـد   
ري كه در سنت آمده قابل فهـم  معنايي كه مورد نظر شماست جز با نص ديگ

و  !دعا مي كنيد كه امامت با دليل قطعي ثابت شده اسـت پس چگونه ا !نيست
به اتفاق علماي اصول دليـل قطعـي را نمـي تـوان دليـل قطعـي ناميـد مگـر         

  .هنگاميكه خود آن بنفسه به مقصود اصلي داللت كند
پس چگونه است كه تمام اصول و اركان دين با دالئل قطعي از قرآن كريم 

الئل صريح و واضح و روشن بدون نياز ثابت شده است، دالئلي كه خود آن د
به تأويل و تفسير خارجي به آن اصول و اركان داللت قاطع دارند، اما امامـت  

ثابت كنيد كـه فهـم و تفسـير آن دليـل نيازمنـد دليـل        يرا مي خواهيد با دليل
ديگري خارج از خود نص است در حاليكه موضوع مورد نظر به ادعاي شـما  

كه مسـئله كفـر و ايمـان و بهشـت و دوزخ بـه آن      از اصول دين است  ياصل
  . !؟بستگي دارد

  :سبب نزول آيه
آنچه كه شما به عنوان يك دليل خـارج از نـص مـي خواهيـد دليـل       :اوال

اصلي خود را با آن ثابت كنيد يعني شأن نزول آيـه، ايـن ادعـا خـودش يـك      
كيـه  ادعاي نادرست است، شما چگونه درمهمترين اصلي دين تان به دليلـي ت 

  .!؟مي كنيد كه درست نيست
  . آن ضعيف است تاي در باره شأن نزول اين آيه سه سند آمده كه هر سه 

يكي از راويانش ايوب بن سويد است كه در باره آن خيلـي   در سند اول
او ضعيف است، ابن : اهللا عليه مي فرمايد ر صحبت شده است، امام احمد



او هيچ چيـزي  » يسرق األحاديث بشيئ، ليس«:اهللا عليه مي فرمايد معين ر
   .نيست، احاديث را مي دزدد

  .1/354تهذيب التهذيب  
يك از راويانش غالب بن عبيداهللا العقيلي الجزري است، ابن  در سند دوم
ليس بثقه، او قابل اعتماد نيست، امام دار قطني و ديگران مي : معين مي فرمايد

  .را ترك كرده اندمتروك، يعني علماء احاديث او : گويند
  3/331ميزان االعتدال       

عالمـه  . از راويانش محمد بن سلمه بن كهيل اسـت  يكي و در سند سوم
  الحديث ذاهب وهن: او مي فرمايد جوزجاني در باره او

  :و ابن عدي رحمه اهللا مي فرمايد
  .نكر و نادرست از او نقل كرده استآنگاه چند حديث م

  3/568ميزان االعتدال  
ر اين زمينه مطالب بيشتري هست كه اينجا جـايش نيسـت هـدف مـا در     د

  .هم با كوتاه ترين عبارات ممكن بوداينجا فقط ياد آوري آن
پس اين سند روايتي است كه مدعي هستند، بر اساس آن آيه كريمه إنمـا   

  .وليكم اهللا در باره علي رضي اهللا عنه نازل شده است
نيد صـحت  مگام مي شويم، آيا شما مي توابياييد از باب مماشات با شما ه

روشي كه براي تصحيح و و حتي بر اساس منهج !! را ثابت كنيد؟ اين حديث
  !تضعيف احاديث به تقليد از اهل سنت براي خود اختراع كرده ايد؟

روايـت ديگـري نيـز     »إنما ولـيكم اهللا «اينكه در شأن نزول آيه كريمه :دوم
يف اسـت، امـا از روايـت اول بهتـر و از     آمده است، اگر چه اين روايت ضـع 

  .ظ عقلي به داللت آيه نزديكتر استلحا



روايت قبلـي آورده اسـت،    امام مفسرين عالمه ابن جرير طبري آنرا قبل از
رير اين روايت را هنگامي آورده كه آيه إنما وليكم اهللا را دقت كنيد كه ابن ج

  .!»واليت امامي« تفسير كرده و نه » واليت ايماني«به
 ¹̧  ¶ }سخن در تفسير اين فرموده خداوند متعـال  : ايشان مي فرمايد

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z ٥٥: المائدة  
جـز اهللا و   اي مؤمنـان : مقصود خداوند متعال در آيه كريمه اين است كـه «

شـما را ناصـر و    ،رسولش و نيز مؤمناني كه صفتشان را اهللا متعال بيان فرمـود 
اما يهود و نصارا، كه خداوند متعال به شما دستور داد كه نيست، و  يمددگار

كـه از آنـان    ،از واليت و دوستي آنان اظهار بيزاري كنيد و شما را نهي فرمود
كنيد، آنها براي شما دوسـت و ولـي و يـاور نيسـتند     نولي و دوست انتخاب 

بلكه آنها دوست و ولي يكديگرند، پـس از آنـان دوسـت و ولـي و مـددگار      
  .»ب نكنيدانتخا

  : سپس مي فرمايد
نـازل شـده    رضي اهللا عنـه  وگفته شده كه اين آيه در باره عباده بن صامت«

است، هنگامي كه او از دوستي يهود بني قينقاع و پيمان آنـان اظهـار بيـزاري    
  . »نمود، و به جمع رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم و مؤمنان پيوست

  : ن با سند خودش روايت مي كند كهامام ابن جرير طبري رحمه اهللا همچني
عليه وسلم جنگيدنـد،  هنگامي كه يهود بني قينقاع با رسول خدا صلي اهللا «

از آنها بريد و از پيمان آنان ) كه از بني عوف بن خزرج بود(عباده بن صامت 
أتولي اهللا و رسـوله  (: اظهار بيزاري كرد و به خدا و رسولش پيوست، و فرمود

خدا و رسولش و با مؤمنان دوستي مي كنم، و از پيمان كفار  من با )والمؤمنين



 º ¹̧  ¶ }در باره او نازل شـد كـه   . و دوستي آنان بيزاري مي جويم

» ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة ــرا عبـــاده   ٥٥: المائ زيـ
مـن بـا خـدا و رسـولش و بـا       )أتولي اهللا و رسوله و الذين آمنوا(بود  هفرمود

  . »از دوستي بني قينقاع بيزاري جسته بودمؤمنان دوستي مي كنم، و 
  :جرير طبري سپس عالمه ابن

اهللا روايت مي كنـد كـه ايشـان آيـه      هرحم محمد باقر )امام(بو جعفر ااز « 
  .»كريمه مذكور را به واليت و دوستي تمام مؤمنين تفسير كرده اند

و  اهللا عليه همچنين با سند خودش و نيز ابن ابي حـاتم  هرحمامام بن جرير
  :ديگران

اهللا عليه  هرحم محمد باقر) امام(بوجعفرااز عبدالملك بن سليمان شاگرد « 
 ¹̧  ¶ }در آيـه   پرسـيدم   اهللاه رحم روايت مي كنند كه از حضرت باقر

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة مـــراد از   ٥٥: المائ
 الـذين آمنـوا كسـاني كـه ايمـان     : چه كساني هسـتند؟ فرمودنـد   »الذين آمنوا«

كسـاني ديگـري    عبدالملك تنها نبود كه سؤال مي كـرد يعني : (ميآوردند، گفت
به ما خبر رسيده است كه اين آيـه در بـاره علـي بـن ابـي      ) هم با او بوده اند

  .»علي نيز از جمله مؤمنان است: دندفرمو! طالب نازل شده است؟
الف يـان اخـت  حقيق مختصري كه در باره روايات و باين ت! خواننده گرامي 

  ½ ¼ « º ¹̧  ¶ }اين روايات در باره شـأن نـزول آيـه كريمـه     

¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة ــا   ٥٥: المائ ــدام از آنه ــه هيچك و اينك
وري عرض كرديم و نه بـراي  صحيح نيست همه اينها را ما فقط از باب ياد آ

  .استدالل



ها يـك يـادآوري كـرده    بعضيبه و علت ديگر ذكر اين مبحث اين بود كه   
ند كه گويـا  يا نا آگاهانه مدعي مي شو آگاهانه زيرا بعضي علماي شيعه باشيم

اهل سنت نيز عقيده دارند كه اين آيه كريمه در باره علي رضي اهللا عنه نـازل  
  !!شده
بي انصافي مي كننـد كـه بـدون     آنقدربا كمال  حيرت و شگفتي و بعضي  
اتفاق نظر دارنـد  وانمود مي كنند كه گويا اهل سنت  ،ضعف اين روايات بيان

  .!!كه اين آيه در باره علي نازل شده است
پس ما كل اين مبحث و نقدي كه بر آن كرديم را از باب مماشـات ذكـر     

كرديم نه اينكه ما براي اثبات اركـان ايمـان جـز آيـات صـريح قـرآن كـريم        
هرگز،  !جايز مي دانيم را استدالل به چيزي ديگري از جمله همين شأن نزول

  .شود ايمان فقط بايد با نص صريح و قاطع قرآن كريم ثابتاركان 
  

  !؟اسم علي در قرآن نيامدهچرا 
پرسش اين است كه وقتي خداوند متعال مي خواسـت علـي را بـه امامـت     

تـا اينكـه    !؟منصوب كند چرا با صراحت اسمش را در قرآن كريم ذكر نكـرد 
ر اصول ديـن را  وجود نمي داشت، همچنانكه خداوند ساي يهيچگونه اختالف

امامت امام و با صراحت و قاطعيت ذكر كرد و راه هر گونه اختالفي را بست 
در حاليكه به ادعاي شما بحث كفـر و ايمـان و بهشـت و    ! را چرا ذكر نكرد؟

  ! دوزخ در ميان است؟
د اين با صراحت در قرآن كريم ذكر مي ش شايد بگوييد كه اگر اسم علي

  :خميني مي نويسد جنابطوري كه ! گرديد امر منجر به تغيير قرآن مي



كردند آنهائيكه جـز بـراي    ثبت مي ممكن بود در صورتيكه نام امام را در قرآن
نيـات   ياروسـيله اجـ   دنيا و رياست با اسالم و قرآن سر و كار نداشتند و قرآن را

تحريـف   آيات را از قرآن بردارند و كتاب آسـماني را  فاسده خود كرده بودند آن
 بياندازنـد و تـا روز قيامـت ايـن ننـگ بـراي       براي هميشه از نظر جهانيان وكنند 

مسلمانان به كتاب يهود و نصـاري   مسلمانها و قرآن آنها بماند و همان عيبي را كه
  . !!!))بر خود اينها ثابت شود فتند عيناًرگ مي

  114سرار صكشف األ 
نعـوذ بـاهللا مـا    است، كـه  مفاد چنين ادعايي اين  ، زيرااست يخطرناك ادعا

دروغگو مي شماريم، زيـرا خداونـد وعـده داده اسـت كتـابش را       خداوند را
حفظ و نگهداري كند، و وعده خداوند قطعا بدون هيچگونه شك و شبهه اي 
محقق خواهد گرديد، و هركس عقيده دارد كـه اگـر خداونـد نمـي توانسـت      

  . كتابش را حفاظت كند چنين عقيده اي منجر به كفر مي شود
  g h i j     k l }: سوره حجـر مـي فرمايـد    9خداوند متعال در آيه 

m n  z  ما خود اين قرآن را فرود آورده ايم و بي ترديد خـود  « ٩: الحجر
  .»نيز آنرا حافظيم

  :ت تمام نمي شودت در قرآن حجبدون ذكر امام
به اول بحث بر مي گرديم، كه چگونه ممكن است خداونـد چيـزي را بـه    

از اصول دين يا ركن اساسي در دين بر بندگانش فرض كند امـا   عنوان اصلي
گي نـد از ترس اينكه مردم تغييرش دهند آنرا در كتاب عزيزش كـه منشـور ز  

  . !است بيان نمي كند



ست، و هدف خداوند متعال بوده ا اگر فرض كنيم كه امامت مراد و مقصود
ماننـد سـاير   (منشور زندگي اسـت،   ساني كه در كتاب عزيزش كهپس گناه ك

  .!دليلي بر مراد و مقصود خداوند نمي يايند چيست؟ )اصول و اركان دين
شگفت اينكه بدون ذكـر دليـل قـاطع و صـريح و محكـم از ايـن بنـدگان        

نـه تنهـا ايمـان و     ،»مراد و مقصود بي دليل«خواسته مي شود كه مثال بـه آن  
و ! ا حساب بگيـرد ي از آنهكه در قبال چنين اصل بي دليل ،عقيده داشته باشند

چنـين   .!!آنان را جز با عقيده به ايـن اصـل بـي دليـل قبـول نكنـد       هيچ عمل
  .ل سالمي قبول نمي كندمعمايي را هيچ عق

شايسته است كه بعد از آوردن مهمترين دليل شيعيان اثناعشـري در اثبـات   
. امامت از قرآن كريم كه مشـخص شـد هيچگونـه داللتـي بـر امامـت نـدارد       

اما اجازه بدهيد كه به دليـل اهميتـي    .لشان از سنت را نيز بياوريمن دليمهمتري
  .كه براي اين حديث قائلند آنرا در مبحث جداگانه اي مطرح كنيم

اگرچه مسئله امامت با مشخصاتي كه آنان برايش تعريـف كـرده انـد يـك     
مسئله فرعي نيست كه ما براي اثبات آن به سنت مراجعه كنـيم امـا فقـط بـه     

حتي خارج از قرآن نشان دهـيم   ه ضعف و سستي استدالل آنان رااينكجهت 
  .اين كار را انجام مي دهيم



  دوم بخش

  حديث غدير
  :ها در اثبات امامت از سنت مهمترين دليل اثناعشري

شيعيان اثناعشري ادعا مي كنند كه براي اثبات امامت علي بـن ابـي طالـب    
از مهمترين آن حديث غـدير  كه  ،رضي اهللا عنه روايات زيادي نقل شده است

است و البته براي مهمتر جلوه دادن حديث غدير الفاظ زيادي بـراي آن نقـل   
كرده اند، كه جز آنچه ما در اينجا درج خـواهيم كـرد چيـز ديگـري ثابـت و      

  .درست نيست
   :متن حديث غدير

اين جمالت نيز در ادامه اش  يروايت ديگر در. من كنت مواله فعلي مواله
اما الفاظ ديگري كـه بـه ايـن    . اللهم وال من وااله و عاد من عاداه: ردوجود دا

  .حديث اضافه مي كنند هيچكدام درست نيست
ما الحمدهللا در اثبات فروع دين مان به احاديث ضـعيف و دروغ اسـتدالل    

نمي كنيم چه رسد به اصول اعتقـادي، و طبعـا وقتـي بـراي خودمـان چنـين       
  . گران نيز دوست نداريمچيزي را نمي پسنديم براي دي

لذا ما در اينجا در باره اين حديث فقط به دو سه مورد بسـنده مـي كنـيم،     
و  چه زمان و شرايطي فرمـوده شـده؟  در اين حديث در كجا فرموده شده؟ و 

در هنگام مطرح شدن اين حديث چه كساني در آنجا حضور داشته اند با بيان 
ي دقت و تأمل در خواهـد يافـت كـه    اين دو سه مورد هر انسان عاقلي با كم

  مراد و مقصود اين حديث چيست؟ 



در باره زمان و مكان ورود اين حديث، روشن اسـت كـه رسـول گرامـي      
صلي اهللا عليه وسلم هيجدهم ذي الحجه در سال نهم هجري هنگـامي كـه از   

 شان به مدينه منوره تقريبـا حـدود  مي گشتند در اثناي مسير  تنها حج شان بر
دير خـم  ، جايي كه مـردم منطقـه آنـرا غـ    يل از مكه فاصله گرفته بودندم 150
ديگري با ايشان همراه نبود در غدير خم  ، و جز حجاج مدينه كسناميدند مي

  .در جمع حجاج مدينه اين حديث را فرمودند
نه اهل طائف، نه اهل يمن، نه اهل يمامـه و نـه حجـاج     ،پس نه اهل مكه 

حجاج مدينه با ايشان همراه نبود، زيـرا همـه    ساير مناطق هيچكس ديگر جز
حجاج از مكه به مناطق خود شان عازم شده بودند، زيرا راهشان نه از مدينـه  

  .بود و نه از غدير خم، و نه هم غدير خم در مسير راهشان واقع مي شد
و تعيين خليفه و  ه اگر حديث غدير اعالن امامت عظمااست كپرسش اين 

د، كه به ادعاي شيعه اصلي از اصول دين به شـمار مـي   جانشين براي امت بو
پــس چــرا پيــامبر گرامــي صــلي اهللا عليــه وســلم در بزرگتــرين تجمــع  ،رود

نكردند كه همـه مـردم    يمسلمانان در عرفات يا در منا يا در مكه چنين اعالن
جمع بودند و اين موضوع به همه آنـان مربـوط مـي شـد، آن تجمـع بـزرگ       

را گذاشتند و آمدند فقط در بين يارانشان از اهـل مدينـه   عرفات و منا و مكه 
  .!!چنين اعالني كردند؟

گمان نمي كنم كه يك انسان عاقل كه به عقل خودش احترام مي گـذارد،   
حـديث غـدير    بعد از اينكه زمان و مكان ورود حديث را فهميد ادعا كند كـه 

راي پيامبر صلي اهللا خليفه و جانشين ب براي اعالن امامت عظما و تعيين امام و
اينكه چنين اعالن مهمي فقط در ميان حجاج مدينـه   و ،عليه وسلم بوده است



انجام گرفته باشد كه يك گروه كوچك و در صد كمي از مسلمانان آن زمـان  
  .!را تشكيل مي دادند

اثناعشري مدعي هستند كه صـحابه رضـي اهللا    عجيب اينكه شيعيان امامي 
پرسش مـا ايـن اسـت كـه آيـا      !! را كتمان كرده اندعنهم اجمعين اين وصيت 

رسول گرامي صلي اهللا عليه وسلم مي دانستند كـه يارانشـان ايـن وصـيت را     
پنهان مي كنند يا نه؟ اگر بگوييد بله، مي گوييم پس رسول اهللا صلي اهللا عليـه  

زيرا ايشان آن ! وسلم نمي خواستند كه اين وصيت شان به اجراء گذاشته شود
جايي كه بيش از صد هزار مسـلمان  (رگ امت اسالمي را رها كردند تجمع بز

و آمدند در جمع كوچكي اعالن ) ندخبر مهم باش شاهد اعالن اينميتوانستند 
  .!!كردند كه مي دانستند اينها امانت دار نيستند و صيتشان را اجراء نمي كنند

پرسـيم آيـا   پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نمـي دانسـتند، مـي    : و اگر بگوييد 
يا خير؟ حتما خواهيد گفت خداوند قطعا مي دانست، مي  خداوند مي دانست

گوييم پس چرا خداوند به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستور نداد كه چنين 
ت بـر  ر جمع تمام حجاج بكند تا اينكـه حجـ  اعالن مهمي را در روز عرفه د

   !شده باشد؟ين شود و عدم كتمان اين وصيت مهم تضمهمه امت تمام 
را گذاشـت بعـد از حـج     خداوند چگونه جمعيتي بيش از صد هـزار نفـر   

پراكنده شوند، آنگاه به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستور داد كه امامـت و  
 –به ادعاي شـما   –اش را در بين عده اي اعالن كند كه مي دانست  يجانشين

  !آنرا مي پوشانند؟
  ! خواسته كه اين وصيت اجراء شود؟پس نعوذ باهللا خداوند هم نمي  



عجيب اينكه بعضي علماي شيعه ادعا كرده اند كه غدير خم جـاي تجمـع   
تمام حجاج بوده است، اين سخني است كه ارزش رد كردن هـم نـدارد زيـر    

  .هركس از شيعيان كه حج كرده مي داند كه اين يك ادعاي دروغ است
  

  :سبب ورود حديث
تي مقصود ايـن حـديث امامـت عظمـي و     ممكن است كسي بپرسد، كه وق

تعيين خليفه و جانشين براي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نيسـت پـس مـراد و    
  منظور آن چيست؟

اهللا عليه سبب يا  رحمةپاسخ اين است كه روايات محمد بن جرير طبري  
علتي كه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم دور از جمع حجاج اين حديث را 

  :ن مي كندفرمودند بيا
هنگامي كه علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه از يمن باز مـي گشـتند بـين      

ايشان و بعضي صحابه رنجش پيش آمده بود كه پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم   
   . براي بر طرف كردن رنجش مذكور اين حديث گرامي را فرمودند

  :ابن جرير طبري با سند خودش نقل مي كند 
تـا اينكـه بـا     طالب رضي اهللا عنه از يمـن بازگشـت   كه وقتي علي بن ابي 

پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در مكـه مالقـات كنـد، خـودش زودتـر از سـاير       
همراهان به ديدار رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم شتافت و يكنفـر از يـارانش   

 معـاون  را بر آنان امير تعيين نمود، شخصـي كـه علـي بـن ابـي طالـب او را      
ه بخرچ داد و از پارچه هاي بيـت المـالي كـه    سليقده بود و خودش تعيين كر

  .نو پوشاند يهمراه داشتند هر كدام از همراهان را لباس



يـد كـه   علي به استقبالشان آمد، دو وقتي كه گروه مذكور به مكه رسيدند،  
را سرزنش كرد و گفت اين چه كاري است كه  لباس نو پوشيده اند، معاونش

جلـوه   خـوب در چشـم مـردم   ان لباس نو پوشاندم تـا  به آن: تو كردي؟ گفت
همين اآلن قبل از اينكه خدمت رسـول   تو كار بدي كردي : علي فرمود. كنند

لباسـها را گرفـت و بـه     اواهللا صلي اهللا عليه وسلم برسيم لباسها را برگـردان،  
كه با آنان شده بود از علي  يبيت المال بر گرداند، گروه همراه از اين برخورد

  .نجيده شدندر
  :اهللا عليه مي نويسد هحمابن كثير ر

اين مبحث در باره ورود حديثي دال براين است كه پيامبر صلي اهللا عليـه  « 
باز مي گشتند در  الوداع ةحجوسلم در جايي بين مكه و مدينه هنگامي كه از 

نزديكي جحفه كه به آن غدير خم گفته مي شد خطبه اي ايراد فرمودنـد و در  
لت علي بن ابي طالب را بيان كردند، و از اينكه بعضي همراهان علـي  آن فضي

ي زدند، پيامبرصلي اهللا عليه وسلم از يدر باره او حرفها كه با او در يمن بودند
علي دفاع كردند، علت حرف و حديث همراهانش در باره او اين بـود كـه او   

ظلـم و تنگـي و   با آنها با عدالت رفتار كرده بود، بعضـي هـا ايـن عـدالت را     
   .بخيلي تعبير نمودند، در حاليكه در اين مورد حق با علي بود

و لذا وقتي كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم اداي مناسك حـج را تمـام    
بيـان   هو داشتند به مدينه باز مي گشـتند ايـن موضـوع را در اثنـاي را     كردند،

ير درختي در غـدير  در ز )نهم هجري(ذي الحجه  18كردند، در روز يكشنبه 
و در آن مطالبي مطرح كردنـد، از جملـه از    عظيمي ايراد فرمودند خم خطبه 

فضائل علي و امانت داري و عدالت و نزديكـي اش بـه رسـول اهللا صـلي اهللا     



يعنـي  (عليه وسلم سخن گفتند و بدينوسيله آنچه كه در دل بسياري از مـردم  
   .»بين بردنددر باره علي بود را از  )همان همراهان يمن

  .]5/219البدايه والنهايه [
علـت و انگيـزه    ،برترين كتب تـاريخ تفكر مي كنم با بيان اين مطلب از مع 

اي كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم را وادار كرد بعد از متفرق شـدن سـاير   
مردم و فقط در جمع عده اي از اصحابشان كه اهـل مدينـه بودنـد خطبـه اي     

  .روشن شدضيلت علي سخن بگويند ايراد كنند و از ف
بلكـه ايـن جريـان غـدير و      ،پس بنابر اين موضوع به امامت ربطي نـدارد  

حديث غدير به يك موضوع اختالفي بين علي رضي اهللا عنه و بعضي صحابه 
رضي اهللا عنهم مربوط مي شود كه شايسته نبـوده در جمـع عمـوم مسـلمانان     

  .اعالن شود
گر چنين است پس چرا بيان اين موضوع و مطرح شود كه ا يشايد پرسش 

  . !رفع اختالف را نرفتند در خود مدينه حل كنند؟
و استاد كل  پاسخ اين است كه نبي اكرم صلي اهللا عليه وسلم معلم و مربي 

و عالقـه منـدي    مهارت كامل كه با ماهر طبيبي همچون امت بودند، و  براي 
نـين مـوردي كـه در دل يـارانش     فراوان زخم دلها را مداوا مي كردنـد، در چ 

 نسبت به يكديگر كدورت ايجاد شده و هنوز تا مدينه راه بسياري باقي مانـده 
ايشان با حكمت و فراست پيامبرانه تشخيص دادند كه ماندن اين فضـاي   ،بود

  .شايسته نيست  مكدر تا مدينه، به جو دوستانه و برادرانه صحابه
ان حضور دارنـد وكسـاني كـه حـج     هر دو طرف قضيه با ايش بويژه اينكه 

نكرده يا جهت نگهباني در مدينه باقي مانده انـد، بـه ايـن موضـوع ارتبـاطي      
پـس از آنجـايي كـه    . تا اينكه رفع كدورت در جمع آنان انجام گيـرد  ،ندارند



موضوع نه به عموم مسلمانان مربوط بود تا در عرفـات و منـا و مكـه اعـالن     
 ن شود لذا بهترين جا براي اين آشتيدينه اعالشود و نه به اهل مدينه كه در م

  .ه با يارانشان تنها شدندكنان و رفع كدورت مسير راه مدينه بود ك
در اينجا بالفاصله از فرصت استفاده كردند و مكانـت و جايگـاه علـي را     

كس پيامبر مكـرم صـلي اهللا عليـه     بيان نمودند تا به آن عده تفهيم كنند كه هر
رد و رضايت و خوشنودي ايشـان را مـي خواهـد حاصـل     وسلم را دوست دا

  : پس بايد علي را هم دوست داشته باشد لذا فرمودند كند
يك جمله كوتاه بود اما دلها را شستشو اين  »من كنت مواله فعلي مواله«

تـأخير آن   و وقت مناسب بود، تقديم و داد، اين اعالن مهم در مكان مناسب 
  .به هيچوجه شايسته نبود

ين ترتيب مشخص شد كه موضوع حديث غدير انگيزه خاصي داشته و بد 
به عده خاصي مربوط بوده و هيچ ربطي به تمـام امـت و موضـوع امامـت و     

   .خالفت نداشته است
  :لفظ اضافه در بعضي روايات

عاد من اللهم وال من وااله و«ايات آمده اي كه در بعضي رو و اما لفظ اضافه
بـا ايـن    ،تسـ ا صحت آن بين علماء اختالف نظـر  علي رغم اينكه در »هاعاد

وجود اگر صحت آنرا هم مسلم فرض كنيم باز هم حديث را از داللت سابق 
ديث به معني محبت است ولفظ مولي در ح تآن خارج نمي كند و ذكر مواال

  . و نه امامت
عـاد اللهم وال من أطاعه و«: مي بود مي فرمودبه معني امامت تاگر مواال 

داشته باش و هركس ست ا هر كس از او اطاعت كند او را دوخداي »همن عصا



) دوسـتي ( تدر حاليكه در حديث غدير موال. نا فرماني كند با او دشمني كن
انگيزه ورود حديث مناسب  و را مطرح كردند كه با علت) دشمني(و ضد آن 

 ن نسـبت بـه علـي   رتي بود كه در دل بعضي يارانشاو آن كدو ،و ارتباط دارد
  .رضي اهللا عنه ايجاد شده بود

كدورت از مقـدمات دشـمني اسـت، و خطبـه غـدير عـالج ايـن        طبعا و  
مقدمات بود كه ممكن بود همين مقدمات اگر عـالج نشـود يـا عالجـش بـه      

بين علي و ساير برادارنش از ميان صحابه رضي اهللا عـنهم كـه در    تأخير بيفتد
   .دل شودمني مبر يمن همراهش بودند به عداوت و دشسف

  :الفاظ نادرست ديگر حديث غدير
يـن حـديث در بـاره امامـت     و اما الفاظ دروغ ديگري كه با فرضيه ورود ا

ساخته شده و به آن اضافه گرديده، براي باطـل بـودن آن همـين كـافي      عظما
  .است كه در زمان و مكان و انگيزه ورود حديث دقت و تأمل كنيم

 عيين امام و خليفه مسلمين ايـراد مـي   زيرا اگر اين خطبه و حديث براي ت 
ايراد مي گرديد، يعني در ايام حج كه همـه   يشد حتما در زمان و مكان ديگر

ه حجاج جمع بودند و در عرفات يا منا يا مكـه مطـرح مـي گرديـد كـه همـ      
يا خالفـت و جانشـيني    عظما ر باشند زيرا موضوع امامتحجاج در آن حاض

مه امت مربوط مي شود تصور نمي كنم كساني پيامبرصلي اهللا عليه وسلم به ه
كه خواهان رسيدن به حق و درك و فهم حقيقت باشند بيش از ايـن نيـاز بـه    
شرح و توضيح داشته باشند، حق به لطف و توفيق خداوند روشـن و آشـكار   

  .است



  :روايات ديگر نقض مي شود
ث ممكن است شيعيان امامي ادعا كنند كه دهها حديث ديگر غيـر از حـدي  

غدير هست كه امامت را ثابت مي كند، مي گوييم و دهها حديث صحيح تـر  
  .از آن هست كه اين ادعا را نقض مي كند

شايد بگوييد از علي رواياتي نقل شده كه وصيت به امامت را ثابت مي  -6
كند ما مي گوييم بر عكس از علي رواياتي در كتب ما و حتي كتب شما نقـل  

ايي را رد مي كند، و به صحت خالفـت خلفـاي   شده كه چنين وصيت و ادع
  .سه گانه قبل از خود رضي اهللا عنهم اعتراف مي كند

   :نهج البالغه ادعاي امامت را باطل مي كند
 در كتاب نهج البالغه كه از معتمدترين كتب شيعه است از اينگونه روايات

  :به طور نمونه مالحظه كنيد .وجود دارد فراوان
َدُعـوين َواْلَتِمُسـوا « :نهج البالغه آمده است 92 يا) 91( در خطبه -1
َوَلَعـيلِّ َأْسـَمُعُكْم َوَأْطـَوُعُكْم ملِـْن  ؛َوإِْن َتَرْكُتُموِين َفَأَنا َكَأَحِدُكمْ ....  يَغْريِ 

ْيُتُموُه َأْمَرُكْم, َوَأَنا َلُكْم َوِزيرًا, َخْريٌ َلُكْم ِمنِّي َأِمرياً      .»!َولَّ
اگر مرا رها كنيد چون يكي  ...را به دست آريد مرا بگذاريد و ديگري«

تر از شما نسـبت بـه رئـيس     از شماها هستم، كه شايد شنواتر، و مطيع
حكومت باشم، در حالي كه من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كـه  

  .»امير و رهبر شما گردم
علي رضي اهللا عنه در اينجا از مردم مي خواهد كه از او دسـت بردارنـد و   

اگر واقعا از طرف خداونـد امـام مـي بـود     ! ار نكنند كه خالفت را بپذيرداصر
  .!چگونه جايز بود كه چنين حرفي بگويد؟



ست كه كس ديگري بر شما امـام  بهتر اين ابراي شما  :سپس مي گويد 
اين مطلب مي رساند كه ايشان هيچگونه اطالعي از اين امامت خيـالي   .باشد

   .امت كس ديگري را بپذيردندارد و اال جايز نبود كه ام
همچنين علي رضـي اهللا عنـه در نهـج البالغـه مطلـب ديگـري        -2

ارد، در نامـه ششـم نهـج البالغـه     صريحتر و واضحتر از مطلب قبلي د
ِذيَن َباَيُعوا َأَبا َبْكٍر َوُعَمـَر َوُعـْثامَن َعـَيل َمـا إ«: فرمايد مي ُه َباَيَعنِي اْلَقْوُم الَّ نَّ

ـَام َباَيُعوُهْم َعَليْ  , َوإنَّ َتـاَر, َوالَ لِلَغاِئـِب َأْن َيـُردَّ ـاِهِد َأْن َخيْ ِه, َفَلـْم َيُكـْن لِلشَّ
وْ  وَري لِْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر, َفإِِن اْجَتَمُعوا َعَيل َرُجٍل َوَسمَّ ُه إَِمامًا َكـاَن الشُّ

وُه إَِيل َماَخَرَج , َفإِْن َخَرَج َعْن َأْمِرِهْم َخاِرٌج بَِطْعٍن أَ ًىض رِ  هللاِذلَِک  ْوبِْدَعٍة َردُّ
َباِعـِه َغـْريَ َسـبِيِل اْملُـْؤِمنَِني, َوَوالَُّه اهللاُ َمـا َتـوَ   »ىلَّ ِمنُْه, َفإِْن َأَيب َقاَتُلوُه َعَيل اتِّ

اند كه بـا ابـابكر و عمـر و عثمـان، بـا       همانا كساني با من بيعت كرده«
داشــت  همــان شــرايط بيعــت نمودنــد، پــس آنكــه در بيعــت حضــور

اي ديگر برگزيند، و آنكه غايب است نمي تواند بيعـت   تواند خليفه نمي
مردم را نپذيرد، و همانا شوراي مسلمين از آن مهاجرين و انصار است، 
پس اگر بـر امامـت كسـي گـرد آمدنـد، و او را امـام خـود خواندنـد،         

حال اگر كسي كار آنان را نكوهش كند . خشنودي خدا هم در آن است
گردانند، اگـر   تي پديد آورد، او را به جايگاه بيعت قانوني باز مييا بدع

كنند، زيرا كه به راه مسلمانان درنيامـده، خـدا    سر باز زد با او پيكار مي
  .»گذارد هم او را در گمراهيش وامي

علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه در اين نامه خيلي واضـح و روشـن بيـان    
يله شوري انتخاب مي شود و هيچگونه نصـي  مي كند كه امام و خليفه به وس



بنابراين امام كسـي اسـت    . متعال در اين زمينه وجود ندارداز طرف خداوند 
، چنين شخصي شايسته است كه امـام ناميـده   كه خود مردم آنرا انتخاب كنند

  .و إال نهشود 
و امامت اگر از جانب خدا مي بود از علي رضي اهللا عنه ساقط نمـي شـد    

و آنگهـي ايشـان در   . ايشان را انتخاب مي كردند و چه نمي كردنـد  چه مردم
 اينجا خيلي روشن بيان مي كند كه هركس را كـه صـحابه امـام تعيـين كننـد     

ايشـان نيـز جـزو     صحابه رضي اهللا عنهم كـه شايسته است امام ناميده شود و 
ا رضي اهللا عنهم نه تنهامامت و خالفت ابوبكر و عمر و عثمان  صحابه هستند
فه انتخاب كردند و بنا به خلي را و آنان كه با دل و جان بذيرفتند  راضي شدند

خود علـي رضـي اهللا عنـه ايـن تعيـين و انتخـاب مـورد رضـايت و          فرموده
   .خوشنودي خداوند بود

پس اين نصوصي كه از علي رضي اهللا عنـه نقـل كـرديم و آن پرسشـهاي      
ت و ادعاهاي بلنـد بـااليي كـه    عقالني كه مطرح نموديم دروغ بودن آن روايا

امت را متفرق كرده و به دو گروه دشمن با يكديگر تقسيم نمـوده را آشـكار   
   . مي كند

  :مانع لزوم تحقيق در صحت روايات
اما متأسفانه رواياتي از زبان پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و اهل بيـت ايشـان   

اونـد متعـال از ميـان    اند كه گويا خد جعل كرده و به مردم چنين وانمود كرده
اهل بيت رضي اهللا عنهم اماماني تعيين نموده كه اعتقاد داشـتن بـه آن امامـان    
وسيله نجات، و اعتقاد نداشتن به امامت آنان حتي اگر انسـان خداونـد را بـه    

  !!.سبب هالكت استيكتايي بپرسند 



و براي اثبات اين مدعا هزاران حديث و روايت ساخته و جعل كرده اند و 
 بهـاي تخيلـي فـراوان وعـده داده و    راي پيروان مكتب واليـت و امامـت ثوا  ب

شـانه خـالي كننـد را از     ! مفتـرض الطاعـه  امامان  اين  كساني را كه از پيروي
  !!.ترسانده اند عذاب دردناك

شيعه ناميدند نا گزير و با شالق اميـد و وعيـد   بنابراين كساني كه خود را  
نند، زيرا جعـل كـاران و روايـت سـازان چنـان      بايد از اين اعتقادات پيروي ك
كـرده و   ند، كه عقل و درك و دانش را بي حسعاطفه اي را شعله ور كرده ا

  !.ازه فكر كردن و انديشيدن نمي دهدبه مردم اج
در حاليكه خداوند انسان را با عقـل و تفكـر و انديشـه عـزت و كرامـت       

خودش را معطل كنـد    سالمي  عقل انسان هيج و شايسته نيست كه ه بخشيد
لذت ايمـان   دنبال اينگونه رواياتي برود كه چشم بسته به و و از كار بيندازد، 

  .شناخت حقيقت را از او سلب كندكيف و 
آري حق وحقيقتي كه سـيد البشـر صـلي اهللا عليـه وسـلم آورده را بايـد        

كـه بـه    يشناخت و قطعا شناخت اين حقيقت با سرگرداني به دنبال دروغهاي
   .هل بيت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نسبت داده شده هرگز ميسر نخواهد بودا

اگـر در پـي نجـات     !پس اي شيعه دلسوز به خود و خانواده و آينـده ات  
هستي پس قرآن كريم را بدور از روايـات دروغـين بخـوان، تـا اينكـه ديـن       

گرفته حفاظت آنرا به عهده  خودش صحيح را از قرآن كريم كه خداوند متعال
  .بشناسي

  :كتابي كه خداوند در وصف آن مي فرمايد 



{ c d e f g h i   j  lk m    n o p q z ــس   ٤٢: فصلت پ
مبـادا قـرآن را در    ت، قرآن كريم حجت خداوند بر مردم تـا روز قيامـت اسـ   

  .م گاه روايات دروغين زنداني كنيدطلس
  :دروغ بر اهل بيت

نـام اهـل بيـت دروغهـاي بـي       در اين هيچ شك و شبهه اي نيست كه بـه 
اهللا عليـه مـي    هحمـ جعفـر صـادق ر   )امام(شماري جعل شده است، حضرت

  :فرمايد
خداوند رحمت كند بنده اي را كه مـا را دوسـت مـردم بگردانـد، و مـا را      
مورد خشم و غضب مردم قرار ندهد، اما به خدا سوگند اگر مردم خوبي هاي 

تر افتخار خواهند كـرد، و هـيچكس   سخن ما را مالحظه كنند، قطعا به آن بيش
فـيحط  ولكن أحدهم يسمع الكلمة(ي بيابد، نخواهد توانست بر آنان دستاويز

ده تا بـه آن اضـافه   و يك كلمه از ما مي شنود  از آنان  اما يكي« )عليها عرشا
  .»مي كند

  ]8/229الكافي[ 
  :و همچنين مي فرمايد

ليكـذب حتـی إن (ا دارد بعضي كساني كه ادعاي پيروي از ما اهل بيت ر« 
آنقدر دروغ مي گويد كه شيطان هم به دروغهاي او « )الشيطان حيتاج إلی كذبه

  .»احتياج پيدا مي كند
  .297/، رجال كشي ص25/296، بحار األنوار8/254الكافي 

  :اهللا عليه همچنين مي فرمايد هحمجعفر صادق ر)امام(حضرت  



إن النـاس (. »ه فراوانـي دارنـد  مردم به كار دروغ جعل كردن عليه ما عالق«
   )ولعوا الكذب عليناأ

  2/246بحار األنوار
  :مي فرمايد همچنين و
ما از اهل بيتي هستيم راستگو، البته خانواده ما از دروغگويي كه عليه مـا  « 

دروغ ببافد خالي نيست كه ممكن است با دروغ خودش راست ما را از ديـد  
  .»مردم ساقط كند

ن ال نخلو مـن كـذاب يكـذب علينـا, و يسـقط صـدقنا إنا أهل بيت صديقو(
      . )علينا عند الناسه بكذب

  25/287، بحار األنوار108رجال كشي ص 
اهللا عليـه   هحمر با دقت و تأمل، در اين فرموده هاي حضرت جعفر صادق

  :مي توانيم، درك كنيم كه
  !.اينهمه حديث و روايت متناقض با قرآن چرا وجود دارد *
وجـود   ت منسوب به اهل بيت اينهمه تنـاقض چـرا  ان خود روايو در بي *
  .!دارد
و اينهمه روايتي كه اهل بيت را در برابر حكام هر زمان اينقدر ضعيف و  *

  .!ناتوان جلوه داده چرا وجود دارد
يك مسلمان با شنيدن اين جمالت و كلمات زريـن و نـوراني أهـل     حاال  

هـا فيحط علي ةسمع الكلملكن أحدهم ي( :اهللا عليهم كه مي فرمايند هحمبيت ر
چگونـه بايـد بـه راويـان      )ةتاج إلی كذبـليكذب حتی إن الشيطان حي(يا ) عرشا

  .!اعتماد كند انمذهب شيعه و دروغهاي بي شمار آن



كـه  كسـاني  آري اين شكايت تلخي است كه آنان از اطرافيان شان دارنـد   
ل مي كرده و بـه مـردم عرضـه    دور و بر آنان را گرفته و به نام آنان دروغ جع

هميشـه در  آنگونه كه روايات شما تصـوير مـي كننـد ايـن امامـان      . كرده اند
مي زيسته اند پس كي و كجا اين همه حديث و خوف  و ترسشرايط سخت 

  !.را فرموده اند؟روايت 
و آنگهي يك پرسش اساسي اينكه در زمان حيات ائمه چرا دين از روايان  

اين روايات در زمان وجود يك امام بوسيله راويان از امام  زيرا!! گرفته شود؟؟
پس در صورتي كه راويان از امام قبلي روايت نقل مي كنند و !! قبلي نقل شده

  .!بوسيله آن روايات مردم را توجيه مي كنند فايده وجود امام حاضر چيست؟
  

  :از تصوير نادرست روايات شيعه مبراستعلي 
 عنه از آنچه كـه روايـات شـيعه ايشـان را بـدان      ما علي رضي اهللا به عقيده

پاك و مبراست، چهره اي كه روايات شيعه از ايشان به تصوير   توصيف كرده
  !!. ا شخصيت حقيقي ايشان منافات داردكشيده نعوذ باهللا ب

ين خـانواده  علي ابن ابي طالب گل سر سبد قريش و بني هاشم از معززتـر 
ز لحاظ اخالق و شـجاعت از مكـرم تـرين    است، ا هاي عرب به اعتبار نسب

ايشـان  از چهره هاي عرب است و ذرية پاكش هرگز اين تصوير زشتي را كه 
  !.نمي پسندند را اندترسيم كرده 

از علي و خاندانش در روايات شيعيان اثناعشري تصويري كشيده شده كـه  
اين علـي  . زاويه روشن ديگري به چشم نمي خورد هيچ !جز اهانت و خاري

بن ابي طالب در كنار اينهمه عزت و شرافت اجتمـاعي و خـانوادگي تصـور    ا



كه وقتي عزت و شرافت اسالم نيز بدان اضافه شود چـه گـوهر نـابي را    كنيد 
  !!.وس شيعيان و مدعيان پيروي از عليما نه در قاما! مي سازد

آري، علي از اولين كساني بود كه به آغوش اسالم شتافت، و بيست و سه  
 ر حضور پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم و در سايه عطوفـت اسـالم   سال د

اما شگفت انگيز است كه مدعيان محبت و پيـروي اش ادعـا مـي     ،تربيت شد
كنند كه امامتي كه از سوي خدا و رشولش صلي اهللا عليه وسلم به او وصـيت  

خطـر  را اعالن كند، زيرا كه جـانش در  !! اين منصب الهي او ترسيد ،شده بود
اين منصب الهـي و مهمتـر از   (بود، او براي حفظ جان خودش نه تنها امامت 

بيعت نمود، و از آنان زن گرفـت  ! را اعالن نكرد كه با غاصبان امامت!!) نبوت
و به آنان زن داد و فرزندانش را بـه نـام آنـان ناميـد و پشـت سرشـان نمـاز        

  .!!خواند
 :!تامامحضرت حسن و   

) امام اول شـيعيان دوازده امـامي  (طالب رضي اهللا عنه بعد از علي ابن ابي  
شـگفت  امـا   ،پسر بزرگ ايشان حضرت حسن رضي اهللا عنه به امامت رسـيد 

و با رغبت و رضايت خودش بـه نفـع    انگيز است كه  امام دوم با اختيار خود
) در اصل همان امامـت (كافر بود از خالفت ) نعوذ باهللا(كسي كه از ديد شما 

  . !!كرد، تا اينكه به تعبير شما جان خودش را نجات دهدعقب نشيني 
اگر فرضيه شما يعني منصب سلسله وار امامت را بپذيريم به نظر شما ايـن  

پاسخ را به عـاقالن  ! امت را دچار سردرگمي نمي كند؟ ،اقدام حضرت حسن
ما كه در چنين موارد سخني جز اين نداريم كه بگوييم خدايا تـو  . مي سپاريم

منزه از هر عيب و نقصي هستي و آنچه در شأن تو جسارت مستقيم و  پاك و



يا غير مستقيم مي شود ما از آن بيزاريم و مي گوييم اين افسانه امامـت دروغ  
  . و بهتان بزرگي است كه خدا و رسولش از آن بيزارند

 هـر مـذهب،   رسيده كه عاقالنناجازه دهيد بپرسيم كه آيا فرصت آن فرا   
ي خود شان را بر كتاب خدا عرضه كنند و در پرتو نور قـرآن راه  عقايد موروث

آيا فرصت آن فرا نرسيده كه ما خود و خانواده و  !؟هدايت را جستجو نمايند
جامعه را از طلسم اين درياي متالطم روايات دروغـين كـه قرنهاسـت سـبب     

  .!؟تفرقه و اختالف و كينه پروري در ميان امت اسالمي شده نجات بخشيم
ما كه اميدواريم عاقالن بينديشند و تصميم بگيرند و از خداونـد غالـب و    

برتر بعيد نيست كه چنين توفيقي نصيب فرمايد زيرا اهللا يگانه و يكتاست كـه  
  .به راه راست هدايت مي كند

   



  سوم بخش

  تشبيه امامت به نبوت
  آيا امامت مانند نبوت است؟؟

  !!.است ماميان مانند نبوتاامامت از ديدگاه 
شيعيان اثناعشري مدعي هستند كه جز مسئله وحـي امامـت ماننـد نبـوت     
: است، محمد حسين آل كاشف الغطاء يكي از مراجع معاصر شيعه مي نويسد

مانند نبوت منصبي الهي است، چنانكه خداوند متعال هركسي يقينا امامت نيز 
و او را بـا   را از بندگانش كه بخواهد براي نبوت و رسالت انتخاب مـي كنـد  

ست تأييـد و حمايـت مـي كنـد     ه به منزله نصي از جانب خداوند  امعجزه ك
همچنين براي امامت نيز هركسي را بخواهد انتخاب مي كنـد و بـه پيـامبرش    

كند و او را به عنوان امام بـراي مـردم    تور مي دهد، كه با نص او را تعييندس
  .»نمايدمعرفي  و بعد از خودش نصب

  ]58صوهلا صوأة أصل الشيع[ 
قبل از آغاز گفتگو در اين باره اجازه بدهيد كـه توضـيح كوتـاهي در بـاره     

تور عبارت نقل شده از كاشف الغطاء عرض كنم، چرا خداوند به پيامبرش دس
ايد وقتي شما مـدعي هسـتيد كـه امامـت ماننـد      مي دهد كه امام را معرفي نم

را معرفـي نمـي   نبوت است پس چرا خداوند خـودش در قـرآن كـريم امـام     
  !!كند؟؟

خداوند متعال منصب نبوت و رسالت را معرفي كرد و پيـامبر گرامـي اش    
حضرت محمد صلي اهللا عليه وسلم را براي احراز اين مقام تعيـين و معرفـي   
نمود، شما كه مدعي هستيد امامت مانند نبوت است پس چرا خداوند امامـت  



ي را براي آن در قـرآن مشـخص   و امام! را مانند نبوت در قرآن معرفي نكرد؟
  .!نكرد؟

پس اين خود اعتراف است كه دعوي شما متناقض اسـت شـما از يكسـو     
و از سوي ديگر از اثبات اين امـر  !! مدعي هستيد كه امامت مانند نبوت است

  !!در قرآن كريم عاجزيد
  
  :را امامت مانند نبوت حمايت نشد؟چ

بوت مي بود طبق سنت الهي ادعا مي كنيد اگر امامت مانند نكه آنگونه 
مستلزم اين بود كه خداوند صاحب آنرا نصرت مي كرد، زيرا خداوند 
پيامبر گرامي ما حضرت محمدصلي اهللا عليه وسلم را در مقابل قومش 

  :نصرت و ياري نمود چنانكه مي فرمايد
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ش صلي اهللا عليه وسـلم را  رامي اگ آيا قبول داريد كه خداوند متعال پيامبر
بله، مي پرسيم پس چرا امـامي كـه    :نصرت و ياري كرده يا خير؟ اگر بگوييد

در حاليكـه از   ؟نائب پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بوده را نصرت و ياري نكرده
  .!ه شما حكم امامت و نبوت يكي استديدگا

اگر بگوييد پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم را نصـرت و يـاري نكـرده مـي      
اگـر   .يت هـاي موجـود در تنـاقض اسـت    واقعبا گوييم اين ادعايي است كه 



بـا صـحابه،   ياري كرده، مي پرسيم با چه كسي؟ مي گوييـد   بگوييد نصرت و
كردنـد چـه كسـاني     نصـرت و يـاري  مي پرسيم اين صحابه اي كه ايشان را 

  !!.د چهار نفر يا هفت نفربودند؟ مي خواهيد بگويي
 چنـين سـخن غيـر منطقـي     داشـته باشـد  و دانـش  عقـل  اندكي كسي كه  

در مكه كـه  ! برابر هزاران نفر مقاومت مي كند؟ هفت نفر چگونه در !نميگويد
اگـر   صدها نفر بودند بدليل ضعف شان خداوند دستور هجرت صادر فرمود،

بسـياري از آنـان    يـا اينكـه    !نـام ببريـد   پسبودند از هفت نفر بگوييد بيشتر 
فهميديـد كـه وجـود داشـته انـد امـا        پس  شما چطور !؟شناخته شده نيستند

درست است دهها هزار نفر بوده اند اما جون مي دانيـد كـه    .!؟شناخته نيستند
  !.تناقض مي گوييد پاسخ نداريد

بگوييد ، خداوند پيامبرش را بـا   احت دارند شايدچنانكه روايات شما صر 
مي گوييم شمشير علـي يكـي از هـزاران شمشـيري      !شمشير علي ياري كرده

است كه خداوند اسالم را بوسيله آن ياري كرده، شمشير علي رضـي اهللا عنـه   
به تنهايي اسالم را ياري نكرده است، اگـر شمشـير علـي رضـي اهللا عنـه بـه       

مي داشت بر معاويه رضـي اهللا عنـه پيـروز مـي شـد كـه       تنهايي اينقدر برش 
بشدت نيازمند چنين پيروزي بود، چطور شد كه در زمان پيامبرصلي اهللا عليـه  
 وسلم ذوالفقار علي به تنهايي بر دشمنان پيروز شد اما چند سـال بعـد همـان   

بر معاويه پيروز ) آنهم با پشتيباني امامت و واليت(شخصيت و همان شمشير 
  !!نشد
پرسش ديگر اينكه آيا خداوند پيامبرش صلي اهللا عليـه وسـلم را فقـط در     

بعـد از وفـات هـم ايشـان و ديـن ايشـان را        حيات شان نصرت كرد يا اينكه
مي گـوييم   !كرده؟ياري نصرت و ياري كرد؟ اگر بگوييد فقط در حيات شان 



و  !نصرتي كه نتيجه اش بعد از وفات ايشان ضايع شـود چـه فايـده اي دارد؟   
آيا مقصود از نصرت، شخص ايشان بوده يا دين و شريعتي كـه ايشـان بـراي    

  !.تبليغ آن آمده بودند؟
جهـت اينكـه   بـه   اوند اين دين را چرا نازل فرموده؟سپس مي پرسيم خد 

پس بنابر عقيده شما ايـن   ؟مردم از آن پيروي كنند و به خداوند نزديك شوند
و قـرآن  ديـن   پـس فايـده نـزول   نشـده  هدف چند سال اندكي بيشتر حاصل 

شما ادعا مي كنيـد كـه امـام بعـد از پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم          !چيست؟
هـم   و امامان بعد از ايشـان  !! نتوانسته دين را حفاظت و در جامعه تطبيق كند

و در جامعـه تطبيـق    هيچكدام نتوانستند ديـن را نصـرت و حفاظـت نمـوده    
پايان يافت و امام آخري بنابر عقيده شـما   امامان شما نمايند، تا اينكه سلسله 

عقيـده شـما    بـه  پـس  !!امروز هم پنهان است تااز انظار جهانيان پنهان شد و 
هدف اصلي دين اسالم از آغاز ظهورش تا كنون جز چند سال اندكي تحقـق  

  !!نيافته است
  



  فرار دين
د ظاهر خواهـ   اگر بگوييد باآلخره در آخر الزمان دين بدست مهدي غائب

و كامـل   نمي پرسيم ديني كه خداوند از آسمان نـازل فرمـوده، بزرگتـري    !شد
بـا بزرگتـرين كتـاب     ،بزرگتـرين پيـامبر هـادي   بهتـرين و  با  ،ترين دين الهي

در بزرگترين و مقـدس تـرين    ،براي بزرگترين و بهترين امت تاريخ ،آسماني
ر سـامراء  در غا! براي همين نازل شده كه با حضرت مهدي ،نقطه روي زمين

  !!.يا هر جاي ديگر پنهان بماند؟؟
و اين محروميـت   !؟بيش از هزار سال از آن محروم بماند ت بشري و تمام 

بدليل اينكه شخصيت مناسبي براي اجـراي ديـن   ! همچنان ادامه داشته باشد؟
كه شخصيت مناسب دين را با خودش در جاي امني حـاال  يا اين! وجود ندارد

     .!!و از آن نگهداري مي كند دهبر فضاي آزاد غار يا
مهدي چگونه مي خواهد دين را آشكار كنـد  حضرت پرسش ديگر اينكه  

و به اجرا بگذارد؟ شايد بگوييد خداوند برايش دوستان و مـددگاراني فـراهم   
پرسيم آيا مهدي از امير المؤمنين علي بـن ابـي طالـب بهتـر      مي !خواهد كرد

صلي اهللا عليه وسلم بهتر است كه به عقيـده  آيا مهدي از پيامبرگرامي  !است؟
 !؟شما خداوند براي ايشان ياراني را فراهم نكرد كه دين ايشان را نصرت كند

مؤقتا ايشـان را يـاري   و  !فقط عده اي بودند كه به ظاهر با ايشان همراه بودند
  !!. كردند

پــس شــما معتقديــد آنچــه كــه علــي رضــي اهللا عنــه و برتــر از آن خــود  
گرامي صلي اهللا عليه وسلم از آن محروم بوده يعني دوسـتان و يـاران و   پيامبر

كه ايشـان را نصـرت و يـاري كنـد      ،مددگاران مؤمن و مخلص و قابل اعتماد



پنهـان اسـت    از انظـار مهدي كه از هزار سال پيش تا كنون حضرت سرانجام 
  .!اين شانس را خواهد داشت و اين امتياز را بدست خوهد آورد؟

اوند نصرت و ياري مي كند، پس چرا بـه عقيـده شـما بزرگتـرين     اگر خد 
تاريخ بشر يعني پيامبر گرامي اش حضرت محمد مصطفي صلي اهللا  شخصيت

و امام بعد از ايشان علي ابن ابي طالـب  ! عليه وسلم را نصرت و ياري نكرد؟
در حاليكه هزاران حـديث و روايـت    !؟رضي اهللا عنه را نصرت و ياري نكرد

ايشـان را همچـون پيـامبر     ،فرضـيه امامـت   آنهمه  بزرگنمايي شما با دروغين
اهللا عليه وسلم معرفي مي كند، كه گويـا جـز منصـب نبـوت در      گرامي صلي

 صـلي اهللا عليـه وسـلم    عظيم الشـأن  تمام خصائص و فضائل همچون پيامبر 
  !!است بوده
د كـه  بـود آيـا شايسـته نبـو     اينهمه فضـيلت و مكانـت را دارا    اگر ايشان 

خداوند ايشان را نصرت و ياري مي كـرد و چشـمش را بـا يـك نصـرت و      
و  ،عزيـز و سـربلند   انپيروزي قاطعانه خنك مي نمود كه در نتيجـه آن مؤمنـ  

  .!؟ندخوار و ذليل مي شد انكافر
علي هميشه ضعيف و ناتوان و مظلوم ) بازهم بنابر روايات شما(پس چرا  

في اصـ ايـن او  نه را نعوذ باهللا پاك و مبرا ازما كه علي رضي اهللا ع !؟باقي ماند
اجـازه بدهيـد پرسـش مشـابه     ! مي دانيم كه شما او را بدان توصيف مي كنيد

امامتي كه هدف و مقصود آن محقق نشود چـه نفعـي    :ديگري مطرح كنيم كه
  !دارد؟



  ادعاي امامتنقض 
ي يك پرسش ديگر اگر علي رضي اهللا عنه از طرف خداوند امام بود و او م

امامت اصـلي از اصـول ديـن اسـت و     دانست كه امام است و مي دانست كه 
دين جز با امامت كامل نمي شود و هركس به آن عقيـده نداشـته باشـد كـافر     

   ...است پس چرا
  : مال باقر مجلسي از شيخ مفيد نقل مي كند كه 
تمام شيعيان امامي اتفاق نظر دارند، كه هركس امامـت يكـي از امامـان را    «
نان واجب كـرده قبـول نداشـته باشـد،     كار كند و اطاعتي را كه خداوند از آان

اين است كه در آتـش دوزخ هميشـه    مستحقو  شخصي كافر و گمراهچنين 
  . »فهو كافر ضال مستحق للخلود فی النار« .جاويدان بماند

  .نقل كرده است 8/366اين قول را در بحار األنوار  مجلسي ،المسائل از شيخ مفيد
  :وسي امامي مي نويسدط 
 ، انكـار نمـودن نبـوت    و رد كردن و انكار نمودن امامت ماننـد رد كـردن  « 

   .»و جحدها سواء مة و جحدها كدفع النبوةو دفع االما» «عين يكديگر است
  358االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ص

پرسش اين است كه وقتي علي رضي اهللا عنه مي دانست كه امامت اينقـدر  
سه گانـه در كنـار    سال خالفت خلفاي 25ت پس چرا درتمام دوران مهم اس

و مانند پيامبر گرامي مان صلي اهللا عليه وسلم در زمين وسيع  !آنان باقي ماند؟
خدا هجرت نكرد تا بـراي خـودش يـار و يـاور و مـددگار بيابـد و بـه اداي        

دند كه در پيامبر گرامي مان صلي اهللا عليه وسلم وقتي دي !مسئوليتش بپردازد؟



مكه تبليغ دين ممكن نيست و مردم ايشان را ياري نمي كنند به مدينه منـوره  
  !هجرت كردند، علي ابن ابي طالب چرا اينكار را نكرد؟

وقتي خلفـاي سـه    ،پرسش ديگر اينكه بنابر عقيده شما و فتواي شيخ مفيد 
ه يكي بعد از گانه بدليل انكار امامت كافر بودند و نه تنها منكر امامت بودند ك

اين منصب را غصب و اشغال مي كردند پـس علـي ابـن ابـي طالـب       يديگر
وقتي مي دانست آنان كافر هستند چرا ! رضي اهللا عنه چرا با آنان بيعت نمود؟

اگر علي ! سال حكومت شان پشت سرشان نماز مي خواند؟ 25در تمام مدت 
مي دانست كـه احكـام   ابن ابي طالب رضي اهللا عنه آنها را كافر مي دانست و 

ابـوبكر   در زمان حكومتكه امام كافر اجراء نمي شود، پس چرا از كنيزهايي 
! صديق رضي اهللا عنه از قبيله بني حنيفه گرفته شده بود همسر انتخاب نمود؟

جريان ازدواج ايشان با حنفيه و اينكه از او فرزندي به نام محمد معـروف بـه   
  .يازي به استدالل نداردشد شهرتش نمحمد بن حنفيه متولد 

و آنگهي علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه امامي كه به عقيـده شـما منكـر    
امامتش كافر است چگونه راضي مي شود كه دخترش ام كلثوم را بـه ازدواج  

 و مرتـد و منـافق   در حاليكه به عقيده شما نعوذ باهللا عمر كافر !؟عمر در آورد
وم كه از جانب خدا، امام تعيـين شـده   معص است؟ يك مسلمان بلكه يك امام
مي دهد، چه با رضايت و چـه بـا زور، بـر     يچگونه دخترش را به مرد كافر

مرتضـي  (دختـر علـي   ) فاروق رضي اهللا عنه(فرض اينكه به ادعاي شما عمر 
نـد و  اين امام چگونه از دخترش دفاع نمي ك !را با زور گرفت) رضي اهللا عنه

خـالص نمـي   !!! ك مرد كـافر و ظـالم و غاصـب   ي )نعوذ باهللا(او را از چنگ 
يق بـه  آيا عقلها به كار نمي افتد و حقـا  ،با عاقالن است ما  روي سخن! ؟كند

  .اين روشني را درك نمي كند؟



  
  !:علي فرزندانش را به نام خلفاء مي نامد

ن هم اكتفا نكرد بلكـه فرزنـدانش را   ابن ابي طالب رضي اهللا عنه به اي علي
ناميد، كسـاني   -فارو به تعبير مفيد و مجلسي و همفكرانشان ك -به نام خلفاء

كه خالفت را از او غصب كردند و مانع اجراي وصيت خدا و رسولش صلي 
مهـاي ابـوبكر و عمـر و    آري علي فرزنـدانش را بـه نا   .!!اهللا عليه وسلم شدند

 كه نام دشمنان پرسش اين است كه چه چيزي او را مجبور كرد !!.عثمان ناميد
  ! خودش را هر روز در خانه اش بشنود و بر زبان بياورد؟

در اينجا ما از كتب معتبر خود شما فقط به معرفي كساني مي پـردازيم كـه   
اسم شان ابوبكر و عائشه رضي اهللا عنها بوده زيرا به عقيده شما ابوبكر اولـين  

  كسي بوده كه خالفت را از اهل بيت غصب كرده است؟
هره هاي علمي جهان تشيع كه شما شيعيان اثناعشـري  يكي از بارزترين چ 

اصطالحا او را شيخ مفيد مي ناميد ليست فرزندان علي ابن ابي طالـب رضـي   
  :اهللا عنه از جمله ابوبكر را ذكر مي كند، ايشان مي نويسد

از ديگر فرزندان علي رضي اهللا عنه محمـد االصـغر اسـت كـه كنيـه اش      «
درشان حسين عليه السالم است كه هردو با براابوبكر است و ديگري عبيداهللا 

   .»شهيد شدند، ما درشان ليلي بنت مسعود الدرامي است در كربالء
  : و يعقوبي مؤرخ شيعي در باره علي رضي اهللا عنه مي نويسد 
عبيـداهللا و ابـوبكر كـه از    ايشان چهارده فرزند پسر داشت حسن، حسين، «

ه از بنـي تمـيم   يـ لي بنت مسـعود حنظل اين دو نسلي باقي نماند، مادر شان يع
  .»بود

  .2/213تاريخ يعقوبي ج 



ذكر خبر الحسين ابن علي ابـن  «: زير عنواناز ابو الفرج اصفهاني شيعي و  
  :مي نويسد» ابي طالب مقتله و من قتل معه

يكي ديگر از كساني كه با حضرت حسين شهيد شدند، ابوبكر بـن علـي   « 
ذكر ) طبري(أبو جعفر . لي بنت مسعود بودابن ابي طالب است كه مادرش يع

كرده كه مردي از همدان او را كشت، والمدائني نوشته است كـه جسـد او در   
مشخص نشده كه چه كسي او را به شهادت رسـانده   اما ميان شهداء پيدا شده

   .»است
   .چاپ دارالمعرفه بيروت 142مقاتل الطالبين ص

   .582و جالء العيون از مال باقر مجلسي ص
چه دليلي محكمتر و روشنتر از اين كه علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه و  

ابوبكر صديق رضي اهللا عنـه بـا هـم رابطـه محبـت و صـميمت و اخـوت و        
برادري داشته اند، وعلي رضي اهللا عنه با ديـد تعظـيم و احتـرام بـه حضـرت      

  . مي نگريسته است ديق رضي اهللا عنهابوبكر ص
بزرگترين فرزند علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه حضرت حسن مجتبـي   

كه دومين امام معصوم شماست، فرزند فاطمه زهراء و نوه گرامـي رسـول اهللا   
  .را به همين نام گرامي ناميده استصلي اهللا عليه وسلم نيز يكي از فرزندانش 

   :مورخ شيعي مي نويسديعقوبي  
 ......كه مادرش خوله بـود، ) مثني(فرزند پسر داشت، حسن  حسن هشت« 

  . »و ابوبكر و عبدالرحمن و طلحه و عبيداهللا
    240ص 1منتهي االمال ج 228ص 2تاريخ يعقوبي ج 

  :و ابو الفرج اصفهاني مي نويسد



ابوبكر بن حسن بن علي ابن ابي طالب نيز از كساني بود كه با حسـين در  «
   .»شهيد كرداو را  عقبة الغنوی، كربالء به شهادت رسيد

  .87مقاتل الطالبين ص
تـاريخ  مسـعودي  و حسين بن علي نيز يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميد،  

حسين در كـربال  حضرت نويس شيعي وقتي از كساني سخن مي گويد كه با 
  : شهيد شدند مي نويسد

،  لي اكبـر ع ند در كربال به شهادت رسيدبن علي سه تا از فرزندان حسين «
  .»عبداهللا الصبي، و ابوبكر

  263يه واالشراف صبتنال
  :همچنين آمده است كه

  .»كنيه زين العابدين بن حسن ابوبكر نيز بوده است« 
  2/74ج ةكشف الغم 

روف به حسن مثنـي  معو همچنين حسن ابن حسن بن علي بن ابي طالب 
ني از محمـد بـن   اصـفها را ن مطلـب  از فرزندانش را ابوبكر ناميد، اي نيز يكي

  :علي حمزه علوي روايت مي كند كه
حسن بن علي ابن ابي طالـب كشـته   از كساني كه با ابراهيم بن حسن بن «

  .»بن حسن بوده است) مثني(ابوبكر بن حسن  شد يكي
موسي كاظم نيز يكي از فرزندانش را ) امام(و امام هفتم شيعيان اثناعشري  

   .ابوبكر ناميده است
  :اني مي نيويسدأبوالفرج اصفه

نيـز ابـوبكر   ) الرضا امام هشـتم شـيعيان اثناعشـري   (كنيه علي ابن موسي « 
  .»بود



  : هروي روايت است كه گفت عيسي بن مهران از ابو الصلتاز  
أله چنين در اين مس ماابوبكر : گفتم: من مسأله اي پرسيدروزي مأمون از «

ابوبكر شـما كيسـت؟    گفته، عيسي بن مهران مي گويد از ابي الصلت پرسيدم
   .»علي بن موسي الرضا كنيه اش ابوبكر و مادرش ام ولد بود: فرمود

   561و  562مقاتل الطالبين ص 
  :و اما اسم عائشه

موسي كاظم امام هفتم شيعيان اثناعشري نام يكي از دختـرانش را بـه نـام     
ن دختر ابوبكر صديق عائشه صديقه ناميد، اين مطلب را شيخ مفيد زيـر عنـوا  

نقل كـرده اسـت، مـي    » اوالد موسي بن جعفر و طرف من اخبارهم دذكر عد«
  :نويسد

ابوالحسن موسي عليه السالم سي و هفت فرزند پسر و دختـر داشـت از   « 
  .»وعائشه و أم سلمه... و فاطمه... جمله علي بن موسي الرضا عليه السالم

    2/90كشف الغمه ج 242الفصول المهمه  303و  302االرشاد ص
و همچنين علي بن محمد الهادي ابوالحسن امام دهم شيعيان اثناعشري نيز 

   .»يكي از دخترانش را عائشه ناميده بود
  :شيخ مفيد مي نويسد

فـوت نمـود و در منـزل    ه 254ابوالحسن عليه السالم در ماه رجب سال « 
فرزنداني كـه از ايشـان بـه جـاي مانـده يكـي        .خودش در سامرا دفن گرديد

  .»و يكي ديگر دخترش عائشه بود)... عسكري(حسن  ابومحمد
  .283والفصول المهمه ص 334كشف الغمه ص

اهـل بيـت هيچگونـه كينـه اي از      كـه  پس اين منابع شيعه تاييد مـي كنـد   
خاندان صديق بويژه اميرالمؤمنين ابوبكر صديق و ام المؤمنين عائشه صـديقه  



را به نام مبارك و گرامي اين  ا در دل نداشتند ولذا فرزندانشانمرضي اهللا عنه
  .چهره هاي ماندگار تاريخ نام گذاري مي كردند

بود، و اين امامت حق مسلم اهل بيت مـي  مي اگر واقعا امامتي در كاري   
بود و بوسيله اين شخصيتها غصب مـي شـد قطعـا اسـم ايـن شخصـيتها بـر        

رزندانشان زبانشان جاري نمي شد چه رسد به اينكه بهترين عزيزانشان يعني ف
را به نام آنان بنامند كه در داخل خانه و در جمع خانواده هميشه اين نامهـا را  
بشنوند و بر زبان بياورند، اين يكي از بزرگترين دالئلي اسـت كـه ثابـت مـي     
كند اين ادعاهاي موجود در روايات شما دروغ و ساختگي است مگـر اينكـه   

ان را متهم كنيم كه از روي تقيـه و  شما مدعي هستيد امامكه نعوذ باهللا آنگونه 
ان نامگـذاري  دروغ و برخالف ميل باطني شان فرزندانشان را به نام دشمنانش

  .كه اين از شأن و شخصيت اهل بيت بسيار بعيد است!! كرده باشند
كسي كه خود را شيعه و پيروان و دوسـتدار اهـل بيـت معرفـي مـي كنـد       

پـاك و   يتي را بـه ايـن انسـانها   چگونه به خود جرأت مي دهد كه چنين اهان
نمونه هاي عزت و شرافت نسبت دهد، اهـانتي كـه بـه خادمـان ايـن      و نخبه 

رسد به كسانيكه از سالله پاك بزرگواران هم نسبت دادنش ناپسند است، پس 
م صلي اهللا عليه وسلم و دخت گرامي ايشـان هسـتند و بـر عـزت و     نبي مكر

و يت شده اند چگونه چنين اهانت سربلندي و شجاعت و مردانگي اسالم ترب
از  خـدايا  !يـد را به اين انسانهاي الگو ونمونه و پاك نسبت مـي ده  يكسرشأن

  .تمام اهل بيت و ذريه طاهر شان راضي و خوشنود باش
  



  !شودردار مي از امامت دستبرض حسن 
اجازه دهيد اين پرسش بديهي را مطرح كنيم كـه اگـر ديـن بـدون امامـت      

چگونه از امامت دستبردار مـي   عليحسن ابن م دوم شما اماناقص است پس 
و براي حفاظت جان خودش چگونه راضي مي شود كـه در حيـات و   ! شود؟

ان در حاليكـه بـيش از چهـل هـزار نيـروي      شاي در جلو چشمان و با موافقت
  .!!كفرحكومت كند -بازهم به ادعاي شما -بگذارد ! جنگي در اختيار دارد؟

آيا مـي توانـد    !ردگا جهانيان به امامت منصوب شدهكسي كه از طرف پرو 
ونعوذ باهللا  !؟از مأموريتي كه خداوند خودش او را تعيين كرده شانه خالي كند

  .!؟خودش سالم بماند ند تا اينكه جانمردم را به زير سلطه كفر بكشا
بر فرض اينكه مردم به امامت  -اساسا صلح ايشان با معاويه رضي اهللا عنه 

نـد كـه كنـاره    كه همه مردم باور داشـته ا معنايش اين است  -ي بودندمعتقد م
در ايمان آنها نخواهد داشت و إال گيري حضرت حسن از امامت هيچ تأثيري 

 حسن بن علي و ابن دخت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم كه از هرگونه گناه
 و! مي شد كه سبب كفر تمام امت شودهرگز راضي ن! و خطايي معصوم است

د كـه  و در حـالي از دنيـا بـرو    !خودش چند سال بدون امامـت زنـدگي كنـد   
  !! مهمترين اصل از اصول دين را ضايع كرده باشد

آيا مي توان تصور كرد كه بنده مسلمان آنهم امام منصوب از طـرف خـدا    
 يـت اهللا آ! از دين و عقيده اش عزيزتر و مهمتر باشد؟برايش  شخصيزندگي 

ا با نظام شاهنشاهي در ايران اعالن كرد و خـودش  خميني مخالفت خودش ر
 ،را در معرض خطر جدي قرار داد تا اينكه به حكومت مـورد نظـرش برسـد   

  !خميني از حضرت امام حسن شجاع تر بود؟ آيت اهللاپس آيا 



در نظام سرباز وظيفه در بسياري از كشور هاي جهان چـه موقـت و چـه     
ي به زير پرچم كشوري در مي آيـد در  دائم مي بينيم كه يك سرباز نظامي وقت

صحنه هاي جنگ براي تحقق اهداف كشورش جان خودش را به خطـر مـي   
پس آيا حضرت حسن اين امـام معصـوم و    !اندازد و به آغوش مرگ مي رود

 !؟به اندازه يك سرباز هم به امامت خودش معتقد نبود ،منصوب از طرف خدا
ت و توانايي و آمادگي براي فـداكاري  به اندازه يك سرباز هم قدر نعوذباهللا و

  !د؟صت آن نرسيده كه عقل ها و وجدانها بيدار شوآيا فر! نداشت؟



  چهارم بخش 
  عصمت

  :عصمت امامان از ديدگاه شيعيان اثناعشري
شيعيان اثناعشري ادعا مي كنند كساني كه آنها عقيـده بـه امامتشـان دارنـد     

  .ندپاكشتباه و فراموشي معصوم نيز هستند يعني از هر گناه و خطا و ا
  :محمد رضا المظفر از علماي معاصر شيعه اثناعشري مي نويسد 
ما عقيده داريم كه امام مانند پيامبر است و الزاما از هرگونه سهو و خطا و « 

  . »فراموشي نيز پاك مي باشد
  104ص ةاإلماميعقايد  

اينكـه   بـراي  اين ادعا از دو حالت خالي نيست يا راست اسـت يـا دروغ،   
مشخص شود بايد زندگي عملي اين افراد را با راست و  دروغ بودن اين ادعا 

دقت مطالعه كنيم، از امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضـي اهللا عنـه شـروع    
  :مي كنيم و خيلي كوتاه و خالصه مرور مي كنيم

  !زندگي علي امامت را نقض مي كند
لم وفـات كردنـد و صـحابه    هنگامي كه پيامبر گرامي صـلي اهللا عليـه وسـ   

برگزيدنـد، و   صديق رضي اهللا عنه را به خالفـت   ابوبكر) وطبعا عموم مردم(
علي نيز در بين مردم و در كل اين جريانات وجـود داشـت موضـع علـي در     

  قبال آنچه كه پيش آمد چه بود؟ اقدامات و عملكرد علي رضي اهللا عنه را بر 



  :مي شماريم
  .يعت كردبا ابوبكر رضي اهللا عنه ب -1
تا وقتي ابوبكر رضي اهللا عنه زنده بود پشـت سـر ايشـان نمـاز      -2

 .خواند

طبق ادعاي بعضي ها امامت ابوبكر نادرست، جنگ بـا مرتـدين    -3
به رهبري ابوبكر رضي اهللا عنه نادرست و كنيزهايي كه از ايـن جنگهـا   

اما علي رضي اهللا عنه بر خـالف ايـن   ! بدست آمده بود غير شرعي بود
كـرد يعنـي حنفيـه از قبيلـه بنـي      ز آن كنيزها همسري انتخاب ادعاها ا

فرزندي بنام محمد معروف به محمد بن حنفيـه متولـد   او ه كه از حنيف
 .شد

علـي رضـي اهللا عنـه     )چنانكه در نهج البالغه نامه ششم آمـده ( -4
 .بيعت با خلفاي سه گانه را درست مي دانست

ت كـرد و تـا   علي رضي اهللا عنه با عمررضـي اهللا عنـه نيـز بيعـ     -5
 .زمانيكه ايشان زنده بود پشت سرش نماز خواند

اينكـه   از تـرس  علي رضـي اهللا ) آمده....در نهج البالغه چنانكه( -6
مبادا به ايشان آسيبي برسد به عمر فاروق مشورت نداد كه شخصـا بـه   

 .جنگ ايرانيان برود

چنانكه در كتب شيعه و سني آمده علي رضي اهللا عنه اسم سه تا  -7
دانش را به نامهـاي ابـوبكر و عمـر و عثمـان رضـي اهللا عـنهم       از فرزن

 .نامگذاري كرد

چنانكه در كتب شيعه آمده دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمـر   -8
 .فاروق رضي اهللا عنه در آورد



براي انتخاب فاروق ي كه عمر ه ابه شركت در شوراي شش نفر -9
 .راضي شد و عمال شركت كرد آنرا بيشنهاد نمودخليفه 

ه سوم نيز بيعت كرد خليفذي النورين علي رضي اهللا عنه با عثمان  -10
  .ايشان زنده بود پشت سرش نماز خواندو تا زمانيكه 

عملكرد علي رضي اهللا عنه مشتمل بـر گفتـار و   بارزترين اين ده مورد  
تمام ايـن عملكـرد هـاي     ه بس كردار ايشان است، اگر ايشان معصوم بود

اگر اين عملكرد ها درست باشد پس ادعـاي   و ،امام معصوم درست است
امامت باطل است، زيرا معصـوم كـار اشـتباه انجـام نمـي دهـد و حـرف        

كفـر يـا تأييـد كفـر باشـد، و اگـر ايـن         خصوصا اگـر اشتباهي نمي گويد 
عملكرد ها اشتباه باشد پس علي امام نبوده است، زيرا به ادعاي شما امـام  

   .صوم استاز ارتكاب هرگونه خطا و اشتباه مع
زيرا انكار امامت، يا آنرا به غير اهـل آن سـپردن از ديـدگاه تمـام شـيعيان      
اثناعشري كفر است و علي رضي اهللا عنه با اين عملكردها نعوذ باهللا گويا بـه  

  .كفر راضي مي شود
آنچه كه مالحظه فرموديد يعني مجموعه عملكرد هاي علي رضي اهللا ثابت 

طرف خداوند امام نمي دانست، بلكـه امامـت    مي كند كه ايشان خودش را از
اين آنچه كه ايشـان انجـام داده يعنـي     را از اختيارات شوري مي دانست بنابر

سـال خالفـت خلفـاي سـه گانـه رضـي اهللا        25طي(مجموعه عملكرد ايشان 
كامال درست و طبيعي بوده است و ايشان خيلـي مردتـر و شـجاعتر و    ) عنهم

طرف امام بداند اما در عين حـال از  يك ش را از مؤمن تر از آن بوده كه خود
اعالن امامتش عاجز بماند، يا كارهاي نادرست مخالفينش را تأييد كنـد و بـر   
خالف ميل و عقيده باطني اش با آنـان بيعـت كنـد و پشـت سـر آنـان نمـاز        



بخواند، و فرزندانش را به نام آنان بنامد، و فقـط بخـاطر نجـات خـودش بـه      
ناعشري نعوذ باهللا بيست و پنج سال كفر و نظام حاكم كفار را عقيده شيعيان اث

  .!!ببيند و در زير پرچم آن زندگي كند
تواند چنين كاري كسي كه كمترين آشنايي با دين و علم شرعي دارد نمي  

ادعـاي   بـه  بكند چه رسد به كسي كه از جانب خدا امام تعيين شـده باشـد و  
ر گرامي صلي اهللا عليـه  جانشيني پيامب شما اصال هدف امامتش بر پايي دين و

تـرين قهرمانـان   در واقع ايشان از بهترين صحابه و يكي از به و!!. وسلم باشد
  .ميدانهاي جنگ باشد

بن ابي طالب رضي اهللا عنه در كنار ساير صحابه بزرگوار رضـي   علي ،آري
ع از و دفـا  ،اهللا عنهم براي سربلندي اسالم و به اهتزاز در آمدن پرچم توحيـد 

مقدسات اسالم در راه خدا آنقدر جهاد كردند كه مردم گروه گروه به دين اهللا 
داخل شدند، اما چطور ممكن است كه به ادعاي شيعيان اثناعشري وقتي كاخ 
اسالم دارد خراب مي شود ايشان نه تنها تماشاچي اين خرابي باشد كه حتـي  

ت  زيـرا كـه امامـ    -در خراب كردن كاخ اسـالم و بلكـه كنـدن ريشـه اسـالم     
دشمنان اسالم همكاري كنـد و  با  -نعوذ باهللا  اسالم است دين لمهمترين اص

   .!!مشاور آنان قرار گيردو با آنان بيعت نمايد و حتي همكار 
و آنگهي حسن ابن علي بن ابي طالب رضـي اهللا عنـه كـه امـام دوم شـما      

كه دهها هـزار  و با وجود اين !شيعيان اثناعشري است از امامت دست مي كشد
مرد جنگي و هوادار در اختيار دارد زمام امـور را بـه دسـت رقيـب خـودش      
معاويه رضي اهللا عنه مي سپارد اگر ايشان معصوم بوده و امامت را به معاويـه  

باهللا يـك   رضي اهللا عنه سپرده و به اين امر راضي شده كه به ادعاي شما نعوذ
عصـمت و امامـت را نقـض مـي     كافر بر امت حكمراني كند اين كردار خود 



واگر معصوم نبوده و اين كار را كرده پس امام نيست زيـرا كـه عصـمت    . كند
  .در نزدش از شروط امامت است

  يك تناقض ديگر
امام هشتم شما علي موسي الرضا چگونه مي پذيرد كه ولـي عهـد مـأمون    

  ! باشد؟
 ،نروشن است كه ولي عهدي و نيابـت يـك غاصـب خالفـت را پـذيرفت     

مشـروعيت   ،تراف به مشروعيت اوست، و به عقيده شما به غاصب امامـت اع
اگر امام هشتم شما معصوم بوده پس كردار ايشـان دليـل   !! بخشيدن كفر است

و اگر معصـوم   !و اين خود نقض امامت است !بر صحت خالفت مأمون است
نيوده پس امام نيست زيرا عصمت در مذهب شما از شروط امامـت اسـت، و   

ت كه اگر امامت يكي از امامان شما مختل شود تئـوري امامـت بـه    روشن اس
  . طور كلي مختل مي گردد

ي بود كه خواستيم موضوع را روشن كنيم و اياينها نمونه هاي كوتاه وگذر 
إال دالئل و تناقضات در مذهب شيعه اثناعشري آنقـدر فـراوان اسـت كـه در     

ش را به كسي بسپارد كـه  ايد اختيار خودشمارش نمي گنجد و انسان عاقل نب
و روز حساب و  ،او را از پيروي حق محروم كند، زيرا كه زندگي كوتاه است

د گرفتن قطعـي و يقينـي   ، و پاداش خوب يا  بروبرو شدن با خداوند نزديك
از خداوند مي خواهيم كه حق را به رنگ حق و باطل را به رنگ باطل . است

و اجتنـاب از باطـل را بـه مـا عنايـت      د، و توفيق پيروي از حـق  انبه ما بنماي
  .آمين. فرمايد

  



  پنجم بخش

  تقيه
كساني كه اينهمه حديث و روايت جعل كرده و به اهل بيت نسبت داده اند 
براي حمايت از دروغهايشان عقيده عجيـب و شـگفت انگيـزي را سـاخته و     

ـ   د از وارد دائره دين كرده اند، غافل از اينكه چنين عقيده اي نه تنها نمـي توان
لكـه  امامت حمايت كند كه برعكس بطالن امامت را آشـكارتر مـي كنـد، و ب   

مي كند، آري اين عقيده، عقيده تقيه است يعنـي دروغ   متأسفانه دين را بدنام 
  .از روي قصد و عمد

نمـي   كساني كه اين احاديث را ساخته اند، طبعا در يكجا و در يك زمان  
يكي از آنان دروغـي سـاخت و بـه امـام     و هم نظر نبوده اند، پس اگر زيسته 

نسبت داد و ديگري دروغ ديگري مخالف دروغ اول به همان امام نسـبت داد  
پس وقتي تعارض و تناقض اين دو دروغ با هم آشـكار شـد راه حلـش ايـن     

  !!است كه گفته شود امام تقيه كرده است
  :تقيه شرعي

در شـرايط   البته در شريعت حالـت خاصـي را خداونـد در نظـر گرفتـه و     
كه براي نجات جان خـودش  خاص واستثنايي به بنده مؤمن اجازه داده است 

ايـن چنـين دروغـي در     دهـد،  تبگويد كه جـانش را نجـا   دروغي مي تواند
شـبيه حـالتي كـه كسـي مجبـور شـود از شـدت        ( شرايط خاص  اسـتثنايي  

گرسنگي براي سد رمق مثال گوشت خنزير بخورد كـه طبعـا خداونـد بـه او     
  .مباح است و نه واجب) زه داده استاجا



اما تقيه اي كه شيعيان اثناعشري ساخته و جزو دين قرار داده انـد واجـب    
اما !! است كه طبق روايت شيعه هر كس آنرا ترك كند دين را ترك كرده است

ستفاده نكند، زيرا تقيه شرعي ممكن است كسي در تمام عمرهم يكبار از آن ا
  :وند متعال مي فرمايداست، چنانكه خدا مباح 

 { m n o p q r   s t u  v w x y z 
{ | }     ~ _ ̀ a b c d e  z ١٠٦: النحل   
در تفسـير آيـه   طبري از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت كرده كه ايشان  

خداوند خبر داده كه هركس بعـد از مـؤمن بـودنش كـافر      :فرمودكريمه فوق 
بزرگ است، پس هركس مجبور شود  شود پس بر او غضب خداوند و عذاب

تا اينكه بدينوسـيله   ،و چيزي به زبانش بگويد كه قلبش به ايمان مطمئن باشد
از دشمنش نجات يابد پس هيچگونه مالمتي بر او نيسـت زيـرا كـه خداونـد     

به آنچه كه دلهايشان به آن محكم باشـد مؤاخـذه مـي    ) فقط( متعال بندگان را
  .تفسيرطبري  .»كند
 ´µ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ }: د متعال مي فرمايدو خداون 

¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿    À Á Â  ÄÃ Å Æ ÈÇ É 
Ê Ë Ì z ٢٨: آل عمران   
در تفسـير  ايشـان  طبري همچنين از ابن عباس رضي اهللا عنهما آورده كـه   

ــه كريمــه  ــود µ´ z ³ ² ± °̄  ® ¬ }آي ــد «: فرم خداون
نند يا اينكه به جاي مـؤمنين  متعال مؤمنين را نهي فرمود كه با كفار مالطفت ك

كفار را دوست پنهاني بگيرند، مگر اينكه كفار بر مؤمنين غالب باشـند كـه در   
بـا  در ديـن  ) طبعا(كنند اما ) يا مدارا(با آنان مالطفت ) مي توانند(آن صورت 



 ÄÃ   Â  Á  À     ¿z  }  و اين است معني آيـه كريمـه  » .آنان مخالفت كنند
» إال«و سـپس بـا    شـده   هر دو آيه كريمه اول اصل ذكر پس در. ٢٨: آل عمران

مباح بودن مستثني است پس روشـن   ، كه معني اشه استاستثناء را جدا كرد
 همـان تقيـه شـرعي در   و ايـن   ستثناء نه امر شرعي است و نه دين،است كه ا

حالت استثنايي است كه خداوند اجازه داده در هنگام ضرورت از آن اسـتفاده  
  .شود
   :شيعه اثناعشري تقيه
كـه در بـاره مشـروعيت و    ! ن اثناعشـري ديـن اسـت   اما تقيه در نزد شيعيا 

  : آن رواياتي ساخته و به اهل بيت نسبت داده اند، از جمله اهميت
 ةإن التقيـ«: اهللا عليه روايت شده كه فرمودنـد  هحمجعفر صادق ر )امام(از  

و اينكـه  )!! در صـد  90يعنـي  (ديـن اسـت   تقيه نه دهـم   »عشار الدينأتسعة 
  ."هركس تقيه نكند دين ندارد" »له ةال دين ملن ال تقي« :فرمودند

التقيه «: فرمودند اهللا عليه حمةمحمد باقر ر )امام(همچنين ادعا مي كنند كه 
  .»تقيه دين و دين پدران من است» ديني و دين آبائي

  .باب تقيه 2/217اصول كافي   
متأسفانه علماي مـذهب اثناعشـري   . بيزارند اين روايات طبعا اهل بيت از  

نمـاز اصـلي در ديـن قـرار داده      اين عقيده را نه تنها پذيرفته بلكه آنرا همانند
  .!اند
  : ابن بابويه قمي يكي از بزرگترين علماي شيعه مي نويسد 



كـس آنـرا تـرك     عقيده ما در باره تقيه اين است كه تقيه واجب است هر«
اعتقادنـا فـی التقيـة أهنـا «.!!!»ز را ترك كرده باشـد كند مثل اين است كه نما

 .»واجبة من تركها بمنزلة الصالة
  114االعتقادات ص 

را دين قرار دادند، كه بوسيله آن خود را » دروغ«يعني » تقيه«اينگونه ! آري 
دين را تشـكيل مـي   % 90انگيز اينكه اين دروغ شگفت !! به خدا نزديك كنند

درعمل كار خالف عقيده % 90دروغ بگويد و % 90دهد، يعني هركس روزي 
  .!!دين را تكميل كرده است% 90باطني اش انجام دهد او 

و مصيبت بزرگ اينكه اين دروغگـويي و فريبكـاري بـه ادعـاي روايـات       
بلكه دين تمام اهل بيت به شمول خود رسول ! يك امام نيستدين شيعه تنها 

كـه ائمـه بـه پيامبرصـلي اهللا عليـه      مگر اين!! گرامي صلي اهللا عليه وسلم است
وسلم نسبت داده نشوند، و عقيده داشته باشند كه دين آنان غير از ديني است 
كه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم آورده اند، زيرا مفهوم دين آبائي همـين  

  .است
كه خداوند آنرا  پذيرد يا باور مي كند كه دين اسالم كدام انسان عاقل مي  

وده تا اخالق پاكيزه را حاكم كند و اسـاس تعـامالت انسـاني را بـر     نازل فرم
زندگي انسـانها بـه شـكل سـالم و      صراحت و شفافيت بنا كند تا  صداقت و

طبيعي در پرتو صداقت و امانت داري و شفافيت رشد كند اينگونه بـه مـردم   
 دين بدانـد % 90بلكه دروغگويي و فريبكاري را  !؟دروغ و فريبكاري بياموزد

فرض كنيد اين ادعا و باور درسـت  !! و بر آن اجر و مزد و پاداش عنايت كند
  !است بياييم نتيجه گيري كنيم



  :تقيه امام نتيجة 
  در صورت درست بودن ادعاي تقيه براي امامان نتيجه چيست؟ 

ديني كه خداوند متعال آنرا نازل فرموده دين تقيه اسـت، يعنـي    -1
كه دروغگويي در تمـام اديـان و در    اين يك امر مسلم است!! دروغگويي

تمام جوامع بشري حتي در عصر جاهليت اخالق زشت و ناپسندي بـوده  
اســت، وهــر انســان عاقــل و آزاده از دروغ گفــتن ابــا داشــته و احســاس 

و !! مي كند چه رسد كه اين دروغگويي ديـن باشـد   شرمندگي مي كرده و
كدام عقـل سـالم   !! ددروغگو در برابر گفتن دروغ اجر و پاداش حاصل كن
در صـد آن دروغ  % 90باور مي كند كه خداوند متعال ديني نازل كنـد كـه   

گفتن و با دروغ زيستن باشد و دروغگو از دروغگويي اش انتظـار اجـر و   
  !!!ثواب و پاداش داشته باشد

تقيه «و » هركس تقيه نكند بي دين باشد«باشد و » تقيه دين«اگر  -2
در صـد ديـن تقيـه ودروغگـويي و بـا      % 90«باشد و » دين تمام اهل بيت

باشد پس نعوذ باهللا چگونه بـاور كنـيم كـه    » دروغ وكلك و تظاهر زيستن
نعـوذ   .!!!پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم دين را به طور كامل رسانده اند

چونكـه  !! دنكرده باش نباهللا شايد ايشان بخشي از دين را از روي تقيه پنها
از ايـن اهانـت و جسـارت بـه پيـامبر      ! خدايا!! است دين ايشان تقيه بوده

گرامي ات و اهل بيت اطهارش از تو طلب مغفرت و آمـرزش مـي كنـيم،    
آن الگوي ايمان و شجاعت و صداقت از اين گونه مزخرفات پاك و مبـرا  

 .هستند

دين باشد پس چه ضـمانتي  % 90و اگر تقيه و دروغگويي دين   -3
ه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم تبليـغ  وجود دارد كه نعوذ باهللا هر آنچ



شـايد  !! و بيان كرده اند قطعا و يقينا همـان ديـن اصـلي و حقيقـي باشـد     
 !بخشي از آن را از روي تقيه فرموده باشند و حق چيز ديگري باشد؟

و اگر تقيه دين باشد پس چه ضمانتي وجود دارد كه تمام گفتار  -4
 !روي تقيه صادر نشده باشد؟ و كردار امامان حقيقتا دين باشد و از

مقصود امامت كه ! اگر تقيه دين باشد پس فايده امامت چيست؟ -5
پس وقتي امام حق را مي پوشاند و  ،تبليغ حق و آموزش آن به مردم است

فايـده امـامتش    كند تـا زنـدگي خـودش را حفـظ كنـد      دين را ضايع مي
 !چيست؟

جـود  اگرتقيه دين باشد پس چه ضابطه و قـانون و شاخصـي و   -6
تـا  ! دارد كه مشخص كند اين كردار امام حقيقت اسـت و آن يكـي تقيـه؟   

اختالف و چالشي را كه نعوذ باهللا خود امام بوجود آورده از ميان برداشـته  
شما معتقديد كه امام آمده تا اختالفات مردم را از بين ببرد اما مـي  ! شود؟

و كردار خـالف  بينيم كه متأسفانه خود امام قصدا با گفتار خالف حقيقت 
ــگفتي و    ــار ش ــروانش را دچ ــي آورد و پي ــتش اخــتالف بوجــود م حقيق

 !سردرگمي مي كند

  !احتياج امام به پيروانش
لذا امام به پيروانش احتياج پيدا كرد تا اينكه آنها كتـاب تـأليف كننـد و بـا     

آري پيروان ائمه با تـأليف كتـاب و    گمان و تخمين به رفع اختالف بپردازند،
ه كدام گفتار و كردار امام حقيقت است و كدام تقيـه تـالش كردنـد    بيان اينك

اختالف و مشكلي را كه امام خودش بوجود آورده را از بـين ببرنـد، چنانكـه    
طوسي هر دو كتابش التهذيب و االستبصار را به همـين منظـور تـأليف كـرده     

  . است



شـته انـد   پس اين پيروان ائمه نعوذ باهللا از خود امامان شجاعت بيشـتري دا 
كرده انـد، بنـابر   بيان زيرا اينها چيزي را كه امام نتوانسته با صراحت بيان كند 

زيـرا   !!اين نفع و فايده اين پيروان از خود امامان براي امت بيشتر بوده اسـت 
  !! اينها توانستند اختالفي را از بين ببرند كه امام نتوانست

مي نامند در مقدمـه  ) عهيعني استاذ مذهب شي(طوسي كه او را شيخ طائفه 
از شـيخ و اسـتاد مـان    ... از اول كتاب نسخ شود{: كتابش التهذيب مي نويسد

أبـو الحسـين هـاروني    : ابو عبد اهللا كه خداوند كمكش كند شنيدم مي فرمـود 
علوي مذهب حق داشت و به امامـت معتقـد بـود امـا از آنجائيكـه در بـاب       

عـاجز مانـد، عقيـده     توجيه آن ازو اختالف روايات موضوع بر او مشتبه شد 
  .»ديگري را پذيرفت

  3و1/2تهذيب األحكام  
پس مالحظه مي فرماييد كه شـيخ طائفـه و اسـتاد مـذهب شـيعه چگونـه       
اعتراف مي كند كه هيچ روايتي نيست مگر اينكه در مقابل آن، روايت ديگري 
 وجود دارد كه آنرا نقض مي كند، اين بود كه عقل بعضي از عـاقالن مـذهب  

    .شيعه را بيدار نمود و چنانكه اعتراف كرده مذهب شيعه را رها نمودند
  :؟كردبعدي تقيه امام قبلي را بيان نميچرا امام 

پرسش اين است كه اگر امام اول مطلبي را از روي تقيه بر خالف حقيقت 
فرمود چرا امام بعد از ايشان براي مردم روشن نمي كند كـه فـالن مطلـب را    

امام تقيه امـام   هر چرا! تقيه فرموده و حقيقت چيز ديگري است؟ امام از روي
قبلي را مشخص نكرد تا در نتيجه اينهمه روايت متنـاقض روي هـم انباشـته    
نشود و نيازي نباشد كه علماي مذهب شيعه آستين باال برنند و بـدون اينكـه   

ائمـه  دليل و برهاني از ائمه داشته باشند فقط از روي تخمين وگمان روايـات  



 را خوب و بد كنند، ما از كجا بدانيم كه آنچه فالن عالم شيعه نوشته درسـت 
  !؟)يا اصال تقيه نيست و حقيقت است( !؟يا غلط است
زيـرا كـه او    !پس بنابراين فالن عالم شيعه است كه شايستگي امامت دارد 

تناقضات مذهب شيعه را بر طرف كرده بلكه او بايد امام األئمـه ناميـده شـود    
پـس ايـن پرسـش    !! زيرا كه تناقضات تمام اقوال ائمه را بر طرف نموده است

هم بجاست كه ائمه اي كه مردم را دچار شگفتي و سردرگمي كـرده انـد كـه    
بعضي پيروان مذهب شيعه در نتيجه اين تناقضات از مذهب دست كشـيده و  

ت و اهـل سـن  اما مـا  ! د كه امام ناميده شوند؟مي كشند چگونه شايستگي دارن
اهللا عليهم عقيده داريـم كـه امامـان از ايـن      هحمدوستداران واقعي اهل بيت ر

دروغهاي شاخداري كه با يكديگر در تناقض آشكار قرار دارنـد پـاك و مبـرا    
  . هستند، اين كاالي كساد دروغ سازان و دروغ فروشان برخود شان مبارك باد

م پس شجاعت كجـا  پرسش مهمتر اين اينكه وقتي تقيه را دين مي داني -7
مگر نه اين است كه از شروط امامت است كه امام شـجاعترين مـردم    !؟رفت
   .در صفات امام كه چنين ادعا شده است! باشد؟

واجب است كه « »و جيب أن يكون اإلمام أشجع رعيته«: شيخ مفيد مي نويسد
  »امام شجاع ترين پيروانش باشد

  312االقتصاد ص 
  ! گويد چه شجاعتي دارد؟پس امامي كه حقيقت را ن  

  :تقيه و علم غيب
پرسش ديگر اينكه در صورت پذيرش تقيه به عنـوان بخشـي از    -7

مگر نه اين است كـه ادعـا مـي كننـد امـام      ! دين پس علم غيب كجاست؟
! غيب مي داند و براي آن دهها و صدها حديث و روايت جعل كرده انـد؟ 



جاسـوس   ه،ا سؤال كننـد پس وقتي امام از روي تقيه و از ترس اينكه مباد
دهد مي حكومت باشد برخالف حقيقت و بر خالف عقيده باطني اش فتوا 

از بلكه يك فرد عادي يـا   !تا به او وانمود كند كه او نه امام است ونه عالم
 امامي كه علم غيـب دارد  !پس غيب داني امام كجا رفت؟! اهل سنت است

ن امام است يـا جاسـوس و   نبايد بداند كه شخص سؤال كننده از ارادتمندا
   !دشمن ايشان؟

شيعيان اثناعشري با توجه به دهها و صدها روايت جعلي و دورغـين شـان   
آنچـه در گذشـته اتفـاق     داند،اب مدعي هستند كه امام علم غيب  ميدر اين ب
و آنچه كه اكنـون دارد اتفـاق مـي    ! و آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد! افتاده
پس آيا امـام  !! و هرگاه بخواهد چيزي را بداند مي داند!! اندهمه را مي د! افتد

با اين همه علم و دانش فوق العاده نمي داند كه اين كسي كه آمده، از ايشـان  
  !سؤال يا مطلبي بپرسد از دوستان و ارادتمندان ايشان است يا خير؟

باب إذا شـاء األئمـه علـيهم السـالم أن يعلمـوا الغيـب «: كليني مي نويسد 
  .»علموا

  1/258اصول كافي   
باب در باره اينكه ائمه عليهم السالم هرگـاه بخواهنـد غيـب بداننـد، مـي      «
  »دانند
عليهم السالم يعلمون ما كان و ما يكـون و أهنـم ال خيفـی علـيهم  ةباب أن األئم«

 .»الشیء صلوات اهللا عليهم
آنچـه در  باب در باره اينكه ائمه عليهم السالم آنچـه در گذشـته بـوده و    « 

  . »، و هيچ چيزي بر آنها پنهان نمي ماندآينده خواهد بود همه را مي دانند
   1/260كافي اصول   



باب أن األئمه عليهم السالم لو سرت عليهم ألخربوا كـل امـرئ بـام لـه و مـا «
 »عليه
قطعـا ضـرر و    حفظ شود عليهم السالم باب در باره اينكه اگر اسرار ائمه «

  .د دادناو خبر خواهفايده هركس را به 
  1/264اصول كافي

 :!امام حق را پنهان می کند

پرسش ديگر اينكه اين بيچاره اي كه آمده از امام فتوا بپرسد و امـام از   -9
روي تقيه چيزي را بر خالف حقيقت و بـرخالف عقيـده صـحيح و درسـت     
خودش به او فرموده، و او به گمان اينكه اين مطلب از امام معصـومي صـادر   

ده كه از طرف خدا تعيين گرديده است و نخواسته و ندانسته به يك مطلب ش
  .!و عقيده باطل عمل كرده تكليفش چيست؟ او چه تقصيري دارد؟

او براي اينكه خدا را به يكتايي بپرستد و از شريعت محمدصـلي اهللا عليـه   
ديگري اعتماد نكرد كه سؤالش را از او بپرسد بلكه  وسلم پيروي كند به كس

به سراغ امام معصومي رفت كه به ادعاي شيعيان اثناعشري از دروغ و خطا و 
  !!اشتباه چه از روي قصد و چه از روي فراموشي منزه و پاك است

پاك از دروغ و خطا طبعا بـه   و اما متأسفانه به دام تقيه افتاد و امام معصوم 
حقيقـت و   يعني بـر خـالف  !! ناچار و از روي مجبوري به او فتواي دروغ داد

گنـاه ايـن بيچـاره     !!!مخالف عقيده باطني خودش او را ارشاد و توجيه فرمود
  !!مسكين چيست؟

  :اگر امام نمي تواند حق بگويد بايد ساكت باشد
اين واقعيت خيلي روشن و آشكار است كه در صورت چنين معضلي  -10

رد بـه  ا نـدا كه امام به هر دليلي قدرت و توانايي گفتن حق و بيـان حقيقـت ر  
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  :نويسنده
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سخن آغاز
والسالم علي رسـوله محمـد و علـي آلـه و      الحمدهللا رب العالمين والصال

  :صحبه أجمعين و بعد
خداوند منان را سپاسگذارم كه توفيق داد هديـه ارزشـمند   ! خواننده گرامي

ديگري خدمت شما تقديم كـنم، شـكي نـدارم كـه بـراي انسـانهاي عاقـل و        
هديه اي بهتر از كتاب نيست، اينكه محتواي كتاب بـا ذوق خواننـده   هدفمند 

موافق باشد يا نه، بستگي به روحيه هر خواننده دارد، اما كساني كه به فرهنگ 
و انديشه و اصالح طلبي ديني عالقه مند باشند اين موضوع براي شـان مهـم   

ريـد و بـا   مهم اين است كه شما با چنين انگيزه اي كتاب را دوست دا. نيست
كتاب خستگي شما را رفع مي كند، درد شما را تسكين  ،كتاب انس مي گيريد

مي دهد، دلهره شما را بر طرف مي كند، در يك جملـه كتـاب خوانـدن و بـا     
  .كتاب مأنوس بودن كار انسانهاي بزرگ است

  :رشد انديشه
انسان از لحاظ فكر و انديشه نيز روز به روز رشد مـي كنـد و بـزرگ مـي     

و عينا مثل اينكه سن انسان باال مي رود و هر روز پخته تر و متين تـر و   شود
بـا   ،قوي تر مي شود فكر و انديشه او نيز هر روز بالنده تر و توانا تر مي شود

فكـر و انديشـه انسـان ماننـد جسـم او       ،اين تفاوت كه در پرتو اسالم خالص
  .پيري و فرسودگي ندارد

ي شناسـند، همـواره رو بـه ترقـي انـد،      اساسا انسانهاي بزرگ توقـف نمـ   
همچنان پرواز شان اوج مي گيرد و به سوي هدف در تكاپو هستند، انسانهاي 



بزرگ از فكر مخالف و انديشه حريف ترس و هراس ندارند، سـالح عقـل و   
سپر دانش در تمام عرصه ها بعد از توفيق خداوند از آنان حمايت مـي كنـد،   

جي يافته هاي ديني و فرهنگي همچنان راه را منطق و برهان و استدالل و حال
فراسوي آينده برويشان مي گشايد، چشم انداز رشد و ترقي و سعادت بـراي  
اينگونه انسانها تيره و تار نيست، اين قبيل انسانها چنان توانا و نيرومند هستند 
كه تمام لحظات زندگي برايشان تفكر و انديشه و پيشرفت و پيروزي اسـت،  

ي شناسند، به شكست فكر نمي كنند، از موانعي كه قطعـا بـر سـر    شكست نم
  .راهشان وجود دارد، ترس و واهمه ندارند

  :گذشت از حسود
شايد دوستان نادان بيش از دشمنان سعي كننـد در عـزم و اراده و رشـد و    
ترقي اينگونه افراد مانع ايجـاد كننـد، خيلـي هـا تـالش مـي كننـد در ديـوار         

ه اين مردان بزرگ رخنه بوجود آورنـد، چـه بسـا از روي    فوالدين عزم و اراد
حسادت چشم ديدن رشد و ترقي آنها را ندارند، اما آنها با همت بلند و صبر 

 ،هر روز گامهاي قوي تري بر مي دارند، هر روز نگاهشان نافذ تر ،و حوصله
انديشه شان پخته تـر، افـق ديدشـان گسـترده تـر و آرمانهـاي متعـالي شـان         

تر مي شود، شما هم اگر از اين نوع انسانها هستيد، از هيچ قـدرت   درخشنده
و مانعي ترس و هراس نداشـته باشـيد، و مطمـئن باشـيد كـه روزي درهـاي       
پيروزي و سعادت به روي شما گشوده خواهد شد، روزي به آرمان و هـدف  
خود خواهيد رسيد، روزي بدخواهان شما چاره اي جز تسليم در برابر عزم و 

پس گذشت داشته باشيد و حق بدهيد كه  ،فوالدين شما نخواهند داشت اراده
  .به شما حسودي كنند

  :آزادي عقيده



اينكه شما را از آشنايي و نزديك شدن با ديگـران بـاز مـي دارنـد، خيلـي       
طبيعي است چون مي ترسند بازارشان كساد شود، شايد مطمـئن هسـتند كـه    

و نفيس بودن كاالي حريف نيرومند اصلي بودن، مرغوب بودن، پايدار بودن، 
مشتري هايشان را جلب خواهد كرد، و شما بعد از آشنا شدن با كاالي نفيس 
رقيب نيرومند ديگر به كاالي پر زرق وبرق اما قالبي آنهـا تـوجهي نخواهيـد    
كرد و به هيچ قيمتي آنرا نخواهيد خريد، كدام انسان عاقل حاضر اسـت برنـز   

پس بازار حريف را كساد كردن فن و حرفه همه جو ! را به قيمت طال بخرد؟
  !فروشان در پهناي بستر تاريخ بوده و خواهد بود

اگر چنين نيسـت پـس بايـد مـردم را در انتخـاب انديشـه و عقيـده آزاد         
هركس هرچه دوست داشت انتخاب كند امـا نـه، مشـاوران ظـاهرا      ،بگذارند

آقـا مـا   : اهنـد گفـت  يكسره بغـل گـوش شـما خو    ،مجاني و دالالن حرفه اي
ما ! ما مي فهميم! شما اينها را نمي شناسيد! شما نمي فهميد! خيرخواه شماييم

  !.اينها خيلي خطرناكند! تجربه داريم
  :وهم زدگي

آري براي چنين مواقعي در هر زمان ماركها و برچسب هايي آماده دارنـد،   
پاندند كه تصور ميكنند وقتي اين مارك و برچسپ را به پيشـاني كسـي چسـ   

! دارد» ايـدز «ديگر مردم به او نزديك نمي شوند، مثل اينكه گفته شود فالنـي  
يعني وهم ايجاد ! چه كسي حاضر است به اين مريض خطرناك نزديك شود؟

كه طبعا هر كس ممكن است دچار وهم زدگي شـود  مگـر انسـانهاي     ،كردن
  .ندعاقل و زيرك كه هيچ حرفي را بي دليل و بدون تحقيق نمي پذير

قرنهاست كه روي اين مسئله كارشده، و به اين نتيجه رسيده اند كه انسان  
از لحاظ روانشناسي يك سـري خصوصـياتي دارد، نكـات ضـعف و نكـات      



قوت، از بارزترين نكات ضعف انسان اين است كه اگر وهم زده شد كنترلش 
 مشكل است، مثل گوسفندي كه از گرگ واهمه داشته باشد حاال اگـر چوپـان  

هم براي كمك به او نزديك شود از او فرار مي كند به گمان اينكه گرگ آمده 
  !.است

  
  :در مطب  ابن سينا

گفته مي شود در زمان ابن سينا دانشمند و طبيب معروف ايرانـي مريضـي    
اين مريض بيچاره كـه سـالها   ! را آوردند كه در شكمش ماري جاي گرفته بود

چنان ضعيف و افتـاده شـده بـود كـه      ،رنج مي برد! از وجود مار در شكمش
توانايي حرف زدن هم نداشت و فقط در انتظار مرگ لحظه شماري مي كـرد،  
ابن سينا پس از معاينه و شنيدن درد دل مريض، همراهانش را پرخـاش كـرد   

بايد او ! مار نزديك است كه او را خفه كند! كه چرا اين مريض را دير آورديد
ت او را جراحي خواهم كرد، طي اين مهلـت ابـن   فردا همين وق ،را عمل كنم

سينا ماري پيدا كرد و در طشتي زير تخت آماده گذاشت فردا مـريض آمـد و   
وارد اتاق عمل شد، طبيب او را بيهوش كرد و ساعتي بعـد كـه بهـوش آمـد     

! تو بـا ايـن مـار چطـور زنـده مانـده اي؟      ! طشت را جلو كشيد و گفت ببين
دست شـما درد نكنـد احسـاس    : شيد و گفتمريض وهم زده نفس راحتي ك

اين وهم زدگي يكي از بارزترين نقـاط ضـعف انسـان    ! مي كنم سبك شده ام
  .است

  !:بهايي وهابي شد
امروز در ميدان رقابت عقايد و افكار و انديشه بزرگترين وهمي كه عمـوم  

اژدهاي خطرناك وهابيت است، كسـاني   ،مسلمانان را از آن ترسانده مي شود



و مـردم را از آن   ،دارند كه در بـاره خطـر ايـن اژدهـا تبليـغ كننـد       مصلحت
بترسانند دهها سال است كه در باره خطر وهابيت گفته و نوشـته شـده انـد و    

  .اين بازي ادامه دارد
چند سال پيش مطلبي نوشته بودم و در بعضي سايتها پخش شد كه آنزمان 

وهابيـت چيسـت؟ و وهـابي    : تيترش ايـن بـود  . به دالئلي نتوانستم ادامه دهم
كيست؟ داستان بقال بهايي را نوشته بودم كه روضه خوان محـل بـراي اينكـه    
بقال بيچاره حق خودش را از او خواسته بود سر منبـر اعـالن كـرد كـه بقـال      

ناچار به پاي روضه خوان افتاد و ! بازارش كساد شد!  بهايي وهابي شده است
حاللم كن، روز بعد اعالن كرد كه ! غلط كردم هرچه ببري نوش جانت: گفت

مـردم  ! و مثـل اول بهـايي شـد    ،اين بقال وهابي را ارشـاد كـرديم توبـه كـرد    
پس تعجب نكنيد اگر شنيديد ! خوشحال شدند و در معامله را با او باز كردند

كه فالني وهابي است؟ حاال اين وهابيت چيست و وهابي كيست بماند بـراي  
  . بعد

  :وهابي هاي بزرگ
مونه هايي از وهابيان بزرگ سراغ داريم كه تعجب خواهيد كرد كـه در  ما ن

عمق جامعه تشيع چگونه هر كس از اين مترسـك بـه نفـع خـودش اسـتفاده      
وقتي عالوه از شخصيت هاي معروف و روشـنفكران صـاحب   ! كرده و ميكند

و آيـت اهللا  ) تهـران (و شريعت سـنگلجي  ) تهران(نامي مانند اسداهللا خرقاني 
و ) قـم (حيدر علي قلمـداران  ) تبريز(و آيت اهللا علي أصغر بنابي ) قم( برقعي

غيره بعضي تئوريسين هاي تشيع مانند شريعتي و مطهري و طالقـاني و آيـت   



ــي  ــي آيــت اهللا خمين ــه چــه  !!!  اهللا منتظــري و حت ــابي باشــند ديگــه بقي وه
  .1!!!مالمتند؟

  :تاريخ دعوت
د بـراي حمايـت و دفـاع از    مترسك سازي در تاريخ بشر عمر طـوالني دار 

باورهاي اجتماعي كه چه بسا ممكن است نقطه مقابل دين باشـند حاميـان و   
وارثان اين باورها هر نوانديش و اصالح طلبي را مارك و چسب مي زننـد و  
از او مترسكي مي سازند كه خوديها هم جرأت نزديك شدن به او را نداشـته  

ها، داستانهاي پيامبران علـيهم السـالم   باشند، قرآن كريم پراست از اين نمونه 
كه خداوند آنها را احسن القصص خوانـده از ايـن بـر چسـب هـا و تهمتهـا       
فراوان دارد قوم و امت هر پيـامبري وقتـي خواسـتند در راه دعـوت توحيـد      
سنگ اندازي كنند تهمت هاي جور و واجوري به آن پيامبر الهي چسـباندند،  

ي، سـحر، شـاعري، فقـر، سـادگي،     سلطه جـويي، قـدرت طلبـي، جـن زدگـ     
ديوانگي، وغيره تهمت هاي رايجي بوده كه در هـر عصـر و زمـان  پيـامبران     
الهي را به آن نسبت مي دادند، خودشان مي دانستند كه اين تهمت ها بي پايه 
است اما از آنجاييكه تصميم داشتند از خرافات و مزخرفات و موهومات ضد 

تاريكي جهل و گمراهـي و نبـود هـادي     عقل و ضد فطرت در جامعه كه در
رشد كرده بود دفاع كنند لذا تهمت و افتراء مي ساختند و سعي مي كردند كه 
مردم را وهم زده كرده و از اطراف داعي و هادي دور كننـد بـه گمـان اينكـه     
براي هميشه خواهند توانست جلو فكر و انديشه را بگيرنـد، و جامعـه را در   

  .ندانحراف و جهل نگه دار
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  :پيشينه وهابيت
اين مقدمه طبعا جاي بسط و توضيح نيست اما ناگزير اشاره مي كنم كه در 
تاريخ دوجنبش وهابيت وجود دارد يكي متعلق بـه قـرن دوم هجـري اسـت     
وديگـري بــه قــرن دوازدهــم، حركــت وهبــي يــا وهــابي كهــن منســوب بــه  

يـك   )ق . ه197متـوفي  (عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم اباضي خارجي 
حركت انحرافي بوده است در حاليكه وهابيت معاصر يك حركـت اصـالحي   
در درون اهل سـنت و مـذهب حنبلـي اسـت، اينكـه چـرا وهابيـت اينقـدر         

  .خطرناك جلوه كرده  مي تواند علل و اسباب مختلفي داشته باشد
  

  :چرايي خطر وهابيت
اهـل سـنت    ـ به دليل اينكه عقايد و افكار وهابيت در قـرن دوم مخـالف  1

بوده علماي اهل سنت از آن زمان به بعد هرگـاه مناسـبتي پـيش آمـده عليـه      
  .عقايد وهابيت رستمي مغربي فتوا صادر كرده اند

ـ از اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزده هجري كه استعمار انگلـيس از  2
بيــداري اســالم ســخت بيمنــاك بــود وقتــي دعــوت اصــالحي محمــد بــن  

در صــدد اصــالح و پاكســازي اســالم از  )هـــ ق 1115ـــ 1206(عبــدالوهاب
خرافات و بدعتها آغاز به كار كرد، ابتداء دعوت او منسوب به خودش يعنـي  
محمدي معروف شد اما بعدها جيره خواران خان نعمـت اسـتعمار وقتـي بـا     
حركت وهـابي مغـرب در قـرن دوم آشـنا شـدند، و مـوج نفـرت و انزجـار         

اي اهل سـنت را در بـاره آن حركـت مشـاهده     مسلمانان و فتاواي متعدد علم
  .كردند، تصميم گرفتند كه حركت اصالحي محمدي را هم وهابي بنامند



ـــ از آنجــايي كــه حركــت اصــالحي محمــدي بــه رهبــري محمــد بــن  3
عبدالوهاب پس از قرنها جمود و تحجر در جهان اسالم در كنار ساير حركت 

ل حسـاس و عـوام پسـندي    هاي اصالحي اظهار وجود كرد و بويژه در مسائ
مانند بدعات قبور و گنبد و بارگاه شروع به فعاليت نمود طبعـا واكـنش تنـد    

 .عوام را به دنبال داشت كه از هر رسانه اي مؤثر تر عمل مي كند

ـ عدم وجود علماي همفكر و رسـانه اي مـؤثر در آغـاز از يـك سـوء و      4
ها در مكه مكرمه عليه تبليغات منفي و گسترده شريف غالب استاندار عثماني 

اين حركت كه هم پيمان آل سعود يعني دولت رقيـب شـريف غالـب بـود از     
سوي ديگر موج سوء ظن عليه محمد بن عبدالوهاب و حركت اصالحي اش 
را بر انگيخت و علماء كه در بدو أمر از حقيقت اين حركت اطالعي نداشتند 

اهل سـنت ديدگاهشـان را    واكنشهايي منفي نشان دادند كه البته بعدها علماي
در اين زمينه اصالح كردند اما بدخواهان حركت از موضع گيري هـاي اوليـه   

 . عليه اين حركت سوء استفاده كردند

ـ چنانكه عرض شد اقدامات عملي اين حركت در تغيير منكـر بـويژه در   5
خراب كردن قبرها و گنبدها و بارگاههايي كه خـالف سـنت سـاخته شـده و     

اكز خرافات و بدعات و احيانا شرك تبديل شده بودنـد، از سـوي   اينك به مر
شيعيان اثناعشري كه عالقه فوق العاده اي به اين پديده ها دارند واكنش هاي 
شديد تري در پي داشت، عمق اختالفات شيعيان با اهل سنت از يـك سـو و   

اين بويژه در بقيع و عراق كه شيعيان خود را وارث (تخريب گنبد و بارگاهها 
و امـروزه كمـا كـان خـود را وارث ايـن قبـور       ! گنبد و بارگاهها مي دانسـتند 

از سـوي ديگـر بهانـه اساسـي     !) منسوب به اهل بيت عليهم السالم مي داننـد 
دست كساني داد كه دنبال سوژه بودند، پس از سـقيفه و فـدك و كـربال كـه     



از اهـل   خيلي از عمرشان گذشته بود اينكه سوژه جديدي پيدا شـد و عـالوه  
  2.سنت دشمن جديدي هم شناسايي شد كه اسمش وهابيت است

 :مانع اصلي وحدت

پس با توجه به طرح تئوريسين ها و نظريه پردازان تشيع صلح و آشتي بـا  
، البته منافع استراتيژي و مصالح مختلـف  !هر دشمني ممكن است جز وهابيت

و لو تاريـك   گاهي از شدت اين خصومت كاسته و علي الظاهر چشم اندازي
و مبهم جهت آشتي در افق روابط شيعه و سني ترسيم كرده است اما متأسفانه 

و قـوت  تـأثير   ) با اهل سنت و البته در پوشش وهابيـت (عمق اين خصومت 
تئوريسين هاي مذهبي به حدي قوي است كه در عمـل هيچگونـه پيشـرفتي    

  .حاصل نمي شود
هاي يكطرفه وحـدت و تقيـه   تظاهر  به وحدت و شعار تقريب  و كنفرانس 

در مقابل حوزه و دانشگاهاي مسخر حوزه، و مراكز علمي، و رسانه  ،تاكتيكي
و سـايتها و   ،هاي قالب بندي شده در جهت تحقق اهداف برنامه شيعه گـري 

شبكه هاي ماهواره اي از قبيل سالم  و سحر وكوثر و اهل بيت و غيره كه نه 
نـد بلكـه در عـوض همـه ايـن رجـز       تنها در جهت وحدت گامي بر نمي دار

ه  مي داننـد، در واقـع هـم در برابـر     اني وحدت را يك كار سبك و بيهودخو
اين شـيعه گـري و چنـد مهـره      ،آنهمه موج گسترده شيعه گري و فراتر از آن

خود بيـانگر ايـن    ،سوخته آنرا به رخ عوام كشيدن و از رسانه ها پخش كردن
  .حقيقت است

  
                                                 

ـ در تهيه اين بخش از محتواي كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية از دكتر سعد الشويعر و منابع مختلف  ديگر   2
  .استفاده شده است



  !:وحدت يا شيعه گري؟
شكي نيست كه ادعاهاي كاذب وحدت در راسـتاي طـرح گسـترده شـيعه     
كردن جامعه اهل سنت در سراسر جهان در نهايت به نفع برنامـه ريـزان ايـن    
طرح  بوده و خواهد بود، بنابر اين در بين تئوريسين و مـديران برنامـه شـيعه    

ضاد به عنوان دو عنصر مت» شيعه گري«و » وحدت«گري در نحوه اداره برنامه 
، !البته اختالف در هدف و اسـتراتيژي نيسـت  . اختالف نظر شديد وجود دارد

و ! ، كه مبادا از سناريوي وحدت سوء استفاده شـود !فقط در نحوه اداره است
بعضي هنرمندان و كارمنداني كه قرار اسـت فقـط نقـش وحـدت خـواهي را      

  .شان هستندبازي كنند فراموش كنند كه تابع سناريو هستند و گمان كنند خود
طبق اين برنامه  حتي اگر كساني از طرف مقابل باور كردند كه وحدتي در 
كار است و خواستند گامي بر دارند نبايد ابتكار عمل را به آنهـا سـپرد، مـثال    

از ديد مديران و برنامه ريزان شـيعه  ه 1428كنفرانس وحدت دوحه در محرم 
و در سطح جهاني چنين مطرح ! نزديك بود ابتكار عمل را از آنها بگيرد ،گري

لذا بالفاصله آجيـر   ،!شود كه اهل سنت خواستار وحدت امت اسالمي هستند
ـ خطر كشيده شـد و شخصـيتهاي ميانـه روي ماننـد دكتـر قرضـاوي و         ةوهب

نـه تنهـا   هــ  1428الزحيلي و محمد علي صابوني و غيره كه تا قبل از محـرم  
ــه  ــه ميان ــد ك ت و مهمــان افتخــاري رو و داعــي جــدي وحــد وهــابي نبودن

و از ! وهـابي و تنـدرو شـناخته شـدند     ،كنفرانسهاي وحدت و تقريب بودنـد 
پـس  . گردونه و حتي از ليست مجمع تقريب آقـاي تسـخيري خـارج شـدند    

  !!.چنين  وحدتي از ديد آنان  مطلوب است
 21بـود كـه آقـاي رفسـنجاني در افتتـاح      ) 87ارديبهشـت  ( همين ديـروز  

بايد از غلـو و افـراط در شخصـيتهاي    : ب مي فرمودكنفرانس وحدت و تقري



و از سب و اهانت به مقدسات مذاهب اسالمي ديگر ! ديني يعني امامان شيعه
شـعار خـوبي اسـت امـا نتيجـه      !. كه قرنها از زمان آنهـا گذشـته پرهيـز كـرد    

 !.چيست؟

در هر صورت عرض مي كرديم كه مترسك سازي در تاريخ عمر طوالني  
شخصـيت و   ،ريف را كساد كردن و با تهمت و دروغ و افتـراء دارد و بازار ح

ه هنر كساني است كه با بضاعت مزجا ،فكر و عقيده اي را كوچك جلوه دادن
و قالبي مي خواهنـد خـويش را مقـدس و قهرمـان و ديگـران را منحـرف و       

  !.ناقص معرفي كنند
 !:صفوي منش و  وحدت؟

ي از روحانيون صفوي منش در همين راستا مالحظه مي كنيد كه وقتي يك 
وتفرقه افكن كه در اين اواخر از شبكه بـدنام و تكفيـري سـالم بـذر كينـه و      

خليفه راشد عمـر فـاروق رضـي اهللا     قاتل(تفرقه مي پاشد و ابولؤلؤ مجوسي 
را صحابي مي خواند و بدترين اهانت ها و حتي تكفيرها را به صـحابه  )  عنه

دارد وقتـي بـا پرفسـور احمـد الغامـدي       صلي اهللا عليه وسلم روا مـي  پيامبر
نويسنده تواناي اين كتاب مي نشيند و با سوء استفاده از كرم و مهمان نـوازي  
او به خانه اش مي رود و نان و نمكـش را مـي خـورد مـي بينـيم اوال بـدون       

!) توسـط پسـر از همـه جـا بيخبـر ميزبـانش      ( در كنارش مي ايستد و!! اجازه
اجازه و مخفيانه بـا اسـتفاده از سيسـتم اطالعـاتي      ثانيا بدون! عكس مي گيرد

صدايش را ضبط مي كند و بطور گزينشي هرجايي كه بـه نفعـش هسـت در    
  !.سايتش پخش مي كند

!! و عجيب اينكه با همه اين مسائل در همه جا او را وهابي معرفي مي كنـد 
تا اينكه مبادا كسي به عنـوان يـك پرفسـور دانشـگاه ام القـري مكـه مكرمـه        



افكارش را بخواند و از او متأثر شود، طبيعي است وقتي صـفوي مـنش هـا و    
همفكرانشان براي رونق بازار خويش شريعتي و مطهري و طالقاني و منتظري 
و حتي خود آقاي خميني را وهابي معرفي مي كنند پرفسور غامدي كه وهابي 

نـي  هست، كه هست، صحبت از اين نيست كه طبق فالن تعريف و قاعده فال
وهابي است يا خير؟ هدف ايجاد وهم و دلهره در دل عموم است كه مبادا بـه  

  !.اعتراف اين آقا خود حوزه هم تلفات بدهد
  !:تلفات حوزه

همين چندي پيش بود كه از يك جلسه  خصوصي ايشان توسط شـاگردان  
محبوس در حصار افكار كليشه اي او و ساير همفكرانش مقطع فيلمي منتشـر  

اخيرا من در سفر عمره اي كـه روحـاني   : ول آقاي رباني مي گفتشد كه از ق
كه بدست وهابي ها ! كاروان روحانيون بوده ام سي نفر روحاني تلفات داده ام

مـي  ! و با اينكه هر روز برايشان كالس داشته ايم و روشنگري! شكار شده اند
  !. »لول مي خورده اند«كرديم به تعبير ايشان سي نفرشان با وهابي ها 

! پس اين است سبب تهمت زدن و هر روشنفكر رقيبي را وهابي خوانـدن  
 !.آمار تلفات باال برود! و خداي نكرده! تا اينكه مبادا كسي شكار شود

حاال اين روحيه و منطق با روحيه و منطق وحدت و تقريب چگونـه مـي    
روحيه اخوت و صداقت در كجـا مـي توانـد جـا پيـدا      ! تواند سازگار باشد؟

شيعه كردن هزاران جوان اهل سنت از كشور هاي مختلف در حوزه ها ! ند؟ك
و دانشگاههاي مدعيان وحدت كجايش با وحدت انطباق دارد؟ اهل سنت در 
طول تاريخ فراتر از ادعاي وحدت با گذشت و سعه صدر بـي نظيـري عمـل    

كه حتي مسـيحيان و يهوديـان را در كشـور     مسلمانان شيعهنه تنها  ،كرده اند



هايشان تحمل كرده اند، و خواهند كرد چون دين و عقيده شان چنين دسـتور  
  .مي دهد

  :استراتيژي جديد
پس تبليغات مغرضانه و مارك و برچسب زدن و مترسك ساختن و عقايد  

حقه اهل سنت را زير نام هيوالي وهابيت كه جـز در تخيـل كينـه پـروران و     
پشت ديوار عريان وحـدت   مترسك سازان وجود خارجي ندارد كوبيدن و در

وتقريب پنهان شدن جز آب به آسياب دشـمن ريخـتن نيسـت و جـز تـأمين      
منافع دشمنان اسالم سودي ندارد، امروز گويا يـك اسـتراتيژي ثابـت وجـود     

  .دارد و با تمام قوت و امكانات از آن حمايت مي شود
  :خالصه اين استراتيژي اين است كه 
كه اسالم و شيعه و اهل سنت را تهديد ما با اهل سنت برادريم خطري  

  !.مي كند وهابيت است
  :اين تابلو و شعار است اما در تفاصيل چي؟ 
، لعن !، ابولؤلؤ صحابي بزرگوار است!جز چند نفر همه صحابه مرتد شدند 

وهابي ها كافر و تكفيري ! و ثواب مضاعف دارد! و نفرين از قرآن ثابت است
از شـرك و بـدعت و توسـل و    !. صادر مي كنند، و حكم قتل شيعه را !هستند

، و در برابر برنامه هاي تكفير صـحابه  شفاعت و زيارت قبور و غيره نام بردن
واكنش نشان ضد و نقيض وحدت و تقريب و كشتار اهل سنت، و شعارهاي 

دادن و در نشستها و كنفرانسهاي نمايشي وحدت شركت نكردن نشانه وهابي 
  ...بودن است و
  :هل سنتديدگاه ا



به عنوان يك پيرو مذهب اهل سنت و آشنا با ديدگاه علماي  اهل سنت و 
روش و منش آنان  عرض مي كنم كه ما اهل سنت با تمام مذاهب و مكاتـب  

  :فقهي به شمول مذهب حنبلي و به اصطالح شما وهابيت
قتل هر انسان بيگناهي را و لو اينكه غير مسلمان . اصوال با تكفير مخالفيم  

اشد حرام مي دانيم، چه رسد به مسلمان قطع نظر از اينكه چه مذهبي داشته ب
انفجار هايي كه به نام دين در بين مردم بيگناه در هر جاي جهان انجام .  باشد

مي گيرد چه در مسجد چه در بازار چه در جمع اهل سـنت و چـه در جمـع    
شيعه و چه سني تكفير مسلمان چه . شيعيان همه را حرام و نادرست مي دانيم

اينكـه  . را حرام مي دانيم، مگر اينكه كسي اصل مسلمي از دين را انكـار كنـد  
بعضي ها از زبان اهل سنت به دروغ نقل مي كنند كـه هـر كـس يـك شـيعه      

علمـاي اهـل سـنت    . دروغ و افتـراء محـض اسـت   ! بكشد به بهشت مي رود
دي و نصراني كشتن هيچ انساني را به صرف داشتن فالن عقيده حتي اگر يهو

باشد جايز نمي دانند، اينها تبليغات كساني است كه در لباس اسالم بـر عليـه   
اهل سنت خواهان وحدت حقيقي و همزيستي مسـالمت  . اسالم كار مي كنند

آميز هستند، و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي جنـگ و خـونريزي را در   
رح مسـائل اختالفـي   ميان مسلمانان جايز نمي دانند، اختالف نظر و حتـي طـ  

  .طبيعي است
ديدگاه يكديگر را خواندن و با آن آشـنا شـدن و از راه بحـث و گفتگـوي     
سالم و دوستانه اختالفات را كمرنگ كردن تنها راه رسيدن به وحدت حقيقي 

  .و بهترين وسيله براي نا اميد كردن دشمنان اسالم است
  :شهد شاهد من أهله



يد و نه وهابيت، حتي اگر اهل سنت بـا  پس شما با اهل سنت سر وكار دار
شما در مسائل اعتقادي اختالف داشته باشند كه قطعا دارند به صرف داشـتن  
چنين اختالفي وهابي نمي شوند و حتي اگر آنها را وهابي فرض كنيد علماي 

هاى  سلفى ـ 1 :اند امروز وهابيون به دو شاخه تقسيم شده«: شما معتقدند كه
  .........متعصب

» حـوار «هاى معتدل و روشـنفكر كـه اهـل منطـق و گفتمـان و       ـ وهابى2
گذارند و با ديگر مسـلمانان بـه    هستند، به افكار ساير انديشمندان احترام مى

كننـد، نـه    نه فرمـان قتـل كسـى را صـادر مـى     . نشينند گفتگوى دوستانه مى
راض شمرند، و نه حكم به اباحـه امـوال و اَعـ    مسلمانى را مشرك و كافر مى

مبـاركى   طليعه واين. كنند دهند و روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مى مى
حجاز منتشر شده  است براى جهان اسالم كه آثارش در كتابهايى كه اخيراً در

   3.»شود هاى تلويزيونى آنجا مشاهده مى و در جرايد و مناظره

بـه روز   پس به اميد اينكه مـا از گـروه دوم باشـيم و طرفـداران مـان روز      
و كتـاب مـا نيـز جـزو     . بيشتر شوند و براي جهان اسالم طليعه مباركي باشيم

  .كتابهاي اين طليعه مبارك باشد

  :در باره اين كتاب
  

                                                 
  :از سايت خود ايشان. آيت اهللا ناصر مكارم شبرازي) ر دوراهيوهابيت بر س(ـ از مقدمه كتاب  3
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ده آن اقـدام بـه ترجمـه    اصل اين كتاب متني بود كه به درخواست نويسـن 
كردم اما بنا بر بعضي شروط غير علمي كه ما آنرا با منهج علمي و آزاد خـود  

بنابراين مجبـور شـدم    كنار نيامديم ومحترم با نويسنده  مناسب نمي دانستيم 
بـا يـك سـري اضـافات و       مه بـود ثمره تالش و زحمت فراواني را كه كشيد

به شكل تأليف مستقلي خدمت شما سروران تقـديم كـنم از همـه     تعديالت 
و دوستاني كه در شكل گيري اين كتاب تشويق و همكاري كرده انـد ممنـون   

 سپاسگذارم و براي همگي از خداوند منان اجر و پـاداش فـراوان مـي طلـبم     
ايـن كتـاب   نوشـتن  از  ماهمچنانكه در البالي كتاب مالحظه مي كنيد هدف 

زمينه سازي براي ايجاد وحدت واقعي بين امت اسالمي اسـت و نقـل ونقـد    
ن و پيـروان آ  ه خداي نكرده  به معناي اهانـت بـه مـذهب مـذكور    عقايد شيع

  .نيست
اسـمي بـا   براي ايـن كتـاب تقريبـا    و اسم گره هاي كور در مذهب شيعه  

از نه  و زنگ زدهاين گره هاي كور با مسماست كه ما اميدواريم عقالي شيعه 
شـيعه در دادگـاه   «.  در انكار كه از در باز كردن آن با عقل و وژدان پيش آيند

ودي در دسـترس شـما   نام كتاب ديگر ماست كـه انشـااهللا بـز    »عقل و وژدان
  .بزرگواران قرار خواهد گرفت

چنانچه دوستاني در باره محتواي كتاب و مسائل ذي ربط خواستند تمـاس  
با كمـال   داشتند يا انتقاد و پيشنهادي  ي مشاهده كردندنقص و خلليا بگيرند 

  . ميل حاضريم به پرسشهاي عزيزان پاسخ دهيم
و شـتاب  دليل گرفتاري هاي كاري  البته يادآوري اين نكته الزم است كه به

فرصـت نشـد بخشـي از    سرشار از لطف برادران عزيـز در كتابخانـه عقيـده     
مطالب را اكنون اضافه كنم كه انشااهللا بزودي انجام خواهـد شـد و در ضـمن    



 و بـا قبـول زحمـت    نواقصي نيز وجود دارد كه اميدوارم دوستان لطف كننـد  
چه در تصحيح مـتن و چـه در يـادآوري    مبذول دارند حتما همكاري الزم را 

   . خألهاي موجود
  .التماس دعاي خير دارم
  عبداهللا حيدري
Haidari11@gmail.com 
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  مقدمه
اصـول اعتقـادي بـراي    كه شيعيان اثناعشـري  مسلم است يك واقعيت اين 

در قـاموس عقايـد هيچكـدام از     ،برگزيده اند كـه جـز خـود آنـان     خود شان
و هركس در اين عقايـد منحصـر بـه فـرد     . جاي ندارد ،مذاهب اسالمي ديگر

دقت و تأمل بنگرد به روشـني در ميابـد كـه تمـام ايـن عقايـد بـا         شيعيان با
  .استمتناقض يكديگر 

شيعه هسـتند   امامان مذهب ،بلكه موضع خود كساني كه از ديدگاه شيعيان 
 .و گفتار و كرداري كه از آنان نقل شده با اين عقايد در تناقض آشـكار اسـت  

و خلل در اين عقايد شيعه است كـه   قطعا اين دليل واضح بر وجود نقصكه 
  .نياز به بازنگري ريشه اي دارد

عقايد بايد قرين باور عميق ويقـين كامـل   كه مسلم است  اين يك واقعيت
حقق مي شـود كـه ايـن عقايـد مؤيـد و      هنگامي م يو يقينباشد و چنين باور 

برفـرض   –پشتيبان و تصديق كننده يكديگر باشند، و گفتار و كـردار امامـان   
تأييد كننده عقايد مذكور باشد و اصول و قواعد آنـرا تصـحيح و    –امام بودن 
زيرا عقايد اساس و پايه دين است و هرگاه پايه و اساس متنـاقض  . اثبات كند

و خصوصيت دين اهللا اين . يف باشد دليل بر بطالن و نادرستي آن استو ضع
شـتيبان و  آن مؤيد و پ است كه منبع و سرچشمه آن يكي است، و تمام اجزاء

  .تصديق كننده يكديگر است
الهي و آسـماني باشـد    و عقايد رباني ،ناممكن است كه اين عقايد بنابراين 

لـذا خداونـد   . ناقض قرار داشته باشداما در عين حال با يكديگر در تضاد و ت



w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k  } : دمتعــال مــي فرمايــ

  y  xz ٨٢: النساء  
آيا در قرآن تدبر نمي كنند و اگر از جانب غير خدا مي بود حتمـا در آن  « 

  »اختالف فراوان مي يافتند
هب شـيعه  در مـذ ه و وجود كورگره هاي زنگ زددر واقع تضاد و تناقض 

آشـكار  اي اين تضاد و تنـاقض بگونـه    نيز در فروع ،مخصوص عقايد نيست
بچشم مي خورد، تقريبا هـيچ روايتـي در كتـب شـيعيان اثناعشـري پيرامـون       
احكام شرعي نيست كه در كنار آن روايتي مخـالف و متنـاقض بـا آن وجـود     

چشـمه ايـن   اين خود دليل روشن اسـت بـر اينكـه منبـع و سر     ،نداشته باشد
  .روايات يكي نيست

كـه يكـي   (طوسي عالم شيعي اثناعشري در مقدمه كتابش تهذيب األحكام  
ما واجب شـده   يكي از دوستان كه حقش بر«: مي نويسد) از كتب اربعه است

اييـد  كه خدايشـان ت  -پيرامون احاديث اصحاب ما   -كه خدايش تاييد كند -
ه از اختالف و تفاوت و منافات و و آنچه ك  -كند و برگذشتگانشان رحم كند

تضاد در اين احاديث وجود دارد با ما صحبت و گفتگو كرد، تا جاييكه تقريبا 
ضد آن وجـود دارد، وهـيچ حـديثي     ،هيچ روايتي نيست مگر اينكه در مقابل

نيست مگر اينكه در مقابل حديث ديگـري آنـرا نفـي مـي كنـد، تـا جاييكـه        
او در ... ترين ضعفهاي مذهب ما قـرار داده انـد،  مخالفان ما اين امر را از بزرگ

تا اينكه برعـده اي از كسـاني كـه تـوان علمـي و      «: بخش ديگري مي نويسد
بصيرت و آگاهي در وجوه استدالل و معاني الفاظ ندارند شـبهه وارد شـده و   
بسياري از آنان بدليل اينكه توجيه شبهه برايشان مبهم بـوده و از حـل شـبهه    

  .پايان سخنان طوسي» .دد از اعتقاد حق برگشته انعاجز مانده ان



وادار  هر فرد شيعه اي را پس چنانكه گفتيم اين تناقض در اصول و فروع 
تا اينكه شخصـا   ،مي كند كه در اعتقاداتش بازنگري و تجديد نظر كلي بنمايد

به يقين و بارو كامل برسد، و اين عينا همان چيزي اسـت كـه علمـاي شـيعه     
كرد،  پيروانشان سفارش مي كنند، و مي گويند در عقيده نبايد تقليدهمواره به 

بر مي خورد بر او واجب  ي پس يك فرد شيعه وقتي به چنين تناقض آشكار
است كه تالش كند و بدنبال يافتن حق و حقيقت باشد، حقيقتي كه خداونـد  

يشـگاه  نادرست بـه پ و آنرا نازل فرموده تا اينكه در روز قيامت با عقيده غلط 
  . خداوند حاضر شود

م بدست كساني كه در تالش حقيقـت  يدر اين صفحات اندك سعي كرده ا
م تا با دقـت و تأمـل، بـه ايـن تنـاقض      يبدهرا هستند كليد تالش و جستجو 

  .ول و فروع مذهب شيعه پي ببرنددر اص ناكخطر

آيا امامت مانند نبـوت  . حديث غدير از اصول دين است؟ يآيا امامت اصل
تـوان خـارق   . ادعاي اينكه تقيه دين است .ادعاي عصمت براي امامان ؟است

  .رضي اهللا عنهم اجمعين صحابه .العاده امامان
و استقامت بر صراط مسـتقيم  هدايت  توفيق اميدوارم خداوند به همگان   

  .عنايت فرمايد
  
  



  اول بخش

  امامت
  ت شده است؟آيا امامت اصلي از اصول دين است؟ و آيا با ادله قطعي ثاب 

شيعيان اثناعشري  امامت از ديدگاه تشيع يك اصل استهمه شنيده ايم كه 
معتقدند امامت نيز مانند توحيد و نبوت و معاد اصلي از اصول دين است و 

همانند نماز و زكات و روزه وحج از جانب خداوند نازل شده است، اين 
  .ان شده استمطلب در تمام كتب روايي و عقايد آنان صريح و روشن بي

  :روايات شيعه در باره امامت
روايـت  ) رحمة اهللا عليـه امام محمد باقر (كليني با سند خودش از ابوجعفر 

ماز و زكات و روزه وحـج  اسالم بر پنج پايه بنا شده است، ن«: كرده كه فرمود
و بـر هـيچ چيـز ديگـري ماننـد       »يـةومل يناد بشیء كام نودی بالوال«و واليت، 

و اين يكي يعنـي   اما مردم چهار اصل اول را گرفته !نشده استواليت تأكيد 
  .»نده اواليت را ترك كرد

  .3حديث شماره  2/18دعائم االسالم اصول كافي كتاب ايمان وكفر باب      
ثـق  مؤ«بـاره درجـه ايـن حـديث آمـده اسـت        در شرح اصـول كـافي در   

   .ر استگاه علماي شيعه صحيح و معتبپس اين حديث از ديد» كالصحيح
  .1487حديث شماره  5/28الشافي شرح الكافي 

از اركـان اسـالم    را » ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«در اينجا كلمه شهادت 
انداخته و به جاي آن واليت را قـرار داده و آنـرا از بزرگتـرين اركـان اسـالم      

  .»يةكام نودی بالوال بيشءومل يناد «: شمرده اند، زيرا كه مي فرمايد



، و راوي اضـافه كـرده   هدر حديث ديگري نيـز مـتن حـديث اول را آورد    
  .»واليت بهتر است«: كداميك از اينها بهتر است؟ فرمود : است

  .]2/18صول كافي، كتاب ايمان و كفر باب دعائم االسالم ا[  
چنانكه علماي شيعه معتقدند اين حديث به اعتبـار سـند از ديـدگاه آنـان      

  .صحيح است
  .]1/394بحار األنوار و 1/303البرهان  1/191سير عياشي تف 5/59 الشافي[  

  : همچنين در روايات شيعيان اثناعشري آمده است كه 
بيسـت مرتبـه بـه آسـمان بـرده       پيامبر گرامي صلي اهللا عليه و سلم صـدو «

بـه پيـامبرش صـلي اهللا وسـلم در بـاره       و در هر مرتبه خداوند متعـال  !شدند
   .»!!بعد از او پيش از فرايض سفارش كرده استواليت علي و امامان 

  .]23/69بحار األنوار  601و  600كتاب الخصال از ابن بابويه قمي ص [
مسـئله امامـت و    !مرتبـه ) 120(صد و بيسـت  نفهميديم كه چرا در تمام ما

آيا به دليل اينكه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم فراموش ! واليت تكرار مي شده؟
معـراج   انگهي جريان اسـراء و  و! يا دليل ديگري داشته است؟! مي كرده اند؟

تـا   120فقط يك مرتبه در قرآن كريم ذكر شده، ما نمي دانيم كه آقايـان ايـن   
  !معراج را از كجا آورده اند؟

تمام اين روايات به امام جعفر صادق عليـه السـالم منسـوب    عجيب اينكه 
  .است

مبحث پانزده روايت آورده كه يكي اينكه آقاي كليني در ذيل اين  و عجيبتر
مـا اهـل سـنت    . !هم از پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم نقـل نشـده اسـت   

الحمدهللا تمام اصول و فروع دينمان را جز پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسـلم  
  .مياز كس ديگري نمي گير



  :ديدگاه علماي شيعه
  .دانند علماي مذهب شيعه نيز امامت را اصلي از اصول دين مي

شيعه در كتب عقايد شان اين موضـوع را پذيرفتـه و ماننـد     علماي مذهب
كتب روايي شان امامت را اصلي از اصول دين دانسته اند، ما در اينجا به نقـل  

  .سه نمونه اكتفا مي كنيم
جعفر سـبحاني از علمـاي معـروف اثناعشـري در كتـابش الملـل        آيت اهللا

  :ز اصول دين است يا از فروع؟ مي نويسدآيا امامت ا: والنحل در ذيل مبحث
  »!تمام شيعيان اتفاق نظر دارند كه امامت اصلي از اصول دين است«

   .]257الملل والنحل ص[ 
  :و محمد رضا المظفر مي نويسد

ما معتقديم كه امامت اصلي از اصول دين است كه ايمان جز با اعتقـاد بـا   «
   .»!آن كامل نمي شود

  ]102عقائد اإلماميه ص[ 
   .»!امامت يكي از اصول دين اسالم است«: و آقاي خميني مي نويسد

  ]149كشف االسرارص[
و اما اصول چهارگانه اي كه در اول بحث با امامت ذكر گرديـد، كـه اهـل    
سنت و جماعت آنرا اركان مي نامند، در نزد تمام امت اسالمي با دالئل قطعي 

  .در قرآن كريم ثابت است
شيعيان اثناعشري حتي يك دليل قطعي هـم از قـرآن    امامت مورد نظر ولي

  .كريم يا سنت صحيح ندارد



  :روايت اركان اسالم از ديدگاه اهل سنت
ما در اينجا روايت اركان اسالم را از ديدگاه اهل سنت نقل مي كنـيم، ايـن   
حديث صحيح از پيامبر گرامي مان صلي اهللا عليه وسـلم نقـل شـده و در آن    

 ،از جملـه  ،كه اسالم بـر آن بنـا شـده ذكـر گرديـده اسـت      اركان وپايه هايي 
متأسـفانه در ايـن   و -مهمترين ركن دين اهللا كه اسالم بدون آن ناتمـام اسـت  
ال إلـه  «: كلمه شهادتروايت آنرا انداخته و به جاي آن واليت را جا داده اند، 

است، كه هر دو جـزء آن يـك اصـل معرفـي شـده      » إال اهللا محمد رسول اهللا
هر دو باهم و مكمل يكديگرند، و يك جزء آن بدون ديگـري نـاقص    چونكه
در حاليكه در حديث صحيح كه از رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم نقل .است

 امـا   !شده اين ركن اساسي ذكر گرديده اما از واليت و امامت خبـري نيسـت  
   !!.جاي اين ركن اساسي جاي داده اند شيعيان اثناعشري واليت را به

ابن عمررضي اهللا عنهما روايـت شـده كـه فرمـود،     عبداهللا يحين از در صح
  :د، اسالم بر پنچ اصل بنا شده استرسول خدا صلي اهللا عليه وسلم فرمودن

 .»ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا« گواهي دادن به  -1
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  ]21مسلم حديث  و صحيح 7خاري حديث صحيح ب[
  .ذكري از واليت نيست در اين حديفرماييد كه طبعا  مالحظه مي



  :دالئل اركان دين از قرآن كريم
اينك نمونه اي از دالئل قطعي در قرآن كريم كه اركان مذكور بـا آن ثابـت   

  )در حديثي كه گذشت( :شده را در اينجا مي آوريم
  .الوهيت ونبوت است :ركن اول

يعنـي گـواهي دادن بـه الـه بـودن و معبـود و       ) توحيـد  يـا (الوهيت  :الف
شايسته پرستش بودن ذات يگانه و يكتاي اهللا متعال، بـا كمـال قاطعيـت مـي     
توان گفت كه توحيد و دقيقا توحيد الوهيت در صدها آيه از قرآن كريم ثابت 

  :شده است، از جمله دو نمونه را مالحظه فرماييد
 {Ð  Ï   ÖÕ       Ô      Ó  ÒÑ      Ù    Ø  ×z ١٦٣: البقرة   
 {  zy  x   w   v  u  t  sz ٢٥٥: البقرة   
اسم مبارك رسول گرامي صلي اهللا عليه وسلم چهـار مرتبـه در   : نبوت :ب

قرآن كريم با صراحت آمده و اما وصف ايشان به رسالت و نبوت وخطاب به 
 اينـك   هايشان با اين صفات و اشاره هاي ديگر در دههـا آيـه آمـده اسـت كـ     

  :فرماييدمي ي از آنرا مالحظه ينمونه ها
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  :ركن دوم نماز

و اينكـه نمـاز شـرط     رة فرض بودن، و دستور به اقامـه آيات فراواني در با
   :يمان است و موارد مرتبط ديگر آمده است از جملها

{ s   t    u v w x  y z z ١٠٣: النساء   
{ £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª  « ¬ ® ¯ ±° ² ³ 

 ́µ ¶  ¸ z ١١٠: البقرة   
{ ª « ¬      ¯® ° ± ²  ³  ́z ٧٢: األنعام   
{ h i j k l m n  o qp r s t    

u v z ١١: التوبة   
  :ركن سوم زكات

نماز به ميان آمده از قريبا دوشادوش نماز است هرجاييكه سخن و زكات ت
ا مي توان از آيات دستور زكات نيز داده شده است و اما حكم فرض بودن آنر

  :ذيل روشن نمود
{ q r  s t u v w x  y z 
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  ٦٠: التوبة



{ k l m  n o p q r z ٤٣: البقرة   
  :ركن چهارم روزه

  .فرضيت و اهميت روزه نيز مانند ساير اركان اسالم در قرآن آمده است
{ S T U V      W X Y   Z      [ \ ] ^  _ 

 ̀a z ١٨٣: البقرة  
{ h  i j k l m n o  p q r ts 
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¶ ¸ ¹ º z ١٨٥: البقرة   
  :حج ركن پنجم

فرضيت حج نيز در قرآن متجلي گرديـده اسـت بـراي نمونـه يـك آيـه را       
  :مالحظه فرماييد

{ | } ~  � ¡   ¢ £ ¤ ¦¥ § ©¨ ª « ¬ ®      ¯ z  آل
   ٩٧: عمران

بر آن بنا شده است، كه هر كدام  پس اين است اركان پنجگانه اي كه اسالم
روشن و آشـكار و   ن با دليل قطعي در قرآن كريم ثابت شده است، واضح وآ

ق با صراحت كامل، كه در باره ثبوت آن هيچگونه اختالف نظري بين تمام فر
  .اسالمي وجود ندارد

اما پرسش اين است كه دليل قطعـي از قـرآن كـريم بـراي اثبـات امامـت        
كه مانند اين اركان پنجگانه امامت را نيـز بـا صـراحت و قاطعيـت      ؟كجاست
ادعـاي   طبـق ي شما حكم همه يكي است، بلكه در حاليكه به ادعا ،اثبات كند

، مانند امامت و واليت بر هيچكدام از اركان اسالم تأكيد نشده اسـت شما 



قرآن كريم در دسترس همگان قرار دارد از اول تا آخر با دقـت آنـرا تـالوت    
  .ين اشاره اي هم به آن وجود نداردكنيد، كوچكتر

ايـن  ! اصـول ديـن اسـت؟    كنيد كه امامت اصلي ازمي پس چگونه ادعاي  
چطوري اصلي است كه حتي يك آيه هم در قرآن كريم براي اثبات آن وجود 

  .!ندارد
طبعا خواهيدگفت دالئل زيادي وجود دارد، عرض ما اين است كـه فقـط    

  !يك دليل محكم بياوريد
  :دليل امامت از قرآن كريم

اثناعشري  يل شيعيانسوره مائده قوي ترين دل 55شما مدعي هستيد كه آيه 
  :بر امامت است

{ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z 
  :طوسي شيخ الطائفه در اين باره مي نويسد ٥٥: المائدة
قوي ترين دليل بر امامـت ايـن    :نص بر امامت ايشان از قرآن كريم و اما« 

ــال اســت  ــد متع ــوده خداون  ¿ ¾  ½ ¼ « º ¹̧  ¶ }: فرم

À Á   Â Ã Ä z    
  .]2/10تلخيص الشافي [ 

  :نويسد و طبرسي مي
اين آيه از واضح ترين دالئل بر صحت امامت بال فصل علي ابن ابي طالب 

   .»رضي اهللا عنهم بعد از پيامبر صلي اهللا عليه وسلم است
  .2/128مجمع البيان  

  .!پرسش ما اين است كه امامت در كجاي اين آيه ذكر شده است؟



شـما  ! معنـي امامـت اسـت    واليت در آيـه كريمـه بـه    :حتما خواهيد گفت
 آيـه  يد؟ در حاليكه قبل و بعد از اينه اچگونه واليت را به امامت تفسير كرد

اما به اجماع شيعه و سني در هيچ جا از مـوارد مـذكور    ،هم واليت ذكر شده
بعد از اين آيه، بياييـد   واليت به معني امامت نيست، چه قبل از اين آيه و چه

ت كنيم و ببنيم كـه بـا كمـال شـگفتي ايـن آيـه را       با هم در باره اين آيات دق
ي آن بيرون آورده و به نفع خودتان تفسير كـرده  چگونه از سياق و روند طبيع

  :داي
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پرسش هر انسان عاقل از شما اين است كه چگونه به خود اجازه داديـد از  
ذكـر واليـت آمـده     ،ميان شش موردي كه در اين چند آيه مربوط به يكديگر

  ! فقط يكي را به امامت تفسير كنيد؟



چه جايي كه خداونـد خـودش مسـتقيما     ،قرآن كريم پر است از اين كلمة
ي كه از زبان ديگران نقل كرده؟ و طبعا با اشـتقاقات  مطلبي فرموده و چه جاي

چطـور  !! در تمام قرآن يك بار هم به معني امامـت نيامـده   ،متعددي ذكر شده
هـار وجـود   به معني امامت اظ و چرخيدبخود شد كه اينجا كلمه واليت خود 

  !نمود؟
  

  :معني واليت در قرآن كريم
، قرآن كـريم آمـده اسـت   كلمه واليت بيش از بيست مرتبه بدون نسبت در 

  :حفاظت كننده، سرپرست و غيره است كه معني اش ياري دهنده،
  :سوره بقره آمده است 107در آيه 

{ W X Y Z [  \ ] _^  ̀a b c d e  f g 
h i z ١٠٧: البقرة  

  :است سوره بقره آمده 120و در آيه  
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   :مثال ي واليت به مؤمنين نسبت داده شدهگاه 

ــه  ــره 257در آي  A B C  D E F G H JI  K } :بق
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  :آل عمران 150مثال در آيه : دهگاهي به ضمير نسبت داده ش
{ N O QP R  S T U z ١٥٠: آل عمران   

 مالحظه مي كنيد كه در تمام اين موارد هيچ جا واليـت بـه معنـي امامـت    
نگهي قرآن كـريم عربـي اسـت و دسـتور     و ا! نيست، پس امامت از كجا آمد؟

در كجاي دستور زبـان آمـده اسـت كـه مـوالكم يـا        ،زبان عربي روشن است
  .!؟به معني امام آمده باشد ه هم يا مواله يا وليكم يا وليه يا وليهم و غيرموال
ه را مشروع كند با صراحت و قاطعيت كـ  اگر خداوند مي خواست امامتي 

علـي وال  « :يا مي فرمود  »علي امامكم« : مشخصه قرآن كريم است مي فرمود
  . »علي ولي أمركم«: يا مي فرمود »عليكم

سته اين مقام شامخي است كه شما به آن معتقديد، اگـر  چنين تعبيراتي شاي
چـرا   ،امامت علي و فرزندانش رضي اهللا عنهم اصلي از اصول ديـن مـي بـود   

چرا صفت امامت را آشكار برايش تعيين ! اسم علي را با صراحت ذكر نكرد؟
ساير اصول دين و اركان اسالم را خداوند چقدر فراوان و مكرر و بـا  ! ننمود؟

پس معلوم است امـامتي در كـار   ! اينجا چرا چنين نكرد؟ ،يان نمودصراحت ب
  .نبوده است

  !تفسير واليت با روايت
شما حتما خواهيد گفت اينكه ما واليت را به امامت تفسـير كـرده ايـم بـه     
دليل اينكه در كتب تفسير آمده است كه سبب نزول اين آيه در باره علي ابـن  

را در بعضي كتب تفسـير آمـده اسـت كـه     ابي طالب رضي اهللا عنهم است، زي
 !علي رضي اهللا عنه در حاليكه در ركوع بود انگشترش را بـه سـائلي بخشـيد   

  !اين ادعاي شماست



و فهـم ايـن نـص بـه      !پس بنابراين خود نص بر امامت داللت نمـي كنـد   
ري كه در سنت آمده قابل فهـم  معنايي كه مورد نظر شماست جز با نص ديگ

و  !دعا مي كنيد كه امامت با دليل قطعي ثابت شده اسـت پس چگونه ا !نيست
به اتفاق علماي اصول دليـل قطعـي را نمـي تـوان دليـل قطعـي ناميـد مگـر         

  .هنگاميكه خود آن بنفسه به مقصود اصلي داللت كند
پس چگونه است كه تمام اصول و اركان دين با دالئل قطعي از قرآن كريم 

الئل صريح و واضح و روشن بدون نياز ثابت شده است، دالئلي كه خود آن د
به تأويل و تفسير خارجي به آن اصول و اركان داللت قاطع دارند، اما امامـت  

ثابت كنيد كـه فهـم و تفسـير آن دليـل نيازمنـد دليـل        يرا مي خواهيد با دليل
ديگري خارج از خود نص است در حاليكه موضوع مورد نظر به ادعاي شـما  

كه مسـئله كفـر و ايمـان و بهشـت و دوزخ بـه آن      از اصول دين است  ياصل
  . !؟بستگي دارد

  :سبب نزول آيه
آنچه كه شما به عنوان يك دليل خـارج از نـص مـي خواهيـد دليـل       :اوال

اصلي خود را با آن ثابت كنيد يعني شأن نزول آيـه، ايـن ادعـا خـودش يـك      
كيـه  ادعاي نادرست است، شما چگونه درمهمترين اصلي دين تان به دليلـي ت 

  .!؟مي كنيد كه درست نيست
  . آن ضعيف است تاي در باره شأن نزول اين آيه سه سند آمده كه هر سه 

يكي از راويانش ايوب بن سويد است كه در باره آن خيلـي   در سند اول
او ضعيف است، ابن : اهللا عليه مي فرمايد ر صحبت شده است، امام احمد



او هيچ چيـزي  » يسرق األحاديث بشيئ، ليس«:اهللا عليه مي فرمايد معين ر
   .نيست، احاديث را مي دزدد

  .1/354تهذيب التهذيب  
يك از راويانش غالب بن عبيداهللا العقيلي الجزري است، ابن  در سند دوم
ليس بثقه، او قابل اعتماد نيست، امام دار قطني و ديگران مي : معين مي فرمايد

  .را ترك كرده اندمتروك، يعني علماء احاديث او : گويند
  3/331ميزان االعتدال       

عالمـه  . از راويانش محمد بن سلمه بن كهيل اسـت  يكي و در سند سوم
  الحديث ذاهب وهن: او مي فرمايد جوزجاني در باره او

  :و ابن عدي رحمه اهللا مي فرمايد
  .نكر و نادرست از او نقل كرده استآنگاه چند حديث م

  3/568ميزان االعتدال  
ر اين زمينه مطالب بيشتري هست كه اينجا جـايش نيسـت هـدف مـا در     د

  .هم با كوتاه ترين عبارات ممكن بوداينجا فقط ياد آوري آن
پس اين سند روايتي است كه مدعي هستند، بر اساس آن آيه كريمه إنمـا   

  .وليكم اهللا در باره علي رضي اهللا عنه نازل شده است
نيد صـحت  مگام مي شويم، آيا شما مي توابياييد از باب مماشات با شما ه

روشي كه براي تصحيح و و حتي بر اساس منهج !! را ثابت كنيد؟ اين حديث
  !تضعيف احاديث به تقليد از اهل سنت براي خود اختراع كرده ايد؟

روايـت ديگـري نيـز     »إنما ولـيكم اهللا «اينكه در شأن نزول آيه كريمه :دوم
يف اسـت، امـا از روايـت اول بهتـر و از     آمده است، اگر چه اين روايت ضـع 

  .ظ عقلي به داللت آيه نزديكتر استلحا



روايت قبلـي آورده اسـت،    امام مفسرين عالمه ابن جرير طبري آنرا قبل از
رير اين روايت را هنگامي آورده كه آيه إنما وليكم اهللا را دقت كنيد كه ابن ج

  .!»واليت امامي« تفسير كرده و نه » واليت ايماني«به
 ¹̧  ¶ }سخن در تفسير اين فرموده خداوند متعـال  : ايشان مي فرمايد

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z ٥٥: المائدة  
جـز اهللا و   اي مؤمنـان : مقصود خداوند متعال در آيه كريمه اين است كـه «

شـما را ناصـر و    ،رسولش و نيز مؤمناني كه صفتشان را اهللا متعال بيان فرمـود 
اما يهود و نصارا، كه خداوند متعال به شما دستور داد كه نيست، و  يمددگار

كـه از آنـان    ،از واليت و دوستي آنان اظهار بيزاري كنيد و شما را نهي فرمود
كنيد، آنها براي شما دوسـت و ولـي و يـاور نيسـتند     نولي و دوست انتخاب 

بلكه آنها دوست و ولي يكديگرند، پـس از آنـان دوسـت و ولـي و مـددگار      
  .»ب نكنيدانتخا

  : سپس مي فرمايد
نـازل شـده    رضي اهللا عنـه  وگفته شده كه اين آيه در باره عباده بن صامت«

است، هنگامي كه او از دوستي يهود بني قينقاع و پيمان آنـان اظهـار بيـزاري    
  . »نمود، و به جمع رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم و مؤمنان پيوست

  : ن با سند خودش روايت مي كند كهامام ابن جرير طبري رحمه اهللا همچني
عليه وسلم جنگيدنـد،  هنگامي كه يهود بني قينقاع با رسول خدا صلي اهللا «

از آنها بريد و از پيمان آنان ) كه از بني عوف بن خزرج بود(عباده بن صامت 
أتولي اهللا و رسـوله  (: اظهار بيزاري كرد و به خدا و رسولش پيوست، و فرمود

خدا و رسولش و با مؤمنان دوستي مي كنم، و از پيمان كفار  من با )والمؤمنين



 º ¹̧  ¶ }در باره او نازل شـد كـه   . و دوستي آنان بيزاري مي جويم

» ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة ــرا عبـــاده   ٥٥: المائ زيـ
مـن بـا خـدا و رسـولش و بـا       )أتولي اهللا و رسوله و الذين آمنوا(بود  هفرمود

  . »از دوستي بني قينقاع بيزاري جسته بودمؤمنان دوستي مي كنم، و 
  :جرير طبري سپس عالمه ابن

اهللا روايت مي كنـد كـه ايشـان آيـه      هرحم محمد باقر )امام(بو جعفر ااز « 
  .»كريمه مذكور را به واليت و دوستي تمام مؤمنين تفسير كرده اند

و  اهللا عليه همچنين با سند خودش و نيز ابن ابي حـاتم  هرحمامام بن جرير
  :ديگران

اهللا عليه  هرحم محمد باقر) امام(بوجعفرااز عبدالملك بن سليمان شاگرد « 
 ¹̧  ¶ }در آيـه   پرسـيدم   اهللاه رحم روايت مي كنند كه از حضرت باقر

º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة مـــراد از   ٥٥: المائ
 الـذين آمنـوا كسـاني كـه ايمـان     : چه كساني هسـتند؟ فرمودنـد   »الذين آمنوا«

كسـاني ديگـري    عبدالملك تنها نبود كه سؤال مي كـرد يعني : (ميآوردند، گفت
به ما خبر رسيده است كه اين آيـه در بـاره علـي بـن ابـي      ) هم با او بوده اند

  .»علي نيز از جمله مؤمنان است: دندفرمو! طالب نازل شده است؟
الف يـان اخـت  حقيق مختصري كه در باره روايات و باين ت! خواننده گرامي 

  ½ ¼ « º ¹̧  ¶ }اين روايات در باره شـأن نـزول آيـه كريمـه     

¾ ¿ À Á   Â Ã Ä z دة ــا   ٥٥: المائ ــدام از آنه ــه هيچك و اينك
وري عرض كرديم و نه بـراي  صحيح نيست همه اينها را ما فقط از باب ياد آ

  .استدالل



ها يـك يـادآوري كـرده    بعضيبه و علت ديگر ذكر اين مبحث اين بود كه   
ند كه گويـا  يا نا آگاهانه مدعي مي شو آگاهانه زيرا بعضي علماي شيعه باشيم

اهل سنت نيز عقيده دارند كه اين آيه كريمه در باره علي رضي اهللا عنه نـازل  
  !!شده
بي انصافي مي كننـد كـه بـدون     آنقدربا كمال  حيرت و شگفتي و بعضي  
اتفاق نظر دارنـد  وانمود مي كنند كه گويا اهل سنت  ،ضعف اين روايات بيان

  .!!كه اين آيه در باره علي نازل شده است
پس ما كل اين مبحث و نقدي كه بر آن كرديم را از باب مماشـات ذكـر     

كرديم نه اينكه ما براي اثبات اركـان ايمـان جـز آيـات صـريح قـرآن كـريم        
هرگز،  !جايز مي دانيم را استدالل به چيزي ديگري از جمله همين شأن نزول

  .شود ايمان فقط بايد با نص صريح و قاطع قرآن كريم ثابتاركان 
  

  !؟اسم علي در قرآن نيامدهچرا 
پرسش اين است كه وقتي خداوند متعال مي خواسـت علـي را بـه امامـت     

تـا اينكـه    !؟منصوب كند چرا با صراحت اسمش را در قرآن كريم ذكر نكـرد 
ر اصول ديـن را  وجود نمي داشت، همچنانكه خداوند ساي يهيچگونه اختالف

امامت امام و با صراحت و قاطعيت ذكر كرد و راه هر گونه اختالفي را بست 
در حاليكه به ادعاي شما بحث كفـر و ايمـان و بهشـت و    ! را چرا ذكر نكرد؟

  ! دوزخ در ميان است؟
د اين با صراحت در قرآن كريم ذكر مي ش شايد بگوييد كه اگر اسم علي

  :خميني مي نويسد جنابطوري كه ! گرديد امر منجر به تغيير قرآن مي



كردند آنهائيكه جـز بـراي    ثبت مي ممكن بود در صورتيكه نام امام را در قرآن
نيـات   ياروسـيله اجـ   دنيا و رياست با اسالم و قرآن سر و كار نداشتند و قرآن را

تحريـف   آيات را از قرآن بردارند و كتاب آسـماني را  فاسده خود كرده بودند آن
 بياندازنـد و تـا روز قيامـت ايـن ننـگ بـراي       براي هميشه از نظر جهانيان وكنند 

مسلمانان به كتاب يهود و نصـاري   مسلمانها و قرآن آنها بماند و همان عيبي را كه
  . !!!))بر خود اينها ثابت شود فتند عيناًرگ مي

  114سرار صكشف األ 
نعـوذ بـاهللا مـا    است، كـه  مفاد چنين ادعايي اين  ، زيرااست يخطرناك ادعا

دروغگو مي شماريم، زيـرا خداونـد وعـده داده اسـت كتـابش را       خداوند را
حفظ و نگهداري كند، و وعده خداوند قطعا بدون هيچگونه شك و شبهه اي 
محقق خواهد گرديد، و هركس عقيده دارد كـه اگـر خداونـد نمـي توانسـت      

  . كتابش را حفاظت كند چنين عقيده اي منجر به كفر مي شود
  g h i j     k l }: سوره حجـر مـي فرمايـد    9خداوند متعال در آيه 

m n  z  ما خود اين قرآن را فرود آورده ايم و بي ترديد خـود  « ٩: الحجر
  .»نيز آنرا حافظيم

  :ت تمام نمي شودت در قرآن حجبدون ذكر امام
به اول بحث بر مي گرديم، كه چگونه ممكن است خداونـد چيـزي را بـه    

از اصول دين يا ركن اساسي در دين بر بندگانش فرض كند امـا   عنوان اصلي
گي نـد از ترس اينكه مردم تغييرش دهند آنرا در كتاب عزيزش كـه منشـور ز  

  . !است بيان نمي كند



ست، و هدف خداوند متعال بوده ا اگر فرض كنيم كه امامت مراد و مقصود
ماننـد سـاير   (منشور زندگي اسـت،   ساني كه در كتاب عزيزش كهپس گناه ك

  .!دليلي بر مراد و مقصود خداوند نمي يايند چيست؟ )اصول و اركان دين
شگفت اينكه بدون ذكـر دليـل قـاطع و صـريح و محكـم از ايـن بنـدگان        

نـه تنهـا ايمـان و     ،»مراد و مقصود بي دليل«خواسته مي شود كه مثال بـه آن  
و ! ا حساب بگيـرد ي از آنهكه در قبال چنين اصل بي دليل ،عقيده داشته باشند

چنـين   .!!آنان را جز با عقيده به ايـن اصـل بـي دليـل قبـول نكنـد       هيچ عمل
  .ل سالمي قبول نمي كندمعمايي را هيچ عق

شايسته است كه بعد از آوردن مهمترين دليل شيعيان اثناعشـري در اثبـات   
. امامت از قرآن كريم كه مشـخص شـد هيچگونـه داللتـي بـر امامـت نـدارد       

اما اجازه بدهيد كه به دليـل اهميتـي    .لشان از سنت را نيز بياوريمن دليمهمتري
  .كه براي اين حديث قائلند آنرا در مبحث جداگانه اي مطرح كنيم

اگرچه مسئله امامت با مشخصاتي كه آنان برايش تعريـف كـرده انـد يـك     
مسئله فرعي نيست كه ما براي اثبات آن به سنت مراجعه كنـيم امـا فقـط بـه     

حتي خارج از قرآن نشان دهـيم   ه ضعف و سستي استدالل آنان رااينكجهت 
  .اين كار را انجام مي دهيم



  دوم بخش

  حديث غدير
  :ها در اثبات امامت از سنت مهمترين دليل اثناعشري

شيعيان اثناعشري ادعا مي كنند كه براي اثبات امامت علي بـن ابـي طالـب    
از مهمترين آن حديث غـدير  كه  ،رضي اهللا عنه روايات زيادي نقل شده است

است و البته براي مهمتر جلوه دادن حديث غدير الفاظ زيادي بـراي آن نقـل   
كرده اند، كه جز آنچه ما در اينجا درج خـواهيم كـرد چيـز ديگـري ثابـت و      

  .درست نيست
   :متن حديث غدير

اين جمالت نيز در ادامه اش  يروايت ديگر در. من كنت مواله فعلي مواله
اما الفاظ ديگري كـه بـه ايـن    . اللهم وال من وااله و عاد من عاداه: ردوجود دا

  .حديث اضافه مي كنند هيچكدام درست نيست
ما الحمدهللا در اثبات فروع دين مان به احاديث ضـعيف و دروغ اسـتدالل    

نمي كنيم چه رسد به اصول اعتقـادي، و طبعـا وقتـي بـراي خودمـان چنـين       
  . گران نيز دوست نداريمچيزي را نمي پسنديم براي دي

لذا ما در اينجا در باره اين حديث فقط به دو سه مورد بسـنده مـي كنـيم،     
و  چه زمان و شرايطي فرمـوده شـده؟  در اين حديث در كجا فرموده شده؟ و 

در هنگام مطرح شدن اين حديث چه كساني در آنجا حضور داشته اند با بيان 
ي دقت و تأمل در خواهـد يافـت كـه    اين دو سه مورد هر انسان عاقلي با كم

  مراد و مقصود اين حديث چيست؟ 



در باره زمان و مكان ورود اين حديث، روشن اسـت كـه رسـول گرامـي      
صلي اهللا عليه وسلم هيجدهم ذي الحجه در سال نهم هجري هنگـامي كـه از   

 شان به مدينه منوره تقريبـا حـدود  مي گشتند در اثناي مسير  تنها حج شان بر
دير خـم  ، جايي كه مـردم منطقـه آنـرا غـ    يل از مكه فاصله گرفته بودندم 150
ديگري با ايشان همراه نبود در غدير خم  ، و جز حجاج مدينه كسناميدند مي

  .در جمع حجاج مدينه اين حديث را فرمودند
نه اهل طائف، نه اهل يمن، نه اهل يمامـه و نـه حجـاج     ،پس نه اهل مكه 

حجاج مدينه با ايشان همراه نبود، زيـرا همـه    ساير مناطق هيچكس ديگر جز
حجاج از مكه به مناطق خود شان عازم شده بودند، زيرا راهشان نه از مدينـه  

  .بود و نه از غدير خم، و نه هم غدير خم در مسير راهشان واقع مي شد
و تعيين خليفه و  ه اگر حديث غدير اعالن امامت عظمااست كپرسش اين 

د، كه به ادعاي شيعه اصلي از اصول دين به شـمار مـي   جانشين براي امت بو
پــس چــرا پيــامبر گرامــي صــلي اهللا عليــه وســلم در بزرگتــرين تجمــع  ،رود

نكردند كه همـه مـردم    يمسلمانان در عرفات يا در منا يا در مكه چنين اعالن
جمع بودند و اين موضوع به همه آنـان مربـوط مـي شـد، آن تجمـع بـزرگ       

را گذاشتند و آمدند فقط در بين يارانشان از اهـل مدينـه   عرفات و منا و مكه 
  .!!چنين اعالني كردند؟

گمان نمي كنم كه يك انسان عاقل كه به عقل خودش احترام مي گـذارد،   
حـديث غـدير    بعد از اينكه زمان و مكان ورود حديث را فهميد ادعا كند كـه 

راي پيامبر صلي اهللا خليفه و جانشين ب براي اعالن امامت عظما و تعيين امام و
اينكه چنين اعالن مهمي فقط در ميان حجاج مدينـه   و ،عليه وسلم بوده است



انجام گرفته باشد كه يك گروه كوچك و در صد كمي از مسلمانان آن زمـان  
  .!را تشكيل مي دادند

اثناعشري مدعي هستند كه صـحابه رضـي اهللا    عجيب اينكه شيعيان امامي 
پرسش مـا ايـن اسـت كـه آيـا      !! را كتمان كرده اندعنهم اجمعين اين وصيت 

رسول گرامي صلي اهللا عليه وسلم مي دانستند كـه يارانشـان ايـن وصـيت را     
پنهان مي كنند يا نه؟ اگر بگوييد بله، مي گوييم پس رسول اهللا صلي اهللا عليـه  

زيرا ايشان آن ! وسلم نمي خواستند كه اين وصيت شان به اجراء گذاشته شود
جايي كه بيش از صد هزار مسـلمان  (رگ امت اسالمي را رها كردند تجمع بز

و آمدند در جمع كوچكي اعالن ) ندخبر مهم باش شاهد اعالن اينميتوانستند 
  .!!كردند كه مي دانستند اينها امانت دار نيستند و صيتشان را اجراء نمي كنند

پرسـيم آيـا   پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نمـي دانسـتند، مـي    : و اگر بگوييد 
يا خير؟ حتما خواهيد گفت خداوند قطعا مي دانست، مي  خداوند مي دانست

گوييم پس چرا خداوند به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستور نداد كه چنين 
ت بـر  ر جمع تمام حجاج بكند تا اينكـه حجـ  اعالن مهمي را در روز عرفه د

   !شده باشد؟ين شود و عدم كتمان اين وصيت مهم تضمهمه امت تمام 
را گذاشـت بعـد از حـج     خداوند چگونه جمعيتي بيش از صد هـزار نفـر   

پراكنده شوند، آنگاه به پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم دستور داد كه امامـت و  
 –به ادعاي شـما   –اش را در بين عده اي اعالن كند كه مي دانست  يجانشين

  !آنرا مي پوشانند؟
  ! خواسته كه اين وصيت اجراء شود؟پس نعوذ باهللا خداوند هم نمي  



عجيب اينكه بعضي علماي شيعه ادعا كرده اند كه غدير خم جـاي تجمـع   
تمام حجاج بوده است، اين سخني است كه ارزش رد كردن هـم نـدارد زيـر    

  .هركس از شيعيان كه حج كرده مي داند كه اين يك ادعاي دروغ است
  

  :سبب ورود حديث
تي مقصود ايـن حـديث امامـت عظمـي و     ممكن است كسي بپرسد، كه وق

تعيين خليفه و جانشين براي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نيسـت پـس مـراد و    
  منظور آن چيست؟

اهللا عليه سبب يا  رحمةپاسخ اين است كه روايات محمد بن جرير طبري  
علتي كه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم دور از جمع حجاج اين حديث را 

  :ن مي كندفرمودند بيا
هنگامي كه علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه از يمن باز مـي گشـتند بـين      

ايشان و بعضي صحابه رنجش پيش آمده بود كه پيامبر صلي اهللا عليـه وسـلم   
   . براي بر طرف كردن رنجش مذكور اين حديث گرامي را فرمودند

  :ابن جرير طبري با سند خودش نقل مي كند 
تـا اينكـه بـا     طالب رضي اهللا عنه از يمـن بازگشـت   كه وقتي علي بن ابي 

پيامبر صلي اهللا عليه وسلم در مكـه مالقـات كنـد، خـودش زودتـر از سـاير       
همراهان به ديدار رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم شتافت و يكنفـر از يـارانش   

 معـاون  را بر آنان امير تعيين نمود، شخصـي كـه علـي بـن ابـي طالـب او را      
ه بخرچ داد و از پارچه هاي بيـت المـالي كـه    سليقده بود و خودش تعيين كر

  .نو پوشاند يهمراه داشتند هر كدام از همراهان را لباس



يـد كـه   علي به استقبالشان آمد، دو وقتي كه گروه مذكور به مكه رسيدند،  
را سرزنش كرد و گفت اين چه كاري است كه  لباس نو پوشيده اند، معاونش

جلـوه   خـوب در چشـم مـردم   ان لباس نو پوشاندم تـا  به آن: تو كردي؟ گفت
همين اآلن قبل از اينكه خدمت رسـول   تو كار بدي كردي : علي فرمود. كنند

لباسـها را گرفـت و بـه     اواهللا صلي اهللا عليه وسلم برسيم لباسها را برگـردان،  
كه با آنان شده بود از علي  يبيت المال بر گرداند، گروه همراه از اين برخورد

  .نجيده شدندر
  :اهللا عليه مي نويسد هحمابن كثير ر

اين مبحث در باره ورود حديثي دال براين است كه پيامبر صلي اهللا عليـه  « 
باز مي گشتند در  الوداع ةحجوسلم در جايي بين مكه و مدينه هنگامي كه از 

نزديكي جحفه كه به آن غدير خم گفته مي شد خطبه اي ايراد فرمودنـد و در  
لت علي بن ابي طالب را بيان كردند، و از اينكه بعضي همراهان علـي  آن فضي

ي زدند، پيامبرصلي اهللا عليه وسلم از يدر باره او حرفها كه با او در يمن بودند
علي دفاع كردند، علت حرف و حديث همراهانش در باره او اين بـود كـه او   

ظلـم و تنگـي و   با آنها با عدالت رفتار كرده بود، بعضـي هـا ايـن عـدالت را     
   .بخيلي تعبير نمودند، در حاليكه در اين مورد حق با علي بود

و لذا وقتي كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم اداي مناسك حـج را تمـام    
بيـان   هو داشتند به مدينه باز مي گشـتند ايـن موضـوع را در اثنـاي را     كردند،

ير درختي در غـدير  در ز )نهم هجري(ذي الحجه  18كردند، در روز يكشنبه 
و در آن مطالبي مطرح كردنـد، از جملـه از    عظيمي ايراد فرمودند خم خطبه 

فضائل علي و امانت داري و عدالت و نزديكـي اش بـه رسـول اهللا صـلي اهللا     



يعنـي  (عليه وسلم سخن گفتند و بدينوسيله آنچه كه در دل بسياري از مـردم  
   .»بين بردنددر باره علي بود را از  )همان همراهان يمن

  .]5/219البدايه والنهايه [
علـت و انگيـزه    ،برترين كتب تـاريخ تفكر مي كنم با بيان اين مطلب از مع 

اي كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم را وادار كرد بعد از متفرق شـدن سـاير   
مردم و فقط در جمع عده اي از اصحابشان كه اهـل مدينـه بودنـد خطبـه اي     

  .روشن شدضيلت علي سخن بگويند ايراد كنند و از ف
بلكـه ايـن جريـان غـدير و      ،پس بنابر اين موضوع به امامت ربطي نـدارد  

حديث غدير به يك موضوع اختالفي بين علي رضي اهللا عنه و بعضي صحابه 
رضي اهللا عنهم مربوط مي شود كه شايسته نبـوده در جمـع عمـوم مسـلمانان     

  .اعالن شود
گر چنين است پس چرا بيان اين موضوع و مطرح شود كه ا يشايد پرسش 

  . !رفع اختالف را نرفتند در خود مدينه حل كنند؟
و استاد كل  پاسخ اين است كه نبي اكرم صلي اهللا عليه وسلم معلم و مربي 

و عالقـه منـدي    مهارت كامل كه با ماهر طبيبي همچون امت بودند، و  براي 
نـين مـوردي كـه در دل يـارانش     فراوان زخم دلها را مداوا مي كردنـد، در چ 

 نسبت به يكديگر كدورت ايجاد شده و هنوز تا مدينه راه بسياري باقي مانـده 
ايشان با حكمت و فراست پيامبرانه تشخيص دادند كه ماندن اين فضـاي   ،بود

  .شايسته نيست  مكدر تا مدينه، به جو دوستانه و برادرانه صحابه
ان حضور دارنـد وكسـاني كـه حـج     هر دو طرف قضيه با ايش بويژه اينكه 

نكرده يا جهت نگهباني در مدينه باقي مانده انـد، بـه ايـن موضـوع ارتبـاطي      
پـس از آنجـايي كـه    . تا اينكه رفع كدورت در جمع آنان انجام گيـرد  ،ندارند



موضوع نه به عموم مسلمانان مربوط بود تا در عرفـات و منـا و مكـه اعـالن     
 ن شود لذا بهترين جا براي اين آشتيدينه اعالشود و نه به اهل مدينه كه در م

  .ه با يارانشان تنها شدندكنان و رفع كدورت مسير راه مدينه بود ك
در اينجا بالفاصله از فرصت استفاده كردند و مكانـت و جايگـاه علـي را     

كس پيامبر مكـرم صـلي اهللا عليـه     بيان نمودند تا به آن عده تفهيم كنند كه هر
رد و رضايت و خوشنودي ايشـان را مـي خواهـد حاصـل     وسلم را دوست دا

  : پس بايد علي را هم دوست داشته باشد لذا فرمودند كند
يك جمله كوتاه بود اما دلها را شستشو اين  »من كنت مواله فعلي مواله«

تـأخير آن   و وقت مناسب بود، تقديم و داد، اين اعالن مهم در مكان مناسب 
  .به هيچوجه شايسته نبود

ين ترتيب مشخص شد كه موضوع حديث غدير انگيزه خاصي داشته و بد 
به عده خاصي مربوط بوده و هيچ ربطي به تمـام امـت و موضـوع امامـت و     

   .خالفت نداشته است
  :لفظ اضافه در بعضي روايات

عاد من اللهم وال من وااله و«ايات آمده اي كه در بعضي رو و اما لفظ اضافه
بـا ايـن    ،تسـ ا صحت آن بين علماء اختالف نظـر  علي رغم اينكه در »هاعاد

وجود اگر صحت آنرا هم مسلم فرض كنيم باز هم حديث را از داللت سابق 
ديث به معني محبت است ولفظ مولي در ح تآن خارج نمي كند و ذكر مواال

  . و نه امامت
عـاد اللهم وال من أطاعه و«: مي بود مي فرمودبه معني امامت تاگر مواال 

داشته باش و هركس ست ا هر كس از او اطاعت كند او را دوخداي »همن عصا



) دوسـتي ( تدر حاليكه در حديث غدير موال. نا فرماني كند با او دشمني كن
انگيزه ورود حديث مناسب  و را مطرح كردند كه با علت) دشمني(و ضد آن 

 ن نسـبت بـه علـي   رتي بود كه در دل بعضي يارانشاو آن كدو ،و ارتباط دارد
  .رضي اهللا عنه ايجاد شده بود

كدورت از مقـدمات دشـمني اسـت، و خطبـه غـدير عـالج ايـن        طبعا و  
مقدمات بود كه ممكن بود همين مقدمات اگر عـالج نشـود يـا عالجـش بـه      

بين علي و ساير برادارنش از ميان صحابه رضي اهللا عـنهم كـه در    تأخير بيفتد
   .دل شودمني مبر يمن همراهش بودند به عداوت و دشسف

  :الفاظ نادرست ديگر حديث غدير
يـن حـديث در بـاره امامـت     و اما الفاظ دروغ ديگري كه با فرضيه ورود ا

ساخته شده و به آن اضافه گرديده، براي باطـل بـودن آن همـين كـافي      عظما
  .است كه در زمان و مكان و انگيزه ورود حديث دقت و تأمل كنيم

 عيين امام و خليفه مسلمين ايـراد مـي   زيرا اگر اين خطبه و حديث براي ت 
ايراد مي گرديد، يعني در ايام حج كه همـه   يشد حتما در زمان و مكان ديگر

ه حجاج جمع بودند و در عرفات يا منا يا مكـه مطـرح مـي گرديـد كـه همـ      
يا خالفـت و جانشـيني    عظما ر باشند زيرا موضوع امامتحجاج در آن حاض

مه امت مربوط مي شود تصور نمي كنم كساني پيامبرصلي اهللا عليه وسلم به ه
كه خواهان رسيدن به حق و درك و فهم حقيقت باشند بيش از ايـن نيـاز بـه    
شرح و توضيح داشته باشند، حق به لطف و توفيق خداوند روشـن و آشـكار   

  .است



  :روايات ديگر نقض مي شود
ث ممكن است شيعيان امامي ادعا كنند كه دهها حديث ديگر غيـر از حـدي  

غدير هست كه امامت را ثابت مي كند، مي گوييم و دهها حديث صحيح تـر  
  .از آن هست كه اين ادعا را نقض مي كند

شايد بگوييد از علي رواياتي نقل شده كه وصيت به امامت را ثابت مي  -6
كند ما مي گوييم بر عكس از علي رواياتي در كتب ما و حتي كتب شما نقـل  

ايي را رد مي كند، و به صحت خالفـت خلفـاي   شده كه چنين وصيت و ادع
  .سه گانه قبل از خود رضي اهللا عنهم اعتراف مي كند

   :نهج البالغه ادعاي امامت را باطل مي كند
 در كتاب نهج البالغه كه از معتمدترين كتب شيعه است از اينگونه روايات

  :به طور نمونه مالحظه كنيد .وجود دارد فراوان
َدُعـوين َواْلَتِمُسـوا « :نهج البالغه آمده است 92 يا) 91( در خطبه -1
َوَلَعـيلِّ َأْسـَمُعُكْم َوَأْطـَوُعُكْم ملِـْن  ؛َوإِْن َتَرْكُتُموِين َفَأَنا َكَأَحِدُكمْ ....  يَغْريِ 

ْيُتُموُه َأْمَرُكْم, َوَأَنا َلُكْم َوِزيرًا, َخْريٌ َلُكْم ِمنِّي َأِمرياً      .»!َولَّ
اگر مرا رها كنيد چون يكي  ...را به دست آريد مرا بگذاريد و ديگري«

تر از شما نسـبت بـه رئـيس     از شماها هستم، كه شايد شنواتر، و مطيع
حكومت باشم، در حالي كه من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كـه  

  .»امير و رهبر شما گردم
علي رضي اهللا عنه در اينجا از مردم مي خواهد كه از او دسـت بردارنـد و   

اگر واقعا از طرف خداونـد امـام مـي بـود     ! ار نكنند كه خالفت را بپذيرداصر
  .!چگونه جايز بود كه چنين حرفي بگويد؟



ست كه كس ديگري بر شما امـام  بهتر اين ابراي شما  :سپس مي گويد 
اين مطلب مي رساند كه ايشان هيچگونه اطالعي از اين امامت خيـالي   .باشد

   .امت كس ديگري را بپذيردندارد و اال جايز نبود كه ام
همچنين علي رضـي اهللا عنـه در نهـج البالغـه مطلـب ديگـري        -2

ارد، در نامـه ششـم نهـج البالغـه     صريحتر و واضحتر از مطلب قبلي د
ِذيَن َباَيُعوا َأَبا َبْكٍر َوُعَمـَر َوُعـْثامَن َعـَيل َمـا إ«: فرمايد مي ُه َباَيَعنِي اْلَقْوُم الَّ نَّ

ـَام َباَيُعوُهْم َعَليْ  , َوإنَّ َتـاَر, َوالَ لِلَغاِئـِب َأْن َيـُردَّ ـاِهِد َأْن َخيْ ِه, َفَلـْم َيُكـْن لِلشَّ
وْ  وَري لِْلُمَهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر, َفإِِن اْجَتَمُعوا َعَيل َرُجٍل َوَسمَّ ُه إَِمامًا َكـاَن الشُّ

وُه إَِيل َماَخَرَج , َفإِْن َخَرَج َعْن َأْمِرِهْم َخاِرٌج بَِطْعٍن أَ ًىض رِ  هللاِذلَِک  ْوبِْدَعٍة َردُّ
َباِعـِه َغـْريَ َسـبِيِل اْملُـْؤِمنَِني, َوَوالَُّه اهللاُ َمـا َتـوَ   »ىلَّ ِمنُْه, َفإِْن َأَيب َقاَتُلوُه َعَيل اتِّ

اند كه بـا ابـابكر و عمـر و عثمـان، بـا       همانا كساني با من بيعت كرده«
داشــت  همــان شــرايط بيعــت نمودنــد، پــس آنكــه در بيعــت حضــور

اي ديگر برگزيند، و آنكه غايب است نمي تواند بيعـت   تواند خليفه نمي
مردم را نپذيرد، و همانا شوراي مسلمين از آن مهاجرين و انصار است، 
پس اگر بـر امامـت كسـي گـرد آمدنـد، و او را امـام خـود خواندنـد،         

حال اگر كسي كار آنان را نكوهش كند . خشنودي خدا هم در آن است
گردانند، اگـر   تي پديد آورد، او را به جايگاه بيعت قانوني باز مييا بدع

كنند، زيرا كه به راه مسلمانان درنيامـده، خـدا    سر باز زد با او پيكار مي
  .»گذارد هم او را در گمراهيش وامي

علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه در اين نامه خيلي واضـح و روشـن بيـان    
يله شوري انتخاب مي شود و هيچگونه نصـي  مي كند كه امام و خليفه به وس



بنابراين امام كسـي اسـت    . متعال در اين زمينه وجود ندارداز طرف خداوند 
، چنين شخصي شايسته است كه امـام ناميـده   كه خود مردم آنرا انتخاب كنند

  .و إال نهشود 
و امامت اگر از جانب خدا مي بود از علي رضي اهللا عنه ساقط نمـي شـد    

و آنگهـي ايشـان در   . ايشان را انتخاب مي كردند و چه نمي كردنـد  چه مردم
 اينجا خيلي روشن بيان مي كند كه هركس را كـه صـحابه امـام تعيـين كننـد     

ايشـان نيـز جـزو     صحابه رضي اهللا عنهم كـه شايسته است امام ناميده شود و 
ا رضي اهللا عنهم نه تنهامامت و خالفت ابوبكر و عمر و عثمان  صحابه هستند
فه انتخاب كردند و بنا به خلي را و آنان كه با دل و جان بذيرفتند  راضي شدند

خود علـي رضـي اهللا عنـه ايـن تعيـين و انتخـاب مـورد رضـايت و          فرموده
   .خوشنودي خداوند بود

پس اين نصوصي كه از علي رضي اهللا عنـه نقـل كـرديم و آن پرسشـهاي      
ت و ادعاهاي بلنـد بـااليي كـه    عقالني كه مطرح نموديم دروغ بودن آن روايا

امت را متفرق كرده و به دو گروه دشمن با يكديگر تقسيم نمـوده را آشـكار   
   . مي كند

  :مانع لزوم تحقيق در صحت روايات
اما متأسفانه رواياتي از زبان پيامبر صلي اهللا عليه وسلم و اهل بيـت ايشـان   

اونـد متعـال از ميـان    اند كه گويا خد جعل كرده و به مردم چنين وانمود كرده
اهل بيت رضي اهللا عنهم اماماني تعيين نموده كه اعتقاد داشـتن بـه آن امامـان    
وسيله نجات، و اعتقاد نداشتن به امامت آنان حتي اگر انسـان خداونـد را بـه    

  !!.سبب هالكت استيكتايي بپرسند 



و براي اثبات اين مدعا هزاران حديث و روايت ساخته و جعل كرده اند و 
 بهـاي تخيلـي فـراوان وعـده داده و    راي پيروان مكتب واليـت و امامـت ثوا  ب

شـانه خـالي كننـد را از     ! مفتـرض الطاعـه  امامان  اين  كساني را كه از پيروي
  !!.ترسانده اند عذاب دردناك

شيعه ناميدند نا گزير و با شالق اميـد و وعيـد   بنابراين كساني كه خود را  
نند، زيرا جعـل كـاران و روايـت سـازان چنـان      بايد از اين اعتقادات پيروي ك
كـرده و   ند، كه عقل و درك و دانش را بي حسعاطفه اي را شعله ور كرده ا

  !.ازه فكر كردن و انديشيدن نمي دهدبه مردم اج
در حاليكه خداوند انسان را با عقـل و تفكـر و انديشـه عـزت و كرامـت       

خودش را معطل كنـد    سالمي  عقل انسان هيج و شايسته نيست كه ه بخشيد
لذت ايمـان   دنبال اينگونه رواياتي برود كه چشم بسته به و و از كار بيندازد، 

  .شناخت حقيقت را از او سلب كندكيف و 
آري حق وحقيقتي كه سـيد البشـر صـلي اهللا عليـه وسـلم آورده را بايـد        

كـه بـه    يشناخت و قطعا شناخت اين حقيقت با سرگرداني به دنبال دروغهاي
   .هل بيت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم نسبت داده شده هرگز ميسر نخواهد بودا

اگـر در پـي نجـات     !پس اي شيعه دلسوز به خود و خانواده و آينـده ات  
هستي پس قرآن كريم را بدور از روايـات دروغـين بخـوان، تـا اينكـه ديـن       

گرفته حفاظت آنرا به عهده  خودش صحيح را از قرآن كريم كه خداوند متعال
  .بشناسي

  :كتابي كه خداوند در وصف آن مي فرمايد 



{ c d e f g h i   j  lk m    n o p q z ــس   ٤٢: فصلت پ
مبـادا قـرآن را در    ت، قرآن كريم حجت خداوند بر مردم تـا روز قيامـت اسـ   

  .م گاه روايات دروغين زنداني كنيدطلس
  :دروغ بر اهل بيت

نـام اهـل بيـت دروغهـاي بـي       در اين هيچ شك و شبهه اي نيست كه بـه 
اهللا عليـه مـي    هحمـ جعفـر صـادق ر   )امام(شماري جعل شده است، حضرت

  :فرمايد
خداوند رحمت كند بنده اي را كه مـا را دوسـت مـردم بگردانـد، و مـا را      
مورد خشم و غضب مردم قرار ندهد، اما به خدا سوگند اگر مردم خوبي هاي 

تر افتخار خواهند كـرد، و هـيچكس   سخن ما را مالحظه كنند، قطعا به آن بيش
فـيحط  ولكن أحدهم يسمع الكلمة(ي بيابد، نخواهد توانست بر آنان دستاويز

ده تا بـه آن اضـافه   و يك كلمه از ما مي شنود  از آنان  اما يكي« )عليها عرشا
  .»مي كند

  ]8/229الكافي[ 
  :و همچنين مي فرمايد

ليكـذب حتـی إن (ا دارد بعضي كساني كه ادعاي پيروي از ما اهل بيت ر« 
آنقدر دروغ مي گويد كه شيطان هم به دروغهاي او « )الشيطان حيتاج إلی كذبه

  .»احتياج پيدا مي كند
  .297/، رجال كشي ص25/296، بحار األنوار8/254الكافي 

  :اهللا عليه همچنين مي فرمايد هحمجعفر صادق ر)امام(حضرت  



إن النـاس (. »ه فراوانـي دارنـد  مردم به كار دروغ جعل كردن عليه ما عالق«
   )ولعوا الكذب عليناأ

  2/246بحار األنوار
  :مي فرمايد همچنين و
ما از اهل بيتي هستيم راستگو، البته خانواده ما از دروغگويي كه عليه مـا  « 

دروغ ببافد خالي نيست كه ممكن است با دروغ خودش راست ما را از ديـد  
  .»مردم ساقط كند

ن ال نخلو مـن كـذاب يكـذب علينـا, و يسـقط صـدقنا إنا أهل بيت صديقو(
      . )علينا عند الناسه بكذب

  25/287، بحار األنوار108رجال كشي ص 
اهللا عليـه   هحمر با دقت و تأمل، در اين فرموده هاي حضرت جعفر صادق

  :مي توانيم، درك كنيم كه
  !.اينهمه حديث و روايت متناقض با قرآن چرا وجود دارد *
وجـود   ت منسوب به اهل بيت اينهمه تنـاقض چـرا  ان خود روايو در بي *
  .!دارد
و اينهمه روايتي كه اهل بيت را در برابر حكام هر زمان اينقدر ضعيف و  *

  .!ناتوان جلوه داده چرا وجود دارد
يك مسلمان با شنيدن اين جمالت و كلمات زريـن و نـوراني أهـل     حاال  

هـا فيحط علي ةسمع الكلملكن أحدهم ي( :اهللا عليهم كه مي فرمايند هحمبيت ر
چگونـه بايـد بـه راويـان      )ةتاج إلی كذبـليكذب حتی إن الشيطان حي(يا ) عرشا

  .!اعتماد كند انمذهب شيعه و دروغهاي بي شمار آن



كـه  كسـاني  آري اين شكايت تلخي است كه آنان از اطرافيان شان دارنـد   
ل مي كرده و بـه مـردم عرضـه    دور و بر آنان را گرفته و به نام آنان دروغ جع

هميشـه در  آنگونه كه روايات شما تصـوير مـي كننـد ايـن امامـان      . كرده اند
مي زيسته اند پس كي و كجا اين همه حديث و خوف  و ترسشرايط سخت 

  !.را فرموده اند؟روايت 
و آنگهي يك پرسش اساسي اينكه در زمان حيات ائمه چرا دين از روايان  

اين روايات در زمان وجود يك امام بوسيله راويان از امام  زيرا!! گرفته شود؟؟
پس در صورتي كه راويان از امام قبلي روايت نقل مي كنند و !! قبلي نقل شده

  .!بوسيله آن روايات مردم را توجيه مي كنند فايده وجود امام حاضر چيست؟
  

  :از تصوير نادرست روايات شيعه مبراستعلي 
 عنه از آنچه كـه روايـات شـيعه ايشـان را بـدان      ما علي رضي اهللا به عقيده

پاك و مبراست، چهره اي كه روايات شيعه از ايشان به تصوير   توصيف كرده
  !!. ا شخصيت حقيقي ايشان منافات داردكشيده نعوذ باهللا ب

ين خـانواده  علي ابن ابي طالب گل سر سبد قريش و بني هاشم از معززتـر 
ز لحاظ اخالق و شـجاعت از مكـرم تـرين    است، ا هاي عرب به اعتبار نسب

ايشـان  از چهره هاي عرب است و ذرية پاكش هرگز اين تصوير زشتي را كه 
  !.نمي پسندند را اندترسيم كرده 

از علي و خاندانش در روايات شيعيان اثناعشري تصويري كشيده شده كـه  
اين علـي  . زاويه روشن ديگري به چشم نمي خورد هيچ !جز اهانت و خاري

بن ابي طالب در كنار اينهمه عزت و شرافت اجتمـاعي و خـانوادگي تصـور    ا



كه وقتي عزت و شرافت اسالم نيز بدان اضافه شود چـه گـوهر نـابي را    كنيد 
  !!.وس شيعيان و مدعيان پيروي از عليما نه در قاما! مي سازد

آري، علي از اولين كساني بود كه به آغوش اسالم شتافت، و بيست و سه  
 ر حضور پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم و در سايه عطوفـت اسـالم   سال د

اما شگفت انگيز است كه مدعيان محبت و پيـروي اش ادعـا مـي     ،تربيت شد
كنند كه امامتي كه از سوي خدا و رشولش صلي اهللا عليه وسلم به او وصـيت  

خطـر  را اعالن كند، زيرا كه جـانش در  !! اين منصب الهي او ترسيد ،شده بود
اين منصب الهـي و مهمتـر از   (بود، او براي حفظ جان خودش نه تنها امامت 

بيعت نمود، و از آنان زن گرفـت  ! را اعالن نكرد كه با غاصبان امامت!!) نبوت
و به آنان زن داد و فرزندانش را بـه نـام آنـان ناميـد و پشـت سرشـان نمـاز        

  .!!خواند
 :!تامامحضرت حسن و   

) امام اول شـيعيان دوازده امـامي  (طالب رضي اهللا عنه بعد از علي ابن ابي  
شـگفت  امـا   ،پسر بزرگ ايشان حضرت حسن رضي اهللا عنه به امامت رسـيد 

و با رغبت و رضايت خودش بـه نفـع    انگيز است كه  امام دوم با اختيار خود
) در اصل همان امامـت (كافر بود از خالفت ) نعوذ باهللا(كسي كه از ديد شما 

  . !!كرد، تا اينكه به تعبير شما جان خودش را نجات دهدعقب نشيني 
اگر فرضيه شما يعني منصب سلسله وار امامت را بپذيريم به نظر شما ايـن  

پاسخ را به عـاقالن  ! امت را دچار سردرگمي نمي كند؟ ،اقدام حضرت حسن
ما كه در چنين موارد سخني جز اين نداريم كه بگوييم خدايا تـو  . مي سپاريم

منزه از هر عيب و نقصي هستي و آنچه در شأن تو جسارت مستقيم و  پاك و



يا غير مستقيم مي شود ما از آن بيزاريم و مي گوييم اين افسانه امامـت دروغ  
  . و بهتان بزرگي است كه خدا و رسولش از آن بيزارند

 هـر مـذهب،   رسيده كه عاقالنناجازه دهيد بپرسيم كه آيا فرصت آن فرا   
ي خود شان را بر كتاب خدا عرضه كنند و در پرتو نور قـرآن راه  عقايد موروث

آيا فرصت آن فرا نرسيده كه ما خود و خانواده و  !؟هدايت را جستجو نمايند
جامعه را از طلسم اين درياي متالطم روايات دروغـين كـه قرنهاسـت سـبب     

  .!؟تفرقه و اختالف و كينه پروري در ميان امت اسالمي شده نجات بخشيم
ما كه اميدواريم عاقالن بينديشند و تصميم بگيرند و از خداونـد غالـب و    

برتر بعيد نيست كه چنين توفيقي نصيب فرمايد زيرا اهللا يگانه و يكتاست كـه  
  .به راه راست هدايت مي كند

   



  سوم بخش

  تشبيه امامت به نبوت
  آيا امامت مانند نبوت است؟؟

  !!.است ماميان مانند نبوتاامامت از ديدگاه 
شيعيان اثناعشري مدعي هستند كه جز مسئله وحـي امامـت ماننـد نبـوت     
: است، محمد حسين آل كاشف الغطاء يكي از مراجع معاصر شيعه مي نويسد

مانند نبوت منصبي الهي است، چنانكه خداوند متعال هركسي يقينا امامت نيز 
و او را بـا   را از بندگانش كه بخواهد براي نبوت و رسالت انتخاب مـي كنـد  

ست تأييـد و حمايـت مـي كنـد     ه به منزله نصي از جانب خداوند  امعجزه ك
همچنين براي امامت نيز هركسي را بخواهد انتخاب مي كنـد و بـه پيـامبرش    

كند و او را به عنوان امام بـراي مـردم    تور مي دهد، كه با نص او را تعييندس
  .»نمايدمعرفي  و بعد از خودش نصب

  ]58صوهلا صوأة أصل الشيع[ 
قبل از آغاز گفتگو در اين باره اجازه بدهيد كـه توضـيح كوتـاهي در بـاره     

تور عبارت نقل شده از كاشف الغطاء عرض كنم، چرا خداوند به پيامبرش دس
ايد وقتي شما مـدعي هسـتيد كـه امامـت ماننـد      مي دهد كه امام را معرفي نم

را معرفـي نمـي   نبوت است پس چرا خداوند خـودش در قـرآن كـريم امـام     
  !!كند؟؟

خداوند متعال منصب نبوت و رسالت را معرفي كرد و پيـامبر گرامـي اش    
حضرت محمد صلي اهللا عليه وسلم را براي احراز اين مقام تعيـين و معرفـي   
نمود، شما كه مدعي هستيد امامت مانند نبوت است پس چرا خداوند امامـت  



ي را براي آن در قـرآن مشـخص   و امام! را مانند نبوت در قرآن معرفي نكرد؟
  .!نكرد؟

پس اين خود اعتراف است كه دعوي شما متناقض اسـت شـما از يكسـو     
و از سوي ديگر از اثبات اين امـر  !! مدعي هستيد كه امامت مانند نبوت است

  !!در قرآن كريم عاجزيد
  
  :را امامت مانند نبوت حمايت نشد؟چ

بوت مي بود طبق سنت الهي ادعا مي كنيد اگر امامت مانند نكه آنگونه 
مستلزم اين بود كه خداوند صاحب آنرا نصرت مي كرد، زيرا خداوند 
پيامبر گرامي ما حضرت محمدصلي اهللا عليه وسلم را در مقابل قومش 

  :نصرت و ياري نمود چنانكه مي فرمايد
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ش صلي اهللا عليه وسـلم را  رامي اگ آيا قبول داريد كه خداوند متعال پيامبر
بله، مي پرسيم پس چرا امـامي كـه    :نصرت و ياري كرده يا خير؟ اگر بگوييد

در حاليكـه از   ؟نائب پيامبر صلي اهللا عليه وسلم بوده را نصرت و ياري نكرده
  .!ه شما حكم امامت و نبوت يكي استديدگا

اگر بگوييد پيامبرش صلي اهللا عليه وسلم را نصـرت و يـاري نكـرده مـي      
اگـر   .يت هـاي موجـود در تنـاقض اسـت    واقعبا گوييم اين ادعايي است كه 



بـا صـحابه،   ياري كرده، مي پرسيم با چه كسي؟ مي گوييـد   بگوييد نصرت و
كردنـد چـه كسـاني     نصـرت و يـاري  مي پرسيم اين صحابه اي كه ايشان را 

  !!.د چهار نفر يا هفت نفربودند؟ مي خواهيد بگويي
 چنـين سـخن غيـر منطقـي     داشـته باشـد  و دانـش  عقـل  اندكي كسي كه  

در مكه كـه  ! برابر هزاران نفر مقاومت مي كند؟ هفت نفر چگونه در !نميگويد
اگـر   صدها نفر بودند بدليل ضعف شان خداوند دستور هجرت صادر فرمود،

بسـياري از آنـان    يـا اينكـه    !نـام ببريـد   پسبودند از هفت نفر بگوييد بيشتر 
فهميديـد كـه وجـود داشـته انـد امـا        پس  شما چطور !؟شناخته شده نيستند

درست است دهها هزار نفر بوده اند اما جون مي دانيـد كـه    .!؟شناخته نيستند
  !.تناقض مي گوييد پاسخ نداريد

بگوييد ، خداوند پيامبرش را بـا   احت دارند شايدچنانكه روايات شما صر 
مي گوييم شمشير علـي يكـي از هـزاران شمشـيري      !شمشير علي ياري كرده

است كه خداوند اسالم را بوسيله آن ياري كرده، شمشير علي رضـي اهللا عنـه   
به تنهايي اسالم را ياري نكرده است، اگـر شمشـير علـي رضـي اهللا عنـه بـه       

مي داشت بر معاويه رضـي اهللا عنـه پيـروز مـي شـد كـه       تنهايي اينقدر برش 
بشدت نيازمند چنين پيروزي بود، چطور شد كه در زمان پيامبرصلي اهللا عليـه  
 وسلم ذوالفقار علي به تنهايي بر دشمنان پيروز شد اما چند سـال بعـد همـان   

بر معاويه پيروز ) آنهم با پشتيباني امامت و واليت(شخصيت و همان شمشير 
  !!نشد
پرسش ديگر اينكه آيا خداوند پيامبرش صلي اهللا عليـه وسـلم را فقـط در     

بعـد از وفـات هـم ايشـان و ديـن ايشـان را        حيات شان نصرت كرد يا اينكه
مي گـوييم   !كرده؟ياري نصرت و ياري كرد؟ اگر بگوييد فقط در حيات شان 



و  !نصرتي كه نتيجه اش بعد از وفات ايشان ضايع شـود چـه فايـده اي دارد؟   
آيا مقصود از نصرت، شخص ايشان بوده يا دين و شريعتي كـه ايشـان بـراي    

  !.تبليغ آن آمده بودند؟
جهـت اينكـه   بـه   اوند اين دين را چرا نازل فرموده؟سپس مي پرسيم خد 

پس بنابر عقيده شما ايـن   ؟مردم از آن پيروي كنند و به خداوند نزديك شوند
و قـرآن  ديـن   پـس فايـده نـزول   نشـده  هدف چند سال اندكي بيشتر حاصل 

شما ادعا مي كنيـد كـه امـام بعـد از پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم          !چيست؟
هـم   و امامان بعد از ايشـان  !! نتوانسته دين را حفاظت و در جامعه تطبيق كند

و در جامعـه تطبيـق    هيچكدام نتوانستند ديـن را نصـرت و حفاظـت نمـوده    
پايان يافت و امام آخري بنابر عقيده شـما   امامان شما نمايند، تا اينكه سلسله 

عقيـده شـما    بـه  پـس  !!امروز هم پنهان است تااز انظار جهانيان پنهان شد و 
هدف اصلي دين اسالم از آغاز ظهورش تا كنون جز چند سال اندكي تحقـق  

  !!نيافته است
  



  فرار دين
د ظاهر خواهـ   اگر بگوييد باآلخره در آخر الزمان دين بدست مهدي غائب

و كامـل   نمي پرسيم ديني كه خداوند از آسمان نـازل فرمـوده، بزرگتـري    !شد
بـا بزرگتـرين كتـاب     ،بزرگتـرين پيـامبر هـادي   بهتـرين و  با  ،ترين دين الهي

در بزرگترين و مقـدس تـرين    ،براي بزرگترين و بهترين امت تاريخ ،آسماني
ر سـامراء  در غا! براي همين نازل شده كه با حضرت مهدي ،نقطه روي زمين

  !!.يا هر جاي ديگر پنهان بماند؟؟
و اين محروميـت   !؟بيش از هزار سال از آن محروم بماند ت بشري و تمام 

بدليل اينكه شخصيت مناسبي براي اجـراي ديـن   ! همچنان ادامه داشته باشد؟
كه شخصيت مناسب دين را با خودش در جاي امني حـاال  يا اين! وجود ندارد

     .!!و از آن نگهداري مي كند دهبر فضاي آزاد غار يا
مهدي چگونه مي خواهد دين را آشكار كنـد  حضرت پرسش ديگر اينكه  

و به اجرا بگذارد؟ شايد بگوييد خداوند برايش دوستان و مـددگاراني فـراهم   
پرسيم آيا مهدي از امير المؤمنين علي بـن ابـي طالـب بهتـر      مي !خواهد كرد

صلي اهللا عليه وسلم بهتر است كه به عقيـده  آيا مهدي از پيامبرگرامي  !است؟
 !؟شما خداوند براي ايشان ياراني را فراهم نكرد كه دين ايشان را نصرت كند

مؤقتا ايشـان را يـاري   و  !فقط عده اي بودند كه به ظاهر با ايشان همراه بودند
  !!. كردند

پــس شــما معتقديــد آنچــه كــه علــي رضــي اهللا عنــه و برتــر از آن خــود  
گرامي صلي اهللا عليه وسلم از آن محروم بوده يعني دوسـتان و يـاران و   پيامبر

كه ايشـان را نصـرت و يـاري كنـد      ،مددگاران مؤمن و مخلص و قابل اعتماد



پنهـان اسـت    از انظـار مهدي كه از هزار سال پيش تا كنون حضرت سرانجام 
  .!اين شانس را خواهد داشت و اين امتياز را بدست خوهد آورد؟

اوند نصرت و ياري مي كند، پس چرا بـه عقيـده شـما بزرگتـرين     اگر خد 
تاريخ بشر يعني پيامبر گرامي اش حضرت محمد مصطفي صلي اهللا  شخصيت

و امام بعد از ايشان علي ابن ابي طالـب  ! عليه وسلم را نصرت و ياري نكرد؟
در حاليكه هزاران حـديث و روايـت    !؟رضي اهللا عنه را نصرت و ياري نكرد

ايشـان را همچـون پيـامبر     ،فرضـيه امامـت   آنهمه  بزرگنمايي شما با دروغين
اهللا عليه وسلم معرفي مي كند، كه گويـا جـز منصـب نبـوت در      گرامي صلي

 صـلي اهللا عليـه وسـلم    عظيم الشـأن  تمام خصائص و فضائل همچون پيامبر 
  !!است بوده
د كـه  بـود آيـا شايسـته نبـو     اينهمه فضـيلت و مكانـت را دارا    اگر ايشان 

خداوند ايشان را نصرت و ياري مي كـرد و چشـمش را بـا يـك نصـرت و      
و  ،عزيـز و سـربلند   انپيروزي قاطعانه خنك مي نمود كه در نتيجـه آن مؤمنـ  

  .!؟ندخوار و ذليل مي شد انكافر
علي هميشه ضعيف و ناتوان و مظلوم ) بازهم بنابر روايات شما(پس چرا  

في اصـ ايـن او  نه را نعوذ باهللا پاك و مبرا ازما كه علي رضي اهللا ع !؟باقي ماند
اجـازه بدهيـد پرسـش مشـابه     ! مي دانيم كه شما او را بدان توصيف مي كنيد

امامتي كه هدف و مقصود آن محقق نشود چـه نفعـي    :ديگري مطرح كنيم كه
  !دارد؟



  ادعاي امامتنقض 
ي يك پرسش ديگر اگر علي رضي اهللا عنه از طرف خداوند امام بود و او م

امامت اصـلي از اصـول ديـن اسـت و     دانست كه امام است و مي دانست كه 
دين جز با امامت كامل نمي شود و هركس به آن عقيـده نداشـته باشـد كـافر     

   ...است پس چرا
  : مال باقر مجلسي از شيخ مفيد نقل مي كند كه 
تمام شيعيان امامي اتفاق نظر دارند، كه هركس امامـت يكـي از امامـان را    «
نان واجب كـرده قبـول نداشـته باشـد،     كار كند و اطاعتي را كه خداوند از آان

اين است كه در آتـش دوزخ هميشـه    مستحقو  شخصي كافر و گمراهچنين 
  . »فهو كافر ضال مستحق للخلود فی النار« .جاويدان بماند

  .نقل كرده است 8/366اين قول را در بحار األنوار  مجلسي ،المسائل از شيخ مفيد
  :وسي امامي مي نويسدط 
 ، انكـار نمـودن نبـوت    و رد كردن و انكار نمودن امامت ماننـد رد كـردن  « 

   .»و جحدها سواء مة و جحدها كدفع النبوةو دفع االما» «عين يكديگر است
  358االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ص

پرسش اين است كه وقتي علي رضي اهللا عنه مي دانست كه امامت اينقـدر  
سه گانـه در كنـار    سال خالفت خلفاي 25ت پس چرا درتمام دوران مهم اس

و مانند پيامبر گرامي مان صلي اهللا عليه وسلم در زمين وسيع  !آنان باقي ماند؟
خدا هجرت نكرد تا بـراي خـودش يـار و يـاور و مـددگار بيابـد و بـه اداي        

دند كه در پيامبر گرامي مان صلي اهللا عليه وسلم وقتي دي !مسئوليتش بپردازد؟



مكه تبليغ دين ممكن نيست و مردم ايشان را ياري نمي كنند به مدينه منـوره  
  !هجرت كردند، علي ابن ابي طالب چرا اينكار را نكرد؟

وقتي خلفـاي سـه    ،پرسش ديگر اينكه بنابر عقيده شما و فتواي شيخ مفيد 
ه يكي بعد از گانه بدليل انكار امامت كافر بودند و نه تنها منكر امامت بودند ك

اين منصب را غصب و اشغال مي كردند پـس علـي ابـن ابـي طالـب       يديگر
وقتي مي دانست آنان كافر هستند چرا ! رضي اهللا عنه چرا با آنان بيعت نمود؟

اگر علي ! سال حكومت شان پشت سرشان نماز مي خواند؟ 25در تمام مدت 
مي دانست كـه احكـام   ابن ابي طالب رضي اهللا عنه آنها را كافر مي دانست و 

ابـوبكر   در زمان حكومتكه امام كافر اجراء نمي شود، پس چرا از كنيزهايي 
! صديق رضي اهللا عنه از قبيله بني حنيفه گرفته شده بود همسر انتخاب نمود؟

جريان ازدواج ايشان با حنفيه و اينكه از او فرزندي به نام محمد معـروف بـه   
  .يازي به استدالل نداردشد شهرتش نمحمد بن حنفيه متولد 

و آنگهي علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه امامي كه به عقيـده شـما منكـر    
امامتش كافر است چگونه راضي مي شود كه دخترش ام كلثوم را بـه ازدواج  

 و مرتـد و منـافق   در حاليكه به عقيده شما نعوذ باهللا عمر كافر !؟عمر در آورد
وم كه از جانب خدا، امام تعيـين شـده   معص است؟ يك مسلمان بلكه يك امام
مي دهد، چه با رضايت و چـه بـا زور، بـر     يچگونه دخترش را به مرد كافر

مرتضـي  (دختـر علـي   ) فاروق رضي اهللا عنه(فرض اينكه به ادعاي شما عمر 
نـد و  اين امام چگونه از دخترش دفاع نمي ك !را با زور گرفت) رضي اهللا عنه

خـالص نمـي   !!! ك مرد كـافر و ظـالم و غاصـب   ي )نعوذ باهللا(او را از چنگ 
يق بـه  آيا عقلها به كار نمي افتد و حقـا  ،با عاقالن است ما  روي سخن! ؟كند

  .اين روشني را درك نمي كند؟



  
  !:علي فرزندانش را به نام خلفاء مي نامد

ن هم اكتفا نكرد بلكـه فرزنـدانش را   ابن ابي طالب رضي اهللا عنه به اي علي
ناميد، كسـاني   -فارو به تعبير مفيد و مجلسي و همفكرانشان ك -به نام خلفاء

كه خالفت را از او غصب كردند و مانع اجراي وصيت خدا و رسولش صلي 
مهـاي ابـوبكر و عمـر و    آري علي فرزنـدانش را بـه نا   .!!اهللا عليه وسلم شدند

 كه نام دشمنان پرسش اين است كه چه چيزي او را مجبور كرد !!.عثمان ناميد
  ! خودش را هر روز در خانه اش بشنود و بر زبان بياورد؟

در اينجا ما از كتب معتبر خود شما فقط به معرفي كساني مي پـردازيم كـه   
اسم شان ابوبكر و عائشه رضي اهللا عنها بوده زيرا به عقيده شما ابوبكر اولـين  

  كسي بوده كه خالفت را از اهل بيت غصب كرده است؟
هره هاي علمي جهان تشيع كه شما شيعيان اثناعشـري  يكي از بارزترين چ 

اصطالحا او را شيخ مفيد مي ناميد ليست فرزندان علي ابن ابي طالـب رضـي   
  :اهللا عنه از جمله ابوبكر را ذكر مي كند، ايشان مي نويسد

از ديگر فرزندان علي رضي اهللا عنه محمـد االصـغر اسـت كـه كنيـه اش      «
درشان حسين عليه السالم است كه هردو با براابوبكر است و ديگري عبيداهللا 

   .»شهيد شدند، ما درشان ليلي بنت مسعود الدرامي است در كربالء
  : و يعقوبي مؤرخ شيعي در باره علي رضي اهللا عنه مي نويسد 
عبيـداهللا و ابـوبكر كـه از    ايشان چهارده فرزند پسر داشت حسن، حسين، «

ه از بنـي تمـيم   يـ لي بنت مسـعود حنظل اين دو نسلي باقي نماند، مادر شان يع
  .»بود

  .2/213تاريخ يعقوبي ج 



ذكر خبر الحسين ابن علي ابـن  «: زير عنواناز ابو الفرج اصفهاني شيعي و  
  :مي نويسد» ابي طالب مقتله و من قتل معه

يكي ديگر از كساني كه با حضرت حسين شهيد شدند، ابوبكر بـن علـي   « 
ذكر ) طبري(أبو جعفر . لي بنت مسعود بودابن ابي طالب است كه مادرش يع

كرده كه مردي از همدان او را كشت، والمدائني نوشته است كـه جسـد او در   
مشخص نشده كه چه كسي او را به شهادت رسـانده   اما ميان شهداء پيدا شده

   .»است
   .چاپ دارالمعرفه بيروت 142مقاتل الطالبين ص

   .582و جالء العيون از مال باقر مجلسي ص
چه دليلي محكمتر و روشنتر از اين كه علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه و  

ابوبكر صديق رضي اهللا عنـه بـا هـم رابطـه محبـت و صـميمت و اخـوت و        
برادري داشته اند، وعلي رضي اهللا عنه با ديـد تعظـيم و احتـرام بـه حضـرت      

  . مي نگريسته است ديق رضي اهللا عنهابوبكر ص
بزرگترين فرزند علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه حضرت حسن مجتبـي   

كه دومين امام معصوم شماست، فرزند فاطمه زهراء و نوه گرامـي رسـول اهللا   
  .را به همين نام گرامي ناميده استصلي اهللا عليه وسلم نيز يكي از فرزندانش 

   :مورخ شيعي مي نويسديعقوبي  
 ......كه مادرش خوله بـود، ) مثني(فرزند پسر داشت، حسن  حسن هشت« 

  . »و ابوبكر و عبدالرحمن و طلحه و عبيداهللا
    240ص 1منتهي االمال ج 228ص 2تاريخ يعقوبي ج 

  :و ابو الفرج اصفهاني مي نويسد



ابوبكر بن حسن بن علي ابن ابي طالب نيز از كساني بود كه با حسـين در  «
   .»شهيد كرداو را  عقبة الغنوی، كربالء به شهادت رسيد

  .87مقاتل الطالبين ص
تـاريخ  مسـعودي  و حسين بن علي نيز يكي از فرزندانش را ابوبكر ناميد،  

حسين در كـربال  حضرت نويس شيعي وقتي از كساني سخن مي گويد كه با 
  : شهيد شدند مي نويسد

،  لي اكبـر ع ند در كربال به شهادت رسيدبن علي سه تا از فرزندان حسين «
  .»عبداهللا الصبي، و ابوبكر

  263يه واالشراف صبتنال
  :همچنين آمده است كه

  .»كنيه زين العابدين بن حسن ابوبكر نيز بوده است« 
  2/74ج ةكشف الغم 

روف به حسن مثنـي  معو همچنين حسن ابن حسن بن علي بن ابي طالب 
ني از محمـد بـن   اصـفها را ن مطلـب  از فرزندانش را ابوبكر ناميد، اي نيز يكي

  :علي حمزه علوي روايت مي كند كه
حسن بن علي ابن ابي طالـب كشـته   از كساني كه با ابراهيم بن حسن بن «

  .»بن حسن بوده است) مثني(ابوبكر بن حسن  شد يكي
موسي كاظم نيز يكي از فرزندانش را ) امام(و امام هفتم شيعيان اثناعشري  

   .ابوبكر ناميده است
  :اني مي نيويسدأبوالفرج اصفه

نيـز ابـوبكر   ) الرضا امام هشـتم شـيعيان اثناعشـري   (كنيه علي ابن موسي « 
  .»بود



  : هروي روايت است كه گفت عيسي بن مهران از ابو الصلتاز  
أله چنين در اين مس ماابوبكر : گفتم: من مسأله اي پرسيدروزي مأمون از «

ابوبكر شـما كيسـت؟    گفته، عيسي بن مهران مي گويد از ابي الصلت پرسيدم
   .»علي بن موسي الرضا كنيه اش ابوبكر و مادرش ام ولد بود: فرمود

   561و  562مقاتل الطالبين ص 
  :و اما اسم عائشه

موسي كاظم امام هفتم شيعيان اثناعشري نام يكي از دختـرانش را بـه نـام     
ن دختر ابوبكر صديق عائشه صديقه ناميد، اين مطلب را شيخ مفيد زيـر عنـوا  

نقل كـرده اسـت، مـي    » اوالد موسي بن جعفر و طرف من اخبارهم دذكر عد«
  :نويسد

ابوالحسن موسي عليه السالم سي و هفت فرزند پسر و دختـر داشـت از   « 
  .»وعائشه و أم سلمه... و فاطمه... جمله علي بن موسي الرضا عليه السالم

    2/90كشف الغمه ج 242الفصول المهمه  303و  302االرشاد ص
و همچنين علي بن محمد الهادي ابوالحسن امام دهم شيعيان اثناعشري نيز 

   .»يكي از دخترانش را عائشه ناميده بود
  :شيخ مفيد مي نويسد

فـوت نمـود و در منـزل    ه 254ابوالحسن عليه السالم در ماه رجب سال « 
فرزنداني كـه از ايشـان بـه جـاي مانـده يكـي        .خودش در سامرا دفن گرديد

  .»و يكي ديگر دخترش عائشه بود)... عسكري(حسن  ابومحمد
  .283والفصول المهمه ص 334كشف الغمه ص

اهـل بيـت هيچگونـه كينـه اي از      كـه  پس اين منابع شيعه تاييد مـي كنـد   
خاندان صديق بويژه اميرالمؤمنين ابوبكر صديق و ام المؤمنين عائشه صـديقه  



را به نام مبارك و گرامي اين  ا در دل نداشتند ولذا فرزندانشانمرضي اهللا عنه
  .چهره هاي ماندگار تاريخ نام گذاري مي كردند

بود، و اين امامت حق مسلم اهل بيت مـي  مي اگر واقعا امامتي در كاري   
بود و بوسيله اين شخصيتها غصب مـي شـد قطعـا اسـم ايـن شخصـيتها بـر        

رزندانشان زبانشان جاري نمي شد چه رسد به اينكه بهترين عزيزانشان يعني ف
را به نام آنان بنامند كه در داخل خانه و در جمع خانواده هميشه اين نامهـا را  
بشنوند و بر زبان بياورند، اين يكي از بزرگترين دالئلي اسـت كـه ثابـت مـي     
كند اين ادعاهاي موجود در روايات شما دروغ و ساختگي است مگـر اينكـه   

ان را متهم كنيم كه از روي تقيـه و  شما مدعي هستيد امامكه نعوذ باهللا آنگونه 
ان نامگـذاري  دروغ و برخالف ميل باطني شان فرزندانشان را به نام دشمنانش

  .كه اين از شأن و شخصيت اهل بيت بسيار بعيد است!! كرده باشند
كسي كه خود را شيعه و پيروان و دوسـتدار اهـل بيـت معرفـي مـي كنـد       

پـاك و   يتي را بـه ايـن انسـانها   چگونه به خود جرأت مي دهد كه چنين اهان
نمونه هاي عزت و شرافت نسبت دهد، اهـانتي كـه بـه خادمـان ايـن      و نخبه 

رسد به كسانيكه از سالله پاك بزرگواران هم نسبت دادنش ناپسند است، پس 
م صلي اهللا عليه وسلم و دخت گرامي ايشـان هسـتند و بـر عـزت و     نبي مكر

و يت شده اند چگونه چنين اهانت سربلندي و شجاعت و مردانگي اسالم ترب
از  خـدايا  !يـد را به اين انسانهاي الگو ونمونه و پاك نسبت مـي ده  يكسرشأن

  .تمام اهل بيت و ذريه طاهر شان راضي و خوشنود باش
  



  !شودردار مي از امامت دستبرض حسن 
اجازه دهيد اين پرسش بديهي را مطرح كنيم كـه اگـر ديـن بـدون امامـت      

چگونه از امامت دستبردار مـي   عليحسن ابن م دوم شما اماناقص است پس 
و براي حفاظت جان خودش چگونه راضي مي شود كـه در حيـات و   ! شود؟

ان در حاليكـه بـيش از چهـل هـزار نيـروي      شاي در جلو چشمان و با موافقت
  .!!كفرحكومت كند -بازهم به ادعاي شما -بگذارد ! جنگي در اختيار دارد؟

آيا مـي توانـد    !ردگا جهانيان به امامت منصوب شدهكسي كه از طرف پرو 
ونعوذ باهللا  !؟از مأموريتي كه خداوند خودش او را تعيين كرده شانه خالي كند

  .!؟خودش سالم بماند ند تا اينكه جانمردم را به زير سلطه كفر بكشا
بر فرض اينكه مردم به امامت  -اساسا صلح ايشان با معاويه رضي اهللا عنه 

نـد كـه كنـاره    كه همه مردم باور داشـته ا معنايش اين است  -ي بودندمعتقد م
در ايمان آنها نخواهد داشت و إال گيري حضرت حسن از امامت هيچ تأثيري 

 حسن بن علي و ابن دخت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم كه از هرگونه گناه
 و! مي شد كه سبب كفر تمام امت شودهرگز راضي ن! و خطايي معصوم است

د كـه  و در حـالي از دنيـا بـرو    !خودش چند سال بدون امامـت زنـدگي كنـد   
  !! مهمترين اصل از اصول دين را ضايع كرده باشد

آيا مي توان تصور كرد كه بنده مسلمان آنهم امام منصوب از طـرف خـدا    
 يـت اهللا آ! از دين و عقيده اش عزيزتر و مهمتر باشد؟برايش  شخصيزندگي 

ا با نظام شاهنشاهي در ايران اعالن كرد و خـودش  خميني مخالفت خودش ر
 ،را در معرض خطر جدي قرار داد تا اينكه به حكومت مـورد نظـرش برسـد   

  !خميني از حضرت امام حسن شجاع تر بود؟ آيت اهللاپس آيا 



در نظام سرباز وظيفه در بسياري از كشور هاي جهان چـه موقـت و چـه     
ي به زير پرچم كشوري در مي آيـد در  دائم مي بينيم كه يك سرباز نظامي وقت

صحنه هاي جنگ براي تحقق اهداف كشورش جان خودش را به خطـر مـي   
پس آيا حضرت حسن اين امـام معصـوم و    !اندازد و به آغوش مرگ مي رود

 !؟به اندازه يك سرباز هم به امامت خودش معتقد نبود ،منصوب از طرف خدا
ت و توانايي و آمادگي براي فـداكاري  به اندازه يك سرباز هم قدر نعوذباهللا و

  !د؟صت آن نرسيده كه عقل ها و وجدانها بيدار شوآيا فر! نداشت؟



  چهارم بخش 
  عصمت

  :عصمت امامان از ديدگاه شيعيان اثناعشري
شيعيان اثناعشري ادعا مي كنند كساني كه آنها عقيـده بـه امامتشـان دارنـد     

  .ندپاكشتباه و فراموشي معصوم نيز هستند يعني از هر گناه و خطا و ا
  :محمد رضا المظفر از علماي معاصر شيعه اثناعشري مي نويسد 
ما عقيده داريم كه امام مانند پيامبر است و الزاما از هرگونه سهو و خطا و « 

  . »فراموشي نيز پاك مي باشد
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اينكـه   بـراي  اين ادعا از دو حالت خالي نيست يا راست اسـت يـا دروغ،   
مشخص شود بايد زندگي عملي اين افراد را با راست و  دروغ بودن اين ادعا 

دقت مطالعه كنيم، از امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضـي اهللا عنـه شـروع    
  :مي كنيم و خيلي كوتاه و خالصه مرور مي كنيم

  !زندگي علي امامت را نقض مي كند
لم وفـات كردنـد و صـحابه    هنگامي كه پيامبر گرامي صـلي اهللا عليـه وسـ   

برگزيدنـد، و   صديق رضي اهللا عنه را به خالفـت   ابوبكر) وطبعا عموم مردم(
علي نيز در بين مردم و در كل اين جريانات وجـود داشـت موضـع علـي در     

  قبال آنچه كه پيش آمد چه بود؟ اقدامات و عملكرد علي رضي اهللا عنه را بر 



  :مي شماريم
  .يعت كردبا ابوبكر رضي اهللا عنه ب -1
تا وقتي ابوبكر رضي اهللا عنه زنده بود پشـت سـر ايشـان نمـاز      -2

 .خواند

طبق ادعاي بعضي ها امامت ابوبكر نادرست، جنگ بـا مرتـدين    -3
به رهبري ابوبكر رضي اهللا عنه نادرست و كنيزهايي كه از ايـن جنگهـا   

اما علي رضي اهللا عنه بر خـالف ايـن   ! بدست آمده بود غير شرعي بود
كـرد يعنـي حنفيـه از قبيلـه بنـي      ز آن كنيزها همسري انتخاب ادعاها ا

فرزندي بنام محمد معروف به محمد بن حنفيـه متولـد   او ه كه از حنيف
 .شد

علـي رضـي اهللا عنـه     )چنانكه در نهج البالغه نامه ششم آمـده ( -4
 .بيعت با خلفاي سه گانه را درست مي دانست

ت كـرد و تـا   علي رضي اهللا عنه با عمررضـي اهللا عنـه نيـز بيعـ     -5
 .زمانيكه ايشان زنده بود پشت سرش نماز خواند

اينكـه   از تـرس  علي رضـي اهللا ) آمده....در نهج البالغه چنانكه( -6
مبادا به ايشان آسيبي برسد به عمر فاروق مشورت نداد كه شخصـا بـه   

 .جنگ ايرانيان برود

چنانكه در كتب شيعه و سني آمده علي رضي اهللا عنه اسم سه تا  -7
دانش را به نامهـاي ابـوبكر و عمـر و عثمـان رضـي اهللا عـنهم       از فرزن

 .نامگذاري كرد

چنانكه در كتب شيعه آمده دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمـر   -8
 .فاروق رضي اهللا عنه در آورد



براي انتخاب فاروق ي كه عمر ه ابه شركت در شوراي شش نفر -9
 .راضي شد و عمال شركت كرد آنرا بيشنهاد نمودخليفه 

ه سوم نيز بيعت كرد خليفذي النورين علي رضي اهللا عنه با عثمان  -10
  .ايشان زنده بود پشت سرش نماز خواندو تا زمانيكه 

عملكرد علي رضي اهللا عنه مشتمل بـر گفتـار و   بارزترين اين ده مورد  
تمام ايـن عملكـرد هـاي     ه بس كردار ايشان است، اگر ايشان معصوم بود

اگر اين عملكرد ها درست باشد پس ادعـاي   و ،امام معصوم درست است
امامت باطل است، زيرا معصـوم كـار اشـتباه انجـام نمـي دهـد و حـرف        

كفـر يـا تأييـد كفـر باشـد، و اگـر ايـن         خصوصا اگـر اشتباهي نمي گويد 
عملكرد ها اشتباه باشد پس علي امام نبوده است، زيرا به ادعاي شما امـام  

   .صوم استاز ارتكاب هرگونه خطا و اشتباه مع
زيرا انكار امامت، يا آنرا به غير اهـل آن سـپردن از ديـدگاه تمـام شـيعيان      
اثناعشري كفر است و علي رضي اهللا عنه با اين عملكردها نعوذ باهللا گويا بـه  

  .كفر راضي مي شود
آنچه كه مالحظه فرموديد يعني مجموعه عملكرد هاي علي رضي اهللا ثابت 

طرف خداوند امام نمي دانست، بلكـه امامـت    مي كند كه ايشان خودش را از
اين آنچه كه ايشـان انجـام داده يعنـي     را از اختيارات شوري مي دانست بنابر

سـال خالفـت خلفـاي سـه گانـه رضـي اهللا        25طي(مجموعه عملكرد ايشان 
كامال درست و طبيعي بوده است و ايشان خيلـي مردتـر و شـجاعتر و    ) عنهم

طرف امام بداند اما در عين حـال از  يك ش را از مؤمن تر از آن بوده كه خود
اعالن امامتش عاجز بماند، يا كارهاي نادرست مخالفينش را تأييد كنـد و بـر   
خالف ميل و عقيده باطني اش با آنـان بيعـت كنـد و پشـت سـر آنـان نمـاز        



بخواند، و فرزندانش را به نام آنان بنامد، و فقـط بخـاطر نجـات خـودش بـه      
ناعشري نعوذ باهللا بيست و پنج سال كفر و نظام حاكم كفار را عقيده شيعيان اث

  .!!ببيند و در زير پرچم آن زندگي كند
تواند چنين كاري كسي كه كمترين آشنايي با دين و علم شرعي دارد نمي  

ادعـاي   بـه  بكند چه رسد به كسي كه از جانب خدا امام تعيين شـده باشـد و  
ر گرامي صلي اهللا عليـه  جانشيني پيامب شما اصال هدف امامتش بر پايي دين و

تـرين قهرمانـان   در واقع ايشان از بهترين صحابه و يكي از به و!!. وسلم باشد
  .ميدانهاي جنگ باشد

بن ابي طالب رضي اهللا عنه در كنار ساير صحابه بزرگوار رضـي   علي ،آري
ع از و دفـا  ،اهللا عنهم براي سربلندي اسالم و به اهتزاز در آمدن پرچم توحيـد 

مقدسات اسالم در راه خدا آنقدر جهاد كردند كه مردم گروه گروه به دين اهللا 
داخل شدند، اما چطور ممكن است كه به ادعاي شيعيان اثناعشري وقتي كاخ 
اسالم دارد خراب مي شود ايشان نه تنها تماشاچي اين خرابي باشد كه حتـي  

ت  زيـرا كـه امامـ    -در خراب كردن كاخ اسـالم و بلكـه كنـدن ريشـه اسـالم     
دشمنان اسالم همكاري كنـد و  با  -نعوذ باهللا  اسالم است دين لمهمترين اص

   .!!مشاور آنان قرار گيردو با آنان بيعت نمايد و حتي همكار 
و آنگهي حسن ابن علي بن ابي طالب رضـي اهللا عنـه كـه امـام دوم شـما      

كه دهها هـزار  و با وجود اين !شيعيان اثناعشري است از امامت دست مي كشد
مرد جنگي و هوادار در اختيار دارد زمام امـور را بـه دسـت رقيـب خـودش      
معاويه رضي اهللا عنه مي سپارد اگر ايشان معصوم بوده و امامت را به معاويـه  

باهللا يـك   رضي اهللا عنه سپرده و به اين امر راضي شده كه به ادعاي شما نعوذ
عصـمت و امامـت را نقـض مـي     كافر بر امت حكمراني كند اين كردار خود 



واگر معصوم نبوده و اين كار را كرده پس امام نيست زيـرا كـه عصـمت    . كند
  .در نزدش از شروط امامت است

  يك تناقض ديگر
امام هشتم شما علي موسي الرضا چگونه مي پذيرد كه ولـي عهـد مـأمون    

  ! باشد؟
 ،نروشن است كه ولي عهدي و نيابـت يـك غاصـب خالفـت را پـذيرفت     

مشـروعيت   ،تراف به مشروعيت اوست، و به عقيده شما به غاصب امامـت اع
اگر امام هشتم شما معصوم بوده پس كردار ايشـان دليـل   !! بخشيدن كفر است

و اگر معصـوم   !و اين خود نقض امامت است !بر صحت خالفت مأمون است
نيوده پس امام نيست زيرا عصمت در مذهب شما از شروط امامـت اسـت، و   

ت كه اگر امامت يكي از امامان شما مختل شود تئـوري امامـت بـه    روشن اس
  . طور كلي مختل مي گردد

ي بود كه خواستيم موضوع را روشن كنيم و اياينها نمونه هاي كوتاه وگذر 
إال دالئل و تناقضات در مذهب شيعه اثناعشري آنقـدر فـراوان اسـت كـه در     

ش را به كسي بسپارد كـه  ايد اختيار خودشمارش نمي گنجد و انسان عاقل نب
و روز حساب و  ،او را از پيروي حق محروم كند، زيرا كه زندگي كوتاه است

د گرفتن قطعـي و يقينـي   ، و پاداش خوب يا  بروبرو شدن با خداوند نزديك
از خداوند مي خواهيم كه حق را به رنگ حق و باطل را به رنگ باطل . است

و اجتنـاب از باطـل را بـه مـا عنايـت      د، و توفيق پيروي از حـق  انبه ما بنماي
  .آمين. فرمايد

  



  پنجم بخش

  تقيه
كساني كه اينهمه حديث و روايت جعل كرده و به اهل بيت نسبت داده اند 
براي حمايت از دروغهايشان عقيده عجيـب و شـگفت انگيـزي را سـاخته و     

ـ   د از وارد دائره دين كرده اند، غافل از اينكه چنين عقيده اي نه تنها نمـي توان
لكـه  امامت حمايت كند كه برعكس بطالن امامت را آشـكارتر مـي كنـد، و ب   

مي كند، آري اين عقيده، عقيده تقيه است يعنـي دروغ   متأسفانه دين را بدنام 
  .از روي قصد و عمد

نمـي   كساني كه اين احاديث را ساخته اند، طبعا در يكجا و در يك زمان  
يكي از آنان دروغـي سـاخت و بـه امـام     و هم نظر نبوده اند، پس اگر زيسته 

نسبت داد و ديگري دروغ ديگري مخالف دروغ اول به همان امام نسـبت داد  
پس وقتي تعارض و تناقض اين دو دروغ با هم آشـكار شـد راه حلـش ايـن     

  !!است كه گفته شود امام تقيه كرده است
  :تقيه شرعي

در شـرايط   البته در شريعت حالـت خاصـي را خداونـد در نظـر گرفتـه و     
كه براي نجات جان خـودش  خاص واستثنايي به بنده مؤمن اجازه داده است 

ايـن چنـين دروغـي در     دهـد،  تبگويد كه جـانش را نجـا   دروغي مي تواند
شـبيه حـالتي كـه كسـي مجبـور شـود از شـدت        ( شرايط خاص  اسـتثنايي  

گرسنگي براي سد رمق مثال گوشت خنزير بخورد كـه طبعـا خداونـد بـه او     
  .مباح است و نه واجب) زه داده استاجا



اما تقيه اي كه شيعيان اثناعشري ساخته و جزو دين قرار داده انـد واجـب    
اما !! است كه طبق روايت شيعه هر كس آنرا ترك كند دين را ترك كرده است

ستفاده نكند، زيرا تقيه شرعي ممكن است كسي در تمام عمرهم يكبار از آن ا
  :وند متعال مي فرمايداست، چنانكه خدا مباح 

 { m n o p q r   s t u  v w x y z 
{ | }     ~ _ ̀ a b c d e  z ١٠٦: النحل   
در تفسـير آيـه   طبري از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت كرده كه ايشان  

خداوند خبر داده كه هركس بعـد از مـؤمن بـودنش كـافر      :فرمودكريمه فوق 
بزرگ است، پس هركس مجبور شود  شود پس بر او غضب خداوند و عذاب

تا اينكه بدينوسـيله   ،و چيزي به زبانش بگويد كه قلبش به ايمان مطمئن باشد
از دشمنش نجات يابد پس هيچگونه مالمتي بر او نيسـت زيـرا كـه خداونـد     

به آنچه كه دلهايشان به آن محكم باشـد مؤاخـذه مـي    ) فقط( متعال بندگان را
  .تفسيرطبري  .»كند
 ´µ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ }: د متعال مي فرمايدو خداون 

¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿    À Á Â  ÄÃ Å Æ ÈÇ É 
Ê Ë Ì z ٢٨: آل عمران   
در تفسـير  ايشـان  طبري همچنين از ابن عباس رضي اهللا عنهما آورده كـه   

ــه كريمــه  ــود µ´ z ³ ² ± °̄  ® ¬ }آي ــد «: فرم خداون
نند يا اينكه به جاي مـؤمنين  متعال مؤمنين را نهي فرمود كه با كفار مالطفت ك

كفار را دوست پنهاني بگيرند، مگر اينكه كفار بر مؤمنين غالب باشـند كـه در   
بـا  در ديـن  ) طبعا(كنند اما ) يا مدارا(با آنان مالطفت ) مي توانند(آن صورت 



 ÄÃ   Â  Á  À     ¿z  }  و اين است معني آيـه كريمـه  » .آنان مخالفت كنند
» إال«و سـپس بـا    شـده   هر دو آيه كريمه اول اصل ذكر پس در. ٢٨: آل عمران

مباح بودن مستثني است پس روشـن   ، كه معني اشه استاستثناء را جدا كرد
 همـان تقيـه شـرعي در   و ايـن   ستثناء نه امر شرعي است و نه دين،است كه ا

حالت استثنايي است كه خداوند اجازه داده در هنگام ضرورت از آن اسـتفاده  
  .شود
   :شيعه اثناعشري تقيه
كـه در بـاره مشـروعيت و    ! ن اثناعشـري ديـن اسـت   اما تقيه در نزد شيعيا 

  : آن رواياتي ساخته و به اهل بيت نسبت داده اند، از جمله اهميت
 ةإن التقيـ«: اهللا عليه روايت شده كه فرمودنـد  هحمجعفر صادق ر )امام(از  

و اينكـه  )!! در صـد  90يعنـي  (ديـن اسـت   تقيه نه دهـم   »عشار الدينأتسعة 
  ."هركس تقيه نكند دين ندارد" »له ةال دين ملن ال تقي« :فرمودند

التقيه «: فرمودند اهللا عليه حمةمحمد باقر ر )امام(همچنين ادعا مي كنند كه 
  .»تقيه دين و دين پدران من است» ديني و دين آبائي

  .باب تقيه 2/217اصول كافي   
متأسفانه علماي مـذهب اثناعشـري   . بيزارند اين روايات طبعا اهل بيت از  

نمـاز اصـلي در ديـن قـرار داده      اين عقيده را نه تنها پذيرفته بلكه آنرا همانند
  .!اند
  : ابن بابويه قمي يكي از بزرگترين علماي شيعه مي نويسد 



كـس آنـرا تـرك     عقيده ما در باره تقيه اين است كه تقيه واجب است هر«
اعتقادنـا فـی التقيـة أهنـا «.!!!»ز را ترك كرده باشـد كند مثل اين است كه نما

 .»واجبة من تركها بمنزلة الصالة
  114االعتقادات ص 

را دين قرار دادند، كه بوسيله آن خود را » دروغ«يعني » تقيه«اينگونه ! آري 
دين را تشـكيل مـي   % 90انگيز اينكه اين دروغ شگفت !! به خدا نزديك كنند

درعمل كار خالف عقيده % 90دروغ بگويد و % 90دهد، يعني هركس روزي 
  .!!دين را تكميل كرده است% 90باطني اش انجام دهد او 

و مصيبت بزرگ اينكه اين دروغگـويي و فريبكـاري بـه ادعـاي روايـات       
بلكه دين تمام اهل بيت به شمول خود رسول ! يك امام نيستدين شيعه تنها 

كـه ائمـه بـه پيامبرصـلي اهللا عليـه      مگر اين!! گرامي صلي اهللا عليه وسلم است
وسلم نسبت داده نشوند، و عقيده داشته باشند كه دين آنان غير از ديني است 
كه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم آورده اند، زيرا مفهوم دين آبائي همـين  

  .است
كه خداوند آنرا  پذيرد يا باور مي كند كه دين اسالم كدام انسان عاقل مي  

وده تا اخالق پاكيزه را حاكم كند و اسـاس تعـامالت انسـاني را بـر     نازل فرم
زندگي انسـانها بـه شـكل سـالم و      صراحت و شفافيت بنا كند تا  صداقت و

طبيعي در پرتو صداقت و امانت داري و شفافيت رشد كند اينگونه بـه مـردم   
 دين بدانـد % 90بلكه دروغگويي و فريبكاري را  !؟دروغ و فريبكاري بياموزد

فرض كنيد اين ادعا و باور درسـت  !! و بر آن اجر و مزد و پاداش عنايت كند
  !است بياييم نتيجه گيري كنيم



  :تقيه امام نتيجة 
  در صورت درست بودن ادعاي تقيه براي امامان نتيجه چيست؟ 

ديني كه خداوند متعال آنرا نازل فرموده دين تقيه اسـت، يعنـي    -1
كه دروغگويي در تمـام اديـان و در    اين يك امر مسلم است!! دروغگويي

تمام جوامع بشري حتي در عصر جاهليت اخالق زشت و ناپسندي بـوده  
اســت، وهــر انســان عاقــل و آزاده از دروغ گفــتن ابــا داشــته و احســاس 

و !! مي كند چه رسد كه اين دروغگويي ديـن باشـد   شرمندگي مي كرده و
كدام عقـل سـالم   !! ددروغگو در برابر گفتن دروغ اجر و پاداش حاصل كن
در صـد آن دروغ  % 90باور مي كند كه خداوند متعال ديني نازل كنـد كـه   

گفتن و با دروغ زيستن باشد و دروغگو از دروغگويي اش انتظـار اجـر و   
  !!!ثواب و پاداش داشته باشد

تقيه «و » هركس تقيه نكند بي دين باشد«باشد و » تقيه دين«اگر  -2
در صـد ديـن تقيـه ودروغگـويي و بـا      % 90«باشد و » دين تمام اهل بيت

باشد پس نعوذ باهللا چگونه بـاور كنـيم كـه    » دروغ وكلك و تظاهر زيستن
نعـوذ   .!!!پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم دين را به طور كامل رسانده اند

چونكـه  !! دنكرده باش نباهللا شايد ايشان بخشي از دين را از روي تقيه پنها
از ايـن اهانـت و جسـارت بـه پيـامبر      ! خدايا!! است دين ايشان تقيه بوده

گرامي ات و اهل بيت اطهارش از تو طلب مغفرت و آمـرزش مـي كنـيم،    
آن الگوي ايمان و شجاعت و صداقت از اين گونه مزخرفات پاك و مبـرا  

 .هستند

دين باشد پس چه ضـمانتي  % 90و اگر تقيه و دروغگويي دين   -3
ه پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم تبليـغ  وجود دارد كه نعوذ باهللا هر آنچ



شـايد  !! و بيان كرده اند قطعا و يقينا همـان ديـن اصـلي و حقيقـي باشـد     
 !بخشي از آن را از روي تقيه فرموده باشند و حق چيز ديگري باشد؟

و اگر تقيه دين باشد پس چه ضمانتي وجود دارد كه تمام گفتار  -4
 !روي تقيه صادر نشده باشد؟ و كردار امامان حقيقتا دين باشد و از

مقصود امامت كه ! اگر تقيه دين باشد پس فايده امامت چيست؟ -5
پس وقتي امام حق را مي پوشاند و  ،تبليغ حق و آموزش آن به مردم است

فايـده امـامتش    كند تـا زنـدگي خـودش را حفـظ كنـد      دين را ضايع مي
 !چيست؟

جـود  اگرتقيه دين باشد پس چه ضابطه و قـانون و شاخصـي و   -6
تـا  ! دارد كه مشخص كند اين كردار امام حقيقت اسـت و آن يكـي تقيـه؟   

اختالف و چالشي را كه نعوذ باهللا خود امام بوجود آورده از ميان برداشـته  
شما معتقديد كه امام آمده تا اختالفات مردم را از بين ببرد اما مـي  ! شود؟

و كردار خـالف  بينيم كه متأسفانه خود امام قصدا با گفتار خالف حقيقت 
ــگفتي و    ــار ش ــروانش را دچ ــي آورد و پي ــتش اخــتالف بوجــود م حقيق

 !سردرگمي مي كند

  !احتياج امام به پيروانش
لذا امام به پيروانش احتياج پيدا كرد تا اينكه آنها كتـاب تـأليف كننـد و بـا     

آري پيروان ائمه با تـأليف كتـاب و    گمان و تخمين به رفع اختالف بپردازند،
ه كدام گفتار و كردار امام حقيقت است و كدام تقيـه تـالش كردنـد    بيان اينك

اختالف و مشكلي را كه امام خودش بوجود آورده را از بـين ببرنـد، چنانكـه    
طوسي هر دو كتابش التهذيب و االستبصار را به همـين منظـور تـأليف كـرده     

  . است



شـته انـد   پس اين پيروان ائمه نعوذ باهللا از خود امامان شجاعت بيشـتري دا 
كرده انـد، بنـابر   بيان زيرا اينها چيزي را كه امام نتوانسته با صراحت بيان كند 

زيـرا   !!اين نفع و فايده اين پيروان از خود امامان براي امت بيشتر بوده اسـت 
  !! اينها توانستند اختالفي را از بين ببرند كه امام نتوانست

مي نامند در مقدمـه  ) عهيعني استاذ مذهب شي(طوسي كه او را شيخ طائفه 
از شـيخ و اسـتاد مـان    ... از اول كتاب نسخ شود{: كتابش التهذيب مي نويسد

أبـو الحسـين هـاروني    : ابو عبد اهللا كه خداوند كمكش كند شنيدم مي فرمـود 
علوي مذهب حق داشت و به امامـت معتقـد بـود امـا از آنجائيكـه در بـاب       

عـاجز مانـد، عقيـده     توجيه آن ازو اختالف روايات موضوع بر او مشتبه شد 
  .»ديگري را پذيرفت

  3و1/2تهذيب األحكام  
پس مالحظه مي فرماييد كه شـيخ طائفـه و اسـتاد مـذهب شـيعه چگونـه       
اعتراف مي كند كه هيچ روايتي نيست مگر اينكه در مقابل آن، روايت ديگري 
 وجود دارد كه آنرا نقض مي كند، اين بود كه عقل بعضي از عـاقالن مـذهب  

    .شيعه را بيدار نمود و چنانكه اعتراف كرده مذهب شيعه را رها نمودند
  :؟كردبعدي تقيه امام قبلي را بيان نميچرا امام 

پرسش اين است كه اگر امام اول مطلبي را از روي تقيه بر خالف حقيقت 
فرمود چرا امام بعد از ايشان براي مردم روشن نمي كند كـه فـالن مطلـب را    

امام تقيه امـام   هر چرا! تقيه فرموده و حقيقت چيز ديگري است؟ امام از روي
قبلي را مشخص نكرد تا در نتيجه اينهمه روايت متنـاقض روي هـم انباشـته    
نشود و نيازي نباشد كه علماي مذهب شيعه آستين باال برنند و بـدون اينكـه   

ائمـه  دليل و برهاني از ائمه داشته باشند فقط از روي تخمين وگمان روايـات  



 را خوب و بد كنند، ما از كجا بدانيم كه آنچه فالن عالم شيعه نوشته درسـت 
  !؟)يا اصال تقيه نيست و حقيقت است( !؟يا غلط است
زيـرا كـه او    !پس بنابراين فالن عالم شيعه است كه شايستگي امامت دارد 

تناقضات مذهب شيعه را بر طرف كرده بلكه او بايد امام األئمـه ناميـده شـود    
پـس ايـن پرسـش    !! زيرا كه تناقضات تمام اقوال ائمه را بر طرف نموده است

هم بجاست كه ائمه اي كه مردم را دچار شگفتي و سردرگمي كـرده انـد كـه    
بعضي پيروان مذهب شيعه در نتيجه اين تناقضات از مذهب دست كشـيده و  

ت و اهـل سـن  اما مـا  ! د كه امام ناميده شوند؟مي كشند چگونه شايستگي دارن
اهللا عليهم عقيده داريـم كـه امامـان از ايـن      هحمدوستداران واقعي اهل بيت ر

دروغهاي شاخداري كه با يكديگر در تناقض آشكار قرار دارنـد پـاك و مبـرا    
  . هستند، اين كاالي كساد دروغ سازان و دروغ فروشان برخود شان مبارك باد

م پس شجاعت كجـا  پرسش مهمتر اين اينكه وقتي تقيه را دين مي داني -7
مگر نه اين است كه از شروط امامت است كه امام شـجاعترين مـردم    !؟رفت
   .در صفات امام كه چنين ادعا شده است! باشد؟

واجب است كه « »و جيب أن يكون اإلمام أشجع رعيته«: شيخ مفيد مي نويسد
  »امام شجاع ترين پيروانش باشد

  312االقتصاد ص 
  ! گويد چه شجاعتي دارد؟پس امامي كه حقيقت را ن  

  :تقيه و علم غيب
پرسش ديگر اينكه در صورت پذيرش تقيه به عنـوان بخشـي از    -7

مگر نه اين است كـه ادعـا مـي كننـد امـام      ! دين پس علم غيب كجاست؟
! غيب مي داند و براي آن دهها و صدها حديث و روايت جعل كرده انـد؟ 



جاسـوس   ه،ا سؤال كننـد پس وقتي امام از روي تقيه و از ترس اينكه مباد
دهد مي حكومت باشد برخالف حقيقت و بر خالف عقيده باطني اش فتوا 

از بلكه يك فرد عادي يـا   !تا به او وانمود كند كه او نه امام است ونه عالم
 امامي كه علم غيـب دارد  !پس غيب داني امام كجا رفت؟! اهل سنت است

ن امام است يـا جاسـوس و   نبايد بداند كه شخص سؤال كننده از ارادتمندا
   !دشمن ايشان؟

شيعيان اثناعشري با توجه به دهها و صدها روايت جعلي و دورغـين شـان   
آنچـه در گذشـته اتفـاق     داند،اب مدعي هستند كه امام علم غيب  ميدر اين ب
و آنچه كه اكنـون دارد اتفـاق مـي    ! و آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد! افتاده
پس آيا امـام  !! و هرگاه بخواهد چيزي را بداند مي داند!! اندهمه را مي د! افتد

با اين همه علم و دانش فوق العاده نمي داند كه اين كسي كه آمده، از ايشـان  
  !سؤال يا مطلبي بپرسد از دوستان و ارادتمندان ايشان است يا خير؟

باب إذا شـاء األئمـه علـيهم السـالم أن يعلمـوا الغيـب «: كليني مي نويسد 
  .»علموا

  1/258اصول كافي   
باب در باره اينكه ائمه عليهم السالم هرگـاه بخواهنـد غيـب بداننـد، مـي      «
  »دانند
عليهم السالم يعلمون ما كان و ما يكـون و أهنـم ال خيفـی علـيهم  ةباب أن األئم«

 .»الشیء صلوات اهللا عليهم
آنچـه در  باب در باره اينكه ائمه عليهم السالم آنچـه در گذشـته بـوده و    « 

  . »، و هيچ چيزي بر آنها پنهان نمي ماندآينده خواهد بود همه را مي دانند
   1/260كافي اصول   



باب أن األئمه عليهم السالم لو سرت عليهم ألخربوا كـل امـرئ بـام لـه و مـا «
 »عليه
قطعـا ضـرر و    حفظ شود عليهم السالم باب در باره اينكه اگر اسرار ائمه «

  .د دادناو خبر خواهفايده هركس را به 
  1/264اصول كافي

 :!امام حق را پنهان می کند

پرسش ديگر اينكه اين بيچاره اي كه آمده از امام فتوا بپرسد و امـام از   -9
روي تقيه چيزي را بر خالف حقيقت و بـرخالف عقيـده صـحيح و درسـت     
خودش به او فرموده، و او به گمان اينكه اين مطلب از امام معصـومي صـادر   

ده كه از طرف خدا تعيين گرديده است و نخواسته و ندانسته به يك مطلب ش
  .!و عقيده باطل عمل كرده تكليفش چيست؟ او چه تقصيري دارد؟

او براي اينكه خدا را به يكتايي بپرستد و از شريعت محمدصـلي اهللا عليـه   
ديگري اعتماد نكرد كه سؤالش را از او بپرسد بلكه  وسلم پيروي كند به كس

به سراغ امام معصومي رفت كه به ادعاي شيعيان اثناعشري از دروغ و خطا و 
  !!اشتباه چه از روي قصد و چه از روي فراموشي منزه و پاك است

پاك از دروغ و خطا طبعا بـه   و اما متأسفانه به دام تقيه افتاد و امام معصوم 
حقيقـت و   يعني بـر خـالف  !! ناچار و از روي مجبوري به او فتواي دروغ داد

گنـاه ايـن بيچـاره     !!!مخالف عقيده باطني خودش او را ارشاد و توجيه فرمود
  !!مسكين چيست؟

  :اگر امام نمي تواند حق بگويد بايد ساكت باشد
اين واقعيت خيلي روشن و آشكار است كه در صورت چنين معضلي  -10

رد بـه  ا نـدا كه امام به هر دليلي قدرت و توانايي گفتن حق و بيـان حقيقـت ر  



بهتر است خاموش بماند، تا باعث گمراهي  عوض گفتن باطل و خالف حق 
و خداي نكرده مـورد نكـوهش اهللا قـرار نگيـرد و طبعـا      . مردم نا آگاه نگردد

مـي   قـرآن كـريم  دانستند كه خداوند متعـال در  مي و به قرآن بودهامامان عالم 
  :فرمايد

 { Ë  Ê  É  È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   Ì
   Ö  Õ   Ô   Ó  Ò  Ñ    Ð     Ï  Î  Íz ونس  ٦٩: ي

اى در  بهـره ]  آن[شـوند    بندند، رستگار نمى بگو آنان كه بر اهللا دروغ مى  ٧٠ -
عـذاب سـخت را   ]  طعـم [دنياست، آن گاه بازگشتشان به سوى ماست، سپس 

  . چشانيم ورزيدند به آنان مى آنكه كفر مى]  سزاى[به 
  : ي فرمايدمري گجاي ديو در 

 {   k  j  i  hg  f  e  d   c  b  a  `
  lz ١٠٥: النحل     
جز اين نيست كه كساني افتراء مي كنند كه به آيات خداوند ايمان ندارنـد  «

   »و همين گروه دروغگويانند
پس كساني كه به خداوند متعال دروغ و افتراء مي بندند و ادعـا مـي كننـد    

ن اهللا متعال است تا بدينوسيله جـان و زنـدگي   كه اين دروغ و افتراي آنان دي
خود شان را نجات دهند، در حاليكه آنها مأمور و مكلف به تبليغ و بيان ديـن  

افتراء كنندگان  )كه دروغهايشان را امامان نسبت مي دهند( اهللا هستند اين عده
بر خدا هستند، اينها چند روزي در اين دنيا از نعمت هـاي خداونـد اسـتفاده    

هند كرد و سپس به سوي خداوند باز خواهند گشت خداوندي كه بـراي  خوا
  .دردناكي در نظر گرفته استآنان عذاب سخت و 



اما اهل بيت رضوان اهللا علـيهم   .آري اين سرانجام دروغگويان خواهد بود 
و  كه سالله پاك رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم هسـتند از ايـن دروغگويـان   

د، اهل بيت از خانواده پـاك و راسـتگويي هسـتند كـه     دروغ هاي آنان متنفرن
و رسول مكرم صلي اهللا عليه وسلم  .ندسرور و سردار و تاج سر همه مخلوقات

هـركس  «) و ليصـمتأ اليوم اآلخر فليقل خرياً من كان يؤمن باهللا و(: فرموده اند
  .»به خداوند و روز آخرت ايمان دارد بايد سخن خير بگويد يا خاموش باشد

  67صحيح مسلم 5559ح بخاريصحي
  : تناقض معصوم

اما بياييد با هـم بـه ايـن داسـتاني كـه نـوبختي از علمـاي معـروف شـيعه          
  : اثناعشري از يكي از امامان نقل مي كند توجه كنيم

يكي از شيعيان به نام عمر بن رياح خدمت امام رفت تا مسئله اي بپرسـد  «
مان مسئله را از همـان امـام   سؤالش را پرسيد و رفت، سال بعد آمد و عين ه

قبلي به او داد، پرسشـكر   اما امام اينبار جواب ديگري برعكس جواب ،پرسيد
اين پاسخ شما عكس پاسـخي اسـت    :را اين پاسخ ناپسند آمد و گفت شيعي 

  !پاسخ ما از روي تقيه بوده است: امام فرمود!! كه سال گذشته به من داديد
وقتـي  . ت امام دچار شك و ترديد گرديدامام عمر بن رياح شيعي در باره 

از حضور امام بيرون رفت شخصي از شيعيان به نام محمد بن قيس را ديـد و  
جريان را به او بازگفت و اضافه كرد خدا شاهد است كه من هدفي جز عمـل  
كردن به فتواي ايشان نداشته ام بنابر اين هيچ دليلي وجود ندارد كه ايشـان از  

  !!.وا داده باشندوي تقيه به من فتر
محمد بن قيس گفت شايد كسي ديگري در مجلس حضور داشته كه امـام  

گفت اتفاقـا در هـر دو مجلسـي كـه مـن از ايشـان پرسـيدم        ! از او تقيه كرده



اما فكر مي كنم هر دو مرتبه بـدون   !هيچكس ديگري جز من حضور نداشت
چه پاسـخي داده تـا    ، و بار دوم يادش نبوده كه قبال)نعوذباهللا(علم پاسخ داده

كسي كه به : بنابر اين از امامت ايشان برگشت و گفت. مثل همان پاسخ بدهد
مامـا إال يكـون : مامته و قـالإفرجع عن (. باطل فتوا دهد نمي تواند امام باشد

  . )بالباطل يفتيمن 
  61-59فرق الشيعه ص

پس آيا آري بخدا سوگند كسي كه به باطل فتوا دهد، نمي تواند امام باشد  
شيعيان اين حقيقت را مي دانند و از اين روايات دروغيني كه بـه اهـل بيـت    

  . !نسبت داده شده اعالن بيزاري مي كنند؟
يك مسئله از امام بـاقر  «: كليني از زراره بن أعين روايت مي كند كه گفت 

عليه السالم پرسيدم و بمن جوابي داد، سپس مـردي آمـد و همـان مسـئله را     
الف جوابي كه بمن داده بود بـه او جـواب داد، پـس از آن مـرد     پرسيد و بخ

ديگري آمد و به او جواب سومي داد مخالف آن دو، چون آن دو مرد بيـرون  
دو تن عراقي از شيعيان شما آمدند و يك مسئله  !شدند، گفتم يابن رسول اهللا

ايـن محققـا    !اي زراره: پرسيدند و به هر كدام جواب ديگـري دادي؟ فرمـود  
راي ما بهتر است و شما را و ما را پايدارتر مي كند، و اگر همه شما شـيعيان  ب

شـما نسـبت بـه مـا پـي ميبرنـد، و        به وحدت و اعتقادرأي باشيد، مردم  يك
زندگي ما و شما متزلزل و نا پايدار مي شود، گويد پس از آن به امـام صـادق   

و بر آتش برانيد انجام شما اگر شيعيان خود را بر نوك نيزه : عليه السالم گفتم
گويـد همـان    !مي دهند، و با اين حال جوابهاي مختلف به آنهـا مـي دهيـد؟   

  ».پدرش را به من دادجواب 
  . اي ح فارسي آيت اهللا محمد باقر كمرهترجمه و شر 112و  111ص 



ي ائمـه وجـود دارد،   انمونه ديگر تناقضاتي است، كه در فتاو اين و صدها 
حاشـا و كـال، چنـين    ! ه نعوذ بـاهللا دروغ مـي گفتـه؟   آيا واقعا درست است ك

چيزي هرگز قابـل تصـور نيسـت و از اخـالق آن بزرگـواران كـه از بهتـرين        
  .ه اند بسيار بعيد استشخصيتهاي اهل بيت بود

پرسش ديگر اينكه مردم وقتي فهميدند كه تقيه دين است، پـس   -10
كـدام   چگونه به امام شان اعتماد كنند، و چگونه تشـخيص بدهنـد كـه   

  !فرموده امام تقيه و كدام حقيقت است؟
  : !كندشيعه بر خالف اهل سنت عمل 

جعل كاران و دروغـان كـه مـي خواسـتند شـيعيان را از سـاير امـت         -12
اسالمي جدا كنند رواياتي ساختند و دروغهايي جعل كردند كه بـر اسـاس آن   

واند حق را هركس نمي تواند حضور امام برسد يا در دو مسأله متفاوت نمي ت
تشخيص دهد ببينيد كه اهل سنت چه مي كنند هر كاري آنها كردند اين فـرد  

  .شيعه عكس آنرا انجام دهد
عمر بن حنظله گويد از امام ششـم عليـه السـالم پرسـيدم دو مـرد از هـم       

گفتم، قربانت اگـر  ... مذهبان ما در باره دين يا ارث اختالف كردند چه كنند؟
حكم خود را موافق كتاب و سنت تشـخيص دهنـد    دو تن فقيه حكم، هر دو

ولي يكي از دو خبر مدرك حكم موافق عامه است و ديگـري مخـالف عامـه    
آنكه مخـالف عامـه اسـت مايـة رشـد و      : بكدام از دو خبر عمل شود؟ فرمود

  !! ... هدايت است
بـا   115تـا   113صترجمه و شرح فارسـي آيـت اهللا محمـد بـاقر كمـره اي      [
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اين از عجيب ترين قواعد ديني در مذهب شيعه است كه به خـدا سـوگند   
وجـود دارد   چه نيازي: اهللا عليهم از آن بيزارند پس بايد گفت اهل بيت ر

كه كسي پيش امام برود و فتوا بخواهد خودش ببيند هر كاري كه اهل سـنت  
  !!انجام مي دهند عكس آنرا انجام دهد
  :تقيه منصب امامت را لغو مي كند

اجازه دهيد پرسش ديگري مطرح كنيم كه اگر امام از طـرف خداونـد    -13
ه مردم ابالغ نمايد منصوب و تعيين شده تا اينكه از دين حفاظت كند و آنرا ب

  ! پس چرا تقيه مي كند؟
! اگر مي گويند تقيه براي حمايت امام از زندان و شكنجه و شهادت است 

بايد گفت اين استدالل درست نيست و امامي كـه مسـئوليت خطيـري چـون     
به عهده دارد مانند پيامبران علـيهم السـالم بايـد آنـرا بـه مـردم       را تبليغ دين 

، زيرا كساني كه باشد در انتظارش دان و شكنجه و مرگ برساند، حتي اگر زن
مانند پيامبران عليهم السالم از طرف خداوند مكلف به تبليغ دين مـي شـوند،   

  .از مردم مأموريت شان را ترك كنندهرگز مجاز نيستند كه به خاطر ترس 
   :خداوند متعال در وصف پيامبران بزرگوارش مي فرمايد

 {¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨    ¸  ¶  µ   ´  ³²    ±  °
z ٣٩: األحزاب    

اهللا را به مردم مي رسانند و فقـط از او  ) پروردگار شان(كساني كه رسالت «
داونـد بـراي   مي ترسند و جز خداوند از هيچ كس ديگري نمـي ترسـند و خ  

  .»حسابرسي كافي است



مردم پس در كجاي قرآن مي توانيد پيدا كنيد كه فالن پيامبر الهي از ترس  
كه تقريبا همه پيامبران عليهم السالم هم با خطر مواجه بـوده انـد حـق را بـه     

   !صراحت به مردم نگفته و از تقيه كار گرفته اند؟
و شما عقيده داريد كه امامت مانند نبوت است يعنـي اينكـه امـام هـم در      

شجاعت و دريافت مسئوليت مانند پيامبر است پس در تبليـغ امامـت و اداي   
ليت هم بايد مانند پيامبر عليه السالم شجاع و ننترس باشد و تبليغ ديـن  مسئو

باشد جـايي كـه    ترو خوشنودي پروردگارش بايد از جانش نيز براي او عزيز
 يدين خدا ضايع شود زندگي پيامبر و به ادعاي شما وصي پيامبر چـه ارزشـ  

   !دارد؟
روانش هيچگونـه  هر كس مي تواند بپرسد كه وقتي امام مانند ساير پي -14

  !مسئوليتي درتبليغ دينش تحمل نمي كند پس فايده امامتش چيست؟
مطرح مي شود كه به ادعاي شـما وقتـي امـام اينهمـه      يبازهم پرسش -15

قدرت فوق العاده و توانايي هاي خارق العاده دارد كه حتـي در تصـور نمـي    
چه نيـازي  گنجد و بلكه تمام اين جهان هستي در تصرف امام قرار دارد پس 

  !به تقيه دارد؟
از آقاي هاشم بحراني آشنا شـويم  » عاجزممدينه ال«بياييد در پايان با كتاب  

كه به شدت شگفت زده خواهيد شد، ايشان براي علي بن ابـي طالـب رضـي    
  !!!. معجزه بر شمرده است) 500(اهللا عنه بيش از پانصد

در راه نصـرت   در اختيـار داشـت جـرا از آن   پس ايشان كه پانصد معجزه  
  !استفاده نكرد؟ اش و نشر عقيدهو دفاع  از حق دين 

تخيلي امامت به آنان نسـبت داده شـده   ما معتقديم شخصيتهايي كه منصب 
بـوده انـد و ماننـد     بزرگوار، وارسته و از دوستان و اولياي خداوند انسانهاي 



كو كاري بوده ساير مؤمنان زندگي عادي داشته اند، البته آنها بندگان عابد و ني
  .نداشته و هرگز مدعي آن نبوده اندهيچ اطالعي از امامت و 

نهـا نـه قـدرت    به آنان نسـبت داده شـده، آ  ! امامت بعدها از سوي ديگران 
ه داشته و نه داراي معجزه بوده اند، اگر چنين ادعايي واقعيت مـي  خارق العاد

و توانـايي   داشت وضعيت به گونه ديگري مي بود و قطعا آنـان بـا معجـزات   
س باعـث آزار و  هاي خارق العاده شان جلو دشمنانشان مي ايستادند و هـرك 

دند، و با كساني كه به آنهـا دروغ  ش را صاف مي كراذيت شان مي شد حساب
  !.اء مي بستند تصفيه حساب مي كردندتهمت و افتر و

ليكن ما عقيده و اطمينان و باور كامل داريم كـه خداونـد روزي را وعـده     
د شد و آنچه در سينه هـا پنهـان   نده كه همه انسانها از قبرهايشان بلند خواهدا

شـده و خداونـد همـه تهمـت زننـدگان و جعـل كـاران و دروغ         بوده آشكار
  .فروشان را به سزاي اعمالشان خواهد رساند

پرسش ديگر اينكه موضع علماي شيعه كه به مردم فتوا مـي دهنـد در    -16
ر نند امامان شان تقيه مي كنند يا خير؟ اگر از تقيه كـا آيا ما! باره تقيه چيست؟

و اگر تقيه نمي كننـد  ! ي آنها اعتماد كنند؟امي گيرند پس مردم چگونه به فتاو
  .چرا؟ آيا اينها از امامان شان شجاعترند يا اينكه به تقيه ايمان ندارند؟

و مشخص است كه شيعيان در طول تاريخ جز مدت كوتاهي در حكومـت  
هميشه در حالت تـرس و خـوف    ،يه و صفوي و اينك نزديك سه دههآل بو

  .هميشه نياز به تقيه داشته اندزندگي مي كرده اند و 
اگر علمـاء بـه   اقوال علماي شيعه تقيه دين است،  نگهي بنابر روايات ووا 

آن عمل كنند از چشم مردم مي افتند و فتـاواي شـان مشـكوك و غيـر قابـل      
به آن عمل نكنند كار كرد و جايگـاه ائمـه مشـكوك و    و اگر . اعتماد مي شود



ضعيف خواهد شد و پيروان شان از آنها شجاعتر معرفي خواهند شد كه اينها 
به تقيه عمل نكرده اند اما ائمه براي حفظ جان و از ترس دشمنانشان به تقيـه  

  !!پناه برده اند
ه در پايان اجـازه دهيـد ايـن مطلـب را روشـن كنـيم كـه كسـاني كـ          -17

بيان نكردن و پنهان كردن  يغ دين را به عهده داشته باشند،مسئوليت بيان و تبل
  .يا اصطالحا كتمان حق از بزرگترين گناهان بشمار مي رود ،حقايق دين

  :خداوند متعال در اين باره مي فرمايد 
 {  �~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
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ايـم، پـس از    هاى روشن و هدايتى را كه نازل كـرده  كسانى كه نشانهقطعا «
دارند،  ايم، پوشيده مى روشن ساخته]  آسمانى[آنكه آن را براى مردم در كتاب 
] نيـز  از مردم و فرشتگان[كند و لعنت كنندگان  اينانند كه اهللا آنان را لعنت مى

را بـه  ]  بـديهاى گذشـته  [مگر كسانى كه توبه كردنـد و   كنند آنان را لعنت مى
پـس ايناننـد كـه از    . روشن سـاختند ]  حقيقت را براى مردم[صالح آوردند و 

  .»گذرم و منم توبه پذير مهربان آنان در مى
تصور كرد كه امامي كه از طرف خداوند منصوب شـده  ميتوان پس چگونه 

! تكب چنين عمل زشتي بشود كه در نتيجه آن دين ضـايع شـود؟  نعوذ باهللا مر
وارد دانست و آن بزرگواران از اين تهمـت  نمي توان هرگز چنين تصوري را 

رنـگ  پس از خداوند متعال مي خواهيم كه حـق را بـه   . ها پاك و مبرا هستند
طل را به رنگ باطـل بـه   و با. حق به ما بنماياند و توفيق پيروي عنايت فرمايد

  .ينآم. و توفيق گريز از آن را به ما عنايت فرمايد ما نشان دهد 



  ششم بخش

  هاي خارق العاده تواناني
حديث و روايت وجود دارد كه توانايي  هزارانروايي شيعه  در كتاب هاي 

بنا بر ادعـاي ايـن روايـات    بلكه  !هاي خارق العاده اي به ائمه نسبت مي دهد
  .!نكه در تصرف و سيطرة امام استهيچ چيزي در جهان نيست مگر اي

  : خميني در اين زمينه مي نويسد آيت اهللا 
براي امام مقامات معنوي هم هست كه جدا از وظيفة حكومت است و آن «

اد لسان ائمه عليهم السالم، از آن يـ  كه گاهي در ،استمقام خالفت كلي الهي 
ولي «برابر  خالفتي است تكويني كه به موجب آن جميع ذرات در. شده است

ماست كه كسي به مقـاالت معنـوي ائمـه    مذهب از ضروريات . خاضعند» أمر
  .!!!»نمي رسد، حتي ملك مقرب و نبي مرسل

  .)حكومت اسالمي( 53واليت فقيه ص 
و روايات مي افزايند كه آنها از اسماي اعظم اهللا چيزي در اختيار دارند كه  

ـ  !پيامبران و رسوالن هم در اختيار ندارند ه بعصـي از ايـن معجـزات توجـه     ب
  :فرماييد
   !:مين لزره را علي متوقف مي كند؟ز

   :كاشاني از مفسران شيعه اثناعشري اين قصه را چنين نقل مي كند
در زمان ابوبكر زلزله آمد : از فاطمه عليها السالم روايت شده كه فرمود«

ن را رها كرده مردم نزد ابوبكر و عمر رفتند ديدند كه آنها از ترس خانه هايشا
و به سوي علي عليه السالم مي شتابند، مردم هم بدنبال آنها در حركتند تا 
اينكه همه نزد خانه علي رسيدند، علي عليه السالم بدون اينكه از وضعيت 



موجود پروايي داشته باشد از خانه بيرون آمد، علي حركت كرد و مردم هم 
بلندي رسيدند، علي روي آن بلندي در پي ايشان راه افتادند، تا اينكه به يك 

در حاليكه همه به ديوار هاي شهر كه  ،نشست و مردم هم اطراف او نشستند
: علي به انها فرمود!! از شدت لرزه به جلو و عقب مي رفت نگاه مي كردند

چگونه وحشت زده  :گفتند! گويا شما از آنچه ديده ايد وحشت زده ايد؟
ايشان لبانش را تكان داد و دست ! نديده ايمنباشيم، ما كه هرگز چنين چيزي 

! آرام باش! ترا چه شده؟: بر روي دست شريفش زد و خطاب به زمين فرمود
مردم از آنچه ديدند بيش از تعجب اول ! پس زمين به اجازه خداوند آرام شد

مثل اينكه : فرمود!! شان وقتي كه بي پروا از خانه بيرون آمد شگفت زده شدند
منم آن انساني كه خداوند : فرمود! بله: عجب كرديد؟ گفتنداز كار من ت
b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  } فرموده است 

  f  e  d  cz م آن انسان كه به زمين خطاب مي كند و من ٣ - ١: الزلزلة
 )قيامت(آنروز ٤: الزلزلة j  i  h  gz   } ترا چه شده؟ : مي گويد

   .»!!كند زمين اخبارش را به من بازگو مي
  571تفسير صافي ص

عليـه السـالم   ) امـام بـاقر  (كليني با سند خودش از جابر و او از ابـوجعفر  «
روايت مي كند كه فرموده براستي نام خدا كه اعظم است، هفتاد و سه حـرف  

و آن را بزبـان آورد و زمـين    است و همانا يك حرف از آن را آصف داشـت 
در حـدود دو   -لمقدس تا صنعاي يمـن از بيت ا(ميان او و ميان تخت بلقيس 

تاشد و بهم در نورديد تا آن تخت بدستش رسيد و سپس زمين بحال ) ماه راه
خود برگشت، اين كار در كمتر از چشـم بهـم زدن انجـام شـد، هفتـاد و دو      



حرف از اسم اعظم نزد ماست و يك حـرف از آن مخصـوص خداسـت كـه     
  .»إال باهللا  قوبراي خويش در علم غيب برگزيده، وال حول وال

     1/444ترجمه و شرح فارسي آيت اهللا محمد باقر كمره اي
پس مالحظه مي فرماييد كه ائمه چه قدرت و توانايي فوق تصوري داشـته  

مـا نمـي    !ميشه مظلوم بوده اند معلـوم نيسـت  چرا ه ،با اين وجود اينكه !!اند
  !!.دانيم

  !!ها سوار مي شودعلي بر ابر
  : داستان مفصلي مي نويسد مال باقر مجلسي در

در آمـد،   ،علي به دو ابر اشاره كرد كه هركدام آن به شكل فرش پهن شده«
. مانند سليمان و مقداد و غيره ،بر ديگري يارانش بر يكي خودش سوار شد و

!! من چشم خدا در زمـين او هسـتم  « : علي در حاليكه بر ابر سوار بود فرمود
من نور خدا هستم كه هرگـز  !! وقاتش هستممن زبان گوياي خدا در ميان مخل

و ! و من دروازه خدا هستم كه از آن به او مي توان رسيد!! خاموش نمي شود
    .»!!هستم حجت او بر بندگانش

  27/34بحار األنوار
, أنا عني هللا فی أرضه, أنا لسان اهللا الناطق فی خلقه, أنا نور اهللا الذی ال يطفأ( 

ايـن داسـتان مفصـل همچنـان      .»حجته علی عبادهنه, وأنا باب اهللا الذی يؤتی م
بگونه شگفت انگيزي ادامه مي يابد، و ياران علي در باره معجزات پيامبران از 

از اين به شما نشان خـواهم   من بزرگتر: د و ايشان مي فرمايدايشان مي پرسن
  :تا اينكه فرمود!! داد
من از ملكـوت آسـمانها   قسم به ذاتي كه دانه را شكافت و گياه را روياند   

بخشي از آنرا بدانيد دلهاي شـما تحمـل   اگر و زمين آنقدر در اختيار دارم كه 



دو حـرف دارد، آصـف ابـن     و هفتاد اسم اعظم خداوند !!آنرا نخواهد داشت
برخيا يك حرف آنرا در اختيار داشت كه وقتي آنرا به زبان آورد زمـين ميـان   

ديد تا آنكه تخت بدستش رسـيد و  نور يان تخت بلقيس تاشد و بهم دراو و م
سپس زمين بحال خود برگشت اين كار در كمتر از چشم بهم زدن انجام شد، 

آن مخصـوص   يـك حـرف   دو حرف از اسـم اعظـم نـزد ماسـت و     و هفتاد
   .»خداست كه براي خويش در علم غيب بر گزيده است

   27/37بحار األنوار
ر زنـدگي ائمـه بـه اصـطالح     اما اگر اين ادعاها درست مي بـود حتمـا د    

خود حضرت علي رضي اهللا عنـه بـه   . دوازده گانه اثري از آن نمودار مي شد
تصويري كـه   !ادعاي روايت شما چگونه به اجبار از ايشان بيعت گرفته شده؟

است كه نه تنهـا   ست مي دهد نعوذ باهللا آنقدر زشتروايات شما زا ايشان بد
عت و عزت نفس و قوت ايمان خيلي كه در شجا ايشان كه حتي به شخصيتي

  !!ن هم باشد نمي زيبداپايين تر از ايش
  !!علي طناب انداخته مي شودبه گردن 

روايات شيعه ادعا مي كنند كه به گردن علي نعوذ باهللا طناب انداخته شد و 
در نمايشنامه !! ايشان را كشان كشان بردند تا با أبوبكررضي اهللا عنه بيعت كند

آمده است كـه ادعـا مـي     ياي در كتاب سليم بن قيس هالل رهمسخعجيب و 
  :كند
غالم خودش قنفذ را نزد علي فرستاد تـا اينكـه    )رضي اهللا عنه( أبوبكر.... «

برگـرد،  : ابوبكر به قنفـذ گفـت   جهت بيعت احضار كند علي نيامد،  ايشان را
يـاور،  اگر از خانه بيرون آمد دست نگه دار و گرنه در خانه اش به او هجوم ب

قنفـذ ملعـون آمـد و بـا     ! گر مانع شد خانه را بر سرشان بـه آتـش بكشـيد   او 



بـه خانـه هجـوم آوردنـد، علـي عليـه السـالم سـراغ          اصحابش بدون اجـازه 
شمشيرش رفت، ولي آنان زودتر به طرف شمشير آنحضرت رفتند، و با عـده  
زياد شـان بـر سـر او ريختنـد، عـده اي شمشـيرها را بدسـت گرفتنـد و بـر          

!! نحضرت حمله ور شدند، و او را گرفتنـد و بـر گـردن او طنـاب انداختنـد     آ
حضرت زهراء عليه السالم جلو درخانـه، بـين مـردم و اميـر المـؤمنين عليـه       
السالم مانع شد، فنفذ ملعون با تازيانه بـه آنحضـرت زد، بطـوري كـه وقتـي      

ي حضرت از دنيا مي رفت در بازويش از زدن او اثري مثـل دسـتبند بـر جـا    
  . مانده بود، خداوند قنفذ را و كسي كه او را فرستاد لعنت كند

سپس علي عليه السالم را بردند و به شدت او را مي كشيدند، تا آنكه نـزد  
بخـدا قسـم،   : اين در حالي بود كه علي عليه السالم فرمـود ...ابوبكر رسانيدند،

كار دسـت   اگر شمشيرم در دستم قرار مي گرفت مي دانستيد كه هرگز به اين
بيعت كن واين اباطيل را رهـا  : گفت يعمر بصورت اهانت آميز.... نمي يابيد

و  تو را با ذلت: اگر انجام ندهم شما چه خواهيد كرد؟ گفتند: علي فرمود. كن
برخيز اي فرزند ابي طالـب و بيعـت   : سپس عمر گفت! .....خواري مي كشيم

بخـدا قسـم در   : ؟ گفتاگر انجام ندهم چه خواهيد كرد: حضرت فرمود! كن
امير المؤمنين عليه السالم سه مرتبه حجت را ! اين صورت گردنت را مي زنيم

بر آنان تمام كرد، و سپس بدون آنكه كف دستش را باز كنـد دسـتش را دراز   
علي عليـه  . ابوبكر هم روي دست او زد و به همين مقدار از او قانع شد. كرد

ليكه طناب بـر گـردنش بـود خطـاب بـه      السالم قبل از آنكه بيعت كند در حا
كردنـد   اي پسر مادرم، اين قوم مرا خـوار «: پيامبرصلي اهللا عليه وسلم صدا زد

  . »و نزديك بود مرا بكشند
  اسرار آل محمد ترجمه كتاب سليم بن قيس هاللي



  .با اختصار 182تا  169ص 
آيا اين چهرة زشت و رسوا بـه علـي ابـن ابـي طالـب رضـي اهللا عنـه آن        

  !رگمرد ايمان و صداقت و شجاعت مي زيبد؟بز
  !:كار نگرفت؟ از آن معجزاتچرا علي 

پرسش هر انسان عاقل در اينجا اين است كه پس چرا علي بن ابـي طالـب   
رضي اهللا عنه از آن توانايي هاي خارق العاده اش اوال براي حمايت خـودش  

 فـت سـال خال  25و سپس براي نصرت دين و دفاع از عقيـده اش در طـول   
عاويه رضي اهللا عنـه اسـتفاده   خلفاي راشدين رضي اهللا عنهم سپس در زمان م

علـي  (بويژه در زمان معاويه كه عمال جنگي هم در گرفـت و ايشـان    !نكرد؟
آيا  !با اينكه شمشيرش را در اختيار داشت نتوانست پيروز شود) رضي اهللا عنه

يان محبت و پيروي الزم نبود در آن شرايط سخت و دشوار كه شيعيان و مدع
هم ايشان را تنها گذاشته بودند حضرتش از معجزات خارق العاده و توانـايي  

اسـتفاده مـي   ) اگـر مـي داشـتند   (هاي شگفت انگيزي كه در اختيـار داشـتند   
  .!!كردند؟

شما كه معتقديد امامت اصلي از اصول دين است كه هركس بـه آن عقيـده   
و هركس آنرا براي !! د كند كافر استو هركس آنرا ر!! نداشته باشد كافر است

پرسش اين است كه علي رضي اهللا عنه !! غير ائمه قبول داشته باشد كافر است
 كه مردم كـافر مـي شـوند    مي ديدهو  را در اختيار داشته!! ح الهيسالبا اينكه 

معجـزات و توانـايي   امـا از آن  چگونه به كفر و ارتداد امت راضي مـي شـود   
  .!؟استفاده نكندهايش 

مي پرسـيم پـس   ! اگر مي خواهيد بگوييد كه خداوند به ايشان دستور نداده
فقط براي ! به ايشان عنايت فرموده؟را چرا خداوند اين معجزات خارق العاده 



يا براي اينكه هنگام لزوم جهت نصـرت ديـن و عقيـده اش از آن    ! سرگرمي؟
 ا كـه اصـل  ن است كـه خداونـد امامـت ر   نگهي چگونه ممكوا! استفاده كند؟

مهمي از اصول دين است را به كسي عنايـت كنـد و اسـباب و وسـايلي هـم      
براي نصرت و كمك او در اختيارش بگذارد اما اجـازه اسـتفاده آنهـا را از او    

  . اين منطق را هيچ عقل سالمي نمي پذيرد! سلب كند؟
  :و حسن چرا از معجزات استفاده نكرد؟
ه از امامت به نفـع معاويـه رضـي    جالب اينكه حسن ابن علي رضي اهللا عن

كناره گيري كرد و با كمال ميل راضي شد كه ايشان و تمام پيـروانش   اهللا عنه
از معاويه رضي اهللا عنه اطاعت كنند، قطع نظر از ارتشي كه با علي رضـي اهللا  
عنه براي مرگ بيعت كرده بودند  و هنوز دست به شمشير هم نبرده بودند كه 

و اينك  تعداد شان نزديك چهل هزار مرد جنگي بود،) ريبه نوشته تاريخ طب(
  .در اختيا حضرت حسن بود

ذ بـاهللا كـافر بـود و    نعـو عنـه  پس وقتي به ادعاي شـما معاويـه رضـي اهللا    
حضرت حسن سالح الهي و رباني در اختيار داشت كه مي توانست جهـان را  

و هـد  طبعا معاويه و تمام مخلوقـات روي زمـين را شكسـت د   و  تسخير كند
پـس چـرا از ايـن    عالوه بر آن چهل هزار مرد جنگي نيز در اختيـار داشـت،   

آيا بازهم مي توان گفـت  ! سالح رباني و معجزات خارق العاده استفاده نكرد؟
! به دليل اينكه خداوند ايشان را از استعمال آن سالح رباني بـاز داشـته بـود؟   

  !را باور مي كند؟ يكدام عقل سالم چنين استدالل
  !:يونر پا برهنهمل

تصور كنيد كه شخصي با پاي برهنه و لباسهاي كهنه و فرسوده و رنگ زرد 
در آن را و شكم گرسنه و آواره كه حتي كلبه اي ندارد با خـانواده اش شـب   



مجبور است در بيرون بخوابد، همه مـي بيننـد كـه فرزنـدان و     و سپري كند، 
و خود و خـانواده اش بـه    خانواده اش هم مثل خودش فقير و بيچاره هستند،

شدت نيازمند كمك ديگران هستند اما وقتي كسي از كنارش رد مـي شـود و   
دلش به حال او مي سوزد و مي خواهد كمكي به او ارائه كند ادعا مي كند كه 

و هرگونه مـال و امكانـات   !! من خودم ميليونرمهيچ كمكي نياز ندارم به بنده 
ا از اين مال و امكانات خود استفاده نمـي  مي پرسيد پس چر!! در اختيار دارم

 ات به وضع خود و خانواده!! كني و براي خودت سر پناهي درست نمي كني
  .نمي رسي؟ به نيازمندان كمك نمي كني؟

من دوست دارم بـا زهـد زنـدگي كـنم؟ شـما مجبوريـد چنـين        : مي گويد
ابـل درك  چون در جهان عقال غير ق! شخصي را يا دروغگو بدانيد و يا ديوانه

در يـار بـيش از تمـام ميل   را امكانات بهترين انواع و پذيرش است كه شخصي 
در اختيار داشته باشد اما نه خودش از آن استفاده كند نه خـانواده   هاي جهان 

فقط در بانكها  !!!اش از آن بهره اي ببرند و نه به نيازمندان جامعه كمكي بكند
  .!!ذخيره داشته باشد

 ،با ادعاهاي گزاف هرگـز قابـل درك و قبـول نيسـت    پس چنين وضعيتي  
ايـن در جهـان   !! يعني اينكه اين آقا يا واقعا ديوانه است و يا خالي مـي بنـدد  

نكنـد، شـما    يدر جهان معنويت هم شايد موضـوع فـرق چنـدان   . مادي است
هستيد كه ائمه قدرت و توانايي فوق العاده و معجزات خارق العادة در  مدعي

ا عمرشان به گفته خود شـم اما همه آنها هميشه و در تمام مدت اختيار دارند 
مي كـرده انـد، حتـي اجـازه و      و خفقان زندگي در كمال مظلومت و در تنگنا

و پيروانشان نيز همواره مـورد   !اظهار دين و عقايد شان را نداشته اند جرأت 
عـاده و  پيگرد و ستم قرار داشته اند اما ائمه هيچگاه از توانـايي هـاي فـوق ال   



آيـا ايـن دروغ و تهمـت و    !! معجزات خارق العاده شان استفاده نكـرده انـد؟  
  به آن بزرگواران رضي اهللا عنهم نيست؟ ،افتراء

  !پيروان ائمه چرا نپرسيدند؟
به ادعاي شما ائمه همواره اين توانايي هاي خود را به پيروانشان نشان مـي  

امـا  ! و بهت زده مـي شـدند   داده اند و آنها از ديدن اين معجزات شگفت زده
هيچگاه كسي از ميان پيروان از هيچكدام از ائمه نپرسيد كه شـما كـه اينهمـه    

شما و دين و عقيده  قدرت و توانايي و معجزه در اختيار داريد و هم ما و هم
پس چرا از اين توانـايي هـا اسـتفاده نمـي      ،و خفقان قرار داريم مان در تنگنا

عقل سالم تقاضا مي كند كه بگوييم دقيقا ماننـد   !؟كنيد تا نفس راحتي بكشيم
ادعاي امامت، اين ادعاها نيز دروغهايي بيش نيست كه بوسيله جعل كـاران و  

  . دروغ سازان به ائمه رضي اهللا عنهم نسبت داده شده است
عقل و درك و وژدان بعضـي هـا را بيـدار     ،ما نمي دانيم كه اينگونه موارد 

نهاي عاقل و زيرك اگر مطلبي بخوانند و بدانند كـه در  خواهد كرد يا نه؟ انسا
آن فايده اي برايشان نهفته است حتما پند مي گيرند، اما كساني كه از نعمـت  

و سرنوشـت   د و در مهمتـرين و خطرنـاكترين بخـش   حقيقي عقـل محرومنـ  
بـه   ،زندگي شان يعني دين و عقيـده و زنـدگي دائمـي و أبـدي روز آخـرت     

و همواره خود را به مغالطه مي اندازند، و پذيرش حـق   !ديگران متكي هستند
برايشان سنگين و دشوار مي نمايد و قدرت و شهامت تصميم گيـري ندارنـد   

  .قطعا پشيمان خواهند شد، اما زماني كه پشيماني سودي نداشته باشد
  



  مسئله هفتم

  صحابه 
  رضي اهللا عنهم

بعد از پيامبران عليهم كه صحابه رضي اهللا عنهم  هل سنت عقيده داريماما  
بـويژه خلفـاي راشـدين ابـوبكر      .السالم قطعا بهترين مخلوق خداوند هستند

و علـي مرتضـي رضـي اهللا عـنهم      ،عثمـان ذي النـورين   ،عمر فاروق ،صديق
  .أجمعين

ي در اين مورد اوال به قرآن كريم و سپس به سنت صحيح رسـول اهللا صـل   
و ثنـاء و سـتايش صـحابه در تمـام      كه مدح اهللا عليه وسلم استدالل مي كنيم

كنند  قرآن كريم و سنت مطهر مي درخشد، و سپس به عقل سالم استدالل مي
  :كه هر عقل سالمي مي گويد

بزرگترين مدرسه تاريخ كه طراح و سرپرست آن خداوند حكيم دانا و قادر 
توانا، و مؤسس و مدير و معلم آن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم باشد دانش 

شان بعد و استدالل ديگر. شويقي قبول شوندويانش قطعا با نمره بيست و تج
به تاريخ و واقعيتهاي مندرج در آن است كه در  سالم  از قرآن و سنت و عقل

مدت كوتاهي توانستند تمام جهان را با اخالق و محبت به زير سـيطرة خـود   
  .در آورند

د رسـول اهللا صـلي اهللا   اما شيعيان اثناعشري عقيده دارند كه مدرسه محمـ  
عليه وسلم شكست خورده و شاگردانش جز تعداد اندكي كه از عدد انگشتان 

  !! يك دست بيشتر نيستند همه مردود شده اند



  :در اصول كافي آمده است كه 
قربانت ما چـه بسـيار   : به امام باقرعليه السالم گفتم: حمران بن اعين گويد«

د فراهم شويم آن را تمام نمـي كنـيم؟   كم هستيم، اگر همه بر سر يك گوسفن
ويم؟ همه مهـاجر و انصـار   من براي تو شگفت آورتر از اين را باز نگ :فرمود

املهاجرون و األنصار ذهبوا (» ......سه تا،  -با دست خود اشاره كرد -رفتند جز
  !!!)ةإال ثالث

ق  هـ 1405بيـروت   ءنسخه عربـي دار األضـوا   در پاورقيعلي اكبر غفاري 
چنانكه كشي از ابوجعفر باقر عليه السالم روايـت كـرده   : مي نويسد 2/244ج

  .»...املقدادأبوذر وسلامن و :ةارتد الناس إال ثالث«: كه فرمود
  ش تهران، تحقيق و تصحيح 1382رجال كشي چاپ  69ص

  .محمد تقي فاضل ميبدي و سيد ابو الفضل موسويان
. »سـلمان و مقـداد  و  مـردم جـز سـه نفـر مرتـد شـدند أبـوذر       ) همة(و « 

عبدالملك بن اعين از جعفر صادق عليه السالم پرسيد پس همه مردم هـالك  
ای واهللا يـابن أعـني هلـک النـاس ( :أبو عبـداهللا عليـه السـالم فرمـود     !شدند؟
آري اي ابن أعين به خدا « »ةفصاروا سبع... ةای واهللا هلكوا إال ثالث... أمجعون

ه خدا سوگند هـالك شـدند جـز سـه     آري ب...سوگند همه مردم هالك شدند
  . »سپس هفت نفر شدند... نفر

  .68رجال كشي ص
  



  !آيا چنين حكمي از روي عقل و منطق درست است؟
عقل اگر از تـأثيرات خـارجي سـالم بمانـد و صـاحب آن در جسـتجوي        

به توفيق خداوند حق را در خواهد يافـت،   ، صادقانه تالش كند قطعاحقيقت
  . كنيم ند حقيقت را آنگونه كه هست سلسله وار بيااينك ماسعي خواهيم كر

اين صحابه بويژه مهاجران قبـل از درخشـش نـور اسـالم مشـرك       :اول  
بودند و دين پدران شان را داشتند، كه خداوند به آنان لطـف كـرد و از ميـان    

را به عنوان آخرين پيامبر فرستاد، اين پيـامبر   صلي اهللا عليه وسلم آنان محمد
ديـن آنـان را بـه بـاد انتقـاد       ،از اولين روز بعثـت ي اهللا عليه وسلم صلگرامي 

د و عقايد شان را باطـل اعـالن   گرفت، و تخيالت آنانرا سفيهانه توصيف نمو
كرد، قوم آنحضـرت ايشـان را تكـذيب كردنـد، و دعـوت ايشـان را ناپسـند        

ـ     عـال رغـم    ،انپنداشتند و از پذيرش آن سر باز زدند، فقـط عـده كمـي از آن
بـا   مختلـف  و بر خالف موج عمومي مخالفت اقشار ،ساسيت شديد جامعهح

مه پيامـدهاي  دعوت توحيد را قبول كردند و مسلمان شدند، و ه، جديد دين 
   .به جان و دل خريدند اين اقدام شجاعانه را

خانواده و سران قلدر جامعه كه خود را همه كاره مردم مـي دانسـتند ايـن     
ب ها چشاندند و از خانه و كاشانه شان آواره كردند ا بدترين عذارعده اندك 

و آنقدر آنها را كتك زدند و شكنجه نمودند كه بعضي در زير شـكنجه جـان   
  !.عضي ها را قصدا به شهادت رساندنددادند و بلكه ب

كس كه مسلمان مي شـد از چشـم سـر داران قـريش و جامعـه       هر !آري 
خـود محـروم مـي كردنـد و در     ي اشرافي مكه مي افتاد و او را از هـم نشـين  

هـم  ، بعضي آنرا تحمل مي كردنـد، بعضـي را   محاصرة اقتصادي قرار ميدادند



خـانواده  حمايت مي كرد و بعضي با تحمل غربت و دوري وطن و  قبيله شان
  .حبشه را پيش گيرد هجرت به و فرزندان مجبور مي شد راه

دشواري را ر گونه مردان مؤمن و نمونه تاريخ هد كه اين جالب است بداني
تحمل مي كردند، و بعضي ها همه چيز شان را از جمله جان عزيزشـان را از  

يـا منصـب دنيـوي     !دست مي دادند بدون اينكه مال و امتيازي بدست آورنـد 
  .كسب كنند

كند نه شـيعه و سـني، و متأسـفانه    انكار  توانداين حقيقت را هيچ كس نمي
ؤمنان و رنجها و مشقتهايي كـه هنگـام   اين م حوداثكتابهاي شيعه از اخبار و

قيقتـر بگـوييم بعضـي    د ،قبول ايمان تحمل كرده اند خالي است و لذا شيعيان
ارتداد و نفـاق و غيـره مـتهم     حت مي توانند اين مؤمنان را بهعلماي شيعه را

  . كنند
هـاي اول دعـوت رسـول اهللا    ؤمناني كه اسالم را بويژه در روزاين م :دوم

سلم پذيرفتند از دو حال خالي نيست، يا از روي قناعـت بـه   صلي اهللا عليه و
اين دين بزرگ و ايمان عميق به خـدا و رسـول گرامـي اش صـلي اهللا عليـه      

يا اينكه چون  .رگونه رنج و مشقتي را تحمل كردندو ه ،وسلم مسلمان شدند
يا پيش بيني مي كردند كه اين دين اسالم كـه امـروز چنـد     !غيب مي دانستند

پيـروز  انسانهاي جهـان دشـمنش هسـتند روزي    شتر پيرو ندارد و همه نفر بي
لذا از روي نفـاق و فريـب بـه     ،خواهد شد و قدرت و عزت بيدا خواهد كرد

 م آن رنجهـا و مشـقتها را از روي ريـا و   و تمـا !! ظاهر وارد دائره اسالم شدند
  !! تظاهر تحمل كردند

يك و ملموس عـرض  نزد براي اينكه موضوع بيشتر روشن گردد يك مثال
خميني در زمان شاه سابق ايران، عليه سـلطنت ظالمانـه او    مي كنيم، آيت اهللا



قـرار   ايشان را آزار و اذيت كرد و درتنگنـا به مبارزه پرداخت، و او در نتيجه 
داد و زنداني كرد و سـر انجـام تبعيـد نمـود، طبعـا در آن زمـان شـاگردان و        

ر شـده و از ايشـان   ارزاتي ايشـان متـأث  هواداراني از آقاي خميني و جنبش مبـ 
لذا آنها نيز مورد پيگرد قـرار گرفتنـد و ماننـد خـود آقـاي       .تبعيت مي كردند

  .آزار و آذيت شدندخميني زنداني و شكنجه و 
مورد ساير همفكران و همرزمان آيت پرسش اين است كه آيا مي توان در  
اصال به جنبش مبـارزاتي  اينها همه دروغگو و ريا كارند، و  :خميني گفت اهللا

ولي چون حدس مي زدنـد كـه    !آن زمان عالقه مند نبوده و آنرا قبول نداشتند
برسـند لـذا    يرژيم شاه سقوط كند و انقالب پيروز شود و آنها بتوانند به جاي

ا فقـط از روي ريـا و تظـاهر    زندان و شكنجه ر ،تمام آن دشواري ها و سالها
چنين چيـزي بگويـد بالفاصـله حـرفش رد     اگر امروز كسي !!! كردند؟ تحمل

خواهد شد گرچه در عصر حاضر آنهم در بازي هـاي سياسـي ممكـن اسـت     
  .چنين موردي اتفاق بيفتد اما اين احتمال خيلي ضعيف است

را هرگـز   يفرهنگ و تجربه و سواد جوامع امـروز  اما جامعة آنروز قريش
بتوان چنين موردي  دارا نبود كه حتي با كوچكترين وضعيف ترين احتمال هم

را تصور كرد، پس وقتي تصور چنين چيزي در جنبش و انقالب آقاي خميني 
ضعيف هم قابل تصور نيست پس پذيرش  يو دوستانش حتي با احتمال خيل

در باره صحابه مهـاجر رضـي اهللا عـنهم را چگونـه مـي تـوان        يچنين احتمال
  !تصور كرد؟

قتي از مدينه بـراي حـج عـازم    اينكه صحابه انصار رضي اهللا عنهم و :سوم
و مسـلمان   مكه شدند و با پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم مالقـات كردنـد  

نزد قومشان برگشتند به عنوان نمايندگان مردم مدينه اسالم را به  وقتي. شدند



آنها عرضه كردند، بسياري از آنان مسلمان شدند سپس در حج سال بعد عده 
يامبرصلي اهللا عليه وسـلم بيعـت كردنـد و تعهـد     ديگري مسلمان شدند و با پ

  .صلي اهللا عليه وسلم را نصرت كنندنمودند كه پيامبر گرامي 
در حاليكه مي دانستند كه نه تنها قوم و قبيله آنحضرت كه تمام عربهـا بـا    

كه رسول مكـرم صـلي    يچنين شرايط رايشان سر دشمني برداشته اند، پس د
چند نفـري هـم كـه بـا ايشـان       ،ندددگاري ندارليه وسلم هيچ حامي وماهللا ع

 .هستند مثل خودشان ضعيف و ناتوان و در معرض آزار و شكنجه قرار دارند
چنين بيعت و تعهدي به معني اين بود كه آنها خود را براي جنگهـاي كـوري   

  .آماده مي كنند كه جز خداوند هيچكس نمي داند نتيجه آن چه خواهد بود
ايق شما چه حدس مي زنيـد؟ آيـا مسـلمان شـدن     پس با توجه به اين حق

صحابة انصار رضي اهللا عنهم أجمعين در آن شرايط دشـوار و آمـادگي بـراي    
از روي ايمان عميق به خدا و پيامبرصلي اهللا عليه وسـلم بـود    ،جنگ و جهاد

يا اينكه آنها به اين اميد ايمان آوردند و بيعت كردند كـه مـي دانسـتند روزي    
 عليه سلم قـدرت خواهـد گرفـت و بعـد از ايشـان قـدرت و       پيامبرصلي اهللا

  !خالفت به اينها خواهد رسيد؟
هر انسان عاقل و سالمي كه به عقل و شخصيت خودش احترام بگـذارد و  

اعتراف خواهد كرد كه ايمان آوردن وبيعت نمـودن   آزادانه و مستقل فكر كند
گي براي جنگ هـاي  آنان براي دفاع از آنحضرت صلي اهللا عليه وسلم و آماد

تحميلي آينده هيچ عامل و انگيزه ديگري جـز بـاور عميـق و ايمـان كامـل و      
اش صلي اهللا عليـه وسـلم نداشـته    محبت فوق العاده به خدا و رسول گرامي 

  .است



اينكه اين صحابة انصار رضي اهللا عنهم كه از برادران مهاجر شـان   :چهارم
دند، با آن روحيه ايثار و فـداكاري  كه از مكه هجرت كرده و به مدينه رفته بو

و همه اموال  ،شان  را به روي آنان گشودندكه پذيرايي نمودند و در خانه هاي
و داشته هايشان را در خدمت آنها قرار دادند تا جاييكه يكي از انصار به برادر 

را كه مي پسندد اشاره كند  اد كرد كه هر كدام از دو همسرشمهاجرش پيشنه
  .و برادر مهاجرش با او ازدواج كنددهد  تا او طالقش

سرچشمه گرفته از ايمان  ،به نظر شما اين ايثار و فداكاري نمونه در تاريخ 
است يـا بـه اميـد طمـع و      انه آنان به خدا و رسول گرامي اشعميق و خالص

اهي از آمدن يـا نيامـدن آن   چشم داشت به مال و منصبي كه هيچ اطالع و آگ
اريخ انسانهاي نمونه اي از اين قبيل سراغ داريد كه بـه اميـد   آيا در ت !.ندارند؟

و انتظار دنياي تخيلي كه به ظـاهر اصـال قابـل تحقـق نيسـت بـا روحيـه اي        
بـه آن نيـاز    در شـرايطي كـه خودشـان    مال خودشان را  ،سرشار از فداكاري

  !براي همفكران و هم عقيدهايشان بي دريغ خرچ كنند؟دارند، 
ق مجسم و زنده تاريخ با ديد شك و ترديد نگريسـتن بـه   به اينگونه حقاي 

منزله پوچ دانستن همه حقايق موجود در اين جهان هستي و سلب اعتمـاد از  
كه الزمه چنين منطقي ديوانگي و نا . همه گذشته هاي مستند تاريخ بشر است

   .است جهان و سرانجام لجام گسيخگتي عقل انسان بخردي عقالي
اينكه چه كسي زودتر مسلمان شده همه مي دانيم و مي قطع نظر از  :پنجم

پذيريم كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي رضي اهللا عـنهم از اولـين روزهـاي    
ه و هم نفس بودند، و با پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسلم همرا توحيد دعوت

آنـان   از آغاز دعوت تا لحظه وفات آنحضرت صلي اهللا عليه وسلم هيچكـدام 
نـه در آسـايش    سفر نه در حضر، نه در جنگ نه در صلح، نه در سختينه در 



شده  نشدند مگر اينكه به فردي از آنان مأموريتي سپردههيچگاه از ايشان جدا 
  .باشد
  .اين واقعيتي است كه در باره آن بين شيعه و سني اختالفي وجود ندارد 

ه رضي اهللا مجموعة اين صحابكه  بياييد مجددا اين برسش را  كنيم :ششم
در صورت دوم وقتي آنها تظاهر ! عنهم حقيقتا مؤمن بودند يا از روي تظاهر؟

به ايمان و اسالم مـي كردنـد پـس بايـد همـواره در آرزوي ايـن بودنـد كـه         
  .ل و مصيبت شوندكپيامبرصلي اهللا عليه وسلم دچار مش

يـا پيامبرصـلي اهللا عليـه وسـلم ايـن      صورت آپرسش اين است كه در اين 
وع را مي دانستند يعني از حقيقت آنها اطالع داشتند كه تظاهر بـه ايمـان   موض

و قصد ضربه زدن به اسالم را دارنـد   !و عليه ايشان توطئه مي چينند !مي كنند
  .يا خير؟

پس نعوذ باهللا مقصر خود آنحضرت صلي اهللا عليـه  ! اسخ مثبت استپاگر  
از طرح هاي آنان بازهم آنهـا  چونكه ايشان با وجود آگاه بودن !! سلم بوده اند

به آنها مسئوليت سپردند، و را دركنار خود نگه داشتند وبه آنها اعتماد كردند، 
محبـت   دليل بـر  اينتا جاييكه همه مردم آنها را يك خانواده مي دانستند، كه 

و بيانگر اينكه آنحضرت كامال  .شديد و عالقه فوق العاده آنان به يكديگر بود
  .و خوشنود بودنداز آنها راضي 

بلكه از اين گذشته حضرتش آشكارا آنها را مدح و ستايش مـي كردنـد و    
از اين هم مهمتر اينكـه   .علنا در همه جا آنها را مورد اعتماد معرفي مي كردند

حضرتش صلي اهللا عليه وسلم با آنهـا خويشـاوندي نمودنـد بـا دخترانشـان      
ج آنهـا در آوردنـد، و بلكـه در    را به ازدوا انازدواج نمودند و دختران خودش

تمام مسائل كوچك و بزرگ با آنها مشورت مي نمودند حتي در مسائل مهـم  



و سرنوشت سازي مانند جنگ و صلح بدون حضور و مشورت آنان تصـميم  
  !نمي گرفتند

يكي از حقايق تاريخي غير قابل انكار كه شيعه و سني بر آن اتفـاق   :هفتم
 لي اهللا عليه وسلم در آخـرين بيمـاري  ر گرامي صنظر دارند اين است كه پيامب

كه منجر به وفات ايشان شد به ابوبكر صديق دستور دادنـد بـه جـاي ايشـان     
بنابراين ابوبكر صـديق رضـي اهللا عنـه در     .براي مردم نماز جماعت اقامه كند

تمام مدت مريضي آنحضرت كه از پنجشنبه تا دوشنبه طول كشيد و حضرت 
 مـي  حاضر شوند در محراب پيامبرصلي اهللا عليـه وسـلم   نتوانستند در مسجد

  .كردندمي اقامه  وان امام براي مردم نماز جماعت ايستادند وبه عن
انجام اين مسئوليت بزرگ يعني حـدود يـك هفتـه در حضـور آنحضـرت      
صلي اهللا عليه وسلم جانشيني ايشان را انجام دادن از دو حالت خالي نيسـت،  

در حالي ايـن  ليه وسلم با رضايت و اختيار كامل،  عيا رسول گرامي صلي اهللا
مسئوليت را به ابوبكر رضي اهللا عنه واگذار كردند كه ايشان صالحيت اينكـار  

  .!!!را نداشته كه اين نعوذ باهللا خيانت به امت و امانت الهي است
و يا اينكه آنها با توجه به نفوذ و تسـلطي كـه داشـتند بـر خـالف ميـل و        

 !گرفتنـد  وسلم اوضاع را در كنترول خود ر گرامي صلي اهللا عليهرضايت پيامب
كه در ايـن صـورت    !!و به زور خود شان را امام جماعت مردم معرفي كردند

يعنـي  . !نعوذ باهللا اين نقص در نبوت و سلب اعتماد از تبليـغ رسـالت اسـت   
و  ز روي ترساينكه ايشان به عنوان پيامبر الهي كه با وحي كنترول مي شده ا

د تزديك مي كرده و از آنها ستايش مي نموده كه نعـوذ  اكراه كساني را به خو
  .!!!باهللا خائن و منافق و دشمن دين بوده اند



اگر اين فرضيه احمقانه را بپذيريم پس از كجا معلوم كه نعوذ بـاهللا ايشـان    
و چـه  !!! از روي ترس و اكراه چه حقايق فراواني را از امت پنهان كرده باشند

تضميني وجود دارد كه ايشان مسائل زيادي را كه جـزو ديـن و وحـي الهـي     
  .!!!نبوده از ترس و اكراه به عنوان احكام شرعي به امت معرفي كرده باشند

بـا صـحابه    ه نتيجه دشمني و كينه تـوزي بعضـي هـا    اين فرضيه پوچي ك
ي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم است منجر به سلب اعتماد از ديـن خـدا مـ   

گردد، و در آنصورت هر چيزي كه بوسيله آنان نقل شده قابل اعتماد نيسـت،  
حتي ايمان ابوبكر و علي نيـز بوسـيله همـين شخصـيتها      .از جمله قرآن كريم

نقل شده پس نعوذ باهللا ما هيچ مدركي براي ايمان شاگردان مدرسه رسول اهللا 
جـز شـهادت و    ،اريمصلي اهللا عليه وسلم از ابوبكر تا علي و ساير صحابه ند

  .گواهي خود آن بزرگواران در باره يكديگر
در باره تمام حقايق ديني آنزمان و قرآن كـريم و سـيرت نبـوي و    بلكه و  

اگردان صادق مكتب رسالت واهي شگجز دوره سرنوشت ساز  تمام تاريخ آن
  !چه مدرك و دليل و برهاني در اختيار داريم؟ ما

خالق و برنامه ريز و كنترول كننده تمام آن  اينكه خداوند متعال كه :هشتم
 شـان  اوضاع بوده آيا مي دانسته كه آنـان حقيقتـا و در بـاطن نيـز ماننـد ظاهر     
خدايا (مسلمان و مؤمنند يا خير؟ اگر مي دانسته و قطعا عقيده ما همين است 

پس خداونـد خـودش   ) از طرح چنين فرضيه اي از تو طلب آمرزش مي كنيم
رسول اهللا صلي اهللا عليـه وسـلم را پسـنديده بلكـه در واقـع       به نزديكي آنان

خداوند متعال خودش آنها را براي همنشيني پيامبرش صـلي اهللا عليـه وسـلم    
در دههـا   داناحكيم  تايش نموده است، آري خداوندانتخاب كرده و از آنان س

و  از انصار و مهاجران از ايثـار گـران   ،آية از كالم مجيدش از صحابه و ياران



و مظهر دهها  دان، از جان نثاران و فداكاران،انفاق گران، از دعوتگران و مجاه
ستايش كرده بوده مصداق اول تمام صفات اهل ايمان   صفت خوب ديگر كه

  .است
نعوذ باهللا اگر خداوند نمي دانسته پس ايـن نقـص در ربوبيـت پروردگـار      

عليه  ،ف ظاهر خوب شانو اگر مي دانسته كه آنها بر خال. قادر و متعال است
بودن آنها در كنـار پيـامبر   به اسالم نقشه دارند و توطئه مي كنند با اين وجود 

گرامي اش صلي اهللا عليه وسلم راضي مـي شـود و حضـرتش را از حقيقـت     
حال آنان آگاه نمي كند اين نيز نعوذ باهللا توهين به اهللا متعـال اسـت، و گويـا    

شريك است كه سبب شده اين عده غير قابل  ذات متعال او نيز در اين توطئه
قبول از نظر بعضي ها اطراف پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وسـلم را بگيرنـد و   
بر اوضاع مسلط شوند، كه در نتيجه حجت خدا بر مردم تمام نشـود خداونـد   

  :متعال خودش فرموده است
 {  |  {  z  yx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n

  ~   }z ١٦٥: ءالنسا  
كه پيش از اين داستان آنان را بر تو بـاز گفتـيم و   ]  فرستاديم[و رسوالنى « 

بـا موسـى   ]  بى ميانجى[و اهللا . ايم رسوالنى كه حكايت آنان را بر تو باز نگفته
  .سخن گفت

مؤمن هستند امـا  اآلن كه اينها  تمال ديگر اينكه خداوند مي دانستاح :نهم
اما با ايـن   !ه وصيت امامت خيانت خواهند كرددر آينده مرتد خواهند شد و ب

عكس از آنان  كرد و برشان باقي گذاشت و رسوا نبه حال خود وجود آنها را
، و يه وسلم نيز از آنها ستايش نمودو پيامبر گرامي صلي اهللا عل  !ستايش نمود



اين نيز تهمت به خداونـد متعـال    آنان را براي مردم بازگو نكرد حقيقت حال
گويا ذات متعال او سبب شده كه آنچه نبايد اتفاق مـي افتـاد اتفـاق     است كه

  !!!بيفتد
از خداوند متعال از مطرح كردن اين فرضيه هاي مزخـرف طلـب آمـرزش    

كه الزمه عقيـده دشـمني بـا صـحابه     مي كنيم قصد ما از طرح اين فرضيه ها 
عقل بيدار كردن تفكر و انديشه كساني است كه روايات دروغين و ضد است 

  .و قرآن، آنها را از هر سو محاصره كرده و فرصت انديشيدن نمي دهد
اهل سنت عقيده دارند كه خداوند متعال پيامبر گرامي اش محمد  :دهم

ار نمايد مصطفي صلي اهللا عليه وسلم را فرستاده تا اينكه دولت ايمان را بر قر
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 )32(پذيرد مگر آنكه نورش را كامل كند و اگر چه كافران ناخوش دارند  نمى

لش را به هدايت و دين حقّ فرستاد تا آن را بر همه او كسى است كه رسو
  .»)33(اديان پيروز گرداند و اگر چه مشركان ناخوش دارند 
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او را بـر   اوست آن ذاتي كه رسولش را به هدايت و دين حقّ فرستاد تـا « 

  .»)28(و اهللا گواهى را بس است . همه اديان چيره گرداند



اين وعده خداوند است و رسول گرامي صلي اهللا عليـه وسـلم بـه عنـوان     
پيامبران الهي قطعا مسئوليت داشتند براي تحقـق ايـن وعـده خداونـد متعـال      

ن لذا پيامبر بزرگوارمان صلي اهللا عليـه وسـلم گروهـي از بهتـري    . تالش كنند
انسانهاي روي زمين را تربيت كردند تا دولت ايمان را بر قرار كننـد، لـذا بـه    
اجازه و توفيق خداوند متعال آنها را از تاريكيهـاي شـرك بيـرون آورد و بـه     

شخصيت بخشيد و آنها را به خود نزديك  ان گلستان ايمان وارد كرد، و به آن
جـز   ييچ مشاور و همنشـين كرد، آن پيامبر ايمان و اخالق و معلم كامل بشر ه

اين جان نثاران و مؤمنان نخبه نداشت، لذا از ميان آنان يك شخصيت را بيش 
از ديگران به خـود نزديـك كـرد و او را در چشـم مـردم بـزرگ نمـود و در        
مواضع سخت و دشوار به ايشان مسئوليت سپرد، تـا جائيكـه اطرافيـان همـه     

گذاشتند و جايگاه و شخصـيت و   ايشان را شناخته بودند و به وي احترام مي
منزلت بسيار وااليي كه حضـرتش صـلي اهللا عليـه وسـلم بـه ايشـان عنايـت        

  .فرموده بودند براي همه مسلم شده بود
پس اگر اين شخصيت بزرگي كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ايشـان را  

ايشـان در چشـم صـحابه بزرگـوار      ،مقام ومنزلت رفيـع بخشـيد و در نتيجـه   
ه واقعا اهليـت  رت چنانكه شايسته بود جلوه كرد اگر اين بزرگمرد نمونآنحض

و اعتماد رسول اهللا صـلي اهللا عليـه وسـلم را دارا     و شايستگي آن حسن ظن 
بوده كه به عقيده ما قطعا هم چنين است پس معلم ايمان و اخالق كل جامعه 

ليه وسلم بشريت محمد مصطفي صلي اهللا ع ساني و مربي عظيم و بي نظير ان
  .درست تشخيص داده و درست تربيت كرده و تربيت ايشان نتيجه داده است

اما اگر ابوبكر صديق اولين شاگرد نمونه مدرسه رسول اهللا صـلي اهللا عليـه   
وسلم كه بيست و سه سال افتخار شاگردي آن رسول بزرگوارصـلي اهللا عليـه   



ن حسـن ظـن و   اهليـت و شايسـتگي آن مقـام و منزلـت و آ     ،وسلم را داشته
پس نعوذ باهللا شخص خود رسول اهللا صلي اهللا عليه وسـلم   ،اعتماد را نداشته

مقصر است كه مردي را بزرگ معرفي كرده و بارها به او مسـئوليت بخشـيده   
 ايشان در باره بر قراري حكومت كه مي دانسته از دين بر مي گردد و وصيت

ر قائم مي كند، نعوذ باهللا، باطل مي كند و به ميل خودش دولت كف ي را اسالم
  .ما را ببخش! خدايا

ر الگــوي واال و مــرد صــديق آن بزرگمــرد نمونــه تــاريخ بشــ آري ابــوبكر
افتخارات تاريخ اسالم پس از رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم بـود و همـواره   

دشوار و سرنوشـت سـاز همـراه و     در تمام فرازهاي زندگي بويژه در مواضع
  . همدم آنحضرت بود

پيامبر عظيم الشأن اسالم كه تمام كردار و گفتار ايشان انعكاس وحي الهـي  
بود در سفر هجرت بزرگترين حادثه تاريخ ساز اسالم كه اولين گام بزرگ در 
راستاي تأسيس دولت اسالمي بود ايـن شخصـيت نمونـه و رفيـق و مـونس      
دائمي و پيكر ايمـان و اخـالق و شـجاعت و صـداقت را بـا خـود همسـفر        

سـتقيم  مودند، سفر مباركي كه در آيات زرين و نوراني قرآن كريم انعكاس من
  : توبه را مالحظه فرماييدسوره  40و ابدي داشت، آيه

 {  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u

  °   ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢

  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±

  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½¼  »    Æ  Åz التوبة :
٤٠   



را يارى نكنيد، در حقيقت اهللا هنگامى به او يارى كرد كـه  ) پيامبر(اگر او «
بيرونش كردند، هنگـامى كـه   ]  از مكه[كافران در حالى كه يكى از دو تن بود 
بـى گمـان اهللا بـا    . نگران مباش: گفت در غار بودند، آن گاه كه به يار خود مى

بر او نازل كـرد و او را بـا سـپاهيانى كـه آنهـا را       پس اهللا آرامشش را. ماست
را فروتر قـرار داد و آرمـان الهـى    ) شرك(ديديد توان داد و آرمان كافران  نمى

  .»)40(است كه برتر است و اهللا پيروزمند فرزانه است ) توحيد(
در زندگي عجين شده ابوبكر با رسول اهللا صـلي اهللا   دومين شاخص بارز

صلي اهللا عليه وسلم با عائشه صديقه  بيامبر گراميتاريخي عليه وسلم ازدواج 
دخت گرامي ابوبكر صديق رضي اهللا عنهما اسـت كـه افتخـار بزرگـي بـراي      
حضرت صديق رضي اهللا عنه و خانواده صديقي بود زيرا كه عائشه به دستور 

سـوره األحـزاب مـي     6 خداوند متعال مادر مؤمنان شد خداوند متعال در آيه
  : فرمايد

 {   ±°  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨z زاب ــه   «  ٦: األح ــامبر ب پي
و زنانش مادران آنها . مؤمنان از خودشان سزاوارتر است]  تصرف در كارهاى[

  .هستند
در زندگي ابوبكر صديق اينكه در غزوه بدر نزديك  سومين شاخص بارز

بـا   فرد به رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ابوبكر صديق بود، در عريش ين تر
سايه باني كه براي حضرتش درست كرده بودند هيچكس ديگر جز رسول اهللا 

   .نبود عنه صلي اهللا عليه وسلم و ابوبكر رضي اهللا
ه كه منحصر به فرد است و براي ابوبكر صديق رضي اهللا عن ويژگي ديگر

ديگري تكرار نشده امامت مسلمين در حيات رسول اهللا صـلي اهللا عليـه    كس



مرض وفات شان دستور دادند كه ابـوبكر  در ال عرض شد كه قب. وسلم است
امامت مردم را در نماز به عهده داشته باشد و در تمـام مـدت مريضـي شـان     

  .ابوبكر رضي اهللا عنه اين مسئوليت را به عهده داشت
اين نمونه ها و مواضع فراوان ديگري در صحيح ترين كتب مسلمانان مـي  

كر صديق رضي اهللا عنه را از ديد رسـول اهللا  توان سراغ گرفت كه ويژگي ابوب
صلي اهللا عليه وسلم ثابت مي كند، و نشان مي دهد كه ايشان چقدر به پيـامبر  
گرامي صلي اهللا عليه وسلم آن معلم شفيق و مربي بزرگوارش نزديك بـوده و  
آن رسول معظم صلي اهللا عليه وسلم نسبت به اين شاگرد صادق شان چقـدر  

  .ته اندلطف و محبت داش
صـديق   آري اين خصوصيات و جايگاه ممتاز شخصيت اسـتثنايي ابـوبكر   

كه تمام صحابه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم را وادار كرد  رضي اهللا عنه بود
ايشان را به خالفت انتخاب كنند و از ته دل با اين شخصيت جـامع الشـرايط   

و امت اسالمي امر و  بيعت نمايند، و در هر آنچه كه ايشان به مصلحت اسالم
نهي مي كنند تبعيت نمايند، ايشان به عنوان مدير توانا با پشـتيباني و حمايـت   
كامل جامعه اسالمي آنروز كاروانهاي دعوت و جهاد را به هرسو اعزام نمـود،  

  .ا را با هماهنگي ملت ها فتح نمودو كشور ه
م شخصـيت  و مردم هـ  سر انجام عمر فاروق را براي خالفت پيشنهاد كرد 

از دل كه داراي شرايط الزم بود با اتفاق و رضايت عموم  پيشنهادي ايشان را 
بـا احتـرام كامـل از ايشـان     تمام مردم صـادقانه و   زيرا و جان انتخاب كردند 

نمودند، بدون اينكه سلطه قوم و قبيله و پليس و مـال و هـدايايي    اطاعت مي
نـد، وقتـي هـم كـه حضـرت      مانند بعضي جوامع كسي را به اطاعـت وادار ك 



صديق رضي اهللا عنه وفات نمود با رضايت و موافقت تمام مسلمانان در كنار 
  .رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم دفن گرديد

و احتـرام   پرسش عقلي و منطقي اين است كه علت و انگيزه ايـن محبـت   
فوق العاده به ايشان هم در زندگي و هم پس از مردن چه بود؟ پاسخ روشـن  

ست، علت اين بود كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم در تمام مدت بيست و ا
سه سال زندگي شان همـواره ايشـان را در كنـار خـود داشـتند و بـه ايشـان        

  .سپردندمي مسئوليت 
درست بوده پس ابوبكر  -چنانكه ما معتقد هستيم -اگر همه اين جريانات 

صلي اهللا عليه وسلم بـوده  صديق بخشي از تحقق مقصود بعثت پيامبر گرامي 
فاز اول آنرا خود رسول اهللا  يعني اقامه حكومت اسالمي كه مقدمات و. (است

ابـوبكر  صلي اهللا عليه وسلم انجام دادند ادامه و تقويت و استمرار آن بوسـيله  
و نعـوذ بـاهللا اگـر اشـتباه     .) صديق و سپس سايرخلفاي راشدين انجام گرفت

يم الشـأن صـلي اهللا   شامخ و مقدس آن پيامبر عظبوده پس اين اهانت به مقام 
  !.عليه وسلم است

پس آيا عقـل سـالم   !!! بنابر اين مقصود بعثت آنحضرت تحقق نيافته است 
مي پذيرد كه گفته شود آنچه بعد از رسو اهللا صلي اهللا عليه وسلم انجام گرفته 
بر خالف ميل و رضايت آن حضرت صـلي اهللا عليـه وسـلم بـوده اسـت در      

ليكه علت و انگيزه اينكه ابوبكر در چشم مردم بزرگ شده و مورد احتـرام  حا
  !و تعظيم قرار گرفته خود رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم بوده اند؟

اينكه اگر صحابه بعد از وفات رسول اهللا صـلي اهللا عليـه وسـلم     :يازدهم
ـ     ن مرتد شدند يعني از دين اسالم برگشتند پرسش اين است كـه بـه كـدام دي

اينها به گواهي تاريخ و گواهي تمـام   ،زندگي شان كه روشن است! برگشتند؟



، نماز را برپـا  جامعه بشري در زمان حكومت شان خدا را به يكتايي پرستيدند
داشتند، زكات را ادا كردند، و ماه رمضان را روزه گرفتند و به خانه خدا حـج  

كردند، حالل را حـالل و  كردند، و در راه خدا جهاد نمودند، كشورها را فتح 
حرام را حرام دانستند و هيچ چيز از احكام دين اسـالم را تـرك نكردنـد، در    
حاليكه دين زمان جاهليت بر خالف اين مسائل بوده پس اينها به كـدام ديـن   

  !برگشته اند؟
ممكن است بعضي ها بگويند اينهـا امامـت را غصـب كردنـد، و شـخص      

  !.وان امام يا خليفه انتخاب نمودنده عنديگري را غير از صاحب اصلي آن ب
كسي كه زمام خالفت را بدست گرفـت يـك نفـر و از     :عاقالن مي گويند 

يك قبيله بود پس ساير قبايل چگونه راضي شدند كه بـراي اينكـه فـردي از    
قبيله ديگري خالفت را بدست بگيرد از دين شان برگرداند و آخرت شـان را  

ينكه همه اينها كه هيچ وجه مشتركي با خليفـه  وشگفت انگيز ا!! خراب كنند؟
بي چون و چرا اطاعت كنند و در كنارش بايستند و تمام !! ندارند از يك مرتد

آيا اين !! عمر را براي اقامه ديني كه با دين پدرانشان هم مخالف است بجنگند
آيا غيرت و شهامت و مردانگي و حساسيت در برابر ديـن و  ! تناقض نيست؟

ا نمي كرد كه آنها عليه كسي كه به دين ديگري كـه اصـال بـه آن    شرف تقاض
قانع نيستند وادارشان مي كرد بشورند، به ادعاي شيعيان اثناعشري مگر نه اين 
است كه ابوبكر بر منصب خالفت مسلط شده و امامت را كه اصلي از اصـول  

د نپذيرآنگاه از مردم مي خواهد كه بقيه دين را ب! دين است لغو نموده است؟
شما شيعيان اثناعشري دين بـدون امامـت در نـزد     يدر حاليكه بازهم به ادعا

  .!ندارد؟ يخداوند هيچ ارزش



منهـاي   –از اين فراتر ابوبكر از مردم خواسته كـه در راه اقامـه ايـن ديـن      
شگفت اينكه همه مـردم   !جهاد كنند، و در راه دفاع از آن جان بدهند -امامت

به ادعـاي  (كامل و بدون چون و چرا از ابوبكر صديق  با كمال ميل و رضايت
اطاعت مي كنند، ديني كه بدون امامـت و  ) شيعيان اثناعشري غاصب خالفت

  !!بدون بيعت با امام تعيين شده از طرف خداوند، هيچ ارزشي ندارد؟
ود مي برنـد، امـا دههـا هـزار نفـر      فرض كنيد در اين ميان عده اي واقعا س

  !عت چند نفر جان مي دهند؟گر چرا براي منفدي
ا همه اين فرضـيه  عقل سالم اين احتماالت  و فرضيه ها را نمي پذيرد، زير

درستي نشأت گرفته كه به دروغ به اهل بيت نسبت داده شـده  ها از روايات نا
 كهحكم صادر نمودند پس بر اساس اين گونه روايات پوچ و دروغين  ،است

مني با علي بن ابي طالـب رضـي اهللا   يك امت بزرگ فقط به دليل حسد و دش
رتـد  صلي اهللا عليه وسلم بـود نعـوذ بـاهللا م    داماد و پسر عموي پيامبر عنه كه 

  .!؟است چه عقل و منطقياين ! !شده و از اسالم بر گشته اند
بـا كسـي    ،با ابوبكر كه هاشمي و قريشي نبـود حسـد و دشـمني نكردنـد     

قبيله اي كه تمام قبايل و  ،شم بودحسادت و دشمني كردند كه از قبيله بني ها
  .!!م به آن تعظيم و احترام داشتندجامعه عربي آنروز در جاهليت و اسال

دالئل عقلي كه اينگونه ادعاهاي باطل و تخيلي را رد مـي كنـد بـي شـمار     
است ولي ما به همين اشاره هاي گذرا اكتفا مي كنـيم، ومطمـئن هسـتيم كـه     

را  ا براي پذيرش حق باز كـرده و عقـل شـان   كساني كه خداوند دلهاي آنها ر
بيدار نموده باشد همين مقدار كافي است كه آنها را به فكر و تأمل وادار كنـد  
و از خداوند بخواهند كه آنان را به سوي حـق هـدايت كنـد، و خداونـد بـه      



كسي كه به ريسمان او چنگ بزنـد و   اقتضاي لطف ومرحمت بي انتهايش هر
  .يق و هدايت و رستگاري خواهد دادبه او پناه ببرد توف

  
  پايان

در پايان از خداوند منان مسئلت دارم كه دلهاي ما را هدايت و عقلهايمـان  
و مـا را از  . را بيدار نمايد و به ما توفيق فهم و درك درسـت عنايـت فرمايـد   

تمام فتنه ها محفوظ بدارد و تمام امت را در زير پرچم قرآن و سنت صـحيح  
  .اهللا عليه وسلم متحد و متفق بگرداند هادي امين صلي

  .يقينا ذات يگانه او شنوا و اجابت كنند دعاهاست
  .و صلي اهللا علي سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين

  :در پايان اين كتاب مختصر دو ياداشت كوتاه را اضافه مي كنيم
اينكه ما عقيده داريم محبت اهل بيت جزو دين است و مـا خـود را    :اول
ن خداوند متعال ملزم مي دانيم كه براي نزديك شدن به خداوند متعـال  در دي

با اهل بيت رسول اهللا محبت داشته باشيم، بلكه ما عقيده داريم در هر نماز به 
مـان كامـل   جبات نماز است كه بدون آن نمازآنها درود و سالم فرستادن از وا

اب نمونـه  ه اين كتدر عين حال بر پايه منهج علمي و عقالني كاما  .نمي شود
روايات جعلي و عقايد مبني بر ايـن روايـات كـه بـه      اي از آن است معتقديم

  .اهل بيت نسبت داده شده به هيچ وجه درست نيست
اينكه در اين گفتگو روي سخن ما با افراد و شخصـيتها و جوامـع و    :دوم

س ق بر اساملت ها نيست بلكه با رواياتي است كه اين عقايد ضد عقل و منط
با گفتگوي عقالني ثابت كنـيم كـه ايـن     هدف ما اين است . آن بنا شده است



عقايد با يكديگر تناقض آشكار دارد و نسبت آن به هيچ وجه بـه اهـل بيـت    
  .درست نيست

براي اطالع بيشتر از تناقضات اين عقايد و اينكه چقـدر بـا عقـل و منطـق     
ي ارزشـمند آيـت اهللا   سليم منافات دارند از شما دعوت مي كنـيم بـه كتابهـا   

العظمي سيد ابوالفضل برقعي قمي مراجعه فرماييد، ايشـان تأليفـات فراوانـي    
دارد كه همة آنها ارزش خواندن دارد يكي از مهمترين تأليفات ايشـان كتـاب   

صفحه اي بت شكن است كه تناقضات و ضد عقل بودن روايات اصول  800
عليه اسالم و پيروان اسالم  كافي را بررسي كرده است و از سازش بزرگي كه

سـخناني  واقعا در كتابهـاي آيـت اهللا برقعـي قمـي      . ه پرده برداشته استشد
  .با آب طال نوشته شودارزش دارد كه  هست 

 تفكر و انديشه جدي را كه ،ي عقليهاخالصه اميدواريم كه اينگونه گفتگو
سـاني كـه در   بويژه در ميـان ك  ،پرده از روي حقيقت بردارد در جامعه بتواند 

 بـا محـور  در زير يـك پـرچم   را امت  و بيدار كند ،جستجوي حقيقت هستند
با فهم صحابه و اهل بيت رضي اهللا عنهم اجمعين جمع  قرآن و سنت صحيح 
  .آمين. كرده و متحد گرداند
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