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كنيم كه در كتاب حاضر: توجه خواننده را به اين نكته جلب ميتذكر
وم قلمدارانصفحات به كتب مؤلّف يا كتب مرح ارجاعاتي كه در پاورقي

اي است كه با حروف آي. بي. ام.شده است، ارجاع به صفحات نسخه
  تكثير و توزيع گرديده است.   

(ناشر)                                                                                  
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  های موحدين ی مجموعه کتاب مقدمه

اسالم را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان  سپاس خداوندي كه نعمت حمد و
ترين را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سالم  آنان، بهترين و پاك

قدر پيامبر دوستي و  پروردگار يكتا بر اهل بيت بزرگوار، صحابه كرام و تابعين گران
  رحمت. 

هايِ مردان  از جان گذاشتگي ها و ديني كه امروز مفتخر به آنيم، ثمره مجاهدت
خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش 
بر لب داشتند و در راه صيانت از سخن خداوند سبحان و سنت پيامبر مهربان، جان و مال 

  و عرض بر كف نهادند و جز خشيت و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند.
آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 
برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك 
و جاهالن متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ، 

 هاي غوغا پردازي ه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغچنان طوفاني بر پا كرد ك
ساالرانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة 

اهللا، به ويژه پس از روي كار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و  رسول
امروز،  زمامداران جمهوري اسالمي در عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه

خيزد مگر بر مزار مردگان؛  مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن برنمي
روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است و مداحان جاهل و 

اند؛ تفسير به رأي و روايات مجعول،  فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شده عوام
ن شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه مستمسكي شد براي جدايي انداختن بي

  و خصومت،  بهره و منفعت از آنِ كيست؟
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دهند، چيزي نيست مگر  آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسالمي در ايران سر مي
اي گسترده، مقصودش  هياهوي تبليغاتي و گرد و خاك سياسي كه در ساية پوششِ رسانه

اي مناسب از حكومت شيعي ايران در جهان است.  جلب توجه سياسي و ترسيم چهره
نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود گويايِ اين 
حقيقت است كه تقريب مذاهب و دوستي و برادري ديني به شيوة زمامدارانِ ايران، 

  .»دو صد گفته چون نيم كردار نيست«خواب و خيالي بيش نيست و 
ي اماميه  ، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زدة شيعهدر اين ميان

بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند  برخاستند و كمر به بيداري جامعة غفلت زده خود بر
و قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند و بي 

  پروا فرياد برآوردند كه:
 يم اين دلقِ ازرق فام رابرخيز تا يكسو نه

  رود پرستي مي اي با بت قبلههر ساعت از ما 
 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  

  توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را
در كتاب ارزشمند  - كه از زمرة اين بزرگواران بود –حيدر علي قلمداران قمي 

سلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش شاهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل م
هاي اسالمي، گامي حقيقي و  يابيِ ديگر علل جداييِ فرقه دانست و كوشيد تا با ريشه مي

موثر در جهت تقريب مذاهب بردارد. تالش و جديت ديگر علما و دلسوزان اسالم، 
يت اهللا همچون آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آ

شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 
پژوهي و  پژوهان و جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از شيوة دين الگويي است براي حق

هاي ناب قرآن و سنت، در جهت  عيار سنجيِ مدعيات ديني و در ساية آموزه
گشتگان را مدد رسانند تا ره به  ثري بردارند و گمهاي مو هاي يكتاپرستانه گام پژوهش

  ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.
هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش  تالش

هاي دينيِ جامعه و جدايي مسلمانان از تعاليم  گذارد كه شاهد گرفتاري ديگراني مي
  سالم، به ويژه در ايران هستند. حياتبخش ا
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كنيم در خالل  مي گراني كه امروز كتابهايشان را منتشر كه اصالحالزم به ذكر هست 
هاي متعددي را پشت سر  اند، مرحله امامي كه در گذشته پيرو آن بوده  شيعهتغيير مذهب 

، عصمت، اند و باطل بودن عقايد شيعة امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه گذاشته
رجعت و غيبت و اختالفاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي تدريجي و 

اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه در تعدادي از كتابهايي  در چند مرحله كشف كرده
هاي عقايد گذشته به چشم  اند برخي از اثرات و بازمانده كه در ابتداي امر تأليف كرده

بعدي آنها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه كامال از آن پاك بخورد ولي كتابهاي 
آاليش را در  به هدف نزديك شده و بلكه عقيدة پاك اسالمي، توحيدي و بي ،شده است

  .اند آغوش كشيده
***  

  اهداف:
آنچه امروز در اختيار داريد، تالشي است در جهت نشر معارف دين و اداي احترام 

  ناپذيرِ مردانِ خدا. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه: هاي خستگي به مجاهدت
امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده و  - 1

چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و 
  د. هاي بعد منتقل گرد هاي راستينِ دين، به نسل ارزش

هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه - 2
جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامعه انديشمند ايران  توحيدي و حقيقت

  معرفي شود.
دوست ايران را به تفكر در  گرا، مرجع محور و مداح جامعه مقلد، روحاني - 3

ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد، به  هاي خود وادارد و انديشه
آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيعة غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با تكيه 

  بر كالم خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. 



 

 

 ي 

شائبة آنان را از  هاي بي نهاد، ثمرة پژوهش با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك - 4
تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در آورد و 

ها، زمينه آشنايي امت بزگ اسالم در ديگر  ها به ديگر زبان با ترجمه اين كتاب
  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند. كشورها را با  آرا و انديشه

***  

  چشم انداز:  
اي عاري از خرافه و بدعت و رسيدن به مدينة  به جامعه ترديدي نيست كه دستيابي

اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همراه دارد، مقدور نخواهد بود،  فاضله
.   هاي اصيل و ناب قرآن و سنت پاك پيامبر مهر و رحمت مگر با پيروي از آموزه

عرفي آثار اين بزرگانِ هدف غاييِ دست اندر كارانِ مجموعة موحدين، آن است كه با م
پژوهان و جويندگانِ راه حق فراهم آورند، تا  جهاد علمي، الگوي مناسبي براي دين

گيري از فضايل ديني و علميِ اين عزيزان، بستر مناسبي باشد براي رشد  شناخت و بهره
  و تقويت جامعه توحيدي و قرآني در ايران و  نيل به رضايت خالق و سعادت مخلوق.

كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما،  باشد
  قلمِ عفو كشد.



 

 

 ك 

  

 
  ی ناشر مقدمه

سپاس خداوند بزرگي را كه نعمت بندگي اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم 
و خاندان  -محمد مصطفي - خداوند بر پاكترين خلق خدا و آخرين فرستاده پروردگار 

  حاب پاك نهادش. و اص
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم  مسلمانان در طول قرن

گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، 
نيمة چنان كه در پايان خالفت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشيد عباسي در  كه در دورة خالفت هارون، الحكمه بيت ،مريقهجري دوم سدة دوم 
به دليل تبديل شد و  جهان نهاد آموزشي و پژوهشي ه بود، به بزرگترينبغداد تأسيس شد

استنساخ و  ،ترجمه ،هاي مختلف تأليف ر عرصهاش د هاي فرهنگي و علمي فعاليت
به عنوان نماد تمدن وز هن ،انساني و مهندسي ،هاي گوناگون پزشكي پژوهش در دانش

  شود. مياسالمي شناخته 
بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 

آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينه هاي اختالف و تفرقه افكني در ميان مسلمين،  مي
بود، از بين ببرند  اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از اتحاد و يكدلي و برادري ميان آنان

ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد: بدعت و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي  پسِ ابر

ــته حقيقـــت، ــرايي اســـت آراسـ  سـ
 نبيني كه هر جـا كـه برخاسـت گـرد    

  

ــوس   ــوا و هــ ــته ،هــ ــرد برخاســ  گــ
ــر ــد نظـ ــرد  ،نبينـ ــت مـ ــه بيناسـ  گرچـ
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هاي برنامه ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان  تالش
به حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري 
جستن آنان از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف و اختالف 

  كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است.  عميقي در امت اسالم شد
براي به انحراف كشيدن   هاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا به موازات تالش

نهاد و دلسوز،  هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك هاي اسالم و وارد كردن بدعت آموزه
وي، به پا خاستند و اين خطر را دريافتند و در جهادي مستمر براي احياي اسالم و سنت نب

پرست، به اشاعه فرهنگ  با شجاعتي كم نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه
و اعتقادات اصيل اسالم پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب دين فروشان و 

جو، به تأسي از پيامبر شريف اسالم،  بدعتگذاران را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت
ت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و حقيق

ٓ ﴿به راستي:  َ
َ
ۡوِلَآءَ  إِنَّ  أ

َ
ِ  أ َّ َ  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  َ  ٱ   .)62يونس/( ﴾٦٢ َيَۡزنُونَ  ُهمۡ  َو

اي  اي است از درياي معرفت الهي و گزيده آنچه در اين مجموعه آمده است، جرعه
از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند. نور خدا در دلشان است 

بركتشان قرار دادند. اين افراد، كه همگي از   تابيدن گرفت و توحيـد را سرلوحه حيات با
علما و نويسنگان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، در سير تحول 

ارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه نگرششان به فكري (و بالطبع، در آث
مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زمان، مطالعات 

اند. لذا، ممكن است برخي  گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام نهاده
افراد، كه در اين مجموعه آمده است، كامال  ها در آثار اين از اظهار نظرها يا نتيجه گيري

اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين وجود، به دليل  هاي ديني و اعتقادي منطبق با رويكرد
اهميت اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به انتشار آن اقدام 

ها، الزاما  تابنموديم. همچنين، ديدگاهها و مواضع فكري مطرح شده در اين ك
اي  ترديد، نفحه كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بي هاي ناشر و دست اندر ديدگاه



 

 

 م 

است از نفحات حق و نوري است از جانب پرودگار براي هدايت آناني كه به دور از 
  اي و مذهبي، جوياي حقيقت هستند.  هاي تاريخي، فرقه تعصبات و گمانه زني

توان تنها به  هاي اين افراد نمي ت كه براي آگاهي از ديدگاهنكته قابل تأمل اين اس
مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آنان به طور كامل 

ها و عوامل آن كامال شناخته شود.  مطالعه گردد، تا چگونگي انقالب فكري شان و انگيزه
كه  درسي از واليتكتابي دارد با عنوان  براي مثال، آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي،

. او در اين كتاب به آورده است اش به رشته تحرير در آن را در اوايل دوران تطور فكري
بحث درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ ايشان پس از پيامبر خدا 

و حيات محمد بن حسن پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود 
عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال 

هايش را در  نويسد و نتايج پژوهش ميتحقيق علمي در احاديث مهدي بعد، كتابي با نام 
دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ بودن تمام احاديث، اخبار و  اختيار خواننده قرار مي

هاي تاريخي مرتبط با والدت و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه  گزاره
آيد كه اطالع از حوادث و رويدادهاي زندگي موحدين و مطالعه  ديگر، چنين برمي

مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگاهي از 
  شان است.و آثار اي  سير تحول انديشه

اي باشد براي  هاي متوليان نشر آنها، زمينه اميد است آثار اين بزرگواران و تالش
بازگشت به مسير امن الهي و عبادت خالصانه خالق. باشد كه خداوند بزرگ، اين 

هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را در  مختصر را موجب بخشش گناهان و لغزش
  جوار مهر و بخشش خود گيرد.

 
 

به ذكر را ذكر كرده و  ياتاز آ يكي ،ياتاستدالل به آهنگام  )رحمه اهللا( يعالمه برقعتذكر: 
 .كنند يد اكتفا منباش يقابل استدالل م ياآدرس آيات ديگر كه همان مفهوم را دارند 
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  سخنی با خوانندگان کتاب

بدان كه نويسندة اين اوراق به خداوند تبارك و تعالي و رسوالن الهي و روز جزا و     
از أئمه و رؤساي كفر و شرك و خرافات و  مؤمن و معتقد و ،أئمه و پيشوايان هدايت

  ظلم و ضاللت منزجر و بيزار است.
اول و مجتهدين ديني و مراجع اينجانب تقريبا چهل سال است كه از علماي طراز 

مذهب شيعة اماميه در حوزة علمية قم و نجف تصديق اجتهاد گرفته و به گواهي و 
معرفي ايشان در علوم اسالمي و ديني مجتهدم و ساليان متمادي نيز كتب حوزوي را 

  ام. تدريس كرده
بوده و  نگارنده از دوران جواني از انحطاط و ذلت و تفرق مسلمين افسرده و در رنج

جويي نموده و يكي از بزرگترين  براي رفع مشكالت فكري و عقيدتي آنان همواره چاره
ام و غالبا به  موانع راه ترقي و سعادت آنان را وجود دكانداران و سودجويان مذهبي يافته

   :ام اين دو بيت مترنم بوده
ــا   ــاني مـ ــه دواي درد پنهـ  دردا كـ

  

ــا     ــاني م ــارة پريش ــه چ ــوس ك  افس
  

 اند كساني است كه پنداشته در دست
  

ــا    ــي م ــه ويران ــادي خــويش را ب  آب
  

اند و  طلب مانع تحقيق و تأمل و رشد و بيداري مردم نمايان و دكانداران جاه  اين عالم
 خواهند تا ادعاهاي نامستدل و عقايد موروثي و محيط خود را چونان محلة كوران مي

نقص ايشان ظاهر نگردد و مخفي و  چون و چرا پذيرفته شود و عيوب و خرافاتشان بي
  .ناديده بماند
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الزم است در اينجا تأكيد كنم كه از تأليف اين كتاب به هيچ وجه قصد دفاع و 
جانبداري از هيچ يك از مذاهب فقهي عالم اسالم را ندارم، زيرا ساير مذاهب نيز البته با 

ر خدمت به برادران شيعي به منظو امانيستند،  هاختالف مراتب، خالي از خرافات و اشتبا
را كه به قول رهروانش  مذهب جعفري اثناعشريخود، در اين اوراق از ميان مذاهب، 

را دارند  صبيت گرامي رسول اهللا اهلبهترين مذهب است و پيروان آن ادعاي پيروي از 
ل قرار ام، مورد تدقيق و تأم و اينجانب نيز سالها در همين مذهب تحصيل و تحقيق كرده

مذهب يعني و به بهترين و مهمترين كتاب اين ده و آن را براي بررسي انتخاب كردهدا
و چنانكه مالحظه  .ام پرداخته ابوجعفرمحمد بن يعقوب كلينيتأليف  اصول كافي

خواهيد كرد، ما اين كتاب را در بسياري از موارد مغاير با قرآن كريم و مملو از خرافات 
بينيم. وقتي اين كتاب با آن  ا با قواعد عقلي نيز موافق نمين رآيافته و در مواردي مطالب 

  همه تعريف و تمجيدهاي طرفدارانش چنين باشد، كتب ديگر چگونه خواهد بود؟!
آوريم، مانند  ايم، مي رخود نيز پرسيدهديگ در اين اوراق نيز سؤاالتي را كه در كتب

 هستيد  ي را كه شما قائلتعالي براي مسلمين صدر اسالم اصول دين  اينكه چرا خداي
از اصول دين يا مذهب است تا اينكه پس از چند  عدلصريحا بيان نكرده و نفرموده 

  را جزو اصول دين قلمداد كنند؟» عدل«قرن علماي اماميه در مقابل اشاعره، 
دانستند، اصل دين شمرده  سازان، أئمة بزرگوار را كه خود را تابع دين مي  چرا مذهب
در  الي كه أبواألئمه حضرت عليحدانند، در  به امام را ضاللت مي و عدم ايمان

 ,أنت ريب كأشهد أنّ  أّين  ,شهيداً  كفى بكو َك,ُد هِ ْش أُ  ّين الّلهم إ« :كرد دعاي خويش عرض مي
ي ُانِزل إليه إمام يوأّن الكتاب الذ ي,رشعَت له دين يوأّن الّدين الذ ي,نبيّ  ص حممداً  ولكوأّن رس

دهم كه  گيرم و كافي است كه خودت گواه باشي كه من شهادت مي تو را گواه مي ،پروردگارا= 
اي دينم  ي او تشريع فرمودهپيامبرم و ديني كه برا صات محمد همانا تو پروردگارم و فرستاده

و خود را  )63، دعاي ةالعلوي ةالصحيف( ».و كتابي كه بر او نازل گرديده امام و پيشواي من است
  دانست و اصال به اصل امامت اشاره نفرموده است. نه فرع دين مينه اصل دين و 
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يا ايمان به فرزندانش  ايمان به خودش و آيا اصول و فروع دين حضرت علي
نبوده آيا اصول دين امام با مأموم فرق دارد؟ آيا اينان كه ادعاي پيروي  رو اگ ،بوده
  اند؟ ي تراشيدهمحبت نسبت به او را دارند، چرا براي خود مذهب و علي

ام يا اينكه دكانداران به نام آن  ادعا كرده كه من مذهبي آورده آيا واقعا امام صادق
  اند؟ بزرگوار، مذهبي ساخته

آيا دين خدا يك دين و يك راه و يك مسلك است يا صد مذهب و مسلك 
  د؟گذارن انگيز و مذاهب را كنار نمي هاي تفرقه باشد؟ چرا علماي مذهبي اين نام مي

ما « :نقل شده كه فرمود از امام صادق »كافي«بينيم كه در همين  مي ،عالوه بر اين
 يأخ :يقول أحدكم ... كفوا عن الناس والكمأمر ىلإ تدعوا أحداً  كفوا عن الناس وال ,لكم وللناس

شما را به مردم چه كار، از مردم دست برداريد وكسي را به مرام خود = ...يوجار يوابن عمّ 
.. از مردم دست برداريد و هيچ يك از شما [بر اثر دلسوزي و يا عالقه] نگويد اين .نكنيد دعوت

، مردم را به باي به نام مروجين مذه . ولي عده)1(»...برادرم يا پسرعمويم يا همساية من است
اموال  ،خورند و خصوصا پس از انقالب ين راه نان مياكنند و از  دعوت مي مذهب شيعه

  كنند! راه دعوت مسلمانان و غيرمسلمانان به مذهب تشيع، خرج ميفراوان در 
ام، زيرا بسياري از اقوام داراي بتي مخصوص به  شكني داشته قصد بت ،در اين كتاب

 انسان و هيگاهي حيوان و گاهي شجر و گا باشند. اين بت گاهي سنگ است و خود مي
يق منحرف سازد و قعقل و تح چه انسان را از مسير .. و البته هر.گاهي هواي نفس و

  توان آن را بت ناميد. ، مي)2(تعصب آورد

                                                           
، 213، ص 2حديث اول و ج » باب الهداية من اهللا عزوجل« 165، ص 1ج » األصول من الكافي« -1

 ، حديث دوم.»باب ترك دعاء الناس«
  در مذمت تعصب روايات زيادي داريم از جمله:  -2

هر  =عراب اجلاهلية أن كان يف قلبه حبة من خردل من عصبية, بعثه اهللا تعالی يوم القيامة مع م«فرمود:  پيامبر    
اي از تعصب باشد، خداوند متعال روز رستاخيز او را با اعراب زمان جاهليت  كه در دلش به قدر ذره

  .»فرمايد ميمحشور 
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عقل و قرآن است نيز  كه بسياري از مطالب و مندرجات آن ضد اصول كافيكتاب 
، بلكه عمال بيش از هاي مطالب آن را همچون وحي إلهي دانست اينك بتي است كه عده
 را براي» كليني«ي ندانند، كتاب پردازند و اگر كتاب وحي را كاف كتاب إلهي به آن مي

ورزند و به پيروي  دانند و در مورد مطالب آن تعصب مي عمل و نيل به سعادت كافي مي
اند، بدون آنكه خود بدون تعصب، بررسي و تحقيق كنند،  كساني كه از آن تمجيد كرده

  اند!!  به مطالب اين كتاب گردن نهاده
دانيم كه اعالم  ايم و بر عهدة خود مي قرار داده را مورد تحقيق و تدقيق» كافي«ما كتاب 

كنيم اين كتاب داراي ضد و نقيض و خرافات فراوان و مطالب مخالف قرآن است، لذا به 
  نماييم. ، تأليف حاضر را به خوانندگان گرامي تقديم مي»اصول كافي«منظور نقد 

تعصب و قدري بدون  جو به خود آيند و اميد است مردم متدين و منصفان حق
  د و موانع حصول عقيدة صحيح و ترقي را از ميان بردارند.نيشه كندپيشداوري، ان

دين مبين و دفع خرافات، كتبي  شدن حقائق مخفي نماند كه اينجانب براي روشن
و  تابشي از قرآن،و  خرافات وفور در زيارات قبور، و ،درسي از واليتجمله از

اب حاضر را تأليف كرده و هدفم كسب . كت....و علمي در احاديث مهدي بررسي
ا خدمت به برادران ديني و نجات ايشان بود، ام رضاي حق و انجام وظيفة شرعي و

زنند، از چاپ و  آزادي و روشنفكري مي متأسفانه متصديان امور كه دم از اسالم ناب و
جعه نشر آنها ممانعت كردند! حتي خودم براي أخذ اجازة چاپ به متصديان مربوطه مرا

                                                                                                                                                    
هر كه تعصب ورزد و يا  نقه =من تعصب أو تعصب له, خلع ربقة اإليامن من ع«فرمود:  امام صادق

من «و نيز فرمود: ». ايمان را از گردنش گشوده است ي برايش تعصب ورزند [و او سكوت كند] رشته
= هر كه تعصب بورزد، خداوند در قيامت او را با دستاري از آتش  تعصب، عصبه اهللا بعصابة من نار

  ).307و  307ص » باب العصبية« 2(اصول كافي، ج ». برانگيزد
بكم ملكارم اخلصال وحمامد األفعال «نيز فرموده است:  اميرالمؤمنين فإن كان البدّ من العصبيّة, فليكن تعصّ

گريزي نبود، پس بايد تعصب شما در صفات نيكو و افعال ستوده و امور  اگر از تعصب=  وحماسن األمور
 ).199/ ص  2. (سفينة البحار، ج »خير باشد
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كردم و گفتم اگر در اين كتاب اشكالي داريد و چيزي مخالف واقع و برخالف اصول 
ايم كه جواب  اما در جوابم گفتند ما انقالب نكرده ايد، بگوييد تا اصالح كنم، الم ديدهسا

معامله كردند.  من امثال شما را بدهيم!! و با كمال بغض و عداوت و تعصب و جهالت با
اينگونه كتب مورد سوءقصد قرار گرفته و چند بار زنداني و تبعيد و حتي به جرم تأليف 

بارها بازداشت و بازجويي شده و مورد توهين و ناسزا و آزار بسيار قرار گرفتم و 
اند كه اين اندازه آشفته و غضبناك  اي يافته دانستم كه خُرافيون در اين كتب، خير و فايده

ئي ندارند، از اين رو پس از سومين زندان و ممنوع و اند و حتّي از قتل اينجانب ابا شده
شدن از اقامة نماز جمعه در منزل و ايراد سخنراني و تشكيل جلسات تفسير قرآن  محروم

، همين محدوديت و »عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد«كه  براي مردم، از آنجا
ر ساكت نمانده و تقيه محروميت سبب شد كه فرصتي به دست آيد تا الأقلّ قلم اين حقي

نظر و تنقيح برخي از تأليفات خود، از جمله همين  نكند و در اين مدت، به تجديد
كه آن را بسيار عجوالنه و با يأس از بيداري مردم تأليف كرده بودم و نقص و ـ كتاب 

پرداختم و در آن، در حد توان اصالحاتي كرده و تغييراتي دادم و ـ كمبود بسيار داشت 
فاصيل و توضيحاتي نيز بر مطالبش افزودم و شمارة آيات قرآن و ترجمة فارسي آيات ت

يا عبارات عربي را كه ترجمه نشده بود، اضافه و برخي اشتباهات خود را نيز اصالح 
آنكه نامشان را  چنين در مواردي، مذاكرات خود را با بعضي از خرافيون، بيمكردم، ه

زور ده من موارد نيز به توجيهات بارده كه حتّي به ذكر كنم، آوردم و در برخي از
ام تا خوانندة محترم بداند كه برخي با چه  چسبد، اشاره كرده سريش، به مطلب نمي

 يانهايي كه راو و يا در واقع از تهمت اند از اباطيل مذكور در كافي تعصبي خواسته
نمايان است كه  تعصب اين عالماند، دفاع كنند. به نظر ما  كذّاب به ائمة بزرگوار بسته
است! ديگر آنكه مقداري از مطالب تحرير اول  دهدل ش  موجب گمراهي مردم ساده

نمود، به اين  را كه براي اين تأليف مناسبتر مي خرافات وفور در زيارات قبوركتاب 
ر اول نام منابعي كه مورد استفادة نگارنده بوده و در تحري ،كتاب نقل كردم. عالوه بر اين

بر  – أيدهم اهللا تعالی –اين كتاب نسبت به ذكر و معرّفي آنها قصور شده بود و مؤلّفين آنها 
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كتاب «يعني » كافي«ام. خصوصاً چون قسمت أعظم جلد اول  اين بنده حقّ دارند، آورده
 تتحليل و بررسي روايا است، از اين رو در» واليت و امامت«مربوط به مسألة » ةاحلجّ 

تأليف » بررسي نصوص امامتيا  شاهراه اتّحاد«از كتاب شريف » كافي« اين بخش
جديد اين تأليف به ام. عالوه برآن در تحرير بهرة فراوان برده ):»(قلمداران«استاد 
كه به قلم يكي از علماي مشهور لبنان است، نيز  املوضوعات يف اآلثار واألخباركتاب 

  ام. بسيار استناد كرده
كردم با خبر شدم كه يكي  گامي كه اين كتاب را اصالح و تهذيب ميناگفته نماند هن

با تحقيق و تعليق » بحاراألنوار«كه چاپ جديد  محمدباقر بهبودياز علما به نام شيخ 
صحيح «نيز از تأليفات اوست، كتابي به نام  »احلديث ةمعرف«وي به طبع رسيده و كتاب 

به چاپ رسانده، نظر » لبنان«در » يعة اإلمامّيةالكافی, ِمن سلسلة صحاح األحاديث عند الّش 
ولي الزم است ذكر كنم كه كتاب وي نيز با مخالفت  ،ايشان را نيز در كتاب خود آوردم

خواست ترجمة فارسي كتاب  دكانداران خرافات روبرو شده و هنگامي كه ايشان مي
را مجبور ساختند كه خود را در ايران منتشر سازد، تعدادي از معممين هياهو كرده و او 

چاپ كند تا عوام گمان كنند كه وي صرفا از ميان روايات » گزيدة كافي«كتابش را با نام 
لع نشوند كه وي بقية احاديث كافي را صحيح طكافي، احاديثي را گلچين كرده و م

  داند!! نمي
 وقتي ايشان با مزاحمت و اعتراض و مخالفت خرافيون متعصب روبرو شود، مسلماً

اهاي مستبد اجازة چاپ و نشر كتاب حاضر را نخواهند داد و به هر قيمت مانع از ملّ
آشنايي مردم با مطالب كتاب ما خواهند شد. ولي نگارنده به فضل و رحمت عظماي 

بيداري امت اسالم  الهي اميدوارم و مطمئنم كه چون اين كتاب را براي رضاي خدا و
خود فراهم فرموده و موانع را برطرف خواهد تعالي وسائل نشر آن را  ام، حق نوشته

  ساخت.
، كافيپيش از ختم كالم الزم است كه خوانندة محترم بداند متن مورد مطالعة ما از 

 علياست كه توسط آقاي  سالميةدارالكتب اإلنسخة هشت جلدي آن و طبع مؤسسة 
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است. اين  آقاي حسينعلي محفوظ بر آن مقدمه، نگاشته و ،تصحيح گرديده اكبر غفاري
مقايسه شده و  نسخه چنانكه در صفحة يك كتاب آمده، با هفت نسخة معتبر مقابله و

  اختالف نسخ در حواشي صفحات ذكر گرديده است.
بسيار طوالني، و اشاره و » اصول كافي«تذكر ديگر آنكه چون عناوين برخي از ابواب 

ابواب جلد اول كافي را  ارجاع بدانها مشكل بود، لذا در فهرست كتاب حاضر، هريك از
اي مشخص ساختم، از اين رو در متن كتاب، در صورت لزوم به جاي ذكر  با شماره

كنم و خواننده با مراجعه به فهرست انتهاي  عنوان باب، شمارة باب منظور را ذكر مي
  اي مشخص گرديده است. كتاب خواهد دانست كه هر باب با چه شماره

المذهب و  اي منافق و مجهول دف ما از نوشتن اين مختصر آن است كه عدهه1
هرچه خواستند به  صبيت پيغمبر اهلمنحرف به نام اسالم و به بهانة اظهار ارادات به 

اسالم نسبت دادند و آنچه كفر و شرك و زندقه و ضد قرآن و عقل و موجب هدم 
حديث جعل كردند و جعلياتشان به اسالم و انحطاط و تفرقة مسلمين بوده به عنوان 

اي از خرافات و  كتب حديث و روايت راه يافت و بدين ترتيب اسالم عزيز را مجموعه
چاپلوسي از بزرگان اسالم معرفي نموده و مردم را به بهانة ذكر  تملق و موهومات و

از كريم دور كردند و  كرامات و معجزات و فضائل بزرگان دين از اصل ديانت و از قرآن
خبر نگاه داشته و آنان را به تعظيم و تمجيد پيغمبر و امام  معارف اسالم و قرآن بي

حساب و  ها و أجرهاي بي مشغول و اغفال نمودند و براي رفتن سرقبور و مزارها، ثواب
سيرة قطعي پيامبر قائل شدند و مردم را به  غلوآميز به دور از قضاوت عقل و قرآن و

موده و دين و دنياي آنان را ربودند و به نام دين، خرافات كارهاي بيهوده سرگرم ن
 اخبارعالقه داشته ودر پي ترويج  صعرضه كردند. مؤلفين شيعه نيز چون به آل محمد

ي در كتب خود گردآوردند، به ويژه اخبارهر كس اعم از ثقه و غيرثقه  ايشان بودند از
ده است، زيرا به حكومت سنت بو اهلي كه برخالف خلفا و خصوصاً برخالف اخبار
اند به هر وسيلة ممكن آنان را بكوبند و  عباس بدبين و با آنان مخالف بودند، خواسته بني

نظر مردم را از آنان بگردانند و در مقابل آنان مذهبي بزرگ بسازند. مؤلفين بعدي به 
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 اخبار» تسامح در أدلة سنن«اند و گاهي به تبعيت از اصل  حسن ظني كه به سابقين داشته
اند و برخي از علماي  و ديگر به متن و سند احاديث توجه عميق نكردهاند  آنان را آورده

آگاه نيز متأسفانه سكوت كرده و نه تنها مخالفت نكردند بلكه با سكوت خويش بسياري 
  از انحرافات را به طور ضمني تأييد كردند!!

ب منطقي و مستدل داده و خواهم يا جوا در خاتمه از آخوندها و علماي مذهبي مي
تدبر مردم نشوند و به مغالطه و سفسطه يا تفسيق و  يا اگر جوابي ندارند، مانع تحقيق و

  تكفير و يا فحش و افتراء توسل نجويند.
اميد است كه مردم بيدار و هشيار شده و از تقليد و تعصب نجات يافته و با حقائق 

َّ  إِنۡ ﴿ نا شوند.دين مبين و آيين نوراني اسالم به درستي آش ِ رِيُد إ
ُ
ٰ ۡص ۡلِ ٱأ  ُتۚ تََطعۡ سۡ ٱَح َما َل

ِ  فِيِقٓ َوَما تَوۡ   ب
َّ ِ ِۚ ٱإ ۡ َعلَيۡ  َّ َلۡ هِ تََوكَّ نِيُب ُت 

ُ
ٰ ٱوَ ﴿ ﴾هِ أ َل ٰ لسَّ َ َ َبَع ٱَمِن  ُم  ۡ ٱتَّ  ﴾ُهَدىٰٓ ل

  
 خادم الّرشيعة املطّهرة: سيد ابوالفضل ابن الّرضا (برقعی)
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  مقدمه

كند. در زمان  اتحاد دعوت مي ي است إلهي كه مردم را به وحدت وكه اسالم دينبدان  ٢
و مدتي پس از رحلت آن عزيز، مسلمين متحد بودند و خوشبختانه نامي  صاكرم پيغمبر 

شناختند و نامي از مذاهب  نمي قرآنغير از اسالم و مسلمان نداشتند و كتاب هدايتي جز 
ف و تأليفات مذهبي در ميان نبود و مؤمنين فقط قرآن را حجت و ماية هدايت مختل
  است و  *﴾ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِيَ ﴿دانستند، زيرا در قرآن خوانده بودند كه اين كتاب إلهي  مي

ِ ُهَو ٱإِنَّ ُهَدى ﴿ ۡ ٱَّ  ]١٢٠ ة:البقر[  ﴾ُهَدىٰ ل
  ».همانا [منحصرا] هدايت خدا است كه هدايت است«

هر من طلب الهداية من غير القرآن أضله اهللا= « :فرموده صدانستند كه رسول خدا و مي
  ».كه هدايت را در غير قرآن بجويد، خدا او را به گمراهي واگذارد

باري مسلمين، به سبب دين واحد و كتاب واحد متحد گرديده و پيش رفتند و 
  ملل متعدد را با اسالم آشنا كردند. نيرومند شدند و

ي به نام دين پيدا شد و اشخاصي به نام اخباردو قرن،  يانه پس از گذشت يكمتأسف
يا از قول بزرگان اسالم آوردند  صمحدث يا مفسر ظهور كردند و مطالبي از قول پيامبر

نماياني پيدا شدند كه با   كم علما يا در واقع عالم و مردم به سوي ايشان جلب شدند، كم
الف و تفرقه شدند. اما خوشبختانه قرآن از پيش، اين و احاديث خود موجب اخت اخبار

   :مشكل را معرفي كرده و در اين مورد فرموده بود

ةٗ ٱَكَن ﴿ مَّ
ُ
ٰ  لَّاُس أ ُ ٱَفَبَعَث  ِحَدةٗ َو نَزَل َمَعُهُم  ۧلَّبِّيِ ٱَّ

َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن َوأ َن ُمبَّشِ

ِ ِكَتٰ لۡ ٱ َّ خۡ ٱَوَما  َتلَُفواْ فِيهِۚ خۡ ٱيَما لَّاِس فِ ٱ ُكَم َبۡيَ ّقِ ِلَحۡ لَۡ ٱَب ب ِ ِيَن ٱَتلََف فِيهِ إ لَّ
وتُوهُ ِمنۢ 

ُ
ٓ َبعۡ  أ ۢ ُت َبغۡ ّيَِنٰ ۡلَ ٱُهُم َءتۡ ِد َما َجا  ]٢١٣ البقرة:[  ﴾ َنُهمۡ ا بَيۡ َي
  مردم امتي يگانه بودند، خداوند پيامبران را براي بشارت و هشدار [به مردم] «

  

                                                           
  ].٢[البقرة: . »هدايت است براي پرهيزكاران« *
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ه حق نازل فرمود تا كتاب ميان مردم در آنچه اختالف برانگيخت و با ايشان كتاب را ب
د حكم نمايد. اما كساني كه كتاب برآنان نازل شده بود پس از اينكه آيات نكن مي

روشن بر ايشان آمد جز به سبب ظلم و حسد در ميان خويش، در آن اختالف 
  ».نكردند

   :و نيز فرموده
ِ ٱّلِيَن ِعنَد ٱإِنَّ ﴿ ٰ سۡ ۡلِ ٱَّ ْ ٱَتلََف خۡ ٱَوَما  ُمۗ َل وتُوا

ُ
ِيَن أ َّ ِمنۢ ِكَتٰ لۡ ٱلَّ ِ ِد َما َبعۡ  َب إ

 ٓ ۢ ُم َبغۡ عِلۡ لۡ ٱَءُهُم َجا  ]١٩ :آل عمران[  ﴾َنُهمۡ ا بَيۡ َي
همانا دين، نزد خدا اسالم است و آنان كه اين كتاب به ايشان داده شد در آن اختالف «

  ».و حسد در ميان خويش نكردند مگر پس از اينكه دانش بر ايشان آمد به سبب ظلم
   :و فرموده

َّ ِمنۢ َتلَُفوٓ خۡ ٱَفَما ﴿ ِ ٓ َبعۡ  اْ إ ۢ ُم َبغۡ عِلۡ لۡ ٱَءُهُم ِد َما َجا  ]١٧ :اجلاثية[  ﴾َنُهمۡ ا بَيۡ َي
به سبب ظلم و حسد در ميان خويش، اختالف نكردند مگر پس از آنكه دانش بر «

  ».ايشان آمد
آمدن كتب الهي كه به وحدت شود كه پس از  از اين آيات به خوبي آشكار مي

نه و تعصب و ظلم و ياغراض به سبب حسد و ك اصحابكرد عالم نمايان و  دعوت مي
ديگر اغراض ايجاد اختالف كردند كه قرآن از  بردن از ديگران و ستم و دكانداري و بهره

ۢ َبغۡ ﴿ آن تحت عنوان ايي ياد كرده است. حق متعال براي اتمام حجت و راهنم ﴾َنُهمۡ ا بَيۡ َي
نمايان را روشن كرده تا مردم فريب  طالبان هدايت و مردم منصف، وضع اينگونه عالم

   :آنان را نخورند، از اين رو دربارة آنان فرموده
ِيَن ٱنَّ ﴿  ]١٧٦ البقرة:[  ﴾بَِعيدٖ  ِب لَِف ِشَقاقِۢ ِكَتٰ لۡ ٱَتلَُفواْ ِف خۡ ٱلَّ
  ».يار دوراندآنان كه در اين كتاب اختالف كردند [از حق] بس«

م قرار داده و فرموده را داور و حكَ قرآن ،تعالي براي رفع اختالف همچنين خداي
   :براي رفع فساد و اختالف به كتاب الهي رجوع شود. چنانكه فرموده

َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ فِيهِ ِمن َشۡ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱَوَما ﴿ ِ ِ ٱإ  ]١٠ :الشوری[   ﴾َّ
  ».، پس حكم آن به سوي خداستآنچه كه در آن اختالف كرديد«
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   :و نيز فرموده
َ  ءٖ ِف َشۡ  ُتمۡ زَعۡ فَإِن تََنٰ ﴿ ِ وُه إ ِ وَ ٱفَُردُّ  ]٥٩ :النساء[  ﴾لرَُّسوِل ٱَّ
  ».پس آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد دردياگر در چيزي منازعه ك«

م ال« :دربارة اين آيه فرموده حضرت اميرالمؤمنين علي ْمنا إنا مل ُنَحكِّ ّرجال و إّنام َحكَّ
همانا ما مردم را به  = الرسول أن نأخذ بسنّته ىلاهللا أن َنحُكم بكتابه ورّده إ إىل القرآن...... فرّده

[يعني] اينكه به آيات محكم  ..... ارجاع به خدا.داوري نگرفتيم و فقط قرآن را حكَم ساختيم
ونيز  .)1(»ت آن حضرت را بگيريمنّالهي مراجعه كنيم و ارجاع به رسول [يعني] اينكه س

 = فالّرّد إىل اهللا األخذ بُمحكم كتابه والرّد إىل الرسول األخذ بسنّته اجلامعة غرياملفّرقة« :فرموده
اع به رسول همان گرفتن سنّت و جار ارجاع به پروردگار همان أخذ آيات محكم كتاب خدا و

فرماييد كه حضرت نفرموده  مالحظه مي .)2(»روش پيامبر است كه جامع بوده و تفرقه نياورد
به حديث مراجعه فرماييد زيرا در زمان حضرتش كتب حديث وجود نداشت بلكه 

  است كه مقبول همة مسلمين است.اكرم ت قطعية پيامبر منظور سنّ
اند، در اختالفات خود با ديگر مذاهب  متأسفانه علماي ما كه ايجاد اختالف كرده

كي بوده و كنند بلكه بيشتر به احاديث مذهب خود متّ آن مراجعه نميبه قر اسالمي غالباً
 الكتاب والّسنّة إىلالّرّد ، باب كافيكنند. در همين كتاب  طبعاً اختالف را شديدتر مي

همه چيز را به كتاب خدا ارجاع كنيد، اما عجيب است كه  ،گويد ي هست كه مياخبار
ه علماء نيست و در بسياري از د و شايد مورد توج، آن چنانكه باياخباراتّفاقاً اينگونه 

  موارد برخالف ادعايشان عمالً بدان ملتزم نيستند!!
نگارنده براي رضاي خدا و انجام وظيفه و رفع اختالف و دعوت به وحدت و اتّحاد 
مسلمين و زدودن بغض و شقاق و نفاق و تبيين راه اتّحاد، اين كتاب را نوشتم تا نشان 

 مجعوله در كتب متداول در بين اخبارتالفات مذهبي در درجة اول به واسطة دهم كه اخ

                                                           
 .125البالغه، خطبه  نهج -1
 .53البالغه، مكتوب  نهج -2
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مذهبان ما كافي خوانده  و براي هم )1(پنداريم خودمان كه ما آنها را حجت ديني مي
منشأ اختالف و موجد خرافات و باعث گمراهي  اخبارشود، به وجود آمده و همين  مي

ايد خيرخواهي و احساس مسؤوليت كرده وتضاد از اين رو دانشمندان ما ب ،ما شده است
ه كعقل، بيان نموده و به مردم تفهيم كنند  را با دو حجت الهي يعني قرآن و اخباراين 
موجود در كتب معتبرة ما ضد قرآن و مخالف عقل و موجب خسران دنيا و  اخباراكثر 

اب الهي است. آخرت است و تنها راه نجات، رجوع به قرآن و پذيرفتن حكميت كت
فإذا التبست عليكم الفتن « :نقل شده كه فرمود صچنانكه در همين كافي از پيامبرخدا

كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإّنه شافع مشّفع وماحل مصّدق ومن جعله إمامه قاده إىل اجلنّة 
ها چون  كه فتنه هنگامي = ومن جعله خلفه ساقه إىل النّار وهو الّدليل يدّل علی خري سبيل و...

شما شد بر شما باد كه به قرآن روي آوريد كه  هشب تار شما را در خود گرفت و موجب اشتبا
كسي كه آن را امام و در جلو خود  ،اي مقبول و سخنگويي تصديق شده است كننده آن شفاعت
ازد [و [و از آن پيروي كند] او را به بهشت رهبري كند و كسي كه آن را پشت سر اند قرار دهد

د و قرآن راهنمايي است كه به بهترين راه داللت زندايناز آن پيروي نكند] او را به دوزخ ب
  .)2(..».كند و مي

قرآن  صنيز چون پيامبر –عليهم السالم  –اميرالمؤمنين و ساير أئمة بزرگوار اسالم 
د نخداو =ة كافيةأرسله بحّج «فرموده:  اند. چنانكه حضرت امير را كافي دانسته

 كفی بالكتاب حجيجًا وخصيامً «: و فرمود .)3(»فرستاد ،قرآن)= ت كافيه (اش را با حج فرستاده
  .)4(»كننده كافي است كننده و مخاصمه و مجادله كتاب به عنوان احتجاج  =

   :باالتر از اينها كالم مبارك الهي است كه فرموده

                                                           
بسيار خوشبين و بدان » كافي«اينجانب نيز تا مدتها پس از فراغت از تحصيل در قم و نجف، به كتاب  -1

 سخت معتقد بودم.
 .599، ص 2األصول من الكافي، دارالكتب اإلسالمية، ج  -2
 .161خطبه  البالغه، نهج -3
 .83البالغه، خطبه  نهج -4
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 ]٣١ :الفرقان[  ﴾اا َونَِصيٗ بَِرّبَِك َهادِيٗ  َوَكَفٰ ﴿
  ».پروردگارت براي هدايت و نصرت كافي است«

   :و طبق آيات قرآن، هدايت كافي خدا، همين قرآن است و نيز فرموده
ٓ  قَدۡ ... ﴿ ِ نُورٞ ٱَءُكم ّمَِن َجا َّ  ٰ بِيٞ  بٞ َوكَِت ُ َمِن ٱِدي بِهِ َيهۡ  ١٥ مُّ ٰ تََّبَع رِۡض ٱَّ  ۥنَهُ َو

ٰ ٱُسُبَل  َل لَُمٰ لٱرُِجُهم ّمَِن ِم َوُيخۡ لسَّ َ ظُّ ِ ٰ  ِديِهمۡ َوَيهۡ  ۦنِهِ لُّورِ بِإِذۡ ٱِت إ َ ِ ٰ  إ  ٖط ِصَر
 ]١٦−١٥ :ةاملائد [  ﴾َتقِيمٖ مُّسۡ 

مده است كه خداوند با آن هر نوري و كتابي روشن آ ،شما را از جانب پروردگار.. «
فرمايد و آنان را به اذن  هاي سالمتي، هدايت مي به راه ،رضاي او را پيروي كند كه

  ».شود كشد و به راه راست رهنمون مي ها به سوي نور بيرون مي ظلمت ازخويش 
   :و فرموده

قۡ َءاَن َيهۡ ُقرۡ لۡ ٱَذا إِنَّ َهٰ ﴿
َ
 ]٩ :رساءاإل[  ﴾َوُم ِدي لِلَِّت ِهَ أ

  ».كند محققا اين قرآن به راهي كه استوارتر [و بهتر] است هدايت مي«
   :و نيز فرموده

وتُواْ ٱَوَيَرى ﴿
ُ
ِيَن أ ِيٓ ٱَم عِلۡ لۡ ٱلَّ نزَِل إَِلۡ  لَّ

ُ
ّبَِك ُهَو أ ٰ  ِديٓ قَّ َوَيهۡ لَۡ ٱَك ِمن رَّ َ ِ ٰ  إ ِط ِصَر

 ]٦ :سبأ[  ﴾ِميدِ لَۡ ٱَعزِيزِ لۡ ٱ
بينند كه آنچه از خدايت بر تو نازل شده همان حق  اند مي آنان كه دانش داده شده«

  ».كند است و به راه خداوند عزيز حميد هدايت مي
   :ن عاجز خوانده و فرمودهآردن هدايتي بهتر از قرو بشر را از آو

  قُۡل ﴿
ۡ
هۡ ٱِعنِد  ّمِنۡ  بٖ تُواْ بِِكَتٰ فَأ

َ
ِ ُهَو أ  ]٤٩ :القصص[   ﴾َدىٰ َّ

  ».تر باشد كننده بگو كتابي از جانب پروردگار بياوريد كه [از اين كتاب] هدايت«
   :و از قولِ جنّيان فرموده

نزَِل َنا كَِتٰ إِنَّا َسِمعۡ ﴿
ُ
قٗ  ِد ُموَسٰ َبعۡ  ِمنۢ  ًبا أ َ  ِديٓ هِ َيهۡ  يََديۡ ا لَِّما َبۡيَ ُمَصّدِ ِ ﴾ّقِ لَۡ ٱإ

 ]٣٠ :األحقاف[  
رو [و قبل از] خود  هاي پيش ايم كه پس از موسي نازل شده و كتاب همانا كتابي شنيده«

  ».كند را تصديق و به حق هدايت مي
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   :فرمايد يان ميو باز از قول جنّ
َ  ِديٓ َيهۡ  ١ا َءانًا َعَجبٗ ا قُرۡ نَ إِنَّا َسِمعۡ  ﴿ ِ  ]٢−١ :اجلن[  ﴾ِد لرُّشۡ ٱإ
  ».كند راه رشد هدايت مي )راه راست و(ايم كه به  همانا قرآني شگفت شنيده«

   :و نيز فرموده
﴿ ٰ ُ َكَذ ُ لَُكمۡ ٱلَِك يُبَّيِ َّ  ٰ  ]١٠٣ :آل عمران[  ﴾َتُدوَن َتهۡ  َلَعلَُّكمۡ  ۦتِهِ َءاَي
  ».كند باشد كه هدايت يابيد اتش را بيان ميخداوند اين چنين آي«

و نيز  .ن را براي مؤمنين نور و ماية هدايت خوانده استآقر ،و در آيات بسياري
   :فرموده

ۡلَ ﴿  ِ َشۡ نٗ َيٰ َب تِبۡ ِكَتٰ لۡ ٱَك ا َعلَيۡ َونَزَّ
﴾لِِميَ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َوبُۡشَ  ةٗ ى َورَۡحَ وَُهدٗ  ءٖ ا ّلُِكّ

 ]٨٩ :حلالنّ [  
[ديني] و ماية هدايت و رحمت و  ايم كه بيان هر چيز ابي نازل كردهو بر تو كت«

  ».بشارت براي مسلمين است
سورة بقره كه قبال ذكر كرديم هدايت را به  120مانند آية  ،و در بسياري از آيات

بگو  ،فرمايد ي به رسول خود ميقرآن و پيروي از آن منحصر نموده نه كتاب ديگر و حتّ
   :چنانكه فرموده ،حي و اين كتاب استهدايت من نيز از و

ٓ  ُت فَبَِما يُوِحٓ َتَديۡ هۡ ٱِن ﴿ َّ َرّبِ
َ ِ  ]٥٠ :سبأ[  ﴾إ

  ».كند و اگر هدايت شوم پس به سبب آن چيزي است كه پروردگارم به من وحي مي«
مسلمين صدر اول تا زمان تأليف كتبي از قبيل كافي و نظاير  ،توان گفت حال آيا مي

اند تا اينكه امثال كليني پيدا شدند و  ه براي اطالع از دين كافي باشد، نداشتهآن، كتابي ك
  كتب حديثي را تأليف كردند؟

ت مخالف باشم بلكه با سنّ –نعوذباهللا  –ه سخن ما نه بدان معناست كه اينجانب البتّ
ه ك صة پيامبرت قطعيا سنّماقبول داشته و بدان از صميم قلب پايبندم  كامالًآن را 

نقيض. و مسلمين در آن اختالف ندارند، نه روايات ضد  
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الزم است مطالبي را دربارة روايات و أحاديث  ،اينك كه سخن از حديث به ميان آمد
   :به استحضار خوانندگان محترم برسانيم ،موجود

... باشد، مورد .و يا اميرالمؤمنين صاز پيامبر واضح است كه اگر حديثي واقعاً
ا مشكل اينجاست كه حديث مسلمين است و در عالم اسالم مخالف ندارد. امقبول همة 

برخالف قرآن كريم، از تحريف و جعل و اختالط و اشتباه مصون نمانده و از اين 
خذ حديث كامال محتاط و دقيق باشد. در اين موضوع آقاي ابايد در  روست كه مسلمان

نگاشته است كه نقل » صحيح الكافي« مة بسيار مفيدي بر چاپ اول كتابمقد» بهبودي«
آوريم ولي مطالعة  ناگزير فقط برخي فقرات آن را مي تمامي آن در اينجا ميسور نيست و

   :كنيم متن كامل مقدمه را به خوانندگان عزيز توصيه مي
خوانيم،  ع مين و تشيتسنّ اهلبينيم و در كتب رجال  چنانكه در تاريخ علم حديث مي«

ساختن شريعت و احكام دين و ايجاد   كردن نور اسالم و تباه ، در خاموشتالزنادقه و غُ
ها و بازي با حقائق و معارف ديني و ترويج خرافات و اباطيل و  و ترديد در دل شك

.. گاهي سؤاالتي ..)1(ها و ايجاد تفرقه و اختالف، از هيچ كوششي فروگذار نكردند بدعت
نمودند و در خالل طرح اين مسائل،  مطرح ميدربارة نزول قرآن و جمع و ترتيب آن 

شبهة تحريف قرآن را وارد ساختند و در بيان اين شبهه، با فريبكاري از طريق سني و 
م را ايجاد كنند كه مسألة تحريف قرآن مورد شيعه احاديثي جعلي نشر دادند، تا اين توه

                                                           
نويسد: پس از آنكه اصحاب حديث و رهبران مذهبي بسيار شدند و كتب أصول و  آقاي بهبودي مي -1

تأليفات گوناگون فراهم گرديد و در دسترس وراقان و صحافان قرار گرفت، غُالة خائن و مزدوران 
افزودند و كاستند و به تغيير و تبديل أحاديث روي  و در آنها زنديق، مواريث حديثي را به بازي گرفتند

آوردند و حرام الهي را حالل و حالل پروردگار را حرام شمردند، در اين هنگام تضاد و تناقض چنان 
توان يافت كه از حديثي كه ضد آن بوده و آن را  فراوان شد كه در ابواب فقه و معارف دين، حديثي نمي

شد. بدين ترتيب تضاد و اختالف به عقائد و فتاوي و أحكام نيز سرايت كرد. نقض كند، در أمان مانده با
شود كه كتب حديث به لحاظ زيادت و نقصان مطالب با يكديگر تفاوت دارند.  بسيار ديده مي

 ).40(معرفةالحديث، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ص 
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شدند و براي تحريف قرآن فاق تمامي فرق اسالمي است!! اينان از راه ديگري نيز وارد اتّ
هاي خرافي  [از معاني واضح و حقيقي آن، راه] تفسير و تأويل [در پيش گرفتند] و داستان

نابجا بافتند. سپس كوشيدند مطالب و عقايد نااستوار يهود  جعل كرده و تأويالت گزاف و
تاريخي هاي  را در جنب [تفسير] قرآن ذكر كنند كه مردم آنها را حقائق علمي و واقعيت

بپندارند تا نور هدايت قرآن را در نشر معارف اساسي خاموش سازند و براي تحقق 
گوي اسالم أحاديثي  حق عهايشان از زبان صاد ها و دسيسه اهداف سياسي و تحكيم نيرنگ

جعلي ساختند كه مردم را از تفكر و تعمق در آيات قرآن حكيم و تفسير آن و 
داد [و آن را كاري بسيار  هاي اجتماعي آن بيم مي نامهآشكارساختن معارف و احكام و بر

ساخت] و در جنب آن أحاديث ديگر ساختند كه مردم را  گر مي مشكل و يا ناممكن جلوه
يات و سور و حفظ آن و تجويد و تكرارش، ترغيب آ[صرفا] به تالوت  شب و روز

ونمودن صوت، مشغول كرد، تا دوستداران قرآن را هنگام قراءت قرآن به تالوت و نيك مي
ر در آيات الهي و فهم معاني آن باز دارند.كرده و از درايت كتاب و تدب  

آنها را از زبان  بينيم كه معجزات خرافي بيهوده و نابجا جعل كرده و مي ،بدين ترتيب
وات ساده لوح حديث، نشر دادند تا مسلمين با نقل و تكرار و پردازان و مشايخ و ر قصه

نات ساختن بي باعث انزجار افراد فكور و باطل اخباردلخوش شوند. اينگونه  استماع آنها
  كرد. هاي شنوا را به خود جلب مي قرآن و معجزة جاويدي بود كه گوش

حاديث جعلي كه مردم را به ترك دنيا و اپايه و  هاي بي افسانه گروهي ديگر1
اينكه مردم را از انديشيدن دربارة دشمنانشان  ند و برايكرد، بافت گيري ترغيب مي گوشه

به فرورفتن در خود وادارند، مطالب سست و نااستوار تصوف و عرفان را در  بازداشته و
ادعية  .. همچنين عباداتي بدعت نهادند و صلواتي اختراع كردند و..حاديث درج نمودندا

وانندگان چنان دعاهايي را به عرفاني و غيرعرفاني ساختند و عاملين به آنها و خ
خروي، بشارت دادند و بسياري از عابدان اهاي  هاي گزاف و حصول نعمت ثواب
[دروغين]  لوح شب و روز از انجام اين عبادات [نامستند] و خواندن اين ادعيه ساده

ت عادالنه و استوار نبوي منحرف شده و از نتيجة كوتاهي نكرده و [بدين ترتيب] از سنّ
و  تالغُ ..دهند!... پندارند كار نيك انجام مي بهره ماندند درحالي كه مي و دعا بي عبادت
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خذ و استماع حديث از ازنادقه چون ديدند كه طالب علوم و پيشوايان علم حديث در 
ها را به كار  اند، پليدترين حيله اند، در تنگنا قرار گرفته مشايخي كه مطعون به ضعف بوده

همانا [گناه] « :حاديثي جعل كردند از قبيل اينكهادع حقگوي اسالم گرفته و از زبان صا
و چون مشاهده كردند »!! حديث است نه ناقل آن حاديث بر عهدة جاعلادروغگويي در 

دعية ساختگي را ات معتدل اسالمي بازگشته و عبادات و كه عابدان روز و شب به سنّ
اب، عملي را براي آن ثوابي كه [در كسي كه به اميد ثو« :عا كردنداند، اد طرد كرده

شود، گرچه حديث چنانكه او شنيده  حاديث] ذكر شده انجام دهد، بدان ثواب نائل ميا
هاي ساختگي انجام پذيرفت و  نيرنگشان با اين دروغ ،و بدين ترتيب»!! است نباشد

 گروهي از علماء و محدثين بلكه عمومشان، فريب خوردند و هر چه ناقدان و محققان
كننده اقدام كردند، مبارزاتشان در  حديث در دفع اين شر و آشكارساختن اين بالي گمراه

هات غاليان اندك اندك هاي زنادقه و ترّ باطل توفيق نيافت و [متأسفانه] افسانه اهلبرابر 
در كلية معارف و مسائل مختلف دين استوار اسالم رواج يافت و اختالط و اختالف در 

  .اين دين عظيم بروز كرد... هر باب از ابواب
)  . ه 411اي زعيم شيعه در آن روزگار، ابوعبداهللا الحسين بن عبيداهللا الغضائري (متوفّ

اي علمي به شاگردانش عرضه كرد تا آنان [كتبي را كه]  س، برنامهدر اين مبارزة مقد
يكديگر  را بررسي و نسخ متفاوت آنها را با اصحاباصول [نام داشت و ديگر] تأليفات 

وات موثوق آن از نسخ جعلي و مقايسه كنند و بدين ترتيب نسخ سالم و صحيح و ر
فرزندش ابوالحسين  ،. نخستين بار)1(ن شناخته شودآناصحيح و روات نادان و ضعيف 

                                                           
يا كتابي مشهور را گرفته و از آن چندين » أصل«نويسد: گاهي يكي از كتب موسوم به  آقاي بهبودي مي -1

كردند و احاديث جعلي خود را نيز در ضمن رونويسي از كتاب در آن داخل  چندين نسخه استنساخ مي
كردند و پس از خاتمه كار بر پشت جلد كتاب  نموده و يا كلمات كتاب را مطابق دلخواه خود تحريف مي

 سپس اين نسخه»! ور اصحاب قرائت شده استاين كتاب بر فالني در ماه فالن در حض«نوشتند  مي
نويسان توزيع كرده و يا در دسترس محدثين كم درايت قرار  ها و نسخه را در سراي صحافلي جع
كردند و بر پشت جلد آن  دادند. اما گاهي يك كتاب كامل شامل غلو و اخبار دروغين جعل مي مي
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أحمد مشهور به ابن الغضائري به صورتي كامل و علمي، اين برنامه را عملي ساخت و 
و تأليفات آنها تهيه كرد و ميان نسخ صحيح و  صحابافهرستي كامل از [كتب] أصول 

في كرد.وات ضعيف و نادان را نيز معرّسقيم تفاوت نهاد و ر  
اين فهرست مبارك، چنانكه توصيف شده، براي حل اين معضل و عالج اين مرض 

ها و اختالفات  بر كند و بدعت  عايي را از ريشههات و أباطيل ادتوانست ترّ كافي بود و مي
د] راويان و ناقالن اين ا از بن برآورد، اما محدثين عامي و شيوخ حديث كه [خور

ايستادند  –كه مردي مردستان بود  –برابر اين مرد  اساس بودند، در مطالب بي ها و بدعت
كه مواريث  يا اي آورده و برنامه يا [و مدعي شدند] كه تو با سلف صالح مخالفت كرده

ها انگيختند تا اينكه او را از غصة اين  ؟!! و متأسفانه فتنهبيت را نادرست بشماري اهل
ها] كشتند و نسخ كتابش را از بين بردند و ذكر و اثر او را در معاجم چنان محو  [تهمت

  به بعد.)» و« ةصفح, األولی ةبعصحيح الكافی, الطّ (. )1(»كردند كه گويي قابل ذكر نبوده است
» قلمداران«برادر فاضل و مجاهد ما جناب  ،»فيصحيح الكا«از تأليف  )2(سالها پيش

در  –با اصالحي مختصر  –در كتاب ارمغان آسمان مطالبي نوشتند كه ذكر بخشي از آن 
   :اينجا بسيار مفيد است

 اهلرباب اغراض و امراض به در خانة اع كذب و جعل و مطام سوز آفت حقيقت«... 
به كه اندك ذَوات كَيكي از ر» يدمغيره بن سع«بيت عصمت نيز راه يافت كه تنها 

                                                                                                                                                    
ها قرار داده و  خه جعلي را در ميان كتب صحافآنگاه اين نس» كتاب فالن«يا » اصل فالن«نوشتند:  مي

سواد به عنوان كتبي كه از بزرگان محدثين به ميراث مانده است بي يا به كودكان و كهنساالن 
). از جمله چنانكه آقاي بهبودي به نقل از نجاشي آورده است، 44فروختند. (معرفة الحديث، ص  مي

 اند كه جعلي است. نسبت داده ام رسالة أبي جعفربه ن» جابر بن يزيد جعفي«اي را به  رساله
ي  شود كه خرافيون و دكانداران عوام فريب زمان ما از علماي سوء و خرافيون متعصب زمانه معلوم مي -1

بدتراند، زيرا آنها فقط به تهمت و افتراء اكتفاء كردند، اما اينان مرا و امثال مرا به زندان » ابن الغضائري«
 وم كرده و حتّي از قتل اينجانب اباء ندارند!!و تبعيد محك

 هجري شمسي. 1339سال  -2
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عي شد كه بيش از سي هزار حديث داشت خود مد العلوم اي با حضرت باقر رابطه
الخطاب و بنان  د بن أبيو همچنين محم ،دس و جعل كرده است حاديث آن بزرگوارادر 

هايي بافتند تا جايي كه صادق آل  و عمر النبطي و أمثالهم از قول حضرت صادق دروغ
در » ابوعمرو كشي!! «)1(حمد را هم در رديف اشخاص ضعيف الحديث نماياندندم

در كتابي كه در اثبات امامت » يحيي بن عبدالحميد«رجال خود گفته كه  [كتاب]
گروه بسيار را گمان اين  ،گفتم» شريك«به  :تأليف كرده، گفته است كه اميرالمؤمنين

  الحديث است!! ضعيف» جعفر بن محمد«است كه 
مرد » جعفر بن محمد« :دهم من تو را از حقيقت قضيه خبر مي ،به من گفت» شريك«

ال اطراف او را گرفتند كه بر او داخل پرهيزكاري بود ولي يك مشت جه نصالح مسلما
ما را حديث » جعفر بن محمد« :گويند شوند مي شوند و وقتي كه از نزد او خارج مي مي
كنند تمام آن از منكرات و دروغ و  نقل مي» ر بن محمدجعف«رد و أحاديثي كه اينان از ك

موضوع است و قصدشان آن است تا بدين وسيله در ميان مردم زندگي كرده و از سفرة 
و از همين راه است كه هرگونه منكري  ،مردم بخورند و از ايشان درهم و دينار بگيرند

                                                           
نسبت به بسياري از روات  آمده است كه امام صادق 124 صفحة، چاپ كربال، »رجال كشي«در  -1

گويم ولي هنوز  اند... همانا حديثي به كسي مي فرمود: مردم به دروغ بستن بر ما حريص شاكي بوده و مي
كند. اين بدان سبب است كه آنها  با حديث ما و  ته كه آن را به صورت نادرستي تأويل مياز نزدم نرف

 255جويند بلكه در طلب [متاع] دنيا هستند! و باز در صفحه  [اظهار] عالقه به ما ثواب الهي را نمي
هستم، كنند كه من امام و پيشواي آنها  فرمود: گروهي ادعا مي همين كتاب آمده است كه حضرتش مي

وشي كردم، پ شود، خدايشان لعنت فرمايد، هرچه پرده سوگند به خدا كه امامشان نيستم، آنان را چه مي
كسي  گويند همانا يعني بهمان! من امام فالن مي گويم رويشان را بريزد، ميآبدري كردند، خداوند  پرده

فرمود: ما اهل بيت  خوانيم كه آن حضرت مي مي 257هستم كه مرا اطاعت كند. و باز در صفحه 
ر مردم خراب ظبندد و با اكاذيبش راستگويي ما را در ن راستگوييم، اما از دروغگويي كه بر ما دروغ مي

فرمود:  آمده است كه حضرتش مي 259 صفحةكند، در امان نيستيم. و در  [و آنها را به ما بدبين] مي
 كنند، با ما دشمن نيست! دعاي دوستي ميكسي بيش از [برخي از] اشخاصي كه به ما اظهار عالقه و ا
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شوند و از  اند كه هالك مي ن كسانيشنوند، از اينا آورند و عوام، اينها را از آنها مي را مي
  شوند. ايشان كساني منكر آن مي

اند) مانند مفضل بن عمر و  اين دسته [از جاعالن] (كه موجب بدنامي آن حضرت
جعفر ايشان را از قول پدرش  ،گويند اند كه مي بنان و عمرالنبطي و غيرهم است و اينان

كند!! و اينكه او  روزه كفايت مي از جدش حديث كرده است كه معرفت امام از نماز و
به خدا سوگند جعفر چيزي از  .....ايشان را از وقايع قبل از روز قيامت خبر داده است

اينها را هرگز نگفته است، جعفر نسبت به خدا داراي تقوي بوده و پرهيزكارتر از آن 
يف كردند و  را تضع ها به او داده شود، پس مردم آنها را شنيده و او است كه اين نسبت

  .)1(دانستي كه او يگانة مردم است ديدي مي اگر جعفر را مي
كردند،  دروغ جعل و نقل مي اخبار –عليهم السالم  –كذبة روات كه از قول أئمه 

بسيارند كه تحقيق در حال آنها محتاج رجوع به كتب رجال است. مثال يكي از آنها 
هذا  يفَّ  قال ألن عّام ْس واهللا ألُ « :فرمايد مياست كه حضرت صادق دربارة او » بشار الشعيري«

, عاءه عالكذاب وادّ  , أو يعن رقاد يوأقلقن يفراشه وأفزعن عىلله, أرعبه اهللا فلقد أمن  يا ويله مايلَّ
به خدا قسم از آنچه اين دروغگو دربارة من  = يف قربيستقر أل لك, أقول ذلكمل أقل ذ تدرون أين

ه است مسؤول خواهم شد، واي بر او، چه كار دارد؟ خدا او را عا كردگفته است و بر من اد
خوابد و مرا از خواب خود در اضطراب افكنده، مگر  بترساند، او در رختخواب خود آسوده مي

  ؟!»گويم تا در قبر خود استقرار يابم اين چيزها را مي
خود  كساني بودند كه براي پيشرفت مقاصد شوم (و شياد) از اين اشخاص شارالتان

مة حضرت مجس» محمد بن بشر«كردند، مثال  از هيچگونه عمل دغلي خودداري نمي
را ساخته و آن را رنگ زده و در صندوقخانة اطاق خود گذاشته  موسي بن جعفر

را  دكرد و با اين حيله خو برد و با آن مجسمه خلوت مي بود و مردم را به اطاق خود مي
  كرد!! داد ميمبلغ و مرسل از جانب آن حضرت قلم

                                                           
 .275رجال كشي، ص  -1
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نوشت كه گروهي  به حضرت امام حسن عسكري» احمد بن محمد بن عيسي«3
دهند و در ميان اين  خوانند و آنها را به تو و پدرانت نسبت مي تكلم كرده و أحاديثي مي

ها را رمد و بر ما جايز نيست كه آن شده و مي احاديث سخناني است كه دلها از آن مشمئز 
ليس هذا ديننا «كنند! حضرت به او نوشت:  رد كنيم زيرا آنها را از پدران تو روايت مي

اي از احوال روات كذبه  اين نمونه»..... گيري كن = اين دين ما نيست، از او كناره فاعتزله
در زمان أئمة طاهرين است كه با وجود اينكه براي مردم استفسار و استخبار از صدق و 

حيايي به نقل  ديث، امكان داشت مع هذا دروغگويان و ارباب غرض با كمال بيكذب ح
حديث دروغ، حتّي در نزد خود آن بزرگواران پرداختند و حتّي از قول همان امام در 

داستاني » ميمون بن عبداهللا«حضور خود او از گفتن حديث دروغ باك نداشتند، چنانكه 
اي از آن است كه  ، نمونه)1(ل خود روايت كردهآن را در رجا» كشي«كند كه  روايت مي

ها حديث از قول حضرت باقر و  و غيره ده» سفيان ثوري«يك مرد بصري از قول 
حضرت صادق روبروي آن حضرت نقل كرد كه تمام آنها دروغ و جعل بر آن جناب 

ا به تو بگويد كه اين مفتريات ر» جعفر بن محمد«بود و وقتي حضرت به او فرمود: اگر 
پذيري؟ محدث احمق گفت نه، زيرا  ام و همة آنها دروغ است آيا از او مي من نگفته

اند، اگر بر قتل مسلماني شهادت دهند مسموع الكلمه و  آنهايي كه اين احاديث را گفته
را در كذب و جعل اين احاديث » جعفر بن محمد«اند، من اگر تصديق  مقبول القول

  تصديق كنم، تكذيب آنهاست!
اين وضع احاديث در زمان ائمة طاهرين است، پس واي به اعصار غيبت كه از آن 4

انوار هدايت، احدي نيست و شياطين جعال و أئمة ضالل براي گمراهي مسلمين و 
دشمني با دين مبين راهي نزديكتر از جعل احاديث نيافتند وگاهي دوستان نادان نيز به 

  ه، اعمالي كردند كه دشمنان هم نكردند!دوستي احمقان

                                                           
 به بعد. 336رجال كشي، صفحه  -1
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ي جعل و در كتب حديث اخبارمالحده عمدا  :فرموده »األصول ةهناي«ه حلي درعالم
گنجانيدند تا صورت دين را زشت نموده و آن را باطل جلوه دهند و چون كار بدين 

هر صاحب غرض و مرض به جعل حديث پرداخت، مخصوصا دشمنان  منوال رفت و
ن آن روز را آساي اسالم تمام دنياي متمد ديدند سرعت نفوذ برق باز كه مي هزيرك و حيل

ث اي متشب بلعيده و در خود ضميمه نموده، براي نجات ازاين وضعيت به هر وسيله
انداختن چند  هم رتر از جعل حديث نيافتند، زيرا پشتگرديدند و چيزي آسانتر و مؤثّ

الن و فالن زحمتي ندارد و آيات قرآن نيست ف ،وقال الصادق صجملة قال رسول اهللا
و از حيث تأثير است باشد، بلكه كالم آدمي است و ساختن آن بسي آسان  كه در حصار

چون  است چه رسد به أمر و نهي امور مهمه، و هم هر سخني كه صبغة ديني گيرد مؤثر
ت يعني توانستند چنين كاري انجام دهند، ناچار به صورت دوس با صورت دشمني نمي

مسلمان درآمده و خود را در رديف علما و جرگة محدثين در آوردند، آنگاه ضربات 
و  صاكرمكشندة خود را بر پيكر اسالم زدند، با اينكه بر طبق دستور متواترة رسول 

وارده از ناحية ايشان را  اخبارحاديث و ابايستي  مي ـسالم اهللا عليهم أجمعين  ـأئمة طاهرين 
صدق و كذب أخبار، قرآن مجيد است ا بهترين محك ، زير)1(عرضه كنندبر كتاب خدا 

فانه چنين عملي تاكنون صورت نگرفته و ما هنوز به كتابي از آثار علماء اسالم لكن متأس
ايم كه أحاديث را با قرآن مطابقه و مقابله كند و صحيح و سقيم آن را از اين  برنخورده

ي تشخيص صحيح و سقيم به عمل آمد، جعل و راه بسنجد. بلي فقط اقدامي كه برا
إحداث علم درايه و رجال است كه أحاديث را با وضع و احوال ناقلين آن بسنجد، 
[مثال] اگر راوي حديث چنين و چنان بود، آن حديث صحيح و اگر چنين و چنان بود 

  موثق يا معتبر و اگرنه، ضعيف يا مرسل يا مجهول است.
تقريبا در قرن پنجم هجري تأسيس گشت و اولين تأليف  بايد دانست كه علم درايه

ابوعبداهللا  ,»سالمفنون اإلة والشيع«در كتاب » سيد حسن صدر«را مطابق نقل مرحوم 
                                                           

تصريح كرده كه اخبار مربوط به عرض احاديث به قرآن، » فرائد األصول«شيخ مرتضي انصاري در  -1
 متواتر معنوي است.
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ي به ) در پنج مجلد مسم . ه 405(متوفاي حاكم نيشابوري محمد بن عبداهللا معروف به 
توانست به طور كامل  كار نميدر اين باره نگارش داد. هر چند اين » علم احلديث ةمعرف«

كاذيب و مفتريات جلوگيري و حفظ نمايد، زيرا چه بسا امحدثين را از پرتگاه وقوع در 
فات يك راوي حديث صحيح، آن صفات را واجد صبودن  كه شخصي از حيث دارا

حاديث ااي از  باشد و مع هذا خبر منقول از او مخالف كتاب خدا باشد، چنانكه در پاره
انگهي آنكه خواست جعل حديث كند  بينيم، و وجوده همين عيب را ميم هصحيح

وشنام را در رجال حديث خود قطار نمايد، براي اينكه ختواند اسم چند نفر از رجال  مي
اي به خط و مهر خودشان باقي نمانده كه با تطبيق  از آن رجال خوشنام، كتاب و رساله

معدود و محدود نيست كه نتوان از با آن، كذب مفتري واضح شود. كتب حديث هم 
شود كه از وجود  بينيم كه كتاب حديثي پيدا مي حدود آن خارج شد، بلكه همه روزه مي

  شنويم كه سابقه نداشت! خبر بوديم و حديثي مي آن بي
ال و واضعين جع تواند ما را از شرّ مع ذلك با اينكه گفتيم كه علم درايه و رجال نمي

توان فوائد آن را منكر  وظ دارد، ولي باز نفع آن زياد بوده و نميحديث كذب، كامال محف
ا بدبختانه حتي از اين طريق هم تاكنون اقدامي كامل براي تشخيص و موازنة شد، ام

كتاب كافي را  مجلسي عالمهدانيم تنها  اخبار صحيح و سقيم به عمل نيامده و آنچه مي
ض و محك علم درايه و رجال قرار كه شامل حدود شانزده هزار حديث است در معر

ت انداخته و كمتر از يكدهم آن را حاديث آن را از ارزش صحاداده و بيش از نه دهم 
  صحيح دانسته است.

شود كه مفادش  حاديث يافت ميااي  حاديث صحيح، پارهادر صورتي كه در همين 
يره، حاديث ضعيف و حسن و مرسل و غامخالف آيات قرآن است و در ميان همان 

  .شود كه مفاد آن كامال مطابق آيات قرآن است... حاديثي يافت ميا
براي تشخيص حديث صحيح از سقيم همان ميزاني است  ما معتقديم كه بهترين محك

ة معصومينكه خود رسول خدا و أئم كردن بر  اند و آن همان عرضه به دست داده
حاديث ندانيم! تا عالوه بر فساد اكتاب خداست به شرط اينكه خود كتاب را محتاج تفسير 



   
 

 

24 

بودن بيان إلهي   دور، تهمت نقص بر كتاب خدا و نارسايي و محتاج به مترجم و ديلماج
شد، وارد [نياوريم] و هر حديثي كه با كتاب موافق باشد، هر چند از مخالفين مذهب ما با

د كافر و از ي دارد كسي كه مخالف مذهب ماست هر چندبپذيريم، براي اينكه چه استبعا
  نصيب هم باشد ولي يك سخن راست از قول أئمة ما گفته باشد؟ نعمت اسالم بي

كه در مذهب شيعه مطعون است، حديثي در موضوع ربا از رسول » هابوهرير«مثال 
يبقی أحد إال  الناس زمان ال ىلليأتني ع :ص قال رسول اهللا« :روايت نموده است كه صخدا

ماند  بر مردم روزگاري خواهد آمد كه كسي باقي نمي = أصابه من غبارهأكل الربا, فمن مل يأكله 
  »!نشيند مگر اينكه ربا خواهد خورد و اگر هم آن را نخورد باألخره گردي از آن بر وي مي

بينيم، يقين داريم كه  سات بانكي را ميما كه امروز به رأي العين معامالت ربوي و مؤس
است. حاال  صت و از معجزات آن حضرتصدق نبواين حديث صحيح، و يكي از آثار 
توان صحيح دانست،  شخصي است كه حديث او را نمي ،راوي آن طبق علم درايه و رجال

  در ذيل آية » البرهان«[و نيز] تفسير » البيان مجمع«ضرري ندارد و مثال تفسير طبرسي 
ِيَن ُيَارُِبوَن ٱُؤاْ إِنََّما َجَزٰٓ ﴿ َ َورَُسوَلُ ٱلَّ  ]٣٣ :ةائدامل[  ﴾ۥَّ
» فهرست« چون ،ه و طبق كتب رجالائم اصحابكه از ثقات » جميل بن دراج«از 
صحيح  (أمجعت العصابة علی تصحيح ما يصح منه) :عالمه و رجال نجاشي »خالصة«و شيخ 

آورده كه آن حضرت از پدرش روايت  باشد، حديثي از حضرت صادق القول مي
سبعامئة سنة وسبعة أشهر,  كمشارق األرض ومغارهبا فمل ملكاود أعطی سليامن بن د« :كرده كه

ترين اطالعي از  كه هر كس كوچك )1(»نس والشياطني و..هل الدنيا كلهم من اجلن واإلأ كمل
دروغ است!! پس اين ميزان،  ،داند اين حديث با كمال صحتش تاريخ داشته باشد مي

همان  ن. پس بهترين ميزا.اد نمود..ميزان صحيح و مطمئني نيست كه بتوان بدان اعتم
فاجر  كردن أحاديث به قرآن است، هرچند گويندگان و آورندگان آن فاسق و عرضه
از » محمد بن مسلم«و اتفاقا اين عقيدة ما، مضمون حديث شريفي است كه از  .باشند

                                                           
صد سال و هفت ماه پادشاهي سلطنت مشارق و مغارب زمين به سليمان بن داوود داده شد و او هفت -1

 كرد. كرد! وي بر اهل دنيا از جن و انس و شياطين و... فرمانروايي مي
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أو  رواية من برّ  يف كما جاء! يا حممد« :حضرت صادق روايت شده كه آن حضرت فرمود
كه  )1(»به تأخذ فاجر خيالف القرآن فال أو من رواية من برّ  كبه وما جاء جر يوافق القرآن فخذفا

آيد كه  آنچه در روايتي مي !اي محمد :مضمون حديث صداقت مشحون آن است كه فرمود
مطلب، در آن روايت موافق قرآن است، حاال راوي خواه خوب نيكوكار و خواه فاجر بدكردار 

آيد كه مخالف قرآن است خواه  را بگير و آنچه در روايتي كه به دست تو مي باشد، آن مطلب
  راوي آن آدم خوب باشد يا فاجر، آن را نگير.

حاديث متواتره، عرض به احاديث به موجب عقل و شرع و ات و سقم پس ميزان صح
   :ستحاديث كه دربارة عرض احاديث به كتاب خدا آمده ااكتاب خداست. اينك اندكي از آن 

قال  :روايت شده كه آن حضرت فرمود عبداهللا صادق در كتاب كافي از حضرت أبي - 1
إن علی كل حق حقيقة وعلی كل صواب نورا فام وافق كتاب اهللا فخذوه وما  :صرسول اهللا

حقي را حقيقتي و هر سخن  هر :فرمايد مي صرسول خدا = خالف كتاب اهللا فدعوه
) پس هر - م –ه در حديث ابوهريره يادآور شديم صحيحي را نوري است (همان طور ك

  چه موافق كتاب خدا بود آن را بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا بود آن را واگذاريد.
2 - از حضرت امام جعفر صادق» هشام بن الحكم«اشي از در تفسير عي  روايت شده

نّاس! ما جاءكم فی خطبة بمنی أو مكة: يا أهيا ال صقال رسول اهللا :كه آن حضرت فرمود
در  صرسول خدا عني يوافق القرآن فأنا قلته وما جاءكم عني ال يوافق القرآن فلم أقله =

هر چه از جانب من به سوي شما آمد  !اي مردم :خوانده فرمود يا مكه اي كه در مني خطبه
  .»ام ام و اگر موافق قرآن نبود آن را من نگفته اگر موافق قرآن بود آن را من گفته

3 - كوني از حضرت صادقاز اسماعيل بن زياد الس  از پدران بزرگوارش از اميرالمؤمنين
الوقوف عند الّشبهة خري من « :روايت كرده است كه آن حضرت فرمود –صلوات اهللا عليهم  –

االقتحام يف اهللكة وتركك حديثا مل تروه خري من روايتك حديثا مل حتصه, إن علی كل حق حقيقة 
ل وقوف و تأمب نورا فام وافق كتاب اهللا فخذوا به وما خالف كتاب اهللا فدعوه = وعلی كل صوا

                                                           
. [اين روايت در 186، كتاب القضاء، صفحه 3مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ سنگي، ج  -1

 ].8ص  1تفسير عياشي آمده است، ر. ك تفسير عياشي، المكتبة العلمية اإلسالمية بطهران، ج 
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انداختن و حديثي را كه روايت نكرده و تركش   در هنگام شبهه بهتر است از خود را به هالكت
درستي كه هر اي. به   نمايي بهتر است از اينكه حديثي را روايت كني كه به حقيقت آن نرسيده

فق كتاب ... پس آنچه مواي است و بر هر سخن صواب نوري استحقيقتي را خود حقّ
  .»مخالف كتاب خداست آن را واگذاريدآنچه  خداست آن را بگيريد و

ما أتاكم عنّا « :فرمايد از حضرت امام جعفر صادق شنيدم كه مي :گويد كليب أسدي مي - 4
رسد، اگر كتاب خدا آن  مي هر چه از ما به شما = من حديث ال يصّدقه كتاب اهللا فهو باطل

  .»كند باطل است را تصديق نمي
عليهما  –گويد كه حضرت امام محمدباقر و حضرت امام جعفرصادق  سدير مي - 5

بر ما تصديق  = ة نبّيهعلينا إال بام يوافق كتاب اهللا وسنّ  قيصّد  ال« :فرمودند مي –الم الس
  .»موافق باشدت پيغمبرش با آن شود مگر آنچه كتاب خدا و سنّ نمي

كند كه  مي روايت شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق خود از حضرت صادق - 6
حديثي را بر ما قبول =  ال تقبلوا علينا حديثًا إال ما وافق القرآن والّسنّة« :آن حضرت فرمود

  .»ت باشدنكنيد مگر آنچه موافق قرآن و سنّ
روايت  صادق و آن جناب از حضرت از حضرت رضا ،همان كتاب در - 7

  .»بر ما خالف قرآن را قبول نكنيد = تقبلوا علينا خالف القرآن فال« :كند كه فرمود مي
كنم كسي را اندكي از وجدان و انصاف روزي شده باشد و مع هذا ترديد  گمان نمي

حاديثي كه مضمونش خالف قرآن است يا با آن اتوان به  كند كه با اين بيان، ديگر مي
 كند، اعتماد كرد، هر چند رجال آن مطابق كتب قرآن آن را تصديق نمي موافق نبوده و

حاديث او امامي و فالن و فالن باشند و هر چند با ميزان درايه، آن  نرجال و درايه، مؤم
  )1(»صحيح باشند!

                                                           
  به بعد. 174ارمغان آسمان، حيدرعلي قلمداران، چاپخانه قم، صفحه  -1

خوشبختانه فقهاي ما اعم از متقدمين و متأخرين اگر در معارف و يا در استنباط احكام شرعي، به اين 
مثل ال اند. في روايات عمل نكرده باشند، ولي الأقل در مقام نظر و ادعا به اين حكم شرعي اعتراف كرده

در فصل نهم كه پس از » تصحيح اعتقادات اإلمامية«كه از كبار متقدمين است در كتاب » شيخ مفيد«
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گاهي « :بارة جعل حديث، اشاره كرده است كه چون نويسندة گرامي در مطلب خود در2
، مناسب »دوستان نادان نيز به دوستي احمقانه، اعمالي كردند كه دشمنان هم نكردند

اب عبدالوه«جناب  نوشته و »البداية يف علم الّدراية«كه شهيد ثاني در  دانم مطلبي را مي
 :ترجمة آن را نقل كرده است، بياورم) 100تا  99(ص » رجعت اسالم و«در كتاب  »فريد

آناني كه ضررشان از همه بيشتر بود كساني بودند منسوب به  ،ين حديثدر ميان واضع«
، به گمان اينكه قلوب مردم را به وسيلة ترغيب و اهلزهد و تقوي و در عين حال ج

ترهيب به طرف خدا جلب كرده و از اين راه خويشتن را به رحمت خداوند نزديك كرده 
در الح و معروف به زهد و تقوي و الص اينان ظاهر كردند! چون باشند، حديث جعل مي

اين كردند،  م موضوعاتشان را قبول مينتيجه مورد وثوق و محل اعتماد مردم بودند، لذا تما
اند، كامال  حاديثي كه اينان در قسمت وعظ و زهد جعل نمودهااز احوال آن همه  معني

أحاديث يك ه ساختند و در آن ظاهر و هويداست و احاديثي نيز در خصوص فضائل أئم
العاده و كراماتي به أئمه نسبت دادند كه هيچ يك براي  فعال و احوال خارقاسلسله 

كس قاطع است كه همه نخواهد افتاد، به طوري كه عقل هرپيغمبران أولوالعزم هم اتفاق 
مجعول و ساختگي است، اگرچه كرامات اولياء في نفسه ممكن است و همچنين أحاديثي 

عصمه نوح بن  و خواص سور قرآن جعل نمودند مانند روايت ابينيز راجع به فضائل 
                                                                                                                                                    

وكتاب اهللا تعاىل مقّدم علی األحاديث والّروايات وإليه يتقاضی  «گويد:  قرار دارد، مي» في أفعال العباد«فصل 
تاب خداوند متعال براحاديث و روايات كسواه =  صحيح األخبار وسقيمها, فام قضی به فهو احلق دون مايف 

شود و هر چه كتاب الهي بدان حكم كند،  تقدم دارد و با آن در مورد اخبار صحيح و ناصحيح داوري مي
معروف به شيخ اعظم، با اينكه اعتراف » مرتضي انصاري«از متأخرين نيز، شيخ ». حق است و الغير

در مخالفت  –سالم اهللا عليهم أجمعين –ده از اهل بيت از جمله واضحات است كه أخبار وار«كند كه:  مي
ولي خوشبختانه راه نجات را نيز نشان داده و در كتاب » ظواهر كتاب و سنّت در غايت زيادي است

طرح األخبار  يفاألخبار الواردة «نويسد:  مشهور است، مي» رسائل«كه در ميان طالب به » فرائد األصول«
طرد اخبار مخالف قرآن و  ي رواياتي كه درباره =ولو مع عدم املعارض, متواترة جّدا  املخالفة للكتاب والّسنّة

بديهي ». وارده شده، جداً متواتراند –حتّي در مورد اخباري كه روايت معارض ندارند  ـسنّت [قطعيه] 
 است كه ساير اخبار تاب مقاومت در برابر خبر متواتر را ندارند.
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 :هاي قرآن نقل كرده است، كسي به او گفته بود مريم مروزي كه دربارة فضائل سوره ابي
شما از چه طريقي اين حديث مربوط به فضائل سور قرآن را از عكرمه و از ابن عباس 

چون  :كنند؟ در جواب گفته بود ميعكرمه اين را روايت ن اصحابكنيد با اينكه  نقل مي
حنيفه و مغازي محمد بن اسحاق مشغول  ديدم مردم از قرآن اعراض نموده و به فقه ابي

ام! تا اينكه مردم به قرآن متوجه شوند!  هللا جعل نموده  ةحسبهستند، لذا اين أحاديث را 
اين شخص جامع  :گفت بن حيان دربارة او ميابود، ابوحاتم » جامع«عصمه معروف به  ابي

  همه چيز بود غير از مطلب راست!
گفت: من به ميسره بن عبدربه گفتم، شما اين  گويد: ابن مهدي مي ابن حيان مي53

كنيد كه هر كسي اگر فالن آيه يا سوره را قرائت نمايد ثوابش چنين  أحاديثي كه نقل مي
ايد؟ در جواب گفته بود كه همة اينها را من  چنان است از كجا تهيه كرده اش و نتيجه

جعل كردم براي اينكه مردم نسبت به قرآن رغبت پيدا كنند! همچنين است حديثي كه به 
هاي قرآن معروف است. از مؤمل بن اسماعيل  دربارة فضائل سوره» بن كعب ابي«نام 

يخي برايم نقل كرد از او پرسيدم از كه اين گويد: همين حديث را ش روايت شده كه مي
ايد؟ گفت: از مردي در مدائن كه هنوز هم زنده است، به مدائن رفتم و  حديث را شنيده

ايد؟ گفت: از شيخي كه فعال در واسط است، در  به آن شخص گفتم شما از كه شنيده
به بصره رفتم واسط او را مالقات كرده و قصه را سؤال كردم گفت: از شيخي در بصره، 

از او پرسيدم، گفت: از شيخي در آبادان، در آبادان آن شيخ را پيدا كرده، مدرك حديث 
اي كرد كه در آنجا جمعي از  را از او درخواست كردم، دستم را گرفت و مرا داخل خانه

متصوفه كه از آن جمله شيخي بود، نشسته بودند، به آن شيخ اشاره كرد و گفت: از اين 
ايد؟ گفت: از كسي  ام، گفتم: جناب شيخ، شما اين حديث را از كه شنيده دهشيخ شني
اند، لذا خودم اين حديث را جعل نمودم  ام، چون ديدم مردم از قرآن اعراض كرده نشنيده

  تا اينكه مردم به قرآن متوجه شوند!
خشري از قبيل واقدي، ثعلبي و زم اند دهنقل كر انآنان كه اين أحاديث را در تفاسيرش

اينان بر مجعوليت اين أحاديث آگاه نبودند، با اينكه  :اند، مگر اينكه بگوييم همه خطا كرده
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آنان كه  :گويد .. [شهيد] در خاتمه مي...اند جماعتي از علماء كامال بر اين قضيه آگاه بوده
كنند و گاهي كلمات بعضي از  كنند گاهي جمالتش را خود اختراع مي حديث جعل مي

اي از اسرائيليات را به صورت حديث تنظيم  گذشته و قدماء از حكما و يا پارهمردمان 
االسناد را براي اينكه رواج پيدا  دهند و گاهي هم أحاديث ضعيف كرده به أئمه نسبت مي

  ».آورند كند، به وسيلة تركيب اسناد صحيحه آنها را به صورت صحيح درمي
به نقل از » ةخيلاألخبار الدّ «نيز در كتاب مشهور  تقي شوشتري محمدعالمه شيخ 6

آن در اينجا خالي از  مطالب مفيدي آورده است كه ذكر» كشي«كتب قدما از جمله رجال 
مغيره بن  :روايت كرده كه آن حضرت فرمود كشي از امام صادق« :فايده نيست

گرفت و أيادي  ا ميآن حضرت ر اصحاببست و كتب  مدا به پدرم دروغ ميسعيد ع
اند نيز كتابها را از پيروان پدرم گرفته و  آن حضرت اصحابكردند از  مغيره كه تظاهر مي

كرد و آنها را به  خباري مشتمل بر] كفر و زندقه وارد ميادادند و او در آنها [ به مغيره مي
ستور سپرد و به آنها د ، سپس كتب مذكو را به أيادي خويش مي)1(داد پدرم نسبت مي

                                                           
كردند، بلكه اشخاص  ه اين جاعلين نام خود را در سلسله سند احاديث ذكر نميتوجه داشته باشيد ك -1

كردند تاجعلياتشان مقبول افتد. به همين سبب  خوشنام را به عنوان راويان اخبار جعلي خود، رديف مي
  است كه معتقديم بررسي متن حديث مهمترين كار در أخذ حديث است.

آن است كه وي درباره هر يك از رواتي كه » ممقاني«از قبيل  يكي از اشتباهات برخي از علماي رجال
ظاهرا او امامي مذهب =  ميوالظاهر أنّه إما«گويد:  نقل كرده باشد، مي –عليهم السالم  –حديثي را از أئمه 

) روايت كرده كه 89(ص  مقباس الهدايةخود در يكي از تأليفاتش به نام » ممقاني«درحالي كه  »است
خداوند در حقّ =  فيمن ينتحل التّشيّع هياملنافقني إال و يفنزل اهللا سبحانه آية أما فرمود:  امام صادق
اي نازل نفرموده مگر اينكه همان [صفات مذكور در] آيه در كساني است كه تشيع را به خود  منافقين آيه

) قول امام 88و باز ممقاني در همان كتاب (ص ) 254(رجال كشي، چاپ كربالء، ص ! »اند بسته
اند، كساني هستند كه از يهود و  را نقل كرده كه فرموده: از كساني كه خود را به ما بسته صادق

پس صرف نقل حديث از أئمه دليل ارادت  )252(رجال كشي، ص نصاري و مجوس و مشركين بدتراند! 
ساختن  اسالم و يا مشوهكند به قصد تخريب  به آن بزرگواران نيست، چه بسا منافقي كه اظهار تشيع مي
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پدرم  اصحابداد كه آنها را ميان شيعيان انتشار دهند! آنچه اخبار غلوآميز در كتب  مي
  هاي مغيره بن سعيد است. موجود است از جعليات و افزوده

د تخريب دين، أخبار نادرستي صچنانكه گروهي از ناصبيان و ساير مخالفين نيز به ق
ي اخبار مردم با ديدن اين أخبار باطل، حتّه جعل كردند، زيرا دربارة فضائل و معجزات أئم

براي اينكه ما را مبغوض  :فرمود كنند. امام باقر پذيرند و رد مي درست ايشان را نيز نمي
  .....ايم ايم و انجام نداده اند كه نگفته و مغضوب مردم قرار دهند از ما چيزهايي روايت كرده

عبدالرحمان و احمد بن  نس باز قبيل يون ،به سبب آنچه گفتيم، محققان پيشين
محمد بن عيسي و محمد بن الحسن بن الوليد در امور حديث دقت بسيار به خرج داده 
                                                                                                                                                    

شخصيت آن عزيزان، حديثي به نامشان جعل كرده باشد. همچنين صرف امامي بودن نيز دليل بر 
  راستگويي نيست.

گويد: اخبار منقول از افراد  كه در سراسر كتابش به آن دچار شده آن است كه مي» ممقاني«اشتباه ديگر 
توان پذيرفت زيرا كه  اند مي و علماي معتمد نقل كردهمجهول يا ضعيف يا واقفي يا كذابي را كه ثقات 
اي بيش نيست  اند، مورد اعتماداند!! اين بيان مغالطه راويان أخير كه از افراد مجروح، روايت را گرفته

زيرا چنانكه گفتيم جعالين و كَذَبه چون بخواهند خبري را نشر دهند، براي كذب خود روات معتمد را 
توان به آن اعتماد كرد. زيرا اوال:  صرف اينكه فالن ثقه روايتي را نقل كرده، نميكنند، پس به  ذكر مي

خبره بوده و فقط نام او را وسيله كرده باشند. ثانيا: فرد موثوق نيز هراندازه  ممكن است معتمد مذكور بي
اهللا  آية كه مورد اعتماد باشد معصوم نيست و چه بسا فريب ظاهر راوي قبل از خود را خورده باشد.

خويي نيز تصريح كرده كه : صاحبان اصول و كتب روايت همگي ثقه و عادل نبودند و بدين سبب نسبت 
از كساني باشد كه دروغگويي او محتمل نباشد » أصل«به آنها احتمال كذب هست و اگر صاحب 

ان كمتر از سي گويد، ماه رمض رود كه به سهو و اشتباه دچار شود. سپس به رواياتي كه مي احتمال مي
آمده است از » عالمة أول شهر رمضان وآخره«در باب » تهذيب األحكام« 4روز نخواهد بود و در جلد 

بينيم كه شيخ طوسي در صحت اين حديث كه از  گويد: مي كند و مي اشاره مي 482و  477جمله حديث 
را به طرق معتبر از او  هست و شيخ آن» عمير محمد بن أبي«حذيفه نقل شده و در سلسله روات آن 

كند. منشا اين امر جز سهو و اشتباه روات نيست. پس چنانچه به صحت چنين  روايت كرده، مناقشه مي
(معجم رجال » كنند چه خواهد بود؟ روايتي حكم نشود، حال رواياتي كه ضعفاء و مجاهيل نقل مي

 ).24و  23، ص 1الحديث، ج 
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كني  چه بسيار انكار مي :شد كردند. بارها به يونس گفته مي و به هر حديثي عمل نمي
هشام بن حكم برايم روايت كرده كه از حضرت  :داد ما را! او جواب مي اصحابروايات 

حديثي دربارة ما نپذيرند مگر آنچه را كه موافق قرآن و  :فرمود شنيدم كه مي قصاد
ايد، زيرا مغيره بن سعيد در كتب يت باشد يا شاهدي از احاديث پيشين ما در آن بسنّ

  اتي وارد كرده كه پدرم نگفته است.پدرم جعلي اصحاب
عرضه  را به امام رضا اب حضرت صادقگويد: كتب بسياري از اصح يونس مي7

داشتم، حضرتش بسياري از روايات كتب مذكور را كه به جدش حضرت صادق منسوب 
 بود، انكار كرد و فرمود: ياران ابوالخطاب تا امروز نيز در كتب اصحاب امام صادق

به راستي كنند، پس شما حديثي دربارة ما كه خالف قرآن باشد، نپذيريد،  دروغهايي وارد مي
گوييم. همانا ما از خدا و پيامبرش  كه ما اگر سخن بگوييم موافق قرآن و سنّت سخن مي

كنيم كه سخنان ما با هم ناسازگار باشد.  هاي اين و آن را نقل نمي گوييم و گفته حديث مي
گر كالم آخرين ماست و اگر  كالم نخستين ما چونان كالم آخرين ما و كالم اولين ما تصديق

ي به نزدتان آمد كه برخالف اين برايتان سخن گفت كالمش را [نپذيرفته] به خودش كس
  )1(الخ». كني... داني و حديثي كه نقل مي بازگردانيد و بگوييد: خودت مي

گروهي « :نويسد بارة حديث ميرد نيز هاشم معروف الحسنيق و عالم معاصر، محقّ
مجالس  ني بر منابر و مساجد وكه زماني طوال بيت اهلاز پيروان و دوستداران 
حاديث دروغين از اكردند كه  شنيده بودند و مالحظه مي سخنان ناروا دربارة علي

هاي درس  ها و حلقه بارة فضائل خلفا و أمويان حتي در مواد تعليمي مكتبخانه پيامبر در
و شود، هنگامي كه مشاهده كردند كه ضعف  مي وارد شده و به كودكان خردسال تحميل

اند و  يافته و پيشاهنگان حزب مخالف آشكار شده ركان حكومت ستمگر راهاسستي در 
ديدند كه سيلي از روايات دروغ در ميان مردم رواج يافته كه در بعضي از آنها از 

اجتناب نشده، از اينكه أحاديثي در  هيچگونه اسائة أدب نسبت به علي و اوالدش
ه نسبت دهند، ري از خلفاء جعل كرده و به أئمگي بيت و انتقاد و نكته اهلفضائل 

                                                           
 به بعد. 216، صفحه 1األخبار الدخيلة، ج  -1
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خواست آن  يت با هر كه ميت و جدخود با دقّ هحالي كه ائمخودداري نكردند. در 
 هاي ديگر فراتر برده يا از خلفا يا صحابة نيكوكار پيامبر بزرگواران را از انسان

  كردند. عيبجويي كند، مخالفت مي
د شدند و تمايالت و ها متعد أحزاب و دسته ه از تاريخ مسلمين كهدر اين بره

و » زيديه«و » كيسانيه«گرايشها با يكديگر برخورد داشتند، فرق مختلف شيعه از قبيل 
و غيره نيز نقش داشتند و حتي اين اختالفات در ميان محدثين و فقها نيز بروز » فطحيه«

كار فرقة خويش و ترويج ون در كنار وسائلي كه براي تأييد و تبليغ أفگكرد و فرق گونا
  بردند، [جعل] حديث را نيز به خدمت گرفتند!! آن به كار مي

ع گروهي بودند كه به ارادت و از جملة خطرناكترين اين نفوذيها در جامعة تشي
 اصحاب وات و كردند و مدتي دراز خود را در زمرة ر بيت تظاهر مي اهلدوستي 

 –عليهما السالم  –تند كه به امام باقر و صادق جا زدند و در طول اين مدت توانس أئمه
وات به آنان اعتماد كردند و چنانكه برخي از ب حاصل كنند تا اينكه جمعي از رتقرّ

را  احاديثروايات مشعر بر اين معني است كه اينگونه افراد توانستند مجموعة بزرگي از 
  ه وارد سازند!أئم ديثاحاحديثي به عنوان » اصول«جعل كرده و مجعوالت خود را در 

» محمد بن مقالص األسدي«از اين ميان برخي شناخته شده و مشهوراند، از جمله 
كند و ديگر  ياد مي» ابن أبي ثور«و مقريزي با كنية » أبوزينب«كه شهرستاني از او با كنية 

و » معمر بن خيثم«و » بشار الشعيري«و » بزيغ بن موسي الحائك«و » مغيره بن سعيد«
حرث «و » بيان بن سمعان التميمي«و » صائد الهندي«و » حمزه اليزيدي«و » ريس«

.. .و سايرين كه در اينجا احصاء همگي آنها ميسور نيست» عبداهللا بن الحرث«و » شامي
ت كرد بيش از ديگران پيرو داشت، كه [بعدها] ادعاي نبو» مغيره بن سعيد«از ميان اينان 

فريبد، استفاده  لوح و ناهشيار را مي ايي كه مردم سادهزيرا از سحر و شعبده و كاره
اي مسأله تأكيد دارند كه مغيره ة ديگر برحيح از امام صادق و ائم.. روايات ص...كرد مي

بن سعيد و بيان و صائد الهندي و عمرالنبطي و مفضل و ساير منحرفين كه خود را در 
ضوعات مختلف در ميان روايات مو ات بسياري درزده بودند، جعلي صفوف شيعيان جا

ه وارد ساختند.أئم  



   
  

 

33 

ام!  دوازده هزار حديث در أخبار جعفر بن محمد جعل كرده :از مغيره نقل شده كه
ه هاي مديد در ميان شيعيان حضور داشتند و با آنان به مجالس أئم وي و پيروانش مدت

ول حديثي از كردند و حقيقت حالشان معلوم نشد، مگر بعدها كه أص آمد و شد مي
خود را به  ينيست كه وي و يارانش روايات جعل .. ترديد..ات آنها انباشته شد!مروي

  ت ماجرا آشكار نشود!دادند تا واقعي موثوق أئمه نسبت مي اصحاب 
ساختند كه مردم را نسبت به أئمه  گروهي ديگر از جاعلين، احاديثي مي ،عالوه بر اين

براي اينكه ما را  :به اين موضوع اشاره كرده و فرموده باقرعالقه سازند، چنانكه امام  بي
ايم و انجام  اند كه ما نگفته مبغوض و مغضوب مردم قرار دهند، چيزهايي روايت كرده

 .. شيخ صدوق آورده است كه ابراهيم بن أبي محمود به حضرت رضا...ايم! نداده
 اهلو فضائل شما  رالمؤمنيناي فرزند پيامبر، رواياتي دربارة فضائل امي :عرض كرد

و نظير آن اخبار را كه از طريق شما نقل شده  اند دهبيت داريم كه مخالفين شما نقل كر
مخالفين  !اي ابن أبي محمود :باشد سراغ نداريم، آيا به آنها معتقد شويم؟ حضرت فرمود

و مبالغة  ولُي كه مشتمل بر غُاحاديثاند، يكدسته  ما جعل كرده ةما سه گونه خبر دربار
بر قصور دربارة ما است و سوم رواياتي شامل  دربارة ماست، دستة دوم رواياتي كه دالّ

بارة ما را بشنوند پيروان  در ولُدشمنان ماست. چون مردم غُ بديهاياقوال ما در تصريح به 
ما را كنند و چون أخبار قصور  ت ما قلمداد ميآنان را معتقد به ربوبي ما را تكفير كرده و
پندارند] و اگر بديهاي  [و ما را بد مي شوند پذيرند و به آن معتقد مي بشنوند آنها را مي

  ...دهند دشمنان ما را كه از آنها نام برده شده، بشنوند، ما را با ذكر ناممان دشنام مي
جعلي دربارة  اخباركثر ابه خوبي چگونگي  روايت صدوق از امام رضا ،به هر حال
بيت براي  اهلكند، زيرا دشمنان  وايان دين] و بديهاي [مخالفين] را بيان ميفضائل [پيش

ستند كه نخره داايجاد فاصله و دورداشتن مردم ازآن بزرگواران به هر راهي رفتند و باال
موجب نزديكي  مبارزة مستقيم با آنان باعث جلب عواطف مردم نسبت به ايشان شده و

جعل حديث) تا حدودي [در وصول به مقصود = ين روش (ا در اشود. ام مردم به آنان مي
صحابة پيامبر و يا دادن  خويش] موفق شدند و صدها حديث در بدگويي از خلفاء و

  ر امور و يا اتكاء به محبت و والي علي و اوالدش، جعل كردند.و مدبِّ قصفت خال
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و تصفية  اي كه براي آشكارساختن اين مجعوالت هاي مخلصانه رغم تالش ا عليام
حديث و اعتقادات، از آثار سوء و مفاسد اينگونه اخبار ساختگي، به عمل آمده ولي 
[متأسفانه] تا امروز اين آثار مجعول ذهن مردم را مشغول داشته و با أفكار و عقول مردم 

  . )1(»كند بازي مي
سنت  اهلتوان كرد كه محدثين  انكار نمي« :نويسد ايشان در قسمتي ديگر از كتابش مي

شريف را در برگرفته بود،  احاديثواسط قرن پنجم هجري نسبت به خطري كه ااز 
حوال راويان، در طول دو ااند و عالوه بر نگارش كتب روايت و  هشيارتر و آگاهتر بوده

جعلي تأليف كردند كه بعضي از اين كتب داراي عنوان  احاديثها كتاب پيرامون  قرن ده
دانشمند مشهور  ،ي) بود. يكي از مؤلفين اينگونه كتباخبار جعل= » (الموضوعات«
در » الموضوعات« است كه در قرن ششم هجري كتابي به نام» عبدالرّحمان ابن الجوزي«

و » فتني«و » سيوطي«سه جلد تأليف كرد و پس از او تأليف در اين زمينه ادامه يافت و 
كردند كه براي كساني كه  همين برنامه و روش را ادامه داده و كتبي تأليف ،سايرين

  .)2(رود ترين و مفيدترين منابع به شمار مي بخواهند در اين زمينه مطلبي بنويسند، از بزرگ

                                                           
 به بعد. 148، هاشم معروف الحسني، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، صفحه اآلثار واألخبار املوضوعات يف - 1
تـذكرة   جملـه:  اسـت، از آن  يـاد نـد، ز ه اكـرد  يفمـورد تـال   يناهل سنت در ا يثحد يكه علما يكتب -2

الموضـوعات مـن األحاديـث    « يـا كتاب األباطيل  ،هـ) 507طاهر مقدسي (ت  ابن يفالموضوعات، تأل
، هــ)  597إمام ابـن الجـوزي (ت    يفالموضوعات تأل ،هـ) 543امام جوزقاني (ت  يفتأل» المرفوعات

لمنار المنيـف فـي   ، اهـ) 622بدر موصلي (ت  ابنحافظ ضياء الدين  يفالمغُنْيِ عن الحفظ والكتاب، تأل
ئ المصنوعة فـي األحاديـث الموضـوعة،    الآلل، هـ) 751، (ت القيمحافظ ابن  يفالصحيح والضعيف، تأل

بـن  ا يفريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة، تـأل ـتنزيه الش، هـ) 911إمام سيوطي (ت يفتأل
مال على قـاري هـروي، (ت    يفالمصنوع في معرفة الحديث الموضوع، تأل، هـ) 963عراق الكناني، (ت 

، كـرده اسـت   يفتـال  ينهزم يندر ا يزن» ن الموضوعتمييز المرفوع ع«بنام  يكتاب بزرگ يهـ)، و 1014
سلسـلة األحاديـث   ، هــ)  1255إمـام شـوكاني (ت    يفالفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة، تأل

مجلـد بـزرگ. البتـه     14هــ) در  1420الضعيفة والموضوعة، تأليف شيخ محمد ناصر الدين آلباني (ت 
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 طورزيدند كه پنداري اين مسأله به ايشان مربو اهلاما شيعيان در اين مورد چنان تج
اتي كه در جعلي در بين رواياتشان از جعلي احاديثنيست! در حالي كه تعداد و نيز خطر 

يان وجود داشت، كمتر نبود ولي تنها كاري كه كردند اين بود كه در سنّ احاديث
ت راوي و روايت بحث تأليفاتشان از طريق دو علم رجال و درايه كه از احوال و كيفي

كنند، مشكالت حديث  كرده و خطوط كلي شناخت حديث صحيح از سقيم را بيان مي
ي ادند و در طول اين قرون طوالني نكوشيدند كه حتّرا مورد بررسي و تحقيق قرار د

 احاديثهايي از  يك كتاب تأليف كنند كه الأقل در أمور و مسائل گوناگون شامل نمونه
 ها و خرافات كه از انحراف و افسانه –جعلي باشد!! در حالي كه همواره مذهب شيعه 

پردازان و رهبران  قصه ي كه توسط مزدوران حكام واحاديثاز نتايج سوء –به دور است 
  حزاب گوناگون، جعل شده، در رنج بوده است.افرق و 

                                                                                                                                                    
و همچنـان   تاليف كـرده انـد،   موضوع،و  يفو ضع يححص يثاحاد بيان در يزن يگريد هاي كتاب يشانا

  نموده است.  را تبيين روايات آنها و صحت يا ضعفنموده  يجرا تخر ياديز هاي كتاباحاديث 
ي بنـام  سـاختگ  يثموضوعات و احاد ي يژهو هاي اهل سنت عالوه بر كتاب يذكر است كه علما شايان

 ؛گي دارندروايات ضعيف و موضوع و ساخت ياندر ب »علل الحديث«يگري بنام د يفاتتال الموضوعات،
هــ)،  234هـ)، و علـي بـن المـديني (ت    233يحيى بن معين (ت  از، امهمين نه ب هايي كتاب از آنجمله
هـ) و ابن 264(ت  يهـ)، ابوزرعه راز261هـ)، مسلم (ت 256(ت يهـ)، بخار241(ت  نبلاحمد بن ح

 نـده اسـت.  ، بجـا ما اسـت  ياد، و غيره كه تعداد آنها زهـ)279(ت  يهـ) ترمذ277(ت  يحاتم راز ياب
 يث،حـد  يعلمـا  مچنانه . و]أبو عمر مطيري يف:كتاب جهود المحدثين في بيان علل الحديث تألگا: [ن

عالوه بـر بيـان تـراجم و    آن كتب،  در و اند، تاليف كرده نيز و مجروح يفضع يانراو ي يژهو هاي كتاب
توان  مي كتابها، ينا ي جمله از اند، كرده آنها را بيانحكم آورده  نها را نيزاحاديث آ بيوگرافي اين راويان،

حبـان،  ابـن   از، والضـعفاء والمتـروكين   ء عقيلـي نسائي، ضـعفا  امام ءضعفا ،امام بخاري ءكتاب ضعفا به
ابـن  ذهبي، ولسان الميزان  تاليف والكامل في الضعفاء، تأليف ابن عدي، وميزان االعتدال في نقد الرجال

از  .اشـاره كـرد   ،و غيـره  حجر، والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث تاليف برهان الـدين الحلبـي  
ي بيـان كـردن احاديـث ضـعيف و      علماي اهل سنت نتيجه گرفته مي شود كه در زمينـه  كثرت تأليفات

ر، اند. و به بركت تالش و كوشش همـين علمـاي بزرگـوا    موضوع از هيچ تالش و كوششي دريغ نكرده
  هاي حديثي اهل سنت مشخص شده است. [مصحح] تقريبا تمامي احاديث ضعيف و موضوع در كتاب
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كه به انگيزة غيرت و عالقه نسبت  در كنار اينان جاعالني از نوع ديگر پديد آمدند8
اعمال ناپسند]  ة شيعه در ترغيب [به اعمال خير] و تخويف [ازبه اسالم، از زبان أئم

اتشان، رواياتي انتشار ها و جعلي جعل كردند و براي پشتيباني و تحكيم گفته رواياتي
عملي به اميد ثوابي كه از پيامبر يا  ياگر كس :اند فرموده و امام صدادند كه پيامبر

چنان كالمي نگفته باشند، ولي  امام نقل شده به جاي آورد، گرچه پيامبر و امام واقعاً
  خواهد شد!ثواب مذكور به عامل داده 

پنداشتند كه  كردند و مي ب چنين ميد تقرّصت خير و به قاين دسته از جاعلين با ني
ي و شيعه رواج يافت و ات در سنّكنند! بدين ترتيب اينگونه جعلي كار درستي مي

ي و شيعه انباشته هاي خود كه كتب سنّ پردازان نيز از اين طريق براي انتشار افسانه قصه
نة مساعدي يافتند. در نتيجه بسياري از روايات صحيح در ميان روايات از آنهاست، زمي

توز اسالم و تشيع براي تشويش  ساختگي و دروغين، سرگردان ماند و دشمنان كينه
اي فراخ به دست آوردند، كاري كه از هر سالح ديگر  ذهان و بدگويي و انتقاد عرصها

  .)1(»بتر بودمخرّ بيت اهلتر و از سالح مشركين و دشمنان  برّنده
يكي ديگر از علل وضع نابسامان حديث، آن است كه علماي متأخّر نسبت به حديث 9

داوري، به  تعصب ورزيده و چنانكه بايد در مورد احاديث، تحقيق علمي و بدون پيش
اند  بوده سواد و خرافي عمل نياوردند ودر واقع از روات سابقين كه اغلب مردمي كم

تقليد كردند. بايد توجه داشت كه در قرن دوم و سوم كه اكثر اخبار ناصحيح در همين 
دوران جعل شده، حوزة علمي و تحقيقي و بنا به اصطالح امروز دانشگاهي نبوده تا در 
آن اخبار به دقّت بررسي و به قرآن عرضه شود، بلكه هر كس مختصر سوادي داشته و 

كند، دفتري فراهم كرده و سخن هركس و ناكس را در آن ثبت كرده، توانسته كتابت  مي
كرده، آگاه بوده و  آنكه از عقايدواقعي و يا اهداف كساني كه از آنان، خبري را ثبت مي بي

يا از صدق و كذب و يا مستند و نامستند بودن كالمشان مطمئن باشد. اكثر اين ناقلين 
طبيق كرده و موافق و مخالف قرآن را از هم تمييز اند، اخبار را با قرآن ت توانسته نمي

                                                           
 .89و  88الموضوعات في اآلثار واألخبار، هاشم معروف الحسني، ص  -1
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اند، مثالً شيخ صدوق معروف به  دهند! از تاريخ قطعي اسالم نيز اطالعات كافي نداشته
كرده و دفتري داشته كه هرخبري را از  فروشي مي كاسبي بوده كه در قم برنج ابن بابويه

درج كرده است. در آثار وي پنداشته، گرفته و در دفترش  كسي كه او را فرد خوبي مي
شود كه برخي از آنها حتّي از طلبة مقدمات خوانده بعيد  اشتباهات فاحشي ديده مي

است و در واقع مصداق اين كالم است كه اشتباهات بزرگان نيز بزرگ است. البتّه در 
 34اينجا درصدد ذكر يكايك اشتباهات شيخ نيستم ولي به عنوان مثال، ايشان در باب 

با اينكه از امام  »الفضل بن شاذان ذكر يباب العلل الت«يعني در » ن أخبار الرّضاعيو«
هاي نماز جمعه برخالف نماز عيدين، قبل از نماز قرار  كند كه خطبه نقل مي رضا

كند، اما خود شيخ ذيل  دارد وحتّي علّت اين تقدم را هم از قول آن حضرت ذكر مي
اين خبر به  :گويد مي –اهللا  رحمه –مصنّف اين كتاب «نويسد:  همين قسمت از حديث مي

ل شده، ولي دو خطبة نماز جمعه و نماز عيد [قربان و فطر] بعد از نماز همين صورت نق
باشند و نخستين كسي كه دو خطبه  است!!!، زيرا آن دو به منزلة دو ركعت آخر نماز مي
و به سبب كارهاي [نابجايي] كه كرده را قبل از نماز قرار داد، عثمان بن عفّان بود، زيرا ا

گفتند با اندرزهاي او چه كنيم  كردند و مي هايش توقّف نمي بود، مردم براي شنيدن خطبه
كه او كارهاي [نابجايي] كرده است، پس [ناچار] دو خطبه را پيش از نماز قرار داد تا 

  »!!!مردم در انتظار نماز بمانند و [هنگام خطبه خواندنش] متفرّق نشوند
 گويد. در واقع كسي كه از فقه و تاريخ اسالم آگاه باشد، چنين كالمي نمي ماًمسلّ

لعين از تاريخ صدر اسالم مطّ ،راينخن گفته! عالوه بشيخ برخالف جميع فقهاي شيعه س
حكام و عبادات اسالمي، اتوانستند در  دانند كه نه عثمان و نه با نفوذتر از وي، نمي مي

  عي چون نماز جمعه، چنين تغييراتي ايجاد كنند!عبادت شاي خصوصاً
در باب ششم، حديث اول (= حديث لوح جابر) » ضاخبار الرّأعيون « و باز در همين10

  را در زمان  ش، جابر بن عبداهللا انصارياهلكه جاعل ج )1(صدوق ناقل روايتي است
  

                                                           
 نيز آورده است.» كمال الدين«صدوق اين روايت را در  -1



   
 

 

38 

ده تا وي مشاهدات خود را در حضور امام بر بالين آن حضرت آور احتضار امام باقر
هجري  78اكثر در سال  بيان كند، در حالي كه جابر حد -اهللا عليه ةرمح− براي زيد بن علي 

، دار فاني را يعني حدود شانزده سال قبل از وفات پدر زيد يعني حضرت سجاد
نيز اگر نگوييم  وداع گفته و زيد بعد و يا در زمان وفات جابر، تولد يافته و امام باقر

سال پس از  36چشم از جهان بسته، پس چگونه جابر  114، الأقل در سال 116در سال 
  )1(فوت خويش در زمان احتضار امام باقر بر بالين آن حضرت حاضر شده است؟!!

 است كه در آنجا صدوق ناقل» ضاالرّ خبارأعيون « 64باب  29حديث  ،نمونة ديگر
اي بين امام رضا و يكي از سرداران مأمون موسوم مكالمهخبري است كه جاعلي غافل، 

به  قبل از وصول امام رضا» هرثمه«ترتيب داده، غافل از اينكه » هرثمه بن اعين«به 
  )2(خراسان، كشته شده بود!

از قول امام مظلوم يعني » من ال يحضره الفقيه«جناب صدوق در كتاب مشهورش 
به مفاد آن كرة زمين بر پشت يك ماهي قرار  حديثي نقل كرده كه بنا حضرت صادق

ا چون ماهي مذكور بر خود غرّه شد، پروردگار ماهي كوچكي را در بيني ماهي دارد ام
ن پس هرگاه آروز او را ناراحت و پريشان ساخت. از  مغرور قرار داد كه چهل شبانه

آورد [ماهي  او ميپروردگار بخواهد جايي از زمين را بلرزاند آن ماهي كوچك را به نظر 
!! و در حديثي ديگر آورده كه امام )3(شود افتد] و زمين دچار زلزله مي ترس به لرزه مي از

اند كه هر يك از شهرها روي يك از  زمين را بر پشت يك ماهي گذاشته :فرمود
دا ماهي يكي از فلسها را كه شهر منظور بر خفلسهايش قرار گرفته، هنگام زلزله، به امر 

                                                           
كتاب  167ديث لوح جابر را از صفحه كه ح» قلمداران«مفيد است اگر رجوع كنيد به مطالب مرحوم  -1

 مورد تحقيق و بررسي قرار داده است.» شاهراه اتّحاد«
 حديث مذكور اشكاالت ديگري نيز دارد كه اينجا در مقام بررسي كامل حديث نيستيم. -2
به عنوان خبر » روضه كافي«نيز به آب داده و اين خبر مضحك را در » كليني«البته همين دسته گل را  -3

 آورده است! 55
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لرزاند و اگر ماهي فلس را به جاي لرزندان از جا بلند كند زمين واژگون  ار دارد ميآن قر
  )1(شود!! و زير و زبر مي

رئيس چنين اشتباهات فاحشي را كسي مرتكب شده كه در كتب ما از او با عنوان 
رشيعة الدين, ركن من أركان ال مام عرصه, الشيخ األعظم (األجل) عامدإثني, عمدة الفضالء, املحّد 

  كنند! ياد مي ...والعاملني  يف (الدين), الفاضل املعظم و آية اهللا
و اگر كسي در صدد برآيد كه آنها را (اعم  ،البته اشتباهات صدوق بسيار بيش از اينهاست

 –! خداوند )2(اي خواهد شد از اشتباهات تاريخي و قرآني و نحوي) احصاء كند خود كتابچه
صد ما از ذكر اين مسائل به هيچ وجه توهين به آن مرحوم شاهد است كه ق –ذكره  عزّ

تجربه و ساير مردم،  نيست، بلكه فقط و فقط مقصود ما آن است كه طالب جوان و كم
نمايان و  فريب اين القاب و عناوين پرطمطراق را نخورند و مرعوب و مبهوت تبليغات عالم

ون تعصب و پيشداوري و با آرامش، مطالب منبر، نشوند تا بتوانند آزادانه و بد اهلدكانداران 
  و با قرآن بسنجند. هعلماء رابه صورتي دقيق و علمي مورد بررسي و تحقيق قرار داد

11»وي نيز كاسبي بوده در بغداد نيز از مطالب فوق استثناء نيست. » د بن يعقوب كلينيمحم
موافق مرام و مسلك  اند و يا سخنشان را ودهخبري را از كساني كه هم مذهب وي بو هر

كرده و اگر بخواهيم  پسنديده، در طول بيست سال در دفاتر خود جمع يافته و مي خويش مي
هم نكنيم، بايد بگوييم كه از مطالعة ت متّانه قضاوت كنيم و او را به سوءنيبسيار خوشبين

                                                           
 1513و  1512، باب صالة الكسوف والزالزل والرياح والظلم وعلتها، حديث 2من اليحضره الفقيه، ج  -1

فرمود: باد سر و دو بال دارد!! و در  نقل شده كه اميرالمؤمنين 1517در مورد باد نيز با شماره  –
 الحرام دانسته است!! منشأ وزش اكثر بادها را از بيت 1522حديث 

درباره شيخ صدوق » تصحيح اعتقادات اإلمامية«از كتاب » فصل في اإلرادة والمشية«شيخ مفيد در  - 2
عىل مذهبه  يفمل يكن ممن يری النظر فيميز بني احلق منها والباطل ويعمل علی ما يوجب احلّجة ومن عول «نويسد:  مي
نظران نبود كه حق و باطل  = وي از صاحب اهالضعف ما وصفن يفقاويل املختلفة وتقليد الرواة كان حاله األ

روايات را تميز دهد و به موجب حجت و دليل عمل كند و كسي كه در مذهب خويش به أقاويل مختلف و 
 »!تقليد از راويان متّكي باشد حالش به لحاظ سستي و ضعف عقايد چنان است كه وصف كرديم.
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توان دريافت كه وي با  مي – چنانكه در صفحات آينده خواهيم ديد - » كافي«غرضانة  بي
يافته و به  اخبار منقولة خود را با قرآن درنمي ضتعار قرآن آشنايي كافي نداشته و غالباً

  )1(است!  ه چنداني نداشتهكرده، توج شان را ثبت مياحاديثاحوال رجالي كه 
از كتاب  »نفوس واألرواحال فيفصل «حديث در  اهلشيخ مفيد دربارة بسياري از 4

أصحابنا املتعلقني باألخبار, أصحاب سالمة وبعد ذهن « :نويسد مي »ةماميتصحيح اعتقادات اإل«
وقلة فطنة, يمرون علی وجوههم فيام سمعوه من األحاديث وال ينظرون فی سندها واليفّرقون بني 

اصحاب  = عاين ما يطلقونه منهاحقها وباطلها وال يفهمون ما يدخل عليهم يف إثباهتا وال حيصلون م
اند، آنچه  فراست ا كند ذهن و كممااند، افرادي داراي سالمت نفس اخبار اهلكه  شيعيان)= ما (
فهمند  گذارند و نمي ميان حق و باطل آنها فرق نمي پذيرند و اند به سادگي مي شنيده احاديثاز 

نان وارد خواهد بود و در معاني [نادرست] چه اشكاالت و ايراداتي بر آ احاديثبا پذيرش 
2(»كنند ل نميواقعي آنها تأم(.  

                                                           
خ المحدثين پس از تالش بسيار در جستجوي عجيب است كه شي«نويسد:  هاشم معروف الحسني مي -1

حديث صحيح كه بيست سال به طول انجاميد، روايات ناصحيح فراواني در كتابش گردآورد كه عيوب 
متن و سند آن حتّي بر كساني با دانش و كارآزمودگي كمتر از او، مخفي نيست!.... چقدر آرزو داشتم كه 

تعليقي بنويسد و روايات فاقد شروط صحت » كافي«يد خداوند براي كسي ميسر سازد كه بر چاپ جد
 ).254و  253(الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص ». را مشخص سازد

 حداً أيسع  نه الإ ـأرشدك اهللا ـ  يا أخی«خطاب به دوستش نوشته است: » كافي«در مقدمه » كليني«مرحوم  - 2
: اعرضوها علی برأيه إال علی ما أطلقه العامل بقوله –السالم  عليهم –العلامء  عن مما اختلف الرواية فيه يشءمتييز 

كه خدايت ارشاد  –اي برادرم =  ...وهفخذوه وما خالف كتاب اهللا فردّ  –عزوجل  –كتاب اهللا فام وافق كتاب اهللا 
با اختالف شده،  –عليهم السالم  –همانا كسي را توان آن نيست، چيزي را كه در روايت آن از ائمه  –كند 

خود فرموده: احاديث را به كتاب خداوند عرضه  نظر خود تشخيص  دهد، مگر براساس آنچه كه امام
  ».بداريد، پس آنچه را موافق كتاب خداي عزوجل بود، بگيريد و آنچه مخالف كتاب خدا بود، رد كنيد....

ام عمل نكرده، كه اگر اما متأسفانه خود، شايد به جهت عدم آشنايي كافي با قرآن كريم، به دستور ام
  شست! بايست بسياري از اخبار كتابش را به احترام قرآن، به آب مي كرد، مي چنين مي
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 اصول «چنانكه گفته شد از ميان كتب معتبرة شيعه، كتاب  –اينجانب  ،به هر حال
 اگر تضاد و دانند، طبعاً را انتخاب كردم، كه آن را از هر كتابي بهتر و معتبرتر مي» كافي

م شد، معلوم و مسلّ –قرآن و عقل سليم  – ت إلهيمخالفت اخبار اين كتاب با دو حج
  شود. معلوم مي –الأقل تا حدودي  –ساير كتب ارزشش 

 جـــايي كـــه عقـــاب پـــر بريـــزد 
    

ــزد؟     ــه خيــ ــري چــ ــة الغــ  از پشــ
  

تحقيق قرار  را مورد» اصول كافي«جلد اول  احاديثو  اخبارما در اين كتاب 
ننده خواهد دانست كه چه دهيم و چون اشكاالت سند و راويانش معلوم گردد، خوا مي

اند و چون خرابي  سازي كرده و با جعل اخبار، ميان مسلمين تفرقه انداخته كساني مذهب
  يابد كه چرا نبايد اينگونه روايات را بپذيرد. متن آشكار شود، خواننده درمي

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                    
دهد وي فردي بصير نبوده و در  كند كه نشان مي پس از ذكر قواعد اخذ حديث، مطلبي ذكر مي» كليني«

نعرف من مجيع ذلك إال أقله, ونحن ال «نويسد:  كرده، وي مي مورد منقوالت خود چندان تفكّر و تأمل نمي
وقبول ما وّسع من األمر بقوله: بأّيام أخذتم من  وال نجد شيئًا أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كله إىل العامل

دانيم و راهي وسيعتر و  ما از اينها [قواعد أخذ حديث] جز حداقلّ آن را نمي باب التسليم وسعكم =
واگذاريم و قاعده فراختر و آسانتري  لم به اين امور را به خود اماميابيم كه ع تر از اين نمي محتاطانه

را بپذيريم كه امام [آن را چنين] بيان فرموده: هر يك از [دو روايت متخالف] را كه از باب تسليم [در 
  »!!مقابل أمر امام] اختيار كنيد برايتان جايز است

و حكم متعارض، هر دو مايه سعادت دنيا و آيا دين احكام متعارض دارد؟ آيا ممكن است عمل به د
آخرت بشر باشند؟ آيا در اسالم براي همه و يا اكثريت راهي براي تشيخص حكم واقعي شرع نيست؟ آيا 
ممكن است آخرين و كاملترين دين الهي مردم را در احكام شرع سرگردان گذارد و به ناگزير بگويد براي 

 ست؟ آيا صدور چنين حكمي از جانب امامِ هدايت ممكن است؟شما فرقي در اختيار اخبار متعارض ني
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  »کافی«آشنايی با کتاب 
شود و برخي از  مي تمجيد و تعريف بسيار» كافي«بدان كه در جامعة ما از كتاب 

كنند. اگر به  قمار آن تشبيه ميارا به  احاديثبه شمس و ساير كتب  علماء اين كتاب را
توان دريافت كه تا چه اندازه در  به بعد مقدمة جلد اول كافي مراجعه شود مي 26صفحة 

» محمدتقي مجلسي«مبالغه شده است. از جمله پدر عالمة مجلسي » كليني«تعريف از 
ايم كسي مانند او نبوده  حقيقت آن است كه در ميان علما تا آنجا كه ما ديده :ستگفته ا

ر كند، خواهد دانست كه او و هر كه در اخباري [كه نقل كرده] و در ترتيب كتابش، تدب
 )1(مؤيد من عنداهللا بوده است!!

نويسد: مدار مذهب  مي» ئلمستدرك الوسا«مؤلف كتاب » محمدحسين نوري«ميرزا 12
» كافي«رود،  شيعه و كتابي كه به منزلة خورشيد در ميان ساير كتب حديث به شمار مي

را ذكر » شيخ مفيد«است، آنگاه تمجيد تعدادي از علما دربارة كتاب، از جمله قول 
بزرگترين كتاب شيعه و فائدة آن از سائر كتب بيشتر است، » كافي«كند كه گفته است:  مي

تأليف نشده است. سپس » كافي«آورد كه در ميان اماميه مانند  و يا كالم شهيد اول را مي
را كه احتمال داده بود، كتاب كليني به رؤيت امام رسيده باشد، » سيد بن طاووس«كالم 

ث به شبّ جيوز التّ  الو ءخيطیيصيب و يغريقطع إن كان حدساً و«گويد:  كند، آنگاه مي ذكر مي
كالم حدسي غيرقطعي و احتمال صحت وعدم صحت آن يكسان است و اين =املقام  يف

معلوم شد كه مقصود «.... نويسد:  سپس مي». توان بدان متمسك شد در اين مقام نمي
كتاب همچون تأليفات ديگر نبوده است از قبيل آنچه كه كلية كليني(ره) از تأليف اين

بودنشان] و يا روايات   مقبول يا نامقبول نظر از اخبار مربوط به ثواب اعمال [خير، صرف 
آورند، بلكه مربوط به خصائل خير و شر، يا علت تشريع احكام، و امثال آن را گرد مي

[كليني] روايات تأليف خود را به منظور أخذ و تمسك و اعتقاد و عمل بدانها 

                                                           
 .27، ص 1األصول من الكافي، ج  -1
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اص امام آوري كرده است و در زمان حضور وي در بغداد، مردم از طريق نُواب خ جمع
دوازدهم، دربارة صحت و سقم برخي از اخبار و جواز عمل بدانها از حضرت 

اند.... طبعاً بسيار بعيد است كه كليني در طول بيست سالي كه  كرده سؤال مي حجت
به تأليف كتاب اشتغال داشته و با نُواب نيز آميزش و معاشرت داشته، از مسألة عرضة 

اطالع مانده باشد و يا كتاب خود را براي ارائه به امام  ن، بياخبار به امام، توسط ديگرا
غرضم از «كند كه:  اما در عين حال تصريح مي». به نُواب آن حضرت تقديم نكرده باشد

اين سخن آن نيست كه خبر شايع دربارة اين كتاب را صحيح بشمارم. در آن خبر آمده 
يشان گفته است كه همانا اين عرضه شده و ا است كه: اين كتاب به حضرت حجت

كتاب براي شيعيان ما كافي است، زيرا اين حديث هيچ اصلي ندارد ودر تأليفات 
اصحاب ما (= شيعيان) هيچ اثري از آن نيست، حتّي [مالمحمد أمين] استرآبادي محدث 
[كه از مؤسسين مذهب اخباري] و متمايل است كه تمام احاديث كافي را صادر از ائمه 

  .)1(»اند، تصريح كرده است كه اين خبر اصلي نداردبد
 عىلعرض  :يقال« :نويسد نيز با ترديد مي» تنقيح المقال«ف مرحوم ممقاني مؤلّ

عرضه  اين كتاب برامام قائم :شود گفته مي = لشيعتنا كاٍف  :فاستحسنه وقال القائم
  .)2(»ا بسنده استاين كتاب براي شيعيان م :شده و ايشان آن را نيكو شمرده و گفته

اي بدين موضوع نكرده، در حالي كه اگر منقوالت خود را به  اشاره ا خود كليني ابداًام
دانست  كرد زيرا مي امام عرضه داشته بود، از ذكر اين واقعه به هيچ وجه خودداري نمي

  شود. چندان بر وثاقت كتابش نزد اماميه افزوده مي كه با ذكر اين مسأله هزار
بكون مجيع املجازفني و أما جزم بعض « :نويسد مي» العقول ةمرآ«جلسي نيز در عالمة م

و اما اينكه =  لكونه يف بلدة السفراء, فال خيفى ما فيه عىل ذی لّب  الكافی معروضًا علی القائم
عرضه شده، بر  اند كه تمام كافي بر امام قائم به جزم گفته گويان گزافهبعضي از 

                                                           
 .533و  532، الفائدة الرّابعة من الخاتمة، ص 3مستدرك الوسائل، چاپ سنگي، ج  -1
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كنيد كه عالمة  مالحظه مي .)1(»كه اين سخن چه ارزشي دارد خردمند پوشيده نيست
ه است. خصوصا كه در هيچ كتابي، مدركي دخوان» گو گزافه«مجلسي چنين كساني را 

اند. به گمان ما به قصد اينكه  ن نكردهبراي اين مطلب نياورده و راوي اين كالم را معي
اند و إال  مدرك را منتشر ساخته بيتي قائل شوند، اين سخن يهماعظمت و » كافي«براي 

علماي بزرگ شيعه از قبيل شيخ الطائفة طوسي و شيخ مفيد و شيخ صدوق و عالمة 
  اند. عايي نكرده.. در مورد كتاب كليني چنين اد..حلي و

در مسألة سيزدهم يكي از  ،الهدي كه از كبار علماي شيعه است سيد مرتضي علم
بدان كه اعتراف به « :نويسد مي »ملسائل الطرابلسياتجوابات ا«رسائل خويش موسوم به 

[منقول در كتب روايت] الزم نيست زيرا احاديث روايت شده در كتب  احاديثت صح
مور باطل و محالي كه اقسام خطاها و انواع اشيعه و كتب فرق ديگر، مشتمل است بر 

از اين رو واجب  مور نادرستي كه بطالنش متكي به دليل است،اقابل تصور نيست و يا 
است كه براي نقد حديث، آن را به عقل [سليم] عرضه كنيم و اگر صحت آن احراز شد 

ما اصحاب كليني) و ساير = .. و اين مرد (...به أدلة صحيح مانند قرآن عرضه شود
  »!اند كه باطل بوده و يا تحققش محال است شيعيان در كتبشان روايات بسياري نقل كرده

فايدة كتب « :گويد مي» جوابات املسائل الرسية«مسألة پنجم رسالة همچنين وي در 
[روايت] دراين است كه روايات را براي ما تصنيف و تنظيم كرده و آنها را مرتب 

اند تا با نظر به ادله [قرآن و  به ما إحاله كرده اند ولي احراز صحت و سقم آنها را نموده
  ».مشخص شود ه و عقل] صحت و عدم صحت آنهات قطعيسنّ

رياض العلماء «صاحب » ميرزا عبداهللا بن عيسي أفندي تبريزي«نيز  راز علماي متأخّ
ابوالقاسم « اهللا ةآينپذيرفته. از معاصرين نيز » كافي« اين ادعا را در مورد »وحياض الفضالء

كاش « :نوشته است ‡هدر مورد عدم قطعيت صدور كلية روايات كافي از ائم» خويي
 شيخ طوسي كه با وجود قرب زماني وهنگامي كه امثال شيخ مفيد و  دانستم مي

                                                           
 .22، ص 1مرآة العقول، دارالكتب اإلسالمية، ج  -1
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اند،  معصومين مقيد نبوده ند، به صدور جميع روايات كافي ازا كه داشتهوسيعي اطالعات
رين كه عالوه بر تأخر زماني به لحاظ علم نيز در مرتبة آنان چگونه جماعتي از متأخّ

به جاي قطع به صدور همة «[ :نويسد باز مي و»! اند نيستند، چنين اعتقادي حاصل كرده
روايات و در نتيجه اعتماد بر آنها] ادعاي قطع بر عدم صدور برخي روايات كافي [از 

توان ادعا كرد كه  چگونه مي ،] به حقيقت نزديك است. در نتيجه- عليهم السالم  –ائمه 
ه كلية روايات خواهي دانست ك هاين كتاب از جانب ائمه صادر گرديده؟ بلك احاديث

االستبصار] روايات صحيحه  ـتهذيب األحكام  ـمن اليحضره الفقيه  ـكتب اربعه [كافي 
  .)1(»الصدور باشند نيستند، تا چه رسد كه قطعي

احلديث  دراسات يف«نيز در كتاب » هاشم معروف الحسني«عالم مشهور لبناني 13
اند  اغراق كرده» كافي«خباريون شيعه در مورد وثاقت منقوالت اقرار كرده كه ا »واملحدثني

ولي ساير اصوليون و محققان شيعه از دورة شيخ مفيد تا زمان ما در كتب خود بسياري 
  اند. را سنداً و متناً مورد نقد و مناقشه قرار داده» كافي«از روايات 

ش خطاب به دوستي كه از او تأليف كتابي را تقاضا البته كليني خود در مقدمة كتاب14
جيمع فيه من مجيع فنون كاف كتاب  كأن يكون عند بحت نكإ :وقلت«: نويسد كرده بود مي

العمل به يرجع إليه املسرتشد ويأخذ منه من يريد علم الدين ووبه املتعلم  ييكتف الدين ما علم
هبا يؤدی عليها العمل و يوالسنن القائمة الت –عليهم السالم  – باآلثار الصحيحة عن الصادقني

= گفتی که دوست داری کتابی داشته باشی که جامع مهة . ...سنة نبيهو –عّزوجّل  –فرض اهللا 
، آن چنانكه آموزنده را كفايت نموده در اين مورد كافي باشدهای علم دين و  فنون وشاخه

جوياي علم دين و عمل به  و طالب هدايت به آن مراجعه كند و كسي كه خواستار و
از [امامان] راستگو و سنتهاي ثابته است [بداند كه] با عمل به آنها به  صحيح اخبار

. سپس در جواب اين خواستة او )2(»واجبات خدا و سنت پيامبر عمل كرده است....

                                                           
 .36و  34، ص 1و تفصيل طبقات الرواة، ابوالقاسم الموسوي الخوئي، ج  معجم رجال الحديث -1
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سپاس  = ن يكون بحيث توخيتأأرجو تأليف ما سألت و –وله احلمد  –قد يرساهللا « گويد: مي
داي را كه تأليف آنچه خواسته بودي [برايم] ميسر فرمود و اميد دارم كه چنان باشد خ

  شود كه وي كتاب خود را براي دوستش كافي دانسته است. . معلوم مي)1(»خواستي كه مي
ياد  ه تبليغات دكانداران مذهبي در مورد اين كتاب چنان مؤثر افتاده است كه بهالبت5ّ

ي سكافي درست و مقبول است و ك احاديثتمام  :گفت دارم يكي از مجتهدين به من مي
اين كتاب را  احاديثاگر شما تمام  :از اين بگويد مغرض است، در جوابش گفتم كه غير

 183ايد، زيرا در جلد اول كافي باب  دانيد پس چرا سيزده امامي نشده مقبول و معتبر مي
ه سيزده .) چند روايت آمده كه بنا به مفاد آنها تعداد ائم....ثنی عرشباب ما جاء فی اال= (

را آوردم و روايات را » كافي«نشانم بده،  :! سخنم را باور نكرد و گفت)2(شود عدد مي
شود كه برخي از  نديده بودم! معلوم مي اين روايات را :نشان دادم، تعجب كرد و گفت

ي، فقط بر اساس مشهورات رايج بين معممين، اين آقايان، بدون مطالعة كامل كاف
كند كه نه تنها امام  كنند! به هر حال وجود چنين رواياتي در كافي ثابت مي قضاوت مي

ي يك عالم آشنا به قرآن نيز بر تأليف كافي نظارت نداشته است و إال در مقابل بلكه حتّ
ر فردي آشنا با معارف كرد چه رسد به امام. زيرا اگ بسياري از روايات آن سكوت نمي

را قبل از انتشار ميان مردم ديده بود، الأقل در مورد روايات سيزده » كافي«اسالمي، 
  داد! مي امامي و يا ساير اشتباهات، به كليني تذكر

علم، شايع  اهلچنانكه گفتيم در ميان بسياري از شيعيان حتي در ميان  ،به هر حال
ث است و به همين سبب مورد اعتماد و احترام شده كه اين كتاب معتبرترين كتب حدي

علماي اين مذهب قرار گرفته و كسي كه آن را خود مطالعه نكرده باشد، ممكن است 
اند و احتمال ندهد كه در اين كتاب  تصور كند كه راويان اين كتاب همگي معتمد بوده

اب را د و نقيض و برخالف قرآن و عقل، يافت شود، ولي اگر كسي اين كتضمطالب 

                                                           
 .9، خطبة الكتاب ص 1األصول من الكافي ج  -1
 .كتاب حاضر 915رجوع كنيد به صفحه باب مذكور در مورد  -2
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مر اچه بسا  = رب مشهور ال أصل له«فهمد كه  تعصب و با دقت مطالعه كند، مي بي
  »!اي ندارد مشهوري كه اصل و پايه

  »کافی«برخی از خصوصيات 
هم از نظر إسناد و روات، بسيار معيوب است و » كافي«احاديث الزم است بدانيم كه 

وات آن به قول علماي رجال شيعه راشكال دارد، زيرا اكثر  هم به لحاظ متن و مطالب،
  باشند. از ضعفاء و مجروحين و مجاهيل و صاحبان عقائد باطله مي

حديث كه عالمه  15176و يا به قولي  16199مشتمل است بر » كافي«كتاب 
شناس   كه به اعتقاد علماي ما، استاد فن حديث و از بزرگان رجال »محمدباقر مجلسي«

كه آن  »خبار آل الرسولأرشح  يفالعقول  ةمرآ«خود موسوم به شيعه است، در كتاب مشهور 
كتاب كليني را  اخبارحديث از  9000تأليف كرده حدود » كافي« احاديثرا در شرح 

را صحيح » كافي«حديث  4428نيز فقط  »محمدباقر بهبودي«صحيح ندانسته است! استاد 
  دانسته است!

بيان كنيم بايد بگوييم » اصول كافي«ول را در مورد جلد ا» مجلسي«اگر بخواهيم رأي 
حديث جلد اول اين كتاب بيش از  1440ناگزير شده اعتراف كند كه در ميان  كه وي

 احاديثحديث از  169نيز فقط » بهبودي«! جناب )1(حديث صحيح نيامده است 205
  .)2(را صحيح دانسته است» اصول كافي«جلد اول 

 احاديثاين است كه  –از جمله در جلد اول  –ديگر از مسائل قابل توجه در كافي 
 اين كتاب اولِحديث جلد 1440به عنوان مثال از  در آن بسيار كم است، صاكرمرسول 

                                                           
بنا به سليقه شخصي خود، صحيح شمرده به اين عدد » مجلسي«را كه اگر احاديث غيرصحيحي  -1

را به عنوان حديث صحيح پذيرفته » اصول كافي«حديث جلد اول  266بيفزاييم، بايد بگوييم كه وي 
 است. البته سليقه شخصي جناب مجلسي براي ما حجت نيست.

 حديث را صحيح دانسته است. 593 ، فقط»اصول كافي«حديث دو جلد  3785از مجموع » بهبودي«آقاي  - 2



   
 

 

48 

نقل  صاكرمحتي هفتاد حديث از پيامبر –اعم از صحيح يا ناصحيح، راست يا دروغ  - 
  )1(نشده است!!

آن اسـت كـه صـرف نظـر از      ـمالحظه خواهيد كـرد   چنانكه  ـ» كافي«مشكل ديگر 6
اين كتاب به كسـاني   احاديثوات آن، برخي از بسياري از ر ،بودن  اب و فاسدالعقيدهكذّ

روايت منسوب به ايشان است، مثال روايات امامت و  نسبت داده شده كه اعتقاد آنان ضد
انـد كـه   كساني آورده را از قول ة پس از حضرت كاظمائم )يا معجزه (يا بگو كرامت

را قبـول نداشـته و آن بزرگـواران را     ة پس از حضـرت كـاظم  اند و ائم بوده» واقفي«
  دانستند! (فتأمل) كاذب و منحرف مي

  هدف از تأليف اين کتاب
   :جانب از تأليف اين كتاب امور ذيل استهدف و انگيزة اصلي اين

و افراد فكور نخواهد بود، بلكه  دانيم كه دين خرافي مقبول عقال و علما چون مي - 1
موجب بيزاري آنان است و متأسفانه در جهان تشيع از قول ائمه خرافاتي وارد اسالم 

شود. اين  شده كه مانع ايمان و گرايش افراد روشنفكر و عالم به اين دين عزيز مي
دليل به سابقين، در  بي بينيِ به سبب جعل حديث و اعتماد و خوش خرافات اكثراً

تب مختلف ضبط و ثبت شده، لذا الزم است كه اسالم را از آلودگي خرافات و ك
  هايي كه به اين دين شريف نسبت داده شده، تطهير نمود. أكاذيب و پيرايه

خرافي مجعول، موجب بدبيني مذاهب اسالمي و طعن علماي مذاهب بر  اخباراين  - 2
و صحيح از باطل  يءاين رو ضروري است كه جيد از رد شيعيان شده است. از

  متمايز شود.
مذهب  راين أخبا با اعتماد به –اند  كه قريب صد مذهب –اكثر فرق و طوائف شيعه  - 3

 ييدتأو فقط همين گونه اخبار خرافي ادعاهايشان را  اند دهسيس كرأخويش را ت

                                                           
 ذكر شده است!! حديث از پيامبر 65در واقع در جلد اول فقط  -1
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به وحدت و اتحاد راستين، بررسي علمي  براي رفع تفرقه و رسيدن كند، طبعاً مي
  الزم است. اديثاحاين 

 قرآن غالبا با –چنانكه در همين كتاب مالحظه خواهيد كرد  – احاديثو  اخباردر  -47
حالي كه اند، در اثر كرده يات إلهي را بيقول امام، آ بازي كرده وبا تفاسيري جعلي از

اهللا و ةكلماعالي أئمة بزرگوار اسالم تمام عمر خويش را در راه خدمت به دين و 
. از اين رو بايسته است كه اند دهتأييد آيات إلهي و دفاع از قرآن كريم، صرف كر

  .)1(مورد تحقيق قرار گيرد احاديثارزش و اعتبار 
شماريم، از آن  روايتي را مردود مي ،كنيم كه اگر در اين كتاب اصرار و تأكيد مي - 5

بيت ندانسته و  اهلتة أئمة بزرگوار روست كه ما به هيچ وجه روايات خرافي را گف
دانيم كه سخنان نادرست و خرافي و ناموافق با قرآن،  ساحت آنان را أجلّ از آن مي

بگويند، بلكه در اين مورد آن عزيزان را مظلوم دانسته و معتقديم كه كساني به ناحق 
ايشان و براي وصول به مقاصد پليد خود، اقوال نادرست و مغاير قرآن كريم را به 

اند. لذا براي دفاع از شخصيت واالي آن بزرگواران كه مورد محبت و  نسبت داده
منسوب بديشان بايد مورد نقد منصفانه و تحقيق  احاديثباشند،  احترام فريقين مي

  دقيق قرار گيرد.

                                                           
پس از تتبع و تحقيق در أحاديث منتشره در جوامع حديث از قبيل «گويد:  مي هاشم معروف الحسني -1

دشمنان كنيم بابي از ابواب كتب حديث نيست كه غُالت و  و غيره، مالحظه مي» وافي«و » كافي«
كردن حسن شهرت ايشان در آن  توز أئمه و بزرگان دين براي فاسدساختن سخنان ائمه و خراب كينه

دست نبرده باشند و در پي همين منظور به قرآن كريم نيز پرداختند تا از طريق آن نيز افكار مسموم و 
خواستند  ا چنانكه ميدسائس خود را در [فرهنگ اسالمي]، نشر دهند،... از اين رو صدها آيه قران ر

  نسبت دادند! ‡كردن مردم به أئمه هدي تفسير كردند و به دروغ و به قصد گمراه
علي بن حسان و عمويش عبدالرحمان بن كثير و علي بن ابي حمزة بطائني به عنوان تفسير، كتبي پر از 

»! ، تأليف كردندخرافه و تحريف و تضليل كه اصال با سبك قرآن و بالغت و اهداف آن تناسب ندارد
 ).253(الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص 
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6 - اكثرياند و  ي علماي ما عقايد خود را از كتبي همچون كافي گرفتهت و حتّت ام
ورزند و اگر بخواهي ايشان را به راه راست و عقائد صحيح  عصب مينسبت به آن ت

توان از  عقائد را نمي :پذيرند، ناگزير بايد ايشان را آگاه كرد كه اوال دعوت كني، نمي
اخبار نامعتبر گرفت، خصوصا كه به اتفاق علماي شيعه خبر واحد الأقل در 

يد قرار گيرد و اخباري كه تواند مدرك و متّكاي عقا اعتقادات حجت نيست و نمي
آمده  )1(»محمد بن يعقوب كليني« سالماإلةثقتأليف » اصول كافي«در باب عقايد در 

هاي  مراجع شيعه در رساله :است، اكثر قريب به اتفاقشان خبر واحد است. ثانيا
كه  ـتوان از فالن راوي و روايت او  نمي اند كه عقائد تقليدي نيست و ه نوشتهعملي

  تقليد كرد. ـيقين حاصل نيست  صانتساب آن به پيامبر به صحت
   :اكنون الزم است بدانيم در اسالم چه چيز حجت و مورد اعتماد است

                                                           
(به معناي امروزي) » روحاني«در قرون اوليه اسالم، روحانيت رسمي وجود نداشت و اسالم اصالً  -1

يك نفر را سراغ نداريم كه صرفا روحاني باشد و  و اميرالمؤمنين نداشته و از اصحاب رسول خدا
يا فخراإلسالم و.... » حجةاإلسالم«يا » ثقة اإلسالم«يا » آية اهللا العظمي«به از راه دين ارتزاق كند و 

ملقّب باشد و يا خود را با اين القاب معرفي كند. بعدها كه مذاهب ايجاد شد، هر كس هر لقب و عنواني 
ي كه خواست براي خود جعل كرد! في الواقع اين عناوين و القاب به هيچ وجه من الوجوه، مستند شرع

شد،  گفته نمي» ثقةاإلسالم«نناميد و در زمان خودش به او » ثقةاإلسالم«خودرا » كليني«ندارد. حتي 
بلكه بعدها علماي مذهبي از او بااين عنوان ياد كردند! در حقيقت اينگونه عناوين و القاب نيز يادآور 

ٓ  إِنۡ ﴿فرمايد:  اين آيه شريفه است كه خطاب به مشركين مي َّ ِ   ِهَ إ
َ
ٓ سۡ أ يۡ  ءٞ َما ٓ َسمَّ نتُمۡ  ُتُموَها

َ
ٓ  أ ٓ وََءابَا ا  ؤُُكم مَّ

نَزَل 
َ
ُ بَِها ِمن ُسلۡ ٱأ َّ  نٍۚ َطٰ َّ ِ نَّ َوَما َتهۡ ٱإِن يَتَّبُِعوَن إ  ٱَوى لظَّ

َ
آنها جز نامهايي كه « ]٢٣ :[النّجم .﴾نُفُسۖ ۡل

آنان (مشركان) از گمان و خواهش  ايد نيستند، خداوند بر آنها دليلي نازل نفرموده، شما و نياكانتان ناميده
  ».كنند پيروي مينفسشان 

» ثقةاإلسالم«از عنوان » آية اهللا العظمي«و » آية اهللا«جالب است كه در عرف و سازمان روحانيت عنوان 
باالتر است، با اين وصف تمام كساني كه ادعاي آية اللهي ياآية اهللا العظمايي دارند و يا در ميان مردم به 

ثقة االسالم بوده و منقوالت او و امثال او را مدرك دين » كليني«اند، همگي مقلّد  شهرت يافته اين لقب
 دانند! خوانند و خود را ملزم به دفاع از آثار او مي شمارند و كتاب او را براي مذهب خويش كافي مي مي
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  حّجت و بّينه در اسالم
خواهد براي رستگاري و سعادت دنيا و آخرت ديانتي را بپذيرد و بدان  كسي كه مي

د را در راه آن بذل كند، ايمان آورد و براساس تعليمات آن عمل و مال و جان خو
شايسته است جداً دقت كند. دين امري سرسري و سبك نبوده و مسؤوليت قيامت در 

مري آسان نيست. بايد حجت و به تعبير قرآن سلطاني داشته باشيم. امحكمة إلهي 
حجت و سلطان يعني دليل محكم كه خداوند خود آن را به عنوان حجت و دليل معرفي 

آن را بپذيرد و بدين ترتيب اگر ما از آن داليل برخوردار باشيم،  كرده باشد و خود
فرمايد. براي حضور در محكمة إلهي و پاسخ به اين  پروردگار عظيم عذر ما را قبول مي

ت و اي را پذيرفتي الزم است حج سؤال كه چرا چنان كردي و يا چرا چنين عقيده
  باشد. سلطاني داشته باشيم كه قطعي و مستند و خداپسند

اول كتب  :ت استدو چيز حج صرسول قرآن و سنّت قطعية در اسالم بنا به آيات
كه شرط تكليف است و كسي كه عقل  عقل :. دوم)1(الهي كه در دين اسالم قرآن است

به عنوان » عقل«و از » عقل بيروني«ف نيست. برخي از علماء از قرآن به عنوان ندارد مكلّ
روايات » الجهلكتاب العقل و«همين كافي نيز در  اند. در تعبير كرده» رسول دروني«

2(آمده است» عقل«يت بسياري دربارة اهم(.  
 :اند نوشته» عقل«بارة اهميت  در» سيدمصطفي طباطبائي«برادر مفضال ما جناب استاد 

 ,﴾َنْعقُِل ﴿ ،﴾َتْعقِلُونَ ﴿ ،﴾َعَقلُوهُ ﴿با الفاظ  عقله بار از واژة در قرآن مجيد، چهل و نُ«
ْلَابِ ﴿و شانزده بار با ذكر  ﴾َيْعقِلُونَ ﴿ ،﴾َيْعقِلَُها﴿

َ
وِل اْل

ُ
ْلَابِ ﴿ ،﴾أ

َ
ولُو اْل

ُ
و يك بار  ﴾أ

ولُو بَقِيَّةٍ ﴿با تعبير 
ُ
وِل «بار با ذكر  و يك ﴾أ

ُ
  ، از اهميت و اعتبار و حجيت عقل)3(»�ٰالَُّه  أ

  

                                                           
به ما امر » قرآن«ا نيز ر» سنّت جامعه غيرمفرّقه« و به قول حضرت امير» سنّت قطعيه«تبعيت از  -1

 فرموده است.
 به بعد. 10، صفحه 1األصول من الكافي، ج  -2
وِل الَُّهٰ ﴿اما در قرآن كريم در دو جا  -3

ُ ي طه و دومي در  سوره 54ي  آمده است، و يكي در آيه ﴾ِلّ
 [مصحح]همين سوره.  128ي  آيه
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در اين باره به شمار آوريم، سخن به ميان آمده است و اگر معاني اشاري قرآن را نيز  
  .)1(»رقم مزبور بيش از اين خواهد بود

   :فرمايد خداوند متعال مي
﴿ ٗ َ رُُّس َ َّ يَُكوَن لِلنَّاِس  ِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَ بَّشِ ِ ُحجَّٱ مُّ   ﴾لرُُّسلِ ٱَد َبعۡ  َّ

 ]١٦٥ :النساء[  
آوران، مردم را بر  پس از اين پيام [فرستاديم] تا كننده دهنده و بيم پيامبراني بشارت«

  ».پروردگار، حجتي نباشد
نة بيروني مرتفع گشته و فرمايد كه با پيامبران، نياز بشر به دليل و بي اين آية مباركه مي

لهي إت از هدايت اي براي عدم تبعي شود و بهانه بدين ترتيب حجت بر آنها تمام مي
ّ « :ر تأييد اين معني فرمودهنيز د نخواهند داشت. اميرالمؤمنين علي  صدنا حممّ ت بنبيّ مت

ي در همين كتاب حتّ .)2(»ت رسيدت إلهي به تماميحج صدبا پيامبرمان محم=  تهحّج 
 صحجة اهللا عىل العباد النبی« :آمده است كه فرمود صاز قول صادق آل محمد» كافي«

است و حجت  صگان پيامبرحجت خداوند بر بند =واحلجة فيام بني العباد وبني اهللا العقل 
 ةـ عليه آالف التحيپس بنا به نقل كليني امام صادق  .)3(»ميان بندگان و پروردگار عقل است

ن نداريم كه، رو دليلي متقا حجت شمرده است. از اينر چيز نيز همين دو ـالثناء و
  از انبياء بر بندگان خدا حجت باشند! (فتأمل)شخصي يا اشخاصي غير

توان آنها  اند و مي و نظاير آن بر ما حجت» كافي«توان گفت كه كتاب  يا ميآ ،بنابراين
كنند قرآن كريم و  را مبناي فتوا قرار داد؟ جاي تعجب است از علماي ما كه ادعا مي

البالغه را قبول دارند و در عين حال بسياري از روايات معيوب كافي را بر خود  نهج
  !!كنند دانند واز آن دفاع مي حجت مي

                                                           
 .159، ص 1 خيانت در گزارش تاريخ، انتشارات چاپخش، چاپ اول، ج -1
 .91البالغه، خطبه  نهج -2
 .22حديث  25، ص 1األصول من الكافي، ج  -3
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اند و  ، قبول كرده)1(تر اينكه توقيعي را كه از امام قائم جعل و نقل شده از اين عجيب
ا احلوادث الواقعة وأمّ « :بنا به ادعايشان در توقيع مذكور از قول امام دوازدهم آمده است كه

ثي كه ا در مورد حوادام = عليكم وأنا حجة اهللا عليهم يرواة حديثنا فإهنم حجت إىلفارجعوا فيها 
ت من بر شما و من حجت شود، به راويان حديث ما رجوع كنيد كه ايشان حج واقع مي

  )2(»!خدا بر ايشانم
ايد، از حال  ك شدهآيا شما كه به اين روايت متمس اوالً :حال جاي پرسش است كه

مذهب يا (مثال فطحي د كه اكثر ايشان منحرفداني اطالع نداريد و نمي اخباروات ر
اند؟ و يا اگر موثوق  اب و يا خائن و يا مجهول بوده..) و يا غالي و يا كذّ.وواقفي 

 احاديثوات مخالف قرآن به آنان نسبت داده شده؟ پس چگونه ر اخباراند،  بوده
اند؟! تحج  

.. بودند، كه بسياري .ب و تاجر و زارع وسمجتهد نبودند بلكه كا اخبارراويان  ً:ثانيا
  دانيد!! اند، آيا شما تفاوت راوي با مجتهد را نمي قرآن نداشته از آنان تسلط كافي بر

از امام دوازدهم  ـاعم از صحيح و ناصحيح، راست يا دروغ ـ مگر چند حديث  ًثالثا:
ائمة قبلي منظور است،  احاديثدر دست هست كه مجتهدين به آنها رجوع كنند؟! اگر 
، امام دوازدهم را بر مجتهدين پس آنان بايد حجت باشند، در حالي كه حديث مذكور

  حجت شمرده است؟!
ت است نيز به آن حضرت دسترسي و با وي مجتهدين كه امام بر آنان حج :ًرابعا

  ارتباط ندارند، اين چگونه حجتي است كه به هيچ وجه قابل دسترسي و استفاده نيست؟!
  و  ءعلما =مت (اچرا در قرآن به چنين حجتي كه فقط بر افراد خاصي از  :ًخامسا

  
                                                           

اسحاق بن «بنا به قواعد علمي، حديث مذكور، شروط حديث صحيح را فاقد است زيرا راوي آن  -1
 مجهول است و طبعاً چنين حديثي حجت نيست.» يعقوب

جالب است كه شيخ كليني كه ادعا  – 509يه، ص منتهي اآلمال، شيخ عباس قمي، چاپ كتابفروشي اسالم - 2
  كنند با نُواب امام معاشرت داشته و كتابش به نظر امام قائم رسيده چنين خبري را نقل نكرده است. مي
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از وجود او با خبر شوند؟ آيا در  ءمجتهدين) حجيت دارد اشاره نشده تا الأقل همة علما
  اسالم حجت اختصاصي داريم؟!

شگفتا كه مجتهدين مذهب ما، همين روايت ناصحيح بل مجعول را به عنوان يكي از 
  )1(قليد كنند!كنند تا مردم چشم و گوش بسته از آنان ت داليل حجيت قول خودشان، ذكر مي

  چه بايد کرد؟
حال كه روايات ما چنين وضع نابساماني دارد، پس  :ممكن است خواننده سؤال كند

الزم است  ،گفتن به اين سؤال ب براي استنباط أحكام شرعي چه بايد كرد؟ پيش از جوا
   :نخست ادعاي فقها را مطرح كنيم سپس به پاسخگويي بپردازيم

 تارك فيكم الثقلني, إّين « فرمود: صكنند كه چون رسول خدا فقهاي اماميه ادعا مي15
= همانا دو چيز وزين و نفيس ميانتان  يوا بعدلّ لن تض كتم هبامما إن متّس  كتاب اهللا وعرتيت

دو تمسك جوييد، ابداً كه به آنازمن تازمانينهم، كتاب خدا و عترتم، پس برجاي مي
 –عليهم السالم  –پس بايد فقه اسالمي را تنها از طريق أئمة اهل بيت ». شويد گمراه نمي

  گرفت!
امه قرار گيردا در مورد حديث فوق بايد نكاتي مورد توج:   

است كه با مقام بيان نيز نقل شده »كتاب اهللا وسنّتي«صورت حديث مزبور به اوالً:
  ب نيست.واهيم گفت بر آن مترتّخ نمايد و اشكاالتي را كه ذيالً حديث، مناسبتر مي

حكام و اداراي ابهام است، در حالي كه در مقام تبليغ دين و تعليم » عترت«لفظ  :ثانياً
ارشاد مردم و اتمام حجت بر خلق اهللا كه از مظاهر رحمت حق تعالي است، ابهام و 

                                                           
كه از فصل بيست و سوم به مسأله تقليد  تابشي از قرآنبراي اطّالع بيشتر رجوع كنيد به مقدمه تفسير  -1

والية الفقيه  دراسات يف«توانيد رجوع كنيد به  ام. البتّه براي تفصيل بيشتر مي تهو بررسي دالئل آن پرداخ
كه تا چندي پيش از او تجليل و تمجيد بسيار  حسينعلي منتظريتأليف آية اهللا  »وفقه الدولة اإلسالمية

دين « به بعد كتاب 43به بعد و همچنين رجوع كنيد به صفحه  425، صفحه 1اند، چاپ اول، ج  كرده مي
 ».اسداهللا مامقاني«تأليف شيخ » و شؤون
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در شريعت شايسته و مناسب نيست.  در بيان مسائل اساسي و اصول مهم ايهام خصوصاً
اعضاي «و هم به معناي » اوالد و فرزندان«هم به معناي » عترت«حديث فوق لفظ 

  .)1(اند نيز گفته» اقوام نزديك«است. برخي آن را به معناي » بيت اهلخانواده و 
هم  بدانيم، در اين صورت داماد و پسر عمو» فرزندان«اگر اين كلمه را به معناي 

را بزرگترين  حالي كه همه حضرت عليداخل در معناي لفظ نخواهد بود، در 
را نيز مشمول معناي اول لفظ » نوادگان« عاًدانند!. همچنين اگر توس مصداق حديث مي

 ـعليهما السالم  ـ بگيريم، مخاطبان به چه دليل حديث را فقط شامل حضرات حسنين 
  سازند؟! را از شمول حكم حديث خارج مي صدانسته و ديگر نوادگان پيامبر

بگيريم، مردم از » بيت اهلاعضاي خانواده و «گر كلمة مذكور را به معناي دوم يعني ا
. به جز حضرت زهرا منظور ....حبيبه و سلمه و أم ه و أمصكجا بفهمند كه عايشه و حف

را نيز مشمول معناي دوم بدانيم (هرچند براي اين » داماد«ند؟! و باز هم اگر توسعاً تنيس
را  فقط اميرالمؤمنين اصحابرسد) در اين صورت چرا  نظر نميكار مجوزي به 

  مشمول حديث نشمارند؟ مقصود بدانند، اما عثمان و ابوالعاص را
تـرين معنـاي لفـظ اسـت)      (كه ضـعيف » اقوام نزديك«را به معناي » عترت«اگر لفظ 

 مـؤمنين بگيريم، مردم چگونه بفهمند كه عباس عموي پيامبر و يا ساير برادران اميرال
  ، مشمول اين حكم نيستند؟صو ديگر أقارب پيامبر

را استعمال فرمايد، » عترت«اصرار داشت كه حتماً لفظ  صاكرم اگر پيامبر :ثالثاً
خاندانم كه معصوم و  = ثنيدَّ َح مُ ـاملعصومني ال يتعرت« :فرمود قطعاً براي رفع ابهام از آن مي

محدر سطور فوق ديديم مبرّي گردد و سايرين  ، تا حديث از اشكاالتي كه)2(»اند ثد  

                                                           
قوم و قبيله شخص  =وغرب مىضرهطه وعشريته األدنون ممن «را به معناي » عترت«در برخي از كتب، لفظ  -1

اند كه طبعاً اين دو معني مورد پسند  نيز گفته» اند و يا اقوام و خويشاوندان نزديك شخص كه در گذشته
 علماي ما نيست.

2- »دح1ج  176آمده است. ر. ك ص » كافي« 60به معنايي كه در باب » ثم. 
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  .)1(نشوند  مشمول حديث پنداشته
 صاكرمبودند كه سالها با رسول  اصحاب در زمان صدور حديث بسياري از  :رابعاً

زيسته و در ركاب آن حضرت جهاد كرده و از وي تعليم گرفته و با اقوال و افعال 
گويي و انصاف يعني  ست كه مظهر حقحضرتش كامالً آشنا بودند، آيا باوركردني ا

جبل و عبداهللا بن مسعود بن  ن (از قبيل ابوذر، عمار، مقداد، معاذاآن صرسول خدا
ا دو نوادة خردسال خويش را از ت خويش نام نبرد، ام..) را به عنوان حامالن سنّ...و

  ت نبوي ذكر كند؟!طرق وصول به سنّ
دانيم يكي از افرادي كه او را از  كالم با واقعيت نيز منطبق نيست زيرا مياين : خامسا16ً

دانند، برخي از احكام سنّت نبوي را به واسطة يكي از اصحاب به  مصاديق عترت مي
 اند كه اميرالمؤمنين دست آورده است. شيعه (أعم از امامي و زيدي) و سني نقل كرده

. همچنين ذكر شده كه )2(مطّلع شد» مذي«ارت از از حكم طه» مقداد بن أسود«از طريق 
  .)3(رساند به اطالع حضرت امير» ابن عباس«حكم مجازات با آتش را 

                                                           
«... درباره ابالغ شريعت محمدي چنين نوشته است: » النّقض«در كتاب » عبدالجليل قزويني«البتّه شيخ  - 1

و ظهور معجزات كه دالّ است بر صدق او، به معصوم حاجت نباشد  بر قبول شرعيات بعد از بعثت رسول
ت شرعيات، و از كتاب خداي و اخبار متواتر و اجماع امت تحصيل معارف شرعي شايدكردن، در معرف

مثال اين مسأله چنان است كه در عهد حضور امام به مكّه يا مدينه يا به كوفه، در اطراف عالم فقهاء و 
يعت شرط علماء باشند كه عوام از ايشان شريعت آموزند، اگرچه معصوم نباشند و عصمت در اعالم شر

نيست و اين معني از كتب شيعه معلوم و مفهوم است خلفاً عن سلف و به انكار مداهني مبتدعي ژاژخاي 
 ).135حقّ باطل نشود. الحمدهللا رب العالمين (النّقض، انتشارات انجمن آثار ملّي، ص 

رزاق المصنّف، عبدال – 32، ص 1مستدرك الوسائل، ج  – 199و  197، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
مسند امام زيد، كتاب الطهارة، باب الغسل  – 156، ص 1صنعاني كه از قدماي شيعه (زيدي) است، ج 

 .87، ص 1التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول، ج  –الواجب والسنة، حديث پنجم 
 .228، ص »شاهراه اتحاد«و نيز ر. ك  78، ص 3التاج الجامع لالصول، ج  -3
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اند پس چرا  ت نبوي و معاني كتاب بودهتنها طريق وصول به سنّ» عترت«اگر  :سادساً
  قبل از شهادت پدر  نشين بود و يا امام حسن سال خانه 25كه به قول شما  علي

  

حكام شريعت تأليف و يا به چند تن از ات و و يا پس از صلح با معاويه كتابي در سنّ
با اينكه  فرزند حضرت سجاد (زيد) ؟ در حالي كه)1(افراد موثوق خود امالء نكردند

از جانب خلفا تحت تعقيب بود و عاقبت نيز شهيد شد، يكي از شاگردانش كتابي از آراء 
  در اختيار ماست.» مسند اإلمام زيد«آورد كه امروز به نام و اقوال آن بزرگوار فراهم 

بيت صورت  اهلو جعل و تخليط فراواني در أقوال أئمة  دانيم دس چنانكه مي :سابعاً
تنها طريق و يا مهمترين طريق وصول به سنت » عترت«گرفته است، در حالي كه اگر 

ريعت خود را كه سعادت بشر تا حكام آخرين شاتعالي   آخرين پيامبر الهي بود، قطعا حق
فرمود و آثار حامالن سنت اين اندازه  قيامت منوط بدان است، بهتر از اين حفظ مي

  شد كه فقها ناگزير به ظن و گمان روي آورند! و يا خلط و جعل نمي )2(دستخوش نابودي
اينك پس از بيان ادث حتي اگر حدي :)3(گوييم ه و بررسي آن، در پاسخ ميعاي امامي

را به همان صورت كه مورد عالقة فقهاي اماميه است، بپذيريم، حديث مذكور مفيد » ثقلين«
   :فرمايد بيت گرفت. قرآن مجيد مي اهلاين معني نيست كه فقه اسالمي را تنها بايد از طريق 

﴿ ۚ ْ َكآفَّٗة ِ فِۡرَقةٖ   َوَما َكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِلَنِفُروا
َ َنَفَر ِمن ُكّ ُهواْ  فَلَۡو ََتَفقَّ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ

 ]١٢٢ :التوبة[  ﴾َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِلِۡهمۡ ِف ٱّلِيِن 
  علم دين] كوچ كنند، پس چرا از مؤمنين را نه آن توان است كه همگي [در طلب «

  

                                                           
 اي كه آن بزرگواران چنين كاري كرده باشند، وجود ندارد. اشارهدر تاريخ كمترين  -1
 –عليهم السالم  –كه آن را از أقوال ائمه » عمير أزدي محمد بن ابي«به عنوان نمونه، مكتوبات  -2

 آوري كرده و آنها را مخفي كرده بود، از بين رفت! جمع
سيد مصطفي حسيني «قرآن و فقيه متبحر جناب نظير  پاسخ ما همان رأي فاضالنه برادر عزيز و مفسر كم - 3

ام و از صميم قلب و كامالً  است كه بارها در مباحثات علمي از ايشان شنيده ــ أيده اهللا تعالي » طباطبايي
 مورد قبول نگارنده است و اميدوارم كه به جد مورد توجه و تأمل برادران ايماني واقع شود.
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ازگشتند، قوم اي كوچ نكند تا در دين فقيه شوند و چون ب گروهي از ايشان، عدههر
  ».خويش را هشدار دهند

بيت،  اهلرساند كه فقه اسالم تنها از طريق  اين آية مباركه كه به صراحت تمام مي
 صاكرمم از پيامبر حكام دين و تعلّاشده، بلكه ديگران نيز شناخت  منتشر و منتقل نمي

ه مدينه ب –اند  كه معصوم نبوده –اي  ر بوده و از طوائف مختلف عدهبرايشان ميس
شدند كه پس از بازگشت، قوم  آمدند و در دين، فقيه و صاحبنظر شده و موظف مي مي

ت و شدن و رجوع مستقيم به قرآن و سنّ خويش را علم دين بياموزند. پس قرآن فقيه
استمرار دعوت اسالم و تعليم را به گروهي خاص منحصر ندانسته و بين مردم و 

  به رسميت نشناخته است. اي را واسطه صز پيامبرج ،شريعت
اصحابش را براي  راًمكرّ صخوانيم كه رسول اهللا در تاريخ نيز مي ،اينبرعالوه 

و » معاذ بن جبل«فرستاد. اعزام  تعليم دين و احكام اسالم به سوي اقوام مختلف مي
كشته شدند و پيامبر » رجيع«و » بئرمعونه«از جمله گروه بسياري كه در حادثة  ،ديگران

حكام اسالم به مناطق دوردست فرستاده بود، در تاريخ اسالم ارا براي تعليم دين و آنان 
بيت تبليغ  اهلكامال معروف است و منكر ندارد. خالصه آنكه دين خدا تنها به وسيلة 

خذ كنند و كبار صحابه كه ساليان اشد، تا مردم موظف باشند، فقه را تنها از ايشان  نمي
سپري شده بود و تحت تربيت و تعليم آن حضرت  صاكرمر متمادي عمرشان با پيامب

  اند. خصوصاً كه بنا به آية  اند، نيز مبلّغ دين بوده قرار داشته
ٰ  َءاَذنُتُكمۡ  َفُقۡل ﴿ َ َ  ٓ  ]١٠٩ :األنبياء[  ﴾ءٖ َسَوا
  ».پس بگو كه شما را به يكسان باخبر ساختم«

  كه به آية اكرم  شود پيامبر  اثبات مي
﴿ َ َ  ]٢٤ :التكوير[  ﴾ِب بَِضنِيٖ َغيۡ لۡ ٱ َوَما ُهَو 
  ».] غيب، بخل و دريغ ندارداخبار[ او از بيان«

مفتخر است، چيزي از امور شريعت را كه هدايت مردم منوط بدان است، از كسي 
اي خاص نگذاشته است. هپنهان نفرموده و فقط در اختيار عد  



   
  

 

59 

سخنم را حاضر  »اهد الغائبفليبّلغ الش« :فرمود هايش مي پس از خطبه صرسول خدا
نّرضاهللا عبدًا سمع مقالتي فوعاها وأّداها إىل من مل « :فرمود و يا مي ،به افراد غائب برساند

خداوند خرّم بدارد  = يسمعها, فرب حامل فقه ليس بفقيه, ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه
ه درستي] به كسي كه آن اي را كه سخنم را شنيد و آن را [به درستي] حفظ كرد و [ب بنده

ا خود فقيه فقهي است ام اند. چه بسا كسي كه حامل [مطلبي]رس را نشنيده است، مي
». رساند تر از خود مي نيست و چه بسا كسي كه خود فقيه است [سخنم] را به فقيه

نيز انتقال علم شريعت و أحكام را به گروهي  صاكرمفرماييد كه پيامبر  مالحظه مي
  فرموده است.خاص منحصر ن

صحابه باقي ثاري كه از آبايست به  براي شناخت درست فقه اسالمي مي ،بنابراين
 اهل احاديثنياز ندانيم، همچنين  جهت خود را از آنها بي مانده است مراجعه كنيم و بي

فرزند امام سجاد را كه در كتب زيديه ثبت گرديده، و  /بيت از جمله جناب زيد
مورد تحقيق  و متناً اماميه مضبوط است سنداً بيت را كه در كتب اهلائمة  ساير احاديث

األطراف  دقيق قرار داده و آنها را با قرآن كريم بسنجيم و فقه اسالمي را به صورتي جامع
  بررسي كنيم.

موي و عباسي، ائمه غالبا اناگفته نماند كه بنا به اقرار علماي ما، به سبب جور خلفاي 
ا آنچه كه در آن كردند، ام متر آراء خود را به صراحت اظهار ميدر حال تقيه بودند و ك

 از ائمه در فقه و أحكام شريعت در نیمدوَّ ترديد راه ندارد، اين است كه هيچ كتاب 
ه دست نيست و كتب فقهي و روايي ما پس از عصر ائمتدوين شده و متأسن فانه متضم

ائمه  احاديثقبلي گفته شد در نقل متضاد و متخالف است و چنانكه در صفحات  اخبار
بيش از  ‡بيت اهلجعل و دس و خلط بسيار صورت پذيرفته است. متأسفانه به ائمة 

اند واز  نبوده نيز صاحب نظر و قرآن شناس اخبارفين كتب اند و مؤلّ ديگران افتراء بسته
 اند. برخالف شيعيان زيدي كه چه به دستشان رسيده ضبط كردهصحيح و ناصحيح هر

را از امام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن » المجموع الفقهي«يا » المسند«كتاب 
ابوخالد «در اختيار دارند كه امالء آن بزرگوار و نوشتة شاگرد آن حضرت،  طالب ابي
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بيت بوده و با خلفاي  اهلكه اتفاقاً از ارادتمندان  –ت سنّ اهلة است. از ائم »واسطي
نيز كتبي كه تأليف خود آنهاست، باقي مانده، از آن  - )1(اند هجور روابط خوبي نداشت

كه گردآورندة آن » المسند«يا » شافعي«اثر » األم«و يا » مالك«تأليف » الموطّأ«جمله 
  )2(....است و» احمد بن حنبل«

ر، برخالف فقهاي سلف شيعه كه باري، بر اثر بروز مشكالتي كه گفتيم، فقهاي متأخّ
، ناگزير در احكام شرع به )3(شمردند غير محفوف به قرائن را حجت نمي »خبر واحد«
دانند و حتي آيات بينات قرآن كريم را با  متمسك شده و آن را حجت مي» خبر واحد«

                                                           
  .164صفحه » قلمداران«تأليف جناب » شاهراه اتّحاد«تاب در اين مورد رجوع كنيد به ك -1

به عنوان نمونه دو مطلب را از كتاب شيخ  ـعليهم السالم  ـدر مورد ارادت ائمه اهل سنّت به اهل بيت 
كنم. مؤلّف كه از علماي بزرگ شيعه است كتابش را در دفاع از  نقل مي» عبدالجليل قزويني رازي«

بعض مثالب النواصب في «يكي از نويسندگان اهل سنّت تأليف كرده و آن را مذهب تشيع و در جواب 
روايت از محمد باقر و جعفر «... نويسد:  ناميده. وي درباره ابوحنيفه مي» نقض بعض فضائح الروافض

) همچنين 159(ص » صادق كند و موحد و عدلي مذهب بوده است و به آل مصطفي تولي كرده است
) نقل 160حبان اهل بيت دانسته. اما در اينجا مطلبي را از حاشيه اين كتاب (ص شافعي را نيز از م

گفته: شافعي در تشيع و عالقه به اهل ».... الفهرست«در فنّ سوم از مقاله ششم » ابن النديم«كنم:  مي
در  اي برايش نقل كرد كه شافعي آن را پاسخ داد، مرد گفت: بيت بسيار جدي بود. روزي مردي مسأله

اي! شافعي گفت: برايم ثابت كن كه  مخالفت [و رأيي ديگر] اختيار كرده اين مسأله با علي بن ابي طالب
طالب است تا من [به رسم تواضع] گونه بر خاك نهم و بگويم خطا كردم  گويي] از علي بن ابي [آنچه مي

  و از رأي خويش بازگردم و رأي آن حضرت را بپذيرم.
طالب) حضور داشتند، وي  حاضر شد كه در آن بعضي از طالبيان (= آل أبي روزي شافعي در مجلسي

گويم، زيرا ايشان به سخن گفتن سزاوارتراند  گفت: در مجلسي كه يكي از طالبيان حاضر باشد سخن نمي
  و رياست و برتري از آنِ ايشان است.

 ام. تأليف كرده» نقول في سنن الرسولجامع الم«شدن كار محقّقين، كتابي مفصل به نام  اينجانب براي آسان - 2
(ص » السرائر«در كتاب » محمد بن ادريس حلّي«كردند و حتّي  قدماي شيعه به خبر واحد اعتماد نمي -3

 ، چاپ علميه قم) اخبار آحاد را از عوامل هدم اسالم شمرده است!5
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در مورد انسداد باب » خبر واحد«زنند!! البته اعتراف دارند كه حجيت  آن تخصيص مي
سد است، ناچار به ني از احكام فرعي مخبه برعلم است وچون به زعم اينان راه علم 

  كنند! اكتفا مي )1(كه ظني است» خبر واحد«ظن روي آورده و به 
باب علم مسدود نيست به شرط آنكه فقها،  ـ بحمداهللا تعالي ـاما برخالف پندار علما 

ق از طرمسائل شرعي را به صورتي كه گفتيم مورد تحقيق قرار دهند. زيرا اگر روايتي را 
گوناگون و با اسناد متفاوت ديديم طبعا به صدور آن از جانب شرع اطمينان حاصل 

  خواهند اين صراط را بپيمايند و به مصداق  كنيم، اما فقها نمي مي
يۡ  بِۢ ُكُّ ِحزۡ ﴿  ]٣٢ :الروم[  ﴾فَرُِحونَ  ِهمۡ بَِما َلَ
  »د استهر گروه بدانچه دارد خرسن«

كنند و گاهي به نتايج عجيب  ي اكتفا ميف و ظنّواحده و روايات ضعي اخباربه همان 
  رسند! و غريب مي

 البته مشكالت فقه ما به آنچه گفتيم منحصر نيست، بلكه نگارنده بنا به تجربة17
ام، معتقدم در  ه گذراندههاي علمي هاي بسياري از عمرم را در حوزه شخصي خود كه سال
اي و انس به عادات و عقايد  بي براي خالف نيست، تعصب فرقهموارد بسياري كه موج

شود كه  باعث مي ]17 :ةاجلاثي[علما  بغيطلبي و دكانداري و در يك كلمه  موروثي و جاه
  البته ـ علما در آتش تفرقه بدمند و حتي برخالف مدلول صريح مدارك مذهب خويش 

  
  

                                                           
كه راوي دروغ نگفته و حتي به  توانيم يقين كنيم شود كه نمي اعتماد نمي» خبر واحد«از آن جهت به  -1

توان قطع حاصل كرد كه فريب ظاهر راوي ديگر را نخورده ويا خود  فرض اطمينان به صداقت وي، نمي
  به سهو و نسيان دچار نشده است.

كتابي در عدم حجيت ظنّ تأليف كرده كه متأسفانه » سيد محمدجواد موسوي غروي اصفهاني«آية اهللا 
 نشر آن را نيافته است!تاكنون امكان چاپ و 
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. يك )1(داده و عوام را گمراه كنند فتويـ هاي ضعيف  با انواع توجيهات بارده و بهانه
محمدتقي «نمونة بسيار واضح و فاضح آن مسألة شهادت ثالثه است. چنانكه عالمه 

پس از » من اليحضره الفقيه« رشيخ صدوق (ابن بابويه) د ؛)2(آورده است» شوشتري
ان هذا هو األذ« :)3(نويسد كند، مي نقل مي اينكه فصول اذان را به نقل از امام صادق

األذان  يفوزادوا هبا  قد وضعوا أخباراً  –لعنهم اهللا  –ضة ينقص منه, واملفوّ  حيح, اليزاد فيه والالّص 
أشهد أن «, »أشهد أن حممد رسول اهللا«بعض رواياهتم بعد  يفمرتني و» حممد وآل حممد خري الربية«

أن  كمرتني, والش» ؤمنني حقاأمريامل أشهد أن علياً « ذلكتني ومنهم من روی بدل مرّ » اهللا يلّ ا وعليّ 
نام إأصل األذان و يفليس  لكوآله خري الربية ولكن ذ اهللا وأنه أمرياملؤمنني حقا وأن حممداً  يلو علياً 

اين همان أذان  =مجلتنا  يفسون أنفسهم ليعرف هبذه الّزيادة املتّهمون بالتفويض املدلّ  لكذكرت ذ
كه خدايشان  –شود و [فرقة] مفوضّه  ميبه آن اضافه و يا از آن كم ن صحيح است چيزي

حممد وآل حممد خري «اخباري جعل كرده و با اين اخبار در اذان دو بار  –لعنت فرمايد 
أشهد أّن علّيًا وّيل «دوبار  »أشهد أن حممدًا رسول اهللا«و در برخي از رواياتشان بعد از » الربّية
را  »أشهد أن علّيًا أمرياملؤمنني حقا«دوبار اند و برخي از ايشان به جاي آن،  را افزوده »اهللا

روايت كرده است. ترديدي نيست كه علي ولي خدا و حقا اميرمؤمنان است و محمد و 
صل أذان نيست. اين مطلب را از آن اخاندانش بهترين مخلوق اند، ولي آن [جمالت] در 

                                                           
  ملّا احمدنراقي درست سروده است كه:  -1

 اي صيادهاســتدر ســر هــر كوچــه
  

ــجد و  ــت  مس ــراب پرشيادهاس  مح
  

ــر ز د ــان پ ــر بياب ــتگ ــر اس  زد ابت
  

 دزد شهر از دزد صحرا بـدتر اسـت   
  

ــي ــان م ــه و ن ــان جام ــددر بياب  برن
  

ــي   ــان م ــهر ايم ــان ش ــد در مي  !برن
  

 پســرهســت علــم فقــه احكــام، اي
  

ــزد   ــر اهــلگرچــه ن  ايمــان و معتب
  

 ليــك امــروز آن همــه تخييــل شــد
  

ــانع تكميـــل شـــد   ــد راه و مـ  سـ
  

 فقــه خــوب آمــد، ولــي بهــر عمــل
  

 ني براي بحـث و تعريـف و جـدل    
  

 

 .216، ص 1األخبار الدخيلة، ج  -2
 .93، ص 1من اليحضره الفقيه، ج  -3
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اند وخود را در زمرة  [در أذان] آنان كه به تفويض متّهم رو ذكر كردم كه با اين اضافات
  )1(»!!اند، شناخته شوند ما (= شيعيان) جا زده

با اينكه در » تهذيب األحكام«نيز در كتاب » شيخ الطّائفه«ملقّب به  شيخ طوسي18
فصول اذان و اقامه را ذكر كرده و با اينكه » ةكتاب الصال«روايات دوم تا پنجم باب هفتم 

ب درمورد فصول اذان مطالب مختلفي نقل كرده و دربارة آنها توضيح داده و در اين با
اي به شهادت ثالثه  پرداخته، اما اشاره »الّصالة خري من النّوم«حتي به مسألة گفتن يا نگفتن 

  )2(ننموده است!
ويكّرب « :خوانيم ين است، چنين ميكه متن و شرح آن تأليف شهيد» شرح لمعه«در 
ول األذان ثم الّتشّهدان بالّتوحيد والّرسالة ثم احلّيعالت الّثالث ثم الّتكبري ثم الّتهليل مثنى أربعًا يف أ

مثنی, فهذه ثامنية عرش فصًال واإلقامة مثنی يف مجيع فصوهلا وهي فصول األذان إال ما خيرجه ويزيد 
حدة, فصوالً سبعة مرتني وهيّلل يف آخرها مرة وا» قد قامت الّصالة«, »حي علی خري العمل«بعد 

 .عرش, تنقص عن األذان ثالثة وتزيد اثنني
فهذه مجلة الفصول املنقولة رشعًا وال جيوز اعتقاد رشعية غري هذه الفصول يف األذان واإلقامة 

وإن كان الواقع كذلك, فام كل » أن حممدا وآله خري الربية أو خري البرش«و كالتشهد بالوالية لعلی
يف العبادات املوظفة رشعًا املحدودة من اهللا تعاىل, فيكون إدخال ذلك فيها بدعة  واقع حقا جيوز إدخاله

وترشيعًا كام لوزاد يف الّصالة ركعة أو تشهدًا أو نحو ذلك من العبادات وباجلملة فذلك من أحكام 
الة اإليامن ال من فصول األذان, قال الصدوق: إن إدخال ذلك فيه من وضع املفوّضة وهم طائفة من الغ

اين تمامي فصولي است كه شرعا نقل شده و جايز نيست كه معتقد باشيم در أذان و اقامه غير  =

                                                           
(باب كيفية األذان واإلقامة وعدد فصولهما...)  9صالة باب در فصل كتاب ال 4مؤلف وسائل الشيعة در جلد  - 1

) در مورد فصول أذان و إقامه ذكر كرده كه در هيچ يك 19و  18و  14، 10، 9، 8، 6، 5هشت حديث (= 
  نقل كرده است. 649و  648شهادت ثالثه نيست، سپس كالم صدوق را كه در متن آورديم در ص 

ذان عدد فصول األ«به بعد، باب  59، صفحه 2إلسالمية (طهران)، ج تهذيب األحكام، دارالكتب ا -2
 .»وصفهماقامة وواإل
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و يا شهادت به اينكه محمد  از اين فصول تشريع شده است، از جمله شهادت به واليت علي
و خاندانش بهترين مخلوق يا بهترين بشراند، گرچه واقعيت چنين است، أما جايز نيست كه 

دت به هر] واقعيتي را در عباداتي كه به أمر شرع به أداي آن موظّفيم و حدود آن از جانب [شها
كردن اين فصول در أذان بدعت [و نوعي]  خداوند متعال تعيين گرديده، داخل نماييم! اضافه

   تشريع است و چنان است كه ركعتي و يا تشهدي به نماز بيفزاييم يا امثال آن از عبادات.
امور از احكام ايمان و اعتقاد است اما از فصول اذان نيست. شيخ صدوق  اين گونه

است كه گروهي از » مفوضه«كردن اين شهادت به اذان از جعليات  اضافه :گويد مي
  )2(و)1(».اند بوده تالغُ

به مذهب شيعه  :اوالً« :نوشته است» عبدالجليل قزويني«عالم شيعي، شيخ  ،در قرن ششم19
دانند، مذهب ايشان چنين است  را نص و معصوم و بهتر از هر يك امت مي اگرچه علي

 »اهللا يلأشهد أن عليا و« :اذان) نماز بعد از شهادتين گويد= ( كه اگر كسي در ميان فصول بانگ
به در بانگ نماز بدعت است و » علي«و نام  )3(سر بايد گرفتن بانگ نماز باطل باشد و با
  .)5(»و گويندة آن در لعنت و غضب خداي باشد )4(اعتقاد كردن آن معصيت

كتاب  رو شهيد ثاني د ،شهادت ثالثه نيست اي به نيز اشاره» سالمع اإلئشرا« بكتا در
الصالة «راجع به جملة » محقّق حلّي« أيدربارة ر »سالمع اإلئرشح رشا إىلاألفهام  لكمسا«

بل األصّح » وكذا يكره قول الصالة خري من النوم« :قوله :تچنين نوشته اس »خري من النوم
                                                           

 .106و  105، ص 1شرح لمعه، انتشارات جهان ومكتبة الطّباطبائي، ج  -1
اند و حتّي شيخ صدوق كساني  به شهادت ثالثه اشاره نكرده ‡مخفي نماند، با اينكه هيچ يك از ائمه -2

اند، لعن كرده و آن را از اضافات غيرشيعيان شمرده است، اما شيخ  به اذان افزوده را كه اين جمله را
اند كه  بدون هيچ دليل شرعي اظهار كرده» لمعه«و به تبع او مؤلف و شارح » المبسوط«طوسي در كتاب 

  گفتن شهادت ثالثه اشكالي ندارد!!
 ما حجت نيست.دليل از هر كه باشد براي  قول بي بدعت اشكالي ندارد؟! طبعاًمعلوم نيست چگونه عمل به

 منظور آن است كه بايد اذان يا اقامه را اعاده كند. -3
 است. معصيت كرده يعني: اگر معتقد باشد كه شهادت ثالثه جزئي از اذان است و آن را با چنين نيتي بگويد -4
 .97النّقض، انتشارات انجمن آثار ملّي، ص  -5
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التحريم ألن األذان واإلقامة سنّتان متلّقيتان من الرشع, كسائر العبادات, فالّزيادة فيهام ترشيع حمّرم 
گفتن  :قول محقّق حلّي كه فرموده =كام حيرم زيادة حممد وآله خري الربّية وإن كانوا خري الربية

تر حرمت است، زيرا أذان و  در اذان مكروه است، اما [رأي] صحيح »من النّومالصالة خري «
اقامه دو سنّت است كه همچون ساير عبادات از شرع أخذ شده و افزودن بر آن دو، 

 »حممد وآله خري الربّية«رود كه حرام است همچنانكه افزودن جملة  تشريع به شمار مي
  اند. بهترين بندگان خدا بوده[در واقع]  هر چند كه آنان حرام است

رجوع كنيد مالحظه خواهيد » توضيح المسائل«در حالي كه اگر به هر يك از رسائل 
 ـاي كه بنا به مدارك شيعي  اند!! يعني جمله كرد كه گفتن شهادت ثالثه را نيكو شمرده

 گويندگان آن مورد لعن برخي از جزء أذان نبوده و ـق ديگررَنظر از مدارك ف ف صر
جوي دكّانداران مذهبي، امري  اند، در روزگار ما بنا به طبع تفرقه علماي شيعه بوده

  شود!!! مستحسن قلمداد مي
جمع و  )1(وقت شرعي مغرباز جمله  البته از اين گونه خطاها در فقه ما فراوان است،

به و بسياري مسائل ديگر كه اكنون مجال طرح آنها نيست و در اينجا  بدون دليل نمازها
  همين نمونه اكتفا كرديم.

دهند و ادعاهاي  جوي سر مي مخفي نماند كه بسياري از علما شعارهاي حقيقت
د قولشان نيست!! احتماالً فريبنده و دلپسند بسيار دارند، امايدكه  سيار شنيدهبا فعلشان مؤي

علما در وظيفة « :بر منابر و يا در كتب خود مطالبي صحيح اظهار كنند، از جمله بگويند
وظيفة علماست كه در اين موارد حقايق را .. ...دورة ختم نبوت، مبارزه با تحريف است

بدون پرده به مردم بگويند ولو مردم خوششان نيايد، وظيفة علماست كه با أكاذيب مبارزه 
فقها در باب غيبت مطلبي دارند،  كنند، وظيفة علماست كه مشت دروغگويان را باز كنند.

يبت مواردي دارد كه استثناء شده است، يكي از موارد استثناي غيبت كه همة گويند غ مي
دانند  اند و آن را الزم و بلكه احياناً واجب مي گ مرتكب اين غيبت شدهزعلماي بر

                                                           
اي تأليف كرده  درباره مغرب شرعي، با اتكاء به مدارك شيعي، رساله» وي اصفهانيموسوي غر«آية اهللا  -1

َ  َوَما﴿كه اميدوارم نشر آن برايش ميسر شود.  َ ِ ٱَذٰلَِك   .﴾بَِعزِيزٖ  َّ
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از پيغمبر حديث  ؛كند است، يعني چه؟ يعني شخصي حديث روايت مي» جرح راوي«
يا شما فوراً بايد قبول كنيد؟ نه، بايد كند، آ از امام حديث روايت مي ،كند روايت مي

علما بايد « .)1(»و؟...دروغگ تحقق كنيد كه او چگونه آدمي است، آيا راستگوست يا
معتبر، متن واقعي حوادث  احاديثرسوايي دروغگويان را ظاهر كنند، متن واقعي 

  .)2(»تاريخي را در اختيار مردم بگذارند
چنانكه  ـرا بيدار كند  مردم بخواهد بگويد و كه اگر كسي حقايقي راستا عجيب اام

او را در مقابل عوام تنها كنند و  علما نه تنها از او حمايت نمي ـام  خود تجربه كرده
به او افترا  خود، كنند و يا اگر ها مردم را از او دور مي ند بلكه با انواع تهمتگذار مي

ظهار نكرده و با سكوت خود در نزنند، در برابر بدگويان سكوت كرده و علم خود را ا
  كنند!! ها را تصويب مي واقع بدعت

  تذّکرات الزم
نيست كه در اينجا چند نكتة مهم و چند اصطالح را كه در اين كتاب به  تمناسب بي

كار رفته اجماالً به خوانندگان عزيز يادآور شوم، ولي عالقمندان به تفصيل بيشتر بايد به 
  كتب درايي رجوع كنند.

  خبر واحد. -2 خبر متواتر    -1 :بر دو نوع است» خبر«كه  بدان
وات آن در همة طبقات بالاستثناء به خبر يا حديثي است كه تعداد ر خبر متواتر: -1
ي است كه تباني آنان بر جعل موضوع به صورت عادي و معمول ممكن نباشد، حد

  چنين حديثي مفيد علم است.
و در  ـاند  تواتر نرسيده حاديثي را گويند كه به حداخبر واحد  :(آحاد) خبر واحد -2

   :مفيد علم نيستند. خبر واحد داراي اقسامي است ـصورتي كه محفوف به قرائن نباشند 

                                                           
 .105و  104ها، ص  ، باب وظيفه ما در برابر تحريف1حماسه حسيني، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج  - 1
 .293، ص 3يني، ج حماسه حس -2
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  ، حديثي است كه روات آن در تمام طبقات و بدون انقطاع تا حديث صحيح) الف
  )اميه استام نزد شيعهاين تعريف ( وصول به معصوم، عادل و امامي باشند.  

وات نيز الزم است الأقل دو تن عادل شهادت دهند و يا به در مورد عدالت ر
عبارت ديگر دوتن از علماي معتبر رجال به عدالت راوي تصريح كرده باشند و 
ديگران او را جرح و تضعيف نكرده باشند. و إلّا به اتفاق جمهور علما قول جارح 

  عدلين از جارحين بيشتر باشد.بر قول غير، مقدم است، گرچه تعداد م
، آن است كه راويانش عادل نبوده و داراي عقايد باطله و فاسق و حديث ضعيف) ب

  . باشند.....كاذب و يا كافر و شاك يا مجهول الحال و
ن است كه هر چند نام رواتش در كتب رجال مذكور باشد، ولي ، آحديث مجهول) ج

لوم نبوده و مدح يا قدحي از آنان در عقيده و اوصاف يكي يا همة روات آن مع
  اختيار نباشد.

  ، حديثي است كه نام برخي از روات آن در كتب رجالي نيامده باشد.حديث مهمل) د
، آن است كه يكي يا تمام روات آن در سند حديث مذكور نباشد و يا حديث مرسل)   ه

  ياد شده باشد. .....و» بعض أصحابنا«يا » بعض«لفاظ مبهم از قبيل ا از آنان با
ته از ستوان ، آن است كه راوي از كساني كه معاصرشان نبوده و او نميحديث مرفوع) و

آنان مستقيماً حديثي أخذ كند، روايت كرده باشد و از وسائط او در سند حديث 
  ذكري نباشد.

مرفوع از درجة اعتبار ساقط بوده و وضعيف و مجهول و مهمل و مرسل  احاديث
چنانكه در اين كتاب الأقل در مورد  ـنها استناد كرد و كثيري از اخبار كافي توان به آ نمي

  .)1(چنين است  ـجلد اول كافي خواهيد ديد 

                                                           
، و تعريف و شروط است يهامام يعهشاند نزد  براي اين اصطالحات ذكر كرده /تعريفاتي كه مولف -1

 [مصحح]از اين اصطالحات در نزد اهل سنت و جماعت فرق مي كند. برخي 
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8گيرد كه متنِ حديث  قواعد و قوانين فوق در صورتي مورد توجه قرار مي :تذكر مهم
بودنِ متن نوبت به بررسي سند  رت معيوبظاهراً معيوب و قابل خدشه نباشد، اما در صو

رسد. به عبارت ديگر، اگر متن حديث داراي عيوبي از قبيل موارد زير باشد، مردود  نمي
است، گرچه سند آن تمامي شروط حديث صحيح را داشته باشد. زيرا چنانكه در 
 صفحات قبل گفتيم، دشمنانِ اسالم و افراد مفسد، بدون ذكر نام خويش، احاديث
موضوعة خود را به رجال خوشنام منتسب ساخته و در واقع براي أكاذيب خود، اسناد 

شود تحقيقِ متن و  كردند. به همين سبب است كه گفته مي صحيح يا حسن جعل مي
  .)1(محتواي حديث بر تحقيق در سند آن، تقدم دارد

                                                           
زده كه رجال را مثال » ابوالمفضّل محمد بن عبداهللا بن المطّلب الشّيباني«استاد بهبودي در اين مورد  -1

وي جاعل حديث و كثيرالمناكير است، كتابي از او «درباره او گفته است: » ابن الغضائري«معروف 
وجود «گويد:  بهبودي مي». ام كه در آن اسنادي بدون متن و احاديثي بدون سند، جمع كرده بود ديده

دفتر خويش گردآورده و آنها  أسانيد فاقد متن بيانگر آن است كه اين مرد از كتب حديث اسنادي را در
را تهيه كرده بود كه به هنگام نياز، حديث [مجعولي] را به آن اسناد نسبت دهد. و هكذا وجود متونِ 

كرد [تا بعداً  دزديد يا خود حديثي جعل مي بدون سند نيز حاكي از آن است كه او حديث ديگران را مي
نگاشته بود تا كامالً آماده تزوير در احاديث باشد. و يا سندي براي آن ترتيب دهد] و آنها را در دفتري 

دزديد و به كساني كه ديده بود و با آنها  احاديثي را از كساني كه نديده و با آنها مالقات نكرده بود مي
به بعد). گاهي نيز سند درست و  209و ص  72(معرفة الحديث، ص » داد! مالقات كرده بود نسبت مي

ت أما متن با امانت نقل نشده است، في المثل چنانكه خود كليني نقل كرده كه امام متعلّق به حديث اس
اي را كه ما [اهل بيت] را  خداوند رحمت فرمايد بنده«صادق ضمن شكوه از اصحاب خود فرمود: 

ايم]  محبوب مردم سازد نه آنكه مبغوض مردم نمايد. سوگند به خدا اگر كالم نيكوي ما را [چنانكه گفته
اي  اي بگيرد ولي يكي از آنان كلمه تواند بر آنان نكته تر خواهند بود و كسي نمي وايت كنند گرامير

  ).93(روضه كافي، حديث ». افزايد تاي ديگر [از خود] بر آن مي شنود و ده مي
اند) به همين  آورده 4386تحت شماره  395صحيح الكافي ص  3اين حديث را آقاي بهبودي در ج 

اصل سنجش حديث با قرآن و عدم مخالفت متنِ حديث با قرآن، از تمام اصول ديگر  سبب است كه
 مهمتر بوده و بر تمامي اصول ديگر تقدم داشته و بر آنها حاكميت دارد.
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   :اند از ز آنها عاري باشد، عبارتأما برخي از عيوبي كه متن حديث بايد ا9
  مضمون حديث مخالف با نص يا تصريح يا مفهومِ آيات إلهي نباشد. - 1
مخالف با سنّت قطعية پيامبر يا حقايق تاريخ دورانِ پيامبر نباشد. مثالً افسانة  - 2

منسوب است، در حالي كه ابن عباس در آن زمان سه سال » ابن عباس«به » غرانيق«
  توانسته كه ناقل اين ماجرا باشد! اشت و طبعاً نميبيشتر ند

المثل رواياتي كه از آنها جسميت و نوعي محدوديت  مخالف ادلّة عقليه نباشد. في - 3
  باشد. براي خداوند سبحان، مستفاد شود، كه به وضوح مخالف عقل است، مردود مي

ر اين مورد شهيد ثاني مخالف قواعد و اصول اخالقي و يا مسلّمات تاريخ نباشد. د - 4
  رسواترين حديث آن است كه تاريخ آن را رسوا كند. :فرموده است

در حديثي منسوب به  ،مخالف اصول و قواعد مسلّم علمي نباشد. به عنوان نمونه - 5
 :فرمود آمده است كه آن حضرت از قول جد بزرگوارش علي امام صادق

أن تطعم, ألن لبنها خيرج من مثانة أّمها ولبن الغالم لبن اجلارية وبوهلا يغسل منه الّثوب قبل «
 من بوله قبل أن يطعم ألن لبن الغالم خيرج من العضدين واملنكبني = اليغسل منه الّثوب وال

اگر لباس به شير و بول نوزاد دختر [حتّي] قبل از آنكه غذا بخورد [آلوده شود] بايد 
شود و  اش خارج مي دارد] از مثانه شسته و طاهر شود. زيرا شير مادري [كه دختر

اگر لباس به شير و بول نوازد پسر قبل از آنكه غذا بخورد [آلوده شود واجب 
هاي  ها و شانهونيست] كه شسته و طاهر شود زيرا شير مادري [كه پسر دارد] از باز

تمل إن الرواية ال حي« :گويد خويي در رد اين حديث مي اهللاةآي!!! )1(»شود مادر خارج مي
صّحتها ومطابقتها للواقع أبدًا للقطع بعدم اختالف اللبن يف اجلارية والغالم من حيث املحل بأن 
خيرج لبن اجلارية من موضع وخيرج لبن الغالم من موضع آخر, ألّن الطبيعة تقتيض خروج الّلبن 

حديث ين= صحت اعن موضع معّني يف النساء بال فرق يف ذلك بني كون الولد ذكرًا أو أنثى 

                                                           
، ابواب 2وسائل الشيعة، ج  – 294صفحه  225، ب 1علل الشرايع، شيخ صدوق، مطبعة الحيدرية، ج  -1

 .1003النّجاسات، ص 
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رود زيرا قطع و يقين حاصل است  مطابقت آن با واقعيت به هيچ وجه احتمال نمي و
كه در مورد دختر و پسر اختالفي در منشأ خروج شير مادر نيست، زيرا طبيعت 
چنان است كه شير مادر از يك موضع معين خارج شود و در اين مورد تفاوتي ميان 

  .)1(»بودن فرزند نيست پسر يا دختر
ي كه برخالف موازين علمي در مورد حوادث طبيعي از قبيل احاديثمچنين ه

شود و يا  .. يا اينكه ماه رمضان كمتر از سي روز نمي...خسوف و كسوف و زلزله و
  .. وارد شده است، مردود خواهد بود....در مورد خواص أغذيه و أدويه و

نقل آن در مجامع و  اگر حديث از ماجرايي مهم و علني خبر دهد كه دواعي بر - 6
باشند، چنين حديثي   مجالس زياد است، اما آن را بيش از يك يا دو تن نقل نكرده

  مقبول نيست.
هاي بسياري كه با خود  ها يا عقاب اگر حديث براي اعمال ناچيز و كوچك ثواب - 7

  عمل تناسب ندارد، قائل شود، چنين حديثي مردود است.
  شده كه در كتب درايي مذكور است.و البته موارد ديگري نيز گفته 

  کافی ی هروش ما در مطالع
توانستم براي خدمت به برادران ايماني و انجام وظيفة اسالمي، مطالب  اي كاش مي
را مورد تحقيق و بررسي قرار دهم، اما افسوس كه با بيماري و » كافي« همة مجلدات

تب و منابع كافي، وضع ت جاني و دربدري و فقدان كضعف بنية جسماني و عدم أمني
دانم تعدادي از تأليفات ديگر خود  وحال كنوني من مساعد نيست، خصوصا كه الزم مي

را نيز تهذيب و اصالح كنم، از اين رو چنانكه گفتم، همچون تحرير قبلي، به همان جلد 
تحقيق با چند  اهلكنم و گمان دارم كه همين اندازه براي آشنايي  اكتفاء مي» كافي«اول 

به » كافي« اخبارتواند در مورد بقية  كافي باشد و خواننده خود مي» كليني«و چون كتاب 
  همين طريق به تحقيق بپردازد. 

                                                           
 به بعد. 82، (كتاب الطّهارة) صفحه 3تّنقيح في شرح العروة الوثقي، ابوالقاسم الخويي، ج ال -1
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ايم طبعا به  محدود كرده» كافي«چون در اين كتاب كار خود را به تحقيق در جلد اول 
ورد فروع را بر اي مهم در م ا تذكر نكتهكنيم، ام فروع مگر در برخي از موارد، اشاره نمي

تحقيق بايد توجه داشته باشند كه  اهلدانم كه غفلت از آن روا نيست،  خود فرض مي
 احاديثاند كه  نيز همان راويان ناموثق و مفتري و جعالي روايت كرده فروع را احاديث

اصول را بافته و به نام اصول عقائد، شرك و خرافه را ترويج كرده و در آتش تفرقه 
اند، طبعا به منقوالت چنين افرادي  ستم كرده ‡و در واقع با أكاذيبشان به أئمهاند   دميده
جو در مراجعه به فروع منقول از ايشان،  توان اعتماد كرد و بايسته است علماي حق نمي

ن باشند و تا كامال تحقيق و تدقيق خصوصا در أمر استنباط و فتوي، به اين نكته متفطّ
  دليل، منقوالت آنان را حتي در فروع نپذيرند. خوشبيني بياند، تسامحاً و با  نكرده

ديگر از امور مغفول آن است كه در نظر بسياري از علما، روايت صحيح آن است كه 
راوي آن امامي و ثقه باشد، امنبودن   اببودن و كذّ فانه عنايت ندارند كه صرف اماميا متأس

ر رسيده از يك راوي چگونه اخباري نيست، بلكه بايد كامال دقت شود كه اخباكافي 
ة ضعف است، آيا با قرآن و عقل موافق است يا نه؟ در حالي كه به نظر ما يكي از أدلّ

راوي حتي اگر به كذب متهم نباشد، اخبار خرافي است كه از طريق او نقل شده است. 
فتأم)كنم قل ميا) در اينجا به مناسبت همين مسأله، نظر يكي از علماي شيعه را نل جد:   
اند و دربارة  بسيار مصرّ بوده صمنبر در دروغ بستن بر پيامبر اهلپردازان و  قصه«

بودن باليا و فقر و مرض و گرسنگي و فضيلت برخي از  زهد و قناعت در دنيا و خير
ها و اقوالي به آن حضرت  أيام و ساعات و [ثواب و فوائد] برخي از أذكار و أدعيه، وعده

بارة أجر و پاداش دو ركعت نماز در برخي از ليالي يا أيام و يا يك  د و دران نسبت داده
ها و يا زيارت [مرقد] برخي از اولياء و متقين، اغراق و  يا دو روز روزه در برخي از ماه

اند! چنانكه در برخي از روايات به عنوان پاداش هر ركعت نماز، صدها  روي كرده زياده
ن و دختراني كه از جنس زمرد و ياقوت و مرجان و براي قصر و هزاران حوري و پسرا

يا عيادت بيماري برداشته شود هزاران حسنه  هر روزه يا هر قدمي كه براي زيارت ولي
اند و در برخي از اخبار به چنين كسي اجر هزار  قائل شده و هزاران سيئه را فرو ريخته

كه  ـو انبيائي نظير او  حج تمتع و هزار عمره و ثواب كساني چون حضرت ايوب
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اند و در برخي از روايات  وعده داده ـاند  صبر پيشه كرده و اعمال نيك به جاي آورده
ر شود و اعمال فوق را به جاي آورد گرچه مرتكب منكَ يتصريح شده كه اگر كس

ل و ها نائل شده و راه ورودش به بهشت از گُ طاعتي نيز به جاي نياورد، به اين ثواب
  فروش خواهد بود!!ريحان م

 :آمده است كه فرمود از قول امام جعفر صادق علي بن ابراهيم قميدر تفسير 
كسي كه ما را ياد كند و يا ما نزدش ياد شويم و به قدر بال مگسي، اشك از چشمانش «

  »......آمرزد! بتراود، پروردگار گناهانش را گرچه به قدر كف دريا باشد، مي
جعلي ترديد نشود و به عنوان عامل مؤثري كه  احاديثت اين براي اينكه در صح

كشاند، در ميان مردم باقي بماند [و پذيرفته  مردم را به مساجد و مجالس مذهبي مي
منبر] درآمد فراهم كرده و ماية امرار معاش آنان باشد،  اهلشود] و براي [وعاظ و

و اساطير خود، اسنادي كه موهم صحت رواياتشان باشد  پردازان براي تحكيم اقوال قصه
نسبت دادند، نيز رواياتي از اين قبيل نقل كردند كه  صرجعل كرده و آنها را به پيامب

هر كه عملي را به اميد حصول ثوابي كه براي آن ذكر شده، به  :فرموده است امام
حديثي را نفرموده جاي آورد، بدان ثواب نائل خواهد شد، گرچه رسول خدا چنان 

كسي كه براي رضايت خدا از من حديثي  :فرمود صو يا روايت كردند كه پيامبر باشد!
  ....ام! نقل كند، [گويي كه] من آن را گفته

اي استخراج  [متأسفانه] شيعه و سني اينگونه روايات را أخذ كردند و شيعه از آن قاعده20
  ناميدند. ننَة ستسامح در أدلّارك احكام افزود و اين قاعده را كرد و آن را به مد

اند و در  روايت را فاقد دانستند كه اينگونه روايات، شرايط عمل به علما با اينكه مي
اند آنها را پذيرفتند! [اما  الحال ت آنها كساني هستند كه در دين متهم و يا مجهولميان روا

يتي را كه گروهي از محدثين به سبب آنكه ناقل آن در الزم است بدانيم] حتي اگر روا
اند، استثناء كنيم، صرف  باشد، از انواع حديث صحيح شمرده كتب رجال از ممدوحين مي

شود كه روايت را در صورت مخالفت با كتاب خدا و يا  بودن راوي سبب نمي ممدوح
  نيم.مخالفت با اخباري كه به صدورشان از شارع قطع حاصل است، رد نك
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در اين گونه روايات، به فرض صدور، مراد از بلوغ حديث آن است كه  ،اينعالوه بر
  روايت از طرقي كه موجب اطمينان نفس است، واصل شده باشد و الغير.

كتاب خدا بر حرمت كذب تصريح فرموده و دروغگويان را عذاب و عقاب شديد 
فرموده و كذب دربارة طاعات و  هاي مختلف لعن وعده داده و آنان را بارها در مناسبت

 عيلَّ من كذب « :نيز هنگام گفتن صاست، همچنين پيامبر  امور خير را نيز استثناء نفرموده
، اينگونه »هر كه بر من دروغ بندد، جايگاه خود را در آتش گيرد = أ مقعده من النارفليتبوّ 

دربارة طاعات، دروغ تواند ادعا كند كه دروغگويي  كذب را استثناء نفرمود واحدي نمي
دهند ولي  اند كه به پيامبر دروغ نسبت مي پردازان نيز اقرار كرده شود، قصه شمرده نمي

  !!گوييم نه عليه وي عذرشان اين بوده كه ما به نفع پيامبر دروغ مي
 اند، با اين وصف در اين جاي شگفتي است كه فقها كذب را از گناهان كبيره شمرده

اند! فقها در تحقيق از ادلة أحكام، متن و سند را  تسامح ورزيده دروغين، احاديثگونه 
را با كمترين شبهه در سند يا متن،  احاديثمورد بررسي و امعان نظر قرار داده و 

ترغيب و تخويف و  احاديثبه  ا چونشمارند ام تضعيف كرده و آنها را ساقط مي
رسند، تمام آنچه كه در علم  د] ميشو ن گفته مينَفضائل [كه اصطالحا به آنان روايات س

ده كه پيامبر و امام برند، چرا؟ چون برايشان روايت ش اند، از ياد مي اصول و فقه گفته
حصول ثوابي كه براي آن ذكر شده به جاي آورد، بدان  عملي را به اميداند هركه  گفته

  ثواب نائل خواهد شد، گرچه رسول خدا چنان حديثي نفرموده باشد!
ر اينكه بعضي از علماي شيعه در تأليفات اصولي خود بدون تحقيق در متن و ت عجيب

ر اند د آنها را پذيرفته، و با اتكاء به آنها گفته احاديثكردن وضع اسناد اين گونه  روشن
شود، أعم از  واجب كه از وعاظ و سايرين شنيده ميمسائل مربوط به امور سنن و غير
من بلغه « احاديثكه از » تسامح در أدلة سنن«بب قاعدة آنكه مسند يا مرسل باشند، به س

توان آنها را مستند ترجيح يا استحباب عمل قرار داد، گرچه  استنباط شده، مي..» ..ثواب
  ......از معصوم صادر نشده باشد!!

منوط به صدور آنها از پيامبر و يا امام احاديثا اخذ اينگونه ام  است، در حالي
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پردازان و وعاظي  ن فاقد شرايط مطلوب بوده وساخته و پرداختة قصهكه گفتيم اسنادشا
خواستند مرويات خود را كه در ترغيب و ترهيب است تأييد كنند تا توجه  است كه مي

  ......مردم و عطاياي آنان را به سوي خودجلب نمايند!
ب منبر و افراد ناموثق را از جان اهلپردازان و  از مرويات قصه من صدور برخي

دانم حتي اگر فاقد شرايط مطلوب روايت و راوي باشند، چون هر  شارع، بعيد نمي
دروغ نخواهد بود زيرا ناممكن نيست كه  روايتي كه راوي ناموثق، روايت كند، همواره

شان اخباردانم اكثر  ا سخن من آن است كه چون ميمادروغگونيز گهگاه راست بگويد! 
مبالغه صورت گرفته، آن هم به حدي كه نه عقل چنين دروغ بوده و يا در آنها غلو و 

پذيرد، در اين صورت  شمارد و نه منطق شرايع و اديان آن را مي انحرافي را مجاز مي
، و ترتيب اثردادن به ..».من بلغه ثواب.« اخباربيل روايات، با اتكا به قأخذ و قبول اين 

د، موجب تشويق دروغگويان و شو چنانكه به آثار صحيح ترتيب اثر داده ميمآنها، ه
اظ مزدور به تجارت با دين و استثمار مستضعفين خواهد بود.وع  

از امام » علي بن ابراهيم«شنود كه بنا به آنچه كه در روايت  مي همچنين وقتي كسي
از  ‡بيت اهلاي اشك غم در مصائب  آمده، اگر به قدر بال مگس، قطره صادق

آمرزد،  گناهانش را گرچه به قدر كف دريا باشند، ميچشمش بتراود، پروردگار تمامي 
اين گونه روايات باعث تخدير مستمعين شده و آنان را نسبت به انجام عمل صالح 

پردازان براي مردم دو ركعت نماز در شبي از شبهاي  كند. هنگامي كه قصه سست مي
ران هزار حسنه و آورند كه هزاران سيئه را محو كرده و پاداش آن هزا رمضان ارمغان مي

بنا به آنچه كه در برخي  ـقصرهايي در بهشت از زمرد و ياقوت و دهها حوري است كه 
هر يك از اين حوريان، جايگاهشان فرسنگ در  ـاز روايات در وصف حورالعين آمده 

فرسنگ است، ديگر چرا كسي خود را به زحمت طاعت و پرهيز از بديها دچار سازد؟! 
يدي هست كه ضعفاي عوام به اميد بهشتي فعاليت كنند كه خداوند در اين صورت آيا ام

 ـكنند  كه به اوامر الهي عمل كرده و از نواهي پروردگار اجتناب مي ـقي به بندگان مّت
  ......وعده داده است؟
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ي كه نين شيعه و سنّاز عوام متدي بسياري :ام اگر بگويم به هر حال مبالغه نكرده
منبر و  اهلشوند با اتكاء به مرويات  عاصي را مرتكب مياز منكرات و م يبسيار
، باور دارند، بنا به آنچه كه در ..»..من بلغه ثواب« احاديثپردازان و به اتكاء به  قصه

و گريستن و يا تظاهر به گريه بر  برخي از روايات آمده زيارت مرقد امام حسين
ثار آمده است، آنان را از التزام مصائب آن حضرت و برخي از اعمال ماه رمضان كه در آ

  ......كند!! به طاعات و اجتناب از شهوات كفايت مي
ال ـو اعمـ  ت ـمـردم را بـه طاعـ    ،رآن كريم كه اصول و فروع اسالم را بنيان نهادهـق

مر شرع، بهشتي را وعده داده كـه  صالحه ترغيب نموده و به بندگان مطيع و عاملين به اوا
اية سرور و روشني چشم فراوان است ولي لذايذ و خيـرات آن را  آن امور دلپسند و م رد

، در عين حال مردم را به عقوبت قاطع و عـذاب الـيم، بـيم داده و     دقيقا مشخص نساخته
ها و خيرات آن را وصف نمـوده، دوزخ و اوضـاع هولنـاك و     همچنانكه بهشت و نعمت

خوف و رجاء نگاهداشـته تـا   خطرهاي آن را نيز به تصوير كشيده است و انسان را ميان 
وظايف خود را به اتكاي عفو و رحمت إلهي متروك نگذارد و اگر گناهي از او سـر زد،  

توبـه را مفتـوح    در صورت رجوع به طاعت حق، از پذيرش إلهي نااميد نشـود بلكـه درِ  
  نهاده و راه بازگشت را آماده ساخته و أجر عظيم و پاداش كريمانه وعده فرموده است.

] برخي از آيات إلهي و نصوص منقول از پيامبر و أئمه اشاره دارند به اينكه [آري
پردازان  دهد، ولي آن چنانكه قصه خداوند سبحان برخي از اعمال را چند برابر پاداش مي

اند، در هيچ يك از آيات  خود به پيامبر و ائمة هدي نسبت داده احاديثو وعاظ در 
از  ينيامده است كه يك ‡يا ائمه صز پيامبركتاب خدا و در هيچ حديث صحيحي ا

هاي بيابان باشند،  اعمال خير، همة گناهان را، گرچه به مقدار كف دريا و به شمارة ريگ
  !آمرزد مي

به دخترش و سرور زنان عالم،  صالشأن [اصوال] آيا ممكن است كه پيامبر عظيم
هرگز در برابر خدا عمل [صالح] به جاي آور كه  !اي فاطمه« :بگويد ‘حضرت فاطمه

و در عين حال به كساني كه در غزوة بدر شركت » كاري از من برايت ساخته نيست
 جائز شما را آمرزيده است؟ و آيا خواهيد بكنيد كه خداوند هر چه مي :اند بفرمايد داشته
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هرگاه حديث با عقل و قرآن موافق نبود، از سخنان ما نيست  :گويد است كسي كه مي
اند، در عين حال خبر دهد جاي نشستن هر يك از زنان  غ به ما نسبت دادهبلكه به درو

نشستن  برايبهشتي به اندازة يك فرسنگ در يك فرسنگ است!! اگر هر يك از ايشان 
آيد كه قامتش الأقل دوبرابر  اي محتاج باشد، الزم مي به چنين مساحت پهناور و گسترده

داني با همين طول و عرض بر ايشان بيافريند يا اين مقدار باشد و الجرم بايد خداوند مر
براي ايجاد تناسب ميان زنان بهشتي و مؤمنين، آنان را با اجسامي به كلي متفاوت با 

  .)1(اجسام دنيويشان محشور فرمايد!!
كنيم تا خواننده آنها را  را معرفي مي» كافي«اينك ما در اين كتاب تعدادي از روات 

 ديشد و قضاوت كند كه آيا صحيح است آخرت خود وبشناسد و خود اندكي بين
چنين افراد  اخبارسعادت ابدي خويش و جواب به خداوند متعال در قيامت را بر أساس 

  نامعتمدي بنيان نهد يا خير؟
ساختن  در كتاب حاضر، چنانكه مالحظه خواهيد كرد، در أكثر أبواب، به منظور مطلع

 احاديثرا نقل كرده و سپس به بررسي  »*محمد باقر«خوانندگان نخست رأي دو 
كنيم متن آنها را مورد تحليل و تحقيق قرار داده و با قرآن  پردازيم و بيشتر سعي مي مي

 وال حول وال قّوة إال باهللا العيل العظيم. كريم مقايسه كنيم.

                                                           
  به بعد. 169، هاشم معروف الحسني، صفحه »الموضوعات في اآلثار واألخبار« -1
 ».محمدباقر بهبودي«و » محمدباقر مجلسي« - *
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  کتاب العقل والجهل  - ١

(اول، دهم و  فقط سه حديث» بهبودي«كه استاد  )1(حديث است 36اين باب داراي 
) و مجلسي نيز فقط سه حديث (اول، دهم و هجدهم) را صحيح دانسته مبيست و هفت

  است.
الحال  است كه مجهول» احمد بن محمد«يكي از روات خبر مذكور  -1حديث  *
  است.

مجهول و مشترك است، او » علي بن محمد«يكي از روات اين حديث  -2* حديث 21
كه او را در همين جا و قبل از ذكر روايت سوم معرفي  سهل بن زياديت كرده از روا

كه مشترك بين مجهول و » عمرو بن عثمان«خواهيم كرد. اين فرد رسوا روايت كرده از 
و او » مفضل بن صالح«غيرمجهول است، و او روايت كرده از ضعيفي كذاب موسوم به 

اند و  خوان و شاعر و ضعيف خوانده كه او را قصه» سعد بن طريف«روايت كرده از 
  مذهب و بدعاقبت است.» ناووسي«اند:  گفته

آدم را رها كرده و  :گفت» دين«و » حياء«جبرئيل به  :گويد مي متن حديثو اما 
مطاع » جبرئيل«به دستور جبرئيل عمل نكردند، حال آنكه » دين«و » حياء«بازگرديد اما 

مانند عالم ملك و سلسله مراتب اداري پنداشته كه مثال  ي، عالم ملكوت رااست. راو
اند!! و او  توري دادهچه دس» دين«و » حياء«نداند، مقامات باالتر قبال به  جبرئيل

  از آنچه آنها بدان مأمورند، صادر كند، سپس از فرمان خود عدول كند؟!دستوري غير
حديث بعدي، دومين راوي حديث فوق را  اينك چنانكه گفتيم پيش از پرداختن به

   :كنيم معرفي مي

                                                           
است، لذا اخبار اين باب را  حديث نقل شده كه آخرين حديث مشتمل بر سه حديث 34در اين باب  - *

ايم. مخفي نماند دو روايت آخر اين باب در اكثر نسخ كافي نبوده و مجلسي نيز در  حديث ذكر كرده36
 اي نكرده است. به آن دو اشاره» مرآة العقول«
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معاصر امام نهم و دهم و يازدهم بوده و نجاشي و  ابوسعيد سهل بن زياد االدمی الرازی٢٢
وق و ابن ابن الغضائري و شيخ طوسي و ساير علماي رجال از قبيل ابن الوليد و صد

اند.  قابل اعتماد شمردهو غير غلو اهلين و الدوايه ونوح او را بسيار ضعيف و فاسدالرّ
بوده از او اظهار بيزاري » قم«كه از علماي بزرگ » احمد بن محمد بن عيسي األشعري«

كرد و دستور داد او را از قم اخراج كنند و مردم را از شنيدن روايات او منع نمود. 
معجم رجال «در » ابوالقاسم خوئي« اهللا ةآياو را احمق خوانده است. » اذانفضل بن ش«

ثابت نشده و او قطعا ضعيف است. الزم است بدانيم » سهل«وثاقت  :فرموده» الحديث
جمله بسياري از روايات كافي  زحديث قرار گرفته و ا 2306ر حدود در مسي» سهل«كه 

  از اوست!!
دليل بر ضعف و انحراف اوست. ما به عنوان مشتي از روايات او بهترين  ،به هر حال

   :آوريم خروار چند حديث از او را در اينجا مي
است كه » رد الشّمس«به آب داده، نقل قصة » سهل«گلهايي كه  يكي از دسته - 1

خرافات وفور در زيارات «. و راقم در تحرير دوم كتاب )1(كليني در كتابش ثبت كرده
  .)2(كنم ام و در اينجا تكرار نمي ارة آن آوردهتوضيحاتي درب» قبور
است كه » سهل بن زياد«از  )3(خبر ششم 69اما در همين جلد اول كافي در باب  -22324

خداي عز و جل ما را خلق  :روايت كرده كه آن حضرت فرمود از قول امام صادق
دار آسمان و زمين خود فرمود و براي ما  ا نيكو كرد و ما را خزانهنمود و صورت ما ر

شود و اگر ما نبوديم خداوند عبادت  درخت سخن گفت و به عبادت ما خدا عبادت مي
  شد!! نمي

  

                                                           
 .319، ص 1فروع كافي، ج  -1
 به بعد. 251، ص »زيارت و زيارتنامه«ر. ك  -2
 صحيح ندانسته است. جناب بهبودي اين حديث را -3
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كند؟ پس چرا جد مطهرشان  آيا امام اين همه از خود تعريف و تمجيد مي :پرسيم مي25
گيرد؟ پس چرا در قرآن  دار از نوع بشر مي كرد؟ آيا خدا خزانه چنين نمي صاكرمپيامبر 

اي به اين مسأله نفرموده، بلكه به پيامبرش امر كرده كه صراحتا به مردم  كمترين اشاره
   :بگويد
﴿ ٓ َّ قُوُل َلُكمۡ  قُل 

َ
ٓ  أ ِ ٱئُِن ِعنِدي َخَزا  ]٥٠ األنعام:[  ﴾َّ

  ».خداوند نزد من استگويم كه خزائن  به شما نمي :بگو«
و » )1(محمد بن يحيي«ي جز سه سخن گفته است كه كديگر آنكه درخت كي با ائم

اگر اين  ،اند؟ عالوه بر اين و امثال اين دو، از اين ماجرا خبر نشده» زياد«فرزند كذاب 
اند، الزم است بدانند كه درخت با  چيزي شنيده كذابين دربارة حضرت موسي

  بلكه خداوند در آنجا ايجاد صوت نمود.سخن نگفت  موسي
شود پس آيا انبياء و صالحين پيش  سؤال ديگر آنكه اگر خدا به وسيلة ائمه عبادت مي

ها را جز دشمن، كسي  كردند؟! واقعا كه اين گونه قصه از اسالم، پروردگار را عبادت نمي
  دهد. نسبت نمي ‡به ائمة بزرگوار

كافي، خبر دهم را سهل بن زياد چنين نقل كرده كه مالي گرانبها را  178در باب  -32610
بردند، آن جناب خوشحال نشد، آورندة مال از اينكه حضرتش  براي حضرت رضا

آب و  :خوشحال نكرده، افسرده شد، در اين هنگام حضرت به غالم خود فرمود را
اشاره فرمود كه بر دستم آب بريز، چون غالم چنين كرد از ميان  طشت بياور و به غالم

كسي كه چنين است  :انگشتان حضرت طال جاري شد و در طشت ريخت، سپس فرمود
  به مالي كه تو آوردي اعتنايي ندارد!!

چنين كرد؟ مگر آورنده كار بدي كرده بود كه حضرت حتي  به راستي چرا امام
  از او تشكر نكرد؟

ه فائدة اين معجزه چه بود، آورندة مال كه منكر چيزي نبود تا با اظهار ديگر آنك
را براي  معجزه، انكارش به اعتقاد و ايمان تبديل شود، مهمتر آنكه چرا امام اين معجزه

                                                           
 به بعد همين كتاب. 89براي آشنايي با او ر. ك ص  -1
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شيعيان آشكار نكرد تا موجب هدايتشان شود؟ وانگهي، اين خبر با قرآن موافق غير
عرض كردند كه اگر  صخود، به رسول خداآوردن  نيست، زيرا مشركين براي ايمان

   :فرمايد ا خداوند در جواب مشركين مياي از طال به ما نشان بده. ام گويي خانه راست مي
َّ بََشٗ  َحاَن َرّبِ َهۡل ُسبۡ  قُۡل ﴿ ِ ٗ ُكنُت إ ن يُؤۡ ٱَوَما َمَنَع  ٩٣ ا رَُّسو

َ
ْ إِذۡ ِمُنوٓ لَّاَس أ  ا

 ٓ ۡ ٱَءُهُم َجا ٓ  ُهَدىٰٓ ل َّ ِ   إ
َ
َبَعَث ن قَالُوٓ أ

َ
ُ بََشٗ ٱاْ أ َّ ٗ  ]٩٤−٩٣ :اإلرساء[  ﴾ا رَُّسو

ام؟ و هنگامي كه هدايت  ه است، مگر من جز بشري فرستاده شدهپروردگارم منزّ :بگو«
 :آوردن آنان را بازنداشت جز اينكه [با شگفتي] گفتند براي مردم آمد، چيزي از ايمان

  ».رانگيخته است؟[عادي] را به رسالت ب آيا خداوند بشري
پس رسول خدا چنين كارهايي نكرد و هرگز از ميان انگشتانش طال جاري نساخت، 

كرده است! ما قرآن كريم را با  چنين مي كذاب، امام رضا» سهل بن زياد«اما به قول 
  كنيم. معاوضه نمي» سهل«اعتبار  كالم بي

امام علم غيب قائل براي » سهل بن زياد«اصول كافي،  179در حديث پنجم باب  - 4
شود كار امام دائما اين بوده كه  و از اين خبر معلوم مي .شده كه خالف آيات قرآن است

  !و كذابين معجزه و خرق عادت ظاهر سازد ةالبراي غُ
در خبر يازدهم، از امام جواد روايت كرده » زياد«اصول كافي، پسر  183در باب  - 5

شب قدر در هر سالي هست و در آن شب، امر  :كه اميرالمؤمنين به ابن عباس فرمود
اين  :شود و پس از رسول خدا داراي والياني است، ابن عباس پرسيد همان سال نازل مي

من و يازده نفر امام محدث از صلب من!!  :فرمود اند؟ حضرت امير واليان چه كسان
جوابي كه بوده است؟  صاكرمحال اگر بپرسي متولي امور چند سال قبل از پيامبر 

، پيامبر و امامي در كار نبوده صها قبل از رسول خدا ندارند، زيرا قرآن فرموده تا مدت
  .]١٥ :ةاملائد[ .است

در روايت دوازدهم نيز آورده است. حاشا كه » سهل«همين گونه سخنان نااستوار را 
  چنين سخناني بگويند. پيامبر واالمقام اسالم و اميرالمؤمنين

وي خبر نوزدهم نيز سهل بن زياد است كه از قول امام در همان باب را - 6
من به  :نقل كرده كه خداوند سه مرتبه به مالئكه و آسمان و زمين فرمود صادق
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زمان امام قائم،  :پرسيم گيرم!! مي انتقام مي وسيلة امام قائم از قاتلين امام حسين
ر از بسياري از آنها اند و مختا كجا هستند؟ آنها قرنهاست كه مرده قاتلين حسين

انتقام گرفت. آيا مگر قيامت روز جزا و پاداش نيست كه خدا قبل از قيامت از آنها انتقام 
  گيرد. مي

 به نقل از امام صادق )1(در روضة كافي نيز سهل بن زياد در خبر دوازدهم -711
و ماه،  صورشيد، رسول خدا، خ»الشمس«در سورة  :گفته است كه آن حضرت فرمود

دانسته كه سورة مذكور در  أئمه و خلفاي جائراند!! گويا نمي ،طالب و شب علي بن أبي
اند كه آيه بدانها اشاره كند، عالوه بر اين،  مكه نازل شده و در آن وقت خلفائي نبوده

ند عليه دارد و خدا به چيز با ارزش و مهم سوگ قسم داللت بر نيكويي و تقدس، مقسم
اند كه خدا به ايشان قسم خورده است؟  يا خلفاء آن قدر مقدس و مهم بودهآكند،  ياد مي

ترين فرد زمان بوده، چنين  كه قرآن شناس حاشا كه امام بزرگوار، حضرت صادق
  كالمي بگويد.

واقعا جاي تأسف است، زيرا همين گونه روايات سست و ضعيف بوده كه زمينه را 
علي محمد باب شيرازي، آماده ساخت و  خبطي چون سيدبراي ادعاهاي گزاف م

   :المثل او استناد نمود به سورة مباركة قيامت كه خدا فرموده في
مۡ ٱوَُجَِع ﴿  ]٩ :ةالقيام[  ﴾َقَمرُ لۡ ٱُس وَ لشَّ
  ».هنگامي كه خورشيد و ماه جمع شوند«
 است، لذا اينكه خدا مراد از قمر، علي گفت چون مراد از شمس، محمد و و

محمد ، زيرا اين دو در من كه نامم عليام وعده داده اين دو جمع گردند، مقصود من بوده
  اند و مراد از قيامت نيز قيام من است!!! شده  است، جمع

                                                           
 اند. خوشبختانه هر دومحمد باقر اين روايت را صحيح ندانسته -1
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ادعا كرده كه امام » غاشيه«نيز سهل دربارة سورة » روضه« )1(در خبر سيزدهم - 8
كه پرواضح است سورة منظور قيام حضرت قائم است، در حالي  :فرموده صادق
  مربوط به روز رستاخيز است و هيچ ربطي به امام دوازدهم ندارد.» غاشيه«مكي 
، سهل روايتي به وضوح ضد قرآن نقل كرده و گفته )2(روضة كافي 167در خبر  - 9
إلينا إياب اخللق وعلينا حساهبم, فام كان هلم « :فرمود» سماعه«به  امام موسي كاظم :است

وما كان بينهم وبني الناس  لكذ إىلاهللا تركه لنا فأجابنا  عىلم وبني اهللا عزوجل حتمنا من ذنب بينه
بازگشت خلق به سوي ما است و  = وجّل ضهم اهللا عزّ وعوّ  إىل ذلكوأجابوا  ,توهبناه منهمسا

محاسبة آنان با ماست، گناهاني كه بين خود و خداوند عزوجل دارند، بر خداوند محتوم 
پذيرد و گناهاني كه بين خود و مردم  ن را به ما ببخشد، خداوند آنرا ميسازيم كه آ مي

پذيرند و خداوند بر ايشان جبران  خواهيم كه به ما ببخشند و آنان مي دارند، از مردم مي
و بتواند اين  دانم چگونه ممكن است كسي به قرآن معتقد باشد واقعا نمي »!!! )3(كند مي

  وضيحي نقل كند و از ناقل آن اظهار بيزاري نكند؟!!هيچ مخالفت و ت روايت را بي
كه » آثار صحيح از امامان راستگو = عن الصادقني يحةاآلثار الصح«آيا اين است معني 

؟! آيا كليني در قرآن نخوانده كه خداوند )4(در مقدمة كتابش به دوستش وعده داده است
   :فرمايد مي صاكرممتعال به پيامبر 

 ]٥٢ األنعام:[  ﴾ءٖ ِحَسابِِهم ّمِن َشۡ  َك ِمنۡ َما َعلَيۡ ﴿
  ».حساب آنان به هيچ وجه با تو نيست«

   :فرمايد و يا مي
ٰ  ِحَساُبُهمۡ  إِنۡ ﴿ َ َ  َّ ِ ۖ  إ  ]١١٣ :الشعراء[  ﴾ُعُرونَ تَشۡ  لَوۡ  َرّبِ
  ».دانستيد حسابشان جز با خدايم نيست، اگر مي«

                                                           
 اند. خوشبختانه هر دومحمد باقر اين روايت را صحيح ندانسته -1
 اند. ا صحيح ندانستهخوشبختانه هر دو محمد باقر اين روايت ر -2
 اند. اين روايت را صحيح ندانسته» محمدباقر«خوشبختانه هر دو  -3
 از همين كتاب. 46و  45ر. ك، ص  -4
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ٓ إِنَّ إَِلۡ ﴿و   )1(]٢٦−٢٥ :ةالغاشي[                 ﴾َنا ِحَساَبُهمَعلَيۡ ُثمَّ إِنَّ  ٢٥ إِيَاَبُهمۡ  َنا
  ».همانا بازگشتشان به سوي ما و آنگاه حسابشان با ماست«

  و يا 
َ بُِكمۡ  لرُُّسلِ ٱَما ُكنُت بِۡدٗع ّمَِن  قُۡل ﴿ ۡدرِي َما ُيۡفَعُل ِب َو

َ
 ]٩ :األحقاف[  ﴾َوَمآ أ

  ».كنند من و با شما چه مي دانم با نو درآمد رسوالن نيستم و نمي :بگو«
   :فرمايد با استفهام انكاري به پيامبر مي يا و
َفَمنۡ ﴿
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِف لۡ ٱهِ َكَِمُة َحقَّ َعلَيۡ  أ

َ
فَأ
َ
 ]١٩ :الزمر[  ﴾لَّارِ ٱَعَذاِب أ

  ».رهاني مي  پس آيا تو كسي را كه فرمان عذاب بر او واجب شده، از آتش دوزخ«
چنين سخني بگويد؟! آيا كليني كه به  رگوار حضرت كاظمآيا ممكن است امام بز

  بوده است؟. اين روايت را ثبت كرده، دوستدار امام» زياد«نقل از پسر 
قم و  اهل« :فرموده النقي از سهل بن زياد نقل شده كه امام علي» وسائل«در  -10
را زيارت  آبه گناهانشان آمرزيده شده، زيرا جدم حضرت علي بن موسي الرضا اهل
اي از باران  به بدنش در آن راه قطره كنند، آگاه باشيد هركس آن قبررا زيارت كند و مي

تعاليم  آيا مخالفت با قرآن و .)2(»برسد، خداوند بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند
  اسالم بيش از اين هم ممكن است؟ آيا ممكن است امام هدايت چنين كالمي بگويد؟!

روايت كرده كه كسي به آن حضرت  الحسن از حضرت ابي سهل بن زياد -11
شنويم كه نزد ما آن چنان نيست  فدايت شوم، ما از شما آياتي از قرآن را مي« :عرض كرد

 :خوانيم، آيا گناهكاريم؟ آن حضرت فرمود و آن را چنانكه از شما به ما رسيده نمي
  .)3(»به شما بياموزد ايد بخوانيد، به زودي كسي خواهد آمد كه چنانكه آموخته

= فدايت  ُجِعلُت َفداك«آن حضرات را  و علي صاصحاب پيامبر :اوالً گوئيم: مي

                                                           
حساب خلق  كند، يعني  فرماييد با مؤخّر آمدن فعل در آيه، جمله افاده حصر مي چنانكه مالحظه مي -1

 فقط با خداست.
 روايت نوزدهم.» استحباب زيارة قبر الرضا«، باب 438، ص 1وسائل الشيعة، ج  -2
 .2، حديث 619، ص 2اصول كافي، ج  -3
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دادند، پس  اي به اصحاب خود نمي كردند و آن بزرگواران چنين اجازه خطاب نمي» شوم
دهند كه اين چنين  كند، اجازه مي چگونه است، اماماني كه كتاب كافي به ما معرّفي مي

  طاب قرار گيرند؟!مورد خ
روند،  اند و قبل از ظهور او از دنيا مي شيعياني كه حضرت قائم را نديده :پرسيم مي :ثانياً

  شود؟ مانند و بر آنها اتمام حجت نمي اند كه از قرآن اصلي محروم مي چه گناهي كرده
تحريف قرآن دارد از او روايات بسياري نيست كه داللت بر » سهل«اين تنها روايت  :ثالثا12ً

   :، از جمله حديث ذيل در كافي)1(شود نقل شده كه از آنها رايحة تحريف قرآن استشمام مي
   :دربارة آية از حضرت صادق :گويد مي راوي

يۡ  ِسلُواْ وُُجوَهُكمۡ غۡ ٱفَ ﴿
َ
َ  ِديَُكمۡ َوأ ِ ۡ ٱإ  ]٦ املائدة:[  ﴾َمَرافِِق ل

  ».بشوييد آرنجها تا را هايتان ها و دست صورت«
فاغسلوا « :تنزيل آن چنين نيست، همانا آيه اين است :پرسيدم، آن حضرت فرمود
سپس » هايتان را از آرنجها بشوييد ها و دست صورت =وجوهكم وأيديكم من املرافق 

  )2(دستش را از آرنجش به سوي انگشتانش كشيد!!
را نفرمود و بيان آنرا » = از ِمنْ «لفظ » = تا إىل«چرا حقّ متعال خود به جاي  :پرسيم مي

قصد داشته باشد و  »ِمنْ «گذاشت؟ آيا درست است كه خدا  بر عهدة امام صادق
ام، اما مقصودم  گفته »إىل«بفرمايد، سپس امام بفرستد كه به بندگان من بگو با اينكه  »إىل«
  .)3(فسبحان اهللا عام يقول الظاملونبوده است؟!!  »ِمنْ «

در زمان حكومتش در مورد آية مذكور أمت را تعليم نداد و  چرا علي :پرسيم مي
صورت صحيح آيه را بيان نفرمود؟ ديگر آنكه آيا حروف هم ظاهر و باطن دارند كه 

باطن و تأويل آن را بگويد؟ اين  است و بايد امام »ِمنْ «، »إىل«بگوييم مثال باطن 
                                                           

 توان ديد. جلد اول كافي مي 165تعدادي از اين گونه روايات تحريفيه را در باب  -1
 حد الوجه الذي يغسل.كتاب الطّهارة، باب  – 28، ص 3فروع كافي، ج  -2
» سهل«ايم همين  كتاب حاضر آورده 103روضه كافي كه در صفحه  11راوي حديث رسواي شماره  -3

 كذّاب است.
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در شرح اين حديث » ة العقولمرآ«روايت چنان مفتضح است كه حتي مجلسي در 
  اعتراف كرده بنا به اين روايت، قراءت ائمه از اين آيه چنين است!!

روايت مضمري است كه كافي چنين ثبت كرده » سهل«يكي ديگر از شاهكارهاي  - 13
سامعيل بن يسار عن بعض إسهل بن زياد عن علی بن أسباط عن عّدة من أصحابنا عن « :)1(است
تكرر  –إذا أحزنك أمر فقل يف آخر سجودك: يا جربئيل يا حممد, يا جربئيل يا حممد  :, قالواهُ من رَ 
چون چيزي  :امام فرمود اكفياين ما أنا فيه فإنكام كافياِن واحفظانی بإذن اهللا فإنكام حافظاِن = –ذلك 

اي جبرئيل، اي محمد، اي جبرئيل، اي محمد  :ات بگو تو را محزون سازد، در آخر سجده
مرا از مشكلي كه در آنم كفايت كنيد كه همانا شما هر دو كافي  ـن را تكرار كن و آ ـ

  )2(»!!ايد دارنده همانا شما هر دو نگه ههستيد!! و مرا به إذن إلهي حفظ نماييد ك
ام كه اينگونه  خويش مكررا به اين مطلب پرداخته  ها و كتب جانب در خطبهاين

   :فرمايد بحان در قرآن ميروايات كامال ضد قرآن است. خداوند س
لَيۡ ﴿
َ
ُ بَِكاٍف َعبۡ ٱَس أ  ]٣٦ :الزمر[  ﴾ۥۖ َدهُ َّ

  ».اش را كافي نيست؟ آيا خداوند بنده«
توبيخي آمده كه در اثبات كفايت  با استفهام انكاري و بايد توجه داشت كه اين آيه

ن ــيهمچن .تـتر اس ه شديدتر و قطعيداللت آن از جملة خبري ،خالق براي بندگان
   :خداوند خطاب به بندگان فرموده

ِ  َوَكَفٰ ﴿ ِ نَِصيٗ ٱب  ]٤٥ :النساء[  ﴾اَّ
  ».خداوند براي ياوري كافي است«

                                                           
 ».الدعاء للكرب والهم والخوف«، خبر نهم از باب 559و  558اصول كافي، ج دوم، ص  -1

»!! يا محمد، يا علي، يا علي يا محمد«مجعول اين دعا تبديل شده به   ها و ادعيه البته در زيارتنامه -2
ام از  اينجانب در خطب و كتب خويش مكررا ضديت اين دعا با قرآن كريم و تعاليم اسالم را يادآور شده

كه » حسن مثله جمكراني«ذيل احوال » نامهزيارتو  زيارت«كتاب  167جمله رجوع كنيد به صفحه 
دعاهايي از «، و يا كتاب »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«عرفي شده است و يا كتاب م 102با شماره 

 تأليف نگارنده.» قرآن
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بودن براي بندگان، از صفات حق متعال است، اما در اين دعا غيرخدا كافي  پس كافي
   :فرمايد مي صاكرمبه شمار آمده است!! همچنين خداوند به پيامبر 

ۖ َحفِيظٗ  ِهمۡ َك َعلَيۡ َنٰ لۡ َوَما َجعَ ﴿ ٓ  ا نَت َعلَيۡ  َوَما
َ
 ]١٠٧ األنعام:[  ﴾ِهم بَِوكِيلٖ أ

  ».داديم و تو وكيل ايشان نيستينما تو را حفيظ و نگه دارندة ايشان قرار «
   :فرمايد و يا مي

﴿ ٰ َ َ ِ َشۡ  إِنَّ َرّبِ 
 ]٥٧ :هود[  ﴾ٍء َحفِيٞظ ُكّ

  ».چيزي است دارندة هر و نگه بهمانا پروردگارم مراق«
اي از  بينيم عده آيا ممكن است امام برخالف قرآن سخن بگويد؟ با اين همه مي

خدا از جمله جبرئيل و پيامبر و اد و امثال او، از قول امام، غيرقماش سهل بن زي
خوانند و آنها را حافظ خويش و كافي قلمداد كرده و با قرآن ضديت  را مي ‡علي
   :راد همان است كه قرآن فرمودهل اينگونه افثَكنند!! م مي

ْ ٱَمَثُل ﴿ ِلُوا ِيَن ُحّ ٰ لَّوۡ ٱلَّ سۡ َمارِ َيۡ ۡلِ ٱِملُوَها َكَمَثِل َيۡ  َة ُثمَّ لَمۡ َر
َ
ۢ ِمُل أ َس َمَثُل بِئۡ  اۚ َفاَر

بُواْ ٱِم َقوۡ لۡ ٱ ِيَن َكذَّ ٰ لَّ ِۚ ٱِت َي َ َيهۡ ٱوَ  َّ  ُ ٰ ٱَم َقوۡ لۡ ٱِدي َّ  ]٥ :معهاجل[  ﴾ لِِميَ لظَّ
مثل آنان كه حامل تورات شدند آنگاه بدان عمل نكردند همچون درازگوشي است كه «

هايي بر دوش كشد، چه بد است وصف گروهي كه آيات خدا را تكذيب كردند  كتاب
  ».كند وخدا گروه ستمگران را هدايت نمي

ير خدا را نقل كرده كه در آن غ» سهل«جالب است بدانيد همين كليني كه اين روايت 
   :خوانند، روايت زير را نيز نقل كرده كه مردم ما به آن توجه چنداني ندارند را مي

كره إحلاح الناس بعضهم علی بعض فی املسألة وأحبَّ  –عزوجل  –عن أيب عبداهللا قال: إن اهللا 
همانا  :فرمود امام صادق = حيب أن ُيسأل وُيطلب ما عنده –عزوجل  –ذلك لنفسه, إّن اهللا 

دارد كه مردم از يكديگر به اصرار چيزي بخواهند و اين  ناپسند مي ـعزوجل  ـداوند خ
دوست دارد كه از او درخواست شود و  ـعزوجل  ـپسندد، خداي  كار را براي خود مي
  .)1(»از آنچه دارد بخواهند

                                                           
  .4، حديث 475، ص 2اصول الكافي، ج  – 45، حديث 137، ص 1صحيح الكافي، محمدباقر بهبودي، ج  - 1
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حدود هزار و سي و » اصول و روضة كافي«نظر از  الزم است بدانيم كه صرف -1427
روايت شده است، از اين رو به منظور آنكه » سهل«چهار حديث، در فروع كافي از 

جوي دكاندار را نخورده و براي  متعصبين تفرقه طالب جوان فريب علماي سوء و
اعتماد نكنند ضرور است كه در مورد وي » سهل«استنباط احكام شرعي به روايات 

متأسفانه متأخرين  اند ولي را تضعيف كرده همگي سهل قدماي شيعه٢٨ :توضيحي بياورم
محمد «87يا » محمد بن ابراهيم عالنعلي بن «ضعيف است ولي اگر » سهل«گويند گرچه  مي

 محمد بن«يا » عبداهللا محمد بن ابي«ه معروف ب» بن جعفر بن محمد بن عون األسدي
جبران » سهل«از او روايت كنند، ضعف » محمد بن عقيل كليني«يا » حسن صفار

شود!! بطالن اين سخن واضح است زيرا هيچ يك از اين افراد، علم غيب نداشته و  مي
الصالح را بخورند و سخنش را باور اند و ممكن است فريب راوي ظاهر همعصوم نبود

 - )1(اند ر شدهق ما جناب قلمداران نيز متذكّچنانكه برادر محق - ،كنند، به عنوان مثال
إنه روی عن « :اند اش گفته كسي است كه علماي رجال درباره» سديمحمد بن جعفر األ«

كند و [برخالف شيعيان]  = او از ضعفاء روايت مي الضعفاء وكان يقول باجلرب والتشبيه
رجال مدح و ذمي از  در كتب» محمد بن عقيل كليني«و يا »!! قائل به جبر و تشبيه است

كه ادعا » ارمحمدبن حسن صفّ«او مذكور نيست و حالش نامعلوم است و يا همين 
 –احمد بن محمد برقي  ، از نقل روايت فردي چون)2(كنند در وثاقتش خالف نيست مي

از جمله وي راوي اين روايت مفتضح 1314ابايي ندارد، –اند  كه پدر و پسر هر دو ضعيف
سحاق إرواية  يف :قال يعبداهللا الربق يبمحد بن أأحممد بن احلسن الصفار عن  يحدثن«...  :است

ُ ٱُهَو  قُۡل ﴿ فيها من مضت له مجعة مل يقرأ :سمعته يقول :قال عبداهللا بن عامر عن أيب َّ 

                                                           
 .98زيارت و زيارتنامه، ص  -1
رده است. جالب است كه جناب صفار با اينكه برقي را استاد بهبودي او را در نقل حديث متساهل شم -2

داند اما با اين حال، روايت فوق را از او نقل كرده است. ر. ك معرفة الحديث، مركز انتشارات  ثقه نمي
 .109علمي و فرهنگي، ص 
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َحدٌ 
َ
 عبداهللا برقي ن حسن صفار از احمد بن ابيمحمدب = هلب  دين أيب عىلثم مات, مات  ﴾أ

آمده است كه  برايم حديثي نقل كرد كه در روايت اسحاق بن عمار از امام صادق
اي بر او بگذرد و او در [آن هفته] سورة  هر كه جمعه :فرمود شنيدم آن حضرت مي

  )1(مرده است!!» ابولهب«را نخواند و بميرد، بر دين  (اخالص) توحيد
كند كه حتي ثقات نيز  ها براي ابطال سخن متأخرين كافي است و ثابت مي اين نمونه

  خورده و روايات نادرست و جعلي نقل كنند. ممكن است فريب
عقل » معاويه«گويد  اعتبار است. اما متن آن مي حديثي مرسل و طبعا بي - 3حديث  *

لعقل). به نداشت بلكه شيطنت داشت كه شبيه عقل است اما عقل نيست (= وليست با
رسد اين حديث را در واقع به منظور دفاع از معاويه ساخته باشند زيرا اگر  نظر مي

عقل نباشد پس معاويه  جنسمعاويه شيطنت داشته و شيطنت نيز شبيه عقل بوده ولي از 
  مكلف نبوده و طبعا معاقب نيز نخواهد بود!! پناه بر خدا از دوست نادان و دشمن دانا.

است كه » ابن فضال«و ديگري » محمد بن يحيي«از روات آن يكي  - 4حديث  *
هم ددومي واقفي مذهب بوده است. اولي را در روايت بعدي و دومي را در حديث پانز

  إن شاء اهللا تعالي. :كنيم همين باب معرفي مي
رهمين جا و قبل از بررسي است كه د» محمد بن يحيي«وي نخست را -5حديث  *

مشترك و مجهول است » احمد بن محمد«شويم. راوي بعدي  مي روايت ششم با او آشنا
واقفي روايت كرده است. اما متن آن با قرآن موافق نيست زيرا » ابن فضال«كه او از 

 قومي كه به ائمه محبت و عالقه دارند اما عزم راسخ (در لوازم اين ابراز :گويد مي
د!! در حالي كه قرآن عقالي بالغ ب و مخاطب به تكاليف الهي نيستنمحبت) ندارند، معاتَ

   :فرمايد داند و مي هر امتي را كه رسولي بر ايشان فرستاده شده، مسؤول مي
                                                           

، البته شبيه همين دسته گل را جناب كليني در 510ثواب األعمال وعقاب األعمال، شيخ صدوق، ص  -1
جلد دوم اصول كافي به آب داده است! حال آنكه به اجماع  622، ص »فضل القرآن«ايت دهم باب رو

علماي شيعه، قراءت اين سوره واجب نيست تا چه رسد به اينكه ترك آن موجب ابطال نماز يا خروج 
 (فتامل) توان به علم و فهم كليني و شيخ صدوق پي برد! از دين باشد؟!! در اين گونه موارد است كه مي
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رۡ ٱلَنَّ  َٔ فَلَنَۡس ﴿
ُ
ِيَن أ ۡ ٱلَنَّ  َٔ َولَنَۡس  ِهمۡ ِسَل إَِلۡ لَّ  ] ٦األعراف: [   ﴾َسلِيَ ُمرۡ ل

يم و قطعا از پيامبران كن ايشان فرستاده شده سؤال ميپس قطعا از كساني كه پيامبري بر«
  ».كنيم  نيز سؤال مي

و ديگر آنكه محبت و رحمت و  غفران الهي را مشروط به تبعيت و پيروي از 
   :فرمايد داند نه صرف محبت به بزرگان دين چنانكه مي شرع ميو  صپيامبر
َ فَ ٱُتِبُّوَن  إِن ُكنُتمۡ  قُۡل ﴿ ُ َوَيغۡ ٱُكُم بِبۡ تَّبُِعوِن ُيۡ ٱَّ  ﴾ُذنُوَبُكمۡ  َلُكمۡ  رۡ فِ َّ

 ]٣١ :آل عمران[  
داريد، پس مرا پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد  اگر خداي را دوست مي :بگو«

  ».و گناهانتان را بيامرزد
   :نقل كرده، آشنا شويم» كليني«در اينجا مناسب است با كسي كه اين حديث را براي 29
از مشايخ كليني است با اينكه نجاشي دربارة  ابوجعفر محمد بن يحيي العطّار القمي٣٠

كند و اعتنايي ندارد كه از چه كسي  از ضعفا روايت و بر مراسيل اعتماد مي«وي فرموده: 
بدون توجه به منقوالتش » )1(علي بن ابراهيم«، اما اغلب او را مانند »كند روايت أخذ مي

اند، با اينكه انحرافش آشكار است. ما در اينجا صرفاً به عنوان نمونه چند  ثيق كردهتو
   كنيم: حديث از احاديث او را ذكر مي

ناقل حديثي است كه راوي » محمد بن يحيي«روضة كافي  439در حديث  -131
وزلزلوا, ثم « :خواند سورة بقره را چنين مي 214آية  شنيدم امام صادق :گويد مي

در شرح اين روايت  (مرآة العقول)و حتّي مجلسي در  »زلزلوا, حتی يقول الرسول...
ثم «حديث داللت دارد كه عبارت =  »ثم زلزلوا«أنه سقط عن اآلية قوله:  عىليدل « :گويد مي

  »!!!از آيه افتاده است »زلزلوا
روضة كافي، همين جناب به امام باقر نسبت داده كه چون  569در حديث  -232

ئُِبوَن ٱۡلَعٰبُِدونَ ﴿آية » ابوبصير« ٰٓ نه، « :را تالوت كرد، آن حضرت فرمود  ]١١٢ :بةالتو[ ﴾...ٱلتَّ

                                                           
 كتاب حاضر. 105او نيز يكي از مشايخ كليني است، براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1



   
 

 

90 

 :، از حضرتش پرسيدند، علت اين قراءت چيست».. تا آخر آيه.التائبني العابدين :بخوان
 »!!رتی من املؤمنني التائبني العابدين...اش« :فرمود
حممد بن حييی عن حممد بن احلسن عن  :محمد بن يحيي ناقل روايت زير است - 333

وأنا أستمع حروفا من  عبدالرمحان بن أيب هاشم عن سامل بن سلمة قال: قرأ رجل عىل أيب عبداهللا
: كف عن هذه القراءة, واقرأ كام يقرأ الناس فقال أبوعبداهللالقرآن ليس علی ما يقرؤها الناس: 

عىل حده وأخرج املصحف الذي  –عز وجل  –قرأ كتاب اهللا  فإذا قام القائم حتی يقوم القائم
و قال: أخرجه عِيلّ إىل الناس حني فرغ منه وكتبه, فقال هلم: هذا كتاب اهللا عزوجل كام  كتبه عيل

وقد مجعته من اللوحني, فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن, ال  صأنزله اهللا عىل حممد
حاجة لنا فيه, فقال: أما واهللا ما ترونه بعد يومكم هذا أبدًا, إنام كان عيلَّ أن أخربكم حني مجعته 

خواند و من شنيدم كه حروفي از قرآن را  قرآن مي مردي نزد امام صادق=  )1(لتقرؤوه
از  :فرمود خوانند نبود، حضرت صادق مانند آنچه ساير مردم مي خواند كه چنان مي

قيام  خوانند تا اينكه امام قائم و چنان بخوان كه ساير مردم مي رداراين قراءت دست ب
اش خوانده و مصحفي را  كند، و چون آن حضرت قيام كند كتاب خدا را به حد و اندازه

پس از  آن مصحف را علي :فرمودآورد. امام  نوشته، بيرون مي كه حضرت علي
 عز ـاين كتاب خداي  :اينكه از نوشتنش فراغت يافت براي مردم بيرون آورد و فرمود

نازل  صآنچنان است كه خداوند بر محمدام و  است كه آن را از دو لوح نوشتهـ  وجل
ست. ما مصحفي داريم كه قرآن در آن است و ما را به اين نيازي ني :، مردم گفتندفرموده
اما سوگند به خدا از امروز به بعد هرگز آنرا نخواهيد ديد، همانا بر من  :فرمود علي

  »!!ام شما را از آن باخبر سازم آوري كرده الزم بود كه چون آن را جمع
در اين روايت امام  :أوال :كنند مالحظه كنيد اين راويان چه خيانتي به اسالم عزيز مي34

فرمايد تا  خواندي و آية قرآن چنين نيست بلكه مي فرمايد خطا به قاري نمي صادق

                                                           
گانه فوق  . البته شاهكارهاي ايشان، منحصر به احاديث سه23حديث  633، ص 2اصول كافي، ج  -1

 اب است!!كافي نيز از همين جن 165نيست بلكه هجده حديث باب 
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شود كه قرآن  ! ديگر آنكه از كالم امام فهميده ميردارقيام قائم از اين قراءت دست ب
موجود بر حد و اندازة واقعي خود نيست بلكه حد و اندازة آن در زمان قيام قائم آشكار 

شود زيرا  توان گفت كه تا آن زمان حجت بر مردم تمام نمي شود! در اين صورت مي مي
به مردم عرضه  صشود كه قرآن كما أنزله اهللا علي محمد هنگامي اتمام حجت مي

شود!! مهمتر اينكه خداوند چرا راضي شد تا قبل از قيام قائم مردم از آخرين كتاب 
به مردم نرسد؟ آيا بهتر از اهللا  هحتي آخرين كتاب نيز كما أنزل آسماني محروم بمانند و

  توان تيشه به ريشة اسالم زد؟ اين مي
داشت، او كه منكر نبود و از زامام چرا قاري را از قراءت قرآن اصلي و اصيل با ً:ثانيا

  نيازي نكرده بود، چرا امام او را از قرآن اصلي محروم گذاشت؟! قرآن اصيل اظهار بي
بود، اگر امام خود قرآن مذكور را به او داده بود  قاري آن قرآن را از كجا آورده ثالثاً:

مند شود پس چرا او را از قراءتش بازداشت و اگرنه، قرآن  تا وي از قرآن اصلي بهره
  جا به دست او رسيده بود؟كمزبور از 

» هديسيدمرتضي علي ال«از جمله  ،مخفي نماند با اينكه برخي از علماي بزرگ شيعه15
اند روايات تحريفيه از مجعوالت  گفته» مجمع البيان«در مقدمة تفسير » شيخ طبرسي«و 

است كه در كتب اماميه وارد شده و به كلي فاقد اعتبار و مطرود است، » هحشوي«فرقة 
براي دفاع از اينگونه روايات بدون ذكر هيچ شاهد و  ءاما متأسفانه بسياري از علما

گويند مراد از رواياتي نظير  پردازند ومثال مي مي اخباروجيه اين دليلي، من عندي به ت
يات إلهي نيز مكتوب بوده آروايت فوق آن است كه در مصحف مذكور توضيح و تفسير 

شد كه اشتباه مردم را گوشزد  واجب مي بود بر علي است! در حالي كه اگر چنين مي
ت ولي چنين نفرمود و سكوت كرد! نموده و بفرمايد اما مصحف من همراه با تفاسير اس

زود قهر كرده و امت اسالم را از آن  اگر اين تفسير ماية هدايت مردم بود، چرا علي
حتي در دوران خالفت خويش كه مردم با عالقة شديد به او روي  محروم گذاشت و

ر خويش، اقدامي نكرد و حتي آن را به پيروان نزديك آوردند در معرفي مصحف مفس
  از قبيل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نداد. خويش
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امبر در غدير خم و ديگر خطب اواخر عمر دربارة اين قرآن يمهمتر از اينكه چرا پ
  اطالع گذاشت؟ سفارشي نكرد و مردم را از آن بي

اي ديگر بوده  ر به گونهودر مصحف مذكور ترتيب آيات س :گويند ديگر آنكه مي
شواهد و مدارك بسيار  ،دعا فاقد دليل است بلكه برخالف آناست. اما نه تنها اين ا

و سيد ابوالقاسم خويي در تفسير » تاريخ القرآن«در » ابوعبداهللا زنجاني«چنانكه  .هست
نقل كرده » سيد مرتضي«از » البيان مجمع«در مقدمة تفسير » سيشيخ طبر«و يا » البيان«

ار مسلمين است در زمان حيات پربركت و ترتيب كنوني كه در اختيتأليف قرآن با همين 
قرآن بودند و  ظشد و گروهي از صحابه مأمور حف خوانده و حفظ مي صرسول خدا

كردند و آنان چند  عرضه داشته و نزد آن حضرت تالوت مي صسور قرآني را بر پيامبر
  خوانده و ختم كردند. صبار قرآن را بر پيامبر

خيز پيامبر به صورت  اواخر عمر بركت ن دراست كه قرآ  همة اين حقايق دال بر آن
و پراكنده و نامرتب نبود. اگر ترتيب كنوني و تقديم و تأخير آيات  بود اي منظم شده مجموعه

  داد. ترديد آن حضرت به اصحاب خويش تذكر مي مورد قبول و تأييد پيامبر نبود حتما و بي
هاي قرآن را  پيامبر سورهمنابع مذكور و ساير كتب حتي نام كساني كه در زمان  در
نوشتند ذكر شده و اين خود دليلي است قاطع بر اينكه حتي ترتيب آيات هر سوره تحت  مي

ها در  ر آيات سورهيگويند تقديم و تأخ سخن آنان كه مي . و)1(بوده است صنظر پيامبر
  دليل بلكه برخالف حقايق تاريخي است. طور ديگري بوده ادعايي بي مصحف علي

ا امعا شود كه تفاوت قرآن مجموع علياگر اد  با قرآن موجود صرفا در رعايت
ها مرتب  ها بوده است و اگر قرآن كنوني بنا به ترتيب نزول سوره ترتيب نزول سوره

شود، در اين صورت  شد كه اينك فهميده نمي شد حقايقي از قرآن مجيد فهميده مي مي
                                                           

به تفصيل مطالبي در مورد جمع و تأليف قرآن  تابشي از قرآناينجانب در فصل اول تا يازدهم مقدمه  -1
راهي به «ام كه اميد است مورد توجه خوانندگان عزيز قرار گيرد. همچنين مطالعه كتاب ارجمند  نوشته

 –في حسيني طباطبائي به بعد، تأليف برادرمفضال ما، جناب سيدمصط 95ص  »سوي وحدت اسالمي
 نيز مفيد است. –اهللا تعالي  يدهأ
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نيازي  ش از پاي ننشيند و به صرف اظهار بينيز چنانكه قبال گفتيم واجب بود كه حضرت
مردم از آن، مصحف مذكور را پنهان نكند و الأقل در زمان حكومتش مردم را به آن 
دعوت كند تا الأقل مسلمانان مستعد از مزاياي آن محروم نمانند. مگر امام هدايت براي 

ست امام هدايت در نيست، پس چگونه ممكن ا »يلنبا كام أنزله اهللا وجاء به«حفظ اسالم 
خداست به مردم نرساند؟  اين گونه موارد سكوت كند و اسالم و قرآن را چنانكه مرضي

 اش در اين مورد همان اي نداشته، و وظيفه شود آن حضرت چنين وظيفه پس معلوم مي
حسن انجام داده چنانكه از مسلمات تاريخي است كه آن حضرت ابوده كه آن را به نحو 

شكي نيست كه  ،ابراينفرمود. بن ت است دعوت ميمامين قرآن كه بين مردم را به ه
تي در دسترس يك ميليارد جمعيت مسلمان جهان است به همان كيفي قرآني كه فعالً

به آن دستور داده و همان قرآني است كه با نظارت و تأييد و  صاست كه رسول خدا
  تهيه شده است.اصحاب آن حضرت  و ساير خاندان پيامبر و تصويب علي

4 - د بن يحيي از امام صادقمحم شنيدم آن  :گويد روايت كرده كه أبوأسامه مي
خالص) را بخواند گناهان اإل= كه هنگام خواب صد بار سورة توحيد ( ره35   :فرمايد حضرت مي

نيز » سماعه«سأله را از همين م :گويد مي» يحيي حلبي«شود!  پنجاه سال گذشتة او آمرزيده مي
گويد  به من گفته است كه من نيز شنيدم كه امام صادق چنين مي» ابوبصير« :پرسيدم، وي گفت

  )1(يابي كه درست است!! اگر تو خود اين كار را تجربه كني مي :و [حتي] به من فرمود
رسانده و بار ديگر مضمون  اين روايت را محمد بن يحيي يك بار به امام صادق36

كه ا جالب است . ام)2(است  نسبت داده صحديث را از طريق آن حضرت به پيامبر

                                                           
يابد كه گناهانش آمرزيده شده خدا عالم است. البته  حال چگونه فرد غيرمعصوم، قبل از مرگ درمي -1

مجلسي نيز در شرح اين حديث با همين مشكل مواجه گرديده و به توجيهاتي سست متشبث شده اما 
 االت او بعيد است.باالخره اعتراف كرده كه احتم

هر دو روايت در جلد دوم اصول كافي است و روايت نخست حديث پانزدهم باب الدعاء عند النوم  -2
 مضبوط است. 620و روايت دوم حديث چهارم باب فضل قرآن و در صفحه  539واالنتباه و در صفحه 
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اخالص را  ةكس سور امام باقر نقل كرده كه هراز  همين محمد بن يحيي ضمن روايتي
  )1(شود!! صدبار بخواند گناهان بيست و پنج سال او آمرزيده مي

  اند؟!! و بسياري از روايات كافي از همين مرد است! آري، چنين كسي را توثيق كرده
ظهر من الشمس است. أمحمد بن يحيي روايتي طوالني نقل كرده كه كذب آن  - 5

اميرالمؤمنين قسم ياد كرده كه هرگونه حرز و دعايي كه براي نجات از  )2(در اين حديث
 ءيداكردن شيحريق يا غرق شدن و يا سرقت و يا گريختن چهارپا از نزد صاحبش و پ

قرآن هست!! از جمله مردي برخاست و به آن  .... بخواهيد در.گمشده يا بندة فراري و
آيند و تا  د درندگان است و آنها به منزلم ميمنطقة من محل ترد :حضرت عرض كرد

سورة توبه را  129و  128آيات  :به او فرمود روند!! امام  اي از آنجا نگيرند نمي طعمه
در شكمم مايعي زردرنگ هست، آيا شفا دارد؟ آن  :ري برخاست و گفتبخوان!! ديگ

را روي شكمت  الكرسی ةآيديناري خرج كني،  آنكه درهم و بي ،آري :حضرت فرمود
نوشي!! [جاي اطباء خالي كه بيايند و از اين  شويي و آن آب را مي بنويس سپس آن را مي

اي برخاستند و براي  د] و هكذا عدهگونه روايات نحوة معالجة امراض معده را بياموزن
. دعاهايي ....حيوان گمشده و يا بردة فراري خويش و يا براي نجات از حريق و

خواستند و حضرت به ايشان پاسخ داد، جالب است كه همة آنها به محل زندگي خويش 
 گمشدة خود و يا بردة فراري را يافتند شيءبازگشتند و آيات مربوطه را خواندند ومثال 

لي آخر [راوي إسوزي نجات يافت و  و فردي كه در مورد حريق سؤال كرده بود از آتش
كرده  آن جلسه را تعقيب مي را دانسته است، مگر يكايك حاضرين از كجا اين ماجراها

اند يا نه؟] سپس در  است كه بداند چه بر سرشان آمده و يا اينكه آية مربوطه را خوانده
سورة  54كس در بياباني آية هر :فرمود ال كند، عليآنكه كسي سؤ آخر حديث بي

شوند. يكي از مردان حاضر در جلسه، شب به  اعراف را بخواند، شياطين از او دور مي
اي رسيد و همانجا خوابيد و آية سورة اعراف را نخواند، شيطان با رفيقش به  ويرانه

                                                           
 ، باب فضل القرآن، حديث اول.619، ص 2اصول كافي، ج  -1
 به بعد. 624، ص 21، باب فضل القرآن، حديث 2ج اصول كافي،  -2
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مهلتش بده [چرا چنين  :اش را گرفت، رفيق شيطان به وي گفت مد و بينيآسراغ آن مرد 
گفت مگر رفيق شيطان و دشمن مؤمنين نبود، پس چرا از شيطان خواست كه به او 

خدا  :مهلت دهد؟] آن مرد از خواب پريد و آية مذكور را خواند، شيطان به رفيقش گفت
ات را به خاك ماليد، از او تا صبح پاسداري كن [آن مرد چگونه گفتگوي شيطان با  بيني

آمد و او را از ماجرا باخبر  شنيد؟!] چون صبح شد، مرد نزد علي ا ميهمكارش ر
مجددا به آنجا  در كالمت شفا و راستي يافتم پس از طلوع خورشيد :ساخت و گفت

مقداري از موي شيطان را روي زمين ديد!! [مگر شيطان قابل رؤيت  ،جايدر آن رفت و 
ان مو داشته باشد] درحالي كه بنا به است كه مويش روي زمين ديده شود، البته اگر شيط

  .]27 :عرافبينيم. [األ آيات ما شياطين را نمي
 ي ازخوانندة گرامي اگر كسي اين افسانة محمد بن يحيي را باور كرده و سپس به يك

المثل در مورد معالجة شكم و امثال آن) و نتيجة  مواردي كه در حديث آمده عمل كند (في
ة او خواهد گذاشت؟ آيا به اصل ديانت لوبي بر روحيطثير ناممطلوب عائد نشود، چه تأ

را به همين منظور جعل كرده باشند.  تبدگمان نخواهد شد؟ بعيد نيست اينگونه روايا
  اند؟! مالحظه كنيد چگونه كتاب إلهي را كه براي هدايت مردم نازل شده، به بازي گرفته

قال, قال  عبداهللا عن أبی :محمد بن يحيي راوي حديث ضد قرآني زير است - 6
هم فأظهروا الرباءة منهم وأكثروا من سبّ  يهل الريب والبدع من بعدأإذا رأيتم «:صرسول اهللا

مون يتعلّ  سالم وحيذرهم الناس والاإل يفالفساد  يفيطمعوا  كيال باهتوهمو يعةوالقول فيهم والوق
هرگاه پس از =  اآلخرة يفت احلسنات ويرفع لكم به الدرجا لكمن بدعهم, يكتب اهللا لكم بذ

گويي و بدگويي و  شك و بدعت را ديديد از آنان اظهار بيزاري كنيد و دشنام اهلمن 
زنيد تا به افساد در اسالم طمع نورزند و [در  بهتانغيبت آنان را بسيار سازيد وبه ايشان 

خدا به سبب  نتيجه] مردم از آنان حذر كرده و بدعتهايشان را نياموزند، [اگر چنين كنيد]
  )1(»!!!برد اين اعمال برايتان حسنات نوشته و درجات شما را در آخرت باال مي

                                                           
اين حديث را » بهبودي«، استاد 4، حديث 375، باب مجالسة أهل المعاصي، ص 2اصول كافي، ج  -1

 صحيح ندانسته است.
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   :مخالف است با آية مباركه اين روايت كامالً اوالً:
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ٰ ٱأ ْ قَوَّ ْ ُكونُوا ِيَن َءاَمُنوا ٓ لَّ ِ ُشَهَدا َّ ِ ِ ِمَي  َ َيۡ  ِطۖ قِسۡ لۡ ٱَء ب اُن  َٔ َشَن  رَِمنَُّكمۡ َو

ٰٓ وۡ قَ  َ َ َّ َتعۡ  ٍا 
َ
ْۚ أ قۡ عۡ ٱ ِدلُوا

َ
 ]٨ املائدة:[   ﴾ ﴾َوٰىۖ َرُب لِلتَّقۡ ِدلُواْ ُهَو أ

براي خدا قيام و اقدام كنيد و به عدالت گواهي دهيد و  ،داي اي كساني كه ايمان آورده«
كه عدالت نكنيد، دادگري كنيد كه به تقوي  دشمني با گروهي شما را وادار نسازد

  .»نزديكتر است
  فرمايد. آية مذكور ما را از ظلم به دشمن نهي مي

: اگر ما به آنان بهتان زده و ناسزا گفته و بدگويي كنيم، آنان نيز به خود اجازه  ثانياً
   :دهند كه دربارة مقدسات ما، ناروا بگويند كه اين نيز مخالف است با آية مي

َ تَُسبُّواْ ﴿ ِيَن يَدۡ ٱَو ِ ٱُعوَن ِمن ُدوِن لَّ َ َعدۡ ٱ فَيَُسبُّواْ َّ َّ ۢ  ﴾مٖ  ِعلۡ ا بَِغۡيِ َو
  ]١٠٨ األنعام:[  

خوانند، ناسزا مگوييد كه [آنان نيز] با دشمني و بر اثر  كساني را كه غير خدا را مي«
  ».ناداني، خداوند را ناروا گويند

  بهتان زدن از انواع كذب است كه آن نيز عملي نكوهيده و حرام است. ثالثاً:
هنگام  چرا پيامبر حتي نسبت به متنبيان زمان خود چنين نكرد و چرا علي :رابعاً

مواجهة سپاهش با سپاه معاويه نه تنها به اين حديث عمل نكرد بلكه برخالف مفاد 
همانا خوش ندارم  = ابنيأكره لكم أن تكونوا سبّ  إّين « :سپاهيان خود فرمودث مذكور بهيحد

خواست كه براي  ) آيا آن حضرت نمي206ه/خطبة البالغ (نهج »گو باشيد كه دشنام
  سپاهيانش حسنات نوشته شود و درجاتشان در آخرت باالتر رود؟!

إن اهللا يبغض الفاحش « :روايت كرده كه فرمود پس چرا كليني از امام باقرخامساً: 
 و يا روايت كرده كه )1(»گو گيرد بر ناسزاگوي بيهوده همانا خداوند خشم مي =املتفّحش 

همانا  = إن الفحش لو كان مثاال (ممّثال) لكان مثال سوء« :امام صادق از قول پيامبر فرموده

                                                           
 .4، حديث 324، باب البذاء، ص 2اصول كافي، ج  -1
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و باز از امام  .)1(»م شود و صورت پذيرد، صورت بدي خواهد داشتدشنام اگر مجس
بدزباني جفاكردن و [جزاي]  البذاء من اجلفاء واجلفاء يف النّار=«روايت كرده كه  صادق

از امام » محمد بن يحيي«تر اينكه چرا خود  و از همه جالب .)2(»است جفاكاري در آتش
همانا ناسزاگويي و  = إن الفحش والبذاء والّسالطة من النفاق« :روايت كرده كه صادق

  .)3(»بدزباني و سليطگي از نفاق است
به كتب حديث، به قدري رسواست كه » محمد بن يحيي«خوانندة عزيز اين ارمغان 

را  »باهتوا«اند فعل  اح كافي ناگزير شدهرّنويسان و شُ  از مترجمين و حاشيهحتي برخي 
نها را مبهوت آبا داليل قوي «بگيرند و بگويند كه منظور آن است كه  »اهبتوا« به معناي
معنا با سياق جمالت قبل و بعد، تناسب چنداني  ا صرف نظر از اينكه اينام». نماييد

» حيرت و بهت و تعجب«گرچه مادة بهت به معناي مطلق  ندارد، الزم است بدانيم كه
كتب لغت آمده اين ماده اگر به باب  كه در معاجم ونا چناام )4(نيز استعمال شده است

- لساندر» ابن منظور«زدن است.  مفاعله نقل شود به معناي افتراءبستن و تهمت و بهتان

با افترائي كه  = منه بريء اليعلمه فيبهت = استقبله بأمر يفذفه به وهو(باهته  :نويسد مي العرب
                                                           

، 112، ص 1ودي، ج و صحيح الكافي، بهب 12، حديث 325و ص  6، حديث 324، ص 2همان، ج  -1
 .365حديث 

 .9، حديث 325، ص 2همان، ج  -2
 .10، حديث 325، ص 2همان، ج  -3
در جلد » محمدبن يحيي«شود، چنانكه همين  نيز استعمال مي» زدن تهمت«به معناي  بهتالبتّه ماده  -4

روايت كرده دو حديث پنجم و ششم را  358و  357در صفحه » الغيبة والبهت«دوم اصول كافي در باب 
  زدن استعمال شده:  به معناي بهتان بهتكه در هر دو حديث فعل 

  من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه... -1
  .... من ذكره بما ليس فيه فقد بهته.-2

خوانيم: (بهت الرجل: قال عليه ما لم يفعله فهو  را چنين مي» بهت«نيز يكي از معاني » لسان العرب«در 
بهت فالن  –نيز آمده است: (بهته: قذفه بالباطل وافتري عليه الكذب » قرب المواردأ«مبهوت) و در 
 ».فالنا: كذب عليه
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 شود) در هوت مياطالع است با وي روبرو شده و او مب بندد و او از آن بي بر او مي
=  = أتى بالبهتان فالنا: حّريه بام يفرتي عليه من الكذب(باهت  :استآمده نيز المواردأقرب
  بست حيران ساخت). يكه بر او افتراء م را با دروغي او را بهتان زد وفالني

نكتة مهمتري كه بايد توجه خوانندگان را بدان جلب كنيم، اين است كه حديث رسواي 
اند!!.  تراشيده فوق به لحاظ سند معيوب نيست!! ويا به عبارت واضحتر براي آن سندي نيكو

در  مرتضي انصاريعدم توجه به اشكاالت متن سبب شده كه عالم مشهوري همچون شيخ 
فَاْعتَِبُوا يَا ﴿كه از كتب درسي طلّاب است، به اين حديث استناد كرده است!!  كاسبمكتب 

بَْصارِ 
َ
وِل اْل

ُ
، همواره بايد توجه داشت كه )1(ايم به همين سبب چنانكه در مقدمه نيز گفته .﴾أ

  ا).ر جد، بررسي متن بر تحقيق در سند، تقدم دارد. (فتدباحاديثدر مطالعة 
است كه او اين روايت را از فردي » سيف بن عميره«وات آن يكي از ر - 6حديث  *371617

اند. در اينجا  روايت كرده است و هر دو ضعيف» اسحاق بن عمار«فطحي مذهب به نام 
  چه كساني هستند.» كافي« احاديثوات ود كه ركنيم تا معلوم ش راوي اول را معرّفي مي

 ‡مورد لعن أئمه» كشف الرموز«به نقل از كتاب » ممقاني«را  سيف بن عميره38

روايت چنين كسي را در كتاب خود جمع كرده است!! از » كليني«معرفي كرده اما جناب 
 امام صادق :گويد جلد اول كافي كه مي 173هفتم باب  آن جمله است خبر ششم و

با او از قاتلين  :ح يا شبيه امام قائم را به مالئك نشان داد و فرمودبفرموده كه خدا شَ
زنده بودند  . در حالي كه تا زماني كه قاتلين امام حسين)2(گيرم انتقام مي حسين

  يز قاتلين آن بزرگوار در دنيا نيستند!!امام قائم ظهور نكرده و طبعاً در وقت ظهور او ن
 :گويد كه آن حضرت فرمود مي و يا در روايت هفتم همان باب از قول امام باقر

(تا به آن  نازل شد و ميان زمين و آسمان بود لهي بر امام حسينإهنگامي كه نصرت 
حضرت برسد) [مگر نصرت إلهي جسميت دارد كه الزم باشد مسافتي را طي كند و 

                                                           
 كتاب حاضر. 68ر. ك، صفحه  -1
 .7حديث  465و ص  8، حديث 260، ص 1اصول كافي، ج  -2
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ميان زمين و آسمان قرار گيرد؟!!] آن حضرت مخير شد بين اينكه ياري شود و يا 
. در صورتي كه اين )1(شدن را اختيار كرد شهادت و لقاء إلهي را برگزيند و او كشته

سخن برخالف عقل و قرآن است، زيرا خداوند براي دفع كفار و ستمگران و بسط 
مر فرموده و هدف سيدالشهداء، جهاد في اعدالت و نشر اسالم، مسلمين را به جهاد 

  شدن! اهللا بوده نه صرف كشته سبيل
و  صلقاء إلهي منافات دارد؟ آيا پيامبر و ظلمه با رمگر پيروزي مؤمنين بر كفا

و ساير اصحاب پيامبر كه در اكثر غزوات پيروز شدند به لقاء إلهي نائل  علي
جر و افي سبيل اهللا را موجب  شوند؟ پس چرا قرآن كريم صرف شركت در جهاد نمي

  شدن، مشروط نكرده است؟! ثواب الهي دانسته و آن را به كشته
نيز هدف از جهاد خويش را  پدر بزرگوار آن حضرت، يعني اميرالمؤمنين

ومن ابن  َك ی اهللا مننِّ كِّ مَ فإن يُ « :فرموده» عاصبن  عمرو«شدن ندانسته بلكه خطاب به  كشته
اگر خدا مرا بر تو و فرزند  = لكام ام وإن تعجزا وتبقيا فام أمامكام ّرش متُ قّد سفيان أجزكام بام  أيب
كنم و اگر شما  ايد مجازات مي سفيان چيره سازد، شما را به سبب كارهايي كه كرده ابي

عذاب آخرت) = مرا ناتوان ساختيد و باقي مانديد، در اين صورت آنچه در پيش داريد (
شدن را  فرماييد كه امام كشته ). مالحظه مي39نامة بالغه/ لا (نهج» برايتان بدتر است

مجرمين و بسط عدالت بوده  و تغانخواسته است بلكه هدف آن بزرگوار مجازات ب
پيرامون نظر دكتر شريعتي و كتاب  شهيد جاويداست. الزم است خوانندگان عزيز كتاب 

لعه كنند، تا بدانند اينگونه مطا را» صالحي نجفي آبادي«تأليف  دربارة كتاب شهيد جاويد
  .)2(روايات چقدر از حقيقت دور است

                                                           
 .7حديث  465و ص  8، حديث 260، ص 1اصول كافي، ج  -1
پيرامون نظر دكتر شريعتي درباره كتاب شهيد «نيست در اينجا چند سطر از آخرين صفحه كتاب بد  -2

به  گويند امام حسين كساني كه مي«، نشر نجف آباد) را در اينجا ذكر كنم: 1359(چاپ » جاويد
دانيم كه  قصد شهيدشدن حركت كرد نه به قصد تشكيل حكومت اسالمي، به سخن ذيل توجه كنند: مي

ل امام براي ديگران حجت و الگوست كه بايد تا ابد از آن پيروي كنند، حاال اگر همه كساني كه بر عم
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است كه او را  احمد بن محمد بن خالد برقياولين راوي اين حديث  - 7حديث  *3918
ف كنيم. راوي سوم يكي از دروغگويان معرو يش از بررسي حديث بعدي معرّفي ميپ

كه فاسد المذهب و » أبي الجارود«ده از راست و او نقل ك )1(»نانمحمد بن س«موسوم به 
خروج كرد و عدة بسياري » ابوالسرايا«است و با » رحوبيهس«و » جاروديه«رئيس مذهب 

حضرت او شرابخوار و با كافرين دوست بوده و  :اند از مسلمين را به كشتن داد. گفته
امام  :اند بصيرت بوده است. و گفته قلب و بياو كور :او را لعن كرد و فرمود صادق

. ابن الغضائري او را در زمرة ضعفاء )2(شغال) ناميده است= ( »رحوبس«باقر نيز او را 
كند! اينك به معرّفي  آورده. تعجب است از كليني كه مكرّراً از چنين اشخاصي روايت مي

   :پردازيم ديث مياولين راوي ح
به قول نجاشي و شيخ طوسي و غضائري  ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي

مرسل و كتب نامعتبر اعتماد كرده  احاديثكند و به  نقل مي از ضعفاء و مجروحين بسيار
خذ اه حديث را از چه كسي و زنادقه ابايي نداشته و به اينك تالغُ احاديثو از نقل 

كند، توجهي ندارد و علماي قم مدتي او را از شهر اخراج كردند. از جمله روايت  مي
» بهبودي«نقل كرده است. استاد » محمد بن سنان«فوق را از دروغگويي رسوا به نام 

پس از اينكه در روايات او تحقيق كردم، دريافتم كه وي بسياري از روايات  :گويد مي
ابوجعفر «كند. حتي  اند، نقل مي د را از كتب ساختگي كه به نام ثقات جعل كردهخو

  .)3(داند بود، او را ثقه نمي اهلخذ حديث متساكه خود نيز در » محمد بن حسن صفّار
                                                                                                                                                    

كنند تا ابد از اين الگو پيروي كنند و منظورشان اين باشد كه خود كشته شوند نه اينكه  ضد ظلم قيام مي
نوبت آن  حكومت ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسالمي تشكيل بدهند، در اين صورت هرگز

نخواهد رسيد كه اهل حق زمام حكومت را به دست بگيرند و اسالم را پياده كنند بلكه هميشه بايد 
 نيروهاي طرفدار حق كشته شوند و ستمگران همچنان حكومت كنند!!

 همين كتاب. 308براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
 .254آلثار واألخبار، هاشم معروف الحسني، دارالتّعارف للمطبوعات، ص الموضوعات في ا -2
روضه  249البتّه او رواياتي دالّ بر تحريف قرآن نيز دارد. از جمله روايت  – 109معرفة الحديث، ص  -3

 ايم. همين كتاب آورده 792كافي كه ما آن را در صفحه 
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مهمل و مجهول و » علي بن محمد بن عبداهللا«راوي نخست يعني  -8حديث  *
محمد بن «ضعيف است و او روايت كرده از » إبراهيم بن إسحاق األحمر«راوي دوم 

كه او نيز ضعيف است و هر دو را در همين جا و پيش از بررسي » سليمان الديلمي
   :كنيم روايت بعدي معرّفي مي

را شيخ طوسي در كتاب  حمري النّهاونديسحاق األإبراهيم بن إسحاق إبوأ40
فهرست، ضعيف و در دينش متّهم دانسته است. نجاشي و علّامة حلّي و ممقاني و 

اند. ولي متأسفانه در كتب مزار از او روايات بسياري  غضائري نيز او را ضعيف شمرده
  ت كند هر كس مرا زيار :فرموده نقل شده است. از جمله وي ادعا كرده كه امام رضا

در وقت پرواز نامة اعمال، در صراط  :دهم من سه جا در قيامت او را از خوف نجات مي
  )1(و نزد ميزان!!

   :اكنون ببينيم اين حديث با كتاب خدا موافق است ياخير؟ خداوند دربارة قيامت فرموده
َ َتمۡ يَوۡ ﴿ َفۡ  ٞس لُِك َنفۡ َم  ۖ  ٔٗ َشۡي  ٖس ّلِ  ٱوَ  ا

َ
ِ  َمئِذٖ ُر يَوۡ مۡ ۡل َّ ِ  ]١٩ :االنفطار[  ﴾ّ

روزي كه هيچ كس براي ديگري كاري نتواند و فرمان در آن روز مخصوص «
  ».پروردگار است

   :و حتي به رسول گرامي خويش با استفهام انكاري فرموده
                                                           

ام  . اينجانب بسيار ديده2، حديث ، باب استحباب زيارة قبر الرضا433، ص 10ج  وسائل الشيعة، -1
گويند  كه عوام از مسافرين مشهد اگر ضرر و خطري به آنان برسد و يا بيمار شوند غيرعامدانه مي

خواست خدا چنين بوده است، راضي هستم به رضاي خدا، ولي اگر يكي از صدها هزار زوار مشهد كه 
و يا اگر  .گويند لطف امام بود و يا امام شفا داد برايش بيماري مقدر فرموده، بهبود يابد، ميخداوند 
گويند امام ما را  گويند خواست خدا چنين بود ولي اگر به مشهد برسند مي به مشهد سفر كنند مي نتوانند

ر و شفايي را از امام آنكه توجه داشته باشند گويي هر شر و ضرر را از خدا و هر خي طلبيد!! يعني بي
اند، زيرا  دانند. اينان نادانسته از مجوس بدتر كرده و يا ناشي از وساطت و شفاعت او مي رضا

دانند. آيا اينان  مشركين مجوس شرور و ناماليمات را از اهريمن و خيرات و خوبيها را از اهورامزدا مي
اند و  عجيب است كه آخوندها نيز كامال خاموش دانند؟ بسيار خداوند را به قدر امام رؤوف و مهربان نمي

 ا يفعلون.ممّ  بريء إّين اشهد  اللهمّ كنند!  عوام را ارشاد نمي
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َفَمنۡ ﴿
َ
نَت تُنقُِذ َمن ِف لۡ ٱهِ َكَِمُة َحقَّ َعلَيۡ  أ

َ
فَأ
َ
 ]١٩ :الزمر[  ﴾لَّارِ ٱَعَذاِب أ

كه كلمة عذاب بر او ثابت شده؟ آيا تو آن را كه در آتش است آيا كسي را «
  ».رهاني؟ مي

   :و فرموده
وُح وَ ٱَم َيُقوُم يَوۡ ﴿ ۡ ٱلرُّ ۖ ئَِكُة َصفّٗ َمَلٰٓ ل َّ َمنۡ  ا ِ ذَِن َلُ  َّ َيَتَكَُّموَن إ

َ
ُن َوقَاَل َمٰ لرَّحۡ ٱأ

 ]٣٨ :النبأ[  ﴾اَصَوابٗ 
سخن نگويند مگر آنكه حضرت  زده بايستند و روزي كه روح و فرشتگان صف«

  ».رحمان او را رخصت دهد و گفتاري درست بگويد
م األمين و ساير مالئكه جز به إذن إلهي تكلّ كنيد كه در قيامت حتي روح مالحظه مي41
كنند و بايد صواب بگويند، يعني طبق قانون خدا سخن بگويند، حال بنگريد با  نمي

اند، هر بزهكار  و فاسدالمذهب  ها ضعيف وات آنايات ضد قرآن كه راينگونه رو
اند!! مگر در قرآن  پيشه را به اميد استخالص از عذاب الهي، روانة خراسان كرده خيانت
   :فرمايد مي إاند كه خدا دربارة همسران حضرت نوح و لوط  نخوانده
ِ ٱُهَما ِمَن نَِيا َعنۡ ُيغۡ  فََخاَنَتاُهَما َفلَمۡ ﴿ َ دۡ ٱا َوقِيَل  ٔٗ  َشۡي َّ ٰ ٱلَّاَر َمَع ٱُخ ﴾ِخلِيَ لدَّ

 ]١٠ :حريمالتّ [  
آن دو زن به آن دو [پيغمبر] خيانت كردند و آن دو [پيامبر] در برابر خدا هيچ كاري «

 با واردشوندگان داخل آتش :نيازشان ننمودند و گفته شد براي آن دو زن نكرده و بي
  ».[دوزخ] شويد
دانند كه حتما الزم باشد  هربان نميماوند متعال را به قدر امام رؤوف و آيا اينان خد

توان قرآن را  انسان به زيارت قبر امام برود تا مشمول رحمت إلهي شود؟ به هر حال نمي
   :فرمايد كه مي
 ]٢١ :الطور[  ﴾بَِما َكَسَب رَهِيٞ  رِمۡ ٱُكُّ ﴿

   :فرمايد و مي
 ]٣٨ :املدثر[  ﴾رَهِيَنةٌ  بَِما َكَسَبۡت  ُكُّ َنفۡ ﴿
  ».هر كس در گرو اعمال خويش است«
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ز شود كه در قيامت ج با اين روايات ضعيف ناديده گرفت. از قرآن چنين استنباط مي
  خورد. انسان نمي ايمان و عمل صالح به درد

ابوعبداهللا محمد بن سليمان األزدي الديلمي كنيم  ومين راوي كه معرفي ميد421920
اب بزرگ و كذّ تالاست كه او نيز از غُ» سليمان بن عبداهللا الديلمي«فرزند  البصري

اند. نجاشي  بود. علماي رجال از قبيل نجاشي و شيخ طوسي و كشي او را تضعيف كرده
است. ابن الغضائري و عالمة  ولُغُ اهلضعيف و  :فرموده» محمد«دربارة فرزند او يعني 

شود. اين مرد از  اند به او اعتماد نمي حلي و ابن داوود نيز او را از ضعفاء شمرده و گفته
ناقلين روايات تحريفيه است كه همين براي رسوايي او كافي است، از جملة روايات او 

صحابنا أمن  ةعد« :ثبت شده با اين سند» روضة كافي«در  11حديثي است كه با شمارة 
سپس ...» ..بصري عن أبيه عن أيب يالبرص يعن حممد بن سليامن الديلمعن سهل بن زياد 

   :فرمايد را خواندم كه مي ـعزوجل  ـاين قول خداوند  نزد امام صادق :گويد راوي مي
ِ ُبَنا يَنِطُق َعلَيۡ َذا كَِتٰ َهٰ ﴿  ]٢٩ :ةاجلاثي[  ﴾ قِّۚ لَۡ ٱُكم ب
  ».گويد ب ماست كه [در قيامت] عليه شما و مطابق حقيقت سخن مياين كتا«

گويد و رسول اهللا است كه ناطق  كتاب سخن نگفته و هرگز سخن نمي :امام فرمود
فدايت شوم ما  :گفتم »ينطق عليكم باحلق )1(ناابُ هذا كتّ « :به كتاب الهي است. خداوند فرموده

ولكنّه فيام حّرف  صا واهللا نزل به جربئيل عىل حمّمدهكذ« :خوانيم، امام فرمود آيه را چنين نمي
نازل كرده ولي اين  صسوگند به خدا، جبرئيل آيه را اين چنين بر محمد = من كتاب اهللا

  )2(است!!! از مواردي است كه در كتاب خدا تحريف شده
اي بگويد و آشكار   يدهبراي اينكه معلوم شود كه محال است امام چنين سخن ناسنج43

شود كه راوي با اين حديث چه ظلمي در حق امام كرده است آية مذكور و دو آيه پس 
   :آوريم از آن را مي

                                                           
 ، عالمي را گويند كه علمش به كمال رسيده باشد.كَتّاب - *
 روضه كافي نيز همين كذاب است. 435و حديث  6راوي حديث  -2
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ِ ُبَنا يَنِطُق َعلَيۡ َذا كَِتٰ َهٰ ﴿ ا  ٢٩َملُوَن َتعۡ  َتنِسُخ َما ُكنُتمۡ إِنَّا ُكنَّا نَسۡ  قِّۚ لَۡ ٱُكم ب مَّ
َ
فَأ

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُ ٱ ٰ ٱواْ لَّ ٰ  ۦۚ تِهِ ِف رَۡحَ  َربُُّهمۡ  ِخلُُهمۡ ِت َفُيدۡ لَِحٰ لصَّ ۡ ٱُز َفوۡ لۡ ٱلَِك ُهَو َذ ُمبُِي ل
ا  ٣٠ مَّ

َ
ِيَن َكَفُروٓ ٱَوأ فَلَمۡ لَّ

َ
ْ أ ٰ  تَُكنۡ  ا ا مٗ قَوۡ  َوُكنُتمۡ  ُتمۡ َبۡ َتكۡ سۡ ٱفَ  ُكمۡ َعلَيۡ  َلٰ ِت ُتتۡ َءاَي

 ۡ  ]٣١−٢٩ اجلاثية:[   ﴾رِِميَ مُّ
گويد، ما از  كه [در قيامت] عليه شما و مطابق حقيقت سخن مياين كتاب ماست «

داشتيم [و بنا به آنچه در كتاب ثبت شده دو گروه  داديد نسخه برمي آنچه انجام مي
خواهيد شد] و كساني كه ايمان آورده و كردار نيك كردند، پروردگارشان آنان را در 

اما آنان كه كفر ورزيدند رحمت خويش وارد سازد كه همان كاميابي آشكار است و 
ر ورزيديد و گروهي شد؟ و شما تكب ] آيا آياتم بر شما تالوت نمي:[بديشان گفته شود

  ».بزهكار بوديد
نيز به  29واضح است كه منظور از نطق كتاب، داللت آن است و در مقطع آية 

رساند كه منظور از كتاب، شخص  تصريح شده كه به وضوح تمام مي» استنساخ«
  تواند بود. نمي

آية اول  جلد اول كافي نقل كرده است كه امام صادق 165همين كذاب در باب 21
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين [بوالية « :را چنين تالوت كرد» معارج«و دوم سورة مباركة 

سوگند به =  صحممد عىل هكذا واهللا نزل هبا جربئيل« سپس فرمود: »] ليس له دافععيل
  )1(»!!نازل كرد صخدا، آيه را جبرئيل اين چنين بر محمد

روضة كافي آية فوق را باز به همين صورت محرف نقل كرده و  18در روايت  وهم
كند كه امام سوگند خورد كه آيه بدين صورت بر پيامبر نازل شده و همين طور  ادعا مي

وهكذا هو  صزل هبا جربئيل عىل حممد(وهكذا واهللا ندر مصحف فاطمه ثبت شده است!!! 
  ).− عليها الّسالم  –واهللا مثَبت فی مصحف فاطمة 

و خالفت او  مكي است و در آن وقت واليت علي ،در حالي كه اين سوره
  تناسب ندارد.» معارج«مطرح نبوده و ذكر اين مسأله با سياق آيات سورة 

                                                           
 .47، حديث 422، ص 1اصول كافي، ج  -1
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است كه او را در همينجا و پيش از » علي بن ابراهيم«راوي نخست  -9حديث  *22
بوده و  تالكه از غُ» نوفلي«كنيم و او روايت كرده از  بررسي روايت بعدي معرفي مي

كه قاضي » سكوني«عالمة حلي او را از مذمومين و مجروحين شمرده و او نقل كرده از 
   :ت بوده است. اينك معرفي راوي نخستسنّ اهلموصل و از 

ز مشايخ كليني است. از وي تفسيري روايي نيز باقي مانده ا علي بن ابراهيم قمي ٤٤
منقولة او غالبا خرافي و غلوآميز و  اخباراند، در حالي كه  . متأسفانه او را ثقه دانسته)1(است

داند!!! و به همين دليل به نظر ما از  مي ضد قرآن است. او كسي است كه قرآن را محرَّف
را كه بر تمام مسلمين  الكتاب) ة فاحت= (تمام ضعفا ضعيفتر است. مثال سورة مباركة حمد 

واجب بود آن را فراگيرند و هر روز آن را در نمازهايشان قراءت كنند و مردم معاصر 
اند و  شنيده مي صداهر روز در نمازهاي واجب آن را از زبان مبارك رسول خ صپيامبر

تواتر آن  اند و قل كردهو حفظ و ن را گرفته» حمد«تمام مسلمين الحقين از سابقين سورة 
اش اطمينان ندارد و صدر آية  متواتري قويتر است، اين جناب به شكل كنوني از هر خبر

 است به» وال الّضالني«يه را كه آو ذيل همين  »رصاط الذين أنعمت عليهم«هفتم را كه 
  نقل كرده است!!! »رصاط من أنعمت عليهم... و غري الضالني«صورت 

توان در  سوزني در اين سوره ترديد باشد، مي خوانندة عزيز اندكي تدبر كن كه اگر سر
كرد و تيشه به ريشة اصل اسالم زد!! آيا ناقلين چنين  تمام مطالب اسالمي و آيات قرآن ترديد

  به راستي مقصودشان از ذكر چنين روايتي چه بوده است؟!! اند؟ ي خيرخواه اسالم بودهاخبار
اند، بنا به اينگونه  لوح نادان كه عقل خود را تعطيل كرده اي ساده در زمان ما عده

 كرده و براي خود گروهي تشكيل داده و از ساير مسلمين جدا روايات، دكان تفرقه باز
خوانند!! اين است  مي» غريالّضاّلني رصاط من أنعمت عليهم.... و«اند و در نماز خود  شده

ن يچن ،ي مسلمين به ارمغان آورده!! آريارب» علي بن ابراهيم«ايتي كه جناب حاصل رو
  اند؟!  كسي را ثقه معرفي كرده

                                                           
 دانند. هايي از اين تفسير را از علي بن ابراهيم قمي نمي اند كه برخي از علماء تمام و يا الأقل قسمتمخفي نم - 1
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در حديث  ،جمله البته روايات تحريفيه كه اين جناب نقل كرده بسيار است، از آن
ذوعدل «ذوا عدل منكم فقال:  بي عبداهللاتلوت عند أ :روضة كافي از او نقل شده كه 247
  تالوت كردم  نزد امام صادق , هذا مما أخطأت فيه الُكّتاب =»منكم
 ]٩٥ املائدة:[  ﴾ ّمِنُكمۡ  لٖ َذَوا َعدۡ ﴿
  ».دو عادل از شما«

  )1(اين از اشتباهات كاتبين[قرآن] است.!!» = عادلي از شما ذوعدل منكم« فرمود:45
وات، همان منقوالت آنهاست. از اين رو به نظر به نظر ما يكي از بهترين طرق شناسايي ر

درست  ،ما اعتماد به كسي كه چنين روايتي را بدون هيچگونه مخالفتي با آن، ذكر كرده
  دانيم. احترامي به كتاب خدا مي شمردن او را نوعي مخالفت با قرآن و بي  نيست و ثقه

» علي بن ابراهيم قمي«گويند چون  است كه برخي از متعصبين ميبسيار ماية تعجب 
ايم كه از  ي را از معصومين نقل كردهاحاديثو  اخبارما « :در مقدمة تفسيرش گفته است

مؤلف  - )2(»جعفر بن قولويه«و يا چون » طريق مشايخ و ثقات به دست ما رسيده است
، پس روايات اينان »كنم عتمد نقل ميوات ممن فقط از ر« :ادعا كرده» كامل الزيارات«

از خطا  ءامبرّ قابل اعتماد است. در حالي كه پرواضح است كه اين افراد، معصوم و
اند كه در واقع چنين نبوده و يا در نقل خود به  پنداشته اند و چه بسا كسي را ثقه مي نبوده

رف اينكه اين دو تن اند، از اين رو ص خطا دچار شده و اين افراد به خطايش واقف نبوده
ل در منقوالت آنها بازدارد ل و تأماند نبايد ما را از تعقّ يا امثال آن دو كسي را ثقه پنداشته

علي بن «به صرف نقل روايتي توسط  احاديثو باعث شود كه بدون توجه به متن 
 اخبارم روايت مذكور را بپذيريم. مثال همين آقاي علي بن ابراهي» ابن قولويه«يا » ابراهيم

  كامال خرافي را به بسياري از آيات قرآن نسبت داده، از جمله دربارة آية 
                                                           

گويد:  ذكر كرده، شيخ طبرسي در أنوارالتّنزيل مي» مرآة العقول«جالب است بدانيد چنانكه مجلسي در  -1
 نما؟ اند يا دشمنان دوست دهقراءت امام باقر و صادق چنين بوده است!! آيا اينان دوستدار ائمه بو

تأليف آقاي » نامهزيارتو  زيارت«براي آشنايي با تعدادي از روايات اين جناب مراجعه كنيد به كتاب  -2
  ».قلمداران«
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َ يَسۡ ٱإِنَّ ﴿  َ ن يَۡضِ  ۦٓ َتۡحِ َّ
َ
ٗ أ ا َبُعوَضةٗ َب َمَث  ]٢٦ البقرة:[   ﴾َقَهاَفَما فَوۡ   مَّ

اي يا فراتر از آن،  بندگان] از اينكه به پشه  [براي هدايت كند همانا خداي شرم نمي«
  ».مثال زند

اين امثال را آورده است و منظور  خداوند براي علي :امام صادق فرمود :گويد مي23
است!! به نظر ما محال است كه امام  صاز پشه اميرالمؤمنين و از مافوق او، پيامبر

كه آية ترين فرد زمان بوده، چنين بگويد، زيرا پرواضح است  شناس كه قرآن صادق
شريفه در مقام آن است كه بگويد خداوند منان براي هدايت بندگان حتي از تمثيل به 
موجودي حقير كه پشه يكي از مصاديق آن است و حتي از تمثيل به موجودي كه در 

اي  پس چگونه ممكن است امام دربارة چنين آيه .حقارت فوق آن باشد، ابايي ندارد
است و در لفافه به آن دو  صاكرمو مافوق آن پيامبر  بفرمايد كه مراد از پشه، علي

نيابد در بزرگوار توهين روا دارد! ديگر آنكه ممكن نيست كه كسي چون امام صادق
ت به لحاظ حقارت است نه عظمت. به نظر ما در اين حديث حتي به كه در اين آيه فوقي

  .ظلم شده است امام صادق
آيات قرآن كريم نسبت داده، حديث ششم باب  ديگر از خرافاتي كه اين مرد به - 2

 :اين آيه را خواند كسي نزد امام باقر :گويد . اين جناب مي)1(جلد اول كافي است 93
ِ  َكَفٰ  قُۡل ﴿ ِ َشِهيَدۢ ٱب  :آن حضرت فرمود ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱُم ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ  َنُكمۡ ِن َوبَيۡ ا بَيۡ َّ

  خستين ما و برترين ما پس از پيامبر، علي است!!خداوند ما امامان را قصد كرده كه ن
راوي در اين روايت صدر آيه را كه خطاب به كفار است، حذف كرده، در  :اوال24

   :حالي كه آخرين آية سورة رعد به صورت كامل چنين است
ْ لَسۡ ٱَوَيُقوُل ﴿ ِيَن َكَفُروا ۚ َت ُمرۡ لَّ ٗ ِ  َكَفٰ  قُۡل  َس ِ َشِهيدَۢ ٱب  َوَمنۡ  َنُكمۡ ِن َوَبيۡ ا بَيۡ َّ

 ]٤٣ :الرعد[  ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱُم ِعلۡ  ۥِعنَدهُ 
خدايم  ،براي شهادت بر اين امر :تو پيامبر نيستي، بگو :گويند آنان كه كفر ورزيدند مي«

  ».كافي است و كسي كه از كتاب [آسماني همچون تورات و انجيل] آگاهي دارد
                                                           

 .229، ص 1اصول كافي، ج  -1
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ام اين سوره مكي و خطاب به كفار  نيز گفته تابشي از قرآنير چنانكه در تفس ثانيا:
فرمايد به ايشان بگو كه خدا براي  تو پيامبر نيستي، خدا مي :گفتند مكه است، آنها مي

شهادت به رسالتم و كساني كه علم به كتاب دارند كافي است. شهادت خدا به رسالت 
قرآن توسط فردي أمي است.  جا عرضةهمان ايجاد معجزه است كه در اينپيامبرش 

غيبي و ديگر مزاياست و مراد از  اخبارقرآني كه در اوج فصاحت و بالغت و داراي 
عالم به كتاب همان علماي يهود و نصاري است زيرا كتاب آنان نيز از رسالت پيامبر 
 :آخرالزمان خبر داده، در نتيجه خداوند با اين سه كتاب به نبوت پيامبرش شهادت داده

ست قرآن كه خود معجزه است، دوم انجيل و سوم تورات كه آنها نيز منشأ آسماني نخ
دارند و شهادت آنها نيز برگشت به شهادت إلهي دارد. تدبر در قرآن مؤيق اين د و مصد

معني است كه گفتيم، زيرا در آيات ديگر نيز اين مفهوم به وضوح بيان شده از جمله در 
   :خوانيم همين سوره مي

ِيَن َءاَتيۡ ٱوَ ﴿ ٓ َب َيفۡ ِكَتٰ لۡ ٱُهُم َنٰ لَّ نِزَل إَِلۡ  رَُحوَن بَِما
ُ
 ]٣٦ :الرعد[  ﴾َك أ

  ».شوند ايم از آنچه بر تو نازل شده، شادمان مي و كساني را كه بديشان كتاب [آسماني] داده«
   .كتاب برايم كافي است اهلشهادت علماي  :فرمايد در پايان سوره مي ،و به همين سبب

ِ  َفٰ كَ  قُۡل ﴿ ِ َشِهيدَۢ ٱب   ] ٤٣[الرعد:         ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱُم ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ  َنُكمۡ ِن َوَبيۡ ا بَيۡ َّ
  ».بگو: خدا و كسي كه نزد او علم كتاب است براي شهادت بين من و بين شما كافي است«

همچنين خداوند در سمودهر مكي بسياري به اين موضوع اشاره كرده است، از آن جمله فرو:   
ِيَن َءاَتيۡ ٱ﴿ بۡ َكَما َيعۡ  ۥرِفُونَهُ َب َيعۡ ِكَتٰ لۡ ٱُهُم َنٰ لَّ

َ
ٓ رِفُوَن أ  )1(]٢٠ األنعام:[  ﴾َءُهمۡ َنا

  ».شناسند ايم او را همچون پسران خويش مي كساني را كه بديشان كتاب [آسماني] داده«
   :و نيز فرموده

ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱ﴿  ٱلَِّبَّ ٱلرَُّسوَل ٱلَّ
ُ
َّ ۡل ِي َيُِدونَهُ ٱ ّمِ ٰ لَّوۡ ٱِف  ُتوًبا ِعنَدُهمۡ َمكۡ  ۥلَّ ِة َر

 ]١٥٧ األعراف:[  ﴾ِنيلِ ۡلِ ٱوَ 
  كنند كه [اوصاف] او را در  اي پيروي مي همانان كه از فرستادة پيامبر درس ناخوانده«
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  ».يابند تورات و انجيل نزد خود نوشته مي
   :و نيز فرموده

 ٱلَِف ُزبُرِ  ۥنَّهُ ﴿
َ
لَِي ۡل َو لَمۡ  ١٩٦وَّ

َ
َُّهمۡ  أ ن َيعۡ  يَُكن ل

َ
ٰٓ إِسۡ  ُؤاْ بَِنٓ ُعلََمٰٓ  ۥلََمهُ َءايًَة أ ﴾ ءِيَل َر

 ]١٩٧−١٩٦ :الشعراء[  
ايشان اين خود دليل نيست كه هست، آيا بر پيشينيان بو همانا [اوصاف] او در كت«

  ».اسرائيل از او اطالع دارند؟ علماي بني
   :و نيز فرموده

ِ ٱ ﴿ اْ قَالُوٓ  ِهمۡ َعلَيۡ  َلٰ َذا ُيتۡ  ٥٢ِمُنوَن يُؤۡ  ۦُهم بِهِ  ۦلِهِ َب ِمن َقبۡ ِكَتٰ لۡ ٱُهُم َنٰ يَن َءاَتيۡ لَّ
ٓ لَۡ ٱإِنَُّه  ۦٓ َءاَمنَّا بِهِ  ّبَِنا  ]٥٢ :القصص[  ﴾قُّ ِمن رَّ

آورند و  ايم به قرآن ايمان مي كساني كه پيش از اين ايشان را كتاب [آسماني] داده«
بدان ايمان آورديم، همانا آن حق  :گويند ت إلهي] بر ايشان تالوت شود ميچون [آيا

  ».است و از جانب پروردگارمان است
   :و نيز فرموده

ِيَن َءاَتيۡ ٱفَ ﴿  ]٤٧ :العنكبوت[  ﴾ۦِمُنوَن بِهِ َب يُؤۡ ِكَتٰ لۡ ٱُهُم َنٰ لَّ
  ».آورند ايم، بدان ايمان مي پس كساني كه بديشان كتاب [آسماني] داده«
   :نيز فرمودهو 
َ يَرۡ ﴿ وتُواْ ٱتَاَب َو

ُ
ِيَن أ  ]٣١ :املدثر[  ﴾َب ِكَتٰ لۡ ٱلَّ

  ».كنند آنان كه بديشان كتاب [آسماني] داده شده در آن ترديد نمي«
 صكتاب گواهي دادند كه محمد اهلچنانكه در تاريخ مضبوط است تعدادي از علماي 

سالم شواهد بسياري هست كه رسول خداست و به آن حضرت ايمان آوردند، در تاريخ ا
داد، از آن جمله ماجراي  كتاب ارجاع مي اهلرسول خدا منكرين نبوت خود را به علماي 

  .)1(دادن او به رسالت پيامبر و اسالم آوردن او مشهور است عبداهللا بن سالم و شهادت

                                                           
ترجمه فضل  عبداالحد داوود، تأليف محمد در تورات و انجيلاب در مورد بشارات عهدين، مطالعه كت -1
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ي با توجه به مطالب باال آيا صحيح است كه عاقلي از تمام اين آيات و حقايق تاريخ
ُم ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿از  همقصود آي :ضعاف بگويد اخبارنظر كند و با تبعيت از   صرف

است كه در زمان نزول برخي از اين آيات هنوز به سن تكليف  علي ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱ
نرسيده و يا نوجواني نوخط بود و در خانة پيامبر بزرگ شده بود؟ آيا ممكن است پيامبر 

 اگر رسالت مرا باور نداريد شهادت پسرعمويم علي :مايدبه كفار مكه بفر صاكرم
اند كافي است؟! آيا ممكن بود كفاري كه در اوائل  و فرزندان او كه هنوز تولد نيافته

را بپذيرند؟  صرسالت محمد بعثت، نبوت پيامبر را قبول نداشتند، با شهادت علي
چنين  حضرت باقرالعلوم كردند؟ آيا ممكن است آيا گويندة اين كالم را تمسخر نمي

  سخن بگويد؟ آيا آن بزرگوار با امثال اينگونه سخنان به باقرالعلوم شهرت يافت؟
به كتب روايي ما تحميل شده، » علي بن ابراهيم«از جمله خرافاتي كه توسط  -325

  روضة كافي دربارة آية:  15خبر شمارة 
﴿ ٓ ا ْ بَ  فَلَمَّ وا َحسُّ

َ
 أ

ۡ
ٓ أ ْ وَ َ تَرۡ  ١٢ُكُضوَن َها يَرۡ إَِذا ُهم ّمِنۡ  َسَنا ٰ ِجُعوٓ رۡ ٱُكُضوا َ ِ ْ إ ٓ  ا تۡ  َما

ُ
 ُتمۡ رِفۡ أ

 ]١٣−١٢ :األنبياء[  ﴾لُونَ  َٔ تُۡس  لََعلَُّكمۡ  ِكنُِكمۡ فِيهِ َوَمَسٰ 
يزيد و به گريختند، مگر اگاه از ديارشان ميپس چون عذاب ما را احساس كردند، ن«

، باشد كه هايتان بازگرديد را فراخي داده شده بود، و به خانه سوي آنچه در آن شما
  »مورد پرسش قرار گيريد.

يابد كه آيات آن مربوط به  است. كسي كه سوره را از آغاز مطالعه كند به سادگي درمي
 حضرت باقرالعلوم :گويد انصاف مي اند، اما راوي بي كساني است كه منكر نبوت

أميه به شام  گامي كه امام قائم قيام كند كساني را به دنبال بنيهن :دربارة اين آيه فرمود
تا نصراني نشويد شما را  :گويند گريزند روميان به آنها مي فرستد، آنان به بالد روم مي مي

آنها را در سرزمين خويش  كنيم و برگردنشان صليب آويخته و به سرزمينمان وارد نمي
آيند روميان مصالحه و أمان  ئم بر ايشان فرود ميپذيرند، هنگامي كه اصحاب امام قا مي
گويند تا آنان را كه از ما نزد شما هستند به ما تحويل ندهيد،  طلبند، اصحاب مي مي

   :دهند، لذا خداوند فرمود آنها نيز پناهندگان را تحويل مي :كنيم، و فرمود چنين نمي
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ٰ ِجُعوٓ رۡ ٱُكُضواْ وَ َ تَرۡ ﴿ َ ِ ٓ  اْ إ تۡ  َما
ُ
 ﴾لُونَ  َٔ تُۡس  َلَعلَُّكمۡ  ِكنُِكمۡ فِيهِ َوَمَسٰ  ُتمۡ رِفۡ أ

 ]١٣ :األنبياء[  
هايتان  يزيد و به سوي آنچه در آن شما را فراخي داده شده بود و به خانهمگر«

  ».بازگرديد، باشد كه مورد پرسش قرار گيرد
د مور امام قائم با اينكه خود به محل گنجهايشان آگاهتر است، از آنان در :و فرمود

   :گويند آنان مي :پرسد و فرمود گنجهايشان مي
﴿ ٰ ٓ َويۡ َي ٰ َك َدعۡ َفَما َزالَت تِّلۡ  ١٤لِِمَي إِنَّا ُكنَّا َظٰ  لََنا ٰ  ُهمۡ َو َحِصيًدا  ُهمۡ َنٰ َجَعلۡ  َحتَّ

 ]١٥−١٤ :األنبياء[  ﴾ِمِدينَ َخٰ 
را درو  ايم، پس همواره اين ندايشان بود تا اينكه ايشان اي واي بر ما كه ستمگر بوده«

  .با شمشير!!» شده و خاموش ساختيم
أميه باقي نمانده و هنوز امام قائم  در حالي كه امروز قرنهاست كه اثري از آثار بني

مويان در مورد ااند! و امام قائم از  اميه نيز به روميان پناهنده نشده ظهور نكرده و بني
  گنجهايشان پرسش نكرده است!

اي است كه به آية زير نسبت داده  ابراهيم خرافه ديگر از شاهكارهاي علي بن - 4
بارة كساني است كه زماني  و در سياق آيات قتال و در» نساء«است. آية مذكور در سورة 

امام  :گويد مدتي صبر كنند و به جنگ اقدام نكنند، اما راوي مي :به ايشان گفته شده بود
  :در مورد آية صادق
لَمۡ ﴿
َ
َ  أ ِ ِيَن قِ ٱتََر إ وٓ  يَل لَُهمۡ لَّ يۡ ُكفُّ

َ
 ]٧٧ :النساء[  ﴾ِديَُكمۡ اْ أ

  »داريد.  فته شد [از جنگ] دست نگهآيا نديدي كساني را كه به ايشان گ«
  )1(يعني زبانتان را نگه داريد! :فرمود
نفرمود؟ چه دليلي براي اين كار » = زبانهايتان مْ كُ تَ نَ ِس لْ أَ «چرا خداوند خود  :پرسيم مي

يۡ ﴿ وجود داشت كه خداوند
َ
بفرمايد و سپس امام بفرستد كه به » دستهايتان = ﴾ِديَُكمۡ أ

بوده است؟ مهمتر اينكه اگر آيه به معنايي باشد كه راوي  »مْ كُ تَ نَ ِس لْ أَ «بندگان بگو منظورم 
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ْ ﴿ :فرمايد گويد، معناي مذكور با ادامة آيه كه مي  مي اهلج قِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ و نماز به پا « ﴾لصَّ

ويش را نگاه دارند و سكوت خشود كه مؤمنين زبان  سب نيست، چگونه ميمتنا ».داريد
كنند و در عين حال نماز به پادارند. خالصه آنكه اين معنا هيچ تناسبي با آية مذكور و 

  بالغت قرآن ندارد.
 دخوجالب است خوانندة عزيز بداند كه وي يكي از كساني است كه در تفسير  -526
دانم دربارة امثال  اتهام قرار داده است. مناسب مي در مظانّ ـنعوذ باهللا  ـو طلحه را  عائشه

 :گويد را بياورم. وي مي» عبدالجليل قزويني«هام نادرستي سخن اين روايت و چنين اتّ
»ب و عين جواب اين كلمات كه كفر و ضاللت و بدعت و دروغ و بهتان و لغو و تعص

اوال صدهزار لعنت خدا  :نيك فهم بايد كردن ـ نعوذ باهللا منها  ـالحاد است زندقه و ماية 
يان بر آن كس باد كه اين زمين و آسمان و همة فرشتگان و آدميان و جنّ اهلو رسول و 
و اين اعتقاد كند كه غبار فواحش بر دامن زنان رسوالن خداي تبارك و  ،مذهب دارد

اند و به  هات المؤمنينماكه  صامن زنان مصطفيتعالي نشيند بر عموم، و خصوص بر د
وبر آن  ،ضعاف آن بر آن كس باد كه چنين تصنيف سازد و دروغ بر علماي شيعه نهدا

باد كه در اين باب  سروا دارد، و بر آن ك صكس باد كه چنين تهمت بر زنان رسول
نويسد و گويد و كند و بر آن نامعتمد باد كه چنين دروغي بر مسلمانان نهد و  ه ميتقي

. ديگر آنكه ....كردن بحق محمد وآله الطّاهرين و به روا دارد بر عوام و غافالن تلبيس
و طلحه  )1(تر داشته است را از جان عزيزتر و دوست صرسول معلوم است كه عائشه

مردي دميم الخلقه بود و آن كس را كه معشوق دو عالم در كنار باشد كه خورشيد تابان 
  .)2(».....به رشك آيد، ديده بر طلحه چون گشايد؟ حاشا عنها از جمال وي

   امام كاظم :گويد هاي انحراف علي بن ابراهيم روايتي است كه مي از نشانه -64627
  

                                                           
 تأليف كرده است.» يه عايشهفي تنز«كند كه كتابي به نام  كتاب خود اشاره مي 295عبدالجليل در ص -1
 به بعد. 293النقض، عبدالجليل قزويني، ص  -2
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به  و ر نمود كه يا من فدا شوم يا شيعيانخدا بر شيعه خشم گرفت و مرا مخي :فرمود
  .)1(خدا سوگند كه من با فداكردن خودم، ايشان را حفظ كردم

يكي از توجيهات اليتچسبك كه مجلسي براي اين روايت بافته، اين است كه چون 47
شيعيان چنانكه بايد از آن حضرت اطاعت نكردند و اين موجب شد كه امثال هارون بر 

خداوند بر شيعيان غضب فرمود؟ در حالي كه اين همه در  مردم مسلط شوند از اين رو
   :خوانيم كه قرآن مي
﴿ ٓ ا َجا مۡ َولَمَّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َمَعهُ ٱا وَ َنا ُهودٗ ُرنَا َنَّيۡ َء أ   ]٥٨ :هود[    ﴾ّمِنَّا ةٖ بِرَۡحَ  ۥلَّ

چون فرمان [عذاب] ما بيامد، به رحمت خويش هود و كساني را كه با او ايمان آورده «
  ».                  بودند نجات بخشيديم

ا﴿ ۡمُرنَا َنَّۡيَنا َصٰلِٗحا وَ  فَلَمَّ
َ
ِينَ ٱَجآَء أ   ]٦٦[هود:     ﴾بِرَۡحَةٖ ّمِنَّا ۥَءاَمُنواْ َمَعهُ  لَّ

چون فرمان [عذاب] ما بيامد، به رحمت خويش صالح و كساني را كه با او ايمان «
           ».         آورده بودند نجات بخشيديم

ا﴿ ۡمُرنَا َنَّۡيَنا ُشَعۡيٗبا وَ  َولَمَّ
َ
ِينَ ٱَجآَء أ  ]٩٤[هود:    ﴾بِرَۡحَةٖ ّمِنَّا ۥَءاَمُنواْ َمَعهُ  لَّ

چون فرمان [عذاب] ما بيامد، به رحمت خويش، شعيب و كساني را كه با او «يعني: 
  ».                  ايمان آورده بودند نجات بخشيديم

قومي مشمول غضب الهي  هرساند كه هرگا مي ها آية مشابه آنها هآيات فوق و د
كند، از اين رو  شوند، حق متعال مؤمنين و رهبرانشان را از عذاب خويش حفظ مي

فدا شد تا گناهان پيروانش آمرزيده  حيان كه معتقدند عيسييبرخالف خرافات مس
، فردي مؤمن و متقي و ادل بر گروهي غضب نمايدع شود، بنا به منطق قرآن اگر خداي

ورزد، فداي قوم  انجام وظيفة خويش قصور نمي را كه در مقام مانند امام كاظم عالي
  كند. متعال عالي را فداي داني نمي  كند به عبارت ديگر حق عاصي نمي

را كه عقيدة رايج مسيحيت » فداء و آمرزش«مالحظه كنيد كه چگونه همان خرافة 
  اند! ميان مسلمين ترويج كردهدر  ‡بيت اهلاست به نام 
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امام  :گويد زير است كه مي *يكي هم افسانة ،هاي شنيدني علي بن ابراهيم از قصه -728
در سن ده سالگي گروهي از شيعيان را به حضور پذيرفت و در يك مجلس  جواد

  )1(داد!!! ) به سي هزار سؤالي كه از او پرسيدند پاسخيف جملس واحد= (
دقيقه است و اگر سائلين در طول  1440روز  خوانندة عزيز اندكي تدبر كن كه يك شبانه48

اين مدت هيچ نخورده و نخوابيده و حتي نمازهاي پنجگانه را نخوانده باشند و براي پرسش 
سؤال بپرسند، پس  1500اند  توانسته هر سؤال فقط يك دقيقه صرف كرده باشند حتي نمي

شود، امام چگونه توانسته در يك مجلس به  صرف نظر از وقتي كه براي پرسيدن صرف مي
كرد  سي هزار سؤال جواب بگويد؟ عالوه بر اين اگر كودكي ده ساله چنين كاري مي

اند  پيچيد نه آنكه فقط پدر و پسري كه به تحريف قرآن قائل اش قطعا در تمام شهر مي آوازه
ناب علي ابن ابراهيم و پدرش از آن باخبر شوند! نكتة مهم آن است كه توجه كنيم يعني ج

در نقل اين افسانه جز نام علي بن ابراهيم و پدرش نام راوي ديگري مذكور نيست و 
مسؤولي(فتأمل) .)2(اي فقط بر عهدة اين دو راوي است هت نقل چنين قص  

                                                           
  ها را حديث بناميم. حيف است كه اينگونه افسانه - *
 ا صحيح ندانسته است.اين حديث ر» بهبودي«جناب  - 7، حديث 496، ص 1اصول كافي، ج  -1
ستيزي برخي از علماي مشهور و محترم ما  روايت فوق نمونه خوبي است تا با شدت تعصب و حق -2

ج اخلرافات «كه بايد او را » مجلسي«آشنا شويد. با اينكه روايت مذكور بسيار مفتضح است اما  مروِّ
يه كند، از جمله گفته است كه بايد ناميد به تعصب تمام كوشيده است اين روايت را توج »وحارس البدع

وجه و برخالف ظاهر است  اين عدد را بر مبالغه و اغراق حمل نمود، در حالي كه اين توجيه كامال بي
و » آالف = هزارها«و » مئات = صدها«و يا » ها عشرات = ده«زيرا در اين گونه موارد الفاظي نظير 

  استفاده شود.» الثين الف = سي هزارث«شود، نه آنكه از لفظ  نظاير آن استعمال مي
هزار  هاي آن حضرت كليات و قواعد عمومي بوده كه از آن جواب سي ديگر آنكه گفته است: جواب

شده، اين سخن آشكارا خطاست زيرا از قواعد عمومي، مسائل جزئي نامحدودي  مسأله جزئي معلوم مي
  مقيد و محدود كنيم. آيد و دليل نداريم كه آن را به عدد سي هزار به دست مي

ديگر آنكه گفته است منظور از مجلس يك دوره مجلس بوده!! اين نيز اجتهاد در برابر نص است و به 
  هيچ وجه با لفظ (في مجلس واحد) سازگار نيست.
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ه تعدادي از آنها را در صفحات آينده و بن ابراهيم بسيار است ك ه اباطيل عليالبتّ
  حديث از افاضات اين جناب است!! 9خواهيد ديد. در باب مذكور،  165خصوصا در باب 

  مجهول و مشترك است. » احمد بن محمد«وات آن يكي از ر -10حديث  *
است كه در » احمد برقي«اين حديث مرفوع و يكي از راويان آن  -11حديث  *
  ايم. او آشنا شده ات گذشته باحصف

همچون حديث پيشين مرفوع است. در اين خبر، راوي متّصل به امام  -12حديث  *4929
قائل به  ـنعوذ باهللا  ـزنديق و مدتي » ابوشاكر«است كه مدتي شاگرد  هشام بن الحكم
چنين پيداست كه وي از افتراء بر امام اباء  اخبارتعالي بوده!! و از جسميت خداي 

قرار گرفته و حتّي در خطاب  و حتّي مورد غضب و نفرين امام كاظم )1(نداشته
هفدهم همين حديث نيز امام او را غافل از خدا و مطيع هوي و هوس دانسته است. 

   :و اما متن حديث .)2(نيز از وي اظهار بيزاري فرموده است حضرت هادي
ْولُواْ  =( خداوند خردمندان :فرمايد مي امام كاظم ،دهم حديثبدان كه در بند 

ُ
أ

 ٱ
َ
   :آنان را به بهترين زيور آراست و فرمود د ورا به نيكوترين وجه ياد فرمو )بِ َبٰ لۡ ۡل

                                                                                                                                                    
كوشند تا از خرافات دفاع كنند!! خوشبختانه در توجيه اين حديث (برخالف  مالحظه كنيد كه چگونه مي

 .ةمن العصبيّ  بك هم نعوذاللّ اند.  كافي) به مسأله اشتباه نساخ متشبث نشده 2جلد  634، ص 28روايت 
 .1، حديث 104، ص 1ر.ك، اصول كافي، ج  -1
شيخ صدوق، تصحيح هاشم الحسيني، مكتبة  التّوحيد – 7، حديث 106، ص 1ر. ك، اصول كافي، ج  -2

چنين است: » صدوق« شيخ بنا به نقل، حديث أخير 20حديث  104و ص  8حديث  100الصدوق ص 
هشام «قول بقول أ إّين  :وقلت له عن الّتوحيد, احلسن علّی بن حمّمد بن علّی بن موسی الّرضا سألُت أبا«... 

اهللا ـ عزوجل ـ جسم, نحن  نأمن زعم  ,ّنه ليس منّاإ, فغضب عليه السالم ثم قال: مالكم ولقول هشام, »بن احلكم
درباره  از امام هادي =ّن اجلسم حمدث, واهللا حمدثه وجمسمه إ !دلف أيببن ا اآلخرة, ياو نياالّد  ه برآء يفمن

گويد، آن حضرت خشم گرفت  م ميگويم كه هشام بن الحك  توحيد پرسيدم و گفتم كه من نيز همان را مي
در دنيا و  و آنگاه فرمود: شما را به قول هشام چه كار؟ هر كه بپندارد كه خداوند عزوجل جسم است ما

كننده اشياء و بخشنده  همانا جسم حادث است و خداوند ايجاد»! دلف ابن ابي«آخرت از او بيزاريم، اي 
 ».جسميت به آنها است
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ٰ ٱوَ ﴿ ٞ  ۦِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ ۗ ِعنِد رَ  ّمِنۡ  ُكّ ٓ  ّبَِنا َّ ِ ُر إ كَّ ْولُواْ  َوَما يَذَّ
ُ
أ

 ٱ
َ
 ]٧ :آل عمران[  ﴾بِ َبٰ لۡ ۡل

چه [چه آيات محكم و  ايم همة آن بدان ايمان آورده :گويند دانش مي و ثابتان در«
  ».گيرند ز خردمندان پند نمينزد پروردگار ماست و ج آيات متشابه] از

  ناي مع ،در اين روايت كنيد امام چنانكه مالحظه مي
ٰ ٱوَ ﴿  ]٧ :آل عمران[  ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ

كافي به پيغمبر و امام  80باب  احاديثرا برخالف » آل عمران«در آية هفتم سورة 
ٰ ٱ﴿منحصر نكرده، همچنين لفظ  ُ ٱ﴿را به كلمة  ﴾ِسُخونَ لرَّ معطوف ننموده و آن را  ﴾َّ
اقض رواياتي كه نقل كرده توجه شود كليني به تضاد و تن جدا ذكر كرده است. معلوم مي

ٰ ٱ﴿كه بگويد منظور از  اين است 80نداشته است زيرا هدف روايات باب  ِسُخوَن ِف لرَّ
دانند و اين جز با  اند و عالوه بر خدا، آنان نيز تأويل آيات متشابه را مي هائم ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ

ٰ ٱ﴿دانستن لفظ  معطوف ُ ٱ﴿به كلمة  ﴾ِسُخونَ لرَّ . عالوه بر اينكه در اين ممكن نيست ﴾َّ
  و غير ايشان گرفته است. ‡امام آيه را به معنايي اعم از ائمه  ،روايت
» سهل بن زياد«وات آن حديثي مرفوع است، به اضافه اينكه يكي از ر -13حديث  *

  .)1(ايم نيز ضعيف است. او را در صفحات قبل معرفي كرده
است. جالب است بنا به اين  راويان آن مجروح و سند آن معيوب -14حديث  *

 انـام بيـرد ولي هنگـل عطا كـلشكر به عق 75خداوند  :فرموده ادقـامام ص ،حديث
  لشكر ذكر كرده است!! 78مطلب، 

وات اين حديث مجلسي اين روايت را مرسل دانسته است. يكي از ر -15حديث 5030 *
تماما واقفي » فضال«است كه واقفي مذهب بوده، البته خاندان  بن علي بن فضال حسن
امامي نيست و هر  عقيده دارند پس از حضرت موسي بن جعفر» واقفيه«اند.  مذهب

                                                           
 كتاب حاضر. 78ر. ك، صفحه  -1
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كالب «دين است. علماي شيعه آنها را  اب و بيكس ادعاي امامت كند مفتري و كذّ
  خوانند. مي» ديده ممطوره = سگان باران

جعالين حديث دسته گل به  )1(لب است بدانيد چنانكه در مقدمه نيز اشاره كرديمجا
اند و از قول همين واقفي مذهبان، براي زيارت قبر امام رضا و امامان بعد از او،  آب داده

ة مذكور را قبول اند، يعني از همان كساني كه ائم حد و حساب نقل كرده هاي بي ثواب
همان امامان از  اند كه ثواب زيارت قبورِ يت ساختهاند روا دانسته ابندارند و آنها را كذّ

كه دشمن حضرت علي » حسن فضال«از همين  ،هزار حج بيشتر است!! به عنوان نمونه
اي است  در خراسان بقعه :اند كه آن بزرگوار فرمود بوده روايت كرده الرضا بن موسي

جا همواره تا قيامت فوجي از آسمان شود، در آن كه زماني محل رفت و آمد مالئكه مي
در سرزمين طوس  :آن كدام بقعه است؟ فرمود :فرود آيند و فوجي باال روند! پرسيدم

هاي بهشت است، كسي كه در آنجا مرا زيارت كند مانند كسي  قرار دارد كه باغي از باغ
را زيارت كرده باشد و خدا برايش ثواب هزار حج مقبول و  صاست كه رسول خدا

  )2(زار عمره نويسد وروز قيامت من و پدرانم شفيعش خواهيم بود!!ه
هر كس مرا زيارت كند ما  :فرمود اند كه امام رضا و باز از قول او روايت كرده

شويم و هر كس را كه ما شفاعت كنيم گرچه گناهانش به قدر گناهان جن و  شفيع او مي
  )3(انس باشد، نجات يابد!!

ود پيغمبر و امام در زمان حياتشان ثواب يك حج نداشته، زيارت خ :نگارنده گويد
پس چگونه زيارت قبر آنان ثواب هزار حج خواهد داشت؟! آيا اين استهزاء به حج كه 

كه چرا پيامبر نسبت آيات زيادي از قرآن در اهميت آن نازل گرديده، نيست؟ ديگر اين
 ب نفرمود؟ آياهايي به اصحا خويش و نزديكانش چنين توصيهبه زيارت قبر 

  حد و حصر برخوردار شوند؟! هاي بي خواست آنها از اين ثواب نمي
                                                           

 همين كتاب. 48ر. ك صفحه  -1
 .4، حديث 445، ص ، باب استحباب زيارة الرضا10ج  وسائل الشيعة، -2
 .11، حديث 436، ص ، باب استحباب زيارة قبر الرضا10وسائل الشيعة، ج  -3
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» ابن فضال«متأسفانه در كتب كليني و شيخ حر عاملي و سايرين روايات بسياري از 
را كه مشايخ صدوق » مسائل حسن بن فضال«نيز كتاب » بهبودي«نقل شده است. استاد 

  .)1(داند مياند، مدسوس و جعلي  از آن روايت كرده
نيز فطحي مذهب و ضعيف است. چنانكه » علي بن حسن فضال«پسر اين مرد يعني 

برادر امام كاظم) قائل = » (عبداهللا أفطح«امامت  هاند، وي ب محقق فاضل آقاي قلمداران نوشته
جعفر «وي به امامت  ،بود و حتي در اثبات امامت او كتابي تأليف كرده است. عالوه بر اين

  اب معروف است) نيز قائل بود!فرزند امام هادي كه در ميان ما به جعفر كذّ= ( »بن علي
محمد = » (السرائر«عالمة حلي او را فاسدالمذهب و ضعيف شمرده و مؤلف كتاب 

 :خوانده و دربارة پدر و خاندان وي نوشته است» كافر ملعون«بن ادريس) او را 
  اهي از سران ايشان است.فضال همگي فطحي مذهب و حسن فضال در گمر بني

شهيد ثاني نيز وجود اين پدر و پسر يعني علي بن حسن فضال و پسرش در سند 
  .)2(است  روايات را موجب ضعف آن دانسته

علي بن «متأسفانه كتب روايي ما به روايات اين دو تن آلوده است. از جمله همين 51
خدا  :فرمود صگفته است كه رسول خدا )3(پانزدهم كافي روايت 168در باب » فضال

 برايم امتم را در [عالم] طين مجسم فرمود و همچنانكه اسماء را به حضرت آدم
آموخته بود به من نيز اسامي ايشان را آموخت سپس صاحبان پرچم از مقابلم عبور 

فرمود  و شيعيانش استغفار كردم و پروردگارم به من وعده كردند و من براي علي
كه يك خصلت را دربارة شيعة علي عملي سازد و مؤمنان آنان را بيامرزد و گناهان 

  صغيره و كبيرة ايشان را به حسنه تبديل نمايد!!

                                                           
 .263معرفة الحديث، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ص  -1
 قرآن حقايق عريان در اقتصادبراي آشنايي تفصيلي با اين پدر و پسر رجوع كنيد به كتاب گرانقدر  -2

 به بعد. 189)، تأليف استاد حيدرعلي قلمداران، ص زكات(
 اند. اين روايت را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  – 444و  443، ص 1اصول كافي، ج  -3



   
  

 

119 

مگر شيعة علي مؤمن و كافر دارد كه خدا وعده كرده مؤمنان ايشان را  :پرسيم مي52
ست كه موجب فريب شيعيان شده و عوام ايشان گمان بيامرزد. امثال اينگونه روايات ا

كنند كه گناهانشان در صورت اظهار ارادات به بزرگان دين تبديل به حسنات  مي
  شود!! درحالي كه بنا به آيات قرآن هر كس در گرو عمل خويش است. مي

است كه از » نوفلي«ديگري  و» سهل بن زياد«يكي از روات آن  -16حديث  *
  ت بوده است.سنّ اهلاست كه قاضي موصل و از » سكوني« و ديگريبوده  تالغُ

ضد عقل و قرآن  اخباراست كه » علي بن ابراهيم«نخستين راوي آن  -17حديث  *
درست بن «از ضعفاء و راوي بعدي » عبيداهللا الدهقان«وات بسيار دارد و يكي ديگر از ر

  است!» ممطورهكالب «واقفي و يا به قول علماي رجال از » منصور أبي
ابوهاشم «است. راوي ديگر آن » علي بن ابراهيم«اولين راوي آن  - 18حديث  *53

و و لُاند اما رواياتي كه از او نقل شده داراي غُ است. گرچه او را ثقه قلمداد كرده» جعفري
هر چند وي راوي و صاحب كتاب نبوده » بهبودي«به قول آقاي كتاب خداست.  ضد اكثراً

ارتفاع  و ولُحال روايات او داللت بر غُ ي اند، علي أ اما به نامش كتاب و روايت جعل كرده
كنند بلكه فقط ضعيفاني از قبيل اسحاق بن محمد  او روايت نمي وات عالم و ثقه ازدارد. ر

كنند [و  .. از او حديث نقل مي..د صيرفي و برقي ونخعي و سهل بن زياد و محمد بن ولي
دهند]. اگر انتساب كتاب منسوب به او را صحيح  ات خود را به او نسبت مييا جعلي

ش قابل استناد نخواهد احاديثبدانيم، روايات آن، موجب قدحي عظيم است و در نتيجه 
   :آوريم در اينجا ميا ر» ابوهاشم« احاديث. در تأييد سخن ايشان چند نمونه از )1(بود

ريگي در دهان گذاشت  حضرت هادي :گويد كاذيب او آن است كه ميااز جمله 
در دهان خود گذاشت آنگاه به هفتاد و سه زبان دنيا دانا » ابوهاشم«و مكيد سپس آن را 

  )2(گرديد!!

                                                           
 .251معرفة الحديث، ص  -1
 .367، ص 2منتهي اآلمال، چاپ اسالميه، ج  – 718، ص 2سفينة البحار، شيخ عباس قمي، چاپ نجف، ج  - 2
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زبان دانا شده است، مگر راوي از كجا فهميد كه ابوهاشم به هفتاد و سه  :اوال54ً
ابوهاشم برايش به هفتاد و سه زبان سخن گفت؟ گيرم كه ابوهاشم چنين كرده باشد (كه 

گويد  آشنا بود كه بفهمد او درست سخن مي نكرده است) مگر او با هر هفتاد و سه زبان
ام يا خير؟ ديگر آنكه فائدة اين معجزه چه بود؟ اگر قرار باشد كه به مكيدن چيزي كه ام

بايست تمام همسران رسول  مكيده است كسي عالم زبان شود در اين صورت مي
خوردند عالم  كوزه و غذاي آن حضرت مي و برخي از اصحابش كه از كاسه و صخدا

  به هفتاد زبان باشند و زوجات او كه آب دهان او را مكيدند به هفتصد زبان تكلم كنند!!
كلمة  از ]46 :النساء[» طعن در دين«يهوديان به منظور  ،انكه در قرآن آمدهچن :ثانيا55ً

بردند، سوءاستفاده كرده و اين كلمه را به معناي  كه مسلمين نيز بكار مي» َراِعَنا«
دانست و  گفتند، اما رسول خدا نمي مي صاكرمنامطلوبي كه در عبري داشت به رسول 

فهميد تا اينكه سعد  عني ما را رعايت كن) از آن ميهمان معنايي را كه در عربي دارد (ي
   :بن معاذ شنيد و مقصودشان را فهميد و با آنان تندي كرد و آية

﴿ ٰ  ]١٠٤ البقرة:[  ﴾نَانُظرۡ ٱِعَنا َوقُولُواْ َ َتُقولُواْ َر
ٰ  :مگوييد«   )1(»* نَانُظرۡ ٱ :و بگوييد ِعَناَر

يا با مكيدن  كه چندين زبان را بداند و اي نياورد نازل شد. اما رسول خدا چنين معجزه
!! حتي پيامبر به )2(چيزي و گذاشتن آن در زبان اصحابش به آنان زبان بيگانه بياموزد

من از يهود در اينكه قرآن  :بگذارد به او فرمود زيد بن ثابتجاي آنكه ريگي در دهان 
  را به زبان خود تحريف كنند بيمناكم برو زبانشان را ياد بگير.

                                                           
 يعني ما را در نظر بدار. - *
دانست، پس چرا پيامبر  منطق مرغان را مي توان گفت كه حضرت سليمان بايد توجه داشت كه نمي -2

ي مخصوص به خويش دارد و  اش معجزه اكرم چنين نباشد؟ زيرا هرپيغمبري به تناسب شرايط زمانه
در گهواره سخن نگفت و حضرت  بدون پدر به دنيا نيامد و حضرت موسي پيامبراكرمهمچنانكه 

 توان بدون دليل، معجزه هر پيامبري را به ساير انبياء نسبت داد. عصا را مار نكرد، پس نمي عيسي
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گويد:  مي يگر از روايات ابوهاشم اين حديث خرافي است كه از قول امام جوادد
هاي بهشت است هر كس بدانجا وارد شود در قيامت  بين دو كوه طوس، خاكي از خاك

اند  از دوزخ درامان» مشهد«آيا اهالي و ساكنين  ،!! بنابراين)1(از آتش دوزخ در امان است
ها خوش كنند و از عذاب خدا خوف نداشته  افسانهتوانند دل خود را به اين  و مي

  آية مباركة  ـنعوذ باهللا  ـتوان  باشند؟ آيا با اين خرافات مي
ن لَّيۡ ﴿
َ
َّ َما َسَعٰ نَسٰ َس لِۡلِ َوأ ِ   ]٣٩النَّجم: [                        ﴾ ِن إ

   ».اي جز حاصل كوشش خويش ندارد انسان بهره«
 ]٣٨ :املدثر[  ﴾رَهِيَنةٌ  َسَبۡت بَِما كَ  ُكُّ َنفۡ ﴿و 

  ».هر كس در گرو اعمال خويش است«
  كنار گذاشت؟را 

پس از درگذشت ابوجعفر پسر  :گويد آن است كه مي» ابوهاشم«هاي  ديگر از قصه
[آن حضرت او را به عنوان امام پس از خويش معرفي كرده بود] نزد آن  امام هادي

اجراي ابوجعفر و ابومحمد مشابه ماجراي انديشيدم كه م حضرت بودم و با خود مي
است و پس از فوت ابوجعفر، ابومحمد مورد  موسي و اسماعيل فرزندان امام صادق
به سويم آمد و  آنكه سخني بگويم امام هادي اميدواري است، در اين هنگام بي

براي اي ابوهاشم، دربارة ابومحمد نسبت به امري كه براي او شناخته نبود،  ،آري :فرمود
حاصل شده است!! همچنانكه درباة موسي بن جعفر بعد از وفات برادرش  )2(خداوند بدا

                                                           
 .13حديث  باب استحباب زيارة قبر الرضا 437و  436، ص 10وسائل الشيعة، ج  -1
مشخص شده ودانسته است!! و  اي را خداوند قبالً نمي دانسته است وبعداً برايشيعني اينكه مسأله -2

وجه سازگار نيست زيرا نسبت جهل به آگاهي داشتن خداوند هيچاين عقيده با علم مطلق إلهي به 
اي از نويسندگان، اين عقيده ميان يهود قول عدهاز آينده است كه شايستة مسلمان موحد نيست. به

اعتقادات شيعه گشت و در امهات كتابهايشان منتشر بود و بعد به فرقه سبأيه انتقال يافت و سپس از 
 جاي گرفت. (مصحح)
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حاصل  اسماعيل در موضوعي كه بدان سبب حال او مكشوف شد، براي خداوند بدا
  )1(گرديد!! و اين مطلب چنان است كه تو با خود گفتي!

بودم كه مردي يمني  ت كه نزد امام حسن عسكريسروايت كرده ا واز همو ب5631
دانستم كه اين مرد كيست؟ در  وارد شد و كنارم نشست، با خود گفتم كه اي كاش مي

اي است كه  اين مرد از فرزندان زني است كه داراي سنگريزه :اين هنگام امام فرمود
نون او همان سنگريزه را آورده است تا من نيز اند. اك نياكانم آن را با مهرهايشان مهر كرده

اي به امام داد كه يك جانب  آن را به من بده، او سنگريزه :برايش مهر كنم سپس فرمود
  )2(آن صاف بود و امام آن را مهر كرد چنانكه سنگ بر اثر مهر نقش پذيرفت!! الخ

م بود كه سه نامه بدون نام و نشاني همراه نزد امام جواد :گويد و باز مي
دانستم هر يك متعلق به كيست، آن حضرت يكي را برداشت و  اندوهگين بودم كه نمي

اين نامة زياد بن شبيب است و دومي را برداشت فرمود نامة فالني است. من  :فرمود
سارباني با من آمده بود تا  :گويد مبهوت و متعجب شدم. سپس در قسمتي از روايت مي

ا به كاري گمارد ولي من پيش از آنكه به امام سخني بگويم بخواهم او ر من از امام
سارباني را كه ابوهاشم همراه خود آورده است نزد  :آن حضرت به خادم خود فرمود
  .)3(والخ خودت نگهدار [تا با تو كار كند]

                                                           
در كتاب گرانقدر » قلمداران«چنانكه استاد محقق، جناب  - 10، حديث 327، ص 1اصول كافي، ج  -1

كه در روايت فوق، امامت حضرت » ابوهاشم«اند، جالب است كه همين  شاهراه اتّحاد تذكار داده
، 525، ص 1شناخت، خود راوي روايت ديگري در كافي (ج  عسكري را با معرفي امام هادي

دوازده امام را بيان كرده و از جمله » خضر«برايش از قول  ) است كه در آنجا امام جواد1حديث 
دهم كه حسن بن علي  = شهادت مي بن حممد مر عيلأشهد علی احلسن بن علی بأنه القائم بأ«گفته است: 

 ، بدين ترتيب، ابوهاشم حتي قبل از امامت حضرت هادي»حمد استمتولي امر [امامت] علي بن م
شناخته و نيازي نبوده كه امام هادي، حضرت عسكري را  تمام ائمه از جمله امام حسن عسكري را مي

 به بعد. 257به عنوان امام به او معرفي كند. براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به شاهراه اتّحاد صفحه 
 .4، حديث 347ص  ،1اصول كافي، ج  -2
 .5، حديث 495، ص 1اصول كافي، ج  -3
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 سن عسكريو نيز روايت كرده از مضيقة زندان و فشار قيد و بند آن به امام ح32
ات  شوي] و نماز ظهر را در خانه امروز تو [آزاد مي :شكايت كردم، امام در جوابم نوشت

خواني همان سان كه امام فرموده بود [آزاد شدم] و نماز ظهر را در خانه خواندم،  مي
ا شرم كردم، ولي چون به منزل رسيدم، خواستم از امام پول تقاضا كنم ام همچنين مي
  .)1(....ار برايم فرستاد وامام صد دين
اقتدا كردم. آن حضرت زير  در مسجد مسيب در نماز به امام جواد :گويد و يا مي

برگ بود وضو گرفت، درخت زنده شد و در همان  درخت سدري كه خشكيده و بي
  )2(سال برگ آورد و ميوه داد!!

به مافي  خود القاء كند كه امام احاديثكوشد با  كنيد كه وي مي مالحظه مي
دهد كه براي  الضمير بندگان خدا، عالم است و يا معجزاتي را به امام نسبت مي

 ـاثبات نشده است. البته او در اين كار تنها نيست بلكه اكثر روات كافي  صپيامبر
قرآن دارند و  مانند او سعي در اشاعة خرافات و مطالب ضد ـچنانكه خواهيد ديد 

   :رمايدف  برخالف دستور قرآن كه مي
 ]٧٧ املائدة: – ١٧ :ءالنسا[  ﴾لُواْ ِف ِدينُِكمۡ َ َتغۡ ﴿
  ».در دينتان غلو نكنيد«

  كنند! هاي اسالم غلو مي دربارة بزرگان و اسوه
خوريم، الزم  به اينگونه روايات غلوآميز و خالف قرآن بسيار برمي» كافي«چون در 33

و به منظور آنكه خوانندة محترم با بصيرت بيشتري به  احاديثة است يپش از مطالعة بقي
مطالعة كتاب حاضر بپردازد، مسألة علم غيب و اظهار معجزات و كرامات را مورد 

  ٥٧ :تحقيق قرار دهيم

  
  
  

  

                                                           
 .10، حديث 509و  508، ص 1اصول كافي، ج  -1
 .10، حديث 497، ص 1اصول كافي، ج  -2
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  علم غيب و معجزه و کرامت در قرآن
از قرآن كريم استفاده  )1(ام گفتهنيز  خرافات وفور در زيارات قبورچنانكه در كتاب 

مورد آنها حجت كافي مورد ابالغ شريعت و مواردي كه درشود كه انبياء جز در  مي
المثل حضرت  اند في موجود است علم غيب نداشته و عالم به ماكان و مايكون نبوده

خبر بود.  بي در فلسطين از احوال فرزند دلبندش حضرت يوسف يعقوب
 :الشعراء[كنند  انست پيروانش در زندگي شخصي خود چه ميد نمي حضرت نوح

 ]٢٥ :الذاريات[فرشتگان عذاب را نشاخت  ـوالثناء  ةحيّ عليه آالف التّ  ـحضرت ابراهيم  ]١١٢
 ]٢٢ :النمل[نبود  مطلع» سبأ«تا قبل از بازگشت هدهد از احوال قوم  حضرت سليمن
پرستي قومش   گوسالهدر  دانست برادرش حضرت هارون نمي حضرت موسي

دانست همسفرش ماهي را فراموش كرده و جاگذاشته  و نمي ]١٥٠ :األعراف[مقصر نيست 
سخن كساني پيامبر را به شگفت آورده و آن حضرت كالمشان را  ]٦٢ :الكهف[است 

در حالي كه اگر پيغمبر  ]٢٠٥و ٢٠٤ البقرة:[ گفتند پسنديد در حالي كه با اعتقاد سخن نمي مي
آمد. به همين سبب آن حضرت بسياري  بود، از سخنان به شگفت نمي شان مطلع مياز دل

از  پس چگونه ممكن است امام ]١٠١ :ةالتوب[شناخت  ه را نميـاز منافقين مدين
  )2(الضّمير بندگان خدا باخبر باشد؟! مافي

يعه، به ياتي از قرآن را با ترجمه و همراه با توضيحي از معتبرترين تفاسير شآدر اينجا 
   :كنيم عنوان نمونه ذكر مي

﴿ ٓ ا نَزۡلَ  إِنَّ
َ
ٓ أ ِ ِكَتٰ لۡ ٱَك إَِلۡ  ا ٓ ٱ ُكَم َبۡيَ ّقِ ِلَحۡ لَۡ ٱَب ب ٰ  لَّاِس بَِما َر

َ
ۚ ٱَك أ ُ َ تَُكن  َّ َو

ٓ ّلِلۡ  ۖ ٱِفرِ َتغۡ سۡ ٱوَ  ١٠٥ا ئِنَِي َخِصيمٗ َخا َ َ َكَن َغُفورٗ ٱإِنَّ  َّ َ تَُجٰ  ١٠٦ا ا رَِّحيمٗ َّ َعِن  ِدۡل َو
ِيَن َيۡ ٱ نُفَسُهمۚۡ لَّ

َ
ثِيمٗ ٱإِنَّ  َتانُوَن أ

َ
انًا أ َ ُيِبُّ َمن َكَن َخوَّ  َ  ]١٠٧−١٠٥ :النساء[﴾ا َّ

                                                           
 .193زيارت و زيارتنامه، ص  -1
در اين موضوع در  ـأيده اهللا تعالي  ـاستاد عالي مقام و برادر دانشمند ما جناب سيد مصطفي طباطبائي  -2

اند كه اكيدا  به بعد، مطالبي بس مفيد نوشته 69صفحه  راهي به سوي وحدت اسالميب ارجمند كتا
 كنم مورد مطالعه برادران ايماني قرار گيرد. توصيه مي
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] همانا ما اين كتاب را به حق نازل كرديم تا ميان مردم با آنچه خدا به تو !اي پيامبر«[
ا آمرزش خواه كه خداوند از خد ارائه كرده، داوري كني و جانبدار خائنين مباش و

ورزند، دفاع مكن همانا  آمرزندة مهربان است و از كساني كه به خود خيانت مي
  ».دارد پيشة بزهكار را دوست نمي خداوند خيانت

آمده است دربارة شأن نزول اين » شيخ طبرسي«تأليف » البيان مجمع«چنانكه در تفسير 34
پنداشت و قصد تبرئة او  گناه مي كه پيامبر در قضاوت ميان دو تن، كسي را بي اند آيات گفته

گناه نبود و به همين سبب آيات شريفة فوق نازل  را داشت كه در واقع شخص مذكور بي
كرد مجرم  الضمير بندگان خدا مطلع بود طبعا قصد نمي از مافي ر. در حالي كه اگر پيامب)1(شد

ه را ترين دليل بر كذب رواياتي است كه أئم ها نظير آن قاطع يات و دهرا تبرئه فرمايد. اين آ
  كنند. في ميادر به اظهار معجزات گوناگون، معرّمير مردم و قالضّ عالم به مافي

 بيت اهلبدانكه عالوه بر آيات قرآن، حتي در روايات نيز آمده است كه صادق 5835
 گويند شما عدد قطرات باران و تعداد ستارگان و مردم مي :به كسي كه عرض كرده بود

  اهللا، سبحان :دانيد فرمود برگ درختان و وزن آنچه در درياست و عدد ذرات خاك را مي

2(داند ز خدا نميسبحان اهللا، سوگند به خدا نه چنين است. اين را ج(.  

                                                           
» مبشر«و » بشير«كه وي و دو برادرش  - » ابوطعمه«مكنّي به » بشير«مردي به نام » البيان مجمع«بنا به نقل  - 1

را » زيد بن السهين«طعام و شمشير و زرهي دزديد ولي يك يهودي موسوم به  –اميدند ن مي» أبيرق بني«را 
متمايل شد و » ابيرق بني«متهم ساخت، پيامبر احتمال داد كه دزدي كار مرد يهودي باشد و به درستي ادعاي 

  ابت شد!قصد داشت عليه متّهم رأي صادر فرمايد كه آيات فوق نازل و كذب مدعيان و برائت متّهم ث
را متهم نمودند و بعضي » لبيد بن سهل«مسلماني به نام» أبيرق بني«اند:  مخفي نماند كه برخي گفته

اند كه مردي از انصار زرهي را نزد كسي امانت گذاشت و چون خواست امانت خود را بازستاند،  گفته
ي راست نگفته باشد كه وي انكار كرد و چون دعوي را نزد پيامبرآوردند، حضرتش احتمال داد كه مدع

 آيات فوق نازل شد.
م يقولون, قال ّهن : إ:عبداهللا يبأل قلُت  ـ اصل روايت چنين است: 253كشي، چاپ كربالء، ص   رجال -2

اب. فرفع يده البحر وعدد الّرت  يف جوم وورق الشجر ووزن ماوعدد النّ  : يقولون تعلم قطر املطروما يقولون? قلُت 
 اهللا! ال واهللا, ما يعلم هذا إال اهللا. سبحان !بحان اهللاامء و قال: سالّس  إىل
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ده، چون به حضرتش عرض كردند كه مردم گمان روايت كر از امام رضا» كشي«
اهللا، دستت را بر سرم بگذار، سوگند به خدا  سبحان :دانيد! فرمود دارند كه شما غيب مي

ز روايت از سوگند به خدا[سخن ما] ج :كه موهاي تنم و سرم راست شدند! سپس فرمود
  .)1(نيست صرسول خدا

گويند تأييد  ام مي كوفه درباره اهلاگر آنچه را كه  :فرموده همچنين امام صادق
رساندن و  اي مملوك نيستم وتوان زيان ز بندهبرد. من ج كنم زمين مرا در خود فرو مي

  .)2(رساندن [فوق طبيعي] ندارم نفع
   :فرمايد مي صروايات فوق با قرآن نيز موافق است زيرا كتاب خدا به پيامبر

﴿  ٓ َّ مۡ  قُل 
َ
ٓ ا وَ عٗ ِس َنفۡ لُِك ِلَفۡ أ َّ َما َشا ِ ا إ ۚ ٱَء َ َضًّ ُ عۡ  َولَوۡ  َّ

َ
َب َغيۡ لۡ ٱلَُم ُكنُت أ

ِنَ ۡيِ لَۡ ٱُت ِمَن َثۡ َتكۡ سۡ َ  وٓ ٱ َوَما َمسَّ ۚ لسُّ ۠  إِنۡ  ُء نَا
َ
َّ نَِذيرٞ  أ ِ ﴾ ِمُنونَ يُؤۡ  اٖ ّلَِقوۡ  َوبَِشيٞ  إ

 ]١٨٨ األعراف:[  
ن نيستم و اگر غيب خويشت جز آنچه خدا بخواهد مالك نفع و ضرري براي :بگو«

رسان و  رسيد من جز بيم اندوختم و بدي به من نمي دانستم خير بسيار مي مي
  ».دهنده براي مؤمنان نيستم بشارت

فرمايد  اول آنكه خدا به پيامبر امر مي :ت كنيمه و دقّدر آية فوق بايد به دونكته توج
» الم تأكيد«دم واين نكته با كر از آن استفاده مي داشتم قطعاً كه بگويد اگر علم غيب مي

پيامبر و امام علم غيب داشتند ولي مأمور به  :گويند آمده است. پس قول كساني كه مي
  .اند باطل است استفاده از آن نبوده

سوء  استكثار خير و عدم مساس نآنكه در اين آيه نتيجه و فائدة علم غيب كه هما :دوم
وع علم غيب (هم علم غيب ذاتي و باالستقالل و است، نفي و انكار شده، در نتيجه هر دو ن

                                                           
! تعلم الغيب, فقال: سبحان اهللا م يزعمون أّنكّهن إ داكجعلت ف :فقال حييی« - 253و  252رجال كشي ص  -1

ال رواية إ واهللا ما هي ثم قال: ال :ال قامت. قالإ يسأر يف شعرة وال  جسدي, فواهللا ما بقيت يفضع يدك علی رأيس
 .»عن رسول اهللا

أنا إال عبد مملوك  وما ,األرض تنيألخذ أهل الكوفة بام يقول يفَّ  واهللا لو أقررُت «...  - 255رجال كشي، ص  -2
  .»ءنفع يش الء وّرض يش ال أقدر عىل
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توان به پيامبر  ه فرمايد) را نميافاض هم علم غيبي كه دائما خدا در موارد گوناگون به پيامبر
نسبت داد. زيرا علم غيب هر طوري كه حاصل شده باشد در نتيجة آن كه استكثار خير 

  لم غيب نفي شده است (فتدبر).است، تأثيري ندارد. پس چون استكثار خير منتفي شود، ع
مهمتر آنكه در قرآن هيچ دليلي كه نوادگان پيامبر علم غيب داشته باشند نداريم، 

  شود. بدين ترتيب بطالن بسياري از روايات كافي و كتب مشابه آن ثابت مي
الغيب آميز درمورد عالممخفي نماند اينگونه عقايد غلو  يا  ـه و اظهار معجزات بودن أئم

نها، مورد پذيرش بسياري از قدماي شيعه نبوده و معلوم است چنين آط توسـ گو كرامات ب
گرفت و عقايد آنان به اين  مين شيعه قرار نميرواياتي چندان مورد اعتناء و قبول متقد

به نقل از » شيخ صدوق«اندازه كه امروز شاهديم از قرآن كريم فاصله نداشت؛ از جمله 
دربارة پيامبر  نخستين درجة غلو ،تصريح كرده است» لحسن الوليدد بن امحم«استادش 

موارد ابالغ وحي و احكام شريعت) نسبت به آن حضرت انكار سهو (در غير صاكرم
 يالغلو نف يفيقول: أول درجة  ـرمحه اهللا  ـد بن احلسن بن أمحد بن الوليد كان شيخنا حممّ « :است

وردها  ;مجيع األخبار هذا املعنی جلاز أن تردّ  ألخبار الواردة يفا دّ رَ تُ  ولو جاز أن صالسهو عن النبی
 ردّ الو صيهو للنبالّس  يف إثباتتصنيف كتاب منفرد  يفإبطال الدين والرشيعة وأنا أحتسب األجر 

كه خدايش  ـشيخ ما محمد بن حسن بن احمد بن وليد  = ىله, إن شاء اهللا تعايكرنعلی م
سهو را نفي كنند و  صرجة غلو آن است كه از پيامبرنخستين د :گفت مي ـرحمت كناد 

اگر روا باشد كه اخبار وارده در اثبات سهو پيامبر طرد گردد، روا خواهد بود كه جميع 
مزبور چنان است كه با نفي آنها اعتبار ساير  اخبارت را مردود شماريم [زيرا صح اخبار
رت كار به ابطال ديانت و شريعت گيرد] كه در اين صو نيز مورد انكار قرار مي اخبار
 و رد صپندارم كه تصنيف كتاب مستقل در اثبات سهو پيامبر من چنان مي36انجامد و  مي

1(»ن أجر و پاداش از خداي تعالي است. إن شاء اهللا تعاليمخالفان اين معني، متضم(.  
  

(= باب ما جاء عن الرضا باب نوزدهم » ضالرّاخبارأعيون «در » شيخ صدوق«عالوه بر اين،  
واإلمام يولد ويلد ويصح « :نويسد پس از ذكر حديث اول و دوم مي يف عالمات اإلمام)

                                                           
 .235، ص 1من اليحضره الفقيه، شيخ صدوق، دارالكتب اإلسالمية، ج  -1
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ويمرض ويأكل ويرشب ويبول ويتغّوط وينكح وينام وينسی ويسهو ويفرح وحيزن ويضحك ويبكی 
مت است و [گاه] بيمار اله] سآورد و [گا شود و فرزند مي زاده مي  امام = وحييا ويموت.....

خوابد و  كند و مي كند و نكاح مي آشامد و بول و غائط دفع مي خورد و مي شود و مي مي
گريد و زندگي  خندد و مي شود و مي فراموش كرده و دچار سهو شده و شاد و محزون مي

عليهم «و  »= خدايشان لعنت كناد لعنهم اهللا«وي چندين بار با گفتن ». ميرد.. كند و مي مي
  59كند. ضه ياد ميو مفو تالاز غّ» = غضب الهي بر آنان باد غضب اهللا

ع ت و دفاع از تشيسنّ اهلكه آن را در رد بر » النّقض«در كتاب » عبدالجليل قزويني«
قرآن و اجماع مسلمانان معلوم است كه غيب إال خداي  از نص« :نويسد تأليف كرده مي

َّ ٱَيۡعلَُم ﴿ تعالي نداند و ۡخَف  لّسِ
َ
َمَٰوٰتِ ٱَّ َيۡعلَُم َمن ِف ﴿ و ]٧[طه:  ﴾َوأ ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
َّ  لَۡغيَۡب ٱ ۡل ِ إ

ُ ٱ ٰ َغۡيبِهِ ﴿ قال اهللا تعالی: و ]٦٥[النمل:  ﴾َّ َ َ َ ُيۡظِهُر  َحًدا ۦٓ َف
َ
 ۥوَِعنَدهُ ﴿و قال:  ]٢٦[اجلن:  ﴾أ

َّ ُهوَ َ  لَۡغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ِ ٓ إ با جاللت و رفعت و درجة  صو مصطفي ]٥٩ األنعام:[ ﴾َيۡعلَُمَها
كنند و احوال دگر تا جبرئيل  چه مي ت در مسجد مدينه زنده، ندانستي كه بر بازارنبو

ه كه درجة انبياء ندارند و در خاك خراسان و بغداد و نيامدي، معلوم وي نشدي، پس أئم
حيات برفته، چگونه دانند كه احوال جهانيان بر چه حد است، حجاز و كربال خفته واز قيد

اين معني هم از عقل دور است و هم از شرع بيگانه و جماعتي حشويان كه پيش از اين 
اند و اصوليان  اند و بحمداهللا از ايشان بسي نمانده خود را برين طايفه بستند، اين معني گفته

اند و برخالف و بطالن اين دعاوي تصنيف  دهكر از چنين دعاوي تبرا شيعت از ايشان و
  .)1(»مشبهي مجبر خارجي را طعني بنماندكرده و حجت انگيخته تا هيچ 

در تفسير آية» البيان مجمع«در » طبرسي«ر معتبر شيعه مرحوم مفس:   
ُ ٱَمُع َم َيۡ يَوۡ ﴿ ٓ ٱَّ ِجبۡ  لرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذا

ُ
َ ِعلۡ  ُتۡمۖ أ ۖ قَالُواْ  ٓ ٰ  َم َلَا نَت َعلَّ

َ
﴾ ُغُيوبِ لۡ ٱُم إِنََّك أ

 ]١٠٩ املائدة:[  
ما را  :روزي كه خداوند پيامبران را گرد آورد و فرمايد چگونه اجابت شديد، گويند«

  ».هايي علمي نيست و همانا تويي كه داناي غيب
                                                           

 .287و  286ص النّقض، انتشارات انجمن آثار ملّي،  -1
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را كه ول شيعياندر تفسيرش گفته است: اين آيه ق» حاكم ابوسعيد«نقل كرده كه 60
 نّ إ :أقول« نويسد: دانند، رد كرده است. طبرسي در جواب او مي معتقدند ائمه غيب مي

 سالم يصف أحداً اإل هلأمن  منهم بل أحداً  ا النعلم أحداً نّ إهذا القول ظلم منه هلؤالء القوم, ف
ة برآء من هذا يّ مامبذلك فقد فارق الدين, والشيعة اإل من الناس بعلم الغيب ومن وصف خملوقاً 

گويم: با اين سخن كه او دربارة اين  = مي )1(بينهمإىل ذلك فاهللا فيام بينه وفمن نسبهم  ,القول
گروه گفته به ايشان ظلم كرده است و همانا ما احدي از آنان را، بلكه احدي از مسلمين 

مخلوقي را شناسيم كه يكي از افراد بشر را به علم غيب متّصف نمايد، و كسي كه  را نمي
واجد اين صفت بداند، از دين دوري گزيده و شيعيان امامي از اين گفتار بيزارند و كسي 

  61.)2(»اي را به ايشان نسبت دهد، خداوند ميان او و اينان حكم خواهد كرد كه چنين عقيده
يم كه فرموده آور را مي /»قلمداران«مورد معجزات و كرامات نيز قول استاد  در
غالب اين معجزات و كرامات به نقل از اشخاص مجهول است كه اگر معلوم هم  :است

ود. زيرا معجزه آن است كه در محضر و مألعام مباشند، دراين مقام نبايد بدان التفات ن

                                                           
 .261، ص 3ش) ج  – 1339البيان في تفسير القرآن، شركة المعارف اإلسالمية ( مجمع -1
كنند از دين  نمايان زمان ما كه امام را عالم به غيب قلمداد مي بنا به قول مرحوم طبرسي اكثر روحاني -2

اند كه اين سخن صريح مرحوم  فروش چون ديده اند. البته مخفي نماند كه دكانداران تفرقه فاصله گرفته
طبرسي با خرافاتي كه گرمي بازارشان به آن است، سازگار نيست. بدون ذكر دليل در حاشيه برخي از 

ايم. ر. ك  اند كه ما بطالن قولشان را در همين كتاب اثبات كرده البيان، مطالبي افزوده هاي مجمع چاپ
  كتاب حاضر. 142و  125صفحه 

إثباة «طبرسي و » احتجاج«(چاپ سربي) و  267مجلسي ص » بحاراألنوار« 25ديگر آنكه در جلد 
ليس نحن «اند كه در آنجا اين جمله است:  شيخ حر عاملي، از امام دوازدهم توقيعي روايت كرده» الهداة

= ما نا نعلم الغيب إ :رسوله ممن يقول إىلاهللا و إىلء لغيب غريه, إين برييعلم ا قدرته بل ال ال يفرشكاء يف علمه و
داند، همانا من [در قيامت] نزد خدا  امامان در علم و قدرت خدا شريك نيستيم، بلكه غيرخدا غيب نمي

جاي تعجب است از آخوندهايي ». كنم دانيم، اظهار بيزاري مي گويد ما غيب مي و رسول از كسي كه مي
 پذيرند! كنند ولي كالم منقول از او را نمي ه امام دوازدهم اظهار ايمان ميكه ب
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اي كه يك نفر  ت بر مردم شود، معجزهباشد تا موجب استحكام عقيده و اتمام حج
مايد، چونان هنرنمايي در ظلمت و رجزخواني در پستوي خانه عاي رؤيت آن را ناد

  حدي حجت گرفت و دليل حقانيت معجزنما شمرد!اتوان آن را بر  است كه نمي
اگر حقانيت امامي بدين قبيل معجزات دانسته شود كه يك نفر يا چند نفر معدود 37

اند!!  گان خود از اين قبيل معجزات تراشيدهزاي برنقل كرده باشند، هر طائفه و مذهبي بر
.. ممكن است .تر از معجزات أئمة شيعه، براي تحقيق اين معني. بلكه معجزاتي عجيب

جامي و » األنس حدائق«يافعي و » سعاف الراغبينإ«عطار و » األولياء ةتذكر«به كتاب 
. چگونه ...هن صوفيامثال آن كه در دسترس همه است مراجعه كنيد تا ببينيد بزرگا

كردن اموات و اطاعت حيوانات از آنها صادر شده و  كرامات و معجزاتي مانند زنده
توانند چنين ادعايي  دهند! پس آنها هم مي گويندگان به خيال خود بدان تواتر معنوي مي

كنند!! پس اين ميزان صحيحي نيست، زيرا با بيان اين قبيل معجزات كه همة آنها 
  )1(اند! توان به حق رسيد واگرنه، پس همة اين مدعيان برحق ت، نميموهومات اس

سير وقايع و حوادث در زندگاني أئمه ثابت « :نويسد نيز مي» هاشم معروف الحسني«
ترين اوضاع و دشوارترين  ترين مراحل و خطرناك كند كه آن بزرگواران در حساس مي

و براي  نشدند به اعجاز متوسلد آم شرايط كه براي خودشان و يا براي اسالم پيش مي
شدند وبا  ياران خويش همچون ساير مردم ظاهر شدند و مانند آنها با خطرها روبرو مي

اينكه از دشمنانشان انواع سختگيري و ستم و افتراء ديدند و شنيدند، اما همة اين شدائد 
  .)2(»ل كردند!قدر الهي تحم بودن به قضا و را با بردباري نيكو و تسليم

خوانندة گرامي با توجه به مطالبي كه گذشت اگر در قرآن كريم نيز بدون پيشداوري 
ر وتدب صرف نظر از مسألة  ـبارة انبياء عظام إلهي  ل كنيم خواهيم ديد كه كتاب خدا درتأم

بشربودن بر  ـاي استثنائي است  وحي و اعجازي كه نشانة ارتباط آنها با عالم ملكوت و مسأله
برخالف روايات، در قرآن از اينگونه  بودن انبياء، تأكيدكرده و ات فوق بشريففاقد ص و

                                                           
 .304و  303ارمغان آسمان، ص  -1
 .266الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -2
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 كمترين اثر و خبري نيست در )1(بينيم ه ميبراي ائم» كافي«كه در ابواب مختلف  يصفات
است از معجزات عجيب و غريب، حتي گاهي اطرافيان آن  حالي كه كتاب كليني مملو

در حالي كه علماي  )2(گويد با شير سخن مي» فضه«ل المث كنند، في بزرگواران معجزه مي
گويند كه غالبا  اسالم اعم از شيعه و سني در كتب كالم و تفسير، هنگام بحث از معجزات مي

با مسائل مورد توجه مردم زمانة ظهور نبي، تناسب و سنخيت داشته مثال در  ءمعجزات انبيا
شعبده و علوم غريبه مورد توجه انگيز و سحر و  كه مسائل شگفت زمان حضرت موسي

.. ..كردن عصا و (مار)  نيز يدبيضاء و افعي و عالقة مردم بود. معجزة حضرت موسي
كه مسائل علم طب مورد توجه قرار داشت  بوده است و يا در عصر حضرت عيسي

. بوده است. به تدريج و با ...معجزة آن حضرت احياء اموات و شفاي كور مادرزاد و برص و
كه آخرين پيامبر الهي است به  صاكرمت، در زمان پيغمبر شرفت عقل و ادراك بشريپي

تر و از  تر و علمي پسندتر، اديبانه آوردن ناقه از دل كوه، معجزة آن حضرت عقل جاي بيرون
كردن گاو مردة يك  ديگر نيازي به زنده ايههمه مهمتر آيتي باقي است. با چنين معجز

ارآوردن درخت خشكيده و امثال اينها نيست و اينگونه معجزات با سير و برگ و ب )3(زن بيوه
  تكاملي معجزات نيز سازگار نيست.

مضحك سبب شده كه برخي در اصل وقوع معجزه  احاديثهمين  ،از سوي ديگر
سعي دارند چنين القاء » بيست و سه سال«ترديد كنند و حتي امثال مؤلف ملحد كتاب 

                                                           
به بعد) تعدادي از اين  65(ص  شاهراه اتحاددر كتاب  :»قلمداران«دانشمند محترم جناب  -1

اي بر ايشان پوشيده نيست و  نكه ائمه از گذشته و حال و آينده نكتهاند، از قبيل اي خصوصيات را آورده
اي مخصوص به خويش دارند و صداي فرشتگان  بينند و هر يك صحيفه از پشت سر همچون روبرو مي

اند كه جز انبياء احدي  شود و از گلي خلق شده شنوند و اعمال عباد صبح و شام به آنان عرضه مي را مي
دهد ولي زمين موظف است كه آنرا  ه نشده است، و با آنكه مدفوعشان بوي مشك مياز آن گل آفريد

گويند و يا سنگ را مهر  ها سخن مي فهمند و به همه زبان فرو برد و زبان پرندگان و چارپايان و.... را مي
 ).4و  3، حديث 347و 346، ص 1كنند. (كافي، ج  مي

 .8، حديث 465، ص 1اصول كافي، ج  -2
 .6، حديث 484، ص 1ول كافي، ج اص -3
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اند، فرموده  نياورده و هنگامي كه از آن حضرت معجزه خواسته اي كنند كه پيامبر معجزه
  ام؟ آيا من جز بشري فرستاده شده :است

انبياء كارخانة توليد معجزه  :گويند كه در جواب اين سخن باطل، علما به درستي مي
انواع و اقسام معجزات را  ـ هر چند لجوج و عنود باشد  ـنيستند كه به سفارش هر كس 

ف توليد و به مشتريان عرضه كنند! به همين سبب لهاي مخت ها و اندازه و رنگ ها در مدل
طلبان لجوج  فايدة معجزه اقتراحات غيرمعقول و ناموجه و بي پذيرش بسياري از

مري ابرخالف هدف بعثت انبياست، بلكه معجزه شرايطي خاص دارد كه به صورت 
جوي منصف و  اد اطمينان افراد حقايج استثنايي و براي اثبات صدق ادعاي نبي و براي

متناسب با اوضاع زمانة  و  ـ و نه پنهاني و يا براي يكي دو تن معدودـ در مألعام  
اند، اصوال براي  الگوي بشريت بوده يابد، و إال چون انبياء اسوه و ظهور پيامبر، تحقق مي

هرجا و در  كردند و چنين نبود كه هر روز و هر ساعت و حل مشكالت خود اعجاز نمي
 معقول وكنند بلكه مانند ديگر بندگان خدا از طرق  هرمورد كه دلخواهشان باشد إعجاز

ات و با تعقل و تفكر براي نيل به اهداف خود قّتحمل مش زحمت و معمول با صبر و
  كردند. كوشيدند و مشكالت خود را از مجاري طبيعي حل مي مي

ما در برابر اين سؤال چه ادان معتقديم اين سخن علما كامال درست است و ما نيز ب
كه چرا كافي پر است از معجزات ريز و درشت و چرا نوادگان پيامبر  :پاسخي دارند

شمار  اي اندك آنكه از ايشان تقاضا شود و براي عده برخالف جد بزرگوارشان حتي بي
حتي براي  اند، معجزات گوناگون ظاهر كرده و نبودهكه غالبا منكر مقام واالي ايشان 
  )1(كنند؟!! پرداخت قرض خويش معجزه مي

اوضاع كنوني كه در آن قرار دارم،  اينكه حال جسماني نگارنده پس از زندان و با
ا به منظور اداي وظيفه و اتمام حجت بر برادران ديني، ضرور دهد ام اجازة تفصيل نمي

بين ان خرافات و متعصبينم كه در اين مورد مشروحتر سخن گفته شود، زيرا دكاندار مي
 وس تفسير كرده و با مغالطه، آنهاكوشند آيات شريفة قرآن كريم را معك مذهبي حتي مي

                                                           
 .6، حديث 488، ص 1اصول كافي، ج  -1
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دانيم كه  همگي مي (( :گويند جمله مي اي خويش درآورند! از مقاصد فرقه را به استخدام
حضرت يعقوب بر اثر مفارقت فرزند دلبند خود، آن قدر گريه كرد كه در آخر عمر، 

رساني از يوسف خبري به يعقوب  يي خود را از دست داد. پس از ساليان دراز، مژدهبينا
آورد، يوسف به برادران خود دستور داد كه پيراهن او را بر چهرة يعقوب بيفكنند تا او 

   :فرمايد بينايي خود را بازيابد. قرآن مجيد در اين مورد مي
لۡ َهُبواْ بَِقِميِص َهٰ ذۡ ٱ﴿

َ
ٰ َذا فَأ َ َ  وَجۡ  ُقوهُ 

ۡ
ِب يَأ
َ
 ]٩٣ :يوسف [   ﴾اِت بَِصيٗ هِ أ

  ».برويد پيراهنم را بر چهرة پدرم بيفكنيد تا او نعمت بينايي خود را به دست آورد «
خود  چهرة يعقوب افكند. او در همان لحظه بينايي رسان آمد، پيراهن يوسف را بر ژدهم

   :فرمايد چنانكه مي ،را بازيافت
﴿ ٓ ا ٓ  فَلَمَّ ن َجا

َ
لۡ لۡ ٱ ءَ أ

َ
ٰ بَِشُي أ ٰ َق َ َ  ]٩٦: يوسف[  ﴾اتَدَّ بَِصيٗ رۡ ٱفَ  ۦِههِ وَجۡ  ُه 

رسان آمد و پيراهن يوسف را بر صورت او افكند او بينايي خود را  هنگامي كه مژده«
  ».بازيافت

كار خدا  اكنون بايد ديد بازيابي بينايي يعقوب معلول چيست؟ آيا اين عمل مستقيماً
وسف در آن به هيچ وجه دخالت نداشت؟ يا اينكه معلول اراده اراده و خواست ي بود و

و خواست يوسف بود و او در پرتو قدرتي كه از سرچشمة قدرت كسب كرده بود، قادر 
و توانا بود كه به اذن خداوند چنين كاري را انجام دهد. احتمال اول بسيار سست و 

د ديگر الزم نبود كه اساس است، زيرا هرگاه شفاي يعقوب فعل مستقيم خدا بو بي
يوسف به برادران خود دستور دهد كه پيراهن مرا بر صورت پدر بيفكنيد تا بينا گردد. 
ديگر الزم نبود كه بشير به دستور يوسف عمل كند وآن را به صورت پدر بيفكند، بلكه 

  كافي بود كه وي دعا كند و دعاي او مستجاب شود.
قدرت روحي  ييم كه اراده و خواست واي جز اين نيست كه بگو چاره ،بنابراين

قرآن مجيد به حضرت  ...ر بوده استدر خويش، مؤثّپيوسف در بازگردانيدن بينايي 
نيروي  رساند كه همة اين كارها از دهد و مي مسيح يك رشته كارهايي را نسبت مي

   :فرمايد گرفت چنانكه مي باطني و ارادة خالقة او سرچشمه مي



   
 

 

134 

﴿ ٓ ّنِ
َ
خۡ  أ

َ
ۡيِ ٱةِ  َٔ لّطِِي َكَهۡي ٱُكم ّمَِن لُُق لَ أ ۢ لطَّ نُفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطۡيَ

َ
ِۖ ٱِن ا بِإِذۡ  فَأ َّ 

بۡ 
ُ
 ٱرُِئ َوأ

َ
 ٱَمَه وَ كۡ ۡل

َ
ۡحِ بۡ ۡل

ُ
ۡ ٱ َرَص َوأ ِ ٱِن بِإِذۡ  َتٰ َموۡ ل   ]٤٩ :آل عمران [  ﴾َّ

ه دمم كه به إذن خدا پرند سازم و در آن مي من براي شما از گل شكل مرغي مي«
  ».كنم دهم و مردگان را به إذن خدا زنده مي شود، كور مادرزاد و پيس را شفا مي مي

   :دهد در اين آيات حضرت مسيح، امور زير را به خود نسبت مي
  سازم. اي مي از گل همچون صورت پرنده - 1
 دمم. در آن مي - 2

 دهم. كورمادرزاد را شفا مي - 3

 بخشم. بيماري پيسي را شفا مي - 4

 كنم. مردگان را زنده مي - 5

داند، نه اينكه او درخواست كند و خدا  حضرت مسيح خود را فاعل اين امور مي
دهم. اذن خدا در اين  اين كارها را من به اذن خدا انجام مي :گويد انجام دهد، بلكه مي

موارد چيست؟ آيا اذن در اين موارد يك اجازة لفظي است؟ به طور مسلم نه، بلكه 
به اين معني كه خدا به بندة خود آنچنان كمال و قدرت  مقصود از آن إذن باطني است،

  گردد. د كه وي به انجام چنين اموري توانا ميشبخ و نيرو مي
گواه بر چنين تفسير اين است كه بشر نه تنها در امور غيرعادي به اذن خدا نيازمند است، 

. اذن دپذير نميبلكه در تمام امور به اذن خدا نياز دارد و هيچ كاري بدون اذن او صورت 
  .)1()).....باشد از قدرت رحمت خويش ميكردن فاعل  رد همان لبريزالهي در تمام موا

ر عاليمقام كنند زيرا به قول مفس مي اهلاند يا تج اهلدانم اين نويسندگان ج نمي
خود از انبياء  حضرت يعقوب: پرواضح است كه اوالً» مصطفي طباطبائي«جناب 

ها عبادت كرده و اعمال خير  مباركش كه با آن بارها و سال دست عظام الهي است و
به  در اوقات ديگر چشمان خود و مواقع شستن صورت و در وانجام داده بود 

اي بيش  كه به هر حال پارچه از پيراهن پسرش حضرت يوسفماليد چشمانش مي
                                                           

 به بعد. 60نيروي معنوي پيامبران، استاد جعفر سبحاني، نشر قدر، ص  -1
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 ـته بود گيرم كه بگويند بر اثر تماس با بدن مطهر حضرت يوسف تقدس ياف ـنبود 
قدرت روحي و دروني نبي در  بود. حال اگر شخصيت و اراده وتر  تر و عزيز مقدس

كشيدن به  دست با داشت، پس چرا حضرت يعقوب ظهور اين معجزه دخالت مي
  د؟!هاي خويش بينا نش شمچ

ا براي اينكه ارتباط اين اعجاز الهي با حضرت يوسفام  آشكار شود و در تأييد
با  به دستور الهي قرار شد كه پس از تماس پيراهن حضرت يوسف او ظهور يابد،

د. در حالي كه اگر معجزه به نوعي وابسته كناعاده  را اوينايي حقتعالي بصورت يعقوب 
هاي دروني انبياء باشد، دليلي نداريم كه حضرت يعقوب را أقل از  به شخصيت و توانائي

را  و يا دست مبارك حضرت يعقوب ـء ناالثّ و ةحيّ عليهام آالف التّ  ـحضرت يوسف 
ل جدا).أقل از پيراهن حضرت يوسف بدانيم! (فتأم  

رضوان اهللا  –شدن عصاي حضرت موسي  اين موضوع در مورد مار و افعي :ثانيا
هاي معنوي و  نيز صادق است و اگر تبدل ماهيت عصا، با قدرت و توانائي –تعالي عليه 

 هراسيد و ، آن حضرت از تبدل آن به مار نميبود مرتبط مي دروني حضرت موسي
دانست كه اين بار  و يا در روز تحدي الأقل مي ]٣١ ص:والقص ١٠ :النمل[گريخت  نمي

و از اينكه  شود از آنچه قبال ديده شده، ظاهر مي عصايش به صورتي بزرگتر و قويتر
حتي در ارجاع هيئت ؛ ]٦٧و  ٦٨ :طه[شد  ساحران در فريب مردم توفيق يابند، نگران نمي

مار به هيئت عصا، خداوند نفرمود اكنون با قدرت و تواني كه بر اثر عبوديت تو و به 
   :ايم، آن را به حال قبلي بازگردان، بلكه فرمود إذن خويش به تو عطا كرده

 ٱَسُنِعيُدَها ِسَيَتَها ﴿
ُ
 ]٢١ :طه[  ﴾وَلٰ ۡل

  ».گردانيم ما آن را به حالت نخستينش باز مي«
گويد با  بيند نمي وقتي كار ساحران فرعون را مي ي خود حضرت موسيحتّ و

) بلكه فعل ابطال را سأبطُِله( كنم مينيرويي كه خدا به من داده، سحر شما را باطل 
   :گويد دهد و مي مستقيماً به خدا نسبت مي

حۡ ٱُتم بِهِ َما ِجئۡ ﴿ ۖ لّسِ َ َسيُبۡ ٱإِنَّ  ُر  ]٨١ :يونس[  ﴾ۥٓ ِطلُهُ َّ
  ».آن را باطل خواهد ساخت خداوندايد جادوست، همانا  نچه آوردهآ«
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احضرت زكري  دانست  ـ نميسالم اهللا عليها  ـتا قبل از توضيح حضرت مريم
عمران را بر سايرين  اينكه خداوند متعال خاندانبا .]٣٧ :آل عمران[ خوراك وي از كجاست

 !بودخواهد د كه فرزندشان دختر دانستن نمي ‘برتري داده بود أما اولياء حضرت مريم
. حضرت مريم تا زماني كه فرشتة إلهي خود را معرفي نكرد او را نشناخت ]٣٦ :آل عمران[
كه در مهد سخن گفت هنوز عبادت خدا نكرده و در  و يا حضرت عيسي ]١٨ :مريم[

از ت و بندگي و طاعت حق مراحلي را سپري نكرده بود كه خداوند به او توان اعجعبودي
منشأ وحي و معجزه يكي است  !! حقيقت آن است كه)1(ف در طبيعت عطا فرمايدو تصرّ

و ميزان دخالت پيامبر و شخصيت و اراده و  كند فرستد همو اعجاز مي و آن كه وحي مي

                                                           
بافند كه: در پرتو عبادت و  خرافيون براي اينكه به نوعي اراده نبي را در اعجاز دخيل بدانند چنين مي -1

گيرد، بلكه جهان طبيعت مطيع  فرمان و محل نفوذ اراده انسان قرار ميبندگي نه تنها حوزه بدن، تحت 
گردد و به اذن پروردگار جهان در پرتو نيرو و قدرتي كه از تقرّب به خدا كسب كرده است، در  انسان مي

شود و در حقيقت قدرت بر تصرف و  طبيعت تصرف كرده و مبدا يك سلسله معجزات و كرامات مي
نويسند: روح و روان انسان از نظر  ) و يا مي45كند. (نيروي معنوي پيامبران ص  ا ميتسلط بر تكوين پيد

تواند با يك اراده و خواست، صورت ديگري بر  رسد كه مي ثير در جهان طبيعت به جائي ميأقدرت و ت
ده پديد هاي مهلك و كشن آن بپوشاند(!!) مثال هوا را به ابر و باران تبديل سازد و بادهاي شديد و طوفان

) در حالي كه اگر چنين 46آورد، به بيماران شفا بخشد، درندگان را فرمانبر خود سازد. (همان كتاب، 
دانيم كه انبياء  دهد و مي بايست پيامبران بيمار نشوند، اما واقعيت خالف آن را گواهي مي بود. مي مي

و چون بيمار شوم  =﴾٨٠َفُهَو يَۡشفِِي  َذا َمرِۡضُت ﴿گويد:  مي شدند، چنانكه حضرت ابراهيم بيمار مي
نتوانست چشم خود را شفا دهد، پس چگونه  ). حضرت يعقوب80(الشعراء: » بخشد او مرا شفا مي

توانست بيماران ديگر را شفا دهد؟ برخي از اصحاب پيامبر پس از مهاجرت به مدينه بيمار شدند و  مي
عبوديت حق را حائز بود با نيروي معنوي و اراده خويش،  پيامبر اكرم كه به اذن الهي باالترين مراتب

آنها را عالج نفرمود بلكه ايشان از طرق طبيعي و عادي يعني با إذن عام الهي شفا يافتند و اگر قرار بود 
درندگان فرمانبر كساني شوند كه مراتب عالي عبوديت را حائزاند عقرب دست مبارك پيامبر را 

 ).2، حديث 81، باب 166، ص 9ة، ج گزيد. (وسائل الشيع نمي
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اگر  ،نيروي معنوي او در معجزات به ميزان دخالت وي در وحي است. به عبارت ديگر
  هم هست و إلّا فال. وحي دخيل است در معجزهاراده و نيروي دروني رسول در 

پس از اين توضيح، الزم است بپردازيم به ادعا و مغالطة خرافيون، مغالطة آنان در 
  گيرند!!. مي» إذن عام إلهي«است كه همه جا آن را به معناي » إذن«مورد كلمة 

 آن برخوردارند و اعمال معمول و همان است كه همة موجودات از إذن عام إلهي38
دهند. شيطان به إذن الهي  ة پروردگار انجام ميبه حول و قو ارادي خويش را با اين إذن و

رود.  كند. حيوان به إذن الهي راه مي كند. گياه به إذن الهي رشد مي ها را اغواء مي انسان
انجام  ـعم از خير و شر ا ـبه إذن عام إلهي كارهايش را  ـو از آن جمله نبي  ـانسان 

هاي مختلف و تمرينات بسيار، بر  دهد. مرتاض به إذن إلهي و به تدريج با رياضت مي
م سحر از ديگران، يابد. به إذن إلهي ساحران با تعلّ انگيز قدرت مي انجام كارهاي شگفت

 كند و قس علي هذا. اين اذن ! و سحرشان به إذن إلهي تأثير مي)1(شوند خود ساحر مي
درمورد انسان دوطرفه است يعني انسان » لبريزكردن فاعل از قدرت و رحمت خدا«يعني 

كند وهم ترك فعل و به همين سب در كارهايش كه به إذن  اتيان فعل مي با اين اذن هم
تواند اين اذن را به صورت مختلف به كار  دهد مسؤوليت دارد زيرا مي إلهي انجام مي

 ،شود. به همين سبب جز انبياء كسي برخوردار نمي» ذن خاصإ«. در حالي كه از )2(گيرد
إذن ا در دهد، نه به خدا، ام به فاعل مباشر و قريب، نسبت مي فعل را غالباً إذن عامدر 

                                                           
هاي معجزه با اموري از قبيل سحر و جادو و اعمال مرتاضين آن است كه اين دو محتاج  يكي از تفاوت -1

آن  ي است كه آورنده» وحي«تمرين و تدريج است اما معجزه چنين نيست و از اين حيث همانند 
 نيازمند تعلّم و تمرين نيست.

ّٗ ﴿فرمايد:  كه خداوند ميبه همين سبب است  - 2 ٓ  نُِّمدُّ َهٰٓ ُ َ ٓ ءِ َوَهٰٓ ُؤ َ ٓ  ءِ ِمنۡ ُؤ ٓ  ءِ َرّبَِكۚ َعَطا ُء َوَما َكَن َعَطا
رسانيم و  هر يك از اينان (= خواهان دنيا) و آنان (= خواهان آخرت) را مدد مي = ﴾ُظوًراَرّبَِك َمۡ 

ام اهل دنيا در كارهايشان از ما إذن و مدد و ] يعني تم20[اإلسراء: » عطاي پروردگارت قابل منع نيست
 گيرند. توان مي
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چون اراده و خواست انبياء و شخصيت و قدرت روحي و معنوي آنان در اظهار  خاص
  :فرمايد دهد و از جمله مي بت ميبه خدا نس معجزات دخيل نيست، لذا معجزه را مستقيماً

 ]٥٩ :اإلرساء[  ﴾لَّاقَةَ ٱَنا َثُموَد َوَءاتَيۡ ﴿
  ».داديمما به [قوم] ثمود ماده شتري «

   :فرمايد و مي
 ]٢٧ :القمر[  ﴾لَّاقَةِ ٱِسلُواْ إِنَّا ُمرۡ ﴿
  ».فرستندة ماده شتر ماييمهمانا «

) يا در مورد أتى بالنّاقة= براي قوم ثمود شتري آورد ( فرمايد حضرت صالح و نمي
   :فرمايد مي حضرت داوود

رۡ ﴿ ۚ ٱَن وَ َباَل يَُسّبِحۡ لِۡ ٱَد ۥنَا َمَع َداوُ وََسخَّ ۡيَ ٰ  لطَّ  ]٧٩ :نبياءاأل[  ﴾عِلِيَ َوُكنَّا َف
[اين  فاعلر ساختيم كه با داوود خداي را تسبيح گويند و ها را با مرغان مسخّ كوه ما«

  ».ايم ما بودهكارها] 
گويد  مي دهد و خود نسبت ميرا بههيچ ابهامي معجزات بي وضوح وعالي با اينخداي ت

كند كه در پاسخ  و حتي به پيامبر اسالم امر مي )1(فاعل اين گونه امور ماييم نه بندگان ما
   :خواهان بگو معجزه
ٰٓ ٱإِنَّ  قُۡل ﴿ َ َ َ قَادٌِر  َِل َءايَةٗ  َّ ن ُيَنّ

َ
 ]٣٧ األنعام:[  ﴾أ

  ».ايدماي نازل فر  كه معجزه خدا تواناستانا بگو هم«
كار تواناست، تا آوردن معجزه توانا نيستم بلكه خداوند بر اين  يعني من كه پيامبرم بر

امور دخيل نشمارد و در حق كسي به اشتباه نيفتد و انبياء ـ عليهم السالم ـ را در اين 
مستقيم  إذن خاص و فعلاشي از نكند بلكه ظهور معجزات به دست انبياء را ن آنان غلو
اند، غير از اذن عام است و نبي  كه معجزات بدان وابسته إذن خاصبداند.  خداوند

بينيم  همچون وحي، در آوردن و انتخاب آن دخالتي ندارد، به همين سبب است كه مي
                                                           

انجام گرفته بود و انبياء فاعل قريب و مباشر آن بودند ديگر » إذن عام«در حالي كه اگر اين كارها به  -1
 ».ايم دهنده و فاعل آن بوده همانا ما انجام«لزومي نداشت گفته شود: 
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 كند و حضرت موسي عصا را اژدها و يا با انجيل تحدي نمي حضرت عيسي
نيز دريا را  صاكرمدهد و پيامبر  داند و كور مادرزاد را شفا نمي نميزبان حيوانات را 

  گويد. دهد و در گهواره سخن نمي شكافد و يد بيضا نشان نمي نمي
   :است» إذن خاص«آيات زير دربارة 

﴿ 
ۡ
ن يَأ
َ
َّ بِإِذۡ ِتَ َوَما َكَن لِرَُسوٍل أ ِ ِ ٱِن يٍَة إ  ]٧٨ :غافرو  ٣٨ :الرعد[  ﴾َّ

  ».ي بياورد ه را نرسد كه جز به إذن حق معجز چ پيامبريو هي«
﴿ ٓ   َوَما َكَن َلَا

ۡ
ن نَّأ
َ
َّ بِإِذۡ َطٰ تَِيُكم بُِسلۡ أ ِ ِ ٱِن ٍن إ  ]١١ :براهيمإ[  ﴾َّ

  ».انبياء گفتند] ما را نرسد كه جز به اذن حق بر شما حجتي بياوريم«[
ل إذن عام اختصاص به رسنيست زيرا  يات، منظور إذن عامآيست كه در اين نترديد 

توانند بدون إذن إلهي كاري بكنند  انبياء نيز نمي :ندارد و لغو خواهد بود كه گفته شود
بلكه در اند.   اند. مالئكه نيز مشمول همين حكم زيرا غيررسل نيز مشمول همين حكم

است و در واقع آيه درست برخالف سليقه و پسند خرافيون، » إذن خاص«اينجا مراد 
فرمايد كه مراتب معنوي و نيروي دروني پيامبر دخالتي در اعجاز ندارد بلكه نيازمند  مي

بگويد كه اگر علم غيب  إذن خاص إلهي است. زيرا قرآن به پيامبر امر فرموده كه صريحاً
اعراف كه در  188كردم، از جمله آية داشتم قطعا از آن استفاده مي يا قدرت بر اعجاز مي
   :و نيز آيةصفحات قبل ذكر شد 

نَّ ِعنِدي َما تَسۡ  قُل لَّوۡ ﴿
َ
 ٱلَُقِضَ  ۦِجلُوَن بِهِ َتعۡ أ

َ
 ]٥٨ األنعام:[   ﴾َنُكمۡ ِن َوَبيۡ ُر بَيۡ مۡ ۡل

كار ميان من و شما  داشتم، قطعاً خواهيد، مي ربه راستي آنچه را كه با شتاب ميبگو اگ«
  ».كردم] انجام شده بود [و شما را هالك مي

يات قرآن، آكه اينگونه امور در اختيار نبي نيست. همچنين بنا به  رساند اين آيات مي
شد بسيار مايل بود كه براي هدايت آنان  چون پيامبر با اعراض كفار و مشركين روبرو مي

   :معجزي ظاهر شود، اما در عوض اين آيه نازل شد
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ن َتَطعۡ سۡ ٱفَإِِن  َراُضُهمۡ َك إِعۡ ن َكَن َكُبَ َعلَيۡ ﴿
َ
 ٱا ِف َتِغَ َنَفقٗ تَبۡ َت أ

َ
وۡ ۡرۡل

َ
ا ُسلَّمٗ  ِض أ

ٓ ٱِف  َما  لسَّ
ۡ
 ]٣٥ األنعام:[  ﴾يَةٖ تَِيُهم ءِ َفَتأ

در  نردباني تواني نقبي در زمين و يا اگر رويگرداني ايشان بر تو گران آمده، اگر مي«
  ».آسمان جستجو كني تا معجزي برايشان بياوري [چنين كن]

شود و ارادة پيامبر  رغم ميل و ارادة پيامبر معجزي ظاهر نمي ليرساند كه ع اين آيه مي
 إلهي إذند به معجزات حضرت عيسي كه چند بار مقي در اعجاز دخيل نيست. طبعاً

  آمده از اين قاعده مستثني نيست.
  :ل كن كه چگونه ممكن است اسالم در جايي بفرمايداندكي تأم خوانندة عزيز

ِيَن تَدۡ ٱإِنَّ ﴿ ِ لَن َيۡ ٱَن ِمن ُدوِن ُعولَّ ْ ُذبَابٗ َّ ْ َلُ جۡ ٱا َولَوِ لُُقوا ُهُم لُبۡ ن يَسۡ  ۥۖ َتَمُعوا
بَاُب َشۡي ٱ َّ يَسۡ  ٔٗ لُّ  ]٧٣ :احلج[   ﴾هُ تَنقُِذوُه ِمنۡ ا 
توانند مگسي  خوانيد، حتي اگر به پشتيباني يكديگر آيند، نمي مي )1(از خدا كساني كه غير«

  ».توانند از او بازپس گيرند گس چيزي از ايشان بربايد نميخلق كنند و حتي اگر م
   :و يا بفرمايد

ُروِن َماَذا َخلََق ٱُق َذا َخلۡ َهٰ ﴿
َ
ِ فَأ ِيَن ِمن ُدونِهِ ٱَّ  ]١١ :لقامن[  ﴾ۦلَّ

  ».اند؟ دهيد كه غير از او، چه خلق كرده آفرينش خداست، نشانم اين«
   :و باز بفرمايد

رََءيۡ  قُۡل ﴿
َ
ٓ ُشَ  ُتمۡ أ ِيَن تَدۡ ٱَءُكُم َك ْ ِمَن ٱُعوَن ِمن ُدوِن لَّ ُروِن َماَذا َخلَُقوا

َ
ِ أ َّ

 ٱ
َ
 ]٤٠ :فاطر[  ﴾ِض ۡرۡل

  ».اند دهيد كه چه چيزي از زمين را آفريده خوانيد، نشانم كه غير از خدا مي كساني«
رََءيۡ  قُۡل ﴿ :و

َ
ا تَدۡ أ ُروِن َماَذا َخلَقُ ٱُعوَن ِمن ُدوِن ُتم مَّ

َ
ِ أ  ٱواْ ِمَن َّ

َ
 ]٤ :األحقاف[ ﴾ِض ۡرۡل

  ».اند خوانيد نشانم دهيد چه چيزي از زمين را آفريده خدا مي از مرا خبر دهيد آنچه غير :بگو«
من  ء الن الّيش يكوّ  , الىالكرب ةهليّ واإل مىة العظبوبيّ الرّ  يف« :فرمايد مي و امام صادق

العدم  ىلء من الوجود إآخر إال اهللا والينقل الّيش  جوهر ىلته إمن جوهريّ  ءينقل الّيش  إال اهللا وال ءيش
                                                           

ِ ٱِمن ُدوِن ﴿يز از مصاديق ن توجه داشته باشيد كه حضرت عيسي -1  است. ﴾َّ
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ت چيزي را نه از چيزي ت و الوهيدر عالم وجود و دستگاه عظيم ربوبي«. يعني )1(»إال اهللا
ذات  رت به جوهت و ذاتيآورد مگر خدا و نيز چيزي را از جوهري ديگر، به وجود نمي
برد مگر خداوند   ود به عدم نميكند مگر خداوند و چيزي را از وج ديگري منتقل نمي

به إذن  و علي صتفويض را كه قائل بودند پيامبر اهلي آن حضرت حتّ »متعال.
، آنگاه همين )3(، دشمن خدا بشمارد)2(خدا، خلق و احياء و اماته كردند و روزي دادند

در لي و ايجاد حيات در آن و يا امام در جايي بفرمايد كه عيسي در تغيير ذات مجسمة گ
                                                           

 .68التّوحيد، شيخ صدوق، تصحيح سيد هاشم الحسيني الطهراني، مكتبة الصدوق، ص  -1
خوانند!! در  مي اي كه خرافيون زمان ما دارند، اما به ناحق خود را شيعه علي يعني مشابه عقيده -2

 .حالي كه فقط موحدين، پيروان حقيقي آن بزرگوارند
به امام » زرارة«شيخ صدوق آمده است كه » اعتقادات اإلمامية«به نقل از » نور الثقلين«در تفسير  -3

معتقد است، امام پرسيد: » تفويض«به » عبداهللا بن سنان«عرض كرد كه يكي از فرزندان  صادق
مود را خلق فر و علي گويند: خداوند محمد [منظور از] تفويض چيست؟ زراره عرض كرد: مي

سپس [توان خلقت را] به آن دو واگذار نمود و آن دو آفريدند و روزي دادند و زنده كردند و ميراندند!! 
مۡ ﴿دروغ گفته است. اگر نزد وي بازگشتي اين آيه قرآن را بر او بخوان:  دشمن خداامام فرمود: اين 

َ
 أ

 ٓ َك ِ ُشَ َّ ِ ُ َخٰ ٱقُِل  ِهمۚۡ ُق َعلَيۡ لۡ لَۡ ٱَبَه فَتََشٰ  ۦقِهِ َء َخلَُقواْ َكَخلۡ َجَعلُواْ  ِ َشۡ َّ
ٰ لۡ ٱوَُهَو  ءٖ لُِق ُكّ ٰ لۡ ٱِحُد َو  = ﴾رُ َقهَّ

اند و خلقت آنها با خلقت الهي بر آنان  اند كه مشابه آفرينش او آفريده آيا براي خدا شريكاني قرار داده«
گويد: نزد  زراره مي ]16: [الرعد» مشتبه شده است؟! بگو: خالق همه چيز خداست كه او يگانه قهار است

آن مرد بازگشتم و او را از سخن امام آگاه ساختم [چنان ساكت و مبهوت شد كه] گويي سنگ در 
در ) همچنين 492، ص 2ام. (نور الثقلين، تصحيح حاج سيد هاشم رسولي محالتي، ج  دهانش نهاده

= همه چيز را تو پديد ء كّونَت كلَّ شی«شود:  نيز خطاب به پروردگار عرض مي »يستشير«عاي د
ال إمر ر األيدبّ  يا من ال«شود:  عرض مي 94و  90در بند » جوشن كبير«و در دعاي مشهور » آوردي

= اي آنكه جز او  مميتهو ءكل يش يله يا حميحموّ و ءشی ء كّل نيش. يا مُ ...ال هوإ تىيی املوُحي  .. يا من ال..هو
ي همه چيز،  گان را زنده نكند.... اي پديدآور و اندازه گيرندهكارها را اداره نكند.... اي آنكه جز او مرد

پس تكوين و ايجاد ». همه چيز ي بخش و ميراننده ساز همه چيز، اي حيات اي ايجاد كننده و دگرگون
حيات در موجودات فقط به خداست و رسول و امام كه حيات خودشان از خداست و خود را تكوين 

 غير خود را تكوين كنند؟!توانند  اند چگونه مي نكرده
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 16آية  توانستند در پاسخِ احياء اموات دخيل بوده است!!! در اين صورت مخالفين مي
   :فرمايد كه مي» رعد«سورة مباركه 

مۡ ﴿
َ
ٓ  أ َك ِ ُشَ َّ ِ  ]١٦ :رعدال[   ﴾ِهمۡ ُق َعلَيۡ لۡ لَۡ ٱَبَه فَتََشٰ  ۦقِهِ َء َخلَُقواْ َكَخلۡ َجَعلُواْ 
اند و خلقت آنها با  مشابه آفرينش او آفريدهاند كه  آيا براي خدا شريكاني قرار داده«

  ».خلقت إلهي برايشان مشتبه شده است؟!
اي  توانيم پرنده نيز مشابه خلقت خدا را انجام داده و ما نمي آري، عيسي: بگويند62

دهيم؟!!. همچنين  اي كه عيسي خلق كرده، تمييز كند از پرنده را كه خدا خلق مي
ما  :سورة احقاف بگويند 4سورة فاطر و  40سورة لقمان و  11توانستند در پاسخ آية  مي

 ،بنابراين .است!!  خوانيم زيرا او نيز خلق و احياء كرده عالوه بر خدا، عيسي را مي
ون بايد يا آيات مربوط به معجزات حضرت عيسيخرافي  را چنانكه شيخ طبرسي و

موافق باشد، يا  )1(تا با آياتي كه در سطور گذشته آورديم اند، تفسير كنند امثال او گفته
عاي ايشان، عيسيبايد بگويند چرا قرآن كريم كه به اد را در پرنده لي شدن مجسمة گ

را در  آوردن ماده شتر و حضرت داوود را در داند، حضرت صالح دخيل مي
كند  ا قرآن كه تصريح ميچر :سته است؟! و بايد بگويندنتسخير جبال و مرغان، دخيل ندا

اي را به  بر خلقت يك مگس توانا نيست، خلقت پرنده» = غير خدا للَّهٱمن دونِ «
است، نسبت داده است؟! به همين سبب » للَّهٱمن دونِ « كه او نيز از مصاديق عيسي

  :نويسد مي» آل عمران«سورة مباركة  49ذيل آية » البيان مجمع«شيخ طبرسي در تفسير 
ِ ٱبِإِۡذِن ﴿در اين آيه قيد «39 ۢا﴿را پس از گفتن  ﴾َّ آورده، ولي اعمال  ﴾َفَيُكوُن َطۡيَ

د نساخته است، چون دادن شكل پرنده به گل و دميدن در پيش از آن را بدين قيد، مقي
ل، چنانكه ساختن [مج ا پرندهآن، از اعمالي است كه براي بندگان مقدور است، امسمة] گ

ز خدا بر آن جگوشت و خون داشته باشد و ايجاد حيات در آن، از اموري است كه 
ِ ٱبِإِۡذِن ﴿و به همين سبب قيد  قادر نيست را آورده تا دانسته شود كه اين كار فعل  ﴾َّ

                                                           
 ) و......27) و (القمر / 73) و (الحج / 79) و (األنبياء / 59از قبيل (اإلسراء /  -1
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عيسي آنان را همانا « :نويسد بارة معالجة بيماران مي و همو در .))خداست نه فعل عيسي
 :گويد و درمورد احياء اموات مي .»كرد كردن مداوا مي با دعا آوردن  شرط ايمان به
ع در معني، به خود نسبت داده زيرا خداوند و از باب توس إحياء را مجازاً عيسي«

وي در تفسير خويش ذيل آية ». ساخت متعال مردگان را هنگام دعاكردن وي، زنده مي
شدن مجسمة پرنده، أمر و ارادة خداوند بوده نه كار  ندهز« :نويسد سورة مائده نيز مي 110

خواندي تا كور  همانا تو مرا مي«كند كه  را چنين تفسير مي ﴾بِإِذِْن ﴿، سپس لفظ »عيسي
خواندي و  مرا مي« :گويد و در مورد إحياء اموات نيز مي »را شفا بخشم يسمادرزاد و پ

نسبت داده زيرا به  يه، فعل را به مسيحا آكردم، ام من با دعايت، مردگان را زنده مي
  »درخواست و دعاي او بوده است.

ون كه از ما به حضرت بينيم حواري پس از آية مذكور مي ، در دومين آيهعالوه براين
اند، در تقاضاي  عيسي نزديكتر و با وي آشناتر و تحت تعليم آن بزرگوار قرار داشته

هر نيز معجزه را به آن حضرت نسبت نداده و نزول مائده) حتي به صورت ظا= معجزه (
   :گويند او را در امر مذكور دخيل ندانسته و مي

ٰ لَۡ ٱقَاَل  إِذۡ ﴿ َِل َعلَيۡ يَسۡ  َيَم َهۡل َن َمرۡ بۡ ٱعِيَس َوارِيُّوَن َي ن ُيَنّ
َ
ٓ َتِطيُع َربَُّك أ ّمَِن  ئَِدةٗ َنا َما

ٓ ٱ َما  ]١١٢ املائدة:[  ﴾ءِ لسَّ
تواند كه  آيا پروردگارت مي !اي عيسي بن مريم :ون گفتندياد آر هنگامي كه حواري«

  ».خواني از آسمان بر ما فرو فرستد؟
اي فرود آوري. از اين رو شايسته است  تواني از آسمان سفره آيا تو مي :گويند و نمي

كه غُالت و كذّابين نكنيم و فريب رواياتي  كه ما نيز با اقتداء به آنان در مورد انبياء غلو
 نامعتبر نفروشيم، خصوصاًاند نخوريم و كتاب خدا را به روايات جاهيل نقل كردهو م

اگر به اين نكته جدا توجه كنيم كه بسياري از روايات موجود در كتب ما از جمله همين 
منقول از مجاهيل  ـايد و در صفحات آينده نيز خواهيد ديد  چنانكه تاكنون ديده ـ» كافي«

هلّضا قِرَو يا پيروان ف  ه مطروداند. به قول برادر محقق جناب است كه از نظر امامي
ه هنوز هم در بين شيعة اماميه موجود ضالّ قِرَبسياري از ف اخبارآثار و  « :»قلمداران«

و باطل آثار باقيمانده از گذشتگان با يكديگر مخلوط است و متأسفانه  است و حق
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آثار به عمل نيامده است! به عالوه اي تفكيك و اصالح آن رتاكنون اقدامي جدي ب
و  هفطحي شيعة اماميه همان معتقدان به مذاهب باطله چون اخباربسياري از راويان 

شَ وه واقفيلمي كساني هم كه به امامي مشهوراند بسا كه قبال در همان هستند و حتّ هغاني
اند از قبيل  مذاهب باطله روزگاري سپري كرده و بعدا به مذهب اماميه رجوع كرده

ك به . و در صورت عدم تمسمه، ابوخديجه و معلي بن خنيس و غيرفرزندان أعين
و آثاري كه اينان در زمان اعتقاد به مذهب سابق  اخبارقرآن كريم، تفكيك و تفريق 

اند  اند و ثبت شده، از آثاري كه در زمان گرويدن به مذهب اماميه نقل كرده روايت كرده
علماي ما چون اين روايات را در  ،رفانه در قرون متأخّا متأسام٤٠.)1(»بسيار مشكل است

اند  اند، نسبت به آنها تعصب ورزيده و به هر طريق كوشيده كتب مذهب خويش خوانده
اند  بتراشند و كمتر به اين نكته توجه كرده ـهر چند بعيد  ـبراي دفاع از آنها وجهي 

كتب ما از طريق غيرشيعيان و افراد ناشناخته به ما رسيده است و  احاديثبسياري از 41كه
خواهم كه به ما توفيق  . از خداوند مي)2(دليلي ندارد كه به توجيه و دفاع از آنها بپردازيم

  .عطا فرمايد تا بيش از اين قدر هدايت قرآن را بدانيم
د كه مسألة علم غيب و كرامات و معجزات از نظر قرآن با توضيحات فوق معلوم ش
ه نسبت توان دريافت رواياتي كه اينگونه امور را به ائم چگونه است، بدين ترتيب مي

ه جعل و در كتب ضالّ قِرَدهند، صحيح و مقبول نيست و توسط دشمنان اسالم و ف مي
  روايي داخل شده است.

  
  

                                                           
 .38زيارت و زيارتنامه، ص  -1
» بعض فضائح الروافض«كتاب خويش درباره نويسنده سني كتاب  3 نيز در ص» قضالنّ «مؤلّف كتاب  -2

تي و اشاراتي به متقدمان اماميه اصوليه كرده كه پري از آن، مذهب در اثناي آن [كتاب] حواال«گويد:  مي
غُالة و اخباريه و حشويه است علي اختالف آرائهم و نفي و تبرّي از آن و از ايشان، در كتب اصوليان 

 ».اثني عشريه ظاهر است
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  »]لکتاب العقل والجه«ی احاديث  [بقيه
  »: كتاب العقل والجهل«پردازيم به بقية احاديث  اينك مي

است كه حال او در صفحات  علي بن ابراهيم قمياولين راوي آن  -19حديث  *
يحيي بن  يالحال خود نقل كرده است، راوي بعد قبل معلوم شد. او از پدر مجهول

اند. راوي بعدي عبداهللا بن  ز مجهول الحال دانستهمبارك است كه علماي رجال او را ني
ار نقل كرده كه فحطي مذهب است!جبله، واقفي مذهب و او از اسحاق بن عم  

احمد «وات آن مجلسي اين حديث را ضعيف شمرده زيرا يكي از ر -20حديث  *
آشنا شويم است. الزم است پيش از پرداختن به حديث بعدي با او» اريسي:   

٦٣معروف به  ارابوعبداهللا احمد بن محمد سيو معاصر » آل طاهر«از كاتبين  اريسي
كننده و غالي شمرده  بوده است. غضائري او را تحريف حضرت امام حسن عسكري

الحديث و فاسدالمذهب و كثيرالمراسيل و  و نجاشي و شيخ طوسي او را ضعيف
به روايات او  :ق نيز او را ضعيف دانسته و گفتهواند. شيخ صد روايه معرفي كردهمطرودال

كنم. عالمة حلي نيز عالوه بر صفات مذكور به نقل از محمد بن محبوب  عمل نمي
اب و او را كذّ فقاًوي به تناسخ معتقد بوده است!! خالصه آنكه علماي رجال متّ :گويد مي

حديث موهم تحريف قرآن،  300ست بدانيد كه بيش از اند. جالب ا فاسدالعقيده شمرده
 فصل اخلطاب يف حتريف«مرد روايت شده كه ميرزا حسين نوري آنها را در كتاب  ناز اي

به  :گويد مي معجم رجال الحديثدر » خوئي«آقاي آورده است!  »كتاب رب األرباب
) 245(ص  ري القرآنالبيان يف تفسفاق علماي رجال او فاسدالمذهب است. و در تفسير اتّ

مالحظه كنيد  آن است از او نقل شده.برخي از روايات كه ظاهر در تحريف قر :گويد مي
كليني روايات چه كساني را در كتابش آورده است. در فروع احكام نيز رواياتي از اين 

گفته كه امام، سال كبيسه  اب نقل كرده، از جمله وي از قول امام حسن عسكريكذّ
چنين سخني بگويد،  !!! آيا ممكن است كه امام)1(سال يكبار دانسته است را هر پنج

  ه هر چهار سال يكبار است!!داند كه سال كبيس طفل دبستاني مي حال آنكه هر
                                                           

 ، روايت سوم.81، كتاب الصيام، ص 4كافي، ج  -1
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ابين را نخوريم به هر حال بايد مراقب باشيم تا در روايات فروع نيز فريب اينگونه كذّ
ات آنها اعتنا نكنيمو به مروي.  

است كه ابن غضائري » معلي بن محمد«وات اين حديث يكي از ر -21* حديث 6442
» مضطرب الحديث و المذهب«كند و نجاشي او را  نقل مي ءاو از ضعفا :فرمايد مي

كليني از اين فرد ضعيف در  معرفي كرده است. و چنانكه مالحظه خواهيد كرد، متأسفانه
است كه پيش از پرداختن » شاءسن وح«ده، روايت آورده است!!. راوي ديگر ابواب متعد

و به قول عالمة » مثني الحناط«كنيم. راوي ديگر  به حديث بيست و دوم او را معرفي مي
ان مجهول است، از آخرين راوي كه متصل به امام است به عنوان يكي از غالم» ممقاني«

  دانيم كه عادل بوده يا فاسق؟! شيبان، ياد شده و حتي نام او معلوم نيست و نمي بني
 عىلإذا قام قائمنا وضع اهللا يده « :گويد كنيم، حديث مي اينك به متن حديث نظر مي

چون قائم ما قيام كند، خدا دستش را  = حالمهمأرؤوس العباد, فجمع هبا عقوهلم وكملت به 
  »!!كند و خردشان كامل گردد ده و بدين وسيله عقول ايشانرا جمع ميبر سر بندگان نها
اي تأمل كنيد كه راوي چه سخنان مبهم و مغشوشي نقل كرده است. آيا حال لحظه

است كه بنا به ادعاي ظاهر آن گذارد يا خدا؟بر سر بندگان مي امام قائم دستش را
ر خدا ـ نعوذ باهللا ـ دست دارد كه مگ  !نهدحديث، خداوند دستش را بر سر بندگان مي

اگر بگويي منظور دست رحمت است نه اثبات عضو براي  ؟بر سر بندگان بگذارد
فرمايد و چرا خدا تا آن زمان رحمت خويش را عطا نمي :پرسيمخداوند سبحان، مي

كند؟ چرا در زمان سازد و تا زمان ظهور امام غائب صبر ميعقول بندگان را كامل نمي
دست رحمت » ها، زمان من است = بهترين زمان خري القرون, قرين« :بر كه فرمودپيغم

  ؟!مال عقول بندگان بر سرشان نگذاشتخويش را براي اك
گذارد و از دست امام به عنوان دست  گر برخالف ظاهر بگويي امام دستش را ميا65

ر كه متبوع و مقتداي امام است دست بر پس چرا پيغمب :پرسيم خدا ياد شده است، مي
چنين تأثيري  صاكرمسر بندگان نگذاشت و عقلشان را كامل نكرد و چرا دست پيامبر 

  نداشت؟
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ديگر آنكه عقول بندگان اگر تا قبل از قيام قائم كامل نبوده، پس نبايد مخاطب امر و 
  نهي شرع واقع شوند؟ و اين يعني ابطال دين!!

اكنون جمعيت دنيا حدود  كند، هم ، گيرم كه امام قائم چنين ميگذشته از اين مسائل
در زمان امام قائم از اين تعداد بيشتر خواهد بود، در اين  شش ميليارد نفر است و قطعاً

انجامد؟!  نهد و اين كار چقدر به طول مي صورت امام چگونه دست بر سر اين تعداد مي
  !ستجاعل حديث خودش هم نفهميده كه چه بافته ا

را به خوانندگان  حسن وشاءم پيش از پرداخت به حديث بعدي، اينك چنانكه گفتي
   :كنيم محترم معرفي مي

و مدتي واقفي  از معاصرين امام رضا حسن بن علي بن زياد الوشاء كوفي٦٦٤٣٤٤٤٥
أبان «خود را از فردي ضعيف به نام  احاديث ع كرده است، غالباًبوده، سپس اظهار تشي

» وشاء« احاديثاكثر  ،كند! عالوه بر اين بوده، نقل مي *كه از ناووسيه» بن عثمان األحمر
 8كند! بد نيست بدانيم كه  وايت مير» معلي بن محمد«را راوي ضعيفي موسوم به 

  شاء نقل شده است!كافي از و 165روايت باب مفتضح 
ش، تعدادي از روايات او را به عنوان نمونه احاديثت براي آشنايي خوانندگان با كيفي

از خرافات و برخالف كتاب خدا و عقل  او مملو احاديثآوريم، اغلب  در اينجا مي
شود كه از دمندگان آتش فتنه و تفرقه، و از دشمنان  علوم ميخداداد است. از رواياتش م

   :ذيل احاديثوحدت اسالمي بوده است، از آن جمله است 
ظلامنا « :آورده است كه فرمود وي دربارة خليفة اول و ثاني از قول امام صادق - 1
 ىلأبيها وجری ظلمها إمرياثها من  ـصلوات اهللا عليها  ـ مةعا فاطنَ ومَ  ـعزوجل ـ كتاب اهللا  يفحقنا 

بيت]  اهلآن دو نسبت به حق ما [ = خلفه ونبذا كتاب اهللا وراء ظهورمها وأشار إىل :اليوم, قال
 ‘به حضرت فاطمهكردند وكه در كتاب خدا آمده است [منظور خمس است] ستم 

                                                           
وفات نكرده و مهدي موعود هموسـت و بـه    كه عقيده دارند امام صادقاي را گويند  فرقه ناووسيه -*

ه پس از آن حضرت اعتقاد ندارند.ائم  
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و به پشت سر خويش اشاره  ـميراث پدرش را ندادند و ستم آنان تا امروز ادامه يافته 
  .)1(»و كتاب خدا را پشت سر انداختند ـ :ود و گفتفرم

به خدا قسم به اندازة  :نقل كرده كه دربارة شيخين فرمود وي از قول امام باقر - 2
شود و سنگي از  شود و يا هيچ مالي به ناحق گرفته نمي مينيك شاخ حجامت، خونريزي 

  )2(برعهدة آن دو تن است! كنايه از ويراني و تخريب) مگر آنكه= شود ( سنگي واژگون نمي
 عمر به حضرت علي :آورده است كه فرمود و باز از قول امام باقر - 3

   :خواني تويي كه اين آيه را مي :برخورد و گفت
يّيُِكُم ﴿
َ
ۡ ٱبِأ  ]٦ :القلم[  ﴾ُتونُ َمفۡ ل

  ».اند؟ كدام يك از شما ديوانه«
اي كه دربارة  يهآيا تو را از آ :فرمود شوي؟ علي ض من و رفيقم ميو متعرّ

   :اميه نازل شده، آگاه نسازم؟ خداوند فرموده است بني
ۡ  ُتمۡ َعَسيۡ  َفَهۡل ﴿ ن ُتفۡ  ُتمۡ إِن تََولَّ

َ
 ٱِسُدواْ ِف أ

َ
ُعوٓ ۡرۡل رۡ ِض َوُتَقّطِ

َ
 ]٢٢ :حممد[  ﴾َحاَمُكمۡ اْ أ

  ».ليدي امري شويد در زمين فساد كرده و پيوند خويشاوندانتان را بگسچه بسا چنانچه متولّ«
اميه به پيوند خويشاوندي از تو بيشتر  گويي، پايبندي بني دروغ مي :عمر پاسخ داد

قبيلة عمر) و = » (بني عدي«قبيلة ابوبكر) و = » (تيم بني«است ولي تو جز دشمني با 
  )3(ه نداري!امي بني

                                                           
 .74روضه كافي، حديث  -1
 .75روضه كافي، حديث  -2
البد براي خدمت بيشتر به  ـ. جالب است بدانيد كه جناب كليني حديث مذكور را 76روضه كافي، حديث  - 3

  روضه كافي نقل كرده است؟!! 325يك بار ديگر به عنوان حديث  ـلوب مسلمين وحدت اسالمي و تأليف ق
است از سه حديث فوق » وشاء«در روضه كافي كه از مرويات  78و  77مطلب ديگر آنكه احاديث 

روضه «توانند خود به  ايم و خوانندگان مي بهتر نيستند، اما به منظور رعايت اختصار، متن آنها را نياورده
  مراجعه كنند. »كافي

 اند. را صحيح ندانسته 78و  77سه حديث فوق و احاديث » محمد باقر«هر دو 
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دائما از آن حضرت » عبدالملك أعين«نقل كرده كه  از قول امام صادق - 4
 :بنابراين مردم هالك شدند؟ امام فرمود :پرسيد تا اينكه گفت و هنوز ميپرسش كرده 

كساني كه در  :اي فرزند أعين، به خدا سوگند كه همة مردم هالك شدند، گفتم ،آري
آنها با گمراهي فتح شدند، آري به خدا  :مشرق و در مغرب بودند [هالك شدند؟] فرمود

روضه كافي  341ابه مضمون حديث (مش )1(قسم همگي هالك شدند مگر سه تن!!.
  .است)
ت نيست هيچ يك از اين ام :گويد كه آن حضرت فرمود مي از قول امام باقر - 5

ت هيچ كس جز به وسيلة و در اين ام ،باشد مگر ما و شيعيان ما كه بر دين ابراهيم
  .)2(و هيچ كس از اين امت گمراه نشد مگر [بر اثر عدم پذيرش] ما ،ما هدايت نشده

ام و  اشاره كرده شاهراه اتحادكتاب ارجمند  161چنانكه نگارنده در حاشية صفحة 46
همواره آراء  ءاند، خلفا ر شدهمتذكّ 120چنانكه مؤلف محترم كتاب مذكور در صفحة 

كردند و جملة  پذيرفتند و آن حضرت را اكرام مي را مي المتقين حضرت علي امام
الأقل در ميان » شد اگر علي نبود عمر هالك مي = عمر كهلل عيل لوال« :گفت كه ميعمر 

  شيعيان و زيديان بسيار مشهور است.
اگر كسي به عنوان نمونه به مسند امام زيد مراجعه كند خواهد ديد كه عمر با اينكه 

حضرت شنيده بود، اما بيان آنها را براي مردم بر عهدة  صمسائلي را خود از پيامبر
 فاضل يكديگر، استاد با خلفاي راشدين رفتار مورد . در)3(گذاشت مي امير

راهي به سوي وحدت كتاب شريف  در ـحفظه اهللا تعالي  ـ سيدمصطفي حسني طباطبائي
به بعد) مطالبي بسيار ارزنده نوشته است كه مطالعة آن را به برادران و  163(ص  اسالمي

  كنم. خواهران ايماني توصيه مي
                                                           

 .356روضه كافي، حديث  -1
 .359روضه كافي، حديث  -2
مسنداإلمام زيد، كتاب الطهارة، باب الحيض واالستحاضة والنفاس، حديث ششم و كتاب الحج باب  -3

 حد الزاني حديث پنجم. جزاء الصيد، حديث سوم و كتاب الحدود باب



   
 

 

150 

پذيرفت، نسبت به او خيرخواهي عالوه بر اينكه عمر را به دامادي  حضرت علي67
كشف در كتاب  سيد بن طاووس) و چنانكه 146و  134البالغه خطبة  (نهجكرد  نيز مي
 = بوبكر فقارب واقتصدأ يلفو« :آورده است، آن حضرت در مورد ابوبكر فرمود املحجة

و در مورد عمر » يت را با صدق نيت به دست گرفت و به راه اعتدال رفتابوبكر وال
رفتار عمر از ميان اشخاص، در نظر  = كان عمر مريض الّسرية من النّاس عند النّاس« :فرمود

به ابوبكر  من دوبار :فرمود . امام صادق مي)1(»عموم مردم پسنديده و مورد رضايت بود
ة گرامي اين مطالب را با رواياتي كه وشاء نقل كرده . اكنون خوانند....و )2(رسم مي

  مقايسه و خودت قضاوت كن.
   :نقل كرده دو حديث ذيل است» وشاء«اما از جمله خرافاتي كه 

66847- كند كه كسي دربارة مارمولك (= الوزغ) از امام صادق عا ميوي اد  سؤال
است و كامال مسخ شده، هرگاه آن را كشتي، غسل كن،  پليد :د، آن حضرت فرمودكر

گفت، در اين  نشسته بود و مردي با او سخن مي» حجر«همانا پدرم در  :آنگاه فرمود
داني  آيا مي :كرد، پدرم به آن مرد فرمود هنگام مارمولكي را ديد كه با زبانش صدايي مي

به خدا  :گويد همانا مي :گويد، فرمود دانم چه مي نمي :گويد؟! گفت اين مارمولك چه مي
دهم تا اينكه اين مرد از اينجا  قسم اگر به عثمان ناسزا بگوييد من حتماً علي را دشنام مي

ميرد جز آنكه به صورت  ه كسي نميامي از بني :پدرم فرموده :برخيزد!! [همچنين] فرمود
فرا رسيد به صورت » دالملك بن مروانعب«چون مرگ  :شود! و فرمود مارمولك مسخ مي

مارمولك مسخ شد و از مقابل كساني كه پيرامونش بودند از جمله فرزندانش گذشت. 
دانستند چه كنند، آنگاه توافق كردند  چون ديدند او ناپديدشده بر آنان گران آمد و نمي

يچند و به كه تنة درختي را به شكل مردي بتراشند و بر آن زره بپوشانند و در كفن بپ

                                                           
 .175راهي به سوي وحدت اسالمي، ص  -1
بكر و مادرش  و پدرش قاسم بن محمد بن ابي» أم فروه«اش  فرزند فاطمه است كه كنيه امام صادق -2

 بكر بود. دختر عبدالرحمن بن ابي
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جاي او در تابوت نهند و چنين كردند و جز من و فرزندانش كسي از اين ماجرا آگاه 
  )1(نشد!!!
همانا خداوند خروسي دارد كه  :فرمود كند كه امام باقر همچنين وي ادعا مي -769

ش در هواست. دو پايش در طبقة هفتم زمين و گردنش زير عرش قرار گرفته و بالهاي
وح سبّ « :كند نيمه شب يا ثلث دوم آخر شب، خروس دو بالش را به هم زده و فرياد مي

[بر اثر اين كار خروس]  »وحاملالئكة والرّ  إله غريه رّب  البني, فاملُ  احلّق  كلِ نا اهللا املَ وس ربّ قّد 
  )2(خوانند!! زنند و مي هاي [زمين] بال مي خروس

كنيم و از آن جمله است  او كه با قرآن موافق نيست، چند نمونه ذكر مي احاديثو از 70
  :اصول كافي 63حديث سيزدهم باب 

ماند؟  آيا زمين بدون امام باقي مي :پرسيدم كند كه از امام رضا اء ادعا ميوشّ - 8
خدا بر  كنيم كه زمين باقي نماند مگر آنكه ما روايت مي :خير، گفتم :آن حضرت فرمود

  )3(ريزد! ماند و درهم مي نه، باقي نمي :بندگان خشم گرفته باشد. امام فرمود
 صو حضرت محمد اهللا در فاصلة زماني ميان حضرت عيسي روح :پرسيم مي

  خود را فرو نبرد؟ اهلچرا زمين  ـچه رسد به امامت  ـكه نبوتي نبود 
   :اصول كافي است 66م باب حديث سو ،نمونة ديگر48

ما كساني هستيم كه خداوند اطاعت ما را واجب فرموده و  :فرمود امام صادق -971
  )4(باشند! كنيد كه مردم از نشناختن او معذور نمي شما از كسي پيروي مي

مسألة امام  صريحاًو  اگر مردم از نشناختن امام معذور نيستند چرا قرآن واضحاً :پرسيم مي
و امامت را بيان نفرموده تا بر مردم اتمام حجت شود؟ خداوند كريم در كدام آيه اطاعت 

  )؟165 :ساءامام را واجب فرموده است؟ چرا قرآن پس از انبياء به حجتي قائل نيست (النّ
                                                           

 .305روضه كافي، حديث  -1
 .406روضه كافي، حديث  -2
 .179، ص 1اصول كافي، ج  -3
 .186، ص 1صول كافي، ج ا -4
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اء نقل كرده كه وشّاصول كافي است كه  87حديث ششم باب  ،نمونة ديگر - 1072
 = ارهافجّ و برارهاأرسول اهللا  ىلض عاألعامل تعرَ  إنّ « :فرمود مي شنيدم حضرت رضا

   :فرمايد كه قرآن مي . در حالي)1(»شود عرضه مي صاعمال نيك و بد بندگان به رسول خدا
﴿ ْ ُسوا َ َتَسَّ  ]١٢ :احلجرات[  ﴾َو 
  ».در كار ديگران] جستجو و تجسس نكنيد«[

در مورد مردمي كه  حتّي حضرت نوح مبرش را از اين امر استثنا نفرموده وو پيا
   :گويد ناميدند، مي آنها را اراذل قوم مي

 ]١١٢ :عراءالّش [  ﴾َملُونَ ِم بَِما َكنُواْ َيعۡ َوَما ِعلۡ ﴿
  ».اند آگاهي نيست كرده مرا بدانچه مي«

شده و آن حضرت نيز از  شود كه اعمال بندگان به پيامبر زمان عرضه نمي معلوم مي
   :فرموده صاعمال مردم مطّلع نبوده است. عالوه بر اين خداوند به پيغمبر

ِ ِبَمۡ  وََسّبِحۡ ﴿ ِ  ۦبِهِ  َوَكَفٰ  ۦۚ ِده  ]٥٨ :الفرقان[    ﴾َخبًِيا ۦبُِذنُوِب ِعَبادِه
  ».و كافي است كه او از گناهان بندگانش آگاه باشد ربا ستايش خدا، او را منزه شما«
ندارد كه اعمال بندگان به پيامبر  اي و فايده ،گر آنكه خداوند ستّارالعيوب استدي

عرضه شود زيرا اعمال نادرست مردم موجب غم و اندوه پيامبر خواهد شد و دارالسالم 
  !!شود جهان ديگر برايش تبديل به دارالهم و الغم مي

باب = (اصول كافي  150ي در روايت هشتم باب الزم است بدانيم كه كلين -1173
، براي امام منصوب من عند اهللا، ده عالمت ذكر از قول حضرت باقر )ةمواليد األئم

إذا و كانت عليه وفقا صإذا لبس درع رسول اهللا« :كرده كه يكي از آن عالمات چنين است
مام زره رسول چنانچه ا = قصريهم زادت عليه شرباو لبسها غريه من الناس طويلهم

از  را بپوشد، مطابق قامتش باشد [نه كوتاه باشد نه بلند] و چنانچه مردمي غير صخدا
قامت، زره يك وجب بلندتر خواهد  او زره را بپوشند چه بلندقامت باشند و چه كوتاه

                                                           
 .220، ص 1اصول كافي، ج  -1
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 :كند كه امام صادق فرمود اما كليني بدون توجه به اين روايت، از وشاء نقل مي .)1(»بود
امام باقر) زره پيامبر را پوشيد به زمين كشيده شد [و بلندتر بود] و من آن را = (پدرم 

» وشاء«؟! حال خوانندگان خود قضاوت كنند كه آيا )2(»پوشيدم از قامتم بلندتر بود
  طرفدار ائمه بوده است يا نه؟

م بارة فرق اما اصول كافي رواياتي آورده و در باب مذكور در 61كليني در باب  -12
مح3(»بيند = امام در خواب نمي ال َيری يف منامه« :ث با انبياء و رسل آمده است كهد( ا در ام

در خواب از وفات خويش مطّلع  كند كه امام رضا نقل مي» اءوشّ«از  105باب 
  )4(گرديد!!
عقوب بن سراج زماني ي :گويد حديث ذيل است كه مي» اءوشّ« احاديثديگر از  -1349

ايستاده  رفت كه آن حضرت باالي گهوارة حضرت امام كاظم نزد امام صادق
نزد مواليت برو  :گفت، چون از اين كار فارغ شد به من فرمود بود و با فرزندش راز مي

و سالم كن من نيز چنين كردم، آن حضرت نيز به زباني فصيح سالمم را پاسخ گفت، 
ام دخترت را كه ديروز گذاشتي، تغيير ده، زيرا آن نامي است كه برو و ن :سپس فرمود

ناميده بودم. امام  حميراءمورد غضب إلهي است. من صاحب دختري شده بودم كه او را 
  .)5(گويد بكن تا هدايت شوي، من نيز نامش را تغيير دادم كاري كه مي :صادق فرمود

رگ را كه همسان معجزة نبوت اين معجزة بز چرا امام صادق :پرسيم مي :اوالً
است، به بسياري از مردم ارائه نفرمود تا تعداد بيشتري از بندگان  حضرت عيسي

خدا كه در آن دوران در امر امامت متحير بودند، هدايت يابند و امام واقعي را بشناسند و 

                                                           
 .388، ص 1اصول كافي، ج  -1
 .234، ص 1اصول كافي، ج  -2
 .3، حديث 176، ص 1اصول كافي، ج  -3
) را 260و  176الزم است بدانيم كه هر دو حديث (ص  ـ 6حديث  260، ص 1اصول كافي، ج  -4

 نقل كرده است!!» محمد بن يحيي«
 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمد باقر«هر دو  -11، حديث 310، ص 1في، ج اصول كا -5
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ذكر  از دنيا رفته بود، اما قرآن از مذهب فطحي را نپذيرند. با اينكه حضرت عيسي
معجزة سخن گفتن حضرت مسيح در گهواره چشم نپوشيده، پس چرا به اين معجزه كه 

اي نفرموده است؟ چرا پيامبر به امت  اطّالع از آن براي امت اسالم مفيدتر بود اشاره
  چنين خبري نداد؟

» حميراء«همسرش عائشه را  صاكرمدانيد معروف است كه پيامبر  چنانكه مي :ثانياً
   :گويد نيز مي» مولوي«رمود. چنانكه ف خطاب مي

آن كه عالم محو گفتارش بدي
  

ــي  لّكَ   ــرا م ــا حمي ــي ي زدي مين
  

اند بگويند كه اين لقب مبغوض خدا است تا چه  در اين حديث در واقع خواسته
رسد به صاحب اسم! و مقصودشان اين است كه آتش كينه و تفرق را در ميان مسلمين 

   ت در اينجا حقايقي را به اطّالع خوانندگان محترم برسانيم:الزم اسور سازند!!  شعله
روابط  ءبا خلفا ‡الف) چنانكه در صفحات قبل گفتيم، بنا به مدارك معتبر تاريخي، ائمه74

» عثمان«و » عمر«نام دو تن از پسران خويش را  اند و حتّي حضرت علي حسنه داشته
ديگرش كه محمد نام داشت، ابوبكر بود و دو فرزند اخير، در ركاب برادر نهاد. كنية فرزند 

. )1(در كربال جنگيدند و شربت شهادت نوشيدند بزرگوارشان حضرت سيدالشّهداء
 سجاد مآن امام همام، پرورش فرزند ابوبكر را نيز بر عهده گرفت. اما ،عالوه بر اين

  .)3(ناميد» عائشه«دختر خود را  النّقي  . امام علي)2(داشت» عمر«فرزندي به نام 
نام » عائشه«نيز يكي از دختران خود را  ) اما مهمتر از همه اينكه، امام كاظمب
نامد، به كسي  مي» عائشه«ن است امام كاظم كه دختر خويش را ك. حال چگونه مم)4(نهاد

  بوده، بر دخترت مگذار؟!» حميراء«بگويد حتّي لقب عائشه را كه 

                                                           
 .354، ص 1اإلرشاد، شيخ مفيد، دارالمفيد (بيروت)، ج  -1
 .155، ص 2اإلرشاد، ج  -2
 .312، ص 2اإلرشاد، ج  -3
 .244، ص 2اإلرشاد، ج  -4
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رزندان تعجب است گويا كليني با احوال ائمه نيز به خوبي آشنا نبوده و نام ف جاي
  .)1(كرد چنين حديثي را نقل نمي دانسته، و إالّ آنها را نمي

اصول كافي  147حديث سوم باب » وشّاء«انداز  تفرقه احاديثيكي ديگر از  -1475
كنند كه مردي به نام سعيد خبر  مردم روايت مي :گفتمبه امام رضا  :گويد است كه مي

من پيش از آمدن سعيد از وفات  :وفات حضرت كاظم را به شما داده است. امام فرمود
ام فروه بنت «امام كاظم مطّلع بودم و يك روز پس از وفات آن حضرت همسرش 

رت كاظم آگاه او را وقتي طالق داديد كه از وفات حض :را طالق دادم. پرسيدم» اسحاق
دادن زوجه پس از وفات زوج در  . چنانكه واضح است طالق)2(آري :بوديد؟ امام فرمود

اسالم تشريع نشده و معني ندارد و كامالً فاقد مدرك است؟! اين حديث مشابه حديث 
ثبت كرده و برادر فاضل ما مرحوم » الغيبة«ضعيفي است كه شيخ طوسي در كتاب 

آن را به عنوان حديث نهم مورد نقد و بررسي قرار  راه اتّحادشاهدر كتاب » قلمداران«
هل أ عىل ييأنت وص« :پيامبر به علي فرمود :گويد . در آنجا راوي كذّاب مي)3(داده است

 يف ومل أرها منها مل ترين يءغدًا ومن طّلقتها فأنا بر ينتْ يّبتها لقثفمن  ينسائ عىلحّيهم ومّيتهم و يبيت
زنده و مردة آنها و همچنين وصي من بر ز وصي من بر خاندانم اعم اتو  = عرصة القيامة

كه قات كند و هرهمسران مني، پس هر يك را كه تو ثابت داشتي فرداي قيامت مرا مال
  »!!بينم را طالق دهي پس من از او بيزارم و در عرصة قيامت مرا نخواهد ديد و او را نمي

بتوانند براي فريب عوام ادعا كنند اگرچه  آن است كه احاديثهدف از جعل اينگونه 
اند زنان بيوه  قرآن كريم همسران پيامبر را مادران مؤمنين شمرده است اما ائمه حقّ داشته

را پس از رحلت » عائشه«با استفاده از اين حقّ  را طالق دهند!! و حضرت علي
                                                           

گويد: نام دختر امام  مي» ج اهللا عىل العباداإلرشاد يف معرفة حج«عجيب است كه شيخ مفيد خود در كتابش  - 1
» ارشاد«جلد دوم  219بوده ولي خود او همين روايت ضعيف را در صفحه » عائشه«كاظم و امام هادي، 

 اي دارد؟ چه فايده ـجز براي فريب عوام  ـآورده است!! به راستي استناد به اينگونه اخبار ضعيف 
 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  ـ 381، ص 1اصول كافي، ج  -2
 به بعد. 219شاهراه اتّحاد، ص  -3
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نيز از زمرة » شّاءو«نيست!! حديث » المؤمنين أم«طالق داده و او ديگر  صرسول خدا
اي  اي است و إلّا در فقه شيعه چنين مسأله ساز اشاعة چنين خرافه ي است كه زمينهاحاديث

  مطرح نيست و چنين قانوني وجود ندارد.
 چرا حضرت علي :پرسيد احمد بن عمر از امام رضا :گويد وشّاء مي -15

دهد؟ آيا اين آيه را در  دم ميزيرا او آذوقة علمي به مر :اميرالمؤمنين خوانده شد؟ فرمود
هۡ ﴿ :اي كتاب خدا نشنيده

َ
  ».و ما خانوادة خود را آذوقه بدهيم«  ]٦٥ :يوسف[﴾َلَناَونَِمُي أ

  .)1(دهد زيرا آذوقة مؤمنين نزد اوست و آنان را آذوقة علمي مي :فرمود ،و در روايتي ديگر
ع بوده، زيرا به اتّفاق و اطّال تاريخ بي ترديد جاعل اين روايت هم از لغت و هم از بي

در أميرالمؤمنين، مشتقّ از (همزه، ميم، راء) است نه از مادة » أمير«لغت لفظ  اهلاجماع 
دانسته و محال است كه چنين جوابي داده  (ميم، ياء، راء) و قطعاً امام اين موضوع را مي

 ت كه پيش ازدانس بود و مي ، با تاريخ آشنا مياهلاگر جاعل ج ،باشد. عالوه بر اين
عمر، اميرالمؤمنين خوانده شده است، از جعل چنين روايتي منصرف  ،حضرت علي

   :»كتاب العقل والجهل«شد! اينك بپردازيم به روايت بعدي  مي
كه ديگر  )2(است كذّاب» سهل بن زياد«وات اين حديث يكي از ر -22حديث  *

بب اشكاالت موجود در سندش كه به س ـنيازمند معرّفي نيست. اما پذيرش متن حديث 
مانعي ندارد، زيرا موافق قرآن كريم  ـ توان با اطمينان صدور آن را به امام نسبت داد نمي

است. اين روايت به عنوان حجت ظاهري فقط انبياء را ذكر كرده، كتاب خدا نيز 
موده و حجت ظاهري ديگري بيان نفر ]165 :ساءالنّ[فرمايد پس از انبياء حجتي نيست  مي
كرد.  لهي از معرّفي آن ابا نميإداشت كتاب  چنانچه حجت ظاهري ديگري وجود مي و

كنند،  روايت دوازدهم همين باب را تأييد نمي 15قرآن و همچنين اين حديث بند طبعاً 
زيرا در آنجا، به عنوان حجت ظاهري، عالوه بر انبياء، ائمه را نيز افزوده است كه موافق 

  وات، به حديث مذكور افزوده باشند.را ر» ائمه«نيست و شايد لفظ با قرآن كريم 

                                                           
 ، حديث سوم.412، ص 1اصول كافي، ج  -1
 كتاب حاضر. 78ر. ك، صفحه  -2
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 :پرسيم است. مي» مرسل«كليني خود اعتراف كرده كه اين حديث  -23حديث  *76
اي؟! اما در  آوري كرده ضعيف و مرسل را در كتاب اصول خود، جمع احاديثچرا شما 

محل  »چنانچه خردش از نور تأييد شود = ورأييد عقله من النّ فإذا كان ت«متن حديث، جملة 
اول و يازده و  احاديثتأمل است. تأييد عقل از نور يعني چه؟ مگر بنا به نقل كليني در 

 از جمله نورـ ـ.. عقل افضل و محبوبتر و واالتر از هر چيز ...دوازده و بيست و شش و
نيست؟ پس چگونه نور كه  »ل ما خلق اهللاأوّ «نيست؟ مگر بنا به برخي روايات عقل، 

  تواند آن را تأييد كند؟ آيا كليني روايات خود را فراموش كرده است. ن آن است ميوماد
اين حديث نيز به لحاظ متن و سند، در حكم حديث بيست و دوم  -24حديث  *

  همين باب است.
و  )1(»معلّي بن محمد«ديث، با دو تن يعني از سه راوي اول اين ح -25حديث  *٧٧

حسين بن محمد ايم. اما پيش از آشنايي با اولين راوي يعني  آشنا شده )2(»وشّاء حسن«
الزم است خوانندة محترم از اين موضوع مطّلع باشد كه بنا بدانچه در مقدمة  األشعري

از اين افراد مورد اعتماد . برخي )3(اند تن گفته 36بينيم مشايخ كليني را  مي» كافي«
كنند و  مي دارند و يا از ضعفاء روايت  نيستند، زيرا يا خود ضعيف اند و انحراف عقيده

محمد بن جعفر بن محمد بن عون حال ثقه نيستند از قبيل اند وبه هر الحال يا مجهول
و  )6(احمد بن مهرانو  )5(د بن عاصم الخديجيبن عبداهللا بن محم و علي )4(األسدي

                                                           
 كتاب حاضر. 146ر. ك، صفحه  -1
 .به بعد از همين كتاب 147ك، به صفحه ر.  -2
 به بعد. 20، ص 1ر. ك مقدمه اصول كافي، ج  -3
 .كتاب حاضر 374او رجوع كنيد به صفحه در مورد  -4
) كه او را فاسدالمذهب و ضعيف دانسته و 203(ص » رجال نجاشي«درباره او رجوع كنيد به كتاب  -5

 آميزي عظيمي صورت گرفته است. از تأليفات او را كتابي ملعون معرّفي كرده كه در آن دروغيكي 
و از ضعفاست. غضائري به ضعف او تصريح فرموده، » ابن خانبه«معروف به » ابن مهران«او غير از  -6

شيخ نابيناي  نويسد: شايد كليني روايات او را به نحو وِجاده از كتابخانه استاد بهبودي درباره او مي
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الحسن بن الفضل بن يزيد  و )2(حسين بن علي العلويو )1(دميبن زياداألسهل 
.، برخي ديگر نيز فقط چند حديث معدود براي ....و احمد بن عبداهللا بن اميهو  اليماني

ن ميان چند تن وجود دارند كه كليني از ايشان، بيش از اند. اما در اي كليني نقل كرده
قسمت اعظم روايات كافي از منقوالت آنان  :توان گفت خذ كرده و مياسايرين حديث 

علي بن ابراهيم بن  50و )3(محمد بن يحيي العطار :اند تشكيل شده است كه از آن جمله
ايم، و  شان را بيان كردهاحاديثكيفيت  نها را معرّفي نموده وكه ما قبالً آ )4(هاشم القمي

براي كليني نقل كرده  بن ابراهيم را عليدانيم كه بسياري از روايات تحريف قرآن  مي
اي از آن را  دانيم كه در تفسير منسوب به او نيز عجايبي منقول است كه شمه و مي است!

اي از منقوالت عجيب وي را ذكر  جا نيز نمونهايم و در اين به هنگام معرّفي وي آورده
از ما نزد او كسي كه از ما ياد كند و يا « :فرمود كنيم، بنا به نقل وي امام صادق مي

اي از چشمانش اشك جاري گردد خداوند گناهانش را  ياد شود و به اندازة بال پشه
  »آمرزد!! گرچه به قدر كف دريا باشد، مي

يه از آيات قرآن كريم و يا در يك آحتّي در يك » حسنيمعروف ال«به قول استاد 
نيامده كه يك عمل از اعمال خير موجب غفران  ‡حديث صحيح از پيامبر و ائمه

  )5(شود گرچه به مقدار كف دريا و شن صحرا باشند!! تمامي گناهان مي

                                                                                                                                                    
كه ممكن است همان احمد بن مهران بن  -» ابن مهران«خويش علي بن ابراهيم قمي نقل كرده باشد. 

كذّاب و » ابي سمينة محمد بن علي«حديث از  52 ـ. باشد ه 284خالد اصفهاني يزدي، متوفّي به سال 
) تعدادي 113معرفة الحديث، ص كند. ( كه كتابي مجعول دارد روايت مي» عبدالعظيم بن عبداهللا الحسني«

 كافي، منقول از اوست. 165از روايات موهم تحريف قرآن در باب 
 همين كتاب.78او رجوع كنيد به صفحه براي شناخت  -1
 چندان شناخته نيست. -2
 ايم. في كردهبه بعد كتاب حاضر معرّ 89او را در صفحه  -3
 به بعد همين كتاب معرّفي شده است. 105وي در صفحه  -4
 .175الموضوعات في اآلثار واألخبار، هاشم معروف الحسني، ص  -5
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وي را  احاديثاست كه مؤلّف كافي بيش از سايرين،  نيز از كساني محمد بن يحيي78
و كليني آن را به عنوان حديث  ،نقل كرده و روايت زير نيز از مرويات اين جناب است

   :كتابش ثبت كرده است 168باب  27
ن چند روز بدون شير ماند. ابوطالب آ ،پيامبر پس از والدت« :فرمود امام صادق51

حضرت را به سينة خويش گرفت و خداوند در پستانش شير جاري ساخت و پيامبر چند 
1(»ه برخورد و پيامبر را به او سپردروز از شير او نوشيد!!! تا اينكه ابوطالب به حليمة سعدي(.  

فردي ور ست بن أبي منصردو  ي مجهولبن معلّ علي ،وات اين حديثاز ر :أوال79ً
بنيانگذاران و بزرگان مذهب  را از حمزة بطائني علي بن أبياست. » واقفي«نادرست و 

، اين مذهب را دانند كه به طمع مال دنيا و اختالس اموال حضرت كاظم مي» وقف«
ز چه كساني جناب كليني يعني محمد بن يحيي ا . توجه كنيد كه شيخِ)2(بنيان نهاد

  )3(كرده است!! روايت نقل مي

جاري شود، در » ابوطالب«چرا شير به جاي آنكه در پستان عمويش  :پرسيم مي :ثانياً
اي  جاري نشد؟ ديگر آنكه اصوالً قبل از نبوت معجزه» فاطمة بنت أسد«سينة همسرش 

چه از آن مطّلع نشده است، » واقفي مذهب«يا » مجهول«كه كسي جز چند راوي 
 ـچرا خداوند متعال در قرآن  ،اي دارد؟ واقعاً اگر چنين ماجرايي رخ داده بود فايده
هاي رحمت خود بر پيامبر به آن  به عنوان يكي از نشانه ـ الضّحيالمثل در سورة  في

يا ديگر طرفداران آن حضرت بعدها در مقابل  ابوطالب و اشاره نفرموده است؟ چرا
از جانب حق متعال است، اشاره  صبودن پيامبر دنة مؤيقريش به اين واقعه كه نشا

و چرا در  ؟!هاشم شهرت نيافت چرا اين موضوع بسيار عجيب در ميان بني !نكردند؟
كتب معتبر ساز آن ذكري نيست؟...و» ةاحللبي ةالّسري«يا » ابن هشام ةسير«ر، از جمله ي ..  

                                                           
 اند. ندانسته» صحيح«اين حديث را » محمد باقر«هر دو  – 448، ص 1اصول كافي، ج  -1
 به بعد همين كتاب. 195يد به صفحه براي شناخت او رجوع كن -2
 از مرويات علي بن ابراهيم و محمد بن يحيي است.» روضه كافي«بد نيست بدانيد قسمت اعظم روايات  - 3
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يار متعصب كافي نيز نوشته باري اين روايت به قدري رسواست كه حتّي مترجم بس
اين روايت از لحاظ سند ضعيف و غيرقابل اعتماد است. بدين جهت توجيه و « :است

  )1(»!تأويل آن لزومي ندارد
روايت كرده كه آن  ديگر آنكه يكي از كساني كه در فروع احكام از امام صادق

نخواهد بود،  ماه رمضان هيچگاه كمتر از سي روز :حضرت به خدا قسم خورد و فرمود
  .)2(است محمد بن يحييهمين جناب 

د مورد توجه قرار گيرد اين است كه چرا علماي شيعه اما سؤال مهم كه بايد به جِ
اند؟! جواب واضح است زيرا به  توثيق و از آنها تعريف و تمجيد كرده اين دو تن را

» كافي«ر از روايات دانند كه جرح و تضعيف آن دو به معناي تضعيف چند هزا خوبي مي
اي كه كليني فراهم آورده به باد خواهد رفت، بديهي  خواهد بود و بدين ترتيب سرمايه

  فروشان متعصب نيست. است كه اين امر موافق طبع دكانداران مذهبي و خرافه
بن محمد ابوعبداهللا حسين وثيق شده يكي ديگر از مشايخ كليني كه به ناحق ت٨٠٥٢

است كه كليني به او اعتماد كرده و بسياري از اباطيل او را كه شبيه  القمي األشعري
افكار باطنينان از انحراف وي آورده است!! براي اطمي» كافي«ه است در ه و اسماعيلي

 92از نظر بگذرانيد و مالحظه كنيد كه از  را» كافي« 166و  165 بكافي است كه با
روايت باب بعدي، دو روايت از او نقل شده  9روايت و از  35حديث باب نخست، 
كافي همگي از مرويات همين آقاي  71و نيز روايت اول باب  70است. سه روايت باب 

خير را ضعيف شمرده و جناب بهبودي نيز ااشعري است كه مجلسي هر چهار حديث 
  چ يك را صحيح ندانسته است.هي

را نقل كند  )3(سياريابايي ندارد كه روايات كذّابي به نام  ريشعجناب حسين اَاين 81
اي كه ماية تعجب و سؤال است اينكه فقط اوست كه از فردي  و مهمتر از آن نكته
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كه از ضعفاست، » صريمعلّي بن محمد الب«موسوم به » مضطرب الحديث و المذهب«
 35المثل از  است! في» اشعري«أباطيل او همين آقاي   كند، يعني در واقع مروج روايت مي

معلّي «حديث آن از قول  33كافي نقل كرده،  165در باب مفتضح » اشعري«حديثي كه 
است، ولي » اشعري«ترديد ماية طعن و موجب تضعيف  است. اين كار بي» ابن محمد
  كنند!! متعصبين مذهبي او را توثيق مي متأسفانه

آوريم تا شاهد كالم ما باشد، نمونة  در اينجا سه روايت از او را به عنوان نمونه مي53
محمد بن و  شعريحسين بن محمد األكافي است كه  46اول روايت چهارم باب 

  دربارة آية  اند كه امام صادق كردهيعني دو تن از شيوخ كليني نقل  يحيي العطّار
﴿ ِ َّ ِ  ٱَو

َ
ٓ سۡ ۡل ۖ دۡ ٱفَ  َنٰ سۡ لُۡ ٱُء َما  ]١٨٠ األعراف:[  ﴾ُعوهُ بَِها

  ».خداي را نامهاي نيكو است، او را بدان نامها بخوانيد«
ز اينكه با معرفت ما به خدا سوگند، نامهاي نيكوي خدا مائيم كه خدا عملي را ج :فرموده

!! در واقع حديث فوق، عدم معرفت به امامت را )1(پذيرد ندگان نميهمراه باشد از ب
  مساوي كفر دانسته، زيرا با كفر نيز عملي پذيرفته نيست.

   :در حالي كه خداي تعالي در قرآن كريم نامهاي خود را معين فرموده، مثالً فرموده
وِ ٱُعواْ دۡ ٱقُِل ﴿

َ
َ أ يّٗ  َنۖ َمٰ لرَّحۡ ٱُعواْ دۡ ٱَّ

َ
ا تَ أ  ٱُعواْ فَلَُه دۡ ا مَّ

َ
ٓ سۡ ۡل  ]١١٠ :رساءاإل[ ﴾َنٰ سۡ لُۡ ٱءُ َما

  ».هاي نيكو از آن اوست او را اهللا بخوانيد يا رحمان بخوانيد، هر يك را بخوانيد، اين نام :بگو«
و » اهللا«هاي نيكوي الهي  كنيد در اين آيه معين فرموده كه نام چنانكه مالحظه مي

   :است. و نيز فرموده» رحمان«
ُ ٱُهَو  ٢٢لرَِّحيُم ٱُن َمٰ لرَّحۡ ٱَو هُ ﴿ ٓ ٱَّ َ ِي  ٰ  لَّ َّ ُهَو إَِل ِ ۡ ٱَه إ وُس لۡ ٱَملُِك ل ٰ ٱُقدُّ َل ُم لسَّ
ۡ ٱ ۡ ٱِمُن ُمؤۡ ل ۡ ٱبَّاُر لَۡ ٱَعزِيُز لۡ ٱِمُن ُمَهيۡ ل ۚ ل ُ ا يُۡشِ ٱَن َحٰ ُسبۡ  ُمَتَكّبِ ِ َعمَّ ُ ٱُهَو  ٢٣ُكوَن َّ َّ
ۡ ٱارُِئ ۡلَ ٱلُِق َخٰ لۡ ٱ ۖ ُمَص ل  ٱَلُ  ّوُِر

َ
ٓ سۡ ۡل  ]٢٤− ٢٢ :احلرش[  ﴾َنٰ سۡ لُۡ ٱُء َما

اوست  ،او رحمان و رحيم است، اوست خداوندي كه معبودي جز او [به حق] نيست«
مر، منزّه است از آنچه شريك وي لوس سالم مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبك قد  
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  ».و از آن اوستسازند، اوست خداوند خالق پديدآورندة صورتگر، اين نامهاي نيك
  اي نفرموده است. ولي به اسامي ائمه هيچ اشاره

اصوالً معقول است كه خداوند بفرمايد كه مرا به نام كساني كه هنوز اكثريت آنان 
» أحمد«و » محمد«اند، بخوانيد؟! ديگر آنكه خداوند در قرآن خود را  والدت نيافته

را  ـذكره  زّعـ توان خداوند  ونه ميت، پس چگسخوانده ا» حميد«نخوانده ولي خود را 
يا » حسين«يا » كاظم«توان خداوند متعال را  خواند؟ چگونه مي »أحمد«يا » دمحم«با نام 

در  چنين نكرد، چرا علي ص.. خواند؟! پس چرا پيامبر.و» مهدي«يا » تقي«
الأقلّ » صحيفة سجاديه«در  العابدين و حضرت زين» صحيفة علويه«و » البالغه نهج«

اند؟! آيا اصالً راوي فهميده كه چه بافته است؟  براي تعليم أمت، حتّي يكبار چنين نكرده
  دانند؟! آيا كليني و امثال او اسماء إلهي را توقيفي نمي

 ديگر آنكه اگر شرط پذيرش عمل، معرفت أئمه است، چرا خداوند در قرآن كه
به اين مطلب بسيار مهم نفرموده است تا بر  است هيچ اشارة واضحي ﴾ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّقيَ ﴿

  أمت اتمام حجت شود؟
 امام باقر« :كافي است و متن آن چنين است 166نمونة دوم روايت هفتم باب 8254

د و را به عنوان پرچم و عالمتي ميان خو حضرت علي ـعزّوجلّ  ـخداوند  :فرمود
مردم قرار داد هر كه او را [به امامت] شناسد مؤمن است و هر كه او را انكار كند كافر 
است و هر كه او را نشناسد، گمراه است و هر كه چيزي را همراه او [به مقام وي] 

  .)1(»شود گمارد، مشرك است و هر كه [با خود] واليت او را بياورد به بهشت وارد مي
يعني غير از  ـنكتة مهم در اين دو حديث آن است كه عمل اكثريت جهان اسالم 83

عدم قبول اعمال نيز موجب خسران  ـ نزد خداوند متعال نامقبول و شيعيان اثني عشري
اند. به همين سبب  خروي است و آنان در شمار كفّار و مشركين و ضالّين محسوب شدها

مقايسه كنيد  صحيفة سجاديهنظاير آن را با دعاي چهارم  دانم كه اين حديث و الزم مي
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ارمغاني براي  هچ احاديثتن از شيوخ كليني با اينگونه  بهتر معلوم شود كه دو تا
, صاللهم وأصحاب حممد« :فرمايد مي اند! حضرت سيد الساجدين مسلمين آورده

ه وكانفوه وأرسعوا إلی وفادته حابة والذين أبلوا البالء احلسن فی نرصخاصة الذين أحسنوا الّص 
 يفوسابقوا إلی دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حّجة رساالته وفارقوا األزواج واألوالد 

 الذين عني هلم بإحسانبالتا . أوصل إىل.ته و..إظهار كلمته وقاتلوا اآلباء واألبناء فی تثبيت نبوّ 
ِينَ ٱا َلَا َوِلِۡخَوٰنِنَ  ۡغفِرۡ ٱَيُقولُوَن َربَّنَا ﴿ ِ  لَّ يَمٰنِ ٱَسبَُقونَا ب ياران  !پروردگارا = خري جزاءك ﴾ۡلِ

به ويژه آنان كه به نيكويي باحضرتش مصاحبت و همنشيني كردند و در  صمحمد
ياوري او به خوبي از آزمايش برآمدند و به كمكش شتافتند و در پذيرش دعوتش بر 

را بديشان شنوانيد، يكديگر پيشي جستند و چون آن حضرت دليل رسالت خويش 
استجابت نمودند و در راه آشكارساختن سخنش و پشتيباني از او، از همسران و فرزندان 

و به آنان كه با  .....دوري گزيده و براي تثبيت نبوتش با پدران و پسران خود جنگيدند و
در  ما و برادرانمان را كه ،خداوندا :گويند مياند و ( نيكوكاري ايشان را پيروي كرده

 ،عالوه بر اين». ) بهترين پاداشت را برسان10 حشر:الـ اند، بيامرز ايمان بر ما پيشي جسته
 :گفته است نيز مصطفي حسيني طباطبائيچنانكه برادر محقّق و فاضل خيرخواه، جناب 

سورة انعام  159در ذيل آية  ر القرآنيالبرهان في تفسدر كتاب  اهللا هاشم بحراني تآي
   :آورده است بيت اهلز صادق حديث ذيل را ا

اهللا أرأيت من صام وصّلی واجتنب املحارم  ك: أصلحعبداهللا يبقلت أل :عن زرارة قال«٥٥
از زراره نقل  = اجلنة برمحته كينصب? فقال: إن اهللا يدخل أولئ يعرف وال وحسن ورعه ممّن ال

خدا كارت را نيكو گرداند، رأي تو  :عرض كردم به حضرت صادق :شده كه گفت
ورزد و روزه  با شما دشمني نمي شناسد اما بارة كسي كه [شما را به امامت] نمي در
كند،  و از محرّمات اجتناب ورزيده و به خوبي تقوا پيشه مي گزارد يدارد و نماز م مي

». همانا خداوند آن گروه را به رحمت خويش به بهشت درآورد :چيست؟ فرمود
كه » صفّين«و  »جمل«هاي  در مورد مقتولين سپاه خويش در جنگ همچنين علي

الأقل اكثريت آنها شيعة اثني عشري نبوده و قبالً با خلفاي پيشين بيعت كرده بودند، 
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. به برادران ما كه خونشان در صفّين ريخت، زياني نرسيد كه امروز زنده .«.. :فرمايد مي
آب تيرة غم بنوشند، به خدا سوگند كه ايشان خداي را نيستند كه اندوهگين شوند و 

و خداوند پاداش كامل به ايشان عطا فرمود و پس از بيمناكي در دنيا،  اند دهمالقات كر
  .)1(»من آخرت جاي داداآنان را در سراي 

مادي پذيرفت، كه خليفة ثاني را به دا آيا علي :پرسيم در مورد روايت دوم مي56
  يك كافر يا مشرك را به عنوان داماد پذيرفت؟!

 اهلو  خوانندة گرامي انصاف ده، آيا اينجانب و امثال من واقعاً دوستدار علي
  ايم يا مدافعان كليني؟ بيت

است كه اين  165ردهم باب روايت چها حسين اشعري احاديثنمونة سوم از 57
عمران گفته است، منظور هفتم سورة شريفة آل آية ةربا در قول امام صادق جناب از

  از 
﴿ ٰ ۡ  تٞ َءاَي مُّ َكَمٰ مُّ

ُ
 ]٧ :آل عمران[  ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱٌت ُهنَّ أ

  ».اند اند كه اصل و اساس كتاب آنان آياتي محكم«
َخُر ُمتََشٰبَِهٰتٞ ﴿ از مراد ساير أئمه است!! و اميرالمؤمنين و

ُ
 ».اند ] ديگر متشابهو [آيات« =﴾َوأ

ه است! دفالن و فالن (= شيخين) است!! (راوي ناخواسته آن دو را از آيات إلهي شمر
ا ﴿زند) و مقصود از  اند كه دزد ناشي به كاهدان مي بيهوده نگفته مَّ

َ
ِينَ ٱفَأ  ﴾ِف قُلُوبِهِۡم َزيۡغٞ  لَّ

كساني كه تحت واليت  پيروان شيخين است و» و أما كساني كه در دلهاشان انحراف است«
ِٰسُخونَ ٱ﴿آن دو هستند و منظور از    )2(اميرالمؤمنين و ساير ائمه است!! ﴾لۡعِۡلمِ ٱِف  لرَّ

راسخ در «و هم » آيات محكم«فرماييد كه در اين روايت، ائمه را هم  مالحظه مي
ٰ ٱ﴿بافد! در حالي كه ترديد نيست كه  دانسته و أصالً نفهميده كه چه مي» علم ِف  ِسُخونَ لرَّ

                                                           
تأليف  راهي به سوي وحدت اسالميرجوع كنيد به كتاب گرانقدر همچنين  ـ 182البالغه، خطبه  نهج -1

به بعد، مؤلّف عاليمقام در اين موضوع  176صفحه » مصطفي حسيني طباطبائي«ناب استاد خيرخواه ج
 كنم برادران و خواهران ايماني از مطالعه آن غفلت نورزند. مطالبي بس مفيد نگاشته است كه توصيه مي
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م كه از آيات قرآن مطّلع است اهستند قطعاً ام» آيات محكم«از  به هر حال غير ﴾ۡلعِۡلمِ ٱ
اند و كليني  گويد بلكه راويان كذّاب جعليات خود را به امام نسبت داده چنين سخني نمي

  نيز ناشر اين خرافات شده است!
» روضة كافي« 356و  76و  75و  74عالوه بر اينها الزم است ذكر كنيم كه روايات 

ايم، كليني از همين  به عنوان نمونه اول تا چهارم ذكر كرده» وشّاء«را كه در بخش معرّفي 
  )1(نقل كرده است!» حسين أشعري«آقاي 

از امامان  !درست = آثار ادقنيحيحة عن الّص اآلثار الّص « هايي از اين است نمونه ،آري
  وعده داده است!! مة كتابشكه مؤلّف در مقد» راستگو

اب و فاسد المذهب، در سند آن، كذّ» سهل بن زياد«به واسطة وجود  -26حديث  *
  ف است.يضع

احمد بن «اين روايت مجهول است زيرا  :چنانكه مجلسي نيز گفته -27حديث  *8458
نيز  اسحاق بن عمار ،وه بر اينعال ضعيف.شترك است بين ضعيف و غيرم» محمد

و حضرت موسي بن   دانسته را امام مي» عبداهللا أفطح«فطحي مذهب است. يعني 
از  177را به امامت قبول نداشت. جالب است كه كليني در خبر هفتم باب  جعفر

اه بود و از معجزه داشت و از دل مردم آگ چنين شخصي نقل كرده كه امام كاظم
شنيدم كه « :اسحاق بن عمار گفته است :گويد داد!! كليني مي زمان مرگ مردم خبر مي

داند  مگر او مي :حضرت كاظم زمان مرگ مردي را به خود وي گفت! من در دل گفتم
اي مانند فرد خشمگين رو  ميرند؟! حضرت با قيافه كه هر يك از پيروانش چه وقت مي

علم زمان مرگ و  =رشيد هجري علم منايا و باليا ( !ي اسحاقا :به من كرد و فرمود
و امام سزاوارتر است كه آن را بداند.  دانست، شود) را مي م نازل ميبالهايي كه بر مرد

خواهي بكن اما عمر تو به پايان نزديك شده و تا  اي اسحاق، هر چه مي :سپس فرمود
ات كمي پس از مرگت با يكديگر  هميري و برادران و اعضاي خانواد دو سال ديگر مي
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كنند تا اينكه حتّي دشمن نيز آنان را مالمت  اختالف كرده و به يكديگر خيانت مي
از  :دانم]؟ گفتم كند. پس اين بود در دل تو [كه من چگونه زمان مرگ سايرين را مي مي

 كنم. مدتي پس از اين مجلس، اسحاق درگذشت و آنچه كه در دلم گذشت استغفار مي
  .)1(»اش فقير و محتاج اموال مردم شدند خانواده

   :فرمايد اما خداوند در قرآن كريم مي
اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿  ]٣٤ :لقامن[  ﴾اِسُب َغدٗ مَّ
  ».آورد داند فردا چه به دست مي و كسي نمي«

   :فرمايد و مي
ٓ ٱ ّمَِن ٗع َما ُكنُت بِدۡ  قُۡل ﴿ دۡ  لرُُّسِل َوَما

َ
َ بُِكمۡ فۡ رِي َما يُ أ  ]٩ :األحقاف[   ﴾َعُل ِب َو

  ».دانم با من و با شما چه خواهد شد ) بگو نمي!اي پيامبر«(
  اند. ايم أئمه علم غيب نداشته و چنانكه قبالً نيز گفته

به تحريف قرآن نيز معتقد بود و از جملة منقوالت اوست كه » اسحاق«اين جناب 
   :آية شريفة :فرموده امام صادق

نُفِسُكۡم َعِزيزٌ  ۡد َجآَءُكۡم رَُسولٞ لَقَ ﴿
َ
َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِيٌص َعلَۡيُكم  ّمِۡن أ

 ]١٢٨ التوبة:[  ﴾رَِّحيمٞ  بِٱلُۡمۡؤِمنَِي رَُءوٞف 
: لقد جاءنا ك وتعاىلهكذا أنزل اهللا تبار« :بينيم خداوند چنين نازل فرموده را كه در قرآن مي

 )2(»!!نتنا حريص علينا باملؤمنني رؤوف رحيمرسول من أنفسنا عزيز عليه ما ع
                                                           

 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  – 484، ص 1اصول كافي، ج  -1
اند تا  اند و به بافندگيهاي گوناگون متشبث شده مخفي نماند كه دكّانداران مذهبي كوشش بسيار كرده -2

دل را  روايات تحريفيه از جمله احاديثي از قبيل حديث فوق را به نوعي توجيه كنند و مردم ساده
اند كه آيات قرآن تعدد نزول و تنوع تعبير داشته و به صور گوناگون از جانب حق  بفريبند، مثالً گفته

اند. اين سخن،  اظهار كرده ـعليهم السالم  ـمتعال نزول يافته است كه برخي از آن صور نزول يافته را ائمه 
) 67ي تبليغ (= المائدة:  پيامبر به حكم آيه ادعايي بالدليل بلكه سخني باطل و خالف قرآن است. زيرا

بوده و به همين سبب است  ما أنزل اهللا إليه كّل موظّف به تبليغ  –كه به هيچ وجه قيد و استثنايي ندارد  –
سوره يونس  93سوره اعراف و يا تتمه آيه  93و  79بينيم در قرآن كريم، آياتي از قبيل صدر آيه  كه مي
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ي مجلسي اعتراف كرده كه بنا به داللت اين حديث مصحف أئمه در برخي از و حتّ
  الفاظ با مصحفي كه در اختيار مسلمين هست تفاوت و اختالف داشته است!!

كه در طول هفته سورة اخالص هر :ر از كساني است كه روايت كردهاسحاق بن عما
  .)1(مرده است» ابولهب«د) را نخواند بر دين (توحي

اما آن كه تو مقداري از سخنت را « :گويد مي اينك بپردازيم به متن روايت كه
فهمد، او كسي است كه نطفة او با عقلش عجين شده  گويي و او همة كالمت را مي مي

او كسي سخنت برايم تكرار كن،  :گويد .. و آن كه چون با وي سخن بگويي، مي...است
  ..»!!..شدن، عقل با او تركيب شده است كه پس از بزرگ
خواند. شما را به خدا، تأمل  كنيد صدر و ذيل روايت با قرآن نمي چنانكه مالحظه مي

اند كه بدانند عقل جسميت ندارد كه با نطفه  بفرماييد كه اين روات آن قدر درك نداشته
ي ديگر عقل و روح نيز پيش از خروج از سوود و اصوالً نطفه عقل ندارد و ازعجين ش

شود و تركيب عقل در هنگام بزرگي نيز معني ندارد. از  بطن مادر در طفل انشاء مي
   :فرمايد همين رو قرآن مي

ۡ ٱَنا فََخلَقۡ  َغةٗ َعلََقَة ُمۡض لۡ ٱَنا فََخلَقۡ  َفَة َعلََقةٗ لُّطۡ ٱَنا ُثمَّ َخلَقۡ ﴿ نَا ا فََكَسوۡ مٗ َغَة ِعَظٰ ُمۡض ل
 مٗ َم لَۡ َظٰ عِ لۡ ٱ

ۡ
نَشأ
َ
ۚ ُه َخلۡ َنٰ ا ُثمَّ أ حۡ ٱَفَتَباَرَك  ًقا َءاَخَر

َ
ُ أ  ]١٤ :املؤمنون[ ﴾لِقِيَ َخٰ لۡ ٱَسُن َّ

ه و خوني بسته گردانيديم و آنگاه علقه را پاره گوشتي كرديم پس قسپس نطفه را عل«
م، پس ها را به گوشت پوشانيدي ها نموديم و آن استخوان گوشت را استخوان آن پاره

آنگاه [كه ديگر حالت نطفه ندارد] خلقتي ديگر در او ايجاد كرديم [و در او روح و 
  ».عقل انشاء كرديم] كه با بركت است خدايي كه نيكوترين آفريننده است

                                                                                                                                                    
اند چون دوبار نازل  جاثيه و يا آيه سوم و پنجم سوره كافرون و..... كه يكسانسوره  17و تتمه آيه 

هيچ تفاوتي با » فاء«سوره شرح را كه جز در حرف  6و  5گرديده، پيامبر نيز دو بار گفته است و يا آيه 
نازل يكديگر ندارند دو بار گفته است. از اين رو، اگر آيات مذكور در اين روايات نيز از جانب حقّ 

اي  گذاشت تا ضعفا و كَذَبه خبر نمي كرد و مسلمين را از آنها بي شده بود، قطعاً پيامبر آنها را نيز ابالغ مي
 و امثال او بيايند و مردم را از شكل ديگر آيات مذكور باخبر سازند.» اسحاق بن عمار«چون 

 كتاب حاضر. 87براي مطالعه روايت مذكور رجوع كنيد به صفحه  -1
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با اينكه مجلسي اين حديث را مجهول شمرده، اما معلوم نيست چرا آقاي بهبودي 
  كرد. ايشان به متن حديث نيز توجه مياين حديث را صحيح پنداشته است! اي كاش 

  به تصريح خود كليني مرفوع است و نيازي نيست ما چيزي بگوييم. -28حديث  *
نيز همچون حديث قبلي به اعتراف خود كليني مرفوع است. عالوه  -29حديث  *85

شده و لذا مجلسي نيز ر نقل مل بن عبه نام مفضّ تالبر اين از يكي از ضعفاء و غُ
  .حديث را ضعيف شمرده است

را غضائري تضعيف  الجعفي ابوعبداهللا مفَضَّل بن عمرالرّجال آمده چنانكه در مجمع86
ش نوشته شود. نجاشي و علّامة حلي نيز او را احاديثجايز نيست كه  :كرده و فرموده

ابي بود يعني عقيده داشت كه طّاند. وي خَ شمرده تاليف و فاسدالمذهب و از غُضع
را به عنوان پيامبر مبعوث نموده است!! » ابابوالخطّ«فردي به نام  حضرت صادق

اند! ما دو نمونه از روايات  متأسفانه كتب حديث شيعه، روايات چنين فردي را نقل كرده
   :آوريم وي را مي

كافي حديث سوم را از همين فرد منحرف نقل كرده كه معلوم  52كليني در باب  -159
 :گويد خواسته خدا را ستمگر معرّفي كند. زيرا مي ـنعوذ باهللا  ـشود او جبري بوده و  مي

من خالق خير و شرّم و خوشا به حال كسي كه خوبي را با دست او اجرا  :خداوند فرمود
اين » محمد باقر«. هر دو )1(ي به حال كسي كه بدي را به دست او جاري سازمكنم و وا

اند. البتّه مجلسي حديث را مجهول دانسته درحالي كه وجود  حديث را صحيح ندانسته
  غالي در سند آن موجب ضعف روايت است.» مفضّل«

 ي منصور عباسي خانة امام صادقوقتي كه حسن بن زيد وال :گويد مفضّل مي -260
هاي آتش  را آتش زد به جاي اينكه امام در اطفاء حريق بكوشد، قدم به ميان شعله

حالي كه حضرت . در)2(باشم مي من فرزند ابراهيم خليل :فرمود گذاشت و مي مي
خود به ميان آتش نرفت بلكه او را به زور در آتش انداختند. ولي در اين  ابراهيم

                                                           
 .154، ص 1اصول كافي، ج  -1
 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمد باقر«هر دو  ـ، حديث دوم 473، ص 1اصول كافي، ج  -2
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رود و اين كار مخالف عقل و قرآن است و  امام به ميل خود به ميان آتش مي ،حديث
كند. زيرا اجتناب از خطر چه براي امام و چه  امام كه اسوة مؤمنين است چنين كاري نمي

  براي مأموم واجب است.
ر نسبت داد تا چه رسد ديگ توان به پيامبر معجزات يك پيامبر را بدون دليل نمي :ثانيا87ً

  پيامبر!به غير
ز افراد ضعيفي چون عبداهللا بن اي داشت؟ زيرا هيچكس ج اين كار چه فايده :ثالثاً

  اند! ل بن عمر از آن خبر ندادهقاسم و مفضّ
  كند. نازند و طبعاً امام نيز چنين كاري نمي بزرگان به آباء و اجداد خود نمي :رابعاً

قول كليني مرفوع، مجلسي نيز آن را مرسل دانسته  حديثي است به -30حديث  *
  است. ديگر ما چه بگوييم.

  اين حديث را نيز مجلسي مجهول شمرده است. -31حديث  *
 حسنصحيح نيست. در مورد راوي متّصل به امام آن كه  احاديثاز  -32حديث *

اند، اما چون فرد  ف نكردهاست بايد توجه داشت كه هر چند او را تضعي بن جهم
ناقل تعدادي از روايات اوست،  )1(»حسن بن علي بن فضّال«منحرفي موسوم به 

 ةمعرفدر » بهبودي«توان به روايات مذكور اعتماد كرد. عالوه بر اين، چنانكه آقاي  نمي
گويد، نجاشي تصريح كرده، روايات منقول در كتابي كه به  ) مي242و  241(ص  احلديث

كتاب دليل آن است كه  خِساوست، اختالف دارد. طبعاً همين اختالف موجود در نُ نام
رو ياد و نقصان و تحريف شده، از اينن محفوظ نمانده و دچار ازدآنسخة اصلي 

شود، اطمينان كرد. ما در اينجا براي  توان به كتاب مذكور و آنچه از آن نقل مي نمي
  :آوريم مياي از منقوالتش را  شناخت او نمونه

به امام  :گويد مي» حسن بن جهم«، 105در روايت چهارم باب » كليني«بنا به نقل 
اميرالمؤمنين محقّقاً قاتل خود را شناخته و شبي را كه كشته  :عرض كردم رضا

                                                           
 همين كتاب. 116براي شناخت او رجوع كنيد به صفحه  -1
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حتّي هنگامي كه صيحة  شناخت و رسيد مي شد و مكاني را كه در آنجا به قتل مي مي
چه خوب  :كلثوم گفت ها در پي دارد و أم ن فريادها، نوحهاي :يان را شنيد، فرمودابمرغ

بود اگر امشب را در خانه نماز بگزاري و بفرمايي امشب ديگري بر مردم، نماز جماعت 
او را  ـلعنه اهللا ـ » ابن ملجم«دانست  را امامت كند! همچنين آن شب حضرتش با آنكه مي

و چنين كاري جايز نيست. امام كرد  كشد، بدون سالح رفت و آمد مي با شمشير مي
گويي اما آن حضرت خودش چنين انتخاب كرد تا  چنين است كه مي :فرمود رضا

  )1(تحقّق يابد!! وجلّمقدرات خداوند عزّ
موافق قرآن نيست و ما هرگز  ـ چنانكه خواهيم ديد ـاين كالم امام رضا  أوالً

  ويد.پذيريم كه آن عزيز، كالمي ناموافق با قرآن بگ نمي
با » دباقر مجلسيع، محمدمروج الخرافات و حارس البِ«البتّه الزم است بدانيد كه 

اينكه بنا به قواعد علم الحديث ناگزير، به ضعف حديث اعتراف كرده ولي با اين حال 
  )2(چنانكه عادت اوست درصدد توجيه روايت برآمده!!

َ «خ به جاي لفظ سدر بعضي نُ :گويد وي مي ر = فراموش حي«لفظ » ر شدي= مخ ُخريِّ
آمده! اما پرواضح است كه لفظ دوم با متن حديث مناسب نيست زيرا » كرد و غافل شد

ها در  اين فريادها، نوحه :امام فراموش نكرده بود، چنانكه در مورد صيحة مرغابيان فرمود
از  آشوب، شعري دربارة مرگ خواند وحتّي به قول شيخ مفيد و ابن شهر پي دارد و

  منزل خارج شد!
انبياء و أئمه با اينكه علم به غيب  :گويد بافد و مي مجلسي سپس وجه ديگري مي

به اعتناء به علم خويش  اند اما مأمور و مكلّف از جميع حوادث آينده مطّلع بوده داشته و
  اند!! از آن نبوده و استفاده

دليل است، از اين رو ترديد نيست كه اين قول مجلسي دليلي عليل و ادعايي بال
ايد كه أنبياء و أئمه از عمل و اعتنا  به موجب كدام آيه يا حديث معتبر، دانسته :پرسيم مي

                                                           
 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» د باقرمحم«هر دو  ـ 259، ص 1اصول كافي، ج  -1
 به بعد. 122، ص 3مرآة العقول، دارالكتب اإلسالمية (طهران)، ج  -2
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بگو اگر  ،اي پيامبر :فرمايد اين ادعا با قرآن كريم كه مي به علم خويش معذوراند؟! زيرا
اصوالً علم  ق نيست.مواف ]188 :عرافاأل[كردم  داشتم از آن استفاده مي علم غيب مي
خدا ثابت نشده است بلكه خالف آن ظاهر و با تعاليم شريعت موافق  غيب براي غير

   :فرمايد است. خداوند مي
﴿ ُ َّ َّ ٱ ِ ۡرِض ٱۡلَغۡيَب إ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َّ َيۡعلَُم َمن ِف ٱلسَّ  ]٦٥ :ملالنّ [  ﴾قُل 

  ».داند مگر خدا غيب نميها و زمين است  هر آن كسي كه در آسمان :) بگو!اي پيامبر«(
   :فرمايد و نيز در مورد انسان مي

اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿ ۡر ُسۢ رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  اۖ ِسُب َغدٗ مَّ
َ
ّيِ أ
َ
َ ٱإِنَّ  َتُموُتۚ  ٖض بِأ َّ

 ]٣٤ :لقامن[  ﴾َعلِيٌم َخبِيُ 
كدام  داند كه در آورد و هيچ كس نمي داند كه فردا چه به دست مي هيچ كس نمي«

  ».ميرد. همانا خداست كه داناي آگاه است سرزمين مي
فهذا علم الغيب « :فرمايد نيز پس از قرائت اين آيه دربارة آن مي و حضرت علي

پس اين (اموري كه در آيه ذكر شده، همان) علم غيبي است كه  =إال اهللا  أحٌد  هُ اليعلمُ  يالذ
ما قبالً دربارة علم غيب سخن 128خطبة البالغه،  (نهج» داند ز خدا احدي آن را نميج .(

  .)1(كنيم ايم و در اينجا تكرار نمي گفته
نيز مخالف  با كالم خود أميرالمؤمنين» همابن ج«جالب است كه اين حديث 

خود اظهار  جاي ديگر نيز آن حضرت نسبت به مرگاست چنانكه ذكر شد. و در 
 ّل كُ  !اسا النّ أّهيَ « :فرمايد شمارد و مي مي كند و آن را أمري مكنون و مخزون اطالعي مي بي

ام أبحثها عن األيّ  كم أطردُت  ,وافاتهمنه مُ  ُب رَ فس واهلَ ساق النّ مُ  ُل فراره. األَج  يفمنه  الق ما يفرّ  امرءٍ 
كه از آنچه = اي مردمان، هر زونٌ َخم  لمٌ يهات عِ . هَ هُ إال إخفائَ  ی اهللاُمكنون هذا األمر فأبَ 

جل زمان راندن جان [به سراي ديگر] است و اقات خواهد كرد كه گريزد، با آن مال مي
مر مكنون اكردن آن است، چه بسا روزهايي كه از اين  فرار از آن، آمدن و مالقات

[چگونگي شهادتم و زمان و مكان آن] كاوش كردم أما خدا جز پوشيده داشتنش را 
                                                           

 به بعد كتاب حاضر. 123ر. ك، ص  -1
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و حتّي پس ) 149بالغه خطبة ال (نهج» نخواست هيهات كه علمي است اندوخته [براي خدا]
ماند و  دانست كه با آن ضربت زنده نمي خوردن باز آن حضرت به قطعيت نمي از ضربت

رود، زيرا پس از كلمات فوق كه آن را هنگام ضربت خوردن فرموده،  از دنيا مي
ا استوار باشد اگر در اين لغزشگاه جاي پ = إن َتثُبِت الَوطأة يف هِذِه اَملَزلَِّة فذاك« :فرمايد مي

إن أبَق فأنا ولّی دمي « :فرمايد ميو نيز». س آن خواسته و مطلوب است[سالمتي پيدا كنم] پ
از اين ضربت] باقي بمانم، صاحب اختيار خون خود = اگر [پسوإن أفن فالفناء ميعادي 

  ).23البالغه، بخش رسائل، شمارة  (نهج» گاه من است هستم و اگر مردم پس مرگ وعده

عالوه بر اين كه حفظ نفس و دفاع از خود واجب است، عدم تعاون بر إثم و  :ثانيا88ً
كرد و اگر از قتل خود  عدوان نيز واجب است و امام قطعاً به چنين واجبي عمل مي

ابن «مطّلع بود، الأقلّ از باب عدم تعاون بر إثم و عدوان، مانع از ارتكاب عمل حرام 
فرمود. چنانكه برادر  شد و أمت اسالم را از وجود خويش محروم نمي مي» ملجم

 :اند متذكّر شده طباطبائي مصطفي حسيني سيدقام جناب ممحقّق عالي ،ما دانشمند
خواستند » منصور عباسي«فقيه مشهور و امام مذهب حنفي را در روزگار  ابوحنيفه«

يخته بود. ابوحنيفه از نوشيدن آن خودداري مسموم كنند و جامي به او دادند كه با زهر آم
. و )1(»كنم من در كشتن خود به كسي كمك نمي = قتل نفيس عىل أعنيُ  ال« :ورزيد، گفت
قطعاً به عدم تعاون بر قتل خويش سزاوارتر از سايرين است. از اين  حضرت علي

ممانعت  رو قابل پذيرش نيست كه امام از قتل خويش با خبر باشد أما از وقوع آن
  .)2(نكند

گيرم امام از قتل خويش خبر داشت، اما مرغابيها چرا صيحه كردند؟ آيا آنها هم  :ثالثاً
خانة امام هم  مرغابيانِ :خواهد بگويد تلويحاً مي» همابن ج«از قتل امام مطّلع بودند؟! آيا 

  اند؟! بهره نبوده از علم غيب بي

                                                           
 .226، ج دوم، چاپ اول، ص خيانت در گزارش تاريخ -1
 موم است اما آن را بخورد و هكذا.بداند كه انگور مس في المثَل امام رضا -2
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قديم و چون صادقانه حضرت علي و ما چون به خدا و كالم او معت ،به هر حال
گويند به چنين  ف قرآن نمياليم كه خهس را دوست داريم و مطمئنّ إحضرت رضا 

  كسي اعتماد نداريم، گرچه روايتش در كافي آمده باشد.
ابن «اينك پس از آشنايي با راوي، بپردازيم به متن روايت سي و دوم همين باب، 

كسي كه عقل كامل ندارد،  :فرمود م رضاگويد كه اما در اين روايت مي» جهم
مخاطب شرع نيست! در حالي كه تقريباً از بديهيات است كه منظور از عقل در لسان 

از آن برخوردارند، نه  ـبحمداهللا  ـشرع همين عقل سليم و عرفي است كه اكثريت مردم 
! اگر !.....و عقل كساني چون افالطون و بوعلي و ميرداماد و صدرالدين و كانت و هگل

اين روايت راست باشد اكثر مردم مكلّف نيستند و شريعت اسالم به عدة معدودي 
  !محدود خواهد شد

توان آن را با اطمينان به حضرت  نميرو مرسل است. از اين  -33حديث  *
  نسبت داد. اما متن آن با اسالم مخالفتي ندارد. صادق
ايم. راوي ديگر  ست كه با او آشنا شدها» سهل بن زياد«از منقوالت  -34حديث  *

حلّي و ممقاني و ساير علماي رجال اورا  مةالعاست كه نجاشي و  الدّهقان عبيداهللاآن 
اند. اين حديث داراي سه بخش است كه فقط بخش اول آن در جلد اول  ضعيف شمرده

ة مجلسي دو بخش (الف) و (ب) را فاقد بوده شرح شده و احتماالً نسخ »مرآة العقول«
 :) آمده96، ص 1(ج  العقول ةمرآفلذا به شرح آنها نپرداخته است و چنانكه در حاشية 

  اند. ، فاقد دو بخش اخير بوده»كافي«خ ساكثر نُ
پردازيم به نخستين باب  پايان يافت و اينك مي» الجهلالعقل و«، كتاب بدين ترتيب

  ه كتاب فضل العلمكتاب بعدي موسوم ب
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  کتاب فضل العلم

  باب فرض العلم ووجوب طلبه والحّث عليه - ٢
م در اسالم و تأكيد پيامبر و بزرگان دين بر داشتن تعليم و تعلُّ فضيلت علم و ثواب

هميت علم و دانش و تشويق مردم به كسب علم، بر هيچ منصفي پوشيده نيست و هيچ ا
مردم را به كسب علم، تحريض و تحريك نكرده است. لذا ديني و آييني به اندازة اسالم، 

كنيم و از آن و چند باب پس از آن،  در روايات اين باب و ابواب مشابه دقّت بسيار نمي
توان با  گذريم، گرچه به سبب اشكاالت موجود در اسناد روايات، نمي به اختصار مي

  اطمينان صدور آنها را به بزرگان دين نسبت داد.
روايت نقل شده كه مجلسي هيچ يك را صحيح ندانسته و  9در اين باب  بدان كه

آقاي بهبودي فقط روايت دوم و هشتم را در صحيح الكافي آورده است. ما نيز در اينجا 
دوست دارم  :فرمود كنيم. روايت شده كه امام صادق ترجمة حديث هشتم را ذكر مي

  وند.ها بزنم تا فقيه و عالم ش اصحابم را تازيانه

  العلم وفضله وفضل العلماء ةباب صف - ٣
الحديث، مجلسي فقط  حديث مذكور است كه بنا به قواعد علم 9 ،در اين باب

اند. در مورد روايت نهم  روايت هشتم و جناب بهبودي فقط روايت نهم را صحيح دانسته
كه  شود شناخته نيست و همين امر سبب مي» مسلعدان بن مس«با اينكه  :گوييم مي

به قول » معاويه بن عمار«محسوب شود و با اينكه راوي ديگر حديث » مجهول«حديث 
العقل  دو تن از علماي رجال (ابن داوود و عقيقي) مذهب مستقيمي نداشته و ضعيف

  بوده است، ولي جناب بهبودي اين روايت را پذيرفته است!
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ثوا درمهًا َوال ديناراً « :گويد در مورد حديث دوم اين باب كه مي = همانا  إّن األنبياء مل ُيَورِّ
در بررسي حديث اول باب پنجم سخن خواهيم » پيامبران درهم و دينار ارث ننهادند

  گفت، بدانجا مراجعه شود.
د بن محم«وات آن اند. يكي از ر صحيح ندانسته» محمدباقر«را هر دو  - 6حديث  *
اند و نجاشي  و علّامة حلّي و سايرين او را ضعيف شمرده است كه غضائري» انحس
كه » ادريس بن حسن«كند، چنين كسي روايت كرده از  غالباً از ضعفاء نقل مي :گويد مي

كه او نيز مهمل است و او روايت كرده » نديابي اسحاق الك«مهمل است و او نقل كرده از 
را به خدا بنگريد به كتاب كليني كه مورد كه او نيز مجهول است!! شما » انهبشيرالد«از 

ضعيفي از مهملي و  ،اي مسلمانان :گويد ها تن از شيعيان است، مي احترام و اتّكاء ميليون
اند كه فقط  خبري برايتان آورده او از مهملي ديگر و او از مرد مجهولي به نقل از امام

آيد!! زيرا امام در اين  ار ميساختن مسلمين به يكديگر به ك براي ايجاد تفرقه و بدبين
=  اللتهمباب َض  يفلوه فإذا احتاج إليهم أدَخ « :ضاللت شمرده و فرموده اهلحديث غيرشيعه را 

  !!»كنند اي به آنان محتاج شود او را از در گمراهي خويش وارد مي اگر شيعه
تب روايي ما كم نيست از جمله كه متأسفانه نظايرش درك ـامثال اينگونه روايات 89

سبب شده چنان حالتي ميان برادران   ـ )1(.....جلد اول كافي و 437حديث هفتم صفحة 
 روضات اجلنّاتكتاب  مؤلّف ميرزا محمد باقر خوانساري المثَل في كه شود جادمسلمان اي

ايشان است در  كه از مشاهير علماي شيعه و از اعالم و آيات أحوال العلامء والّسادات يف
مر اين مرد كه معروف و ااز جمله « :نويسد مي» خواجه نصيرالدين طوسي«احوال 

مشهور است اين است كه خود را وزير سلطان محتشم نمود و در مملكت محروسة 
.. كه از بزرگترين سالطين تتار و اتراك مغول بود، پيوست و در ...ايران به هالكوخان

ال شوق و استعداد آمدند به طرف دارالسالم بغداد براي ، با كمسلطان مؤيدموكب 
نسناس  كردن جور ارشاد بندگان خدا و اصالح بالد و قطع رشتة ظلم و فساد و خاموش

                                                           
 ايم. كتاب حاضر آورده 162حديث مذكور را در صفحه  -1
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قتل عام اتباع آنان، تا اينكه جاري كرد از خون آن العباس و  و هالكت دائرة ملك بني
نجا تا جهنّم دارالبوار و كثيفان مانند نهرها و جاري گرديد در آب دجله و از آ

  ) 578(روضات الجنّات ص » .....جايگاه أشقياء و اشرار
اندكي در عبارت اين عالم نما، تأمل كن و بنگر او در كتابش هجوم  ،خوانندة عزيز

و اعتراف نموده  )1(شمرده» اصالح بالد«و » ارشاد عباد«فّار مغول و تاتار را به بغداد كُ
به قتل عام مسلمين در مركز جهان اسالم منجر شده و ابايي » شادار«كه اين به اصطالح 

وار رفتند؟!! زهي به جهنّم دارالب :ندارد كه دربارة قتل عام وحشيانة مسلمين بگويد
  )2(عداوت و حماقت!

سنّت را  اهليكي از اعقاب همين مرد، امام جماعت مسجدي در تهران است و 
  داند؟!! نجس مي

 ست كه اينان دارنـد گر مسلماني همين ا
  

 است و نـه برترسـايي!!   نه دگر واي به گبر  
  

  باب أصناف الّناس - ٤
سته ناين باب چهار عدد است كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندا احاديثتعداد 

  .ظاهراً حديث چهارم صحيح است :گويد اما مجلسي مي
ل تقليد است زيرا حديث دوم و چهارم با هم شباهت دارند و مضمونشان برخالف اص

 .!*غثاء - 3متعلّم،  - 2عالم،  - 1 :مردم را به سه دسته تقسيم نموده از قول امام صادق
  رود! است كه به دنبال هر بادي مي» ثاءغُ«مقلّد كه نه عالم است و نه متعلّم،  ،بنابراين

                                                           
بستند و براي  فرهنگ بودند كه اسبان خويش را در مسجد مي همان مغوالني كه چنان وحشي و بي -1

 سوزاندند!! كردن خود قرآنها و كتب موجود در مسجد را مي گرم
مخفي نماند كه ما با كشتار و آزار شيعيان كه در زمان سالطين عثماني واقع شده است نيز مخالفيم و  -2

 دانيم. عمل آنان را نيز به هيچ وجه شرعي نمي
  گويند.» ثاءغُ«و كثافت روي آب را  ككف و خاشا -*
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دليل و  كند، با بدان كه فرق متعلّم با مقلّد آن است كه متعلّم هر چه از معلّم أخذ مي
  پذيرد. كند و مي برهان است، ولي مقلّد بدون دليل و مدرك أخذ مي

اند، مردم را به  تعجب است كه با وجود اينگونه روايات، علماي شيعه كه پيرو كليني
  بودن نگه دارند؟!»غثاء«خواهند مردم را در حالت  آيا ميدارند!  تقليد وامي

  مباب ثواب العاِلم والمتعلِّ  - ٥
باب شش حديث آمده كه مجلسي روايت دوم و چهارم و استاد بهبودي فقط در اين 

بارة دومين سند روايت اول  روايت دوم را صحيح دانسته است. البتّه مجلسي در
  .كمتر از صحيح نيست :گويد مي

اين حديث به لحاظ متن همچون حديث دوم باب سوم مخالف  -1حديث  *90
با ساير مسلمين » فدك«هب شيعه است زيرا علماي شيعه براي اينكه در موضوع مذ

برد، چه دينار و  از پدرش ارث مي ‘گويند كه حضرت فاطمة زهراء اختالف كنند، مي
البيت و چه چيزهاي ديگر. در حالي كه اين روايت برخالف  شد و چه اثاثدرهم با

گويد كه انبياء مال دنيا از جمله درهم و  ادعاي آنان و مشابه حديث دوم باب سوم مي
شود چون اين روايت مؤيد ادعاي علماي ما نيست، به  گذارند. معلوم مي دينار ارث نمي

  آورند! آن توجه نكرده و به روي خود نمي
براي مزيد اطّالع خوانندگان عزيز، پس از معرّفي روايت دوم اين باب و قبل از 

  .ن شاء اهللا تعالیإكنيم،  ة فدك را به اجمال بيان ميپرداختن به باب ششم، مسأل
اند و متن آن نيز بسيار خوب و  صحيح دانسته» محمد باقر«را هر دو  -2حديث  *

  كامالً موافق تعاليم اسالم عزيز است.

  »]فدک«ی  [تأمل مختصر در مسأله
» فدك«باب بعدي، مختصراً در مسألة  چنانكه در سطور باال گفته شد پيش از بررسي91

كه تا مدينه تقريباً چهار كيلومتر » حجاز«اي بود در  كنيم، بدان كه فدك دهكده تأمل مي
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فاصله داشت و اهالي آنجا، آن را به عنوان صلح واگذار كردند. چنين جايي در حكم 
را به مصرف جات دولتي است كه در اختيار زمامدار مسلمين خواهد بود تا آن  خالصه

مصالح مسلمين برساند. اين صلح در سال هفتم هجري و پس از فتح خيبر انجام گرفت. 
منافع آن را  صدر اين قريه، چشمة آب و درختان خرما وجود داشت و رسول خدا

   :كرد. چنانكه خدا فرموده و مصالح عامه مي» ابن السبيل«صرف افراد مستحقّ و 
﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا

َ
ٰ ٱَء أ َ َ  ُ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِلِ  َّ

َ
 َمٰ َتٰ ۡلَ ٱوَ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱفَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِلِي  ُقَرىٰ لۡ ٱِل أ

ۡ ٱوَ  بِيِل َكۡ ٱِن بۡ ٱِكِي وَ َمَسٰ ل  ٱ َبۡيَ  َ يَُكوَن ُدوَل لسَّ
َ
ٓ غۡ ۡل  ]٧ :احلرش[  ﴾ِء ِمنُكمۡ نَِيا

ا، عائد رسول خويش ه اين قريه اهلاز زمين و اموال]  *آنچه خدا [به صورت فيء«
خويشاوندان[وي] و يتيمان و مساكين و  پيامبر و از آنِ از آنِ خداست و گرداند، از آنِ

  ».ت به دست نگرددسماندگان است تا ميان توانگران شما د در راه
عمل كرد.  صمانند رسول خدا» فدك«ابوبكر نيز در زمان خالفت خود، دربارة 61
طالب و عمويش عباس را متولّي آنجا  بيابن  ن عمر به خالفت رسيد، حضرت عليچو

ميان » فدك«قرار داد تا به مصارف مذكور در قرآن برسانند. اتّفاقاً در توليت ومديريت 
او  انظر واقع شد و شكايت نزد خليفه بردند، ام حضرت علي و عمويش عباس اختالف

ه خودشان واگذاشت تا بين خود اصالح نمايند. اگر ميانشان حكم نكرد و كار را ب
بود، طبعاً دادن منافع  داشت كه از تصرّف غير در آن ناراضي مي مالك حقيقي مي» فدك«

سرپرستي و توليت چنين ملكي را  آن به سايرين جايز نبود و هرگز علي
  فرمود. پذيرفت و به هيچ وجه تعاون بر إثم نمي نمي

كه او » ر بن عبدالعزيزمع«مروان افتاد تا زمان  دست مروان و بنيبعدها توليت آن به 
لفاي راشدين عمل كرد. در سال مانند خ» فدك«در زمان خالفت خويش، در مورد 

بسپارند، پس از  ‘ت فاطمهبه دست اوالد حضر رد آن رامر كا. مأمون عباسي  ه210
و  ن الحسينبيد بن علي را به محمد بن يحيي بن الحسين بن ز» فدك«فرمان او، 

ها در توليت  تسليم كردند و مدت محمد بن عبداهللا بن الحسين بن علي بن الحسين

                                                           
  اختيار آنان قرار گيرد.مال يا زميني را گويند كه بدون قتال به مسلمين واگذار شود و در  ء:يفَ -*
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دو در زمان متوكّل عباسي در ادارة آنجا با يكديگر اختالف ايشان بود تا اينكه اوالد آن
شد، زير  ره ميكردند، متوكّل نيز امر كرد تا آن را رد كنند و به همان نحوه كه سابقاً ادا

نظر زمامدار مسلمين، منافع آن توزيع شود و افراد ديگر، أعم از فاطمي و غيرفاطمي، 
  متولّي آن نباشند.

كه ارث حضرت  را» فدك«بايد دانست كه فرقة اماميه مدعي است كه ابوبكر 
ما « :كه فرموده است صاكرمبوده، منع كرد و متوسل شد به روايت رسول  ‘فاطمه
  ». گذاريم، آنچه بگذاريم صدقه است انبياء ارث نميگروه 

   كه اين روايت موافق قرآن نيست!! زيرا خداي تعالي فرموده: كنند شيعيان ادعا مي92
ُ ِفٓ ٱيُوِصيُكُم ﴿ وۡ  َّ

َ
ٰ أ  ]١١ :النساء[  ﴾ِدُكمۡ َل

  ».كند خدا دربارة فرزندانتان سفارش مي«
  :و اين كالم عام و شامل رسول خدا نيز هست. همچنين فرموده62

 ]١٦ :النمل[  ﴾دَ ۥُن َداوُ َمٰ َوَورَِث ُسلَيۡ ﴿
  ».سليمان از داوود ميراث برد«

   :فرموده و از قول حضرت زكريا
نَك َولِّٗ  َفَهۡب ﴿ ُ  ]٦− ٥ :ممري[   ﴾ُقوَب َءاِل َيعۡ  يَرِثُِن َوَيرُِث ِمنۡ  ٥ا ِ ِمن لَّ
  ».مرا فرزندي عطا فرما كه از من و از آل يعقوب ميراث برد«
  شود. نيز عام است و شامل همه چيز مي» ارث«

ما ارث « :فرموده صاكرمروايتي كه رسول  ً:أوالزيرا،  البته اين ادعا صحيح نيست
  سنّت نقل شده و هم در كتب شيعيان آمده است. اهل طهم توس» گذاريم نمي

و از آن استفادة شخصي نكرد بلكه  ،مال اوست» فدك«ابوبكر مدعي نشد كه  :ثانياً
هاي خالصه كه  اي است براي مستحقّين، مانند زمين صدقه صتركة رسول اهللا :گفت

متعلّق به شخص زمامدار و ملك او نيست بلكه بايد با نظارت او صرف مصالح أمت 
  شود.

: ني با دختر خويش، عائشه و يا با حفصه يع صابوبكر با زوجات رسول خدا ثالثاً
كه دختر عفدك«بود و يا ساير همسران پيامبر كه عداوتي نداشت كه همه را از  رم «
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خالصه و حقّ تمام » فدك«نيتي در كار نبوده بلكه  شود سوء محروم كرد. پس معلوم مي
و ابوذر  ليارث برد. صحابة رسول خدا از جمله ع به توان مسلمين بوده و آن را نمي

متصدي خالفت شد، فدك را  اينكه چون اميرالمؤمنين .... نيز چيزي نگفتند. مهمتر.و
و آن را به ملكيت ورثة حضرت  تقسيم نكرد و مصرفي را كه داشت تغيير نداد

د، مال را به صاحب مال و در نياورد، در حالي كه واجب بود در زمان بسط ي ‘زهرا
كند.يا و اث او ردر  
به » فدك« :اند زيرا از طرفي گفته ،گويند شيعيان در اين قضيه تناقض مي :ابعاًر

 :حضرت فاطمه به ابوبكر فرمود :اند حضرت فاطمه ارث رسيده و از سوي ديگر گفته
آن را به  صاگر رسول خدا :را به او بخشيده است! بايد پرسيد» فدك«پدرش 
امبر خارج است و ديگر مشمول بخشيده بود در اين صورت از اموال پي ‘فاطمه

باطل » فدك«گويند ارث بوده، پس ادعاي بخشيدن  و اگر مي ،عنوان ارث نخواهد بود
آن سهم خواهند داشت. پس  بودن، زنان پيامبر نيز از خواهد بود. البته در صورت ارث

  چرا آنان اعتراضي نكردند و سهم خود را نخواستند.
بوده است زيرا  صدر مرض موت رسول خدا توان گفت كه اين هبه همچنين نمي

سهمش شأن پيامبر أجلّ از آن است كه در روزهاي آخر عمر، براي وارثي بيش از 
  شود. نيست كه هبة غيرمقبوضه با وفات واهب، باطل و بالاثر مي خالف وصيت كند و

 اما اگر بگوييم كه اين هبه قبالً صورت گرفته، در اين صورت بايد كه در يد حضرت
بودند! در حالي كه در تاريخ قطعي  داشت و ديگران هم از آن مطّلع مي فاطمه قرار مي

  شود. اثري از اطّالع و اعتراض سايرين، مالحظه نمي
تسليم نكرد آن  ‘را به حضرت زهرا» فدك«شود كه چون ابوبكر  ادعا مي :خامساً

و از او نزد پدر  حضرت قسم خورد كه با او سخن نگويد تا اينكه پدرش را مالقات،
  !شكايت كند

زيرا او بهتر از ديگران  ،نيست ‘اين سخن اليق مقام واالي حضرت فاطمه اما
راي دنيا او، خصوصاً در عالم و است نه غير شكوي فقط به سوي خدا  دانست كه بثّ مي
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رو ممكن نيست كه دخت مرجع شكايت است! از اين يوم دين وكه فقط خدا مالك 
عاها راست نيست. در چنين سخن بگويد. همين امر دليل است كه اين اد صاكرمپيامبر 

   :گويد حتّي در همين دنيا، مي يم كه حضرت يعقوبخوان قرآن مي
﴿ ٓ َما شۡ  إِنَّ

َ
َ  ِنٓ ُكواْ َبّثِ وَُحزۡ أ ِ ِ ٱإ  ]٨٦ :يوسف[  ﴾َّ

  ».دارم همانا من شكايت غم و اندوه خود را فقط به سوي خدا عرضه مي«
وأنت  كىلك احلمد وإليك املشت اللهمّ « :نيز آمده است عاي حضرت موسيدر د

ت به يراست و شكاستايش تنها تو ،وردگاراپر=  كالناملستعان وبك املستغاث وعليك التّ 
شود و توكّل بر  از تو ياري خواسته شود و به درگاه تو استغاثه مي سوي توست و

  ».توست
گذشت و از  ها مي يافته بود كه ماه پرورش در دامن پدري ‘حضرت فاطمه :سادساً

خاست و روزي كه از دنيا  خانة پدر، دودي كه نشانة طبخ غذاست به آسمان برنمي
رفت زرهش در گرو كسي بود كه به آن حضرت چند درهم وام داده بود. حضرت  مي

فرزند مادري بود كه تمامي ثروت خويش را در راه خدمت به اسالم به پاي  ‘زهرا
ها حفر كرده  چاه اي بود كه شوهرش علي رش ريخت. آن حضرت بانوي خانهشوه

ت شده بود كه وقتي از بينمود! حضرت فاطمه چنان تر و آنها را وقف مسلمين مي
اي براي كمك و معاونت كارهاي منزل خواست، پدر بزرگوارش نپذيرفت  پدرش خادمه

وي آموخت، چنانكه در عوض تسبيح معروف به تسبيحات حضرت زهرا را به  و
سنّت و همچنين در كتب شيعه از جمله در  اهلحديث آن معروف است و در كتب 

پسنديد كه دخترش اندك توجهي به  شود. پيامبر حتّي نمي ديده مي» من اليحضره الفقيه«
اي رنگين آويخته و در گردن،  زر و زيور دنيا نشان دهد و چون ديد دخترش پرده

زندانش خلخال دارد، از او اعراض فرمود تا اينكه آن حضرت تمام گردنبند و به پاي فر
تقديم دارند، پيامبر نيز  صتا به رسول اهللا داد إين آنها را برداشت و به دست حسنَ

  آنها را پذيرفت و در راه خدا انفاق كرد.
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را » فدك«با توجه به شخصيت حضرت فاطمه، حتّي اگر ادعاي بالدليل كساني كه 
توان باور كرد كه چنين شخصيت وارستة  كنند، بپذيريم، آيا مي قلمداد مي ملك وي

بايد صرف مصالح عموم مسلمين شود » فدك«گويد منافع  واالمقامي بشنود كه ابوبكر مي
  و  او گذشت نفرموده و از سخن ابوبكر استقبال نكند؟!

 :ت توجه داشته باشيم كهاند، الزم اس اما در مورد آياتي كه مورد سوءاستفاده قرار داده
آية ميراث به اتّفاق علما بر عموميت خويش باقي نيست و به چند مورد تخصيص  أوال:

  ......خورده است مانند تخصيص به عدم ارث فرزند كافر يا قاتل پدر و
لك و اسم جنس و داراي انواعي است از قبيل ارث مال، ارث م» ارث«لفظ  :ثانياً

و غيره. در قرآن كريم نيز به معاني مختلف آمده است، از جمله به  سلطنت و ارث نبوت
   :، مانند»ارث علم و كتاب«معناي 
وۡ ﴿

َ
ِيَن ٱَب ِكَتٰ لۡ ٱَنا َرثۡ ُثمَّ أ  ]٣٢ :فاطر[  ﴾َناَطَفيۡ ۡص ٱلَّ

  ».آنگاه كتاب [آسماني] را به كساني كه ايشان را برگزيده بوديم به ميراث داديم«
   :فرمايد است، چنانكه مي» شتارث به«و يا به معناي 

ورِثۡ  لَِّتٓ ٱنَُّة لَۡ ٱَك َوتِلۡ ﴿
ُ
 ]٧٢ :خرفالزّ [  ﴾َملُونَ َتعۡ  ُتُموَها بَِما ُكنُتمۡ أ

  ».ايد اين است بهشتي كه به سبب كردارتان به ميراث برده«
   :فرمايد چنانكه مي» ارث زمين و مال«و يا 
وۡ ﴿
َ
ۡر َرثَُكمۡ َوأ

َ
ٰ  َضُهمۡ أ مۡ  َرُهمۡ َودَِي

َ
ٰ َوأ  ]٢٧ األحزاب:[  ﴾لَُهمۡ َو

  ».هايشان و اموالشان را به شما ميراث داديم زمين و خانه«
  سورة مباركة اعراف نيز به همين معني استعمال شده است. 137و  128در آية 
اند، در واقع كامالً مخالف ادعايشان و  اي كه استشهاد كرده دومين و سومين آيه :ثالثاً

آشكار است كه معناي عرفي ومعمول » نمل«سورة  16در آية مؤيد نظر ماست، زيرا 
اوالد ديگري نيز  از حضرت سليمانغير مراد نيست، زيرا حضرت داوود» ارث«

اند. واضح است كه  به معناي عرفي آن محروم نبوده» ارث«داشت و قهراً آنان نيز از 
الي باقي نهد از او ارث اوالد أعم از نيكوكار و غيرنيكوكار هر دو در صورتي كه پدر م

برند، پس حضرت سليمان در ارث بدين معني ممتاز نبود و ذكر ارث بردنش بدين  مي
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معني كامالً بيهوده است، و متضمن مدح نيست اما آية مذكور در مقام مدح و تمجيد 
ارث «است نه » ارث نبوت«مندي از آن ممتاز است،  اوست، پس ارثي كه سليمان به بهره

كه از امور عمومي است و در ميان همگان مشترك است و ذكر اين امور از شأن » مال
  آيد. كنيد كه ادعاي علماي ما از اين آيه به دست نمي قرآن به دور است. مالحظه مي
نيز به هيچ وجه مؤيد ادعاي فوق نيست زيرا » مريم«آية پنجم و ششم سورة 

در » از من و از آل يعقوب ميراث برد« = ﴾ُقوَب َيعۡ  َءالِ  يَرِثُِن َوَيرُِث ِمنۡ ﴿ :فرمايد مي
برد، اموال آنان را اوالد و  از آل يعقوب مال ارث نمي حالي كه حضرت يحيي

نيز اموالي  حضرت يحيي يعني حضرت زكريا خويشاوندانشان ارث برده بودند. پدر
د!! زيرا وي نَوارث نما نداشت كه دعا كند خداوند به من وارثي عطا فرما كه مالم بي

نجاري زاهد بود كه مالي نيندوخته بود، عالوه بر اين چنانكه گفتيم ارث بردن مال كه 
رود. مالحظه  امري معمول و متعارف است، مدح او نبوده و امتيازي به شمار نمي

  .مقصود است نه ارث مال» ارث نبوت«كنيد كه در اين آيه نيز  مي

  باب صفة العلماء - ٦
اي هفت حديث است كه مجلسي حديث اول، دوم، سوم و چهارم و باب داراين

  .استاد بهبودي فقط حديث اول و چهارم را صحيح دانسته است

  باب حق العالم - ٧
  .اين باب داراي يك حديث مرسل است

  باب فقد العلماء - ٨
حديث كه مجلسي فقط حديث چهارم و آقاي  شاين باب مشتمل است بر ش

حديث مذكور،  و چهارم را صحيح دانسته است، البتّه متن هر دو بهبودي حديث اول
  يكسان است و فقط سند آن دو تفاوت دارد.
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نقل شده، غالباً » يرمابن ابي ع«سند آن مجهول است، گرچه چون از  -2حديث  *63
حديث و همچنين حديث سوم كه دربارة مرگ عالم ؟!! اما متن )1(پذيرند حديث او را مي

رخنه و شكستي در اسالم واقع  = ثلم ِيف اإلسالم ثلمة ال يسّدها يشء« :گويد مؤمن مي
و نيز محتواي حديث اول و چهارم معارض ». كند شود كه چيزي آن را جبران نمي مي

ا قتل امام گويند ب خوانان و مداحان ودكانداران مذهبي است كه مي سخن روضه
اسالم زنده شد و رونق  ـفقه زمانة خود بود أ تقي وأعلم و أكه به نظر ما  ـ حسين

 احاديثباعث تقويت و ترويج اسالم شد! اما اين  گرفت و خون سيدالشهداء
گويند با مرگ عالم رخنه و شكستي در اسالم پديد آيد كه  برخالف ادعاي آنان مي
  كند. چيزي آن را جبران نمي

  .به قول مجلسي حديث پنجم ضعيف و ششم مرسل است

  باب مجالسة العلماء وصحبتهم - ٩
هيچ يك را صحيح » محمدباقر«در اين باب پنج حديث ذكر شده كه هر دو 

اند، اما مجلسي با اين كه اعتراف كرده حديث چهارم مجهول است ولي آن را  ندانسته
  پذيرفته است!

  
  

                                                           
كرد و   ) و او بعدها از حافظه نقل مي442از بين رفت (ص  عمير ابن ابيايم كه آثار مكتوب  گفته -1

جز از  »ابن أبي عمير«اند اين قول كه  احتمال خطاي حافظه كم نيست. برخي از علما نيز تصريح كرده
دليل است. عالوه بر اين بايد به ياد داشته باشيم كه او راوي حديثي است كه  كند ادعاي بي ثقات نقل نمي

گويد: به صورت  سوره نساء مي 24گويد ماه رمضان كمتر از سي روز نخواهد بود! و نيز درباره آيه  مي
ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ َف  ىمَّ َس مُ  لٍ َج أَ  َىل إِ  ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱَفَما «زير نازل شده است: 

ُ
(فروع كافي، ج  .»فَرِيَضةٗ  أ

 ، حديث سوم).449، ص 5
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  هباب سؤال العام وتذاکر  -١٠
حديث آمده است كه مجلسي حديث دوم و چهارم و بهبودي فقط  9در اين باب 

  حديث دوم را صحيح دانسته است.
  متن روايت پنجم به بعد بسيار خوب و كامالً موافق تعاليم اسالم است.

  باب بذل العلم -١١
  اند. هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«اين باب چهار حديث داراست كه هر دو 

  اول و دوم و سوم موافق اسالم است. احاديثمتن 
. اين حديث كه )1(منحرف است» بن ابراهيم علي«مرسل و راوي آن  -4حديث  *
حكمت را به نادانان نگوييد هم مخالف اسالم و هم مخالف سه روايت قبلي  :گويد مي

 »ا أهيا اّلذين آمنواي«و  »اسا النّ يا أّهي «همين باب است، زيرا شرع در بيان حقايق خطابش 
است و هيچ مطلبي را از كسي حتّي افراد عنود و لدود، دريغ ندارد و حتّي به كساني كه 

   :فرمايد كنند، مي از حق اعراض مي
ٰ  َءاَذنُتُكمۡ  اْ َفُقۡل فَإِن تََولَّوۡ ﴿ َ َ  ٓ  )2(]١٠٩ :األنبياء[  ﴾ءٖ َسَوا
  ».را يكسان آگاه كردم شما همگي :پس (اي پيامبر) اگر رويگردان شدند بگو«

با اسالم آشنا بوده است يا نه؟ زيرا بيشتر روايات » علي بن ابراهيم«دانم كه  واقعاً نمي
  او تناسبي با اسالم ندارد.

  

                                                           
 كتاب حاضر معرّفي شده است. 157و  105وي در صفحه  -1
  گويد:  اين بيت حافظ را كه مي -2

 ار عشـق و مسـتيبا مدعي مگوييد اسـر
  

 تيـخبر بميرد در رنـج خودپرسـ  تا بي 
  

  ام:  يا بيت زير پاسخ گفته
 پرســتيبــا مــدعي بگوييــد آئــين حــقّ

  

 مگذار تا بميرد در جهل و كفر و مسـتي 
 

 



   
  

 

187 

  علم عن القول بغير يباب الّنه -١٢
روايت است كه مجلسي حديث دوم و سوم و ششم را صحيح  9اين باب حاوي 

اينكه به قول خودش مجهول است ولي به عنوان حديث شمرده و حديث پنجم را با 
صحيح پذيرفته است! آقاي بهبودي نيز حديث اول و سوم و چهارم و پنجم و هشتم را 

و » موثّق«و حديث چهارم را » مجهول«صحيح دانسته است. حديث اول را مجلسي 
  ت.سشمرده ا» حسن«هشتم را 

امالً با تعاليم شرع انور موافق متن پنج حديث نخست اين باب بسيار خوب و ك
  است.
 .است ـخصوصاً حديث چهارم  ـمتن آن برخالف دو حديث قبلي  - 6حديث  *

اگر پاسخ  :فرموده ـشود  كه شامل عالم و غيرعالم مي ـزيرا در آنجا امام به صورت عام 
جواب مردي كه  :فرمايد م. اما در اين حديث مياهللا أعلَ :دانيد بگوييد سؤالي را نمي
 اخباردانيم اينگونه  دانم. ما نمي م بلكه بگويد نمياهللا أعلَ :داند، نگويد پرسشي را نمي

را  اخباردانيم آيا كليني تضاد اين  دانند؟ و نمي ناموافق و متضاد را چگونه حجت مي
درك كرده يا نه! جالب است كه مجلسي خبر چهارم را موثّق و حديث ششم را صحيح 

  .دانسته است
  از جانب » ه الكوفيمبرُعبداهللا بن شُ«وات آن مرسل است و يكي از ر - 9حديث  *

دباقر«اسي، قاضي سواد كوفه بوده است و هر دو منصور عباند. آن را صحيح ندانسته» محم  

  علم باب من عمل بغير -١٣
  اند. هيچ يك از سه روايت اين باب را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو 

  ستعمال العلمباب ا -١٤
هيچ يك از آنها را » محمدباقر«اين باب مشتمل بر هفت حديث است كه هر دو 

  اين باب بسيار خوب و كامالً موافق تعاليم اسالم است. احاديثاند. متن  صحيح ندانسته
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  باب المستأکل بعلمه والمباهی به -١٥
آنها را  هيچ يك از» محمدباقر«اين باب از شش حديث تشكيل شده كه هر دو 

  اين باب بسيار خوب و كامالً موافق تعاليم شرع است. احاديثاند. متن  صحيح ندانسته

  مر عليهباب لزوم الحّجة علی العاِلم وتشديد األ -١٦
اول و دوم را كه داراي يك  احاديثاين باب چهار حديث در بردارد كه مجلسي 

دانسته و آن را به » حسن«را و حديث سوم » ضعيف«باشند و حديث چهارم را  سند مي
در عنوان حديث صحيح پذيرفته است. آقاي بهبودي نيز فقط روايت چهارم اين باب را 

  آورده است.» صحيح الكافي«
ا نظرش دانسته، ام» حسن«مجلسي اين روايت را  :چنانكه گفتيم -3حديث  *

و طبعاً  )1(شدهالحال است و توثيق ن مجهول» علي بن ابراهيم«درست نيست. زيرا پدر 
شود، پسرش نيز به نظر ما غيرقابل اعتماد است. متن  حديث مجهول محسوب مي

بول نيست! مق» عالم«در حال احتضار، توبة  :گويد حديث نيز پيراسته نيست زيرا مي
ٰ ﴿ما راوي چون لفظ  مگر براي غيرعالم توبة مقبول هست؟! به نظر :پرسيم مي را  ﴾لَةٖ ِبََه

توبه نخواهد بود! اما » عالم«توبه باشد، البد براي » اهلج«نداشته اگر براي در آيه ديده، پ
، در تعاليم اسالمي برخالف فرهنگ يوناني )2(گفته است محمدرضا مظفّرچنانكه عالمه 

عقل و «در برابر » جهل«نيست، بلكه در موارد بسياري » علم«هميشه در برابر » جهل«

                                                           
هايي را  چنانكه در صفحات پيشين همين كتاب نمونه ـمخفي نماند با اينكه روايات اين پدر و پسر  -1

بسيار خراب و ناموجه است و هر كه رواياتشان را در اصول كافي مورد توجه قرار  ـ ايد مالحظه كرده
پسندان متعصب و دكّانداران  شود، اما برخي از خرافه دهد اين حقيقت به وضوح تمام بر او ثابت مي

ن است كه اند كه او باالتر از آ سوء استفاده كرده و مدعي شده» ابراهيم بن هاشم«مذهبي از عدم توثيق 
 .نعوذ باهللا من الّتعّصبكسي او را تعديل و توثيق نمايد؟!! 

 به بعد. 73، ص 2أصول الفقه، شيخ محمدرضا المظفّر، ج  -2
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انديشي عمل  كسي را گويند كه با تأمل و عاقبت» اهلج«است و ..» ...انديشي و عاقبت
  .از أعمال بدعاقبت اباء ندارد كند و نمي

   :در آية شريفة
َ لَّوۡ ٱإِنََّما ﴿ َ ِيَن َيعۡ ٱَبُة  ِ لِلَّ وٓ ٱَملُوَن َّ ٰ لسُّ    ﴾ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن قَرِيبٖ  لَةٖ َء ِبََه

 ]١٧ :النّساء[
كنند، آنگاه به  ذيرفته است كه به جهالت كردار بدي ميهمانا توبة كساني بر خدا پ«

  ».كنند زودي توبه مي
  :و يا آية

نَّهُ ﴿
َ
ۢ ُسوٓ  َعِمَل ِمنُكمۡ  َمنۡ  ۥأ ٰ َء ِ َبعۡ  ُثمَّ تَاَب ِمنۢ  لَةٖ ا ِبََه ۡص  ۦِده

َ
نَّهُ َوأ

َ
 َغُفورٞ  ۥلََح فَأ

 ]٥٤ األنعام:[  ﴾رَِّحيمٞ 
تكب شود و سپس توبه كرده و كارش كه از شما كه به جهالت كردار بدي مرهمانا هر«

  ».را اصالح كند، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است
منظور » جهل مطلق..) «...و» يوسف«سورة  89و يا آية » نحل«سورة  119(و يا آية 

فرمايد  و عالم را از هم جدا كند، بلكه آية شريفه مي اهلخواهد ج نيست و آيه نمي
شوند در  فعل خويش ناآگاه نيستند اما آن را مرتكب ميكساني كه از ناشايست بودن 

دهند، اگر توبه و اصالح عمل  انديشي انجام مي واقع كاري ناسنجيده و خالف عاقبت
شود. در آيات شريفة  ير نياندازند، توبة آنان پذيرفته ميخخويش را تا نزديك مرگ به تأ

و عدم اطّالع منظور نيست  رساند جهل اي نيز بر اين مطلب هست كه مي فوق، قرينه
در حالي كه اگر جهل و » كنند به زودي توبه مي« ﴾َيُتوُبوَن ِمن قَرِيبٖ ﴿ :فرمايد زيرا مي

بودن   عدم اطّالع مقصود بود، توبه ضرورت نداشت زيرا فرد خاطي از گناه و ممنوع
ي آيه آن معنا :رو چنانكه گفتيمو از اين يدصدد توبه برآ عمل خود مطّلع نبوده تا در
كساني است كه اگر بر اثر ضعف و غفلت گناهي مرتكب  است كه توبة مقبوله از آنِ

كنند بلكه به  شوند، اصالح عمل و توبه را به آيندة دور (و حال احتضار) موكول نمي
  گيرند. زودي توبه كرده و به سوي خدا بازگشته و راه خير و صالح را در پيش مي
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ظر ما صدور چنين سخني از امام محتمل نيست، زيرا نبا توجه به مطلب فوق، ب
بارة آيه كالمي نااستوار  داند و طبعاً در قطعاً مقصود از آيه را مي حضرت صادق

  گويد. نمي

  باب الّنوادر -١٧
اين باب مشتمل بر پانزده حديث است كه آقاي بهبودي حديث نهم و دهم را 

  ح شمرده است.صحيح دانسته و مجلسي فقط روايت سوم را صحي
 إنّ « :فرمايد متن شش حديث نخست اين باب، بسيار خوب است. در روايت ششم مي

همانا  =لكتابلِ  ّش غِ ستَ لحديث مُ نصح لِ ستَ عاته قليل وكم من مُ رُ  واة الكتاب كثري وإنَّ رُ 
كه اند و چه بسيار كساني  كنندگان آن كم قرآن) بسيار و رعايت= كنندگان كتاب ( روايت

اين حديث  :. نگارنده گويد»قرآن)= خائن به كتاب ( اند و و دوستدار حديثخيرخواه 
كوشند قرآن را به نفع حديث تأويل و توجيه  غالباً مي ءشرح اوضاع زمانة ماست كه علما

  كنند، در برابر قرآن كريم خاضع نيستند!! كنند! و آنچنانكه در برابر حديث خضوع مي
 ست. متن آن نيز كالمي از حضرت باقرمرسل و فاقد اعتبار ا -8حديث  *

نقل كرده كه تناسبي با آية مذكور و آيات پس از آن ندارد و  عبسسورة  24دربارة آية 
معناي مذكور سبب قطع ارتباط و تناسب معنوي آيه با آيات بعدي و مخالفت با سياق 

  شود و بعيد است كه امام چنين سخني فرموده باشد. آيات مي
لحاظ متن خوب است. البتّه خود كليني به حديث نهم عمل نكرده از  - 9حديث  *

في المثل حديث اول باب  ؛كرد كتابش را روايت نمي احاديثبايست بسياري از  لّا ميإو 
  .)1(اي چون مجلسي از فهم آن اظهار عجز كرده است را كه حتّي بافنده 38

اعتبار حديث در سند اين حديث موجب عدم » ابن فضّال«وجود  -10حديث  *
شوند، قبالً معرّفي  محسوب مي» واقفيه«را كه از بزرگان » فضّال«است. ما خاندان 

                                                           
 .24، ص 2مرآة العقول، دارالكتب اإلسالمية (طهران)، ج  -1
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كنيم تا انحرافشان  ، اما در اينجا نيز چند حديث ديگر از اباطيل آنان را ذكر مي)1(ايم كرده
روضة  15بيشتر معلوم شود و خوانندگان بدانند كه منقوالت اينها غالباً مانند روايت 

  .)2(كافي ناموجه است
روايتي نقل كرده كه » حسن بن علي بن فضّال«يكي از افراد اين خاندان موسوم به 
   :آوريم آيد و ما در اينجا ترجمة آن را مي جز براي تجرّي مردم بر گناه به كار نمي

محارم را  اي داريم كه همة همانا ما همسايه :گفتم به امام باقر :گويد مي راوي
اهللا،  سبحان :خواند تا چه رسد به ديگر محرّمات! فرمود هم نمي شده و حتّي نمازمرتكب 

مخالف ما از  :چرا، فرمود :گناه بزرگي است، آيا شما را از بدتر از آن باخبر نسازم؟ گفتم
او رقّت آورد، جز  بيت نزدش ياد شوند و اهلاي نيست كه  او بدتر است، همانا بنده
جز اينكه گناهي  تمامي گناهانش آمرزيده شودنوازش كنند و  اينكه فرشتگان پشتش را

شود مگر  يرفته ميكه موجب خروج از ايمان باشد، مرتكب شود. و همانا شفاعت پذ
كه هيچ كردار نيكي اش  مخالف ما) و همانا مؤمن براي همسايه= دربارة ناصبي (

كرد و شفاعتش  زار نميام مرا آ همسايه ،پروردگارا :گويد كند و مي ، شفاعت ميندارد
من پروردگار تو و سزاوارترم كه به  :فرمايد مي ـ و تعاليتبارك  ـپذيرفته شود و خداوند 

! و همانا كمترين تعداد هيچ كردار نيكي نداردجاي تو او را پاداش دهم با اينكه 
   :گويند دوزخ مي اهلنفر است و در اين هنگام است كه  شوندگان يك مؤمن سي شفاعت
َ َصِديٍق َحِيمٖ  ١٠٠فِعَِي َما َلَا ِمن َشٰ فَ ﴿  )3(]١٠١ :عراءالّش [  ﴾َو
  ».ما نه شفاعتگري داريم و نه دوستي صميم«

 به تحريف قرآن نيز معتقد بوده و روايت كرده كه امام رضا» ابن فضّال« ،عالوه بر اين93
 )4(»فأنزل اهللا سكينته عىل رسوله وأّيده بجنود مل تروها« :سورة توبه را چنين قرائت فرمود 40آية 

                                                           
 به بعد همين كتاب. 116ر. ك، ص  -1
 ايم. كتاب حاضر آورده 110كافي را در صفحه  روضه 15روايت  -2
 اند. آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«روضه كافي است كه هر دو  72حديث  -3
نَزَل ﴿: در قرآن كريمي كريمه  آيه -4

َ
ُ ٱفَأ يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ  َّ

َ
 صحح][مُ  .﴾ۡوَهاِبُُنوٖد لَّۡم تَرَ  ۥَعلَۡيهِ َوأ
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خوانيم و اين چنين نازل  چنين مي = هكذا نقرؤها وهكذا تنزيلها« :آيا چنين است؟! فرمود :گفتم
. حتّي مجلسي اعتراف كرده كه اين حديث داللت دارد بر اينكه مصحف أئمه )1(»شده است

  !ختيار مردم هست تفاوت و اختالف دارددر برخي از كلمات با مصحفي كه در ا
بوده با جعل  واقفي و از مخالفين حضرت رضا» ابن فضّال«بعيد نيست كه چون 

اينگونه روايات قصد داشته مسلمين را از اطراف آن حضرت پراكنده سازد. حضرت 
  .)2(اند خود نيز تصريح كرده است كه مخالفين، رواياتي عليه ما جعل كرده رضا

توانيم  است. از اين رو نمي  نين كسي روايت دهم اين باب را نقل كردهچ ،آري
سورة  7سورة نحل و يا آية  43به ذيل آية  مطمئن باشيم كه آيا واقعاً حضرت صادق

 أنبياء استشهاد فرموده است، زيرا با توجه به صدر هر دو آيه معلوم است كه مقصود از
ۡهَل ﴿
َ
دانم  انجيل) است. گرچه مي = پيروان تورات وان (كتاب غيرمسلم اهل ﴾ّلِۡكرِ ٱأ

امام صرفاً به جهت تشابه و تناسب موضوع با آية مذكور،  :كه ممكن است گفته شود
بدان اشاره فرموده و منظور آن حضرت تفسير و توضيح آيه نبوده است. البتّه اين توجيه 

  تواند بود. نيز احتمالي بيش نيست كه موجب اطمينان نمي
  روايات يازدهم و دوازدهم و چهارم بسيار خوب است.متن 

شنيدم كه حضرت  :گويد را مجلسي ضعيف شمرده. راوي مي -13حديث  *
كنند،  مقام و منزلت مردم را بدان مقدار كه از ما روايت مي :فرمود مي صادق

مد مح«كند مقامش از  كه بسيار روايت مي» سهل بن زياد«آيا مثالً  :پرسيم بشناسيد. مي
  بيشتر است؟» بن نافع

ضعيف است و همچنين » دي بن محملَّعم«سند روايت با وجود  -15حديث  *
   ،)3(ايم كه در صفحات قبل با آنها آشنا شده» حسين بن محمد األشعري«و » اءشّو«وجود 

  
                                                           

 اند. آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«روضه كافي است كه هر دو  571حديث  -1
 .155و  154، ص نامهزيارتو   زيارتر. ك،  -2
 ايم. به بعد معرّفي كرده 160به بعد و حسين بن محمد در صفحه  147را در صفحه  شّاءو -3
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افزايد. متن آن نيز مانند اغلب روايات  بودن روايت مي  بر ميزان مشكوك ،به نظر ما
 به امام باقر» عثمان األعمي« :گويد نامستقيم و ناموجه است. مي» أشعري«جناب 

حسن بصري معتقد است كساني كه علم را كتمان كنند بوي بد شكمشان  :عرض كرد
مؤمن آل  ،بنابراين :دهد، امام در مخالفت با سخن وي فرمود دوزخيان را رنج و آزار مي

علم پنهان بوده است! حسن  نوح فرعون هالك شده است! از زمان بعثت حضرت
[به هر طرف كه برود، بداند] كه سوگند به خدا،  بصري به راست برود، به چپ برود

شود!! [= نزد ما] يافت نمي ز در اينجاعلم ج  
دهد، چون به طور ضمني و  ز دشمن اين كالم را به امام نسبت نميبه نظر ما ج

مؤمن آل فرعون  :فرمايد دهد. زيرا قرآن مي ميغيرمستقيم امام را با قرآن ناآشنا جلوه 
و هيچ ارتباطي به قول حسن بصري ندارد. زيرا  ]28 :غافر[داشت  را مكتوم مي» ايمانش«

اما امام  ]١٧٤و ١٥٩ البقرة:[كتمان علم نابجاست و قول او موافق قرآن است  :گويد وي مي
علم  از زمان نوح :گويد ه ميكند! ديگر آنك در رد رأي او به كتمان ايمان اشاره مي

كردند؟ پس هدف  مكتوم بوده است! آيا انبياء و پيروان واقعي ايشان، علم را اظهار نمي
  از بعثت آنها چه بوده است؟

  تبكبال كباب رواية الکتب والحديث وفضل الکتابة والّتمسّ  -١٨
م را دوم، پنجم و سيزده احاديثاين باب داراي پانزده حديث است كه مجلسي 

صحيح شمرده و حديث دهم را نيز همطراز صحيح دانسته و پذيرفته است. آقاي 
  بهبودي نيز حديث دوم، دهم و سيزدهم را صحيح دانسته است.

است. البتّه حديثي كه ناقلش » موثّق«اين حديث  :گويد مجلسي مي - 1حديث  *
حديث كه متن آن خراب باشد غالباً وضع خوبي ندارد. از جمله همين » علي بن ابراهيم«

  است.
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   :فرمايد خداوند مي
﴿ ۡ ِيَن يَسۡ ٱ ١٧ِعَباِد  فَبَّشِ حۡ َقوۡ لۡ ٱَتِمُعوَن لَّ

َ
ْوَلٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ َل َفَيتَّبُِعوَن أ

ُ
ٰ ٱئَِك أ ِيَن َهَد ُهُم لَّ

ۖ ٱ ُ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ْولُواْ  ئَِك ُهمۡ َوأ

ُ
 ٱأ

َ
 ]١٨ :مرالزّ [  ﴾ِب َبٰ لۡ ۡل

 پيرويشنوند، آنگاه نيكوترينش را  ان كه گفتار را ميبشارت ده بندگانم را، آن«
  ».اند اند كه خداوند هدايتشان فرموده و فقط آنان خردمندان ، آنانكنند مي

فرماييد آية كريمه به وضوح تمام و صراحت كامل از پذيرش و  چنانكه مالحظه مي
 دقوات اين حديث به حضرت صاگويد. اما ر پيروي نيكوترين اقوال سخن مي

مربوط به كسي  :آيه را تفسير به رأي كرده و فرموده ـنعوذ باهللا  ـاند كه امام  تهمت زده
سمع احلديث يَ = كم و كاست و همچنانكه شنيده نقل كند  حديثي را بشنود و بي« كه است

 »!!منه صينق يزيد فيه وال ث به كام هو سمعه, الحّد فيُ 
  اند، حاشا كه امام چنين كند. فرموده نهي» تفسير به رأي«أئمه خود از  :اوالً
كردن چه ربطي به نقل دارد، ممكن است كسي مسموع خود را  پيروي و تبعيت :ثانياً

باشد و از آن پيروي نكند. قطعاً امام چنين   درست و دقيق نقل كند، اما آن را نپذيرفته
  گويد. سخني نمي

راوي و معلوم نيست مقصود  نام محمد بن الحسين مشترك است بين چند - 2حديث  *
  .اند آن را صحيح دانسته» محمد باقر«كليني كدام يك از آنهاست. اما به هر حال هر دو 

  به قول مجلسي ضعيف است و از نظر مضمون مانند حديث قبلي است. - 3حديث  *
ش احاديثاين حديث نيز از منقوالت علي بن ابراهيم است كه غالباً  -4حديث  *

و بسيار  محزة بطائنی علّی بن أبیوات آن خبيثي موسوم به ، يكي ديگر از رمعيوب است
ضعيف است. او را پيش از پرداختن به ساير روايات اين باب، معرّفي خواهيم كرد. متن 

گويند هر يك از أئمه در أعمال  زيرا مي ،حديث نيز مخالف قول علماي شيعه است
اند و با نظر به آن و با توجه به شرايط زمان  ش تابع كتابي مخصوص به خود، بودهخوي

كنند كه بايد اقوال ائمه را  كردند!! از اين رو علما ادعا مي گفتند و عمل مي خود سخن مي
با توجه به زمان و اوضاع آنها، تعبير و تفسير كرد، در نتيجه اگر قول يك امام را به امام 
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شود و چه بسا به صورت نادرستي  ت دهيم، در فهم صحيح آن خلل ايجاد ميديگر نسب
فهميده و تعبير شود. اما در اين روايت ابوبصير خالف اين رأي را از حضرت 

  نقل كرده است!! صادق
حمزه سالم  بن ابي علي :ماينك الزم است يكي از راويان حديث فوق را بشناسي9464

اند زيرا او مذهب  گفته» واقفيه«را علماي رجال ضعيف و ملعون و پيشواي  )1(البطائني
واقفي را بنيان نهاد. در رجال كشّي نيز رواياتي در ذم وي نقل شده است و حضرت 

ها أئمة پس از حضرت  ! واقفي)2(او و اصحابش را به خر تشبيه نموده است رضا
  دانند! را قبول ندارند و آنها را دروغگو مي كاظم

بود و اموال آن حضرت در  مباشر حضرت كاظم» بطائني«الزم است بدانيم كه 9565
ا به نقل شيخ قرار داشت. بن عثمان بن عيسيو  زياد بن مروان القندياختيار وي و 

به طمع مال دنيا با يكديگر  ، آنان پس از وفات امام كاظمالغيبهطوسي در كتاب 
تباني، و اموال آن حضرت را اختالس كردند و كنيزان او را براي خود گرفتند والبتّه 
مقداري از اموال مذكور را براي فريفتن مردم و دلجويي از طرفداران خود، خرج كردند 

راث او نپردازند و خود استفاده كنند، تند اموال آن حضرت را به وخواس و چون مي
ناگزير گفتند آن حضرت وفات نكرده بلكه غيبت نموده و در آينده ظهور خواهد 

!! حضرت رضا نيز چنانكه گفتيم بطائني و يارانش را تكذيب فرمود. الزم است )3(كرد

                                                           
 به بعد معرّفي شده است. 59، صفحه نامهزيارتو  زيارتوي در كتاب  -1
 .345رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -2
تواند يكي از مهمترين علل و عواملي كه موجب انكار  خواننده فكور بامطالعه اين واقعه تاريخي مي -3

  دريابد!شده است،  مرگ بزرگان دين و ادعاي غيبت و ظهورشان در آينده، مي
وقايعي از اين قبيل برانگيزنده اين سؤال هم هست كه اگر ادعاي كليني و امثال وي راست است كه ائمه 

هايي از احاديث دالّ بر  علم غيب و از ما في الضّمير مردم خبر دارند (چنانكه در صفحات گذشته نمونه
را به خدمت پذيرفت و پيش از  چنين افراد خائني  ايم) پس چرا امام كاظم اين ادعا را آورده

وفاتش آنان را به مردم معرّفي نكرد تا حيرت و گمراهي گروه بسياري را موجب نشوند؟! آيا هاديان و 
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مرويات اوست. در اينجا چند كافي نيز از  165بدانيم كه يازده حديث باب مفتضح 
   :آوريم او را مي احاديثنمونه از 

اعمال  :فرموده كه ادعا كرده بود امام رضا» وشّاء«حمزه مانند  علي بن أبي -196
نيز  ، روايت كرده كه حضرت صادق)1(شود نيك و بد بندگان بر پيامبر عرضه مي

شود، و  بامداد اعمال نيك و بد بندگان بر پيامبر عرضه مي هربرحذر باشيد كه  :فرموده
   :اين همان است كه خداوند فرموده

ُ َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ﴿ َّ  ]١٠٥ التوبة:[  ﴾ٱۡعَملُواْ فََسَيَى ٱ
   ».عمل كنيد كه به زودي خداوند و پيامبرش عمل شما را خواهند ديد«

ۡ ٱوَ ﴿و سكوت كرد [و بقية آيه يعني  را كه منظور از آن أئمه است، به سبب  ﴾ُمۡؤِمُنونَ ل
  .)2(شرايط خاص جلسه، قراءت نكرد]

، شده نسبت داده حديث، به امام صاق به عنوان قول كه اينك ببينيم آيا اين
واقعيت دارد يا خير؟ گمان ندارم هيچ مسلماني حاضر شود كه با آيات شريفة قرآن 

ار چنين كند. آية مذكور به هيچ وجه مربوط به عرض و بازي كند و حاشا كه امام بزرگو
و ائمه نيست. اگر به آيات قبل و بعد و سياق  صارائة اعمال بندگان به رسول خدا

كنيد آيه مربوط به منافقيني است كه از غزوة  آيات نظر كنيد، به وضوح مالحظه مي

                                                                                                                                                    
معلّمين بشر كاري مهمتر از اتمام حجت و هدايت خلق دارند؟ آيا مصلحتي باالتر از هدايت و ارشاد 

افراد را به خدمت نپذيرد تا موجب نشود كه مردم  مردم هست؟ از اين رو ضرور بود كه امام كاظم اين
به آنان اعتماد كنند و بعداً فريب آنها را بخورند و يا الأقلّ بهتر بود پيش از وفاتش آنها را به مردم 
معرّفي كند و اموالش را از تصرّف آنان خارج سازد، در غير اين صورت داشتن علم غيب كه به كار 

  يرت و گمراهي خلق نيايد چه فايده اي دارد؟هدايت مردم و ممانعت از ح
با حديث لوح و احاديث مشابه با آنان كه منكر امامتش بودند،  ديگر آنكه چرا حضرت رضا
 احتجاج نكرد؟! (فتأمل جدا).

 همين كتاب. 152ر. ك، صفحه  -1
 .5، حاشيه شماره 219، ص 1ر. ك، اصول كافي، ج  -2
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جهاد بازگشتند، براي تخلّف كردند و چون ديدند پيامبر و مجاهدين فاتحانه از  تبوك
   :عذرخواهي آمدند. خدا در آيات قبل راجع به ايشان فرموده

َ َيۡعلَُموَن ﴿ ٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم  َ َ  ُ َّ ْ َمَع ٱۡلََوالِِف َوَطَبَع ٱ ن يَُكونُوا
َ
ْ بِأ  ٩٣رَُضوا

 ْ َّ َتۡعَتِذُروا ُ  َيۡعَتِذُروَن إَِلُۡكۡم إَِذا رََجۡعُتۡم إَِلِۡهۡمۚ قُل  َّ نَا ٱ
َ
لَن نُّۡؤِمَن لَُكۡم قَۡد َنبَّأ

ُ َعَملَُكۡم َورَُسوُلُۥ َّ ۡخَبارُِكۡمۚ وََسَيَى ٱ
َ
 ]٩٤ التوبة:[  ﴾ِمۡن أ

راضي شدند كه با بازماندگان باشند و خداوند بر دلهايشان مهر نهاده از اين رو در «
پوزش  :امبر] بگوخواهند [اي پي ايد پوزش مي يابند، چون نزدشان بازگشته نمي

شما آگاه فرموده  اخباركنيم كه خداوند ما را از  مخواهيد، هرگز سخن شما را باور نمي
   ».و خداوند و پيامبرش عمل شما را خواهند ديد

اي بتراشيد كه ما از شما بپذيريم، بهتر  به جاي اينكه اآلن عذر بياوريد و بهانه :يعني
نده و ساير خدمات ديني و اسالمي حاضر شديد است عمل كنيد، اگر عمالً در جهاد آي

و اين تخلّف نابجاي خود را اصالح و جبران كرديد، طبعاً خدا و پيامبرش و مؤمنين 
ال صرف ادعاي لفظي چيزي بينند و صداقت شما معلوم خواهد شد و ا كارهايتان را مي

   :فرمايد كند. سپس در آيات بعدي مردم را به چند دسته تقسيم مي را ثابت نمي
اند و زكات را مانند تاوان و  نفاق اهلاعرابي) كه = نشين ( هاي باديه عرب :اول

   دانند. جريمه مي
  نشيناني كه برخالف گروه اول به خداوند و آخرت ايمان دارند. باديه :دوم
ٰبُِقونَ ٱ« :سوم لُونَ ٱ لسَّ وَّ

َ
  كنندگان از آنان. از مهاجرين و انصار و پيروي »ۡل

   :كند مدينه را چنين معرفي مي نشينان اطراف گروهي از باديه :رمچها
َ َتۡعلَُمُهۡمۖ َنُۡن َنۡعلَُمُهمۡ ﴿ َ ٱلَِّفاِق  َ ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ 

َ
 ]١٠١ التوبة:[  ﴾َوِمۡن أ

شناسي، ما آنها را  اند و تو آنها را نمي از اهالي مدينه برخي بر نفاق خو گرفته«
  .»شناسيم مي

  .شناخت شد او نيز منافقين را مي اگر اعمال عباد بر پيامبر عرضه مي
كساني كه به گناه و خطاي خود اعتراف دارند و كار نيك و بد را به هم  :پنجم
  .اند آميخته
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   :فرمايد مي 105سپس در آية 
ْ ٱ َوقُلِ ﴿ ُ ٱفََسَيَى  ۡعَملُوا  ]١٠٥ التوبة:[  ﴾لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  ۥَعَملَُكۡم َورَُسوُلُ  َّ
عمل كنيد كه بزودي خداوند و پيامبرش و مؤمنان عمل شما را  :اي پيامبر) بگو«(

  ».خواهند ديد
ْ لَن نُّۡؤِمَن ﴿ در كه مرجع ضمير جمع مخاطب مذكر كنيد مالحظه مي َّ َتۡعَتِذُروا

ۡخبَارُِكمۡ ﴿ و ﴾لَُكمۡ 
َ
ول و حتّي فرمايد خدا و رس منافقين است و آيه مي ﴾َعَملَُكمۡ ﴿ و ﴾أ

ی س) در جملة = ( حرف استقبالمؤمنين نيز عمل شما را خواهند ديد. خصوصاً كه  َسَريَ
در آينده) خدا و پيامبرش و مؤمنين خواهند ديد، به = به زودي ( = اهللاُ ورسوُلُه واْلـُمؤمنون

كند. زيرا خدا هميشه عالم و ناظر و شاهد اعمال  وضوح تمام مقصود آيه را آشكار مي
نعوذ باهللا  ـت و علم الهي مقيد به زمان نيست كه واقعيتي را در آينده بداند و علم الهي اس
رساند كه عمل مخاطبين  به خدا و رسول مي» مؤمنون«عطف  ،افزايش يابد. عالوه بر اين ـ

ندارد. حال  صاكرمحتّي براي مؤمنين نيز مشهود خواهد بود و اختصاصي به پيامبر 
  شود؟! كسي به مؤمنين ارائه مي ي و راويانش معتقدند كه اعمال هرينآيا كل :پرسيم مي

مورد همة مؤمنين صادق باشد، ديگر امتياز  داند كه اگر امري در ا كليني نميآي
  چنداني براي پيامبر و ائمه نخواهد بود؟

   :فرمايد حالي كه قرآن مي داند؟! در نمي» ارالعيوبستّ«آيا كليني خداوند كريم را 
ِ  َكَفٰ وَ ﴿ ۢ  ۦبَِرّبَِك بُِذنُوِب ِعَبادِه  ]٥٨ :الفرقان – ١٧ :اإلرساء[    ﴾اا بَِصيٗ َخبَِي
  ».كافي است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بينا باشد«

  پس ديگر چه نيازي است كه پيامبر و ائمه از اعمال بندگان مطلع باشند؟
فرمايد مال همگان واقف است چرا خداوند ميوات او، پيامبر به اعاگر به قول كليني و ر:   

ُ ٱَمُع َم َيۡ يَوۡ ﴿ ٓ ٱَّ ِجبۡ  لرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذا
ُ
َ ِعلۡ  ُتۡمۖ أ  ْ ۖ قَالُوا ٓ ٰ  َم َلَا نَت َعلَّ

َ
ُم إِنََّك أ

 ]١٠٩ املائدة:[  ﴾ُغُيوبلۡ ٱ
اسخ [از جانب امت] چه پ :فرمايد آورد و مي روزي كه خداوند پيامبران را گرد مي«

  ».هايي ي كه داناي غيبيما را علمي نيست، همانا اين تو :داده شديد؟ گويند
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بود! همچنين  راست بود، طبعاً ايشان را علمي مي صاگر عرض اعمال عباد بر پيامبر
   :گويد پيامبر در قرآن مي

﴿ ٓ َ عۡ  َو
َ
 ]٣١ :هود – ٥٠ األنعام:[  ﴾َب َغيۡ لۡ ٱلَُم أ

  ».دانم غيب نمي«
   :يدفرما خداوند مي

نۡ ٱةِ َيوٰ لَۡ ٱِف  ۥُلُ ِجُبَك َقوۡ لَّاِس َمن ُيعۡ ٱَوِمَن ﴿ ٰ ٱِهُد َيا َويُشۡ لُّ َ َ  َ وَُهَو  ۦبِهِ َما ِف قَلۡ  َّ
َلُّ 
َ
ٰ  ٢٠٤َصاِم ۡلِ ٱأ  ٱِف  َسَعٰ  َذا تََولَّ

َ
﴾َل لنَّسۡ ٱَث وَ رۡ لَۡ ٱلَِك ِسَد فِيَها َوُيهۡ ِض ِلُفۡ ۡرۡل

 ]٢٠٥−٢٠٤ البقرة:[  
پسندي و تو را به شگفت  از مردم كساني هستند كه گفتارش را در زندگي دنيا مي«

 ترين دشمنِ گيرد در حالي كه سخت آورد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مي مي
] است و چون از نزدت برود به فساد در زمين مي كوشد و كشت و نسل را نابود  [حقّ

  ».سازد مي
زده  شد قطعاً پيامبر از گفتار چنين كساني شگفت بر عرضه مياگر اعمال عباد بر پيام

  پسنديد. شد و آن را نمي نمي
مرجع ضمير جمع مذكّر مخاطب منافقيني هستند كه  :ديگر آنكه چنانكه گفتيم

آوردند و اصالً خطاب به مؤمنين معاصر پيامبر يا  حضور رسول خدا بودند و عذر مي
وند به هيچ وجه نفرموده عمل كنيد كه عمل شما را هاي بعد نيست و خدا مؤمنين زمان

كنند. مالحظه كنيد چگونه با  پس از وفات در عالم برزخ به رسول خدا و ائمه عرضه مي
  اند؟! آيات إلهي بازي كرده

 »أنٌ َش  لهُ شغَ يَ  ال« :فرمايد دربارة خداوند مي» البالغه نهج«در  علي ،عالوه بر اين
نه  مور ديگر وانه امري خدا را از « :يعني )182(خطبة  »ئٌل اليشغله سا«و ) 178(خطبة 

ال ُيلهيه صوٌت « :فرمايد و نيز مي »دارد مي اجابت سائلي او را از اجابت سائلين ديگر باز
پس اين ). 195(خطبة » سازد آوايي او را از آوايي ديگر مشغول و غافل نمي = عن صوٍت 

حد به امور كثير و متعدد توجه فرمايد، طبعاً تواند در زمان وا صفت خداوند است كه مي
غيرخدا، از جمله انبياء و ائمه چه در حيات و چه در ممات چنين صفتي ندارند، پس 
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روز بندگان (فرض كنيد جمعيت ايران و عراق  چگونه ممكن است كه اعمال يك شبانه
توجه كند و از اعمال نيك .) به پيامبر يا امام عرضه شود و او به يكايك آنها ....و لبنان و
  تك افراد مطّلع شود؟!! و بد تك

 ة:و الغاشي ١١٣ :و الّشعراء ٥٢ :األنعام[وانگهي وقتي حساب بندگان جز با خدا نيست 
در اين صورت فايدة اين كار چيست كه پيامبر يا امام بداند كه امروز در ايران  ]٢٦و  ٢٥

ن شهر چه قدر خرافات به نام دين به مردم چند هزار دروغ گفته شده و يا بر منابر فال
عرضه شده يا چه قدر از حقوق شرعي مردم پايمال شده يا چه قدر رشوه داده شده 

  نعوذ باهللا من هذه اخلرافات...؟! .و
 8بطائني از ذكر خبري كه دالّ بر تحريف قرآن است نيز ابايي ندارد، در روايت  -297

سورة احزاب چنين  71كافي به امام صادق نسبت داده كه فرموده: آية  165ح باب مفتض
  نازل شده است: 

َ َورَُسوَلُۥ﴿ َّ ﴾َفَقۡد فَاَز فَۡوزًا َعِظيًما في واليه عليٍّ و األئمه من بعده َوَمن يُِطِع ٱ
 )1(]٧١ األحزاب:[  

    :راوي به آية :بايد گفت
 ]٩ :راحلج[  ﴾فُِظونَ َلَحٰ  ۥنَّا َلُ ﴿
  .»قرآن) هستيم= ( البتّه ما هر آينه حافظ آن«

  عقيده نداشته است.
  در تفسير آية  همان باب از قول امام باقر 35در روايت  - 3
قِمۡ ﴿
َ
 ]٣٠ :الروم[    ﴾اَهَك لِّلِيِن َحنِيفٗ وَجۡ  فَأ

  ».تمايل به اين سو و آن سو] به دين الهي روي آور پس با اعتدال [بي «
دين  :گويند شبيه همان سخن مسيحيان كه مي ييت است. يعنمنظور وال :گويد مي

  .))2يعني دوستي حضرت عيسي

                                                           
 .414، ص 1اصول كافي، ج  -1
 .419، ص 1كافي، ج  -2
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چون رسول  :گويد و مي )1(را روايت كرده 13خبر  168همين شخص در باب  -49866
اي  :ر را نگاه داشت و فرمودبه معراج رفت به جايي رسيدند كه جبرئيل پيامب صخدا

اي و نه پيامبري در  اي كه هيچگاه نه فرشته اينجا توقّف كن، تو در جايي ايستاده !محمد
حال بطائني بايد  !!)إنَّ َربََّك ُيَصيلِّ = (خواند  آنجا ايستاده است. همانا پروردگارت نماز مي

را  نان خداكند؟! آيا اي مي خواند؟ آيا خدا هم عبادت مي كه خدا براي كه نمازجواب دهد
هدف عبادت را  راويان معنا واند؟ آيا اين ايش عبادت جعل كردهكه بر اند شناخته مي
 :رسول اكرم، خدا را ديده است بلكه فرموده :تر اينكه قرآن نفرمودهعجيب دانند؟ مي

وۡ  َسۡيِ قَاَب قَوۡ  فََكنَ ﴿ آنكه آية مشاهده فرمود. عالوه برآيات بزرگ إلهي را 
َ
دۡ  أ

َ
 ﴾٩ َنٰ أ

به  مربوط به فاصلة جبرئيل »قدر دو كمان يا نزديكتر بوداش بهفاصله« ]٩[النجم: 
 ـكمان يا كمتر از خدا  فاصلة دو را در اين روايت پيامبر دراما راوي  ،است صمحمد

ته خدا خواسمي زيرا !!مكان قائل شده است ـ نعوذ باهللا ـبراي خدا  وقرار داده  ـ عزّ ذكره
خودت كه را در امت گذاشتي؟ و پيامبر  از پس :پيامبر بپرسد ازاز اين فاصلة نزديك(!!) 

راوي با قائل شدن عبادت و  !طالبعلي بن أبي :است و خدا بفرمايد خدا داناتر :بگويد
  ؟!!واليت اميرالمؤمنين را اثبات كندخواسته  ـتبارك وتعالي  ـمكان براي خداوند 

همين باب را كه متن آن را در صفحة  27شويم كه حديث  جا يادآوري ميباري، همين
  كتاب حاضر آورديم، همين بطائني نقل كرده است. 159

خارج  باغي در كه به حضرت كاظم كرده كه روزي با همين شخص روايت -995
بزرگوار بر قاطري و من بر خرم سوار بوديم. در راه شيري  رفت همراه شدم. آن شهر مي

شير براي آن  هاهميتي نداد ديدم ك راه بر ما گرفت، من بسيار ترسيدم اما امام كاظم
آمد، آن حضرت ايستاد و به صدايش  حضرت خضوع كرده و صدايي از گلويش برمي

يا او آرد؟ د و رم نكترسيگوش داد، شير دستش را بر باسن قاطرش گذاشت (چرا قاطر ن
ترسيد؟!) من بسيار ترسيده بودم سپس شير به كنارة  شناخت و از او نمي هم شير را مي

                                                           
 .442، ص 1كافي، ج  -1
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كردن و لبهايش  راه رفت و امام كاظم رويش را به سوي قبله كرد و شروع كرد به دعا
ني برود، شير مدتي طوالسپس به شير اشاره كرد كه  ،گويد جنبيد اما نفهميدم چه مي مي

آمين، آنگاه شير رفت و از ديدگانمان غائب  آمين :فرمود گلو برآورد و امام مي صدايي از
شد و امام به راه خود رفت و من نيز به دنبالش. چون مقداري از آنجا دور شديم 

فدايت شوم، ماجراي شير چه بود؟ به خدا كه من از او بر شما ترسيدم و از  :پرسيدم
ماده شيرش دچار سختي زايمان  :شگفت شدم! امام فرمود كاري كه با شما داشت در

شده بود، از من خواست كه از خدا بخواهم زايمان بر او آسان شود (عجب شير فهميده 
اش در زايمان با دشواري روبرو شده فوراً  دلسوزي بوده زيرا تا متوجه شد ماده و

درس  ان بطائنيدرصدد رفع مشكل برآمد، شيرهاي زمان ما بايد از شيرهاي زم
زايد  اش، شير نري مي دلم گذشت كه ماده چنين كردم و از همسرداري بياموزند!) من نيز

خدا بر تو و بر خاندانت و بر هيچ يك از شيعيانت  :و او را خبر دادم او نيز گفت
  )1(گفتم: آمين! زدرندگان را مسلّط نسازد، من ني

خت؟ البد بايد در جواب بگوييم كه او شير از كجا امام را شنا :حال اگر كسي بپرسد
  را خوانده بود! )2(هم حديث لوح

مناسبت نيست كه رفيقش  را معرّفي كرديم بي» بطائني«چون در اينجا تا حدودي 100
ه نقل كتب . وي ب»دين خليله عىلاملرء « :اند را نيز بشناسيم كه گفته» عثمان بن عيسي«

پس از وفات پدرش امام كاظم،  رجال واقفي مذهب بود. هنگامي كه حضرت رضا
پدرت نمرده [بلكه غيبت كرده] و  :اوالً :ميراث پدر را از او مطالبه كرد، در پاسخ نوشت

چنانچه بنا به ادعاي تو پدرت وفات كرده باشد به  :رسد، ثانياً بنابراين چيزي به تو نمي
كاظم را مسترد نكرد] و  اده كه چيزي به تو بدهم [و بدين بهانه اموالمن دستور ند

   !ام  را نيز آزاد كرده وكنيزان ا
  

                                                           
 .230و  229، ص 2اإلرشاد، شيخ مفيد، دارالمفيد (بيروت)، ج  -1
 ».شاهراه اتّحاد«كتاب  262براي مطالعه حديث لوح رجوع كنيد به صفحه  -2
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امام  :كند كه گفته است را از او نقل مي 183جالب است كه كليني حديث بيستم باب 101
! در صورتي كه او هفت )1(ثيمدحكه ما دوازده تن [امام] م دان باقر و امام صادق گفته

امامي بوده است! جالب است كه راوي حديث دوازده امام، اين روايت را نپذيرفته و 
 حديثاند؟ عثمان اين  را قبول كرده دوستدارانش سخن او اما كليني و هفت امامي شده

  !كند كه او نيز واقفي مذهب بوده است نقل مي» هماعس«را از 
 :كرده است كه امام صادق فرموده واقفي، نقل» سماعة«از همين  »عثمان«و باز جناب 

كل الّرّمان بسط حتته منديًال فسئل عن ذلك فقال: إن فيه حّبات من اجلنّة أذا إ مرياملؤمننيأكان «
وجلّ  ـذا كان ذلك بعث اهللا إفقيل له: إن اليهود والنّصاری ومن سواهم يأكلونه فقال:  إليه  ـعزّ

خواست انار بخورد،  هرگاه مي اميرالمؤمنين = يأكلها!!? ال كيا منه لملكًا فانتزعه
اي از آن از دست نرود] از او دربارة [علّت] اين كار  گسترد [تا دانه دستمالي زيرش مي
اما يهود و  :هايي بهشتي موجود است، گفته شد همانا در آن دانه :سؤال شد، فرمود

 ـعزّوجلّ  ـدر اين صورت خداوند  :، فرمودخورند نصاري و سايرين نيز آن را مي
  .)2(»ها را جدا كند، تا [يهودي يا نصراني] آن را نخورد!!؟ فرستد كه آن دانه اي مي فرشته

ام كه  عرّفي كنيم؟! شنيدهخواهيم به دنيا م آيا اين است معارف عالية اسالم كه مي
مردم دنيا  ني است اگراند. جاي بسي نگرا ردهبه زبان انگليسي ترجمه ك را »كافي«

  اينگونه خُرافات مضحك را جزئي از فرهنگ اسالم به شمار آورند!
به اعتراف مجلسي حديث ششم مرسل و هفتم ضعيف و  -15و 7و  6حديث  *

كه  »يمحد بن حمّمد خالد الربقأ«ه داشت كه وجود ه بايد توجپانزدهم مجهول است. البتّ
ت در روايت پانزدهم، موجب ضعف روايت نيز راوي بسياري از خرافات و اباطيل اس

فوق به  احاديثشود. البتّه وي راوي حديث هفتم نيز هست. نظر به اينكه موضوع  مي
                                                           

 .535و  534، ص 1اصول كافي، ج  -1
اي ديگر از احاديث عثمان بن  . براي ديدن نمونه7، حديث 353ان)، ص (باب الرّم 6فروع كافي، ج  -2

، روايت 410، ص 2و اصول كافي، ج  نامهزيارتو  زيارت 77و  76عيسي رجوع كنيد به صفحه 
 .4شماره 
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كنيم. اما قبالً الزم است كه در اينجا  نوعي با هم مرتبط است آنها را با هم بررسي مي
 :بياورم ديمحمد باقر بهبودربارة جعل و تزوير در كتب حديث، سخني از استاد 

جاعلين] گاهي اصلي معروف و يا كتابي مشهور را گرفته و نسخ متعددي از آن «[
آن، جعليات خود را گنجانيده و يا الفاظ آن را بنا به ميل  احاديثاستنساخ كرده و ضمن 

اين كتاب بر  :نوشتند كردند. سپس بر پشت كتاب مي خويش تغيير داده و تحريف مي
ي از اصحابش در ماه فالن قراءت شده است! سپس اين نسخ حضور تعداد فالن در

دادند. اما  درايت قرار مي تحريف شده را در سراي صحافان و يا در اختيار محدثين كم
كردند و بر پشت جلد آن  گاهي يك كتاب كامل شامل غلو و اخبار دروغين جعل مي

جعلي را در ميان كتب صحافها  خسآنگاه اين نُ» كتاب فالن«يا » اصل فالن« :نوشتند مي
ثين به سواد به عنوان كتبي كه از بزرگان محد قرار داده يا به كودكان و كهنساالن بي

ها و ترويج دروغهايشان،  براي اجراي حيله«آنان  !!» )1(ختندفرو ميراث مانده است، مي
د و با ي جعل كردند كه أخذ و نقل حديث بدون تحقيق و تدقيق، اشكالي نداراحاديث

ناآگاه فريب  واتلوح و ر هاست گروهي از مشايخ ساده اين خدعه كه از پليدترين خدعه
كنند، در تأليفات خويش نقل كردند  كاذيب آنها را به گمان آنكه كار خير مياند و دخور

  )2(»!!هايشان كوشيدند رّهات و افسانهو در نشر تُ
ي از قبيل حديث ششم و هفتم و ديثاحاتوان دريافت كه  با توجه به مطالب فوق مي

  شود. پانزدهم چرا در كتب ما ديده مي
خود در  انگيز در حديث ششم آن است كه با توجه به اينكه امام رضا نكتة تأمل

و برخي در  )3(اند ي جعل كردهاحاديثديگر تصريح فرموده كه دشمنان، عليه ما  احاديث
و طبعاً هر كتابي قابل اعتماد  )4(اند كرده ي جعلي و نادرست وارداحاديثكتب اصحاب ما 

                                                           
 .34معرفة الحديث، ص  -1
 .45معرفة الحديث، ص  -2
 .155ر. ك، زيارت و زيارتنامه، ص  -3
 به بعد. 195به بعد همين كتاب و رجال كشي ص  31ر. ك، ص  -4
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از  :گويد كند كه دهندة كتاب نمي نيست، ولي در اين روايت با اينكه راوي تصريح مي
فرمايد كه  با اين حال آيا جائز است از او روايت كنم؟ امام نمي ،)1(من روايت كن

ئن شو كه در آن بودن مطالب كتاب، آن را روايت كن و يا ابتداء مطم مشروط به درست
ت كن و يا مطمئن شو كه دهندة كتاب فرد يجعل و دس رخ نداده است، آنگاه روا

كند و در كتابش بياورد، آنگاه از  هر چه را بشنود، باوركه  اطّالعي نباشد كم لوح يا  ساده
وي روايت  اوست، از دانستي كتاب از اگر : فرمايد وايت كن، بلكه فقط ميكتابش ر

  كن؟!!
كتبي كه در آنها  :گفته شد اند كه به امام جواد وايت پانزدهم نيز چنين بافتهدر ر

از امام باقر و امام صادق رواياتي نقل شده، به دست ما رسيده است. امام بدون هيچ 
  !!از كتب مذكور نقل كنيد كه حق و درست است :شرطي فرمود

زي براي نشر خُرافات و تراشيدن مجو گونه روايات را به منظوراين ،چنانكه گذشت
ده راند تا مردم چندان در متن روايات تفكّر و تدقيق نك جعليات در ميان مردم جعل كرده

احساس  و روايات را به اتّكاء اينكه امام اجازه فرموده، نقل كرده و اشاعه دهند و
  !مسؤوليت نكنند
ب اكتب اصح :گويد ي كه مياحاديثكامالً مخالف است با  احاديثاما اينگونه 

عرضه شد و حضرتش بسياري از روايات  به امام رضا إحضرات باقر و صادق 
تا امروز  :كتب مذكور را كه به جدش حضرت صادق منسوب بود، انكار كرد و فرمود

  .)2(كنند دروغهايي وارد مي نيز در كتب اصحاب امام صادق
خواهيد حديثي را كه  مياگر  :فرمود در روايت هفتم ادعا شده كه اميرالمؤمنين

اش نسبت دهيد اگر حديث  برايتان گفته شده، براي سايرين نقل كنيد، آن را به گوينده
بريد] و اگر كذب باشد، به زيان گوينده  حقّ و درست باشد به نفع شماست [و ثواب مي

فرماييد كه بنا به اين حديث، نياز  است [و گناهش به گردن اوست]؟!! مالحظه مي
                                                           

 احتماال از آن رو كه خود به صحت همه مطالب كتابش مطمئن نبوده است. -1
 به بعد. 195ر. ك. رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -2
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اش نقل  يست، بلكه كافي است كالم را با اسناد به گويندهنها  به تأمل در شنيده چنداني
كنيد، گناهش به گردن او خواهد بود!! اصوالً بسياري از شايعات نادرست نيز در ميان 

شود. اما مسلمان بايد در مسموعات خويش تفكّر و  مردم با همين طرز فكر منتشر مي
تأممئنّ نشده به اشاعة آن نپردازد و إلّا گناه اشاعة آن بر تش مطل كند و تا از صح

گويد. در حديثي معتبر از  اش خواهد بود. طبعاً امام نيز چنين سخني نمي عهده
الكاذبني  ری أّنه كذب فهو أحدوهو يَ  حديثاً  يوی عنّ ن رَ مَ « :نقل شده كه فرمود صاكرمپيامبر

» نقل كند، او يكي از دو دروغگو است داند دروغ است، هر كه از من حديثي را كه مي =
ه آن را براي سايرين نقل كسي ك(يكي دروغگويي كه حديث را جعل كرده و ديگر 

گفتن از من تقوي و  در حديث = اّتقوا احلديث عنّي إالَّ ما علمتم« :كند). و نيز فرمود مي
 :نيز فرمود و .)1(»پرهيزكاري پيشه كنيد [و حديث نگوييد] مگر آنچه بدان علم داريد

ث بكل ما سمع« از دروغگويي انسان همين بس كه هر چه بشنود  = كفى باملرء كذبًا أن ُحيَدِّ
  ، تفكّر و تدقيق در مسموعات است.احاديث. نتيجة عمل به اين )2(»نقل كند

» بهبودي«و به قول استاد  ،نقل كرده كه از ضعفاست» نوفلي«البتّه حديث هفتم را 
» جعفر بن زبير«و كذّابي به نام » مسعده بن صدقه«ناموثّقي به نام  مشابه اين حديث را

  .)3(اند سنّت وارد كرده اهلدر كتب 
به  هبه قول مجلسي مرفوع يا ضعيف است. اما متن آن نوعي توصي -12حديث  *
  گويي و رعايت دقّت و امانت در نقل مطالب است و مخالف تعاليم اسالم نيست. راست
  قول مجلسي ضعيف است.به  -14حديث  *
  
  

                                                           
 .161، ص 2بحاراألنوار، ج  -1
 .159، ص 2بحاراألنوار، ج  -2
 .46معرفة الحديث، ص  -3
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  باب الّتقليد -١٩
حديث اول و سوم را در كتاب » بهبودي«در اين باب سه حديث آمده است كه استاد 

يا حسن و حديث سوم  لآورده است. مجلسي نيز حديث اول را مجهو» الكافي صحيح«
» اقرمحمدب«را مجهول اما در مرتبة صحيح دانسته است و حديث دوم را نيز هر دو 

  .اند صحيح ندانسته
  كامالً توحيدي و موافق قرآن و بسيار عالي است. -3و 1حديث  *

در توضيح آية  امام صادق :گويد ابوبصير مي :آوريم ما در اينجا ترجمة آنها را مي
  شريفة:
ۡرَبابٗ ﴿

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِ ا ّمِن ُدوِن ٱٱتَّ  ]٣١ التوبة:[  ﴾َّ

يت و ماي خويش و راهبان خويش را به جاي خداوند يگانه به خدايي و ربوبعل«
  ».سروري گرفتند

زاهدان ترسا) مردم را به عبادت = به خدا سوگند كه دانشمندان و راهبان ( :فرمود
بلكه  ـپذيرفتند  كردند، مردم نمي  هر چند اگر چنين دعوتي مي ـخويش دعوت نكردند 

حالل و حالل را حرام كردند [مردم نيز تبعيت نمودند] و  حرام إلهي را براي مردم
  )1(نادانسته علما و راهبان را عبادت كردند!

مري كه عصيان حقّ اهر كه مردي را در  :در حديثي از امام صادق مروي است كه
 :. ودر حديثي ديگر فرموده)2(تعالي است اطاعت كند [در واقع] او را عبادت كرده است

  .)3(شود كند، نادانسته مشرك مي را اطاعت مي كسي كه شيطان
- همين يست. ازتذلّل و انقياد كامل ن خضوع و گفته است كه عبادت جز مجلسي نيز

  و اطاعت از  ]٢٣ ة:اجلاثي[گرفتن آن  هواي نفس را به معبوديت رو خداوند پيروي از
                                                           

باب «به عنوان حديث هفتم  398كليني يك بار ديگر اين حديث را در جلد دوم اصول كافي، ص  -1
 .409و  23الكافي، حديث  آورده است. همچنين ر. ك. صحيح» الشّرك

 .398، ص 2اصول كافي، ج  -2
 .3، حديث 397، ص 2اصول كافي، ج  -3
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  محسوب فرموده است. ]٦٠ :يس[شيطان را عبادت وي 
شود كه عبادت مردم  معلوم مي فرماييد از قول امام صادق چنانكه مالحظه مي102

همين بود كه قول علما را كوركورانه و بدون طلب دليل پذيرفتند و بدين ترتيب 
حكام  ايشان بدون طلب دليل و مدرك، انادانسته آنان را عبادت كردند يعني پذيرش 

). حتّي در همين  همان عبادت ايشان است! (فتأمل روايت شده كه امام » كافي«جداً
هرگاه به شما سخني گفتم از من از كتاب خدا بپرسيد [كه در  :فرمود به مردم مي باقر

. يعني ائمه توقع داشتند مردم از آنها دليل شرعي طلب كنند. )1(ت]كجاي كتاب إلهي اس
دهند، چنانكه در زمان ما هر  مي اما متأسفانه معممين مردم را به اطاعت كوركورانه عادت

بدون طلب  ـبينند علما با يكديگر اختالف دارند  با اينكه مي ـچه علما بگويند، مردم 
ها  پذيرند. اين طرز فكر سبب زيان اهللا گفته است مي ت دليل فقط به اتكاء اينكه فالن آي

مر قرآن كريم انا به ناپذير فراواني بر مردم شده است مثالً با اينكه ب و خسارات جبران
اگر در جنگ، طرف مقابل به مسلمين پيشنهاد مصالحه كرد مسلمانان نبايد پيشنهاد صلح 

 ا چون در جنگ  ]62و  61 :نفالاأل[نند كرا به بهانة اينكه آنها قصد خدعه دارند، ردام
با  عراق و ايران، عالمي بدون ذكر دليل شرعي، بر رد صلح و ادامة جنگ اصرار داشت و

سانسور شديد و سركوب هر كه رأيي ديگر داشت، اجازه نداد بندگان خدا از آراء ساير 
علما نيز مطّلع شوند، مردم نيز بدون طلب دليل، اطاعت كردند و همين سنّت غلط و 
 عادت غيراسالمي، موجب ريختن خون مسلمانان بسيار و معلوليت بسياري ديگر و

ديد و هيچ كس نپرسيد (در واقع نگذاشتند كسي المال گر خسارات فراوان به بيت
دهيد؟  د و جنگ را ادامه مييپذير بپرسد) شما به كدام مجوز شرعي پيشنهاد صلح را نمي

حذر داشته و فرموده كريم از پيش، مسلمين را از آن بردر نتيجه همان باليي كه قرآن 
   :بود

َ تَِهُنواْ َوتَدۡ ﴿ َ ُعوٓ فَ ِ لۡ ٱاْ إ  ]٣٥ :ّمدحم[  ﴾مِ لسَّ
  ».سستي نورزيد و دعوت به صلح و سازش نكنيد«

                                                           
 . 5، حديث 60، ص 1اصول كافي، ج  -1
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بر سرشان آمد و در زماني نامناسب صلح را پذيرفتند. اين مثال از مصاديق بارز عبادت 
كردن ماهيان  است كه اسالم آن را براي غيرخدا حرام نموده است، مثال ديگر حرام

كنيد،  ماهيان را حرام مي شما به كدام مجوز شرعي اين :فلس است كه كسي نپرسيد بي
   :فرمايد در حالي كه قرآن كريم مي

ِحلَّ لَُكمۡ ﴿
ُ
 ]٩٦ املائدة:[  ﴾ا لَُّكمۡ عٗ َمَتٰ  ۥِر َوَطَعاُمهُ حۡ ۡلَ ٱُد َصيۡ  أ
  ».براي برخورداري شما، شكار دريا و خوراك آن بر شما حالل شده است«

   :و هيچ كس نگفت
رََءيۡ  قُۡل ﴿

َ
ٓ أ ا نَزَل  ُتم مَّ

َ
ُ ٱأ ٰ ُه َحَرامٗ ُتم ّمِنۡ فََجَعلۡ  قٖ لَُكم ّمِن ّرِزۡ َّ ٓ   قُۡل ٗ ا وََحَل ذَِن َءا

َ
ُ أ َّ

مۡ  لَُكۡمۖ 
َ
َ  أ ِ َتفۡ ٱَ  ]٥٩ :يونس[  ﴾َتُونَ َّ

ايد  [اي پيامبر، مرا خبر دهيد] آيا آنچه روزي خداوند برايتان نازل فرموده، ديده :بگو«
يا خداوند شما را آ :ايد، بگو حالل شمرده ايد] كه برخي را حرام و برخي را [و دانسته

  ».بنديد رخصت داده يا بر خدا دروغ مي
   :و كسي نگفت

﴿ ۡ ل
َ
َ َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ ٰ َكِذَب َهٰ لۡ ٱِسنَُتُكُم َو َفۡ  َذا َحَرامٞ َوَهٰ  لٞ َذا َحَل َ ّلِ َ واْ  ِ ٱَتُ َّ

 ]١١٦ :حلالنّ [  ﴾َكِذَب لۡ ٱ
ازد مگوييد كه اين حالل و آن حرام است تا بر خداوند س با دروغي كه زبانتان مي«

  ».دروغ ببنديد
. و اين از افتخارات درخشان )1(بلكه مردم بدونِ طلبِ دليلِ متقنِ شرعي، اطاعت كردند

اسالم عزيز است كه اطاعت كوركورانه و بدون طلب دليل و مدرك را عبادت شمرده 
ط پيامبرش ابالغ هلاوامر ال و ز نسبت به خداوند متعااست و اين كار را جي كه توس

  العالمين. هللا رب شود، جايز نشمرده است. والحمد مي

                                                           
هاي مالي قابل توجهي دارد، ماهيان خاوياري را  از انقالب ديدند كه اين حكم خرافي زيانالبتّه چون پس  - 1

 فلس خارج كردند!! ايم! از شمول حكم خرافي حرمت ماهيان بي به بهانه اينكه نزديك دمش فلس يافته
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در اين مورد رواياتي آمده است كه در اينجا ترجمة آنها را  زدر وسائل الشيعه ني
   :آوريم مي

آنان براي احبار و رهبان نماز  :سورة توبه فرمود 31دربارة آية  امام صادق - 1
  و روزه نگرفتند، بلكه در معصيت حقّ متعال از ايشان اطاعت كردند. نگزاردند

كردند ولي هر گاه آنان چيزي را حالل  احبار و رهبان را عبادت نمي :و فرمود - 2
كردند، مردم آن را حرام  شمردند و چون حرام مي كردند مردم [بدون دليل] حالل مي مي
  .)1(شمردند مي

  اييسباب البدع والّرأی والمق -٢٠
، 11، 9 ،1فقط شش حديث » بهبودي«حديث است كه استاد  22اين باب مشتمل بر 

را  20و  19، 15، 5، 1را صحيح دانسته و مجلسي فقط پنج حديث  16و  15، 12
  صحيح و يا همطراز صحيح دانسته است.

 و» معلّي بن محمد«توان به حديث امثالِ  ايم نمي چنانكه قبالً نيز گفته -1حديث  *
اند، اعتماد نمود و آن را به پيشوايان دين نسبت  كه راويان خرافات» ابن فضّال«و » وشّاء«

ود مخالف نيست. البتّه به نظر جداد، اما به هر حال اين حديث با قرآن كريم و وقايع مو
صحيح كه مضمونشان شبيه اين حديث است  احاديثما، شيعيان به اين حديث و ساير 

آراء و احكام تازه كه به نام دين آمده  ،گويند مي احاديثاند. اينگونه  اعتنايي كرده بي
مخالف كتاب خدا و موجب فتنه و تفرقه است ولي شيعه احكامي تازه از قبيل وجوب 
تقليد و تبعيت از ظنّ و زيارت قبور بزرگان دين و سخن گفتن با اموات و تملّق و 

اند، در  ها بدعت ديگر آورده زني و ده و قمهزني  خواني و سينه چاپلوسي از آنان و نوحه
هستند، اما به خالف اين حديث عمل  حالي كه ادعا دارند كه پيرو اميرالمؤمنين

  !اند كرده

                                                           
 .29و  25، حديث 97و  96، ص 18وسائل الشّيعة، ج  -1
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سند آن ضعيف و مرفوع است. ولي متن آن موافق قرآن و از نظر ما معتبر  - 2حديث  *
ايم و در كتب و  ديث عمل كردهاست. ما از اوائل ميانسالي تا امروز از صميم دل به اين ح

اصرار داريم كه امورخرافي  ها و خرافات مذهبي را رد نموده و تأكيد و مجالس خود بدعت
به حساب اسالم نوشته نشود. ولي پيروان و مقلّدين كليني، اين حديث را رها كرده و 

خرافات،  ها و بسياري از دانشمندان شيعه، با سخنان خود و يا با سكوت در برابر بدعت
  !اند ها واگذاشته بسياري از مطالب نادرست را امضاء كرده و عوام را به خرافات و بدعت

سند آن ضعيف و مرفوع است. ولي متن آن بد نيست. گرچه اين  -3حديث  *
اند. و  ها وخرافات به اسالم صدمه زده حديث را نيز علماي ما نديده گرفته و با بدعت

م را الفلسفة يوناني و بافندگان عرفان و تصوف را كه دين اسعلماي  ،بسياري از ايشان
  دهند. اند، مورد تعظيم و تكريم قرار مي آلوده كرده

خداوند توبة  :گويد سند آن ضعيف و مرفوع است و متن آن كه مي - 4حديث  *
   :رسد. زيرا خدا فرموده كند موافق قرآن به نظر نمي آورندة بدعت را قبول نمي

َ ٱإِنَّ ﴿ َ َيغۡ َّ ن يُۡشَ  
َ
ٰ َوَيغۡ  ۦَك بِهِ فُِر أ ٓ ِفُر َما ُدوَن َذ  ]٤٨ :النساء[  ﴾ءُ لَِك لَِمن يََشا

آمرزد و فروتر از آن را براي هر  همانا خداوند اين كه به او شرك ورزيده شود، نمي«
  ».آمرزد كه بخواهد مي

   :و فرموده
َ َيغۡ ٱإِنَّ ﴿ نُوَب َجِيًعاٱفُِر َّ  ]٥٣ :الزمر[  ﴾لُّ
  ».آمرزد خداوند همة گناهان را مي«

البتّه ممكن است بگوييم كه معني حديث اين است كه خدا توفيق توبه به بدعتگزار 
  دهد. گرچه توجيهي بعيد است. نمي

معاويه بن «و » حسن بن محبوب«وات آن كساني چون با اينكه ر -5حديث  *
را صحيح دانسته است! متن آن نيز  اند، اما مجلسي آن هستند كه راويان خرافات» وهب

ام هست كه از  با هر بدعتي سرپرستي از خانواده :گويد زيرا مي ،برخالف واقع است
كند. در حالي كه صدها  گويد و حقّ را اعالم مي به الهام خدا مي كند و ايمان دفاع مي

تي از نما و مرشد در زمان ما موجود است. اما سرپرس خرافات و صدها عالم بدعت و
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يا  اهللا سنگلجي و تر دسترس نيست و اگر كساني از قبيل آيد صخاندان رسول اهللا
اهللا سيد مصطفي حسيني طباطبائي و يا اين  ةآياهللا بنابي و  ةآياستاد يوسف شعار و 

خود از ضعفا و تحت فشارند و امكان رد كيد  :حقير بخواهند حقايق را بيان كنند، اوالً
اگر سخن حقّي بر زبان آورند بايد منتظر زندان شدن و  :ندارند. ثانياً كائدين دكاندار را

  هجوم مدافعين خرافات باشند! ديگر آنكه اين روايت با غيبت امام نيز سازگار نيست.
اين حديث دو سند دارد كه به قول مجلسي سند اول آن ضعيف و  -6حديث  *

اين  نمايان ضات و عالمت كه قُسند دوم آن مرفوع است. متن آن شرح حال زمان ماس
دو را فاقدند. و خود در زندان  اند ولي هر و مدعي فضل و حقيقت اند  دوران مغرور

اند و صورتي  ام و چه خونها كه به ناحقّ ريخته شاهد اعمال و احكام نادرست آنها بوده
ساليان دراز اند. به نظر من چنانكه در طول اين  مشوه از دين به مردم ايران عرضه كرده

اند. در اينجا ترجمة  ام اكثر آخوندها و علماي زمانة ما مصداق اين حديث تجربه كرده
آميز دلخوش است [گرچه] از نماز و  به كالم بدعت« :آورم سطوري از حديث را مي

اي است. از راه هدايت پيشينيان  زند، او براي كساني كه فريفتة اويند فتنه روزه هم دم مي
و در حيات و پس از ممات نيز ماية گمراهي كساني است كه از او پيروي  گمراه شده

به مردمان او را .. ش...و گروگان خطاي خويش است انخطاهاي ديگر اند، باربر كرده
ه كه اندكش از بسياري بهتر است [هر  بسياري را گردآورد احاديث.. ..اند ناميده» عالم«

.. ..فايده جمع كرده .. امور بي..»]كافي«ز روايات است مثل بسياري اچه كمتر باشد بهتر 
بافد [كه كامالً  اگر يكي از مشكالت پيچيده بر او عرضه شود از نزد خود چيزهايي مي

داند كه  .. خودش نمي...دهد به كتاب و سنّت قطعي متّكي نيست] و حكم قطعي مي
آورده، روش و مسلكي اي كه به دست  .. فراتر از عقيده..درست گفته يا خطا كرده است

هاي [به ناحقّ  هاي [به ناحقّ گرفته] از او گريان و خون .. ارث.داند را [درست] نمي
  ..»...ن ناالن استاريخته] از دست ايش

و » اءوشّ«الحال است.  مجهول» يبة خراسانيابوشَ«ضعيف است زيرا  - 7حديث  *
د. در اين حديث ادعا شده كه ان نيز راوي خرافات و مطالب ضد عقلي» دي بن محممعلّ«
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اما جالب است كه شيعيان در » دين خدا با قياس به دست نيايد« :فرموده امام صادق
اند.  عقايد به اين حديث اعتنا نكرده و بسياري از عقايد را با قياس ميان مردم اشاعه داده

اي زيرا بر ؟بازگشت! به چه دليل ميراخورشيد براي حضرت  :گويند مثالً مي
تواند مرده را زنده كند! به چه دليل؟ زيرا حضرت حضرت سليمان برگشت!! امام مي

د! به چه دليل؟ به اين دليل كه كرد!! امام واليت تكويني دار مرده را زنده مي عيسي
دانست (البتّه به ادعاي  كه يك حرف از هفتاد حرف اسم اعظم را مي» صف برخياآ«

آورد، پس امام  شم برهم نهادن در پيشگاه سليمانايشان) تخت بلقيس را به يك چ
تواند چنين و چنان كند!! آيا اينها  داند، مي كه هفتاد حرف از حروف اسم اعظم را مي

فروش با همين   آيا اصالً اسم هفتاد حرفي وجود دارد؟!! دكّانداران تفرقه ؟قياس نيست
اند و از  ع و علما نيز ساكتدهند! و مراج قياسات، عقائد خرافي را به خورد مردم مي

  كنند. دين خدا دفاع نمي
هر بدعتي « :فرموده مرفوع است. اما متن آن كه حضرت باقرالعلوم - 8حديث  *103
بسيار عالي و با ». شود ي است و هر ضاللتي راهش به آتش دوزخ منتهي ميهگمرا

بيت به مضمون اين حديث اعتنا  اهلن پيروي از ق است. البتّه مدعيافمعتبر موا احاديث
اند، از قبيل  اند خرافات به مردم تحويل داده اند و به نام مذهب، هر چه توانسته نكرده

.. (در حديث دوازدهم همين باب نيز اين .خواني و زيارت قبور و زنجيرزني، نوحه
  آمده است). صبه نقل از پيامبر مضمون از قول امام صادق

است كه راوي » علي بن ابراهيم قمي«ناقل هر دو حديث  -13و  9حديث  *10467
. البته )1(ايم باطل است. او را قبالً معرّفي كرده احاديثخرافات و مطالب ضد قرآن و 

نيز » حكيم محمد بن«حال موسوم به لا  سند حديث نهم به سبب وجود فردي مجهول
ل :اقّل سه عيب دارد و فاقد اعتبار است معيوب است. حديث سيزدهم نيز حدبه  او

 يدبمحمد بن عيسي بن ع«به سبب وجود  دومكه واقفي بوده. » سماعه«سبب وجود 

                                                           
 كتاب حاضر. 157و  105ر. ك، صفحه  -1
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دانسته است. شيخ صدوق و  تالكه شيخ طوسي او را ضعيف و بر مذهب غُ» اليقطيني
اند. روايت پنجم باب  يد بن طاووس نيز او را تضعيف كردهاستادش ابن الوليد و نيز س

. وي دربارة تحريف قرآن نيز روايت نقل كرده )1(كافي نيز از منقوالت اوست 105
كه مورد طعن علماي قم بوده و » حمانيونس بن عبدالرّ«به سبب وجود  سوم. )2(است

دانست!!. اما متن هر  زيرا در نقل حديث، سماع را شرط نميپذيرفتند  مرويات او را نمي
بيت موافق نيست، زيرا  اهلدو حديث نيز با حقايق تاريخي و ساير اخبار ائمة بزرگوار 

ابوحنيفه را لعن كرده است. در حالي كه  ادعا شده كه امام صادق احاديثدر اين 
در « :يه را سب و لعن كنند و فرموداميرالمؤمنين حتّي راضي نبود سپاهيانش لشكر معاو

هاي ايشان را حفظ فرما  هاي ما و خون خون ،پروردگارا :عوض بدگويي به آنان، بگوييد
. ابوحنيفه كه از )206البالغه، خطبة  (نهج» و ميان ما و ايشان صلح و مسالمت برقرار ساز

؟ مطّلعين از او را لعن كند چگونه ممكن است فرزند علي بيت بود، اهلطرفداران 
 سنّت از قبيل مالك و ابوحنيفه و شافعي اهلبيت و أئمة  اهلدانند كه أئمة  تاريخ مي

 شاهراه اتّحاد.. هيچ خصومتي با يكديگر نداشتند و حتّي چنانكه در حاشية كتاب ...و
بيت  اهلسنّت از دوستداران و طرفداران أئمة  اهلايم، أئمة مذاهب  ) گفته164(ص 
  كند. دوستداران خاندان خويش را، الأقلّ لعن نمي قطعاً امام صادق د. وان بوده

و يا  ـبه منظور ايجاد تفرقه و تضعيف مسلمين  ـاين گونه روايات را دشمنان آگاه 6869
ر آن زمان بيت كه د هلابه منظور جانبداري از أئمة  ـبدتر از دشمن  اهلدوستانِ ج

بيت با  اهلاند! و إّلا أئمة  جعل كرده ـحنفي و شافعي بود  بپيروانشان كمتر از مذه
را با  اي از رفتار نيكوي امام صادقاند. ما نمونهبسيار خوشرفتار بودهسنّت  اهلأئمة 

(ص  »راهي به سوي وحدت اسالمي«به نقل از كتاب شريف بيت يكي از أئمة أهل
 ـ حفظه اهللا تعاليـ » مصطفي حسيني طباطبائي«ا، آقاي مبسيار عزيز ف برادر) تألي189

                                                           
 ايم. كتاب حاضر آورده 112اين روايت را در صفحه  -1
 .12ر. ك. قرب اإلسناد، چاپ نجف، ص  -2
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سنّت و جماعت نيز  اهلفقهاي سنّي و تودة مردم از  با ‡رفتار امامان شيعه « :آوريم مي
األنوار « بدر كتا ،وان نمونهبه عن خواهي بوده است. در كمال حسن معاشرت و نيك

 :آمده است» يشيخ عباس قم«اثر محدث مشهور شيعي » اإلهلّية البهّية فی تواريخ احلجج
يل خمدة  فُيقّدم عن مالك بن أنس, فقيه املدينة قال: كنُت أدخُل عىل الّصادق جعفر بن حمّمد«

از مالك « :. يعني»ويعرف يل قدرًا ويقول: يا مالك! إّين أحّبك, فكنُت أّرس بذلك وأمحد اهللاَ عليه
بن  جعفر من بر :) آمده كه گفتتسنّـ اهلمالكيه از  مذهبامام = نه (بن أنس فقيه مدي

نهاد و نسبت به من  شدم و آن حضرت براي من بالش مي وارد مي محمد صادق
تو را دوست دارم و من از اين سخن شاد  ،اي مالك :گفت كرد و مي قدرشناسي مي

  ».گزاردم تعالي را سپاس مي شدم و خداي مي
من «: مرفوع است. در آخر حديث آمده است» كليني«ه قول خود ب -10حديث  *

بيت پيامبرش را  اهلهر كه  =رَ ه كفَ نبيّ  اهللا وقوَل  ك كتاَب ن ترَ ومَ  ضّل  صههل بيت نبيّ أك ترَ 
رها كند گمراه شده و هر كس كتاب خدا و گفتار پيغمبر او را رها كند كفر ورزيده 

اند،  اين همه روايات ضد قرآن فراهم كرده وات كليني كهحال بايد ديد آيا ر. »است
وييم، گ اند ما خالف قرآن نمي اند؟ آيا قول ائمه را كه فرموده كتاب خدا را ترك نكرده

فهمد و كتاب خدا را بايد  قرآن را فقط امام مي :گويند اند؟! آيا كساني كه مي ترك نكرده
گويند قرآن  ست و يا غيرمستقيم ميگرنه چندان قابل فهم ني با خبر و تفسير امام فهميد و

يا اينان با اينگونه آتحريف شده و يازده هزار آية قرآن ساقط شده، دشمن قرآن نيستند؟! 
اند؟ به خدا قسم اين سخنان همان رهاكردن قرآن و رهاكردن  سخنان قرآن را رها نكرده

  .و خاندان اوست صقول رسول خدا
ي نّثَم«كه راوي خرافات و » اءوشّ«وجود سند آن به نظر ما به سبب  -11حديث  *
  كه مجهول است، اعتبار ندارد.» الحنّاط
مجهول است و دربارة متن آن به آنچه دربارة حديث هشتم همين  -12حديث  *

  ايم مراجعه شود. باب نوشته
  ناشناخته است.» يبهابوشَ«مجهول است زيرا راوي آن  -14حديث  *
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  مجهول است. -15حديث  *
اعتبار  بي» عثمان بن عيسي«ب وجود فاسقي چون ـسند آن به سب -16 حديث *

  .)1(ايم في كردهاست. او را قبالً معرّا
خالف شيعه به  بر» هارون بن مسلم«به قول مجلسي ضعيف است.  -17حديث  *

ابن «ثّق است و نيز بتري مذهب و نامو »َمسَعَدة بن َصَدقه«جبر و تشبيه قائل بوده و 
هر دو را در كتاب رجال خود در شمار مجروحين و مجهولين آورده است. اما » داوود

دهند. بدون دليل شرعي به  متن آن متوجه علماي زمان ماست كه به رأي خود فتوا مي
دهند، بدون دليل شرعي و بدون محاكمة شرعي، به قتل مردم فتوي  ادامة جنگ فتوا مي

يعلم,  أيه فقد دان اهللا بام الاس برَ من أفتی النّ « :.. امام در اين حديث فرموده...دهند و هكذا مي
كسي كه به رأي خويش  = علميَ  فيام ال مَ رَّ وَح  لَّ اهللا حيث أَح  يعلم فقد ضادّ  اهللا بام ال ومن دان

كه بدون علم و ندانسته ورزي كرده و آن داند دين نچه نميمردم را فتوي دهد به آ
ي كند، با خداوند [و دين راستين خدا] مخالفت كرده زيرا چيزي را كه ورز دين
  .»داند، حالل يا حرام شمرده است نمي

بوده و پدرش نيز  ةالاز غُ» احيحسين بن م«ضعيف است زيرا  -18حديث  *
ق نيست. زيرا در قرآن، خلقت انسان از گل و فمجهول است. متن حديث نيز با قرآن موا

آدم از جوهري خلق شده  :است. ولي به ادعاي اين حديث، امام فرمودهسپس از نطفه 
، ناقل آن باشند بهتر از ةالكه نور و روشني آن از آتش بيشتر بوده است!! روايتي كه غُ

  كنند. و ميلُاين نخواهد بود و در حقّ آدم نيز غُ
اعتبار است  در سلسله سند آن، بي يدببا وجود محمد بن عيسي بن ع -19حديث  *

ايم. اما متن آن كامالً موافق تعاليم اسالم  او را در شرح حديث سيزدهم معرّفي كرده
 = ما أَحٌد ابتدع بدعة إال ترك هبا ُسنّة« :فرموده است. و جملة آخر آن كه حضرت علي

البالغه خطبة  ، در نهج»استز آنكه با آن بدعت، سنّتي ترك شده كسي بدعتي نياورده ج
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ما أحدثت بدعة إال ترك هبا سنّة. فاّتقوا « :فرمايد نيز آمده است و در آنجا نيز امام مي 145
بدعتي نهاده نشده، جز آنكه سنّتي بر اثر آن بدعت ترك شده، از  البَدع, والَزموا اَملهَيع =

حال مدعيان پيروي از آن  كالم بيان اين». مالزم راه راست باشيد ها بپرهيزيد و بدعت
اند، اما چنانكه  اند و غرق در بدعت شده بزرگوار است كه در واقع دشمن آن حضرت

ن شرع نمينَبايد به س يپردازند. ف ا  اهتمام» دبهنُ«آميز  ل به دعاي شركثَالمفراوان دارند ام
  ....ي ندارند و هكذاهتوج» زكات«به 

» ممقاني«كه به قول » مد بن عبداهللا العقيلياح«سندش به واسطة  -20حديث  *
فاقد اعتبار است » عيسي بن عبداهللا القرشي«بودن   مجهول است و نيز به سبب مجهول

خبر هجدم همين  يث نيز بااما مجلسي چنين حديثي را صحيح دانسته است؟!! متن حد
مادة خلقت  نيست زيرا در آنجا امام صادق جوهر مادة خلقت آدم را با گارباب ساز

ابليس مقايسه كرده و در اينجا نورانيت آدم را كه روح انساني وي باشد با روح ناري 
ابليس قياس نموده است. همچنين دليلي كه براي نهي از قياس آورده نيز تام نيست. زيرا 

يا خدا را نبايد عبادت كرد زيرا پيش از انسان، ابليس نيز آ :توانست بگويد ابوحنيفه مي
  كرد! اوند متعال را عبادت ميخد

كه او را در حديث » محمد بن عيسي«مرسل است. همچنين وجود  -21حديث  *
  ايم نيز از موجبات ضعف روايت است. سيزدهم معرّفي كرده

به اقرار كليني مرسل است. اما متن آن بسيار عالي و كامالً موافق  -22حديث  *
غيرخدا را براي خويش  :فرمايد ين حديث ميدر ا شرع انور است. امام باقر متعالي

ويشاوندي و نسب و خ كه مؤمن نباشيد زيرا هر سبب و مورد اتّكاء نگيريد محرم راز و
  .فايده است مگر آنچه قرآن اثبات كرده باشد اي منقطع و بينزديكي و بدعت و شبهه
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 ام وجميع ماء من الحالل والحر يباب الرد إلی الکتاب والسنة وإنّه ليس ش -٢١
  يحتاج الناس إليه إال وقد جاء فيه کتاب أو سنة

را صحيح  9و  8فقط حديث » بهبودي«ده حديث است كه آقاي اين باب مشتمل بر 
  .را صحيح شمرده است 9، 4دانسته. مجلسي نيز فقط حديث 

علي «سند حديث اول به قول مجلسي ضعيف است، چون  - 4 و 2 و 1 * حديث
حديث چهارم  ذهب و از ضعفاست. حديث دوم هم ضعيف است ومفطحي» بن حديد

كه » ادحم«باب قبل معرّفي شد و  كه در خبر سيزدهمِ» محمد بن عيسي«نيز به واسطة 
نخست مخالف  حديث دو ندارد. اما متن هر ل است، اعتبارمشترك بين ضعيف و مجهو

نيست مگر به  آن كافيگويند قر اقوال و افعال بسياري از علماي شيعه است كه مي
و غيبت و ظهور او » محمد بن الحسن العسكري« :و يا اگر بپرسي ضميمة خبري از ائمه،

گويند، به حكم  در كجاي قرآن است؟ چند حديث نامعتبر را ضميمة آيات كرده و مي
ونه كه بخواهند گرا رها كرده و با آن هر ها قرآن ين بهانههمگوييم و با  حديث چنين مي

خدا چيزي را كه مورد احتياج أمت باشد [الأقلّ  :گويد كنند! اما حديث اول مي ي ميباز
در اعتقادات] ترك نكرده مگر آنكه آن را در قرآن بيان نموده است. چنانكه خداوند نيز 

   :در قرآن كريم فرموده
ا فَرَّطۡ ﴿  ]٣٨ األنعام:[  ﴾ءٖ ِب ِمن َشۡ ِكَتٰ لۡ ٱَنا ِف مَّ
  ».ايم ر كتاب فروگذار نكردهما هيچ چيز را د«

   :و فرموده
ۡلَ ﴿ ِ َشۡ نٗ َيٰ َب تِبۡ ِكَتٰ لۡ ٱَك ا َعلَيۡ َونَزَّ

 ]٨٩ :حلالنّ [  ﴾ءٖ ا ّلُِكّ
  ».آن] است بر تو نازل كرديم چيز [در كتاب را كه بيان هر«

  سند آن هم مجهول و هم ضعيف است. - 3 * حديث
امالً موافق تعاليم شرع و سند آن ضعيف است. اما متن آن عالي و ك -5 * حديث

هرگاه به شما  :فرمايد بنا به اين حديث مي عمل واقعي بزرگان اسالم است. امام باقر
 ،چيزي بگويم از من بپرسيد [اين سخنت] از كجاي قرآن است. بنا به اين حديث امام
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ا گويد. ام سخنش كامالً متّكي به قرآن است و به هيچ وجه سخني ناموافق با قرآن نمي
پذيرند و در  اند مي علماي شيعه بسياري از روايات خالف قرآن را كه به أئمه نسبت داده

  اند نه از امام! واقع بسياري از مسائل شرعي خود را نه از قرآن گرفته
» سـينَي بن خُمعلّ«ي و ـواقف» ابن فضّال«ل وبه سبب وجود ـمرس -6 * حديث1054

ي ـفاينجا فرد دوم را معرّ در ايم و اندهـشناس ف است. فرد نخست را قبالًمنحرف ضعي
   :كنيم مي

بسيار  = يعول عليه ا الضعيف جدّ « :رمودهف ابوعبداهللا معلَّي بن خُنَيسدربارة » نجاشي«
يضيفون إليه  والغالة« :و ابن الغضائري نيز فرموده »ضعيف است و به او اعتماد نمي شود

و  )1(اند مطالب زيادي را به او نسبت داده تالغُ = كثريًا وال أری االعتامد عىل يشٍء من حديثه
سورة  26يكي از مرويات او روايتي است دربارة آية . »كنم من به روايت او اعتماد نمي
هاي او روايت ذيل  ايم. ديگر از افسانه ههمين كتاب آورد 107بقره كه ما آن را در صفحة 

سألت  بن خنيس, قال: عن معىل« :گويد است كه به نظر ما خودش هم نفهميده كه چه مي
 يفرض األ إىل يبعث املشرت ـ وجلّ عزّ  ـ اهللا ? فقال: نعم, إنّ يه جوم أحّق عن النّ  أبا عبداهللا

? يأنه قد بلغ ثم قال له: انظر أين املشرت جوم حتی ظنَّ مه النّ من العجم فعلّ  صورة رجل فأخذ رجالً 
ه أنّ  اه وأخذ بيد رجل من اهلند, فعلمه حتی ظنَّ حّ الفلك وما أدری أين هو? قال: فن فقال: ما أراه يف

! قال: وشهق يك أنت املشرتعلی أنّ  ليدلُّ  أين هو? فقال: إن حسايب ياملشرت ىلقد بلغ وقال: انظر إ
ي بن خنيس روايت شده كه از امام !! = از معلّ)2(كالعلم هناهله, فأشهقة فامت وورث علمه 

كرة  ـعزوجل  ـآري، همانا خداوند  :آيا نجوم راست است؟ فرمود :پرسيدم صادق
مشتري را به صورت مردي به زمين فرستاد(!!) وي مردي از عجم را گرفت و علم نجوم 

ي] رسيده است. سپس به او اين علم به مقام اينكه پنداشت وي [در را به وي آموخت تا

                                                           
سبب دفاع و تمجيد غُالة از او نيز همين امر است، زيرا آنان بسياري از اكاذيب  به قول آقاي بهبودي، -1

 ).229اند. (معرفة الحديث، ص  خود را به نام او رواج داده
 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  – 507روضه كافي، حديث  -2
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دانم  بينم و نمي او را در فلك نمي :بنگر كه مشتري كجاست؟ مرد عجمي گفت :گفت
مشتري او را راند و دست مردي از هند را گرفت و به او علم  :كجاست! حضرت فرمود

 :نجوم آموخت تا اينكه پنداشت وي [در اين علم به مقامي] رسيده است. به او گفت
محاسبة من داللت دارد كه همانا تو خود  :ري كجاست؟ مرد هندي گفتبنگر كه مشت

اي زد و درگذشت و دانش وي را خاندانش به ارث بردند و  مشتري هستي؟ آنگاه نعره
  اين دانش در آنجاست!!

  ن برابر ـبفرمايد كرة مشتري كه چندي ت امام صادقـآيا ممكن اس ،خوانندة عزيز
  توان ارث برد؟! آيا علم نجوم را هم مي كرة زمين است به زمين آمد؟!

اين مرد را بياوريم اما قبل از ذكر آن الزم  احاديثاي ديگر از  بد نيست كه نمونه
جستن از كفّار و نامسلمانان و عدم تشبه به آنان و   است به ياد داشته باشيم كه براءت

واضحات  اسالمي از فرهنگ حتّي به لحاظ ظاهر، در رمسلمانيمتمايزبودن مسلمان از غ
هاي عالقه و تمايل به  بالخالف است. زيرا مشابهت جستن به كسي، از بزرگترين نشانه

 :فرمود صاكرمراند. پيامب به به كفّار نهي شدهمسلمانان از تش ،اوست. به همين سبب
». وب شودكسي كه به گروهي مشابهت جويد، از ايشان محس = مْ هُ نْ مِ  وَ هُ فَ  ومٍ قَ بِ  هَ بَّ َش تَ  نْ مَ «

 ئيعداأتلبسوا لباس  ال« :فرمود صاند كه رسول خدا گفته إ امام رضا و اميرالمؤمنين
 ي[لباس ي =عدائأكام هم ئي عداأفتكونوا  ئيعداأتسلكوا مسالك  وال ئيعداأتطعموا مطاعم  وال

هاي دشمنانم  همچون] لباس دشمنانم نپوشيد و طعام دشمنان مرا تناول نكنيد و به راه
[اعمال آنها را انجام ندهيد] كه [در غير اين صورت] دشمنان من خواهيد بود،  نرويد

  .)1(»اند همچنانكه آنان دشمنان من
به بزرگداشت  رواياتي نقل كرده كه در آن امام صادق» معلي بن خنيس«اما 

آوريم، وي مدعي  نوروز سفارش فرموده. ما يكي از جعليات او را به عنوان نمونه مي
يا امروز را آ ،اي معلّي :رفتم، فرمود كه صبح نوروز به نزد امام صادقاست 

                                                           
 .291و  290ص  17ج  – 280و  279، ص 3وسائل الشيعة، ج  -1



   
  

 

221 

دارند و آن را مبارك دانسته و به  نه، ولي عجم اين روز را بزرگ مي :شناسي؟ گفتم مي
نه چنين است. ند، بيت العتيق كه در دل مكّه است سوگبه  :گيرند. فرمود فال نيك مي

 ،اي معلّي :.. فرمود..كنم تا بداني ه برايت بيان مياين روز نيست مگر براي امري قديم ك
را بپرستند و چيزي را  وند از بندگان عهد گرفت كه اونوروز روزي است كه خدا

اوليائش را  و دين فرستادگان و حجج و سورة اعراف) 172(اشاره به آية شريك او نسازند 
اگر مردم دين  ناي دارد، بنابربپذيرند (دين حجج و اولياء خدا با دين رسل الهي تفاوت ن

اند! چنين تعبيري از امام احتمال  رسل را بپذيرند دين حجج و اولياء خدا را هم پذيرفته
بارداركنندة  يرود). اين اولين روزي است كه خورشيد در آن طلوع كرده و بادها نمي

وه جودي تي نوح بر كشگياهان وزيده و گياهان زمين آفريده شده. اين روزي است كه ك
پهلو گرفت. اين روزي است كه هزاران تن را كه از خوف مرگ از ديار خود بيرون 

حيات بخشيد (اشاره به  آنان را بميريد، بار ديگر خدا :آمده بودند و خداوند فرموده بود
هاي قوم خود را شكست. اين  سورة بقره). اين روزي است كه ابراهيم بت 243ية آ

هاي  را بر دوش مبارك خود گرفت تا او بت علي صاكرمروزي است كه رسول 
  .)1(الحرام بر زمين افكند و خُرد كند قريش را از باالي بيت

 زاي به رو خم نكرده و در آن اشارهه در اين حديث امام ذكري از غديرجالب است ك
است و در » معلّي«ن نيز همين آظهور امام قائم نيست. اما در حديث قبلي كه راوي 

نوروز روزي است كه پيامبر در  :امام صادق فرموده ،الشيعه مضبوط است وسائل
 و ،كردند رميثاق گرفت و مردم نيز اقرا عهد ومردم  از غديرخم براي واليت علي

روزي  و ،را به وادي جنّ فرستاد پذيرفتند و روزي است كه پيامبر حضرت علي
شكني  اي به سفينة حضرت نوح و بت رهكند! اما در اينجا اشا است كه امام قائم ظهور مي

  كند!! بر دوش پيامبر نمي حضرت ابراهيم و قرارگرفتن علي
معلوم نيست كه چرا كالم امام با يك راوي در دو روايت اين قدر تفاوت دارد؟ 
مهمتر اينكه مناسب است يادآور شويم كه پس از اسالم هيچ يك از مسلمين به اعياد و 

                                                           
 .3، حديث 48كتاب الصالة باب  289، ص 5وسائل الشيعة، ج  -1



   
 

 

222 

ه و اعتنا نداشت و اگر فردي مسيحي مسلمان  ننَاعمال و رسوم و سغيرمسلمين توج
كرد و يا اگر فردي زرتشتي اسالم  شد ديگر كريسمس و ژانويه و امثال آن را ترك مي مي
  كرد. آورد نوروز و مهرگان و نظاير آن را ترك مي مي

 مردم را از چنين روز مهمي آگاه نساختند و يا علي صديگر آنكه چرا پيامبر
اساس تقويم شمسي است در حالي  نوروز بر ،عالوه بر اين ؟!ن روز را گرامي نداشتنداي

كه اعمال شرعي و اصوالً تقويم شرعي، تقويم قمري است اما امام در روايات اين باب 
  گويد! كه هر سه از معلّي روايت شده عبادات را بر حسب تقويم شمسي مي

هارون «يعني  ،تن از راويان اين حديثدو  ،مرسل است. عالوه بر اين - 7حديث  *
ايم.  را در بررسي حديث هفدهم باب قبل معرّفي كرده» مسعده بن صدقه«و » بن مسلم

علم آنچه كه تا روز قيامت اتّفاق  در قرآن علم گذشته و« :گويد ذيل حديث كه مي
  .پردازيم ه آن ميدر آنجا ب مشابه حديث بعدي است و» افتد، آمده است مي

به قول مجلسي مجهول است. متن آن نيز همچون حديث قبلي  -8حديث  *
فاق خواهد ناموافق با كتاب خداست. زيرا كتاب خدا تاريخ آيندگان و آنچه در آينده اتّ

= در آن  فيه..... ما هو كائن إىل يوم القيامة« :گويد افتاد، نيست. اما در اين حديث مي
بينيم كه چنين  در حالي كه بالعيان مي» نچه تا روز قيامت خواهد بود.. [خبر] آ.است

نيست و خدا چنين كتابي به ما نداده بلكه كتابي براي هدايت و بيان راه پرهيزگاري و 
  .سعادت، به ما عطا فرموده است

متن اين خبر نيز مانند دو حديث قبلي، قرآن را جامع اخبار گذشته و  -9حديث  *
  ه تا خودش را عالم بدان معرّفي كرده و از خود تمجيد كند.آينده دانست

 ـ )1(ايم كرده را معرّفي كه او ـ» ميرهيف بن عس«سبب وجود آن به سند -10حديث *
  قابل اعتماد نيست. اما متن آن خوب است و مخالف تعاليم اسالم نيست.
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  باب اختالف الحديث -٢٢
مجلسي  آن را پذيرفته و 7و  5بهبود حديث اين باب داراي ده حديث است كه آقاي 

  .را موثّق شمرده است 10و  7را موثّق همطراز صحيح و حديث  5نيز فقط حديث 
ما پيش  .نقل شده است» سلَيم بن قَيس الهِاللي«زيرا از  ،ضعيف است - 1حديث  *

را معرّفي خواهيم كرد. اما متن حديث  از پرداختن به حديث دوم، كتاب منسوب به وي
حديث هم ناسخ و منسوخ و محكم و  :گويد همچون روايت دوم و سوم همين باب، مي

ن براي همه قابل فهم نيست زيرا آقر«كنند  به كساني كه ادعا مي ،متشابه دارد! بنابراين
بايد به  دارد و.. ...خاص و مطلق و مقيد و متشابه و ناسخ ومنسوخ و عام و محكم و

حديث هم ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه  گوييم: ، مي»ائمه، قرآن را فهميدكمك اقوال 
  هم قابل فهم نيست؟!! ويكسره خيال مردم را راحت كنيد. احاديث :دارد، پس بگوييد

مهمتر آنكه حديث مانند قرآن نيست. زيرا در قرآن ناسخ و منسوخ (به فرض اينكه 
شده و بالاستثناء در اختيار همگان  ي موجود باشد) در يك كتاب جمعدر قرآن منسوخ

شد.  گرديد به همگان اعالم مي هست و حتّي در زمان پيامبر نيز اگر آية ناسخي نازل مي
حديث به قول اينان شارحِ كتاب است و نبايد خود،  اوالً:اما حديث چنين نيست، زيرا 

بايد به همه اطّالع  :ثانياًآيد).  شارح سومي الزم ميلّا إداراي متشابه و منسوخ باشد (و 
قبلي است باخبر شوند و علناً اين  احاديثداده شود تا همگي از حديث جديد كه ناسخِ 

خبر نماند.  كسي كه حديث منسوخ را شنيده بي امر اعالن شود تا مردم گمراه نشوند و
فتأم)ا). اينك كتاب ل جد»نيمك را معرّفي مي» يملَس:   

به فارسي ترجمه » اسرار آل محمد«كه به نام » اللييس هيم بن قَلَس«بدانكه كتاب 106
اند، كتابي بسيار مشوش و مغشوش و كامالً استعمارپسند و مطابق ذائقة  كرده
يعه جويان است كه بزرگان و مشاهير قدماي ش خوانان و مداحان و باب طبع تفرقه روضه

الهدي و سيد بن طاووس و..... اگر نگوييم: اين كتاب را  از قبيل سيد مرتضي علم
به هيچ وجه براي اين كتاب اعتباري قائل نبوده و بدان  :توانيم بگوييم مي ،اند شناخته نمي

االحتجاج علي  خرافي كتاب أما در قرون متأخّر كساني از قبيل مؤلّفاند.  اعتنايي نداشته
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محمدباقر «و مروِّج الخرافات وحارس البدع  ارشاد القلوب ومؤلّف ججااللّ هلأ
  اند. و.... از اين كتاب تعريف و تمجيد كرده )1(و امثال او از قبيل حاجي نوري» مجلسي

» يملَس«اكاذيبي را كه در قرون سوم و چهارم با سوءاستفاده از نام  ،به گمان اين حقير
اند به صورت  كنده بوده است، با اضافاتي ديگر كه بافتهجعل شده و در كتب روايي پرا

عقل ضعيف االيمان ناآشنا با قرآن، انتشار  اند و در ميان مسلمين غافل كم كتابي درآورده
خ مختلف اين كتاب، تعداد روايات و ترتيب آنها سو به همين سبب درنُ )2(اند داده

  !اختالف فاحش دارد
معيوب است، از جمله با اينكه بنا به ادعاي كتاب، كتاب موجود بسيار  ،حالبه هر

ك در اختيار او بوده، ي» سليم«كه منقوالت » أبان بن أبي عياش«فرد ضعيفي موسوم به 
را از اين كتاب مطّلع » عمر بن أذينه«بصره، به نام  ماه قبل از مرگ، يكي از ساكنين

روايات را گاه از » عمر بن أذينه«سپارد، اما در همين كتاب  كتاب را به او مي ساخته و
  كند! نقل مي» ابراهيم بن عمر صنعاني«و گاه با واسطة فرد ضعيفي به نام » أبان«خود 

را در » علي بن ابراهيم«عالوه بر اين، بايد توجه داشت كه گرچه كليني و صدوق، 107
اند، ولي در تفسيري كه از علي بن ابراهيم در اختيار  آورده» سلَيم«ث شمار روات احادي

شود! نكتة ديگر آنكه از جملة ناقلين روايات  مشاهده نمي» سليم«ماست، روايتي از 
روايت از روايات خود ترديد  20است كه وي فقط درمورد » اد بن عيسيمح«، »سليم«

) و ساير رواياتي كه از او نقل شده مورد ترديد خود 109شي ص نداشت (رجال نجا
  نقل شده، قابل اعتماد نخواهد بود.» حماد«اوست، طبعاً روايات سليم كه از طريق 

اي از آنها در كتاب ارجمند  كتاب مذكور اشكاالت و معايب بسياري دارد كه پاره
از كالم محقّق معاصر آقاي  تي. ما نيز در اينجا قسم)3(بيان شده است شاهراه اتّحاد

                                                           
 وي كتابي در اثبات تحريف قرآن تأليف كرده است!!! -1
اشاره به  اند، بلكه اند هيچ يك از كتاب سلَيم نام نبرده از علماي متقدم كه روايات سلَيم را نقل كرده -2

 شود. كتاب سلَيم از شيخ مفيد به بعد، ديده مي
 .137تا  133و  37شاهراه اتّحاد، ص  -3
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از تحقيق در (( :نوشته است» يملَس«بارة كتاب  آوريم كه در باقر بهبودي را ميمحمد
ختم » أبان بن أبي عياش فيروز«به » سليم«شود كه كتاب  كتاب و اسناد آن مسلّم مي

سنّت و  اهلاز  كند. أبان بن أبي عياش شود كه او منفرداً از سليم نقل مي مي
الحديث است. شيخ طوسي نيز او را تضعيف كرده است. من پس از تأمل در  متروك

ام كه كتاب مذكور توسط يكي از  سراسر كتاب و نقد يكايك كلمات آن بر اين عقيده
» أبان بن أبي عياش«كه از » ابن اذينه« ، به نام سليم بن قيس هاللي و از زبانتالغُ

را انتخاب » عمر بن اذينه«كند، جعل شده است. و از آن رو در جعل كتاب  يت ميروا
يمن » مخاليف«زادگاهش بصره به  ، از»مهدي«كرده است كه وي از بيم خليفة عباسي 

نسخة مجعول خود را در  ،ق اين كتابيگريخت و در همانجا درگذشت. جاعل زند
ميان مردم رواج داد. چون  لوح در ساده خبر و كوفه و بصره و يمن از طريق صحافان بي

اند و از آن رو كه  بيت و شكست شوكتشان شائق بوده اهلشيعيان به طعن دشمنان 
و  )1(»وجاده«كتاب مذكور را به نحو  108اند، داشته» عمر بن اذينه«اجازاتي در نقل روايت از 

خوانده باشند، نقل » ابن اذينه«ا آنها را بر ي آنكه دربارة نسخ آن تحقيق كرده و بي
ن، براي آكنيد، جاعل فريبكار  اند. و چنانكه در اول و در ميانة كتاب مالحظه مي كرده

حديث را به كرّات بر كند كه هر عا مياد» أبان«كاذيبش از قول اكسب وثاقت در مورد 
ين حال از اينكه اكرده و با  يعرضه م ـالسالم و ةعليه الصال ـشيعيان اصحاب رسول اهللا 

را تك تك و  احاديثشده تا اينكه هر يك از  هايش مورد قبول شود، مطمئن نمي افسانه
  امام ديگر عرضه بدارد!! هم يكجا به امامي پس از

كند  أخذ مي كنيد كه اين نادان پليد حديثي را از علي [و بدين سبب] مالحظه مي
دارد، گويي به سخن  عرضه مي بن عليسپس حديث مذكور را به امام حسن 

نيز آنچه را كه  كند مگر پس از آنكه حسن بن علي اعتماد نمي اميرالمؤمنين
پدرش فرموده، بگويد و با اين حال به اين هم اكتفا و اعتماد نكرده تا اينكه سخن 

                                                           
دانند،  اگر روايتي را بدون سماع مستقيم از قائل حديث، از مكتوبي كه آن را متعلّق به قائل يا راوي مي - *

 گويند.» وجاده«نقل كنند، چنين نقلي را 
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عرضه بدارد،  العابدين و سپس به امام زين مذكور را به امام حسين بن علي
ج بيت اهللا به جاي آورده و حديث را به امام باقر نيز عرضه بدارد!! و اين روش سپس ح

  .)1())لوح است كذّابين براي اغفال محدثين ساده
اما نكتة اصلي و اساسي آن است كه دكّانداران مذهبي دائماً سعي در توثيق و 

ي است كه به  احاديثيم دارند، در حالي كه خطاهاي متن لَتصحيح اسناد كتاب سحد
داشت (كه ندارد) و حتّي با فرض  ترين سند را مي ترين و عالي اگر اين كتاب صحيح

اي از  داشتيم، باز هم ذره اينكه كتاب مذكور را به خطّ خود سليم در اختيار مي
كاست، از اين رو بحث در مورد اينكه علماي خُرافي دربارة روات  اعتباري كتاب نمي بي

اند، يكسره باطل و  اند و يا چه تعريف و تمجيدي از اين كتاب كرده تهاين كتاب چه گف
برد. در  ، به آساني به بطالن آنها پي مياحاديثمنصفي با نظر به متن  ست و هرفايده ا بي

   :كنيم اي از اباطيل اين كتاب اشاره مي اينجا به پاره
ذكر شده، يكي ديگر  به بعد) 133(ص  شاهراه اتّحادعالوه بر خطاهايي كه در كتاب 

شود، آن است كه  چاپ نجف مشاهده مي 80از أكاذيب واضح كتاب مذكور كه در صفحة 
بوده  معاذ بن جبليكي از نخستين كساني كه در سقيفه با ابوبكر بيعت كردند،  :گويد مي

در » معاذ«دانند كه در زمان بيعت ابوبكر،  است، در حالي كه آشنايان با تاريخ اسالم مي
يمن به كار تعليم قرآن اشتغال داشت و پس از استقرار امر خالفت بر ابوبكر، به » خاليفم«

  و به هيچ وجه تأثيري در به خالفت رسيدن ابوبكر نداشت. .)2(»مدينه بازگشت
به جز سلمان و ابوذر و مقداد و زبير  صروايت ارتداد اصحاب پيامبر ،مسألة ديگر109
نظر از اينكه اين روايت با ساير روايات ارتداد اصحاب پيامبر كه  عوام است. صرفبن 

با قرآن كريم كه از اصحاب پيامبر تمجيد فرموده،  ،)3(اند، متفاوت است شيعيان نقل كرده
                                                           

 .260و  259معرفة الحديث، ص  -1
 .257معرفة الحديث، ص  -2
روضه كافي آورده  341را به عنوان حديث » به جز سه تن ارتداد اصحاب پيامبر«كليني نيز روايت  -3

 است!!
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 با مرتدين بيعت موافق نيست و عالوه بر اين موجد اين سؤال است كه چرا علي
  ه دامادي پذيرفت؟فرمود و يكي از مرتدين را ب

آوريم كه دربارة ارتداد اصحاب رسول  را مي» عبدالجليل قزويني«در اينجا كالم 
مرتد نشد و  يآن است كه كس .. و مذهب شيعه...« :يدگو به جز هفت تن مي صخدا

بگذشت،  ثبوت ايمان روا نباشد، پس چون رسول از ت بعدارتداد به مذهب شيع
و مرتضي كه دليل گويد كه ارتداد محال است الستحالة جمع همه همان بودند كه بودند 

 آنكه چون مؤمنان بعد گر.. و دي..االستحقاقين، چگونه گويد مؤمنان را كه مرتد شدند؟
 ـاهللا عليه  ةرمح ـاز مصطفي هفت نفس بوده باشند، چنانكه حوالت كرده است به مرتضي 

 و  عبداهللا أنصاري را جابر باس را ونبالت أصل، عبداهللا ع پس مرتضي با جزالت فضل و
 ورا  ـذوالشّهادتين ـ ثابت خزيمة ورا يمان  حذيفة و اب بن االرت راخب و را بوأيوبا

يق را و مانند ايشان گروهي كثير و جمد بوبكر صدي سهل حنيف انصاري را و محم
ردند، همه را مرتد و انكار امامت بوبكر ك )1(غفير كه به اتّفاق به نص امامت علي گفتند

  .)2(..».اند كه خواجه آورده است. گفته باشد كه اينها نه از آن هفتگانه
را در اين دنيا » حوض كوثر«البطالن اين كتاب آن است كه  ديگر از أراجيف واضح

! از آن رسواتر اينكه قسمتي )3(دانسته است نه در آخرت!! و أئمه را سيزده تن گفته است
!! و باز در حديث سي )4(كتاب، داللت بر حذف بخشي از قرآن دارد از حديث سيزدهم

                                                           
 .شاهراه اتّحاددر مورد صحت و سقم اين ادعاي وي و  امثال او رجوع كنيد به كتاب  -1
 .297و  296النّقض، ص  -2
 روايات سيزده امام آمده است! 183در كافي نيز در باب  -3
نويسد: در  آورده و مي تاريخ القرآناين روايت مخالف روايتي است كه آية اهللا ابوعبداهللا زنجاني در  -4

آمده كه عثمان قرآن كريم را به رأي و موافقت » سعد السعود«ره) در كتاب »(ابن طاووس«گفتار 
تأييد » سويد بن علقمه«مقدمه تفسيرش به روايت آوري كرد و اين امر را شهرستاني در  جمع علي

فرمود: اي مردم، خداي را [در نظر بداريد] و در  مي طالب گويد: شنيدم كه علي بن أبي كرده و مي
گوييد: وي قرآن را سوزانده، به خدا سوگند، وي آن را نسوزانيد و  روي نكنيد... شما مي كار عثمان زياده
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كافي، بدين صورت نقل  61باب  4و  1سورة مباركة حج را مانند حديث  52و نهم، آية 
ّ « :كرده است  نَِبٍ

َ رَْسلْنَا مِن َقبْلَِك مِن رَُّسوٍل َو
َ
و اين خود داللت واضح  »ٍث دَّ ُمَ  َ وَ َوَما أ
» حجاج بن يوسف«را به  »مختار بن أبي عبيده«ن دارد. ديگر آنكه قتل بر تحريف قرآ

در جنگ با مصعب » مختار«دانند  تاريخ به خوبي مي نسبت داده در حالي كه مطّلعين از
به حكومت كوفه  76كشته شده و حجاج در سال  65و يا سال  64بن زبير در سال 

  رسيد يعني حدود يازده سال پس از مرگ مختار.
انگيز اين كتاب حديث نهم كتاب است كه كافي  استعمارپسند تفرقه احاديثاز جمله 

 :گويد شيعه را گمراه بشمارد ميو در آن براي آنكه غير ،)1(بخشي از آن را آورده است
ـ  تبارك وتعالی ـ وشاهده عىل عباده, الذي أمر  يعرف حّجة اهللا ما يكون به العبد ضاال أن ال نىوأد«

= و كمترين چيزي كه بنده بدان سبب گمراه  عّزوجّل ـ بطاعته وفرض واليته.... الخ اهللا ـ
و گواه او بر بندگانش را كه  ـتبارك و تعالي  ـت خداوند خواهد بود، اين است كه حج

در همين روايت به  »... الخ.به فرمانبرداري از او فرمان داده، نشناسد ـعزوجل  ـخداوند 
تناد كرده و هر دو ثقل را با يكديگر برابر دانسته است. از اين رو حديث ثقلين نيز اس

، در اينجا نيز )2(ايم اينكه قبالً نيز سخن گفته الزم است كه دربارة اين حديث مشهور با
   :مطالبي ذكر كنيم

صحيح مسلم كه حديث مذكور را به نقل از زيد بن أرقم آورده، فقط لفظ  :اوالً
و موطّأ » ابن هشام ةسير«، عالوه بر اين در كتب قديم از قبيل را ذكر كرده كتاب خدا

را  »يـعرتت«ذكر گرديده است. اما لفظ » كتاب خدا و سنّت رسول«مالك و تاريخ طبري 
آورده كه وي فردي منكرالحديث است و » نماطيزيد بن الحسن األ«رمذي به نقل از ت

  يث نيست.الحد حتّي در رجال شيعه نيز مذموم بوده و مقبول
                                                                                                                                                    

داد، قطعاً  به بعد) اگر كمترين تغييري در قرآن رخ مي 81خ القرآن، ص ما آن را جمع كرديم (تاري
 پرداخت. كرد و در زمان حكومتش پيش از هر كاري به اصالح قرآن مي سكوت نمي علي

 .415و  414، ص 2اصول كافي، ج  -1
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 125عهدنامة مالك اشتر و خطبة  البالغه (از جمله در در نهج حضرت علي :ثانياً
  .موجب هدايت و سعات و رافع ضاللت شمرده است ...) قرآن و سنّت را حجت و.و

اين دو ثقل با هم برابر و در يك رديف نيستند بلكه اولي يعني كتاب خدا ثقل  :ثالثاً
ي كه كتاب خدا را احاديثو طبعاً  ـنن ترمذي نيز آمده است چنانكه در س ـاكبر است 

  كنند. را رد مي» يملَس«اند، روايت  ثقل اكبر ناميده
شود. ما نيز اقرار  هيچگاه از قرآن جدا نمي» عترت«در همين حديث آمده كه  :رابعاً

فق با قرآن از اند و هيچگاه كالمي ناموا داريم كه أئمة بزرگوار، دوستدار و پيرو قرآن بوده
شود، در حالي كه اكثر مرويات كليني و صدوق و امثالهما كه به ائمه  ايشان صادر نمي
موافق قرآن نيست!  ـچنانكه درهمين كتاب نيز مالحظه خواهيد كرد  ـنسبت داده شده 

به عنوان مثال به قول قرآن، بعد از انبياء، حجتي نيست اما اخبار كليني، پس از پيامبر 
حتّي انبياء، علم ماكان و ما  :فرمايد است! قرآن مي  دين حجت براي مردم تراشيدهچن

نه تنها انبياء بلكه امام هم علم غيب دارد! قرآن  :گويد يكون ندارند، اما اخبار كليني مي
 اخباركريم اصول دين و اصول اعتقادات را ذكر كرده و نامي از امام و امامت نبرده، اما 

عيان حبه از اصول دين است!! بديهي است كه چنين  :گويد بيت مي اهل مدايمان به ائم
النّبيين باشد بلكه جعليات دشمنان ايشان  تواند قول راستين عترت خاتم اخباري نمي

اند و قطعاً  متمسك بوده صاست. در حاليكه ائمه خود به قرآن و سنّت غيرمفرّقة پيامبر
  .، قول ايشان نيستهر چه موافق با قرآن نباشد

واقعاً رسواست و بسياري از علماي » اللييس هيم بن قَلَس«خالصه آنكه كتاب 70
خوئي و عالمة شوشتري آن را جعلي و  اهللا تآياند، از آن جمله  شيعه آن را مذمت كرده

  ث نقل كرده است!!اند. اما متاسفانه كليني از چنين كتابي، حدي نامقبول دانسته
 واقفي كه به امام كاظم» عثمان بن عيسي«ضعيف است به وجود  -2حديث  *

مورد متن آن كه مدعي است حديث هم نسخ  خيانت و اموال وي را اختالس كرد! در
  ايم. شود، در شرح حديث قبلي سخن گفته مي
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گمراه و » اهيمعلي بن ابر«اعتبار است. زيرا راوي آن  به لحاظ سند بي - 3حديث  * 
واتقائل به تحريف قرآن است و او از پدرش روايت كرده كه توثيق نشده و يكي از ر  

نسخ راوي روايات ناموافق با قرآن است. متن آن نيز داللت بر » ممنصور بن حازِ«آن 
خدا، ناسخ حديث ما نيز مانند حديث رسول  :و مدعي است كه امام فرموده دارد حديث

به كسي  صو منسوخ دارد. و اين ادعا با اسالم موافق نيست زيرا پس از رسول خدا
حقّ خداوند است. كسي حقّ ندارد ناسخي بياورد مگر به اذن » نسخ«شود و  وحي نمي

تواند ناسخي بياورد. اگر گفته شود كه  وحي الهي، طبعاً امام كه متلقّي وحي نيست، نمي
آيا قول قبلي وي قول شرع بوده است يا  :پرسيم كند مي را نسخ مي امام قول قبلي خود

حقّ نسخ آن را ندارد و اگر قول شرع  صخير. اگر بوده كه امام پس از رسول خدا
تواند از  ايد كه قول امام رأي شخصي بوده و طبعاً مي نبوده در اين صورت اعتراف كرده

ند زيرا نسخ را اصطالحاً در احكام شرع به گوي نمي» نسخ«كند اما اين كار را » عدول«آن 
برند و در موارد ديگر اگر كسي برخالف كالم پيشين خود، سخن بگويد، گفته  كار مي

فقط از كسي ساخته » نسخ«كرده است. اما » عدول«ي سابق خويش أشود كه از ر مي
  .است كه متلقّي وحي باشد يعني پيغمبر نه امام

كذّاب خبيث، بسيار ضعيف است. » سهل بن زياد«سند آن به وجود  -4حديث  *
. مجلسي اين حديث را ضعيف و )1(نيز راوي قابل اعتمادي نيست» ابن محبوب«گرچه 

  ذيل آن را مرسل دانسته است.
است كه او به  بهتر  ،اگر به كسي از روي تقيه فتوا بدهيم :گويد در اين حديث امام مي

ت] عمل كند و حتّي در ذيل حديث كه مرسل همان فتوي [كه در واقع حكم شرع نيس
  !!است ادعا كرده كه اگر اين فتواي ناشي از تقيه را ترك كند به خدا قسم گناه كرده است

به اجماع علما تقيه بر  :ثانياًدليل اين رأي در كجاي قرآن است؟  :پرسيم مي ً:اوال
شود و اگر   اهي عباد ميبزرگان دين خصوصاً در احكام الهي جايز نيست زيرا سبب گمر
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ات است نه در احكام و قوانين شرعي. به همين سبب در تقيه جايز باشد در موضوع
قرآن نيز كتمان امور شرعي مورد لعن و مذمت قرار گرفته است و تقيه در واقع نوعي 

   :فرمايد لهي است. خداوند ميإكتمان حكم 
ِيَن يَكۡ ٱإِنَّ ﴿ ٓ لَّ نَزۡلَ  ُتُموَن َما

َ
ۡ ٱِت وَ ّيَِنٰ ۡلَ ٱا ِمَن أ ٰ َبعۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل ُه لِلنَّاِس ِف ِد َما َبيَّنَّ

ْوَلٰٓ ِكَتٰ لۡ ٱ
ُ
ُ َوَيلۡ ٱَعُنُهُم ئَِك يَلۡ ِب أ ٰ ٱَعُنُهُم َّ  ]١٥٩ البقرة:[    ﴾ِعُنونَ للَّ

ايم، پس از  همانا كساني كه آنچه را ما از آيات و حجج روشن و هدايت فرو فرستاده«
دارند، خداوند آنان را لعنت فرموده و  م در كتاب بيان نموديم، پنهان ميآنكه براي مرد

  ».كنند كنندگان نيز لعنت مي لعنت
   :و نيز فرموده

ِيَن يَكۡ ٱإِنَّ ﴿ ٓ لَّ نَزَل  ُتُموَن َما
َ
ُ ِمَن ٱأ وَن بِهِ ِب َويَشۡ ِكَتٰ لۡ ٱَّ ْوَلٰٓ َثَمنٗ  ۦَتُ

ُ
ً أ ئَِك ا قَلِي

 
ۡ
َّ  نِِهمۡ ُكلُوَن ِف ُبُطوَما يَأ ِ َ يَُكّلُِمُهُم ٱإ ُ يَوۡ ٱلَّاَر َو َ يَُزّكِيِهمۡ قَِيٰ لۡ ٱَم َّ  َولَُهمۡ  َمةِ َو

ِلمٌ 
َ
 ]١٧٤ البقرة:[  ﴾َعَذاٌب أ

سازند و آن را به بهايي  همانا كساني كه آنچه خداوند از كتاب فروفرستاده پنهان مي«
خورند و خداوند روز قيامت با  ز آتش نميفروشند، آنان در شكمهايشان ج ناچيز مي

  ».ايشان سخن نگويد و پاكشان نسازد و آنان عذابي دردناك دارند
از اين رو پيشواي دين كه مردم آيين و عقيدة خود و احكام شريعت را از وي 

  گيرند هيچگاه كالمي خالف قول شرع حتّي به عنوان تقيه نخواهد گفت. مي
» الكافي صحيح«ن حديث را پذيرفته و در شگفتا كه آقاي بهبودي اي -5حديث  *

شود.  ديده مي» حسن بن علي بن فضّال«آورده است! در حالي كه در سند حديث نام 
موهم تحريف قرآن  احاديثراوي  ،)1(ايم وي واقفي است و چنانكه پيش از اين نيز گفته

در قرآن خداوند نام هفت تن را  :فرموده از جمله روايت كرده كه امام صادق .است
را باقي » لهب ابي«اند و فقط نام  ذكر كرده كه قريش نام شش تن را از بين برده
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!!! طبعاً روايت چنين كسي قابل اعتماد نيست. مهمتر اينكه متن آن نيز )1(اند گذاشته
سؤالي پرسيدم، جوابي داد، سپس مرد  از امام باقر :گويد نامقبول است. زيرا زراره مي

سأله از امام پرسيد، آن حضرت جوابي خالف جوابي كه به من داده ديگري از همان م
بود، گفت. سپس مردي ديگر آمد و همان مسأله را پرسيد، امام جوابي برخالف دو 

اين دو مرد از  !بن رسول اهللايا ا :به امام عرض كردم :گويد مي هجواب قبلي داد. زرار
 :هاي مختلف داديد! فرمود هر يك جواب اهالي عراق و از شيعيان شما بودند، اما شما به

من جواب مختلف دادم زيرا اين كار براي بقاي ما و شما بهتر است زيرا اگر شما بر يك 
يابند و در اين صورت [به  رأي اتّفاق داشته باشيد، مردم [تبعيت شما از ما را] در مي

  لحاظ نفع] براي بقاي ما و شما كمتر است.
نيزه و  اگر شما شيعيانتان را بر سر :م صادق نيز عرض كردمبه اما :گويد زراره مي

هاي  روند، در حالي كه [بر اثر تقيه] از شما جواب آتش برانيد، [خودداري نكرده] و مي
  .شنوند. آن حضرت نيز مانند جواب پدرش به من پاسخ گفت مختلف مي

كرد  وان خود چنين نميچرا پيامبر در مكّه براي حفظ جان و مال پير :پرسيم مي :أوالًً
  داد؟ هاي مختلف نمي و به آنان جواب

اند، ديگر تقيه  سائلين از معتقدين و شيعيان امام بودند و قصد كسب علم داشته :ثانياً
امام چرا به حفظ سرّ و عدم افشاي حكم واقعي شرع،  ،عالوه بر اين .دليلي نداشت

آنان خواهد بود، به حفظ سفارش نكرد وبا دادن فتواي مختلف كه موجب حيرت 
جانشان اقدام كرد! اگر امام حكم واقعي شرع را حتّي به شيعيان، يكسان نگويد، پس 
حكم واقعي شرع را به كه خواهد گفت؟! وانگهي اختالف اقوال، در ميان خود شيعيان 

كه حضرت علي نيز  ،شود نيز موجب اختالف آنها با يكديگر و مانع از وحدت آنها مي
  .)2(البالغه به شدت از اين كار نهي كرده است در نهج

                                                           
 ).247(رجال كشي، ص  .باهلبأالقرآن سبعة بأسامئهم فمحت قريش سّتة وتركوا  نزل اهللا يفأ -1
 ديگر آن حضرت.و خُطَب و كلمات  127و  18البالغه، خطبه  نهج -2



   
  

 

233 

خصوصاً  ـمسائل شرع مسأله از هر كه در دست نيست وجه دليلي درهيچ به اصوالً :ثالثاً
  .اختالف فتوي، خطرناك بوده است ـمطالبي كه ربطي به حكومت و رياست ندارد 

   :فرمايد آن ميرسد زيرا قر اين كار با كتاب خدا نيز موافق به نظر نمي رابعاً:
﴿ ۡ ل

َ
َ َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ ٰ َكِذَب َهٰ لۡ ٱِسنَُتُكُم َو  ]١١٦ :النّحل[ ﴾َذا َحَرامٞ َوَهٰ  لٞ َذا َحَل

  ».اين حالل و آن حرام است :سازد مگوييد با دروغي كه زبانتان مي«
ا امام حقّ ندارد به بهانة تقيه چيزي را كه حالل است حرام بگويد و ي ،از اين رو

تواند سكوت كند نه اينكه فتواي مختلف بدهد وحتي در ميان  بالعكس، بلكه حداكثر مي
  اند كه  شيعيان تفرقه بياندازد! ائمه بيش از ديگران به اين آيه ملتزم بوده

قِيُمواْ ﴿
َ
قُواْ فِيهِ ٱأ َ َتَتَفرَّ  ]١٣ :الشوری[  ﴾ّلِيَن َو
  ».ياندازيددين را بپاداريد و در آن تفرقه و اختالف ن«

  ينده سخن خواهيم گفت).آ(دربارة تقيه در صفحات 
از قبيل حضرات صادقين و  ـاكثر علماي شيعه بسياري از روايات ائمه  :خامساً

كرده است، در  امام تقيه مي :گويند كنند و مي دليل حمل بر تقيه مي را بي ـحضرت كاظم 
، روايت 129باب  14ليني در حديث حالي كه اين ادعا برخالف قول امام رضاست كه ك

كرد كه مانند زمان ما نيست  پدرم در زماني زندگي مي :فرموده كرده، در آنجا امام رضا
  اكنون زمان تقيه است ولي زمان پدرم نبود.  :يعني )1()زمان ليس هذا زمانه يفكان  أيب نّ إ(

نداخته و شارحين اين روايت و نظاير آن متعصبين را واقعاً به زحمت ا :سادساً
را به زعم خود حلّ  احاديثاند كه به نوعي مشكالت اين  و پايي زده مذبوحانه دست

اي بر آنها موجود  اند كه در خود روايت قرينه كنند لذا احتماالتي من عندي به ميان آورده
  نيست بلكه قرائني برخالف آنها مشهود است.

» صدرالدين شيرازي« ن حديث به كالممجلسي، براي دفاع از اي ن درعبيمتص يكي از
 :كه از فالسفه و بافندگان مشهور عصر صفوي است، متشبث شد كه او گفته است
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 :هاي ائمه به سبب اختالف حيثيات و جهات سؤاالت بوده است. گفتم اختالف جواب
» لكلّ مقام مقال«به جاي خود درست است اما از آنجا كه » صدرالدين«م الهر چند ك

   :گشا نيست، زيرا راين مقام به هيچ وجه مشكلد
موضوعي كه شما به نقل از وي گفتي امري بديهي است و چيزي نيست كه هر  :اوالً

كسي آن را نفهمد. اگر اآلن فردي معمولي مهمان مجلس ما باشد و كسي وارد شود و 
وارد شود و است و دومي » انسان«اين آقا  :شما از من سؤال كند و من بگويم ةدربار

 :است و سومي بيايد و در جواب او بگويم» مرد«اين آقا  :دربارة شما بپرسد و من بگويم
هايم دربارة شما تعجب نخواهد كرد، زيرا هر  مهمان ما از جواب .است» آخوند«اين آقا 

بيند، تا چه رسد  يابد ولي اختالفي در آنها نمي هاي من تنوع و تفاوت مي چند در جواب
كه شايد بتوان گفت شاگرد اول مكتب  باشد» زراره بن اعين«آن مهمان، كه 
ست. وي كسي نيست است و كتب رجال ما مشحون از تجليل و تبجيل او إينصادقَ

فهميده كه سؤال او و سؤال  را در نيابد و تعجب كند، زيرا او كامالً مي ها كه تنوع جواب
م با هم به لحاظ حيثيع جواباند و طبعاً از ت متفاوتت دوستش و نفر سوها نيز  نو

 ديد. اما در اختالفي در آن نمي نيازي هم به پرسيدن نداشت زيرا كرد و تعجب نمي
 »يوأجاب صاحب يبخالف ما أجابن ه... فأجابيفأجابه بخالف ما أجابن« :روايت تصريح شده

  .يافته نه تنوع ها اختالف مي يعني زراره در اين جواب
كه دربارة سؤال مرد دوم ذكر شده (فسأله عنها) همان لفظ » هاء«مرجع ضمير  ثانياً:

 ل كرده بود نهاسؤ» زراره«كه   پرسيده بود يعني همان مسأله» زراره«است كه » مسأله«
 اختالفآورده كه آن را  اين حديث را در بابي يسؤالي مشابه آن! خصوصاً كه كلين

  . الحديث ناميده است نه تنوع الحديث
كند كه اينها از اهالي عراق  راره كه تعجب كرده بود، خطاب به امام، تصريح ميز ثالثاً

كند كه  يا به امام صادق نيز عرض مي ند ودكر و از شيعيان شمايند كه از شما سؤال مي
اينها به قدري به شما ايمان دارند كه در راه دوستي شما از سرنيزه يا آتش باك ندارند و 

شنوند! همين امر به  ل اعتمادند ولي از شما جوابهاي مخالف يكديگر ميمردمي قاب
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هاي امام ناشي از تقيه بوده است نه اختالف  كند كه جواب ترين شكل ثابت مي واضح
 :فرمايد مي» زراره«ايد زيرا امام در پاسخ  تر شده  ها. شما از پاپ كاتوليك حيثيت سؤال

» ما و شما بهتر است ءين كار براي ما نيكوتر و براي بقاا = ولكم لنا ىهذا خري لنا وأبق«
هايم  اختالف جواب :فرمود گفت بلكه مي بود امام چنين نمي اگر توجيه شما درست مي
چنين نفرموده، بلكه شما  حيثيات سؤاالت است. اما امام ناشي از اختالف جهات و
  .كنيد بدون دليل چنين ادعا مي

 110منحصر به اين روايت نيست بلكه در حديث دوم باب اختالف جواب،  :رابعاً
اي از قرآن  بودم، مردي دربارة آيه نزد امام صادق :گويد كافي آمده است كه راوي مي

يه آاز امام سؤال كرد، آن حضرت پاسخ داد، سپس مرد ديگري وارد شد و از همان 
گفت. [ازاين كار  پرسيد، آن حضرت برخالف آنچه به مرد نخست فرموده بود، جواب
 :برند. با خود گفتم امام] آنچه خدا خواهد در دلم وارد شد، گويي كه دلم را با كارد مي

در كرد، در شام رها كردم و نزد اين مرد آمدم!  اشتباه نمي» واو«را كه در يك » ابوقتاده«
 همان آيه پرسيد، آن حضرت برخالف آنچه به من از همين حال مرد ديگري وارد شد و

  .)1(»و رفيقم گفته بود، پاسخ داد. دلم آرام گرفت و دانستم كه اين كار تقيه است... الخ
دهد  امام به هر كس جوابي مي پرسند ولي در اين حديث نيز همه از يك آيه مي

اند، و ما بايد قرآن  ر قرآنائمه مبيِّن و مفسّ :گوييد يگر آنكه شما مياز جواب قبلي. دغير
تفسير ائمه بفهميم، پس چرا امام تفسير درست آيه را به همه يكسان نفرمود. را با بيان و 

توان مردم را گمراه  بارة قرآن كه نمي اگر امام تفسير آيه را نگويد پس كه بگويد؟! در
  .كرد كرد، الأقلّ امام سكوت مي

 را از ساير روايات همين باب بيست و دوم از جمله» اختالف حديث«معناي  :خامساً
در روايت هشتم امام از  ،لثَالم في .توان دريافت روايت ششم و هفتم و هشتم نيز مي

اگر امسال حديثي به تو بگويم و سپس سال آينده به نزدم آيي و خالف  :پرسد راوي مي
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كنيد كه در اينجا فرد  گيري؟ مالحظه مي آن را به تو بگويم، كدام يك از دو حديث را مي
و امام به همان يك مطلب او امسال جوابي و سال آينده  سائل يك تن بيش نيست

  گويد واصالً سخني از تغيير حيثيت سؤال نيست. جوابي ديگر مي
كه از كذّابين مشهور بوده، بسيار ضعيف » محمد بن سنان«به واسطة  -6حديث  *

وب إن شاء اهللا. متن آن نيز عي .)1(است. او را در صفحات آينده معرّفي خواهيم كرد
  روايات قبلي را دارد.

آورده است! » الكافي صحيح«ر دشگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را  -7حديث  *
ديگر » هماعس«است.  وكيل خائن امام كاظم» عثمان بن عيسي«با اينكه راوي آن 

راوي حديث نيز، واقفي مذهب است! البتّه آقاي بهبودي ذيل حديث را نپذيرفته است. 
مذهبان فردي، برايش  اگر دو تن از هم :پرسند ز معيوب است. از امام ميمتن حديث ني

مر و روايت دومي او را از همان كار ادو روايت نقل كنند كه روايت يكي او را به كاري 
آن را به تأخير اندازد تا كسي را مالقات  :فرمود مكند، تكليف وي چيست. اما نهي مي

  (يعني امام). دهد كند كه او را از واقع خبر مي
كرد؟ و  اگر كسي در بلخ يا در خراسان و يا در مصر بود چه بايد مي :پرسيم مي

  رساند؟ چگونه خود را به امام مي
نظر از اينكه مرسل است به واسطة خائني همچون  سند آن صرف -8حديث  *110

را ممقاني از » ين بن مختارحس«يعني  ،ضعيف هم هست. راوي ديگر» عثمان بن عيسي«
و عالّمة حلّي نيز او را واقفي و » وجيزه«قول شيخ طوسي واقفي دانسته و شيخ بهائي در 

كند كه امام صادق به  اند. متن حديث نيز معيوب است زيرا ادعا مي از ضعفاء دانسته
ر برخالف آن بگويم كدام يك اگر امسال برايت حديثي بگويم و سال ديگ :راوي فرمود

   گيري؟ را مي
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آيا جائز است كسي احكام يا معارف دين را هر سال برخالف سال قبل  :پرسيم مي
بگويد؟! آيا اگر كسي احكام مختلفي به نام دين خدا صادر كند، به خدا افترا نبسته 

  است؟!
ئمه ي كه ااحاديثمشابه معارض است با  احاديثعالوه بر اين، حديث فوق و 

در اين  .گوييم حديث ما همان حديث پيامبر است و ما جز قول او نمي :فرمايند مي
  صورت چگونه ممكن است كه قول پيامبر هر سال عوض شود؟

 :فرمايد كافي است كه امام صادق مي 18از جملة اين روايات، حديث چهاردهم باب 
ث امام حسين حديث من حديث پدرم و حديث پدرم حديث جدم و حديث جدم حدي

و حديث آن حضرت حديث امام حسن و حديث آن حضرت حديث اميرالمؤمنين و 
 ـ عزّوجلّ ـحديث آن حضرت، حديث رسول خدا و حديث آن حضرت قول خداوند 

  است.
اگر سخن بگوييم يا از  :كه فرمود است از امام رضا كشّيروايت  ،نمونة ديگر

گوييم و قول اين و آن را  ت سخن ميموافق سنّخدا و موافق قرآن و يا از پيامبر خدا و 
ن كالم آ كنيم كه كالم ما با يكديگر متناقض باشد همانا كالم آخرين ما چون ذكر نمي

  .)1(نخستين ماست و كالم اولين ما مصداق كالم آخرين ماست
 )2(ايم معرفي كرده كه او را قبالً» بن خُنَيس معلّي«سند آن به واسطة  -9حديث  *

پرسد كه از شما  است. مجلسي اين حديث را مجهول شمرده است. راوي مي ضعيف
رسد از اولين شما حديثي و از آخرين شما حديثي، كدام يك  بيت، رواياتي به ما مي اهل

حديث آنكه زنده است بگيريد! بنابراين روايت مثالً اگر از  :فرمايد را بگيريم؟ امام مي
واد حديثي داريم، بايد حديث امام جواد را بگيريم و اميرالمؤمنين حديثي و از امام ج
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پرسيدند شما چرا از  را بگذاريم. حال بايد از امام بعدي مي حديث حضرت علي
كنيد؟! ديگر اينكه اين حديث نيز معارض است  پدرانتان كه زنده نيستند، حديث أخذ مي

اجداد ما حديث حديث ما همان حديث اجداد ما و حديث  :گويند ي كه مياحاديثبا 
كه در سطور قبل دو نمونه آن را ذكر كرديم. از اين حديث معلوم  .است صپيامبر
 :ميرد و امام زنده با امام مرده فرق دارد. اكنون بايد از خرافيين پرسيد شود كه امام مي مي

دانيد و از آنها ياري و  ناظر مي شما چرا امامان را همه جا حاضر وميرد  اگر امام مي
  خواهيد؟! جت ميحا

كه او را در شرح حديث » محمد بن عيسي«سند آن به واسطة  -10حديث  *111
اي از مرويات او را قبالً  ايم فاقد اعتبار است، ما نمونه كافي معرّفي كرده 20سيزدهم باب 

كافي نقل  51ست كه از خبري كه در باب ا» صفوان بن يحيي«. راوي ديگر )1(ايم آورده
العقيده و برخالف شيعه، جبري مسلك بوده است. راوي ديگر شود فاسد كرده معلوم مي

»عما دربارة متن آن بايد اعتراف كنم نمي» هلَنظَر بن حدانم آيا  است كه توثيق نشده. ام
دين اسالم، از اين توان حديثي يافت كه براي دشمنان دين و استعمارگران و معان مي

  حديث عزيزتر باشد، يا نه؟
اگر دو خبر از اخبار شما داشتيم كه يكي  :پرسد عمر بن حنظله از امام صادق مي

خذ كنيم؟ امام اسنّت) و ديگري مخالف آنان بود، كدام يك را  اهل= موافق عامه (
  !خذ كنيد كه رشد و هدايت در آن است!!اه را خبر مخالف عام :فرمايد مي

) در فقه شيعه است و منشأ بسياري ُخذ ما خاَلَف العاّمةاين حديث مستند أصل ( ،آري
از اختالفات فقه شيعه با ساير مذاهب اسالمي، همين اصل نامعقول ناميمون است! 

فانه در اين ايام كه به تهذيب اين كتاب مشغولم، حال و روزم نه چنان است كه به متأس
أساس  صل بيادانم كه در تبيين نادرستي اين  لّا الزم ميإو كارهاي مفصل بپردازيم 

فوق كه از مستندات اصل  ها تأليف شود. أما در اينجا چند سطري دربارة حديث كتاب
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اميد است كه ساير مشفقين و خيرخواهان، چنانكه بايد  .نويسم شيطاني مذكور است مي
طّلع سازند و اسالم عزيز را از اسارت هم بپردازند و مردم را از حقايق ممو شايد به اين 

اينگونه اخبار است كه تفرقه و بدبيني  ،باطيل و خرافات نجات بخشند. آريااينگونه 
افكن   سازانِ اختالف دانم اين حديث مسلمين به يكديگر را موجب شده است. نمي

ما نقل كردند  صاكرمجواب خدا را چه خواهند داد. آيا اگر سايرين خبري از رسول 
بايد خبر مخالف آن را بگيريم؟! معناي ضمني اين كالم آن است كه ممكن نيست در 
نزد سايرين كه بر مذهب ما نيستند حقّي باشد، از اين رو بايد خالف آن را گرفت! 
محال است كه امام چنين سخن بگويد. اين طرز فكر، سوءظنّ به مسلمين است كه خدا 

   :خالف آن را فرموده
يُّهَ َيٰٓ ﴿

َ
ِيَن َءاَمُنواْ ٱا أ ّنِ إِنَّ َبعۡ ٱا ّمَِن َتنُِبواْ َكثِيٗ جۡ ٱلَّ ّنِ إِثۡ ٱَض لظَّ  ]١٢ :احلجرات[ ﴾مٞ لظَّ

ها  ها بپرهيزيد كه برخي از گمان ايد، از بسياري از گمان اي كساني كه ايمان آورده«
  ».گناه است

مورد اتّفاق و  بايد به حديثي عمل شود كه :گويد باري، در بخشي از حديث امام مي
 ااند) ام شيعيان) است وحديث ديگري كه (گرچه شيعيان ثبت كرده= ( اجماع اصحاب ما

بين اصحاب ما نادر و نامعروف است، ترك شود. زيرا آنچه مورد اجماع و اتّفاق است 
اگر هر دو حديث مشهور و روات آن موثّق و مورد  :پرسد ترديدي در آن نيست. راوي مي

كنم عالمي معمولي چنان بگويد  ند چه كنيم؟ در اينجا پاسخي آمده كه باور نمياعتماد باش
فرمايد چگونه ممكن است كه دو خبر از ما  ، زيرا امام نميتا چه رسد به امام صادق

بيت مورد اجماع و اتّفاق اصحاب باشد و روات هر دو خبر، ثقه باشند اما با اين حال  اهل
اشند تا در نتيجه يكي موافق يك گروه و ديگري مخالف دو روايت معارض يكديگر ب

خبري را بگيريد كه مطابق قرآن و سنّت و مخالف عامه « :فرمايد آنان باشد؟ بلكه امام مي
نيست زيرا فرض نخستين ما اين بود كه دو حديث  اين جواب خالي از اشكال»!! باشد

كه امام در اينجا اين اصل را از ياد جالب است  اهيچ يك ناموافق با قرآن و سنّت نباشد ام
برده، عالوه بر اين عدم موافقت حديث با قرآن و سنّت، براي رد و ابطال آن كافي است و 

هديگر زائد است كه بگوييم مخالف عام (لفتأم) !باشد يا نباشد  
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اگر هر دو فقيه حكم خود را به قرآن و سنّت مستند نمودند ولي  :پرسد باز راوي مي
آنكه مخالف عامه است  :گويد ق و ديگري مخالف عامه بود، چه كنيم؟ امام ميفموا يكي

  خذ شود كه هدايت در آن است!ا
داند كه اجماع و اتّفاق اكثريت در صورت فقدان مرجحات ديگر،  هر عاقلي مي  

در  ح باشد، اما در حديث فوق نه تنها به اين مسأله توجه نشده بلكهتواند مرجِّ خود مي
موجب تقويت و ارتقاء صحت يك حديث و  اجماع و اتّفاق شيعيانوسط روايت، 

 اجماع و اتّفاق مسلمينشود اما در اواخر روايت،  ترك حديث ناموافقِ با خود مي
شود!! زيرا اگر  خذ حديث مخالف مياموجب تضعيف و تنزّل اعتبار حديث و ارتقاء و 

اند مشابه و موافق باشد به  ساير مسلمين نقل كردهي كه احاديثبيت با  اهلحديثي از 
به  اند، حال چرا بايد اعم از شيعه و سني در آن متّفق آن است كه همة مسلمينمعناي 

  )1(اعتنا باشيم؟ و چرا بايد حق را در خالف آن بجوييم؟ چنين توافق و اجماعي بي
تا چه رسد به امام  دهم نگارنده چنين پاسخي را حتّي از فقهاي بزرگ احتمال نمي

شأن كه مورد احترام   مقام و رفعت با آن جاللت قدر و تقواي بسيار و علو صادق
ق اسالمي است.رَهمة ف  

توان منظور اصلي جاعل روايت را در اين بخش از حديث يافت كه  البته مي
 :يدگو اگر هر يك از دو خبر موافق گروهي از عامه بود، چه كنيم؟ امام مي :پرسد مي

ضات بدان عنايت دارند ترك كنيد و حديث ديگر را بگيريد! كّام و قُحديثي را كه ح
و  كردن مردم به حكّام پيداست كه اين حديث را مخالفين حكومت وقت براي بدبين

  اند تا مردم به آنان مايل نشوند. كرده  ت منصوب آنها، جعلقُضا
گذارد و تكليف  امام وقت مي در انتهاي حديث نيز پاسخ سؤال آخر را بر عهدة

  گذارد!! كساني را كه به امام دسترسي ندارند، مبهم و نامبين باقي مي
  

                                                           
شود، اما اگر به مطالبي كه در  گويند توافق روايت ائمه با روايت سايرين حمل بر تقيه مي دانم كه مي مي -1

 صحيح نيست.ايم توجه شود، خواهيم ديد كه اين احتمال به هيچ وجه  آورده» تقيه«سطور آينده درباره 
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  »تقّيه« ی هتأّملی در مسأل
كنيد روايات اين باب اتّكا و ارتباط مستقيم با مسألة تقيه دارند.  چنانكه مالحظه مي112

پردازيم و رأي  رداختن به باب بعدي، به مسألة تقيه مياز اين رو همين جا و پيش از پ
 احاديثآوريم تا خوانندگان به بطالن اينگونه  چند تن از علماي شيعه را دربارة تقيه مي

مطالبي به اختصار دربارة » شاهراه اتّحاد«پي ببرند. اينجانب در مقدمة كتاب شريف 
   :كنم ران را نقل ميام اما در اينجا كالم ديگ مسألة تقيه نوشته

تقيّة فيام  ال« :گويد مي ،كه بسيار مورد تعريف و تبجيل علماي زمانة ماست» ملّا صدرا«
ام عظائم األمور الّدينّية والسيّ  يف بيضة الّرشيعة وهدم حلصن اإلسالم وال يفيرجع بفساد 

ام التقّية فيام . إنّ .ملحقونة..تقّية فی الّدماء ا ين وكذلك الهبم فی الّد  ىالعلم املقتد لمشهورين يفلِ 
در مسائلي كه  = هله وأصحابهأ عىلنفسه أو  عىلقوال ملن خالف عامل واألاخلطب فيه سهل من األ

گردد، همچنين امور مهم ديني،  كردن در آنها موجب فساد و خرابي اصل دين مي تقيه
مقتداي مردم  بر مشاهيري كه مورد توجه و خصوصاًتقيه به هيچ وجه جائز نيست، 

، همچنين در مورد [به خطر افتادن] جان [كسي] نبايد تقيه كرد. باشند در امور ديني مي
بلكه تقيه در اعمال و گفتاري است كه چندان مهم نبوده و از طرفي خطر جاني بر خود 

  .)1(»يا خانواده و يارانش داشته باشد
.. وباجلملة.« :گويد  نيز مي» يمجلس«جويي مانند  متعصب و تفرقه حتي فرد خرافي و

ين كقتل الّد  يفالفساد إىل  ي.. ويشرتط فيه عدم التأد.جللب نفع. دفع رضر الام تكون لِ نّ إة قيّ التّ  نّ إ
تقّيته  نّ أق, للعلم بمل يتّ  ـ هصلوات اهللا علي ـاحلسني  نّ أة, كام يّ الكلّ بإمام أو اضمحالل الدين  أو يّ نب

 نّ أين وبطالنه كام لفساد الّد  ته سبباً مل يرص تقيّ  ام تكون فيامنّ إة قيّ ة, فالتّ يّ كلّ الدين بال النطب ىلإ ييؤدّ 
تصري سببًا خلفاء هذا احلكم وذهابه من  جلني أو بعض أحكام الّصالة وغريها الغسل الرِّ  يفنا تقيتّ 

تّه ... الب.شود كه تقيه براي دفع ضرر است نه جلب نفع = بالجمله آشكار ميبني املسلمني 
به شرط آنكه به فساد در دين مانند قتل پيامبر و يا امام يا نابودي دين منجرّ نشود، 

                                                           
 .378شرح األصول من الكافي، صدرالدين شيرازي، ص  -1
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اش به فساد در دين  به سبب آگاهي از اينكه تقيه ـصلوات اهللا عليه  ـچنانكه امام حسين 
منجرّ خواهد شد، تقيه نكرد. تقيه فقط در اموري است كه سبب فساد دين و بطالن آن 

ه تقية ما در شستن دو پا [در وضو] يا برخي از احكام نماز و جز آن، سبب نشود، چنانك
  .)1(»ماندن اين احكام و از بين رفتنش در ميان مسلمين نخواهد شد مخفي

دربارة  سيدمحمدجواد موسوي غروي اصفهانياهللا العظمي  ةآيدانشمند گرانمايه 
نماز «تصرّفي ناچيزي از كتاب  تقيه مطالبي بس مفيد دارد كه ما مطالب ايشان را با

خورشيد «سوم كتاب  جلد كه در ترجمة مطالبي و» توحيدي هفته جمعه يا قيام
   :آوريم اند، مي نوشته» معرفت

   :به دو جهت .مورد است حمل حديث بر تقيه بي«
يكي آنكه [بسياري از مسائل] در عامه هم محلّ خالف است و با اين حال گفتن 

چنين مسائلي مطالب سياسي  ،. عالوه بر اين...شت تا [امام] تقيه كندحقّ، خطري ندا
اسي به آن أهمت دهند، زيرا با رياست آنها كاري نداشت.نبود كه خلفاي أموي و عبي  

موضوعات است نه در بيان احكام شرعي  به مقتضاي دستور كتاب اهللا، تقيه در :دوم
توانند،  لهي تقيه كند، امام و فقيه نيز نميإان حكم تواند در بي و همان طور كه پيامبر نمي

شود كه احكام خدا تحريف يا در زاوية مجهوليت و خفاء بماند.  زيرا اين كار موجب مي
جايز است امام از بيان حكم سكوت كند ولي روا نيست برخالف حقّ بگويد زيرا  ،آري

  خواستند. لق مينفيس را براي بيان حقّ و هدايت خ دا، نفسرهبران دين خ
از زمان شيخ طوسي و بعد از وي، اخباريون اين نغمه را آغاز كرده و بسياري از 
اصوليين نيز از ايشان پيروي كردند. اخباريون گفتند جائز است امام در مقام تقيه حكم 

اخلالف  يلقنحن نُ «ين را كتمان كرده، خالف آن را بگويد!! اينان به كالم امام دواقعي 
افكنيم تا دشمنان گردن  ما در ميان شما شيعيان اختالف مي = ؤخذ برقابكميُ  كم كيالبين

                                                           
ناگفته نماند كه مجلسي به سبب تعصب شديد مذهبي، بسياري از روايات  ـ 138، ص 8بحاراألنوار، ج  -1

 را به بهانه تقيه توجيه كرده و به اين سخن خويش ملتزم نمانده است!
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اند كه مراد امام اين است كه ما در  اند، و چنين تصور كرده استدالل كرده» شما را نگيرند
گوييم تا  بيان احكام خدا ضد و نقيض و براي هر فرد و گروهي يك نوعي سخن مي

كام را از ما مختلف شنيده، هر يك مخالف آن ديگر فهميده و شما كه شيعه هستيد، اح
يد و برايتان خطري به وجود آيد. در امعتقد باشد، تا دشمن نداند كه شما پيرو يك امام

كننده باشد و  آيد كه رهبر و رهنما گمراه صورتي كه مراد امام اين نبوده وگرنه الزم مي
ار نيست] حضرت نفرمود ما در بيان احكام اين محال است [و با مقام هدايت خلق سازگ

 افكنيم تا جان شما محفوظ باشد! مراد وي ايجاد خالف در خدا ميان شما اختالف مي
نامعلوم گردد نيست. غرض امام از كالم فوق اين است كه  ، مكتوم وين كه حقّدمسائل 

ظاهر و ميان دهيم كه در  زيستند) دستور مي آنان كه در عصر امام مي= به شما شيعه (
ل نشويد و در اجتماع با هم اظهار اتّفاق و داشتن مردم با هم متّحد و همصدا و متشكّ

هدف مشترك نكنيد تا دشمن بيدار نشود و فكر نكند شما حزبي تشكيل داده و روزانه 
ها را  آن را گسترش داده، و بناي مخالفت با دستگاه ظلم و استبداد و مبارزه با طاغوت

ا را شناسايي كرده، بگيرند و بكشند يا زندان كنند و از پيشرفت حقّ و شم داريد و
توان گفت كه  عدالت و شكست بنيان جور و طغيان جلوگيري نمايند. و إلّا چگونه مي
براي خود و  رمراد از حديث فوق آن است كه ما به منظور حفظ جان [و احتراز از خط

دهيم!! زيرا واجب و  تلف و متفاوت ميحكام دينِ آخرين، فتاواي مخااصحابمان] در 
[تا بر خلق اتمام حجت شود و  الزم است كه احكام دين تا روز رستاخيز محفوظ بماند

مردم از شناخت راه سعادت محروم نمانند] أئمه نيز از بزرگترين حافظان و دوستداران 
ت و سالمت دين حقّ را بگويد، صحنكند و غيراند، اگر امام حقّ را بيان  دين پروردگار
ي بين فّاظ و مدافعين دين حتّرود و آيا دين به جز احكام است؟ پس اگر ح از دست مي

اي كه مانع از اشتباه و  لهي بدهند و قرينهااصحاب خويش، فتواي ناموافق با شريعت 
تواند حقّ  ترديد باشد در كالمشان قرار ندهند اكنون كه نبوت خاتمه يافته، چه كسي مي

  را براي مردم بيان كند؟ [و مانع اختالف أمت شود؟]. صريح
كه كند، خود قاعده و اصلي شد  اين عقيدة [خطا] كه امام در بيان حكم خدا تقيه مي

آنها را بر  چ دليل متقني]، يكي يا چند تا ازحديث [بدون هي مقام تعارض دو يا چند در
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صلوات اهللا  ـ ديامامان ه خدا وولاصلي كه رسشده كه كمتر بهسبب  تقيه حمل نمايند و
اند، توجه بشود.  ودهبراي شناختن حديث درست [از نادرست] تعيين نم ـو سالمه عليهم 
خدا عرضه يقيني رسول يث را بر كتاب خدا و سنّت قطعي واست كه حدآن اصل اين

ز احكام و از اين دو چيز صحت و سقم حديث را بشناسند و بر اثر آن بسياري ا )1(كنند
يا در بوتة ابهام باقي ماند و يا دچار تحريف و انحراف گرديد، در حالي كه تقيه در بيان 
احكام چنانكه باالتّفاق براي پيغمبر جائز نيست براي امام نيز معقول نيست زيرا قول او 

  .لي يوم القيامإنام أسند و حجت است بر كافّة 
خواسته است » استبصار«كه در  زمان شيخ طوسي اي از اخبار بر تقيه از اما حمل پاره

از اين طريق بين آنها جمع نمايد، شيوع يافت. بسياري از جموع شيخ دليلي از اخبار 
ة و برخي از آنها موجب طرح هر دو حديث شده است. بعد از عصر شيخ عد ندارد

ف مصلحت كثيري در حمل بعضي از اخبار بر تقيه، از او تبعيت نمودند و اين برخال
دين و ضد فائدة وجود امام است و هم نقض غرض از ضرورت نصب او جهت رهبري 

براي تثبيت اين قاعده صريحاً وظيفة امام را روشن ساخته  صاكرمأمت! چنانكه پيامبر 
حيمل هذا العلم من كّل خلف عدوله, ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني « :فرمايد و مي

كشند تا  علم دين) را بر دوش مي= نسلي عادالنش بار اين علم ( = از هر هلنيوتأويل اجلا
يان و خودرأيي نادانان [كه گرا زدن باطل ب آن را از گزند تحريف غلوكنندگان و برچس

نيز از حضرت » ابوالبختري. «»محفوظ بدارند ]كنند ميرا بر وفق مذاق خود تفسيراحكام
فانظروا علمكم هذا عّمن تأخذونه « :فرمايد حديثي ميروايت كرده كه در ضمن  صادق

فإّن فينا أهل البيت يف كل خلف عدوالً ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل 
. پس هر گاه ائمه در بيان حكم شرع تقيه كرده و آن را مكتوم داشته و يا »اجلاهلني

خود را ترك كرده و امت را به راه آيد كه وظيفة حتمي  خالفش را بگويند، الزم مي
  ضاللت سوق داده باشند!

                                                           
 .فرمود سنّت غيرمفرِّقه همان كه علي -1
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احكام خدا جائز است پيشواي دين تقيه كند و در كتاب و سنّت، هيچ دليلي بر اينكه 
را بر خالف حقّ و واقع بگويد، تا جان خود و يارانش را از خطر حفظ نمايد، وجود 

و عقل، ولي در موضوعات، نه ندارد. آري، تقيه در دين هست، به حكم كتاب و سنّت 
د أكيد چيزي جز ابالغ دين الهي به بشر و جِ صاكرمدر بيان احكام. آيا وظيفة رسول 

و سعي شديد، در اين هدف عالي و مقصد متعالي بوده است؟ مگر عترت اطهارش كه 
ت خستگيبه اعلي مدارج كمال رسيدند جاليناپذير آنان در پيروي از شيوة  ز به سبب فع

، چيز ديگري بوده است؟ مگر اينان بيهاي او در تبليغ ماجاء به النّ رسول و اجراي برنامه
فّاظ واقعي شريعت قرار ندارند؟ و مگر در رأس پيشتازان، در بذل جان براي در صدر ح

ِ َمرَۡضاِت ٱ يَۡشِي نَۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء  َمن َومَِن ٱلَّاِس ﴿پيشبرد حقائق قرآن و در صف مقدم  َّ﴾ 
  مستقرّ نيستند؟

دهد مجاهد در ميدان كارزار براي حفظ جان از مقابل دشمن فرار  قرآن كه اجازه نمي
   :فرمايد كند و مي

َها َيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِيَن َءاَمُنوٓ ٱأ ْ إَِذا لَقِيُتُم لَّ ْ زَحۡ ٱا ِيَن َكَفُروا َ تَُولُّوُهُم فٗ لَّ  ٱا فَ

َ
َوَمن  ١٥بَاَر دۡ ۡل

َّ ُمَتَحّرِفٗ  ۥٓ ُدبَُرهُ  ئِذٖ مَ يَوۡ  يَُولِِّهمۡ  ِ وۡ إ
َ
ٰ  ا ّلِقَِتاٍل أ َ ِ ا إ ً ٓ  َفَقدۡ  فَِئةٖ  ُمَتَحّيِ ِ ٱّمَِن  َء بَِغَضبٖ بَا َّ

 
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱَس َوبِئۡ  ُه َجَهنَُّمۖ َو  ]١٦−١٥ :نفالاأل[   ﴾َمِصيُ ل

د كه بر شما هجوم يشو ايد، هرگاه با كافران مواجه مي اي كساني كه ايمان آورده«
نها پشت كند، مگر به آآورند، پس بر آنها پشت مكنيد و هر كس در آن هنگام بر  مي

؛ حقّا به غضب الهي )از مجاهدين(قصد جابجايي نبرد يا پيوستن به گروهي ديگر 
  ».گرفتار آمده و جايگاه او جهنّم است و چه بدجايگاهي است

   :فرمايد و نيز مي
ْ ثۡ ٱفَ  فَِئةٗ  إَِذا لَقِيُتمۡ ﴿  ]٤٥ :نفالاأل[  ﴾بُُتوا
  ».هرگاه با گروهي از دشمن مواجه شديد پايداري كنيد«

گرفت و از  ها از دشمن فاصله نمي [ديني كه پيامبرش براي حفظ جان در جنگ
 ديگران به دشمن نزديكتر بود، چگونه ممكن است بگويد براي حفظ جان از گفتن

كفّار و دشمنان  فع شرّز دحقايق شرع خودداري كنيد] در صورتي كه غرض از جهاد، ج
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دين، كه در حقيقت اعداء بشرند و اعالء و ترويج احكام خدا چيز ديگري نيست و 
نيزه و شمشير  ل بود، به مراتب از جهاد بامحو ـالم عليهم الس ـكاري كه به عهدة امامان 

ا احتمال آنكه ايشان به منظور حفظ جان، بنيان اسالم ر آيا ،اين وصف باالتر است. با
  متزلزل سازند، يك تخيل غلط و تصور اشتباه، بيشتر است؟!

اند به موافقت اخبار با رأي  بر تقيه استدالل كرده اخباراينكه فقهاء به منظور حمل 
گشا نيست] زيرا صرف موافقت حديث با رأي عامه،  عامه، كاري بيهوده است [و مشكل

توان چنين ادعا  ه است. چگونه ميدليل آن نيست كه حديث به منظور تقيه صادر شد
كرد حال آنكه [قسمت اعظم] أحكام دين ميان تمامي مسلمين مشترك است و در غالب 
مسائل، قول شيعه با بيش از يكي و يا الأقل يكي از فقهاي عامه موافق است. به كتاب 

مسائلي  اممر بر شما آشكار شود. اابنگريد تا حقيقت  تأليف عالمة حلّي »تذكرة الفقهاء«
علماي عامه موافق نبوده، از كه شيعه در اعتقاد به آنها منفرد است و با هيچ يك از 

[در اصول و فروع] چنان خورشيد در دل آسمان بر كلّية  تا روزگار ما هحضور ائمعصر
  نظر آشكار بوده است. اهل

ويض بل أمر بني ال جرب وال تف«ي با ذات و يا مسألة مسائلي از قبيل عينيت صفات بار
.. و يا حلّيت نكاح متعه و ترتيب و اسلوب ..و مسأله حسن و قبح عقلي و »األمرين

تعصيب در ارث و وجوب  وضو و عدم تحقّق سه طالق در يك مجلس و مسألة عول و
در اذان و اقامه و بدعت بودن گفتن  »العمل خري ّي عىلح«طواف نساء در حج و گفتن 

در اذان صبح و حرمت قياس و استحسان در احكام و وجوب أخذ  »ومالصالة خري من النّ «
  )1( أحكام از سماع و ساير مواردي كه در اصول و فروع با مذاهب ديگر همراه نيستند.

                                                           
بوده بقيه مذاهب اسالمي و خالف  يتائمه اهل ب ي يژهذكر كرده كه آنها و ياهللا غرو يتكه آ يليمسا -1

 ، برخينده انداشت يمخالفت مسلمانانبا  يزن يلمسا يندر ا يتائمه اهل ب يرامحل نظر و اشكال است، ز
اختالفات را بوجود آورده و  ينا يشانو نسبت دادن آنها به ا ياتبودند كه با جعل روادروغگو  يانراو

 دامن زدند.
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اساس است. زيرا اگر تقيه در  حكام معني ندارد و قولي بياپس ثابت شد كه تقيه در 
ن، يعني مسائلي كه همواره آديم و نظاير مسائلي كه ذكر كر بود، در اين موارد جائز مي

كّام دائماً در شد و ح صادر مي ‡بسياري از أئمه احاديثتوجه مخالفين بوده،  مورد
گذاري در دين و مخالفت با جماعت مسلمين، و  ساختن آنان به بدعت مقام متّهم

اين حال از با  ـكردند  چنانكه در مواردي چنين نيز مي ـآمدند  دستگيركردن آنان برمي
هيچ يك از ائمه كالمي نقل نشده كه امام در اين مسائل تقيه كرده و ظاهراً غير از عقيدة 

  .خويش گفته باشد
شد كه كنيد كه چگونه اين مسائل چنان از جانب آنها، شايع و منتشر  آيا مالحظه نمي

 لاهدي باقي نماند كه مذهب يترد مؤالف شك و مخالف و براي دوست و دشمن و
  .مذاهب ديگر موافق نيست و در آنها متفّرد است بيت در اين مسائل و نظاير آن با

بايست در امثال اينگونه مسائل، آرائي، مخالف  بود، مي پس اگر تقيه جائز مي
شد نه در مسائلي كه در آنها با رأي بيش از يكي و  مذهبشان از آن بزرگواران صادر مي

اند. زيرا وجود حتّي يك موافق با رأي حقيقي  توافق داشتهقلّ يكي از فقهاي عامه ايا ال
رسيد كه امام با فالن  [زيرا چنين به نظر ميآنان، موجب گشايش و راحتي كارشان بود 

بيت نبوده، موافق است] و اين قويترين دليل است بر اينكه  اهلعالم كه از پيروان 
اند. زيرا كه در اين مورد [يعني در  هكرد در بيان حكم الهي به هيچ وجه تقيه نمي ‡ائمه

انداختن مردم در  كردن فريبكاري در دين و باعث به اشتباه مورد بيان حكم شرع] تقيه
  .كردنشان از راه آشكار حقّ است شريعت الهي و گمراه

ديگر آنكه چه مانعي بود اگر امام هنگامي كه در حضور دشمنان و مخالفين از او 
رت قصد حفظ جان خود يا يكي از پيروان خويش را داشت، شد و آن حض سؤالي مي

سكوت كرده و يا در جواب بفرمايد مگر فالن در نظر تو فقيه و عالم نيست؟ از او 
بپرس و مرا رها كن، زيرا من در ميان مردم به فقاهت و فتوي مشهور نيستم و يا [پاسخ 

[كه امام هم سخني خالف  اين سؤال را روز ديگر خواهم گفت] و امثال اينگونه سخنان
  حقّ نگويد و هم خود و يا اصحابش را از خطر برهاند].
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دانستند  عالوه بر اين، بسياري از عامه خصوصاً سالطين و رؤساء و علماي ايشان مي
اي از مسائل با مذهبشان موافق نيست و از اين رو ديگر  بيت در پاره اهلكه مذهب 

  .ودي نداشتنيازي به تقيه نبود و اين كار س
تقيه در بيان احكام، باألخص از كسي كه كالمش حجت است و مورد توجه  ،بنابراين

 چ راه ديگري موجود نباشد] فقط درقرار دارد، جايز نيست و تقيه [و در صورتي كه هي
نيست زيرا  ‡ائمه م جواز تقيه فرقي ميان پيامبر و.. اما در عد..موضوعات جائز است

در بيان حقائق شرع تقيه  قيه بر پيامبر جائز نيست، بر امام نيز جائز نيست كههمچنانكه ت
شوند و  [حيران و] گمراه مي رت مردم از راه راست منحرف شده وصو اين غير كند. در

ت مهادي أمضت و مهلك بندگان ميلّ أمشود!! پس امام كه در بيان احكام نجي خلق م-

لحاظ است، به است، قائم مقام و جانشين پيامبر راد الهيچنانكه نازل شده و م حقّ
تارك فيكم  إين :فرمودندارد. چنانكه پيامبر تفاوتي پيامبر تكليف با موقعيت و وظيفه و
  .الخ .الّثقلني...

كنند، جائز باشد، به صرف  عالوه بر اينها، اگر تقيه در احكام چنانكه فقها ادعا مي
ماند، خصوصاً كه  باقي نمي احاديثوثوق و اعتمادي به اكثر  پذيرش احتمال تقيه هيچ

اند و من  ه باشد، شرط نكردهاي واضح كه دالّ بر تقي در حمل روايت بر تقيه وجود قرينه
اي باشد كه داللت كند امام تقيه كرده و  ام كه مشتمل بر قرينه تاكنون به حديثي برنخورده

  (انتهي كالم غروي). ))...است. مدلول كالمش منظور واقعي او نبوده
كنند  يابيم اكثر قريب به اتّفاق مواردي كه علما ادعا مي با توجه به مطالب فوق درمي

روايتي محمول بر تقيه است، موضوع روايت مشمول تقية حرام است و قابل پذيرش 
روايات ديگر حتّي در غير موارد تقية حرام نيز ادعايشان با  ،نيست. اما عالوه بر اين

امام  :گويد كافي كه مي 128المثل در مورد روايت سيزدهم باب  سازگاري ندارد. في
امام تقيه كرده است تا حكومت وقت  :گويند صادق در مورد پنج تن وصيت كرد، مي

جانشينش را نشناسد و جان امام محفوظ بماند. گرچه اين مورد از موارد تقية حرام 
كافي آورده موافقت ندارد زيرا بنا بر  120كه كليني در باب  نيست ولي با رواياتي
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روايات اين باب امام چنان مشهور است كه چون وارد شهر شوي حتّي اگر از كودكان 
  !فالن به فالن :گويند بپرسي امام قبلي به چه كسي وصيت كرده؟ مي

تّه مخفي نماند اگر امام چنين مشهور است ديگر تقيه چه سودي دارد؟! الب :پرسيم مي
را  120را ضعيف دانسته اما روايت اول و پنجم باب  128كه مجلسي روايت باب 

  ارزيابي كرده است.» حسن«صحيح و روايت دوم باب مذكور را 

  احاديثی که به اين باب مرتبط است
قيه اند اين بهانه كه امام ت اي از جاعلين دريافته توان دريافت كه عده به اندك تأملي مي

اند،  كند براي اشاعه و تثبيت فتاواي خالفي كه به نام ائمه در ميان مسلمين انتشار داده مي
اند تا  كافي نيست لذا به منظور تحكيم بيشتر اباطيل خويش روايات ديگري جعل كرده

از طريق آنها روايات خالف قرآن و سنّت خويش را به اسم ائمه كه نزد همگان محترم 
ه مردم عرضه بدارند و بگويند الزم نيست امام در اظهار رأي به قرآن و سنّت اند، ب بوده

و امام است و  صملتزم و مقيد باشد زيرا اصوالً امور دين و شريعت به اختيار پيغمبر
  كافي گرد آورده است. 110به آنها واگذار شده!! كليني اينگونه روايات را در باب 

مناسب ديدم كه ـ برخالف تحرير قبلي  22جهت ارتباط روايات مذكور با باب به 113
را در همين جا بياورم و  110، روايات باب 23اين كتاب ـ پيش از پرداختن به باب 

  جا بررسي شود: احاديث آن در همين
اهللا  رسول إىلفويض باب التّ = (است » واگذاري امر دين به پيامبر و امامان«عنوان اين باب 

اين باب مشتمل بر ده حديث است كه مجلسي سند اول  ،يف أمر الّدين) ة األئمّ  وإىل ص
روايت نخست را مجهول و سند دوم آن را صحيح دانسته، روايت سوم را صحيح و سند 

ه است!! اما داول روايت پنجم را موثّق، همطراز صحيح و سند دومش را صحيح شمر
  .اين باب را صحيح ندانسته و نپذيرفته است احاديثاز  هيچ يك» بهبودي« استاد
دربارة سند دوم اين حديث صحيح » مجلسي«به نظر ما قول  - 10و  9و  1حديث  *

كه نامش در سند اين » احمد بن محمد برقي«نيست و سند مذكور اعتبار ندارد زيرا 
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م آمده قابل اعتماد روايت و در روايت سوم و دومين سند روايت پنجم و در روايت شش
و سند دوم،  . البتّه توجه داشته باشيم كه سند اول، روايت را به امام صادق)1(نيست

اسناد داده است! سند حديث نهم و دهم نيز به قول مجلسي  روايت را به امام باقر
خداوند امر دين را به  :گويد كه امام گفته مجهول است. متن دو حديث اول و نهم مي

واگذار نمود و به اين  واگذار فرموده و آن حضرت نيز امر دين را به علي صبرپيام
   :آيه استشهاد كرده است

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ ٱُكُم َءاتَ ْ ٱُه فَ َعنۡ  ُكمۡ لرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَه  ]٧ :احلرش[  ﴾نَتُهوا
  ».داريدهر چه پيامبر به شما عطا فرمود بگيريد و آنچه از شما بازداشت، از آن دست ب«

مانند اموال  ـآيد  و غنائمي است كه بدون قتال به دست مي» فَيء«آية فوق مربوط به 
اينگونه اموال به حكم شرع در اختيار پيامبر و زمامدار مسلمين است و  ـ» ضيرالنّ بني«يهود 

.. ندارد. آيه خطاب به مؤمنين .هيچ ارتباطي با مسائل شريعت و بيان حقائق دين و افتاء و
ٓ ﴿ :كه در صدر همين آيه فرموده - » ءيفَ«در امور مربوط به  :فرمايد يم ا فَآَء  مَّ

َ
ُ ٱأ َّ  ِ ٰ رَُسوِل َ  ۦَ

ۡهِل 
َ
ها عايد  ء] از اموال ساكنان آن قريه [به صورت فيى وندآنچه خدا« ﴾...لُۡقَرىٰ ٱمِۡن أ

آن چه از شما بازداشت، ازگيريد و آنهر چه پيامبر به شما عطا فرمود، ب ـ »...پيامبرش گردانيد
فرماني كه رسول به = هر ما أمركم الّرسول فأطيعوه«دست بداريد، به همين سبب آيه نفرموده 

كند بگيريد. چنانكه مالحظه  بلكه فرموده آنچه رسول به شما اعطاء مي» شما داد اطاعت كنيد
ن سخني نگفته است. فرمائيد اين آيه ارتباطي به مقصود روايت ندارد و قطعاً امام چني مي

فكان له أن ُيعطی ما شاء َمن شاء « :فرموده حتّي بنا بر حديث دهم همين باب امام صادق
چه بخواهد به هر كه بخواهد اعطاء كند و از هر كه توانست هر = پيامبرميويمنع َمن شاء 

اي  هو در حديث مذكور سخن از دادن و ندادن است و هيچ اشار» خواهد بازدارد و ندهد مي
به اينكه امر دين و احكام شريعت به پيامبر واگذار شده و او هر گونه بخواهد احكام دين را 

  كند. ديگر اين باب را تأييد نمي احاديثهم دگويد، به ميان نيامده، از اين رو حديث  مي

                                                           
 كتاب حاضر. 919و  100براي آشنايي با وي رجوع كنيد به صفحه  -1
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كند كه  با توجه به مراتب باال، بطالن آنچه كه در آخر حديث اول و نهم ادعا مي
شود. زيرا اصوالً در  اختيار خود را در أمر دين به ما تفويض كرد، واضح مي نيزپيامبر 

  .قرآن اثري از تفويض امر دين به پيامبر و ديگران نيست
ايم؟!!  ما بين شما و خدا واسطه :كرده كه امام فرموده در آخر حديث اول نيز ادعا

فرموده و آنها را به بندگان پس چرا خداوند كريم در قرآن از واسطه ذكري ن :پرسيم مي
   :خويش معرّفي نكرده بلكه فرموده

 ]٦ :فصلت[  ﴾هِ اْ إَِلۡ َتقِيُموٓ سۡ ٱفَ  ﴿
  ».مستقيم به سوي او توجه كنيد«

مشابه اشكاالت ديگري نيز دارد كه به هنگام بررسي  احاديثالبتّه اين حديث و 
  بعدي به آنها نيز اشاره خواهيم كرد. احاديث

اهللا  تتأليف آي» مغرب« رة اين حديث مطالبي را كه از كتاب شريفدربا - 2حديث  *
كه اميدواريم به نشر آن توفيق يابد و مردم ما  ـ سيد محمدجواد موسوي غروي اصفهاني

   :آوريم ايم، با اضافاتي ناچيز وتصرّفي اندك مي شت كردهايادد ـمند شوند  از آن بهره
روايت كرده، وي فاسدالمذهب و ضعيف بوده و » موسي بن أشيم«اين حديث را 

به عذاب » أبي الخطّاب«هايي كه با  من بر بدن :فرمود آورده است كه امام صادق» كشّي«
او با رفيقش  :را نام برد و فرمود» ابن أشيم«. سپس مخور دوزخ گرفتار شدند، افسوس مي

كردند و  آمدند و از مسائلي سؤال مي ا ميبن ميمون نزد م ص[شايد جعفر بن ميمون] و حف
رفتند و او برخالف قول من  مي» أبي الخطّاب«گفتم، سپس نزد  پاسخ ايشان را به حقّ مي نم

  .)1(گذاردند گرفتند و قول مرا وامي را مي» الخطّاب أبي«گفت. آنان گفتة  مي
رهبرش كسي بوده بوده، يعني » ابوالخطّاب«فرماييد وي از پيروان  چنانكه مالحظه مي

ده است. طبعاً چنين كسي با ش شيطان بر او نازل مي :كه امام او را لعن كرده و فرموده
  كند. چنان رهبري، از اسناد هيچ دروغي به امام ابا نمي

                                                           
 .294و  293رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -1
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از » مابن أشي«آيد كه نخست  با نظري به متن حديث، خصوصاً از آخر آن، برمي
سؤال نموده سپس سه شخص ديگر از همان آيه اي كه ذكري از آن به ميان نياورده،  آيه

اين قضيه را » ابن أشيم«تا پايان اين خبر به روشني پيدا است كه  آغاز زا اند. پرسيده
ساس جلوه ا را بي جعل كرده و منظورش اين بوده كه به كلّي اخبار حضرت صادق

را كه به » قتاده«وذيانه تا غيرمستقيم و م ،دهد و آنها را بر تقيه مبتني سازد نه حقّ مسائل
اختالف است و به قول او در يك واو يا مشابه  گفتة وي سخنانش به يك روش و بي

ترجيح دهد، بلكه او را عالمي متين و  كند، نه تنها بر حضرت صادق آن، خطا نمي
  را برعكس!! مبين حقائق دين بشناساند و حضرت صادق

ل چند نوع تفسير متعارض و متناقض است، كدام اي كه قاب آيه :أوالً :پرسيم اكنون مي
اي در  يه را ذكر نكرده تا ديگران هم بدانند؟! در صورتي كه همچو آيهآآيه بوده؟ و چرا 

  هيچ جاي قرآن وجود ندارد!
آيند و همه از تفسير يك آيه سؤال  چگونه در ساعت معيني چند تن متعاقباً مي :ثانياً

از اين بابت » ابن أشيم«ند؟ از اصحاب يا از مخالفين؟ چرا كنند؟ اينان چه كساني بود مي
  سخني به ميان نياورده و اين امر را مبهم نهاده است.

چه شد كه وقتي شخص دوم آمد و امام برخالف پاسخ قبل به او جواب داد،  :ثالثاً
قلبش آرام اند، اما هنگامي كه به سومي پاسخ داد،  قطعه كرده گويي قلبش را با كاردها قطعه

يافت؟! اگر او چنان تقرّب و آشنايي با امام داشت كه در آخر حديث فقط او را مخاطب 
نداد؟ و اگر با امام  تقيهكند، چرا از همان جواب دوم احتمال  نمي هسازد و از او تقي مي

آشنايي زيادي نداشت، چرا با جواب سوم بر همان عقيدة اولية خود باقي نماند؟ آيا جز 
را استوار سازد،  كردن حضرت صادق ين است كه وي خواسته با اين بيان، مسألة تقيها

  اخبار امام را مسجل گرداند؟ قساختن مطل اي كه منظور او بوده، يعني متزلزل تا نتيجه
كه به حضرت صادق نسبت داده كه به سليمان  استدالل به آية سليمان :رابعاً
ٓ َهٰ ﴿ :وحي شد وۡ  ُنۡ مۡ ٱفَ ُؤنَا َذا َعَطا

َ
مۡ  أ

َ
غرضش اين بوده كه  ]٣٩ :ص[ ﴾ ِحَسابٖ بَِغۡيِ  ِسۡك أ

علم نعمت الهي است و به ما عطا شده و خداوند ما را  :امام را متّهم سازد كه فرموده
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مخير ساخته كه اگر بخواهيم به مردم بياموزيم و اگر  همانند حضرت سليمان
ه و به اَشكال مختلف ايشان را از علم نخواهيم از تعليم آن به مردم خودداري نمود

  محروم كنيم و در وادي جهل و باطل سرگردان سازيم!!!
يافته و به طور ضمني با اين  با اين حديث به هدف ديگري نيز دست» ابن أشيم«ديگر آنكه 

دهد كه از آيات  نحوه استناد و استدالل امام به آياتي كه مقصود نيستند، امام را چنان جلوه مي
  كرده و يا با قرآن ناآشنا بوده است!! رآن، به صورتي ناموجه استفاده و يا سوءاستفاده ميق

ي داشته كه با يك يطوال بوده و در جعل و افتراء يد لّضشيطاني م» ابن أشيم«حقّا 
را نشانه گرفته تا شخصيت واالي او را  صتير، از جهات عديده صادق آل محمد

باطيل جلوه دهد. بعيد نيست ادين و ناشر  او را محرّف كتاب و  ـنعوذ باهللا  ـبكوبد و 
  اند، از همين قماش باشد. كه در كتب رجال مجهولش شمرده» علي«درش ابر

كه با  از جعل حديث مذكور اين است» ابن أشيم«يكي ديگر از مقاصد  ً:خامسا114
معرّفي كند زيرا مدعي است كه  صادقشيطنت و تزوير، خود را از خواص حضرت 

ها حضور  امام به من و سه نفر ديگر، چندگونه مختلف پاسخ داد و من در همة جواب
گفت،  حضور من مي  اهاي مخالف ب مالحظه نكرده و پاسخ داشتم و از اين ادعا كه از من

د كه از من تقيه رسان گيرد كه من از خواص اصحاب امام بودم و ضمناً مي اين نتيجه را مي
خدا به سليمان » ابن أشيم«يا  :كرد، چنانكه در آخر خبر تنها به او خطاب كرده، گفت نمي

 39 يةآگيرد كه امام با استنباط نابجايي كه از  . وي نتيجة ديگري هم ميالخ. ...وحي نمود
ه هم نبوده و در هر جا هرد سورة صاد كرد، در سخنانش مقيبود،  چه بدان مايلبه تقي

  .(انتهي كالم غروي)گفت و به موافقت با حقّ و واقع كاري نداشت!  مي
كاذيب اتوجه كنيم تا ببينيم آيا ارتباطي با  اكنون الزم است به آية سليمان :سادساً

   :فرمايد دارد يا خير. قرآن مي» مشيأابن «
َّ يَٗك ِ ُملۡ  ِ وََهۡب  ِفرۡ غۡ ٱقَاَل َرّبِ ﴿ حَ  

َ
نَت  ِديۖٓ َبعۡ  ّمِنۢ  دٖ َبِغ ِل

َ
ۡ ٱإِنََّك أ اُب ل  ٣٥وَهَّ

رۡ  مۡ لّرِيَح َتۡ ٱنَا َلُ فََسخَّ
َ
ِ رِي بِأ ٓ  ۦرِه َصاَب ًء َحيۡ رَُخا

َ
َيٰ ٱوَ  ٣٦ُث أ ٓ لشَّ ا  ءٖ ِطَي ُكَّ َبنَّ

نَِي ِف  ٣٧ وََغوَّاٖص   ٱَوَءاَخرِيَن ُمَقرَّ
َ
ٓ َهٰ  ٣٨َفاِد ۡص ۡل وۡ  ُنۡ مۡ ٱُؤنَا فَ َذا َعَطا

َ
مۡ  أ

َ
 بَِغۡيِ  ِسۡك أ

 ]٤٠− ٣٥ :ص[  ﴾ابٖ  َٔ َن َم وَُحسۡ  َفٰ ِعنَدنَا لَُزلۡ  ۥنَّ َلُ  ٣٩ ِحَسابٖ 
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مرا بيامرز و ملك و سلطنتي مرا ارزاني فرما كه پس از  ،پروردگارا :سليمان عرض كرد«
اي، پس باد را رام او ساختيم كه به  من هيچ كسي را نسزد، همانا تو بسيار بخشنده

شد و از ديوها هر بنّا و غواصي را  خواست روان مي م به هر جا كه ميفرمانش نرم وآرا
با ديگراني كه با پايبندها به هم بسته بودند [رام او ساختيم و فرموديم:] اين است عطا 

خواهي منّت نه [و آزاد ساز] و يا [تحت فرمان  و بخشش ما، هر كه [از ايشان] را مي
  ».مان] را در پيشگاه ما تقرّب و نكوفرجامي استخويش] نگاهدار، هر آينه او [= سلي

با اسم  ، عطاي الهي به حضرت سليمان39فرماييد در آية  چنانكه مالحظه مي
ساختن شياطين و  يعني عطاي الهي همان تسخير باد و مطيع مشخّص شده،» هذا«اشارة 

بودن جنّيان،  مطيع بودن باد و جنّيان است كه در آية قبل ذكر شده، پرواضح است كه رام
 39حساب به كسي بخشيد يا نبخشيد! به همين سبب در آية  چيزي نيست كه بتوان بي

بكار رفته كه در » امنن«. استعمال شود لفظ ...و» منح«و » عطاء«، »هبه«به جاي آنكه مادة 
   :فرمايد قرآن كريم براي آزادسازي اسراء استفاده شده و قرآن مي

﴿ ۢ ا َمنَّ ٓ  دُ ا َبعۡ فَإِمَّ ا فَِدا  ]٤ :حمّمد[  ﴾ءً مَّ
  ».فديه رهايشان سازيد و] يا فديه بستانيد [و آزادشان كنيد] پس از آن يا منّت نهيد و [بي«

سورة صاد، اين وجه را نيز آورده و نوشته  39البيان ذيل آية  شيخ طبرسي در مجمع
مت بخش و نع خواهي كه بر هر يك از ديوها كه ميهمانا معناي آيه آن است « :است

خواهي در بند نگاهدار و او را در كاري كه  آزادش كن و يا هر كه از ايشان را مي
  .)1(»تواند، بكار گير و در اين كار بر تو باكي نيست مي

ر است كه براي عطا و آميز قرآن كريم بسي دو توجه داشته باشيم كه از بالغت اعجاز
، أما اين تعبير براي آزادسازي )2(فاده كنداست» نهادن  منّت«خدا، از تعبير سخاي پيامبر

 12خصوصاً با توجه به آيات  ـاند  كساني كه با پايبند براي خدمت وي بكار گرفته شده
  ).849كامالً بليغ و مناسب است. (همچنين ر. ك. ص ـسورة سبأ  14تا 

                                                           
ن عمله مِ  يفوثاقه ورصفه  يف مهمن شئَت  نْ مَ  مسكأو أياطني بإطالقه ن الّش مِ  ن شئَت مَ  عىلم عِ نْ أَ عنی فَ املَ  نّ إ -1

 فيام تفعله. كحرج عليغري
 نهادن در مقام اعطاء و انفاق را نهي فرموده است. خصوصاً كه قرآن كريم منّت  -2
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گرچه وجه مذكور به اندازة وجهي كه  ـد ان البتّه چون وجه ديگري نيز براي آيه گفته
اما به  ـدر فوق ذكر شده، با قرائن موجود در آيه و آيات قبل و بعد سازگار نيست 

» مغرب«از كتاب  غروياهللا  ترا نيز به نقل از آي ظور اطّالع خوانندگان، وجه مذكورمن
  :كنيم نقل مي

بندة مطيع ما هستي و به اي سليمان، چون تو  :در وجه دوم، مراد اين است كه«
كني و عطايت بجا و امساكت بمورد  باشي و بر وفق اوامر ما عمل مي احكام ما واقف مي

 سي خواهند كه ممكن است تخلّفي ازخواهيم زيرا حساب از ك است، از تو حساب نمي
حسابي بر  ببخش و نگهدار، بدون اينكه« :او به وقوع پيوندد. پس معناي آيه اين است

   :باره توضيحي الزم استدراين» شد و مورد بازخواست قرار گيريتو با
شوق و اراده است، اگر حقيقت عدالت  نظر به اينكه اعمال اختياري انسان منبعث از

در وي ملكة راسخه گرديد، به مقتضاي اين ملكه و عادت، مستمرّاً ارادة عدل در افعال 
ايي كه براي آن آفريده شده، تي را در جنعم شود و هر دارد و از وي منفك نمياو وجود 

كند. مال را در جايي كه خدا به بذل و  مورد است امساك مي جا كه بيدهد و هر مي قرار
ورزد. كه  جا نهي فرموده، از صرف آن امتناع مينمايد و هر امر فرموده، انفاق ميعطا 
  .»موضعه غري لم وضعه يفموضعه والظّ  يف ءدل وضع اليشالع« :اند گفته

است وي را  تعالي در اين آيه كه در مقام بيان علو مرتبة حضرت سليمان خداي
ايم به  هايي كه در اختيار تو قرار داده دهد كه نعمت گونه مورد تمجيد قرار ميبدين

داني كجا بايد بذل و انفاق كرد و كجا امساك  مي لماًديگران بده و يا امساك كن، زيرا ع
ي ملكة عدالت هستي كه به مقتضاي آن هيچ جا از وظيفه تخلّف نمود. عمالً هم دارا

   :نمايي و اين آيه متضمن بيان علم و عمل سليمان است كه در وصفش فرموده است نمي
اٌب  ۥٓ ُد إِنَّهُ َعبۡ لۡ ٱَم نِعۡ ﴿ وَّ

َ
 ]٣٠ :ص[  ﴾أ

  ».كار است اي، همانا او توبه چه نيكو بنده«
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ِعنَدنَا لَُزۡلَفٰ  ۥَلُ  نَّ ﴿ :فرمايد نيز مي ـ 40يعني آية  ـخصوصاً كه در آية بعدي 
در حالي ». هر آينه او را در پيشگاه ما تقرّب و نكوفرجامي است« ﴾٤٠اٖب  َٔ وَُحۡسَن َم 

  يافت. كرد، تقرّب و نكوفرجامي نمي كه اگر او بذل نابجا و يا اسراف مي
ائمه) حق داريم احكام = ما ( استدالل و استناد به اين آيه براي اثبات اينكه ،بنابراين

خدا و تفسير آيات را مثالً در مقام تقيه، مختلف و گوناگون و برخالف واقع به مردم 
از جعل خبر همين بوده) بيجاست و آيه چنين داللتي ندارد » مابن اشي«بگوييم (مقصود 

ما، گويد. در حالي كه انبياء و اوصياء و عل چنين سخني نمي و هرگز امام صادق
و هدايت و ارشاد خلق است و  اهلمأموريتشان تبليغ حقائق و نشر علم و تعليم ج

داده و ـمأموريت خود را انجام ن ،ه اخالل نمايندـدر اين وظيف ـنعوذ باهللا  ـهرگاه 
   :گردند! چنانكه خداوند فرموده مبغوض و مغضوب عليهم مي

ٓ  بَّلِغۡ ﴿ نزَِل إَِلۡ  َما
ُ
ّبَِكۖ أ  ]٦٧ املائدة:[  ﴾ۥۚ َت رَِساَلَهُ َفَما بَلَّغۡ  َعۡل َتفۡ  ن لَّمۡ  َك ِمن رَّ

آنچه از پروردگارت به سويت نازل شده برسان كه اگر چنين نكني پيامش را «
  ».اي نرسانده

) كه به وي 3، حديث 78روايت شده (كافي، باب  حتّي حديثي كه از امام رضا
آيا بر شما واجب  :آري، گفته شد :گفت :مآيا بر ما واجب است از شما سؤال كني :گفتند

دهيم و  دادن با ماست. اگر بخواهيم پاسخ مي نه، جواب :است به ما پاسخ دهيد؟ گفت
يه منافات ندارد، زيرا در حديث نيامده كه آگشا نيست] و با  . [مشكل)1(اگر نخواهيم نه

كنيم، بلكه فقط اين ما اختيار داريم كه برخالف واقع، به نحو متضاد، قرآن را تفسير 
كند كه در بعض موارد ممكن است جواب ندهيم. يعني بر سبيل  معني را افاده مي

فعال كه از اندرت، هرگاه مصلحت در سكوت باشد، ولو به عنوان تقيه. زيرا تقيه در 
موضوعات است، براي امام نيز جائز است. آنچه جائز نيست تفسير كتاب يا بيان احكام 

كردن است، وظيفة نبي و  ي سؤالاهلجو واقع است. همانطور كه وظيفة هربرخالف حقّ 
أخذ اهللا  ما« :فرموده دادن است، چنانكه اميرالمؤمنين ب جوا  عالم، اوالً و بالذّات امام و

                                                           
 اند. آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«حديث مذكور به لحاظ سند ضعيف است و هر دو  -1
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ن اهالخدا عهد و پيمان از ج = مواعلِّ هل العلم أن يُ أ عىلأخذ  حتىموا هل اجلهل أن يتعلّ أعلی 
را فراگيرند نگرفت، تا اينكه از دانشمندان پيمان گرفت كه جهال را تعليم بر اينكه علم 

منقول است كه  در كافي از امام صادق). 478البالغه، كلمات قصار، شمارة  (نهج ».دهند
خواندم كه خدا از جهال عهد و پيمان بر طلب علم و دانش  در كتاب علي :گفت

و در كتاب  )1، حديث 11(كافي، باب هال گرفت م جنگرفت تا اينكه از علما پيمان برتعلي
  :عزيز آمده است

ۡهَل  َٔ فَۡس ﴿ 
َ
َ َتۡعلَُموَن  ّلِۡكرِ ٱلُٓواْ أ  ]٧, واألنبياء: ٤٣[النحل:      ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم 

   .»ذكر و دانش بپرسيد اهلدانيد از  اگر نمي« 
ّنام َهيلك إ« :ن گفتمران بن أعيبه ح در كافي مروي است كه حضرت صادق

» شوند نكردن هالك مي جز اين نيست كه مردم به علّت سؤال = النّاس ألّهنم ال يسألون
ب باشد، جواب جاوپس در صورتي كه به حكم خدا سؤال  )2، حديث 10(كافي، باب 

دادن نيز واجب خواهد بود. و إلّا چگونه ممكن است خداوندي كه كتمان آيات  درست
، از يك سو به بندگان ]١٧٤و  ١٥٩ البقرة:[لعنت شمرده و حقايق شرع را مستوجب 

سوي ديگر به جوابگويان بفرمايد اگر خواستيد  زبفرمايد براي دانستن حتماً بپرسيد و ا
  (انتهي كالم غروي) )1(پاسخ گوييد و اگر نخواستيد نگوييد و يا پاسخ غيرواقعي بدهيد!!

در جوابگويي و عدم جوابگويي) از بودن امام  ي را كه مضمون فوق (مخيراحاديثما 
اند از  مذكور عبارت احاديثكنيم.  آوريم و همين جا بررسي مي شود، مي آنها استفاده مي

  كافي. 78حديث سوم و ششم و هشتم و نهم باب 
اند حديث  صحيح ندانسته» محمدباقر«باب مذكور را هر دو  3) حديث شمارة الف
» الكافي صحيح«در را نپذيرفته وي آقاي بهبودي آنوثّق شمرده ولرا مجلسي م 6شمارة 

سورة  43نياورده است. اما متن هر دو حديث كامالً معيوب است، زيرا فقط ذيل آية 
را ذكر كرده ومعناي نادرستي به آن نسبت داده، در » انبياء«سورة  7و ذيل آية » نحل«

                                                           
سوره  39توان دريافت كه حديث مذكور كه در آن نيز به آيه  باال به سادگي ميطبعاً با توجه به مطالب  -1

 صاد استناد شده، به هيچ وجه صحيح نيست.
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ۡهَل ﴿نظور از ترين گواه است كه م حالي كه صدر هر دو آيه بهترين و قاطع
َ
 ﴾ّلِۡكرِ ٱأ

آيا بر  :پرسد در هر دو حديث سائل از امام مي ،كتاب است. عالوه بر اين اهلعلماي 
آري، اما بر ما واجب نيست كه به شما  :گويد ماست كه از شما سؤال كنيم؟ امام مي

  دهيم!! دهيم و اگر نخواستيم، جواب نمي جواب بگوييم بلكه اگر خواستيم پاسخ مي
راستي اگر امام حقايق دين را نگويد، پس فايدة امام چيست. و اصوالً اين كار 71

گردد كه بر مردم اتمام حجت نشود.  خالف هدف از ارسال رسل است و موجب مي
  نيز همين اشكال را دارد). 167باب  3و حديث  76باب  3ث ي(حد

بدان استناد  3سورة صاد كه در انتهاي روايت شمارة  39در مورد آية  ،وه بر اينعال115
در حالي كه در اينجا  »كهذا علمنا فامنن أو أمس« :آية مذكور نفرموده :گوييم شده مي

توان  ية مذكور در اين مقام نميآبحث از اعالم و تعليم حقايق شرع است و طبعاً از 
خواهي جائز است؟  ة ما ندارد. اصوالً آيا چنين تأويالت دلاستفاده كرد و ربطي به قضي

آيا ادعاي واگذاري امور و احكام دين به ائمه با قياس به تفويض رياست به حضرت 
  ايد؟! سليمان درست است؟ آيا شما با قياس موافق

اند! البتّه پذيرش  صحيح دانسته» محمدباقر«دو  را هر 9و  8) حديث شمارة ب11672
حديث از مجلسي بعيد نيست و ماية شگفتي نخواهد بود، اما ماية تعجب است كه چرا 

كه » احمد بن محمد برقي«اند با اينكه  آقاي بهبودي اين دو حديث را صحيح دانسته
كه حديث شمارة سه » وشّاء«شود، قابل اعتماد نيست.  نامش در هر دو حديث ديده مي

احمد بن محمد بن «و هشت را روايت كرده، راوي خرافات و غيرقابل اعتماد است. 
زماني كه در « :كند نيز راوي حديثي در تحريف قرآن است و ادعا مي» أبي نصر البزنطي

اي برخوردم كه  ن را گشودم به سورهقادسيه بودم امام رضا برايم قرآني فرستاد چون آ
توان به چنين  . طبعاً نمي)1(».. الخ.خوانند تر و بيشتر از آن چيزي بود كه مردم مي طوالني

  كسي اعتماد كرد.

                                                           
 .16، حديث 631، ص 2ج » كافي«و همچنين  492رجال كشّي، چاپ كربال، ص  -1
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نيز ادعا شده كه امام  9نيز عيوب دو حديث فوق را دارد. در حديث  8متن حديث 117
 بة:التو[» نفر«دادن بر ما واجب نيست و به آية  ب است اما جوابسؤال بر شما واج :گفته
استشهاد شده كه به ضرر مدعي است زيرا آية نفر بر لزوم انذار نافرين اطالق دارد.  ]١٢٢

حال چگونه ممكن است كه بيان حقائق و احكام شرع و انذار قوم، بر نافرين كه منحصر 
د اما بيان حقايق و احكام شرع بر پيامبر يا امام كه به فرد نيستند، به نحو مطلق الزم باش

باشند، الزم نباشد؟! در حالي كه اگر يكي از نافرين در  در زمان خود منحصر به فرد مي
انجام وظيفة خود قصور ورزد ممكن است فرد ديگري نقصان كار او را جبران كند اما 

يان حقايق و احكام شريعت محسوب پيامبر و امام منبع و مرجع منحصر به فرد اعالم و ب
ان ــتواند كار ايش شوند و اگر حقائق را در حد اتمام حجت بيان نكنند، ديگري نمي مي

ه نيز با ام اينگونه افراد در مورد تقيــو به همين سبب است كه احك .را بر عهده بگيرد
ة افراد معمولي تفاوت دارد.احكام تقي  

در انتهاي حديث بدان استناد شده نيز الزم است  سورة قصص كه 50در مورد آية 
بدانيم كه آية شريفه به هيچ وجه به اظهار يا عدم اظهار حقايق دين، مربوط نيست، بلكه 

تر از تورات و  كننده ) به مخالفين پيشنهاد شده كه كتابي هدايت49در آية قبل (يعني آية 
فرمايد اگر آنان اين پيشنهاد تو  ي) م50قرآن عرضه كند، سپس در آية منظور (يعني آية 

را نپذيرفتند، وبه سخن تو نيز گردن ننهادند، بدان كه در عدم پذيرش تعاليم تو از هوي 
شود كه درست به عكس ادعاي  معلوم مي ،كنند. بنابراين و هوس خويش پيروي مي

مساك از پيامبر از اظهار و ابالغ شريعت حتي به افراد تابع هواي نفس ني» احمد بزنطي«
   :فرموده 50كرد. به همين سبب در صدر آية  نمي

 ]٥٠ :قصصال[  ﴾َتِجيُبواْ لََك يَسۡ  فَإِن لَّمۡ  ﴿
  ».پس اگر تو را اجابت نكردند«

توان بكار برد. زيرا  و اين تعبير را در مورد كساني كه چيزي به آنها گفته نشده نمي
برابر امساك و  نه درچيزي است  اظهار مقابل دعوت و ابت و عدم اجابت دراج

عاري از  ـه المثل به سبب تقي في ـسكوت!! همچنين اگر كالمي كه به مخاطب گفته شده 
ت باشد، نميحقيقت و صح ت كرد. بنابراين توان وي را براي عدم پذيرش آن مذم
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توان  نادرست است و نمي به امام نسبت داده، كامالً» احمد بزنطي«واضح است كه آنچه 
   :110باب  احاديثا صحيح دانست. اينك بپردازيم به ساير حديثش ر

و سند خبر پنجم » احمد بن محمد برقي«سند خبر دوم به واسطة  -5و  3حديث  *118
سورة حشر  7ت. در متن هر دو حديث نيز به آية سقابل اعتماد ني» ابن فضال«به واسطة 

امتحان  ،اينديد استناد صحيحي نيست. عالوه برلوم گراستناد شده كه در سطور قبل مع
هيچ ارتباطي به تفويض يا عدم تفويض  صبندگان در اطاعت و يا عصيان رسول خدا

كنند و آنچه  خذ مياأمر دين به آن حضرت، ندارد، زيرا مردم شريعت الهي را از پيامبر 
مر اقرار گيرد و همين  دارد بايد مورد قبول ه ميضپيامبر به عنوان شرع به ايشان عر

اند و اگر  امتحان آنهاست يعني اگر از او اطاعت كنند، به خوبي از عهدة امتحان برآمده
اند. اعم از اينكه آنچه كه مورد اطاعت يا عصيان  عصيان كنند از عهدة امتحان برنيامده

ين است كه گيرد امر خدا باشد يا امر رسول يا تركيبي از اين دو. بلكه سخن در ا قرار مي
شود كه خدا امر دين را به رسول و به ائمه هم واگذار فرموده  به كدام دليل متقن ادعا مي

   :اند كه فرمود است. آيا اين جاعلين در قرآن نخوانده
﴿ َ َم َرّبِ َ  .....َحرَّ َ ن َتُقولُواْ 

َ
َ َتعۡ ٱَوأ ِ َما   ]٣٣ األعراف:[  ﴾لَُمونَ َّ

  ».دربارة خدا چيزي بگوييد كه بدان علم نداريد ....كهپروردگارم حرام فرموده «
امري را به خداوند  توان هر شود، نمي حديث ضعيف كه موجب علم نميبه صرف چند

  نسبت داد.
است كه او را » علي بن ابراهيم«حديث چهارم از مرويات  - 7و 6و  4حديث  *

  .اند يف. حديث ششم و هفتم به اعتراف مجلسي ضع)1(ايم معرّفي كرده
عا شده كه چون پيامبر موفّق و مؤيد به روح القدس بود لذا در روايت چهارم اد

ازهاي مخداوند برخي از احكام دين را به او واگذار فرمود! از آن جمله خداوند ن
به  صپنجگانه را به صورت نمازهاي دو ركعتي بر مسلمين واجب فرمود، اما پيامبر

سي و چهار ركعت هم  ،ازهاي يوميه افزود!! عالوه بر ايناختيار خود هفت ركعت به نم
                                                           

 .157به بعد و صفحه  105ر. ك. صفحه  -1
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به عنوان نماز مستحب تشريع كرد!! در همين حديث و نيز در حديث هفتم ادعا شده كه 
خدا فقط شراب انگور را حرام فرمود اما پيامبر تمام مسكرات را حرام نمود!! نعوذ باهللا 

تر از خدا جلوه دهند، زيرا  م، خيرخواهقصد دارند پيامبر را نسبت به مرد احاديثاين 
خدا يك نوع مسكر را حرام كرده و ديگر مسكرات را كه به لحاظ مضار تفاوتي با 
شراب انگور ندارند، حرام نفرمود، اما پيامبر مردم را از اضرار ساير مسكرات نيز نجات 

  الخ... ...داد!!
راي جد ميت سهمي قرار نداد در خبر ششم ادعا شده كه خدا در تعيين سهم االرث ب

ش اختصاص داد!ولي پيامبر سدس مال متوفّي را به جد  
شده كه دية چشم و دية نفس را پيامبر وضع كرده است!! حتّي  حديث هفتم ادعا در

 :امام فرمود ؟!آيا پيامبر بدون آنكه وحي بيايد چنين قانوني وضع كرد :پرسد سائل مي
  آري!!

شأن رسالت و  اولته باشيم كه پيامبر داراي دو شأن بوده است. الزم است به ياد داش
شأن رهبري و مديريت جامعة اسالمي. در مورد دوم  دومابالغ احكام شريعت به مردم. 

فرمود و با  مر يا نهي مياگرفت و  دانست تصميم مي موري كه صالح نميابارة  پيامبر در
پذيرفت و از رأي خود  أي ديگران را ميكرد و حتّي در مواردي ر مسلمين مشورت مي

ي مسلمانان چنان هايش در كتب سيره و تاريخ كم نيست و حتّ فرمود كه نمونه عدول مي
امري كه پيامبر هي پيامبر به عنوان شريعت، با اوپرورش يافته بودند كه ميان اوامر و نوا

به جامعة مسلمين به عنوان مدير و رهبر جامعة اسالمي، در موضوعات و مسائل مربوط 
فرمود كه فالن تصميم يا فالن سخنم  فرمود تفاوت قائل بودند و اگر پيامبر مي صادر مي

نظر نموده و با آن  رأي من است و فرمان وحي نيست، در چنين مواردي مسلمين اظهار
ا رواياتي كه در اينجا ذكر كرديم دربارة شأن دوم كردند و إال فال. ام حضرت مشورت مي

 ، به عنوان مبلّغ رساالت إلهي واكرممورد شأن اول پيامبر نيست بلكه در صاكرمبر پيام
  العالمين است. م احكام شريعت ربمعلّ

  



   
 

 

262 

   :فرمايد مي صخدا  قرآن كريم در مورد شأن نخست رسول
ۡ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ َّ وَۡحٞ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل ِ  ]٤−٣ :جمالنّ [  ﴾يُوَحٰ  ُهَو إ
  ».شود گويد [بلكه سخنش] جز وحي نيست كه بر او فرستاده مي ن نميبه دلخواه سخ«

گويد، مسبوق به  مدلول آية شريفه آن است كه هر چه پيامبر به عنوان شريعت مي
وحي است و در نتيجه هيچ چيز از مسائل شرع به وي واگذار نشده است. اگر جزئي از 

ئل واگذار شده، نيازي به وحي مسائل شرع به آن حضرت واگذار شده بود، ديگر در مسا
بينيم پيامبر  نبود، در حالي كه اطالق آيه مخالف اين امر است. از همين روست كه مي

گفت.  ا به رأي خود چيزي نميشد ام ها منتظر وحي مي براي جواب يك سؤال مدت
   :فرمايد قرآن به پيامبر مي

ٓ  قُۡل ﴿ ِ نۡ  َما يَُكوُن 
َ
َلُ  أ بَّدِ

ُ
ٓ ِمن تِلۡ  ۥأ َّ َما يُوَحٰٓ  إِنۡ  ِسۖٓ َنفۡ  يِٕ َقا ِ تَّبُِع إ

َ
ۖ  أ َّ َ ِ ٓ  إ َخاُف  إِّنِ

َ
أ

 ]١٥ :يونس[  ﴾ٍا َعِظيمٖ ُت َرّبِ َعَذاَب يَوۡ َعَصيۡ  إِنۡ 
ت ز از وحي [از چيزي] تبعيمرا نرسد كه آن را از پيش خود تبديل كنم، ج :بگو «

  ».وزي بزرگ بيمناكمكنم. همانا اگر خدايم را نافرماني كنم از عذاب ر نمي
   :فرمايد و نيز مي

َل َعلَيۡ  َولَوۡ ﴿  ٱَض َنا َبعۡ َتَقوَّ
َ
َخذۡ  ٤٤قَاوِيِل ۡل

َ
ِ نَا ِمنۡ َل ُه َنا ِمنۡ ُثمَّ لََقَطعۡ  ٤٥ِمِي ۡلَ ٱُه ب

ۡ ٱ  ]٤٦−٤٤ :ةاحلاقّ [  ﴾َوتِيَ ل
را گيريم آنگاه رگ حيات او  مي ت راستاگر گفتاري را به ما ببندد، البته او را به دس«

  ».كنيم قطع مي
حق دارد بدون وحي از خودش به عنوان قانون شريعت  صدآيا با چنين آياتي محم

  :يدآ نازل شده بر او ميالهي حكمي بياورد؟ آيا رسولي كه چندين بار در كتاب 
ِن  َوَمنۡ ﴿ ۡظلَُم ِممَّ

َ
َ  ۡفَتَىٰ ٱأ ِ ٱَ    ﴾...َكِذبًا َّ

  ]٧, الصف: ٦٨, العنكبوت: ١٥كهف: , ال١٨, هود: ١٤٤, ٩٣, ٢١[األنعام: 

   »و كيست ستمكارتر از كسي كه بر خدا دروغ بندد؟«
  تواند خودش بدون وحي به عنوان شريعت حكمي بياورد؟ مي

   :فرمايد قرآن مي
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َّ َعلَيۡ  إِنۡ ﴿ ِ ٰ ۡلَ ٱَك إ  ]٤٨ :وریالّش [  ﴾غُ َل
  ».[رسالت الهي] نيست بر تو جز ابالغ«

   :فرمايد و نيز مي
َّ رَُسولٞ َوَما ﴿ ِ ٌد إ  ]١٤٤ :آل عمران[  ﴾ُمَمَّ
»د مگر رسولنيست محم.«  

   :فرمايد و كار رسول را هم فقط ابالغ وحي دانسته و مي
﴿ َ َ ا  َّ ٱمَّ ِ ٰ ۡلَ ٱلرَُّسوِل إ  ]١٨ :العنكبوت ,٥٤ :ورلنّ ا ,٩٩ة: ملائدا[  ﴾غُ َل
»ز ابالغبر عهدة رسول نيست ج.«  

كند و در تشريع آنها سهم و  ام شرع را ابالغ ميحكاپس پيامبر فقط تعاليم و 
البيان در تفسير اولين آية سورة تحريم آمده، با اينكه  مشاركت ندارد. چنانكه در مجمع

پيامبر موضوع مورد اشارة آيه را بر مسلمين تحريم نفرموده بود بلكه فقط آن را بر خود 
قرار گرفت  خداوندورد عتاب مند نشود، م ممنوع كرده و قصد داشت، خود از آن بهره

   :كه
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ٓ ٱأ َحلَّ  لَِّبُّ لَِم ُتَّرُِم َما

َ
ُ لََكۖ ٱأ زۡ تَِغ َمرۡ تَبۡ  َّ

َ
ٰ َضاَت أ ُ َغُفورٞ ٱوَ  ِجَكۚ َو                                                                ﴾ رَِّحيمٞ  َّ

  ]١ :تحريمال[  
سازي تا ت حالل فرموده، [بر خود] حرام مينچه را كه خدا برايچرا آ ،اي پيامبر«

  ».خشنودي همسرانت را بجويي؟ خداوند آمرزندة مهربان است
گفت، پيامبر برخي از احكام شرع را بدون وحي، فرموده است؛  توان با اين آيات نمي

   :فرمايد كي به وحي است، به همين سبب قرآن ميگويد متّ بلكه هر چه مي
َطاَع  لرَُّسوَل َفَقدۡ ٱن يُِطِع مَّ ﴿

َ
َ ٱأ  ]٨٠ :ساءالنّ [  ﴾َّ

  ».كند، [در حقيقت] خداوند را اطاعت كرده است كسي كه از پيامبر اطاعت مي«
چه  هر و گويد نمي خود چيزي از ـ آيات قبلي ديديم چنانكه در ـپيامبر يعني اين

=  يعص اهللا سول ملع الرّ طِ من يُ « :دآيه فرموده بو وحي الهي است. آري، اگرمسبوق بهبگويد 
يا تعبيري از اين قبيل، شايد » كند خدا را عصيان نكرده كه از پيامبر اطاعت ميهر
توانستيم چنين ببافيم كه برخي از احكام شرع به پيامبر تفويض شده است. زيرا اگر  مي
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ود، از وي مؤمنين در مواردي كه پيامبر بدون نزول وحي، خود حكمي را تشيع كرده ب
ا او را اطاعت نيز نكرده بودند، چون كردند، خدا را عصيان نكرده بودند، ام اطاعت مي

ا آيه با شكل خدا در آن مورد چيزي نفرموده بود كه مورد اطاعت يا عصيان قرار گيرد. ام
كنوني گوياي آن است كه خدا چيزي از مسائل و احكام شريعت را به كسي واگذار 

  .نفرموده است
فرماييد كه روايات اين باب با آيات قرآن سازگار نيست، مشكل ديگر  مالحظه مي

كنند خداوند خود  ي كه تصريح مياحاديثاند با آن دسته  آنكه روايات مذكور مخالف
فقط نمازهاي مستحب و نافله را ه را واجب فرمود و پيامبر هفده ركعت نمازهاي يومي

   :، چنين استاحاديث بر آن افزود. دو نمونه از اينگونه
روز هفده ركعت بر مردم  در شبانه ـ عزّوجلّ ـخداوند  :فرمود امام رضا - 1

فرمايد و  آن سؤال نميا كند، خداوند [در قيامت] از غيرواجب فرمود. هر كه آنها را اد
دو برابر اين تعداد [نماز نافله] بر آن افزود تا نقصاني [كه ممكن است]  صرسول خدا
  .)1(اي واجب واقع شود؛ اتمام و اصالح شوددر نمازه

پروردگارم هفده ركعت بر من واجب  :پيامبر فرموده است :فرمود امام رضا - 2
 بيت و شيعيانم به ازاي هر ركعت [نماز واجب] دو ركعت اهلفرمود، من نيز بر خود و 

اداي  واقع شود با ب[نماز نافله] افزودم تا قصوري [كه ممكن است در نمازهاي واج
  .)2(نماز نافله] اتمام و اصالح گردد

                                                           
 تىن أسبع عرشة ركعة مَ  ةيلاس فی اليوم و اللّ ام فرض علی النّ إنّ  ـ وجّل عزّ  ـاهللا  نّ إ«قال:  ضااحلسن الرّ  عن أيب -1

 .»يقع فيها من النّقصان وافل مابالنّ  مثليها ليتمّ  ليها رسول اهللاإضاف أام نّ إ سواها وعّام  ـ وجّل عزّ ـ هبا مل يسأله اهللا 
 ).176، ص 1ك الوسائل ومستنبط المسائل، شيخ حسين نوري، چاپ سنگي ج (مستدر

ركعة,  زاء كّل إب يشيعتي وهل بيتأو فرض عيلَّ رّيب سبع عرشة ركعة, ففرضُت علی نفيس«قال:  إّن رسول اهللا -2
ن نوري، مستنبط المسائل، شيخ حسي(مستدرك الوسائل و .»الفرائض ما يلحقه من الّتقصري ركعتني لتتّم بذلك

 ).176، ص 1چاپ سنگي ج 
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دانيم، زيرا عالوه بر عدم موافقت آنها با  البته ما هر دو دسته روايات را صحيح نمي
كنند،  را رد مي مذكور احاديث قرآن بوده وكه همگي موافق با  ي نيز هستنداحاديثقرآن، 

   :از آن جمله
 امير المؤمنين حضرت :ده استطبرسي آم» احتجاج«به نقل از » مستدرك«در  - 1
گذشته پنجاه نماز در پنجاه وقت واجب  هاي تمابر  :خداوند به پيامبرش فرمود :فرمود

ساختم و اين از جملة بارهاي سنگين بود كه بر عهدة ايشان قرار داشت اما آن را از 
ت [اعم از أمت تو برداشتم و در پنج بار در پنج وقت مقرّر داشتم و آن پنجاه و يك ركع

. همچنين به نقل از )1(نمازهاي واجب و مستحب] است كه پاداش پنجاه نماز را دارد
  .)2(است كه نخست پنجاه ركعت و سپس هفده ركعت واجب گرديدآمده » مسعودي«

خداوند بر من چه  :پرسيد صاكرممره از پيامبر فرموده ذوالنّ امام صادق - 2
روز هفده ركعت نماز بر تو واجب  وند در شبانهخدا :واجب كرده است، پيامبر فرمود

  ايم!! من هفت ركعت ديگر بر تو واجب كرده خداوند ده ركعت و :نفرمود .. و.)3(فرموده
در كتاب خود كه از كتب معتبر و قديم است نقل كرده كه » عبدالرّزاق صنعاني« - 3

م امامت كرد. جبرئيل امامت كرد و پيامبر بر مرد صجبرئيل براي تعليم نماز بر پيامبر
تر خواند. آنگاه جبرئيل  تر خواند و دو ركعت باقي را كوتاه دو ركعت نخست را طوالني

. در حالي كه بنا به روايات كافي، )4(بر پيامبر سالم گفت و پيامبر بر مردم سالم گفت
  افزود. خواند و پيامبر دو ركعت بر آن مي جبرئيل بايد نماز را دو ركعت مي

                                                           
 يفصالة  عليهم مخسني , قد فرضُت ةكانت األمم الّسالفو« :لنبّيه ىل. قال: قال اهللا تعا...مرياملؤمننيأعن  -1

إحدی  هيوقات وأمخسة  يف جعلتها مخساً و كّمتأها عن تُ تی كانت عليهم فرفعصار الّ آلمن ا هيمخسني وقتًا و
 ).176، ص 1(مستدرك، ج  .»جر مخسني صالةأهلم  جعلُت ومخسون ركعة و

  ).183، ص 1(مستدرك، ج  .»سبعة عرش ركعة إىلففرضت مخسني ركعة ثم ردت « -2
 .35، ص 3، ج وسائل الشيعة -3
ْكَعَتْنيِ ا  , َوَصىلَّ النَّبِيُّ َبالنَّبِيِّ  جِبرِيلَُفَصىلَّ .. .-  454، ص 1المصنّف، ج  -4 َل الرَّ , لِلنَّاِس َطوَّ َ اْلَباقَِيَتْنيِ , ُثمَّ َقرصَّ ْألُوَلَيْنيِ

يُل َعَىل النَّبِيِّ   .... الخ., َوَسلََّم النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَىل النَّاِس,ُثمَّ َسلََّم ِجْربِ
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داشت اما آن را حرام نفرمود. در  سير را بسيار ناپسند مي صينكه پيامبربا ا - 4
اند به مسجد نيايند، مردم  كساني كه سير خورده :روايتي آمده است كه پيامبر فرمود

حرام شد. حرام شد. پيامبر  :سير را تحريم فرمود است. لذا گفتند صپنداشتند كه پيامبر
ها شجرة أكره ولكنّ  يلاهللا  حتريم ما أحّل   يبه ليس إنّ  !اسا النّ أّهي « :پس از اطّالع از اين امر فرمود

مرا نرسد چيزي را كه خدا برايم حالل فرموده حرام سازم بلكه بوي  ،اي مردم = رحيها
مر دين به پيامبر واگذار شده بود، ااگر حتّي اندكي از  .)1(»دارم اين گياه را ناپسند مي

  .فرمود ل سير را حرام مياقال
  :دراين حديث براي تفويض امردين به ائمه استناد شده به آية - 8حديث  *
﴿ ٓ ا نَزۡلَ  إِنَّ

َ
ٓ أ ِ ِكَتٰ لۡ ٱَك إَِلۡ  ا ٓ ٱ ُكَم َبۡيَ ّقِ ِلَحۡ لَۡ ٱَب ب ٰ  لَّاِس بَِما َر

َ
ُ ٱَك أ َّ﴾   

  ]١٠٥ :النساء[  
ر تو نمايانده همانا اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم بدانچه خدا ب«

  ».است داوري كني
  نيز جاري است!» اوصياء«سپس مدعي شده كه اين آيه در 

اين آيه فقط خطاب به رسول خدا است و الغير. شما اوصياء را در  :اوالً :گوييم مي
  ايد؟ اي آيه يافتهجك

: و به  نازل گرديده بايد بنا به آنچه كه به حقّ بر تو :فرمايد مي صآيه به پيامبر ثانياً
تفويض نشده بلكه  صتو ارائه شده ميان مردم حكم كني، پس چيزي به رسول خدا

كنيد كه آيه  بايد براساس آنچه به او از جانب خدا ارائه گرديده، حكم كند. مالحظه مي
  به هيچ وجه مبين تفويض نيست.

ثالً از كنيم كه بنا به آيه، امر دين به رسول خدا تفويض شده باشد، م فرض مي :ثالثاً
القدس و  د به وحي و روحق و مؤيآن حضرت موفَّ ـبه قول حديث چهارم  ـآن رو كه 

امين كالم الهي بوده است، اما اين موضوع چه ربطي به اوصياء دارد، به اوصياء كه وحي 

                                                           
 .565، حديث 395)، صفحه 17، (كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب 1صحيح مسلم، ج  -1
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د به وحي و روح القدس بود، چرا نيز مؤي حضرت عيسي ،شود. از سوي ديگر نمي
  شود؟! وي واگذار نشد، اما به ائمه واگذار ميچيزي از امر دين به 

هاي امام با نبي آن است كه نبي لزوماً  ديگر آنكه بنا به ادعاي اينان، يكي از تفاوت
عل تابع شريعت انبياء سلف نيست و ممكن است برخي از احكام عل بالنّطابق النّ

ام چنين نيست بلكه مفسر و شريعت سلف را به أمر إلهي نسخ كند و يا تغيير دهد، اما ام
  مبلّغ و حافظ دين پيامبر است. و اين نيازي به تفويض امر دين به وي ندارد.

شمارند درحالي كه آنان  و مدافعانش را موحد مي» كليني«دانم علماي ما چگونه  نمي
دانند كه در أمر تشريع احكام دين كسي با خداوند متعال شريك شود!!  جائز مي

ٰ  ۥَنهُ َحٰ ُسبۡ ﴿ ا َيُقولُوَن ُعلُوّٗ  َلٰ َوتََع  ا يقولون.ممّ  يءٌ بر يند أنّ اشهَ  همّ . اللّ ﴾اا َكبِيٗ َعمَّ
ه خبر نخست اين باب، هيچ يك موافق قرآن نيست، خبر دهم نيز به هر حال نُ

. همچنين مراجعه شود به آنچه كه دكن چنانكه گفتيم اخبار قبل از خود را تأييد نمي
  ايم. گفته 168باب  5دربارة حديث 

  وشواهد الکتاب الّسّنةبباب األخذ  -٢٣
حديث است كه مجلسي،  12و مشتمل بر » العلم كتاب فضل«اين باب آخرين فصل 

استاد بهبودي  را همطراز صحيح شمرده و 6و  5را صحيح و حديث  8و  3حديث 
  آورده است.» الكافي صحيح«را در  4و  3و  2حديث 

امروز  كردند، قطعاً عمل مي اين باب واقعاً احاديثيان به به عقيدة نگارنده اگر شيع
و مردم ما به خرافات و اباطيل بسياري كه اينك به  ديمنبوبا مشكالت كنوني روبرو 

شدند و وحدت اسالمي نيز اين اندازه صدمه  عنوان دين عرضه شده است، مبتال نمي
  خورد. نمي

روايات  :فرموده» فرائد األصول«در » شيخ مرتضي انصاري«الزم است بدانيم كه 
شيخ «است. برخي از علماي گذشته از قبيل  متواتر معنويبا قرآن  احاديثتطبيق 
، تصريح احاديثت كامل قرآن بر نيز بر حاكمي» البيان مجمع«ف تفسير مؤلّ» طبرسي
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 سلم من كل قدح لكان اخلرب لو نّ إ :فرمايد سورة بقره مي 180اند. وي در ذيل آية  كرده
حديث  =الظن  يوجب العلم اليقني بام يقتيض ين ينسخ كتاب اهللا تعالی الذأجيوز  الو الظنّ  يقتيض

گرچه از هر قدحي مصون باشد [حداكثر] موجب ظن است و جائز نيست كه كتاب 
ا ام». دارد، نسخ شود خداوند متعال كه موجب علم يقيني است، با خبري كه اقتضاي ظنّ

هي علماي ما توج ساير ابواب مورد بي احاديثباب بيش از  اين احاديثافسوس كه 
  قرار گرفته است!!

 ـبه نقل از تفسير عياشي ذكر شده  25غير از حديثي كه در صفحة  ـما نيز در اينجا 
   :كنيم اند، ذكر مي متناسب اين باب متشابه و احاديث با حديث كه به عنوان نمونه چند

ق علينا تصّد  ال« :روايت شده كه فرمودند ـالم السعليهما ـاز امام باقر و امام صادق  - 1
  در مورد ما چيزي را باور مكن مگر آنكه موافق كتاب  = هة نبيّ ال ما وافق كتاب اهللا وسنّ إ

  

  .)1(»ت پيامبر باشدخدا و سنّ
ما « :فرمايد شنيدم كه مي از حضرت امام جعفر صادق :گويد كليب أسدي مي - 2

رسد اگر كتاب  هر چه از ما به شما مي = ديث ال يصّدقه كتاب اهللا فهو زخرفأتاكم عنّا من ح
  .)2(»كند، باطل است خدا آن را تصديق نمي

روايت  از حضرت صادق »ةارضاحلدائق النّ «شيخ يوسف بحراني در كتاب  - 3
ثي را بر = حدي ال تقبلوا علينا حديثًا إال ما وافق القرآن والّسنّة :كند كه آن حضرت فرمود مي

  .)3(»ت باشدما قبول نكنيد مگر آنچه كه موافق قرآن و سنّ
ن آهرگاه دو خبر مختلف به شما رسيد،  :منقول است كه فرمود از امام رضا - 4

دو را به كتاب خدا عرضه كنيد و آنچه در كتاب خدا به عنوان حالل يا حرام موجود 
 صت پيامبراب خدا نبود به سنّبود، حديث موافق كتاب را پيروي كنيد و آنچه در كت

                                                           
 .47، حديث 89، ص 18لشيعة، ج وسائل ا -1
 .184ارمغان آسمان، حيدرعلي قلمداران، ص  -2
 .184ارمغان آسمان، حيدرعلي قلمداران، ص  -3
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ت به عنوان حرام نهي شده بود يا به عنوان امر الزامي بدان ه بداريد و آنچه در سنّضعر
  .)1(را، پيروي كنيد صامر شده بود، حديث موافق نهي و امر رسول خدا

به دينتان پايبند باشيد و از هدايت پيامبرتان بهره گيريد  :فرمود حضرت علي - 5
ا پيروي كنيد و امور مشكل را به قرآن عرضه بداريد آنچه را كه قرآن تش رو سنّ

پذيرفت، بپذيريد و بدان ملتزم شويد و آنچه را كه قرآن انكار كند، نپذيرد و رد كنيد و 
را پروردگار خويش و اسالم را دين خويش و قرآن را داور و امام  ـعزوجل  ـخداوند 

  .)2(خويش بدانيد
هرگاه روايات،  = هابتُ للقران كذّ  ةوايات خمالفإذا كانت الرّ « :فرمود امام رضا - 6

  .)3(»كنم مخالف قرآن باشند، تكذيبشان مي
إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهدًا أو « :مروي است كه فرمود از امام باقر -7

دو هرگاه حديثي از ما به شما رسيد و برايش يك و يا  = شاهدين من كتاب اهللا فخذوا به
  .)4(»شاهد از قرآن يافتيد، آن را بپذيريد...

أهنأه  باحلديث فانحلوين يدثتم عنّ إذا ُح « :به نقل از پيامبر فرمود امام صادق - 8
گاه حديثي از = هر ن مل يوافق كتاب اهللا فلم أقلهإقلته و وأسهله وأرشده, فان وافق كتاب اهللا فأنا

ترين آنها را به من نسبت دهيد،  ترين و معقول من برايتان روايت شود دلپذيرترين و آسان
ام و اگر با كتاب خدا موافق  الهي بود، [بدانيد] كه آن را من گفته بپس اگر موافق كتا

  .»ام نبود [بدانيد] كه من نگفته

                                                           
 .21حديث  82، ص 18وسائل الشيعة، ج  -1
قرآن, فام عرفه القرآن ال عىلشكل عليكم أته واعرضوا ما بعوا سنّ كم واتّ نبيّ  ياهدوا هبدفالزموا دينكم و.. ..« -2

، 4(تاريخ طبري، ج » ماماً إوبالقرآن حكام و باالسالم ديناً ا وربّ  ـعزوجل  ـارضوا باهللا ووه نكره فردّ أما فالزموه و
 ).479ص 

 .96(باب في إبطال الرّؤية)، ص  32، باب 1اصول كافي، ج  -3
 .4، حديث 222، (باب الكتمان)، ص 2اصول كافي، ج  -4
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اعرضوا حديثي عىل كتاب اهللا فإن « :روايت كرده كه فرمود صاكرمثوبان از پيامبر  - 9
حديث مرا به كتاب خدا عرضه بداريد، اگر با قرآن موافق بود  ه =وافقه فهو منّي وأنا قلت

  ».ام [بدانيدكه] من آن را گفته
فاّتقوا اهللا وال تقبلوا علينا ماخالف قول رّبنا تعاىل وسنّة نبّينا « :فرمود امام صادق -10
ت از خداوند پروا بداريد و آنچه مخالف سخن پروردگار متعال ما و سنّ = صحمّمد
نيز  ، امام رضا»شود] نپذيريد است [و به ما نسبت داده مي صدبر ما محمپيام

ن [به ما نسبت داده شود] آآنچه برخالف قر = فال تقبلوا علينا خالف القرآن« :فرمود
  .)1(»نپذيريد
عرضوه علی كتاب اهللا فام وافقه فاقبلوه ابحديث ف ي: إذا جاءكم عنّ صقال رسول اهللا« -11

هرگاه حديثي از من به شما  :فرمود صرسول خدا = وا به علی احلائطوما خالفه فارضب
رسيد، آن را بر كتاب خدا عرضه بداريد و آنچه با آن موافق بود، قبول كنيد و هر چه با 

  .)2(»آن مخالف بود به ديوار بكوبيد
: إنكم سيجيئكم رواة, فام وافق القرآن فخذوا به وما كان غريذلك صقال رسول اهللا« -12
وافق قرآن به زودي راوياني نزد شما آيند، پس آنچه م :فرمود صرسول خدا = فدعوه

  .)3(»از آن است، رها كنيد است بگيريد و آنچه غير

                                                           
مرحوم قلمداران پس از ذكر چند نمونه از روايات عرضه  ـ 195رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -1

كنم كسي را اندكي از وجدان و انصاف روزي شده باشد مع هذا  گمان نمي«نويسد:  احاديث بر قرآن، مي
توان به احاديثي كه مضمونش خالف قرآن است يا با آن موافق نبوده  ترديد كند كه با اين بيان، ديگر مي

كند، اعتماد كرد هر چند رجال آن مطابق كتب رجال و درايه، مؤمن و امامي و  نميو قرآن آن را تصديق 
 )184فالن و فالن باشند وهر چند با ميزان درايه آن احاديث صحيح باشند! (ارمغان آسمان، ص 

 .13، ص 1مجمع البيان، ج  -2
ير طبري، ذيل آيه ، (به نقل از تفس13راهي به سوي وحدت اسالمي، مصطفي حسيني طباطبائي، ص  -3

 سوره دخان). 10
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: إنه سيكذب عيلَّ كام ُكذب عىل من كان قبيل, فام جاءكم عنّي من صقال رسول اهللا« -13
 صرسول خدا =فليس من حديثي حديث وافق كتاب اهللا فهو حديثي وأّما ما خالف كتاب اهللا 

دهند همچنانكه به پيامبراني كه پيش از  هايي را به من نسبت مي به زودي دروغ :فرمود
حديثي كه از قول من به شما رسيد كه با كتاب  اند، دروغ نسبت دادند. پس هر ودهمن ب

داشت، حديث من است و آنچه كه با كتاب خدا مخالف بود، حديث من  خدا موافقت
  .)1(»تنيس

: إذا روي عنّي حديث فاعرضوه عىل كتاب اهللا فإن وافقه فاقبلوه وإال صقال رسول اهللا« -14
كتاب خدا  ررا بشد، آنمن روايت  هرگاه حديثي از :فرمود صخدا= رسول ذروه

  .)2(»عرضه بداريد، اگر با كتاب خدا موافق بود، بپذيريد و اال آن را واگذاريد
ي احاديثمذكور در كافي و  احاديثعم از ا ـ احاديثدر اين  كنيد چنانكه مالحظه مي

شارع نفرموده كه حديث فرد موثوق را بپذيريد بلكه  ً:أوال ـكه در منابع ديگر آمده است 
ت قطعي قي از قرآن كريم يا سنّرا وجود مؤيِّد و مصدّ اخبارو  احاديثمالك رد يا قبول 

اصلي قبول يا  م و داورِكَرع، قرآن را به عنوان حشا ثانياًمعرّفي كرده است.  صپيامبر
ّم  صاكرمتعيين كرده و پس از آن سنّت پيامبر  احاديث ردرا نيز به عنوان مرجع دو

همان  صه داشت كه منظور از سنّت پيامبرمعرّفي نموده است. در اين مورد بايد توج
 تعبير ـسنّت قطعي يعني  ـاز آن به عنوان سنّت غيرمفرّقه  است كه حضرت علي

صورت، ارجاع حديث به خبري كه خود اين است كه در غيرست. زيرا بديهيفرموده ا
معلوم و قطعي نباشد، چيزي نيست مگر إحالة مجهول بر مجهولي ديگر يا استناد 

  شرع محتمل نيست. قطعاً چنين أمري از مسلّمي ديگر، ومسلّم بر غيرغيرِ

                                                           
 .242، ص 2بحاراألنوار، ج  -1
 .148، ص 10التفسير الكبير، ج  -2
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  [کتاب التوحيد]

  العالم وإثبات المحدث باب حدوث -٢٤
كافي است كه مشتمل بر شش حديث » كتاب التوحيد«بدان كه اين باب نخستين باب 

  اند؟! هيچ يك از آنها را صحيح ندانسته» دباقرمحم«است و هر دو 
بنا به قول مجلسي سند حديث اول مجهول و حديث دوم ضعيف و  - 2و  1حديث  *

ار و زنادقه اينكه پيروان كليني كفّ جيب است. زيرا بادو حديث نيز ع . متن هر)1(مرفوع است
گويند زنديقي كه خدا را منكر بود براي طواف در  مي احاديثدانند ولي اين  را پاك نمي

، بيايدمسجدالحرام حاضر شد! و اين بسيار بعيد است كه منكر خدا به مسجدالحرام حاضر 
اند، با حضور آنها در مسجدالحرام  يقدانست آنها زند با اينكه مي تر اينكه امام عجيب

  بافند! دانم دوستداران كليني توجيهي براي اين مسأله مي مخالفت نفرمود!! گرچه مي
اسدي  :اند از سند آن به قول مجلسي ضعيف است. راويان آن عبارت - 3حديث  *

. )2(عقل است قرآن و جمالتش خالف كه بسياري از »جامعهزيارت« وبرمكي يعني جاعالن
حسين بن حسن بن برد زوات ديگر نير الدينوري و محمبن  دد بن علي ابوسمينه و محم

  باشند. قرآن مي خبر از يب بندوبار و بي ال ويا جعالحال و عبداهللا الخراساني مجهول
سند آن به قول مجلسي مجهول است. متن آن نيز چند اشكال دارد كه بيان  - 4حديث  *

كوشيده تا توجيهي براي اين روايت  سيد مرتضيت بدانيم كه گرچه خواهد شد. الزم اس
                                                           

مخفي نماند كه حديث دوم را مجلسي دو حديث به حساب آورده و لذا روايت سوم كافي را چهارمين  -1
اول كافي با جلد  76ن بخش از روايت دوم را كه در صفحه آروايت اين باب محسوب كرده است. وي 

گويد: اين  عالمت ستاره مشخص شده و در ميان قالب آمده، يك روايت مستقل شمرده و درباره آن مي
 آن را در كتاب توحيد از كليني روايت كرده است. ولي صدوقحديث در اكثر نسخ كافي موجود نبوده 

ام. ر. ك.  د بررسي قرار دادهاين زيارتنامه را مور» خرافات وفور در زيارات قبور«اينجانب در كتاب  -2
 به بعد. 350، ص نامهزيارتو  زيارت



   
 

 

274 

اين حديث  :گويد ناميده و مي» خبيث«بتراشد ولي در عين حال در رسائل خود اين خبر را 
محال را تجويز نموده كه بطالن آن آشكار است، گرچه آن را كليني روايت كرده باشد و 

  . )1(اند اطلي كه كليني و يا سايرين روايت كردهچه بسيارند روايات محال و ب :اعتراف كرده
عبداهللا «خدانشناسي به نام  :گويد مي :ًاوال :پردازيم به اشكاالت متن روايت اينك مي

سؤال كرد كه آيا پروردگار تو قادر است كه دنيا را چنان  هشام بن الحكماز » ديصاني
گ شود؟!! هشام نتوانست مرغ بزر مرغي جاي دهد كه نه دنيا كوچك و نه تخم در تخم

معلوم  42جواب دهد و مهلت خواست! از اين روايت و نيز از حديث دهم باب 
كه در كتب شيعه از علم فراوانش، تعريف و تمجيد بسيار » هشام بن الحكم«شود  مي

اند مصداق  هايي كه از او كرده دانسته و تعريف اند، جواب اين مسألة آسان را نمي كرده
  است. »ال أصل لهرّب مشهوٍر «

گيرد،  تر از آن جاي نمي جواب صحيح آن است كه مظروف بزرگ در ظرف كوچك
چون محال است و اين امر ناشي از خود مسأله است نه ناشي از عدم قدرت خداي متعال. 
اين درخواست تو به معناي آن است كه چيزي بزرگ در عين حال كه بزرگ است بزرگ 

حال كه كوچك است كوچك نباشد و اين سخني نباشد و چيزي كوچك در عين 
اي را تصور كن تا خداوند نيز تصورت را تحقق ببخشد. در  معناست. حال تو چنين مسأله بي

است. ولي محال  »شی قدير علی كّل «اي قابل تصور نيست. خداوند  حالي كه چنين مسأله
  گيرد. محال تعلق نميت ندارد، به همين سبب نيز قدرت الهي به نيست و ذات و شيئي ءشي

. امام نيز بنا به اين ساكت شده و رفته خدمت حضرت صادق» هشام«بينيم  اما مي
روايت جوابي ناصحيح داده و چون اين از موارد تقيه هم نبوده، پس عدم پاسخگويي 

شود كه اين حديث ساختة راويان  صريح امام، توجيه مقبولي ندارد. از اينجا معلوم مي
نگاه كن  :كنيم كه امام چنين جوابي بگويد. امام فرموده ه امام. ما باور نمياب است نكذّ

 ها و خانه زمين و سمان وآ :بيني؟ هشام گفت چه مي بگو سرت و باالي به مقابلت و

                                                           
 به بعد (مسأله سيزدهم). 410ر. ك، رسائل شريف المرتضي جواب المسائل الطرابلسيات، ص  -1
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كه  چگونه عدسي چشم تو :بينم. امام فرموده را مي رودها ها و كوه حراها وص قصرها و
و زمين را در خود جاي داده، پس خدايي كه آسمان  مرغ كوچكتر است، آسمان  تخم از

مرغ نيز جاي دهد  تواند جهان را در يك تخم و زمين را در چشمت وارد كرده، مي
!!! هشام نيز جواب را قبول كرده و سر )1(مرغ بزرگ شود آنكه جهان كوچك و يا تخم بي

يح نيست صح و دست و پاي امام را بوسيده و بازگشته است. در حالي كه اين جواب
ها را در عدسي چشم جاي نداده، بلكه قوة  كوه زمين و زيرا خداي تعالي آسمان و

عكس آنها را در خود گرفته  تأثّرپذير عدسي چشم بازتاب نورِ تابيده به آنها را پذيرفته و
گيرد ولي  مثال عكس كوهي بزرگ را مي كند و است، مشابه كاري كه دوربين عكاسي مي

كنيد كه  عكس كوچك اشياء غير از خود اشياء است. مالحظه مي پرواضح است كه
  ابي منطقي و مقنع نبوده بلكه سفسطه است و از امام محتمل نيست.جواب مذكور جو

ر بكبوسي و پابوسي براي سالطين مت چرا هشام دست و پاي امام را بوسيده؟ دست ً:ثانيا
  .)2(دهند ها را به كسي نمي قونه تملّبوسي و اينگ لّا اولياء خدا اجازة دستإخوب است و 

                                                           
ناگفته نماند با اينكه مجلسي دست و پاي بسيار زده كه توجيهاتي براي روايت فوق بتراشد، اما در  -1

اند. از  نقل كرده كه پيشوايان دين برخالف روايت مذكور، اين امر را محال دانسته خاتمه كالم رواياتي
» = آنچه پرسيدي نخواهد شد. يكون ال واّلذي سألَتني«فرمود:  جمله روايتي آورده كه اميرالمؤمنين

  [زيرا محال است].
دهند مردم  كه اجازه مياند  مانند آخوندهاي زمان ما بوده ‡پنداشته كه ائمه گويا جاعل حديث مي -2

ام گاهي آخوندي از مسئولين مملكت،  شوند، حتّي ديده بوسي مردم نمي دستشان را ببوسند و مانع دست
 ّين أاللهم اشهد كند!!  ايستند و او ايشان را نهي نمي نشيند و مردم براي بوسيدن دستش در صف مي مي
خواستند  كه چون مي كن با عمل پيامبر اكرم خواننده عزيز كار اينان را مقايسه .ا يفعلونممّ  ءیبر

  نا رجل منكم =أّنام إ هذا تفعله األعاجم بملوكها ولست بَملِك«فرمود:  شد و مي دستش را ببوسند مانع مي
 »كنند و من شاه نيستم، من مردي از خودتان هستم اين كاري است كه غير عرب بر پادشاهان خود مي

به نقل از  316، ص 3ي حسيني طباطبائي، انتشارات چاپخش، ج (خيانت در گزارش تاريخ، مصطف
 حقوق المصطفي اثر قاضي عياض اندلسي).بتعريف الشفاء 
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گويد كه ديصاني مسلمان شد و پس از اقرار به شهادتين  در آخر حديث مي ًثالثا:
ت خدا بر مردمي! در صورتي كه كسان ديگر نيز دهم كه تو حج يشهادت م :گفت
توانستند جواب ديصاني را بدهند. آيا هر كس جواب اين سؤال را بدهد، حجت خدا  مي

 ]١٦ :النساء[دانيم خدا در قرآن فرموده پس از انبياء حجتي نيست  لي كه ميا. در حاست
معلوم ) 91البالغه / خطبة  (نهج »تهحّج  صدنا محمت بنبيتم« :فرموده و حضرت علي

ال خواستهاست كه راويان جع تراشي كنند و براي خود دكان بسازند. تاند حج  
  ست.به قول مجلسي مجهول ا - 5حديث  *
ات صانع و صفات او بايد به به در اثبه قول مجلسي مجهول است. البتّ -6حديث  *

ه متن حديث نيز الحال دارد. البتّ آحاد كه رواياني مجهول احاديثعقل رجوع شود نه به 
  .حاوي مطلب مهمي نيست

  ءيه شطالق القول بأنّ إباب  -٢٥
و آقاي  رمو چهااين باب داراي هفت خبر است كه مجلسي فقط حديث اول 

  بهبودي فقط حديث چهارم را صحيح دانسته است.
اعتبار است زيرا علي بن ابراهيم قائل به تحريف  سند آن به نظر ما بي - 1حديث  *

1(ايم د بن عيسي ناقل خرافات بوده است و در صفحات قبل با او آشنا شدهقرآن و محم(.  
و حديث بعدي مرفوع  به قول مجلسي سند حديث دوم ضعيف - 3و  2حديث  *

  است. البته متن هر دو حديث مخالف قرآن نيست و  اشكالي ندارد.
اند. البته وجود برقي مانع از اعتماد به  آن را پذيرفته» محمدباقر«هر دو  -4حديث  *

  شود ولي متن حديث اشكالي ندارد. روايت مي
هيم قائل به به نظر ما حديث پنجم به واسطة علي بن ابرا -7و  6و  5حديث  *

ضعيف و مهمل است. و حديث ششم نيز به » علي بن عطيه«تحريف قرآن و پدر وي و 

                                                           
 همين كتاب. 213ر. ك، ص  -1
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مجهول است.  :گويد مهمل است ولي مجلسي مي» يميقَعباس بن عمرو الفُ«واسطة 
  حديث هفتم نيز به قول مجلسي مرسل و متن آن نيز همان روايت دوم است.

سناد اين اولي به سبب اشكاالتي كه در گانة فوق فاقد اشكال است  متن روايات سه
  إسناد داد. ـالم عليهم الس ـتوان آنها را با اطمينان به ائمه  هست، نمي احاديث
بودن و  بدان كه هر سخن يا تقرير منسوب به پيشوايان دين را به صرف درست :تذكّر

ر سخني خطا و يا توان به آنان اسناد داد. آري اگ ه، نميت قطعيعدم مخالفت با قرآن و سنّ
يا امام نيست،  صاز پيامبر قطعاً ـولو عاليترين سند را دارا باشد  ـت بود مخالف قرآن و سنّ

امتواند بود، بلكه  ز إسنادش به شارع نميت آن، مجوِّا اگر سخني درست باشد، صرف صح
ت سند نيز شرط الزم است.در اين موارد براي إسناد حديث به پيشوايان دين، صح  

  يعرف إال به ه الباب أنّ  -٢٦
اين باب مشتمل بر سه حديث است كه اولي مجهول و دومي مرسل و سومي 

اند! حديث سوم را پذيرفته» محمدباقر«ا هر دو مجهول است. ام  
خدا را به واسطة  :فرمود بنا به اين حديث اميرالمؤمنين علي - 1حديث  *

االمر را به امر به معروف و عدل  د و اوليخودش بشناسيد و پيامبر را با رسالتش بشناسي
  و احسان او بشناسيد.

را به صورتي ناصحيح معني كرده » خدا را به واسطة خودش بشناسيد«كليني جملة 
ن است كه خدا اشخاص و انوار و جواهر و اعيان را آاين جمله به معناي  :گويد زيرا مي

جواهر و اعيان در كالم نيامده بلكه اشخاص و انوار و  خلق كرده، در صورتي كه نامي از
طور كه پيغمبر را بايد از پيامها و  همان :معناي صحيح آن، بدون بافندگي، چنين است

معجزه و دين موافق با  رت و اگمطالبي كه آورده، شناخت، اگر خرافات آورده، كذاب اس
پيغمبر  عقل و مطابق با فطرت و عدالت و قابل عمل و حقايق و مطالب صحيح آورده،

توان گفت  كه به فارسي فرمانده و فرماندار مي ـاالمر را  طور كه اولي واقعي است و همان
بايد از اوامرش شناخت كه لياقت فرماندهي دارد يا خير؟ اگر به معروف امر و از منكر  ـ
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نهي كرد و كارهاي او مطابق عدل و احسان بود، او به واقع والي و فرماندار است. به 
فالسفه  في بندگان. مثالًفي خودش شناخت نه به معرّرتيب بايد خدا را به معرّهمين ت
في دقيق و تام نيست ا اين معرّاند، ام في كردهمعرّ» لمصدر او«و يا » للَالع تعلّ«خدا را 

هم » مصدر«ا خدا چنين نيست. خداوند زيرا علت در ايجاد معلول مضطر است، ام
في است. معرّ» ءشي نم ال«شود بلكه ايجاد او  صادر نمياز ذات او چيزي  نيست زيرا

ي معرفي عرفا و شعرا نيز صحيح نيست زيرا خدا را وجود عام و مطلق و يا وجود كلّ
يوجد  ال الكيل« :اند اند كه مفاهيمي ذهني است و وجود خارجي ندارد. چنانكه گفته كرده

پس خدا ». ارد مگر به وجود افرادشكلي در خارج وجود ند =فراده أال بوجود إفی اخلارج 
شود يعني  از مخلوقاتش و وجودش با وجود ممكنات جمع نمي وجودي است غير

ت يا مصدر معرفي نكرده و سرايت در ممكنات ندارد. خدا خود را به عنوان مطلق يا علّ
في نفرموده. پس بايد خدا را چنانكه خودش فرموده برخالف شعرا خود را معشوق معرّ

اي به ذات و صفات او احاطه ندارد و ذات خدا درك  ي كرد، زيرا هيچ بندهفمعرّ
كنند؟  شود. چيزي را كه بندگان درك نكرده و بدان احاطه ندارند چگونه وصف مي نمي

پس خدا بايد صفات و اسماء و نحوة عبادت خود را توسط وحي به بندگان بياموزد و 
خود مرِّعهمان » خدا را به واسطة خودش بشناسيد«خود باشد. پس معناي جملة  ف

 = يا َمن َدلَّ َعىل ذاتِِه بذاته« :كند است كه در دعاي صباح از اميرالمؤمنين آمده كه عرض مي
در خبر دوم همين ». اي آنكه خودش [بندگان] را به خويش هدايت و رهنمايي فرموده

خودش خويشتن را معرّفي خدا را شناختم به آنچه كه « :باب نيز از قول امام آمده كه
فني نفسه).» فرموده   است. »اعرفوا اهللا باهللا«اين جمله در واقع شرح جملة  (بام َعرَّ

اما نكتة ديگري كه بايد به پيروان كليني تذكّر داد، اين است كه امام در اين حديث 
ده به را به امر به معروف و عدالت و احسانش بشناسيد و نفرمو »أويل األمر« :فرمايد مي

و كلمات علماء. شما چرا اين  احاديثنص الهي و نصب پيامبر بشناسيد و نفرموده به 
شود مريدان كليني اگر حديثي مطابق خرافاتشان  ايد؟ معلوم مي خبر را ناديده گرفته
  كنند. نباشد، بدان اعتنا نمي
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وات حديث از جمله برقي مرسل است. اما بقية ر :گويد مجلسي مي -2حديث  *
از » عقبه«نيز مجهول است. بايد دانست كه پدر » هقببن ع علي«قابل اعتماد نيستند و 
بوده است. اما  صاز اصحاب رسول خدا» عقبه«و جد  اصحاب امام حسين

خودش معلوم نيست كه چه وصفي داشته و از اصحاب كيست. ممقاني اشتباهاً گمان 
  بر بوده است!. متن حديث اشكالي ندارد.خود از اصحاب پيام» بن عقبه علي«كرده كه 

اعتبار است.  بي» صفوان بن يحيي«سندش مجهول و به نظر ما با وجود  - 3حديث  *
را روايت كرده كه پيداست فاسدالعقيده و جبري مسلك بوده،  51وي حديث اول باب 

 ـ )1(چنانكه خواهد آمد ـ را نيز نقل كرده كه بطالن آن 71همچنين حديث نخست باب 
  اي اباء ندارد. توان فهميد كه وي از نقل هيچ خرافه آشكار است و مي

  باب أدنی المعرفة -٢٧
اين باب را نپذيرفته  احاديثاين باب داراي سه حديث است. آقاي بهبودي هيچ يكي از 

 )2(»هيرَمعيف بن س«ولي مجلسي حديث سوم را صحيح دانسته در حالي كه يكي از راويانش 
  اشكالي ندارد. احاديثاست! متن » ابراهيم بن عمر«و راوي ديگرش فرد مجهولي به نام 

  باب المعبود -٢٨
اين باب سه حديث دارد كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته اما مجلسي 

در حديث  )3(»يدبد بن عيسي بن عمحم«علي رغم وجود  ـحديث اول و حديث سوم را 
علي بن «صحيح دانسته است! در حالي كه به نظر ما هر دو حديث به واسطة  ـنخست 
اعتبار است. حديث دوم اين باب را كليني يك بار  قائل به تحريف قرآن، بي »ابراهيم

ايرادي ندارد احاديثتكرار كرده است. متن  39مين حديث باب ديگر به عنوان دو.  
                                                           

 ، كتاب حاضر.327ر. ك، صفحه  -1
 كتاب حاضر. 98فحه براي آشنايي با او رجوع كنيد به ص -2
 ايم. همين كتاب معرفي كرده 213او را در صفحه  -3
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  باب الکون والمکان -٢٩
ا مجلسي ث دارد كه بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته اماين باب هشت حدي

دو احمد برقي است، صحيح شمرده است! عالوه ث اول و دوم را با اينكه راوي هرحدي
  نيز مهمل است.» قزرنافع بن األ«ر اين در روايت نخست ب

  متن آن اشكالي ندارد. - 1حديث  *
نع از اعتماد به حديث چنانكه گفتيم وجود برقي در سند روايت ما -2حديث  *

مردي به امام رضا :گويد ا متن آن مياست. ام اگر سؤالم را جواب گويي  :گفت
تواند جواب دهد،  دانشمندي مي اي پرسيده كه هر رم. آنگاه مسألهپذي امامت تو را مي

رسول  دهم علي وصي شهادت مي :پس بايد هر دانشمندي امام باشد! آنگاه گفته است
پس از اوست و شما امامان راستگوييد و تو جانشين آنهايي؟ درحالي كه م خدا و قي

شود كه اين مرد  ت كسي نيست. معلوم ميممربوط به حكومت و قيمو ل او اصالًاسؤ
  .اندازي ميان مسلمين تراشي و تفرقه مجهول از اين سؤال غرضي نداشته مگر مذهب

در نهايت ضعف  )1(»هعلي بن أبي حمز«حديث سوم به واسطة  -4و  3حديث  *
اعتماد است. ولي متن هر  است. و حديث چهارم مرفوع و به وجود احمد برقي، غيرقابل

  دو حديث اشكالي ندارد.
سند حديث پنجم عيوب حديث چهارم را دارد. مجلسي اين  -8و  5حديث  *

حديث را مجهول و ذيل آن را مرسل دانسته است. حديث هشتم نيز همچون حديث 
نهايت  در )2(»سهل بن زياد«نقل شده كه به واسطة » الحسن الموصلي ابي«پنجم از 

در ابتداي  يكي آنكه علي :نيز دو عيب مشهود است احاديثضعف است. در متن 
سؤال يهودي، او را نفرين كرده و پاسخ خود را با تندي آغاز كرده كه اين كار  جابتا

در خاتمة  دين سازگار نيست. ثانياً از آن حضرت بعيد است! و با سيرة بزرگان قطعاً

                                                           
 ايم. همين كتاب معرفي كرده 195او را در صفحه  -1
 ايم. كتاب معرفي كرده همين 78او را در صفحه  -2
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كه اين گفتار از شأن آن امام  )1(في كردهمعرّ صخود را عبدي از عبيد پيامبر ،حديث
خود را عبد پيامبر  صهمام به دور است. و در صدر اسالم، هيچيك از اصحاب پيامبر

  شمردند. كردند بلكه خود را تابع و مطيع آن حضرت مي قلمداد نمي
ضعيف و حديث بعدي » سهل بن زياد«حديث ششم به واسطة  - 7و  6حديث  *

ا متن هر دو روايت بالاشكال است.مرفوع است. ام  

  بةسباب النِّ  -٣٠
اين باب متشكل از چهار حديث است كه مجلسي حديث اول و سوم را صحيح و 

اين  احاديثدوم را مجهول و چهارم را مرفوع شمرده ولي آقاي بهبودي هيچ يك از 
  را صحيح ندانسته است. باب

گرچه مجلسي حديث را صحيح شمرده ولي حديث به واسطة  -1حديث  *
قابل اعتماد نيست. سند دوم حديث  )2(ايم في كردهكه او را قبال معرّ» صفوان بن يحيي«

  مخدوش است.» علي بن الحكم«نيز به واسطة 
راوي بسياري از خرافات است. در كتب رجال چند تن را به اين نام  علي بن الحكم119

اند كه معلوم نيست اين شخص كدام يك از آنهاست. از جملة مرويات او  ذكر كرده
  .)3(كافي است كه بطالن آن خواهد آمد 165باب مفتضح  22روايت 

خص زيدي دو ش :گويد كافي است كه مي 96باطيل او روايت نخست باب اديگر از 
اعه هست؟ آيا ميان شما امام مفترض الطّ :آمدند و پرسيدند مذهب به نزد امام صادق

اند، امام با  و پس از انكار امام گفتند كه ثقات براي ما چنين موضوعي را نقل كرده
ام. آن دو خارج شدند  من آنها را به چنين كاري امر نكرده :اي غضبناك فرمود چهره

                                                           
= بنده ديگري  ااهللا حرّ  كوقد جعل كالتكن عبد غري«اند كه خود فرموده:  اين سخن را به كسي نسبت داده -1

 ).31البالغه / نامه  (نهج» مباش كه خدايت آزاد آفريده است
 كتاب حاضر. 304ر. ك. صفحه  -2
 كتاب حاضر. 827ر. ك. صفحه  -3
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سبب غضب  چرا امام بايد بي :پرسيم دا آن دو را لعنت كند! حال ميخ :سپس امام فرمود
كرده و دو فرد مسلمان را لعنت كند؟ آيا راوي اين حديث طرفدار و دوستدار امام 

  است؟
بر حضرت » ابوحمزة ثمالي«روايت كرده كه  154وي در خبر سوم باب  - 2
فدايت  :چيند، پرسيد يوارد شد و ديد كه آن حضرت چيزهايي را از زمين برم سجاد

پرمالئكه است كه جمع  :داريد چيست؟ امام فرمود شوم، اين چيزها كه از زمين برمي
مگر مالئكه نزد شما  :سازم! ابوحمزه پرسيد كنم و با آن لباس و چادر (عبا) مي مي
  كنند!! هاي ما جا را بر ما تنگ مي آنها در متكا و پشتي :آيند؟ امام فرمود مي

نقل كرده از عوام بوده كه تصورش از » علي بن الحكم«جاعل روايتي كه به نظر ما 
در تابلوهاي نقاشي هم  شبيه انسان بالداري بوده كه غالباً ـهمچون اكثر عوام  ـفرشته 
ت داشته باشد مالئكه همچون پر مرغان جسمي شود! درحالي كه معلوم نيست پر ديده مي

  د!! تا بتوان از آنها چادر يا لباس ساخت.و بعضي از آنها مانند پر مرغان بريز
آيا اين پرها قابل رؤيت بوده يا خير؟ اگر قابل رؤيت بوده پس  :پرسيم ديگر آنكه مي

كافي  61اند كه اين برخالف قول كليني در باب  ديده آنها را مي ـامام و شايد غير ـامام 
اند؟  ساخته يا عبا مياست. و اگر غيرجسماني و نامرئي بوده پس چگونه با آن چادر 

  توان از زمين جمع كرد؟ ديگر آنكه پر غيرجسماني نامرئي را چگونه مي
ديگر آنكه مالئكه غيرجسماني نامرئي چگونه در جاي نشستن ائمه، جا را بر آنها 

  اند!! اند چه بافته فرماييد كه خودشان هم نفهميده اند؟! مالحظه مي كرده تنگ مي
فرموده كه  امام باقر :گويد كافي را نيز او نقل كرده و مي 175خبر سوم باب  -373

قادريم. درحالي كه رسول  سما به اذن خدا بر حيات و ممات مردم و شفاي كور و پي
شفا نداد و دليلي نداريم كه بر اين كار  اي زنده نكرد و كور و پيس را خدا هيچ مرده

  توانا بوده است.
كتاب » باب النّوادر«از همة اينها بدتر روايتي است كه در حديث بيست و هشتم  -4120

بن احلكم عن هشام بن سامل عن  عيلّ « :) چنين آورده634(ص  جلد دوم كافي» فضل القرآن«
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 قاًمحقّ  = سبعة عرش ألف آية صدحممّ  إىل جاء به جربئيل يذالقرآن الّ  قال: إنّ  عبداهللا يبأ
   )1(»!!!آورده هفده هزار آيه بوده است صدآن را به سوي محم قرآني كه جبرئيل

مقصود او اين است كه بگويد: قرآني كه اينك مورد قبول امت اسالم است و بيش از 74
شش هزار و چندي [= كمتر از هفتصد] آيه دارد ناقص است و قرآن واقعي كه بر 

نازل شده هفده هزار آيه داشته!! و بنابراين بيش از يازده هزار آية  صحضرت محمد
ـ خصوصاً حضرت  ‡داند مگر اين دو مرد مغرض. و ائمه ساقط شده را كسي نمي

كردن امت از حذف بيش از يازده  در زمان حكومتش ـ كوششي براي مطّلع علي
ن به سادگي از كنار اين واقعة عظيم اند و مهاجر و انصار و سايري هزار آيه نكرده

  اند. آيا خداوند متعال كه فرموده:  اند و سكوت كرده گذشته
ۡلَ إِنَّا َنۡ ﴿ نَّا َلُ ّلِكۡ ٱا ُن نَزَّ  ]٩ :احلجر[  ﴾فُِظونَ لََحٰ  ۥَر 
  ».كنيم همانا ما قرآن را نازل كرديم و محققاً ما آن را حفظ مي«

   :و نيز فرموده
  ٤١ ٌب َعزِيزٞ ِكَتٰ لَ  ۥنَّهُ ﴿

ۡ
َ ِمنۡ  يََديۡ َبۡيِ  ِطُل ِمنۢ َبٰ لۡ ٱتِيهِ َّ يَأ  ّمِنۡ  تَنِيلٞ  ۦۖ ِفهِ َخلۡ  هِ َو

 ]٤٢ :فّصلت[  ﴾َحِكيٍم َحِيدٖ 
از  و همانا آن [قرآن] كتابي عزيز و ارجمند است كه از پيش و پس آن باطل نيايد و«

  ».جانب خداي حكيم ستوده نازل گرديده
به قول خود عمل نكرده يا اينكه حقّ قادر متعال قرآنش را حفظ فرموده و  ـ نعوذ باهللا ـ

را با اين » كافي«كه چگونه اين روايت كذب محض است؟ تعجب است از علماي شيعه 
 العظيم وإلی اهللا نشكو. ة إال باهللا العلیّ والحول والقوّ دانند.  مي مفتضح، معتبر اخبار

                                                           
جالب است بدانيم كه سند اين روايت مفتضح هيچ اشكالي ندارد و صحيح است. يعني براي اين حديث،  -1

  اند تا كسي در مضمون آن ترديد نكند (فتأمل). سندي صحيح تراشيده
الفت جدي نكرده و حتّي كليني متأسفانه علمايي از قبيل مجلسي و فيض كاشاني و..... با اين روايت مخ

 اند!! را كه چنين روايت رسوايي را بدون هيچ مخالفتي نقل كرده سرزنش نكرده
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روايت كرده مقاربت با همسر از دبر  ـنقل استبصار بنا به  ـاين مرد همان است كه 
  جايز است!!

  ا متن آن اشكالي ندارد.سند آن به قول مجلسي مجهول است. ام - 2حديث  *
  متن آن خوب است. - 3حديث  *
پرسيده سورة  راوي از امام رضا :گويد ا متن آن ميمرفوع است. ام -4حديث  *
كنند.  چنانكه مردم قراءت مي :د؟ امام فرمودهاخالص) را چگونه قراءت كن= ( توحيد

به قرآن . ترديد نيست كه امام چيزي »كذلك اهللا ريب, كذلك اهللا ريب« :سپس به آن افزود
كذلك اهللا  :امام به عنوان تأييد و اقرار به جمالت سوره گفته است افزايد بلكه احتماالً نمي
اي از قرآن   ييد امام نسبت به سورهأت ه نشده كه اين اقرار ومتوج اهل، ولي راوي جريب

كنيد همين راويان كه  ، نه آن چيزي به سوره زياد كرده باشد. مالحظه مي)1(مجيد است
  اند. اند باعث خرابي روايات و اتّهام به ائمه شده قوة تشخيص نداشته

  الکيفّية يعن الکالم ف يهباب النّ  -٣١
را  10و  7و  3بودي فقط سه روايت در اين باب ده حديث نقل شده كه آقاي به

را همطراز صحيح  6و  4را صحيح و  7و  2جلسي نيز حديث مصحيح دانسته و 
  محسوب كرده است.

  ضعيف و آخر آن مرسل است.» سهل بن زياد«به واسطة  - 1حديث  *
كه مجلسي صحيحش شمرده به واسطة احمد برقي قابل اعتماد نيست.  - 2حديث *

آيه را در جاي  امام ،خواهد بگويد است زيرا غيرمستقيم مي متن حديث نيز مشكوك
سورة  42بينيم كه آية  خود استعمال نكرده. زيرا اگر به قرآن مراجعه كنيم به وضوح مي

                                                           
فرموده: پس از  چنانكه طبرسي در خاتمه تفسير سوره توحيد (اخالص) روايت كرده كه امام باقر - 1

  ).863لبيان، الجزء العاشر، صفحه ا (مجمع» كذلك اهللا رّيب «فراغت از تالوت سوره توحيد سه بار گفته شود: 
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و  ،خداست، نه منتهاي كالم نجم دربارة نتيجه و منتهاي سعي و اعمال بشر است كه با
  از خدا ارتباطي ندارد!نگفتن  گفتن يا سخن آيه اصالً و ابداً به سخن

به نظر ما سند آن به واسطة علي بن ابراهيم كه به تحريف قرآن قائل  - 3حديث  *
  رسد. ن اشكالي به نظر نميآالحال است، اعتبار ندارد. در متن  بوده و پدرش كه مجهول

  فاقد اعتبار است. )1(سند آن مجهول و به واسطة احمد برقي - 4حديث  *
حسين «نظر از احمد برقي، مرفوع است عالوه بر اين  سند آن صرف -5* حديث 121

  اند اهل غلو و ضعيف است. چنانكه غضائري و علّامة حلي و سائرين گفته» بن مياح
  اعتبار است. واقفي بي» ابن فضّال«سند آن به واسطة  - 6حديث  *
رقي قابل اعتماد نيست. متن آن به نظر ما سند آن به واسطة احمد ب -7حديث  *

  ايرادي ندارد.
  مرفوع است ولي متن آن ايرادي ندارد. - 8حديث  *
  اعتبار است. واقفي بي» حسن بن علي فضّال«مرسل و به واسطة  - 9حديث  *
  سند آن به قول مجلسي مجهول است. -10حديث  *

  ؤيةالرّ  إبطال  يباب ف -٣٢
را صحيح و  10و  9-8- 4-2لسي روايات در اين باب دوازده روايت آمده كه مج

ا آقاي بهبودي هيچ يك از روايات اين باب ام ،روايت اول را مجهول يا صحيح شمرده
  را صحيح ندانسته است.

تبارك و  ـپروردگار  ،در اين حديث امام در جواب اينكه آيا پيامبر -1حديث  *
قرآن كريم با وضوح تمام آمده و را ديده يا نه؟ جوابي داده كه صريحتر از آن در  ـتعالي 

  .پيامبر آيات بزرگ الهي، از جمله جبرئيل را ديده نه خود خدا را :فرمايد مي

                                                           
 كتاب حاضر.  919و  100براي آشنايي با وي رجوع كنيد به صفحه  -1
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صحيح و متن آن بسيار خوب است  :گويد سند آن چنانكه مجلسي مي -2حديث  *
كه » هرّابوقُ«در جواب  كند، زيرا امام رضا و همين روايت اكثر اخبار كافي را رد مي

 وايات خمالفة للقرآن كذبتهااذا كانت الرّ « :فرمايد كني؟ مي آيا روايات را تكذيب مي :پرسد مي
امام سؤاالت را  ،عالوه بر اين». كنم هرگاه روايات مخالف قرآن باشند، تكذيبشان مي =

ط خود را بر آيات قرآن كريم آشكار با استشهاد به آيات شريفة قرآن پاسخ داده و تسلّ
  ت علماي زمان ما قرار گيرد.رم اين روش امام، مورد تبعينموده كه اميدوا

سورة نجم را تالوت كرد، در  13ه آية امام پس از اينكه ابوقرّ ،البته در اين روايت
  في كرده است اي است كه آنچه را كه پيامبر ديده معرّ بعد از اين آيه، آيه :جواب فرموده

  قبل از آية مذكور است نه بعد از آن.ه كه دسورة نجم را تالوت فرمو 11و سپس آية 
اعتبار است. زيرا اين نام ميان  بي» يدبد بن عمحم«سندش به واسطة  -3حديث  *

اند. مجلسي اين حديث را مجهول  چند نفر مشترك است كه اكثرشان ضعيف يا مجهول
  دانسته است.

گرچه مجلسي سند حديث را صحيح شمرده ولي به نظر ما چون  -4حديث  *12275
قمي راوي خرافات است، اعتمادي به او نيست. از جمله در باب » احمد بن اسحاق«

را از او نقل كرده كه امام حسن عسكري از ما  27كافي روايت يا در واقع قصة  181
در دلم گفتم از امام خواهم خواست كه قلمي را  مير مردم اطالع داشت و چونالضّ في

تم مطلع شد و قلم را به من داد. در نويسد به من بدهد، آن حضرت از ني كه با آن مي
   :فرمايد صورتي كه قرآن مي

وَن َوَما ُيعۡ َيعۡ ﴿ ۢ  ۥإِنَّهُ  لُِنونَۚ لَُم َما يُِسُّ ُدورِ ٱبَِذاِت  َعلِيُم  ]٥ :هود[    ﴾لصُّ
د همانا اوست كه از دلها آگاه دان ان كنند و يا آشكار سازند مينه خداوند آنچه را«

  ».است
   :فرمايد و مي
ٰ ٱإِنَّ ﴿ َ َع َمٰ ٱِب لُِم َغيۡ َّ ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو

َ
ۢ  ۥإِنَّهُ  ِضۚ ۡرۡل ُدورِ ٱبَِذاِت  َعلِيُم  ]٣٨ :فاطر[  ﴾لصُّ

لها آگاه همانا خداست كه دانندة نهفته آسمانها و زمين است، همانا اوست كه از د«
  ».است
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گويد امام نيز از دل بندگان خدا آگاه بود ا اين حديث ميام!  
ديگر آنكه مطلبي را دربارة نحوة خوابيدن اصناف مردم به امام نسبت داده كه معقول 

رضوان اهللا عليهم  ـرسد. زيرا خداوند در مورد اصحاب كهف  و موافق قرآن به نظر نمي
ا خوابيدند، ام فرمايد كه آنها هم به چپ و هم به راست مي مي اند كه از اولياء الهي بوده ـ

كه ديگر به چپ نخوابم؟! عي است كه امام كاري كرداين روايت مد  
  ا متن آنها اشكالي ندارد.اند ام هر دو به قول مجلسي مجهول - 6و  5حديث  *
  به قول مجلسي ضعيف است. - 7حديث  *

گرچه مجلسي آن را صحيح شمرده ولي افرادي چون او توجهي  -8 * حديث123
 ندارند به اينكه مرويات ناقلين حديث موافق عقل و قرآن هست يا خير. ولي ما ـ

گوييم: بهترين دليل بر ضعف راوي اخبار خرافي است  چنانكه در مقدمه نيز گفتيم ـ مي
  .)1(ايم قبالً معرفي كردهكه او را » محمد بن يحيي«كند از جمله  كه نقل مي

ل از نظر ما به لحاظ سند مانند حديث قبلي مورد ترديد و محل تأم -9حديث  *
  است. اما متن آن بالاشكال است.

درسند حديث دهم كه مجلسي آن را صحيح شمرده و در سند  - 11و  10حديث  *
شود كه  ميديده » ابوهاشم جعفري«حديث يازدهم كه مجلسي آن را مرسل دانسته نام 

  .)2(راوي اخبار خرافي است
  سند آن مرسل و موقوف است و به هيچ امامي منسوب نيست. -12حديث  *

  عن الّصفة بغير ما وصف به نفسه تعالی يباب الّنه -٣٣
اين باب داراي دوازده حديث است كه مجلسي هيچ يك از آنها را صحيح ندانسته 

و حديث يازدهم را مجهول همطراز صحيح اما روايت دوم را مجهول همطراز موثّق 

                                                           
 كتاب حاضر. 159و  89ر. ك. صفحه  -1
 همين كتاب. 119شنايي با او رجوع كنيد به صفحه براي ا -2
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را  12و  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 احاديثمحسوب كرده و روايت اول را مجهول و 
قاي بهبودي حديث اول و يازدهم را صحيح دانسته است. از آضعيف شمرده است. 

تعالي توقيفي يعني موقوف است به ورود  شود كه صفات حق اخبار اين باب معلوم مي
  .وحي
عبدالرّحيم بن «، »ممقاني«مجهول است ولي علّامة  :گويد مجلسي مي -1حديث  *
  دانسته است. متن حديث بسيار خوب است.» مهمل«را » عتيك
محمد بن «مجلسي آن را مجهول همطراز از موثّق دانسته، ولي چون  - 2حديث  *

آنهاست همان ميان چند تن مشترك است و معلوم نيست كه او كدام يك از » اسماعيل
  صفت مجهول براي اين حديث درست است.

ت. وي ضعيف و راوي خرافات اس» كر بن صالحب«وات آن يكي از ر -3حديث  *76
البتّه با سندي  ـآميز نقل كرده كه ما مضمون آن را  شرك جمله روايتي خرافي و است از
اصول كافي) بكر بن  144. در روايت مورد نظر (ص )1(ايم و نقد كردهآورده  ـديگر 

كند از مهملي به نام  كه او نيز نقل مي» هيثم بن عبداهللا«صالح از قول مجهولي به نام 
دهند و  به توسط ما درختان ميوه مي :فرمود امام صادق :گويد مي» مروان بن صباح«

بارد و گياه از زمين  و باران از آسمان ميشوند  رسند و نهرها جاري مي ها مي ميوه

                                                           
و  46حديث پنجم باب » بكر بن صالح«توجه داشته باشيم كه روايت  –همين كتاب  78ر. ك. صفحه  -1

ايم.  اب حاضر بررسي كردهكت 79كافي است كه روايت اخير را در صفحه  69مشابه حديث ششم باب 
بيشتر به سند  ـو نظاير او  ـجالب است بدانيد چون حارِس البِدع و مروج الخرافات، محمدباقر مجلسي 

المثل مجلسي حديث مورد نظر ما را در  شوند. في پردازند، گاه دچار مشكالت عجيبي مي روايات مي
 ـرغم وجود سهل بن زياد در سند علي ـ 69دانسته ولي مشابه آن را در باب   كافي ضعيف 46باب 

آمده كه الاقلّ به لحاظ » َنحنُ  َلو الَ «صحيح شمرده است!! در حالي كه در خاتمه حديث اول عبارت 
  تر است. كه در حديث دوم ذكر شده، صحيح» ناَلوالَ «نحوي از عبارت 

حتّي اگر اسناد خوبي براي  ـبداند اما اگر محقق در قبول حديث، تحقيق در متن را بر امور ديگر مقدم 
  .العظيم ال باهللا العلیّ إو ما توفيقنا . خورد فريب نمي ـاحاديث جعل كرده باشند 
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آميزي در مدح خود و اجداد  حضرت صادق چنين مطالب شرك رويد. قطعاً مي
است و قرنها  غنٌي َعن العاملَنيداند كه خداوند متعال  بزرگوارش نفرموده، زيرا به خوبي مي

يافت و دليلي  ق ميه نيز اين وقايع در طبيعت به امر الهي تحقّقبل از به وجود آمدن ائم
خداوند در قرآن از مالئكه كه مأمور  :ه اين روال تغيير يابد. ثانياًندارد كه از زمان ائم

در اين  زه كه به قول اين روايت، آنان نيمالهي هستند نام برده پس چرا از ائ امراجراي او
 :امام فرمود :گويد اين روايت مي :ع نقش دارند، هيچ ذكري در قرآن نيست؟ ثالثاًيوقا

 :بايد از اين راويان دانشمند پرسيد 77!دهد! خداوند ما را دري قرار داده كه او را نشان مي
= خداوند در و  ليس له باب وال َلُه بّواب« :فرموده چرا امير ١٢٤در و دربان داردخدا اگر 

= اي آنكه درباني ندارد  يا من ليس له بّواب ينادي« :كند عا عرض ميو يا در د» دربان ندارد
  .)1(»كه ندا شوند

عالمة «و » غضائري«ذكر چنين اباطيلي بعيد نيست. مرحوم » كر بن صالحب«البته از 12578
ه نقل كرده كه ت و روايات غريبي از ائماو بسيار ضعيف اس :اند دربارة او فرموده» يحلّ

 :گويد او را تضعيف كرده و عالمة مامقاني مي اند. نجاشي و ابن داوود نيز سايرين نگفته
را نيز » لوح جابر«از اعتبار ساقط است. روايت » بكر بن صالح«هر روايتي با وجود 

  همين مرد روايت كرده است.
اند و از آنجا وارد  ني و امثال او رواياتي اين چنين را در كتب خويش آوردهيلك ،آري126

داند به  اهللا العظمي مي تها و كتب ديگر شده. آنگاه گمراهي كه خود را آي زيارتنامه
تن از بندگان خدا را  14و » امراء هستي«استناد اينگونه اكاذيب كتابي پرداخته به نام 

اهللا العظمي در  ت!! اين آي سهامي خدايي به وجود آورده اميران هستي دانسته و شركت
از اين خرافات است از قول داوود رقّي  راوندي كه مملو» خرائج«از كتاب  249ص 

اگر ما نبوديم نهرها جاري  :فاسدالمذهب ضعيف نقل كرده كه امام صادق فرموده
مه اين كارها را انجام خدا بدون وجود ائ :رسيد و خواسته بگويد ها نمي شد و ميوه نمي
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كنند و  دهد. معلوم نيست چرا آيات عظام زمان ما در عقايد به قرآن رجوع نمي نمي
قلمداران را اجر گيرند. پروردگار منّان برادر فاضل، مرحوم  مي تالاعتقاد خود را از غُ
ر تبيين اشكاالت كتاب سراس را در» تالراه نجات از شرّ غُ«كه كتاب جزيل عطا فرمايد

  تأليف كرد.» امراء هستي«خرافة 
و روايت يازدهم كه  ،اين باب همگي به لحاظ سند مبتال به ضعف احاديثديگر 127

مذكور بسيار  احاديثقرار گرفته، مجهول است. اما متن » محمدباقر«مورد قبول هر دو 
م كه ميخوب و موافق قرآن است به جدر سي  صپيامبر :ويدگ ز ذيل حديث سو

ت از ماوراي حسالگي يعني قبل از نبوب مطّلع گشت، به وضوح با تاريخ قطعي و ج
آيات قرآن ناسازگار است. در روايات اين باب نهي شده از ذكر صفتي براي خدا كه در 
 وحي نيامده و خدا خود را وصف ننموده ولي حكما و فالسفه و شعراي شيعه بر ضد

اي كاش الأقلّ آن دسته از علما كه كافي را بهترين كتاب  اند. ل كردهاين اخبار عم
  كردند. كنند به مفاد روايات اين باب عمل مي حديث معرّفي مي

  ةعن الجسم والصور  يهباب النّ  -٣٤
موافق عقل بوده و با قرآن  –همچون باب قبل  –اين باب  احاديثبدان كه چون 

الف نيستيم. البتّه به جهت ضعف سند، به صدور مخ احاديثكريم مخالف نيست با متن 
هيچيك را » محمدباقر«دارد كه هر دو  ترواي 8آنها از ائمه مطمئن نيستيم. اين باب 

بن أبي حمزة  علي«علي رغم وجود  ـاند، ولي مجلسي حديث اول را  صحيح ندانسته
  موثّق شمرده است. ـ» بطائني

در كتاب  »صورة ليس بجسم وال وجّل  عزّ ه نّ أ«اين باب همگي در باب  احاديث
  .)1(شيخ صدوق نيز آمده است» التّوحيد«
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شام ه«شود تعريف و تمجيدهايي كه از  يك و چهارم و ششم معلوم مي احاديثاز 12879
ظاهر است. و  ـ كور مذ احاديثاز  ـاند، صحيح نيست بلكه خالف آن  كرده» مكَبن ح

نيز اباء نداشته است. وي مورد  شود كه از افتراء بر امام بنا به حديث اول معلوم مي
. و در اينجا نيز يك )1(ايم معرفي كرده نفرين و مخالفت امام قرار گرفته است. او را قبالً

 نقل كرده كه آن حضرت وي از قول امام صادق :آوريم نمونه از اباطيل او را مي
منظور از آن اقرار به پيامبران و اوصياء ايشان  :سورة انعام فرموده 158 آية دربارة

ايمانش او را سود ندهد زيرا  ،است كه خداوند فرموده اميرالمؤمنين خصوصاً
  ايمانش [بدون چنين اقراري] سلب شده است.

: از آيات  منظور از لفظ قبل در آية مذكور پيش از مرگ و قبل از ظهور برخي اوالً
اگر قوام و بقاي ايمان  :ثانياًالهي مقارن و يا اندكي قبل از قيامت است نه در زمان ميثاق. 

است و عدم آن موجب سلب ايمان  مؤمن مشروط به ايمان و اقرار به واليت علي
شود پس چرا قرآن دريغ كرده و اين امر را به وضوح تبيين نفرموده و بيان آن را بر  مي

  ديث مجهول نهاده است؟!عهدة اين ح

  باب صفات الّذات -٣٥
كه مجلسي حديث دوم و چهارم و بهبودي حديث اين باب داراي شش حديث است80

  دوم و سوم را صحيح دانسته است.
قرآن هفده  :گويد راوي روايتي كه مي ـحديث دوم اين باب با وجود هشام بن سالم 

باب قبل آمده، قائل  احاديثاعتبار چنداني ندارد. وي چنانكه در  ـست هزار آيه داشته ا
  به جسم داشتن خداوند نيز هست!!
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  باب آخر وهو من الباب األّول -٣٦
اين باب فقط دو حديث دارد كه مجلسي حديث اول را صحيح و ديگري را مجهول 

به نظر ما نيز سند ا آقاي بهبودي هيچيك از آنها را صحيح ندانسته است. دانسته ام
. متن هر دو حديث )1(اعتبار ندارد» يدبمحمد بن عيسي بن ع«حديث اول به واسطة 

  بسيار عالي است.

  باب اإلراده أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل -٣٧
را صحيح و  7و  3، 1اين باب مشتمل بر هفت حديث است كه مجلسي حديث 

را صحيح شمرده است. به  7و  4، 3، 1 احاديثحديث چهارم را حسن و آقاي بهبودي 
احمد «اند به واسطة  آن را صحيح دانسته» محمد باقر«نظر ما حديث هفتم كه هر دو 

  قابل اعتماد نيست.» برقي

  باب حدوث األسماء -٣٨
هيچ يك را صحيح » دباقرمحم«اين باب داراي چهار حديث است كه هر دو 

  ه را ضعيف معرفي كرده است.مجهول و بقي اند!! مجلسي حديث اول را ندانسته
» ادمصالح بن أبي ح«مجلسي آن را مجهول شمرده ولي  :چنانكه گفتيم -1حديث  *

ة پس از حضرت واقفي و دشمن ائم» حسن بن علي بن أبي حمزه«غالي و ضعيف و 
است. به هر حال اين حديث را فردي فاسدالمذهب از ضعيفي و او از  كاظم

 فهميده و نه شارحين آن. مجلسي به جاي آنكه صريحاً شل كرده كه نه خودمجهولي نق
اين حديث از مشكالت اسرار و از  :بگويد حديث معناي واضحي ندارد گفته است

متشابهات اخباري است كه هيچ كس جز خدا و راسخون در علم معناي دقيق آن را 
  داند! نمي
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را معناي آن ـاز قبيل مجلسي ي حتّ ـخبري را كه كسي  :به كليني بايد گفت
فاسدالمذهب  ر است چرا به دست راويان مجهول واسرا اگر از ؟يابد چرا آوردي درنمي
درپيچ فلسفي و  اظي و اصطالحات پيچاند؟ آيا دين خدا سرّي است و لفّ داده
  بافي آمده است؟گويي دارد؟ آيا امام براي مشكل ضغام

   :خداوند فرموده
﴿ ٓ رۡ  َوَما

َ
َّ بِلَِساِن قَوۡ نَ َسلۡ أ ِ  ]٤ :ابراهيم[  ﴾ۦِمهِ ا ِمن رَُّسوٍل إ

  ».هيچ پيامبري نفرستاديم مگر به زبان قومش«
   :فرمايد قرآن براي ناس بيان روشن است چنانكه خداوند مي

 ]١٣٨ :آل عمران[  ﴾ّلِلنَّاِس  َذا َبَيانٞ َهٰ ﴿
  ».اين قرآن بياني براي مردم است«

گويي در حديث، برخالف سبك و اسلوب   يمعيا اين مبيان للفالسفه. آ :و نفرموده
مبين و شارح آيات قرآن است،  احاديثعي هستيد ا كه مدقرآن كريم نيست؟ شم

ر آيات قرآن باشند؟ چگونه قرآني را كه توانند مفس ي مياحاديثچگونه چين  :بگوييد
ما قرآن را به  :فرمايد ايم و مي ما آن را آسان ساخته :فرموده» قمر«خدا مكرر در سورة 

و  احاديثگذاريد و عمر خود را با اينگونه  ايم، مي زبان مردم و به زبان قوم نازل كرده
  گذرانيد؟!  توجيه آنها مي

كرد بايد از نقل چنين  به نظر ما اگر كليني به حديث نهم باب هفدهم عمل مي
  نمود. ي اجتناب مياحاديث
د و به قول مجلسي ضعيف است. يكي از هر دو حديث داراي سن -3و  2حديث  *

است كه غضائري و شيخ طوسي و نجاشي او را » حسن بن علي بن عثمان«وات آن ر
خدا او را لعنت كند و  :ي دربارة او گفته شدهاند. در رجال كشّ غالي و ضعيف شمرده
. يكي )1(اي ندارد . او از اسالم بهرهكنندگان همگي او را لعنت كنند مالئكه و ديگر لعنت
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ابن » يارهكامل الزّ«) به نقل از /ات او حديثي است كه مرحوم قلمداران(از مروي
  ) آورده است.62و  61(  زيارت و زيارتنامهقولويه در كتاب 

است كه در صفحات قبل با او آشنا » كر بن صالحب«وات آن يكي از ر - 4حديث  *
   :حديث معلوم نيست كه چه به هم بافته است. قرآن واضح فرموده . در اين)1(ايم شده

 ]١١ :الشوری[  ﴾ءٞ َشۡ  ۦلِهِ َس َكِمثۡ لَيۡ ﴿
  ».هيچ چيز مانند او نيست«

   :و نيز فرموده
َ تَۡضِ ﴿ ِ فَ َّ ِ  ٱُبواْ 

َ
 ]٧٤ :حلالنّ [  ﴾َثاَل مۡ ۡل

  ».براي خدا مثال نزنيد«
بگويد، كالم را پيچانده و به جاي آنكه به جاي آنكه واضح سخن  ،ا در اين حديثام

گويد هر كس گمان كند خدا را به  بگويد خدا حجاب و صورت و مثال ندارد مي
مشرك است. يعني در واقع نخست براي خدا حجاب  ،شناختهحجاب و صورت و مثال 

و صورت و مثال او غير اوست و  بحجا :گويد را پذيرفته سپس ميو صورت و مثال 
  ا به اينها بشناسد مشرك است!هر كس خدا ر

  األسماء واشتقاتها نيباب معا -٣٩
را صحيح و  12و  10، 5اين باب مشتمل بر دوازده حديث است كه مجلسي حديث 

را صحيح دانسته است. حديث دوم اين باب همان  6، 5آقاي بهبودي فقط حديث 
  است كه در اينجا تكرار شده است. 28حديث دوم باب 

سندش به قول مجلسي ضعيف است. متن آن نيز بهترين گواه بر  -1* حديث 129
محن بسم اهللا الرّ  در تفسير گويد: امام صادق مي» عبداهللا بن سنان«اعتباري آن است.  بي
ست!! بايد گفت: فرمود: باء به معناي بهاءاهللا و سين، سناء اهللا و ميم مجداهللا ا حيمالرّ 
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قرآن به زبان عربي مبين و به زبان قريش نازل شده و باء حرف جرّ است كه بر اسامي 
شود و متعلّق به فعل مقدر مناسبي از مصدر ابتداء يا تبرّك است (از  ديگر نيز وارد مي

و.....). ديگر آنكه اگر قرار است كه حرف باء اشاره به  كيا نتربّ  ءيء, نبتديبتدأقبيل 
  اشاره به سميع نباشد؟! و قس علي هذا.» سين«و » بصير«اشاره به » باء«چيزي باشد چرا 

» باسم«لفظ  الًدانست كه او ال بايد ميإدانسته و  ديگر آنكه جاعل حديث عربي نمي
» بسم اهللا الّرمحن الّرحيم«استثناء و براي احترام به روش كتابت قرآن و فقط در عبارت 

توان آن را بدون همزه  ه شود ولي در موارد ديگر نميتهمزه نوش جايز است كه بدون
است ولي » همزه«نوشته شود. به هر حال اسم داراي  باسمنوشت و بايد به صورت 

:جاعل فراموش كرده براي همزة اسم، معنايي بتراشد.  » اسم«اگر لفظ  :پرسيم مي ثانياً
معنايش بهاءاهللا و سناءاهللا و مجداهللا  قرار گيرد آيا باز هم» اهللا«اي غير از  مضاف كلمه

  است؟!
اي چون مالصدرا نتوانسته توجيهي برايش ببافد و  ي بافندهمخفي نماند كه حتّ

  )1(اعتراف كرده كه عقل به مطالب اين روايت راهي ندارد!!
  مراجعه شود. 28به حديث دوم باب  - 2حديث  *
ين است كه روايت اول داب فاسد الكذّ» قاسم بن يحيي«راوي آن  -3حديث  *

را به  اهللاهمين باب را همو نقل كرده است. متن آن نيز خالي از اشكال نيست. زيرا 

                                                           
فرموده: من نقطه  ا كم نيست. از جمله در روايتي آمده است كه علياز اينگونه روايات در كتب م -1

رائج  دانسته كه خط كوفي كه در زمان اميرالمؤمنين هستم!! گرچه جاعل روايت نمي بسم اهللا» باء«
يك نقطه اختيار نشده بود و ممكن نيست امام » باء«بوده نقطه نداشته و هنوز در زمان آن امام براي 

گويم: به راستي  ته باشد، اما من به راويان اين اخبار و مروجين امثال اين روايت ميچنين سخني گف
سازند و  پيما مي افكار شما خيلي بلند و اكتشافات شما بسيار مفيد است! غربيان از آهن، موشك و قاره

ين كنند و روز به روز از مسلم روس كشف ميفرستند، وي سفينه فضايي و قمر مصنوعي به فضا مي
و از نقطه آن » بهاء« بسم اهللا» باء«گيرند اما شما از  شوند و آنان را تحت سلطه خود مي قدرتمندتر مي

 سازيد! مي علي
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به  اهللاا لفظ خداوند مستولي هست ام ،معناي مستولي دانسته كه صحيح نيست. آري
  معناي مستولي نيست.

سته مجلسي آن را ضعيف دان اب است وكذّ» سهل بن زياد«راوي آن  - 4حديث  *
  است. ذيل حديث نيز به قول مجلسي مرسل است.

اند. متن آن نيز  اين حديث را صحيح دانسته» دباقرمحم«هر دو  -5حديث  *
  بالاشكال است.

ا جناب بهبودي آن را صحيح دانسته به قول مجلسي مجهول است ام -6حديث  *
  است؟!
هم راوي » جعفريابوهاشم «مرفوع است. عالوه بر اين  :مجلسي گويد - 7حديث  *

  .)1(خرافات است
حديث هشتم به قول مجلسي ضعيف و حديث نهم مجهول است.  -8و  9حديث  *

مهمل است. متن هر دو حديث بالاشكال است ولي به » جميع بن عمير«در روايت نهم 
  توان آنها را با اطمينان به امام نسبت داد. بودن سندشان نمي سبب معيوب

د بن عيسي بن محم«اي چون  سند آن به وجود فاسدالعقيدهيك  -10حديث  *130
ع2(»يدب( ضعيف است. هشام بن الحكم ت خداي تعالي استنيز قائل به جسمي)متن )3 .

پرسيدم،  »سبحان اهللا«از امام دربارة  :گويد حديث نيز چندان مناسب بيان نشده زيرا مي
ت و كبريا براي خداست. ت و كبرياي خدا يا عزّيعني عزّ» أنفه هللا«يا » أنفه اهللا« :دفرمو

را استعمال كرده كه به » أنفه«تعبير  ،هللا العظمة يا هللا العّزة والكربياء :نكه بگويدآبه جاي 
گويند كه مغرور و به اصطالح دماغش پر باد است و اين تعبير مناسب  بشري مي

  نيست. ـذكره  لّج ـخداوند متعال 
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ا سند آن به قول مجلسي ضعيف است. متن آن بالاشكال است ام -11حديث  *131
كافي  177كه در حديث چهارم باب  )1(خرافي است» احمد بن مهران«وات آن يكي از ر

 3و  2به يك نصراني دربارة آية  عي است كه امام كاظمو مد )2(با قرآن بازي كرده
است كه در كتاب  ص، پيامبر اسالم﴾حمٓ ﴿مقصود از  :فرموده» دخان«سورة مباركة 

از حروفش كاسته شده [و ميم و دال آن ذكر نشده] و  نازل شده بر حضرت هود
َبَٰرَكةٍ ﴿ از و حضرت علي ﴾لُۡمبِيِ ٱ ۡلِكَتٰبِ ٱ﴿منظور از   ‘حضرت فاطمه ﴾َلۡلَةٖ مُّ
(ح) و (م) در كتاب  يامبر اسالم فقط با دو حرف وسط آناينكه نام پ :گوييم است. مي

   ت آن حضرت داشته است؟اي براي ام بيايد چه فايده حضرت هود
ليلة و حضرت زهرا را با لفظ  كتاب مبينطالب را با لفظ  بن ابي كتابي كه علي ثانياً:
 مان به عليياد كند، كتاب رمز است نه كتاب مبينِ هدايت. ديگر آنكه چرا اي مباركة

ع است در باطن كتاب ذكر شده و در ظاهر كتاب اثري از آن نيست؟ كه از اصول تشي
چرا بيان اين حقيقت از مخاطبين ظاهر قرآن دريغ شده است؟ مالحظه كنيد چگونه با 

اند. ديگر آنكه نصراني از كجا فهميد كه امام در توضيح باطن آيه درست  قرآن بازي كرده
  گفته يا نه؟!

اما مجلسي  )3(اب ضعيف استكذّ» سهل بن زياد«سند آن به واسطة  -12حديث  *
» واحد«است! متن آن نيز عاري از عيب نيست زيرا راوي از معناي   آن را صحيح دانسته

إمجاع « :ا امام در جواب سخني گفته كه به سؤال مربوط نيست. امام فرمودهام ،پرسيده
ا معلوم فاق دارند. امت او اقرار و اتّها به وحداني همة زبان :يعني »األلسن عليه بالوحدانّية

  اند؟ چيست؟! به راستي آيا راويان اين اخبار دوستدار امام بوده» واحد«نكرده معناي 
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 يالت نيما بين المعا فيه زيادة وهو الفرق ل إال أنّ باب آخر وهو من الباب األوّ  -٤٠
  تحت أسماء اهللا وأسماء المخلوقين

هيچ يك از آن دو را صحيح » دباقرمحم«باب داراي دو حديث است كه هر دو اين  
اند و به قول مجلسي اولي مجهول و دومـي مرسـل اسـت. در حـديث نخسـت،       ندانسته

انـد. معلـوم نيسـت منظـور ابوالحسـن       راوي و هم امامي كه از او نقل شده ناشـناخته  هم
  م علي النقي).اما= حضرت رضا) است يا ابوالحسن ثالث (= ثاني(

منسوب است  شايد به جهت شباهت موضوع آن به روايت دوم كه به امام رضا
  به احتمال قوي ابوالحسن ثاني منظور بوده است. :بتوان گفت

توان به صدور آنها از  متن هر دو حديث اشكالي ندارد ولي به جهت اشكال سند نمي
  امام مطمئن بود.

  باب تأويل الّصمد -٤١
  كه بهبودي هيچ يك از آنها را صحيح ندانسته است. داردحديث  اين باب دو

اب است. مجلسي نيز اين حديث را كذّ» سهل بن زياد«راوي آن  -1حديث  *132
است  محمد بن الوليد الشَّباب الصيرَفيضعيف ارزيابي كرده است. راوي ديگر حديث 

اند و به قول استاد بهبودي بيش از همه  ي او را از ضعفاء شمردهكه غضائري و عالمة حلّ
  كند. از او روايت مي» سهل بن زياد«

با اينكه به اعتراف مجلسي سند آن مجهول است ولي او آن را همطراز  -2حديث  *
د بن محم«مهمل است. با » احمد بن أبي عبداهللا« :صحيح دانسته است! نگارنده گويد

است كه او را در » يعفجابر بن يزيد الج« ،. راوي ديگر)1(ايم نيز قبال آشنا شده» عيسي
   :كنيم اينجا معرفي مي
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است كه منقوالتش بسيار مورد توجه از افرادي  الجعفي ابوعبداهللا جابر بن يزيد13381
كنند مطعون و  كساني كه از جابر نقل مي :و به قول غضائري ،و ضعفاء بوده تالغُ

كنند  اند و بهتر است روايات او ترك شود. از جمله كساني كه از او نقل مي ضعيف
است و  بسيار ضعيفعلماي رجال است كه به تصريح » عمرو بن شمر بن يزيد جعفي«

رسالة «نام اي به  رساله :گويد ي را به جابر نسبت داده است. نجاشي مياحاديث
اند. به قول عالمة  و كتب جعلي ديگري را به او نسبت داده »إىل أهل البرص جعفر أيب

ابن الوليد و ابن بابويه و ابن نوح و غضائري و نجاشي او را تضعيف  :شوشتري(ره)
و كتاب خالد به عبداهللا كه به او نسبت » زيدالنرسي«و » زيد الزاد«اند. كتبي از قبيل  دهكر

1(ات ديگران استداده شده در واقع از جعلي(.  
آميز است. لذا بسياري از علما از قبيل اكثر رواياتي كه از او نقل شده غلو ،به هر حال

 :ند. از جملة خرافات او اين روايت استا شمرده ةال... او را از غُ.شهيد ثاني و جزائري و
اهللا يوم  يلق ءعاشورا ةليل عند قرب احلسني تقال: من با عبداهللا يبعن أ يعن جابر اجلعف«

 = از جابر روايت شده كه امام صادق عرصة كربالء يفالقيامة ملطخا بدمه كأنام قتل معه 
د، روز قيامت خدا را بگذران هر كه شب عاشورا را نزد قبر امام حسين :فرمود

كند [گويي كه] به خون خويش آغشته و با آن حضرت در عرصة كربالء  مالقات مي
  )2(»!!كشته شده است

بودنشان مالقات كند، بهشت بر او حتمي نخواهد  اگر كسي همة انبياء را هنگام زنده
ۡم لََعلَّكُ ﴿ :شد. حتي اگر همة قرآن را بخواند و بدان عمل كند، خداوند فرموده

استعمال  »َلَعلَّ = شايد «و وعدة قطعي نداده و لفظ  »شايد كه رستگار شويد« ﴾ُتۡفلُِحونَ 
چنين  فرموده تا انسان مغرور نشود، پس چگونه ممكن است زيارت قبر سيدالشهداء

  اثري داشته باشد؟!!
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را ها  او را به دوازده هزار عالم برده و ملكوت آسمان جابر نقل كرده كه امام باقر
به او نشان داده و او را به ظلمات برده و از آب حيات نوشيده است. يعني از همان اعتقاد 
عوام كه معتقدند آب حيات در ظلمات است در اين روايت تقليد كرده است! ليكن ما 

  كند؟ اين كارها را براي كسي نكرده پس چگونه امام چنين مي صرسول خدا :گوييم مي
  در تمجيد و تعريف از امام  ظاهراً» جابر«ديده كه روايات  چون» ممقاني«متأسفانه 
آنچه از اخبار او غلوآميز است امروز از  :گويد شمرده است و مي» ثقه«است او را 

از بس اخبار غلوآميز انتشار داده ،رود!! آري ات مذهب به شمار ميضروري ون اند مذهبي
 از اند. عوام نيز آنها را يقت پنداشتهآنها را حق اند و عادت كرده و بدانها خو گرفته

نيز پروردة چنين محيطي بوده است. در » ممقاني«كنند!  ر ميمذهب تصو اتضروري
حالي كه بايد بداند آنچه در صدر اسالم غلو است و نبايد هيچگاه از  بوده تا قيامت غلو

ات شمرده شود.ضروري  
ش معلوم يست كه معناهبارتي در اين حديث ع :اينك بپردازيم به متن حديث دوم

بايد از راوي پرسيد  »!!توّحد بالّتوحيد يف توّحده ثم أجراه علی خلقه« :گويد نيست زيرا مي
المعني في  ،گونه توحد خود را بر خلق اجرا كرده است؟ آرييعني چ »خلقه أجراه يف«كه 

  طفره رفته است.از توجيه اين جمله  »مرآة العقول«ي مجلسي نيز در اعر!! حتّبطن الشّ

  باب الحرکة واالنتقال -٤٢
حديث هفتم را  »مرآة العقول«ا مجلسي در حاوي ده روايت است ام اين باب ظاهراً

 عدد خواهد بود. 9جزء حديث ششم محسوب نموده كه بدين ترتيب روايات اين باب 
  دهگانة اين باب را صحيح ندانسته است. احاديثاستاد بهبودي هيچ يك از 

علي بن عباس وات آن مجلسي آن را ضعيف شمرده است. يكي از ر - 1ث حدي *
شود. او  به او و به آنچه نقل كرده اعتناء نمي :است كه غضائري فرموده الخَراذيني الرّازي

ار ضعيف شمرده ف كتابي است كه بر خباثت او داللت دارد. نجاشي او را غالي و بسيمصنّ
  اند. متن حديث بالاشكال است. ي و ابن داوود نيز او را در شمار ضعفا آوردهو عالمة حلّ
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به اعتراف كليني مرفوع و به قول مجلسي ضعيف است. يكي از راويان  - 2حديث  *
اي از اباطيل او را در حديث اول و  ناقل خرافات است كه نمونه» حسن بن راشد«آن 

  رسد. ايد. در متن حديث ايرادي به نظر نمي حظه كردهمال 39سوم باب 
  به قول مجلسي مجهول است. متن آب خوب است. - 3حديث  *
صحيح دانسته  مجلسي سند نخست آن را ضعيف و سند ثاني آن را -4حديث  *

  اعتبار است. بي )1(»محمد بن عيسي«دو سند به واسطة است. در حالي كه هر
احمد بن «مجلسي آن را صحيح قلمداد كرده و به نظر ما به واسطة  -5حديث  *82

نيز وضع خوبي » يعقوب بن يزيد«اعتبار است. راوي ديگر آن  بي» محمد بن خالد برقي
   :كنيم ندارد و او را در اينجا معرفي مي

بوده. اخبارش » أبودلف«به نام » اسعب بني«كاتب يكي از درباريان  يعقوب بن يزيد13483
كافي را او چنين روايت كرده كه امام  172است. از جمله حديث پنجم باب  خرافي

خداوند دو شهر يكي در مشرق و يكي در  :گفته است صادق فرموده كه امام حسن
ز آهن است و بر هر يك از اين دو ديوار يك ميليون مغرب دارد كه ديوار آن دو شهر ا

لنگه در وجود دارد و در اين دو شهر هفتاد ميليون زبان است كه هر يك با ديگري 
دانم  دانم و آنچه در ميان اين دو شهر هست مي ها را مي تفاوت دارد و من همة اين زبان

ز من و برادرم حسينو بر آنها ج تي نيست!!حج  
البطالن  د كه مجلسي پس از ذكر توجيهاتي كه براي اين روايت واضحمخفي نمان

صوص واآليات هذه الكلامت شبيهة باخلرافات وتصحيح النّ « :اند ناگزير اعتراف كرده آورده
= اين كلمات شبيه فات واهللا يعلم حقائق العوامل واملوجودات كلّ ارتكاب هذه التّ  إىلالحيتاج 
ت و درستي نصوص شرعي و آيات، نيازي به دادن صح حالي كه نشان است در خرافات
  .)2(»داند فات ندارد و خداست كه حقائق عوالم و موجودات را مياين تكلّ
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.... عن يعقوب بن يزيد عن حممد بن « :نمونة ديگر از خرافات او اين دو روايت است
النّصف ِمن شعبان غفر فی  قال: َمن زار قرب احلسني عمري عن زيد الشحام عن أيب عبداهللا أيب

يوم  قال: من زار قرب أيب عبداهللا عبداهللا عن أيب«....  و» )1(اهللا له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر
عي است كه امام يعقوب بن زيد مد .)2(»عاشوراء عارفًا بحّقه كان كمن زار اهللا تعاىل يف عرشه

ن زيارت كند خداوند گناهان كسي كه مرقد سيدالشهداء را در نيمة شعبا« :صادق فرمود
آمرزد و اگر در روز عاشورا مرقد آن حضرت را زيارت كند در  گذشته و آيندة او را مي

  »آن امام را بشناسد گويي كه خدا را در عرش خويش زيارت كرده است!! حالي كه حقّ
حديث ششم را ضعيف شمرده و » العقول ةمرآ«مجلسي در  -7و  6حديث  *

اب است جزء حديث قبلي محسوب ات سهل بن زياد كذّه از مرويحديث هفتم نيز ك
  گرديد، متن هر دو حديث ايرادي ندارد.

  مجلسي آن را صحيح شمرده است. -8* حديث 
ا يكي از مجلسي آن را صحيح و ذيل آن را مرسل گفته است. ام -9* حديث 135
است. گرچه ممقاني و برخي از علماي رجال او  ةالاز غُ وات آن يعني حسين بن سعيدر

توان به روايات او  كند و نمي غلو روايت مي اهلاند. ولي وي از ضعفا و  را ثقه دانسته
حديث اول را او از كذّابي واقفي موسوم به علي بن  87المثل در باب  اعتماد كرد. في

  نيز از اوست. 165ت. دو روايت باب مفتضح نقل كرده اس )3(حمزة بطائني أبي
سند آن به قول مجلسي حسن است. ولي چون علي بن ابراهيم قائل  - 10* حديث 

دانيم. اما متن حديث  الحال است ما آن را معتمد نمي به تحريف قرآن و پدرش مجهول
جز مانده پرسيده و او از جواب عا» هشام بن الحكم«مسألة آساني از  صانييد :گويد مي
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هاي  شود تعريف گفتيم معلوم مي 24است، چنانكه در شرح حديث اول و دوم باب 
  اند، بجا نبوده است. زيادي كه از دانش او كرده

  باب العرش و الکرسی -٤٣
اين باب داراي هفت حديث است كه مجلسي حديث دوم و چهارم را صحيح و 

موثّق همطراز صحيح شمرده  حديث سوم را مجهول همطراز صحيح و حديث پنجم را
  .است اين باب را صحيح ندانسته احاديثاما استاد بهبودي هيچ يك از 

عالوه بر اينكه سند آن به قول مجلسي مرفوع است، راوي دوم آن  -1حديث  *
به سؤال  نيز قابل اعتماد نيست. در اين حديث جوابي كه حضرت امير» برقي«يعني 

ننده نيست. عقيدة ما اين است كه اين جواب را ديگر از قول آن ك ليق داده قانعاول جاثَ
  كننده بدهد. اند وگرنه شأن آن بزرگوار أجلّ است كه جوابي غيرقانع حضرت ساخته

مجلسي آن را صحيح دانسته. ولي راويان آن، اخباري برخالف قرآن و  -2* حديث 136
توان اعتماد كرد. يكي از اين روات،  به چنين راوياني نمياند، لذا  عقل نيز نقل كرده

كنيم. متن حديث نيز  است كه او را پيش از حديث سوم معرّفي مي» صفوان بن يحيي«
گويد: حاملين عرش حاملين علم خدا هستند. در حالي  عاري از اشكال نيست. مثالً مي

اگر علم خدا حمل شود در كه علم خدا از ذات خدا جدا نيست كه قابل حمل باشد و 
  واقع ذات خدا حمل شده است. نعوذ باهللا.

ندارد و » الحاقّه«سورة  17عالوه بر اين، جواب امام ارتباط چنداني با معناي آية 
كند. خصوصاً كه آية مذكور مربوط به قيامت است و احوال  را حلّ نمي»رّهابوقُ«اشكال 

» = در آن روز ذٍ ئِ ومَ يَ «را، حتّي در آيه لفظ كند و نه امري دائمي  رستاخيز را بيان مي
همان علم يا قدرت الهي است، » عرش«استعمال شده است. از اين رو گفتن اينكه 

صحيح نخواهد بود. زيرا جاي اين سؤال است كه در ديگر أيام چه كسي علم خدا را 
كالم، به همين كند؟! البتّه متن اشكاالت ديگري دارد كه براي احتراز از تطويل  حمل مي

  العاقل تكفيه اإلشارة.مقدار اكتفا كرديم. 
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نام دارد. او را  فوان بن يحييصپردازيم به معرّفي راوي اول حديث كه  اينك مي13784
كافي حديث اول از اوست  51باب اند ولي فاسدالعقيده بوده است. در  گرچه توثيق كرده

كافي نيز از اوست كه بطالن  71بودن او داللت دارد. نخستين حديث باب  كه بر جبري
كنيم  . ديگر از خرافات او حديثي است كه در اينجا ذكر مي)1(آن بعداً بيان خواهد شد

عارفًا  داهللاقال: َمن زاَر قرب أيب عب عبداهللا عن صفوان بن حييی عن ابن مسكان عن أيب«
صفوان بن يحيي مدعي است كه امام صادق «. )2(»بحّقه غفر اهللا له ما تقّدم ِمْن ذنبه وما تأّخر

كسي كه حق سيدالشّهداء را بشناسد و قبر آن حضرت را زيارت كند، گناهان  :فرمود
  »شود!! اش آمرزيده مي گذشته و آينده

چه نيازي داريم كه به اوامر قرآن  يافتن بدين آساني است ديگر واقعاً اگر آمرزش
  عمل و يا از نواهي آن اجتناب كنيم؟!

اند ولي از  است. او را توثيق كرده» رِبعي بن عبداهللا«يكي از روات آن  - 3* حديث 138
 165در حديث ششم باب  شود كه با قرآن بازي كرده است، از جمله رواياتش معلوم مي

  در مورد آية كافي روايت كرده كه امام باقر
نَُّهمۡ  َولَوۡ ﴿

َ
ْ  أ قَاُموا

َ
ٰ لَّوۡ ٱأ ٓ ۡلِ ٱَة وَ َر نزَِل إَِلۡ  ِنيَل َوَما

ُ
ّبِِهمۡ أ ْ ِمن فَوۡ  ِهم ّمِن رَّ َكلُوا

َ
 قِِهمۡ َل

رۡ َوِمن َتۡ 
َ
 ] ٦٦ة: املائد[  ﴾ُجلِِهمِت أ

ايشان نازل  ل و آنچه را كه از سوي پروردگارشان برتورات و انجي ،كتاب اهلاگر «
هاي  شده، به پا دارند و عمل كنند هر آينه از باال و پايين [آسمان و زمين] از نعمت

  ».الهي بخورند و برخوردار شوند
  )3(فرموده كه مقصود از آن واليت است!

                                                           
 .327ر. ك. صفحه  -1
 .22، حديث 326، كتاب الحج، ص 10وسائل الشيعة، ج  -2
 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمد باقر«هر دو  -3
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 معلوم نيست؟! دررساند  را مي» واليت«حاال چرا واليت در آيه نيامده و يا كجاي آيه 
در اينجا هم از آن حضرت  حالي كه امام كه در پيروي از پيامبر، مقام اول را دارد قطعاً

   :مأمور بود بگويد صپيروي خواهد كرد. زيرا رسول خدا
ِ َهٰ  قُۡل ﴿ دۡ  َسبِيِلٓ  ۦِذه

َ
َ ُعوٓ أ ِ ِۚ ٱاْ إ َّ  ٰ َ َ  ۠ نَا

َ
َبَعِن ٱَوَمِن  بَِصَيٍة أ  ]١٠٨ :يوسف[   ﴾تَّ

كه [مردم] را به سوي خدا  ـو هر كه مرا پيروي كند  ـاين است راه و رسم من  :بگو«
  ».تا با بصيرت [ايمان آورند] مكن دعوت مي

چنين سخني فرموده بود الاقل دليل داللت آيه بر واليت را  از اين رو اگر امام باقر
   .فرمود نيز بيان مي

ق همطراز صحيح پنجم را موثّ مجلسي حديث چهارم را صحيح و - 5و  4حديث  *
  شمرده است.

نيز از » محمد بن فضيل« ،را مجلسي مجهول گفته است. عالوه بر اين - 6حديث  *
ا متن حديث نيز خالي كنيم. ام في ميو ضعيف است. ما او را در سطور آينده معرّ تالغُ

 :پرسيم د. ميحاملين عرش هستن از اشكال نيست زيرا بنا به اين حديث سه تن از ائمه از
چرا فقط  ـاشكاالت وارده بر اين مدعا  نظر از صرف ـعلم است » عرش«مقصود از  اگر

سه تن از ائمه حامل علم نيستند؟ كليني كه اين ه از حامالن آن هستند؟ مگر بقية ائم
و حديث  91و حديث پنجم باب  102چهارگانه باب  احاديثروايت را آورده، چرا 

اند؟  ه به لحاظ علم با يكديگر يكسانكند كه بنا به مفاد آنها ائم قل ميرا ن 116دوم باب 
باشند و اگر فقط سه  علم) مي= ( اند پس همگي حاملين عرش اگر به لحاظ علم مساوي

گويد آنها به لحاظ  علم) هستند پس چرا روايات كليني مي= ه حامل عرش (تن از ائم
   :في راوي دوم اين حديثپردازيم به معرّ علم برابرند؟ اينك مي

امام كاظم و امام  اصحاباز  زديفي األالصير يل كثيرضَابوجعفر محمد بن ف139ُ
ي و شود. نجاشي او را توثيق نكرده و شيخ طوسي و عالمة حلّ محسوب مي إرضا

او توثيق  :اهللا خوئي فرموده ت اند. آي دانسته ولُهم به غُف كرده و متّابن داوود او را تضعي
شود. مخفي نماند كه ده حديث از أحادث باب مفتضح  نشده و به روايت او اعتماد نمي
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كافي كه غلوآميز است از  106كافي از او نقل شده است. حديث ششم باب  165
عي است كه امام باقر و امام كافي مد 63در خبر هشتم و دهم باب وي ٨٥مرويات اوست.

خود را فرو  اهلماند و  ت و امام باقي نميزمين بدون حج :اند فرموده إصادق 
المثل ده يا پنج سال پيش از  في ـدر زماني كه پيامبر و امام در كار نبود  :پرسيم برد! مي مي
خود را فرو نبرد؟! چنانكه خداوند نيز  اهلماند و زمين چگونه باقي  ـ اكرمد پيامبر تولّ

   :ت بوده استبدون حج يتزمين مد ،در قرآن كريم فرموده
ٓ  قَدۡ ﴿ ُ َلُكمۡ  َءُكمۡ َجا ٰ  رَُسوُلَا يُبَّيِ َ ٖ َفۡتَ  َ  ]١٩ املائدة:[  ﴾لرُُّسلِ ٱّمَِن  ة
دين را] برايتان  فرستادة ما پس از دوران فترت فرستادگان، به نزد شما آمده [و حقايق«

  ».كند بيان مي
140امام باقر  :گويد كافي است كه مي 166خبر پنجم باب  ،هاي اين مرد هديگر از قص

توانند آنها را شمارش  زمين نمي اهلدر آسمان هفتاد صف از مالئكه هستند كه  :فرموده
چرا فقط هفتاد صف؟ پس ساير مالئكه  :پرسيم دانند! مي كنند. آنان دينشان را واليت مي

 پرستي است. آيا آنجا هم با بر چه دين و آييني هستند؟ آيا در ملكوت هم تفرقه و فرقه

اب گرفته كه دين خود را از اينگونه افراد غالي و كذّ واليت داريم؟! هر واليت و بي
  !بايد اين خرافات را تحويل بگيرد باشد، طبعاً

ا از قول واتش خوشنام نيستند. املسي ضعيف است. اكثر ربه قول مج -7حديث  *
امام نقل كرده كه خدا دين و علم خود را بر آب حمل كرد، پيش از آنكه زمين و آسمان 

  آيا آب علم و دين دارد؟ :پرسيم ابان ميو جن و انس موجود باشند! از اين كذّ

  باب الّروح -٤٤
ديث اول را صحيح و حديث دوم را كه مجلسي فقط ح ،اين باب چهار حديث دارد

استاد بهبودي هيچ يك از آنها را  ، وحسن و سوم را مجهول و چهارم را ضعيف دانسته
  صحيح ندانسته است.
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ايرادي ندارد و مخالف قرآن  4و  2و  1 احاديث اين باب خصوصاً احاديثمتن 
همانا ارواح با  = يحلرّ رواح جمانسة لإن األ« :گويد كريم نيست. اما قبول حديث سوم كه مي

خالف  ز حركت هوا نيست و هوا بيمحلّ تأمل است، زيرا باد چيزي ج» اند باد مجانس
بسيط نيست، در حالي كه در مورد بساطت روح سخن بسيار است. خداوند در مورد 

ُ ٱَفتََباَرَك ﴿ خلق روح به خود ۡحَسُن  َّ
َ
در مورد  فرموده اما ]١٤[النمل:  ﴾١٤ لَۡخٰلِقِيَ ٱأ

 »قل الّريح من أمر رّيب « :هوا و باد چنين نكرده است. خداوند در مورد باد نفرموده  خلقت
   :اما در مورد روح فرموده

وُح ِمنۡ ٱقُِل ﴿ مۡ  لرُّ
َ
 .] ٨٥:رساءاإل[  ﴾ ِر َرّبِ أ

  باب جوامع الّتوحيد -٤٥
ها را هيچ يك از آن» محمدباقر«اين باب مشتمل بر هفت حديث است كه هر دو 

اند. مجلسي حديث اول و چهارم را مرفوع و هفتم را مرسل و حديث  صحيح ندانسته
  دوم و پنجم را ضعيف و سوم و ششم را مجهول شمرده است.

  .به نظر ما عالي است و با عقل و قرآن مخالف نيست احاديثمتن 

  باب الّنوادر -٤٦
يچ يك از آنها را صحيح اين باب مشتمل بر يازده حديث است كه استاد بهبودي ه

 10و  5و  3را مجهول و  8و  7و  4ندانسته، مجلسي نيز حديث اول را مرسل و حديث 
را حسن و حديث دوم را صحيح  9و  6را مجهول و مرسل و حديث  11را ضعيف و 

   :احاديثشمرده است. اينك بپردازيم به متن 
  :آيةمردم دربارة  :از راوي پرسيده امام صادق - 1حديث  *
َّ وَجۡ ُكُّ َشۡ ﴿ ِ  ]٨٨ :القصص[  ﴾ۥَههُ ٍء َهالٌِك إ

ز وجه خداوند، هر چيزي ج« :گويند كند كه مردم مي گويند؟ وي عرض مي چه مي
اند!. اما قول مردم به  قول بزرگي گفته !سبحان اهللا :امام با تعجب فرموده» شود هالك مي
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ية شريفه است. اما روايت، معنايي هيچ وجه تعجب ندارد و ترجمة بدون كم و زياد آ
امام فرموده كه  :گويد نسبت داده است و مي يه ذكر كرده و آن را به امامآمبهم براي 

شود؟! بايد از راوي كه روايتش را به نام  مقصود از آن، وجه خداست كه از آن آمده مي
  اي؟ هاي كه چه بافت آيا خودت فهميده :به هم بافته است، پرسيد امام صادق

را به ذات  وجه اهللا چنانكه در توضيح روايت بعدي خواهيم ديد، حضرت علي     
   .إلهي تفسير و تعبير فرموده است

توان به آن اعتماد كرد،  در سند اين حديث، نمي» برقي«به سبب وجود  -2حديث  *86
را برخالف قول  وجه اهللايز ا مجلسي آن را صحيح دانسته است! متن حديث نام

» وجه اهللا«معني كرده است. از آن بزرگوار دربارة معناي  المتّقين حضرت علي امام
وجه اين شعلة  :تا آتشي افروختند، آنگاه از سائل پرسيد :سؤال شد، آن حضرت فرمود
نيز ذات او و  اهللا وجه :است، فرمود» وجه«از همه سو،  :آتش كجاي آن است؟ گفت

  .)1(اوستخود 
است كه بشر با آنان » روي و چهره«در فارسي » وجه«يكي از معاني  :نويسنده گويد

. در ...كند، البتّه چون قوة بينايي و شنوايي ه مي.. توج..است ور و  به باال و پايين و چپ
كند اما خداي متعال  رو با صورت توجه ميه و صورت انسان قرار دارد از اينچهر

يع و بصير است و نيازي به آلت شنوايي و بينايي ندارد و به ذات خويش بالذّات سم
معنايي ذكر  وجه اهللاعنايت دارد و وجه او همان ذات اوست. متأسفانه اين روايت براي 

  تناسب ندارد!» قصص«كرده كه به هيچ وجه با صدر و ذيل آخرين آية سورة 
از فردي مجهول به نام » نانمحمد بن س«ع است كه حديثي مرفو - 3حديث 141*

  كند و البتّه نقل چنين روايتي از فردي مانند او بعيد نيست. روايت مي» اسام النّخّابوسلّ«

                                                           
سوره بقره و كتب ديگر  115افي ذيل آيه . اين روايت در تفسير ص635، ص 2ر. ك. سفينة البحار، ج  -1

 نيز مذكور است.
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علماي شيعه در » شيخ مفيد«و كذّابان رسواست كه به قول  ةالوي يكي از غُ
 خرافات وفور دررا در كتاب » ابن سنان«د. ما اختالف ندارنضعف وي  بودن و متّهم

 »قلمداران«كنيم. مرحوم  در اينجا تكرار نميايم و ) معرّفي كرده281(ص  زيارات قبور
به  81(صفحه » زيارت و زيارتنامه«رسواي وي را در كتاب  احاديثنيز دو نمونه از 

وات يم كه وي از رشو . در اينجا يادآور مي)1(بعد) آورده است، بدانجا مراجعه شود
 :اند گفته» كشّي«و » نجاشي»!! «رمضان هميشه سي روزه است« :گويد حديثي است كه مي

نان را جايز محمد بن س احاديثنقل » أيوب بن نوح«و » فضل بن شاذان«كه 
  اند. دانسته نمي

نقل كرده و داللت بر » يكشّ«، روايت ذيل است كه »ابن سنان«هاي  يكي از تحفه87
جعفر  عىل أيبعن حمّمد بن سنان قال: دخلت « :انحراف كامل و فساد عقيدة وي دارد

بك  يك حمنة للعاملني, أهدمنك وجعلتُ  ك وبرئُت إذا لعنتُ  كيف أنَت  !د: يا حممّ يلفقال  الّثانی
 ءٍ كل يش عىلك , إنَّ يدعبدك ما تشاء يا سيّ ب فعُل قلت له: تَ  :ن أشاء, قالوأضل بك مَ  ءُ من أشا

 بك كثرياً  لَّ ِض إال أن يُ  بىاهللا فيك فأ ناجيُت  ينِّ , إهللاِ صَت خلِ اُ أنت عبد قد  !دقدير. ثم قال: يا حممّ 
شدم، آن  وارد محمد بن سنان مدعي است كه بر امام جواد = )2(بك كثرياً  يوهيد

ز تو بيزاري رده و اتو را لعن كچگونه خواهد بود اگر !اي محمد :حضرت به من فرمود
كه را بخواهم هدايت نمايم  دهم كه با تو هر ان جهانيان قراررا [وسيلة] امتح جويم و تو

كني  ات هركار كه بخواهي مي اي سرورم با بنده :و هر كه را بخواهم گمراه سازم؟ گفتم
ي آنكه به سپس امام [به جا باطيل]من هذه األ لى[أعوذ باهللا تعا تواناييهمانا تو بر هرچيز 

اي، من  اي هستي كه براي خدا خالص شده تو بنده !اي محمد :وي اعتراض كند] فرمود
ام و خدا خواسته است كه بسياري را توسط تو گمراه  بارة تو با خداوند مناجات كرده در

  !!»هدايت فرمايد راسازد و بسياري 

                                                           
 به بعد) نيز معرّفي كرده است. 220(ص » زكاة«آن مرحوم وي را در كتاب  -1
 .487رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -2
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ه مقام ربوبيت گفت و آن حضرت را ب آيا اگر كسي با پيامبر اين چنين سخن مي
فراموش كرده كه امام » ابن سنان«؟ آيا )1(فرمود رساند، آن حضرت اعتراض نمي مي

است كه به فردي كه آن حضرت را ستوده  فرزند بزرگوار حضرت علي جواد
إّن ِمن حّق َمن عظم جالل اهللا سبحانه يف نفسه, وجّل موضعه من قلبه, أن َيصُغَر عنده « :بود، فرمود

شايسته است كسي كه عظمت خداي متعال در جانش بزرگ  = ذلك ـ كلُّ ما سواه ـ لِعظم
ز حقّ، در نظرش [به سبب آمده و رفعت مرتبت الهي در دلش عظمت يافته، همه چيز ج

عظم اخلالق عندك « :و همچنين فرمود ).216البالغه، خطبة  (نهج» عظمت الهي] كوچك آيد
ُر املخلوق يف عينك شود كه مخلوق در نظرت كوچك  آفريدگار موجب ميعظمت  = ُيَصغِّ

. آري، فرزند بزرگوار اين امام همام يعني )193و خطبة  129البالغه، كلمات قصار  (نهج» باشد
  آميز سكوت نخواهد كرد. قطعاً در برابر اينگونه سخنان شرك امام جواد

ر حديث مذكور ، وي د)2(كافي است 72روايت نخست باب » ابن سنان«باطيل اديگر از 
 »صجرى له (= عّيل) من الفضل مثل ما جری ملحّمد« :مدعي است كه امام صادق فرموده

عطا فرموده به حضرت  صمنظورش آن است كه همان فضيلتي كه خداوند به محمد
أقّرت يل « :فرمود بارها مي نيز عطا شده است! و يا مدعي است كه حضرت علي امير

القدس و انبياء آنچه  همة فرشتگان و روح = والّرسل بمثل ما أقّروا به ملحّمد مجيع املالئكة والّروح
  !!»اند اند براي من نيز همانند آن را اقرار كرده اقرار نموده صرا كه براي محمد

  ، نعمت نبوت بوده است كه همة فرشتگان و صاكرمفضل خدا بر پيامبر  :گوييم مي

  يا  و بدان اقرار دارند، آيا اين فضيلت نيز به علياند  روح القدس نيز آن را پذيرفته
  

  ساير أئمه عطا شده است؟!

                                                           
(چاپ اول) انتشارات چاپخش،  خيانت در گزارش تاريخمفيد است در اين مورد رجوع كنيد به كتاب  -1

 .27و  26، ص 1ج 
اند و مجلسي به ضعف  اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  ـ 196، ص 1اصول كافي، ج  -2

 هر دو سند آن تصريح كرده است.
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أئمه) را  =( ايشان خداوند = بأهلها متيَد  األرض أن أركان اهللا جعلهم« :گويد آنكه ميديگر
را خلق كرد تا  ها قرآن فرموده كه خدا كوه»!! اندرا نجنباركان زمين قرارداده كه زمين، مردم

گويند كه امام ركن زمين است و اگر امام نباشد  مي تالطرب و لرزان نشود اما غُزمين مض
از تولد  يا قبل و خلقت حضرت آدم از قبل :گوييم ين مضطرب خواهد شد. ميزم

  خواهد بود. أئمه نيز همان طور كه بوده پس از انبياء و طور زمين هر صاسالمپيامبر
= مخالف با او ( = يف صغرية أو كبرية عىل حّد الّرشك باهللا الّراّد عليه« :گويد ديگر آنكه مي

اگر  :گوييم مي .»علي) در أمري كوچك يا بزرگ، در حد و مرز شرك به خداوند است
.. يعني مخالفاني را كه ..خوارج و سپاه معاويه و چنين است پس چرا حضرت علي

هم إخواننا بغوا « :رة آنها فرمودبا داد و در حتّي با او جنگيدند به شرك و نفاق نسبت نمي
مطّلعين از تاريخ  .)1(»آنان برادران ما هستند كه بر ما گردنكشي و نافرماني كردند علينا =

در دوران زمامداري خويش در مورد مخالفانش احكام  دانند كه علي به خوبي مي
وز در دانست، به عنوان نمونه آن حضرت پس از جنگ جمل، سه ر مسلمين را جاري مي

خواه از سپاه خودش بودند يا از لشكر  ـكشتگان جنگ  خارج بصره اقامت فرمود و بر
. فرزند آن )2(نماز خواند و با آنان مانند غيرمسلمين و مشركين رفتار نكرد ـمخالفان 

هر كه از  = صِل علی َمن مات ِمن أهل القبلة وحسابه عىل اهللا :حضرت، امام صادق نيز فرموده
  .)3(»درگذشت، بر او نماز [ميت] به جاي آور، محاسبة اعمال او با خداستقبله  اهل

مرگ مردم و بالهايي [كه دچارش  = ُعلِّمُت املنايا والباليا« :گويد ديگر آنكه مي
  علم غيب «ه به آنچه در اين كتاب، در فصل با توج». شوند] به من آموخته شده است مي

                                                           
) نيز 122البالغه (خطب  ) حديث دهم. در نهج26(كتاب جهاد، باب  62، ص 11وسائل الشيعة، ج  -1

= ولي اينك ما با برادران  سالماإل قاتل إخواننا يفنا نُ ّنام أصبحإلكنّا «فرمايد:  درباره مخالفان خود مي
 ».جنگيم اسالمي خود مي

ترجمه تاريخ طبري، ج  ـ 245، ص 7و البداية والنّهاية، ج  131، ص 3الكامل في التاريخ، ابن اثير، ج  -2
 (ترجمه ابوالقاسم پاينده). 2471و  2470، ص 6

 . 814، ص 2وسائل الشيعة، ج  -3
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   :ن اين ادعا واضح است. قرآن نيز فرمودهايم، بطال گفته» و معجزه و كرامت
اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿ ۡر ُسۢ رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  اۖ ِسُب َغدٗ مَّ

َ
ّيِ أ
َ
َ ٱإِنَّ  َتُموُتۚ  ٖض بِأ َّ

 ۢ  ]٣٤ :لقامن[  ﴾َعلِيٌم َخبُِي
داند به كدام سرزمين  كاري خواهد كرد و هيچ كس نميداند فردا چه  هيچ كس نمي«

  ». رد براستي كه خداست داناي آگاهخواهد م
كه بدان مبتال بالهايي مرگ مردم و از است حضرت عليپس چگونه ممكن

  شوند، مطّلع باشد؟! مي
پيداست ». = من فاروق بزرگترم أنا الفاروق األكرب«گويد:  ديگر آنكه از قول امام مي142

ملقّب است، از زبان امام جعل » فاروق«ة ثاني به كه جاعل روايت چون شنيده كه خليف
اند كه اكثر  كرده كه فرموده: من فاروق بزرگترم. با همين گونه جعليات، مذهبي ساخته
  اند. مذاهب اسالمي به آن خوشبين نيستند و باعث دوري مسلمين از يكديگر شده

 .»باب خداست يناميرالمؤمن = باب اهللا كان أمرياملؤمنني« :گويد ديگر آنكه مي
چرا حضرت امير خود فرموده است كه  :پرسيم ايم، مي چنانكه در صفحات قبل نيز گفته

شود كه جاعلين اين حديث از سخنان حضرت  ؟ معلوم مي)1(خداوند در و دربان ندارد
  اند. خبر بوده بي امير

دانسته » وجه خدا«حديث سوم اين باب را چنين كسي روايت كرده و ائمه را  ،آري
حالي كه پيامبر و ائمه پير  ميرد؟! در شود يا مي پير مي» وجه خدا«مگر  :گوييم است. مي

  مردند، پس چگونه ممكن است آنان وجه خدا باشند؟! شدند و مي مي
همچنين ائمه را چشم و دست خدا دانسته است!! آيا خدا قبل از والدت ائمه و يا 

خدايي كه وجه و چشم و دستش يكي از بندگان پيامبر، وجه و چشم و دست نداشت؟! 
   :مخالف آية احاديثمحتاج باشد، چگونه خدايي است؟ آيا اينگونه 

﴿ ۡ  ]٣ :املدثر[  ﴾َوَربََّك فََكّبِ
  ».و پروردگارت را بزرگ دان«

                                                           
 كتاب حاضر. 288فحه ر. ك. ص -1
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ِ ٱَرّبَِك َرّبِ  ُسۡبَحٰنَ ﴿ :را بخوانيم آيت باطيل اينا اين  رابرب نيست؟ بايد در ة ا  ۡلعِزَّ َعمَّ
  .﴾١٨٠يَِصُفوَن 

ايم بدانجا  كتاب بررسي كرده 161اين حديث را قبالً در صفحه  -4حديث  *
  مراجعه شود.

  .)1(ايم سخن گفته 288و صفحه  79صفحه  اين حديث قبالً در از - 5حديث  *
، به قول ممقاني از ضعفاست. وي »حمزه بن بزيع«راوي اين حديث  -6حديث  *14388

پول گرفت تا مذهب واقفيه را ترويج  )2(»علي بن أبي حمزة بطائني«همان است كه از 
رود.  ز به حالت كفر از دنيا نميوي ج :را شقّي شمرده و فرمود او كند. امام رضا

مالحظه كن كه كليني خرافات و شركيات اينگونه روات را كه  ،حال اي خوانندة محترم
  گرد آورده است!» كافي«اند در كتاب  اكاذيب خود را به نام امام بافته

امام را حجت و در و زبان و وجه و  5در اين حديث مانند حديث  -7حديث  *
، حجتي نيست اكرمحالي كه واضح است پس از پيامبر  ا شمرده است درچشم خد

ت خداوند با حج = حّجته صمتّت بنبّينا حمّمد« :نيز فرموده چنانكه حضرت علي
همچنين اين روايت مخالف  ).91(نهج البالغه، خطبة » خاتمه يافت صپيامبرمان محمد
است با قول علي  سته است.را ذات خدا دان» اهللا وجه«كه  

يا ابوعمار حيتي، مجهول است. در  مارة جنبيراوي آن هاشم بن ابوع - 8حديث  *
هستم! » باب اهللا«من  :اند كه فرموده افتراء بسته اين روايت نيز به حضرت امير

از آن است كه چنين سخني بگويد. اينگونه ادعاها و  آن بزرگوار أجلّ مقام :گوييم مي
و » حسينعلي بهاءميرزا«و » محمد بابعلي ميرزا«كساني از قماش  ا بيشتر ازه خودستايي

  زند. امثال آنها سر مي

                                                           
 به بعد) بررسي كرده است. 101(ص  نامهزيارت و زيارتسند اين حديث را مرحوم قلمداران در كتاب  -1
 كتاب حاضر.  198و  195براي شناخت او رجوع كنيد به صفحه  -2
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پيش از آنكه نهمين حديث اين باب را مورد رسيدگي قرار دهيم، الزم است ابتداء 
شناخت  توجه كنيم، زيرا اين كار براي 9فردي را بشناسيم و سپس به حديث شمارة 

  ي است.ضرور 9راوي سوم حديث شمارة 
بن قيس بن سمعان  الح بن عقبهكرد صشخصي كه اينك او را معرّفي خواهيم 144
زيارت و «او را در كتاب  :»قلمداران«است كه برادر فاضل ما جناب  ربيحه أبي

» غضائري«ويم كه ش معرّفي كرده است. در اينجا يادآور مي به بعد) 65(ص » زيارتنامه
  شود و بسيار دروغگو و غالي است. به او اعتنا نمي :گويد مي هقبصالح بن عدربارة 

طوال  اين مرد در نقض وحدت اسالمي و افروختن آتش تفرقه در ميان مسلمين يد
كمال تأسف قراءت آن در ميان است كه با» زيارت عاشورا«دارد. از جمله مرويات او 

كنند و  طالن اين به اصطالح دعا، آگاه نمياست و علماي ما مردم را از باماميه متداول 
شود! ذيل  به سند آن توجه نمي» تسامح در أدلّة سنن«متأسفانه بنا به قاعدة مضرّة 

 اللهمّ « :گويد زيارتنامة عاشورا شامل لعن بر معاويه و يزيد و خلفاي راشدين است و مي
=  ساً العن يزيد خامِ  ابع, اللهمّ الثالث والرّ  ثمّ  ينالثا ثمّ  الً به أوّ  وابدأ يمنّ ل ظامل باللعن أوّ  أنَت  صَّ ُخ 

پروردگارا تو خود نخستين ستمگر را از جانب من به لعنت، مخصوص بدار و [اين 
او آغاز كن و سپس دومي و سپس سومي و چهارمي را [بيفزا] و پروردگارا  لعنت را] از

شود در اينجا معاويه و يزيد  چنانكه مالحظه مي»!! )1(ت كنيزيد را به عنوان پنجمي لعن
كه با  را همرديف ابوبكر و عمر قرار داده و به روي خود نياورده كه حضرت أمير

و من گمان ندارم  معاويه جنگيد با خلفاي راشدين بيعت فرمود و آنها را يكسان نشمرد
آنان را همسنگ  ـمالً موافق نباشد ي اگر با ابوبكر و عمر كاحتّ ـكه هيچ مسلمان منصفي 

  ب.عصمعاويه و يزيد بداند. نعوذ باهللا من التّ

                                                           
ابن عقبه ذيل اين دعا را، يعني  ـ 536مؤسسة األعلمي (بيروت)، ص مصباح المتهجد، شيخ طوسي،  -1

 آورده است! » علقمة بن محمد الحضرمي«همان قسمت كه شامل لعن و سالم است، از مجهولي به نام 
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 كتب اهللاُ «اغراقي عظيم كرده و مدعي است هر كس به آن بپردازد،  ،در مورد اين دعا
له أجر وثواب  وكان صها مع رسول اهللامرة وألف غزوة كلّ ة وألف عُ هلم ثواب ألف حّج  ىلتعا

 أن تقوم الساعة إىلنيا خلق اهللا الّد  مات أو قتل منُذ  يق وشهيدٍ وصّد  ول ووّيص ورس يّ مصيبة كل نب
 صهمراه پيامبر هزار حج و هزار عمره و هزار غزوهخداوند متعال برايشان ثواب  =

هر پيامبر و رسول و وصي و صديق و  و رنجمصيبت نويسد و پاداش و ثواب  مي
قيامت كشته شده و يا مرده است، خواهد  شهيدي كه از زمان آفرينش دنيا تا قيام

فرماييد كه بدين ترتيب ثواب خوانندة اين دعا به مراتب از خود  مالحظه مي »!! .داشت
  بيشتر خواهد شد!!! سيدالشّهداء

به قدر بال مگسي اشك بريزد،  نيكسي كه به ياد امام حس«راوي روايت  - 2
  .)1(نيز صالح بن عقبه است» شود وارد بهشت مي

... از .« :كه كليني روايت كرده، حديث زير است »ابن عقبه«ديگر از روايات  - 3
اسماعيل بن بزيع از صالح بن عگويد لي ميوفَه روايت شده كه يزيد بن عبدالملك نَقب: 

وارد شدم كه اناري در دست داشت، [آن حضرت به  در حالي بر امام صادق
اري بده، زيرا مشاركت در هيچ چيز به اندازة ب به او انتّعماي  :خادمش] فرمود

مشاركت در خوردن انار برايم ناخوشايند نيست! سپس آن حضرت حجامت كرد و به 
من نيز فرمود كه حجامت كنم، من نيز حجامت كردم، سپس فرمود تا اناري ديگر 

طان هر مؤمني كه يك انار كامل بخورد، خداوند چهل روز شي ،اي يزيد :آوردند و فرمود
سازد و كسي كه دو انار بخورد خدا صد روز  را از تابناكي و نورانيت دلش دور مي

تكسي كه سه انار كامل بخورد خدا يك سال  سازد و دلش دور مي شيطان را از نوراني
دلش دور  تسازد و كسي كه خدا شيطان را از نوراني شيطان را از نورانيت دلش دور مي

چنانكه مالحظه  .)2(»شود كسي كه گناه نكند وارد بهشت مي كند و سازد، گناه نمي
                                                           

 كتاب زيارت و زيارتنامه مطالعه فرماييد. 67و  66اين روايت را در صفحه  -1
 عبداهللا عىل أيب قال: دخلُت  النّوفيل كعن يزيد بن عبداملل ةصالح بن عقب سامعيل بن بزيع عنإعن حمّمد بن .. .-2

كمل  فإينِّ أعطه رمانة  !عتبميا  :يده رّمانة فقال يفو  ينمرأانة ثم احتجم ورمّ  يف كَرش أُ ن أ نْ مِ  أبغض إيلَّ  ءٍ فی يش ُأْرشَ
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ل شويم بلكه كافي ل در بهشت زحمت چنداني متحموكنيد الزم نيست براي دخ مي
كه  صاكرمسال سه انار كامل بخوريم و به بهشت برويم! اي كاش پيامبر است هر
د به آنها موعظه كرد و زحمت كشي ال براي تربيت مؤمنين رنج برد وسه س بيست و

  فرمود سالي سه أنار كامل بخورند!! توصيه مي
ابواب تأّكد «يناسبه) در  مابواب املزار وأ(كتاب احلج, » ةوسائل الّشيع«در جلد پنجم 
» ابن عقبه«ضد قرآن نامعقولِ غلوآميز متعددي از  احاديث, »احلسني ةاستحباب زيار

رت نقل شده كه فقط دو نمونه و عزاداري براي آن حض دربارة زيارت امام حسين
روايات اين  توانند خود به كتاب مذكور مراجعه و ساير كنيم و طالبين مي را ذكر مي

   :كذّاب را در آنجا مالحظه كنند
از محمد بن اسماعيل از صالح بن عقبه از بشيرالدهان روايت شده كه امام  - 4
رود  مي ي قبر امام حسيناش به سو همانا مردي كه از نزد خانواده :فرمود صادق

شود و سپس پيوسته با هر قدمش بر پاكي و پاكيزگي  با اولين گام گناهانش آمرزيده مي
رسد و چون به قبر رسيد خداوند در  شود تا اينكه به قبر مي او از گناهان، افزوده مي

را اجابت از من بخواه تا به تو بدهم و مرا بخوان تا تو  ،ام بنده اي :فرمايد گوش او مي
كنم، از من چيزي طلب كن تا به تو عطا كنم، و از من حاجتي بخواه تا برايت برآورم و 

  )1(فرمود كه بر خداست كه آنچه را كه بخشيده است، عطا فرمايد! امام صادق
                                                                                                                                                    

يطان ذهب اهللا الّش أها ی يستوفيَ كل رّمانة حتّ أام مؤمن أيّ  !قال: يا يزيدخری وأانة دعا برمّ  ثمّ  أن أحتجم فاحتجمُت 
 ىحتّ  كل ثالثاً أمن نارة قلبه مائة يوم وإيطان عن ذهب اهللا الّش أكل اثنتني أمن و ربعني صباحاً أعن إنارة قلبه 

ِ يُ  ن ملذنب و مَ مل يُ  عن إنارة قلبه سنة الّشيطانَ  ذهب اهللاُأن مَ ه سنة ونارة قلبإيطان عن ذهب اهللا الّش أيستوفيها  ب ذن
 345همچنين در صفحه  - 9، حديث 353ص » باب الرّمان« 6(الفروع من الكافي، ج  »!!ةنّ دخل اَجل 
 نيز از صالح بن عقبه است). 15حديث 

قرب  إىلإن الّرجل ليخرج  :قال عبداهللا أيب عن بشري الّدهان عن عن حمّمد بن إسامعيل عن صالح بن عقبة.. .-1
ناجاه ذا أتاه وإهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه ثم مل يزل يقّدس بكل خطوة حتی يأتيه, فأفله إذا خرج من  احلسني
قال ك, سلني حاجة أقضها لك, قال: و, اطلب شيئا أعطك وادعني أجبكُاعطِ  يسلن يقال: عبداهللا و

 ).28، حديث 327، ص 10(وسائل الشيعة، ج  .ما بذل : وحق عىل اهللا أن يعطيأبوعبداهللا
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.. محمد بن اسماعيل از صالح بن عقبه از پدرش از علقمه در حديث زيارت امام .- 5
سپس بايد  :فرمود روز عاشورا، نقل كرده كه امام باقرنزديك در  حسين از دور يا

اش به كساني كه از  سرايي كرده و بر او بگريد و در خانه زاري و نوحه براي حسين
ر جزع و زاري در خانه ابا اظه كند بگويد كه بر آن حضرت بگريند و ايشان تقيه نمي

ين را تعزيت و تسليت پا دارد و به يكديگر مصيبت حس ذكر مصيبت آن حضرت را بر
است(!!) كه همة آنها  ـعزوجل  ـبگويند و من ضامنم كه اگر چنين كنند بر خداي 

 :ها را عطا نمايد! يعني ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار غزوه، گفتم ثواب
براي كسي كه چنين كند من  ،آري :گيري؟ فرمود كني و بر عهده مي آيا تو ضمانت مي

 ؟چگونه يكديگر را تعزيت و تسليت بگوييم :گيرم! گفت كنم و بر عهده مي يضمانت م
خدا پاداش ما را از مصيبتي كه براي امام حسين بر ما رسيده است  :گويي مي :فرمود

خودش و حضرت مهدي از آل محم د، از خونخواهان بزرگ نمايد و ما و شما را با ولي
وز به دنبال كاري نروي، چنين كن زيرا آن روز، تواني در اين ر وي قرار دهد. و اگر مي

شود و اگر برآورده شود، مبارك نيست و  روز شومي است كه حاجت مؤمن برآورده نمي
كه  يزي براي منزلش ذخيره نكند كه هرشما چ در آن خيري نخواهد بود و هيچ يك از

هد داشت و اش بركت نخوا و خانواده دبراي خو آن چيزدر اين روز چيزي ذخيره كند 
اگر چنان كه [گفتم] بكنند، خداوند بر ايشان ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار غزوة 

پيامبر و رسول و صديق و شهيدي  نويسد و ثوابي همانند هر ، ميصهمراه رسول خدا
  )1(خواهد داشت كه از زمان آفرينش دنيا تا قيام قيامت، كشته شده يا مرده است!!

                                                           
(فی حديث زيارة احلسني يوم  سامعيل عن صالح بن عقبه عن أبيه عن علقمة عن أبی جعفرإد بن حممّ عن .. .-1

م يف يويبكيه ويأمر من يف داره ممّن ال يّتقيه بالبكاء عليه ويق ثّم ليندب احلسني) قال: عاشورا من قرب و بعد
علی  كذا فعلوا ذلإو أنا ضامن هلم  م باحلسنيظهار اجلزع عليه وليعّز فيها بعضهم بعضًا بمصاهبإداره اُملصيبة ب

و الّزعيم?  كامن هلم ذلغزوة, قلت: أنت الّض  يعمرة, وألف يألفحجة و ييعنی ثواب ألف كاهللا عزوجل مجيع ذل
وكيف يعّزی بعضنا بعضا? قال: تقول: عظم اهللا أجورنا بمصابنا  :, قلتكنا الّضامن و الّزعيم ملن فعل ذلقال: أ
 كيوم تنرش ن الأن استطعت إد, ومام املهدی من آل حممّ اإلم من الّطالبني بثأره مع ولّيه وّياكإعلنا وجو احلسني

 الو يری فيها رشداً  الله فيها, و كن قضيت مل يبارإتقضی فيه حاجة مؤمن و فی حاجة فافعل, فإّنه يوم نحس ال
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وند رحيم در كتابش چنين ثوابي را ذكر و بندگانش را به كسب چرا خدا :گوييم مي
  .آن تشويق نفرموده است

كافي  166هاي صالح بن عقبه براي مسلميـن، حديث دوم باب  ديگر از تحفه -689
 . وي مدعي است كه امام باقر)1(است كه متضمن جبر و مخالف مذهب تشيع است

دا مخلوقات را آفريد و هركه را دوست داشت از گل بهشت و هركه را دشمن فرمود: خ
: اين چيزي جز عقيدة جبريه نيست و اوالً :گوييم ميداشت از گل دوزخ آفريد!  مي

: خدا با هيچ كسي دشمني نداشته است. بنا به اين ثانياًبرخالف تعاليم أئمه است. 
عاي موهوم به دو آيه استناد كرده كه هيچ ارتباطي به روايت، امام باقر براي اثبات اين اد

عالم طينت و عالم ذر و نظاير آن ندارد بلكه هر دو آيه مربوط به همين عالم است نه 
 اند غيرمستقيم برسانند كه حضرت باقرالعلوم خواسته عالمي ديگر. آيا اين راويان مي

اي نامربوط استناد كرده است؟  آيهاطّالع بوده كه بدون مناسبت به  به قدري از قرآن بي
اند. ما براي  شود كه اين احاديث را اشخاص جاهل مغرض جعل كرده معلوم مي

دهيم: آية  مي كنيم و مختصراً توضيح مي رسواكردن آنان، هر دو آيه را در اينجا ذكر
  فرمايد:  سورة شريفة زخرف است كه مي 87نخست آية 

ۡلَ ﴿
َ
ُ ٱَلَُقولُنَّ  َقُهمۡ َخلَ  ُهم مَّنۡ َولَئِن َسأ  ]٨٧ :الزخرف[  ﴾َّ

چه كسي ايشان را آفريده است هر آينه خواهند  :اگر از ايشان (مشركين) بپرسي«
  ».دانند] ها را خالق خويش نمي خدا [و بت :گفت

                                                                                                                                                    
ذا فعلوا إهله, فيف أله  ك اّدخر ومل يبارامله في كيبار مل اليوم شيئاً  كذل يففمن ادخر  يدخرن أحدكم ملنزله فيه شيئاً 

رسول و يّ وكان له كثواب كّل نب لف حجة وألف عمرة وألف غزوة مع رسول اهللاأكتب اهللا هلم ثواب  كذل
، 399و  398، ص 10وسائل الشيعة، ج ( ن تقوم الّساعة!أ إىلخلق اهللا الّدنيا  تل منذشهيد مات أو قُ صّديق وو

وسائل الشيعة كه آن نيز از  373و  372و نيز بنگريد به حديث پنجم باب مذكور در صفحه  )20حديث 
 است).» صالح بن عقبه«منقوالت 

كافي  166). در باب 3، حديث 10، ص 2كليني يك بار ديگر اين حديث را آورده است (اصول كافي، ج  - 1
 ـمكتوب گرديده، كه صحيح همان است » جعفي« ذكر شده، اما بار دوم» جعفري«اشتباهاً نام يكي از روات 

  اند و مجلسي به ضعف آن تصريح كرده است. اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو 
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چه كسي  :اگر از ايشان بپرسي !اي محمد :گويد مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه مي
خدا، زيرا ضرورتاً  :آينه خواهند گفتهر ؟وجود آورده استز عدم به عرصة آنان را ا

او  چگونه از عبادت خدا به عبادت غير. پس اند دهدانند كه بتهايشان آنها را نيافري مي
فرماييد آيه  چنانكه مالحظه ميسورة زخرف)  87البيان، ذيل آية  (مجمعآورند.  روي مي

  عالم ذر ندارد. خطاب به مشركين و كفّار است و هيچ ارتباطي به
   :فرمايد اي است كه مي آية دوم آيه

بُواْ بِهِ َفَما َكنُواْ ِلُؤۡ ﴿             ﴾ُل ِمن َقبۡ  ۦِمُنواْ بَِما َكذَّ
كه آن » يونس«سورة مباركة  74الزم است بدانيم آنچه كه آورديم بخشي است از آية 

كه آيات پيش از آن مربوط شويم  كنيم و يادآور مي را به صورت كامل در اينجا ذكر مي
 :است به قوم نوح

ِ  ُثمَّ ﴿ ِ  ۦَبَعۡثَنا ِمۢن َبۡعِده ٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم ب
َ ِ ً إ ْ بَِما  ۡلَّيَِنٰتِ ٱرُُس ْ ِلُۡؤِمُنوا َفَما َكنُوا

بُواْ بِهِ  ٰ قُلُوِب ِمن َقۡبُلۚ  ۦَكذَّ َ َ     ﴾٧٤ لُۡمۡعَتِدينَ ٱَكَذٰلَِك َنۡطَبُع 
ها و داليل  اشتيم كه حجتنوح) فرستادگاني را به سوي قومشان گسيل د= ( از اوپس«

اين تكذيب كرده بودند، ايمان  ايشان آوردند اما آنان به چيزي كه پيش ازروشن بر
  ».زنيم كنند، مهر مي هاي كساني كه به حقيقت ستم مي آوردند و ما اين چنين بر دل نمي

كردن قومش  پس از حضرت نوح و هالك :گويد مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه مي
[از قبيل]  به ازدياد نهادند، پيامبراني زماندگانش با توالد و تناسل روو پس از اينكه با

.. را با براهين و معجزاتي كه نشانة راستگويي ..ابراهيم و هود و صالح و لوط و شعيب و
رستاديم اما آنان چيزي را آنان و شاهدي بر رسالت و نبوتشان بود، به سوي قومشان ف

تكذيب كرده بودند، تصديق نكردند و ايمان نياوردند  ـيعني قوم نوح  ـكه پيشينيان آنان 
سورة  74البيان، ذيل آية  (مجمعيعني در كفر و سركشي مانند پيشينيان خود رفتار كردند. 

عالم طينت پرسيد كه آيه چه ارتباطي به عالم ذر و  اهلج  بايد از اين روات يونس)
  أجلّ از آن است كه آيه را به موضوعي نامربوط نسبت دهد. دارد؟ مقام امام باقر

مخالف كتاب  ـكه نظايرش در كافي كم نيست  ـاز همه مهمتر اين كه اين حديث 
   :فرمايد خداست زيرا قرآن از قول پيامبران مي
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﴿ ۡ َّ بََشٞ إِن نَّ ِ  ]١١ :ابراهيم[  ﴾لُُكمۡ ّمِثۡ  ُن إ
  ».ز بشري همانند شما نيستيمج ما«

قلّ با ااند و خلقت آنها ال در حالي كه بنا به اين روايت، انبياء مانند ساير مردم نبوده
آورند، يكسان نبوده است و آنان در دعوت بسياري از مردم به  كساني كه ايمان نمي

  اند!!  ايمان، از مخاطبين خود توقّع نابجا داشته
پردازيم به سومين راوي حديث نهم باب  آشنا شديم، مي» عقبهصالح بن «اينك كه با 

   :شود ناميده مي» محمد بن اسماعيل بن بزيع«كه  46
است كه اين » محمد بن اسماعيل بن بزيع«راوي سوم اين حديث  - 9حديث  *145

دانند كه ناقل و مروج أكثر  تحقيق مي اهلكند.  ابش نقل ميروايت را از قول عموي كذّ
ش در سطور فوق آشنا شديم، احاديثكه با كيفيت » هقبصالح بن ع« كاذيبِاباطيل و ا

ايم از  در اينجا آورده» ابن عقبه«ي كه از احاديثچنانكه  ـاست » محمد بزيع«همين جناب 
نيز روايت كرده و  )1(»ور بن يونسمنص«وي از  ـطريق همين مرد نقل شده است 

خيبري بن علي الطّحان «و افرادي از قبيل » حمزه بن بزيع«باطيل عمويشاهمچنين 
شوند!  سه از ضعفاء محسوب مي كند كه هر را نقل مي )3(»محمد بن فضيل«و  )2(»الكوفي

عاري از اشكال نيست، وي از قول نيز » هقبابن ع«مرويات او از غير  ،به عبارت ديگر
اما  ).205(مصباح المتهجد ص است تر روز جمعه از ساير روزها كوتاه :گويد امام رضا مي

قلّ اجالب است بدانيد كه علماي رجال به جاي اينكه او را جرح و تضعيف كنند و ال
و ضعفا روايت  تالمحابا از غُ بي = جعفاء من دون حترّ الت والّض عن الغُ  يرويَ « :بگويند

اند!! درحالي كه اين  و نظاير آن، او را توثيق كرده» َيروي عن الّضعفاء« :كند: يا بگويند مي
ت، از عروايت نهم اين باب نيز از لَخصوصي (لفتأم) .ي احاديثل ضعف راوي است

                                                           
  نيز او را واقفي دانسته است.» طوسي«او را تضعيف كرده و شيخ » كشّي« ـ  1
زيارت و «كتاب د بهدربارة او رجوع كنياند. نجاشي تضعيف كردهرا غضائري و » خيبري«ـ 2

 .64صفحة » نامهزيارت
 ايم.همين كتاب معرّفي كرده 305ـ او را در صفحة  3
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از عموي كذّابش نقل كره و ما حال نكبت مĤل عمويش را قبالً » محمد بزيع«است كه 
  .)1(ايم كردهبيان 

در » جنب اهللا«متن حديث نيز با آيات قرآن بازي كرده و مدعي است كه مقصود از 
ي است و ر مكّمطالب است! غافل از اينكه سورة شريفة ز بن أبي ر، عليمسورة ز 56آية 

   :ه بسيار نامناسب است. ديگر آنكه خداوند فرمودهاين معني در دوران مكّ
 تَّبُِعوٓ ٱوَ ﴿

َ
ْ أ ٓ حۡ ا نزَِل إَِلۡ  َسَن َما

ُ
ّبُِكم ّمِن َقبۡ أ  ُكم ّمِن رَّ

ۡ
ن يَأ
َ
 َتةٗ َعَذاُب َبغۡ لۡ ٱتَِيُكُم ِل أ

نُتمۡ 
َ
ن َتُقوَل َنفۡ  ٥٥ُعُروَن َ تَشۡ  َوأ

َ
ٰ  ٞس أ ٰ  َتٰ َحۡسَ َي َ ن ٱِب َما َفرَّطُت ِف َج َ  ِ َّ

ٰ ٱُكنُت لَِمَن   ]٥٦−٥٥ :الزمر[  ﴾ ِخرِينَ لسَّ
چيزي را كه از پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروي كنيد، پيش از آنكه  و نيكوترين«

اي دريغا بر آنچه  :و كسي بگويد .خبريد عذاب الهي بيايد ناگاه شما را در حالي كه بي
  ».در حضور خدا، كوتاهي ورزيدم و به راستي من از استهزاءكنندگان بودم

  :و نيز فرموده
ِيَن َكذَّ ٱَخِسَ  قَدۡ ﴿ ٓ لَّ ِۖ ٱءِ بُواْ بِلَِقا َّ  ٰٓ ٓ  َحتَّ اَعُة َبغۡ ٱُهُم َءتۡ إَِذا َجا ٰ  َتةٗ لسَّ َتَنا َحۡسَ قَالُواْ َي

 ٰ َ  ]٣١ األنعام:[  ﴾َنا فِيَهاَما فَرَّطۡ  َ
همانا زيان كردند كساني كه مالقات با خدا را دروغ شمردند تا آنكه قيامت ناگاه بيايد «

  ».قيامت) كوتاهي ورزيديم=  ( آن اي دريغ بر ما كه دربارة :و گويند
رساند كه اين حسرتي است كه هر بندة كافر و نافرماني به  اين آيات به وضوح مي

باشد و چه در زمان انبياء سابقين و چه  شود، چه در زمان علي اين حسرت مبتال مي
  ندارد. در ساير زمانها و اختصاصي به حضرت علي

ي بن معلّ«وات بدنام آن سند آن در نهايت ضعف است يكي از ر -10ديث ح *146
د بن جمهور«. راوي ديگر آن )2(ايم است كه قبالً با او آشنا شده» دمحماست.» محم  

                                                           
 كتاب حاضر.  313ـ ر.ك. صفحة  1
 همين كتاب. 160ر. ك. صفحه  -2
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. گرچه )1(گويندهر دو دروغ» حسن«و پسرش  العمي البصري محمد بن جمهور147
او فاسدالحديث  :فرموده» غضائري«بوده و  تالاز غُي اند! و را دروغگوتر دانسته پدر

ام كه در آن محرّمات خدا را  است و نبايد حديثش نوشته شود و من از او شعري ديده
در او  :ات نكوهيده و فرمودهنيز او را به همين خصوصي» نجاشي«حالل شمرده است! 

  ست كه خدا به خباثت آنها داناتر است!امور عظيمي ا
 ....كه براي خداوند متعال در و دربان و حجاب و دارد اين غالي كذّاب عالقة بسيار

محمد  :بتراشد و همچنانكه در حديث دهم باب حاضر مدعي است امام باقر فرموده
 :امام صادق فرموده :گويد كافي نيز مي 70خداست! در حديث دوم باب » حجاب«
خدا و خلق  دربارة اما حضرت علي»! اوصياء درهاي خدايند = بواب اهللاأوصياء هم أ«

وإّنه لبكلِّ مكان, ويف ُكلِّ حني وأوان  غلق عنكم دونه بابأفام قطعكم عنه حجاب وال « :فرموده
اي شما را از خدا جدا نساخته و [ميان خود و بندگان] دري بر پرده ومع كلِّ أنس وجاّن =

وقت و زماني حاضر و با  مكان و همه جا و در هر ا نبسته و همانا او در هرروي شم
َمل جيعل بينك وبينه من « :و نيز فرموده )195(نهج البالغه، خطبة » هرانسان و جنّ همراه است

» = خداوند بين خود و تو كسي كه حجاب او از تو باشد قرار نداده است حيجبك عنه
. چنانكه دارد دربانخداوند در و  :فرموده )2(ايمنانكه گفتهو چ )31(نهج البالغه، نامة 

اما كذّابين ادعا  خداوند در و حجاب ندارد :فرمايدمي كنيد حضرت اميرمالحظه مي
محمد ساز ادعاي امثال علي  كنند كه ائمه در و حجاب خدايند! همين اكاذيب زمينه مي

  خدايم!! ن هم درِدارد م» در«باب شده كه بگويد كه چون خدا 
براي توجيه اين » ملّامحسن فيض كاشاني«اند، اما  ديگر آنكه حجاب و پرده مانع

حديث، برخالف لغت، چنين بافته كه منظور از حجاب آن است كه به وسيلة آنها فيض 
                                                           

كرد تا  سال ذكر مي 120جمهور به دروغ عمر پدرش را بسيار طوالني و حدود حسن بن محمد بن  -1
قلمداد كند و بدين ترتيب اكاذيبي را به نقل از پدرش به ائمه نسبت  تواند او را از اصحاب امام رضا

 ).199و  72دهد. (ر. ك. معرفة الحديث، محمدباقر بهبودي، ص 
 كتاب حاضر. 288ـ ر.ك. صفحة  2
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واضح  پر :اوالًرسد، درحالي كه  هدايت و توفيق از خداوند به بندگان مي رحمت و و
خداوند در قرآن امر كرده كه ثانياً: . )1(شود اي حجاب گفته نمي وسيله است كه به چنين

   :مستقيماً به او روي آورده شود و فرموده
 ]٦ :فصلت[  ﴾هِ اْ إَِلۡ َتقِيُموٓ سۡ ٱفَ ﴿
  ».پس مستقيماً به سوي او برويد«

الحمد هللا رب العالمين رساند كه خدا باب و حجاب ندارد. و و اين امر به وضوح مي
  انه وتعالي عما يقولون علواً كبيرا.وسبح
مجهول و مرسل است و در دو مورد با قرآن بازي كرده است. اول با  -11حديث  *
سورة اعراف كه ما در اينجا آية اخير را ذكر  160سورة مباركة بقره و آية  57آية 
   :كنيم مي

نَزۡلَ َغَمٰ لۡ ٱِهُم َنا َعلَيۡ َوَظلَّلۡ ﴿
َ
ۡ ٱِهُم ا َعلَيۡ َم َوأ لۡ ٱَمنَّ وَ ل ْ ِمن َطّيَِبٰ  َوٰىۖ لسَّ ِت َما ُكُوا

ٰ  ُكمۚۡ َنٰ َرزَقۡ  نُفَسُهمۡ ِكن َكنُوٓ َوَما َظلَُمونَا َوَل
َ
 ]١٦٠:األعراف[  ﴾لُِمونَ َيظۡ  اْ أ

ديم فرود آور انرا سايبان ساختيم و منّ و سلوي بر آن اسرائيل) ابر بني= و بر آنان ( «
اري [با تباهك ايم بخوريد و ايشان ما را روزي دادههاي آنچه كه ش ] از پاكيزه:گفتيم [و

  ».اند كرده ستم نكردند ليكن بر خويشتن ستم مي خويش] به ما
امام فرموده خداوند ما را با خودش آميخته(!!) و ظلم به ما را ستم به  :گويد راوي مي

ة چرا خدا مسألة ظلم به ائمه را در قص :خودش شمرده است. بايد از راوي پرسيد
  حضرت موسي ذكر كرده است؟!

  دربارة آية  :دوم
ُ َورَُسوُلُ ٱإِنََّما َوِلُُّكُم ﴿ ْ ٱوَ  ۥَّ ِيَن َءاَمُنوا  ]٥٥ املائدة:[  ﴾...لَّ
  .»...اند وست و كساني كه ايمان آوردههمانا دوست شما خدا و پيامبر ا«

                                                           
حجاب «اين روايت به قدري رسواست كه حتّي مترجم متعصب كافي نيز ناچار از متن عدول نموده و  -1

 ترجمه كرده است!! فتأمل.» دار حاجب = پرده«را به معناي » = پرده
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ِيَن َءاٱوَ ﴿منظوراز  :گويد مي90 ْ لَّ ْ ٱوَ ﴿كه حالي ائمه است. در ﴾َمُنوا ِيَن َءاَمُنوا شامل همة  ﴾لَّ
نصاري و كفّار را دوست يهود و :فرمايد كه مي 57و 51آية  به قرينةمؤمنين است و

دوست است. در واقع منظور از اين آيات آن است كه اي » ولي«نگيريد مقصود از 
ها اعتماد و اتّكا نكنيد، آنها دوست شما با كفّار و يهود و نصاري دوستي و به آن ،مؤمنان

 ،پرداز دوست شمايند. بنابراين نيستند بلكه خدا و رسولش و مؤمنان نمازگزار و زكات
ْ ٱوَ ﴿نمودن   منحصر ِيَن َءاَمُنوا كردن با قرآن و تهمت به آن بزرگواران  به ائمه، بازي ﴾لَّ
  ).145(ر. ك. شاهراه اتّحاد، ص است. 

  باب البداء -٤٧
و  8و  7و  4و  3و  2و  1در اين باب شانزده حديث آمده كه بهبودي هشت حديث 148

را  7و  6را صحيح و حديث  11و  9و  1را صحيح دانسته و مجلسي حديث  10و 9
  را حسن شمرده است. 15و 4و 3و  2مجهول همطراز صحيح(!!) و حديث 
است كه مجلسي به چندين وجه آن را  بداءألة بدان كه يكي از عقايد شيعه، مس

نيست. ذكر واضحي از آن  صتوجيه كرده اما در كتاب خدا و سنّت قطعي رسول خدا
رو در ميان مذاهب اسالمي مورد نفي و اثبات واقع شده است. كتاب ما نيز مجال اين از

اگر در متن آنها  كنيم و را سنداً بررسي مي احاديثبحث مفصل اين مسأله نيست. ما اين 
  .كنيم  مطالبي مخالف كتاب خدا باشد، بيان مي

ولي چون راويان آن،  )1(اند گرچه اين حديث را صحيح محسوب كرده - 1حديث  *
توان به نقل آنها اعتماد كرد.  اند، نمي در ابواب مختلف كافي خرافات بسيار نقل كرده

اد به بداء را از هر عبادتي برتر ل است زيرا در اين حديث اعتقمتن آن نيز مورد تأم
شمرده اما پرواضح است كه اعتقاد به توحيد خدا از هر چيز ديگر از جمله بداء مهمتر و 

  تر است. گرامي

                                                           
 عمير نقل شده، مرسل دانسته است. مجلسي ذيل حديث را كه از ابن ابي -1
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  دانسته است.» حسن«را  احاديثمجلسي اين  -4و  3و  2حديث  *
اند. جالب است  اين حديث را صحيح ندانسته» باقر دمحم«هر دو  - 5حديث  *
 :كنيد كه جاعل اين روايت هنگام ذكر آية قرآن اشتباه كرده و به جاي آنكه بگويد توجه

وَ ﴿
َ
نَسٰنُ ٱَ يَۡذُكُر  أ نَّا َخلَۡقَنٰهُ  ۡلِ

َ
 77است، صدر آية » مريم«سورة  67كه صدر آية  ﴾أ

مورد در ! در اين!الصاق كرده است سورة مريم 67را آورده و به بقية آية » يس«سورة 
  .)1(توان اشتباه نساخ را بهانه كرد اختالفي نيست و نمي» كافي«اگون خ گونسنُ

كنند با قرآن انس  كه اين همه از او تجليل و تبجيل مي» كليني«چنانچه جناب 
يافت كه اگر اين آيه واقعاً بر امام قرائت شده بود، قطعاً امام، اشتباه  داشت، درمي مي

  د.فرمو شد و سكوت نمي سائل را متذكّر مي
  مجهول است. -8و  7و  6حديث  *

 ةاز غُال» حسين بن سعيد«اند درحالي كه  اين حديث را صحيح دانسته -9* حديث 149
» حسن بن محبوب«است و از او رواياتي ناموافق با قرآن نقل شده است. راوي ديگر آن 

ن حديث، ابتداء او را معرّفي كرده و سپس به متن است كه پيش از پرداختن به مت
  پردازيم. حديث نهم اين باب كه از مرويات اوست، مي

اند اما غالبا ضـعفاء   را ثقه شمرده ابوعلي حسن بن محبوب بن وهب بجلـي گرچه 150
ديـد،   كنند، خود وي نيز برخالف مشـهور و چنانكـه خـواهيم    از او حديث نقل مي

كنـد. در اينجـا چنـد     اخباري نامعقول و نامقبول از افراد منحرف و ضعيف، نقل مي
  آوريم: نمونه از احاديث او را مي

محبوب آمده است كه حضرت  آميز، به نقل از ابن و بسيار غلو لدر حديثي مرس - 1
صد و بيست و چهار هزار پيامبر با او  ددار كسي كه دوست مي :فرمود سجاد

                                                           
  كنيم:  مذكور، هر دو را در اينجا ذكر مي يةدو آ يسةهيل مقابه منظور تس -1

َ يَذۡ ﴿ -1 َو 
َ
نَّا َخلَقۡ نَسٰ ۡلِ ٱُكُر أ

َ
  )67(مريم /  ﴾ا ٔٗ يَُك َشۡي  ُل َولَمۡ ُه ِمن َقبۡ َنٰ ُن أ

َو لَمۡ ﴿ -2
َ
نَّا َخلَقۡ نَسٰ ۡلِ ٱيََر  أ

َ
بِيٞ  فَإَِذا ُهَو َخِصيمٞ  َفةٖ ُه ِمن نُّطۡ َنٰ ُن أ  )77/  (يس ﴾مُّ
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را زيارت كند، زيرا فرشتگان و  فحه كنند بايد در شب نيمة شعبان امام حسينمصا
گيرند، خوشا به حال كسي  پيامبران [در آن شب] براي زيارت او از خداوند رخصت مي

  )1(كه با آنان مصافحه كند و آنان نيز با او مصاحفه نمايند!
براي  ‡كه انبياءدر قبر اوست  حضرت سيدالشهداءمگر روح مطهر :پرسيم مي

شوند؟! مگر آن حضرت، خود در دارالسالم در جوار انبياء  زيارتش نزد قبرش حاضر مي
گيرند و به مالقات آن  و مالئكه نيست كه آنها براي زيارتش شب نيمة شعبان اجازه مي

  روند؟! حضرت مي
م سؤال ديگر آن است كه آيا اگر هر ظالم و فاجري شب نيمة شعبان به زيارت اما

  كنند؟! حسين برود، انبياء با او مصافحه مي
از امام  :گويد بنا به نقل كليني، حسن بن محبوب به نقل از مقاتل بن سليمان مي -2 15191

طول قامت آدم و حواء هنگامي كه به زمين هبوط كردند، چه قدر  :پرسيدند صادق
ايم هنگامي كه خداوند متعال آدم و  يافته چنانكه در كتاب علي :مودبود؟ فر

آدم در دو طرف كوه صفا و سرش نزديك  اء را به زمين هبوط داد، دو پايهمسرش حو
افق آسمان بود. او از گرماي خورشيد، به خدا شكايت برد. خداوند به جبرئيل وحي كرد 

نيز آدم را درهم فشرد تا اينكه طولش به  كند، جبرئيل كه آدم از گرماي تابش شكوه مي
اندازة هفتاد ذراع خودش رسيد، سپس حواء را در هم فشرد تا اينكه طولش به سي و 

  (2)!!پنج ذراع خودش رسيد
پروردگار حكيمي كه هر چيزي را به بهترين صورت  :فرمايد علّامة شوشتري مي

و تفاوت و هيچ خللي در  نظمي ند رحماني كه در خلقتش هيچگونه بياوآفريده و خد

                                                           
ربعة أو يلف نبأن يصافحه مائة أ من أحّب «قال:  سنيحلبن ا عيلعن  يلمحزة الثام يبعن احلسن بن حمبوب عن أ − 1

زيارته فيؤذن هلم  يفذنون اهللا أاملالئكة والنّبّيني يست نّ إصف من شعبان, فليلة النّ فليزر احلسني يلف نبأوعرشون 
 ).8، أبواب المزار وما يناسبه، حديث 167، ص 10ة، ج (وسائل الشيع». ملن صافحهم وصافحوه بىفطو

 . 308روضه كافي، حديث  -2
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اي در نظر گرفته و آنها  و پرنده  ها را براي هر جنبده و تمام مصلحت )1(بيني كارش نمي
كه او را  ـمين ز نه ممكن است خليفة خود را درچگو آور محفوظ داشته، را از امور زيان

به اين  نامتناسب و ناقص خلق كند، آنچنانكه بنا ـبه سجود فرشتگان گرامي داشته است 
ابر تاد ذراع خودش برسد و البد هر ذراع او چند برفشدن، به ه ي پس از فشردهخبر، حتّ

ذراع ما بوده است و طبعاً محذور همچنان باقي است زيرا با اين قامت نيز، بنايي او را از 
پوشانده است! راوي [نخست اين حديث] مقاتل بن سليمان بتري  تابش آفتاب نمي

  .)2(خود او اين خبر را جعل كرده است االًمذهب است و احتم
پردازان و يا  ترديد اين روايات ساختة داستان بي :گويد نيز مي» الحسني هاشم معروف«

حبار و وهب بن منبه و امثال آن دو است كه اسرائيليات را در األ از جعليات كعب
  .)3(اند حديث و تفسير [مسلمين] وارد كرده

نّ أاعلم « :گويد دربارة اين حديث مي» مجلسي«ج الخرافات حتّي حارس البدع و مرو 
حالم أرجعت عنها باخليبة  يتاظرين والعويصات الّ ت أفهام النّ حّري  ياخلرب من املعضالت الت هذا

را متعجب ساخته ان مشكالتي است كه فهم ناظر از كه اين خبر= بدانالكاملني والقارصين 
  !»و غير آنان از فهم آن نوميد بازگشتندو از معضالتي است كه علماي بزرگ 

(حديث اول و چهارم) آورده، حسن بن محبوب  71بنا به آنچه كليني در باب  - 315292
  دربارة آية  مدعي است كه امام باقر

ِ  َٔ َف ﴿ ِ َورَُسوِلِ ٱاِمُنواْ ب ِيٓ ٱلُّورِ ٱوَ  ۦَّ نَزۡلَ  لَّ
َ
 ]٨ :غابنالتّ [  ﴾اأ

  ».ايم، ايمان آوريد اش و نوري كه نازل كرده پس به خداوند و فرستاده«
  تا روز قيامت است! صبه خدا قسم [مقصود از] آن نور، نور ائمة آل محمد :فرموده

كالم شيخ طبرسي را  اوالًًَ: ،براي اينكه بدانيم نوري كه خداوند نازل فرموده چيست
آن نور] قرآن است كه حاوي دالئل و «[ :گويد كنيم كه مي نقل مي» البيان مجمع«از 

                                                           
 اشاره كرده است. الملكسوره  3به آيه  -1
 .238، ص 1األخبار الدخيلة، محمدتقي شوشتري، مكتبة الصدوق، ج  -2
 .256الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -3
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رساند، از اين رو آن را به نوري كه با آن انسان راه  براهيني است كه [بشر] را به حقّ مي
  .)1(»يابد، تشبيه فرموده است مي

رموده الزم است بدانيم كه خدا در قرآن كريم هيچ انساني را به نور تشبيه نف :ثانياً
و خصوصاً  ]٢٥ :, فاطر٩١: نعام, األ٤٦و  ٤٤ ة:املائد[بلكه كتب آسماني را نور دانسته است 

   :قرآن كريم را نور شمرده و فرموده
ٓ  قَدۡ ﴿ ِ نُورٞ ٱَءُكم ّمَِن َجا بِيٞ  بٞ َوكَِتٰ  َّ  ]١٥ املائدة:[  ﴾مُّ
  ».به راستي كه از جانب خدا شما را نور و كتابي روشنگر آمده است«

   :و فرموده
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ٓ  لَّاُس قَدۡ ٱأ ّبُِكمۡ  نٞ َهٰ َءُكم بُرۡ َجا نَزۡلَ  ّمِن رَّ

َ
ٓ َوأ بِينٗ نُورٗ  ُكمۡ إَِلۡ  ا  ﴾اا مُّ

 ]١٧٤ :النساء[  
اي مردمان، شما را از پروردگارتان دليلي آمده است و به سوي شما نوري روشنگر «

  ».ايم نازل كرده
   :و فرموده

﴿ ٓ ِ َجا ُبرِ وَ ٱِت وَ ّيَِنٰ ۡلَ ٱُءو ب ۡ ٱِب ِكَتٰ لۡ ٱلزُّ  ]١٨٤ :آل عمران[  ﴾ُمنِيِ ل
  ».ها و كتاب نوراني آوردند انبياء] دالئل روشن و صحيفه«[

= همانا اين قرآن  ور املبنيهو النّ و هذا القرآن حبل اهللا إنَّ «فرمايد:  نيز مي صرسول خدا153
ثم أنزل عليه «نيز فرموده:  . و حضرت أمير)2(»ريسمان خداست و نوري روشنگر است

= آنگاه بر او كتابي نازل فرمود كه همچون ده خيبو توقّ  ال رساجاً و تطفأ مصابيحه النورًا الكتاب 
شود و چراغي است كه افروختگي آن فرو  نوري است كه قنديلهايش خاموش نمي

= برشما باد [تمسك] به  ور املبنيملتني والنّ ه احلبل انّ إعليكم بكتاب اهللا ف«. و فرموده: )3(»ننشيند

                                                           
 .الطريق إىلبه  يهيتد يذور الّ ه بالنّ فشبّ  احلّق  ىلن األدّلة واحلجج املوصلة إا فيه مملِ  ه نوراً هو القرآن, سّام و -1
 (الفنّ السادس). 85، ص 1البيان، دارالمعرفة، ج  مجمع -2
 .198البالغه، خطبه  نهج -3
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ی دور املقتوالنّ «. و فرموده: )1(»كتاب خدا كه همانا آن ريسمان مستحكم و نور روشنگر است
واستشفوا «. و باز دربارة قرآن فرموده: )2(»= و نور مورد اقتداء همان قرآن است القرآنك به ذل

. و فرموده: )3(»شفا بجوييد كه شفاي دلها در آن است= از نور قرآن  دوره شفاء الّص نّ إبنوره ف
 أتمّ «. و فرموده: )4(»= قرآن نور تابان وفروغ درخشان است ياء الالمعالّض و اطعور الّس والنّ «

  .)5(»= نور خويش را بدان تمام و دينش را با آن كامل فرمودأكمل به دينه و نوره
دانسته نه نور و طبعاً از سراجِ نبوت » سراج«البتّه مخفي نماند كه قرآن، پيامبر را 

شود، بدين سبب قرآن نفرموده ما پيامبر را نازل  نور قرآن ساطع مي صپيامبراكرم
فرمايد ما پيامبر را فرستاديم و اگر در آية مذكور، أئمه منظور بودند،  ايم بلكه مي كرده
كرد. عالوه بر اين  مال نمياستع» = نازل كرديم نزلناأ«فرمود، آنها را فرستاديم و فعل  مي

بينيم آية  خواهد بود ولي چنانكه مي» نور«باشد، پيامبراكرم به مراتب اولي، » نور«اگر امام 
شريفه، پيامبر را در كنار نور آورده و به آن عطف كرده و معنايش اين است كه پيامبر 

  يك چيز و نور چيزي ديگر است.
ه نقل كليني، حسن بن محبوب، مدعي است كه أبان بن تغلب گفته است كه بنا ب -493

پرسيدم: كرة زمين بر چه قرار دارد؟ فرمود: بر ماهي، پرسيدم: ماهي بر  از امام صادق
اي،  چه قرار دارد؟ فرمود: بر آب، پرسيدم آب بر چه قرار دارد؟ فرمود: بر صخره

اندام! پرسيدم: گاو بر چه  بر شاخ گاوي لطيفپرسيدم: صخره بر چه قرار دارد؟ فرمود: 
قرار دارد؟ فرمود: بر خاك نمناك، پرسيدم: خاك بر چه قرار دارد؟ فرمود: هيهات كه در 

  )6(اينجا دانش دانشوران گم گشته است!!
                                                           

 .156البالغه، خطبه  نهج -1
 .158البالغه، خطبه  نهج -2
 .110البالغه، خطبه  نهج -3
 .2البالغه، خطبه  نهج -4
 .183البالغه، خطبه  نهج -5
 . 55روضه كافي، حديث  -6
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حسن بن «روضة كافي را كه دربارة بادهاست، همين جناب  63همچنين حديث 
روضة كافي روايت كرده امام  313حديث  نقل كرده است وي همچنين در» محبوب
  در برابر يزيد به غالمي و بندگي خود اقرار كرده است!! سجاد
اصول كافي، مدعي است كه امام  82حسن بن محبوب در حديث چهارم باب  - 5
  دربارة آية  صادق
ِيَن َءاَتيۡ ٱ﴿ َوتِهِ  ۥُلونَهُ َب َيتۡ ِكَتٰ لۡ ٱُهُم َنٰ لَّ َ ِ ْوَلٰٓ  ۦٓ َحقَّ ت

ُ
 ]١٢١ البقرة:[﴾ۦِمُنوَن بِهِ ئَِك يُؤۡ أ

كنند،  ايم و آن را چنانكه سزاوار آن است، تالوت مي كساني كه آنان را كتاب داده«
  ».آورند ايشان به كتاب ايمان مي

  )1(آورند، ائمه است! كساني كه به كتاب ايمان مي منظور از :فرموده
شود كه مقصود آيه آن است كه اگر  با توجه به آيات قبل و بعد از اين آيه، واضح مي

كه با  ـكتاب  اهلحتّي از  ـيهود و نصاري به قرآن ايمان نياورند، البتّه هستند كساني 
يابند و  كنند و حقّانيت آن را درمي تأمل و تدبر چنانكه شايسته است، كتاب را تالوت مي

  آورند. به آن ايمان مي
ا به قول ره مي ، منظور فقط»كافي«وات امباشند، در صورتي كه اين معني به  ائم

بينيم چه در  ما مي :اوالًمخالف قرآن كريم است، زيرا  وضوح تمام مخالف مشهور و
زمان گذشته و چه در زمان حال ايمان به قرآن منحصر به ائمه نيست بلكه هزاران نفر 

برخي بر آن تفسير  اند و قرآن را با تدبر و تأمل قرائت كرده و به آن ايمان آورده
را ذكر و از آنان  كتاب اهلخدا در قرآن در بسياري از آيات، شماري از  :ثانياًاند.  نوشته

   :اند. از آن جمله فرموده است تمجيدكرده كه به قرآن ايمان آورده
هۡ  نَّ ِمنۡ ﴿

َ
ِ ِب لََمن يُؤۡ ِكَتٰ لۡ ٱِل أ ٓ ٱِمُن ب ِ َوَما نزَِل إَِلۡ  َّ

ُ
ٓ  ُكمۡ أ   َوَما

ُ
ِشعَِي َخٰ  ِهمۡ نزَِل إَِلۡ أ

 ِ َّ  ]١٩٩ :آل عمران[  ﴾ِ
 كتاب با فروتني در برابر خدا، به آنچه بر شما و آنچه بر آنان نازل اهلهمانا برخي از «

  ».آورند گرديده ايمان مي
                                                           

 استاد بهبودي اين حديث را نپذيرفته و صحيح ندانسته است. اما مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده است! - 1
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   :فرمايد و دربارة يهود مي
﴿ ٰ ٰ ٱِكِن لَّ ۡ ٱوَ  ُهمۡ ِم ِمنۡ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ ٓ مِ ِمُنوَن يُؤۡ ُمؤۡ ل نزَِل إَِلۡ  ُنوَن بَِما

ُ
ٓ أ نزَِل ِمن  َك َوَما

ُ
أ

 ]١٦٢ :النساء[  ﴾ لَِكۚ َقبۡ 
ليكن [از ميان ايشان،] استواران در دانش و مؤمنان ايشان، بدانچه بر تو و بدانچه پيش «

  ».آورند از تو نازل گرديده، ايمان مي
   :فرمايد و دربارة نصاري مي

﴿ ٓ ْ َما َ  َذا َسِمُعوا ِ نزَِل إ
ُ
عۡ  لرَُّسوِل تََرىٰٓ ٱ أ

َ
مۡ ٱتَفِيُض ِمَن  ُيَنُهمۡ أ ْ ِمَن لَّ ا َعَرفُوا ِع ِممَّ

ٓ  قِّۖ لَۡ ٱ ٰ ٱَنا َمَع ُتبۡ كۡ ٱَءاَمنَّا فَ  َيُقولُوَن َربََّنا  ]٨٣ املائدة:[  ﴾ ِهِدينَ لشَّ
بيني كه چشمانشان بر اثر آنچه  و چون آنچه را كه به اين پيامبر نازل شده، بشنوند، مي«

ايمان آورديم پس ما  ،پروردگارا :گويند شود و مي اند از اشك لبريز مي شناخته از حقّ
  ».را با گواهان بنويس

ن سخني نگفته آيات را به ياد داشته و هرگز چني اين امام صادق :گوييم ما مي
  .)1(اند بلكه دروغگويان به آن حضرت تهمت زده

اصول كافي به نقل  83بنا به نقل كليني، حسن بن محبوب در حديث اول باب  -6154949596
پس از تالوت آية  صاكرمپيامبر  :گويد مي )2(غالي ضعيف» جابر بن يزيد الجعفي«از 
پس از من از جانب خدا اماماني از خاندانم در ميان مردم  :فرمود» اءاسر«سورة مكي  71

شان قرار  كنند و مورد تكذيب مردم و ستم امام كفر و گمراهي و پيروان قيام مي

                                                           
او را توثيق نكرده و بسيار مضطرب » نجاشي«نقل كرده كه » ابوولّاد«ابن محبوب اين روايت را از  -1

ستاد بهبودي نيز اين حديث را نپذيرفته و صحيح ندانسته است. اما مجلسي چنين حديثي دانسته است. ا
 را صحيح شمرده است!

شمارد  دانند، نجاشي او را مختلط و دروغگو مي از غُالة است و علماي فريقين او را ضعيف مي» جابر« -2
ز نزد من نيامده و او را وي هرگ«) آمده است امام صادق فرموده: 169و چنانكه در رجال كشّي(ص 
ولي در كتب روايي، احاديث بسياري به او منسوب است كه از قول » ام جز يك بار نزد پدرم نديده

البطالن است، از آن جمله حديثي است كه  نقل كرده است!! برخي از احاديث وي واضح إصادقَين 
 ).171جبرئيل بن احمد از او نقل كرده است (رجال كشّي، ص 
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گيرند، هر كه با ايشان دوستي و از آنان پيروي كند، از من و با من است و در آخرت  مي
آنان را تكذيب كند از من و با من  م ومرا ديدار خواهد كرد و هر كه به ايشان ست

اي كه  وات را آشكار كنيم، آيه! براي اينكه دروغگويي ر)1(نخواهد بود و من از او بيزارم
   :آوريم ناقص نقل شده به صورت كامل در اينجا مي ،در حديث

نَاَم نَدۡ يَوۡ ﴿
ُ
ٰ  ُعواْ ُكَّ أ وِتَ كَِتٰ  َفَمنۡ  ِمِهۡمۖ بِإَِم

ُ
ْوَلٰٓ  ۦنِهِ بَِيِمي ۥَبهُ أ

ُ
 َبُهمۡ َرُءوَن كَِتٰ ئَِك َيقۡ فَأ

َ ُيظۡ  ٗ َو  ]٧١ :رساءاإل[  ﴾لَُموَن َفتِي
اش، به  روزي كه هر گروه از مردم را با نامة اعمالشان فرا خوانيم، پس كسي كه نامه«

خوانند و به قدر رشتة ميان هستة  دست راست او داده شود، آنان نامة خويش را مي
  ».شد خرما ستم نخواهند

وِتَ كَِتٰ  َفَمنۡ ﴿ جملةبه قرينة 97
ُ
، نامه و پروندة اعمال امامدر اين آيه، مقصود از  ﴾ۥَبهُ أ

نيز قرينة ديگري بر همين معناست، چنانكه در سورة  ﴾َبُهمۡ َرُءوَن كَِتٰ َيقۡ ﴿است، جملة 
   :نيز فرموده 12يس آية 
ۡ ٱ ُن نُۡحِ إِنَّا َنۡ ﴿ ٰ َونَكۡ  َتٰ وۡ مَ ل ْ َوَءاَث ُموا حۡ َوُكَّ َشۡ  رَُهمۚۡ ُتُب َما قَدَّ

َ
 إَِمااٖ  ُه ِفٓ َنٰ َصيۡ ٍء أ

بِيٖ   ]١٢ :يس[  ﴾مُّ
اند و آثار [بعدي اعمال]  كنيم و آنچه را كه پيش فرستاده همانا ما خود مردگان را زنده مي«

  ».ايم شمارش آورده ابهام به نويسيم و همه چيز را در مكتوبي روشن و بي ايشان را مي
» امام«به پروندة عمل انسان كه جلوي اوست و همچنين به مكتوب و كتاب نيز  ،آري
   :شود چنانكه خداوند فرموده  گفته مي
 ]١٢ :حقافاأل – ١٧ :هود[   ﴾ةً ا َورَۡحَ إَِمامٗ  ُب ُموَسٰٓ كَِتٰ  ۦلِهِ َوِمن َقبۡ ﴿
  ».ستپيش از قرآن، كتاب موسي پيشوا و رحمت خدا بوده ا«

  = همانا من  إّين أشهد... أّن الكتاب الذي ُأنِزَل إليه إمامي« :حضرت امير نيز فرموده1559899
  

                                                           
ستاد بهبودي اين حديث را نپذيرفته و صحيح ندانسته است. اما مجلسي چنين حديثي را صحيح ا -1

 شمرده است!!
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 و .)1(») نازل شده، امام و پيشواي من استصد.. كتابي كه بر او (= محم.دهم گواهي مي
م أئّمة الكتاب  :فرمايد ساني كه قرآن را امام خويش نگرفته اعتراض كرده و ميبه ك كأهنَّ

اند و كتاب خدا امامشان  گويي كه ايشان پيشوايان كتاب خداي = وليس الكتاب إمامهم
قد أمكن « :فرمايد و از كسي كه قرآن را امام خويش گرفته تمجيد نموده و مي .)2(»نيست

عنان خويش را به كتاب خدا  = قائده وإمامه, َحيُلُّ حيث َحلَّ ثقله الكتاب من زمامه, فهو
  .)3(»سپرده و كتاب راهبر و پيشواي اوست و هر جا كه بار قرآن فرود آيد، او نيز فرود آيد

مكّي و آية مورد نظر دربارة قيامت و نامة » اسراء«اينك بايد توجه كنيم كه سورة 
ا ضُ صة پس از پيامبراعمال است و هيچ ارتباطي به أئمعفا و كذّابين آيه را ندارد. ام

اند و كليني مرويات اينگونه افراد  ناقص نقل كرده و به دروغ آن را به امامت نسبت داده
  را در كتابش گرد آورده است!

 :فرموده مدعي است كه امام سجاد» حسن بن محبوب«بنا به نقل كليني،  - 7
اگر تو دانشمندي مرا از مردم و شبه مردم و نسناس  :و گفت مردي نزد اميرالمؤمنين آمد

 :فرمود پاسخ او را بگو. امام حسين :آگاه ساز، حضرت علي به امام حسين فرمود
   :مردم ماييم و بدين سبب خداوند در قرآن فرموده

فِيُضواْ ِمنۡ ﴿
َ
فَاَض َحيۡ  ُثمَّ أ

َ
 )4(]١٩٩ البقرة:[     ﴾لَّاُس ٱُث أ

  ».گردند از گرديد كه مردم بازميسپس از جايي ب«

                                                           
 .دعاؤه بعد تسليم الصالةالصحيفة العلوية،  -1
 .147البالغه، خطبه  نهج -2
 .87البالغه، خطبه  نهج -3
و » مشعرالحرام«به » عرفات«كه از بزرگان مغرور و متكبر قريش هنگام بازگشت به مكّه، از راه اصلي  -4

پيمودند تا از مردم متمايز باشند، لذا آيه شريفه  رفتند و راهي ديگر را مي گذرد، نمي مي» مني«سپس از 
كنيد آيه درباره  گردند. چنانكه مالحظه مي فرمايد از همان راهي بازگرديد كه عموم مردم بازمي مي

يت پيامبر ندارد. حتّي مجلسي نيز اقرار كرده كه بعيد است مراسم حج است و هيچ اختصاصي به اهل ب
 ، اهل بيت پيامبر باشد.»ناس«در اين آيه مقصود از 
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  و رسول خداست كه مردم را بازگرداند.
  اما شبه مردم، همان شيعيان و پيروان مايند كه از ما هستند و بدين سبب حضرت 

   :فرمود ابراهيم
 ]٣٦ :ابراهيم[  ﴾ِمّنِ  ۥَفَمن تَبَِعِن فَإِنَّهُ ﴿
  ».كه مرا پيروي كند، همانا او از من استره«

ره كرد اند] و با دست خود به گروهي از مردم اشا انبوه بزرگ [مردم» سناسن«اما 
  سپس اين آية را خواند:

َّ كَ  ُهمۡ  إِنۡ ﴿ ِ  ٱإ
َ
ً  ُهمۡ  ِم بَۡل َعٰ نۡ ۡل َضلُّ َسبِي

َ
 )1(]٤٤ :الفرقان[    ﴾أ

»ترند ز مانند چارپايان نيستند بلكه ايشان گمراهآنان ج.«  
بيت پيامبر  اهل، »= مردمناس «ن حديث، مقصود از شود بنا به اي چنانكه مالحظه مي

آيا  :پرسيم اينك مي»! = مردم ماييم نحن النّاس« :فرموده است. از اين رو امام حسين
سورة  1سورة نحل و آية  61سورة آل عمران و  14سورة بقره و آية  243و  24در آية 

است؟! آيا راوي حديث فهميده بيت  اهل» ناس«ها آيه مشابه آنها، مقصود از  انبياء و ده
  كه چه بافته است؟!

پيروان و  -سالم اهللا عليه-آيا ممكن است امام فداكار حضرت سيدالشّهداء 
بداند؟! مشكل ديگر آن است كه اين حديث غيرشيعيان » شبه مردم«دوستداران خود را 

  استشهاد كرده است.» فرقان«سورة  44دانسته و به آية » نسناس«را 
» تر از چارپا گمراه«قرآن كريم همة افراد غيرمسلمان را  :أوالًزم است بدانيم كه اما ال

توان دريافت كه قرآن  نشمرده بلكه با مالحظة آيات قبل از آية منظور، به سادگي مي
شنوند و پيامبر و آيينش را به تمسخر گرفته  نامسلماناني را گفته كه سخن گوينده را نمي

انه بر كيش خويش پافشاري نموده و فقط از هواي نفسشان تبعيت دليل و متعصب و بي

                                                           
 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  ـ 339روضه كافي، حديث  -1
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كنند. اما حديث مذكور همة غيرشيعيان را به يك  كرده و از عقل و منطق پيروي نمي
  چوب رانده است.

: اش به مالك اشتر بفرمايد كه   در نامه چگونه ممكن است حضرت علي ثانياً
بزرگوارش بگويد شيعيان ما، شبه  تند، اما پسرمردم يا برادر ديني تو و يا همنوع تو هس

ابن «اند؟! آيا ممكن است امام اين اندازه متكبر باشد؟! آيا  نسناسمردم و غيرشيعيان 
  بوده است؟ كه اين روايت را نقل كرده دوستدار حضرت سيدالشهداء» محبوب

مدعي است كه امام  )1(»سيف بن عميره«از  بنا به نقل كليني، ابن محبوب به نقل -8156
ٓ ﴿فرمود: هر كه سورة  باقر نَزلَۡنٰهُ  إِنَّا

َ
را به صداي رسا و بلند بخوانَد  ﴾ٱلَۡقۡدرِ  َلۡلَةِ  ِف  أ

مانند كسي است كه در راه خدا شمشير زده و هر كه آن را آهسته و ناآشكار بخواند 
غلطد و هر كه ده بار اين سوره را چونان كسي است كه در راه خدا، در خون خود ب

  )2(بخواند حدود هزار گناهش آمرزيده شود!
اي براي تحمل مصائب و مشقّات در جهاد في سبيل اهللا  ، انگيزهاحاديثآيا با اينگونه 

چه ارمغان خوبي براي  احاديثو امثال او با اين قبيل » ابن محبوب«ماند؟!  باقي مي
ه گفتة آنان به جاي آنكه در سرما و گرما به ميدان جهاد اند، زيرا بنا ب مسلمين آورده

خوانيم   را به صداي آهسته مي» قدر«كنيم و يك بار سورة  بشتابيم، در منزل استراحت مي
  شويم؟!! ثواب شهادت في سبيل اهللا را از خدا طلبكار مي و

يك بار را » قدر«از ديگر عجايب اين روايت آن است كه بنا به مفاد آن، اگر سورة 
شود  بريم اما اگر آن را ده بار بخوانيم نه تنها ثوابش بيشتر نمي بخوانيم ثواب شهيد را مي

بار شهادت را ندارد) بلكه فقط حدود هزار گناه از گناهانمان را محو   مثالً ثواب ده(
  كند!! مي

                                                           
ا او را در نقل كرده كه مورد لعن أئمه بوده است. م» سيف بن عميره«ابن محبوب اين حديث را از  -1

هاي  ايم. همچنين در مورد احاديثي كه درباره ثواب قرائت سوره كتاب حاضر معرّفي كرده 98صفحه 
 به بعد كتاب حاضر. 28قرآن جعل شده است، رجوع كنيد به صفحه 

 .6، حديث 621، (باب فضل القرآن)، ص 2اصول كافي، ج  -2
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مدعي است » عبداهللا بن سنان«به نقل از » حسن بن محبوب«ني، بنا به نقل كلي - 9157100
همانا از جملة روزي و قوتي كه مردم بدان نياز دارند، و خدا  :فرمود كه امام سجاد

ميان  ـعزّوجلّ  ـگيري كرده است، دريايي است كه خداوند  ر فرموده و اندازهآن را مقد
خدا مجاري حركت خورشيد و ماه و  همانا :آسمان و زمين آفريده است!! و فرمود

گيري كرده و همة آنها را بر فلك مقدر نموده و بر اين  ستارگان و كواكب را در آن اندازه
اي را گمارده كه هفتاد هزار فرشته همراه وي هستند و آنها فلك را  فلك فرشته

و در  چرخند چرخانند و با چرخش فلك، خورشيد و ماه و ستارگان و كواكب نيز مي مي
شوند، چون  ر فرموده، وارد ميروز برايشان مقد جايگاه و منازلي كه خداوند در شبانه

هاي خويش  گناهان بندگان بسيار شود و خدا بخواهد آنان را با آيتي از آيات و نشانه
دهد كه فلكي را كه مجاري خورشيد  عتاب فرمايد به فرشتة مأمور بر اين فلك فرمان مي

و كواكب بر آن است از جاي خود به درآورد، فرشته نيز به آن هفتاد  و ماه و ستارگان
آنان نيز چنين  :كند كه فلك را از مجاري خود خارج سازند. و فرمود هزار فرشته امر مي

و بدين  :كنند و خورشيد در آن دريا افتد كه در فلك مذكور جريان دارد!! و فرمود
 ـعزّوجلّ  ـون شود و هرگاه خداوند ترتيب پرتو خورشيد محو گردد و رنگش دگرگ

 ـخواهد بندگانش را بترساند  بدان حد كه مي ـبخواهد آيات خويش را بزرگتر سازد 
 :اين ماجرا به هنگام كسوف است و فرمود :د و فرمودخورشيد را در آن دريا فروپوشانَ

د و به و چون بخواهد كه خورشيد را آشكار ساز :كند. و فرمود با ماه نيز چنين مي
فرمايد كه فلك را به مجرايش بازگرداند،  مجراي خودش بازگرداند، به فرشتة مأمور مي

خورشيد با  :گردد و فرمود گرداند و خورشيد به مجراي خود بازمي او نيز فلك را بازمي
 ماه نيز چنين است، سپس امام سجاد :شود و فرمود رنگ از آب خارج مي حالتي تيره

هراسد و فزع  ه از شيعيان ما باشد از اين دو آيت و نشانه نميز كسي كج :فرمود
  .)1(پناه برده و به سوي او بازگرديد ـعزّوجلّ  ـكند!! پس اگر چنين شد به خداوند  نمي

  چنين سخني گفته باشد؟! دهد كه امام سجاد آيا كسي احتمال مي
                                                           

 اند. اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  - 41روضه كافي، حديث  -1
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مدعي است كه امام » نعبداهللا بن سنا«بنا به نقل كليني، ابن محبوب به نقل از  -10
خداوند خير را روز يكشنبه آفريد و سزاوار نيست كه خدا شرّ را  :فرمود صادق

شنبه قوت و  ها را آفريد و روز سه پيش از خير بيافريند. خدا روز يكشنبه و دوشنبه زمين
ها را آفريد و روز جمعه قوت و  روزي آنها را آفريد و روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمان

   :زي آنها را آفريد و اين است معناي كالم خداوندرو
َمٰ ٱَخلََق ﴿ ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو

َ
يَّااٖ َض َوَما بَيۡ ۡرۡل

َ
 )1(]٥٩ :الفرقان[      ﴾َنُهَما ِف ِستَّةِ أ

  ».خدا آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست در شش روزگار آفريد«
» يوم«است زيرا لفظ » دوره و مدت«الزم است توجه كنيم كه مقصود از شش روز 

 رادُ وقد يُ «» لسان العرب«شود بلكه به قول مؤلّف  عرفي استعمال نمي فقط در مورد روز
 :فرمايد مي چنانكه علي» مطلق زمان است يومگاهي مراد از  = باليوم, الوقت مطلقاً 

 روزگار دو روز است، روزي به نفع تو و روزي به = الّدهر يومان: يوم لك ويوم عليك«
امروز امكان إّن اليوم عمل والحساب وغدًا حساب والعمل = « :فرمايد و مي» زيان توست

شود و امكان عمل  شود و فردا اعمال محاسبه مي عمل هست و اعمال محاسبه نمي
ديگر آنكه قبل و حين خلقت آسمان و زمين، شب و روز تحقّق نداشت بلكه ». نيست

آيد. از اين رو به اتّفاق اكثر  ه وجود ميشب و روز بر اثر گردش منظومة شمسي ب
دوره است، نه روزهاي معمولي هفته كه هر يك بيست و چهار » يوم«مفسرين، منظور از 

:ساعت است! اما راوي نادان  را در آية مذكور به معناي روز عادي پنداشته! » ومي« اوالً
: به كه روز تعطيل يهود چون تحت تأثير يهود بوده، خلقت چيزي را به روز شن ثانياً

 :رابعاًچند شنبه خلق شده است! » ماَبينَهام«فراموش كرده بگويد  :ثالثاًاست، نسبت نداده! 
 4سورة حج و  47به بسياري از آيات قرآن كه در آنها كلمة يوم آمده و از جمله آيات 

  سورة معارج توجهي نداشته است.

                                                           
استاد بهبودي اين حديث را نپذيرفته و صحيح ندانسته است اما مجلسي چنين حديثي را صحيح  -1

 است! شمرده
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ن بن محبوب و الزم است يادآوري هايي بودند از مرويات حس نمونه احاديثاين 
و روايت  166كافي و سه روايت باب  165باب مفتضح  احاديثكنم كه ده حديث از 

را او روايت كرده است 93ل باب او.  
يكي » حسن بن محبوب«علماي ما،  ـبه اصطالح  ـمخفي نماند كه به نظر گروهي از 

ند! به عقيدة اينان اگر روايتي شو شمرده مي» اصحاب اجماع«از هجده نفري است كه از 
ي اگر متّصف با سلسلة سند صحيح به يكي از اين افراد برسد، راوي پيش از ايشان حتّ

) بنگر كه اًل جدشود!! (فتأم به ضعف باشد، حديث مذكور صحيح و مقبول محسوب مي
  اند! عالم نمايان چه بر سر دين خدا آورده

ام ولي چون تا مالقات  گونه مباحث را نداشته با اينكه در اين كتاب قصد ورود بدين
فرصت چنداني برايم نمانده است، لذا به منظور اداي وظيفه، دربارة  ـجل و عال  ـ حقّ

   :دارم مطالبي را به اختصار در همين كتاب عرضه مي» اصحاب اجماع«مسألة ناموجه 
وليت روايات صحت و مقب«ادعاي  :اند چنانكه برخي از علماي رجال نيز گفته

، فاقد وجاهت است، »اصحاب اجماع با فرض مجهوليت يا ضعف روات سابق بر ايشان
توان گفت، اين است كه آنان كالم منقول  زيرا حداكثر آنچه دربارة اين روات موثوق مي

بگويد كه » زيد«المثل اگر  اند. في اند بلكه واقعاً آن را استماع كرده را از خود جعل نكرده
گفت پيامبر چنين و چنان فرموده است. اين امر مثبت و ضامن  شنيدم كه مي» عمرو« از

از شارع نيست، بلكه حداكثر موجد اين  ـاألمر  در واقع و نفس ـمنقول  صدور كالمِ
شنيده و خود آن را جعل نكرده » عمرو«سخن مذكور را از » زيد«اطمينان است كه 

نيز بيش از  )466، 322، 206ي، چاپ كربالء، ص (رجال كشّ» كشّي«است. كالم مرحوم 
  رساند. اين داللت ندارد و فقط موثوقيت آنان را مي

اما اين ادعا كه اصحاب اجماع به سبب صداقت و دقّت و احتياطشان فقط از ثقات 
همين  88و  به بعد 30ايم ( دليل است، زيرا چنانكه قبالً نيز گفته كنند، ادعايي بي نقل مي

اند و چه بسا فريب زهد و تقواي  آنها معصوم و عالم به سرائر اشخاص نبوده )بكتا
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وانستند يقين ت اند عالوه بر اين نمي ظاهري كسي را خورده و او را صادق و ثقه پنداشته
  .)1(در نقل حديث دچار سهو يا فراموشي نشده است ،انـاد آنـاعتم كنند كه آيا فرد مورد

در مقدمة » خوئي«كند و چنانكه آيت اهللا  كور را اثبات ميتحقيق نيز خالف ادعاي مذ
اجماع از ضعفاء،  اصحابمواردي هست كه  ،تصريح كرده» معجم رجال الحديث«

رود از  كه از كبار اصحاب اجماع به شمار مي» زراره«اند. از آن جمله  حديث نقل كرده
كه آن » ن بن محبوبحس«و » حمادبن عيسي«و » حفصه سالم بن أبي«فردي گمراه چون 

كه فردي ضعيف است حديث نقل » عمر بن شمر«اند از  دو نيز در عداد اصحاب اجماع
را به » حسن بن محبوب«) گروهي نيز 489(ص» يكشّ«بنا به نقل  ... ..اند و هكذا كرده

= استاد شيخ » (ابن الوليد«شمارند.  كند متّهم مي روايت مي» حمزه ابن أبي«سبب آنكه از 
را » حسن بن محبوب«نيز روايت » بن عيسي أشعريأحمدبن محمد«) وصدوق

  پذيرفتند. نمي
بدان سبب كه وي سماع را در نقل » يونس بن عبدالرّحمان«تضعيف  ،عالوه بر اين

توسط علماي قم و » حسن بن محبوب«دانست! ونيز تحريم مرويات  حديث شرط نمي
و برخي » أبوبصير أسدي«ه برخي مورد اين هجده تن ك همچنين وجود اختالف در

و برخي » حسن فضّال«و گروهي » حسن بن محبوب«و گروهي » أبوبصير مرادي«
از اصحاب اجماع » ابن محبوب«را به جاي » عثمان بن عيسي«يا » فضاله بن يعقوب«

ت آن است كه در مورد مرويات افراد فوق نيز مانند تمامي روايات، اند، خود مثبِ شمرده
توان براي منقوالت آنها امتياز  ية اصول و شروط قبول حديث، احراز شود و نميبايد كل

  خاصي قائل شد. (فتأمل)

                                                           
هايي كه  كر نمونهاصرار ندارم بلكه با ذ» ابن محبوب«اينجانب به هيچ وجه بر جاعل و دروغگو بودن  -1

شناس نبوده و از  در صفحات قبل مالحظه شد، قصد دارم بر اين نكته تأكيد كنم كه وي فردي حديث
توان  خالف واقع است و نمي» كند وي از ثقات نقل مي«كرده است و اين ادعا كه  غيرثقات نيز نقل مي

 ميان حديث او با سايرين تفاوت قائل شد.
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عبداهللا بن «از » ابن محبوب«: اين حديث را 47اينك بپردازيم به حديث نهم باب 158
» بداء«راي خدا فرموده: در هيچ چيز ب گويد: امام صادق نقل كرده كه مي» سنان

آن امر در علم الهي موجود بوده و خدا آن » بداء«حاصل نشد مگر آنكه پيش از حصول 
  دانسته است! را مي

اين حديث به هيچ وجه با تعاليم اسالم تعارض ندارد ولي به نظر ما مؤيد مسألة 
ربارة و تغيير د» بداء«نيست، زيرا چيزي كه از قبل مكشوف و معلوم باشد ديگر » بداء«

بودن أمر و احساس تغيير نسبت به حدوث موضوع دربارة  آن معني ندارد، بلكه جديد
خداوند  صادق است نه دربارة ـكه فاقد علم مطلق و نامتناهي هستند ـغيرخدا 

آورند نيز هيچ ارتباطي به خدا ندارد و  مي» بداء«هايي كه براي مسألة  الغيوب. مثال علّام
كافي  132اند. از آن جمله در حديث دهم باب  اين وادي حيرانپيداست كه خود نيز در 

بعد  موسی يفدا له ف له كام بَ عرَ مل يكن يُ  جعفر, ماحممد بعد أيبيب فی أهللاِّ دابَ « :آمده است
پسر أرشد امام = ( همچنان كه پس از مرگ اسماعيل = كشف به عن حاله سامعيل ماإ یِّ ِض مُ 

[بن جعفر] بداء حاصل شد و حال او مكشوف گرديد،  ي خدا دربارة موسيصادق) برا
 »! حاصل شد پس از [مرگ] ابوجعفر نيز براي خدا دربارة أبومحمد [حسن عسكري] بدا

انكشاف امامت حضرت كاظم و امام حسن عسكري چه ربطي به  :پرسيم از كليني مي
دي عاي شما و بنا بخداي متعال و چه ربطي به مسألة بدا دارد؟ بنا به اده روايات متعد

اي دوازده امام، از جمله امام كاظم و حضرت عسكري، از  كافي آورده 183كه در باب 
اند و اگر مردم مدتي نسبت به دوتن ديگر گمان امامت  قبل مشخّص و منصوص بوده

  .اند و سپس اشتباهشان آشكار گرديده، هيچ ارتباطي به خدا و بدا ندارد داشته
نقل كرده است. » عبداهللا بن سنان«از » ابن محبوب«را  47باري، خبر نهم باب 

هاي نهم و دهم در بخش معرّفي ابن محبوب نيز از همين شخص نقل شده، از اين  نمونه
، او را نيز در همين جا 47رو مناسب است كه پيش از پرداختن به روايات بعدي باب 

   :في نمايممعرّ
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159101فانه توثيق كرده نانعبداهللا بن ساو » ممقاني«اند، درحالي كه بنا به نقل  را متأس
هادي و رشيد بوده است. هرعاقلي  هدي وم منصور واسي از جمله دار خلفاي عب هنخزا
هاي فراوان نكرده  يخدمت داند كه تا كسي سرسپردگي خود را اثبات ننموده و خوش مي

المال و خزانة اموال، به او  و اعتماد كامل خلفا را به دست نياورده باشد، مسؤوليت بيت
د، مردم را از ورود به دستگاه حكومتي ده در روايات متعشود. با اينكه أئم محول نمي
ا اين مرد از يك طرف  اسيان و خدمت به آنان، نهي فرمودهامويان و عبعمالً در اند، ام

داده و  خدمت خلفاي جور بوده و از طرف ديگر خود را از ارادتمندان أئمه نشان مي
  ور نگاه دارد! كرده كه اختالف ميان مسلمين را شعله رواياتي نقل مي

از او روايات نامعقول غلوآميزي نقل شده است. اگر وي واقعاًَ به واليت أئمه قائل 
شمرده و داراي معجزات و كرامات  ن عنداهللا ميبوده و آنان را منصوص و منصوب م

دانسته، پس چرا تمام عمر را به خدمت خلفاي عباسي كه به نظر علماي شيعه  مي
افكني و  اند، كمر بسته؟ يا اينكه با نقل اينگونه روايات قصد تفرقه غاصب مقام أئمه بوده

بر است كه با عقايد تضعيف مسلمين را داشته است؟ برخي از روايات او مؤيد مذهب ج
. )1(ايد شيعه موافق نيست. در صفحات گذشته دو نمونه از منقوالت او را مالحظه كرده

   :كنيم در اينجا نيز چند نمونة ديگر از رواياتش را ذكر مي
من برخي  :عرض كردم بنا به نقل كليني، وي مدعي است كه به امام صادق - 1

اعمال نابخردانه و تندي و سبكسري از ايشان  بينم كه از اصحاب ما [شيعيان] را مي
اند  شوم و [برخي از] كساني را كه با ما مخالف زند، در نتيجه، به شدت غمگين مي سرمي

 نيكو«مگو  :بينم. امام فرمود كنم و آنان را نيكو روش مي غيرشيعيان) را مشاهده مي= (

، زيرا »نيكوسيما«و همان مذهب و مسلك است ولي بگ» روش«زيرا مقصود از » روش
   :فرمايد مي ـعزوجل  ـخداوند 
ثَِر  ِف وُُجوهِِهم ّمِنۡ  ِسيَماُهمۡ ﴿

َ
ُجودِ ٱأ  ]٢٩ :الفتح[  ﴾لسُّ

  ».نشانة ايمان در رخسارشان، اثر سجده است«
                                                           

 كتاب حاضر. 336و 294ر. ك. صفحه  -1
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بينم و بدين سبب  او را نيكوسيما و با وقار مي :[من نيز چنانكه امام فرموده بود] گفتم
اند] و از  از اعمال نابخردانة يارانت [كه با تو هم مذهب :فرمود شوم. امام اندوهگين مي

هنگامي كه  ـتبارك و تعالي  ـنيكويي سيماي مخالفانت اندوه مدار! زيرا خداوند 
خواست آدم را بيافريند، دو طينت و سرشت آفريد، آنگاه [مردم را] به دو قسمت  مي

ن آفريده باشيد [بالفاصله] آنان به إذن م :فرمود» اصحاب يمين«تقسيم فرمود و به 
به إذن  :نيز فرمود» اصحاب شمال«دويدند. به  اي بودند كه مي آفريده شدند و مانند ذره

ي ره اي بودند كه به آهستگ من آفريده باشيد [بالفاصله] آنان آفريده شدند و مانند ذره
ن وارد آتش شويد. ذن مبه إ :ايشان آتشي افروخت و فرمودسپردند، آنگاه خداوند بر مي

العزم و ابود، سپس پيامبران اولو صآتش شد، حضرت محمد كه واردنخستين كسي
به  :فرمود» اصحاب شمال«اوصياي آنان و پيروانشان وارد آتش شدند. آنگاه خداوند به 

اي كه بسوزاني؟! و  پروردگارا، آيا ما را آفريده :إذن من وارد آتش شويد. آنان گفتند
به إذن من از آتش برون  :فرمود» اصحاب يمين«سرپيچي كردند. خداوند به بدين ترتيب 

آييد، [آنها خارج شدند اما] آتش بر آنها اثر نكرده و آنان را مجروح نساخته بود. چون 
بينيم،  پروردگارا، ياران خويش را سالم مي :آنان را [سالم] ديدند، گفتند» اصحاب شمال«

شدن در آتش فرمان ده.  و [يك بار ديگر] ما را به داخلاز ما درگذر و بر ما ببخشا 
شما را بخشودم و از شما درگذشتم پس به آتش درآييد، اما هنگامي كه  :خداوند فرمود

ما تاب سوختن  :به آتش نزديك شدند و گرمي آتش به ايشان رسيد، بازگشتند وگفتند
اد و آنان هر سه بار نداريم. خداوند سه بار ايشان را به دخول در آتش فرمان د

مر ارا] سه بار به دخول در آتش » اصحاب يمين«گشتند. [همچنين  كرده و بازمي عصيان
  شدند. فرمود و آنان هر سه بار اطاعت كرده و به [سالمت از آتش] خارج مي

را از آن گل آفريد. پس آنها كه  به إذن من گل شويد و آدم :سپس خدا به آنان فرمود
[مطيع] باشند، از آن دسته نگردند و آنها كه از آن گروه [عاصي] باشند [در از اين دستة 

زمرة] اين گروه در نيايند! و آنچه از اعمال نابخردانه و [سوء]خلق يارانت (= شيعيان) 
دارند و آنچه از » اصحاب شمال«بيني [ناشي] از آميختگي اندك است كه با [گل]  مي
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بيني [ناشي] از آميختگي اندكي است كه با [گل]  مي وقار و نيكويي سيماي مخالفانتان
  )1(دارند!!» اصحاب يمين«

داللت بر جبر دارد و با عقايد شيعه سازگار » ابن سنان«واضح است كه اين قصة 
  نيست.

حوضي  :دربارة حوض بهشت پرسيدم، فرمود از امام صادق :گويد وي مي - 2
 :دوست داري آن را ببيني؟ عرض كردم است [به مساحت] ميان بصري تا صنعاء، آيا

برد، آنگاه پايش » مدينه«آري، فدايت شوم! آن حضرت دستم را گرفت و مرا به خارج 
هايش پيدا نبود مگر جايي كه در  كناره را به زمين كوفت. در اين هنگام رودي ديدم كه
آنجا ايستاده اي بود كه من و  امام در  آنجا ايستاده بودم، [اين جايگاه] مانند جزيره

اي ديدم كه از يك سويش آبي سفيدتر و شفافتر از برف  بوديم. [در اين زمان] رودخانه
شيري سفيدتر از برف، روان بود. و از وسط اين رودخانه شرابي  ،و از ديگر سو

تر از ياقوت، جاري بود و من چيزي بهتر از شرابي كه ميان شير و آب روان  رنگ خوش
گيرد و  فدايت شوم، اين رود از كجا سرچشمه مي :ه امام عرض كردمبود، نديده بودم. ب

هايي هستند كه خداوند در كتابش از آنها ياد  اينها چشمه :در كجا جاري است؟ فرمود
اي از  اي از شير و چشمه اي از آب و چشمه فرموده كه در بهشت قرار دارند. چشمه

ديدم كه بر دو كنارة اين رود ت. [در اين هنگام] سشراب در اين رودخانه جاري ا
رشان [بسيار زيبا بود] سگيسوانشان بر  اند و درختي قرار دارد كه فرشتگان از آن آويزان

من چيزي زيباتر از آنها نديدم. در دستانشان ظروفي بود كه از نوع ظروف دنيا نبود و 
ن نزديك شد و با من ظرفي بهتر و زيباتر از آنها نديده بودم. امام به يكي از اين فرشتگا

دست اشاره فرمود كه آب بياورد. به آن فرشته نگريستم. فرشته خم شد تا از نهر آب 
بردارد، درخت نيز با او خم شد. فرشته آب برداشت و دستش را به سوي امام دراز كرد 
و آب را به امام داد، امام نيز آب را به من داد، از آن مايع نوشيدم. شربتي ماليمتر و 

به جام شربت نگريستم و در آن سه  ام. نخورده ـداد  كه بوي مشك مي ـر از آن لذيذت
                                                           

 .2، حديث 11، ص 2اصول كافي، ج  -1
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فدايت شوم، هرگز مانند امروز را نديده بودم و  :رنگ شربت ديدم! به امام گفتم
اين كمترين چيزي است كه خداوند براي  :دانستم كه وضع چنين است. امام فرمود نمي

ميرد، روح او نزد اين نهر آمده و [به  كه مؤمن مي شيعيان ما فراهم فرموده. همانا هنگامي
نوشد و هرگاه دشمن ما  شود و از شربت [اينجا] مي هاي آن مايل مي گردش] در بوستان

ماند و از زقّوم  بميرد روح او به وادي برهوت رفته و در عذاب آنجا جاويدان مي
آن وادي به خداوند  شود، پس از [دخول به] خورانده و از آب جوش آنجا نوشانيده مي

  )1(!پناه ببريد
براي اصحاب خود چنين نكرد و بهشت را به ايشان ارائه  صگوييم: پيامبر اكرم مي160

ننمود و شربت بهشتي به آنها ننوشانيد. ديگر آنكه امام چرا اين معجزه را به عدة 
ر واليتش را بدانند؟ عالوه بر اين، بيشتري عرضه نفرمود تا آنها نيز هدايت شوند و قد

  بهشت پرسيده ولي امام انهار بهشت را به او نشان داده است!» حوض«سائل از 
                                                           

ّهنم أ ةاألئمّ  يف(باب بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفّار، چاپ سنگي، الجزء الثّامن، باب الثّالث عشر  - 1
: اصل حديث چنين است –حديث سوم  عطاهم اهللا)أ تيصحاهبم بقدرة اهللا الأاألرض من شاؤوا من  يفيسريون 

عن احلوض  با عبداهللاأعن عبداهللا بن سنان قال: سألت  ةجبل محد عن سلمة عن احلسني بن عيلّ أحّدثنا احلسن بن 
ظهر  إىل يخرجنأو يبيد . قال فأخذك: نعم جعلت فدان تراه, قلُت أّب ُحت أ ,صنعاء إىل: حوض ما بني برصی يل فقال
نا فيه قائم فإنه شبيه باجلزيرة فكنت أنا أ يال املوضع الذإحاّفتيه  كيدر ال يب رجله فنظرت إلی هنر جيرثّم رض ةدينامل

وسله مخر أحسن  يفالّثلج و نجانبه ماء أبيض من الّثلج ومن جانبه هذا لبن أبيض م يفنظرت إلی هنر جير وهو وقوفاً 
من أين خيرج هذا وجمراه,  كبني اللبن واملاء, فقلت له: جعلت فدا مراخل كحسن من تلأ من الياقوت فام رأيت شيئاً 

هذا النّهر  يف ياجلنّة, عني من ماء وعني من لبن وعني من مخر جتر هنار يفأكتابه  ذكرها اهللا يف يهذه العيون الت :فقال
وبأيدهيّن آنية ما رأيت آنية  حسن منهنّ أ يت شيئاً أهّن حور معّلقات برؤوسهن شعر ما ريورأيت حاّفتيه عليهام شجر ف

ليها وقد مالت لتغرف من النهر فامل إحسن منها, ليست من آنية الّدنيا فدنا من إحداهن فأومی بيده تسقيه, فنظرت أ
منه وكانت  كان ألني منه وال ألّذ  يت رشاباً أر فرشبت فام يالشجر معها فاغرتفت فاملت الشجرة معها ثم ناولته فناولن

 يت كاليوم قّط والأر ما كلوان من الرشاب فقلت له: جعلت فداأذا فيه ثالثة إالكأس ف يففنظرت  كة املسرائحته رائح
هذا النّهر ورغب  إىلصارت روحه  ذا توّيف إ: هذا أقل ما أعّده اهللا لشيعتنا, إن املؤمن يلن األمر هكذا فقال أ ىكنت أر

عذابه وأطعمت من  برهوت فأخلدت يف يرت روحه إلی وادصا رياضه ورشبت من رشابه وإّن عدّونا إذا توّيف  يف
  !يالواد كسقيت من محيمه فاستعيذوا باهللا من ذلأُ زّقوم و
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گويد: روزي در ميدان  ، سعيد بن قيس همداني مي»عبداهللا بن سنان«بنا به نقل  -3102
د و سپر نداشت و فقط] دو را ديدم كه [زره و كاله خو جنگ، اميرالمؤمنين علي

جامة [معمولي] به تن كرده بود. با اسبم به جانب آن حضرت رفتم و [با شگفتي] گفتم: 
اي اميرالمؤمنين! آيا [درست است كه] در اين موقعيت [خطرناك با اين لباس حاضر 

اي دو فرشتة حافظ و  اي]. آن حضرت فرمود: آري، اي سعيد بن قيس، هربنده شده
ده دارد كه او را از سقوط از قلّة كوه يا افتادن در چاه [و امثال اين حوادث] نگاهدارن
كنند و] او را نسبت  كنند و چون قضاي الهي فرود آيد [ديگر وي را حفظ نمي حفظ مي

  )1(كنند!! به همه چيز رها مي
خبر بوده و معناي درست  پيداست كه راوي از اعتقادات صحيح قرآني و اسالمي بي

دانسته، زيرا توكّل به هيچ وجه به معناي ترك و رفض اسباب و عوامل  را نميتوكّل 
طبيعي و معمولي كه به مشيت حق در اختيار بشر نهاده شد، نيست. الزم به توضيح 

اسباب و عواملي  :اند، اول است كه وسائط و اسباب حصول مقصود در عالم بر دو قسم
ر نهاده و الزم است كه بشر آنها را به كار گيرد. كه خدا بنا به مشيت خود در اختيار بش

تعالي است و از  علل و عواملي كه در اختيار بشر نبوده و فقط در اختيار حقّ :دوم
  . محدودة علم و اختيار بشر بيرون است

وظيفة مؤمن آن است كه نهايت سعي و تالش خود را در استفاده از وسائط و وسائل 
توكّل  ،سپس به ذات أقدس حق توكّل كند. به عبارت ديگرقسم اول به عمل آورد و 

پس از انجام تالش و كوشش مؤمن در استفاده از اسباب و عوامل طبيعي و عادي كه در 
آسايي و اعمال  ي و تناهلاي براي ك شود و به هيچ وجه بهانه اختيار اوست، آغاز مي

اده از وسائل عادي و طبيعي، متهورانه و نامعقول و نامعمول نيست. در واقع عدم استف
نوعي كفران نعمت و ناسپاسي نسبت به سنن خداوند است، فقط نكتة مهم آن است كه 
مسلمان در عين استفاده از اسباب و وسائل موجود، اعتماد تام و كامل به اسباب نداشته 

                                                           
اين حديث را » محمدباقر«هر دو  -9، حديث 59و  58(باب فضل اليقين)، ص  2اصول كافي، ج  -1

 محسوب نموده است!» حسن«اند، اما مجلسي آن را  صحيح ندانسته
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ت كي نيست و آنها را براي حفظ خود يا حصول مقصود، علّو تنها به آنها پشتگرم و متّ
داند. به  كند و تأثير آنها را منوط به اذن حق متعال مي تامه و سبب كافي محسوب نمي

فرمايد كه آن حضرت ابتداء مشورت كند، يعني  همين سبب قرآن كريم نيز به پيامبر مي
تواند براي حصول نتيجة بهتر، از آن  از كارها و سنن مفيدي كه به خواست خدا، بشر مي

) در واقع از 159دهد (آل عمران / مي» لتوكّ«فاده كند سپس دستور است مند شود، بهره
شود و جايگزين جهد و  نظر قرآن كريم، توكل پس از كوشش و تالش بنده آغاز مي

كه از  صاكرمسعي انسان نيست، بلكه مكمل آن است. (فتأمل) به همين سبب پيامبر 
كرد و هم به  كمال استفاده را مي أعلي درجات توكّل برخوردار بود، هم از وسائل دنيوي

دانند كه آن حضرت هم در  و تمام نداشت. مطّلعين از سيرة پيامبر مي آنها دلگرمي تام
پوشيد و احتياطات الزم و دورانديشي و محاسبات معقول و مناسب را  ها زره مي جنگ

زره  ها نيز در جنگ كرد. حضرت علي ل ميداشت و هم به خدا توكّ از نظر دور نمي
دانست كه اين كار به هيچ وجه با توكل به خداوند  كس ميكرد و بهتر از هر بر تن مي

  متعال و محافظت فرشتگان از انسان، منافات ندارد.
آيا پاي شترم را ببندم و به  :نيز به مردي كه از آن حضرت پرسيد صرسول خدا

پاي او  :كل نمايم؟ فرمودخدا توكل كنم يا آن را بدون بستن رها كنم و [فقط] به خدا تو
  .)1(را ببند و [آنگاه] توكّل كن

دانسته و با قرآن كريم و سيرة  به نظر ما راوي حديث معناي درست توكّل را نمي
  .داد نسبت نمي آشنا نبوده و الّا چنين حديثي را به اميرالمؤمنين صپيامبر

                                                           
الدين سيوطي، ج  الجامع الصغير، جالل ـ 2517، حديث 576، ص 4ذي، دارالكتب العلمية، ج سنن ترم -1

احياء علوم الدين،  ـ، وي در (باب القاف) كتابش نيز همين حديث را از بيهقي نقل كرده است 47، ص 1
  .199، ص 4امام غزالي، ج 

  وده است : سر» مثنوي«مولوي نيز با اقتباس از همين حديث در دفتر اول 
ــد ــه آواز بلنـ ــر بـ ــت پيغمبـ  گفـ

  

 بـــا توكّـــل زانـــوي اشـــتر ببنـــد 
 

 شــنو»الكاســب حبيــب اهللا«رمــز 
  

ــو    ــل مش ــبب كاه ــل، در س  از توكّ
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اند و كليني در  نقل كرده» عبداهللا بن سنان«ي كه امثال احاديثكنيد  چنانكه مالحظه مي
المي ياري ـي و اسـكتابش گردآوري نموده، نه تنها مردم را در فهم بهتر اعتقادات قرآن

  شوند! بيشتر سبب گمراهي مسلمين مي كنند بلكه مانع درك درست بوده و نمي
 عبداهللا بن سناني) جلد اول اصول كاف 49بنا به نقل كليني (حديث سوم باب  -4103

مدعي است كه امام صادق فرمود: [گاهي] خداوند امر فرموده و نخواسته و [گاهي] 
خواسته ولي امر نفرموده [چنانكه] به شيطان امر فرمود كه به آدم سجده كند ولي 

كرد و آدم را  خواست او [حضرت آدم را] سجده مي خواست كه سجده نكند و اگر مي
خواست،  فرمود اما خواست كه از آن درخت بخورد و اگر نمي از خوردن درخت نهي

  خورد! نمي
كافي است، در آنجا نيز راوي از قول  49متن اين حديث مشابه حديث چهارم باب 

گويد كه خداوند آدم و همسرش را از خوردن آن درخت نهي فرمود  مي امام رضا
ح فرزندش امر فرمود ولي . حضرت ابراهيم را به ذب...اما خوردنشان را خواست و

  .الخ. ..ذبحش را نخواست!!
تفاوت ميان مشيت و عدم ممانعت كامالً واضح است و لذا اين ادعا كه خدا نهي 

خواهد، به هيچ وجه صحيح نيست. در مورد  كند و نمي خواهد يا امر مي كند ولي مي مي
مود و هم و همسرش، از شجرة ممنوعه نيز خداوند هم نهي فر نهي حضرت آدم

با  ن حال از آنها سلب اختيار نكرد وخواست كه آن دو از درخت بخورند، اما در عي نمي
خواست آنها نهي الهي را نقض  متعال ميكه خدايزور مانع آنها نشد. اين سخن جبر و

گمان گناهان كبيره است و إلّا اين و افتراء بر ذات أقدس الهي و از دليل كنند، ادعاي بي
  . يصفونسبحان اهللا عّام كرد.  عابارة هر بزهكاري اد توان در راوي را ميباطل 

نيز اشتباه حديث آشكار است زيرا خداوند به هيچ  در مورد ذبح حضرت ابراهيم
 امر نفرمود و بنا به تصريح قرآن، حضرت ابراهيم وجه به ذبح حضرت اسماعيل

ه است بلكه ديده بود كه را ذبح كرد در رؤيا نديده بود كه حضرت اسماعيل
اهللا نشان  خواهد اسماعيل را ذبح كند و آنچه را كه پروردگار متعال به حضرت خليل مي
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داده بود، تحقّق يافت و آن حضرت واقعاً قصد كرد و تصميم گرفت كه فرزندش را ذبح 
   :فرمايد كند، به همين سبب خداوند مي

ٰ إِبۡ َيٰٓ ﴿ قۡ  قَدۡ  ١٠٤هِيُم َر ٓ ءۡ لرُّ ٱَت َصدَّ  ]١٠٥−١٠٤ :الصافات[  ﴾يَا
  ».به راستي رؤيا را راست نمودي ،اي ابراهيم«

  اند. (فتأمل) يعني أمر و مشيت خداوند كامالً مطابق و موافق يكديگر بوده
نمايد، معترف است كه  مجلسي نيز پس از ذكر اين حديث كه موافق مذهب جبر مي

الي از اشكال و دشواري نيست. سپس توجيه اينگونه اخبار بنا به اصول گروه عدليه خ
   :آوريم كند كه آن را در اينجا مي حديثي ذكر مي

بن ا يا :گفتم به امام رضا :گويد بنا به نقل شيخ صدوق، حسين بن خالد مي161
ه] ي كه از نياكان شما نقل شده ما را به [اعتقاد باحاديثمردم به سبب اخبار و  !رسول اهللا
به من بگو آيا اخباري كه در  :فرمود» ابن خالد«دهند. امام به  يه نسبت ميبجبر و تش

[موافقت با] تشبيه از نياكانم نقل شده، بيشتر است يا اخباري كه در اين موضوع از 
اخباري كه در اين موضوع از پيامبر نقل شده بيشتر است.  :نقل گرديده؟ گفتم صپيامبر
همانا  :د بگويند كه پيامبر به جبر و تشبيه معتقد بوده است!! گفتمبنابراين باي :فرمود
را نفرموده بلكه از او [به دروغ] روايت شده است.  احاديثگويند پيامبر چيزي از آن  مي

اند بلكه  را نگفته احاديثبارة نياكان من نيز بگويند آنان چيزي از آن  در پس بايد :فرمود
هر كه به جبر و تشبيه » ابن خالد«اي  :است. سپس فرمود [به دروغ] از آنها روايت شده

» ابن خالد«معتقد باشد، كافر و مشرك است و ما در دنيا و آخرت از او بيزاريم. اي 
جبر و تشبيه  ي دربارةاحاديثقول ما  اند، از را كوچك شمرده ت كه عظمت خداوندالغُ

را دشمن  كه آنها هر داشته و ا دشمنكس آنها را دوست بدارد ما راند كه هر جعل كرده
 23به تحريف قرآن معتقد بود. حديث » عبداهللا بن سنان« بدارد ما را دوست داشته است.

  نيز از اوست. 165باب 
  مخالف تعاليم اسالم نيست. -11و  10حديث  *
  مجهول است. -12حديث  *
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  مرسل است. -13حديث  *
، زيرا در اين حديث مرسل و متن آن مخالف قرآن كريم است -14حديث  *
انقضاء الّدنيا  إىلبام كان منذ كانت الدنيا وبام يكون  داً أخرب حممّ  عّزوجّل ــ اهللا  إنّ « :گويد مي

محمد را از آنچه از ابتداي وجود دنيا بوده و  ـعزوجل  ـخداي  لك =وأخربه باملحتوم من ذ
در »! خبر داده استاز آنچه تا انقضاي دنيا خواهد بود و آنچه حتمي و شدني است 

  :كند، از جمله آية ها آية قرآن اين حديث را تكذيب مي حالي كه ده
َ ِعنَدهُ ٱإِنَّ ﴿ ُِل ٱُم ِعلۡ  ۥَّ اَعِة َوُيَنّ  ٱلَُم َما ِف َث َوَيعۡ َغيۡ لۡ ٱلسَّ

َ
 ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  َحامِۖ رۡ ۡل

اَذا تَكۡ  ۡر ُسۢ رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  اۖ ِسُب َغدٗ مَّ
َ
ّيِ أ
َ
 ]٣٤ :لقامن[  ﴾َتُموُت  ٖض بِأ

همانا خداست كه علم به ساعت قيامت را داراست و باران فرو فرستد و آنچه در «
داند  داند كه فردا چه خواهد كرد و هيچ كس نمي داند و هيچ كس نمي رحمهاست مي

ردكه به كدام سرزمين خواهد م.«  
ور مذكور در اين نيز به همين آيه اشاره كرده و فرموده علم به ام حضرت امير

  )128البالغه، خطبة  (نهجدانند.  آيه، مخصوص خداست و حتّي انبياء و اوصياء نمي
  :آية ـدوم 
﴿ ٓ دۡ  َوَما

َ
َ بُِكمۡ رِي َما ُيفۡ أ  ]٩ :حقافاأل[  ﴾َعُل ِب َو

  ».دانم با من و با شما چه خواهد شد نمي«
  :فرمايد دربارة أمم قبل از اسالم، مي ـسوم 
ِيَن ِمنۢ ٱَوَثُموَد وَ  وََعدٖ  ِم نُوحٖ قَوۡ ﴿ َّ  لَُمُهمۡ َ َيعۡ  ِدهِمۡ َبعۡ  لَّ ِ ُ ٱإ  ]٩ :ابراهيم[  ﴾َّ
»ز خداي متعال قوم نوح و عاد و ثمود و كساني را كه پس از ايشان آمدند، ج

  ».داند نمي
   :فرمايد دربارة اصحاب كهف به پيامبر مي ـچهارم 

﴿ ٓ ّبِ عۡ  قُل رَّ
َ
تِهِ أ  ]٢٢ :الكهف[  ﴾ملَُم بِعِدَّ

  ».پروردگارم به تعداد ايشان داناتر است :بگو«
َٰك ﴿  و» داني نمي« ﴾َ تَۡدرِي﴿ :و آيات بسيار ديگري كه به پيامبر فرموده ۡدَر

َ
ٓ أ  ﴾َوَما

  و امثال آن. »چه تو را آگاه كرد؟«
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كتاب مسلماني، اخبار ناموافق با قرآن گردآوري شود. آيا راويان اين  چرا بايد در
  اند؟. اند يا اينكه هدفي غيراسالمي داشته خبر بوده حديث از قرآن بي

مجلسي اين حديث را حسن دانسته اما به نظر ما به جهت وجود  -15* حديث 162
  در سندش، ضعيف است.» علي بن ابراهيم«

  .به قول مجلسي ضعيف است -16حديث  *

  رض إال بسبعةماء واألفی السّ  ءييکون ش أنّه ال فيباب  -٤٨
اين باب مشتمل بر دو حديث است كه مجلسي هر دو را مجهول شمرده است، اما 

» حسين بن سعيد«رغم آنكه در سند نخست روايت اول  شگفتا كه آقاي بهبودي علي
غالي وجود دارد، سند هر دو روايت را پذيرفته است! اما احتماالً چون ترغيب خصال 

حديث دوم با حديث اول، يكسان نيست، متن حديث دوم را در مذكور در 
  ذكر نكرده است. واهللا أعلم.» الكافي صحيح«

توان دريافت  در قرآن كريم مي» أراد«و » قَضي«ديگر آنكه از نحوة استعمال دو فعل 
حق متعال فرقي نيست، چنانكه يكجا » ارادة«و » قضاء«كه در كتاب خدا ميان 

     :فرمايد مي
َراَد َشۡي ﴿
َ
ن َيُقوَل َلُ  ًٔ أ

َ
  ]٨٢ :يس[             ﴾ُكن َفَيُكونُ  ۥا أ

  ».باشد باش پس مي :گويد هرگاه چيزي را بخواهد مي«
   :فرمايد و در جاي ديگر مي

مۡ  َذا قََضٰٓ  ﴿
َ
 ]١١٧ البقرة:[  ﴾ُكن َفَيُكونُ  ۥا فَإِنََّما َيُقوُل َلُ رٗ أ

  ».باشد گويد باش پس مي ه باشد ميچيزي حكم كرد ]و چون به [وجود«
   !الهي را دو چيز شمرده است» قضاي«و » اراده«در حالي كه اين دو روايت 
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  باب المشيئة واإلرادة -٤٩
اين باب مشتمل بر شش حديث است كه آقاي بهبودي هيچ يك از آنها جز حديث 

ل و مجهو 4و  3را ضعيف،  5و  1ششم را صحيح ندانسته است. مجلسي حديث 
  را صحيح شمرده است. 6موثّق همطراز صحيح و حديث  را 2حديث 

است كه پيش از » د بن سليمان الديلميمحم«وات آن از ر يضعيف و يك - 1حديث  *163104105
اند، در اينجا يكي از اكاذيب  . وي و پدرش هر دو غالي و كذّاب)1(ايم او را معرّفي كردهاين 

خفّاش زني بوده كه شوهرش را  :فرمود وي مدعي است كه امام رضا :كنيم او را نقل مي
جادو كرد و خداوند او را به شكل خفّاش مسخ نمود. موش نيز گروهي از يهود است كه 

م گرفت و آنها را به شكل موش مسخ نمود. پشه مردي بوده كه انبياء خداوند بر ايشان خش
او   ــ عزّ وجلّ زد، خداوند  گفت و به آنها اخم كرده و دست مي را تمسخر كرده و ناسزا مي

را به شكل پشه مسخ نمود و شپش از پيكر است، همانا پيامبري مشغول نماز و عبادت بود 
شروع كرد به تمسخر وي و هنوز از جايش نجنبيده بود كه  اسرائيل كه يكي از نابخردان بني

اند كه به  اسرائيل بوده خداوند او را به صورت شپش مسخ نمود. اما مارمولك گروهي از بني
ورزيدند، خداوند آنها را به شكل مارمولك  دادند و به آنها كينه مي فرزندان انبياء دشنام مي

سخ كالغ] كسي را كه خدا بر او خشم گيرد مانند او مسخ نمود. اما عنقاء [و در بعضي ن
  164 )2(بريم به خدا از خشم خدا و باليش!! كند و پناه مي مسخ مي

                                                           
 كتاب حاضر. 103ر. ك. صفحه  -1
 نّ إزوجها فمسخها اهللا خّفاشا و أنه قال: كان اخلّفاش امرأة سحرت عن حمّمد بن سليامن الّديلمی, عن الّرضا - 2

باألنبياء ويشتمهم  يءيستهز البعوض كان رجالً  و إنّ  ,كان سبطا من اليهود, غضب اهللا عليهم فمسخهم فأراً  الفأر
 ا كان يصّيل نبيّ  نّ إو من اجلسد يلة هن القمّ إو اً ضبعو − عزوجل –وجوههم و يصفق بيديه فمسخه اهللا  يفويكلح 

ّما الوزغ فكان سبطًا من ألة وبرح عن مكانه حّتی مسخه اهللا قمّ  به فام يفجعل هيزبني إرسائيل  فجاءه سفيه من سفهاء
العنقاء [البقعاء] فمن غضب اهللا عليه  أّماو اً غرسائيل يسّبون أوالد األنبياء ويبغضوهنم فمسخهم اهللا وزإ يسباط بنأ

، 385، أبواب األطعمة المحرّمة، ص 16شيعة، ج (وسائل ال مسخه وجعله مثله فنعوذ باهللا من غضب اهللا ونقمته!
 كتاب حاضر. 374). اين حديث را مقايسه فرماييد با حديث صفحه 30105حديث 
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چنين سخني گفته باشد؟! آري چنين فردي  دهد كه امام رضا آيا كسي احتمال مي
يرا سائل معني تقدير و نقل كرده. متن حديث نيز معيوب است ز را 49حديث اول باب 

گرفتن طول و عرض چيزي  تقدير اندازه :دهد پرسد، امام پاسخ مي گيري را مي اندازه
كند، اما روزي  تقدير مي است. در حالي كه پرواضح است كه خداوند روزي عباد را

  مردم طول و عرض ندارد و قس علي هذا.
  را مجلسي موثّق شمرده است. - 2حديث  *
  .)1(ايم از اين دربارة آن سخن گفته پيش - 3 حديث *
فتح بن يزيد «به قول مجلسي مجهول است. راوي نخست آن،  -4حديث *

كند. متن آن نيز محلّ تأمل است  اء نقل ميفعموثوق نيست و از مجاهيل و ض» جرجاني
زم است در اينجا اشاره . اما ال)2(ايم و ما در صفحات گذشته تا حدودي به آن پرداخته

اند، در  كنيم چنانكه شيخ صدوق و مجلسي و علّامه سيدمحمد حسين طباطبائي گفته
شود و قول غالب در  خوانده مي» اهللا ذبيح« ميان اكثريت مسلمين، حضرت اسماعيل

بودن حضرت اسماعيل است، اما در اين روايت  شيعيان، ذبيح ميان ايشان خصوصاً
را ذبيح شمرده است! از قرآن كريم  كتاب است، حضرت اسحاق اهلچنانكه عقيدة 

  شود. بودن حضرت اسماعيل استفاده مي نيز ذبيح
درست «توثيق نشده و » بن معبد علي«به قول مجلسي ضعيف است.  - 5حديث  *

و يكي از كساني است كه روايت شيردادن » واقفي«ايم،  گفته چنانكه قبالً» بن أبي منصور
  .)3(را نقل كرده است ابوطالب

محمد بن «وات بين با اينكه مرسل و سند آن ناقص است، يعني ر -6حديث  *
و قائل به تحريف » د بن أبي نصر بزنطياحمد بن محم«كه  ـو راوي نخست » يحيي

                                                           
 كتاب حاضر. 345ر. ك. صفحه  -1
 ر.كتاب حاض 347ر. ك. صفحه  -2
 همين كتاب. 159ر. ك. صفحه  -3
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اند؟! متن  آن را صحيح دانسته» محمدباقر«مذكور نيستند، ليكن هر دو  ـ )1(قرآن است
 53است. اين حديث با تفاوتي ناچيز، به عنوان روايت دوازدهم باب اشكال  حديث بال

اند و مجلسي به  آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«كافي تكرار شده و در آنجا هر دو 
  ضعف آن تصريح كرده است.

  باب االبتالء واالختبار -٥٠
اند،  ههيچ يك را صحيح ندانست» محمدباقر«اين باب داراي دو روايت است كه هر دو 

نيز بالاشكال و خوب است. احاديثدانسته است. متن » حسن«ا مجلسي هر دو را ام  

  باب الّسعادة والّشقاء -٥١
هيچ يك را صحيح » محمدباقر«ل از سه حديث است. كه هر دو اين باب متشكّ

بودن حديث اول معترف است اما آن را  ه مجلسي با اينكه به مجهولاند، البتّ ندانسته
راز صحيح به شمار آورده!! وي حديث دوم را مرفوع و سوم را مجهول دانسته همط

  است.
مجلسي اين حديث را مجهول دانسته ولي به نظر ما به  :چنانكه گفتيم - 1حديث  *

در سند حديث، بايد ضعيف شمرده شود. وي همان » د بن اسماعيلمحم«سبب وجود 
يكي ديگر از راويان اين حديث  را روايت كرده است. 46باب  5است كه حديث 

راش است. اگر در رواياتي كه از او در كتاب ت ، فردي خرافي و حجت»منصور بن حازم«
كافي كه از مرويات اوست،  66نقل شده و يا روايت پانزدهم باب » بصائر الدرجات«

ه و اكثر رواياتش خرافي است و بود تالشود كه وي از غُ تأمل كنيم، به وضوح معلوم مي
اي از مرويات او حديثي است كه به حضرت  قصد حجت تراشي داشته است، نمونه

سورة مباركة انعام  75نسبت داده و مدعي است كه آن حضرت دربارة آية  باقرالعلوم

                                                           
 همين كتاب. 258ر. ك. صفحه  -1
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پرده از آسمانها و زمين برداشت و آن حضرت  [خداوند] براي حضرت ابراهيم :فرمود
و آنچه در آنهاست و حتّي عرش و كسي را كه روي آن قرار دارد، مشاهده كرد؟!! و آنها 

! !)1(. و براي من نيز انجام گرفته است...نيز واقع شده است صاكرماين كار براي پيامبر 
  نيز از اوست. 622ص  2اصول كافي ج » كتاب فضل القرآن« 10حديث 

اي  شارهالع بوده، زيرا در سورة انعام ااطّ ماييد راوي حديث از قرآن بيفر مالحظه مي106
يه افزوده است. ديگر آنكه وي ديدن عرش را به مفاد آبه عرش الهي نشده ولي را

 ٱ رُِكهُ تُدۡ  َّ ﴿ متعال را كهخداوند
َ
است قابل رؤيت پنداشته و ادعا كرده حضرت  ﴾رُ َصٰ بۡ ۡل

اين  :گوييم اند؟!! ما مي ي را كه بر عرش قرار دارد، ديدهابراهيم و پيامبر و امام، كس
ز تهمت به حضرت باقرالعلومحديث ج نيست زيرا:   

165يا هر معجزي كه به  آيتي كه به پيامبري ارائه شده و دليلي نداريم كه هر :الًاو
ه يا اعطاء شده است تا چه رسد به پيامبري اعطاء گرديده به ساير پيامبران نيز عيناً ارائ

امام كه فاقد مقام نبوت است. چنانكه پيش از اين نيز گفتيم دليلي نداريم كه اگر 
در گهواره سخن گفت يا مرده به دعايش زنده شده و  المثل حضرت عيسي في
اند ويا اگر  كرده .. نيز چنين مي...يافت، حضرت نوح و ابراهيم و موسي و شفاء مي صأبر

شد، عصاي حضرت يونس يا حضرت هود يا  اژدها مي اهللا عصاي حضرت كليم
را مشاهده فرمود  جبرئيل صاكرمشد و يا اگر رسول  حضرت يوسف نيز اژدها مي

) و به معراج رفت، حضرت موسي و حضرت صالح و حضرت شعيب 14- 6(النجم / 
  .....اند و هكذا را مشاهده كرده و به معراج رفته نيز جبرئيل

                                                           
عرض اهللا عليهم ملكوت  ةاألئمّ  يف, چاپ سنگی, اجلزء الّثانی (باب بصائر الّدرجات, حممد بن حسن صّفار −1

عن  ةد عن أبيه عن عبداهللا بن مغريحّدثنا عبداهللا بن حممّ  −٦حديث  رض كام عرض رسول اهللا)الّساموات و األ
ٰ  ﴿ ـ: عزوجل ـسألته عن قول اهللا  :قال جعفر يبحازم عن عبدالّرحيم القصري عن أمنصور بن   لَِك نُرِيٓ َوَكَذ

ٰ إِبۡ  َمٰ ٱهِيَم َملَُكوَت َر ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو
َ
ۡ ٱِض َوِلَُكوَن ِمَن ۡرۡل رض قال: كشف الساموات و األ ]٧٥: نعاماأل[ ُموقِنِيَ ل

ری أ الو منصور:.. وروی أبوبصري و..برسول اهللا كمن عليها وفعل ذلفيها وحّتی رأی العرش و مای رآها وحتّ 
 !إال وقد فعل به ذلكصاحبكم 
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چنانكه گفتيم به عرش الهي و كسي كه بر عرش قرار دارد، » أنعام«در سورة  :ثانياً
اشاره نشده، ولي راوي ديدن عرش و باقي قضايا را به مفاد آيه افزوده است. در حالي 

در مورد » استواي بر عرش«كه پرواضح است كه هم خدا قابل ديدن نيست و هم معناي 
، به معناي نشستن معمولي نيست، و چنانكه بسياري از ﴾ءٞ َشۡ  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ ﴿ خداي

اند به معناي استيالء و چيرگي حقّ تعالي بر امور و تدبير قاهرانة جهان  مفسرين گفته
  .)1(است

كه در  )2(كافي است 66روايت پانزدهم باب » ابن حازم«هاي منقوالت  از ديگر نمونه166
و اهميت قرآن در امر هدايت مردم، كاسته تا بتواند براي مسلمين حجتي  آن از قدر

، ص! در حديث مذكور مدعي است هنگامي كه به وي گفته شد پس از پيامبر!)3(بتراشد
من به قرآن نگريستم و ديدم مرجئي  :حجت الهي بر مردم، قرآن كريم است، پاسخ داده

ندارد، براي غلبه بر حريف [و قبوالندن سخنش  و قدري و حتّي زنديقي كه به آن ايمان
كند. پس دانستم كه قرآن جز با سرپرست و قيم حجت نيست  به او] به قرآن استناد مي

قيم و سرپرست قرآن كيست  :وهر چه آن قيم بگويد حقّ و صحيح است. به آنان گفتم
دانست،  مي» عمر«ت، دانس مي» ابن مسعود« :داند]؟ گفتند [كه معناي واقعي قرآن را مي

كسي  ز علينه. من ج :دانستند؟ گفتند آيا همة قرآن را مي :گفتمدانست.  مي» حذيفه«
دانست. هرگاه [سؤال از] چيزي در  اش گفته شود، همة قرآن را مي ام كه درباره را نيافته

                                                           
سوره اعراف و آيه  54سوره بقره و آيه  29ذيل آيه » البيان مجمع«در اين مورد رجوع كنيد به تفسير  -1

تأليف شريف رضي(ره) و » تلخيص البيان في مجازات القرآن«ره يونس و نيز كتاب گرانقدر سو 3
فخر رازي ذيل همين آيه » مفاتيح الغيب«سوره اعراف و تفسير  54جلد هشتم ذيل آيه » المنار«تفسير 

 راهي به سوي وحدت اسالمياز كتاب گرانقدر » حلّ اختالف در شؤون توحيد«و خصوصا به فصل 
 يف استاد مصطفي حسين طباطبائي.تأل

 نيز آمده است.» اصول كافي« 59صدر اين حديث، به عنوان حديث دوم باب  -2
آقاي بهبودي اين حديث را صحيح ندانسته، مجلسي نيز آن را مجهول شمرده اما مجهول همطراز  -3

 صحيح!
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حضرت = دانم و اين ( دانم و آن بگويد نمي ميان قوم [مطرح] باشد و اين بگويد نمي
قيم و سرپرست قرآن  يدهم كه عل مي دانم، پس من گواهي من مي :علي) بگويد

  .....است
پس از خود حجتي بر  صهمچنانكه رسول خدا :گويد در بخش دوم حديث نيز مي

آنكه پس از خود حجتي باقي گذاشت و  نيز از دنيا نرفت مگر جاي نهاد، علي
لخ. وي مدعي است كه امام ... ا.است و حجت پس از علي، حسن بن علي

  !!سخنان او را تأييد فرموده است صادق
سخنان او را تأييد فرموده باشد  كنيم كه امام همام، حضرت صادق ما باور نمي107
   :زيرا

 :ساء(النّقول او مخالف است با قرآن كريم كه فرموده پس از انبياء حجتي نيست  ً:اوال
و اگر تورات امام باشد  )12 :و األحقاف 17 :(هودو تورات و قرآن را امام خوانده  )165

  .به مراتب أولي، امام است قرآن كريم
فعليكم بالقرآن َمن جعله « :مخالف است با سخن خود آن حضرت كه فرموده :ثانيا167108ً

اجلنّة وَمن جعله خلفه ساقه إلی النّار وهو دليل علی خري سبيل وهو كتاب فيه تفصيٌل  أمامه قاده إلی
= بر شما باد بر قرآن، هر كه آن را [براي پيروي] در برابرِ خويش قرار دهد،  وبيان....

قرآن او را به سوي بهشت رهبري كند و كسي كه آن را پشت سر نهد [و از آن پيروي 
دهد كه آن كتابي است كه در آن تفصيل و بيان [مطالب  سوق مي نكند] او را به دوزخ

. و مخالف است با قول پدر ارجمندش كه فرموده قرآن در روز )1(»دين] آمده است
 أنا ُحّجتك عىل مجيع خلقك« :كند قيامت از مردم شكايت كرده و به پيشگاه خدا عرض مي

  .)2(»همة بندگانت بودم رمن حجت تو ب =

                                                           
 يث سوم.، حد828، (أبواب قراءة القرآن، باب سوم)، ص 4الشّيعة، ج  وسائل -1
 ، حديث اول.823، (أبواب قراءة القرآن، باب اول)، ص 4وسائل الشيعة، ج  -2
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 :كه فرموده مخالف است با أقوال فراوان جد بزرگوارش حضرت علي :ثالثا168109ً
» با پيامبر ما، حجت خداوند [بر بندگان] پايان پذيرفت = حّجته صمتّت بنبّينا حمّمد«

آنچه را كه قرآن  = فته فائتمَّ بهفام َدلَّك القرآن عليه من ص« :و فرموده )91البالغه، خطبة  (نهج
» [خويش] قرار ده [و به آن] اقتدا كن امامتعالي تو را راهنمايي نموده،  از صفت حق

قرآن نوري است كه تاريكي و ابهام با  = نورًا ليس معه ظلمة وُهدًی ملَِن ائتمَّ به«). 91(خطبة 
) و قرآن 198(خطبة » دخود قرار ده امام آن نيست و ماية هدايت كسي است كه او را

خداوند قرآن را بر شما حجت گرفته  = اختذ عليكم احلّجة« :را حجت شمرده و فرموده
ت خدا بر خلق قرآن حج »حّجة اهللا علی خلقه« :) و فرموده176و  86(خطبة » است
قرآن فقط بر  = حّجة اهللا عىل األنبياء واألئّمة فحسب« :) و نفرموده183(خطبة » اوست
از كسي كه قرآن را امام خود قرار دهد  ؟! حضرت امير»ت استه حجء و أئمانبيا

اند، شكوه فرموده  ) و از كساني كه قرآن را امام خود نگرفته87تمجيد فرموده (خطبة 
  .)1()147(خطبه 

در اين حديث، راوي خواسته از قدر و اهميت قرآن كريم در هدايت مردم بكاهد و 
مرجئي و قدري و ساير  :تاب الهي ترديد ايجاد كند، لذا گفته استبودن ك  فهم در قابلِ

كنند!  فرق منحرف و حتّي زنادقه براي اثبات مقصود خود، به قرآن استناد و تمسك مي
   :گوييم أما سخن او ادعايي ناحقّ و دليلي عليل است و ما در بيان نادرستي سخنش مي

يست ميان اماميه كه سخن امام را حجت با بود، مي اگر ادعايت درست مي :اوالً
اند، از قبيل شيخي، اصولي، اخباري،  دانند، اختالفي نباشد، اما آنان نيز صد فرقه شده مي

عارف و ضد عرفان، موافق فلسفه و مخالف فلسفه، موافق قيام و انقالب قبل از ظهور 
ين قمي(ره) نماز جمعه اهللا حاج آقا حس تمهدي و مخالف قيام و انقالب، يكي مانند آي

داند، ديگري مانند شيخ عبدالنّبي عراقي، نماز جمعه  را در زمان غيبت، واجب عيني مي
.. .گويد!! و هكذا شمارد!!! و ديگري آن را واجب تخييري مي را در غيبت امام، حرام مي

                                                           
 كتاب حاضر. 332در اين مورد رجوع كنيد به صفحه  -1
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ل كنند! پس همان طور كه به قو اينان نيز هر يك با قول امام، بر خصم خود محاجه مي
  خواهد! خواهد، قول امام هم قيم مي تو، قرآن قيم مي

   :آيا به آية :پرسيم مي» منصور«از جناب  ثانياً
ٞ َوَهٰ ﴿ بِيٌ  َذا لَِساٌن َعَرِبّ  ]١٠٣ :النحل[  ﴾مُّ
  .»اين قرآن به زبان عربي واضح و روشن است«

   :و آية
ۡ ٱِلَُكوَن ِمَن ﴿  ]١٩٥−١٩٤ :الشعراء[  ﴾بِيٖ مُّ  بِلَِساٍن َعَرِبّٖ  ١٩٤ُمنِذرِيَن ل
  ».دهندگان باشي تا با زبان عربي روشن و واضح از بيم«

خوانده است، ايمان داري؟ ما اميدواريم كه جوابت » كتاب مبين«و آيات متعددي كه قرآن را 
توان مقصودش را  بيني است كه نمياين چگونه كتاب م :منفي نباشد. در اين صورت بگو

گويي بهترين مصداق  گويد؟ اين كه تو مي ارة مقاصد آن چيزي ميدريافت و هر كس درب
  است نه كتاب مبين!» كتاب مبهم«است نه لسان مبين! مصداق » لسان غيرمبين«

اگر تو به قرآن ملتزمي و به آن ايمان داري و آن را  :پرسيم مي» ابن حازم«از  :ثالثاً
بيني و آن را  را در قرآن ميعيب و نقص  هداني، چگونه است ك كتاب خداي متعال مي

بيني كه با  شماري؟ چرا عيب را در مخاطبين قرآن نمي براي هدايت مردم ناكافي مي
ي خود به قرآن و عدم التزام به اصول و قواعد استنباط صحيح از كتاب خدا و أتحميل ر

ا شوند؟ اگر من سخن خود ر با سوءاستفاده از قرآن و انواع مغالطات، باعث اختالف مي
از قول قرآن بگويم و تو سخن خود را از قول قرآن بگويي، دراين صورت تقصير قرآن 

ايم و رأي خود را  چيست كه من و تو قبل از مراجعه به قرآن تصميم خود را گرفته
  دهيم؟ ايم و سپس براي تثبيت و تحكيم آن، كالم خدا را وسيله قرار مي صادر كرده
 واقعاًباطل بتوانند براي آراء باطل خويش  اهلريم كه ما به هيچ وجه قبول ندارابعاً: 

از  ق ناصحيح، به قرآن استناد ورُكنند اما قبول داريم كه با مغالطه و طُ به قرآن استشهاد
كنند كه در اين صورت ضعف و نقصاني در قرآن نيست بلكه عيب،  آن سوء استفاده مي

ه صورتي نامعيوب و كامالً منطقي و ال به نظر ما ممكن نيست بإدر كار مدعي است، و 
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بر دو عقيدة متباين،  موجه و با درنظر گرفتن تمامي اصول صحيح تفسير، بتوان با قرآن
  .استدالل و استناد كرد

كه خود يكي از قرائن بسيار مهم در فهم مقاصد قرآن  ـبه نظر ما اگر سياق آيات 
كه  ـمورد نظر را مغفول نگذاريم و صدر و ذيل آيه و يا آيات قبل و بعد آية  ـاست 

دليل موجه، عدول نكنيم و در  بي ،و از معناي الفاظ ـشود  اغلب عامدانه به آن توجه نمي
عين حال در توضيح مفاهيم قرآن لسان قوم پيامبر را كه از استعاره و كنايه و ديگر 

ا فسير كنيم كه بچنين آيه را چنان تصنايع ادبي عاري نبوده، در نظر داشته باشيم و هم
ديگر آيات مرتبط با آن كامالً موافق و متناسب باشد، يعني در تفسير آيه از ساير آيات 
مشابه و متناظر و مرتبط با آن، استفاده كنيم و نيز قرائن موجود در آيه يا آيات پيش و 
ر پس از آن را نيز مغفول نگذاريم و روايات غيرصحيح را در تفسير آيه دخالت ندهيم، د

تواند در استنباط از قرآن،  شود و هر كس نمي اين صورت سوءاستفاده از قرآن ميسر نمي
نيز كسي را كه رأي خويش را به  خواهد برسد. حضرت أمير اي كه مي نتيجه به هر

  ).87شمرده است (خطبة » نما عالم«را  ندانسته بلكه او» عالم«قرآن تحميل كند، 
و » ملّاصدرا«و  )1(»ابن عربي«و » ابن سينا«از قبيل  فالسفه و عرفا و صوفيه ،آري

اند و اصولي را كه در سطور باال گفتيم رعايت  .. با قرآن بازي كرده...بسياري از متكلّمين و
كه مربوط  ـ »نمل«سورة  88براي تحكيم رأي فلسفي خود به آية » ملّاصدرا«اند، مثال  نكرده

ه كامالً ناموجه است و حتّي شماري از طرفدارنش استناد كرده ك ـبه احوال قيامت است 
اند كه در اين مورد، كارش ناموجه بوده است و يا در مورد اينكه وجود مطلق  اعتراف كرده

ٓ  َ ُيَغادُِر َصغَِيةٗ ﴿گيرد، از آية  ساير مراتب وجود را فرا مي َّ ِ َ َكبَِيًة إ حۡ  َو
َ
ٰ أ  ﴾َهاَص

داند كه آية شريفه ارتباطي به مقصود  س كه با قرآن آشنا باشد ميسوءاستفاده كرده، اما هر ك
   :فرمايد در روز رستاخيز است و مي ،وي ندارد بلكه مربوط به پروندة اعمال

                                                           
با آيات قرآن، كه رأي خود را به آيات » ابن عربي«و » ابن سينا«اي از بازيهاي  براي مالحظه نمونه -1

(ص » راهي به سوي وحدت اسالمي«اند، رجوع كنيد به چاپ اول كتاب شريف  يمه، تحميل نمودهكر
 ».مصطفي حسيني طباطبائي«به بعد) تأليف  120
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ۡ ٱُب َفَتَى ِكَتٰ لۡ ٱَوُوِضَع  ﴿ ٰ رِِمَي ُمشۡ ُمجۡ ل ا فِيهِ َوَيُقولُوَن َي َذا لَتََنا َماِل َهٰ َويۡ فِِقَي ِممَّ
َ ِكَتٰ لۡ ٱ ٓ  ُيَغادُِر َصِغَيةٗ  ِب  َّ ِ َ َكبَِيًة إ حۡ  َو

َ
ٰ أ ۚ َص ْ َحاِضٗ  َها ْ َما َعِملُوا َ  اۗ َووََجُدوا َو

َحدٗ َيظۡ 
َ
 ]٤٩ :الكهف[  ﴾ا لُِم َربَُّك أ

و كتاب [اعمال بندگان] در ميان نهاده شود و بزهكاران را خواهي ديد كه از آنچه در «
هيچ [كردار] خرد و ا اين چه كتابي است كه واي بر م :گويند اند و مي آن است بيمناك

كم و كاست]  اند [بي و هر چه كرده بزرگ را فرو ننهاده مگر آن را در شمار آورده
  ».حاضر يابند و پروردگارت بر هيچ كس ستم روا ندارد

  است. كار روشنكرده كه بطالن اين آن استناد ذيل آيه، به و حذف صدر آري، ملّاصدرا با
گويند قرآن قابل فهم  ست و باطل كساني است كه ميادعاي تو همان قول س :خامسا169ً

را مورد سوء استفاده قرار » نحل«سورة مباركة  44نيست مگر به كمك حديث. حتّي آية 
رف ما يعنّإ« كنند كه بنا به آية مذكور، أوالً قرآن بر پيامبر نازل شده و دهند و ادعا مي مي

 :ثانياً فرموده»! يابد مي در شناسد و را فقط مخاطبش مي= قرآن القرآن من خوطب به
َ لِلنَّاِس ﴿ پس قرآن بدون قول پيغمبر و امام قابل فهم  »تا براي مردم بيان كني« ﴾ِلُبَّيِ

  يات بايد به بيان معصوم مراجعه كنيم!آنيست و ما براي دريافت مقصود 
راهي به سوي «) و برادر مفضال ما در كتاب 15(فصل  تابشي از قرآنما در مقدمة 170

به بعد)، بطالن اين ادعا را به تفصيل بيان  150(چاپ اول، صفحة » وحدت اسالمي
   شويم: ايم و در اينجا نيز به اجمال، مطالبي را يادآور مي كرده
 ابل فهم نيست چگونه قول خود را ازشما كه ادعا داريد قرآن بدون قول امام ق -1

را بدون تفسير امام فهميديد و براي تحكيم كالم خود » نحل«سورة  44ياد برديد و آية 
  )1(بدان استناد كرديد؟!

و  صحت  اند براي اطّالع از بارها فرموده ـعليهم السالم  ـائمه  :ايم گفته بارها چنانكه -2
ال إبداريد، اگر با كتاب خدا موافق بودند، بپذيريد و  سقم روايات آنها را به قران عرضه

فال. كساني همچون شيخ مرتضي انصاري اين دسته از روايات را متواتر معنوي 
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از يك سو بگويد براي تشخيص صحت و عدم  اند، پس ممكن نيست امام شمرده
قابل فهم  صحت روايات به قرآن مراجعه كنيد و از سوي ديگر بگويد قرآن بدون روايت

نيست. زيرا اين مستلزم دور باطل است كه براي فهم معناي قرآن به روايت و براي 
  تشخيص درستي و نادرستي روايت به قرآن نامفهوم، مراجعه كنيم!

دانيد كه روايات نيز با يكديگر تباين و تعارض دارند. در مورد  شما خود بهتر مي -3
  زاني بسنجيم؟نيم و آنها را با چه ميكآنها بايد چه 

 است و ـعم از مؤمن و كافر ا ـيات شريفة قرآن كريم خطاب به مردم آبسياري از -4
بود كه آنها را به همان صورت بر مردم تالوت نمايد، در بسياري  مأمور صاكرمپيامبر 

َها﴿ :از آيات فرموده يُّ
َ
ٰ ﴿و  ﴾لَّاُس ٱ َيٰٓأ يَُّها﴿و  ﴾َءاَدمَ  بَِنٓ َي

َ
ِينَ ٱ َيٰٓأ ْ ءَ  لَّ هۡ َيٰٓ ﴿و  ﴾اَمنُوا

َ
َل أ

  فهمند. اند و آن را مي . پس مردم نيز مخاطب كتاب خداي﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱ
) اگر 82 :كنند (النّساء خداوند بندگان را عتاب فرموده كه چرا در قرآن تدبر نمي -5

  بود، عتاب الهي موجه نبود. قرآن براي غير امام، مفهوم و معلوم نمي
م، قابل فهم نيست پس چرا جنّيان قرآن را شنيدند و بدون اگر قرآن براي غير اما -6

) آيا انسانِ اشرف مخلوقات، 2و  1 :قول امام آن را فهميدند و به آن ايمان آوردند (الجنّ
  از جنّ كمتر است؟!

اگر قرآن براي غير امام، مفهوم نيست پس چرا قرآن فرموده اگر آيات خدا بر  -7
  )2 :نفالشود؟ (األ و تبيين) شود، ايمانشان افزوده ميمؤمنان تالوت (نفرموده تفسير 

آن در  ةاگر قرآن بدون تبيين امام قابل فهم نيست پس چرا كفّار قريش از اشاع -8
گويي كنيد تا به  به اين قرآن گوش مسپاريد و ياوه :گفتند ميان مردم نگران بودند و مي

  تواند بود. ة نگراني نمي) كالم نامفهوم كه ماي26گوش ديگران نرسد؟ (فصلت / 
كفّار و مشركين براي مبارزه با پيامبر و كتابش از هيچ كاري إباء نداشتند. اگر  -9

قرآن مجيد، بدون توضيح و بيان پيامبر و امام قابلِ فهم نبود، قطعاً بهترين بهانه را در 
فهم گويد كه مقصودش به درستي  اختيار داشتند كه بگويند پيامبر سخناني مبهم مي

رود. همچنين اين  شود و البتّه از فردي أمي و مكتب نرفته بيش از اين انتظار نمي نمي
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توانستند به مردم  موضوع بهترين بهانه براي ايجاد ترديد در سالمت عقل پيامبر بود و مي
بينيد كه كالمش روشن و بليغ نيست و مقصودش نه تنها براي اكثر مردم  بگويند آيا نمي

توانستند بگويند كه كتاب  براي افراد فكور و دانشمند نيز معلوم نيست. يا ميبلكه حتّي 
او سخن خداوند عالم نيست زيرا خداوند قادر است كه مقصود خويش را مفيد و رسا 
بيان نمايد و در فهمانيدن مقصود به مخاطب، از همه تواناتر است. در حالي كه در تاريخ 

بينيم كه همگان از فصاحت و  كنيم و مي ا مالحظه ميو سيرة پيامبر، عكس اين مسأله ر
  بالغت كتابش در شگفت بودند.

اگر قرآن فقط با قول پيامبر و امام قابل فهم است، قطعاً آنان وظيفه داشتند  -10
مفاهيم آيات و تفسيرشان را بيان كنند و براي آيندگان بگذارند. در غير اين صورت 

اين امر از خداوند حكيم محتمل نيست. پس چرا پيامبر ن بيهوده خواهد بود و آنزول قر
ناحية آنان  لهي چنين تفسيري از يكايك آيات، به صورتي كه صدورش ازإو امام به امر 

قرآن  ين كار به اندازة خودقابل ترديد نباشد، از خود باقي نگذاشتند؟! زيرا اهميت ا
شما معتقديد كه پيامبر  ـنعوذ باهللا  ـكتاب خداست. شايد  تنها راه انتفاع مردم از است و

  اند. و امام در انجام وظيفة خود قصور ورزيده
11- علماي ما به حق، قرآن را قطعي را ظنّي احاديثدور و الص شمارند،  دور ميالص

قابل تقليد، به  غيرِ الصدورِ چگونه ممكن است كه فهم كتاب قطعي :پرسيم اكنون مي
  قابل جعل و تقليد، متّكي باشد؟ الصدورِ يروايات غيرمتواتر ظنّ

توانيد  ساختن فهم قرآن به روايات، به نفع شما نيست، زيرا ديگر نمي متّكي -12
ك مي احاديثق را ناحق بشماريد، زيرا آنان نيز به رَساير فجويند و  گروه خود تمس

رآن تحميل آيات قرآن را مطابق آن معني نموده يا در واقع آراء مقبول خود را به ق
?!. كنند مي  َباُؤَك َتـُجرُّ َوَباِئْي الَ تـََجرُّ

از همه مهمتر اينكه ادعاي شما مخالف است با آيات قرآن كه كتب آسماني را  -13
نور دانسته است. نور مظهر وضوح و روشني است و محتاج روشنگر نيست بلكه خود 

) قرآن خود را نيز نور 91 :نعاماأل – 46و  44 :ةبخش است (المائد و روشني كتابنا
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). اين ادعا تنها مستند به استنباط 8 :التّغابن – 157 :عرافاأل – 15 :ةشمرده است (المائد
است كه شما قولش را مبين و مفسر  ما از آيات قرآن نيست بلكه متّكي به كالم علي

 ياء الالمعالساطع والّض  النّور«دانيد. اميرالمؤمنين قرآن را نور دانسته است و آن را  قرآن مي
) و 156(خطبة » نور آشكارگر =النّور املبني «) و 2(خطبة » نور تابنده و فروغ درخشنده =
نوري كه  = نورًا ال تطفأ مصابيحه«) و 158(خطبة » نور مورد پيروي = النّور املتقدی به«

) 198(خطبة » يكي با آن نيسترنوري كه تا = نورًا ليس معه ظلمة«و » خاموشي نپذيرد
  خوانده است.

ايد. اما مغالطة شما  سوءاستفاده كرده» نحل«سورة  44شما با مغالطه، از آية  - 14171
» تبيين«شكار است و فقط ممكن است ناآشنايان با قرآن را بفريبد و بپندارند كه لفظ آ

ه داند ك رد آشنا با قرآن ميلّا هر فإصرفاً به معناي شرح و تفسير و توضيح است و 
برابر  ست و دريكي از معاني آن ضد اختفاء و كتمان ا بيش از يك معني دارد و» تبيين«

   :چنانكه فرموده ،نشيند و در آيات بسياري اين دو در مقابل هم ذكر شده است آن مي
هۡ َيٰٓ ﴿

َ
ٓ  ِب قَدۡ ِكَتٰ لۡ ٱَل أ ُ لَُكمۡ  َءُكمۡ َجا ا ُكنُتمۡ َكثِيٗ  رَُسوُلَا يُبَّيِ ُفوَن ِمَن ُتۡ  ا ّمِمَّ
 ]١٥ املائدة:[  ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱ
كتاب، فرستادة ما نزد شما آمده است در حالي كه بسياري از آنچه را كه از  اهلاي «

  ».كند ايد، بيان مي داشته كتاب [آسماني] پنهان مي
   :و نيز فرموده

ِيَن يَكۡ ٱإِنَّ ﴿ ٓ لَّ نَزۡلَ  ُتُموَن َما
َ
ۡ ٱِت وَ ّيَِنٰ ۡلَ ٱا ِمَن أ ٰ َبعۡ  ِمنۢ  ُهَدىٰ ل ُه لِلنَّاِس ِف ِد َما َبيَّنَّ

ْوَلٰٓ ِكَتٰ لۡ ٱ
ُ
ُ َوَيلۡ ٱَعُنُهُم ئَِك يَلۡ ِب أ ٰ ٱَعُنُهُم َّ َّ  ١٥٩ِعُنوَن للَّ ِ ۡص ٱإ

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ لَُحواْ َوَبيَُّنواْ لَّ

ْوَلٰٓ 
ُ
تُوُب َعلَيۡ فَأ

َ
نَا  ِهمۡ ئَِك أ

َ
 ]١٦٠ − ١٥٩ البقرة:[  ﴾ مُ لرَِّحيٱلَّوَّاُب ٱَوأ

كنند پس از  ايم، كتمان مي همانا آنان كه آيات روشن و هدايت ما را كه نازل كرده«
كنندگان نيز  كند و لعن ايم، ايشان را خدا لعن مي آنكه براي مردم در كتاب بيان كرده

اي مردم] كه توبه كنند و [كار خود را] اصالح كرده و [بر كنند مگر آنانِ آنان را لعن مي
  ».پذير و مهربانم بيان كنند، پس توبة اينان را بپذيرم كه من بسيار توبه

   :و نيز فرموده
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َخَذ  ذۡ ﴿
َ
ُ ِميَثٰ ٱأ وتُواْ ٱَق َّ

ُ
ِيَن أ َ تَكۡ  ۥَب َلُبَّيِنُنَّهُ ِكَتٰ لۡ ٱلَّ    ﴾ۥُتُمونَهُ لِلنَّاِس َو

 ]١٨٧ :آل عمران[  
كتاب پيمان گرفت كه البتّه آن را براي مردم  اهلو ياد كن هنگامي را كه خداوند از «

  ».نكنيد كتمانكنيد و آن را  بيان
» تبيين«نهاده و هم  »كتمان«مقابل  را در» تبيين«هم اين آيه  نيد، درك چنانكه مالحظه مي

  كتاب دانسته و به امام و پيغمبر منحصر نساخته است. اهلو ظاهركردن را وظيفة همة 
فقط به معناي شرح و تفسير و توضيح باشد (كه نيست) باز هم  »تبيين«حتّي اگر 

ايم  شود زيرا خدا در آيات متعدد فرموده كه ما اين كار را كرده مقصود شما حاصل نمي
، 118نياز به تبيين غير، ندارد. از جمله در سورة مباركة بقره آيات » لهيإتبيين «و قطعاً 

و  26و نساء  138و  118، 103عمران آيات و سورة آل  266و  242، 221، 219، 187
  .....و 61و  59، 58، 18و نور  115و توبه  89و  75و مائده  176

هاي  آري، روايتي كه ذكر كرديم و دالئل بطالنش را مالحظه فرموديد، از تحفه110
تقاداتي اولين به مسلمانان است و چنين كسي با چنين اع» منصور بن حازم«جناب 

حديث اين باب را نقل كرده كه مخالف مذهب شيعه، بلكه مخالف با عقل و قرآن 
گويد خدا بعضي را سعيد و بعضي را شقي خلق  است، زيرا قائل به جبر شده و مي
گويد اگر خدا كسي را شقي خلق كند و در قيامت او  فرموده، در حالي كه عقل سليم مي

است و خداوند رحيم حكيم ظالم نيست و در قرآن نيز ظلم  را عذاب كند، اين كار ظلم
را از خود نفي فرموده، بلكه سعادت و شقاوت كسبي است، انسان با كسب علم و انجام 

كند و با جهل و عمل فاسد، خود را شقي  عمل صالح، لوازم سعادت خود را فراهم مي
ز زبان كفّار و مشركين نقل را ا» منصور بن حازم«سازد. قرآن كريم نيز، قول امثال  مي
   :كند كه ادعا دارند كفر و شقاوت ما با اراده و مشيت خداست! چنانكه فرموده مي

ۡشَ ٱَوقَاَل ﴿
َ
ِيَن أ ٓ  ُكواْ لَوۡ لَّ ُ َما َعَبدۡ ٱَء َشا ۡ  ءٖ ِمن َشۡ  ۦنَا ِمن ُدونِهِ َّ ٓ نَّ َ ٓ  ُن َو ﴾ُؤنَاَءابَا

 ]٣٥ :النحل[  
و چيزي را ز اخواست ما و نياكانمان ج خدا مياگر  :گفتند اند آنان كه شرك ورزيده«

  ».پرستيديم نمي
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   :و فرموده
ٓ  َوقَالُواْ لَوۡ ﴿  ]٢٠ :الّزخرف[  ﴾ُهمَنٰ ُن َما َعَبدۡ َمٰ لرَّحۡ ٱَء َشا
  ».كرديم فرشتگان) را عبادت نمي= خواست ما آنان ( خداوند رحمان مياگر :وگفتند«

اند كه برخي از  ش افرادي فاسدالعقيده و ناآشنا با قرآنمعلوم نيست كتابي كه اكثر راويان
دهند چگونه مورد توجه و عالقة  جبري مسلكان مخالف شيعه را اشاعه مي احاديثآنها 

  دانند!. شيعه قرار گرفته است و آن را براي دين و دنياي خود كافي مي
. مجلسي اند صحيح ندانسته آن را» محمدباقر«مرفوع است و هر دو  - 2حديث  *
 يفهو و« :كند كه آنكه براي توجيه اين حديث، بافندگي را آغاز نمايد، اعتراف ميقبل از

توجيه اين  = فات كثريةتكلّ  ىلإ حيتاج ةمذهب العدليّ  ىلشكال وتطبيقه ععوبة واإلغاية الّص 
حديث در نهايت صعوبت و دشواري است و تطبيق آن با مذهب گروه عدليه نيازمند 

عجيب است كه شيخ صدوق همين حديث را عيناً  :گويد سپس مي .»يار استتكلّفات بس
كه » كافي«كند ولي برخالف  ذكر مي» توحيد«با همين سند به نقل از كليني در كتاب 

معصيت را] از توان پذيرش خويش  اهلو [خدا،  =ومنعهم إطاقة القبول منه « :گويد مي
معصيت را] از  اهلو [خدا،  = قة القبول منهومل يمنعهم إطا« :، آورده است كه»بازداشت!

ومل يقدروا أن يأتوا حاالً « :گويد كه مي» كافي«و برخالف » توان پذيرش خويش بازنداشت
معصيت] نتوانستند حالتي تحصيل كنند كه آنان را از عذاب  اهلو [ = تنجيهم من عذابه

 =  ُينجيهم عن معصيتهوإن قدروا أن يأتوا خالال« :، آورده است كه»خدا نجابت بخشد!
  ».ت بخشدند كه آنان را از عصيان خدا، نجاتوانستند خصائلي تحصيل كن اگرچه مي

ال أدری أّن نسخته كانت هكذا أو غّريه ليوافق قواعد العدل, « :گويد سپس مجلسي مي
صدوق) اين چنين بوده است يا = دانم نسخة او ( نمي = ويشكل إحتامل هذا الظّن يف مثله

 ه خود او روايت را تغيير داده تا موافق قواعد عدل باشد، گرچه اين گمان دربارةاينك
والقول بظاهره « :كند كه خاتمة توجيهاتش اعتراف مي همچنين در»! امثال او، مشكل است

  !»ظاهر اين روايت موافق عدل نيست  = ال يوافق العدل
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 شعيبوات آن كي از ربودن حديث، ي عالوه بر مرفوع :أوالًگوييم،  ما نيز مي
اند ولي اخباري كه از او نقل شده، موافق  است كه متأسفانه او را توثيق كرده عقَرقوفي

) از او روايت 375ي (چاپ كربالء، ص قرآن نيست. از جمله روايتي كه در رجال كشّ
د امام كاظم علم گوي ترديد كذب محض و مخالف قرآن كريم است. زيرا مي شده، بي

اظهار ترديد » كشي«لع بوده است! حتّي غيب داشته و حتّي از وقت مرگ سايرين مطّ
  .)1(خدا به اين روايت داناتر است! (كه حقّ است يا باطل) :گويد كرده و مي

عاها برخالف قرآن است كه فرمودهپرواضح است كه اينگونه اد:   
اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿ ۡر ُسۢ رِي َنفۡ َوَما تَدۡ  اۖ َغدٗ  ِسُب مَّ

َ
ّيِ أ
َ
َ ٱإِنَّ  َتُموُتۚ  ٖض بِأ َّ

 ۢ  ]٣٤ :لقامن[  ﴾ َعلِيٌم َخبُِي
داند در كدام سرزمين  داند كه فردا چه خواهد كرد و هيچ كس نمي هيچ كس نمي«

  ».خواهد مرد، همانا خداست كه داناي آگاه است
اسرار مردم و زمان مرگشان  شود از چگونه ممكن است امام كه به وي وحي نمي

رسيد، از زمان موت  با اينكه وحي به او مي صمطلع باشد، در حالي كه رسول خدا
كه هر دو در سال چهارم » بئرمعونه«و » رجيع«كسي خبر نداشت. چنانكه در ماجراي 

  .)2(هجري واقع شد، اصحاب پيامبر را كشتند و آن حضرت خبر نداشت
اين حديث آشنا شديم مناسب است كه به متن حديث وات اينك كه با يكي از ر

جبر و نسبت ظلم به خداوند متعال است زيرا چنانكه  دربپردازيم. متن حديث صريح 
توانند حالتي تحصيل كنند كه آنان را از  گفتيم مدعي است كه تعدادي از بندگان نمي

وند چگونه كسي را خدا :عذاب خدا نجات بخشد! حال بايد از راوي يا از كليني بپرسيم
كه خود از تحصيل حالي كه مستحق عذاب نباشد عاجز است، به عمل صالح يا به توبه 

شود خداي كتاب  معلوم ميرمايد؟!! ف كه موجب نجات از عذاب است، تكليف مي
  !غير خداي قرآن كريم است» كافي«

                                                           
 .376شي، ص رجال ك -1
 در اين مورد رجوع كنيد به كتب سيره از جمله سيرة ابن هشام. -2
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سند  در» برقي«مجلسي آن را مجهول دانسته ولي به نظر ما وجود  )1(-3حديث  *
حديث، سبب ضعف حديث است. متن آن نيز صريح در جبر و مخالف تعاليم أئمه 

اند. زيرا روايت  است زيرا ترديد نيست كه آن بزرگواران با مسلك جبر موافق نبوده
سعيد و شقي  :يعني» يسلك بالّشقیّ «و نيز  »عيدك بالّس سلَ يُ « :گويد سعادت مي اهلدربارة 

نتخاب و اختياري ندارند. شوند! در اين صورت آنان ا ه ميبه راه سعادت و شقاوت برد
اند و  داده ت اين حديث يا جناب كليني، جبر و اختيار را از يكديگر تمييز نميآيا روا

  اند؟! متوجه تضاد اين اخبار با قرآن كريم و تعاليم ائمه نبوده

  رّ باب الخير والشّ  -٥٢
ة اين باب را صحيح ندانسته ولي سه گان احاديثهيچ يك از » بهبودي«جناب 

  را مجهول دانسته است. محديث اول را صحيح و دوم را حسن و سو» مجلسي«
را قبالً » علي بن الحكم«با اينكه مرويات برقي قابل اعتماد نيست و  - 1حديث  *

نيز مشترك است بين چند نفر و معلوم نيست اين » بن وهب همعاوي«و  )2(ايم معرّفي كرده
  وي كدام يك از آنهاست، اما مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده است!!را

نعوذ باهللا من ـ متن حديث نيز صريح در جبر و نسبت ظلم به خداي تعالي است 
و قطعاً ساخته و پرداختة جبري مسلكان است زيرا خداي اين روايت مانند  ـة اللالّض 

ز من نيست، خلق را و شرّ عبودي جهمانا من آن خدايم كه م :گويد يك قلدر ستمگر مي
خواستم، جاري ساختم، پس واي بر كسي  را آفريدم و شرّ را بر دو دست كسي كه مي

  كه به دو دست او شرّ را اجرا نمودم!!

                                                           
ذكر شده است. معلوم نيست كه حديث سوم از متن كافي ساقط شده يا  4در كافي اين روايت با شماره  -1

 داده است. 4اينكه اشتباهاً حديث سوم را شماره 
 كتاب حاضر. 281ر. ك. صفحه  -2
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را مطلق گفته و مقيد نساخته، از اين رو جاي اين » شرّ«خداي اين روايت  :اوالً
ق نكند چرا آن را ايجاد كرد، مگر او حكيم را خل )1(سؤال است كه خدا كه قادر بود شر

  و رؤوف نيست؟ زيرا محال است خداي حكيم رؤوف شرّ ايجاد كند.
 خواسته جاري اگر خدا شرّ را ايجاد كرد و آن را به دست كسي كه خود مي :ثانياً

 ـخدا  او؟ مگر گويد واي بر كه خداي روايت مي مذكور چه تقصيري دارد نمود، فرد
ايم خداي اينگونه روايات غير از خداي  ظالم است؟! چنانكه قبالً نيز گفته ـنعوذ باهللا 

شرّ نيست، از اين رو در  قرآن كريم است. نگارنده معتقد است كه خداوند تعالي موجِد
   :ام چنين سروده» گلشن قدس«كتاب 

 منــــزه هســــت ذات پــــاك يــــزدان
  

ــدوان    ــرّ ع ــور و زور و ش ــم و ج  ز ظل
  

 شـماري  ر مـي همان چيـزي كـه تـو شـ    
  

ــاري       ــر ك ــا به ــر ج ــه ه ــافع ب ــود ن  ب
  

ـ همان چيـزي كـه     شـمردي  و شـرّ مـي  ت
  

ــردي     ــي نب ــو پ ــع آن، ت ــر و نف ــه خي  ب
  

ــي  ــع م ــزاران نف ــ  ه ــن س ــد در اي  مباش
  

 مزاحم گشت چون خوردي تـو يـك دم   
  

ــر خــوردن  ــرد از به ــق ك ــي خل  خــدا ن
  

 قاتلم مـن!  :تو خود خوردي، به خود گو 
  

ـ  كــرده بهــر دفــع   خــدا سـ آفــاتم 
  

ــه آن ذات   ــبت ب ــده نس ــور آن را، م  مخ
  

ــي  ــع مـ ــزاران نفـ ــد در آتـــش هـ  باشـ
  

 شبگويــد شــر، چــو ســوزاند دهــان     
  

ــتن را  ــان خويشـ ــوزاندي دهـ ــو سـ  تـ
  

 مگــو شــرّ اســت خلــق ذوالمــنن را     
  

 نه حق كشت و نه حق خورد و نه فرمود
  

 تــو كشــتي و تــو خــوردي و ز تــو بــود 
  

 بالتزاحم  َض رِ ام عُ أصل وجود األشياء وإنّ  يف ّرش  ال
 نـــــدارد ذات موجـــــودات شـــــرّي

  

 تـــزاحم عارضـــش بنمـــود ضـــرّي    
  

ــالمِ   ــن ع ــد اي ــو ش ــاد  چ ــداد ايج  اض
  

ــا    ــر ج ــه ه ــاد ب ــازع، داد و فري ــد تن  ش
  

                                                           
يا خيري كه برخي از شرور بر او عارض شود اما مجموعاً خير آن بيش از » شرّ غير«در اين سؤال  -1

شرور عارض بر آن باشد، منظور نيست زيرا چنين چيزي در مجموع خير است و وجودش بر عدمش 
 ترجيح دارد.
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ــالص    ــود خ ــد ب ــز از ض ــر چي ــر ه  اگ
  

 نـــي بـــود نـــاقص ،نبـــودي شـــرّ و را 
  

ــي    ــرّي نم ــتش ش ــل خلق ــه اص ــود ب  ب
  

 تــزاحم شـــرّ نمــود و نقـــص بنمـــود   
  

 زهـــر آيـــد ز ذونـــابمقـــدر كـــرده 
  

ــباب      ــه اس ــرّي ب ــر ش ــرده ه ــق ك  معلّ
  

ــام    ــت اي خ ــو علّ ــباب را ت ــن اس  مك
  

 كــه شــرّ آيــد ز علّــت چــون شــود تــام 
  

ــاب    ــك ذون ــود نزدي ــاي خ ــا پ ــرو ب  م
  

 كه از ترس او زنـد نيشـي بـه اصـحاب     
  

 نــه جــامش مســت بــود و نــي شــرابش
  

 تــو خــوردي مســتي آوردي ز آبــش    
  

 تــو آوردي وجـــود شــرّّ بـــه فرجـــام  
  

 نــه حــقّ آورد و نــي آب و نــه آن جــام 
  

ــزم  ــو هيـ ــا آري تـ ــه تـ ــدادت تيشـ  بـ
  

ــردم    ــوار مـ ــه آن ديـ ــدي بـ ــرا كنـ  چـ
  

ــقّ    ــر حـ ــاي بـ ــرّ آورد دانـ ــا شـ  كجـ
  

ــق     ــادان أحمـ ــد نـ ــرّش كنـ ــي شـ  بلـ
  

 منــزّه هســت حــقّ از شــرّ و فحشــا    
  

ــا    ــه پ ــرون من ــه حــقّ، بي ــده نســبت ب  م
  

قّ، و تحقّقش تقديرش از حبايد دانست كه گرچه شرور در عالم بوده و هست ولي 
يا مقّدر « :شود رو در دعاي جوشن كبير خطاب به خداوند، عرض مياين از خلق بوده از

و البتّه تقدير شرّ غير از تكوين و تحقّق » اي تقديركنندة خير و شر = اخلري والّرشّ 
گيري فرموده،  بخشيدن به آن است. مثالً خدا آتش و حرارت آن را تقدير و اندازه

ا سوزاندن لباس يا دست را كه ند اماسوز بگذاري مي  آنچنانكه اگر بر دست يا لباس
احتياطي آتش را به  نامطلوب است او نخواسته و به وجود نياورده بلكه خود بشر با بي

خير  تر عرض كنم وجود حضرت ابراهيم سوزاند. روشن رساند و آن را مي لباس مي
خير انجام توانست هزاران كار مينفسه شرّ نبود و  فينيز » نمرود«است، همچنين وجود 

  اين تزاحم شرّ ايجاد شد. با شد و دهد ولي مزاحم حضرت ابراهيم
تحقيق  اهلتوان دريافت كه كليني  مي» كافي«به هر حال از وجود اينگونه روايات در 

نبوده و هر خبري را در كتابش آورده است و شگفتا كه كساني كه مدعي علم و 
كنند و بدين ترتيب عوام نيز فريب  اند، مقلّد او شده و از او تمجيدهاي نابجا مي تحقيق

  خورند. يم
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شمرده اما در واقع به سبب وجود » حسن«مجلسي اين حديث را  -2حديث  *
در سند آن، قابل اعتماد نيست. متن آن نيز خراب است و » محمد بن حكيم«و » برقي«

  ر جبر دارد.مانند حديث قبلي داللت ب
» رمل بن عضَّفَم«مجلسي آن را مجهول شمرده ولي در واقع با وجود  -3حديث  *

و علي بن ابراهيم و محمد بن عيسي كه راوي  )1(بوده و در شمار ضعفاست تالكه از غُ
ن اند، بايد ضعيف شمرده شود. متن حديث نيز همچون دو حديث قبلي متضم خرافات

ر پايان حديث دوم و سوم گفته شده كه واي بر كسي كه جبر است. جالب است د
چگونه اين طور و چگونه آن طور و با اتّكاء به عقل و فهم خود منكر اين  :بگويد

اند مخاطب  اند اما خواسته شود كه خود متوجه عيب حديث بوده حديث شود! معلوم مي
  را بترسانند و از چون و چرا در حديث بازدارند!

ه قرآن كريم همواره مردم را به تفكّر و تأمل دعوت فرموده و هيچگاه از در حالي ك
نه سخني را بپذيرند و حتّي اهالمردم نخواسته كه عقل و فهم خود را كنار بگذارند و ج

  ).36 :سراءعالمانه از چيزي پيروي نكنيد (اإلفرموده غير

  باب الجبر والقدر و األمر بين األمرين -٥٣
چهارده روايت است كه آقاي بهبودي فقط حديث پنجم را  اين باب مشتمل بر

را مجهول  5صحيح دانسته و مجلسي فقط روايت چهاردهم را صحيح شمرده و حديث 
را مرفوع  1را مرسل همطراز صحيح(!!) و حديث  11و  9همطراز صحيح(!!) و حديث 

  .فته استرا مرسل گ 13و  8و  7را مجهول و  6و  4را ضعيف،  12و  10و  3و  2و 
اين باب همگي كامالً مخالف عقيدة جبر است. از جمله در حديث دوم از  احاديث

كه  هر = إليه فقد كذب علی اهللا اخلري والّرشّ  أنّ  مَ عَ ن زَ مَ « :آمده است قول امام صادق
در حالي » خدا دروغ بسته است[منسوب] به خداست بر ال] نيك و بدبپندارد كه [اعم

                                                           
 كتاب حاضر. 168براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
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من  :ادعا كرده كه خدا فرموده ـ عليهما السالم ـز قول امام باقر و صادق كه در باب قبلي ا
  كنم!! را اجرا ميرّم و به دست هر كس كه بخواهم آنخود خالق خير و ش

آيا كليني به اين تضاد آشكار توجه نداشته است؟! به راستي اين اخبار ضد و نقيض 
توان گفت  داشته يا به هيچ كدام؟! آيا ميرا براي چه آورده است؟! آيا به هر دو عقيده 

اند؟! اگر امام چنين  اين اخبار ضد و نقيض را گفته ـفي المثل از ترس  ـكه ائمه بزرگوار 
  كنيم امام بزرگوار چنين كند. ما كه باور نمي ؟!  باشد، ديگر چه توقّع از ديگران

» سهل بن زياد« ه به سبب وجودمرفوع است. البتّ :گويد مجلسي مي -1حديث  *
  يافت. بود، از ضعف نجات نمي كذّاب، حتّي اگر مرفوع نمي

  ا متن آنها بالاشكال است.به قول مجلسي ضعيف است. ام - 3و  2حديث  *
  مجهول است ولي متن آن مخالف قرآن نيست. - 4حديث  *
مجلسي آن را مجهول همطراز صحيح و آقاي بهبودي صحيح دانسته  -5حديث  *

  آن اشكالي ندارد.است. متن 
  مجهول است. - 6حديث  *
  !مرسل است. امام در اين حديث، مشكل سائل را حلّ نكرده است - 7حديث  *
  .مرسل و متن آنها خوب است - 9و  8حديث  *

 ـت كه اس تالغُ از» صالح بن سهل«وات آن ر از ضعيف است. يكي -10حديث  *111
و يا جاعل حديث بوده، جاي تعجب است كه  قائل به خدايي امام صادق ـنعوذ باهللا 

  !كليني از چنين افرادي حديث نقل كرده است
  مرسل است ولي متن آن خوب است. -11حديث  *
  كافي است. متن آن اشكالي ندارد. 49همان حديث ششم باب  -12حديث  *
  شكالي ندارد.مرسل است و متن آن ا -13حديث  *

» احمد برقي«بهبودي آن را صحيح ندانسته است. البتّه حديثي كه نام  -14* حديث 112
» هشام بن سالم«در سندش باشد، قابل اعتماد نيست. راوي اول و دوم اين روايت، يعني 

بر پيامبر  ي كه جبرئيلگويد: قرآن اند كه مي نيز ناقالن آن حديث» علي بن الحكَم«و 
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!!! اما مجلسي حديث چنين كساني را صحيح قلمداد )1(فرودآورد، هفده هزار آيه دارد
  كرده است!

» الجبر و القدر (= تفويض) و األمر بين األمرين«مخفي نماند رواياتي كه در باب 
ست. اما االمرين را واضح و معلوم نساخته ا آمده، مجمل و مبهم است و كيفيت امر بين

  بهتر است. 52و  51آن از روايات باب  احاديثبه هر حال 

  باب االستطاعة -٥٤
هيچ يك را صحيح » محمدباقر«اين باب مشتمل بر چهار حديث است كه هر دو 

  اند. ندانسته
كه شيخ طوسي او را ضعيف » علي بن محمد القاساني«به واسطة  - 1حديث  *

  ضعيف است. متن حديث اشكالي ندارد.» حسن بن محمد«انسته و به واسطة د
بن  علي«است و به واسطة  ةالكه از غُ» احمد بن محمد«به واسطة  - 2حديث  *
ي نيز آن را مرسل سراوي قرآنِ داراي هفده هزار آيه، قابل اعتماد نيست. مجل» الحكم

  دانسته است.
غالي » احمد بن محمد«كذّاب و » زيادسهل بن «وجود  ببه سب - 3حديث  *

  ضعيف است.
حسين بن «وات آن موسوم به مجلسي آن را مرسل شمرده. يكي از ر - 4حديث  *
  است. ةالاز غُ» سعيد

  نسبت داد. توان اين روايات را به أئمه با چنين اسنادي، نمي
  
  
  

                                                           
 همين كتاب. 283ر. ك. صفحه  -1
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  باب البيان والّتعريف ولزوم الحّجة -٥٥
اين باب،  احاديثست كه آقاي بهبودي هيچ يك از اين باب داراي شش حديث ا

4و  3را مجهول و  5و  2ز حديث اول را صحيح ندانسته است. مجلسي نيز حديث ج 
  را مرفوع دانسته است. 6را حسن موثّق و 

و سند دوم آن را مجهول » حسن«مجلسي سند اول اين حديث را  -1 ثحدي *
  همطراز صحيح(!!) دانسته است.

چنانكه گفتيم به قول مجلسي مجهول است. متن آن نيز محلّ تأمل  -2حديث  *
مردم در ساخت  = لعباد فيها صنعليس لِ «است زيرا امام فرموده معرفت صنع خداست و 
اوالً اين جبر است كه معرفت [يا بگو ». [و ايجاد يا كسب] معرفت هيچ دخالتي ندارند
شود] وگرنه خود بنده  و صاحب معرفت ميمعرفت خدا] را اگر پروردگار به كسي داد [ا

مر موجب سلب تكليف و مخالف عقل او طلب او، در اين امر دخيل نيست. طبعاً اين 
  است.
شمرده ولي به نظر ما با وجود » حسن موثّق«مجلسي اين حديث را  -3حديث  *

ان سگ= ( كه واقفي مذهب بوده و [علماي شيعه، واقفيه را كالب ممطوره» ابن فضّال«
توان  در سند اين حديث، به آن نمي» احمد برقي«اند] و با وجود  باران ديده) شمرده

كه نامش در حديث چهارم نيز آمده، » اريد الطّبن محم ةحمز«اعتماد كرد. عالوه بر اين 
  الحال است. متن حديث بالاشكال است. مجهول

بن  ةحمز«ود شمرده ولي به سبب وج» حسن موثّق«مجلسي آن را  - 4حديث  *
  در واقع حديثي مجهول است. متن حديث اشكالي ندارد.» محمد الطّيار

» عليعبداأل« احاديثوضع خوبي ندارد. مجهول است. متن حديث نيز -5حديث *
  كافي. 38غالباً وضع واضح و خوبي ندارند. از جمله حديث چهارم باب 

  مرفوع و متن آن بالاشكال است. - 6حديث  *
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  عباده علىتالف الحّجة باب اخ -٥٦
اند و  آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«اين باب داراي يك حديث است كه هر دو 

  مجلسي به ضعف آن تصريح كرده است.
كذّاب » سهل بن زياد«و » محمد بن أبي عبداهللا«سند آن به واسطة  - 1حديث  *

در نهايت ضعف  )1(كه مردي نادرست و واقفي بوده» ست بن أبي منصوررد«غالي و 
در صفحات » سهل بن زياد«نيز مجهول است. با » ابن أبي منصور«است. راوي قبل از 

   :كنيم ، لذا در اينجا آخرين راوي را اجماالً معرّفي مي)2(ايم قبل آشنا شده
در كتاب شريف  عبداهللا عون األسدي الكوفي د بن جعفر أبيمحمابوالحسين 172113114

كند  ش را از ضعفا نقل مياحاديث) معرّفي شده است. وي 98(ص » زيارت و زيارتنامه«
 ةبن محزبن قاسم بن علی  ةابويعلی محزو برخالف شيعه به جبر و تشبيه معتقد بوده و 

اي از مرويات او را  . در اينجا نمونه)3(كتابي در رد بر او تأليف كرده است العلوی
شدگان سيزده عدد  مسخ« :فرمود وي مدعي است كه حضرت كاظم :آوريم مي
و ماهي  عموصفيل و خرس و خرگوش و عقرب و سوسمار و عنكبوت و د :باشند مي

خفّاش و ميمون و خوك و ستارة زهره و سهيل. از ماهي اسبيله يا اسبيلي) و = جرّي (
فيل مردي  :شدن آنها چه بوده است؟ امام فرمود سبب مسخ :آن حضرت سؤال شد

داشت، و اما خرس مردي ملوط بود كه  كار بود كه از كسي دست بر نمي زورگو و لواط
از حيض و خواند، و اما خرگوش زني ناپاك بود كه [براي پاكي]  مردان را به خود مي

جو بود  كننده و عيب كرد، و اما عقرب مردي غيبت جنابت و ساير نجاسات، غسل نمي

                                                           
 وي راوي حديث شيردادن ابوطالب است! -1
 كتاب حاضر.  78ر. ك. صفحه  -2
 .197معرفة الحديث، محمدباقر بهبودي، ص  -3
 عموصط«عرب آن را رنگ است كه عوام  كرمي سياه دلعليسك  گويند و در فارسي آن را چمچه» ب

 خوانند. مي
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نشين بود كه در راه به   مان نبود، و اما سوسمار عربي باديهاكه هيچ كس از [زبانش] در 
زد و اما عنكبوت زني بود كه شوهرش را جادو كرد و اما دعموص  حجاج دستبرد مي

ماهي اسبيله) = افكند و اما جرّي ( بود كه ميان دوستان اختالف ميچين   مردي سخن
خواند و اما خفّاش دزدي بود كه  دلّال محبت بود كه مردان را به همسران خويش فرا مي

اسرائيل بودند كه سنّت شنبه را زير  ها بني دزديد و اما ميمون از درختان نخل، خرما مي
ند كه پس از نزول مائدة [آسماني] به شدت آن را پا نهادند و خوكان مسيحياني هست

ا ستارة سهيل مردي عهتكذيب كردند و اما ستارة زهره زني  شريگير، در يمن بود و ام
ت و ماروت فريفتة او وگويند هار موسوم به ناهيد بود و او همان است كه مردم مي

  .)1(»شدند
است! متن حديث نيز از اشكال آري، چنين كسي تنها روايت اين باب را نقل كرده 

                                                           
نقل كرده است. جالب است بدانيم حديث صفحه » علل الشّرائع«اين حديث را شيخ صدوق در كتاب  -1

ني كه گويد: ز  كتاب حاضر نيز از مرويات شيخ صدوق در كتاب مذكور است. آن حديث مي 351
عي است كه به عنكبوت مسخ گرديد و اين اشوهرش را جادوكرد به خفاش مسخ گرديد، امحديث مد

كسي  ها توجه نداشته است؟ آيا چنين تفاوتآيا شيخ صدوق به اين خفّاش، عربي خرمادزد بوده است!،
  شود، هست؟!  مي ها كه در كتابها و محافل مذهبي درباره او گفته سزاوار آن همه تمجيدها و تبجيل

بن  , عن عيلّ يمحد العلوأعبداهللا عن حمّمد بن  أيبد بن بن امحد عن حممّ  عن عيلّ «متن عربي حديث چنين است: 
وخ ثالثة عرش: الفيل, والّدب, ُس مُ ـقال: ال بن جعفر, عن أخيه موسی بن جعفر , عن عيلّ ياحلسني العلو

, والوطواط, والقرد واخلنزير, والزهرة, وسهيل. يوص, واجلّر , والعنكبوت, والّدعمّب رنب والعقرب, والّض واأل
, يابساً  وال يدع رطباً  ال لوطّياً  اراً جبّ  ا الفيل فكان رجالً ما كان سبب مسخ هؤالء? فقال: أمّ ! بن رسول اهللا ايَ  َل ئِ فُس 

سل من حيض و الجنابة و تتغ ال رنب فكانت امرأة قذرةنفسه, وأّما األ ىليدعو الّرجال إ اً نثمؤ فكان رجالً  ّب وأما الّد 
يرسق احلاج بمحجته,  اً أعرابيّ  فكان رجالً  ّب يسلم منه أحد, وأما الّض  ال ازاً مهّ  , وأّما العقرب فكان رجالً لكذ غري ال

فكان  یّ ا اجلّر , وأمّ ةيقطع بني األحبّ  ماً نّام  عموص فكان رجالً ما الّد أا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها, ووأمّ 
ا القردة مّ أخل, وطب علی رؤوس النّ يرسق الرّ  سارقاً  ا الوطواط فكان رجالً حالئه, وأمّ  ىلجال عجيلب الرّ  وثاً يّ د رجالً 

ا سهيل مّ أو كانوا تكذيباً  ما صاری حني سألوا املائدة فكانوا بعد نزوهلا أشّد ا اخلنازير فالنّ مّ أبت والّس  فاليهود اعتدوا يف
اس: افتتن هبا هاروت يقول النّ  يتالّ  يا كانت امرأة تسمی ناهيد وهّهن إهرة فا الزّ مّ أباليمن و اراً عّش  فكان رجالً 
  ).14، حديث 384، كتاب األطعمة واألشربة، ص 16(وسائل الشّيعة، ج  .وماروت
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در  :گويد بندگان در شش چيز دخالتي ندارند عقلي و شرعي عاري نيست. زيرا مي
خشنودي و در خواب و بيداري! در اين صورت بندگان  در خشم و لت ومعرفت و جها

بمانند، مسئوليتي ندارند و اين مخالف بسياري از  اهلاگر به دنبال معرفت نروند و ج
   :فرمايد ن است كه انسان را مسؤول شمرده و ميآيات قرآ

ۡجَ  لَنَُّهمۡ  َٔ فََوَرّبَِك لَنَۡس ﴿
َ
 ]٩٢ :احلجر[  ﴾ِعيَ أ

  ».آينه از همگي ايشان سؤال خواهيم كرد پس سوگند به پروردگارت كه هر«
   :و فرموده

مۡ ٱإِنَّ ﴿ ْوَلٰٓ لۡ ٱَصَ وَ ۡلَ ٱَع وَ لسَّ
ُ
ٗ  ُٔ ُه َمۡس ئَِك َكَن َعنۡ ُفَؤاَد ُكُّ أ  ]٣٦ :رساءاإل[    ﴾و

  ».شوند همانا گوش و چشم و دل، هر يك از اينها مورد سؤال واقع مي«
   :و فرموده

ۡس  َوقُِفوُهۡمۖ ﴿  ]٢٤ :اتافّ الّص [  ﴾ولُونَ  ُٔ إِنَُّهم مَّ
  ».پس ايشان را بازداريد كه از آنان سؤال خواهد شد«

قرآن كريم از مؤمنين ديگر آنكه اگر انسان در خشم خود هيچ دخالتي ندارد، چرا 
 :عمران انتظار دارد كه خشم خود را مهار كنند و از چنين كساني تمجيد فرموده است (آل

134(.  
كذّاب، راوي آن باشند، از » سهل بن زياد«و » منصور درست بن أبي«البتّه حديثي كه 

ين ما اينگونه روايات را جمع كرده است و مجتهد» كليني«شود. شگفتا كه  اين بهتر نمي
  كنند! شب و روز از او و كتابش تعريف و تمجيد مي

نكتة ديگر آنكه اين حديث ارتباطي با عنوان باب ندارد. مالحظه كنيد كه كليني يك 
  .كند كه به باب مذكور مربوط نيست اعتبار نقل مي حديث بي

رود و  صحيح و غيرخرافي انتظار مي احاديثاز محدث، پيش و بيش از هر چيز، نقل 
إلّا اگر حديثي ناصحيح در باب مربوط به خود، ذكر شود ارزشي نخواهد يافت و اگر 

شود. اگر حديثي  حديثي صحيح در غير باب مربوط، ذكر شود، از ارزش آن كاسته نمي
مفيدتر از حديث  ـگرچه ثبت عين الفاظ به مراتب بهتر است  ـصحيح نقل به معني شود 

  ا دقّت ثبت شود و ماية گمراهي مردم گردد.خرافي و ضعيف است كه الفاظ آن ب
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  باب حجج اهللا علی خلقه -٥٧
» بهبودي«كليني در اينجا چهار حديث آورده كه به عنوان باب، مربوط نيست. آقاي 

حديث اول و دوم و سوم را صحيح دانسته اما مجلسي حديث اول را ضعيف و دوم و 
شمرده است. البته راوي روايت چهارم » قحسن موثّ«سوم را مجهول و حديث چهارم را 

  مجهول الحال است.» اريبن الطّ ةحمز«يعني 
آيا كسي كه چيزي را نشناسد  :سؤال شد در حديث دوم آمده كه از امام صادق

من مل يعرف « :امام فرموده ،به عبارت ديگر .مسؤوليتي دارد؟ آن حضرت پاسخ منفي داد
اين حديث رد » يزي را نشناسد، مسؤوليتي بر او نيستكسي كه چ = عليه ءيش شيئا فال

َمن مل يعرف إمام زمانه مات ميتة « :گويند كه كند حديثي را كه وعاظ غالباً بر سر منابر مي مي
را  ـ.. ...مثال امام جواد يا امام هادي يا ـبدين معني كه هر كس امام زمانش » اجلاهلّية

را نيز رد  66باب  12و  11 احاديثا رفته است. و يت از دنياهلنشناسد مانند مردم ج
  كند. مي

  باب الهداية أنّها من اهللا عّزوجلّ  -٥٨
فقط حديث سوم را » بهبودي«اين باب مشتمل بر چهار حديث است كه آقاي 

را  4و  2و  1حديث » مجلسي«آورده است. » الكافي  صحيح«صحيح دانسته و در 
  ست.را حسن شمرده ا 3مجهول و حديث 

ترك دعاء  يف«در باب » اصول كافي«اين باب را بار ديگر در جلد دوم  احاديثكليني 
به بعد) تكرار كرده و در آنجا حديث اول اين باب به عنوان حديث  212(ص  »النّاس

به عنوان حديث هفتم و حديث  ـبا مختصر تفاوت لفظي  ـدوم و حديث دوم اين باب 
و حديث چهارم به عنوان حديث سوم باب مذكور، نقل  سوم به عنوان حديث چهارم

  شده است.
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يا ثابت! ما لكم ولِلنّاس, « :فرمايد جالب است كه در حديث نخست، امام صادق مي
اي ثابت [بن سعيد] شما را با مردم چه كار؟ از  = ُكّفوا َعن النّاس وال َتدعوا أحدًا إىل أمركم

و در حديث چهارم نيز ». كنيدنخود دعوت  حدي را به مذهبا مردم دست برداريد و
 ـدارد. ولي مسؤولين حكومت ايران، دست از مردم  سائل را از دعوت به تشيع بازمي

دارند و شب و روز مردم را به تفرقة مذهبي دعوت  برنمي ـحتّي مردم خارج از ايران 
هاي  ان، هزينهالمال مردم فقير اير كردن مردم ساير مناطق، از بيت كرده و براي شيعه
  كنند!  هنگفت، خرج مي
اصول كافي پايان پذيرفت و در صفحات آينده به نقد » كتاب التّوحيد« ،بدين ترتيب

 .ىلإن شاء اهللا تعاپردازيم.  مي »كتاب احلّجة« و بررسي
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  ]هالحجّ [کتاب 

     رايدااست كه » كتاب احلّجة«، »اصول كافي«ترين بخش از كتاب  لبدان كه مفص 
پرداخته به » واليت و امامت«باشد. آن قدر كه كليني به مسائل مربوط به  باب مي 129

مسائلي از قبيل توحيد يا معاد يا نبوت نپرداخته است!! اما بايد توجه داشت كه 
است. در » روضة كافي«و سپس  »كتاب احلّجة«همين » كافي«ترين بخش از كتاب  مفتضح

پرازيم. در اين كتاب كليني  مي» كتاب الحجه«ابواب مختلف  سطور آينده ما به تحقيق در
اعتباراند، مقصود خود را به خواننده  غلب ضعيف و بياكوشد با ذكر رواياتي كه  مي

از ذكر روايات ضد و نقيض و بدتر از  ـچنانكه خواهيم ديد  ـبقبوالند و در اين طريق 
است، ابايي  ـقلّ موهم تحريف قرآن و يا الأ ـآن، رواياتي كه صريح در تحريف قرآن 

  !ندارد

  الحّجة إلىباب االضطرار  -٥٩
اين باب مشتمل است بر پنج روايت كه آقاي بهبودي فقط حديث پنجم را صحيح 

را  2را مرسل و حديث  4را مجهول و حديث  3و  1دانسته است. مجلسي حديث 
  .را موثّق همطراز صحيح شمرده است 5همطراز صحيح و 

مجهول است. در اين » يميقَفُعباس بن عمر ال«سند آن به واسطة  -1حديث  *115
براي اثبات لزوم انبياء و  حديث زنديقي كه به نبوت معتقد نيست از امام صادق

ارسال رسل از آن روست  :رسل، دليل خواسته است، امام هم به او جواب داده و فرموده
نباشد از حجتي كه نشانة راستي گفتار خدا و جواز عدالت الهي است.  كه زمين خالي

مجلسي در  ااي به امام منصوب من عنداهللا، نفرموده ام با اينكه آن حضرت هيچ اشاره
كوشيده كه وجود اوصياء و ائمة الهي را از همين كلمات استخراج كند! در  »مرآة العقول«

است، » هرضي صاحبي تفسير الكالم بما ال«ق حالي كه اين كار صحيح نيست و مصدا
زيرا امام براي اثبات رسل، اين كلمات را فرموده و اوصياء و أئمه را در اين بحث وارد 
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كتابشان،  آنان و از و غيررا حجت شمرده  فقط انبياء است. چنانكه قرآن نيزندانسته 
چنانكه بارها  ـنيز  حضرت علي116). 165 :حجتي معرّفي نفرموده است (النّساء

البالغه،  (نهجبه تماميت رسيده است.  صاكرمخدا با پيامبر  فرموده حجت ـايم  گفته
بعث اهللا رسله بام خّصهم به من وحيه وجعلهم حّجة له عىل خلقه لئال « 173:و نيز فرموده )91خطبة 

خداوند رسوالن خود را با وحي خويش كه ويژة  = رتك األعذار إليهمجتب احلجة هلم ب
باشد برانگيخت و ايشان را حجت خويش بر بندگان قرار داد تا بر اثر  پيامبرانش مي

البالغه،  (نهج .»نفرستادن حجت و راهنما، در برابر خداوند بهانه و عذري نداشته باشند
  ).144خطبة 

، حجتي معصوم و صراز پيامبخواهند غير ال او ميكليني و امث به هر حال اگر
اد كند، زيرا موضوع امامت نمنصوب من عنداهللا، معرّفي نمايند، بايد به قرآن كريم است

ا اينان رود و قرآن نيز متكفّل بيان اصول دين است. ام الهيه جزء اصول دين به شمار مي
 طريق روايات، خواهند از مي زيريابند، ناگ رد نميمو اين كالم خدا چيزي در چون در

  واحده حجيت ندارند. كه اخبار دانند كه خودشان ميحالي امامت الهيه را اثبات كنند! در
به بعد كتاب حاضر سخن  357ث در صفحة يدما دربارة اين ح - 2حديث  *
  كنيم. ايم و در اينجا تكرار نمي گفته

اند.  اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر« دانيم هر دو چنانكه مي -3حديث  *174
يونس بن يعقوب«مذهب، موسوم به وات آن فردي فطحييكي از ر «وات است. وي از ر
كافي نيز هست. قرائن كذب و جعل در رواياتش آشكار  165باب مفتضح  احاديث
 :دهموفر ، مدعي است كه امام باقر)1(كافي 76از آن جمله در حديث دوم باب است. 

   :مقصود از آية
بُواْ ﴿ ٰ َكذَّ  ]٤٢ :القمر[  ﴾تَِنا ُكَِّهاَي
  ».آنان همة آيات ما را تكذيب كردند«

                                                           
 اند. آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«حديثي مرفوع و ضعيف است كه هر دو  -1
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آن است كه أئمه و اوصياء را تكذيب كردند!! ما براي رسواكردن او آية مذكور و آية 
   :آوريم آن را ميپيش از 
ٓ  َولََقدۡ ﴿ ْ  ٤١لُُّذُر ٱَن َعوۡ َء َءاَل فِرۡ َجا بُوا ٰ َكذَّ َخذۡ َي

َ
خۡ  ُهمۡ َنٰ تَِنا ُكَِّها فَأ

َ
 َذ َعزِيزٖ أ

قۡ   ]٤٢−٤١ :القمر[  ﴾َتِدرٍ مُّ
دهندگان [با آيات الهي] نزد فرعونيان آمدند [ليكن] آنان همة آيات ما را دروغ  بيم«

  ».ن را گرفتيم، گرفتن پيروزمندي نيرومندانگاشتند ما نيز آنا
است و در مكّه بحث واليت و  مكّي» قمر«شود، أوال سورة  چنانكه مالحظه مي

ح نبود، ثانيا آيه مربوط به قوم فرعون است و هيچ ارتباطي به اوصياء و أئمه رامامت مط
  !!فرمايند راجع به أئمه است مي» يونس«ندارد ولي جناب 
مرو به ع» هشام بن حكم«ي در روايت سوم اين باب، مدعي است كه آري، چنين كس

بن عو ترديد نسبت به ديدهب ها و  يد گفته است خدايي كه قلب را براي رفع شك
است براي رفع اختالف و ترديد مردم،  داده چگونه ممكن ... قرار.ها و ها و چشيده شنيده

نيز در پاسخ او » مروع«و رجوع كنند؟ و امامي قرار ندهد كه در حيرت و اختالف به ا
   !سكوت كرده است

  گوييم:  به هشام مي» عمرو«اما پاسخ او بسيار واضح و آسان است. ما به جاي 117
وند متعال براي مردم امامي دائمي و داني كه خدا اي و نمي مگر قرآن نخوانده :أوال175118ً
و روز و گاه و بيگاه آمادة  بميرد و ش شود و نمي غيبت قرار داده كه بيمار نمي بي

مه جا در دسترس است و جوابگويي است و فقط در يك شهر ساكن نيست بلكه ه
وال ؟ همچنين معلوم است كه با اق)12 :حقافو األ17 :(هودرا امام ناميده  خود او خداوند،

دانستي كه جد بزرگوار امام صادق، يعني حضرت   نيز آشنا نيستي و إلّا مي ‡ائمه
دهم كه قرآن امام و پيشواي  گواهي مي« :قرآن را امام خويش خوانده و فرموده امير

پس از تو از كه سؤال كنيم و به چه  :و هنگامي كه از وي پرسيده شد .)1(»من است
استفتحوا كتاَب اهللا فإّنه إماٌم ُمِشفٌق وهاٍد ُمرِشد وواعظ ناصح « :وداعتماد و اتّكاء كنيم؟ فرم

                                                           
 الصالة. الصحيفة العلوية، دعاؤه بعد تسليم -1
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گشايش [مشكالت خود را] از كتاب خدا بخواهيد كه  = ودليل يؤّدي إلی جنّة اهللا عزوجل
دلسوز و رهبري راهنما و اندرزگويي خيرخواه و راهنمايي است كه  اماميهمانا آن 

ري، آن حضرت مردم را ترغيب نموده كه قرآن را آ .)1(»برد [شما را] به بهشت خدا مي
قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإماُمه حيّل حيث حّل « :امام خويش گيرند. و نيز فرموده

عنان خويش را به كتاب خدا سپرده و كتاب، پيشرو و امامِ  = ثقله وَينزل حيث كان منزله
د آيد و هر جا منزل گزيند او نيز آنجا اوست و هر جا كه بار قرآن فرود آيد، او نيز فرو

بر شما  :خود نيز فرموده امام صادق) 87البالغه، خطبة  (نهج .»را منزلگه خويش گيرد
باد بر قرآن، هر كه آن را براي پيروي در برابر خويش قرار دهد، قرآن او را به سوي 

من « :فرموده صقل از رسول خدانبه  . و حضرت عسكري)2(كند بهشت رهبري مي
 امام كسي كه آن را »جعله إِماَمه اّلذي يقتدی به ومعوله الذي ينتهي إليه, أداه اهللا إىل جنات النعيم
 شهاي نعمت خوي خود قرار دهد كه مقتدا و مرجع او باشد، خدا او را به سوي بهشت

  .)3(»بكشاند
فرموده واو همان پيامبر اكرم و سنّت اوست، قرآن كريم امام ديگري نيز معرفي  ثانيا119ً

  ).73زيرا قرآن انبياء را امام خوانده است (األنبياء: 
اختالف چه كار  قرآن ما را راهنمايي كرده كه براي رفع شك و ترديد و حلّ ثالثاً

   :كنيم و فرموده
َ  ۥٓ ُمهُ فَُحكۡ  ءٖ فِيهِ ِمن َشۡ  ُتمۡ َتلَفۡ خۡ ٱَوَما ﴿ ِ ِ ٱإ  ]١٠ :وریالّش [  ﴾َّ
  ».هر چه در آن اختالف كرديد، پس حكمش با خداست«

   :و فرموده
َ  ءٖ ِف َشۡ  ُتمۡ زَعۡ فَإِن تََنٰ ﴿ ِ وُه إ ِ وَ ٱفَُردُّ  ]٥٩ :ساءالنّ [  ﴾لرَُّسولِ ٱَّ
  ».اگر در چيزي اختالف و منازعه كرديد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد«

                                                           
 .29ذيل حديث  300، (كتاب العلم)، ص 2بحاراألنوار، ج  -1
 كتاب حاضر مطالعه فرماييد. 356متن عربي اين حديث را در صفحه  -2
 ر. ك. مقدمه اول تفسير صافي. -3
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دُّ إ: «بارة آية أخير فرموده درنيز عليحضرت 176120 : األخذ بمحكم كتابه والّرّد اهللا ىلالرَّ
= بازگرداندن به خدا، همان گرفتن و پيروي  ةاملفّرق غري ة: األخذ بسنّته اجلامعإلی الّرسول

ت كه گرد محكمات كتاب اوست و بازگرداندن به پيامبر، همان تبعيت از سنّت اوس
حضرت مرجع ديگري و آن) 53(نهج البالغه، نامة » سازدآورد و پراكنده و متفرّق نمي مي

  معرّفي نفرموده است.
 ‡دين ما بايـد عيناً دين حضرت علي و حضرت صادق و ساير امامان هدايت :رابعـا177121ً

اند و آن را به عنوان امام معرّفي رگواران قرآن را امام خويش قرار دادهوقتي آن بز باشد.
گوييم و حقيقتاً قصد پيروي از آنان ما نيز ـ اگر راست مي معني است كه اند، بدينكرده

از امامِ ايشان  را داريم ـ بايد تبعيت كنيم و قرآن را امام بشماريم و نبايد امامِ ما غير
كه  كنيم كه حضرت اميرآن بزرگواران مراجعه شود، مالحظه مي باشد. اگر به سيرة

إّنا مل (« :فرمودعاويه اختالف داشت، قرآن را مرجع حلِّ اختالف معرّفي نمود، چنانكه م با
َم بيننا القرآن َمل َنُكن الفريَق  منَا الُقرآن.... وَملّا َدعانا القوُم إلی أن ُنحكِّ ِم الّرجال وإّنام َحكَّ  ُنَحكِّ

ٰ ﴿ :املتوّلی عن كتاب اهللا ـ سبحانه وتعالی ـ وقد قال اهللا ـ سبحانه ءٖ  ِف  زَۡعتُمۡ فَإِن تََن َ  َشۡ ِ فَُردُّوهُ إ
ِ وَ ٱ ُه إىل الّرسول أن نأخذ بُسنّته, فإذا  ]٥٩: النساء[ ﴾ٱلرَُّسولِ َّ ُه إىل اهللا أن َنحُكَم بكتابه وَردُّ َفَردُّ

فنحن أَحقُّ النّاس به وإن ُحِكَم بِسنَِّة رسول اهللا فنحن أحّق النّاس  ُحِكَم بالّصدق يف كتاب اهللا
گروه ... و چون آن.= ما رجال را داور قرار نداديم بلكه قرآن را داور نموديم وأوالهم ِهبا

(= سپاه شام) ما را فراخواندند تا ميان خويش قرآن را داور سازيم [خوشبختانه] ما از 
 :كه خداوند فرمودهحالي تاب خداوند سبحان روي گردانيم درگروهي نبوديم كه از ك

 )59: (النّساء» اگر در چيزي اختالف و منازعه كرديد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد«
بازگرداندن به خدا، آن است كه مطابق آيات كتاب خدا حكم كنيم و بازگرداندن به 

و اگر صادقانه به كتاب خدا، رسول، آن است كه سنّت آن حضرت را در پيش گيريم 
داوري شود ما به [پذيرش حكم آن داوري] از ديگران سزاوارتريم و اگر مطابق سنّت 

البالغه، خطبة  (نهج .»سزاوارتريمحكم شود ما [به پذيرش آن] از سايرين  صرسول خدا
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ا اوالً قرآن را قابل فهم شمرده ثانياً آن ر شود حضرت علي چنانكه مالحظه مي) 125
1(م و رافع اختالف مسلمين، شمرده استكَداور و ح(.  
 كار خوبي كردي كه خود را از اصحاب امام صادق :گوييم به هشام مي :خامساً

اند، موجب  معرّفي نكردي، زيرا اگر مردم بپندارند كساني مانند تو جليس آن حضرت
؟! اميد است كه چه كار صر شأن آن بزرگوار است. امثال تو را به صادق آل محمدكس

را كه غالباً برايت تبليغات  ـاز قبيل يونس بن يعقوب  ـخبر فريب دوستانت  مردم بي
  !شناس جلوه دهند، نخورند كوشند تو را فردي اسالم كرده و مي

يونس بن «ه داشت حديث ا بايد توجمرسل است. ام :گويد مجلسي مي -4حديث  *178
حتّي اگر مرسل نباشد، باز هم كسب  ـكه در روايت قبل با او آشنا شديم  ـ» يعقوب

بوده تا او » هشام بن حكم«مأمور تبليغات به نفع » يونس«كند. به احتمال قوي  اعتبار نمي
و كسي كه مورد تأييد آن حضرت  امام صادق اصحابرا به عنوان يكي از فضالي 

هاي كذب آشكار است.  چنانكه خواهيم ديد، در اين حديث نيز، نشانهاست، جلوه دهد! 
همان مطالب حديث پيشين را تكرار كرده تا براي » هشام بن حكم«از قول » يونس«

ربنا ُخي «علم غيب داشته و  قرآن قيم و حجتي بتراشد. وي ادعا كرده كه امام صادق
ما را با علمي كه از نياكانش به ارث دارد از  = عن جدٍّ  امء واألرض وراثة عن أٍب خبار الّس أب

! و مدعي است كه آن حضرت مرد شامي را از !»دهد آسمان و زمين خبر مي اخبار
  !!كه در سفر به مدينه، برايش رخ داده بود، يك به يك، خبر داده است يماجراهاي

اي  راي آن حضرت ادعاي علم غيب كردهب :گوييم شامي به هشام مي ما به جاي مرد122
 :ثانياً. )2(ادعايت خالف قرآن است :الًأو :گويد، پس بدان كه آسماني مي اخبارو اينكه 

دانستي كه جد آن بزرگوار، حضرت  لّا ميإمعلوم است كه با اقوال ائمه آشنايي نداري و 
ع بموت غريك من النّبّوة لقد انقطع بموتك ما مل ينقط« :خطاب به پيامبر فرموده علي

                                                           
 ايم. به بعد آورده 355كه در صفحه » ابن حازم«رجوع كنيد به جواب ما به ادعاهاي  -1
 به بعد كتاب حاضر. 123در اين مورد رجوع كنيد به صفحه  -2
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آسماني قطع  اخبارهر آينه با وفات تو نبوت و خبردادن و گفتن  = واألنباء وأخبار السامء
البالغه، خطبة  (نهج .»ز تو چنين انقطاعي رخ نداده بودگرديد، در حالي كه با مرگ كسي ج

انب حق متعال علم غيب چيزي نيست كه به ارث برده شود بلكه بايد از ج :ثالثاً ).235
ه بايد دليل اقامه كني كه جعا كاري افاضه شود و براي اثبات افاضة آن به ائمز اد

غيبي را  راخبااگر بگويي كه آن حضرت خود واجد علم غيب نبوده و  :رابعاًاي!  نكرده
 اخبار :گوييم شنيده بود، مي صاز طريق نياكانش يكي پس از ديگري، از رسول خدا

منقول از پيامبر  اخباربراي مرد شامي در سفر رخ داده بود، قطعاً جزو ماجراهايي كه 
  نبوده است.

آيا خدا پس از پيامبر  :عيب ديگر حديث آن است كه هشام از مرد شامي پرسيد179
حجتي قرار داده است كه اختالف و تشتّت مردم را زائل سازد؟ مرد شامي  صاكرم

آيا كتاب و سنّت ما را نفع داد و رفع اختالف  :رآن و سنّت. هشام گفتگفت: آري، ق
خواهد بگويد قرآن و سنّت فائدة زيادي براي  كنيد كه غيرمستقيم مي كرد؟ (مالحظه مي

پس چرا من و تو  :آري. هشام گفت :مسلمين ندارد و رافع اختالف نيست!) شامي گفت
اي؟ مرد شامي از جواب  م تا اينجا سفر كردهاختالف از شا اختالف داريم و تو براي حلّ
تواند رفع اختالف كند؟ هشام نيز امام  در اين زمان كه مي :عاجز ماند واز هشام پرسيد

  را رافع اختالف معرّفي كرده است. صادق
پس چرا در  :پرسيم ضعف كالم هشام آشكار است و ما به جاي مرد شامي از وي مي

ف نشده و آنان نيز به مذاهب و مسالك گوناگون منقسم ميان پيروان امام رفع اختال
اند؟ اگر بگويي از آن رو كه پيروان ائمه به امام پشت كردند و چنانكه بايد و شايد  شده

قرآن و سنّت نيز  :گوييم گردانيم و مي از وي تبعيت نكردند همين جواب را به تو برمي
غرضانه و با رعايت كامل موازين استنباط  بياند اما دكّانداران تفرقه فروش،  رافع اختالف

توجه داشته باش  :شد. ثانياً از كتاب خدا، به قرآن مراجعه نكردند و إلّا اختالف رفع مي
ف و قول ما به پيروي از كالم خدا است كه كتاب الهي و سنّت پيامبر را رافع اختال
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رآن براي رفع اختالف كافي كني كه ق ) ولي تو ادعا مي59 منازعه شمرده است (النّساء:
  )1(نيست و امام رافع اختالف است!

اإلرشاد فی معرفة حجج اهللا عىل «موسوم به  شيخ مفيد حديث فوق را در كتابشتذكّر: 
توان چيزي  ) آورده است. خوانندة محترم آيا با حديثي مرسل مي194، ص 2(ج » العباد

  را اثبات كرد؟
است كه روايت كرده قرآن هفده » مكَالح بن علي«راوي نخست آن  -5حديث  *

واتي را همطراز صحيح شمرده، !! اگر مجلسي حديثي از چنين ر)2(هزار آيه بوده است
چندان موجب تعجب نيست، اما شگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را كه در آن 

  )3(الكافي آورده است! ده و در صحيحراي بس آشكار صورت گرفته، صحيح شم مغالطه
» طالب زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي«دراين حديث، شهيد بزرگوار عاليمقام 

 ـاند  نيز گفته» شيطان الطّاق«را كه او» مؤمن الطاّق«ـ يعني » لأحو«با   ـ رحمه اهللا تعالي ـ
» أحول«لم دعوت نمود، را به همكاري با خود و قيام عليه ظ» لأحو«گفتگو كرده و 

نجات شود  اهلاگر خدا در زمين حجتي داشته باشد، آن كه از تو تخلّف كند  :پاسخ داد
خواهد بگويد برادرت حضرت  و آن كه با تو خروج كند به هالكت افتد (غيرمستقيم مي

اد  ـپدرم  :گويد مي» زيد«اهللا است)  ت باقر، حجچنان با من مهربان بود  ـحضرت سج
كرد سپس به دهانم  نشانيد و لقمة داغ را ابتداء سرد مي مرا بر سفرة خويش مي كه
فرمود] چگونه ممكن است كه مرا از  اي حفظ مي گذاشت [او كه مرا از گرماي لقمه مي

ع را به من دا آشنا نسازد و اصلي از اصول شرآتش دوزخ حفظ نكند و با حجت خ
نبياء؟ زيد اايد يا  فضلاشما  :گويد غالطه كرده و ميم» أحول«نياموزد اما به تو بياموزد! 

                                                           
 ايم. به بعد آورده 381كه در صفحه » ابن هشام«همچنين رجوع كنيد به جواب ما به ادعاهاي  -1
 ايم. كتاب حاضر معرّفي كرده 281صفحه او را در  -2
كه به  - » علي بن ابراهيم«را از طريق كساني از جمله » احمد بن محمد بن عيسي«كليني روايت  -3

كند. اين خود از اسباب ترديد در  نقل ميـ تحريف قرآن قائل است و مرويات او غالباً وضع خوبي ندارد 
 ر حديث است.اعتبا
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 إپس چگونه حضرت يعقوب به حضرت يوسف :گويد مي» أحول«أنبياء.  :گفت
  به كار نبرند. رؤيايت را به برادرانت مگو تا حسد نورزند و بر ضد تو كيدي :فرمود

ته خواست به آتش دوزخ نسوزي، تو را آگاه نساخ قربانت گردم، پدرت چون مي
ا زيرا بيم آن داشت كه اگر امامت او را به شما بگويد، نپذيري و مستحقّ دوزخ شوي ام

 اهلاين حقيقت را به من فرمود كه اگر بپذيرم نجات يابم و باك نداشت كه اگر نپذيرم 
حضرت باقر) مرا آگاه ساخت كه كتابي = دوست تو ( :دوزخ شوم! زيد به وي گفت

ندرجات آن] من شدنم در آن مذكور است و [بنا به م رآويختهشدن و به دا دارد كه كشته
  . شوم! سة كوفه به دار آويخته ميشده و در كنا كشته
  هاي او را تأييد كرده است!! گفته مدعي است كه امام صادق» أحول« 

براي امام بيش از سايرين آشكار است، از اين رو » أحول«سستي كالم  :نگارنده گويد
   :نفرموده است، زيرا آميز او را تأييد سخن مغالطه يم كه امام صادقما ترديد ندار

مري مربوط به عموم اشرع و حكام ااز معارف و  خواب حضرت يوسف :أوالً
نبود تا اظهارش واجب باشد لذا كتمانش منع شرعي نداشت ولي بيان دين حقّ و اعالم 

  واجب است. و معرّفي حجت خدا،
   :بنا به آية :ثانياً
نِذرۡ ﴿
َ
 ٱَعِشَيتََك  َوأ

َ
 ]٢١٤ :الشعراء[  ﴾َربِيَ قۡ ۡل

  ».ترين خويشاوندانت را بيم ده و نزديك«
  الزم بود كه امام، نخست نزديكان خود را به حق دعوت نمايد و كتمانش جايز نبود.

پذيرش حقّ جلوه داده  اهلبسيار موذيانه است كه خود را » أحول«عاي اد :ثالثاً
» زيد بن علي«دليل او نسبت به شخص بزرگواري چون  ه سوءظنّ بياست. در حالي ك

   :جايز نيست. قرآن فرموده
َها َيٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ ٱأ ّنِ إِنَّ َبعۡ ٱا ّمَِن َتنُِبواْ َكثِيٗ جۡ ٱلَّ ّنِ إِثۡ ٱَض لظَّ  ]١٢ :احلجرات[ ﴾مٞ لظَّ

ها  يزيد همانا برخي از گمانها بپره از بسياري از گمان !ايد اي كساني كه ايمان آورده«
  ».گناه است
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القدري كه بسيار دلسوز دين  انصاف به شهيد جليل بي» أحول«مالحظه فرماييد كه 
پذيرفتي اما  تو حق را نمي :گويد خدا بود و در اين راه از بذل جان دريغ نكرد، مي

ا به من پذيري من اطمينان بيشتري داشت لذا حجت خدا ر پدرت حضرت سجاد، به حقّ
انصاف اين سخن را دربارة كسي گفته كه  بي» أحول«به تو معرّفي نكرد!!  امعرّفي كرد ام

ه كان نّ إف« :دربارة او فرمود ـ» ضاالرّ خبارأ نعيو«در » صدوق«بنا به نقل  ـ امام رضا
ز دانشمندان همانا او ا =سبيل اهللا  يفی قتل حتّ  هُ أعداءَ  َد فجاهَ  هللاِِّ َب ِض د غَ من علامء آل حممّ 
بود كه براي خدا خشم گرفت و با دشمنان خدا جهاد كرد تا در راه  صخاندان محمد
  .)1(»خدا كشته شد

آن بزرگمرد به جاي آنكه از  :گويد آن است كه مي» أحول«ديگر ادعاي موذيانة  :رابعاً
ن و همنشي  دوست = صاحبك«ياد كند، گفته است  »برادرم = أخي«حضرت باقر با تعبير 

  نزديكتر از آن بزرگوار جلوه دهد. ، تا خود را به امام باقر»تو
: خواسته به » أحول«هاي كذب اين حديث آن است كه  از آشكارترين نشانه خامساً

يفة آسماني را از قول آن بزرگوار به مخاطب حديث بقبوالند. اما طور ضمني وجود صح
اين صحيفه و نظاير آن عاري از كافي خواهيم ديد، وجود  98چنانكه در بررسي باب 

  كاذيب جاعلين حديث است. (بدانجا مراجعه شود)احقيقت و از 
اي  معتقد بود صحيفه اي كه جناب زيد اگر راست گفته :گوييم مي» أحول«به  :سادساً

موجود است، طبعاً امامت الهي  غيبي است نزد حضرت باقر اخبارآسماني كه حاوي 
گويي كه اگر امامت حضرت باقر به وي  ت. پس از كجا ميپذيرف آن حضرت را نيز مي

  پذيرفت؟!! شد، نمي اعالم مي
  
  

                                                           
به آن بزرگوار خوشبين  كافي نيز داللت دارد كه حضرت صادق ضةرو 351و  165و  164حديث  -1

 بوده است.
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  مظلومّيت أئّمه ی تذّکری درباره
ايم اما  ئمه سخن گفتها اصحاببا اينكه در مقدمة كتاب حاضر تا حدودي دربارة 180

دانم اين مطلب بسيار مهم  مي  ، الزمباب بعدي بپردازيم احاديثپيش از آنكه به بررسي 
با و قَفقط مظلوم ر ‡بيت اهلائمة  :گرامي يادآور شوم كه نرا بار ديگر به خوانندگا

اند بلكه توسط كساني كه امروز از آنها به عنوان اصحاب آن  دشمنان آشكار خويش نبوده
ز كساني كه در ري ااند. بسيا وان قرار گرفتهشوند نيز مورد ستم فرا ن ياد ميبزرگوارا

اند و نبايد پنداشت  گون داشتههداف گونااكردند مقاصد و  شد مي و پيرامون أئمه آمد
كرد، خيرخواه  داد و از آنها تمجيد مي كه خود را ارادتمند آن بزرگواران جلوه ميهر

 ـ )1(ايم چنانكه در مقدمة اين كتاب گفته ـاسالم بوده است. تعداد زيادي از ايشان گاهي 
اند و يا اقوال آنان را تحريف  كرده اهواء و عقايد خود را از قول آن بزرگواران نقل مي

و بعضي  )2(اند بدتر از دشمن بوده اهلدادند! برخي از ايشان دوستان ج كرده و تغيير مي
  دشمنان داناي دوست نما!

ر خود أئمه اگر كسي براي بررسي احوال اطرافيان ائمه به كتب تاريخ و حتّي به گفتا
اند  تقوي پيرامون أئمه بوده ايمان و بي كند كه چگونه افرادي بي تعجب مي ،رجوع نمايد

و با  به اسالم خيانت ،ماند كه چگونه به عنوان  اصحاب آن بزرگواران و در حيرت مي
البتّه آنان اند.  خبر را به انحراف كشانده مردم بي تعاليم شرع بازي كرده و خدا و كتاب

اند تنها به كساني كه در كتب رجال جرح و ضعيف  ستـم كرده ‡كه به ائمـه
و بهترين راه شناخت  )1(منحصر نيستند، بلكه تعدادشان بيش از آنهاست )3(اند شده

  اند. كه به أئمه نسبت دادهآنان، همان مرويات آنهاست 

                                                           
 به بعد كتاب حاضر. 16. ك. صفحه ر -1
 ايد. كتاب حاضر آشنا شده 28و  27اي از اين گروه در صفحه  با نمونه -2
به بعد و  195كشي صفحه  .... كه احوال اين دو در رجال.و» ابوالخطّاب«و » مغيرة بن سعيد«از قبيل  -3

 به بعد آمده است. 246صفحه 
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لذا هم دشمنان دين  اند، و محترم بوده  بيت در ميان مسلمين محبوب اهلچون بزرگان 
كوشيدند با انتساب خود به اين بزرگواران به مقصود  طلبان و سودپرستان مي و هم فرصت

چنانكه گفته  ـحتّي ائمه  .دـرسيده و براي خود در ميان مردم وجاهت و مقامي كسب كنن
 مرااند كه بسياري از اطرافيانشان جوياي رضاي حق نيستند بلكه احت تصريح كرده ـ )2(شد
رق و غرب دنيا رسيده بود و شجويند. دشمنان نيز چون اسالم به  متاع دنيوي را مي و

توانستند علناً در مقابل اسالم قيام نمايند لذا از نام و  دين و پيروان اديان ديگر نمي مردم بي
عنوان اين بزرگواران سوءاستفاده كرده و هرچه توانستند در تخريب اسالم و ايجاد تفرقه 

. هر دو گروه به خوبي )3(يدند و انواع و اقسام مذاهب و مسالك را رواج دادندكوش
نسبت  ـكه علم و تقوايشان منكر نداشت  ـدانستند اگر اقوال خود را به اين بزرگواران  مي

دهند، مردم آسانتر پذيرفته و كمتر جرأت چون و چرا خواهند داشت، اما اگر به غير ايشان 
بود. به همين سبب أئمه براي  ال چون و چراي مردم بيشتر ميدادند احتم نسبت مي

ّال ألكان الواجب  كرناهم بذلواهللا لو ابتلوا بنا وأمَ  ....« :اند ممانعت از فريب مردم، فرموده
 ؤامر اهللا منهم. أشهدكم أّين  ىلإ ؤ, أستعدی اهللا عليهم وأتربّ وجالً  خائفاً  م يروينتقبلوه فكيف وهُ 

.. به .= )4( شديداً  عذاباً  يذبنوإن عصيته عَ  ينِمحَ ن اهللا إن أطعته رَ براءة مِ  يمع ماو صرسول اهللا ولدين
خدا سوگند حتّي اگر به وسيلة ما آزمايش شده و ما آنان را [به گفتن اينگونه سخنان] أمر 

                                                                                                                                                    
كّذاٌب يكذب عليه  قال: كان لِلحسن عبداهللا عن أيب«است:  ) چنين آمده197در رجال كشّي (ص  -1

=  ... الخ.بن احلسني و كّذاب يكذب َعَليه ومل يسّمه وكان املختار يكذب عىل عيلّ  كان لِلُحسنيويسّمه  ومل
بست و نام او را نبرد و در  فرمود: در زمان امام حسن دروغگويي بود كه بر او دروغ مي امام صادق

بر حضرت » مختار ثقفي«و بست و نام او را نبرد  زمان امام حسين دروغگويي بود كه بر او دروغ مي
 الخ.» بست... سجاد دروغ مي

 همين كتاب. 21ر. ك. صفحه  -2
سعد بن عبداهللا «تأليف » المقاالت والفرَق«براي اطّالع از تفصيل اين موضوع مراجعه كنيد به كتاب -3

 ».سي النّوبختيحسن بن مو«تأليف » فرَق الشيعة«و كتاب » االشعري القمي
 .197رجال كشّي، صفحه  -4
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بينند كه  پذيرند] در حالي كه مرا مي كرديم، واجب بود كه نپذيرند، پس چگونه [مي مي
خواهم كه ايشان را دشمن بدارد و از آنها بيزاري جسته و به  بيمناكم! از خدا ميخائف و 

مردي از خاندان رسول خدايم و  گيرم كه [بدانيد] من برم. من شما را گواه مي خدا پناه مي
فرمايد و اگر  [نامة عذاب] ندارم، اگر او را اطاعت كنم به من رحم مي جانب خدا برائت از

تقبلوا علينا خالف القرآن  فال« :اند . و يا فرموده»فرمايد به شدت عذاب مي عصيان نمايم مرا
نچه = آ )1(ثعن رسوله نحدّ و ا عن اهللانّة, إنّ موافقة السّ و ثنا بموافقة القرآنثنا حدّ حتدّ  نإا فإنّ 

 خالف قرآن است بر ما قبول نكنيد زيرا ما اگر سخن بگوييم، موافق قرآن و سنّت
  .»گوييم خدا حديث ميقول خدا و رسول گوييم، ما از مي

دادند و  متأسفانه تعداد زيادي از اصحاب أئمه، اقوال آنان را تحريف كرده و تغيير مي
» أحول«ل همين ثَالم كردند، في يا اهواء و عقايد خود را از زبان بزرگواران نقل مي

 او مام صادقكافي) مردي متعصب بود كه ا 59انصاف (راوي روايت پنجم باب  بي
گفت  كرد و سخناني مي را از جدل با ديگران نهي فرمود، ولي او به نهي امام عمل نمي

عنوان متعصب معرّفي كرده و  ناگزير شد او را به كه حضرت صادق به آن راضي نبود و
آيا اين  :از او بپرسيد :نقض سخنان او را به سايرين بياموزد. آن حضرت فرمود نحوة

آري، [بدانيد] كه بر ما دروغ بسته و اگر  :كالم امام توست يا نه؟ اگر بگويدگفتة تو از 
  )2(گويي كه امامت نگفته است؟! پس چگونه سخني مي :بگويد نه، بگوييد
نيز از تمايل پيروانش به مبالغه و غلو دربارة بزرگان دين شكوه  حضرت سجاد

داشتند  را دوست مي »عزيز« يهود چنان((( :داشت و از آنها بيزاري جست و فرمود
 رهاي غلوآميز و نابجا را] گفتند. پس [در واقع] نه آنها از عزي كه دربارة او [آن گفته

داشتند كه دربارة او  را دوست مي »عيسي«از آنهاست. نصاري چنان  رباشند و نه عزي
اشند ونه عيسي هاي غلوآميز و نابجا را] گفتند پس [در واقع] نه آنها از عيسي ب [آن گفته

باشيم و گروهي از پيروانمان ما  از آنهاست. همانا ما نيز به همان طريقة [غلط مبتال] مي
                                                           

 .196و  195رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -1
 .169و  168رجال كشّي، ص  -2



   
 

 

392 

هاي غلوآميز و نابجاي] يهود  تهرا دوست خواهند داشت آن چنانكه دربارة ما نيز [آن گف
  .)1()))ايم پس نه آنها از ما و نه ما از ايشانگويند،  عيسي را، مي نصاري دربارة عزيز و و

بودند، سه چهارم ايشان  اگر همة مردم شيعة ما مي« :حضرت باقرالعلوم نيز فرموده
  .)2(»دربارة ما شك داشتند و ربع ديگر احمق بودند!

حضرت علي  نيز با اينكه از ساير ائمه قدرت بيشتري داشت و به دست مباركش
چه رسد به ائمة ديگر  كرد تا تازيانه و شمشير بود، از اصحاب خويش بسيار شكوه مي

 كه حتي همين اندازه امكانات، در اختيارشان نبود و بدين سبب اصحابشان هر عملي
كردند. ما در اينجا چند نمونه  خواستند جعل مي چه ميدادند و هر خواستند انجام مي مي

توانند تفصيل اين موضوع  آوريم. خوانندگان مي از يارانش را مي هاي علي از شكوه
اكا ّس نُ « :مطالعه كنند. از جمله آن حضرت دربارة اصحاب خود فرمودهالبالغه  نهج را در

شما عابدان بدونِ عملِ صالح و  = ....و باً يَّ وشهودا غُ  ماً وَّ أرباح وأيقاظا نُ  ارا بالبالصالح وُجتّ 
 » ...ايد و بهره از سود و بيداران به خواب رفته و حاضران چونان غائب بازرگانان بي

شما در ميان خود  قد اصطلحتم علی الِغّل فيام بينكم =« :و فرموده .)108البالغه، خطبة  (نهج
به  = تكرمون باهللا عىل عباده وال تكرمون اهللا يف عباده« :) و فرموده133(خطبة  »كينه توزيد

ا خدا را در ميان بندگانش باشيد ام سبب دين خدا در ميان بندگان عزيز و ارجمند مي
  ).117(خطبة  »داريد يگرامي نم

ز افرادي اگر شيعيانم را بررسي كنم آنان را ج« :نيز فرموده است حضرت كاظم
ز مرتدين نباشند و اگر بخواهم [بدانم يابم و اگر آنها را بيازمايم ج آور نمي مدعي و زبان

جد كدام يك] خالصانه با من است از هزار تن، يكي بيش نخواهد بود و اگر آنان را به 
ز آن چند تن كه [از خاندانم] دارم باقي غربال كنم [كه صادق از غير آن] متمايز شود ج

  گويند ما شيعة اند و به زبان مي د. ايشان مدتهاست كه فقط به تخت آسايش تكيه زدهنمانَ

                                                           
 .111رجال كشّي، ص  -1
 .179رجال كشّي، ص  -2
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ا شيعة علي كسي است كه كردارش گفتارش را تصديق و تأييد ام )1(علي هستيم 
اند، از اين  الحظه فرموديد، افراد غيرقابل اعتماد در پيرامون أئمه، بسيار بودهچنانكه م

اند، نبايد موجب فريب ما شود و آنها را  صول و فروع نقل كردهاي كه اينان در اخباررو 
چنانكه در مقدمة كتاب  ـحكام شرع قرار دهيم. به نظر ما امدرك اعتقادات و دليل 

و بدون تعصب  است. بايد صادقانه» فقه مقارن«آوردن به  اب، رويتنها راه صو ـايم  گفته
مسأله از مسائل شرعي، به اقوال و آراء مذاهب گوناگون و مستندات و پيشداوري، در هر

تر و دالئل آن قويتر  سنّت قطعي نزديك ه نماييم و قولي را كه به قرآن ودلّة آنان توجاو 
  ها از بزرگترين گرايي ها و مذهب بازي إلّا همين فرقه و قرائن آن بيشتر است، بپذيريم. و

ه از اين  لِلَعضعف و پراكندگي مسلمين و تسلّط روزافزون كفّار بر آنان است. أئم
بردار نبودند. اما بر   جستند ولي مردم متعصب و يا سودجو دست ها بيزاري مي فرقه

نامند، چنانكه قرآن نيز آنان را مؤمنين واجب است كه فقط خود را مسلمان بدانند و ب
  :فقط به همين نام خوانده و فرموده

﴿ ٰ ۡ ٱُكُم ُهَو َسمَّ  ]٧٨ :احلج[  ﴾َذاُل َوِف َهٰ لِِمَي ِمن َقبۡ ُمسۡ ل
  ».خداوند از پيش و در اين قرآن، شما را مسلمان ناميده است«

                                                           
هايي پرسود بوده است و اكثر آنان خود را نائب يا  مذاهب گوناگون براي مؤسسين و رهبرانشان دكان -1

يافتند. از جمله سه  كردند و از اين راه به ثروتي بسيار دست مي معرّفي مي ‡امور أئمه وكيل و قوام به
كتاب حاضر) هنگامي كه آن  201و  195حضرت كاظم (ر. ك. ص تن از وكالء و نُواب خاصِّ 

دادند، جمع كردند و چون امام در زندان شهيد  يان به نام امام ميحضرت در زندان بود، هر پولي كه شيع
و مذهب واقفيه را بنيان  شد، اينان منكر فوت او شدند و گفتند آن حضرت فوت نشده بلكه غيبت كرده

امامي نيست و هركس  نهادند و در امام هفتم توقّف كردند و مدعي شدند پس از حضرت كاظم
ب و فاسق است و بدين ترتيب تمام اموالي كه گرد آمده بود، خوردند و كنيزاني ادعاي امامت كند، كذّا

 كه از امام نزد ايشان بود، در اختيار گرفتند!
 ال واصفة ولو امتحنتهم ملاإمل أجد  يشيعت زُت : لو ميّ أبواحلسن يلقال ... « -  290روضه كافي، حديث  -2

م . إّهن يلغربلة مل يبق منهم إال ما كان  لو غربلتهمو األلف واحٌد  خلص من صتهم ملاين ولو متّح وجدهتم إال مرتّد 
 .»هه فعلُ ق قولَ من صّد  ام شيعة عيلّ نّ إ. نحن شيعة عيل فقالوا: كاألرائ عىلكوا طال ما اتّ 
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  ‡ ئّمةباب طبقات األنبياء والّرسل واأل -٦٠
است كه آقاي بهبودي فقط حديث سوم را پذيرفته و اين باب داراي چهار حديث 

را ضعيف و حديث سوم  4و  2و 1آورده و مجلسي حديث » صحيح الكافي«در كتاب 
ق شمرده است. به نظر ما كليني اين باب را تشكيل داده تا أئمه را در رديف انبياء را موثّ

ا باالتر از انبياء قلمداد خواهد با همين روايات ضعيف، آنان ر و رسل بياورد. بلكه مي
آوردن به  كند! در حالي كه يكي از اصول قطعي ايمان و مسلماني، حتّي براي امام، ايمان

. اگر امام باالتر از رسول بود در اين صورت ممكن نبود كه قرآن )٢٨٥ البقرة:(انبياء است 
را » رسل«ان به است ذكر نفرمايد ولي ايم» رسول«فضل از ارا كه » امام«كريم ايمان به 

   :در قرآن صريحاً متذكّر شود. چنانكه فرموده
﴿ ٰ ِ  ِبَّ َمنۡ لۡ ٱِكنَّ َوَل ِ وَ ٱَءاَمَن ب ۡ ٱِخرِ وَ ٱِم وۡ ۡلَ ٱَّ    ﴾نَ  ۧ لَّبِّيِ ٱِب وَ ِكَتٰ لۡ ٱئَِكةِ وَ َمَلٰٓ ل

 ]١٧٧ البقرة:[  
كتاب بلكه نيكي و نيكوكار آن است كه به خداوند و روز بازپسين و فرشتگان و «

  ».آسماني و پيامبران ايمان آورده است
   :و فرموده

ۡ ٱوَ ﴿ ِ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ َوَمَلٰٓ ٱُكٌّ َءاَمَن ب  ُنَفّرُِق َبۡيَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُكُتبِهِ  ۦئَِكتِهِ َّ
َحدٖ َ

َ
ّمِن   أ

 ]٢٨٥ البقرة:[  ﴾ۦۚ رُُّسلِهِ 
اند و  ايمان آوردهاش و پيامبرانش  مؤمنان همگي به خدا و فرشتگانش و كتب آسماني«

  ».[گويند] بين هيچ يك از رسوالنش تفاوت ننهيم
وات كذّاب و ضعيف بگويند ولي چون كليني آشنايي كافي با قرآن نداشته، هر چه ر

كند! اينك  در كتابش جمع مي »اخبار صحيح از امامان راستگو«پذيرد و به عنوان  مي
اند هوات او چه ارمغاني آوردببينيم در اين باب، ر:   

در نهايت ضعف و متن آنها بسيار معيوب  احاديثسند اين  - 4و  2و  1حديث  *
يل بن هس«يعني » ابو يحيي الواسطي«ي كه ناقلينش كساني از قبيل احاديثاست. البتّه 

                                                           
 .حيحة عن الصادقيناآلثار الص 
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كه از نقل روايات نادرست ابا ندارد و يا فرد واقفي مذهب نادرستي، موسوم به  »*زياد
»دگويد قرآن داراي  كه مي ـباشد » هشام بن سالم«حمقي به نام ايا  و» ست بن منصورر

كه راوي  ـ» امحزيد الشّ«كذّاب و يا » نانمحمد بن س«و يا  ـهفده هزار آيه بوده است 
المذهب باشد، بهتر  مجهول» محمد بن خالد«و  ـ )1(آميز و مخالف قرآن استغلو اخبار

  اين نخواهد بود! زا
عا مي اهلوات جاين ركنند كه امام صادق و رسوا اد انبياء چهار طبقه و  :فرموده

 :پرسيم رسد؟! مي يكي آن كه پيامبر است بر خودش و نبوتش به ديگري نمي :اند گروه
» نبي«سازد چرا او را  اش براي ديگران چيست و اگر ديگران را آگاه نمي پس فائده

شنود  بيند و آواي فرشته را مي در خواب مي دوم پيامبري كه [معارف دين را] نامند؟ مي
بيند و بر هيچ كس مبعوث نيست و خودش امامي دارد مانند  ولي او را در بيداري نمي

چنين پيامبري نيز براي  :گوييم امام او بود! مي كه حضرت ابراهيم حضرت لوط
گويد، در حالي  مردم، با نوع اول فرقي ندارد، وانگهي امام صادق قطعاً خالف قرآن نمي

 :، النمل167و  161 :الشعراء :(از جملهكه اين گفتة شما خالف بسياري از آيات قرآن است 
ول قوم خويش و مأمور ــوحضرت لوط الأقلّ رس و آيات ديگر) 133 :، الصافات56و  54

  هدايت و ارشاد ايشان بود.
د تا اينكه خداوند حضرت ابراهيم پيغمبر بود ولي امام نبو :گويد در خاتمة حديث مي

   :به او فرمود
 ]١٢٤ البقرة:[  ﴾اإِّنِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِمامٗ  ﴿
  ».دهم من تو را پيشواي مردم قرار مي«

   :آيا فرزندانم نيز امام خواهند شد؟ خدا فرمود: پرسيد و ابراهيم
ٰ ٱِدي َ َيَناُل َعهۡ ﴿  ]١٢٤ البقرة:[  ﴾لِِميَ لظَّ
  ».سدعهد من ستمكاران را نر«

                                                           
  است.» سهل بن زياد«او غير از 

 كتاب حاضر. 405. ر. ك. صفحه كنيم معرّفي مي 61او را قبل از بررسي باب  -1
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فاقد مقام امامت بود و بعداً به اين مقام نائل شد،  ابراهيمِ پيغمبر :خواهد بگويد مي
  !در نتيجه مقام امامت از مقام نبوت باالتر است

چنانكه در كتب  ـسبب شده كه علماي ما مغالطه كنند و  احاديثبدان كه اينگونه 
مدعي شوند كه حضرت ابراهيم  ـنويد ش راديو مي و يا در منابر و كنيد  زمان ما مطالعه مي

آمد، پس از آنكه به توفيق پروردگار از آزمونها و ابتالءات إلهي سرفراز و موفّق برون 
گرفت، واضح  قرار ﴾اإِّنِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِمامٗ ﴿ مخاطب مقام امامت برگزيده شد وبه

شده است، پس  ي وحي مياست كه به آن حضرت، قبل و بعد از بسياري از ابتالءات إله
آن حضرت در حالي كلمات إلهي را به اتمام رساند كه مقام شامخ نبوت را حائز بود، 

باشد. زيرا اين تحصيل حاصل و محال » نبوت«تواند  آيه نمي نبنابراين منظور از اي
ز از طبعاً مقامي باالتر از آن خواهد بود. خداوند ني از نبوت و ، ناگزير اين مقام غيراست

است و خداوند خود، ابراهيم را به  هتعبير فرمود» = عهد من ِديَعهۡ « آن مقام با لفظ
نيز بايد مانند پيامبر، معصوم و منصوب من عنداهللا » امام«مقام امامت نصب فرمود پس 

تواند كسي را به امامت برگزيند زيرا امامت عهدي است الهي و  باشد و غيرخدا نمي
نيست تا از طريق شورا و مشورت بتوان آن را حائز گرديد بلكه امري از امور مردم 

  كند نه مردم! خداست كه امام را تعيين مي
  گوييم:  براي آشكاركردن مغالطة آنان مي

نيز دربارة  شود. چنانكه حضرت علي گوييد كه به امام وحي نمي شما مي :أوال181ً
» = [خداوند] وحي را به او خاتمه بخشيد يحالو هبِ متَخَ« :پيامبر صريحاً فرموده

خداوند رسوالنش را  = ن وحيههم به مِ صَّ بعث اهللا رسله بام َخ «١٨٢ :و فرموده) 133البالغه، خطبة  (نهج
 ر) بشود با وحي خويش كه مخصوص ايشان ساخته بود (و ديگران را شامل نمي

 اخبارخبردادن و گفتن  صو نيز فرموده كه با رحلت پيامبر )144ة (خطب» نگيختا
  ).235(خطبة  .آسماني قطع گرديد

در كتاب » شيخ مفيد« اعتراف كرده كه 61مجلسي نيز در شرح حديث سوم باب 183
كه پس از  كه قائل باشد به اجماع و اتّفاق علماي شيعه هر« :گويد مي» وائل المقاالتأ«
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. از اين رو حتّي اگر )1(»شود، خطا كرده و كافر شده است به كسي وحي مي پيامبر اسالم
ت باشد، ربطي به ائمشيعه نخواهد داشت  ةفرض كنيم كه امامت در قرآن، باالتر از نبو

به امام  ـچنانكه خواهيم ديد  ـشود ولي  زيرا به اقرار شما به آن بزرگواران وحي نمي
معناي شيعي آن  را به قرآن مذكور در» امام«گر لفظ نتيجه ا شود. در حي ميقرآن و

عليه  ـچنين مستفاد خواهد شد كه چون حضرت ابراهيم  هسورة بقر 124بگيريم از آية 
از ابتالءات إلهي سربلند بيرون آمد، به مقامي رسيد كه به او وحي  ـالّثناء و ةآالف التحيّ 
  نشود؟!!
باالترين نحوة ارتباط خدا با بندة خويش است و الهام قلبي و » وتوحي نب« :ثانياً
است، پس چگونه ممكن است در مقامي » وحي نبوت«دون  . ارتباطي ما...ديدن و خواب

  ، وحي در كار نباشد؟!»نبوت«باالتر از 
قام نبوت و امامت بوده توأماً داراي م صاكرمپيامبر  :گوييد شما از يك سو مي :ثالثاً

چنانكه در  ـپس چرا  :پرسيم شود. مي به امام وحي نمي :گوييد سوي ديگر مي است و از
هنگامي كه مدتي به آن  ـسورة كهف آمده است  23و آية » ضحي«شأن نزول سورة 

حضرت وحي نرسيد و در وصول وحي تأخير رخ داد، پيامبر بسيار اندوهگين شد و اين 
  التر امامت كه فاقد وحي است، تلقّي نفرمود؟تأخير را به معناي عروج به مقام وا

، در حالي كه قدماي »نبوت«مقامي است باالتر از » امامت«بنا به ادعاي شما  :رابعاً
به اتّفاق علما « :فرمايد مي» عبدالجليل قزويني«اي نداشتند، چنانكه  شيعه چنين عقيده
  .)2(»تر است از درجة امامت درجة نبوت رفيع

كند كه در كتاب خدا، به  در قرآن، ثابت مي» امام«لعة موارد استعمال لفظ مطا :خامساً
گفته » إمام«عمال اويا به نامة  ـمؤمن و كافر عم ازا ـاعتبار مطاع و مقتدي بودن افراد 

   :شده است. چنانكه فرموده
                                                           

سفينة «همچنين رجوع كنيد به  ر.كفو أإليه فقد أخط ىوحيُ  نابعد نبيّ  حداً أ ن زعم أنّ علی أنه مَ  إلّتفاقا -1
 .638، ص 2، ج »البحار

 .57النّقض، صفحه  -2
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نَاَم نَدۡ يَوۡ ﴿
ُ
ٰ  ُعواْ ُكَّ أ  ]٧١ :اإلرساء[  ﴾ِمِهمۡ بِإَِم

  ».خوانيم أعمالشان فرا مي ةرا با ناممرم  ةروزي كه هم«
و منحصر به گروهي ، أعم از كافر و فاسق و مؤمن است »مردم«بديهي است كه 
خواستيم مستضعفين  گروهي امامي دارد. بدين سبب هم فرموده، ميخاص نيست و هر

   :قرار دهيم» امام«اسرائيل را  بني
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَنۡ ﴿ ئِمَّ

َ
ٰ لۡ ٱَعلَُهُم َوَنۡ  أ  ]٥ :القصص[  ﴾رِثِيَ َو

  ».آنان را پيشوايان و وارثان قرار دهيم«
   :اطالق كرده و فرموده» امام«و هم به رهبران كافر، 

يَۡمَٰن لَُهۡم َلَعلَُّهۡم يَنَتُهونَ ﴿
َ
ٓ أ َ ُهۡم  َة ٱۡلُكۡفرِ إِنَّ ئِمَّ

َ
 ]١٢ التوبة:[  ﴾فََقٰتِلُٓواْ أ

  ».د نيستند كارزار كنيدبا پيشوايان كفر كه پايبند عهد و سوگند خو«
   :و فرموده

ةٗ  ُهمۡ َنٰ وََجَعلۡ ﴿ ئِمَّ
َ
َ يَدۡ  أ ِ ونَ قَِيٰ لۡ ٱَم َوَيوۡ  لَّارِۖ ٱُعوَن إ َ يُنَصُ  ]٤١ :القصص[  ﴾َمةِ 

رستاخيز ياري  خوانند و روز مي دوزخ فرا آتشكه به را پيشواياني قرارداديم ايشان و«
  ».شوند نمي

گيرد،  مبناي عمل قرار مي تبعيت و حاظ آنكه مورد توجه وبه ل زغير انسان نيحتّي به 
   :اطالق شده است و فرموده »امام«

 ]١٢ :حقافاأل – ١٧ :هود[   ﴾ةً ا َورَۡحَ إَِمامٗ  ُب ُموَسٰٓ كَِتٰ  ۦلِهِ َوِمن َقبۡ ﴿
  ».كتاب موسي پيشوا و [ماية] رحمت بود آن از پيش«

   :گفته شده» امام«حتّي به نامة اعمال نيز 
حۡ َوُكَّ َشۡ ﴿

َ
بِيٖ  إَِمااٖ  ُه ِفٓ َنٰ َصيۡ ٍء أ  ]١٢ :يس[  ﴾مُّ

  ».ايم ابهام برشمرده چيز را در مكتوبي بي و هر«
  شود. جزاي هر كس بنا به آنچه در نامة اعمالش مضبوط است، تعيين مي زيرا پاداش و
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توان  شود و مي ماميه حاصل نمياآشكار است كه مقصود علماي  ،بدين ترتيب
فارغ از نبوت، مختص معصوم نيست، بلكه مختص به مؤمن هم » مامتا«فت كه دريا

  )1(نيست، چه رسد به معصوم؟!
در قرآن » نبوت«رساند كه  در قرآن مي» نبي«و » ماما«نحوة استعمال لفظ  :سادساً

چنانكه مشاهده شد، تقسيم شده است. از اين رو در قرآن » امامت«پذير نيست. اما  تقسيم
ما داريم ا» إمام ايمان و إمام كفر«يا » إمام نور و إمام نار«يا » إمام حق و إمام باطل«ريم ك
.. ..نداريم و هكذا» نبي كفر«داريم اما » نبي ايمان«نداريم، » رنا نبي«داريم ولي » نبي نور«

  .»نبوت«مقامي است واالتر از » إمامت«توان ادعا كرد كه  يپس نم
هنگامي كه به كلمات إلهي  اختيار نيست كه حضرت ابراهيم دليلي در :سابعاً

به بعد سورة انبياء چنين  51آزموده شد به پيامبري مبعوث شده بود، زيرا اگرچه از آية 
تحت نظارت إلهي بوده و مورد ارشاد و الهام  شود كه حضرت ابراهيم مستفاد مي

عا كرد كه آن حضرت قبل از اقامة دليل، قاطعا توان بي ا نميحقّ قرار داشت، امنه اد
به پيامبري مبعوث شده بود. چه بسيار پيامبراني كه در   ﴾...إِّنِ َجاِعلَُك ﴿ خطاب

اند، و  اند اما مدتي بعد مبعوث شده معرض ارشاد و الهام و كلمات الهي قرار گرفته
بود اما  با اينكه تحت نظارت الهي» طور«قبل از رفتن به  ل حضرت موسيثَالم في

به  لدر گهواره سخن گفت اما تا سنّ كه يا حضرت عيسي فرمان نبوت نيافته بود و
به خواست حقّ، در وجدان  :نبوت مبعوث نشد، از اين رو چه مانعي دارد كه بگوييم

مفيد  حقايقي ظهور كرد كه او را به انجام اعمال نيك و مطهر حضرت ابراهيم
را چنانكه بايد و شايد ادا كرد، توفيق وي در اين اعمال  دعوت نمود و چون آن اعمال

مة نبوساخته است.  ﴾...إِّنِ َجاِعلَُك ﴿ ت او بوده و او را آماده و اليق خطابمقد  

                                                           
مام إِ اهللا و إىل يمام داعإِ ا بر دو نوع دانسته: ر» امام«)، 215، ص 1كافي (ج  83خود كليني نيز در باب  -1
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» وحي«ايد! يعني نسبت بين  اي واضح به كار گرفته شما در ادعاي خود مغالطه :ثامناً
» مطلق صعموم و خصو«نسبت آن دو  ايد، در حالي كه گفته» تساوي«را » نبوت«و 

هر «توان گفت كه اين مسأله مصداقي است از قضية معروف  است. به زبان عوام مي
گا هر گردي گردو نيستردويي گو خواهيد هر گردي را گرد لي شما ميو» رد است، ام

  جلوه دهيد!
نبوت آري، به گواهي قرآن، گرچه نبوت بدون وحي متصور نيست ولي وحي بدون 

شد ولي تا پيش از اتمام  وحي مي كامالً ممكن است. گيرم كه به حضرت ابراهيم
ها،  كلمات إلهي به مقام نبوت بر همة مردم، مبعوث نشد. براي اينكه همچون بعضي

دليل سخن نگفته و مدعا را به جاي دليل، اظهار نكرده باشيم، به قرآن مجيد رجوع  بي
   :كنيم مي

 ر حضرت موسيداند كه ما اري و مسلمين در اين عقيده متّفقالف) يهود و نص
   :پيامبر نبود، اما قرآن تصريح دارد كه به او وحي شده است

وۡ ﴿
َ
ٓ َحيۡ َوأ ٰٓ  َنا َ ِ ّمِ ُموَسٰٓ  إ

ُ
نۡ  أ

َ
ۡر أ

َ
 ]٧ :القصص[  ﴾ِضعِيهِ أ

  ».كه او را شير ده وحي كرديمو به مادر موسي «
رَب) تمام فون حضرت  قرَق مسيحي و تمام فشيعه و سنّي توافق دارند كه حواري

   :اند، در حالي كه به آنان نيز وحي شده است پيامبر نبوده عيسي
وۡ  ذۡ ﴿

َ
َ َحيۡ أ ِ نۡ  َۧوارِّيِ لَۡ ٱُت إ

َ
 ]١١١ املائدة:[   ﴾َءاِمُنواْ ِب َوبِرَُسوِل  َن أ

  ».ام ايمان آوريد هكه به من و به فرستاد وحي كردميادآر هنگامي را كه به حواريون «
مقام شامخ نبوت باالتر است!  از» إمامت«مناقشه پذيرفتيم كه مقام  گيرم كه بي :تاسعاً

را حائز » نبوت«در اين صورت چگونه ممكن است فردي كه مقام مادون امامت يعني 
فائز گردد و سلسله مراتب كمال را طي نكرده بر » إمامت«نگرديده، به مقام باالتر يعني 

به عنوان عهد و منصبي » إمامت«لّة كمال بنشيند. حتّي در اين فرض نيز نيل به مقام ق
ميسر نيست و بايد منحصر به انبياء » نبي«نظر شما فوق نبوت است، براي غيرإلهي كه از 

اند. به همين  باشد كه واجد بيشترين قابليت و بالفاصله حائز واالترين مقام قبل از امامت
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توانند به مقام  اند نمي نظر شما كه به اعتراف خودتان مقام نبوت نداشته موردسبب ائمة 
  كنيد نائل شوند. سورة بقره ادعا مي 124ية آامامتي كه در 

تفضّلي است إلهي كه  ،نبوت ـو چه بسا يهود و نصاري ـ به اجماع مسلمين  :عاشراً
  ضاي لطف و رحمت حقّبه صرف عبادت و مجاهدت قابل تحصيل نيست، بلكه به اقت

شود و به اجماع  متعال بر بندگان و حكمت بالغة إلهي، به افراد معدودي اعطاء مي
اين تفضّل به كمال و نهايت رسيد و خاتمه يافت. قهراً  صاكرممسلمين، با بعثت پيامبر 

يز مام مردم ناسوه و اُلهي، احكام ااين افراد استثنائي عالوه بر إنباء خلق از تعاليم و 
مورد تمام انبياء صادق است، چه  از نبوت قابل انفكاك نيست و در اند و اين امامت بوده

 ـالبتّه وحي نبوت  ـباشد يا ساير انبياء. در واقع انبياء با وحي الهي  حضرت ابراهيم
سوه و امام امر هدايت و تعليم بندگان خدا، ااند و در  به امامت مردم منصوب شده

  .ه مأموريت دعوت ايشان را برعهده دارندكساني هستند ك
اند نسبت امامت  واستهفرماييد كه مغالطة دوم علماي ما آن است كه خ مالحظه مي

جلوه دهند، در حالي كه نسبت إمامت » عموم و خصوص من وجه«ت را الهي و نبو
 است. يعني هر رسولي، امام است و چنين نيست كه برخي از» تساوي«إلهي و نبوت، 

امامت  ه از تبعات نبوت است با نبوت وانبياء، امام نباشند و طبعاً امامت إلهي ك
بينيم كه به  خاتمه يافته و به ديگران قابل سرايت نيست. در قرآن نيز مي صاكرمپيامبر

شود و خدا انبياء از جمله حضرت لوط و اسحاق و  امام منصوب من عنداهللا، وحي مي
   :شده و فرموده و تصريح كرده كه به آنان وحي ميخوانده » امام«يعقوب را 

ةٗ  ُهمۡ َنٰ وََجَعلۡ ﴿ ئِمَّ
َ
مۡ َيهۡ  أ

َ
وۡ ُدوَن بِأ

َ
ٓ َحيۡ رِنَا َوأ  ]٧٣ :نبياءاأل[  ﴾ِهمۡ إَِلۡ  َنا

كردند و به ايشان  و آنان را اماماني قرار داديم كه [مردم را] به فرمان ما هدايت مي«
  ».وحي كرديم
   :خوانده و فرموده» امام«ز اسرائيل را ني و انبياء بني

ةٗ  ُهمۡ َنا ِمنۡ وََجَعلۡ ﴿ ئِمَّ
َ
مۡ َيهۡ  أ

َ
ْۖ ُدوَن بِأ وا ا َصَبُ  ]٢٤ :ةالسجد[  ﴾رِنَا لَمَّ

چون پايداري ورزيدند از ايشان اماماني قرار داديم كه [مردم را] به فرمان ما هدايت «
  ».كردند مي
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ضرت اسحاق و يعقوب) را بايد توجه داشته باشيم كه خداوند همين امامان (يعني ح
»خوانده و فرموده» نبي:   

ّٗ  ُقوَبۖ َق َوَيعۡ َحٰ إِسۡ  ۥٓ َنا َلُ وََهبۡ  ﴿ ُ  ]٤٩ :مريم[  ﴾اَنا نَبِيّٗ  َجَعلۡ َو
  ».به او (ابراهيم) اسحاق و يعقوب را بخشيديم و همگي را پيامبر قرار داديم«

خاتمه  صاكرمرمنصوص من عنداهللا با پيامب وب وكنم كه امامت منص مي تكرار
م پيشين را صريحاً در ماُلهي إيافت و إلّا چگونه ممكن است خداوند حكيم انبياء و أئمة 

وضوح،  قرآن نام ببرد أما أئمة آيندة أمت اسالم را بر عهدة حديث غدير بگذارد كه به
  )1(امثال آن بگذارد؟! حديث لوح جابر و وات كليني وعهدة ر مقصود نيست يا بروافي به

نظر نخواهد فرمود،  اگر أئمه را خدا نصب فرموده، قطعاً از معرّفي ايشان صرف
  خصوصاً اماماني كه سعادت أمت وابسته به شناخت و تبعيت آنهاست.

مقامي واالتر از نبوت نيست آن است كه خداوند » امامت«دليل ديگر ما بر اينكه 
   :دربارة همين امامان فرموده

رۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
بۡ َنا نُوحٗ لۡ سَ أ ٰ ا   ]٢٦ :احلديد[   ﴾َب ِكَتٰ لۡ ٱلُُّبوَّةَ وَ ٱَنا ِف ُذّرِيَّتِِهَما هِيَم وََجَعلۡ َر

را [به سوي بندگان خود] فرستاديم و در نسل آن دو  )2(و هر آينه نوح و ابراهيم«
  ».كتاب قرار داديم نبوت و

تر  درجة پايينش چگونه ممكن است كه خدا در مقام اظهار تفضّل و كرامت خوي
واالتر يعني امامت را كه درجات پيشين در آن مندرج كند، اما درجة يعني نبوت را ذكر

  است، ذكر نفرمايد؟!
بايست حضرت موسي  است نه معصوم و إلّا مي» عادل«، »ظالم«ديگر آنكه ناقض 

أقلّ به بعد) كه ال 140 :و الصافّات 87 :) و حضرت يونس (األنبياء16و  15 :صص(الق

                                                           
 شاهراه اتحاد.در اين موضوع ضرور است كه رجوع شود به كتاب شريف  -1
و همچنين تا پيش از بعثت، از  ـعليهما الصالة والسالم  ـظاهراً حضرت ابراهيم از نسل حضرت نوح  -2

 ).83: پيروان آن حضرت بوده است. (الصافات
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يك بار به سبب ظلم به نفس، به غفران إلهي نيازمند شدند، به عهد إلهي نائل نشوند، در 
  حالي كه چون آن دو عادل بودند، از نبوت و امامت إلهي برخوردار گرديدند.

مقامي است كه به افراد خاصي اختصاص ندارد و خداوند » وحي«اما امامت فارغ از 
مقام، تحريض كرده و فرموده از ذات أقدسش اين امامت را  بندگانش را براي نيل بدين

   :طلب كند
ِيَن َيُقولُوَن َربََّناٱوَ ﴿  ]٧٤ :الفرقان[  ﴾ُمتَّقَِي إَِماًماَنا لِلۡ َعلۡ جۡ ٱوَ ... .لَّ
  ».تقوي قرار ده اهل.. و ما را پيشواي ..گويند پروردگارا و كساني كه مي«

ه اين مقام واصل شود از انبياء واالتر و بديهي است اگر كسي با علم و مجاهدت ب
  برتر نخواهد بود.

از قرآن كريم معلوم  سورة بقره چيست؟ 124با توضيحات فوق بايد ببينيم معناي آية 
ة: البقر[ شود كه خداوند حكيم برخي از انبياء را بر بعضي ديگر برتري عطا فرموده مي
انبياء نيز  الهيِ امامت حوزة نبوت و كه توان دريافت همچنين مي و ]٥٥: رساء, اإل٢٥٣

  متفاوت بوده است.
 و كتاب و شريعت انبياء )1(برخي بر قوم خويش يا گروهي محدود مبعوث بودند

كه به اين گروه رسوالن مبلّغ يا رسل تبليغي نيز گفته  كردند، ديگر را تبليغ و تعليم مي
و  ـسالم اهللا عليهم  ـ.. ..)3(، از قبيل حضرت هود و صالح و شعيب و لوط و)2(شود مي

بعضي ديگر دارندة كتاب مخصوص بودند و رسالتشان محدوديت مكاني نداشت و 
  .شد تري را شامل مي حوزة وسيع مختص يك يا چند قوم نبوده است و

 يش از خطابپ با توجه به مطالب باال، حتّي اگر بپذيريم كه حضرت ابراهيم
چنانكه برخي از مفسرّين  ـداشته است، در اين صورت نبوت  ﴾...إِّنِ َجاِعلَُك ﴿

آن حضرت ابتداء بر پدر و خانواده و خاندان خويش و يا قوم و  :گوييم مي ـاند  فرموده
                                                           

 ).147بر كمتر از دويست هزار نفر مبعوث بود. (الصافّات:   »يونس«چنانكه حضرت  -1
 ».عقل منكر نص است«، فصل »حادشاهراه اتّ«به بعد كتاب  65ر. ك. صفحه  -2
 ).26تابع شريعت و كتاب حضرت ابراهيم بود. (العنكبوت:  »لوط«المثل حضرت  في -3
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شد و پس از اتمام كلمات الهي،  مردم شهر خود، مبعوث بود و امام آنها محسوب مي
اني از آن برداشته شد و عموميت يافت يعني محدوديت مك» ناس = مردم«نبوت وي بر 

المثل كسي را  ) امام و نبي قرار داد. فيلِلنَّاِس =خداوند متعال او را براي همة مردم (
فرض كنيد كه بخشدار بوده است ولي به سبب توفيقش در انجام وظائف، او را به مقام 

ولي  دهند، در نتيجه مسؤوليت او قبالً محدود به يك بخش بوده استانداري ارتقاء مي
إِّنِ ﴿پس از خطاب  اهللا حضرت خليل فرق نبوتشود.  اكنون تمام استان را شامل مي

انبياء، آن است كه امامت و نبوت انبياء ديگر محدوديت مكاني  با برخي از ﴾...َجاِعلَُك 
آن است كه امامت و نبوت  صاكرمداشته است. همچنين تفاوت نبوتش با پيامبر 

الوه بر عدم محدوديت مكاني، به لحاظ زماني نيز ع صحضرت ختمي مرتبت
اند. امامت انبياء  محدوديت ندارد و مردم (= ناس) تا قيامت مخاطب رسالت آن حضرت

» امام تقوي پيشگان«را  صاكرمنيز پيامبر  مطلبي است واضح و حضرت أمير
  ).116و  94(خطبة  »قیمام من اتّ إهو « :خوانده و فرموده
شوم كه از جمله شؤون پيامبران، شأن إنباء و إنذار ايشان است كه  ر ميمجدداً يادآو

بودن ايشان  شود و شأن ديگر انبياء، مقتدي و أسوه تعبير مي» نبوت«و » نبي«از آن به 
تعبير » مامتا«و » ماما«به  ـچنانكه در سطور گذشته ديديم  ـاست كه از آن در قرآن 

سورة بقره، اشاره به نبوت حضرت  124ر آية مذكور د» إمامت«شود. در نتيجه  مي
بودن آن حضرت است. چنانكه به  ، با نظر به شأن مقتدي و أسوهابراهيم
بزرگترين  اهللا از كه حضرت خليل ـشده كه به هدايت أنبياء سلف مرا صاكرمپيامبر

   :اقتداء نمايد و فرموده ـايشان است 
ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ِيَن َهَدى ٱئَِك أ ۖ ٱلَّ ُ ٰ فَ  َّ  )1(]٩٠ األنعام:[      ﴾َتِدهۡ قۡ ٱُهُم بُِهَد
ايشان كساني هستند كه خداوند آنان را هدايت فرموده، پس تو به هدايت آنان اقتدا «

  ».كن

                                                           
 بيان گرديده است. بودن حضرت ابراهيم  نيز أسوه و مقتديسوره ممتحنه  4در آيه  -1
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اثري  ،تفويض شده باشد» نبي«رآن از امامتي كه به عنوان عهدي الهي به غير ـو إلّا در ق
  نيست.

184123فوق را معرّفي  احاديثوات پيش از پرداختن به باب بعدي، مفيد است كه يكي از ر
امام  اصحابكه او را از  نام دارد امحأبوأسامه زيد الشّ 60كنيم. راوي روايت دوم باب 

 ياتش خرافي واوو ر ۀالاند. وي از غُ اند و او را تضيعف نكرده گفته إباقر و صادق
ضد قرآن است. خودش از خود تعريف كرده و مدعي است نامش در كتابي موهوم به 

! و بودن نامش در آن كتاب به معناي )1(آمده است» اليمين اصحابكتاب «نام 
إلينا ... .« :فرموده بودن اوست!! همچنين مدعي است كه حضرت صادق بهشتي

نماز مردم به سوي ماست. ميزان به دست  = ساب شيعتناالة وإلينا امليزان وإلينا حالّص 
حالي كه قطعاً امام خالف قرآن  . در)2(»ماست و حساب شيعيانمان بر عهدة ماست

داند و خطاب به  گويد و قرآن اين امور را مخصوص و منحصر به خداوند متعال مي نمي
   :فرمايد مي صاكرمپيامبر 
 ]٥٢ األنعام:[  ﴾ءٖ َشۡ  ِحَسابِِهم ّمِن َك ِمنۡ َما َعلَيۡ ﴿
  ».چيزي از حساب ايشان با تو نيست«

   :و نيز فرموده
ٓ إِنَّ إَِلۡ ﴿  ]٢٦ :ةالغاشي[  ﴾َنا ِحَساَبُهمُثمَّ إِنَّ َعَليۡ  ٢٥ إِيَاَبُهمۡ  َنا
همانا بازگشت ايشان به سوي ماست آنگاه همانا محاسبة [اعمالشان] بر عهدة «

  .»ماست
  .شعراء 113سورة انعام و  69و نيز آية 

                                                           
و » جامعه«و » جفر«يا » سمط«يا » ناموس«يا » اصحاب يمين«بودن كتبي از قبيل   ما در باره كذب -1

 كتاب حاضر. 587ايم. ر. ك. صفحه  كافي سخن گفته 98مصحف فاطمه و.... در باب 
 .286شّي، چاپ كربالء، ص ك رجال -2
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موجب شفاي هر  استعمال تربت امام حسين :گويد اين مرد فاسدالعقيده مي
! در حالي كه استعمال خاك خالف اصول بهداشت و اگر منظور از )1(بيماري است

كاذيب است كه سبب ا، در اسالم حرام است. امثال اين )2(استعمال، خوردن آن باشد
ضد علم بپندارند. وي روايت كرده خرافي و  اطّالع، اسالم را ديني مشود مردم ك مي
(؟!!) اش آيندهرا زيارت كند گناهان گذشته و  كه نيمة شعبان مرقد امام حسينهر

ور كنيز از اوست. وي در خبر مذ 165باب مفتضح  56. همچنين خبر )3(شود آمرزيده مي
عي است كه امام صادقمد از عذاب  برخالف قرآن فرموده ما روز قيامت شيعيان را
كتاب  264همچنين روايت صفحه  نعوذ باهللا من هذه اخلرافات.كنيم!  لهي كفايت ميا

  .حاضر نيز از اوست

  ثوالمحدَّ  يّ باب الفرق بين الّرسول والّنب -٦١
هنگام مطالعة اين باب بسيار افسرده و ناراحت شدم زيرا روايت اول و چهارم باب 

تحريف قرآن است. متأسفانه كليني و امثال او  صريح در 112مذكور و روايت دوم باب 
تراشند و به أئمة  اي از قرآن را به صورت محرّف نقل كرده و براساس آن چيزها مي آيه

دهند. ديگر آنكه مقصود از اين روايات آن است كه فرق امام با نبي و  مظلوم نسبت مي
  .شود از اين روايات حاصل نمياي  رسول را معلوم سازد، اما چنانكه خواهيم ديد، نتيجه

چهار حديث است كه آقاي بهبودي فقط حديث سوم را بدان كه اين باب مشتمل بر
صحيح دانسته اما مجلسي حديث اول و سوم را صحيح شمرده و حديث دوم را مجهول 

  و چهارم را ضعيف دانسته است.

                                                           
 .5، حديث شماره 410و 409(باب استحباب االستشفاء بتربة الحسين...)، ص 10ج وسائل الشيعة، -1
 412و  411(باب استحباب االستشفاء بتربة الحسين) صفحه  10رجوع كنيد به وسائل الشيعة، ج  -2

 .222و  221، صفحه 2و مستدرك الوسائل (چاپ سنگي) ج  14و  11حديث 
 .6و  5حديث  366(باب تأكّد استحباب زيارة الحسين...)، ص  10وسائل الشيعة، ج  -3
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است و » رقياحمد بن محمد ب«دو روايت با اينكه راوي هر -4و  1حديث  *
 )1(كه داللت بر تحريف قرآن دارد احاديثاز جمله همين  ـروايات او قابل اعتماد نيست 

  !اما مجلسي، حديث اول را چنانكه گفتيم صحيح قلمداد كرده است ـ
185ان بن كثير الهاشمينيز  4وات حديث يكي از ربن حس وي  .است ابوالحسن علي

بنا به آنچه در كتب  )2(تصريح كرده» هاشم معروف الحسني«واقفي است و چنانكه 
خود را از قول عمويش  احاديثفاسد االعتقاد بود و غالباً » انبن حس علي«رجال آمده 

 165گويد، به عنوان نمونه وي يازده حديث باب مفتضح  مي» الرحمان بن كثيردعب«
كتابي به  )3(نقل كرده است. چنانكه قبالً نيز اشاره شد» حمانعبدالرّ«كافي را از عمويش 

هيچ ارتباطي به » غضائري«دارد كه سراسر كذب است و به قول » تفسير الباطن«نام 
عي است كه اند. اين كذّاب مد ضعيف شمرده بسيار اسالم ندارد. علماي ما او را غالي و

عمران منظور از آيات محكم، أئمه و منظور از آيات متشابه، خلفاي  سورة آل 7در آية 
  مجهول الحال است.» علي بن يعقوب الهاشمي«ديگرند!! راوي ديگر اين روايت 

سورة حج  52آية  امام :گويند مي 112هر دو حديث اين باب و حديث دوم باب 
ٓ ﴿ :را چنين تالوت كرده است رۡ  َوَما

َ
َ نَِبٍّ  َك مِن رَُّسولٖ لِ َنا ِمن َقبۡ َسلۡ أ  ﴾والَ محدث َو

  ».پيش از تو هيچ رسول و نبي [و محدثي] نفرستاديم!!«
ه تال هذ(= تالوت نمود  :گويد گويد آيه را تفسير فرمود بلكه مي توجه فرماييد كه نمي

ما چنين  قراءتقربانت گردم  :گفتم :گويد و حتّي در حديث چهارم، راوي مي اآلية)
كه اگر منظور امام تفسير آيه بود، گفتن چنين سخني از جانب راوي . در حالينيست

به » ثمحد«تر اينكه  لزومي نداشت. امام نيز نفرموده كه منظورم تفسير بوده است. مهم
و  خواهد نوع سومي را بيان كند  ول است و ميرس تصريح روايت، غير از نبي و غير از

د بگويند منظور امام تفسير و يا بيان مصاديق آيه است. حتي توانن متعصبين دكاندار نمي
                                                           

 اند. آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«است و هر دو » احمد برقي«نيز  112راوي روايت دوم باب  -1
 .194الموضوعات في اآلثار واألخبار، صفحه  -2
 كتاب حاضر. 49ر. ك. صفحه  -3
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رود كه  احتمال مي :گفته شده :نويسد در شرح اين حديث مي» مجلسي«مروج الخرافات 
حتمال بسيار اين ا :گويم بيان معناي آيه بوده است. من مي» ثدحم«مقصود از ذكر لفظ 
ايم كه  تر از اين آورده ي صريحاخبارنوار) بحاراأل= كتاب بزرگمان ( بعيد است. ما نيز در

اين كلمه در قرآن موجود بوده و هيچ بعيد نيست كه قسمتي از قرآن از آنچه عثمان 
اين  :گويد نيز مي 112آوري كرده است، افتاده باشد!!! و در شرح حديث دوم باب  جمع

ث«خبر داللت دارد كه    )1(اند!!! رآن ساقط كردهدر قرآن بوده اما آن را از ق »وال ُحمَدَّ
ب او قرآن چه قصدي داشته است؟ به مقلّ كليني با آوردن اين روايات ضددين متعص

اند كه با  كنند؟ آيا قرآن نخوانده م از او تعريف و تمجيد ميچه بايد گفت كه داي
   :خداوند فرموده )2(تأكيدات بسيار

ۡلَ إِنَّا َنۡ ﴿ نَّا َلُ ّلِكۡ ٱا ُن نَزَّ  ]٩ :احلجر[  ﴾فُِظونَ لََحٰ  ۥَر 
  ».فرستاديم و همانا ما خود حافظ آنيمهمانا ما قرآن را فرو«

كه كنند، در حالي معرّفي مي دانم چرا كليني يا مجلسي خود را دوستدار علي نمي
د به موافقت و اند زيرا قرآني كه در زمان عثمان نوشته شد، مؤي واقعاً دشمن آن حضرت

» تابشي از قرآن«مقدمة تفسير  7بوده است و چنانكه در فصل  تأييد حضرت علي
و به تأييد و اشارة آن حضرت، قرآن را  ايم، عثمان با رأي اميرالمؤمنين گفته
اهللا,  ,اسا النّ أّهي « :فرمود مي شنيدم علي :گويد مي» سويد بن علقمه«آوري كرد.  جمع
ن أصحاب مِ  ن مالءٍ اهللا ما حّرقها إال مِ  اق املصاحف فورّ أمر عثامن وقولكم ُح  يف اكم والغلوّ اهللا إيّ 

اي مردم، خداي را پروا كنيد، خداي را  =.. ..ما رأيَت  عمَ نِ  :فقلنا  ...نا.عَ َمجَ  صرسول اهللا
ها مگوييد. به  روي دربارة عثمان بپرهيزيد و او را سوزانندة مصحف پروا كنيد و از زياده

نكرد مگر به [اشارة] بزرگاني از اصحاب رسول خدا سوگند عثمان بدين كار اقدام 
  .الخ..» .... گفتيم چه رأي خوبي!... او ما را جمع كردصخدا

                                                           
= در قراءت  ‡هل البيتأقراءة  إنام هو يف» وال حمّدث«نيز نوشته است: قوله » كافي«متأسفانه محشّي  -1

 ).176، ص 1(اصول كافي، ج وجود داشته است!! » وال محدث« ‡اهل بيت
 .782 و كتاب حاضر،» شاهراه اتّحاد«كتاب  108اين آيه رجوع كنيد به حاشيه صفحه باره در -2
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 شد، محال بود كه علي ديگر آنكه اگر واوي در قرآن كريم پس و پيش مي
ل خود به اين موضوع شديداً اعتراض نكند. شما كه ب و رسايطَسكوت فرمايد و در خُ
از خلفاء  چگونه است كه علي :دانيد، بگوييد مي م عليخطبة شقشقيه را كال

  اي به اين مسألة بسيار مهم نفرموده؟ شكوه كرده ولي حتّي اشاره
را براي دفاع از جان  -عليهما السالم - يننكه حس كرّار ربه نظر ما حضرت حيد

زند عزيزش داد، با دو فر عثمان به منزل وي فرستاد، اگر كمترين تغييري در قرآن رخ مي
ترديد آن حضرت  ورزيدند و بي به قلم و قدم از هيچ جانفشاني در اين راه دريغ نمي

داشت. آن بزرگوار  مبارزه در راه دفاع از قرآن را بر جنگ با معاويه و خوارج مقدم مي
اي به حدوث كمترين تغييري در قرآن نفرمود و إال  در زمان حكومتش كمترين اشاره

كه گماشت. در حالي الح قرآن همت ميالمال را بازگرداند، به اص ال بيتقبل از آنكه امو
بينيم آن حضرت مكرّر مردم را به فراگيري و تبعيت همين قرآني كه  البالغه مي نهجدر 

  آوري نموده، سفارش فرموده است. عثمان جمع
كه احاديث آن را نيز در همين ـ  112ديگر اشكال بزرگ احاديث اين باب و باب 186

كنيم ـ اين است كه با ختم وحي سازگار نيست و نوعي وحي را براي  جا بررسي مي
اين كتاب (ص  60كند درحاليكه به اعتراف علماي ما ـ چنانكه در باب  امام ثابت مي

م و معارف شرعي به هركس پس شود. زيرا وحي احكا ايم ـ به امام وحي نمي ) گفته396
به معناي عدم ختم نبوت است. اما اين روايات ادعا دارند كه امام  صاز پيامبر اكرم

كند. اين همان وحي است كه فقط  شنود و از او كسب خبر مي صداي فرشته را مي
اند. زيرا در وحي، رؤيت ملك شرط نيست و به تصريح قرآن  اسمش را ذكر نكرده

شنيدند و ارتباط ايشان با عالم  اند و فقط صدا مي ديده انبياء ملَك را نميبسياري از 
  فرمايد:  ملكوت از وراي حجاب بود. قرآن مي
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ن يَُكّلَِمُه ﴿
َ
َّ وَحۡ ٱَوَما َكَن لِبََشٍ أ ِ ُ إ وۡ َّ

َ
ٓ  ًيا أ وۡ  يِٕ ِمن َوَرا

َ
ٗ يُرۡ  ِحَجاٍب أ  ِسَل رَُسو

َ  ۦنِهِ َفُيوِحَ بِإِذۡ  ٓ َما ي ۚ َشا ٌّ َحِكيم ۥإِنَّهُ  ُء ِ  ]٥١ :وریالّش [  ﴾َ
هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن گويد مگر با وحي و اشارت يا از فراسوي «

اي كه به اذن او آنچه را كه [خدا] بخواهد و حي نمايد، به  حجاب يا بفرستد فرستاده
  ».راستي كه او واالمرتبت و حكيم است

شنيد. پس اين ادعا كه أئمه فقط  فقط صدا مي اهللا يمحضرت كل ،به عنوان مثال
د ولي نبي نيستند ادعايي باطل است كه با ختم وحي و نبوت سازگار نشنو صدا مي

نيست. زيرا صرف شنيدن صدا نيز از انواع وحي است، خصوصاً كه فرشته به امام 
ث=( نبوت  ن همان رسالت وگويد و اي حكام شرعي را نيز ميا) مسائل اعتقادي و ُحمَدَّ

كند. به همين سبب در روايت  است و با تغيير اسم يا عدم ذكر اسم، مسمي تغيير نمي
گويد، سؤال  سخن مي» محدث«راوي پس از شنيدن اينكه فرشته با  )1(112پنجم باب 

مانند » محدث«نه بلكه  :يردگ پيامبر است؟! و پاسخ مي» ثمحد«گويي  پس مي :كند مي
(كه به آصف بن برخيا مشهور است) و دوست حضرت  حضرت سليماندوست 
: :گوييم معروف است) و ذوالقرنين است. مي» خضر«(كه در ميان مردم به  موسي  أوالً

اند به دوران قبل از ختم نبوت در حالي كه بحث ما دربارة  اين گونه افراد همگي متعلّق
  دوران پس از وحي و نبوت است.

ا از  اقرآن كه ذوالقرنين را كه متعلّق بـه گذشـته اسـت، معرّفـي فرمـوده      چرا  :ثانياً مـ
و منصوب من عنـداهللا، خـودداري نمـوده و شـما ناچـار      » محدث«عرّفي أئمه به عنوان م

  ايد براي وصول به مقصود، قرآن را تحريف شده جلوه دهيد؟ شده
ان ـبه دربار سليمدة تخت ـآورنبه بعـد) و  65عبدصالح سورة كهف (آية  :ثالثاً
ناس) = بر مردم (» ثمحد«) نه به عنوان نبوت و امامت و نه به عنوان 40(النّمل: 

» طالوت«به بعد) نيز مانند جناب  83 (الكهف:» ذوالقرنين«اند. جناب  همبعوث نبود
                                                           

نيز ذكر شده و راوي آن يكي از  111روايت مذكور به صورت مختصر به عنوان روايت چهارم باب  -1
 شمرده است!» حسن موثق«است. ولي مجلسي آن را » حسين بن سعيد«غُالة موسوم به 
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بر مردم قيادت داشت و به عنوان معلّم شريعت وحكمت » كلم«) به عنوان 247 :ةالبقر(
و دليلي نداريم كه جناب طالوت يا ذوالقرنين يا آصف بن برخيا،  ،م مبعوث نبودبر مرد

اند و قياس أئمه با  اند. در نتيجه اينها همگي از بحث ما خارج شنيده صداي فرشته را مي
  الفارق است. ايشان قياس مع

، كه براي أئمه )1(112مشكل ديگر اين گونه روايات و از جمله حديث دوم باب 
ميراعاي ارتباط با فرشته و علم غيب دارند، مخالفت آنهاست با كالم حضرت اد  كه

. و حضرت )2(خاتمه يافته است اكرمآسماني با رحلت پيامبر  اخبارفرموده وحي و 
  گويد. يقيناً بر خالف جد بزرگوارش سخن نمي دسجا

آن است كه عالمتي  )3(112رم باب حديث چها و 61ايراد حديث چهارم باب 187
اگر كسي اعالم كند كه  :گوييم ي شنيدن صداي فرشته ذكر كرده است! ميده برافاي بي

ام و بر اثر آن به من حالت وقار و سكينه مستولي شده و معلوم  من صدايي شنيده
 ك بوده است، بايد بپذيريملَك نازل شده و صداي مذكور صداي مشود كه بر من ملَ مي

و او را امام منصوب من عنداهللا بشماريم؟! اين هم شد دليل؟! حاشا كه امام چنين سخني 
  بگويد.
  را داراست. 4و  1مجهول است و متن آن همان عيوب حديث  - 2حديث  *
احمد «انصاف نقل كرده و راوي ديگر آن  بي» حولا«حديث فوق را  - 3حديث  *
اعتبار روايت كرده و ديگر  بي» برقي«ن را نيز همي 112است. حديث سوم باب » برقي

                                                           
 است.ضعف آن تصريح كردهبه اند ومجلسي را صحيح ندانسته112حديث دوم باب» محمدباقر«هردو -1
بام  )133(خطبه َخَتَم به الوحی ) 235البالغه، خطبه  (نهج امءة واألنباء وأخبار الّس بوّ .. من النّ .كانقطع بموت -2

 كتاب حاضر. 371). رجوع كنيد به صفحه 144(خطبه  خّصهم به من وحيه
اند و به قول مجلسي حديث مذكور  را صحيح ندانسته 112ارم باب حديث چه» محمدباقر«هر دو  -3

 است.» مرسل«
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حديث را صحيح  دو هر» محمد باقر«اما هر دو  )1(است» يعقوب بن يزيد«ناقل آن 
  اند! شمرده

براي اطّالع از امور » ثمحد« :فرموده مدعي است كه حضرت باقرالعلوم» أحول«
بيند و در خواب نيز  شنود ولي او را نمي يغيبي فقط صداي فرشته را م اخبارشريعت و 

براي كليني نقل » د بن يحييمحم«خبر كه  اين :گوييم مي منامه). يفيری  ال= (بيند  نمي
روايت كرده و در » محمد بن يحيي«كه آن را هم  105باب  6كرده معارض است با خبر 

 14حديث  در خواب از مرگ خويش مطلع شده و مخالف است با آنجا امام رضا
كه جانشين حضرت كاظم در خواب به او معرّفي گرديده و مخالف است با  119باب 

كه امام رضا در خواب از رفتن به حمام نهي گرديد و در  178باب  9و  8حديث 
  آگاه شد.» هارون بن مسيب«خواب از شكست 

امام) محدث (=  :گويند مي 112اين باب و حديث چهارم باب  احاديثديگر آنكه 
 6و  3و  2و  1حديث  150شنود، اما در باب  بيند و فقط صدا مي فرشته را نمي

دهد و بر بازو  آيد و به أئمه قبل از مقاربت با همسرشان شربتي مي  اي مي فرشته :گويد مي
كه آنها  154نويسد و در باب  اي از قرآن مي و يا ميان دو چشم امام در زمان نوزادي آيه

آيند و با آنها  نقل كرده مدعي است كه فرشتگان به خانة أئمه مي» د بن يحييمحم«را نيز 
آنها متّكاي خود را رِ كنند و أئمه از پ كنند و گاهي جا را براي آنها تنگ مي مصافحه مي

آورد و فقط صداست  آيا فقط صداي مالئك است كه شربت مي :پرسيم كنند!! مي ر ميپ
جا را تنگ مي كند و ه مصافحه ميكه با أئم شود. اين  رهايش متّكا پر ميسازد و با پ

  سازد. روايات داللت بر تجسم و تجسد مالئكه دارد و جسميتشان آنها را قابل رؤيت مي
آشكار است. اما شگفتا كه  112و  61با توجه به مطالب فوق بطالن روايات باب 

با  يف شمرده، پذيرفته ورا كه مجلسي ضع 112آقاي بهبودي حديث نخست باب 
                                                           

ايم. اوهمان است كه روايت كرده هر كس روز  معرّفي كرده 301را در صفحه » يعقوب بن يزيد« -1
كرده باشد!! (وسائل  عاشورا مرقد سيدالشّهداء را زيارت كند گويي كه خدا را در عرش الهي زيارت

 .1، حديث 372و  371، كتاب الحج، أبواب المزار وما يناسبه)، ص 10الشيعة، ج 
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را  112آورده است! مجلسي روايت پنجم باب » صحيح الكافي«در كتاب  94شمارة 
  موثّق شمرده است. نحس )1(چنانكه گفتيم

فرق امام با رسول و نبي معلوم  112و  61مخفي نماند كه از روايات دو باب 
وده كه استنباط اعتراف نم 61م باب در شرح حديث سو» مجلسي«شود و حتّي  نمي

و نيز جمع ميان اين روايات كه بيشتر آنها را در كتاب  اخبارتفاوت امام با نبي از اين 
ز رعايت جاللت خاتم ايم، در نهايت دشواري است و ما ج آورده» بحاراألنوار«

اند و عقل ما به فرقي ميان نبي و  دليلي نداريم كه چرا أئمه را نبي ندانسته صاألنبياء
  يابد! ام دست نميام

  باب أّن الحّجة التقوم هللا علی خلقه إال بإمام -٦٢
، مجلسي اين باب چهار حديث داراست كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته

سوم را مجهول شمرده اما حديث اول و چهارم را صحيح نيز حديث دوم را ضعيف و
  !دانسته است

 ر كرده مخالف قرآن و كالم اميرالمؤمنينعنواني كه كليني براي اين باب اختيا
 ـ. حضرت علي نيز )165 (النّساء:بعد از رسل حجتي نيست است. زيرا قرآن كريم فرموده 

ما، حجت خداوند [بر بندگان] پايان پذيرفت  با پيامبر :فرموده ـ)2(ايم چنانكه قبالً نيز گفته
 86بر شما حجت گرفته است (خطبة خداوند قرآن را  :و فرموده) 91البالغه، خطبة  (نهج

أرسله بحجة « :) و فرموده183قرآن حجت خدا بر خلق اوست (خطبة  :) و فرموده176و 
). بنابراين 161(خطبة » خداوند پيامبر را با حجتي بسنده [به سوي خلق] فرستاد = كافية

ت را معرّفي كرده و ديگر نيازي نيست كه رال براي الح وات ضعيف و مجهولشرع حج
چه بخواهند به اسالم بيفزايند يا از هر..» .مامقال اإل«و به عنوان  مسلمين حجت بياورند

  آن بكاهند!
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: حجت خدا بر خلق گويد سه خبر از چهار خبر اين باب مي -3و  2و  1حديث  *
عالوه بر مخالفت با  اخبارم نخواهد شد مگر با امامي كه شناخته شود! عيب اين قاي

امام در صورتي حجت است كه شناخته شود، در نتيجه اگر  :گويند ن است كه ميقرآن، آ
شناسيم و به  هاست كه ما حجت را نمي شناخته نشود، حجت نيست، پس اكنون كه قرن

ت بر ما تمام ز نام چيزي از او نمياو دسترسي نداريم و جنشده و بايد  دانيم، حج
، القاء همين مسأله اخباربكنيم؟!! آيا مقصود اين كار دلمان خواست سرگردان باشيم و هر

ة اهللا علی حّج «كس خواست خود را ه نيست كه هربوده است؟ وانگهي اين كاري موج
كتابش معرّفي فرمايد نه آنكه است بايد خدا در» ت اهللاحج«بخواند. اگر امام  »عباده

م وات معلوم الحال كليني بگويند! جالب است كه از سه خبر مذكرم و سوور، حديث دو
ماند خبر أول كه نخستين راوي آن را  را حتّي مجلسي صحيح ندانسته است. باقي مي

  كنيم تا وضع آن نيز معلوم شود. معرّفي مي
 ةُغالي بلكه ركن را اكثر علماي رجال ضعيف و غال قّيأبوسليمان داود بن كثير الر188َّ

شود. نجاشي  اند. غضائري او را فردي فاسدالمذهب خوانده كه به اوتوجه نمي شمرده
ضعيف است و » داود رقي«نقل كرده كه » أحمد بن عبدالواحد«هم خود فرموده و هم از 

اند.  كنند. كشّي و شهيد ثاني و علّامة حلي دربارة او چنين گفته غُالة از او روايت مي
زمان ما به  ةُغالبينيم يكي از  اند زيرا امروز نيز پس از هزار سال مي چه خوب گفته واقعاً
كتابي  249ناميده در صفحه » آيت اهللا العظمي«كه خود را » سيدابوالفضل نبوي قمي«نام 

كه مملو » خرائج راوندي«نوشته براي تأييد خرافات خود از » أمراء هستي«كه به نام 
وآميز، از داود رقّي نقل كرده كه امام صادق فرمود: اگر ما نبوديم است از مطالب غل
  !!)1(داد شد و ميوه نمي ها سبز نمي گرديد درخت نهرها جاري نمي

اعتبار آن را نقل كرده، خبر واحد است كه  بي» برقيِ«حديث چهارم كه  - 4حديث  *
ق و بعد از خلق حجت پيش از خلق و با خل :گويد معناي صحيح ومفيدي ندارد و مي
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پيش از خلق براي كه و به چه منظوري و همچنين پس از خلق يعني  :پرسيم است! مي
  چه؟!

 كنُت « :اند كه فرمود ساخته صاين خبر مشابه حديثي است كه از قول رسول خدا
بين آب و گل بود، پيامبر  من آن هنگام كه حضرت آدم = وآدم بني املاء والطني اً نبيّ 

اي  ري او چه فائدهدر آن زمان براي كه و براي چه پيامبر بود؟ و پيمبراستي »! بودم
بني املاء « :گفت خبر حديثش را غلط بافته زيرا بايد مي اين جاعل اين رداشت؟ عالوه ب

بين الماء و الطّين معني ندارد بلكه  :خود آب دارد و گفتن» لطين = گ«زيرا » والّرتاب
  .وآدم يف الطني كنُت نبّيا :بافت بايد چنين مي

  تخلو من حجة باب أن األرض ال -٦٣
اين باب داراي سيزده حديث است كه آقاي بهبودي فقط حديث اول و دوم را 

 10و  8و  7و  3را ضعيف و  13و  12و  9و  6و  4صحيح دانسته است. مجلسي حدي 
  .را صحيح شمرده است 5ق و را حسن موثّ 2را حسن و  1و حديث  را مجهول 11و 

كه فاضل جزائري او را ضعيف شمرده و فردي » حسين بن أبي العالء« -1* حديث 189
اند، مدعي است كه امام  كه علماي رجال دربارة او اختالف كرده )1(الحال است مجهول
ماند و اگر در يك زمان دو امام باشد يكي ساكت  فرمود: زمين بدون امام نمي صادق
گوييم: اين افتراء بر امام است و قطعاً امام چنين سخني نگفته است. زيرا  اهد بود! ميخو
 مدتي قبل از پيامبر يعني در عصر جاهليت امامي نبوده و پيش از حضرت آدم ً:أوال

   امام بوده است و درهم فرونريخت. خداوند فرموده: نيز زمين بي
ٓ  قَدۡ ﴿ ُ  َءُكمۡ َجا ٰ  َلُكمۡ رَُسوُلَا يُبَّيِ َ ٖ َفۡتَ  َ  ]١٩ املائدة:[  ﴾لرُُّسلِ ٱّمَِن  ة
  ».كند فرستادة ما پس از دوران نبودن پيغمبران نزد شما آمده و برايتان بيان ميفرو«

  پس چرا در دوران فترت كه حجتي نبود، زمين باقي ماند؟
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وف و مر به معرااگر دو امام همزمان باشند چرا بايد يكي ساكت باشد؟ مگر  :ثانياً
و تعليم مردم بر او واجب نيست؟! در زمان حضرات داود و  اهلنهي از منكر و ارشاد ج

بارة  كه هر دو پيامبر بودند، در ماجراي قضاوت در −عليهام الصالة والسالم− سليمان
نطاكيه ا) در 79و  78 ت سليمان اظهار فرمود (األنبياء:تر را حضر زراعت، رأي درست

) 20-13: كردند (يس همراه يكديگر ارشاد خلق و تعليم شريعت ميگانه  نيز مرسلين سه
  و هيچ يك ساكت نبودند.

روايت  183اگر كليني به اين روايت معتقد بوده پس چرا در حديث اول باب  :ثالثاً
كه امام قائم خود آن حضرت بود، ارشاد  كرده كه در زمان  امامت حضرت علي

ط امام حسن ت امامت گويندة تلقّي ميثبِخلق و كاري كه از نظر سائل، مشد، توس 
  انجام گرديد و آن حضرت ساكت نبود؟ و چرا پدرش كار را به او ارجاع فرمود؟

مدعي  ـ )1(ايم كه قبالً با او آشنا شده ـفطحي مذهب » اسحاق بن عمار« -2حديث  *
تا اگر مؤمنين زمين از امام خالي نخواهد بود  :فرمود مي است كه شنيدم امام صادق

ايند با ايشان مخالفت كرده و آنها را [به حالت صحيح] بازگرداند و زچيزي [بر دين] بيف
پس در اين صورت امام  :گوييم اگر چيزي از دين بكاهند، بر ايشان تكميل نمايد. مي

يك ست كه صدها مذهب كه هرها ا ا مدتمانبايد غيبت كند و هميشه بايد حاضر باشد. 
ما امامي كه دين را به ابدعت و خرافات است در ميان مسلمين رواج يافته،  مملو از
صيل آن بازگرداند، وجود ندارد و اگر وجود دارد چرا اين وظيفه را اصلي و احالت 

دهد و حقّ را اظهار ننموده و مردم را به راه خدا دعوت نكرده و حالل و  انجام نمي
  كند؟! حرام را بيان نمي

  .حديث نيز وارد است شكاالت حديث دوم بر اينا - 3حديث  *
ششم به بعد اين باب، داراي همان اشكالي است كه در  احاديثمتن حديث چهار و 

  .ايم نقد حديث اول گفته
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كرد،  گذارد كه اگر چنين نمي م نميخداوند زمين را بدون عال :گويد مي - 5حديث  *
امام است كه قرون متمادي » معال«نظور از اگر م :گوييم شد. مي حقّ از باطل شناخته نمي

است مردم به امام دسترسي ندارند و  اگر شناخت حقّ از باطل منوط به وجود و حضور 
غيرمعصوم است، » معال«حجت و امام است پس غيبت وي موجه نيست و اگر منظور از 

تها قبل از امام اين گونه علماء مد :گوييم مي ،تواند حقّ را از باطل تمييز دهد كه مي
  اند، در نتيجه وجود امام ضروري نبوده است. غائب، وجود داشته

كنند و سنداً و متناً  فوق را بيان مي احاديثباب مضمون  اين احاديثساير 
و حديث سيزدهم را در  305اند. حديث هشتم و دهم اين باب را در صفحه  معيوب
  ايم. بدانجا مراجعه شود. بررسي كرده 151صفحة 

  األرض إال رجالن لکان أحدهما الحّجة فيه لو لم يبق باب أنّ  -٦٤
هيچ يك را صحيح » محمدباقر«اين باب مشتمل است بر پنج حديث كه هر دو 

گفته را مجهول  5را مرسل و  3را ضعيف و  4و  2و  1اند! مجلسي حديث  ندانسته
الحال است.  را روايت كرده مجهول 4و  2و  1ث كه حدي» حمزه بن الطّيار«است. 

چه در شود كليني هر مجهول است معلوم ميكه روايت پنجم از اوست » يهدنَ«همچنين 
وات آن توجه نداشته است. در حديث سوم كه كرده و به ر مدح امام بوده جمع مي

دو امام است و او  و تن روي زمين باشند يكي از آناگر تنها د :گويد مرسل است، مي
ت وانهاده است!  ل ميپس از نفر اوميرد تا شخص ديگر نگويد كه خدا او را بدون حج

هاست كه غيبت كرده  اگر وجود امام تا اين اندازه ضروري است پس چرا قرن :گوييم مي
سليم نيز هميشه  و هيچ كس به او دسترسي ندارد؟ و ديگر آنكه كتاب خدا و عقل

كسي را خدا و  بودنِ هست و احتياجي به حجت ديگر نيست. عالوه بر اين حجت
وات كذّاب از قول امام.رسول بايد بيان كنند نه ر  
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  ّد إليهباب معرفة اإلمام والرّ  -٦٥
حديث آورده كه آقاي بهبودي فقط حديث سوم و هشتم را  14كليني در اين باب 

و  10و  9و  6و 5و  2و 1را صحيح و  11و  8و  3مجلسي حديث  صحيح دانسته است.
  را موثّق شمرده است. 13فيه و   را مختلف 4را مجهول و  12و  7را ضعيف و  14

آن است كه شناخت أئمه واجب بوده و از معارف دين و ركني  احاديثمضمون اين 
  !ركان آن است و بايد هر اختالف ديني را به او ارجاع كردااز 

در حالي كه خدا اصول و اركان عقائد اسالمي را بيان فرموده و از شناخت امام 
چيزي نفرموده است. آيا معارف الهي و اصول اسالم را بايد قرآن بيان كند يا روات 

 كلية اصول اسالم 136 :و در سورة نساء آية 285و 177 :كليني؟ قرآن در سورة بقره آية
شناسي سخني به   اي به امامت الهي نكرده است. در قرآن از امام را بيان فرموده اما اشاره

ميان نيامده است. بلكه به فرمودة قرآن هر يك از بندگان خدا بايد بكوشد با كسب علم 
). به نظر ما از زماني كه وعاظ به 74 :(الفرقان عمل به آن، خود امام المتّقين شود و
دن اسالم مردم را به شناخت بزرگان و مدح و وات پرداخته و به جاي شناسانكاذيب را

رنگ شد. اسالم به معناي شناختن بزرگان  ثناي ايشان مشغول كردند، تربيت اسالمي كم
  و پيشوايان نيست بلكه ايمان است و عمل.

 گويد: كه الزمة شناخت مي )1(كه از ضعفاست» معلَّي بن محمد« - 2و  1* حديث 190
خدا پيروي از أئمه است و در حديث دوم گفته است: بنده مؤمن نيست مگر آنكه عالوه 
بر شناخت خدا و رسول همة أئمه و از جمله امام زمان خود را بشناسد و امور را به او 

گوييم: پس چرا اين اصل مهم راكه از شروط شناخت  ارجاع دهد و تسليم او باشد! مي
معرّفي نكرده است؟! عالوه بر اين خداوند در قرآن مرجع صحيح خداوند است، قرآن 

(النساء: معرّفي فرموده  صخداحلّ اختالف مسلمين را فقط كتاب خدا و سنّت رسول
البالغه اين آيه را تفسير فرموده  در نهج ايم، حضرت علي و چنانكه قبالً نيز گفته )59
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الف و شناخت شريعت جز قرآن و و براي حلّ اخت) 125و خطبة  53البالغه، نامة  (نهج
و مواالت خود و اقتداي به خود را شرط  )1(سنّت، مرجعي را معرّفي نفرموده است

  خدا را معرّفي كرده بدون ذكر كسي ديگر.شناخت خدا نگفته است بلكه خدا را و رسول
حمقي است كه ا، يعني همان »هشام بن سالم«ناقل اين روايت  -3حديث  *
كه شناخت امام بر  :گويد هفده هزار آيه داشته است! در اين حديث مي قرآن :گويد مي

نانكه در سطور فوق گفتيم، اگر چكسي كه به خدا و پيامبر ايمان دارد واجب است. 
فرمود. خدايي  شناخت امام بر مؤمنين واجب بود، يقيناً خدا در كتابش آنها را معرّفي مي

ه كه دريغ نفرموده، قطعاً از معرّفي أئم كه حتّي از ذكر سگ اصحاب كهف در كتابش
شناخت ايشان الزمة شناخت كاملتر خداست و آشنايي با آنان بر بندگان واجب بوده، 

  ورزد. دريغ نمي
 !معرفت خليفة أول و ثاني را شيطان بر مردم القاء كرده است :گويد ديگر آنكه مي

است زيرا اگر  جوي علي تانگيز تو بر خالف سيرة وحد اين كالم تفرقه :گوييم مي
كار آن دو مرضّي شيطان بوده و او پذيرش آنها را در دل مسلمين صدر اسالم القاء كرده 

والدش را به نام آنها ناميده او  )2(از آنها تمجيد فرموده است، چرا حضرت علي
 و با دشمنان )3(است و يكي از آن دو را به دامادي پذيرفته و براي او خيرخواهي كرده

و فرزند  )4(اند، به عنوان مسلمان رفتار فرموده دانسته را خليفة مسلمين ميدو خود كه آن
و  )5(نجات دانسته است اهلاز غيرشيعيان را  نيز بسياري بزرگوارش حضرت صادق

  )6(سنّت به نيكويي رفتار فرموده است؟ اهلبا بزرگان 
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اسد و خدا را نشناسد بيت را بشن اهلكسي كه امامي از  :گويد مي -4حديث  *
كه أئمه  ةالبسيار خوب، بنابراين غُ :گوييم . مي)1(كند گمراه شده و غيرخدا را عبادت مي

اند  كنند، از نعمت توحيد محروم رغم نهي أئمه، دربارة آنان غلو مي شناسند و علي را مي
را در كتب آنها  احاديثاند، پس چرا شما  شناسند و گمراه و خدا را چنانكه بايد نمي

دهيد؟ متأسفانه اكثر ملّت ما نيز امروزه از توحيد و خداشناسي  آوريد و رواج مي خود مي
ز كنند و اين كار ج شناسي بحث مي اطالعند و شب و روز از امام و از معارف دين بي

  خسران و ضاللت فايدة ديگري براي ايشان ندارد.
  چنانكه گفتيم ضعيف است. - 5حديث  *
به قول مجلسي ضعيف است. كليني اين حديث را يك بار ديگر در  - 6حديث  *

  (باب خصال المؤمن) به عنوان حديث سوم آورده است. 47جلد دوم كافي صفحة 
، »حسين بن سعيد«به قول مجلسي مجهول است. يكي از روات آن  -7حديث  *

  .)2(ايم هفي كردرا نيز قبالً معرّ» بن عبداهللا بعيِّرِ«غالي است. راوي ديگرش 

                                                           
اهللا عّزوجّل واليعرف يعرف  من ال«) را به صورت 181، ص 1مخفي نماند كه برخي، عبارت كافي (ج  -1

سخ كنند كه دليلي براي اين كار ندارند. زيرا در نُ كنند، يعني فعل دوم را منفي ذكر مي نقل مي ..».ماماإل
اي نكرده است. اگر اصرار  مختلف كافي چنين وجهي ذكر نشده و مصحّح نيز به اختالف نُسخ اشاره

ترين احتمال آن است كه بگوييم: اين روايت از چهار وجه قابل  داريم كه سهوي رخ داده شايد معقول
، عدم معرفت خدا و تصور: معرفت خدا و امام، عدم معرفت خدا و امام، معرفت خدا و عدم معرفت امام

ذكر كرده و از  ـكه با ساير روايات باب نيز موافق و متناسب است  ـمعرفت امام. وجه اول و سوم را 
نظر كرده، ولي كليني سهواً  النّتيجه است و نيازي به گفتن ندارد، صرف بيان وجه دوم و چهارم كه بديهي

از او تبعيت » كافي«ذكر كرده و ساير كُتّاب نُسخ  فعل اول را منفي و فعل دوم را مثبت (وجه چهارم)
دوم را زائد خواهد ساخت زيرا  جملةكردن فعل دوم (= وجه دوم) تمام  اند و إال صرفا منفي كرده

چنانكه گفتيم از بديهيات است و نيازي نيست كه بگوييم: كسي كه خدا را نشناسد و امام را نشناسد، 
 گمراه است!!

 كتاب حاضر. 304ه ر. ك. صفح -2
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اگر مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده جاي تعجب نيست. اما  -8حديث  *
صفوان بن «وات آن آن را صحيح پنداشته است. يكي از ر» بهبودي«شگفتا كه آقاي 

، مشترك »محمد بن مسلم«. راوي ديگر )1(كه قبالً معرّفي شده است نام دارد» يحيي
شود كه برخالف  معلوم مي 52حديث دوم باب است بين ثقه و مجهول و ضعيف. از 

 :فرموده جبري مسلك بوده است! وي مدعي است كه حضرت باقر العلوم ،شيعيان
باشد گرچه به دين خدا معتقد باشد و در  حاضركسي كه امامي ندارد كه الهي و ظاهر و 

 عبادت او خود را به زحمت افكند و بكوشد، سعي او نامقبول است و او همچون
 :عمال او را نپذيرد. و فرمودهاگوسفندي شبان گم كرده، گمراه و حيران است و خدا 

وجلّ  ـ إمام له من اهللا من أصبح من هذه األّمة ال«  ىلوإن مات ع تائهاً  عادل أصبح ضاال  ظاهر ـ عزّ
كسي كه از اين أمت (اسالم) شد و امامي ظاهر و دادگر  = هذه احلالة مات ميتة كفر ونفاق

عزّوجلّ نداشته باشد گمراه و سرگردان شده است و اگر  ي[منصوب] از جانب خدا و
اگر چنين است كه شما ادعا  :گوييم مي»! بدين حالت بميرد بر كفر و نفاق مرده است

ايد، چگونه ممكن است خداوند رؤوف رحيم پيامبرش را به مردم معرّفي كند و  كرده
امامي كه خود منصوب فرموده، به آشكارترين اصول دين را توضيح دهد اما معرفي 

صورت به امت اسالم نشناساند و اتمام حجت نفرمايد و معرّفي آنها را به برعهدة 
وات كليني بگذارد؟!حديث غدير و ر  

مردم  هاست كه غائب و مخفي است و باشد چرا قرن ظاهرديگر آنكه اگر امام بايد 
  اند؟! امام و شبان مانده بي

بسيار  )3(»د بن جمهورمحم«و  )2(»دي بن محممعلَّ«سند آن به واسطة  -9حديث  *
  ضعيف است.

  ضعيف است. -10حديث  *
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كه » بن ابراهيم علي«مجلسي آن را صحيح شمرده است. ولي روايت  -11حديث  *
كه روايات خرافي دارد، قابل اعتماد » محمد بن عيسي«به تحريف قرآن معتقد است. و 

  نيست.
» مكَبن الح علي«وات آن مجلسي آن را مجهول شمرده. يكي از ر -12يث حد *
  قرآن هفده هزار آيه داشته است! :گويد حمقي است كه مياهمان 
واقفي » منصور بن يونس«موثّق است اما به نظر ما  :گويد مجلسي مي -13حديث  *

  قابل اعتماد نيستند.» برقي«و  )1(»محمد بن اسماعيل«و 
بوجعفر حمّمد بن أ«سند آن در غايت ضعف است. يكي از روات آن  -14حديث  *

كرده و بر او  علماي قم او را به بدي ياد :او گفته دربارة» نجاشي«است كه  »يأورمة القم
محمد بن «اند و حتّي كسي را وادار كردند كه اورا بكشد.  طعن زده و او را غالي دانسته

استاد شيخ صدوق، گفته كه او مطعون به غلو است. شيخ طوسي و علّامة حلّي او » لوليدا
اند. وي هشت روايت از باب  را در شمار كساني كه رواياتشان مقبول نيست، آورده

  .)2(كافي را نقل كرده است 165مفتضح 
 89در آية » حسنه«منظور از  :فرموده اين روايت مدعي است كه حضرت علي

انكار واليت  90در آية » سيئه«بيت و منظور از  اهلرة نمل، شناخت واليت و حب سو
بيت است! در حالي كه سورة نمل مكّي است و مشركين خود پيامبر را به  اهلو بغض 

رسالت قبول نداشتند و به انواع انحرافات مبتال بودند. در آن زمان دعوت مشركين به 
 ه نب اهلشناخت و حبه است و بيت، موجعاهاي باطل باطنيود. اين سخنان همان اد

  ربطي به قرآن كريم ندارد.
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  باب فرض طاعة األئّمة -٦٦
اعتبار است. آقاي بهبودي فقط  كليني در اين باب هفده حديث آورده كه اكثر آنها بي

را  16و  13و  9و  5و  3و  2را پذيرفته است. مجلسي حديث  8و  7و  6حديث 
را مجهول همطراز  15و  12مجهول و  را 14را مرسل وحديث  4ضعيف وحديث 

را  7را صحيح و  8و  6را حسن و  1حسن وحديث  را مجهول همطراز 17صحيح  و 
  نظر نكرده است. اظهار 11و  10حسن همطراز صحيح ارزيابي نموده و دربارة حديث 

ريز رآن و حبن ابراهيم خرافي معتقد به تحريف ق در اين حديث علي -1حديث  *
و  .مور و موجب رضاي خدا استافضل اشناخت امام و اطاعت از او  :گويند خرافي مي

  :در اين حديث استدالل شده به آية
َطاَع  لرَُّسوَل َفَقدۡ ٱمَّن يُِطِع ﴿

َ
ۖ ٱأ َ َّ  ٰ ٓ  َوَمن تََولَّ رۡ  َفَما

َ
   ﴾اَحِفيظٗ  ِهمۡ َك َعلَيۡ َنٰ َسلۡ أ

 ]٨٠ :النّساء[  
كه [از اطاعت پيامبر] روي خداي را اطاعت كرده و هراطاعت نمايد، كه پيامبر را هر«

  ».ايم گرداند، تو را به نگهباني ايشان نفرستاده
است چه ربطي به امام  صاين آيه كه مربوط به اطاعت از پيامبر :بايد از راوي پرسيد

از خود خدا بودند و ايرين تابع كتاب خدا و سنّت رسولدارد؟ أئمة بزرگوار بيش از س
نا رَ كتاب اهللا وما وضع لنا وأمَ  إىل نظرُت « :فرموده سنّتي نداشتند، چنانكه حضرت علي

ايمان مقرّر ه كتاب خدا نگريستم و از آنچه برب = هيتُ َد فاقتَ  صبیُّ النَّ  نَّ ا استَ ه ومَ عتُ بَ كم به فاتّ باحلُ 
پيامبر به عنوان سنّت دان حكم كنيم، پيروي كردم و بدانچه نموده كه ب مرافرموده و ما را 

وصّيتي لكم أن الترشكوا باهللا « :و فرموده) 205البالغه، خطبة  (نهج »مقرر داشته، اقتدا نمودم
وصيتم به  = فالُتَضيِّعوا ُسنََّته. أقيموا هذين الَعموَدين, وأوقِدوا هذين املِصباَحني صشيئا وُحمَّمٌد 

، را تباه نسازيد صت حضرت محمدشما آن است كه چيزي را انباز خدا نشماريد و سنّ
 »پا داشته واين دو چراغ پرفروع را روشن نگاه داريدبلكه اين دو ستون استوار را بر

 :آوري آن نوشته است و دربارة زكات به عاملين جمع .)149و خطبة  23البالغه، نامة  (نهج
ب خدا و سنّت پيامبرش بايد زكات را بنا به كتا = صنّة نبيّهكتاب اهللا وُس  عىلمها قِس نَ لِ «
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ه فريضة « :و فرموده )25البالغه، نامة  (نهج» تقسيم كنيم ُكّل قد سّمی اهللا له َسهَمه وَوَضَع علی حدِّ
دسته را مشخّص فرموده و مقدار واجب آن را در ند بهرة هرخداو = صفی كتابه أو ُسنّة نبيّه

چنانكه مالحظه ). 53ه، نامة البالغ (نهج »بيان نموده است صكتاب خود يا سنّت پيامبرش
ز به كتاب خدا و سنّت رسول خدا، به سنّتي ديگر اشاره ج شود، حضرت علي مي

  نفرموده و هدايت را منحصر به اين دو، دانسته است.
ايد، ربطي به اطاعت از امام ندارد، در حالي كه بايد  اي كه آورده عالوه بر اين، آيه

، بياوريد كه البتّه »امام معصوم منصوب من عنداهللا«ز اي كه مربوط است به اطاعت ا آيه
جري كتاب و سنّت باشند، كه م» األمر أولي«اي در قرآن نيست. آري، اطاعت از  چنين آيه

اند، واجب  پس از بيعت مسلمين با ايشان و تا زماني كه از كتاب و سنّت تخطّي نكرده
بوده و طبعاً به مقصود شما كه ثني عشر نامر منحصر به أئمة ااست و البتّه اين 

  منصوب و منصوص من عنداهللا، بتراشيد، ربطي ندارد. خواهيد امامِ مي
آن را صحيح ندانسته و مجلسي نيز به ضعف آن » محمدباقر«هر دو  -2حديث  *

عا حاوي مطلبي مستدلّ نيست.تصريح كرده وجز اد  
ضعف آن تصريح كرده از اين دربارة اين حديث كه مجلسي به  شپي -3حديث  *

  .)1(كنيم اينجا تكرار نمي ايم و در سخن گفته
حسين بن «و  ةالكه از غُ» حسين بن سعيد«در اين حديث مرسل  - 4حديث  *
  :اند به آية وب اطاعت امام، استناد كردهجكه از ضعفاء است براي اثبات و» مختار
ٓ َءاتَيۡ  َفَقدۡ ﴿ ٰ َءاَل إِبۡ  َنا لۡ َنٰ َمَة َوَءاَتيۡ كۡ ۡلِ ٱَب وَ ِكَتٰ لۡ ٱهِيَم َر  ]٥٤ :النساء[  ﴾اًك َعِظيمٗ ُهم مُّ
به درستي كه ما به خاندان ابراهيم كتاب [آسماني] و حكمت داديم و ايشان را ملك «

  ».و سلطنتي بزرگ عطا كرديم
اسرائيل از قبيل  به هيچ وجه ربطي به أئمه ندارد، بلكه مربوط به انبياء بنياين آيه كه 

... است و زماني كه اين آيه نازل شده، مسألة امامت .سليمان و يوسف وحضرت داود و 

                                                           
 كتاب حاضر. 151ر. ك. صفحه  -1



   
  

 

425 

ٓ َءاتَيۡ ﴿مطرح نبوده است. عالوه بر اين فعل  كه در آيه آمده ماضي است و داللت بر  ﴾َنا
وات جعال از قول آن داند يا ر يا امام فرق بين ماضي ومضارع را نميآآينده ندارد. 

ل ابراهيم كتاب آسماني هم آفرمايد به  يگر آنكه آيه مياند؟ د بزرگوار، حديثي جعل كرده
داديم آيا به أئمه هم كتاب آسماني داده شده است؟! به اضافه اينكه شما در برخي از 

 يترصرتقب لدولتكم... ونُ نتظر ألمركم مُ مُ  إين« :خوانيد مي» زيارت جامعه«ادعيه از جمله در 
من منتظر فرمان شما و در انتظار دولت و حكومت  = ضهأر نكم يفكِّ مَ ی... يُ ة حتّ دَّ َعَ لكم مُ 

معلوم  ».توانايي دهد شمايم و ياريم برايتان آماده است تا خدا شما را در زمين تمكّن و
هنوز در زمين، دولت و تمكّن  ـعليهم السالم  ـدانيد كه أئمه  شود كه خودتان مي مي

  موده خدا ما را ملك عظيم داده است؟!كنيد كه امام فر اند. پس چگونه ادعا مي نيافته
حديثي است ضعيف كه بدون ذكر دليل اطاعت از ائمه را مانند اطاعت  -5حديث  *

  .از انبياء دانسته است
وي را لعن  ‡ه است كه أئمهيرَميف بن عراوي آن برقي خرافي و س -6حديث  *
اية تعجب نيست ولي . اگر مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده چندان م)1(اند كرده

  شگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را پذيرفته است!
   :در اين حديث امام فرموده ما مورد حسديم و همانانيم كه خداوند فرموده

مۡ ﴿
َ
ٰ ٱُسُدوَن َيۡ  أ َ َ ٓ  لَّاَس  ٰ  َما ُ ِمن فَۡض ٱُهُم َءاتَ  ]٥٤ :النّساء[  ﴾ۦۖ لِهِ َّ
ل و رحمت خويش به ايشان عطا فرموده، حسد آيا به مردم از اينكه خداوند از فض«

  .)2(»ورزند مي
سورة  51كنيم كه آية  خوانندة محترم اگر به قرآن كريم مراجعه شود، مالحظه مي

در فعل » واو«مرجع ضمير  54خطاب به يهود است. و در آية » نساء«شريفة 
ِينَ ٱ﴿، كلمة ﴾ُسُدونَ َيۡ ﴿ يهود به سبب دشمني فرموده  51است. در آية  52 در آية ﴾لَّ
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تر از  هاي مشركين كرنش نموده و آنان را هدايت يافته شديد با مسلمين در مقابل بت
مسلمانان اعالم كردند تا براي مقابله با پيامبر و آيينش همكاري آنها را جلب كنند، لذا 

ورزند  فرمايد آيا از اينكه نعمت نبوت به غير يهود رسيده، حسد مي مي 54در آية 
عرب از طريق  هكـ  ،به آل ابراهيم ـچنانكه وعده كرده بوديم  ـحالي كه ما در

نبوت و حكومت عطا كرديم و اين پيامبر نيز  ـرسند  حضرت اسماعيل به آن بزرگوار مي
  از آل ابراهيم است.

 صبه هر حال آيات مذكور خطاب به يهود است و هيچ ربطي به جانشينان پيامبر
شناختند تا به آنها حسد  در زمان نزول آيه، جانشينان پيامبر را نمي ندارد و اصوالً يهود

فرمايد كه ما به انبياء ابراهيمي ملك عظيم عطا  ببرند. در ذيل آيه نيز به لفظ ماضي مي
  نموديم. در حالي كه اكثر أئمه ملك و حكومت به دست نياوردند.

كه گفته است قرآن هفده هزار آيه  حمقا» مكَعلي بن الح« -16و  7حديث  *191124
 قاسم بن محمد«اند و  و پدرش كه هر دو انبان خرافات» احمد برقي«و  )1(داشته

گروهي از فقها از » مامقاني«كه توثيق نشده و واقفي مذهب است و به قول » الجوهري
» العالء حسين بن أبي«، از قول )2(اند روايات او را مردود شمرده» يق حلّمحقّ«له جم

وصياء اگفته است به نظر ما اطاعت از  گويند كه وي به امام صادق مي )3(ناموثّق
سورة نساء  59واجب است. امام نيز كالمش را تصديق كرده و در تأييد سخن او به آية 

  سورة مائده استناد فرموده است!! 55و آية 
جاي تعجب است كه آقاي بهبودي حديث هفتم را پذيرفته است! پيش از بررسي 

اند كه  متن حديث فوق الزم است يادآوري شويم كه در كتب حديث رواياتي جعل كرده
ْ ٱوَ ﴿ :مقصود از ِيَن َءاَمُنوا سورة  55در آية » اند هكساني كه ايمان آورد«  ]٥٥ املائدة:[  ﴾...لَّ
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در اكثر اين روايات  !مائده بااينكه به صيغة جمع استعمال شده، حضرت علي است
اند  و برخي ديگر گفته ـدر ركوع نمازش انگشتر خود را  اند كه حضرت علي گفته
به عنوان زكات به سائلي بخشيد و در اين هنگام آية  ـ)1(اي كه بر دوش داشته حلّه

  .مشابه نيز به همين قصه اشاره شده است احاديثديد. در اين حديث و مذكور نازل گر
گويد زيرا واضح است  دانند كه امام قطعاً چنين سخني نمي آشنايان با قرآن كريم مي

با مؤمنين و اجتناب » دوستي و همبستگي«سورة مائده  55در آية » واليت«كه منظور از 
غيرمسلمين است و هيچ ارتباطي به وجوب ان و نماي ز دوستي و اعتماد به مسلمانا

مده كه مسلمين را از دوستي و آاطاعت از كسي ندارد، زيرا آية مذكور در وسط آياتي 
   :فرموده 51ار نهي كرده است. در آية اتّكاء به كفّ

َها َيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ْ ٱأ َ َتتَِّخُذوا  ْ ِيَن َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ لََّصٰ ٱُهوَد وَ ۡلَ ٱلَّ

َ
ٓ أ وۡ  ُضُهمۡ عۡ بَ  َءۘ ِلَا

َ
ٓ أ  ٖضۚ ُء َبعۡ ِلَا

َُّهم ّمِنُكمۡ   ]٥١ املائدة:[  ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  َوَمن َيَتَول
آنان] دوست ايد، يهود و نصاري را دوست و ياور نگيريد، [ اي كساني كه ايمان آورده«

كه از شما [مؤمنين] ايشان را دوست و ياور گيرد او در شمار و ياور يكديگرند و هر
  ».حسوب] استايشان [م
   :فرموده 57و در آية 

َها َيٰٓ ﴿ يُّ
َ
َ َتتَِّخُذواْ ٱأ ِيَن َءاَمُنواْ  ِيَن ٱلَّ َُذواْ دِيَنُكمۡ ٱلَّ وتُواْ ٱا ّمَِن ا َولَِعبٗ ُهُزوٗ  تَّ

ُ
ِيَن أ لَّ

وۡ لۡ ٱوَ  لُِكمۡ َب ِمن َقبۡ ِكَتٰ لۡ ٱ
َ
اَر أ ٓ ُكفَّ ۚ ِلَا ؤۡ ٱتَُّقواْ ٱوَ  َء َ إِن ُكنُتم مُّ  ]٥٧ة: املائد[  ﴾ ِمنِيَ َّ

اگر [به راستي] مؤمن هستيد، از خدا بپرهيزيد و كساني  !ايد اي كساني كه ايمان آورده«
كه پيش از شما كتاب [آسماني] داده شدند و كافراني كه دين و آيين شما را به سخره 

  ».گيرند، به دوستي مگيريد مي
بخشي از سورة مائده قرار  در ميانة 55شود آية منظور يعني آية  چنانكه مالحظه مي

كتاب و تشويق مؤمنين  اهلگرفته كه مربوط به منع دوستي و اعتماد و اتّكاء به كفّار و 
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به دوستي و همبستگي، با يكديگر است. با توجه به آيات قبل و بعد آن، واضح است كه 
و ياور فرمايد غيرمسلمين دوستان شما نيستند بلكه يار  آية شريفه خطاب به مؤمنين مي

بت واقعي شما خدا و رسول خدا و مؤمنيني هستند كه نه با كراهت بلكه با خضوع و رغ
نمايي هستند  از منافقين مسلمان پردازند و البتّه اين گروه غير يگزارند و زكات م مي نماز
  :كه

َّ وَُهۡم ﴿ ِ َ يُنِفُقوَن إ ٰ َو َ َّ وَُهۡم ُكَسا ِ لَٰوةَ إ تُوَن ٱلصَّ
ۡ
َ يَأ  ]٥٤التوبة: [ ﴾٥٤َكٰرُِهوَن َو

  ».با كراهتكنند مگر  و انفاق نمي ياهلبا كشوند مگر  به نمار حاضر نمي«
باشند، يعني  مي ﴾وَُهۡم َرٰكُِعونَ ﴿داي نماز و پرداخت زكات ابلكه مؤمنان واقعي در 
  .)1(آورند با خشوع و خضوع به جاي مي اطاعت و عبادت خدا را

َما﴿با لفظ  55چون آية  :اند يب عوام گفتهبرخي از متعصبين براي فر   آغاز شده و  ﴾إِنَّ
ْ ٱوَ ﴿شود، پس منظور از  اين لفظ براي تخصيص و انحصار استعمال مي ِيَن َءاَمُنوا  ﴾لَّ

 لفظ جمع آمده، يك فرد مخصوص است.كه به  ».اند كساني كه ايمان آورده« ]٥٥ املائدة:[
وارد است نه بر مصداق آن، » ولي«بر مفهوم  ﴾اإِنَّمَ ﴿تخصيص و انحصار لفظ  :گوييم مي

خدا، فقط كساني هستند كه و دوست شما عالوه بر خدا و رسول »ولي«بدين معني كه 
را با خضوع و ركوع به جا  ـاز جمله اقامة نماز و اعطاي زكات  ـاطاعت و عبادت خدا 

لزومي ندارد كه اين  شما فقط يك فرد خاص است و» ولي« :آورند، نه اينكه بگويد مي
تواند يك گروه يعني هر فردي كه داراي  انحصار فقط يك فرد را شامل شود بلكه مي

اين خصوصيات باشد و طاعت و عبادت خدا را خاضعانه به جاي آورد، شامل شود. در 
   :فرمايد نيز براي تشويق مؤمنين به دوستي با يكديگر مي 56آية بعد يعني آية 

                                                           
ر اين آيه به معناي لغوي استعمال شده، نه د» راكع«شود كه لفظ  با توجه به توضيحات فوق معلوم مي -1

» صاد«سوره  24به معناي منقول و اصطالحي (كه به معناي ركني از اركان نماز است). چنانكه در آيه 
نَاَب۩  ۥَربَّهُ  ۡستَۡغَفرَ ٱفَ ﴿به معناي لغوي به كار رفته و فرموده: » راكع«نيز لفظ 

َ
حضرت  =﴾٢٤َو  َوأ

و إال چگونه  »وردگارش آمرزش خواست و فروتنانه و با خضوع به رو درافتاد [و سجده كرد]داود از پر
 ممكن است كسي كه بر زمين افتاده ركوع كند؟!
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َ َورَُسوَلُ ٱ َوَمن َيَتَولَّ ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحزۡ ٱوَ  ۥَّ ِ ُهُم ٱَب لَّ   ]٥٦:املائدة[. ﴾لُِبونَ َغٰ لۡ ٱَّ
اند دوستي كند [بداند كه] گروه  و هر كه با خدا و رسولش و كساني كه ايمان آورده«

  ».[مطيع اوامر] خدا پيروزاند
مذكور و سياق كالم، آشكار است حال باتوجه به تناسب آيات قبل و بعد از آية به هر

در آيات اين بخش از سورة مائده، دوستي و همبستگي است و » واليت«كه مقصود از 
حمق و امثال اوست، ارتباط و ا» مكَعلي بن ح«ما نبايد براي تأييد حديثي كه راوي آن 

  .دهيم تناسب جلوه يكديگر ناديده بگيريم و كالم خدا را نامربوط وبي را باتناسب آيات 
چگونه ممكن است در كتاب هدايت و در قرآن مبين، خدا آياتي دربارة نهي از 
اعتماد و دوستي با يهود و نصاري و كفّار نازل فرمايد و ناگاه در ميانة آيات مذكور 

مقدمه، به جانشين بالفصل پيامبر و سرپرست و رهبر  بدون تناسب با مقام و مقال و بي
ش نيست، با الفاظ جمع، اشاره كند و بقية توضيحات را كه به مت كه يك تن بياآيندة 

خرافي و » برقي«بخشي كه افرادي از قبيل   اتمح احاديثشود به  شناخت وي مربوط مي
اند، واگذارد، به طوري كه فهم كامل آيات  و روايت كردهااحمق و امثال » علي بن حكم«

شد،  تر و بهتر از اين نمي آيا واضح كي به اينگونه روايات باشد؟!!مذكور، منوط و متّ
في و مردم را هدايت كرد؟! اگر قرار باشد آيه تا اين اندازه سرپرست آيندة أمت را معرّ

شود زيرا براي اين آيه شأن نزول ديگري نيز ذكر  تر مي محتاج روايت باشد كار مشكل
ذيل آية » لبيانا مجمع«تر است و شيخ طبرسي آن را در  شده كه با ظاهر آيات متناسب

اين آيات هنگامي نازل شد كه  :گويد آورده است ومي» كلبي«سورة مائده به نقل از  55
(كه از علماي يهود بود) و يارانش اسالم آوردند و در نتيجه يهود با » عبداهللا بن سالم«

د و ياوري شكوه كردن آنان قطع رابطه كردند، ايشان نيز نزد پيامبر آمدند و از تنهايي و بي
  .)1(نازل گرديد 55آية 

                                                           
سوره مائده، سخن  55اندكي درباره آيه » شاهراه اتّحاد«كتاب شريف  145ما در حاشيه صفحه  -1
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، اما پيش از ذكر آيه، ضرور است »نساء«سورة مباركة  59اكنون بايد بپردازيم به آية 192
اند كه  يادآور شويم كه در جوامع روايي ما احاديث بسياري از قول اهل بيت جعل كرده

كافي نيز  66و حديث هفتم و شانزدهم باب باشند  أئمه اثناعشر مي» األمر أولي«منظور از 
از آن جمله است. اما اين قول چنانكه خواهيم ديد به هيچ وجه با آية قرآن تناسب 

  ندارد. خداوند فرموده: 
يُّ ﴿

َ
ِطيُعـواْ الرَُّسـوَل وَ يَا أ

َ
َّ َوأ ِطيُعـواْ ا

َ
ِيَن آَمُنواْ أ  َها الَّ

ُ
ْمـرِ ْوِل أ

َ
ِمـنُكْم فَـإِن  )1(ال

ِ َواْلَـوِْم الِخـرِ َتَنازَعْ  ّ ِ َوالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنـوَن بِـا ّ َ ا ِ وهُ إ ٍء فَُردُّ ُتْم ِف َشْ
 ً وِي
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
 ]٥٩: النســــــــاء[             ﴾َذلَِك َخْيٌ َوأ

ايد، اگر [به راستي] به خدا و روز جزا ايمان داريد، خداي  اي كساني كه ايمان آورده«
مر را، و چنانچـه در چيـزي   اد و اين پيامبر را اطاعت كنيد و نيز اولياي را اطاعت كني

منازعه و اختالف كرديد [حكم] آن را به [كتاب] خدا و [سنّت] پيامبر بازگردانيد كـه  
  .)2(»تر است فرجام اين كار نيكوتر و خوش

ود و اطاعت رسول خود را بر خداوند متعال اطاعت خ :شود چنانكه مالحظه مي125
ْ ﴿مقدم داشته و عالوه بر اين، فعل امر » أولي األمر«اطاعت  ِطيُعوا

َ
را دربارة خود و  ﴾أ

به عطف آن به اطاعت از رسول اكتفاء » أولي األمر«پيامبرش تكرار فرموده ولي دربارة 
ْ ﴿ خدا از تكرار فعل ـنعوذ باهللا  ـنموده است. اين كار نه از آن روست كه  ِطيُعوا

َ
 ﴾أ

خسته شده يا فراموش كرده، بلكه بدان منظور فعل مذكور را سه بار تكرار نفرموده تا به 
نسبت به دو مطاع قبل اشاره نمايد. و إال اگر عدم » األمر أولي«تفاوت مراتب اطاعت از 

ْ ﴿تكرار فعل أمر، به منظور اجتناب از تكرار لفظ  ِطيُعوا
َ
هم  مبايست بار دو بود، مي مي ﴾أ

عطف به هم پيوند دهد تا مبتال » واو«مر، بقيه را با اآن را تكرار نكند و با ذكر اولين فعل 
                                                           

 كلمة جمع است كه از جنس خود، مفرد ندارد.  »اُولي«ـ  1
 ةبه بعد) دربار 83(صفحه  ارمغان آسماندر كتاب  /فاضل و برادر مجاهد ما مرحوم قلمدارانمحقّق  -2

تابشي از «است. اينجانب نيز در تفسير  اين آيه تحقيقي عميق به عمل آورده كه مطالعه آن بسيار مفيد
 ام. را توضيح داده »اُولي االمر«مقصود از » قرآن
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ْ ﴿به تكرار نشود. پس آيه از تكرار اجتناب نداشته بلكه سبب عدم ذكر  ِطيُعوا
َ
قبل از  ﴾أ

ْوِل ﴿
ُ
ْمرِ أ

َ
رسول تابعي از اطاعت خدا و » االمر أولي«آن است كه برساند اطاعت از  ﴾ال

خود اطاعتي مستقل و همطراز از اطاعت از دو مطاع قبلي نيست و در ساية  خدا است و
چون اطاعت از  ،اطاعت از خدا و رسول و در محدودة آن قرار دارد. به عبارت ديگر

داند  رمت تنازع، عين اطاعت از خدا مياز حيث ح ـگويد  مر حق نمياز كه ج ـرسول را 
   :و فرموده

َطاَع  لرَُّسوَل َفَقدۡ ٱِع مَّن يُطِ ﴿
َ
َ ٱأ  ]٨٠ :النساء[  ﴾َّ

  ».هر كه پيامبر را اطاعت كند به راستي خدا را اطاعت كرده است«
ْ ﴿لذا براي رسول خود فعل  ِطيُعوا

َ
را » األمر أولي«را تكرار كرده ولي چون اطاعت  ﴾أ

ْ ﴿داند، از ذكر فعل  قابل تنازع مي ِطيُعوا
َ
معصوم » األمر أولي«ر كند و اال اگ اجتناب مي ﴾أ

ن معني نداشت زيرا نابود، تنازع با آ بودند و اطاعت از ايشان مانند اطاعت از رسول مي
   :پيامبر در امر و نهي قابل تنازع نيست چنانكه فرموده

َ ُمؤۡ  ِمنٖ َوَما َكَن لُِمؤۡ ﴿ ُ َورَُسوُلُ ٱِمَنٍة إَِذا قََض َو مۡ  ۥٓ َّ
َ
ن يَُكوَن لَُهُم أ

َ
 َيَُة ِمنۡ ۡلِ ٱًرا أ

مۡ 
َ
َ َورَُسوَلُ ٱِص َوَمن َيعۡ  رِهِۡمۗ أ ٰ  َفَقدۡ  ۥَّ بِينٗ ٗ َضلَّ َضَل  ]٣٦ األحزاب:[  ﴾ا مُّ
مري فرمان دهند، براي ارا نرسد كه چون خدا و رسولش به  منيهيچ مرد و زن مؤ«

 كه خدا و رسولش را نافرماني كند به راستي كهكارشان اختياري باشد و هر آنان در
  ».آشكارا گمراه شده است

مغاير اطاعت خدا و » أولي األمر«مري از جانب اتوان فهميد كه اگر  مي ،بدين ترتيب
رسول باشد، اجرايش الزم نخواهد بود، زيرا مستلزم تناقض است كه خدا از يك سو از 

لهي، فرمان امر اعصيان خود نهي فرمايد و از سوي ديگر به اطاعت از فرمان مخالف 
و تناقض از خداوند حكيم عليم محتمل نيست. پس چنانكه گفتيم اطاعت از  دهد.

تابع اطاعت خدا و رسول و در طول آن است. عالوه بر اين، در آيات ديگر » أولي األمر«
. طبعاً اگر )1(مطلقاً از اطاعت كساني كه عملشان برخالف راي خداست، نهي شده است

                                                           
 .73و  72، صفحه شاهراه اتّحاددر اين مورد رجوع كنيد به كتاب  -1
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طاعت از آنها نيز مشمول نهي مطلق آيات مذكور همچون آنان عمل كنند، ا» أولي األمر«
  خواهد بود.

بايد از » أولي األمر«است. يعني  ﴾ِمنُكمْ ﴿كلمة » أولي األمر«قيد ديگر اطاعت از 
يُّ ﴿روند، باشد، زيرا آيه با  كه مخاطب آيه به شمار مي» منينمؤ«

َ
ْ يَا أ ِيَن آَمُنوا آغاز  ﴾َها الَّ

كتاب و كفّارند و در  اهلاز منافقين و  ه مؤمنين، غيرلبتّه پرواضح است كشده است و ا
مذكور معلوم  و با توجه به آيات .)1(بسياري از آيات قرآن وصف ايشان آمده است

مر را به ايشان سپرد و چنين اري اطاعت كرد ويا واليت جفاسق و فا شود نبايد از هر مي
را  ﴾ِمنُكمْ ﴿ان معناي داوند منّاند. از اينها مهمتر اينكه خ كساني از مقصود آيه خارج
  :صريحاً بيان نموده و فرموده

ْ ٱوَ ﴿   ِيَن َءاَمُنوا ْوَلٰٓ  َهُدواْ َمَعُكمۡ وََهاَجُرواْ َوَجٰ ... .لَّ
ُ
 ]٧٥ :األنفال[  ﴾ئَِك ِمنُكمۡ فَأ

ند، آنان از شما د.. و هجرت كردند و همراه شما جهاد كر.كساني كه ايمان آوردند«
 ».اند مؤمنان
شود » أمر ولي«تواند  كتاب وكفّار از مؤمنان نيستند بلكه كسي مي اهلافقين و نپس م

  .و مجاهد باشد» مؤمن«كه 
آمده است كه اثبات  »اختالف كرديد = اگر نزاع و فَإِن َتَنازَْعُتمْ « در ذيل آيه نيز قيد

راي حلّ منتفي نيست و در اين مورد، ب »أولِی األمر«تنازع با  كند امكان اختالف و مي
به كتاب  )125و خطبة  53البالغه، نامة  (نهجفرموده  اختالف بايد چنانكه حضرت علي

أولي «آيه نفرموده كه اختالف را به  ،قة پيامبر رجوع شود. از اين رومفرّغيرخدا و سنّت 
امام معصوم » ولي األمرأ«برگردانيد و يا با او تنازع نكنيد، درحالي كه اگر مصداق » األمر

ن تنازع با پيامبر، كفر و حرام بود. من عنداهللا بود، تنازع با او همچوث و منصوب محدو 
 ﴾فَإِن َتَنازَْعُتمْ ﴿ خود مانند ساير مؤمنين داخل در مخاطبينِ» األمر أولي« ،بدين ترتيب

  .بوده و برخالف خدا و رسول خدا، مرجع حلّ اختالف نيستند

                                                           
 ) و آيات بسيار ديگر.15) و (الحجرات: 39تا  36از قبيل آيات نخست سوره المؤمنون و (الشّوري:  -1
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ْوِل «كلمة 
ُ
 ٱأ

َ
   :سورة نساء تكرار شده و فرموده 83گر در آية يك بار دي» رِ مۡ ۡل

﴿ ٓ مۡ  َءُهمۡ َذا َجا
َ
 ٱّمَِن  رٞ أ

َ
وِ مۡ ۡل

َ
َذاُعواْ بِهِ وۡ لَۡ ٱِن أ

َ
َ  َولَوۡ  ۦۖ ِف أ ِ وهُ إ ٰٓ ٱَردُّ َ ْوِل  لرَُّسوِل 

ُ
أ

 ٱ
َ
ِيَن يَسۡ ٱلََعلَِمُه  ُهمۡ رِ ِمنۡ مۡ ۡل  ]٨٣ :ساءالنّ [   ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥبُِطونَهُ َتلَّ

و چون ايشان را خبري از ايمني و يا ترس [و ناامني] برسد، آن را نشر و پخش «
بازگردانند [و آنان را آگاه  مر خويشااولياي كنند و حال آنكه اگر آن را به پيامبر و  مي

  ».سازند] كساني از آنان كه توان درك حقيقت [ماجرا] را دارند، آن را خواهند دانست
موجب آرامش و اطمينان را قبل  انگيز يا هراس اخباراني كه در اين آيه خداوند از كس

اند، مذمت فرموده است.  كردهنشر (به صيغة جمع) پخش و »األمر أولي«مراجعه به  از
» األمر أولي«بيش از يك نفر مصداق  صشود كه در زمان رسول خدا پس معلوم مي

مناصب جانب پيامبر به حضرت، همان منصوبين اززمان آن »األمر أولي« اند و بوده
باشند كه البتّه معصوم نبوده، بلكه قابل عزل  مختلف و فرمانداران كشوري و لشكري مي

  .حالي كه معصوم قابل عزل نيست اند، در نيز بوده
عشر نيستند، آن است ثنياأئمة » األمر أولي«كند منظور از  دليل ديگري كه اثبات مي

يز حضرت علكه در زمان نزول آيه، ج  مصداق ديگري نداشته، در حالي كه خطاب
شمول  ايشان در نين زمان رسول را شامل گردد و، الأقل بايد مؤم»أولي«اسم جمع  وآيه 

آيه، نسبت به سايرين حقّ تقدم دارند و  اگر مشمول چنين خطابي نباشند، خطاب به 
اند  صر پيامبر بودههمان مؤمنين معا ﴾ِمنُكمْ ﴿ايشان لغو خواهد بود. الجرم مخاطب لفظ 

 زدر صورت عدم تخطّي ا ـ(به صيغة جمع) خودشان » األمر أولي«كه مأمور بودند از 
ة آيندة ناموجود در يك تن و يا أئم» األمر أولي«اطاعت كنند و طبعاً  ـكتاب و سنّت 
تواند بود و بايد در زمان  نمي صاكرميا علما و سالطين پس از رسول  زمان خطاب و

ز همان اولياي امور و األمري از خود مؤمنين، موجود باشد كه آنان ج ولياه، نزول آي
  فرمانداران كشوري و لشكري نيستند.
وهُ ﴿و  ﴾َتَنازَْعُتمْ ﴿با توجه به مطالب باال، مخاطب  مؤمنين و  ،نيز در درجة اول ﴾فَُردُّ

ه دليل آنكه اند، ب بودهاألمر از خطاب آيه، خارج نااند و أولو األمر زمان پيامبر بودهاأولو
چنانچه ايشان مشمول خطاب  ذكر نشده و» رسول«از  مقطع آيه پس در» األمر أولي«لفظ 
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و آنها  »األمر يلسول وأواهللا والرّ  إىلوه فردّ « :فرمود نبودند، آيه قطعاً مي» ردوا«و ﴾َتَنازَْعُتمْ ﴿
ن، دليل آن است كه معصوم همين عدم ذكر ايشا داد و را نيز مرجع حلّ اختالف قرار مي

  نيستند.
طاعه در اإل  عشر به عنوان مرجع واجب به هنگام نزول آيه نيز، هيچ يك از أئمة اثني

جميع شؤون دين و دنيا براي مسلمين، شناخته نبودند و بعدها نيز به گواهي تاريخ، 
نان نيز، مسلما صحكومت در اختيارشان قرار نگرفت و حتّي پس از پيامبر امارت و

را مقامي مطلقاً  ـاز جمله خلفاي راشدين  ـباالترين مقام بالد اسالم يعني خليفه 
  .دانستند ناپذير و فوق مرتبة جوابگويي به مردم، نمي اإلطاعه و تنازع واجب
را أئمة معصومين » أولي األمر«ه مقصود از ـه چنانچـت كــمشكل ديگر آن اس  
 اي واب أولي األمر هيچ اشارهاينكه در آية مذكور به نُ با توجه به ـگانه بدانيم  دوازده

صرف نظر از  ـ ن، پس از امام حسن عسكريآدر نتيجه آية شريفة قرـ نشده است 
تا  ـامارت نداشتند  ز حضرت علي، حكومت واينكه آن بزرگوار و اجداد امجادش، به ج

پرسيم تا زمان  ورت ميظهور و قيام امام دوازدهم، بالموضوع خواهد شد!! در اين ص
ظهور امام، تكليف ما با اين آيه چيست؟ و به چه دليل بايد از اوامر كسي غير از دوازده 

  تن مذكور، اطاعت كرد؟
در  ـ صآيا فرمانداران كشوري و لشكري زمان رسول خدا :پرسيم مي ،عالوه بر اين

اگر مسلمين عصر واجب اإلطاعه بودند يا خير؟  ـصورت عدم تخطّي از كتاب و سنّت 
شد يا  دانستند؟ آيا هرج و مرج ايجاد مي پيامبر اطاعت از فرمانداران خود را واجب نمي

 ولي«به چه عنوان غير از  :پرسيم اطاعت از آنها واجب بود، مي :خير؟ و چنانچه بگوييم

ت آنها را معصوم و قولشان را حج شد؟ و آيا مردم آنها اطاعت مي بودن از »والي«و » أمر
  دانستند؟ و مرجع حلّ اختالف مي
البالغه كه اميرالمؤمنين، مالك أشتر نخعي را به عنوان  نهج 53عالوه بر اين در نامة 

هنگامي كه او را بر مصر واليت  = ه مرصحني وّال « :والي مصر منصوب كرد، آمده است
تنظر فيه من أمور « :فرمايد شمرده واز جمله مي» والي«و در اين نامه چند بار او را  »داد
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واردد إىل اهللا « :، سپس فرموده»نگري = به كارهاي واليان پيش از خودت مي الوالة قبلك
ورسوله ما يضلعك من اخلطوب, ويشتبه عليك من األمور, فقد قال اهللا تعاىل لقوم أَحبَّ إرشادهم: 

يُّ ﴿
َ
ْ الرَّ يَا أ ِطيُعوا

َ
َّ َوأ ْ ا ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن آَمنُوا = كارهاي دشوار را كه [حلّ آنها] بر  ....ُسوَل َها الَّ

تو گران آيد و تو را درمانده سازد و أموري كه بر تو مشتبه شود [و نتواني حكم حقّ را 
ني كه ابداني] به [كتاب] خدا و [سنّت] پيامبر بازگردان كه خداوند متعال به كس

ِطيعُ ﴿ :هدايتشان را خواسته، فرموده
َ
َّ َوأ ْ ا ِطيُعوا

َ
ْ الرَُّسوَل أ مالك «و بدين ترتيب  ﴾...وا

منصوب من عنداهللا  معصومِ يكه او نه امامِحالشمرده در » أولي األمر«را از مصاديق » أشتر
  ). 635و  633. (و نيز ر. ك. ص نبوده و نه سلطان و امثال آ

ث را كه سند آن داراي عيوب حديث هفتم است آقاي اين حدي - 8حديث  *
اطاعت من همچون  :فرمايد به مردي ايراني مي بهبودي پذيرفته است! امام كاظم

اطاعت از اميرالمؤمنين :گوييم طالب واجب است. مي بن أبي اطاعت از علي  از آن
ند، ولي با امام رو واجب بود كه اكثريت مهاجر و انصار با آن بزرگوار بيعت كرده بود

  كه بيعت نشده بود، تا اطاعتش واجب گردد. كاظم
چرا امام كاظم به زبان فارسي سائل را پاسخ نگفت. اگر آن  :پرسيم ديگر آنكه مي
وات حديث، اين موضوع را به عنوان يكي از معجزات و كرد قطعاً ر حضرت چنين مي

شناخت و  ن حضرت را كامالً نميكردند. خصوصاً كه سائل آ كرامات آن بزرگوار نقل مي
واجب است يا  آيا اطاعت از تو مانند اطاعت از أميرالمؤمنين :به همين سبب پرسيد

گفت، اين كرامت، در تحكيم ايمان وي نيز مفيد  خير؟ اگر امام به فارسي او را پاسخ مي
 كافي مدعي است كه امام كاظم 120بود. در حالي كه كليني در روايت هفتم باب 
هاي امامت  گفت و اين كار از نشانه خكالم يك خراساني را به لهجة خراساني پاس

  شمرد!
كرد و براي سران مناطق  چنين نمي صاكرمچرا پيامبر  :پرسيم مهمتر از اينها مي

فرستاد و با  نوشت و براي ايشان به زبان خودشان نامه نمي  يمختلف به زبان عربي نامه م
  گفت؟! خودشان سخن نمي نمايندگانشان به زبان
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ا آنر» محمدباقر«قبل است و هر دو سند آن داراي عيوب دو حديث  - 9حديث  *
  اند و مجلسي به ضعف آن تصريح كرده است. صحيح ندانسته

اعتبار است كه راوي ادعا كرده امام بدون ذكر  حديثي مجهول و بي -10 حديث *
  !!مردم در اطاعت، بندة ما هستند! :هدليل فرمود

عيف و ناموثّق ضنام دارد كه » نديصالح بن السّ«يكي از روات آن  -11 حديث *193
انگيز و برخالف حقايق  روضة كافي تفرقه 568است. روايات او از جمله روايت 

 معيوب است و . متن حديث نيز مانند حديث سوم همين باب كامالً)1(تاريخي است
هر كه ما را بشناسد  :فرمود امام صادق :گويد براي مسلمين اصول دين تراشيده و مي

مؤمن است و هر كه ما را انكار كند كافر است و هر كه ما را نشناسد و انكار كند، گمراه 
  !است

البتّه اين سخن با قرآن موافق نيست زيرا قرآن كريم كفر و ايمان را به طول كامل 
   :يان نموده و فرمودهب

ِ  ِبَّ َمنۡ لۡ ٱ... ﴿ ِ وَ ٱَءاَمَن ب ۡ ٱِخرِ وَ ٱِم وۡ ۡلَ ٱَّ ۡ ٱَن َوَءاَت  ۧلَّبِّيِ ٱِب وَ ِكَتٰ لۡ ٱئَِكةِ وَ َمَلٰٓ ل َماَل ل
 ٰ َ ۡ ٱوَ  َمٰ َتٰ ۡلَ ٱوَ  َبٰ ُقرۡ لۡ ٱَذوِي  ۦُحّبِهِ  َ بِيِل وَ ٱَن بۡ ٱِكَي وَ َمَسٰ ل ٓ ٱلسَّ ا قَاِب لّرِ ٱئِلَِي َوِف لسَّ

قَاَم 
َ
لَوٰ ٱَوأ َكوٰ ٱةَ َوَءاَت لصَّ ۡ ٱةَ وَ لزَّ ٰ  ِدهِمۡ ُموفُوَن بَِعهۡ ل ْۖ إَِذا َع ٰ ٱوَ  َهُدوا  ۡلَ ٱِبِيَن ِف لصَّ

ۡ
ٓ أ ِء َسا

ٓ ٱوَ  ا َّ  ۡلَ ٱءِ وَِحَي لضَّ
ۡ
ْوَلٰٓ  ِسۗ أ

ُ
ْۖ ٱئَِك أ ِيَن َصَدقُوا ْوَلٰٓ  لَّ

ُ
ۡ ٱئَِك ُهُم َوأ  ]١٧٧ :ةبقرال[   ﴾ُمتَُّقونَ ل

[خدا] و پيغمبران و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب كسي است كه به خدا نيكوكار«
ماندگان  دارد به خويشاوندان و يتيمان و در راه ايمان آورده و مال را با اينكه دوست مي

خواهندگان و در [راه آزادي] بردگان و اسراء بدهد و نماز را بپا دارد و زكات  و
د بدان وفا كنند و شكيبايان در سختي و تهيدستي و بپردازد و آنان كه چون پيمان بندن

اند و ايشان همان  اند كه [در ادعاي ايمان] راست گفته به هنگام جهاد، اينان
  ».اند پرهيزگاران

هاي عمل صالح ذكر شده و  شود در اين آيه اصول ايمان و نمونه چنانكه مالحظه مي

                                                           
 اند. روضه كافي را صحيح ندانسته 568حديث » محمدباقر«هر دو  -1



   
  

 

437 

   :در واقع شارح و مفسر آياتي است از قبيل آية
ِ  َمنۡ ﴿ ِ وَ ٱَءاَمَن ب جۡ  ا فَلَُهمۡ لِحٗ ِخرِ وََعِمَل َصٰ ٱِم وۡ ۡلَ ٱَّ

َ
َ َخوۡ  ِعنَد َرّبِِهمۡ  ُرُهمۡ أ ٌف َو

َ ُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ    ]آيات و ساير ٦٠ :مريم و ٤٨ :نعاماأل و ٦٩ة: املائد و ٦٢ البقرة:[    ﴾َزنُونَ َيۡ  َو
شايسته كند پس پاداش اينان نزد  هر كه به خدا و روز جزا ايمان آرد و كرداري«

پروردگارشان [محفوظ] است و [در روز بازپسين] هيچ نگراني ندارند و اندوهگين 
  ».نشوند

يا ضاللت و  اما در كتاب خدا شناخت امام و پيروي از او مناط كفر و ايمان و
مان و چنانكه ديديم اصول اي» بقره«سورة مباركة  177هدايت نيست. در حالي كه در آية 

بود، از  اگر شناخت امام از اصول ايمان مي هايي از عمل صالح را بيان فرموده و نمونه
  گذاشت! نمي» نديصالح س«ورزيد و بيان آن را برعهدة امثال  نمي ذكرش دريغ

   :همچنين قرآن ضاللت را نيز به وضوح بيان نموده و فرموده
ِ  ُفرۡ َوَمن يَكۡ ﴿ ِ َوَمَلٰٓ ٱب ٰ  ِخرِ َفَقدۡ ٱِم وۡ ۡلَ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦُكُتبِهِ وَ  ۦئَِكتِهِ َّ ۢ َضلَّ َضَل َ 

 ]١٣٦ :ساءالنّ [  ﴾بَعِيًدا
اش] و پيامبرانش و روز بازپسين كفر  كه به خداوند و فرشتگانش و كتب [آسمانيهر«

  ».ورزد به راستي گمراه شده است
علي بن «را بر عهدة اگر انكار يا عدم معرفت امام ماية كفر و ضاللت بود، بيان آن 

گذاشت! زيرا كفر و ايمان و ضاللت و هدايت  معتقد به تحريف قرآن، نمي» ابراهيم
صل دين را امهمترين موضوع ديانت و شريعت است و قرآن بايد حدأقل، مهمترين 

اي به لزوم ايمان به أئمة  بينيم قرآن هيچ اشاره كه مييخود به وضوح بيان فرمايد. در حال
  منصوب من عنداهللا نفرموده است.معصوم 

. )1(در سند حديث موجب ضعف آن است» يلضَد بن فُمحم«وجود  -12حديث  *
رآن كريم مسألة موافق نيست. در ق 57باب  احاديثمتن اين حديث و حديث قبل، با 

  عشر مطرح نشده و طبعاً مردم در عدم معرفت أئمه مسؤول نيستند.امامت أئمة اثني

                                                           
 همين كتاب معرّفي شده است. 305وي در صفحه  -1
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دربارة حديثي كه حتّي مجلسي آن را ضعيف شمرده است ما چه  -13* حديث 194
  بگوييم؟

  متن آن مخالف قرآن نيست. -14حديث  *
ايم، بدانجا مراجعه  دربارة اين حديث سخن گفته 356در صفحة  -15حديث  *
  شود.

است وات آن خائنيرحديث را مجهول شمرده، يكي ازاينمجلسي  -17حديث  *195
كه » يونس بن عبدالرّحمان«و ديگري كذّابي است موسوم به » محمد بن عيسي«به نام 

او نيز غالباً وضع  احاديثكنند كه  نقل مي» عبداألعلي«. اين دو از )1(شناسيم هر دو را مي
روز قيامت، مردم را با امامشان  :فرمود ام صادقخوبي ندارد. وي مدعي است كه ام

   :خوانند و در تأييد سخنش اين آيه را تالوت نمود فرا مي
نَاَم نَدۡ يَوۡ  ﴿

ُ
ٰ  ُعواْ ُكَّ أ  ]٧١ :رساءاإل[  ﴾ِمِهمۡ بِإَِم

خدعه كرده و بقية آيه را » عبداألعلي«چنين سخني نگفته بلكه  امام :گوييم ما مي
به معناي منقول و اصطالحي نيست بلكه به معناي » إمام«اين آيه لفظ نياورده است. در 

اند، از جمله در  وات كافي با اين آيه بسيار بازي كردهاست. ر» كارنامه«و » نامة أعمال«
بررسي  332و  331كه ما آن را در صفحه  83همين حديث و در حديث اول باب 

   :مذكور چنين استايم. آية  كرده
نَاَم نَدۡ يَوۡ  ﴿

ُ
ْ ُكَّ أ ٰ  ُعوا وِتَ كَِتٰ  َفَمنۡ  ِمِهۡمۖ بِإَِم

ُ
ْوَلٰٓ  ۦبَِيِمينِهِ  ۥَبهُ أ

ُ
َرُءوَن ئَِك َيقۡ فَأ

َ ُيظۡ  َبُهمۡ كَِتٰ  ٗ َو  ]٧١ :رساءإلا[  ﴾ لَُموَن فَتِي
اش به  مالشان فراخوانيم پس هر كس نامهروزي كه هر يك از مردم را با نامة اع«

اند كه [به آساني و شادماني] نامة خويش بخوانند و به  دست راستش داده شود، آنان
  ».اندازة رشتة هستة خرما، ستم نشوند

اند؟ آيا  اند، چرا به نام امام با قرآن بازي كرده دانم اين راويان كه مخرّب قرآن نمي
  كه امام با كتاب خدا آشنا نبوده است؟! خواهند بگويند غيرمستقيم مي

                                                           
 .ايم معرّفي كرده 213اين دو تن را در صفحه  -1
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  خلقه  على وجلّ األئّمة شهداء اهللا عزّ  أنّ  فيباب  -٦٧
اند.  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب پنج حديث آمده كه هر دو 

را حسن شمرده و دربارة روايت چهارم  5را ضعيف و  3و  2، 1مجلسي حديث 
  .اظهارنظر نكرده است

اند.  جعل كردهواقفيه سند آن در نهايت ضعف است. اين روايت را  -1حديث  *126127
نيز واقفي » ماعهس«، )1(تصريح كرده» زياد بن مروان القندي«بودن  كليني خود به واقفي

  .)2(في ندارندنيز نياز به معرّ» قوب بن زياديع«و » سهل بن زياد«است. 
كه با او » حسين أشعري«سند هر دو حديث بسيار ضعيف است.  -4و 2حدي  *

حسن «و » ي بن محمدمعلّ«معتقد به تحريف قرآن و » علي بن ابراهيم«و  )3(آشناييم
اند كه  كرده كه توثيق نشده، روايت» ينهذَابن اُ«از  )4(اند كه هر دو راوي خرافات» اءشّو

 143اند و به آية  خود را شاهد بر تمام خلق دانسته –الم الس اعليهم –حضرات صادقين 
  اند. سورة بقره استناد فرموده

نيز واقفي » حسن بن علي فضّال«را دارد.  مسند آن عيوب حديث دو - 3حديث  *
  مذهب و منحرف است.

                                                           
پس از ذكر حديث » عيون أخبار الرضا«. شيخ صدوق در 6، حديث312) ص 129اصول كافي، (باب  -1

قال بالوقف و موسی ی هذا احلديث ثم أنكره بعد مّيض رو يزياد بن مروان القند إنّ «مذكور نوشته است: 
اين حديث را زياد قندي روايت كرده اما پس از وفات امام  =كان عنده من مال موسی بن جعفر وحبس ما

نزد او بود  آن را انكار كرد و به مذهب واقفيه قائل شد و آنچه از اموال حضرت كاظم كاظم
 ايم. كتاب حاضر معرّفي كرده 195در صفحه ما او را ». براي خود نگاهداشت

 معرّفي شده است. 301در صفحه » ابن يزيد«و  78در صفحه » سهل« -2
 همين كتاب. 160 ر. ك. صفحه -3
 اند. معرّفي شده 147در صفحه » حسن وشّاء«و  146در صفحه » يمعلّ« -4
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است كه كتابي به نام او جعل » لياليس هيم بن قَلَس«وات آن يكي از ر -5حديث  *
  .)1(اند كه در صفحات قبل به خوانندگان معرّفي كرده ايم كرده

اند كه امام شاهد بر تمام خلق است! ما براي رسواكردن  عا كردهفوق اد احاديثدر 
   :دهيم آوريم و توضيح مي اند، آيه را مي كذّاباني كه اين روايات را جعل كرده

   :خدا فرموده
ٰ وَ ﴿ ةٗ  ُكمۡ َنٰ لَِك َجَعلۡ َكَذ مَّ

ُ
ٓ وََسطٗ  أ ْ ُشَهَدا َُكونُوا َ ا ّلِ َ لرَُّسوُل ٱلَّاِس َوَيُكوَن ٱَء 

 ]١٤٣ البقرة:[  ﴾اَشِهيدٗ  ُكمۡ َعلَيۡ 
اين  و بدينگونه شما را أمتي ميانه و معتدل قرار داديم تا گواهان بر مردم باشيد و«

  ».رسول نيز بر شما گواه باشد
ايم پيغمبر و امام شاهد و ناظر بر تمام خالئق و  گفته 203تا  200حه چنانكه در صف

اعمال ايشان نيستند. اين آيه نيز بدين معني است كه شما مؤمنين بايد ناظر بر احوال 
يكديگر باشيد و به امور درست دعوت كنيد و از امور نادرست بازداريد و پيغمبر نيز بر 

شاهدبودن بر سايرين، در چه زماني است؟ البتّه در  كند. حال اين ناظر و شما نظارت مي
زماني كه هر كس زنده و در ميان اجتماع است. دليل ما بر اين سخن آية قرآن است كه 

   :فرموده
ٰ ٱقَاَل  ذۡ ﴿ ُ َي نَت قُلۡ َن َمرۡ بۡ ٱعِيَس َّ

َ
ٰ ٱَت لِلنَّاِس َيَم َءأ َ إَِل ّمِ

ُ
ُِذوِن َوأ  ِمن ُدوِن َهۡيِ تَّ

ِۖ ٱ ٓ َحٰ قَاَل ُسبۡ  َّ ِ نۡ  َنَك َما يَُكوُن 
َ
قُوَل َما لَيۡ  أ

َ
ِ ِبَقٍّۚ أ  َفَقدۡ  ۥُتهُ إِن ُكنُت قُلۡ  َس 

ٓ لَُم َما ِف َنفۡ َتعۡ  ۥۚ َتهُ َعلِمۡ  َ عۡ  ِس َو
َ
ٰ  ِسَكۚ لَُم َما ِف َنفۡ أ نَت َعلَّ

َ
َما  ١١٦ُغُيوِب لۡ ٱُم إِنََّك أ

ٓ  ُت لَُهمۡ قُلۡ  َّ َما ِ َمرۡ  إ
َ
ِ أ ِن  ۦٓ هِ تَِن ب

َ
َ َرّبِ َوَربَُّكمۚۡ ٱُبُدواْ عۡ ٱأ ا َشِهيدٗ  ِهمۡ َوُكنُت َعلَيۡ  َّ ا مَّ

يۡ  ُت فِيِهۡمۖ ُدمۡ  ا تَوَفَّ نَت فَلَمَّ
َ
ٰ  ِهمۚۡ لرَّقِيَب َعلَيۡ ٱتَِن ُكنَت أ َ َ نَت 

َ
ِ َشۡ  َوأ

 ﴾َشِهيدٌ  ءٖ ُكّ
 ]١١٧−١١٦ :املائدة[  

آيا تو  !اي عيسي بن مريم :وند فرمايدو ياد آور هنگامي كه [در روز بازپسين] خدا«
مردم را گفتي كه غير از خدا مرا و مادرم را دو معبود [و باب الحوائج] بگيريد؟! 

                                                           
 كتاب حاضر. 229ر. ك. صفحه  -1
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منزّهي تو، مرا نسزد كه آنچه سزاوارش نيستم بگويم، اگر [چنان  :[عيسي] گويد
چه در داني و من آن ، آن را دانسته بودي. آنچه در نهاد من است ميمبود  سخني] گفته

ها تويي. بديشان نگفتم جز آنچه مرا به  دانم، به راستي كه داناي غيبت ذات توست نمي
گفتنش فرمان دادي كه خداي را عبادت كنيد كه پروردگار من و پروردگار شماست و 

و چون مرا وفات دادي ناظر و  تا زماني كه در ميانشان بودم شاهد و ناظرشان بودم
  ».كه تو بر هر چيز گواهي اي مراقب آنان، تو بوده

در زمان حيات شاهد و ناظر بوده و در زمان  آشكار است كه حضرت عيسي
ممات نظارتي بر أمت خويش ندارد و فقط خداست كه در همه حال شاهد و ناظر است 

  .پس از وفات بر مردم نظارت ندارند صو انبياء از جمله پيامبر اسالم
هم براي پيامبر و هم براي مردم استعمال شده » دتشها«سورة بقره مادة  143در آية 

حتي پس از رحلت،  صو براي هر دو يك معني دارد. در اين صورت اگر رسول خدا
همين صفت  زگوييم كه مؤمنين اصحاب پيامبر نيناظر بر مردم است، ناچاريم ب شاهد و

از جمله حضرت  ـگويد؟! درحالي كه انبياء  را دارند؟! آيا هيچ مسلماني چنين سخني مي
   :گفتند دربارة پيروان خود مي ـ نوح

 ]١١٢ :الشعراء[  ﴾َملُونَ ِم بَِما َكنُواْ َيعۡ َوَما ِعلۡ ﴿
  ».اند كرده دانم كه آنان چه مي چه مي«

شود كلمة شهادت در آية  اند. پس چنانكه مالحظه مي يعني شاهد و ناظر اعمالشان نبوده
ه براي مردم، و يك مرتبه براي رسول، و اين دو مكرّر شده، يك مرتببقره سورة  143

شهادت به قرينة يكديگر به يك معني است، شهادت مؤمنين هر طوري باشد شهادت 
  توان در يك آيه دو جور معني كرد.  و يك كلمه را نمي .رسول نيز همانگونه است

  هم الهداة ‡األئّمة باب أنّ  -٦٨
جلسي حديث اول را ضعيف همطراز كليني در اين باب چهار روايت آورده كه م

موثّق(!!) و سوم را ضعيف و چهارم را مجهول و دوم را حسن دانسته و آقاي بهبودي 
  ذكر كرده است.» صحيح الكافي«حديث دوم و چهارم اين باب را پذيرفته و در 
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حسين « ،توثيق نشده واقفي مذهب و منحرف است و» كرموسي بن ب« -1حديث  *
- اين ات ناموافق با قرآن دارد. دراست و رواي ةالاز غُ ـ4 و 1راوي حديث  ـ» بن سعيد

امامي هادي مردم در دوراني  = هر  هو فيهم يذلقرن الّ لِ  مام هادٍ إ كّل « :گويد حديث مي
نه  پس اينك كه قرنهاست نه پيغمبر و منذري و :پرسيم مي». است كه در ميان آنها است

گونه هدايت بيابيم؟ مالحظه كنيد چگونه با اسالم بازي هادي و امامي در ميان ماست، چ
  كنند؟ مي

الحالش و او از  معتقد به تحريف قرآن از پدر مجهول» علي بن ابراهيم« -2* حديث 196
كرد،  مي حافظه و بدون سند نقل كه مكتوباتش از بين رفت و بعدها از» ابن أبي عمير«

  اند و آقاي بهبودي چنين حديثي را پذيرفته است! اين حديث را نقل كرده
همان است كه  ،»عدانس«يكي از روات آن  سند آن در نهايت ضعف و - 3حديث  *

  .روضة كافي را نقل كرده است 167روايت ضد قرآن و شرك آميز 
  به قول مجلسي مجهول است. - 4حديث  *

   :فرمايد اند كه مي يكي از آيات قرآن بازي كردهاين باب با  احاديثدر 
ْ لَوۡ ٱَوَيُقوُل ﴿ ِيَن َكَفُروا ٓ لَّ نزَِل َعلَيۡ  َ

ُ
ّبِهِ  هِ َءايَةٞ أ ٓ  ۦٓۗ ّمِن رَّ َما ۖ  إِنَّ نَت ُمنِذرٞ

َ
ِ قَوۡ  أ

ٍا َولُِكّ
 ]٧ :عدالرّ [  ﴾َهادٍ 

ش نازل نشده، پروردگار اي از ا بر او معجزهچر :گويند اند مي كه كفر ورزيدهكساني و«
  ».رساني و هر قوم رهنمايي دارد همانا تو بيم

» هادي«و ساير أئمه  حضرت علي است و» منذر«پيامبر  :كنند كه امام فرموده ادعا مي
چگونه علي  ،نباشد» هادي«آيا پيغمبر هادي نيست؟ اگر پيغمبر  :پرسيم مي .باشند مي

 كرد؟ علي م آنها را انذار نمياست؟ آيا حضرت علي در هنگام هدايت مرد» هادي«
هدايت نفرموده است؟ آيا انبياء ديگر هادي  صكدام قوم را هدايت كرده كه پيامبر

عليهما  ـبودند پس چرا قرآن حضرت ابراهيم و حضرت موسي » منذر«نبودند و فقط 
ادي را ه اكرم) و چرا پيامبر 19 :و النّازعات 43 :شمرده است؟ (مريم» هادي«را  ـالم الس

   :شمرده و فرموده
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ٰ  ِديٓ نََّك َلَهۡ  ﴿ َ ِ ٰ  إ  ]٥٢ :وریالّش [  ﴾ َتقِيمٖ مُّسۡ  طٖ ِصَر
  ».كني همانا تو، هر آينه به راهي راست و استوار هدايت مي«

 هادي«ا اند ام بوده» هادي«و ساير پيشوايان اسالم  ترديد نيست كه حضرت علي
باشند، چنانكه قرآن، » هادي«توانند  نيز ميمنحصر به ايشان نيست بلكه ديگران » بودن 

يفة أمت اسالم را ) و وظ38و  29 :شمرده است (غافر» هادي«مؤمن آل فرعون را نيز 
نام وات كافي به) ولي ر104: (آل عمران هدايت مردم دانسته است و دعوت به خير

  اند. أئمه، هدايت را انحصاري و اسالم را خراب كرده

  والة أمر اهللا وخزنة علمه ‡ّمةئباب أن األ -٦٩
اين باب از شش حديث تشكيل يافته كه هيچ يك از آنها وضع خوبي ندارد. 197

را صحيح  6و  5را مجهول و  4و  3و  2را ضعيف همطراز موثّق! و  1مجلسي حديث 
  .را صحيح دانسته است 5و  2و آقاي بهبودي فقط حديث 

نام  الهاشمي عبدالرّحمان بن كثيركنيم كه  راوي اول آن را معرّفي مي - 1حديث  *198
علي «از ضعفاء موسوم به  دارد. وي واقفي مذهب، كذّاب و جاعل حديث و عموي يكي

نجاشي او را  كافي از اوست. 165. يازده حديث باب مفتضح )1(است» نبن حسا
اند.  و فاسدالعقيده شمرده ۀالضعيف دانسته و گفته برخي از اصحاب ما او را از غُبسيار

كه  ـاي از اكاذيب او را  اند. نمونه ضعيف دانسته را غالي و غضائري و عالمة حلّي نيز او
 78ايم. حديث دوم باب  دهكتاب حاضر آور 164در صفحة  ـاست  165باب  14روايت 

شاءاهللا  إنكافي نيز از اوست كه داليل بطالنش را در همان باب مالحظه خواهيد كرد. 
 تعاىل.

دار  چنين كسي مدعي است كه امام صادق فرموده: ما ولي أمر يا والي خدا و خزانه199
: اين سخن أوالگوييم:  داييم!! ميعلم إلهي و ظرف و كيسه (يا محلّ اسرار) وحي خ

                                                           
 معرفي شده است. 407وي در صفحه  -1
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گفت  صرف ادعاست و معلوم نيست كه امام چنين سخني فرموده باشد زيرا اگر امام مي
  فرمود! اي شرعي نيز برآن اقامه نموده و به ادعاي محض اكتفا نمي قطعاً بينه
 ـسخن  را به معناي وعاء و ظرف و جايگاه وحي إلهي بگيريم، اين »َعيَبة«اگر  :ثانياً

ادعاي نبوت است و قطعاً امام چنين ادعاي ندارد بلكه شما به او افتراء  ـنعوذ باهللا 
ايد. و اگر به معناي محلّ اسرار بگيريم با اين مشكل روبروييم كه خداي متعال،  بسته
رسيد، محلّ سرخود نخوانده و آن بزرگواران نيز چنين  نش را كه وحي بديشان مياپيامبر

رسيد، به مردم ابالغ نمايند،  كردند، انبياء مأمور بودند آنچه از خدا به آنان ميادعاي ن
  رسيد، محلّ اسرار إلهي باشند؟ پس چگونه ممكن است، أئمه كه وحي به ايشان نمي

كند تا از طريق  اين موضوع را علناً بيان نمي اگر كسي محلّ سرّ إلهي باشد :ثالثاً
ه شوند!وات كليني همگان از آن آگار  

مر اوالي يا ولي  اين ادعا كه آن بزرگواران از جانب خدا واليت داشته و :رابعا200ً
ميرااند نيز مخالف با سخنان حضرت  من اهللا بوده منصوب  لهي ااست. زيرا واليت

اي حفظ پوشي و غيرقابل واگذاري است. اما آن حضرت بر  مري دائمي و غيرقابل چشما
آن را محدود به زماني  ذاشت ووحدت مسلمين از آن چشم پوشيد و به ديگران واگ

 ابها ما كان كام يزول الّرس نزول مقالئل يَ  امٍ متاع أيّ  يام هإنّ  يتواليتكم الّ « :فرمود اندك شمرد و 
» شود اي چند روزه است و همچون سراب زائل مي شما كه همانا بهره = واليت بر

اي   هيه را بهرهلاالمتّقين واليت  امام لهي وإ ) آيا ممكن است والي62ِغه، نامة البال (نهج
يا والي منصوب من اهللا به جاي و  شود؟! مي كه چونان سراب محو چندروزه بشمارد

ولي به واليت أو  حقّأقرب و أمن است نه شما، فقط خود را  واليت از آنِ :آنكه بگويد
ايم براي  گفته 150و چنانكه در صفحة  )217و  172، 74(خطبة و خالفت بشمارد 

) و از آنها تمجيد كرده و دربارة عمر كه 146و  134غاصبين خيرخواهي نمايد (خطبة 
نّة, د, وأقام الّس مَ د, وداوی العَ م األوَ فلقد قوّ « :غاصب واليت منصوصة إلهيه بود، بفرمايد

اهللا طاعته,  ىلإ ىها, أدّ رشَّ  َق بَ ها, وَس ريَ يب, أصاب َخ الثوب, قليل العَ  ّي قِ ذهب نَ الفتنة,  َف لَّ وَخ 
داشت كژي را راست گردانيد و بيماري را مداوا كرد و سنّت [پيامبر] را برپا = واتقاه بحقه
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را برفت، نيكويي خالفتجهان]  ندك عيب [ازجامه و افتنه را پشت سر نهاد، پاك و
از شرّ آن پيشي گرفت [و بدان دچار نشد] و طاعت حقّ را به  داد] و انجام دريافت [و

َولَِيهم « :) و نيز فرمود228البالغه، خطبة  (نهج »جاي آورد و تقواي خداي را پيشه كرد
فرماندهي [بر مردم] فرمانروايي نمود كه =  واٍل َفأقاَم واستقام حتی رضب الّدين بجرانه

 »ري و ايستادگي كرد تا اينكه دين قرار يافت[خالفت را] برپا داشت و پايدا
إّن النّاس طعنوا عليه, فكنت « :و يا دربارة عثمان فرمود )1()467البالغه، كلمات قصار  (نهج

كردند، من مردي از  او انتقاد مردم از  رجًال من املهاجرين أكثر استعتابه, وأقل عتابه =
» كردم و كمتر او را سرزنش ميجستم  مهاجران بودم كه بيشتر خشنودي وي را مي

  ).1البالغه، نامة  (نهج
  گوييم. بودن نيز در سطور آينده سخن مي دار علم إلهي دربارة خزانه128
حسين بن «حديث دوم حديثي است مجهول كه يكي از روات آن  - 5و  2* حديث 201

است. راوي حديث   فطحي مذهب نقل كرده» علي بن أسباط«ز غالي است كه ا» سعيد
كه غضائري او را » محمد بن خالد برقي«و موسوم است به » أحمد برقي«پنجم نيز پدر 

در شمار ضعفا ذكر نموده و فرموده او از ضعفا حديث نقل كرده و به احاديث مرسل 
  است كه آقاي بهبودي چنين احاديثـي را پذيرفته است!كند. جاي تعجب  اعتماد مي

 كه اين ادعا صريحاًحالي اند در دار علم خدا شمرده خزانه در هر دو حديث، أئمه را
شمارد، تا چه  دار خدا نمي خزانه را خازن و صاكرمبرخالف قرآن است كه حتّي پيامبر

  !رسد به سايرين
   :خداوند فرموده

  

                                                           
از  حالي كه بهتردرباره غاصب مقام واليت چنين سخناني بگويد در » ولي اهللا«ت چگونه ممكن اس -1

شكني و شرارت و شديدترين فتنه و  داند كه بيشترين كژي و انحراف و بزرگترين سنّت سايرين مي
 بدترين عيب و بزرگترين عصيان و فسق بلكه كفر، همان غصب واليت إلهيه است.
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﴿ ٓ َّ قُوُل  قُل 
َ
ٓ  لَُكمۡ  أ ٓ ٱئُِن ِعنِدي َخَزا َ ِ َو عۡ  َّ

َ
ٓ َغيۡ لۡ ٱلَُم أ َ قُوُل لَُكمۡ  َب َو

َ
إِّنِ  أ

 ]٣١ :هود – ٥٠ األنعام:[  ﴾َملٌَك 
گويم كه خزائن خداوند نزد من است و من غيب  اي پيامبر) بگو به شما نمي«(

  ».ام گويم كه من فرشته  دانم و به شما نمي نمي
دار باشد؟ آيا اينان أئمه را  دار نباشد، اما امام خزانه  مبر خزانهچگونه ممكن است كه پيغ

  دانند؟! مي صاكرمباالتر و واالتر از رسول 
محمد «غالي و » حسين بن سعيد«حديثي است مجهول و مرفوع كه  -3حديث  *
اهللا  ينحن ترامجة وح« :اند كه امام فرموده اند. در اينجا ادعا كرده خرافي روايت كرده» برقي

 خدا كه به كتابِ  آيا :گوييم مي »رساييم حجت خدا ويوح  مترجم  ما =ة البالغة ونحن احلّج 
﴿ ٞ بِيٌ  لَِساٌن َعَرِبّ  هخواهد؟ و اگر أئم مي نازل گرديده، مترجم ﴾ ذِي ِعَوجٖ َغۡيَ ﴿ و ﴾مُّ

كنون كه مت نگذاشتند و اامترجم وحي بودند چرا وحي را ترجمه نكردند و در اختيار 
  اند، تكليفشان با قرآن چيست؟ امت از ترجمه و توضيح وحي محروم

اند چرا قرآن كريم اين حجج بالغه را به أمت معرّفي  اگر أئمه حجت خداي ثانياً:
  افتاده است!! )1(»يلضَمحمد بن فُ«نفرموده و اين كار برعهدة امثال 

جبرئيل مرا از نام  :فرمود صپيامبر :گويد حديثي است مجهول كه مي -4حديث  *
پس  :گوييم و نام پدرانشان خبر داده است! مي ـاند  داران علم خداي كه خزانه ـاوصيا 

 كذبچرا نامشان در قرآن نيامده و چنانچه مقصود، حديث لوح و امثال آن است كه 
  .)2(آشكار گرديده است شاهراه اتّحادبودنش در كتاب شريف 

كنيم  كه او را در اينجا معرّفي مي» يكرَمع«از  )3(كذّاب» سهل بن زياد« -6حديث  *129
  روايتي نقل كرده و مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده است!

                                                           
 - 28: الزمر ،195 :الشعراء. 
 معرّفي شده است. 305وي در صفحه  -1
 كتاب حاضر. 183همچنين رجوع كنيد به باب  -2
 .ايم معرّفي كرده 78او را در صفحه  -3
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وايات او خرافي اند ولي ر را ثقه شمرده» بن علي يِّكمرَع«برخي از علماي رجال 202
هايي از روايات وي را در اينجا  است و به وضوح داللت بر ضعف او دارد. نمونه

   :آوريم مي
فرموده كه جائز نيست كه فاصلة زيارت مردم  وي مدعي است كه امام صادق - 1

اش دور است اگر سه سال  از مرقد سيدالشّهداء، بيش از يك ماه شود!! و كسي كه خانه
  .)1(ارت نكند، عاقّ رسول خداستيك بار، زي

روز  زائران مرقد حضرت حسين بن علي :فرمود امام صادق :گويد مي - 2
چهل سال پيش  :امتيازشان چيست؟ فرمود :قيامت بر ساير مردم امتيازي دارند. پرسيدم

شوند!! در حالي كه ديگران هنوز مشغول محاسبة اعمال  از ديگران وارد بهشت مي
  )2(اند! خويش

  عمال بندگان به چهل سال وقت نياز دارد؟!االحساب براي محاسبة  آيا خداوند سريع
 يمن زار قرب عّمت« :فرموده گويد كه امام جواد وي به نقل از فرد مجهولي مي - 3

مالحظه  .)3(!»قم زيارت كند، بهشت از آن اوست ام را در كه مرقد عمه = هر ةبقم فله اجلنّ 
سان آمردم به مجاهدت در راه خدا چگونه دخول در بهشت را كنيد كه به جاي تشويق 

  دهند؟! مقدار جلوه داده و مردم را فريب مي و بي
امثال اينگونه اكاذيب موجب غرور زه و  اروقارب ايشان گرديده است در اقبور أئم

كرد،  آن حضرت زيارت مي را در زمان حيات صاكرمحالي كه اگر شخصي رسول 
شد، پس چگونه ممكن است زيارت قبر دختري از نوادگان آن  نمي بهشت از آن او

  حضرت موجب دخول بهشت شود؟!
 ـخصوصاً نماز صبح  ـول وقت نماز اام كه  ام و ديده ها ساكن قم بوده اينجانب سال

خواند و اگر يك يا چند مسجد  بسته است و كسي در آنها نماز نميخدا كثر مساجد ادرِ 
                                                           

 ، روايت دهم.420(باب أقلّ ما يزار فيه الحسين)، ص  10وسائل الشيعة، ج -1
 .40، حديث 331ووجوبها كفاية)، ص  (باب تأكّد استحباب زيارة الحسين 10لشيعة، جوسائل ا -2
 .2، حديث 452(باب استحباب زيارة قبر فاطمة بقم)، ص  10وسائل الشيعة، ج  -3
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نمازگزار در آنها بسيار كم است ولي حرم حضرت معصومه از  مفتوح باشد، تعداد
ريزند و حرم  هاي زيادي داخل ضريح مي خورده، پول زند و مردمِ فريب جمعيت موج مي

ها تومان درآمد دارد! چنين وضعي ناشي  ذور و موقوفات، ميليونمذكور ماهانه از طريق نُ
  است.» عمركي«كذّاباني از قبيل  اخباراز 

 را روايت كرده و مدعي است كه امام كاظم 171وي حديث دوم باب  -4203
! چنانچه )1(شوند شد و دختران انبياء حائض نمي حائض نمي ‘حضرت زهرا :فرموده

داند كه فقدان حيض از عدم  كسي اندك اطالعي از طب قديم يا جديد داشته باشد مي
است  وده انبياء بشري مانند ساير مردم اند پس چگونه ممكنسالمت است. قرآن نيز فرم

  دخترانشان مانند ساير مردم نباشند.
 را روايت كرده و مدعي است كه امام كاظم 165باب  75وي حديث  -5130

كاخ «امام ساكت و مقصود از » چاه متروك«سورة حج منظور از  45فرموده: در آية 
كنيم و قضاوت را برعهدة  امام ناطق است. ما آية مذكور را ذكر مي» م و افراشتهمحك

  گذاريم: مي خوانندة منصف
يِّن مِّ ﴿

َ
َ ن قَْرَيٍة فَكأ َ ُعُروِشَها ْكَناَها َوِهَ َظالَِمة فِهَ خاوَيةهلا لٍَة مُ  َوبْئ  َ َعطَّ

ْصٍ مَ 
   ]٤٥[احلج:             . ﴾ِشيدٍ َوقَ
آنها  ساختيم و آنها] ستمگر بودند و ما نابود اهلهايي كه [ پس چه بسيار آبادي«

هاي  كاخ هاي متروك و چه بسيار] چاه [وويران گرديده و هايشان فروريخته سقف
  ».ويران شده است] صاحب مانده و محكم [كه بي
بارة نزول عذاب بر اقوام نوح و عاد و ثمود و  ادامة آياتي است كه در آية مذكور در

  است. ....و لوط و ابراهيم
البطالن و تهمتي است به امام صادق  نيز از اوست كه واضح 71روايت پنجم باب  -6

  .إو امام كاظم

                                                           
 مجلسي چنين روايتي را صحيح دانسته است! -1
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خداي عزّوجلّ ما را خلق نمود  :فرموده چنين فردي مدعي است كه امام صادق
[ديگران را نيز خدا خلق نموده است] و صورت و شكل ما را نيكو كرد [آيا صورت ديگران 

 خدادارِ داران آسمان و زمين خود فرمود [دربارة خزانه ا نيكو نكرده است؟] و ما را خزانهر
دار  خزانه ـحتّي انبياء  ـكه آدميان دانيم مي ايم و گفته قبلي همين باب سخن احاديث بودن در

سمان دار بودن امام در آ دار باشند، خزانه گيرم كه در زمين خزانه إلهي نيستند، عالوه بر اين
  ايم. بدانجا مراجعه شود). به اين روايت پرداخته 79و  78يعني چه؟!] (در صفحة 
   :خدا در قرآن فرموده

و َفۡض ٱإِنَّ ﴿ َ َلُ َّ َ َ ٰ ٱٍل  كۡ لَّاِس َوَل
َ
َ يَشۡ ٱَثَ ِكنَّ أ  ]٦١ :غافر[  ﴾ُكُرونَ لَّاِس 

  ».گزارند نمي  همانا خداوند بر مردم مهر و رحمت دارد، ليكن بيشتر مردم سپاس«
   :و فرموده

َرُكمۡ ﴿ حۡ  َوَصوَّ
َ
ّيَِبٰ ٱَوَرزَقَُكم ّمَِن  َسَن ُصَوَرُكمۡ فَأ  ]٦٤ :غافر[  ﴾تِ لطَّ

ها شما را  خداوند شما را صورتگري كرد و صورتهاي شما را نيكو ساخت و از پاكيزه«
  ».رمودروزي عطا ف
   :و نيز فرموده

﴿ ٰ ٰ َذ َهٰ ٱِب وَ َغيۡ لۡ ٱلُِم لَِك َع ِ لشَّ ِيٓ ٱ ٦لرَِّحيُم ٱَعزِيُز لۡ ٱَدة حۡ  لَّ
َ
﴾ۥٍء َخلََقهُ َسَن ُكَّ َشۡ أ

 ]٧−٦ :السجدة[  
  ».او داناي آشكار و نهان و پيروزمند مهرباني است كه هر چه آفريده نيكو آفريده است«

ه نه فقط امام و پيغمبر را. خدا خطاب به كافر يزي را نيكو خلق كردچيعني خدا هر 
   :فرمايد و مؤمن مي

ِي َخَلَقُكمۡ ٱُهَو ﴿ ؤۡ  َكفِرٞ  فَِمنُكمۡ  لَّ ُ بَِما َتعۡ ٱوَ  ِمٞنۚ َوِمنُكم مُّ  ٢َملُوَن بَِصٌي َّ
َمٰ ٱَخلََق  ٰ لسَّ  ٱِت وَ َو

َ
ِ ۡرۡل َرُكمۡ لَۡ ٱَض ب حۡ  ّقِ َوَصوَّ

َ
ۡ ٱهِ َلۡ  َسَن ُصَوَرُكۡمۖ فَأ    ﴾َمِصيُ ل

 ]٣−٢ :غابنالتّ [  
كنيد  اند و خدا بدانچه مي اوست كه شما را آفريد، برخي از شما كافر و برخي مؤمن«

هاي شما ها و زمين را به حقّ آفريد و شما را صورتگري كرد و صورت بيناست آسمان
  ».را نيكو ساخت و سرانجام [همه] به سوي اوست
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= درخت براي ما سخن  ةُ رَ جَ الشَّ  ِت قَ طَ نا نَ لَ « :يدگو اشكال ديگر حديث آن است كه مي
يعني درختي كه در طور، حضرت موسي از آنجا صدا شنيد، براي ما بود!  »گفت
باطيل مكتب امگر شما پيغمبريد؟ اين ادعا ممكن نيست مگر با تشبث به  :پرسيم، أوالً مي

 م حضرت موسياز هر كفري بدتر است. بدين صورت كه ببافي كه» وحدت وجود«
  اند!! با حضرت صادق يك وجود داشته

گويي درخت نطق كرد و سخن گفت، كذب است. زيرا در واقع  اينكه مي :ثانياً
   :درخت ناطق نبود بلكه خدا ناطق بود چنانكه فرموده

﴿ ٓ ا ٰ  فَلَمَّ تَ
َ
ۡ ٱ ِطيِٕ َها نُودَِي ِمن َشٰ أ  ٱَواِد ل

َ
ۡ ٱَعِة قۡ ۡلُ ٱَمِن ِف يۡ ۡل ن ٱِمَن  َرَكةِ ُمَبٰ ل

َ
ِ أ َجَرة لشَّ

 ٰ ٓ  ُموَسٰٓ َي نَا  إِّنِ
َ
ُ َربُّ ٱأ  ]٣٠ :القصص[   ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱَّ

 خيز، از و چون نزد آن [آتش] آمد از كنارة راست آن وادي در آن جايگاه بركت«
  ».همانا منم خداوند پروردگار جهانيان !اي موسي :آن درخت ندا داده شد كه (ناحية)

موسي « :گويد مي» قصص«سورة  30ذيل آية » البيان مجمع«ر شيخ طبرسي در تفسي
... .جانب درخت شنيد زيرا خداي متعال در آن درخت كالم ايجاد كرد كالم را از ندا و

مراتب  موسي با اين معجزه دانست كه آن كالم خداست [نه درخت] و اين از واالترين
اي موسي همانا « :اينكه فرمودهاسطه و سفير بشنوند و وانبياست كه كالم خدا را بدون 

يعني گويندة اين سخن [و ايجادكنندة اين صدا] » منم خداوند و پروردگار جهانيان
تر از آن  خداست كه مالك همة جهانيان و آفرينندة همة آفريدگان است و واالتر و منزّه

ض و جسم نيسترَاست كه در مكاني جاي گيرد زيرا او ع.«  
 :وري ندارد كه نطق كند و خداي موسي نيست تا بگويددرخت شع ،عالوه بر اين

ت و مأموريت بدهد بلكه خدا در آن و به موسي نبو» منم خداوند و پروردگار جهانيان«
همانا منم خداوند  ،موسي اي«سرزمين پربركت، در ميان درخت صوت ايجاد فرمود كه 

   :است كه فرمودهجاي ديگر قرآن آمده  آيه، در اين تفسير». جهانيانپروردگار
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﴿ ٓ ا َجا نۢ فَلَمَّ
َ
ِ َرّبِ ٱَن َحٰ لََها وَُسبۡ َحوۡ  لَّارِ َوَمنۡ ٱبُورَِك َمن ِف  َءَها نُودَِي أ ﴾لَِميَ َعٰ لۡ ٱَّ

 ]٨ :النمل[  
و چون نزد آن [آتش] آمد، ندا داده شد كه مبارك است آن كه در اين آتش و آن كه «

  ».وردگار جهانيانپر ست خداوندپيرامون آن است و منزّه ا
مجهول است و در جمله ذكر نشده و از  ﴾نُودِيَ ﴿بايد توجه داشت كه فاعل فعل 

   :جملة بعد كه فرموده
﴿ ٰ نَا  ۥٓ إِنَّهُ  ُموَسٰٓ َي

َ
ُ ٱأ  ]٩ :ملالنّ [  ﴾ِكيمُ لَۡ ٱَعزِيُز لۡ ٱَّ

  ».همانا منم خداوند پيروزمند حكيم ،اي موسي«
   :كه فرموده» طه«سورة  12و از آية 

﴿  ٰ ٓ  ١١ ُموَسٰٓ َي ۠  إِّنِ نَا
َ
 ]١٢−١١ :طه[  ﴾َربَُّك  أ

  ».اي موسي، همانا منم پروردگارت«
شود كه فاعل ندا و موجد آن خداي تعالي است و محلّ ايجاد  بدون ترديد معلوم مي

صوت، كنارة راست وادي و در آن جايگاه پربركت، در همان درخت بوده، نه اينكه 
در واقع ناطق و منادي كه صوت را ايجاد فرموده، خداوند صوت باشد و موجِد درخت 

قيام صدوري و قيام حلولي، در اينجا قيام صدوري  :متعال است. قيام كالم دو قسم است
كالم راجع است به خدا كه موجد آن است و قيام حلولي كالم، بودن صوت است در 

  ي كه همان درخت باشد.محلّ
خداي متعال  ﴾لََهاَحوۡ ﴿و  ﴾لَّارِ ٱِف ﴿ شبه جملة موصوله در هر دو ﴾َمن﴿مقصود از 

 ةبالقدراست كه منزّه از نياز به مكان بوده و هم در آتش و هم در خارج آتش است 
َن َحٰ وَُسبۡ ﴿ :، به دليل آنكه در ذيل آيه، خداوند را منزّه شمرده و فرمودهحاطةالعلم واإلو
ِ ٱ ن وجه كه گفتيم، با ذيل آيه، نسبت به ت. ايه است از مكان و محدوديكه منزّ ﴾َّ

  .تر است وجوه ديگر متناسب
درخت را ناطق پنداشته و به » گلشن راز«صوفي خرافي در كتاب » محمود شبستري«

چون درخت گفته من خدايم پس  :گويد آن حقّ داده كه مدعي خدايي شود و مي
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بگويد!! وي » قا الحأنَ«، »منصور حالج«رواست كه هر پيشوا و مراد و مرشدي از جمله 
   :چنين سروده

ــي  ــق از درخت ــا الح ــد أن  روا باش
  

   ــو ــرا نبــ ــيچــ  د روا از نيكبختــ
  

ات عـالم همچـو منصـور   همه ذر 
  

 گير و خواه مخمـور  توخواهي مست  
  

 من و ما و تو او هست يـك چيـز  
  

 كــه در وحــدت نباشــد هــيچ تمييــز  
  

م نيز عالَ ات، تمام ذرگفت» قا الحأنَ«وي مدعي است كه چون منصور حالج 
بگويند حتّي اگر مست و مخمور باشند زيرا در مكتب » قّا الحأنَ«توانند مانند او  مي

وحدت وجود همه كس و همه چيز، چه خالق و چه مخلوق، يك چيزاند!! اما در واقع 
= درخت ندا  جرةالّش  ِت نادَ «وي آية قرآن را تفسير به رأي كرده، زيرا در قران جملة 

ِ ٱِمَن  ... نُودِيَ «ه بلكه جملة نيامد» كرد َجَرة ذكر شده » جانب درخت ندا داده شد از =لشَّ
  :ايم چنين جواب گفته» گلشن قدس«باطيل او را در كتاب ااست. ما 

 نـدا شـد  » موسـي «با » طور«چو اندر 
  

 در آنجا خلقـت صـوت و صـدا شـد      
  

ــن  ــه مــ ــالمينكــ  ام اهللا رب العــ
  

ــي از      ــما، ن ــنس س ــه از ج ــنم ن  زمي
  

ــزّ ــالي از درخــت اســت  ه حــقمن  تع
  

  ــم نيكبخـــت اســـت ي از قيـــاسِرَّبـ 
  

ــ روا ــكــي شــد أنَ ــيا الح  ق از درخت
  

 كـــه تـــا باشـــد روا از نيكبختـــي     
  

ــي  ــار از درختـ ــعلة نـ ــد شـ  روا شـ
  

 چـــرا آتـــش نگيـــرد نيكبختـــي؟     
  

ـ گـر كسـي گويـد، م   » قا الحأنَ« ملَّس 
  

 جـــزايش را دهـــد حـــقّ در جهـــنّم  
  

ــش بگ ــي آتـ ــررگاه بلـ ــرد در شـ  يـ
  

ــود      ــومش ش ــه معل ــا اهللا ك ــي أنَ ّإن 
  

 صـور از ضـاللت  نگفت م» قا الحأنَ«
  

ــت!      ــد، جالل ــوفيان آم ــم ص ــه وه  ب
  

ــو م   ــالم همچ ــو ذرات ع ــورنمگ  ص
  

ــتور      ــق مس ــر خل ــر او ب ــردان كف  مگ
  

 همه دانند كـين گفـت از خطـا شـد    
  

  ــاج از ر ــد  كُ هز حلّ ــدا ش ــن ن ــر اي  ف
  

 ميــان خــالق و مخلــوق فــرق اســت
  

 يكي بـين در ميـان كفـر غـرق اسـت       
  

 است از كفر مطلق كاشف» أنَا الحق«
  

  ز حقّكه را ج ـ « د حـقِّ بو ـ أنَ ؟!»قّا الح 
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 ناچـــاري همـــه توجيـــه ســـازند ز
  

ــازند!      ــه س ــان تموي ــر عامي ــا ب ــه ت  ك
  

 از درخت إنشاء حـق بـود  » قا الحأنَ«
  

ــود    ــق ب ــا خَلَ ــه انشــاء شــجر كــز م  ن
  

ــت آن را از   ــقّ گف ــر ح ــي اگ  درخت
  

 قياســـي نيســـت بهـــر نيكبختـــي     
  

 خطا باشد كه گويي از درخت اسـت 
  

 نيكبخـت اسـت   كه آن ني ناطق و نـي   
  

ــود   ــدا بـ ــاء از ذات خـ ــر انشـ  وگـ
  

 خود از خـود از شـجر انشـاء فرمـود      
  

 و يا ايجاد صـوت انـدر شـجر كـرد    
  

 كه آن چـون آلتـي از حـق خبـر كـرد       
  

عام نيست كه به مخلوق سرايت كند، بدان كه خداوند متعال وجود مطلق يا وجود 
ات و مباين است با الوجود است. او غني بالذّ بلكه ذات خدا، وجود خاص و واجب

باشد. اما بسياري از صوفيان و عرفا متأسفانه خداوند  ه فقير بالذّات ميالوجود ك ممكن
متأثّر از صوفيان » عمركي«دانند! گويا  متعال را وجود عام و نعوذباهللا، شامل ممكنات مي

 :گويد اي را به صادق آل محمد نسبت داده است. و بعد مي بوده كه چنين كالم ناسنجيده
قطعاً امام  :گوييم مي»! شد = اگر ما نبوديم خدا عبادت نمي َلوالنا ما ُعبَِد اهللا« :امام فرموده

من يقين  :ثانياً .»حنُنَ لوال« :فرمود مي» لوالنا«امام به جاي  :چنين سخني نفرموده زيرا أوالً
كند تا چه رسد به  دارم كه هيچ انسان فكور و فهيمي چنين مغرورانه از خود تمجيد نمي

  انسان بزرگواري همچون امام صادق.
ها و  ديگر آنكه خداوند فرموده در سراهايي از قبيل ديرها و كليساها و كنشت

). دعاكردن و نيز ذكر خدا، هر 36 :ور، الن40ّ :شود (الحج مساجد نام خدا بسيار ذكر مي
. دعا كرده و خدا را ذكر و ....دو نوعي عبات است و كساني كه در ديرها و كليساها و

آنها را قبول ندارند وحتّي قبل از تولّد ائمه نيز  شناسند و كنند غالباً ائمه را نمي عبادت مي
بفرمايد كه اگر  م صادقكردند، پس چگونه ممكن است اما خدا را ذكر و عبادت مي
  شد؟! ما نبوديم خدا عبادت نمي
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  تىمنها يؤ  يالّت أرضه وأبوابه فيعّزوجّل  اهللا خلفاء ‡ ئّمةاأل أنّ  باب -٧٠
هيچ يك را صحيح » محمدباقر«حديث آورده كه هر دو  3كليني در اين باب 

 ـعلماي ما  ت كهـجالب اس سه تصريح كرده است!  اند و مجلسي به ضعف هر ندانسته
آورد كه با عنوان  ي مياحاديثكنند كه وي گاهي  انتقاد مي »بخاري«از  ـچنانكه ذكر شد 

دهد كه  آورند كه كليني بارها ابوابي تشكيل مي باب متناسب نيست، اما به روي خود نمي
 70. باب نعوذ باهللا من احلمّية والّتعصبحتّي يك حديث صحيح در آنها مذكور نيست! 

  اي از اينگونه ابواب است. نمونه
كه به قول نجاشي  »معلي بن محمد«تعدادي از ضعفاء از جمله  -1حديث  *204131

روايت باب مفتضح  33بوطالب واالمذهب، و راوي قصة شيردادن الحديث و مضطرب
چنانكه در » لّيعم«اند. روايات  را نقل كرده 70ت نخست باب كافي است، رواي 165

باطيل او حديث ااي از  ايد غالباً خرافي است. نمونه صفحات گذشته نيز مالحظه كرده
و ا ز. حديث مذكور مرفوع است و ج)1(كنيم كافي است كه در اينجا ذكر مي 85دوم باب 

آنكه نام امامي را  ست. وي بيا» معلّي«هدة راوي ديگري ندارد و مسؤوليت آن تماماً بر ع
ٓ « :چنين بوده است» الرّحمان«سوة مكرّراست كه آية ذكركند، مدعي َ ّيِ َءا

َ
ءِ َرّبُِكَما فَبِأ

بَانِ  اي از قرآن حذف  آيه ـ نعوذباهللا ـخواهد بگويد  مي و »تكذبان أم بالوّيص  يّ ب, أبالنّ تَُكّذِ
مكّي است و در آن زمان بحث وصايت هنوز » حمانالرّ«شده است! در حالي كه سورة 

  مطرح نبود تا كسي آن را تصديق يا تكذيب كند.
خوانندة محترم توجه كن كه كليني اين روايت را بدون هيچ تذكّر و يا مخالفتي در 

  است!!اآلثار الّصحيحة َعن الّصادقني كتابش آورده كه مدعي است حاوي 

                                                           
مجلسي به ضعف همگي آنها اند و  را صحيح ندانسته 85هيچ يك از روايات باب » محمدباقر«هر دو  -1

ناميد زيرا هر چهار روايت باب » معلّي بن محمد«توان باب  كافي را مي 85تصريح نموده است. باب 
اي ديگر از ابواب كافي است كه حتي يك حديث  نمونه 70مذكور از اوست. باب مذكور نيز همچون باب

 براي كليني آورده است. محمد األشعري حسين بنصحيح ندارد! البتّه فراموش نشود كه اين اباطيل را 
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است كه مدعي معجزه و علم غيب براي امام » معلّي«ز كافي نيز ا 175قصة پنجم باب 
  كنيم. ايم و تكرار نمي ها را بارها در كتاب حاضر اثبات كرده است و بطالن اينگونه قصه

أئمه خلفا و جانشينان  :فرمود اند كه امام رضا ادعا كرده» معلّي«آري، امثال 
  اند!! در زمين ـعزّوجلّ  ـخداوند 

  است؟ اهللا  آيا آدم خليفه
بودن انسانِ و يا أئمه، از خرافاتي است كه  اهللا  يفةخلبدان كه مسألة خالفت إلهي و 205

در ميان برخي از مسلمين رواج يافته و حتّي براي تحكيم اين خرافه از آيات قرآن ـ از 
   ة مذكور چنين است:كنند. آي سورة شريفة بقره ـ سوءاستفاده مي 34تا  30جمله آيات

 ٱِف  ئَِكةِ إِّنِ َجاِعلٞ َمَلٰٓ قَاَل َربَُّك لِلۡ  ذۡ ﴿
َ
 ]٣٠ البقرة:[  ﴾ِض َخلِيَفةٗ ۡرۡل

  ».همانا در زمين جانشيني قرار دهم :و به ياد آر هنگامي كه پروردگارت فرشتگان را گفت«
خلف در اي كه پشت سر هم و  به لحاظ لغوي به هر يك از آحاد مجموعه :أوالً

يك، پشت سر فرد پيش  شود. زيرا هر گفته مي» خليفه«خلف جاي يكديگر را بگيرند، 
شود. چنانكه به شب و روز كه  از او جايگاهش را حائز مي بعد گيرد و از خود جاي مي

   :شود گفته مي »ِخْلَفة«آيند  پيوسته به جاي يكديگر مي
ِي َجَعَل ٱوَُهَو ﴿ ۡ ٱلَّ  ]٦٢ :الفرقان[  ﴾َفةٗ ِخلۡ لََّهاَر ٱَل وَ لَّ
  ».اوست كه شب و روز را جانشين يكديگر ساخت «

   :ها فرموده و خدا خطاب به انسان
ِي َجَعلَُكمۡ ٱوَُهَو ﴿  ٱئَِف َخَلٰٓ  لَّ

َ
 ]١٦٥ األنعام:[  ﴾ِض ۡرۡل

  ».[يكديگر] قرار داد اوست كه شما را در زمين جانشينان«
   :و نيز فرموده

ِي َجَعلَُكمۡ ٱُهَو ﴿  ٱئَِف ِف َخَلٰٓ  لَّ
َ
   ]٣٩: فاطر[   ﴾ۥُرهُ هِ ُكفۡ َفَمن َكَفَر َفَعلَيۡ  ِضۚ ۡرۡل

كه كفر ورزد كفرش به  [يكديگر] قرار داد، پس هر را در زمين جانشينان اوست كه شما«
   .»زيان خود اوست
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  :و نيز فرموده
هۡ  َولََقدۡ ﴿

َ
ٓ  لُِكمۡ ُقُروَن ِمن َقبۡ لۡ ٱَنا لَكۡ أ ْ وََجا ا َظلَُموا ِ  ُهمۡ تۡ ءَ لَمَّ ِت َوَما ّيَِنٰ ۡلَ ٱرُُسلُُهم ب
ْۚ َكنُواْ ِلُؤۡ  ٰ  ِمُنوا ۡ ٱَم َقوۡ لۡ ٱزِي لَِك َنۡ َكَذ  ٱئَِف ِف َخَلٰٓ  ُكمۡ َنٰ ُثمَّ َجَعلۡ  ١٣رِِمَي ُمجۡ ل

َ
ِض ۡرۡل

 ]١٤−١٣ :يونس[   ﴾َملُونَ َف َتعۡ ِلَنُظَر َكيۡ  ِدهِمۡ َبعۡ  ِمنۢ 
.. سپس ...كه ستم كردند، هالك ساختيم هر آينه[مردم] قرون پيش از شما را هنگامي«

[ايشان] قرار داديم تا بنگريم كه چگونه رفتار  شما را بعد از آنان، در زمين جانشينان
  ».كنيد مي

ها خليفه (به  شود در اين آيات به وضوح تمام، از آن رو به انسان چنانكه مالحظه مي
صخليفه«ند. اگر منظور از آي شده كه در زمين به جاي يكديگر مي قغ جمع) اطالي «

  خواند. سابقين نمي جانشين خدا بود، قرآن مردم را خليفه و جانشينِ
   :فرموده ة مؤمنين به حضرت نوحرقرآن كريم دربا

يۡ ﴿ َعهُ َنٰ َفَنجَّ غۡ َخَلٰٓ  ُهمۡ َنٰ ِك وََجَعلۡ ُفلۡ لۡ ٱِف  ۥُه َوَمن مَّ
َ
بُواْ ٱَنا َرقۡ ئَِف َوأ ِيَن َكذَّ ٰ لَّ ﴾تَِناَي

 ]٧٣ :يونس[  
و كساني كه آيات ما را تكذيب نمودند، غرق كرديم و او (= نوح) را و كساني كه با «

  ».كنندگان] ساختيم او در كشتي بودند، نجات بخشيديم و آنان را جانشينان [تكذيب
   :پيامبر قوم عاد) به قوم خويش فرمود= ( حضرت هود

ٓ  َجَعلَُكمۡ  اْ إِذۡ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ  ﴿  ]٦٩ األعراف:[  ﴾ِم نُوحٖ ِد قَوۡ َبعۡ  ِمنۢ َء ُخلََفا
  ».را پس از قوم نوح جانشينان[ايشان] قرار دادكه خداوند شماوبه ياد آريد هنگامي«

   :و نيز فرمود
ونَهُ  ُكمۡ ًما َغۡيَ لُِف َرّبِ قَوۡ َتخۡ َويَسۡ ﴿ َ تَُضُّ  ]٥٧ :هود[  ﴾ا ًٔ َشۡي  ۥَو
»سازد و به او هيچ زياني  ميز شما را جانشين [شما] و پروردگارم قومي ج

  ».رسانيد نمي
   :(= پيامبر قوم ثمود) به قوم خويش فرمود حضرت صالح

ٓ  َجَعلَُكمۡ  اْ إِذۡ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ ﴿  ]٧٤ األعراف:[  ﴾ ِد َعدٖ َبعۡ  َء ِمنۢ ُخلََفا
  ».را پس از قوم عاد جانشينان[ايشان] قرار دادكه خداوند شماوبه ياد آريد هنگامي«
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   :ه قوم خويش فرمودب حضرت موسي
ن ُيهۡ  َربُُّكمۡ  َعَسٰ ﴿

َ
 ٱِف  لَِفُكمۡ َتخۡ َويَسۡ  لَِك َعُدوَُّكمۡ أ

َ
 ]١٢٩ األعراف:[  ﴾ِض ۡرۡل

اميد است پروردگارتان دشمنتان را هالك سازد و شما را در زمين جانشين[ايشان] «
  ».قرار دهد

   :فرمايد اسرائيل مي خداي تعالي دربارة بني
 ِكَتٰ لۡ ٱَورِثُواْ  ٞف َخلۡ  ِدهِمۡ َبعۡ  فََخلََف ِمنۢ ﴿

ۡ
 ٱَذا ُخُذوَن َعَرَض َهٰ َب يَأ

َ
  ﴾َنٰ دۡ ۡل

 ]١٦٩ األعراف:[  
پس از ايشان جانشيناني جانشين شدند و كتاب [آسماني] را به ميراث بردند كه متاع «

  ».گيرند [فاني] اين دنيا را مي
   :و فرموده

َضاُعواْ َخلۡ  ِدهِمۡ َبعۡ  فََخلََف ِمنۢ ﴿
َ
 ]٥٩ :مريم[  ﴾ةَ لَوٰ لصَّ ٱٌف أ

  ».پس از ايشان جانشيناني آمدند كه نماز را تباه كردند«
   :فرموده و خطاب به حضرت داود

﴿ ٰ  ٱِف  َك َخلِيَفةٗ َنٰ ُد إِنَّا َجَعلۡ ۥَداوُ َي
َ
ِ ٱ ُكم َبۡيَ حۡ ٱِض فَ ۡرۡل َ تَتَّبِِع لَۡ ٱلَّاِس ب ّقِ َو

ۡ ٱ  ]٢٦ :ص[  ﴾َهَوىٰ ل
سرزمين خليفه و جانشين قرار داديم، پس ميان مردم به حق  ما تو را در اين ،اي داود«

  ».داوري كن واز هواي نفس پيروي مكن
   :فرمايد مي صقرآن به معاصرين پيامبر

﴿ 
ۡ
ٓ َبعۡ  ِمنۢ  لِۡف َتخۡ َويَسۡ  ُكمۡ هِبۡ يُذۡ  إِن يََشأ ا يََشا ٓ ِدُكم مَّ ُكم ّمِن ُذّرِيَّةِ قَوۡ  ُء َكَما

َ
نَشأ
َ
ٍا أ

 ]١٣٣ األنعام:[  ﴾َءاَخرِينَ 
همچنانكه خداوند شما را از نسل قومي ديگر پديد آورد [و شما را به جاي ايشان «

كه را بخواهد جانشين برَد و پس از شما هر ا [نيز] مينهاد] اگر بخواهد شما ر
  ».سازد مي

اند كه  فهمد كه اين جانشينان به جاي كساني نشسته هر عاقل منصفي به سادگي مي
المثل ترديد نيست كه حضرت  اند، في سنخيت با ايشان بوده نوع خودشان و داراي هم
شده كه در حكومت بر مردم، تابع هواي » جالوت«جانشين ستمگراني از قبيل  داود
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انشين و خليفة خدا شده باشد. اگر منظور جانشين خدا جاند. نه اينكه داود  نفس بوده
اي كه به زبان قوم پيامبر  آيهبايست قرآن براي انصراف ذهن از معناي قريبِ  بود، مي

اي كه  داد، در حالي كه آيات از هرگونه قرينه اي در آيه قرار مي نازل گرديده، قرينه
موجب انصراف ذهن از معناي قريب گردد، عاري است. از اين رو بر مدعي است كه 

  .شود اي اقامه كند كه منظورِ آيه نه آن معنايي است كه از الفاظ دريافت مي بينه
همان نسل بشر است كه همچون شب و روز، پياپي و پشت » خليفه«منظور از  :ثانياً

نيست » اهللا«مضاف به » خليفه«آيند. مهمتر از همه اينكه لفظ  سرهم، به جاي يكديگر مي
 »خليفة منّي«يا  »يلخليفة «و يا » ما = جانشين خليفتنا«و يا » = جانشين من خليفتي«و آيه 

  .فرموده استو يا نظاير آن ن
َتۡ ﴿ :كردند كه مالئكه عرض نمي بود »اهللا  خليفة«، »خليفه«اگر مراد از  :ثالثا132ً

َ
 َعُل فِيَهاأ

ٓ ٱفُِك ِسُد فِيَها َويَسۡ َمن ُيفۡ  كند و خون  گذاري كه فساد مي آن ميآيا كسي را در« ﴾ءَ ّلَِما
يت و لياقت جانشيني خدا را ندارد و قطعاً خدا اهلنريز كه زيرا مفسد و خو» ريزد؟! مي
فهميدند كه  گزيند و فرشتگان اين اندازه ميي جانشيني خود، موجود بهتري برميبرا

شود  جواب خدا معلوم مي كند، در حالي كه از سؤال مالئكه و خداي سبحان چنين نمي
و همنوعان او نبوده بلكه منظور نسل وي  فقط شخص آدم» خليفه«كه مقصود از 

ـ مقصود و نظاير او  ـ لّا اگر فقط آدمإكنند و  بوده كه در زمين فساد و خونريزي مي
حضرت  زيرا ».ال ُيفسد فيها واليسفك الدماء هو« :فرمود جواب ميبود، خداوند در مي
سد بود و نه سفّاك، اما خدا رأي مالئكه را تصديق فرمود اما آن را ناقص فنه م آدم

ٓ ﴿ :فرمود شمرد و عۡ  إِّنِ
َ
َ َتعۡ أ  :يعني .»دانيد دانم كه شما نمي من چيزي مي« ﴾لَُمونَ لَُم َما 

تواند فساد و خونريزي كند، اما من در خلقتش مصلحتي  مي» خليفه«رغم اينكه  علي
  دانيد. بينم كه شما نمي مي

غمبر يا امام يا با تنوين آمده نه با حرف تعريف (ال) كه بگوييم به پي» خليفه« :رابعاً
  اشخاص معيني اطالق شده است.

  تواند جانشين خدايي باشد كه  چگونه مي ـحتّي پيغمبر و امام  ـبشر  :خامساً
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 ُكَّ يَوۡ  ﴿
ۡ
 ]٢٩ :الّرمحان[  ﴾نٖ ٍا ُهَو ِف َشأ

  ».هر روز وي در كار است«
إحاطة  ر وحضو ذاشته و به مكان نيازمند نبوده وهيچ جا ازو جهان را به حال خود وانگ

   :او عاري نيست و فرموده
يۡ  وَُهَو َمَعُكمۡ ﴿

َ
 ]٤ :احلديد[  ﴾َن َما ُكنُتمۡ أ

  ».هر جا كه باشيد او با شماست«
بشر واالترين و باالترين مقامش از آن انبياء است ولي اين مقام نيز از ضعف و اشتباه 

و اگر غذا  شود اگر بول نكند دچار بيماري و رنج بسيار مي همبرّي نيست. بشري ك
ترين مرتبة خويش كه  رود. چنين بشري، در عالي ميرد و به يك تب از بين مي نخورد مي

افتد  هي را ندارد و مدهوش ميهمان مقام نبوت است، تحمل و طاقت يك تجلّي إل
   :كند كه اقرار مي چه خواهد شد و داند با او و نمي ،)143 :عراف(األ

﴿ ٓ دۡ  َوَما
َ
َ بُِكمۡ َعُل رِي َما ُيفۡ أ  ]٩ :األحقاف[  ﴾ِب َو

  ».دانم با من و شما چه خواهد شد نمي«
به هيچ وجه قصد كشتن مرد قبطي  المثل حضرت موسي شود، في و دچار خطا مي

اش منجرّ به  را نداشت اما نتوانست ضربه را به اندازة الزم وارد سازد و ناخواسته ضربه
م إلهي نباشد و به موقع هشدار ندهد، ) و اگر نظارت دائ15 :مرگ او شد. (القصص

  تواند جانشين خدا در زمين باشد. چنين موجودي نمي )٤٣ ة:التوب(كند  اشتباه مي
   :بارها فرموده عن العاملني يغنبا اينكه خداوند  :اگر كسي براي فريب عوام بگويد :سادساً

مۡ  َذا َقَضٰٓ ﴿
َ
 ]١١٧ البقرة:[  ﴾ُكن َفَيُكونُ  ۥا فَإِنََّما َيُقوُل َلُ رٗ أ

  ».باشد مي درنگ موجود] [بي باش پس :گويد مي كند فقط را] حكم[وجودچيزي چون«
جهان خلقت را از طريق مالئكه تحقّق  امور است، اما انجام بسياري از َعلی ُكلِّ َيشٍء قديرو 
بشر المثل أمر استعمار و آبادسازي زمين را بر عهدة  بخشد، پس چه مانعي دارد كه في مي

 :شود بگذارد و به همين لحاظ او را خليفة خود در زمين بخواند. در جواب او گفته مي
به  :و امثال آن نگفته، ثانياً» خليفتنا«يا » خليفتي«چنانكه گفتيم چنين نكرده و بشر را  :أوالً

و از جمله در  ـفرشتگان كه مأمورين تحقّق ارادة إلهي در بسياري از امورِ جهان خلقت 
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به هر حال بايد نوعي » خالفت«شود، زيرا در معناي  گفته نمي» خليفه«هستند،  ـين زم
فرض شود تا بتوان موجودي را » عنه مستخلف«گيري و عدم حضور براي  غيبت و كناره

صورت، خواند، در غيراين» خليفه«گيرد،  مي شود يا كارش را برعهده كه جايگزين او مي
 گويند. از اين رو اگر موضوع چنان باشد . مي....يا ممثّل و يا مذكور را مأمور يا عاملفرد 

توان  نمي ـحتّي أنبياء  ـگفته نمي شود، به بشر  »اهللا خليفة«همچنانكه به مالئكه  ،ايد كه گفته
  شود. . خوانده مي...گفت و حداكثر، عامل يا مأمور يا »األرض يفاهللا   خليفة«

   :از انسان، بسيار تكريم شده است و فرموده كه در قرآن اگر گفته شود :سابعاً
ِ وَ لۡ ٱِف  ُهمۡ َنٰ َءاَدَم وََحَلۡ  َنا بَِنٓ َكرَّمۡ  َولََقدۡ ﴿ ّيَِبٰ ٱُهم ّمَِن َنٰ ِر َوَرزَقۡ حۡ ۡلَ ٱَبّ ِت لطَّ

لۡ  ٰ  ُهمۡ َنٰ َوفَضَّ َ ٗ َنا َتفۡ َخَلقۡ  ّمِمَّنۡ  َكثِيٖ  َ  ]٧٠ :رساءاإل[  ﴾ِضي
و ايشان را در خشكي و دريا حمل نموديم و از  رامي داشتيمگهر آينه فرزندان آدم را «

 داديم برتريايم  ها روزي عطا كرديم و آنان را بر بسياري از كساني كه آفريده پاكيزه
  ».برتري نماياني

از بن دندان ايمان داريم كه مقام انسان در جهان خلقت بسيار واال و  ما هم :گوييم مي
لف رأي شماست زيرا آية شريفه نفرموده كه بشر را بر كلّ باالست، اما همين آيه مخا

نه همة آنها) فرمايد انسان بر بسياري از مخلوقات ( ايم بلكه مي مخلوقاتمان برتري داده
همة موجودات  بود، طبعاً پس از خدا بر مي »اهللا خليفة «كه اگر بشر برتري دارد، درحالي

  داشت. برتري مي
بودن انسان هيچ ارتباطي به قرآن كريم  »اهللا خليفة«كه مسألة شود  معلوم مي ،بنابراين

و » معلّي بن محمد«وات كليني از قبيل ندارد. مگر اينكه ر»عبداهللا «و » د بن جمهورمحم
ها  براي خداي سبحان خليفه بسازند!! متأسفانه جاعلين روايات و زيارتنامه )1(»نبن سنا

الّسالم عليك « :اند خطاب به أئمه، گفته عليات خود بارهاج با اتّكاء به اينگونه روايات، در
 »!!اهللا يا خليفة

                                                           
 اند. معرّفي شده 341و عبداهللا در صفحه  322و محمد در صفحه  146معلّي در صفحه  -1
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ايم. همچنين دربارة اينكه  بررسي كرده 324اين حديث را در صفحة  -2* حديث 206
رجوع  »شد اوند شناخته نمي= اگر ايشان نبودند، خد اهللا َف رِ عُ  هم ما لوال«گفته است: 

  ايم. گفته 69فرماييد به آنچه كه دربارة حديث ششم باب 
فرموده منظور از  ضعيف مدعي است كه امام صادق اين حديث - 3حديث  *

   :سورة نور، أئمه هستند. آية مذكور چنين است 55در آية » خليفه«
ُ ٱوََعَد ﴿ ْ ِمنُكمۡ ٱَّ ِيَن َءاَمُنوا ْ وََعِملُ  لَّ ٰ ٱوا  ٱِف  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ ِت لََيسۡ لَِحٰ لصَّ

َ
ِض َكَما ۡرۡل

ِيَن ِمن َقبۡ ٱلََف َتخۡ سۡ ٱ ِي ٱدِيَنُهُم  َوَلَُمّكَِنَّ لَُهمۡ  لِِهمۡ لَّ َلَُّهم ّمِنۢ  لَُهمۡ  تََضٰ رۡ ٱلَّ  َوَلَُبّدِ
مۡ  فِِهمۡ ِد َخوۡ َبعۡ 

َ
ۚ نٗ أ َ يُۡشِ َيعۡ  ا ۚ  ٔٗ ُكوَن ِب َشۡي ُبُدونَِن  ٰ َمن َكَفَر َبعۡ وَ  ا ْوَلٰٓ َد َذ

ُ
ئَِك لَِك فَأ

 ]٥٥ :النور[   ﴾ِسُقونَ َفٰ لۡ ٱُهُم 
اند وعده فرموده است كه  خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كردار نيكو كرده«

آنان را در اين سرزمين جانشين [پيشينيان] سازد، همچنانكه كساني را كه پيش از 
حتماً دين و آييني كه براي ايشان پسنديده توان و  و اند، جانشين ساخت ايشان بوده

ند و چيزي استقرار بخشد و بيمشان را به امنيت و آسودگي تبديل نمايد كه مرا بپرست
  ».اند پس كفر و ناسپاسي ورزد، پس آنان خود فاسق كه زان را شريكم نشمارند و هر

ب به مؤمنين معاصر پيامبر رساند آيه خطا است كه مي» منكُم«آيه داراي لفظ  أوالً:
  است. صاكرم

كه بر سر » الف و الم عهد«زمين نيست بلكه از عناي كلّ كرةبه م» األرض«كلمة  :ثانياً
شود كه سرزميني معهود و مشخّص منظور است كه معاصرين پيامبر  آن آمده، معلوم مي

اف آن. چنانكه اند، يعني سرزمين عربستان و اطر زيسته و پيروان آن حضرت، در آنجا مي
   :قرآن خطاب به پيامبر فرموده

ونََك ِمَن ن َكُدواْ لََيسۡ ﴿  ٱَتفِزُّ
َ
 ]٧٦ :رساءاإل[   ﴾َهارُِجوَك ِمنۡ ِض ِلُخۡ ۡرۡل

  ».همانا نزديك بود كه تو را از اين سرزمين بلغزانند تا تو را از آن اخراج كنند«
زمين بيرون كند بلكه را از كرة  خواستند تو بديهي است كه منظور آيه اين نيست كه مي

   :نمايند. همچنين قرآن فرموده عربستان اخراج را از تو خواستند كه مياينست مقصود
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﴿ ٰ  ٱِف  َك َخلِيَفةٗ َنٰ ُد إِنَّا َجَعلۡ ۥَداوُ َي
َ
 ]٢٦ :ص[  ﴾ِض ۡرۡل

  ».فلسطين و اطراف) آن خليفه و جانشين قرار داديم= ما تو را در اين سرزمين ( !اي داود«
ص فرمانروايي داشت، نه مشخّ بر سرزمين محدود و بديهي است كه حضرت داود

  بر تمام كرة زمين!
 ٱِف  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ ﴿: نوشته است» البيان مجمع«شيخ طبرسي در 133

َ
آنها را  :يعني ﴾ِض ۡرۡل

فّار عرب و عجم را به ايشان به دهد، بدين معني كه سرزمين ك جانشين پيشينيان قرار مي
ِيَن ِمن َقبۡ ٱلََف َتخۡ سۡ ٱَكَما ﴿ دهد تا ساكنين و فرمانروايان آن شوند و ميراث مي  ﴾لِِهمۡ لَّ
ها و  اسرائيل است كه خدا ستمكاران مصر را هالك ساخت و سرزمين و خانه منظور بني

  اموالشان را به ايشان به ميراث داد.
 است در آية شريفه با تأكيد مضاعف در فعل »ف امليعادال ُخيل«خدا كه  :ثالثاً

(الم تأكيد بر سر فعل و نون تأكيد ثقيله در آخر فعل) فرموده همان طور كه » َلَيسَتْخلَِفنَّ «
...] خالفت و اقتدار بخشيده، به ايشان .به پيشينيان [از قبيل حضرت داود و سليمان و
مانند » لَيبدّلَنَّ«بخشد و بار ديگر در فعل  [مؤمنين معاصر پيامبر] حكومت و خالفت مي

خاطر  منيت و آسودگيامني ايشان را به أعت فرموده كه خوف و نافعل قبلي با تأكيد مضا
هيچ يك از  ـو مدتي كوتاه امام حسن  ـز حضرت علي فرمايد، درحالي كه ج تبديل مي

نداشتند و به قول شما غالباً خاطر  أئمه، حكومت و خالفت نيافتند و أمنيت و آسودگي
توان گفت كه در اين آيه،  تحت مراقبت بودند و از آزادي عمل محروم بودند. پس نمي

  اند. عشر منظور بوده أئمة اثني
اند منظور حكومت  اند، گفته مخفي نماند كه برخي، چون با اين اشكاالت مواجه شده

شود اما امام دوازدهم  فر اطالق ميبر بيش از دو ن» هم«مهدي است! در حالي كه ضمير 
مفرد است و اگر گفته شود منظور حضرت علي و مهدي است، در اين صورت 

به كار رفته است. » هم«شد در حالي كه در آيه ضمير  استعمال مي» هما«بايست ضمير مي
است، را كه متوجه مؤمنين معاصر پيامبر » منكُم«مهمتر اينكه چنين مدعياني عمدًا كلمة 
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معاصر پيامبر نبوده است. و در زمان نزول آيه » مهدي«دانند كه  اند، زيرا مي ناديده گرفته
  باشد.» منكُم«والدت نيافته بود تا مشمول لفظ 

اندهي گرفتن فرم : هنگامي كه عمر در ايام خالفت خويش براي به عهده رابعا207134ً
مشورت كرد، آن  سپاهي كه به جنگ با ايرانيان مشغول بود، با حضرت علي

حضرت خيرخواهانه به او فرمود تو همچون قطب آسيا در مركز بمان و سپاهت را از 
 هُ وعَد  زٌ نجِ اهللا مُ و اهللا نَ مِ  موعودٍ  عىل نحنُ «دور اداره كن و به پيروزي مطمئن باش وفرمود: 

اش وفا و لشكرش را  [متّكي] به وعدة إلهي هستيم و خداوند به وعده = ما هُ نَد ُج  ناِرصٌ و
البالغه ـ چنانكه  مترجم نهج» االسالمفيض« ).146البالغه، خطبة  (نهج »ياري خواهد فرمود
سورة نور را آورده  55اند ـ ذيل جملة فوق، آية  البالغه نيز متذكّر شده ساير شارحين نهج

به جاي آنكه خود و اوالدش را  ، حضرت عليشود است. چنانكه مالحظه مي
، خود و »= ما نَحنُ«مصداق آية استخالف بداند، برخالف روات كليني با ذكر ضمير 

شمرده  »جند اهللا«عمر را مشمول وعدة استخالف إلهي در سورة نور دانسته و سپاه او را 
  و نسبت به او خيرخواهي كرده است.

 اند و قطعاً امام صادق وات كليني دروغ گفتهه رشود ك معلوم مي ،بدين ترتيب
  گويد. برخالف جدش سخن نمي

اگر  :مخفي نماند، چنانچه يكي از دكّانداران مذهبي به قصد فريب عوام بگويد
و خلفاي  معاصرين پيامبر را مخاطب و مصداق آية استخالف بدانيد، ناگزير بايد معاويه

دهيم كه معاويه و امثال او به هيچ وجه  ه او تذكّر ميموي را نيز مشمول آيه بشماريد؟! با
مدني است كه قبل از نور از سورِ موجود در آيه نيستند، زيرا سورة » منكُم«مخاطب لفظ 

بودند و حتّي در فتح مكّه نازل گرديده، در آن زمان معاويه و پدرش هنوز اسالم نياورده 
ْ مِنُكمۡ ﴿ طبي نبودند تا چه رسد كه مخاشمار مسلمين عاد ْ  َءاَمنُوا ٰ ٱوََعِملُوا  ﴾تِ لَِحٰ لصَّ

  .قرار گيرند
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  نوراهللا عّزوجلّ  ‡ ئّمةاأل باب أنّ  -٧١
م، هيچ يك را در اين باب شش حديث آمده كه آقاي بهبودي جز حديث سو

را  6را مرسل و  2را ضعيف و حديث  4 و 3و  1نپذيرفته است. مجلسي حديث 
  .را ضعيف و سند دوم آن را صحيح شمرده است 5مجهول و سند اول حديث 

ايم. مراجعه شود.  بررسي كرده 327هر دو حديث را در صفحة  -4و  1حديث  *
وات حديث چهارم الزم است يادآوري كنيم كه يكي از ر»نام دارد كه » بن أسباط علي

  .فطحي مذهب است
امام صادق  :گويد به تحريف قرآن، مي خرافي معتقد» معلي بن ابراهي« - 2حديث  *

سورة اعراف، حضرت علي و ساير أئمه است. آية  157در آية » نور«منظور از  :فرموده
  :مذكور چنين است

ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱ﴿  ٱلَِّبَّ ٱلرَُّسوَل ٱلَّ
ُ
َّ ۡل ِي َيُِدونَهُ ٱّمِ ٰ لَّوۡ ٱِف  ُتوًبا ِعنَدُهمۡ َمكۡ  ۥلَّ ِة َر

 ۡلِ ٱوَ 
ۡ
ِ ِنيِل يَأ ۡ ٱُمُرُهم ب ٰ ُروِف َوَينۡ َمعۡ ل ۡ ٱَعِن  ُهمۡ َه ّيَِبٰ ٱُمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم ل ِت َوُيَحّرُِم لطَّ

 ٱوَ  ُهمۡ إِۡصَ  ُهمۡ ئَِث َوَيَضُع َعنۡ َبٰٓ لَۡ ٱِهُم َعلَيۡ 
َ
ٰ غۡ ۡل ِيَن َءاَمُنواْ ٱفَ  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لَِّت َكنَۡت ٱَل َل لَّ

ُروهُ  ۦبِهِ  وهُ وَ  وََعزَّ َبُعواْ ٱَونََصُ ِيٓ ٱلُّوَر ٱتَّ نِزَل َمَعهُ  لَّ
ُ
ْوَلٰٓ  ۥٓ أ

ُ
ۡ ٱئَِك ُهُم أ  ﴾ لُِحونَ ُمفۡ ل

 ]١٥٧ األعراف:[   
كنند كه [نام  ناخوانده پيروي مي آورِ درس يهودياني) كه از اين فرستادة پيام= كساني («

ند، [پيامبري كه] آنان ياب و نشان] او را در تورات و انجيل كه نزدشان است، نوشته مي
ده ايشان حالل شمردارد و چيزهاي پاكيزه را بر ازميرا به نيكي فرمان داده و از بدي ب

ها  ها و كارها و آيين كند و بارهاي گران و بندهاي [خرافه آنان حرام ميو پليديها را بر
[و آزادشان  دارد ايشان برمي كرد] از و مراسم دشوار و نابجا] را [كه بر آنان سنگيني مي

سازد، آري] كساني كه به او ايمان آورده و بزرگش داشتند و او را ياري نموده و از  مي
  ».اند اند، ايشان همان رستگاران نوري كه با او فرود آمده، پيروي كرده

ْ ٱوَ ﴿ :نوشته است» البيان مجمع«شيخ طبرسي در  َبُعوا قرآن كه نور  :يعني ﴾لُّورَ ٱتَّ
سازد. خالئق  ها را روشن مي نور [محسوس] پرتوي است كه چشم هاست همچنانكه دل
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ِيٓ ٱ﴿. )1(شوند در امور دين با قرآن و در امور دنيا با نورِ [محسوس] هدايت مي نزَِل  لَّ
ُ
أ

گاهي به » عم«منظور آن است كه بر او نازل شده و  »نوري كه با او نازل شده«= ﴾ۥٓ َمَعهُ 
نوري كه در زمان پيامبر نازل گرديده  :اي آيه چنين استرود. معن به كار مي» علي«جاي 
  است.

ز قرآن نازل شده ج صدهد نوري كه با پيامبر داني احتمال مي آيا هيچ عربي :أوال
  )2(باشد؟
الدت نيافته و اصوالً ه وست و هنگام نزولِ آن اكثر أئمسورة اعراف مكّي ا :ثانياً

  بحث امامت مطرح نبود.
 ـايشان نام نبرده؟ آيا  خداي متعال از اوالدش بودند چرا ود علي ومقص اگر :ثالثاً

  گويند؟ وات كليني دروغ ميخدا هم تقيه كرده است؟! يا ر ـنعوذ باهللا 
اند؟ پس چرا قرآن نفرموده كه پيامبران را نازل  نازل شده آيا أئمه نزول دارند و :رابعاً

  ايم؟ كرده
پيامبر و أئمه به واسطة قرآن كريم بوده  هدايت خوددانند كه  آيا اينان نمي :خامساً

   :است كه خداوند آن را نور هدايتگر شمرده و خطاب به رسولش فرموده
َ ِكَتٰ لۡ ٱرِي َما َما ُكنَت تَدۡ ﴿ ٰ يَمٰ ۡلِ ٱُب َو َمن  ۦِدي بِهِ ا نَّهۡ ُه نُورٗ َنٰ ِكن َجَعلۡ ُن َوَل

 ٓ ََّشا  ]٥٢ :وریالّش [  ﴾ِعَباِدنَا ُء ِمنۡ ن
ما آن را نوري  دانستي كه كتاب [آسماني] و ايمان چيست ولي اي پيامبر) تو نمي«(

  ».كنيم يك از بندگانِ خويش را كه بخواهيم با آن هدايت مي قرار داديم كه هر
مجلسي آن را ضعيف دانسته، اما آقاي بهبودي آن را پذيرفته است!  - 3حديث  *

او  :او را لعن كرده و فرموده است كه امام صادق» أبي الجارود«راوي نخست آن 

                                                           
ين كام هيتدون مور الّد أ به اخللق يف يالعيون وهيتد ياء نور يفالّض  القلوب كام أنّ  هو نور يف يمعناه القرآن الذ« -1

 .»نيامور الّد أ يفور بالنّ 
 شود. ايم مراجعه سخن گفته 328نور بودنِ قرآن، مختصري در صفحه درباره  -2
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به تصريح  :گفته» هاشم معروف الحسني«رود و مرحوم  نايافته از دنيا مي سرگردان و راه
ابن «. راوي ديگر اين حديث )1(شود شماري از علماي رجال، به روايات او اعتماد نمي

  واقفي است.» فضّال
 28در آية » نور«مقصود از  :فرموده امام باقر :گويد كورباطن مي» ابوالجارود«

  :گويد مي» مجمع البيان«سورة حديد، امام است! اما شيخ طبرسي در 
 ]٢٨ :احلديد[  ﴾ۦُشوَن بِهِ ا َتمۡ نُورٗ  َعل لَُّكمۡ َوَيجۡ ﴿
  ».ديدهد كه در پرتو آن راه [هدايت] را بپيماي و برايتان نوري قرار مي«

ه راه راست] هدايت بآن [كه به وسيلة دهد] تي [برايتان قراريعني هداي» مجاهد«به قول 
چيزي بيان هر حقّي و ه كه نور يعني قرآني كه داليل هرنقل شد» ابن عباس«شويد و از 

پيمايند،  توان نوري را كه در قيامت با آن راه مي ن ميآدر آن آمده است و به وسيلة 
  .)2(»كسب كرد
مقصود امام بود،  اگر :گوييم ت! مياسامام» نور« د ازمقصو گويند وات كليني ميولي ر

األنبياء كه مشكالت  دانست بزرگترين اختالف امت خاتم الغيوب كه ميخداي علّام
 امام و«عديده براي مسلمين ايجاد كرده، مسألة امامت منصوصه خواهد بود، قطعاً از 

ين تمام شود و هدايت مردم فرمود تا حجت بر مسلم تري ياد مي با الفاظ واضح» امامت
  گذاشت! نمي» أبي الجارود«عهدة امثال  امامت را كه از اصول دين است، بربه مسألة 

امام صادق دربارة  :اند كذّاب گفته» هل بن زيادس«خرافي و » )3(يكمرَع« -5حديث  *
ٖ َكوٰ ِمشۡ ﴿سورة نور فرموده منظور از  35آية  عليها  ـحضرت زهرا  ﴾ُدّرِيّٞ  بٞ كَ َكوۡ ﴿و  ﴾ة
امام حسين و منظور  ﴾زَُجاَجةٍ ﴿امام حسن و منظور از  ﴾َباحٌ ِمۡص ﴿و منظور از  ـالم الس

                                                           
 .254الموضوعات في اآلثار واألخبار، ص  -1
 به يوم القيامة. يشمياّلذی ياء الّض  به يستحّق خري و ّل كُ و البيان لِ  حّق  لِّ النّور [هو] القرآن و فيه األدّلة علی كُ  -2
 .معرّفي شده است 447در صفحه او  -3
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َق ُضَها فَوۡ َبعۡ ﴿ عثمان و منظور از ﴾جٞ َموۡ ﴿ابوبكر و عمر و منظور از  ﴾ُتۢ ُظلَُمٰ ﴿از 
  أميه است!! هاي بني معاويه و فتنه ﴾ٍض َبعۡ 

با آيات قرآن بازي  كه چگونه به نام امام مظلوم حضرت صادقمالحظه فرماييد 
 إرا حضرات حسنين ﴾زَُجاَجةٍ ﴿و  ﴾َباحٌ ِمۡص ﴿ نفهميده كه اگر اهلجاعل ج !اند كرده

ۡ ٱ﴿بگيرد، در اين صورت معناي  امام حسن در « :چنين خواهد شد ﴾َباُح ِف زَُجاَجةٍ ِمۡص ل
نََّها َكوۡ لزَُّجاَجُة كَ ٱ﴿و معناي »!!! امام حسين است

َ
گويي « :چنين خواهد بود ﴾ُدّرِيّٞ  َكبٞ أ

  »!!امام حسين، حضرت زهراست
بگيرد!  اي را به معناي حضرت علي عالوه بر اين، راوي فراموش كرده كلمه

جمع است درحالي كه اگر منظور از آن ابوبكر و عمر بودند  ﴾ُتۢ ُظلَُمٰ ﴿ديگر آنكه كلمة 
با هر دو ظلمت  ديگر آن است كه چرا حضرت علي سؤال». تانلمظُ« :فرمود آيه مي

  بيعت فرمود؟
   :راوي حديث، با آية هشتم سورة تحريم نيز بازي كرده است

َ ُيۡ يَوۡ ﴿ ُ ٱزِي َم  ْ َمَعهُ ٱلَِّبَّ وَ ٱَّ ِيَن َءاَمُنوا يۡ َبۡيَ  َعٰ يَسۡ  نُورُُهمۡ  ۥۖ لَّ
َ
يۡ  ِديِهمۡ  أ

َ
 نِِهمۡ َمٰ َوبِأ

 ٓ تۡ  َيُقولُوَن َربََّنا
َ
 ]٨ :التحريم[  ﴾َلَا نُوَرنَا ِممۡ أ

سازد و  اند، خوار نمي روزي كه خداوند، پيامبر و كساني را كه با او ايمان آورده«
نور ما را  ،پروردگارا :گويند نورشان از پيش و از جانب راستشان جاري است و مي

  ».كامل گردان
ْ ٱ﴿شود در اين آيه  چنانكه مالحظه مي ِيَن َءاَمُنوا معطوف به پيامبر است و اگر  ﴾لَّ

اند نور در اين آيه امام است كه  وات كليني را دربارة اين آيه بپذيريم كه گفتهدروغ ر
امامي كه خود  :كند، معناي آيه چنين خواهد بود مردم را به منازل بهشت راهنمايي مي

در ذيل  كند! همچنين مؤمنين را به بهشت رهنمايي مي تابع پيامبر است، آن حضرت و
ٓ ﴿ :گويند بهشت مي اهلآيه كه  تۡ  َربََّنا

َ
پيامبر و  :بدين معني خواهد بود كه ﴾َلَا نُوَرنَا ِممۡ أ

كردن امام در  به راستي كامل»! امام ما را كامل فرما ،پروردگارا« :كند نين عرض ميممؤ
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راوي خود خواهند؟ آيا  روز قيامت يعني چه؟ آيا امام اينان نقصي دارد كه إتمامش را مي
  فهميده كه چه بافته است؟!

تن از كساني كه  چند است بپردازيم، مناسب 71پيش از آنكه به آخرين روايت باب 
   :اند به خوانندگان معرّفي كنيم اين روايت مضحك را نقل كرده

كه  ساز بود. غضائري دربارة او فرموده غالي و كذّاب و حديث» صالح بن سهل« - 1
  ايم. كتاب حاضر معرّفي كرده 371هيچ خيري در روايات او نيست. او را در صفحة 

از كذّابين و ضعفايي است كه اخبارش  عبداهللا بن قاسم البطل الحارثي البصري -2208
معلّي «كذّاب و » محمد بن سنان«د عالقة ضعفاست! مرويات او را غالباً كساني چون مور

  كنند! آبرويي نظير اينان نقل مي و افراد بي» محمد بن حسن شمون«و» بن محمد
حلّي  ةاو غالي و تناقضگو و متهافت است. نجاشي و عالم ،»الرّجال مجمع«بنا به نقل 

كند و خيري در او نيست و به مروياتش  نقل مي ةالغُ وي كذّاب است و از :گويند مي
اعتماد نمي شود. شيخ طوسي او را واقفي دانسته است، يعني او أئمه پس از حضرت 

  دانست! كاظم را دروغگو مي
 :فرمود امام صادق :گويد است كه مي 105از جملة مرويات او حديث اول باب 209

شود يا به  كه نداند به چه [وقايع دلخواه و يا چه مشكالت و مصائبي] دچار ميهر امامي 
  .] او حجت خدا بر بندگانش نيست!!...رود [از قبيل مرگ يا قتل يا سوي چه مي

علم غيب و معجزه و «با توجه به آنچه در مقدمة اين كتاب خصوصاً در باب 
آن، چنانكه برادر است، اما عالوه برسخن او آشكار ايم، بطالن  گفته» كرامت در قرآن

- اين :(بخش علم غيب) فرموده ةراه نجات از رش ُغالدر كتاب » قلمداران«فاضل جناب 

نهج البالغه، خطبة كافي (كه مضمون آن در 123حديث ششم باب است باحديث مخالف
امام مسعودي، با اندك اختالف لفظي آمده است) در آنجا » اثبات الوصيه«و كتاب  149

 ـاهللا  بىثها عن مكنون هذا األمر فأاألّيام أبَح  دُت طرَ أَ م كَ « :فرمايد خوردن مي پس از ضربت
چه روزهايي گذراندم و از اين امر پنهان(= مرگ)  = علم مكنون يهاَت إال إخفاءه هَ  ـه ذكرُ عزّ 

 داشتنش را نخواست، هيهات كه  جز نهان ـذكره  عزّ ـخداوند  كاوش كردم و جستجو و
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فرمايد  مي . واضح است كه وقتي علي»[اين موضوع] علمي پوشيده و پنهان است
گويد و  سخني مخالف جدش نمي وقت مرگ بر او پنهان است، طبعاً امام صادق

  .داند گويد كه امام وقت مرگ يا حوادث آينده را مي دروغ مي» ابن قاسم«قطعاً 
جواني از خويشاوندان  :گويد كه مي، )1(است 170باب  7هاي او حديث  ديگر از قصه

برادرم مرده و من در مرگ او بسيار  :نزد آن حضرت آمد و گفت ميرالمؤمنينا
 آري. علي :آيا مايلي او را ببيني؟ گفت :فرمود ام. حضرت علي اندوهگين شده
را به خود گرفت و بر سر قبر ميت حاضر شد. چيزي زير لب  صبرد رسول خدا
گفت از  س با پا به قبر زد. آن مرد در حالي كه به زبان فارسي سخن ميزمزمه كرد و سپ

چرا  :مرگ عرب نبودي؟ گفت از مگر تو قبل :پرسيد گور بيرون آمد!! حضرت أمير
  فالن و فالن مرديم، در نتيجه زبان ما تغيير كرد!!! تولي ما بر روش و سنّ

ت ميت را از قبر خارج ساختند، بافتند كه نخس اي كاش اين قصه را چنين مي أوالً:
او را زنده ساخت و إلّا ميت كه در زير خرواري خاك خفته  سپس حضرت علي

  بود چگونه آن همه خاك را كنار زد و بيرون آمد؟
: آيا منظور از فالن و فالن ابوبكر و عمر است؟ و آيا جاعل حديث به قصد  ثانياً
نبافته است؟ اگر آن دو منظور نيستند، پس افكني در ميان مسلمين، اين قصه را  تفرقه

نام آن دو را ذكر نفرموده تا ساير مؤمنين از پيروي آنها اجتناب كنند  چرا امام صادق
  و گمراه نشوند.

از اينها مهمتر آن است كه اين قصه با قرآن كريم سازگار نيست، زيرا خدا در  ثالثاً:
  :بسياري از آيات فرموده

ِي يُ ٱوَُهَو ﴿    ]٨٠املؤمنون: [                          ﴾َوُيِميُت  ۦۡحِ لَّ
  ».ميراند كند و مي اوست كه زنده مي«

   :و فرموده

                                                           
 رده است.اند و مجلسي به ضعف آن تصريح ك اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  -1
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   ]٢٣احلجر: [                            ﴾َونُِميُت  ۦُن نُۡحِ نَّا َلَحۡ ﴿
  ».ميرانيم كنيم و مي همانا، مائيم كه زنده مي«
ۡ ٱ ُن نُۡحِ إِنَّا َنۡ ﴿   و    ]١٢س: ي [                                   ﴾َتٰ وۡ مَ ل

  ».سازيم همانا ما، ماييم كه مردگان را زنده مي«
= اي آن كه  إال هو تىاملو ييُحي  ن اليا مَ « :) آمده است90(بند » جوشن كبير«و در دعاي 
1(»سازد و زنده نميز امردگان را ج(.  

اي به واسطة او به ظهور  ن معجزهپيغمبر است كه چني آيا حضرت علي رابعاً:
  اي را زنده نكرد؟ هيچ مرده صاكرمرسد؟ پس چرا پيامبر  مي

مند بود.  اي بهره چنين معجزه زبراي اثبات نبوت خويش ا حضرت عيسي خامساً:
پس چرا اميرالمؤمنين براي اثبات امامت الهية خويش اين معجزه را بر همة مردم ارائه 

از » بن اخلّطاب ةمَ لَ َس «و » ابن القاسم«ز كذّاباني از قبيل ت شوند و جنفرمود تا مردم هداي
  آن باخبر نشدند؟!

ز به كار ه و جدخوانان افتا هايي است كه بر زبان روضه اين مرد، راوي قصه
» زيارت و زيارتنامه«هاي او در كتاب  ههايي از قص خورد. نمونه دادن عوام نمي فريب

  است.) مذكور 76و  75(صفحة 
3- مد عبداهللا بن عبدالرّحمان األصي او را حلّ علماي رجال از جمله علّامة :ابومحم

شود و غالي و ضعيف است.  وي به چيزي گرفته نمي :اند. نجاشي فرموده ضعيف شمرده
او از  :غضائري كتابي در زيارات دارد كه آميخته به دروغ است. به قول مرحوم

كتابي در زيارات تأليف كرده كه داللت بر خباثتي عظيم  دروغگويان بصره بوده است و
التي است كه امام را جزئي از خدا و باالتر از انبياء و فساد مذهب او دارد! او از غُ

                                                           
علم غيب ومعجزه و «كه شرح آن در فصل  ـشدن مردگان به دعاي حضرت عيسي را  كه زنده بدان -1

گفتن  اي است كه همچون پدرنداشتن و سخن قرآن خود ذكر كرده و معجزه ـگذشت » كرامت در قرآن
توان  دليل نمي ) بدون354 و 168 صفحةايم ( چنانكه گفتهحضرت داشته و در گهواره، اختصاص به آن

 يك پيامبر را به انبياء ديگر نسبت داد. ةمعجز
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» كامل الزّيارات«بش موسوم به ادر كت» ابن قولويه«دانسته! جالب است بدانيد كه  مي
هاي اوست!  نيز از ناقلين دروغ» محمد بن يحيي«بسياري از او نقل كرده است!  روايات
  به بعد) ببينيد. 70(صفحة » زيارت و زيارتنامه«كاذيب او را در كتاب ااي از  نمونه
(يا شمعون) از كذّابين است. مرحوم غضائري و عالمة  محمد بن حسن شَمون - 4
اند. وي  را غيرقابل اعتناء دانسته شو را غالي، فاسدالمذهب و ضعيف و مروياتي احلّ

خواهد بسازد.  سال عمر كرده، تا بتواند هر دروغي كه مي 114چنين شهرت داده بود كه 
ذيب او كاي او را بسيار ضعيف دانسته است. از جمله اش) نجا72ص ، احلديث ةمعرف(

 أَل ن َس مَ «مرگ مرا باور نكنيد و  :فرموده حضرت كاظم :گويد حديثي است كه مي
هر كه دربارة من بپرسد،  = فقال: مات يعنّ  َل ئِ ن ُس مَ  اهللاُ نَ عَ , لَ هللاِّ واحلمد یٌّ َح  :فقيل يعنّ 

ه او زنده است و خدا لعنت كسي را كه از وي دربارة لّل مدلحاَ :شود [جواب] گفته مي
  »!!كرده است حضرت كاظم وفات :من پرسش شود و او بگويد

دانم  جمع كرده است! نمي شان را در كتاب خوداحاديثاند رجالي كه كليني  آري، اينان
كذّابين شكايت كنند كه شما  اين ازـ  المالسعليهما ـ امام كاظم قيامت امام صادق يا روز اگر

  كنيد؟ چه جوابي دارند. خود مقاصد را ابزار كه ما و اجدادمان چه حقّ داشتيد
مجهول است. اگر » يداهللابحسين بن ع«كذّاب و  )1(»يلضَمحمد بن فُ« -6يث حد *

باشد، همان كسي كه او را از قم اخراج كردند. كشّي و علّامة » حسين بن عبداهللا«او 
زيارت و «كتاب  62اي از مرويات او را در صفحة  اند. نمونه ي او را ضعيف شمردهحلّ
  ببينيد.» ارتنامهزي

گويد كه  مي» يلضَمحمد بن فُ«ناميده است اما » نور«با اينكه خداوند بارها قرآن را 
 ،واليت اميرالمؤمنين است» نور«سورة صف منظور از  8در آية  :فرموده امام كاظم

  :در حالي كه در مقطع آيه فرموده
  

                                                           
 .305براي شناخت او رجوع كنيد به صفحه  -1
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ٰ لۡ ٱَكرِهَ  َولَوۡ ﴿   ]٨ :صفال[  ﴾فُِرونَ َك
  ».كافران را ناپسند آيدهر چند كه «

  :و در مقطع آية بعد فرموده
ۡ ٱَكرِهَ  َولَوۡ ﴿   ]٩ :صفال[  ﴾ُكونَ ُمۡشِ ل
  ».هر چند كه مشركان را ناپسند آيد«

   :و در آية قبل فرموده
ظۡ  َوَمنۡ ﴿

َ
ِن أ َ  َتَىٰ فۡ ٱلَُم ِممَّ ِ ٱَ َ  َعٰٓ َكِذَب وَُهَو يُدۡ لۡ ٱَّ ِ ٰ سۡ ۡلِ ٱإ  ]٧ :صفال[  ﴾مِ َل

شود، [اما] به خدا دروغ  يست ستمكارتر از كسي كه به اسالم فراخوانده ميك«
  ».آورد] بندد [و اسالم نمي مي
قرآن و اسالم نباشد كه » نور«چرا منظور از  :گوييم مي !»الوالية ىلإ عىدو يُ هُ و« :و نفرموده

 اهلربارة د 6و  5اين معني با قبل و بعد آية هشتم تناسب بيشتري دارد، زيرا در آيات 
نباشد كه سرانجام  صاكرمنبوت پيامبر » نور«كتاب سخن رفته است. و چرا منظور از 

ستان و مناطق اطراف آن به پيروزي رسيد، أما امامت أئمة ببه تأييد خدا در سراسر عر
  اثني عشر چنين نشد؟

  رکان األرضأهم  ‡ ئّمةباب أن األ -٧٢
اند و  هيچ يك را صحيح ندانسته» حمدباقرم«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 

  مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است.
سي برر 309 است در صفحة» محمد بن سنان«كاذيب اروايت اول اين باب را كه از 

داراي همان عيوب روايت اول است  ايم. مضمون روايت دوم و سوم مخالف قرآن و كرده
  .كنيم نيازي به تكرار نيست. در اينجا دو تن از روات حديث دوم و سوم را معرّفي مي و

د. وي توثيق نشده ولي ناقل نام دار» سعيد األعرَج«راوي نخست آن  -2حديث  *
   است. آورده 96عنوان اولين حديث بابسندي ديگر به را باكه كليني آن )1(استحديثي

                                                           
 .363رجال كشي، ص  -1
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محمد «حديث  است. راوي دومِدروغگو بوده» عيدس«توان دريافت كه  حديث ميايناز
ليد الشَّبن الويرَباب الصمعرفي شده است. 298صفحة است كه در» في  
است. » ابوالصامت الحلواني«آن فردي مجهول موسوم به اولين راوي - 3حديث  *
اي  اند و چندان عالقه ا اين افراد مجهول فقط به احوال أئمه پرداختهدانم چر نمي
  قبيل توحيد و نبوت و معاد چيزي نقل كنند؟!! معارف دين از بارة ساير كه در اند شتهندا

  مام وصفاتهفضل اإل في باب نادر جامع -٧٣
 :فتهحديث كه مجلسي حديث اول را مرفوع دانسته و گ اين باب متشكّل است از دو

شيخ صدوق نيز اين روايت را با سندي ديگر آورده كه مجهول است. حديث دوم را 
يح ندانسته است. الزم است مجلسي صحيح شمرده!! اما آقاي بهبودي هيچ يك را صح

  راوي حديث نخست مجهول است.» مسلعبدالعزيز بن م«شويم كه يادآور
م آنقدر از خود مدح و تبجيل و در اين دو حديث بنا به ادعاي فرد مجهولي، اما

چنين متحسين كرده و صفات خدايي براي خود برشمرده كه موجب شگفتي است، ه
ز با معرفت امام عمال بندگان را جا= خدا معرفته باد إال بِ العِ  أعامَل  اهللاُ ُل قبَ يَ  ال« :گفته است

  !»پذيرد نمي
 مال منوط به شناخت اوستعانظير را كه پذيرش  امامي با اين صفات بي :بايد پرسيد

في نفرموده تا مردم آسانتر آنان را چرا خداوند رؤوف لطيف در قرآن به وضوح معرّ
وات كليني از )؟ آيا ر165 :ساءبشناسند؟! چرا خدا فرموده پس از انبياء حجتي نيست (النّ

در قرآن كنند كه خدا  أرحم الراحمين مهربانتراند كه امامي را به ما معرّفي مي خداوند
  بيان نفرموده است؟

امامت همان « :گويد مخالف قرآن و عقل است. مثالً مي ،فقراتي از اين دو حديث
وصياء و خالفت خدا و خالفت پيامبر و مقام اميرالمؤمنين و امنزلت انبياء و ميراث 

شد اما شبهه نيست كه نبوت گيرم كه نبوت إرثي با»! ميراث حسن و حسين است
حتّي  ـايم، بشر  گفته 70 باب چنانكه در رسد و حدي را به ميراث نمياياء األنب خاتم
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مكان و ناظر و قيوم باشد. اما اگر امامت را  تواند خليفة خداي بي نمي ـپيغمبر و امام 
بايست بين همة أوالد ايشان تقسيم شود و  بشماريم، مي ـالم عليهما الس ـميراث حسنين 

، چرا خدا آن را نيز مانند نبوت به وضوح بيان نفرموده است؟ چنانچه ميراثي إلهي است
  !كه به قول شما مقام امامت از نبوت باالتر است خصوصاً

معتبر آشكار است، پيامبر هيچگاه در وصف و  احاديثچنانكه از سيره و تاريخ و 
، أئمه مدح مقام خويش چندين صفحه تمجيد و تبجيل بيان نفرموده اما بنا به نقل كليني

  !اند گفته  در وصف مقام خويش، سخنان مفصل و طوالني
همانا ارزش امامت باالتر « :گويد طور خواسته بافندگي كرده و ميهر احاديثدر اين 

تر و ژرفايش دورتر از آن  و منزلتش بزرگتر و جايگاهش باالتر و مكانتش دست نيافتني
و يا »!! خويش بدان دست يابند است كه انديشة مردم به آن برسد و با رأي و نظر

يهات كه در وصف شأني از شؤون و فضيلتي از فضائل امام، خردها يهات هه« :گويد مي
خُرد و انديشمندان  ها حيران و ديدگان ناتوان و بزرگان گمراه و افكار سرگشته و انديشه

وامانده و  گان قاصر و سخنوران درمانده و خردورزان نادان و سرايندگانمبهوت و فرزان
اند و چگونه  غاء درمانده شده و به عجز و كوتاهي خويش اعتراف كردهلَتوان و ب با بيداُ

  ؟!»نه امامت يا اندكي از أمر امامت وصف شود[ممكن است] تمام آن بيان شود يا كُ
= امام بزرگتر است از   من أن يوصفاإلمام أكَرب « :كنده بگو صريح و پوست :بايد گفت

كرده و همان اوصافي كه  خداست!!! راوي غلو ـنعوذ باهللا  ـيا بگو  »ف شوداينكه وص
دربارة امام گفته است!! در حالي كه حضرت  احاديثبراي خدا ذكر شده، در اين 

كلت األلسن عن غاية صفته والعقول عن « :كند در دعاي روز دوشنبه عرض مي سجاد
ها از [دريافت] كُنه شناخت خدا  ي و انديشهها از بيان غايت صفت إله = زبان كنه معرفته
اَحلمد هللاِّ اّلذي ال يبلغ مدحته القائلون.... الذي « :فرموده . حضرت أمير)1(»ناتوان است

نتوانند مدحتش  ستايش خداي را كه مدحگويانِ = اليدركه ُبعد اِهلَمم وال َيناله غوص الِفطن

                                                           
 فته، منقول از ملحقات صحيفه سجاديه) دعاي روز دوشنبه.مفاتيح الجنان، فصل سوم (در ذكر دعاهاي أيام ه - 1
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 :و فرموده البالغه، خطبة اول)  (نهج» رسدوي هوشمندانه بدان نهاي بلند و ژرفكا و همت
أشهد أّن من ساواك بيشٍء ِمن خلقك فقد عدل بك, والعادل بك كافر بام تنّزلت به حمكامت آياتك «

ونطقت عنه شواهد حجج بّيناتك وإّنك أنت اهللا اّلذي مل َتَتنَاَه يف العقول فتكون يف َمَهّب فكرها 
ر كه تو را با چيزي از آفريدگانت برابر [و شبيه] داند، دهم همانا ه گواهي مي = ُمَكيَّفاً 

به آيات واضح و محكمي كه  [او را] همتاي تو گرفته[و شرك ورزيده] و همتا گيرندة تو
ن و آشكاري كه از خدا [و صفاتش] سخن گفته [و ش[بر او] نازل گرديده و به دالئل رو

دهم همانا  يده است و گواهي مياين كار را نادرست شمرده واز آن نهي كرده] كفر ورز
ها قرار  تويي آن خداوندي كه در خردها نهايت و پاياني نداري و در دسترس انديشه

ماوحده من « :و فرموده )91البالغه، خطبة  (نهج ».گيري تا كيفيت برايت پنداشته شود نمي
فَهت نچگ= كسي كه براي خدا  كَيخطبة » شناخته استونگي بپندارد، او را به وحداني)
توان براي بشر آورد. آيا غالياني كه اين مدح و  حال آيا چنين اوصافي را مي ).186

اند يا دشمن ايشان؟! تعجب است از  اند، دوستدار أئمه بوده تمجيدها را براي امام آورده
اند و با سكوتشان اين أباطيل را تأييد ضمني  علماي ما كه در اينگونه مسائل ساكت

 كنند. مي
= اي دانايي كه ل هَ َجي  ال يا عاملاً « :كند در دعاهايش به خدا عرض مي صرسول خدا
اإلمام عاملٌ « :گويد اين حديث اين صفت را براي امام آورده ومياما در» ناداني نداري

 :فرمايد مي در حالي كه حضرت أمير»!! امام دانايي است كه ناداني ندارد = الَجيَهل
را از » ذيو«) و يا حكم 149ه نرسيدم (خطبة مرگ كاوش كردم، به نتيجبارة  هرچه در

  .)1(از پيامبر، آموختم» مقداد« سؤالِ طريقِ
مختصر آنكه آنچه در اين دو حديث دربارة امام آمده با اقوال پيامبر و حضرت 

  :كرد سازگار نيست و پيامبر هرگز چنين ادعايي نكرده بلكه عرض مي أمير

                                                           
همچنين رجوع  ـ 17و  9و  7، حديث 199و  197)، ص 12(كتاب الطّهارة، باب  1، ج وسائل الشيعة -1

 كتاب حاضر. 56كنيد به صفحه 
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 ]١١٤ :طه[  ﴾امٗ ِن ِعلۡ رَّّبِ زِدۡ ﴿
  ».بردانشم بيفزا ،پروردگارا«

اند، بلكه با اين  من يقين دارم اين ادعاهاي بزرگ را امام صادق و امام رضا نگفته
  كتاب حاضر. 125اند. در اين موضوع رجوع كنيد به صفحة  سخنان مخالف بوده

اهللا  ذين ذکرهمالّ  المحسودون اسالنّ  مر وهموالة األ ‡ ةئمّ األ باب أنّ  -٧٤
  وجلّ عزّ 

را صحيح و  3و  2در اين باب كليني پنج حديث آورده كه آقاي بهبودي حديث 210
را حسن شمرده است. روات  5و  3را مجهول و  2را ضعيف و  4و  1مجلسي حديث 

اين باب  احاديثاند.  به بعد) بازي كرده 51كليني در اين باب با آيات سورة نساء (آية 
اند. حديث دوم را كه آقاي بهبودي  نقل كرده» دی بن حممّ لَّ عَ مُ «و » ّشاءوَ «را كساني از قبيل 

است از قول  ةالغُ كه از » سعيد بن حسني«و روايت سوم را  )1(»يلَض فُ  بن حمّمد«پذيرفته 
»م نيزنق ـكه به نظر ما قابل اعتماد نيست  ـ» لأحول كرده است. راوي روايت دو 
روايت كرده كه » الِعجلّی  ُبَريد بن معاويه«پنجم را  روايت اول و135است. » حسين بن سعيد«

 :تهمت زده كه آن حضرت فرمود ن است!! وي به امام صادقآقائل به تحريف قر
خداوند در قرآن نام  = اهللاُ يف القرآن سبعة بأسامئهم فَمَحت قريش سّتة وتركوا أباهلب أنَزَل «

هفت تن را ذكر فرمود [اما] قريش نام شش تن را از قرآن زدودند و [تنها] نام أبولهب 
  )2(!!!».را باقي گذاشتند

ربارة راوي د ،المثل در حديث اول اين باب هيچ يك وضع خوبي ندارند، في احاديث 
پرسيده، اما امام جواب روشن نداده، بلكه چند آية سورة نساء را كه مربوط به » أولي األمر«

 ري از مردم محسوداند، خلفاءيهود است، قراءت كرده تا بگويد ما مورد حسديم!! بسيا

                                                           
 اند. شده معرّفي 147درصفحه » وشّاء«و 454و  146درصفحه » معلّي« و 305درصفحه » ابن فُضَيل« -1

 .247رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -2
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مورد حسد  ـرحمهم اهللا  ـ علويخالفت نرسيدند، ساداتكه به بودند كساني حسد مورد
و عباسيان محسود ديگران بودند. البتّه اين دليل نيست كه ايشان امام منصوب من عباسيان، 

منظور آيه از محسودين، فقط أئمة  :وات آن است كه بگوينداند. اما هدف ر عنداهللا بوده
اثني عشر هستند والغير. به نظر ما اين ادعا را يقيناً راوي تراشيده، زيرا در وقت نزول آية 

هيچ وجه مسألة وصايت و خالفت و امامت مطرح نبوده است تا كسي در اين مذكور، به 
  حسد قرار گيرد. موضوع مورد

است از جمله  66مخفي نماند كه روايات اين باب مشابه برخي از روايات باب 
اح بوالصاب«و راوي هر دو  66باب  6اين باب مشابه حديث  4حديث ضعيف شمارة 

الكنانو راوي هر  66باب  4اين باب مشابه حديث مرسل شمارة  3و  2است. حديث » ي
 6و  4غالي است. ما بطالن اينگونه روايات را در شرح حديث » حسين بن سعيد«سه 

  ايم مراجعه شود. كرده 66باب 

  کتابه  يفعّزوجّل ذکرها اهللا  يهم العالمات الّت ‡ة ئمّ األ باب أنّ  -٧٥
اند و  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 

» دي بن محملَّعم«مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است. اين باب را بايد باب 
  ناميد زيرا هر سه حديث را او نقل كرده است!

طالن و مصداق كامل تفسير به رأي و بدون دليل است و به الب هر سه روايت واضح
، منظور »نحل«اند در سورة  هاند كه اين دو بزرگوار گفت اء بستهامام رضا افتر امام صادق و

است!! در حالي كه در سورة مباركة  صرسول خدا» نجم«ه واز ، أئم»عالمات«از 
   :فرمايد پس از آنكه در آية دوم مي» نحل«

﴿ ٓ َ  ٰ ٓ إَِل َّ ِ ۠  َه إ نَا
َ
 ]٢ :حلالنّ [  ﴾تَُّقونِ ٱفَ  أ

»از [مخالفت با] من پروا كنيد ي به حقّ نيست، پسدز من معبوج.«  
ها  پس از ذكر آفرينش آسمان شمارد و مي ات گوناگون إلهي را برمعسوم به بعد، ناز آية

   :فرمايد و زمين و خلقت انسان و چارپايان و تسخير درياها براي بشر، مي
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لۡ ﴿
َ
 ٱِف  َقٰ َوأ

َ
ٰ ۡرۡل ن تَِميَد بُِكمۡ ِض َرَو

َ
نۡ  ِسَ أ

َ
 ١٥َتُدوَن َتهۡ   لََّعلَُّكمۡ ٗ ا وَُسبُ رٗ َهٰ َوأ

 ٰ ِ  تٖۚ َمٰ وََعَل َفَمن َيۡ  ١٦َتُدوَن َيهۡ  ِم ُهمۡ لَّجۡ ٱَوب
َ
َّ َيۡ أ ۚ لُُق َكَمن  ُروَن  لُُق َ تََذكَّ فَ

َ
 ١٧أ

واْ نِعۡ  َ ُتۡ ٱَمَة ن َتُعدُّ  ِ َّ ٓ  ]١٨−١٥ :حلالنّ [   ﴾ُصوَها
ها قرار داد،  را نلرزاند و رودها و راههاي استوار افكند تا شما  و خداوند در زمين كوه«

[نيز] ايشان راه باشد كه شما راه [خويش] بيابيد و در زمين عالماتي نهاد و با ستاره 
و پند ( كنيد آفريند؟ آيا ياد نمي آفريند همسان كسي است كه نمي كه ميآيا آن .يابند مي
  ».توانيد آنها را نميهاي خدا را بر شماريد، شمارش  ؟! و چنانچه نعمت)گيريد نمى

وقت نه بحثي از امامت پرستان مكّه است ودر آن ب به بتخطا» نحل«سورة شريفة 
  اند. افكن چنين دروغي بافته وات تفرقهشناخته ولي ر بوده و نه كسي امام مي

پيامبر  ،بودن آمده، در حالي كه به لحاظ هادي» نجم«قبل از » عالمات«ديگر آنكه لفظ 
ه تقده به وسيلة پيامبر بوده است و اگر اين الفاظ به معناي بر أئمم دارد و هدايت أئم

  كرد. ذكر مي» عالمات«را قبل از » نجم«لغوي خود نبودند الأقلّ قرآن، كلمة 
لفظ  چرا در اين آيات همة الفاظ به معناي لغوي آن است مگر دو ،عالوه بر اين

اي دارد كه  ره دارد؟! وانگهي اين كار چه فايدهكه به أئمه و پيامبر اشا» نجم«و » عالمات«
شد،  تر و آشكارتر از آنان ياد مي از أئمه و پيامبر به اين صورت ياد شود؟ آيا اگر صريح

براي هدايت مردم و اتمام حجت بر آنان مفيدتر نبود؟ آيا اگر غيرشيعيان روز قيامت 
را به غيرمعناي لغوي آن بفهميم و » نجم«و » عالمات«ما دليلي نداشتيم كه لفظ  :بگويند
اند؟! آيا اينگونه  و امثال او نيز قابل اعتماد نبود، حرف نادرستي زده» معلّي«ادعاي 

گري است؟ ز باطنيتعبيركردن آيات قرآن ج  
فهميده، چرا آنها را  فهميده يا نه؟ اگر مي طالن اين روايات را ميدانم آيا كليني ب نمي

فهميده، چرا بر سر منابر و در  اشاعة آنها كمك كرده و اگر نمي در كتابش آورده و به
شود و كتابش را بهترين كتاب حديث معرّفي  مجامع ديني اين اندازه از او تمجيد مي

  كنند؟!!! مي
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  ‡ة ئمّ کتابه هم األ  يفعّزوجّل ذکرها اهللا  يتاآليات الّ  باب أنّ  - ۷۶
اند.  هيچ يك را صحيح ندانسته» قرمحمدبا«در اين باب سه خبر آمده كه هر دو 

  مجلسي حديث اول و دوم را ضعيف و سوم را مجهول دانسته است.
كذّاب است. راوي ديگر فردي مهمل » معلي بن محمد«راوي آن  -1حديث  *211136

ش وضع خوبي ندارد، از آن جمله اخباركه » د بن عبداهللاحمد بن محم«است به نام 
امام  :گويد از اوست كه مي 94كافي و خبر سوم باب  165باب مفتضح  11خبر 

حرف آن نزد ما و يك حرف  72حرف است و  73اسم اعظم خدا  :فرمود عسكري
داند كه در هيچ زباني اسم هفتاد حرفي  ي ميسواد باقيمانده، نزد خداست!! هر فرد كم

وجود ندارد و جاعل روايت نفهميده كه چه بافته است. خبر دوم و سوم و پنجم باب 
است كه در » عبداهللا بن سنان«هاي اوست. قصة دوم او مشابه قصة  كافي نيز از قصه 180

بهشت را به يكي از  د مدعي است كه امام هاديايم. اين مر آورده 335صفحة 
م مدة سوعي است كه حضرت هادياصحاب خويش نشان داد. در قص  كسي را از

 براي اثبات نبوت خود و صرت خاتم األنبياءضشهري به شهر ديگر منتقل كرد!! اما ح
بهشت را به تحريض مؤمنين يا اقناع كفّار، كسي را از شهري به شهر ديگر سير نداد و 

كسي ارائه نفرمود، زيرا هنوز قيامت برپا نشده تا كسي بهشت را ببيند. در قصة پنجم نيز 
به بعد بيان  125مدعي علم غيب براي امام شده كه بطالن اينگونه روايات را در صفحة 

  .)1(ايم كرده
و مورد ذم و لعن  ةالغُ از » الل العبرتائيابوجعفر احمد بن ه«وم به راوي ديگر موس212

أئمه بوده است. امام عسكري به وكيل خود نوشت كه بايد از اين فرد رياكار حذر كنند. 
دوزخ كنم خدا او را به آتش  از او بيزارم و خدا به او رحم نفرمايد و دعا مي :امام گفته

رود. شيخ صدوق او را از دشمنان أئمه شمرده و از قول  مبتال سازد او به رأي خود مي

                                                           
ندانسته و مجلسي به را صحيح  180باب  5و  3و  2و حديث  94باب  3حديث » محمدباقر«هر دو  -1

 ضعف هر چهار حديث تصريح كرده است.
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» يابوالقاسم بن سعد بن عبداهللا القم«نقل كرده كه » محمد بن حسن الوليد«استاد 
 بيت اهلايم كه كسي از تشيع به ناصبيت و دشمني با  ايم و نشنيده نديده :گفت مي

ظاهراً اين مرد مانند ساير دكّانداران به نام مذهب دكّاني »! ن هاللاحمد ب«برگردد مگر 
  بازكرده بود براي فريب عوام! در كتب زيارت، روايات بسياري از او نقل شده است!!

ز به راستي چرا كليني از چنين شخصي روايت كرده و آيا نقل روايت امثال او، ج
  اي دارد؟ اشاعة خرافات، فائده
و او نيز از غالي » بن علی ةيَّ مَ اُ «ملعون از كذّابي غالي به نام ين جالب است كه ا
 101در آية  :فرموده روايت كرده كه امام صادق» ّی قِّ داود الرَّ «ديگري موسوم به 
  أئمه است.» آيات«ظور از نسورة مباركة يونس م
  :فرموده» مجمع البيان«شيخ طبرسي در 

ٰ ٱِن َوَما ُتغۡ ﴿  ]١٠١ :يونس[  ﴾ِمُنونَ َّ يُؤۡ  اٖ ُر َعن قَوۡ لُّذُ ٱُت وَ َي
نيز  بسياري و رغم آشكاري وبراهين روشن به ها و كه اين داللتبدين معني است

نگرند و در آنها  خواهند ايمان آورند و به دالئل نمي دهنده، به گروهي كه نمي پيامبران بيم
   :سورة قمر فرموده 42ير آية بخشد. و نيز در تفس كنند، سودي نمي انديشه و تأمل نمي

بُواْ ﴿ ٰ َكذَّ  ]٤٢ :القمر[  ﴾تَِنا ُكَِّهاَي
  ».آنان همة آيات ما را دروغ انگاشتند«

  اي است كه حضرت موسي آورده بود. گانه آيات و معجزات نُه
اند تا مردم مكّه آنان را بپذيرند يا  در آن وقت امامان نبوده سورة يونس مكّي است و

بارها  آياتو  آيهچنين گفته باشد زيرا لفظ  به نظر ما ممكن نيست كه امام نپذيرند.
بارها در قرآن تكرار شده و معناي آن كامالً واضح است و دليلي نداريم كه منظور از  و

معنايي  ـنعوذ باهللا  ـبدانيم، خصوصاً كه در اين صورت بسياري از آيات » أئمه«آن را 
 :سورة قمر چنين خواهد شد 42و  41ل معناي آيات مضحك خواهد يافت. في المث

آيا ممكن »!! ما را دروغ انگاشتند أئمةدهندگان نزد فرعونيان آمدند [ليكن] آنان همة  بيم«
  است امام صادق بفرمايد آياتي كه فرعونيان تكذيب كردند، ما بوديم؟!
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به زور  »العقول ةمرآ«باطيل است در ا، آنچه از اين قبيل »مجلسي«ج الخرافات مرو
شركي را با مغالطه  كفر و توان هر گر بنا بر توجيه باشد ميبافندگي، توجيه كرده است. ا

  به نوعي توجيه كرد.
ايم، بطالن اين حديث نيز آشكار  از آنچه دربارة حديث قبل گفته -2حديث  *
  ايم. سخن گفته 379شود. عالوه بر اين دربارة اين حديث در صفحة  مي

مقصود از  :فرموده امام باقر :گويد كذّاب مي» يلضَمحمد بن فُ« -3حديث  *
   :آوريم است! ما آياتي از اين سوره را مي حضرت علي» نبأ«در سورة » َعِظيمِ لۡ ٱلََّبإِ ٱ«

﴿ ٓ ِ ٱَعِن  ١َءلُوَن َعمَّ يَتََسا ِي ُهمۡ ٱ ٢َعِظيِم لۡ ٱلََّبإ َم إِنَّ يَوۡ  ....٣لُِفوَن تَ فِيهِ ُمۡ  لَّ
 ٱَم يُنَفُخ ِف يَوۡ  ١٧ا تٗ ِل َكَن ِميَقٰ َفۡص لۡ ٱ

ۡ
ورِ َفَتأ فۡ لصُّ

َ
                  ﴾اَواجٗ تُوَن أ

از آن خبر عظيم كه دربارة آن اختالف  ؟پرسند كفّار] دربارة چه از يكديگر مي«[
ر] روز داوري است. نادرستي اين خبستن درستي وگاه [شما براي دان .. وعده..دارند

  ».آييد روزي كه در صور دميده شود و شما گروه گروه مي
قيامت آمده و مشركين آن را قبول  اخباراين سوره در مكّه نازل شده و چون در آن، 

شود كه در اين سوره منظور  كردند، آشكار مي نداشتند و با يكديگر دربارة آن گفتگو مي
فرمايد روز قيامت كه روز جدا  ه در آيات بعد ميروز رستاخيز است، چنانك» نبأ«از 

گاه است. اين مطلب مربوط به خالفت نيست. زيرا  شدن حقّ و باطل است وعده
مشركين مكّه رسالت پيامبر را قبول نداشتند و در آن زمان خالفت و اختالف  در آن 

ارة قيامت به بعد، درب 49كه آن نيز مكّي است، از آية » صاد«معني نداشت. در سورة 
   :فرمايد مي 67سخن رفته و سپس در آية 

نُتمۡ  ٦٧ُهَو َنَبٌؤاْ َعِظيٌم  قُۡل ﴿
َ
 ]٦٨− ٦٧ :ص[  ﴾رُِضونَ ُه ُمعۡ َعنۡ  أ

  ».ايد آن خبري عظيم است كه شما از آن رويگردان :بگو«
قيامت  كهكسانيمه بهمقد ناگاه بي قيامت سخن بگويد و كه قرآن نخست از تناسب ندارد

كه استخبري عظيم رسالت قبول ندارند، بفرمايد عليرا به پيامبر اند و فتهرا نپذير
گويد  در دعاي روز دوشنبه، مي حضرت أمير ،اينايد. عالوه بر ما از آن رويگردانش

َ يامن وبَ باإل يكرمنأسالم وإللِ  هداين يذ الّ هللاِّ  احلمد« :ايمان دارم عظيم نبأمن به  الدين  ِيف  ينرصَّ
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= سپاس و  تلفونهم فيه ُخم  يبأ العظيم الذكون والنّ ؤفَ عنه يُ  يذالّ  احلّق  يفناليقني وعرّ ب يفنوّرش 
مرا در  ن گرديد و به ايمان گرامي داشت وستايش خداوندي را كه مرا به اسالم رهنمو

 [سايرين] از حقيقتي را كه شرافت يقين به من ارزاني داشت و دين بينش عطا فرمود و
(صحيفة  »عظيمي كه در آن اختالف دارند، به من شناسانيد خبر و شوند، آن منحرف مي

شود كه راويان جعال، از اقوال حضرت  معلوم مي ).623علويه با ترجمة محلّاتي، ص 
  اند. خبر بوده بي امير

فدايت  :در جواب سائل كه پرسيده بود اشكال ديگر حديث آن است كه امام
اين موضوع به  :پرسند، فرموده را مي» نبأ«سورة  2و  1شوم، شيعيان از شما تفسير آية 

ي گويم!! اگر امام حتّ گويم و اگر نخواهم، نمي اختيار من است اگر بخواهم، جواب مي
براي شيعيانش حقايق قرآن را نگويد، پس به كه خواهد گفت؟ با مطالبي كه در صفحة 

  شود. نيز ثابت مي 167باب  3روايت و روايت  ايم بطالن اين آورده 258

  ‡ئّمةون مع األالکَ  نَ مِ  صاهللا عّزوجّل ورسوله ضَ رَ باب ما فَـ  -٧٧
اين باب از هفت حديث تشكيل يافته كه آقاي بهبودي هيچ يك جز حديث دوم را 

را همطراز  3را مجهول و  5و  4را ضعيف و  7و  6و  1نپذيرفته است. مجلسي حديث 
  حديث دوم را صحيح دانسته است. موثّق و

كه غالي و » ريفعد بن طَس«اعتبارند از جمله  اين باب اكثراً بي احاديثروات 213
مد بن مح«و » ي بن محمدلَّعم«است.  ةالاز غُ» حسين بن سعيد«مذهب است. ناووسي
كه  ـ» موسي بن سعدان. «)1(يستقابل اعتماد ن» يعفججابر«اند و  كذّاب» جمهور
به قول نجاشي و غضائري و  ـكافي است  100اي از اكاذيبش، حديث اول باب  نمونه

 :گويد اي ديگر از خرافات او آن است كه مي علّامة حلي، غالي و ضعيف است. نمونه

                                                           
 .اند معرّفي شده 331و  299و جابر در صفحه  322و محمد در صفحه   454و  146معلّي در صفحه  -1
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كه قطعاً ! درحالي!)1(ذاريدام فرزندانتان بگتربت امام حسين را به ك :امام صادق فرموده
  دهد. امام دستور خالف بهداشت نمي

عبداهللا بن قاسم الحضرمي «كند موسوم به  اين كذّاب از ضعيفي ديگر نقل مي
اند و نجاشي فرموده  كه غضائري و نجاشي او را ضعيف و غالي معرّفي كرده» الكوفي

  شود. كند و به منقوالت او اعتنا نمي روايت مي ةت او نيست. وي از غُالخيري در مرويا
است كه ممقاني و ديگران او را » حسن بن زياد«اين باب  احاديثديگر از روات 

اند و معلوم نيست چه اعتقاداتي داشته است. در وسائل الشّيعه به نقل از  مجهول خوانده
ضا, خرب  قرب ةدر باب زيارصدوق (مجالس شيخ  روايت شده كه امام نهم  ) از او٢٥الرّ

اي به او برسد، خدا  كس پدرم را زيارت كند و از باران يا سرما و گرما صدمه هر :فرمود
مجهول را بپذيريم » ابن زياد«سازد!! حال اين حديث  پيكرش را بر آتش دوزخ حرام مي

   :يا آية قرآن كريم را كه فرموده
 ]٢١ :الطور[  ﴾بَِما َكَسَب رَهِيٞ  رِمۡ ٱ ُكُّ ﴿
»رو عمل خويش استهر فردي در گ.«  

   :و فرموده
ٖ ِمثۡ  َمۡل َوَمن َيعۡ ﴿ ة  ]٨ :الّزلزال[  ﴾ۥا يََرهُ َشّٗ  َقاَل َذرَّ
  ».بيند اي بدي كند، آن را مي هر كه مثقال ذره«

 توسط دو تن از قائلين به تحريف قرآن يعني حديث اول و دوم اين باب كهدر ٢١٤
»رَبيد العجلاند  روايت شده، به امام باقر و حضرت رضا افترا بسته )2(»صرنَ ابن أبي«و » ي

سورة توبه ماييم. ترديد  119در آية » صادقين«اند مقصود از  كه آن دو بزرگوار فرموده
به أئمه محلّ » صادقين«اما انحصار اند  »صادقين«نيست كه آن دو بزرگوار از مصاديق 

  اشكال است و با قرآن كريم سازگار نيست.

                                                           
 .8، حديث 410، (باب االستشفاء بتربة الحسين)، ص 10وسائل الشيعة، ج  -1
 .476و صفحه  258ر. ك. صفحه  -2
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هر كه به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتب آسماني و  :خدا در قرآن فرموده
دارد، از آن به خويشاوندان و  پيامبران ايمان آورد و با اينكه مال خويش را دوست مي

ان و خواهندگان و در آزادي اسراء بدهد و نماز بپا دارد ماندگ راه يتيمان و بينوايان و در
و زكات بپردازد و اگر عهدي بست بدان وفا كند و در گرفتاري و جنگ و سختي شكيبا 

   :و در مقطع آيه فرموده ]١٧٧[البقرة: است  صادقينباشد از 
ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ْ ٱئَِك أ ِيَن َصَدقُوا  ]١٧٧ البقرة:[  ﴾لَّ

  :و نيز فرموده
ۡ ٱ إِنََّما﴿ ِ ٱِمُنوَن ُمؤۡ ل  ب

ْ ِيَن َءاَمُنوا ِ َورَُسوِلِ ٱلَّ ْ َوَجٰ يَرۡ  ُثمَّ لَمۡ  ۦَّ مۡ تَابُوا
َ
ْ بِأ ٰ َهُدوا  لِِهمۡ َو

نُفِسِهمۡ 
َ
ِۚ ٱِف َسبِيِل  َوأ ْوَلٰٓ  َّ

ُ
ٰ ٱئَِك ُهُم أ     ]١٥[احلجرات:      ﴾١٥ِدُقوَن لصَّ

ده و با ردند و ديگر شك نياوراش ايمان آو اند كه به خدا و فرستاده همانا مؤمنان آنان«
  .»اند جان خويش در راه خدا جهاد كردند، اينان راستگويان مال و

   :و فرموده
ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱءِ ُفَقَرا خۡ ٱِجرِيَن ُمَهٰ ل

ُ
ِيَن أ ٰ لَّ ْ ِمن دَِي مۡ  رِهِمۡ رُِجوا

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمَِن ٗ َتُغوَن فَۡض يَبۡ  لِِهمۡ َو َّ

ٰ َورِۡض  وَن نٗ َو َ َورَ ٱا َوَينُصُ ْوَلٰٓ  ۥٓۚ ُسوَلُ َّ
ُ
ٰ ٱئَِك ُهُم أ     ]٨[احلرش:            ﴾٨ِدقُوَن لصَّ

ي كسب خشنودي خدا ر و دارايي خويش رانده شدند و برابينواياني كه از ديا«
  .»اند اش را ياري كردند، آنان راستگويان هجرت گزيدند و دين خدا و فرستاده

   :و در مقطع هر دو آيه فرموده
ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ٰ ٱ ئَِك ُهمُ أ  ]٨ :احلرش[و  ]١٥ :احلجرات[  ﴾ِدقُونَ لصَّ

 صادقيناند از  حاضر شده» تبوك«كساني را كه در غزوة  43در سورة توبه آية 
فرموده  24و  23اند. در سورة احزاب آية  حالي كه اين افراد امام معصوم نبوده شمرده در

ين غزوات امامي اند و در ا شهيد شدند از صادقين» أحد«و » بدر« ةكساني كه در غزو
همين سوره، شماري از اصحاب پيامبر را از مرد و زن از  35شهيد نشده و در آية 

تعالي كساني را كه داراي  صادقين و صادقات شمرده است و هكذا آيات ديگر. حتّي حق
   :ايمان واقعي هستند، صديق شمرده و فرموده
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ِ ٱوَ ﴿  ب
ْ ِيَن َءاَمُنوا ِ َورُُسلِهِ ٱلَّ وْ  ۦٓ َّ

ُ
يُقوَنۖ ٱئَِك ُهُم َلٰٓ أ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا  لَُهمۡ  ُء ِعنَد َرّبِِهمۡ لشُّ

جۡ 
َ
 ]١٩ :احلديد[  ﴾َونُورُُهمۡ  ُرُهمۡ أ
كساني كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند، آنان صديقين و گواهان نزد «

  ».پروردگارشان هستند و اجر خود را و نور خود را دارند
  همه آيات قرآن را انكار كنيم.ني را قبول كنيم بايد اينايت كليبخواهيم روحال ما اگر 

كنيد كه روايت كليني با اين همه از آيات قرآن ناسازگار است.  پس مالحظه مي
و پيروي  سوم به بعد بر آن تأكيد شده، دوستي حضرت علي احاديثمطلبي كه در 

ه كساني كه مدعي از آن حضرت است كه واقعاً مورد قبول ماست ولي متأسفانه امروز
مذهبي نياورد.  اند اما علي ها مذهب آورده اند، قبول ندارند! زيرا اينان ده تشيع
.. نبود، .ي واخبارجعفري و اسماعيلي و صوفي و عارف و فلسفي و شيخي و  علي

بلكه كامالً تابع اسالم بود و فقط به اصول و فروعي كه خدا معين فرموده بود، اعتقاد 
هيچ بدعتي نياورد  اند! علي را از اصول اسالم قرار داده ي اينان عليداشت ول

اند از قبيل شهادت ثالثه،  ولي اينان صدها بدعت به نام پيروي از علي، به اسالم افزوده
  ...... و... و.عزاداريهاي نامشروع و
ام كه بين عترتم و  از خدا خواسته :فرموده صرسول خدا :گويد در حديث ششم مي

تاب خدا جدايي نيندازد تا اينكه در روز جزاء در حوض كوثر بر من وارد شوند. نگارنده ك
بيت مطالب  اهلگروهي از دشمنان دانا و دوستان نادان تحت پوشش حب  اما :گويد

اند. بدان حد  بسياري برخالف قرآن به آن بزرگواران نسبت داده و از قول ايشان نقل كرده
پندارد راه عترت غير از راه  را به آن عزيزان باور كند، مي اخبارين كه اگر كسي انتساب ا

  !است اخبارقرآن كريم بوده و ميان آن دو جدايي است. كتاب كليني مملو از اينگونه 
روح تو  =ك ری فيهم روُح َج « :عي است كه خداوند به پيامبر فرمودهحديث چهارم مد
طل تناسخ است. در اين حديث أئمه را كه اين همان مذهب با »در أئمه جاري شده

. در آخر اين )1(ايم داران علم الهي شمرده كه بطالن آن را در صفحات قبل آورده خزانه
                                                           

 .445تاب حاضر و صفحة ك 69نيز باب و  78ر. ك. صفحة  -1
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اسماء دوستان و پيروان ايشان را با نام پدرانشان، براي من  جبرئيل :گويد حديث مي
 :ةوب(التّ شناخت  نمي آورده است. اين ادعا ضد قرآن و دروغ است. زيرا پيامبر منافقين را

   :و مأمور بود بگويد )١٠١
﴿ ٓ دۡ  َوَما

َ
َ بُِكمۡ رِي َما ُيفۡ أ  ]٩ :األحقاف[  ﴾َعُل ِب َو

  ».دانم با من و با شما چه خواهد شد نمي«
   :و قرآن فرموده

اَذا تَكۡ  ٞس رِي َنفۡ َوَما تَدۡ ﴿  ]٣٤ :لقامن[  ﴾اِسُب َغدٗ مَّ
  ».داند كه فردا چه خواهد كرد هيچ كس نمي«

  الضّمير ايشان آگاه نيست. آري، جز خدا هيچ كس از عاقبت بندگان و ما في

  ‡ة ئمّ کر الذين أمر اهللا الخلق بسؤالهم هم األهل الذّ أباب أن  -٧٨
را  9و  8ز حديث ه حديث است كه آقاي بهبودي هيچ يك جاين باب مشتمل بر نُ

 5و  4را حسن موثّق و  6را ضعيف و  3و  2و  1صحيح ندانسته است. مجلسي حديث 
  را صحيح شمرده است. 9و  8و  7و 

137اند وات كليني با چند آيه از آيات شريفة قرآن بازي كردهبدان كه در اين باب ر:   
هۡ لُوٓ  َٔ فَۡس ﴿ - 1

َ
 ]٧ :األنبياء و ٤٣: حلالنّ [     ﴾لَُمونَ َ َتعۡ  رِ إِن ُكنُتمۡ ّلِكۡ ٱَل اْ أ

  ».كتاب بپرسيد اهلدانيد از  نمي اگر«
 ]٤٤ :خرفالزّ [  ﴾لُونَ  َٔ َف تُۡس وََسوۡ  ِمَكۖ لََّك َولَِقوۡ  رٞ َلِكۡ  ۥنَّهُ ﴿ -2 
و همانا اين [قرآن] براي تو و براي قومت هر آينه ماية پند و ياد [خدا] است و به «

  ».زودي پرسيده و بازخواست خواهيد شد
را  عوام اند كه از آيات فوق سوءاستفاده كنند و كوشيده دكّانداران مذهبي با تمام توان

اين باب ناگزيريم پيرامون آيات مذكور  احاديثبفريبند! از اين رو پيش از پرداختن به 
   :توضيحاتي بيان كنيم
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  يادآوري«و  »ياد«در آنها به معناي » ذكر«در قرآن كريم غير از آياتي كه لفظ  )الف
» ذكر«نيز » تورات«ب آسماني از جمله تُال شده، به قرآن و كُو نظاير آن استعم» كردن

 44آية  سورة حجر و 9 و 6آية  سورة آل عمران و 85المثل در آية  اطالق شده است. في
قرآن كريم » ذكر«.. منظور از ..سورة قلم و 51سورة أنبياء و آية  50سورة نحل و آية 

م سورة است، اممقصود از  ـبه اتّفاق شيعه و سنّي  ـأنبياء ا در آياتي از جمله آية دو
   :همين سوره فرموده 48آيات الهي و كتب آسماني است. در آية » ذكر«

ٓ ُفرۡ لۡ ٱُروَن َوَهٰ  َنا ُموَسٰ َءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿  ]٤٨ :األنبياء[  ﴾ُمتَِّقيَ ا ّلِلۡ رٗ َوذِكۡ  ءٗ قَاَن َوِضَيا
اكنندة حقّ از باطل) و نور و ذكر جد= فرقان ( ،تقوي، به موسي و هارون اهلبراي «
   .»تورات) عطا نموديم= (

   :همين سوره فرموده 105و باز در آية 
ُبورِ ِمنۢ ٱَنا ِف َكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿ نَّ ّلِكۡ ٱِد َبعۡ  لزَّ

َ
 ٱرِ أ

َ
ٰ ٱَض يَِرُثَها ِعَبادَِي ۡرۡل ﴾لُِحونَ لصَّ

 ]١٠٥ :األنبياء[  
نوشتيم و مقرّر داشتيم كه زمين را بندگان  [نيز] و به تحقيق كه پس از تورات در زبور«

  .)1(»برند ام به ميراث مي نيكوكردار و شايسته

                                                           
» تورات«، »ذكر«سوره انبياء منظور از  105اند در آيه  الزم است بگوييم كه برخي از متعصبين گفته -1

ُبورِ ِمنۢ ٱَنا ِف َكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿نيست بلكه چون قرآن بر كتب آسماني، تقدم رتبي و شرفي دارد لذا فرموده:   لزَّ
يعني: در زبور كه به لحاظ رتبت و شرافت پس از قرآن قرار دارد، نوشتيم! اما سوره انبياء   ﴾رِ ّلِكۡ ٱِد عۡ بَ 

اختصاص دارد و سياق كالم در اين سوره با معنايي  ـعليهم الصالة والسالم  ـتن از انبياء  16به ذكر احوال 
نيز به تورات ذكر اطالق شده و  48ره در آيه كه گفتيم تناسب بيشتري دارد. عالوه بر اين در همين سو

  را كنار بگذاريم و معنايي ديگر برايش بتراشيم! 105دليلي ندارد كه معناي متناسب و آشكار آيه 

كند كه خداوند متعال در مقام  داوري سوره انبياء را مطالعه كند، مالحظه مي هر فرد منصفي كه بدون پي
فرمايد ما در طول تاريخ، از طريق كتب آسماني ـ از جمله تورات و  بيان احوال شماري از انبياء مي

ايم كه سعادت اُخروي و ابدي از آنِ مؤمنان نيكوكردار  بر اين حقيقت تأكيد كرده ـ پس از آن در زبور 
است. در اين سوره هدف گوينده وجهت سخن و روح كالم تناسبي با ذكر مراتب كتب نسبت به يكديگر 

 اب بر ساير كتب ندارد.و رجحان يك كت
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يعني قومي ناآشنا با » أميين«قرآن عالوه بر اينكه فرموده پيامبرش را در ميان  ب)
تصريح كرده كه قوم  ]٢ ة:اجلمع[كتاب و كتابت و ناآگاه از كتب آسماني، مبعوث نموده 

اند، از اين رو پس از بيان  انبياء نداشته اخباربعثت آن حضرت، اطّالعي از  پيامبر، قبل از
   :، خطاب به پيامبر فرمودهاحوال حضرت نوح

 َك ِمنۡ تِلۡ ﴿
َ
ٓ أ ٓ َغيۡ لۡ ٱءِ َبا ٓ َما ُكنَت َتعۡ  َكۖ إَِلۡ  ِب نُوِحيَها َ قَوۡ  لَُمَها نَت َو

َ
ِل ُمَك ِمن َقبۡ أ

 ]٤٩ :هود[  ﴾َذاَهٰ 
را ، پيش از اين نه تو [چيزي از] آنكنيم يب است كه به تو وحي ميغ اخباراين از «

  ».دانستي و نه قومت مي
با توجه به مطالب فوق، پرواضح است كه در سورة نحل و انبياء كه هر دو مكّي 

   :گفتند هستند، منكرين مي
ٓ َهٰ  َهۡل ﴿ َّ بََشٞ  َذا ِ  ]٣ :األنبياء[  ﴾لُُكمۡ ّمِثۡ  إ
»مانند شماست؟ ز بشريآيا اين شخص ج!.«  

و توقّع داشتند كه مالئكه مستقيماً بر آنان نازل شوند و مسائل دين را به ايشان 
   :گفتند ) و مي33 :حلبگويند (النّ

 ٱَذا َماِل َهٰ ﴿
ۡ
َعاَم َوَيمۡ ٱُكُل لرَُّسوِل يَأ  ٱِش ِف لطَّ

َ
ٓ َواِق لَوۡ سۡ ۡل نزَِل إَِلۡ  َ

ُ
َفَيُكوَن  هِ َملَكٞ أ

 ]٧ :الفرقان[  ﴾انَِذيرً  ۥَمَعهُ 
رود؟ چرا بر او  خورد و در بازارها راه مي اي است كه خوراك مي اين چه فرستاده«

  .»آيد تا همراه او هشداردهنده باشد اي [آشكار] فرود نمي فرشته

                                                           
  چه نيكو فرموده كه اكنون نيز  –أيده اهللا تعالي  -» حسيني طباطبائي مصطفي«برادر مفضال ما جناب

گروهي از مردم همان توقّعاتي را دارند كه مشركين عرب از پيامبر داشتند و در ميان شيعيان عالوه بر 
) با اين تفاوت كه ايم ذكر كرده 130و  125ه در صفحه اند (از قبيل آنچ تسرّي دادهپيامبر به ائمه نيز 

آورند،  ديدند كه آن بزرگواران اينگونه صفات را فاقدند، ايمان نمي ركين عرب چون بالعيان ميكفّار و مش
اند، انبياء و ائمه را با همان صفات و احوالي  آورده اما اكنون افرادي كه بنابر تلقين محيط خويش، ايمان

كنند! و اگر نصوص شرع را موافق آن نبينند با توجيه و تأويل يا به  پسنديدند، تصوير مي كه مشركين مي
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ها  سوه و مقتداي ساير انساناانسان براي اينكه  :فرمايد ها مي قرآن در مقابل اين بهانه
تر است، سنّت و روش إلهي نيز همواره چنين بوده  تر و مقبول اسبباشد، از غير انسان من

ها را به رسالت برگزيده و او را به ميان آدميان فرستاده و  كه بشري از نوع ساير انسان
ن افرادي باشند كه محتاج غذا نباشند و يا نميرند. طبرسي در ارهيچگاه چنين نبوده كه پيامب

تر است و  تر و مأنوس همنوع به همنوع مايل :گويد نبياء) ميسورة ا 7(ذيل آية  البيان مجمع
  ورزند. فهمند و نسبت به هم نخوت و تكبر نمي  سخن يكديگر را بهتر مي

  :فرمايد به همين سبب قرآن مي
 ٱَكَن ِف  قُل لَّوۡ ﴿

َ
ۡلَ ُشوَن ُمطۡ َيمۡ  ئَِكةٞ ِض َمَلٰٓ ۡرۡل ٓ ٱِهم ّمَِن ا َعلَيۡ َمئِّنَِي َلَنَّ َما  ءِ َملَٗك لسَّ

 ٗ   ]٩٥[اإلرساء:                   ﴾٩٥ رَُّسو
نوع  اي از فرشته زيستند ما نيز مي با آرامش دميان، فرشتگاناگر در زمين به جاي آ«

  ». داشتيم خودشان به عنوان فرستاده، گسيل مي
ه اند و اگر ب ايم كه همنوع انسان بوده ما همواره پيامبران را مرداني قرار داده ،از اين رو

كتب آسماني پيش از پيامبر، بپرسيد، زيرا به  اهلموضوع علم نداريد و ترديد داريد، از 
كه به شدت با پيامبر دشمني  ـمشركين مكّه قول يهود و نصاري را « :قول طبرسي

گفتند،  در مواردي كه از كتب آسماني خود چيزي مي ـكردند  ورزيده و او را تكذيب مي
  .)1(»دپذيرفتن باور كرده و مي

                                                                                                                                                    
ة, من العصبيّ  بكنعوذ  همّ اللّ كنند!  مطابق مقصود خويش تفسير مي ـگرچه صحيح نباشند  ـكمك روايات 

 اط املستقيم.اهدنا الّرص ا ولنا وارمحن فاغفر
ة ّد ِش لِ  يَّ ببون النّ م كانوا يكّذ ّهن ن كتبهم ألربون به مِ صاری فيام كانوا ُخي قون اليهود والنّ م كانوا يصّد أّهن  كوذل -1

  .م لهعداوِهت 
ايم، اكثريت مفسرين، أعم از شيعه و سنّي نيز  گفته» سؤال از اهل ذكر« يةالزم است بدانيم معنايي كه از آ

مانند مفسرين متقدم از قبيل » الميزان«و صاحب تفسير » تفسير نمونه«اند و حتّي گروه نويسندگان  گفته
 اند. شيخ طوسي و شيخ طبرسي و فيض كاشاني و.... ظاهر آيه را همين معني دانسته
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اين معناي واضح و صريح از آيه را كه با  )1(اما از آنجا كه مقلّدين كليني و مجلسي
اند، به  آيات قبل و بعد نيز كامالً متناسب است، با اهواء و عالئق خويش موافق نيافته

   :اند، تا اين معني را نپذيرند ها متشبث شده تراشي و انواع بهانه اشكال
دانستند كه انبياء پيشين همگي  اند مشركين مكّه مي ادعا كرده آنكه بدون دليل نخست
اند، در نتيجه نيازي نبود كه قرآن به آنان بگويد براي حصول علم و اطمينان، از  بشر بوده

مرداني كه به ايشان  ها و ز انسانكتاب، سؤال كنيد تا بدانيد كه انبياء پيشين نيز ج اهل
خدايي كه قدرت مطلقه و نامحدود  :گفتند مشركين مي اند، بلكه وحي شده است، نبوده

خواست، ما  خواهد هدايت كند، اگر مي هاي ما را به هر صورت كه مي تواند دل دارد و مي
ز او را عبادت نكرده و جشمرديم. نمي ز به اعالم او چيزي را حرامو پدرانمان چيزي ج  

، عالوه بر آية هفتم سورة مكّي واضح است، زيرا چنانكه گفتيم بطالن اين ادعا پر
، خدا به صورت تقريعي و با 43، در همين سورة نحل، در آيات قبل از آية )2(فرقان

   :فرمايد استفهام انكاري مي
ٓ  َهۡل ﴿ َّ ِ   يَنُظُروَن إ

ۡ
ن تَأ
َ
ۡ ٱتَِيُهُم أ وۡ َمَلٰٓ ل

َ
  ئَِكُة أ

ۡ
مۡ يَأ

َ
ٰ  ُر َرّبَِكۚ ِتَ أ ِيَن ِمن ٱلَِك َفَعَل َكَذ لَّ

 ]٣٣ :حلالنّ [  ﴾ِهمۡ لِ َقبۡ 
آيا همچنانكه پيشنيان ايشان چنين كردند، اينان نيز [براي پذيرش نبوت تو] انتظار دارند «

  ».شكارا] نزدشان بيايند يا اينكه فرمان پروردگارت [براي عذاب] بيايد؟آفرشتگان [
  :فرمايد و در سورة انبيا نيز بالفاصله پس از آية منظور، مي

  

                                                           
(جلد » ربحاراألنوا«در اين موضوع بيشتر از كليني كوشيده و در » مجلسي«كه مروج الخرافات بدان -1

 ) عالوه بر اخبار كليني، روايات ديگري نيز كنار هم چيده است!23
سوره قمر كه همگي در مكّه  24سوره مؤمنون و  34و  33و  24سوره اسراء و آيات  94همچنين آيه  -2

ن يُؤۡ ٱَوَما َمنََع ﴿فرمايد:  سوره اسراء مي 94اند. مثالً در آيه  نازل شده
َ
ْ إِذۡ ِمُنوٓ لَّاَس أ ٓ  ا ۡ ٱَءُهُم َجا ٓ  ُهَدىٰٓ ل َّ ِ  إ

ن قَالُوٓ 
َ
َبَعَث أ

َ
ْ أ ُ بََشٗ ٱا َّ ٗ آوردن بازداشت  پس از نزول هدايت، تنها چيزي كه مردم را از ايمان« ﴾ا رَُّسو

 ».اين بود كه گفتند: آيا خدا انساني را به عنوان پيامبر فرستاده است
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 َجَسدٗ  ُهمۡ َنٰ َوَما َجَعلۡ ﴿
ۡ
َّ يَأ َعاَم َوَما َكنُواْ َخٰ ٱُكلُوَن ا   ]٨ :األنبياء[  ﴾ِلِينَ لطَّ

نياز باشند] قرار نداديم و  پيامبران) را پيكري كه خوراك نخورند [و از آن بي= آنان («
  ».آنان جاويد نبودند

اين كالم به وضوح تمام مشعت ر اين معني است كه براي مشركين مكّه پذيرش نبو
انساني همنوع و همسان خودشان، مشكل و محلّ ترديد بود. پس اين ادعا كه مشركان 

دليل بلكه خالف حقايق  اند، كامالً بي ترديد نداشتند كه انبياء پيشين همگي بشر بوده
  تاريخ و ضد قرآن است.

آوردند و اشكال آنان  هاي ديگر نمي اين سخن ما نه بدان معناست كه مشركين بهانه
أنبياء، جوابي  7سورة نحل و  43آية  :گوييم حصر به اين مسأله بوده است بلكه ميمن

، اشكاالت ديگر صاكرمبودن پيامبر  است بر استبعاد و استعجاب آنان از بشر عادي
  .هاي ديگر گرفته كه در ساير آيات قرآن آمده است مشركين جواب

   :گفتند آن جمله ميكردند، از  آري، مشركين اشكاالت ديگري نيز مطرح مي
ۡشَ ٱَسَيُقوُل ﴿

َ
ِيَن أ ْ لَوۡ لَّ ٓ  ُكوا ٓ ٱَء َشا ُ َما ۡشَ  َّ

َ
ٓ كۡ أ َ ٓ  َنا َو َ َحرَّمۡ َءابَا ۚ َنا ِمن َشۡ ُؤنَا َو  ٖء

 ٰ َب َكَذ ِيَن ِمن َقبۡ ٱلَِك َكذَّ  ]١٤٨ األنعام:[  ﴾لِِهمۡ لَّ
ورزيديم و  خواست ما و پدرانمان شرك نمي اگر خدا مي :مشركان خواهند گفت«

شمرديم، پيشينيان ايشان نيز همين گونه  چيزي را [بدون اعالم حقّ] حرام نمي
  ».[پيامبران گذشته را] تكذيب كردند

   :گفتند و مي
ۡشَ ٱَوقَاَل ﴿

َ
ِيَن أ ْ لَوۡ لَّ ٓ  ُكوا ُ َما َعَبدۡ ٱَء َشا ۡ  ءٖ ِمن َشۡ  ۦنَا ِمن ُدونِهِ َّ ٓ نَّ َ ٓ  ُن َو ُؤنَا َءابَا

َ َحرَّ  ۚ ِمن َشۡ  ۦَنا ِمن ُدونِهِ مۡ َو ٰ  ءٖ ِيَن ِمن َقبۡ ٱلَِك َفَعَل َكَذ    ]٣٥ :حلالنّ [      ﴾لِِهمۡ لَّ
ز ز او را عبادت نكرده و جخواست ما و پدرانمان چيزي ج اگر خدا مي :مشركان گفتند«

  ».شمرديم، پيشنيان ايشان نيز همين گونه رفتار كردند [به اعالم] او چيزي را حرام نمي
اسخ به اين اشكال خدا فرموده كه اين كالم صرفاً پندار و فاقد دليل است كه در پ

ام، اشكال دوم مشركين  نيز گفته» قرآن تابشي از«اند. چنانكه در تفسير  پيشينيان نيز گفته
اين بود كه مدعي بودند خدا خود خواسته و ارادة او بر اين تعلّق يافته كه ما و پدرانمان 
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اعالم او تحريم كنيم. حال كه خدا به  بخوانيم و بپرستيم و چيزهايي را بي غيرخدا را نيز
اش ما را موحد نساخته و شرك ما و اينكه برخي چيزها را حرام بشماريم،  قدرت قاهره

باطل است!! جواب اين شبهه  مورِاارسال پيامبر در مخالفت با اين  اراده كرده است، طبعاً
: :رمايدف در ادامة آيه آمده كه مي ز با اتّكاء به حدس و گمان اين سخن را شما ج أوالً

ٓ َفُتخۡ ﴿ گوييد و إلّا اگر دليلي داريد، عرضه كنيد نمي پيامبران نيز  ثانياً: .﴾رُِجوهُ َلَا
اند كه كسي را به ايمان و توحيد مجبور و ناگزير سازند بلكه فقط براي ابالغ  مدهنيا

َ  َفَهۡل ﴿اند  دعوت إلهي ارسال شده َّ ٱَ ِ ٰ ۡلَ ٱلرُُّسِل إ ۡ ٱُغ َل در واقع خدا در مورد  ﴾ُمبِيُ ل
خود  ستاده و از عبادت غيررم پيامبراني فماُبندگان ارادة شرك نفرموده بلكه براي تمام 

خواست  خواست همة شما را به جبر همان طور كه مي منع نموده، در حالي كه اگر مي
اما خداوند نه تنها شرك بندگان را  ]٤ :, الشعراء٩ :حل, الن١٤٩ :نعاماأل[كرد  هدايت مي

ها پيامبراني فرستاده و آنان را به عبادت خود دعوت  اراده نفرموده، بلكه براي تمام أمت
ش وبه توفيق إلهي] ت از فطرت خوييرخود منع نموده. گروهي [با تبعيو از عبادت غ

در حالي كه اگر خدا  ]36 :حللنّا[اي سزاوار ضاللت گرديدند  دسته هدايت شدند و
شدند و اگر ايمان و هدايت  شرك و ضاللت آنها را اراده فرموده بود، همگي مشرك مي

شدند، اما واضح است كه چنين  آنها را به جبر اراده فرموده بود، همگي هدايت مي
غ نمايند م مختلف پيامبراني ارسال فرمود تا دين خدا را آشكارا ابالماُنيست، بلكه براي 

يابند و گروهي كه عصيان كردند عذاب ما  و كساني كه دعوتشان را پذيرفتند، پاداش مي
كنندگان آگاه  را چشيدند. شما نيز در زمين سير و سياحت كنيد تا از عاقبت تكذيب

اگر خدا به ارادة تكويني خويش كفر و شرك بندگان  :نگارنده گويد .]36 :النّحل[شويد. 
آمد كه قبح و بطالنش بديهي است و اگر به ارادة تشريعي  ه، جبر الزم ميرا اراده فرمود

بايست در كتب آسماني اين خواسته را ابالغ  از بندگان شرك و كفر خواسته بود، مي
   :ها فرموده فرمود، حال آنكه چنين نشده، بلكه به همة أمت مي

َ وَ ٱُبُدواْ عۡ ٱ﴿ ٰ ٱَتنُِبواْ جۡ ٱَّ  ]٣٦ :النحل[  ﴾ُغوَت لطَّ
  ».طاعي غير از خدا) اجتناب كنيدمعبود و م خداي را پرستش كنيد و از طاغوت («
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أنبياء جواب شبهة فوق نيست، بلكه  7سورة نحل و  43شود آية  چنانكه مالحظه مي
دليل،  اند آيات منظور را بي اي است كه قبالً گفتيم. اما خرافيون خواسته جواب شبهه

  د.پاسخ شبهة دوم جلوه دهن
كتاب نهي فرموده  اهلخداوند ما را از داوري  :اند آنكه براي فريب عوام گفته دوم

ادعاي  :گوييم پس چگونه ممكن است كه در اين موضوع ما را به ايشان ارجاع دهد؟ مي
 اهلاست. آري، خداوند ما را از ارجاع داوري به  »كلمة حقٍّ ُيراد هبا باطل«شما مصداق 

داوري ارتباط ندارد. در اينجا لي اين آيه و آيات نظير آن، به موضوع كتاب نهي فرموده و
   :زالزم است توضيحي بيان شودني

سورة أنبياء، مربوط به داوري اهل كتاب نيست،  7سورة نحل و آية  43آية  :أوال215ً
  ز طلب داوري است.بلكه إذن سؤال از آنهاست و نيازي به توضيح نيست كه سؤال غير ا

: كتاب داده  اهلآية منظور، تنها موردي نيست كه به مسلمين اجازة پرسش از  ثانياً
   :شده بلكه در موارد متعدد اين اجازه صادر گرديده است، از آن جمله فرموده

ٰٓ إِسۡ  بَِنٓ  َسۡل ﴿ ِۢ  ُهم ّمِنۡ َنٰ َءاَتيۡ  ءِيَل َكمۡ َر  ]٢١١ البقرة:[  ﴾بَّيَِنةٖ  َءايَة
  ».هاي آشكار به ايشان عطا كرديم نشانه كه چقدر آيات روشن واسرائيل بپرس نيب از«

والد ااسرائيل كه  از بني ،يعني اي پيامبر :گفته است البيان مجمعشيخ طبرسي در 
باشند (مقصود علماي يهود است كه قومشان پيرامون مدينه  مي حضرت يعقوب

تقويت دليل عليه خودشان است.  زيست) بپرس و منظور از اين سؤال تشديد و مي
  اسرائيل بپرسيد. از علماي بني :نيز همين معني را ذكر كرده و گفته الميزانصاحب 

   :خداوند فرموده
ٓ  فَإِن ُكنَت ِف َشّكٖ ﴿ ا نَزۡلَ  ّمِمَّ

َ
ٓ أ ِيَن َيقۡ ٱِل  َٔ َك فَۡس إَِلۡ  ا ﴾لَِك َب ِمن َقبۡ ِكَتٰ لۡ ٱَرُءوَن لَّ

 ]٩٤ :يونس[  
ه بر تو فرو فرستاديم، شك داري، از كساني بپرس كه كتاب پس اگر در آنچ«

  ».خوانند [آسماني] پيش از تو را مي
   :و فرموده
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ٰ تِسۡ  َنا ُموَسٰ َءاتَيۡ  َولََقدۡ ﴿ ٰٓ إِسۡ  بَِنٓ  ۡل  َٔ َفۡس  تٖۖ َبّيَِنٰ  تِۢ َع َءاَي ٓ  ءِيَل إِذۡ َر    ﴾َءُهمۡ َجا
 ]١٠١ :رساءاإل[  

اسرائيل  كرديم، پس از بني نة آشكار (معجزه) عطاو به تحقيق كه ما به موسي نُه نشا«
  ».بپرس هنگامي كه او نزد ايشان آمد

اسرائيل بپرس تا  از بني :رو خدا به پيامبر فرمودهنوشته از آن البيان مجمعطبرسي در 
  حجت بر آنان هر چه تمامتر باشد.

   :و فرموده
 ٱلَِف ُزُبرِ  ۥنَّهُ ﴿

َ
لَِي ۡل َو لَمۡ  ١٩٦وَّ

َ
َُّهمۡ  أ ن َيعۡ  يَُكن ل

َ
ْ بَِنٓ ُعلََمٰٓ  ۥلََمهُ َءايًَة أ  ُؤا

ٰٓ إِسۡ   ]١٩٧−١٩٦ :الشعراء[  ﴾ءِيَل َر
و به راستي كه [وصف و ياد] آن در كتب پيشينيان هست، آيا اين برايشان نشانه و «

  ».دانند اسرائيل آن را مي دليل نيست كه دانشمندان بني
ل را نشانة صحت مطالب قرآن شمرده است اسرائي خدا در اين آيات علم علماي بني
اسرائيل را بررسي نكنند يا از علماي يهود نپرسند،  و اگر مردم تحقيق نكرده و كتب بني

  دانستند؟ اسرائيل موضوع مذكور را مي چگونه بفهمند كه علماي بني
 رد قرآن داوري يهود را نخواسته اما چنانكه كامالًافرماييد كه در اين مو مالحظه مي

معمول است، در مناظرات، گاهي از كسي كه احتمال جانبداري وي از مدعي منتفي 
شود و يا از مقبوالت و معتقدات خصم اتّخاذ دليل شده و عليه  است، گواهي خواسته مي

هاي مباحثه و مناظره و موجب اطمينان بيشتر  شود. اين از مؤثّرترين روش او استفاده مي
اعراف نيز مراجعه  157مائده و  43سورة آل عمران و  93ت است. چنانكه مقتضاي آيا

به تورات و انجيل موجود در زمان پيامبر بوده است و اين امر به هيچ وجه به طلب 
  داوري از آنها، مربوط نيست بلكه نوعي اتّخاذ دليل است.

 اهلرا به نبوت قبول نداشتند و بر دين  صمشركين كه پيامبر :اند آنكه گفته سوم
پذيرفتند، در نتيجه لزومي نداشت كه قرآن  كتاب نيز نبودند، طبعاً قول آنها را نيز نمي

  كتاب ارجاع دهد. اهلآنان را به 
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الأقلّ يك ـ شود كه بينه و دليل درست  نكردن مخاطب سبب نمي صرف قبول أوالً:
ارائة حقّ را  اقامه و ارائه نشود. اين كار براي اتمام حجت ضروري است. خدا حتّي ـبار

  .به فرعون و امثال او، نهي نفرموده است
 : ايشان بعدها مسلمان  شماري از مشركان همگي عناد و لجاج يكسان نداشتند و ثانياً

  فايده نبوده است.شدند. پس ارائة دليل براي برخي از آنها بي
. چنانكه خالف كتب تاريخ و تفسير است اين ادعا به وضوح بر :چنانكه گفتيم ثالثاً:

به سبب اينكه مشركين از خصومت و عداوت » طبرسي«در سطور پيش گذشت، به قول 
گفتند، مورد پذيرش  آگاه بودند، اگر آنان چيزي از كتاب خود مي صاكرميهود با پيامبر 
بارة سورة  و ساير كتب تفسير در البيان مجمعگرفت و حتّي چنانكه در  ايشان قرار مي

، نضر بن حارث را كه يكي از شياطين قريش بود و رسول كهف مذكور است، قريش
يط، نزد علماي مدينه فرستادند وبه آن دو عم أبي بن ةقبعكرد همراه  خدا را بسيار آزار مي

زيرا جويي كنيد  ايشان بيان نموده و براي دفع او از آنها چارهماجراي محمد را بر :گفتند
. اين خود بيانگر آن است كه دانيم ا چيزي نميآنها از احوال انبياء خبر دارند ولي م

  پذيرفتند. كتاب را مي اهلمشركين مكّه در مواردي سخنان 
و در كتب تفسير از قبيل  )1(و تاريخ ابن كثير» تاريخ طبري«همچنين در تواريخ از جمله 

ان ابوسفيان به كعب بن أشرف كه از بزرگ :سورة نساء) آمده است 51(ذيل آية  البيان مجمع
سواديم و  داني و ما بي كني و مي تو مردي هستي كه كتاب مطالعه مي :يهود مدينه بود، گفت

.. .دانيم [بگو] طريقة كدام يك از ما به هدايت و حقّ نزديكتر است، ما يا محمد؟. نمي
  )2(تريد!! د بدان معتقد است، هدايت يافتهسوگند به خدا شما از آنچه محم :[كعب] گفت

                                                           
كه  ذكر كرده است. در اين ايام» قلوبحياة ال«سوم به خرافي، اين ماجرا را در كتابش مو» مجلسي«حتّي  - 1

 به اصالح و تصحيح اين اوراق مشغولم، به كتاب مذكور دسترسي ندارم تا شماره صفحه را نيز ذكر كنم.
, احلّق  ىلوأقرب إ طريقاً  ىنا أهدنعلم, فأيّ  ون اليّ تعلم ونحن أمّ تقرأ الكتاب و ؤامر إنََّك بوسفيان لكعب: أقال  -2

 د!!مما عليه حممّ  سبيالً  ى.. فقال: أنتم واهللا أهد.أم حممد?. نحن
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   :گفتند هاي مشركين براي نپذيرفتن توحيد اين بود كه مي قرآن آمده يكي از بهانه چنانكه در
َجَعَل ﴿
َ
ٰ ٱأ ٰ هٗ لَِهَة إَِل ٰ َما َسِمعۡ  .... ٥ ٌء ُعَجابٞ َذا لََشۡ إِنَّ َهٰ  ِحًداۖ ا َو ۡ ٱَذا ِف َنا بَِه ِملَّةِ ل
ٓ َهٰ  ِخَرةِ إِنۡ ٱ َّ  َذا ِ ٰ خۡ ٱإ  ]٧و ٥ :ص[  ﴾٧ٌق تَِل
.. ما ...شگفت است را به معبودي يگانه[منحصر] گردانيده، همانا اين بسياربودهاآيا مع«

  ».ايم، اين جز دروغي برساخته نيست اين [سخن] را در آخرين كيش نيز نشنيده
ۡ ٱ﴿منظور از  :چنانكه طبرسي نوشته است ِ ٱِملَّةِ ل است. مفهوم ضمني  نصرانيت ﴾ِخَرة

توحيد  ـكه آخرين كيش است ـ در آيين نصرانيت  اگراست كه الأقلّ كالم مشركين آن
  .پرستي بر ما آسانتر بود داشت، قبول يگانه سابقه مي
و  10خدا در آية  :اند و گفته اند آنكه براي فريب عوام، شيطنت ديگري كرده چهارم

  :سورة طالق پيامبر را ذكر ناميده و فرموده 11
نَزَل  قَدۡ ﴿

َ
ُ إَِلۡ ٱأ ٗ  ١٠ا رٗ ذِكۡ  ُكمۡ َّ ٰ  ُكمۡ لُواْ َعلَيۡ  َيتۡ رَُّسو ِ ُمَبّيَِنٰ ٱِت َءاَي ُخۡ  تٖ َّ ِرَج ّلِ

ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱ ٰ ٱلَّ لَُمٰ ٱِت ِمَن لَِحٰ لصَّ َ لظُّ ِ  ]١١−١٠:القالطّ [   ﴾لُّورِ ٱِت إ
  خواهند بود!!» أهل الذّكر«باشد، خاندان پيامبر نيز » ذكر« صپس وقتي رسول خدا

وجه اعرابي اين آيه مورد مناقشه است و از آنجا كه بينه با مدعي  اوالً: :وييمگ مي
است و معمول فعلي  ذكراًتابع لفظ  رسوالًاست، نخست بايد ثابت كنيد كه كلمة 

اطالق شده و  ذكرمحذوف نيست، زيرا در قرآن كريم بارها به قرآن و كتب آسماني 
كتاب « :استعمال شده و يك بار نفرموده تنزيلو  لانزابارها و بارها براي كتب آسماني 

كه درحالي» مانبياء را براي بشر نازل كردي« :، همچنين يك بار نفرموده»را ارسال كرديم
بديهي است كه دو آية سورة طالق ». ارسال كرديم را بعث و انبياء«بارها فرموده  بارها و

اير آيات قرآن فهميده شود.ه به مطالب فوق و در نظرداشتن سنيز بايد با توج  
بر  توان فهميد وجهي كه بنا خدا در كتابش قرائني قرار داده كه به سادگي مي ثانياً:

شود، با  شمرده مي »َبَعْثنَا«يا  »أرَسْلنَا«مفعول فعلي محذوف از قبيل  رسوالًآن، كلمة 

                                                           
 - يۡ ٱَد إِنَّ َكيۡ ﴿: اند كه خداوند فرموده گويي به ياد نداشته  .]٧٦[النساء :  ﴾ِن َكَن َضعِيًفاَطٰ لشَّ
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و بدين  تر و به همين سبب قويترين وجه است، تر و متناسب آيات ديگر قرآن موافق
  ترتيب ترجيح توجيهي ديگر بر اين وجه، محتاج اقامة دليل است.

   :خداوند فرموده
رۡ ﴿
َ
ٗ  َنا فِيُكمۡ َسلۡ أ ٰ  ُكمۡ لُواْ َعلَيۡ َيتۡ   ّمِنُكمۡ رَُسو  ]١٥١ البقرة:[  ﴾تَِناَءاَي
ايم كه آيات ما را براي شما تالوت  اي از خودتان اعزام كرده ما در ميان شما فرستاده«

  ».كند مي
 2قصص و آية  59سورة آل عمران و آية  164و آيات بسيار ديگر از جمله آية 

   :سورة جمعه. و همچنين فرموده
نَزلۡ كَِتٰ ﴿

َ
لَُمٰ ٱلَّاَس ِمَن ٱِرَج َك ِلُخۡ ُه إَِلۡ َنٰ ٌب أ َ لظُّ ِ  ]١: براهيمإ[   ﴾لُّورِ ٱِت إ

  ».ا به سوي نور برون آوريه كتابي بر تو فرو فرستاديم تا [با آن] مردم را از تاريكي«
   :و فرموده

رۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ٰ  َنا ُموَسٰ َسلۡ أ ٓ َي نۡ  تَِنا

َ
خۡ  أ

َ
لَُمٰ ٱَمَك ِمَن قَوۡ  رِجۡ أ َ لظُّ ِ  ]٥ :براهيمإ[﴾لُّورِ ٱِت إ

هر آينه موسي را با آيات خود فرستاديم [و به او فرموديم با آين آيات] قومت را از «
  ».آور ها به سوي نور برون تاريكي

   :و فرموده
ٰ ٱُهَو ﴿ َ َ ُِل  ِي ُيَنّ

ِ َعبۡ  لَّ ٰ  ۦٓ ِده ُخۡ  تٖ َبّيَِنٰ  تِۢ َءاَي لَُمٰ ٱرَِجُكم ّمَِن ّلِ َ لظُّ ِ ﴾لُّورِ ٱِت إ
 ]٩ :احلديد[  

اش آيات روشن و آشكار فرو فرستاد تا شما را از  اوست [خدايي] كه بر بنده«
  ».ها به سوي نور برون آورد تاريكي

» نور«به سوي » ظلمات«فرماييد كه در قرآن كريم آنچه مردم را از  مالحظه مي
و » تالوت«آورد خداوند و كتاب و آيات اوست و آن كه آيات إلهي را بر مردم  مي

و به وضوح تمام اين دو يك موجود نيستند  )1(كند رسول و فرستادة اوست مي» تبيين«

                                                           
نَزۡلَ ﴿چنانكه فرموده:  -1

َ
ٓ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلۡ ّلِكۡ ٱَك إَِلۡ  ا و اين قرآن را بر تو نازل كرديم « ﴾مۡ هِ َر ِلُبَّيِ

» ذكر«شود در اين آيه  چنانكه مالحظه مي ]٤٤ :النّحل[» تا آنچه را بر مردم نازل شده برايشان بيان كني
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ٗ ﴿در سورة طالق لفظ  گوييد كه . پس به چه دليل مي)1(بلكه دو موجوداند تابع  ﴾رَُّسو
  است؟ ﴾ارٗ ذِكۡ ﴿كلمة 

ٗ ﴿ طة شما را بپذيريم كه لفظالآنكه حتّي اگر مغ پنجم و مقصود  ﴾ارٗ ذِكۡ ﴿تابع  ﴾رَُّسو
از  صبه رسول خدا» ذكر«است در اين صورت نيز اطالق اكرم از آن شخص پيامبر 

المثل به جاي آنكه  چنانكه فيباب استعمال مصدر به جاي صفت به منظور مبالغه است 
در اين مورد براي مبالغه در » عدل«كه  »زيٌد عدٌل « :گوييم مي »زيٌد عادٌل جّداً « :بگوييم
بودن  به كار رفته تا مخاطب دريابد كه منظور متكلّم، شدت و زيادت عادل» عادل«معناي 

بودن پيامبر است كّر مذَرة طالق نيز منظور مبالغه در است. به همين ترتيب در سو» زيد«
» ذكر«ز است، پيامبر ني» عادل«نيست بلكه بسيار » عدل«يعني در واقع همچنانكه زيد 

  است.» رمذَكّ«نيست بلكه به راستي 
به تنهايي و بدون » ذكر«أنبياء برخالف سورة طالق  7نحل و  43ديگر آنكه در آيات 

گوييد كه در اين آيات نيز منظور،  هيچگونه قرينه و صفتي استعمال شده، به چه دليل مي
  پيامبر است؟

سورة طالق، پيامبر است.  در ذكركه منظور از آنكه گيرم بدون دليل پذيرفتيم ششم
مشركين بفرمايد اگر به حال بگوييد كه چگونه ممكن است خداوند متعال در مكّه 

طالق بفرمايد كه بپرسيد اما چند سال بعد در مدينه و در سورة  ذكر اهلدانيد از  نمي
است!! تا آنها دريابند كه ص »رپيامب«كتب آسماني نيست بلكه مقصود » ذكر«منظور از 

  بيت پيامبر است نه پيروان كتب آسماني؟!! اهل» الذّكر هلأ«معناي 

                                                                                                                                                    
بعدي بر مردم نازل گرديده و  تبةاول بر پيامبر و در مر جةپيامبر نيست بلكه چيزي است كه در در

است. در اين صورت چگونه ممكن است خدا در سوره طالق بفرمايد  كننده آن كننده و ارائه پيامبر بيان
 است؟!» ذكر«كه رسول خدا همان 

 ايم. به بعد نوشته 329تفاوت نور و سراج در صفحه  ي ههمچنين رجوع فرماييد به آنچه دربار -1
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اند و در مكّه اصالً  چنانكه گفتيم هر دو سورة نحل و انبياء در مكّه نازل شده هفتم
نيز  يچ وجه من الوجوه مطرح نبود و حضرت عليبحث وصايت و واليت به ه

عمو و يكي از ز به عنوان پسرازدواج نكرده و نوجوان بود و كسي آن حضرت را ج
اشتند در نتيجه مفهوم آيه شناخت و ساير أئمه نيز وجود خارجي ند أصحاب پيامبر نمي

اند كه  ها بوده انسان اي مكّيان، انبياء مرداني همسان ساير :شد كه نزول چنين مي ندر زما
اند كه به غذا محتاج نباشند و يا نميرند و اين  شده و آنان افرادي نبوده به ايشان وحي مي

پيامبر نيز استثنائي بر اين قاعده نيست، اگر اين حقيقت را باور نداريد از پسر عموي 
دت نوجوانش كه در منزل او بزرگ شده بپرسيد!!! و يا از فرزندانش كه هنوز وال

پذيرفتند، كالم پسر عمويش را  كساني كه سخن پيامبر را نميآيا اند بپرسيد!!!  نيافته
  پذيرفتند؟! مي

اند كه  افتراء بسته ـالم عليهما الس ـآنكه به أئمه از جمله امام باقر و امام رضا  هشتم
قرآن پيروان كتب آسماني پيش از » الذكر هلأ«اند اگر منظور از  آن بزرگواران فرموده

باشد و كتاب خدا مخاطبين خود را به ايشان ارجاع كرده باشد در اين صورت آنان 
  كنند و اين كاري نيست كه مورد رضاي اسالم باشد! سائلين را به دين خود دعوت مي

دانند يهود برخالف نصاري تمايلي به دعوت مردم  چنانكه اغلب مردم مي :گوييم مي
را به ها  ها در عربستان زيستند ولي عرب نانكه سالبه دين خود نداشته و ندارند، چ
كنيم كه يهود نيز مانند نصاري مردم را به  فرض مي كيش خويش دعوت نكردند. اما

كردند ليكن با توجه به اينكه خطاب آيه در درجة اول به مشركين  آيين خود دعوت مي
قلّ از اوديت و نصرانيت الشد زيرا يه مكّه) است طبعاً ماية نگراني نمي= » (أم القري«

  بودن، بدتر نبود.  كتاب مشرك خالص و بي
قرآن كه بارها از يهود و نصاري انتقاد كرده، نفرموده كه حقّ و باطل را  ،عالوه بر اين

كتاب بپرسيد، تا آنان ما را به دين خود دعوت كنند بلكه در مقام محاجه فرموده  اهلاز 
 اهلك، از لَاند يا م ها بوده گذشته انساني مانند ساير انسانمبران اراجع به اينكه آيا پي

  شود. كتاب سؤال كنيد و اين پرسش و نظاير آن، موجب گمراهي نمي
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بايد  ـيعني أئمة اثني عشر  ـبيت پيامبر  اهل را ازآنكه برفرض پذيرفتيم حقايق دين نهم
مري تا بدين اا قرآن و فهم درست دين منوط به پرسش از ايشان است، پس چر ،پرسيد

  حد مهم را واضح و آشكار بيان نفرموده تا هيچ ابهامي نمانَد و حجت بر همه تمام شود؟
سورة مباركة زخرف است.  44آية  ـچنانكه گذشت  ـاند  آية دوم كه با آن بازي كرده

   :است و خدا در آيات قبل فرمودهبايد به ياد داشته باشيم كه سورة زخرف مكّي 
وَنُهمۡ  نَُّهمۡ  ٣٦ قَِرينٞ  ۥا َفُهَو َلُ نٗ َطٰ َشيۡ  ۥَلُ   ُنَقّيِۡض لرَّٱِر ُش َعن ذِكۡ َمن َيعۡ وَ ﴿  َلَُصدُّ

بِيِل َوَيحۡ ٱَعِن  هۡ لسَّ نَُّهم مُّ
َ
ٰٓ  ٣٧َتُدوَن َسُبوَن أ ٓ  َحتَّ ٰ إَِذا َجا َد َنَك ُبعۡ ِن َوَبيۡ َت بَيۡ لَيۡ َءنَا قَاَل َي

ۡ ٱ ِ َقۡيِ َمۡشِ ل لَمۡ وۡ ۡلَ ٱَولَن يَنَفَعُكُم  ٣٨َقرِيُن لۡ ٱَس ئۡ  فَب نَُّكمۡ  ُتمۡ َم إِذ ظَّ
َ
َعَذاِب لۡ ٱِف  أ

نَت تُسۡ  ٣٩َتُِكوَن ُمشۡ 
َ
فَأ
َ
وۡ ٱِمُع أ

َ
مَّ أ ٰ ُعۡمَ لۡ ٱِدي َتهۡ  لصُّ بِيٖ  لٖ  َوَمن َكَن ِف َضَل ا  ٤٠ مُّ فَإِمَّ

نَتقُِموَن َهَبَّ بَِك فَإِنَّا ِمنۡ نَذۡ     ]٤١,  ٣٦[الزخرف:              ﴾٤١ُهم مُّ
طاني برگماريم كه همنشين وي د خداي رحمان غفلت ورزد بر او شيكه از يا هر«

پندارند،  دارند در حالي كه ايشان مي و اين شياطين آنان را از راه خدا بازمي .باشد
. تا آنكه نزد ما آيد به (شيطانش) گويد: اي كاش بين من و تو دوري اند هدايت يافته

بدي بودي. و اين تمنا امروز به شما هرگز نفع ندهد چون  ق و غرب بود كه قرينشر
پس آيا تو  .د بوديخواه )شياطين(شريك  )أخروي(در عذاب ستم كرديد محققا شما 

هدايت  و كسي را كه در گمراهي آشكار باشد شنواني و يا كور كر را مي(اي پيامبر)، 
ناشنوايان بشنواني و راه هدايت را به كوردالن حقّتواني حقّ را به  نمييعني: ( كني؟ مي

از ببريم، قطعا  )از دنيا(پس اگر ما تو را ). اند، نشان دهي و كساني كه آشكارا گمراه
  ».گيريم اينان انتقام مي

   :فرمايد مي 44و  43سپس در آية 
ِ  ِسۡك َتمۡ سۡ ٱفَ ﴿ ِيٓ ٱب وِحَ إَِلۡ  لَّ

ُ
ٰ  َكۖ أ َ َ ٰ  إِنََّك  لََّك  رٞ َلِكۡ  ۥنَّهُ  ٤٣ َتِقيمٖ مُّسۡ  طٖ ِصَر

 ]٤٤−٤٣ :خرفالزّ [  ﴾لُونَ  َٔ َف تُۡس وََسوۡ  ِمَكۖ َولَِقوۡ 
پس آنچه را كه به تو وحي شده است محكم بگير كه همانا تو بر راه راست و استوار «

آينه ماية پند و ياد [خدا] است و ن [قرآن] براي تو و براي قومت هرهدايتي و همانا اي
  ».رسيده و بازخواست خواهيد شدبه زودي پ
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يعني در واقع عدم قبول كفّار ارتباطي به تو و خويشاوندان و قوم تو ندارد و به 
خواست خواهد شد و آنان كه ايمان نياورده و قرآن را زبارة قرآن با زودي از همگي در

نانكه اند پاداش خواهند گرفت و چ اند مجازات شده و كساني كه آن را پذيرفته نپذيرفته
ِيٓ ٱ﴿، كلمة 44در آية » هاء«شود مرجع ضمير  به وضوح مالحظه مي و  43در آية  ﴾لَّ

يا مغرض كليني مطلب به اين  اهلآن است اما روات جرمنظور از آن نعمت وحي و ق
قوم تو يعني فقط امامان و حتّي مقصود از ذكر در اين  :گويند اند و مي روشني را نفهميده
  .اند سول نيز دانستهآيه را به معني ر

اين  ثانياً:است. » ركّذَم«نيست بلكه  ذكردر سطور قبل اثبات شد كه پيامبر  اوالً:
اند  اند با رواياتي كه كليني از قول أئمه نقل كرده كه فرموده دسته از روايات مخالف

. )122باب  10حديث  و 78باب  5جمله حديث  (ازقرآنيم  اهلاست و ما  قرآن» ذكر«
: اند؟! آيا ديگران مسؤول نيستند؟ پس چرا خدا  آيا فقط أئمه مسؤول :پرسيم مي ثالثاً

؟ در اين ]6 :عرافاأل[اند  فرموده عالوه بر أنبياء، مخاطبين ايشان نيز همگي مسؤول
:ما هستيم؟! » مسؤول«صورت آيا ممكن است كه امام بفرمايد مراد از  اگر گفته  رابعاً

ذكر، آن است كه ايشان مرجع سؤال مردم دربارة  اهلبودن  منظور از مسؤول :شود
ر دصسورة زخرف م 43فوق ديديم آية  چنانكه در سطور :گوييم اند. مي عتحقائق شري

مربوط به آية قبلي است و معنايي كه ادعا  و كامالً وابسته و» فاء«است به حرف عطف 
وصاً كه در مكّه قوم پيامبر شامل تناسب ندارد. خص 43ايد با سياق آيات و آية  كرده
  شد. اي كه والدت نيافته بودند، نمي أئمه

اختالف دارند. از » ذكر«وات او در بيان مراد از سرگردان است و ر 78كليني در باب 
است  صپيامبر» ذكر«وات تو تكليف ما را روشن كن كه آيا از نظر ر :پرسيم رو مياين

پيامبر » ذكر« :امام صادق فرمود :گويد هارم باب مذكور ميالمثل در روايت چ يا قرآن؟ في

                                                           
 -  اند. پس مورد  بندگان در برابر حق مسؤول همة. سوره تكاثر و.... 8سوره إسراء و آيه  36بنا به آيه

 منحصر نيست. ـعليهم السالم  ـسؤال بودن به أئمه 
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دانم  به راستي نمي قرآن است!» ذكر«امام صادق فرمود  :گويد است و در روايت پنجم مي
؟ )1(نوشته به خود بوده است يا خير آيا كليني هنگامي كه اين دو روايت را كنار هم مي

دو موجوداند، » مبرپيا«و » قرآن«كند كه  زيرا گمان ندارم كه عاقلي در اين مسأله ترديد
 :اگر كسي بگويد ،از قرآن است، به عبارت ديگر از پيامبر و پيامبر غير يعني قرآن غير

قرآن » ذكر« :قرآن نيست و اگر بگويد» ذكر«پيامبر است در واقع گفته » ذكر«مراد از 
  .)2(نيست صپيامبر» ذكر«است در واقع گفته 

از مشاهير مراجع شيعه ، مفيد است قول يكي 78باب  حاديثاپيش از پرداختن به 
اهللا ابوالقاسم خويي را دربارة حديث چهارم باب مذكور نقل كنيم كه دربارة  ت يعني آي
اگر مقصود از  :گويد مشابه نيز صادق است. وي پس از ذكر حديث چهارم مي احاديث

اين صورت مخاطب [آيه] باشد، در  صدر آية مباركه [سورة زخرف] رسول خدا» ذكر«
كيست؟ و چگونه ممكن است بپذيريم كه  ﴾ِمَك لََّك َولَِقوۡ ﴿و مراد از ضمير [ك] در 

  )3(چنين كالمي از معصوم صادر شده است؟
است كه هر دو قبالً » حسن وشّاء«كذّاب و » دي بن محممعلّ«راوي آن  -1حديث  *

  اند. معرّفي شده
  ست.سند آن در نهايت ضعف ا - 2حديث  *

                                                           
حافظه است. جالب  اند كه درغگو كم نقل كرده است! بيهوده نگفته» حسين بن سعيد«هر دو روايت را  -1

 است كه مجلسي نيز هر دو روايت را صحيح شمرده است!
اهل بيت  »هل الذكرأ«به بعد) تحت اين عنوان كه مراد از  172، صفحه 9، باب 23در بحار األنوار (ج  -2

روايت نقل شده و در باب مذكور نيز همين اشكال مشهود است يعني معلوم نيست كه  65پيامبر است 
قرآن و بنا » ذكر«مراد از  44و  37، 35، 34، 33، 28، 6، 5پيامبر است يا قرآن. بنا به احاديث » ذكر«

 پيامبر است!!» ذكر«مراد از  64، 62، 50، 25احاديث به 
لََّك ﴿ :من الّضمري يف قوله تعاىل ُمرادـَمِن الْ فَمِن اْلـُمخاطب? و اآلية املباركة رسول اهللا لوكان املراد بالّذكر يف -3

فصيل طبقات (معجم رجال الحديث و تكيف يمكن اإللتزام بصدور مثل هذا الكالم عن املعصوم? و ﴾ِمَك َولَِقوۡ 
 ).36، ص 1الرّواة، ابوالقاسم الخوئي، ج 
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 .است» حسن وشّاء«و » ن محمدمعلّي ب«راوي آن مانند حديث اول  -3حديث  *
  ايم. بدانجا مراجعه شود. كرده بررسي به بعد) 258 ة(صفحهمين كتاب  حديث را دراين

ايم.  كالم آقاي خويي دربارة اين حديث را در سطور گذشته آورده -4حديث  *
ذكر و آية  اهلاحتماالً در اين روايت يكي از دو آية (سؤال از  :گويد نيز مي مجلسي

  سورة زخرف) توسط نساخ از قلم افتاده و يا يكي به جاي ديگري ذكر شده است.
بودن را به أئمه منحصر دانسته كه اين قول با  در اين حديث مسؤول -5حديث  *

و در آن زمان أئمه موجود نبودند تا به قرآن موافق نيست زيرا سورة زخرف مكّي است 
  عنوان مرجع سؤال به مردم معرّفي شوند.

است كه فرد قابل اعتمادي » منصور بن يونس«وات آن يكي از ر -6حديث  *
  مراجعه شود. 259ايم. به صفحة  . قبالً دربارة اين حديث سخن گفته)1(نيست
است كه پيش از اين معرّفي شده » صفوان بن يحيي«ن آوات ر يكي از - 7حديث  *
  .)2(است
ايم. بدانجا  ) بررسي كرده259اين حديث را در همين كتاب (صفحة  -8حديث  *

  مراجعه شود.
كه معتقد به تحريف قرآن است ادعا كرده كه امام » أبونصر بزنطي« -9حديث  *

سورة شريفة  50كه جواب گفتن به سائل بر ما واجب نيست و به آية رضا فرموده 
چنين سخني بگويد  محال است كه امام رضا :گوييم قصص استناد فرموده است. مي

   :سورة قصص فرموده 49زيرا در آية 
  قُۡل ﴿

ۡ
هۡ ٱِعنِد  ّمِنۡ  بٖ تُواْ بِِكَتٰ فَأ

َ
ِ ُهَو أ ٓ ِمنۡ  َدىٰ َّ تَّبِعۡ  ُهَما

َ
   ﴾٤٩ِدقَِي َصٰ  مۡ ُه إِن ُكنتُ أ

تر از تورات و قرآن بياوريد  كننده گوييد كتابي هدايت اگر راست مي: بگو ،)اي پيامبر(«
  .»تا من از آن پيروي كنم
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  :فرموده 50سپس در آية 
هۡ  لَمۡ عۡ ٱَتِجيُبواْ لََك فَ يَسۡ  فَإِن لَّمۡ ﴿

َ
نََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
ٓ أ ِن  َوَمنۡ  َءُهمۚۡ َوا َضلُّ ِممَّ

َ
ٰ تَّبَ ٱأ    ﴾هُ َع َهَو

هاي خود  ت را] پاسخ ندادند، بدان كه از اهواء و هوساگر نپذيرفتند و [پيشنهاد«
  .»تر از كسي كه از هوس خويش پيروي كند كنند و كيست گمراه پيروي مي

قلّ يك بار به او جواب گفته شود اما او ااين سخن در مورد كسي درست است كه ال
جواب را نپذيرد، ليكن كسي را كه به او جواب  از هواي نفس خويش پيروي كند و

توان مورد سرزنش و نكوهش قرار داد. به همين سبب خداوند عليم با  گفته نشود، نمي
حقّ را به آنها اعالم فرمود،  با اين حال انبياء را فرستاد و ااينكه از سرائر كفار آگاه بود ام

  : حقّ را نپذيرفتند فرمودآنگاه پس از اينكه بر آنان اتمام حجت شد و عمالً
ٓ ٱإِنَّ ﴿ ِيَن َكَفُرواْ َسَوا نَذرۡ  ِهمۡ ٌء َعلَيۡ لَّ

َ
مۡ  َتُهمۡ َءأ

َ
 ]٦ البقرة:[ ﴾ِمُنونَ َ يُؤۡ  ُهمۡ تُنِذرۡ  لَمۡ  أ

  ».آورند ندهي، ايمان نمي دهي يا بيم كفرورزان را يكسان است كه ايشان را بيم«

  ‡ العلم هم األئّمةکتابه ب  يف لىمن وصفه اهللا تعا باب أنّ  -٧٩
اين باب داراي دو حديث است كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است. 

م را كه يكي از را مجلسي حديث نخست را مجهول و حديث دوحسين بن «وات آن ام
  !غالي است، صحيح شمرده است» سعيد

سوم باب  روايت كرده كه از حديث عبدالمؤمن بن القاسم األنصاريحديث اول را 
شود برخالف شيعه، جبري مسلك بوده است و به دروغ عقيدة جبر را به  معلوم مي 52

نسبت داده است! تعجب است كه كليني حتّي از نقل مرويات افراد  امام صادق
نام دارد كه فردي مجهول  عبداهللا بن مغيرهمفتري نيز ابايي ندارد! ناقل ديگر اين روايت 

واقفي مذهب بوده كه بعداً ادعاي  ةالاز غُ» كشّي«جهول ندانيم به قول است و اگر او را م
ما قبالً در )1(داند و از ضمير انسان باخبر است ع كرده و معتقد است امام غيب ميتشي .
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بودن پيغمبر  الغيب كتاب حاضر قول شيخ طبرسي را دربارة كسي كه به عالم 129صفحة 
  .ايم امام معتقد باشد، آورده و

   :فرمايد قرآن مي
ِيَن َيعۡ ٱَتوِي يَسۡ  َهۡل ﴿ َ َيعۡ ٱلَُموَن وَ لَّ ِيَن  ْولُواْ  لَُموَنۗ لَّ

ُ
ُر أ  ٱإِنََّما َيَتَذكَّ

َ
   ﴾بِ َبٰ لۡ ۡل

 ]٩ :مرالزّ [  
كه متذكّر  اندنا دانند برابرند؟ همانا خردمند ميدانند با آنان كه ن آيا كساني كه مي«
  ».شوند يم
دو حديث اين باب به حضرت باقرالعلوم در هر اام اند كه فرموده افتراء بسته: 

شيعيان ما » لباباألا ولوأ«منان ما و شد» دانند آنان كه نمي«ماييم و » دانند كساني كه مي«
هستند! كليني با اين دو حديث خواسته ثابت كند در قرآن هر جا كسي به علم متّصف 

  باشند!! مه ميشده، مراد أئ
:اما اين ادعا مخالف قرآن و توهين به أئمه است. زيرا  زل سورة زمر در مكّه نا أوالً

خدا بسياري  ثانياً:ايشان به صفت علم ياد كند.  وقت أئمه نبودند تا خدا ازشده و در آن
و  151ه در آية و در نتيجه عالم دانسته است از جمل» ملَّعم«اند  از كساني را كه امام نبوده

محسوب » عالم«اسرائيل را  كتاب و بني اهلسورة بقره. عالوه بر اين بعضي از  239
) و حتّي برخي از منكرين را 197 :، الشعراء162 :، النساء66و  19 :ل عمرانآنموده (

   :عالم به برخي از آيات الهي شمرده و فرموده
ٰ  َذا َعلَِم ِمنۡ ﴿ َ ٱا  ًٔ تَِنا َشۡي َءاَي  ]٩ اجلاثية:[  ﴾َذَها ُهُزًواتَّ
  ».گيرد و چون از آيات ما چيزي بداند، آن را به استهزاء مي«

   :ي فرمودههاي مكّ و هچنين در سوره
 ٱَك َوتِلۡ ﴿

َ
ٓ َوَما َيعۡ  ُبَها لِلنَّاِسۖ ُل نَۡضِ َثٰ مۡ ۡل َّ  قِلَُها ِ   ]  ٤٣[العنكبوت:    ﴾٤٣لُِموَن َعٰ لۡ ٱإ

   .»يابند آنها را در نمى علماءزنيم ولى جز  مى ها را براى مردم مثل و اين«
  :و فرموده

َ ِمنۡ ٱَش إِنََّما َيۡ ﴿ ْ ُعلََمٰٓ لۡ ٱِعَبادِهِ  َّ    ] ٢٨[فاطر:    ﴾ُؤا
  .»فقط علماء از خدا خشيت دارند«
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شناخت  آيا در مكّه و در زماني كه أئمه والدت نيافته بودند و كسي آنها را نمي
يافت و كسي از خداي متعال  هاي خدا را در نمي مثال إ هيچكس جز پيامبر و علي

  خشيت نداشت؟! 
  مالحظه فرماييد كه در قرآن صفت علم منحصر به أئمه نيست.

ْ ﴿در اين دو حديث ادعا شده كه  ْولُوا
ُ
 ٱأ

َ
در اين  :گوييم شيعيان ما هستند! مي ﴾بِ َبٰ لۡ ۡل
= اند؟ ( »شبه مردم«عيان ما شي :فرموده صورت چرا كليني روايت كرده كه امام حسين

  .)1(أشباه الناس)
 21و  18در آيات  ـكه در مكّه نازل شده  ـديگر آنكه خدا در همين سورة زمر 

ْ ﴿ :فرموده ْولُوا
ُ
 ٱأ

َ
ش را پيروي شنوند و بهترين كه هر سخني را ميكساني هستند  ﴾بِ َبٰ لۡ ۡل

اند و سپس زرد و  دابكنند و بارش باران و رويش گياهان گوناگون كه مدتي شا مي
شوند ماية تذكّر آنهاست. آيا فقط شيعيان اين صفات را دارند؟ آيا در زمان كه  خشك مي

شناخت؟ آيا  خدا اين آيات را نازل فرموده، اصالً شيعه وجود داشت و كسي آنها را مي
ْ ﴿منظور از  ْولُوا

ُ
 ٱأ

َ
ند؟ خداوند در ا نيز شيعيان بوده» غافر«ي سورة مكّ 54در آية  ﴾بِ َبٰ لۡ ۡل

به بعد) فرموده كساني كه در خلقت آسمان و زمين و آمد و  190ية آسورة آل عمران (
ْ ﴿كنند  شد شب و روز انديشه مي ْولُوا

ُ
 ٱأ

َ
وات كليني كسي يا از نظر رآهستند.  ﴾بِ َبٰ لۡ ۡل
انديشد؟! آيا ممكن است امام چنين سخني  جز شيعيان در آفرينش آسمان و زمين نمي

  ؟!بگويد

  ‡العلم هم األئّمة  يباب أن الّراسخين ف -٨٠
در اين باب كليني سه روايت آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك از آنها را نپذيرفته و 

ل سكوت كرده و دو حديث نياورده است. مجلسي دربارة حديث او» صحيح الكافي«در 
  .بعدي را ضعيف شمرده است
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ابراهيم بن «رده و حديث دوم از غالي نقل ك» حسين بن سعيد«حديث اول را 
نيز از مطعون است و بسياري از » عبداهللا بن حماد. «)1(شناسيم است كه او را مي» اسحاق
وات اول تا چهارم ش وضع خوبي ندارد. حديث سوم در نهايت ضعف است و راحاديث

ات حشوند كه در صف آن همگي از جاعلين حديث و ضعفاء و كذّابين محسوب مي
  اند. ن معرّفي شدهپيشي

ٰ ٱ﴿ =»راسخان در دانش«مراد از  :در اين باب ادعا شده كه امام فرموده ِسُخوَن ِف لرَّ
ماييم!! از آنجا كه اين آيه، براي فريب عوام، بسيار مورد » آل عمران«در سورة  ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ

ايم، به  گفته» تابشي از قرآن«گيرد. لذا مشابه آنچه در مقدمة تفسير  سوءاستفاده قرار مي
  .إن شاء اهللا تعالى رسانيم كه اميد است براي بيداري مردم مفيد افتد. عرض مي

 :يعني ]1: هود[گفته است  محكَمبدان كه قرآن كريم به يك اعتبار تمام آيات خود را 
المعاني است و در آن  علم كامل نازل شده و صحيح كتابي كه آياتش براساس حكمت و

راه ندارد و ماية هدايت بشر است، اما به اعتباري ديگر تمام آيات هيچ نقص و ترديدي 
كتابي كه تمام آيات آن به لحاظ استحكام و  :) يعني23: گفته است (الزّمر متَشابهخود را 

درستي، همĤهنگ و متشابه و متناظر و متناسب و مكمل و مؤيد يكديگر بوده و اختالف 
  و تناقض ندارند.

شابه تَو برخي ديگر م محكَمن نيز به اعتباري ديگر برخي از آيات در سورة آل عمرا
آياتي را گويند كه عالوه بر معني و منطوق و » ماتحَكم«اند. بدين اعتبار،  محسوب شده

» شابهاتتَم«مفهوم و داللت، نتايج و جزئيات و كيفيات آن واضح و روشن است، اما 
جهان غيب و عالم ملكوت و امور مربوط به آيندة  غالباً آياتي مربوط به عوالم ديگر و
، معاني و داللت آنها روشن و كامالً مفهوم »محكَم«جهان است كه گرچه مانند آيات 

است ولي مصداق خارجي و نحوة دقيق تحقّق و كيفيت و جزئيات و علّت وقوع و 
امكان حصول دهندة آنها از حيطة دانش بشر خارج است و نسبت به آن،  اجزاء تشكيل
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علم تفصيلي و روشن و متمايز و جزء به جزء را ندارد و فقط خداست كه تأويل و 
  داند. نحوة دقيق و ظهور آنها را مي

حكَمخفي نماند كه در مورد معناي مشابه و تمايز آنها از يكديگر، اقوال بسيار تَم و م
ردگار جهان، چه چيزي را . اما بهتر است بدانيم نظر خود قرآن چيست و پرو)1(ندا گفته

مق ز و فارِيِّم»از » محكَم»ز إلهي براي» شابهتَمما كافي است.  قرار داده است. همان ممي
حدي] جز ال آن را [تأوي«را چنين بيان كرده كه » محكم«از » متشابه«ز قرآن كريم مميِّ

 َوَما َيعۡ = داند  خدا نمي
ۡ
َّ  ۥٓ وِيلَهُ لَُم تَأ ِ ُ ٱإ هر آيه كه وجود خارجي آن كامالً معلوم  پس ,»َّ

ز خداوند علّام، نداند، متشابه است. گرچه نباشد و نحوة دقيق تحقّق آن را كسي ج
  اند. اينگونه آيات نيز به لحاظ معني و مفهوم، واضح

سورة آل عمران و ترجمة آن را بياوريم الزم است دربارة لفظ  7قبل از آنكه آية 
» متشابه«سورة يوسف، به خوبي مقصود از  4بدانيم. به نظر ما آية  نيز مسائلي را تأويل

   .سازد را آشكار مي» تأويل«و 
بِيهِ َيٰٓ  إِذۡ ﴿

َ
يۡ قَاَل يُوُسُف ِل

َ
بَِت إِّنِ َرأ

َ
َحَد َعَشَ َكوۡ أ

َ
مۡ ٱا وَ َكبٗ ُت أ َقَمَر لۡ ٱَس وَ لشَّ

يۡ 
َ
 ]٤: يوسف[  ﴾ ِجِدينَ ِ َسٰ  ُتُهمۡ َرأ
همانا من [در رؤيا] يازده ستاره و مهر و ماه را ديدم  ،ي پدرا :يوسف به پدرش گفت«

  ».كه برايم [كرنش و] سجده كردند
ـ علَيهِما السالم  پدرش و يه را نه تنها حضرت يوسفمفهوم اين آكه معنا و استبديهي

فهمد و حتّي اين را هم اجماالً  ابهام مي فهميدند بلكه هركس ديگر نيز بشنود، بيـ 
د كه اين رؤيا نتيجة خوبي براي بيننده دارد و خيري در انتظار اوست. اما كيفيت فهم مي

دانست و علم تفصيلي به آن نداشت تا  آن را كسي نمي تأويلو نحوة وقوع خارجي و 
و پدر و مادرش به مصر  زعيم مصر شد و برادران ها بعد، حضرت يوسف اينكه سال
در اين هنگام مفاد آيه بر  ي او اعتراف كردند وبرابر او كرنش و به برتر آمده و در

   :علوم شد و در اين زمان حضرت يوسف گفتمهمگان 
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بَِت َهٰ َيٰٓ ﴿
َ
 أ

ۡ
ٰ وِيُل رُءۡ َذا تَأ  ]١٠٠ :يوسف[  ﴾ُل َي ِمن َقبۡ َي

  ».اين تأويل [و تحقّق] رؤياي پيشين من است ،اي پدر«
اند و قيامت را از ياد  غولهمچنين خداوند به كساني كه در اين دنيا به لهو و لعب مش

  :برند، فرموده مي
  َهۡل ﴿

ۡ
َّ تَأ ِ  يَوۡ  ۥۚ وِيلَهُ يَنُظُروَن إ

ۡ
 َم يَأ

ۡ
ِيَن نَُسوهُ ِمن َقبۡ ٱَيُقوُل  ۥوِيلُهُ ِت تَأ ٓ  ُل قَدۡ لَّ  َءۡت َجا

 ِ  ]٥٣ األعراف:[  ﴾قِّ لَۡ ٱرُُسُل َرّبَِنا ب
ل آن بيايد [و رستاخيز آيا جز تحقّق و تأويل آن را انتظار دارند؟ روزي كه تأوي«

به راستي كه  :برپاشود] كساني كه از پيش آن را از ياد برده بودند، خواهند گفت
  ».فرستادگان پروردگارمان به حقّ آمدند

   :و فرموده
بُواْ بَِما لَمۡ  بَۡل ﴿   ۦِمهِ ُيِيُطواْ بِعِلۡ  َكذَّ

ۡ
ا يَأ   تِِهمۡ َولَمَّ

ۡ
 ]٣٩ :يونس[  ﴾ۥۚ وِيلُهُ تَأ

ه بدان دانش [كافي] ندارند و هنوز تأويل [و تحقّق] آن نيامده، دروغ بلكه چيزي را ك«
  ».شمردند

» آيد نمي«از سنخ معني و مفهوم نيست، زيرا معني و مفهوم » تأويل«واضح است كه 
  شود، اما قطعاً آمد و شد ندارد. شود و يا نمي بلكه فهميده و دريافته مي

   :مورد تأمل و تدبر قرار دهيم كه فرمودهسورة آل عمران را  7 توانيم آية اينك مي
ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل َعلَيۡ  لَّ

َ
ٰ َب ِمنۡ ِكَتٰ لۡ ٱَك أ ۡ  تٞ ُه َءاَي مُّ َكَمٰ مُّ

ُ
َخُر ِكَتٰ لۡ ٱٌت ُهنَّ أ

ُ
ِب َوأ

ٰ ُمتََشٰ  ا  ٞتۖ بَِه مَّ
َ
ِيَن ِف قُلُوبِِهمۡ ٱفَأ ٓ بۡ ٱُه َبَه ِمنۡ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشٰ  غٞ َزيۡ  لَّ ٓ بۡ ٱَنةِ وَ تۡ فِ لۡ ٱَء تَِغا َء تَِغا

 
ۡ
 َوَما َيعۡ  ۦۖ وِيلِهِ تَأ

ۡ
َّ  ۥٓ وِيلَهُ لَُم تَأ ِ ۗ ٱإ ُ ٰ ٱوَ  َّ ٞ  ۦِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ  ّمِنۡ  ُكّ

 ]٧ :آل عمران[  ﴾ِعنِد َرّبَِنا
اند كه  . برخي از آيات آن محكمه اين كتاب را بر تو فرو فرستاداوست [خدايي] ك«
شان هاي اند. اما آنان كه در دل اند و برخي ديگر متشابه ساس] كتاباصل [و اها آن

جويي نموده و   جويي آنچه را كه متشابه است پيگرايش به باطل هست براي فتنه
و راسخان   داند مگر خدا كنند در حالي كه تأويل آن را نمي تأويل آن را جستجو مي

ة آن، چه محكم، چه متشابه] ايمان آورديم، تمام آن گويند ما [به هم ثابتان در دانش مي
  ».از نزد پروردگار ماست
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» آيات محكم«يعني مشهود است. » تقابل«شود در اين آيه صنعت  چنانكه مالحظه مي
راسخان در «در مقابل  ﴾غٞ َزيۡ  ِف قُلُوبِِهمۡ ﴿ =»گرايان باطل«و » آيات متشابه«مقابل  رد

ٰ ٱ﴿ =»دانش اند. بايد بدانيم كه مقصود از اين تقسيم  قرار گرفته ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ
  چيست؟

يات قرآن تماماً واضح الدالله و فصيح المعاني آاز گفتار پيشين معلوم شد كه چون 
ت و زيبايي و صحت و اند و چون در سالس»محكَم«باشند، بدين اعتبار همه  مي

اند. پس مقصود  »متَشابه«شند، بدين اعتبار همه با بودن تماماً به يكديگر شبيه مي  حكيمانه
   آيات قرآن براي مخاطب بر دو نوع است:از اين تقابل آن است كه 

دهند و اكثر آيات إلهي از  ساس قرآن را تشكيل مياصل و اكه » محكَم«آيات  -1
شوند و هم واضح و قطعي هستند و از  اين نوع است. اين آيات هم كامل فهميده مي

تعبير شوند.  شوند و ساير آيات بايد در پرتو اين آيات فهميده و ي اسالم شمرده ميمبان
قرآن شريف يك دسته از  :سورة آل عمران گفته است 7ذيل آية  زني» الميزان«مؤلّف 
باشد، آن متشابهاتي كه با رجوع به  بوده و قسمت ديگر متشابهات مي» محكمات«آياتش 

در  :گويد گردد. و همچنين مي و مراد از آنها معلوم ميشان رفع شده  تشابه» محكمات«
مُّ ﴿آية شريفه كه محكمات را به 

ُ
توصيف كرده براي آن است كه اين دسته از  ﴾بِ ِكَتٰ لۡ ٱأ
متشابهات) به = باشند پس بعض از كتاب ( مي» متشاهبات« آيات مرجع آيات ديگر يعني

  كند. رجوع مي حمكامت)= پارة ديگر از آن (
مقابل آن، شماري از آيات است كه كيفيت و كميت و نحوة وقوع و تحقّق  نوع -2

بوده و » محكمات«آن در خارج، بر كسي جز خدا معلوم نيست. ليكن به هر حال تابع 
شوند. اما اين نه بدان معنا است كه مفهوم و داللت آنها كامالً  هاي آن محسوب مي شاخه

  .توان آن را فهميد و يا ترجمه كرد نميمجهول و غيرقابل درك است و مثالً 
   :اند بندگان خدا و مخاطبان آيات إلهي نيز در اين آيه به دو دسته تقسيم شده

كنند و در  كساني كه كژي و انحراف از حقّ دارند و از اهواء خويش پيروي مي -1
  د.كنن اي به انحراف از دين ميل مي ترين بهانه دلشان ميل به باطل هست و به كوچك
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كساني كه ايمان دارند و نسبت به حقائق انصاف به خرج داده و در برابر حقّ به  - 2
قدم و استحكام دارند و اگر  كنند و در ايمان ثبات جويي نمي اند و بهانه راستي تسليم شده

مطلبي جزئي و فرعي بر اينان كامالً روشن و جزء به جزء معلوم نباشد، اصول مسلّم و 
مات حكَدهند و چون مسلّمات و م اند، از كف نمي ير ايمان را كه دريافتهناپذ محكم و خلل

مور جزئي و ااند كه  اند، در نتيجه علم اجمالي يافته و اصل و اساس اسالم را فهميده
به عبارت  ـگرچه علم تفصيلي و جزء به جزء به آنها ندارند  ـاند  متشابه نيز حقّ و صحيح

  گذارند. هاي قطعي خويش را كنار نمي ي خود، دانستهها به بهانة نادانسته ،ديگر
در اين » مصطفي حسيني طباطبائي«ارجمند جناب سيد  برادر گرانقدر و به قول مفسر

آيه، سخن از كساني است كه حقّانيت و اصل و اساس قرآن و مباني اسالم را كه كامالً 
اند و اگر  ئيات متشابهاتكنند و مداوم در پي تأويل و جستجوي جز واضح است، رها مي

ايماني  در يكي از موارد، علّت و كيفيت آن بر اينان آشكار نشود همان را مستمسك بي
كوشند ايمان سايرين را  صل ايمانشان خلل وارد شده و يا ميادهند و در  خويش قرار مي
اند و  نون بودهگونه افراد از صدر اسالم تاكرا متزلزل سازند! اين آنها رده ونابجا قلمداد ك

 ون مختلف وايمان كه دائماً در شؤ اهلاست. برعكس منطق   هايشان تغيير نكرده بهانه
المثل  رود. في تزايد مي جديد يافته و رو به تكميل ودالئل قرائن و متحول دنيا مصاديق و

كند،  وجود خدايي عليم و حكيم را ثابت مي ،از هزاران دليل و نشانه كه به وضوح
كنند و اگر در يك يا چند مورد، حكمت چيزي بر عقل ناقصشان  مييا تغافل  غفلت

ا به متعدد و آشكار نيست و بايد آن ر» محكمات«با اينكه نافي  ـروشن نباشد 
همان را بهانة  ـبرابر حكمت عظماي الهي واگذاريم  محدوديت فكر و آگاهي ما در

  دهند! ايماني خويش قرار مي بي
چون » راسخين در علم«و » أولوا األلباب«يعني مؤمنان و به قول قرآن  اما گروه دوم

اند و در  طبيعت) فهميده= قرآن) و كتاب تكوين (= محكمات إلهي را در كتاب تشريع (
اند و اگر  اند، موارد جزئي و متشابه را پذيرفته شمار تقدير حكيمانة خدا را ديده موارد بي

سازد و آنها را  وشن نيست، اما اين موضوع نگرانشان نميتأويل آنها هم اينك بر آنان ر
پذيرند و عدم علم تفصيلي به آنها را بهانة مردود  و در ساية آنها، مي» محكمات«ع ببه تَ
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ل و عواملي لَگويند اين امور متشابه نيز قطعاً ع دهند و مي قرار نمي» محكمات«شمردن 
ي قطعاً خداي عليم حكيم حكمت و سبب آن دارد كه گرچه بر ما كامالً روشن نيست ول

دربارة آخرت براي ما  ،داند و ما به هر دو نوع آيات ايمان داريم. به عنوان مثال را مي
ها پس از مرگ محشور شده و هر كس بنا به استحقاقي  اين اندازه معلوم است كه انسان

هاي مادي و  كه در زمان حيات دنيوي خويش كسب كرده به بهشت يعني جايگاه نعمت
يا به جهنم يعني جايگاه رنج و عذاب ظاهري و باطني انتقال  شود و معنوي منتقل مي

 دهندة آن و م ديگر و اجزاء تشكيليابد ولي در عين حال هم اينك كيفيت دقيق عال مي
درست مانند خداوند كه وجودش قطعي است  .. بر ما معلوم نيست....زمان ظهورش و

كتوم است. آيا خردمند، عدم علم به ذات إلهي را دليل انكارِ اصل اما حقيقت ذاتش م
شمارد؟! خدا مي وجود  

متأسفانه دشمنان اسالم به منظور آنكه مردم را از فوائد قرآن كريم محروم سازند به 
محض آنكه فرد خيرخواهي براي اثبات مطلب خويش به آيات قرآن استناد كند، فوراً او 

فهمد و فقط  گويند قرآن متشابهات دارد و هر كس آنها را نمي يدارند و م را بازمي
كثر ا نفر!! به نظر ما حد 14فهمند و آنها نيز منحصراند به  آن را مي »لمالعِ  راسخون يف«

عداوت با قرآن و اسالم همين است و جز شادماني يهود ونصاري أثر ديگري بر آن 
اي كه  تشابهات دارد، در مورد هر آيهمترتّب نيست. مغرضين به بهانة اينكه قرآن م

كنند كه از متشابهات است يا ممكن است از متشابهات باشد و در  بخواهند ادعا مي
كنند و  نتيجه با همين خدعه امكان استناد و استدالل به قرآن را از گوينده سلب مي

گ در ساية داند. اين كار غلط و اين انحراف بزر گويند معني واقعي آيه را امام مي مي
و نظاير آن رواج يافته و موجب انزواي قرآن و » كافي«اينگونه روايات ضعاف 

  .)1(محروميت مردم از كتاب خدا شده است

                                                           
مردم به جاي آنكه در خدمت ارشاد و هدايت  ـبه جز اندكي  ـجاي تعجب و تأسف است كه علماي ما  -1

مند سازند، بيشتر به كار سفسطه و  باشند و بكوشند مردم را هر چه بيشتر با قرآن آشنا و از آن بهره
 ب.عّص من التّ  كأعوذ ب إّين  همّ اللّ  اند! مغالطه و فريب عوام مشغول



   
  

 

513 

اما دليل آنها عليل و كيد آنها ضعيف است، زيرا اينك كه ما آيات متشابه را تعريف و 
   :مگويي اند مي ايم، براي بيداري آنان كه طالب حقيقت تعيين كرده

يعلم معناه  ما«داند اما نفرموده:  آيات را كسي جز خدا نمي» تأويل«خدا فرموده  أوالً:
كنيد كه معني و  پس چرا شما به دروغ ادعا مي »داند معناي آن را جز خدا نمي = إال اهللا

دانيم تأويل آيات غير از معناي آيات  توان دانست؟! در حالي كه مي مفهوم آن را نمي
توان آن را براي  عناي تمام آيات قرآن روشن و براي همگان قابل فهم است و مياست. م

علمية قم اقدام به  ةغيرعرب زبان ترجمه و به او تفهيم كرد، حتّي برخي از علماي حوز
اند كه تمام آيات متشابه قرآن فصيح و  اند،  پس عمالً اعتراف كرده لّ قرآن كردهترجمة كُ

كردند! مؤلّف تفسير  و إلّا نبايد كتاب خدا را ترجمه ميسليس و قابل درك است 
كسي كه در آيات قرآن نظر كرده و  :سورة آل عمران گفته است 7نيز ذيل آية » الميزان«

آنها را مورد دقّت قرار دهد خواهد فهميد كه حتّي براي نمونه يك آيه هم پيدا نخواهد 
شد و انسان را در فهم مراد به گمراهي كرد كه در داللت به مدلول خود كوتاهي داشته با

  برد كه تمام آيات آن در افادة معني هيچگونه قصوري ندارند. بيندازد بلكه پي مي
دانيم اما به كسب علم تفصيلي  البتّه ما نيز قبول داريم كه تأويل متشابهات را نمي

  مور نيستيم ولي چرا معني و مفهوم آن را ندانيم؟ادربارة آنها نيز م
مگر آيات متشابه به زبان عربي و زبان قوم پيامبر نازل نشده و خدا بارها قرآن  نياً:ثا

ندانسته است؟ در اين » نور«نشمرده و آن را » بينات«يات آن را آو  كتاب مبينرا 
ن قابل درك نباشد اما خدا چنين آصورت چگونه ممكن است معناي شماري از آيات 

يا ايمان نياوردن  مارد و ما را در صورت عدم تدبر در آن وكتابي را كتاب مبين و نور بش
توان به چيزي نامفهوم ايمان آورد و يا در آن تدبر  به آن نكوهش فرمايد؟! چگونه مي

  كرد؟!
شود  صورت نزول آنها لغو مياين آيات متشابه قابل درك نباشد، در اگر معناي ثالثاً:

بودن آيات متشابه  ند. در حالي كه دالئل مفهومك و يقيناً خداي عليم حكم كار لغو نمي
   :متعال مكرّراً در سورة قمر فرموده بسيار است. از آن جمله حقّ
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ۡ  َولََقدۡ ﴿ كِرٖ  رِ َفَهۡل َءاَن لِّلِكۡ ُقرۡ لۡ ٱنَا يَسَّ دَّ    ﴾ِمن مُّ
  ».ما قرآن را براي [پندگرفتن] وياد كردن [خدا] آسان ساختيم«

شود.  ام قرآن را كه متشابهات جزئي از آن است، شامل مياين آيات اطالق دارد و تم
ما مقداري از قرآن را  = نا بعض القرآنلقد يّرس « :فرمود اگر آيات متشابه آسان نبود، مي

  .حال آنكه نفرموده »آسان ساختيم
   :خدا فرموده رابعاً:

َ َيَتَدبَُّروَن ﴿ فَ
َ
 ]٢٤ :حمّمد – ٨٢ :النّساء[  ﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱأ
  ».كنند در قرآن تدبر و انديشه نميآيا «

   :و فرموده
نَزلۡ كَِتٰ ﴿

َ
بَُّروٓ  َركٞ َك ُمَبٰ ُه إَِلۡ َنٰ ٌب أ َدَّ ٰ ّلِ ْولُواْ  ۦتِهِ اْ َءاَي

ُ
َر أ  ٱَوِلََتَذكَّ

َ
 ﴾بِ َبٰ لۡ ۡل

  ]٢٩ :ص[  
اين كتابي مبارك است كه به سوي تو فرو فرستاديم تا در آن انديشه كنند و «

  ».خردمندان پند گيرند
شود. پس بايد  اين آيات نيز اطالق دارد و تمام قرآن از جمله متشابهات را شامل مي

  در آيات متشابه نيز تدبر و انديشه كرد و آنها را فهميد.
 شمرده نافي غيرقابل درك اسلنّ دی لِ هُ و كتاب مبني  ونور آياتي كه قرآن را  خامساً:

و قابل درك نباشد ماية هدايت مردم  بودن متشابهات است زيرا اگر آيات متشابه مفهوم 
  نخواهد بود.
بودن متشابهات  اشكال ديگر آن است كه اگر مسلمين فريب مغالطة نامفهوم سادساً:

معناي عدم علم به معناي را بخورند و بپندارند كه عدم علم به تأويل متشابهات به 
في  ـرحمه اهللا  ـ يوسف شعارخيرخواه حاج ميرزا اين صورت به قول مفسر رآنهاست د
  اند، به آية  بودن خدا در قيامت قائل  توان در رد كساني كه به قابل رؤيت المثل نمي

 ٱرُِكُه َّ تُدۡ ﴿
َ
 ٱرُِك ُر وَُهَو يُدۡ َصٰ بۡ ۡل

َ
ۖ َصٰ بۡ ۡل  ]١٠٣ األنعام:[  ﴾بِيُ لَۡ ٱللَِّطيُف ٱَوُهَو  َر

  ».او لطيف و آگاه استيابد و  يابند و او ديدگان را درمي ديدگان او را در نمي«
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مذهب  و امثال آن استدالل كرد، چه آنها نيز از حربة متشابهات سوءاستفاده كرده مطابق
يك بنا به همين طور مذاهب مختلف، هر كنند و توجيه مي را تعبير ودلخواه خويش آن

سليقة خويش معنايي را بنا به منقوالت و مقبوالت مذهبشان به آيات إلهي نسبت 
اي مواجه شوند كه  . حتّي اشخاصي كه آشنايي كافي با قرآن ندارند چون به آيهدهند مي

ول معنايش را درنيابند آن را از متشابهات محسوب نموده و يا امكان استدالل به ادر نظر 
  كنند! آن را، از سايرين سلب مي

عا كردهمشكل ديگر آن است كه رخداي تأويل آيات را عالوه بر  :اند وات كليني اد
دانند. اين امر  نيز مي ـياد شده  »العلم راسخون يف«كه از ايشان با عنوان  ـمتعال، أئمه 

ٰ ٱ﴿را كه قبل از » واو«ممكن نيست مگر آنكه حرف  آمده است،  ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ
كند كه جاعلين حديث از  همين مسأله اثبات مي». واو استيناف«حرف عطف بدانيم نه 

   :اند، زيرا خبر بوده قرآن بي
شود  مذكور حرف عطف باشد، در اين صورت معناي آيه چنين مي» واو«اگر  أوالً:

ما به قرآن  :گويند داند مگر خدا و راسخان در علم كه مي تأويل آيات را كسي نمي :كه
خدا ايمان  :توان گفت ايمان آورديم و همة آن از نزد پروردگار ماست!!! در حالي كه نمي

ايمان  خداي تعالي كه پروردگار ندارد و تمام آن از پروردگار ماست!! :گويد ده و ميورآ
را حرف عطف » واو«حال در عين اين افتضاح مواجه نشويم و هيم بابخوا آورد. اگر نمي

را در » هم«ضمير » العلم«بگيريم. در اين صورت ناچاريم بدون دليل كافي، پس از كلمة 
ٰ ٱ﴿شود. زيرا اگر  م معناي مفيد و معقولي حاصل نميتقدير بگيريم كه باز ه ِسُخوَن ِف لرَّ

گويند كه به همة آنها  مي«در همان حال دانند و را مانند خدا ميتأويل متشابهات ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ
اين اعتراف ». ايم، همة آنها [چه محكم و چه متشابه] از نزد پروردگار ماست ايمان آورده

در قيامت  ـكافر  ن ومعم از مؤا ـند وقتي كه بندگان خدا ت مانسكه فضيلتي نيست، در
ايشان ندارد و اي بر آورند ولي هيچ فائده ان مياز تأويل آيات باخبر شده و به آن ايم

خواهد فضيلتي را براي  شود. اما آشكار است كه آيه مي امتياز و فضيلت محسوب نمي
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د با تفسير أئمه از اين آيه نيز ـم دياين تفسير چنانكه خواهي .گروه دوم اثبات نمايد
  .)1(موافق نيست

نحو به  اهلاست كه » أماي تفصيليه«خالف  كه در آيه موجود است بي» أما«لفظ  ثانياً:
 ي»ماأ«دانند حدأقل بايد مكرّر و جفت باشد كه البتّه ممكن است بنا به قرائني  خوبي مي

ِيَن ِف ٱ﴿اين آيه، قبل از گروه نخست يعني  ما قطعاً مقدر است. درادوم ذكر نشود  لَّ
خواهيم كه جاي أماي دوم را معين  وات كليني ميآمده است. اينك از ر» أّما« ﴾غٞ َزيۡ  قُلُوبِِهمۡ 

ٰ ٱ﴿كنند. ترديد نيست جايي نخواهند يافت مگر قبل از گروه دوم يعني كلمة  . ﴾ِسُخونَ لرَّ
  شود. به لفظ جالله آشكار مي »خونراس«بودن  بطالن معطوف ،بدين ترتيب

كنند، از جمله  علماي نحو غالباً به هنگام بحث از أماي تفصيليه، به اين آيه اشاره مي
است در بحث  ةحاكه از معتبرترين نُ» مغني اللّبيب«صاحب كتاب مشهور » ابن هشام«
لت جزء اول ذكر به سبب دال» أما«گاهي جفت و جزء دوم  :فته استگ» أّمای تفصيلّيه«زا

شود مانند  اي جايگزين جزء دوم شده و به جاي آن ذكر مي .. و گاهي جمله..شود نمي
هايشان ميل  آنان كه در دل أما :سورة آل عمران] كه صورت واقعي آن چنين است 7[آية 

جويي نموده و تأويل آن را  جويي، آنچه را كه متشابه است پي به باطل هست براي فتنه
كنند و آن  جويي نمي آورند و فتنه از ايشان به آنها ايمان مي غير أماكنند و [ مي جستجو

ٰ ٱوَ ﴿ كنند] و جملة يات را به پروردگارشان واگذار ميآ ِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ
ٞ  ۦبِهِ  ايمان آورديم.  ما به آن :گويند راسخان و ثابتان در دانش مي= « ﴾ِعنِد َرّبَِنا ّمِنۡ  ُكّ

جايگزين جملة فوق گرديده و گويي آيه » از نزد پروردگار ماست )قرآن(همة 
  .)2(الخ ....گويند و أما راسخان در دانش مي :فرمايد مي

                                                           
ر داند. اگ گويد: ظاهر آيه شريفه علم به تأويل را مخصوص ذات أقدس إلهي مي نيز مي» الميزان«مؤلّف  -1

ٰ ٱوَ ﴿ در» واو«كسي  را واو عاطفه بگيرد و بخواهد به اين سبب راسخين در علم را  ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ
 هم دانايان به تأويل كتاب محسوب دارد.... خالف ظاهري را مرتكب شده.

) درباره آيه هفتم  30(فصل تفسير آيات مشكلهمرحوم حاج يوسف شعار (ره) در كتاب مستطاب  -2
 كنم. ه آل عمران مطالبي بس مفيد نگاشته است كه مطالعه آن را به برادران ايماني توصيه ميسور
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منحصرند به پيامبر و أئمه، أما اين  »العلم راسخون ِيف « :گويند وات كليني مير ثالثاً:
را كتاب خدا، علماي يهود را كه به قرآن ايمان عا نيز غلط و مخالف قرآن است، زياد
   :ناميده و فرموده »راسخون يف العلم«آورند،  مي

﴿ ٰ ٰ ٱِكِن لَّ ۡ ٱوَ  ُهمۡ ِم ِمنۡ عِلۡ لۡ ٱِسُخوَن ِف لرَّ ٓ ِمُنوَن يُؤۡ ُمؤۡ ل نزَِل إَِلۡ  ِمُنوَن بَِما
ُ
ٓ أ نزَِل ِمن  َك َوَما

ُ
أ

 ]١٦٢ :النساء[  ﴾لَِك َقبۡ 
يهود) و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده = ر دانش از ايشان (ليكن راسخان و ثابتان د«

  ».آورند و آنچه پيش از تو نازل گرديده، ايمان مي
مسلمين  دانش باشند، علماي آورند، راسخ در پيامبر ايمان مي كه به اگر علماي يهود

شد كوعلم خود ب  كس در علم واصل شوند. هر مقام رسوخ درتوانند به اولي مي طريقبه
آن دانش، راسخ ناميد و اين انحصاري  را در توان او مهارت بيابد مي آن تخصص و و در

جا  هر عين ميخكوب و منحصر نمود وم توان قرآن را نسبت به اشخاصِ نيست و نمي
شده، بگوييم منحصر به اشخاصي معين است. كساني  يا صفت بدي ذكر صفت نيكو و

را كوچك  واقع كتاب خدا دهند، در مخصوصي جلوه مي ادقرآن را مداح يا قداحِ افر كه
  .)1(اند و به نظر ما عاقل نيستند اند و كتاب إلهي را از عموميت انداخته شمرده

: آيا آنان متشابهات را  :پرسيم نفر، مي 14از مدعيان انحصار رسوخ در علم به  رابعاً
د، پس اينك آيات مذكور قابل فهم ان اند يا خير؟ اگر بيان كرده براي مسلمين بيان كرده

اند چرا چنين  اند. اما اگر بيان نكرده شده، فقط بايد بگوييد كه در كجا تبيين فرموده
خداوند حكيم كاري لغو كرده و آياتي نازل فرموده كه  ـنعوذ باهللا تعالي  ـاند؟ آيا  نكرده

دة اين آيات چيست و ايشان نيز به كسي نياموزند!! پس فائ نفر، كسي نفهمد و 14ز ج
  چرا در كتاب هدايت، ذكر شده است؟

                                                           
ترديد مورد قبول ماست و ما منكر نيستيم كه آن  اند، كالمش بي اگر كسي بگويد: أئمه در علم راسخ -1

را به آن اند. اما سخن ما در مورد حديثي است كه رسوخ در علم  بزرگواران راسخ در علم بوده
سازد و چنانكه مالحظه شد اين ادعا با قرآن سازگار نيست و قطعاً مورد قبول  بزرگواران منحصر مي

 أئمه نخواهد بود.
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 : اين آيه را تفسير كرده است. اما شگفتا كه  خوشبختانه اميرالمؤمنينخامساً
دانند در مورد اين آيه به كالم آن  بيت كه ظاهراً أئمه را مفسر قرآن مي اهلمدعيان حب 

گاه سخن امام مطابق اهواء و ن هرشود متعصبي كنند!! معلوم مي بزرگوار اعتناء نمي
  كنند! اميالشان نباشد، از آن ياد نمي

عن اقتحام  )(ذين أغناهمالعلم هم الّ  اسخني يفالرّ  م أنّ لَ اعْ وَ « :فرموده حضرت علي
 ـبجملة ما جهلوا تفسريه من الغيب املحجوب, فمدح اهللا  )(دد املرضوبة دون الغيوب, اإلقرارُ الّس 

فهم البحث لِّ كَ ق فيام مل يُ هم التعمّ ی تركَ مّ , وَس يطوا به علامً ُحي  بالعجز عن تناول ما مل اعرتافهم ـتعالی 
اند كه اقرار [و  بدان كه راسخان در دانش آنان =ذلك  عىل, فاقترص كنهه رسوخاً  عن

دانند، آنان را از  هاي پوشيده، [كه تعبير و تفسيرش را] نمي ايمانشان] به آنچه از غيب
نياز ساخته، و خداوند نيز اعتراف ايشان را به  درهاي فروبستة امور غيبي، بيورود به 
ترك تعمق و  اند، ستوده است و خويش از حصول آنچه بدان احاطة علمي نيافته ناتوانيِ

وخ [در علم] كنكاش آنان را در اموري كه به جستجويش مأمور و مكلّف نيستند، رس
  .)1()91البالغه، خطبة  (نهج .»ن اندازه بسنده كنا] بد[اي پرسنده زناميده است. پس تو ني

                                                           
)( - »است.» أغنَي«فاعل فعل » اإلقرار 

 

آمده است، » صحيفه سجاديه« 42دعاي  7و  4نيز چنانكه در بند  مخفي نماند كه حضرت سجاد -1
باعتقاد الّتسليم ملحكم آياته, ويفزع  فاجعلنا ممّن يرعاه حّق رعايته ويدين لك«كند:  ل عرض ميبه خداي متعا

تصديقه,  يعارضنا الّشّك يف حّتی ال واجعلنا ممّن يعرتف بأّنه من عندك ....موَضحات بّيناتهإىل االقرار بمتشاهبه و
املتشاهبات  من واجلعنا ممّن يعتصم بحبله, ويأويلّزيغ عن قصد طريقه, اللهم صل عىل حممد وآله, خيتلجنا ا وال

پس ما را از كساني قرار ده كه آن (= قرآن) را چنان كه  غريه = يلتمس اْلـُهدی يف الإلی حرز معقله... و
آورند و دين تو را  شدن به آيات محكم كتابت، به تو ايمان مي كنند و با تسليم شايسته است، رعايت مي

ار و پذيرش آيات متشابه كتابت، به آيات بينات [كه بيانگر و روشنگر آيات ديگرند] پذيرند و با اقر مي
برند.... و ما را از كساني قرار ده كه اقرار و اعتراف دارند كه آن از جانب توست تا در تصديق و  پناه مي

پروردگارا، بر  باور آن، شك و ترديد به ما روي نياورد و ميل باطل، ما را از راه راستش باز ندارد.
محمد و خاندانش درود فرست و ما را از كساني قرار ده كه به ريسمان قرآن چنگ زنند و از متشابهات 

  ».جويند جويند.... و هدايت را از غير آن نمي به دستاويز محكم و استوارش پناه مي
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، روايات اين باب مخالف است با بند متذكّر شديم116صفحة چنانكه در  :سادساً
علم منحصر به أئمه نيست ولي  جا رسوخ درآن باب اول كافي، زيرا در 12حديث  دهم

دانسته است و حتّي در  »العلم راسخون يف«ه را مصداق در اين باب فقط پيامبر و أئم
  ذكر كند! »راسخون يف العلم«حديث سوم فراموش كرده كه پيامبر را نيز در شمار 

  صدورهم يف تَ ثبِ توا العلم وأُ و ئمة قد أباب أّن األ -٨١
حديث ذكر كرده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته  جكليني در اين باب پن

را مجهول شمرده است.  5را صحيح و  4را ضعيف و  3و  2و  1مجلسي حديث است. 
اين باب با قرآن كريم موافق نيست، زيرا خدا در سورة مكّي  احاديثهيچ يك از 

   :عنكبوت فرموده
هُ  بٖ ِمن كَِتٰ  ۦلِهِ لُواْ ِمن َقبۡ َوَما ُكنَت َتتۡ ﴿ َ َتُطُّ َّ إِذٗ  بَِيِمينَِكۖ  ۥَو ۡ ٱتَاَب رۡ ا  ِطلُوَن ُمبۡ ل
ٰ  بَۡل  ٤٨ وتُواْ ٱِف ُصُدورِ  تٞ َبّيَِنٰ  ُتۢ ُهَو َءاَي

ُ
ِيَن أ  ]٤٩−٤٨ :عنكبوتال[  ﴾مَ عِلۡ لۡ ٱلَّ

 خواندي و به دست خويش نزول قرآن) نوشته و كتابي نمي= پيش از اين («
  كردند، بلكه آن (= قرآن)،  باطل شك و ترديد مي اهلنوشتي [كه اگر جز اين بود]  نمي

                                                                                                                                                    
 91 خطبةافق است با آل عمران و مو ةسور 7 يةشود اين دعا كامالً ناظر است به آ چنانكه مالحظه مي

 5اند، در بند  نهج البالغه، اما به نظر ما، دكّانداران مذهبي، چون كالم امام را مطابق اهواي خويش نيافته
غرض و آشنا به قرآن، تباين و عدم تناسب اين دو  اند كه هر فرد بي دعاي مذكور، جمالتي افزوده 6و 

آل پيامبر را خازنان كتاب إلهي  6المثل در بند  بد. فييا درميبند را با بندهاي قبل و بعد، به وضوح 
به بعد كتاب حاضر) همچنين مدعي  443و صفحه  78ايم (صفحه  شمرده كه در اين باره قبالً سخن گفته

  .....اند و فسير و توضيح به ميراث بردهاست كه خاندان پيامبر، علم و دانش به آيات الهي را با ت
چگونه ممكن است امام از يك سو مدعي باشد كه علم به تمام آيات الهي را به ميراث برده است و از 

كه از آيات متشابه به آيات محكم پناه  سوي ديگر از خدا بخواهد كه ايمانش را مانند كساني قرار دهد
پذيرند و از خدا بخواهد در پذيرش آيات متشابه، كه تأويل و  م ميبرند و آنها را در پرتو آيات محك مي
دار علم الهي  تحقّق آنها كامالً معلوم نيست، دچار ترديد نشود؟ چگونه ممكن است خازن و ميراث ةنحو

 به آيات قرآن، دچار شك و شبهه شود؟
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  ».هاي كساني كه از دانش برخوردارند روشن و آشكار است در سينهآياتي 
ا كليني از گروهي روات ضعيف يا غيرمعلوم الحال نقل كرده كه امام باقر و امامام 

اند آيات قرآن فقط در سينة ماست! اين سخن برخالف  فرموده ـالم السعليهما ـصادق 
آيات در مكّه نازل شده و در آن زمان واقعيت مشهود و برخالف قرآن است، زيرا اين 

هايشان باشد، بلكه منظور مؤمناني است كه در  أئمه موجود نبودند تا اين آيات در سينه
قرآن  ،هايشان محفوظ بود. عالوه بر اين كردند و در سينه آن زمان آيات قرآن را حفظ مي

دانشمندان و مفسرين به  بينيم بسياري از يان ميالعاي مخصوص نازل نشده و بِ براي عده
دارند و به اصطالح آيات إلهي  آيات قرآن كريم عالقة وافر دارند وآن را از حفظ

خالف قرآن چيست؟ آيا قصد  اخبارِهايشان محفوظ است. به راستي فائدة اين سينهدر
  ؟خبر از قرآن جلوه دهند أئمه را بي اخباراند با اين  داشته

  ‡ ئّمةاهللا من عباده وأورثهم کتابه هم األأّن من اصطفاه  يباب ف -٨٢
حديث ذكر شده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است.  4در اين باب 

را  4را ضعيف و حديث  3و  2مجلسي دربارة حديث اول سكوت كرده و حديث 
  صحيح شمرده است!

كه قبالً  است» ي بن محمدمعلّ«فاء، موسوم به عيكي از ضُ 3و  2و  1راوي حديث 
چنانكه  ـاست. وي » جمهورمحمدبن«ارم حديث أول ـ. راوي چه)1(ايم معرّفي كردهاورا
  كرد! كذّاب و فاسدالحديث بود و با اشعارش فسق و فجور را ترويج مي ـايم  گفته

   :خداي تعالي فرموده
ِيٓ ٱوَ ﴿ وۡ  لَّ

َ
ٓ َحيۡ أ قٗ لَۡ ٱِب ُهَو ِكَتٰ لۡ ٱَك ِمَن إَِلۡ  َنا ِ ٱإِنَّ  هِۗ  يََديۡ ا لَِّما َبۡيَ قُّ ُمَصّدِ َ بِِعَباِده  ۦَّ

 ۢ وۡ  ٣١ بَِصيٞ  َلَبُِي
َ
ِيَن ٱَب ِكَتٰ لۡ ٱَنا َرثۡ ُثمَّ أ ۖ  َنا ِمنۡ َطَفيۡ ۡص ٱلَّ َفۡ  َظالِمٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  ِعَبادِنَا  ۦِسهِ ّلِ

قۡ َوِمنۡ  ِ  َسابِقُۢ  ُهمۡ َوِمنۡ  َتِصدٞ ُهم مُّ ٰ يۡ لَۡ ٱب ِۚ ٱِن ِت بِإِذۡ َر َّ  ٰ ِ َذ  ﴾َكبِيُ لۡ ٱُل َفۡض لۡ ٱَك ُهَو ل
 ]٣٢−٣١ :فاطر[  

                                                           
 .كتاب حاضر 479و  454و  146ر. ك. صفحه  -1
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كنندة  ايم حقّ و درست و تصديق و آنچه از كتاب [آسماني] به تو وحي كرده«
هاي] پيش از آن است. همانا خداوند به بندگانش آگاه و بيناست. سپس اين  [كتاب

يم كه برخي ايم به ميراث نهاد كتاب را براي كساني از بندگانمان كه ايشان را برگزيده
، خدارو باشند و برخي به إذن و توفيق  از ايشان بر خويش ستم كنند و بعضي ميانه

  ».پيشتازند به سوي خيرات كه اين همان رحمت و بخشش بزرگ است
مت آن حضرت اپيامبر و  اصحابنهادن كتاب براي بندگان برگزيده،   مراد از ارث

   :است. زيرا قرآن خود فرموده
خۡ َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿

ُ
ٍة أ مَّ
ُ
 ]١١٠ :آل عمران[  ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت  أ

  ».ايد ايد كه براي [ديگر] مردمان ظهور كرده شما بهترين امت«
مردمي  فرموده كه ما قرآن را براي» فاطر«شود خدا در سورة مكّي  چنانكه مالحظه مي

آنان همگي  اايم ام ايم، به ميراث نهاده كه آنها را براي آخرين كتاب آسماني برگزيده
كنند و  نكردن به كتاب، در واقع به خود ستم مي يكسان نيستند، بلكه برخي با عمل

كساني است كه به سوي امور  رو هستند و البتّه فضل بزرگ الهي از آنِ بعضي ديگر ميانه
  مامت و لزوم شناخت امام ندارد.اآيه ربطي به مسألة  و شتابند.  خير مي

كسي كه امام را  :امام فرموده :گويند وات كذّاب كليني ميراما  -3و  2و  1حديث  *
 كه آيه دربارة كتابِحالي مصداق ظالم به نفس است. در ونشناسد به خود ستم كرده 

اين  احاديث ،اينو ربطي به امامت ندارد. عالوه برخدا و التزام يا عدم التزام به آن است 
فرمايد مري را اعالم اابتداء بايد خدا  :ويدگ كافي است كه مي 57باب  اخبارباب مخالف 

او مسؤوليتي  بر نشناسد را نداند يا كسي چيزي اگر كه بپذيرند ومردم است سپس بر
حالي  در اين باب مدعي است كسي كه امام را نشناسد به خود ظلم كرده در نيست. اما

گونه ممكن است امام در قرآن خبري نيست. در اين صورت چ كه از امامت الهيه و
  كسي امام معرّفي نشده را نشناسد و ظالم به نفس محسوب شود؟

نقل كرده كه مخالف  مجلسي نيز حديثي از حضرت باقرالعلوم ،عالوه بر اين
به كساني كه امام را نشناسند،  را» نفس ظالم به«روايات اين باب است و در آنجا 

را نيز به أئمه منحصر نشمرده، بلكه » سابق بالخيرات«منحصر ندانسته و در عين حال 
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هم كار  د واست كه هم عمل صالح به جاي آور» ظالم به نفس«ما كسي  از :فرموده
» بق بالخيراتسا«كسي است كه متعبد مجتهد باشد و » مقتصد«ناشايسته مرتكب شود و 

ه به كه از خاندان پيامبر ك هستند و هر ـالم عليهم الس ـحسين حسن و حضرات علي و
  توفيق إلهي شهيد شود.

مشكل ديگر اين باب آن است كه روايت دوم و سوم با هم موافق نيستند زيرا در 
كساني از اوالد فاطمه كه دست به شمشير ببرند و مردم را به  :گويد حديث دوم مي

» سابق بالخيرات«اند و  مخالفت [با حكومت] دعوت كنند، از شمول اين آيه خارج
را مشمول آيه دانسته است  ـعليها السالم  ـوايت سوم همة اوالد فاطمه ر اما در .)1(نيستند

د به همين سبب محشّي كافي شو و أئمة زيديه را نيز شامل مي كه اوالد امام حسن
والد فاطمه را منحصر اشده بدون ذكر دليل بگويد در حديث سوم بايد منظور از ناگزير

دعوت مردم به مخالفت [با حكومت] دست به شمشير راي به كساني بدانيم كه ب
  با حديث دوم مخالف نباشد؟!! اند، تا نبرده

 ‘والد حضرت زهراامذكور امامت را به  احاديثمشكل ديگر آن است كه در 
  نيست. ‘والد فاطمهااز  ميرامنحصر دانسته و از ياد برده كه حضرت 

رآن كريم موافق نيست زيرا قرآن از مذكور با ق احاديثاز اينها مهمتر آن است كه 
باشند و اين امر را ممكن دانسته است و به » يراتالخَق بِسابِ«همة مردم توقّع دارد كه 

   :همين سبب خطاب به مؤمنين فرموده
ٰ يۡ لَۡ ٱتَبُِقواْ سۡ ٱفَ ﴿  ]٤٨ املائدة: – ١٤٨ البقرة:[  ﴾تِ َر
  ».پس به سوي كارهاي نيك بشتابيد«
بود، خداي متعال به ساير بندگان،  ت در خيرات به أئمه منحصر ميكه اگر سبقحالي در

  فرمود. چنين خطاب نمي
  ايم، بدانجا مراجعه شود. بررسي كرده 331اين حديث را در صفحة  - 4حديث  *

                                                           
 اند. جعل كرده ـرحمهم اهللا ـپيداست كه اين روايت را مخالفين و رقباي أئمه زيديه  -1
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  الّنار لىمام يدعو إإاهللا و  لىمام يدعو إإمامان: إکتاب اهللا   فيئّمة األ باب أنّ  -٨٣
ا كليني در اين باب دو حديث آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته ام

  موثّق شمرده است. حديث دوم را ضعيف همطراز مجلسي حديث اول را صحيح و
ايم و در اينجا تكرار  بررسي كرده 332اين حديث را در صفحة  -1حديث  *
  كنيم. نمي

است كه توثيق نشده و افراد » بن زيد ةطلح«وات آن يكي از ر -2حديث  *
كنند. متن  از او نقل مي» سيف بن عميره«و  )1(»منصور بن يونس«اي چون  فاسدالعقيده

أئمة ايمان و أئمة كفر، مؤيد نظر ماست و  :امام بر دو قسم است :گويد اين روايت كه مي
  د كه در قرآن امامت مؤمنين منحصر به دوازده نفر نيست.رسان مي

  ماملإل يالقرآن يهد باب أنّ  -٨٤
 صاكرمي هادي خود رسول متّقين و حتّكه قرآن كريم هادي تمام مؤمنين و بدان 

   :است، چنانكه خدا به او فرموده
ٓ  ُت فَبَِما يُوِحٓ َتَديۡ هۡ ٱِن  ..... قُۡل ﴿ َّ َرّبِ

َ ِ  ]٥٠ :سبأ[  ﴾إ
  ».كند اگر هدايت شوم به سبب آن چيزي است كه پروردگارم به من وحي مي :بگو«

كنيم  پس هدايت همه از قرآن كريم است و هنگامي كه به كتاب خدا مراجعه مي
بينيم كه خدا جز به پيامبر، مردم را به كسي ديگر ارجاع نفرموده و مركز توجه قرآن،  مي

  اين مطلب روشن است.شناسي و  خداشناسي است نه امام
اما كليني در اين باب دو حديث آورده كه بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته اما 

البطالن است، صحيح و حديث دوم را مجهول  مجلسي حديث اول را كه متن آن واضح
  دانسته است.

                                                           
 .398براي آشنايي با او رجوع كنيد به رجال كشّي، چاپ كربالء، صفحه  -1
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اند. آية  در اين روايت، طبق معمول با يكي از آيات قرآن بازي كرده -1حديث  *
   :ظر چنين استموردن
﴿ ٖ ٰ َجَعلۡ  َولُِكّ ا تََرَك َنا َمَو َ ِممَّ ٰ لۡ ٱِ اِن وَ َو  ٱِلَ

َ
ِيَن َعَقَدۡت ٱوَ  َرُبونَۚ قۡ ۡل يۡ  لَّ

َ
 اتُوُهمۡ  َٔ َف  ُنُكمۡ َمٰ أ

 ]٣٣ :النساء[  ﴾نَِصيَبُهمۡ 
هاي شما [با ايشان  و براي هر كس از آنچه پدر و مادر و خويشان و كساني كه دست«

ايم. پس  اند، براي هر يك [از زن و مرد] وارثاني قرار داده ، واگذاشتهپيمان] بسته است
  ».سهم و نصيبشان را بدهيد

ِيَن َعَقَدۡت ٱوَ ﴿مقصود از  يۡ  لَّ
َ
ضامن جريره است. در قديم كسي با ديگري  ﴾ُنُكمۡ َمٰ أ

بست كه در جنگ و صلح با هم همراه و پيوسته باشند و براي اين كار دست  پيمان مي
خواندند كه ما الفاظ آن  اي مي يكديگر نهاده و براي چنين عقد و پيماني، صيغه در دست

ايم. با اين عقد، هر يك از  سورة نساء) آورده 33(ذيل آية » تابشي از قرآن«را در تفسير 
اث نسبي و سببي، از يكديطرفين در صورت فقدان وبردند. گر ارث مير  

به بعد) ادعا  326ايم (صفحة  ا او آشنا شدهكه پيش از اين ب» حسن بن محبوب«ما ا
ِيَن َعَقَدۡت ٱوَ ﴿مقصود از  :فرموده كرده كه امام رضا يۡ  لَّ

َ
أئمه هستند كه  ﴾ُنُكمۡ َمٰ أ

  !پيمان شما را [با ايشان] بسته است ـل وجزَّع ـخداي 
را در قرآن نياورده و آنها را به همة چرا خداي متعال اسامي أئمه  أوالً: :پرسيم مي

توانست مسألة امامت  تر و رساتر از اين نمي مردم معرّفي نفرموده است؟ آيا قرآن واضح
  منصوصه را مطرح نمايد؟

آيه خطاب به مؤمنين معاصر پيامبر است و آنها كه با أئمه پيمان نبسته و دست  ثانياً:
فهميدند كه مقصود قرآن چه كساني  ميدر دست ايشان نگذاشته بودند، پس چگونه 

  هستند؟
 آنهستند، اينك بگوييد نسبت به هآي مخاطب اين أئمه نيز و پيامبر خودثالثاً: 

ِيَن َعَقَدۡت ٱوَ ﴿بزرگواران، مصداق  يۡ  لَّ
َ
  كيست؟ ﴾ُنُكمۡ َمٰ أ
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ا ر» أيمان«اگر اين عقد را خدا بسته است، چرا در آية شريفه به جاي آنكه لفظ  رابعاً:
  مفعول و منصوب قرار دهد، آن را به صورت مرفوع و فاعل آورده است؟!

مجهول و راوي سوم يعني  »يابةعالء بن سَ «راوي نخست آن يعني  - 2حديث  *
 موسي بن اُكَيل«اوي دوم موسوم است به واقفي است و ر» إبراهيم بن عبدالحميد«

عي است كه از امام صادق او را توثيق كردهكه » النَّميرياند! وي مد اگر  :پرسيدم
مسافر كارد يا خنجري به خود بسته باشد، آيا جائز است كه با آن نماز بخواند؟ آن 

باكي نيست كه فردي در جنگ، به هنگام نماز با خود شمشير و سالح  :حضرت فرمود
ي با خود داشته باشد اما در كند، كليدترسد فراموش  داشته باشد و يا بر مسافري كه مي

صورت نماز در چيزي كه از آهن باشد جايز نيست، زيرا آهن نجس است و غيراين
ه ن احلديد فإنّ مِ  ءٍ َيش  يف الةجتوز الّص  ال= (بشري بوده كه بر اثر گناه به آهن مسخ شده است!! 

. كه ....ها و ها و قفل و سوزنها  ها و تمام كارخانه تمام ماشين ،بنابراين .)1()سوخنجس َمم 
اند و اگر سوزني همراه نمازگزار باشد نمازش  اند نجس و ناپاك از آهن ساخته شده

  باطل است!!
   :كه خداوند در قرآن فرمودهدرحالي

نَزۡلَ ﴿
َ
 لَۡ ٱا َوأ

ۡ
هُ ٱلََم فُِع لِلنَّاِس َوِلَعۡ َوَمَنٰ  َشِديدٞ  ٞس ِديَد فِيهِ بَأ ُ َمن يَنُصُ  ۥُسلَهُ َورُ  ۥَّ

 ِ  ]٢٥ :احلديد[  ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱب
صالبتي سخت و فوائدي براي مردم هست  وو آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرو «

  ».كند و تا خدا بداند چه كسي او را به ناديده و پيامبرانش را ياري مي
اي از  آيا ممكن است خداوند متعال در قرآن چيزي نجس را به عنوان نمونه

چنين سخني فرموده باشد؟ به  فرمايد؟! آيا ممكن است امام صادقهايش ذكر  نعمت
  از ذكر اين روايت چه بوده است؟» ثقه«راستي منظور اين آقاي 

   :در آية :فرموده در اينجا مدعي است كه امام صادق» موسي«همين جناب  ،آري

                                                           
 .13حديث  400صفحه  )الّصالة فيهتكره  ذيباب الّلباس الّ ( 3فروع كافي، ج  -1
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قۡ َءاَن َيهۡ ُقرۡ لۡ ٱَذا إِنَّ َهٰ ﴿
َ
ُ ِدي لِلَِّت ِهَ أ ۡ ٱ َوُم َوُيبَّشِ ِيَن َيعۡ ٱِمنَِي ُمؤۡ ل َمُلوَن لَّ

ٰ ٱ نَّ لَُهمۡ لَِحٰ لصَّ
َ
جۡ  ِت أ

َ
 ]٩ :رساءاإل[  ﴾اا َكبِيٗ رٗ أ

كند و مؤمناني را  تر و استوارتر است رهنمايي مي همانا اين قرآن به راهي كه راست«
  ».دهد كه پاداشي بزرگ دارند كنند بشارت مي كه كردار نيك مي

كه اگر ي اإلمام)!! در حاليهدي إلَي= كند ( امام رهنمايي مياست كه قرآن به منظور آن
با امام  مؤنث است و »اّلتي ِهيَ «فهميد الفاظ  مي داشت اندكي عقل مي» ثقه«اين آقاي 

تناسب ندارد و اصوالً در مكّه بحثي از امام و امامت نبود تا قرآن در سورة مكّي اسراء، 
  !مردم را به امام راهنمايي كند

  ‡ ئّمةکتابه األ  يف وجلّ ذکرها اهللا عزّ  يتعمة الّ النّ  باب أنّ  -٨٥
را صحيح ندانسته  اين باب مشتمل است بر چهار حديث كه آقاي بهبودي هيچ يك216

وات اين باب بسيار چهار حديث را ضعيف دانسته است. تعدادي از ر و مجلسي نيز هر
» ان هاشميبن حس علي«و » همورد بن اُمحم«و » بن جمهورد محم«اند، از قبيل  ضعيف

اند. بقيه نيز وضع  كه در صفحات پيشين معرّفي شده» حمان بن كثير هاشميعبدالرّ«و 
- كه ناووسي» اإلسكاف سعد«توثيق نشده و  كه» هرَّسطام بن مبِ«خوبي ندارند از جمله 

 شود. قصة اول و ويي براي مردم بوده و ضعيف شمرده ميگ مذهب است و كارش قصه
  نيز از اوست. 155سوم باب 

چهار حديث  ناميد زيرا هر» معلي بن محمد«بايد باب  ـايم  چنانكه گفته ـاين باب را 
را او نقل كرده است. حديث دوم اين باب از قول هيچ امامي نيست و مسؤوليت روايت 

ذكور تماماً بر عهدة اوست! تعجب است كه كليني اين حديث را در كتابي آورده است م
  تأليف كرده است!! »ادقنيحيحة عن الّص اآلثار الّص «كه به قول خودش به عنوان 

 ـمذهب كه معاصر امام باقر و صادق ناووسي» سعد«معلوم نيست  -  4و 1حديث  *
 اصحابنقل كرده كه از  »َأصَبغ بن ُنباَتة«را از  بوده، چگونه اين حديث ـالم السعليهما

 شود؟ در اين حديث مدعي است كه حضرت علي محسوب مي ميرالمؤمنينا
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آية مذكور  !سورة ابراهيم كه در مكّه نازل شده، ماييم 28در آية » نعمت«مراد از  :فرموده
   :چنين است

لَمۡ ﴿
َ
َ  أ ِ ْ نِعۡ ٱتََر إ لُوا ِيَن بَدَّ ِ ُكفۡ ٱَمَت لَّ ْ قَوۡ رٗ َّ َحلُّوا

َ
َجَهنََّم  ٢٨َوارِ ۡلَ ٱَداَر  َمُهمۡ ا َوأ

ۖ لَوۡ يَۡص  نَدادٗ  ٢٩َقَراُر لۡ ٱَس َوبِئۡ  َنَها
َ
ِ أ َّ ِ ُِضلُّواْ َعن َسبِيلِهِ وََجَعلُواْ  َتَمتَُّعواْ فَإِنَّ  قُۡل  ۦۗ ا ّلِ

َ  َمِصَيُكمۡ  ِ  ]٣٠−٢٨ :براهيمإ[  ﴾لَّارِ ٱإ
ا كه نعمت [دين] خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را به آيا نديدي كساني ر«

[ي يگانة خدا و براي .سراي هالكت كه دوزخ است و بد قرارگاهي است، درآوردند
مند شويد  بهره :بگو .همتا] همتاياني قرار دادند تا [مردم را] از راه خدا گمراه سازند بي

  ».كه سرانجام شما آتش [دوزخ] است
اند و بدين سبب مستحقّ جهنم  شود، نعمتي كه آن را كفران كرده حظه ميچنانكه مال

گفته است به جاي پذيرش آن، در » طبرسي«اند، نعمت توحيد است كه آنان چنانكه  شده
  عبادت خويش براي خدا نظاير و امثالي قرار دادند.

او  در دوران قبل از هجرت كه خود پيامبر را قبول نداشتند، ذكر وصي و خليفة
نعمت مذكور در آيه ماييم،  :فرموده حضرت علي :گويد مي» معلّي«مناسب نبود. اما 

را انكار نكرده بود. حديث چهارم  درحالي كه در مكّه كسي وصايت و واليت علي
  .نيز همين اشكال را دارد

در اينجا تكرار ايم و  بررسي كرده 454 اين حديث رادر صفحة -2حديث  *
  كنيم. نمي

  در اين حديث آية سورة اعراف را كه  - 3حديث  *
ٓ ُكُروٓ ذۡ ٱفَ ﴿ َ ِ ٱَء اْ َءا  ]٦٩ األعراف:[  ﴾َّ

در آية  :فرموده ذكر كرده و مدعي است كه امام صادق» واذكروا«است عمداً يا سهواً 
: :وييمگ واليت ماست!! مي» هاي خدا نعمت«سورة اعراف مراد از  74يا  69 امام  أوالً

به  حضرت هود سورة اعراف مكّي است و ثانياً:كند.  هرگز آيه را غلط تالوت نمي
   :فرمايد قوم عاد مي
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ْ إِذۡ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ ﴿ ٓ  َجَعلَُكمۡ  ا ۖ ِق بَۜصۡ لۡ لَۡ ٱِف  َوَزاَدُكمۡ  ِم نُوحٖ ِد قَوۡ َبعۡ  َء ِمنۢ ُخَلَفا  َطٗة
ٓ ُكُروٓ ذۡ ٱفَ  َ ِ لََعلَّ ٱَء اْ َءا  ]٦٩ األعراف:[  ﴾لُِحونَ ُتفۡ  ُكمۡ َّ
در خلقت  و به ياد آوريد كه [خدا] پس از قوم نوح، شما را جانشين قرار داد و شما را«

  ».هاي خداوند را ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد [و تنومندي] افزوني داد پس نعمت
   :فرمايد به قوم ثمود مي و حضرت صالح

ْ إِذۡ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ ﴿ ٓ  َجَعلَُكمۡ  ا ُكمۡ  ِد َعدٖ َبعۡ  َء ِمنۢ ُخلََفا
َ
 ٱِف  َوَبوَّأ

َ
ِض َتتَِّخُذوَن ِمن ۡرۡل

ۖ َباَل ُبُيوتٗ لِۡ ٱِحُتوَن ا َوَتنۡ ُسُهولَِها قُُصورٗ  ٓ ُكُروٓ ذۡ ٱفَ  ا َ ْ َءا َ َتعۡ ٱَء ا ِ َو ْ ِف َثوۡ َّ  ٱا
َ
ِض ۡرۡل

 ]٧٤ األعراف:[  ﴾ِسِدينَ ُمفۡ 
عاد شما را جانشين قرار داد و شما را در اين  و به ياد آوريد كه [خدا] پس از [قوم]«

ساختن  ها را براي خانه كنيد و كوه ها اختيار مي هايش كاخ سرزمين جاي داد كه در دشت
  ».هاي خداوند را ياد كنيد و در زمين فسادكاري مكنيد تراشيد پس نعمت مي

مراد از  پس چگونه ممكن است كه در اين آيات مكّي كه هيچ سخني از واليت نيست،
»ه باشد؟ آيا ممكن است امام چنين كالمي فرموده باشد؟! آيا به نظر » اهللا آالءواليت أئم

همين است كه هر آيه از قرآن را كه راجع به هر كس باشد،  صكليني علوم آل محمد
اند؟ جاعل چنين كرده اهلوات جمربوط به خود بدانند يا اينكه ر  

بيل والسّ  ‡ ئّمةکتابه هم األ  في لىن ذکرهم اهللا تعاباب أّن المتوّسمين اّلذي -٨٦
  فيهم مقيم

قاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته و آاين باب داراي پنج حديث است كه 138
  ا مجهول همطراز صحيح شمرده است.ر 3و  )1(را ضعيف 5و  2و  1مجلسي حديث 

                                                           
ناگفته نماند كه مجلسي درباره حديث چهارم چيزي نگفته و هر دو سند حديث پنجم را ضعيف دانسته  -1

دو سند حديث چهارم ضعيف است درحالي كه حديث چهارم دو سند ندارد  اما سهواً نوشته است: هر
را آورده وآن را  4متن كامل حديث  167بلكه حديث پنجم داراي دو سند است. مجلسي در باب 

 مجهول همطراز حسن شمرده است!
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اند درباة هالكت قوم لوط است كه خدا  كردهاي كه در اين باب با آن بازي  آيه
   :فرموده
َخَذتۡ ﴿
َ
يۡ ٱُهُم فَأ ٰ فََجَعلۡ  ٧٣قَِي َحُة ُمۡشِ لصَّ مۡ َنا َع

َ
 ِحَجاَرةٗ  ِهمۡ نَا َعلَيۡ َطرۡ لَِيَها َسافِلََها َوأ

يٍل  ٰ  ٧٤ّمِن ِسّجِ ٰ لَِك إِنَّ ِف َذ ِمَي ّلِلۡ  تٖ َي قِ  نََّها لَبَِسبِيلٖ  ٧٥ُمَتوَّسِ إِنَّ ِف  ٧٦يٍم مُّ
 ٰ  ]٧٧−٧٣ :احلجر[  ﴾ِمنِيَ ُمؤۡ ّلِلۡ  يَةٗ لَِك َذ
پس به هنگام طلوع آفتاب صدايي هولناك و كشنده ايشان را درگرفت و آنگاه آن «

به  [ديار] را زير و زبر كرديم و بر آنان [باراني از] كلوخ و سنگ گل فروريختيم و
راهي  شهر] بر سرنآهاست و همانا كه [ انهي هشياران نشار[ماجرا] براستي كه در اين

است و به راستي براي مؤمنان در آن  )1(است كه [بر جاي ماند و] مورد رفت و آمد
  ».نشانه و عبرت است

ايد و در ابواب بعدي نيز مالحظه خواهيد كرد يكي از  چنانكه تاكنون مالحظه كرده
كه غالباً براي تطبيق آيات قرآن اين است » كافي«اشكاالت آشكار و اساسي اكثر ابواب 

آن  كسزمان حضرت علي نوجوان بود و هيچآيات مكّي، استناد شده كه در آنبا أئمه، به
شناخت و طبعاً أئمة  نمي صپيامبر اصحاب يكي از بزرگوار را جز به عنوان پسرعمو و

نبود ولي والدت نيافته بودند و مسألة وصايت و امامت به هيچ وجه مطرح  زديگر ني
چون دستشان خالي بوده لذا به روي خود نياورده و  احاديثوات كليني و جاعلين ر

بدون توجه به اين مسألة مهم، بسياري از آيات مكّي را بدون ذكر آيات قبل و بعدشان، 
اند!! اين باب نيز مانند بسياري از ابواب كافي به همين ايراد آلوده  با أئمه تطبيق كرده

ِميَ « :اند ئمه فرمودهگويند كه ا وات كليني ميالمثل در اين باب ر است. في  = ُمَتوَّسِ
  ماييم!» بين  فراست و باريك هشياران و افراد زيرك و با

سنج  بين و نكته هشيار و باريك ـعليهم السالم  ـكس منكر نيست كه أئمه هيچأوالً: 
جاي اين پرسش است كه  ثانياً:رد. اند و اثبات اين حقيقت نيازي به روايت ندا بوده

                                                           
 اين شهر بر كناره مسير مدينه به شام قرار داشته است. -1
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 ـاندازه  اند، اين طبع بوده وِّلُع چگونه آن بزرگواران كه از مظاهر عالي اخالق اسالمي و
از خود  ـ.. مذكور است ...و» الدرجاتبصائر«كتب مشابه از قبيل  و» كافي«كه در 

جا در  هر اند و و در بيان اوصاف خويشتن وقت صرف كرده هتعريف و تمجيد نمود
يا خود را از مصاديق آن  قرآن صفت خوبي يافت شود، آن را به خود اختصاص داده و

اند؟! مگر قرآن كريم كتابي است كه اكثر آياتش در مدح افراد مخصوصي  قلمداد فرموده
ۡ ٱ﴿، كلمة 76در آية » هاء«مرجع ضمير مؤنث  ثالثاً:نازل شده؟!   67در آية  ﴾َمِديَنةِ ل

هاي شهر قوم لوط در كنارة راهي  هنوز ويرانه :فرمايد ع آية كريمه ميواق عني دراست. ي
 :كه محلّ آمد و شد است، باقي مانده، در اين صورت چگونه ممكن است امام بفرمايد

بيل فينا ُمقيم « آن راه  = ال خيرج منّا أبداً « :و يا بفرمايد» و آن راه در ما برجاست =َوالسَّ
است؟!  هاي شهر لوط در ميان أئمه بوده آيا ويرانه .»شود هرگز از ميان ما خارج نمي

در مكّه ازاين آيه چنين معنايي را  صداشت كه مخاطبين پيامبر عتوان توقّ چگونه مي
:بفهمند؟  ديدن  بينيم ساير مؤمنين نيز از اين تفسير مخالف واقعيت است، زيرا مي رابعاً

ند و اين موضوع انحصار به أئمه گير و نظاير آن عبرت مي هاي شهر لوط ويرانه
  .ندارد

اين باب را معرّفي كنيم. يكي از ايشان  احاديثوات مناسبت نيست كه برخي از ر بي217139
است كه روايت دوم را نقل كرده است. نجاشي و  بن اَخلطّاب الَرباَوستانی ةبوالفضل َسَلمَ أ

به رواياتش اعتماد  :اند اند و گفته ابن داود او را ضعيف شمرده غضائري و علّامة حلي و
يات او حديثي اي از مرو . نمونهتكافي از اوس 165روايت باب مفتضح  رچهاشود.  نمي

 امام صادق :گويد مي ـكه توثيق نشده ـواقفي » ديران بن سنح«است كه از قول 
فدايت  :كني؟ گفتم را زيارت مي مرقد امام حسين روز هرآيا  ،اي سدير « :فرمود

 :كنيد؟ گفت جمعه زيارتش مي پس هر :وفاييد! فرمود شما چه بي :درموشوم، خير. ف
سال زيارتش  پس هر :نه، فرمود :كنيد؟ گفتم زيارتش مي هپس هر ما :نه، فرمود :گفتم
وفاييد!  چه بي شما به امام حسين ،اي سدير :شايد چنين باشد، فرمود :تمكنيد؟ گف مي

موي غبارآلود دارد كه گريان  دو ميليون فرشتة ژوليده ـ وجلّعزّ ـداني كه خداوند  آيا نمي
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ورزند! اي سدير، چه مانعي دارد كه  [مرقد آن حضرت را] زيارت كرده و سستي نمي
فدايت  :و هر روز يك بار زيارت كنيد؟!! گفتمجمعه پنج بار  را هر مرقد حسين

به پشت  :هاي بسيار فاصله است، به من فرمود شوم ميان ما و مرقد آن حضرت فرسنگ
ن بلند كن سپس به اات برو و به راست و چپ رو كن سپس سر به سوي آسم بام خانه

ليك ورمحة اهللا الم عليك يا أبا عبداهللا, السالم عالّس « :گويي كني و مي سمت قبر قصد مي
ي تو ثواب زيارت كه زيارت حج تمتّع و عمره است نوشته خواهد شد!! ارب »وبركاته

اينگونه روايات است كه »!! )1(ام كرده را در ماه بيش از بيست بار اين كار :گويد سدير مي
وقت و سرماية هنگفتي صرف اين گونه رور بر سر قبرها گرد آورده و كُرور كُمردم را 
سابقه ندارد و آن حضرت  صشود كه در كتاب خدا و سنّت رسول خدا مي اعمال

خود چنين چيزي نفرمود. ولي متأسفانه مردم اين امور را از شريعت  اصحابهيچگاه به 
كافي است كه به  165باب مفتضح  92كاذيب او روايت ا. از جملة )2(پندارند اسالم مي
   :يةدر آ :افترا بسته است كه فرمود امام صادق

عۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
هُ  َوَنۡ َضنٗك  َمعِيَشةٗ  ۥرِي فَإِنَّ َلُ َرَض َعن ذِكۡ أ عۡ قَِيٰ لۡ ٱَم يَوۡ  ۥُشُ

َ
 ﴾َمٰ َمةِ أ
 ]١٢٤ :طه[  

كه از ياد من روي گرداند پس زندگاني تنگ خواهد داشت و او را روز رستاخيز  هر«
  ».كور محشور سازيم

                                                           
ال: فام أجفاكم! قال: ال, ق كجعلت فدا :يوم? قلت كّل  يف تزور قرباحلسني !: يا سديرأبوعبداهللا يل قاَل « -1

 كل سنة? قلت: قد فتزورونه يف :شهر? قلت: ال, قال كّل  يفال: فتزورونه قلت: ال, ق :قال ?مجعة كّل  يففتزورونه 
شعث غرب  كألف ملَ  يألف – وجّل عزّ  – هللاِِّ أنّ  علمَت  ماأ! ما أجفاكم للحسني !, قال: يا سديركيكون ذل

ة? م مرّ يو كّل  ات ويفمجعة مخس مرّ  كّل  يف يا سدير أن تزور قرباحلسني كيبكون ويزورون اليفرتون وما علي
 كسأيرسة ثم ترفع رثم تلتفت يمنة و ك: اصعد فوق سطحيلبيننا وبينه فراسخ كثرية فقال  أنّ  كقلت: جعلت فدا

 كتكتب ل» بركاتهورمحة اهللا و كيا أباعبداهللا, السالم علي َك الم عليالّس «امء ثم انحو نحو القرب و تقول: إلی الّس 
، 4(فروع كافي، ج . »هر أكثر من عرشين مّرةالّش  فقلت فعلت يف رة. قال سدير: فربامعمورة, حجة والزّ زورة و

 ).8، حديث 59ص 

 بسيار مفيد است. نامهزيارتو  زيارتكتاب  لعةدر اين مورد مطا -2
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دنيا  در او نسبت به واليت علي است! و واليت اميرالمؤمنين» من ياد« مراد از
  :در آية :و فرمود ل و در قيامت كور چشم خواهد بود!كورد
﴿ ٰ َتتۡ قَاَل َكَذ

َ
ٰ لَِك أ ۖ َك َءاَي ٰ  ُتَنا فَنَِسيَتَها  ]١٢٦ :طه[  ﴾َم تُنَسٰ وۡ ۡلَ ٱلَِك َوَكَذ

آيات ما براي تو آمد و آنها را از ياد بردي و بدينسان  اين چنين :خداوند] گويد«[
  ».شوي وز فراموش ميامر
كردي امروز  ه را رهاهمچنان كه ائم :گفته خواهد شد أئمه است و» ما ياتآ«از  منظور

  :در آية :و فرمود شوي!  در آتش جهنّم رها مي
﴿ ٰ ۡسَ  ِزي َمنۡ لَِك َنۡ َوَكَذ

َ
ٰ  ِمنۢ يُؤۡ  َف َولَمۡ أ بۡ ٱَوَلَعَذاُب  ۦۚ ِت َرّبِهِ َي

َ
َشدُّ َوأ

َ
﴾ َقٰٓ ِخَرةِ أ
 ]١٢٧ :طه[  

به آيات پروردگار ايمان نياورده و  كسي را كه اسراف كرده و دهيم كيفر هگونو بدين«
  ».تر است تر و پاينده البتّه عذاب آخرت سخت

ديگري را شريك او  كس در واليت اميرالمؤمنين شرك بورزد و مقصود آن است كه هر
  :نكند! و در آيةسازد و أئمه را رها كند و از آثار ايشان پيروي 

 ]٢٠ :الشوری[  ﴾ۦثِهِ ِف َحرۡ  ۥَلُ  ِخَرةِ نَزِدۡ ٱَث َمن َكَن يُرِيُد َحرۡ ﴿
  ».كه كشت آخرت را خواهد، ما نيز در كشت او بيفزاييم هر«

آن است كه » ما در كشت او بيفزاييم«منظور معرفت اميرالمؤمنين و أئمه است و مراد از 
  و در آية   !شود ميمند  او از دولت أئمه بهره

 ]٢٠ :الشوری[  ﴾ِخَرةِ ِمن نَِّصيٍب ٱِف  ۥَوَما َلُ ﴿
  ».و در آخرت بهره و نصيبي نخواهد داشت«

  !اي نخواهد داشت مقصود آن است كه از دولت حق با امام قائم بهره
تا چه رسد به امام بزرگوار حضرت  ـآيا ممكن است هيچ عاقلي  ،خوانندة محترم

يد كه خداوند عليم حكيم آيات ذكر شده را كه همگي مكي هستند، گوـ ب صادق
  ؟نازل فرموده تا مخاطبين آنها، معاني مذكور در اين روايات را از آن دريابند
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اند و مجلسي به ضعف آن تصريح  صحيح ندانسته» محمدباقر«اين روايت را هر دو 218
  .)1(اعتبار شمرده است نيز آن را بي» هاشم معروف الحسني«كرده و 

د بن أسلَم«، 86باب  احاديثوات يكي ديگر از راست كه روايت پنجم را » محم
اند. چنين كسي  ي او را غالي فاسدالحديث شمردهنقل كرده كه نجاشي و عالمة حلّ

  !نقل كرده كه مهمل است» ابراهيم بن أيوب«حديثش را از 
) فقط بيست 224ايم (ص  نقل شده كه قبالً نيز گفته» اد بن عيسيمح«روايت سوم از 

حديث از رواياتش مورد اعتماد و تأييد خودش بوده است. دربارة حديث چهارم رجوع 
  .167سوم باب كنيد به حديث 

  ‡ ئّمةواأل صيبعمال علی النّ باب عرض األ -٨٧
اين باب داراي شش حديث است كه آقاي بهبودي هيچ از آنها را صحيح ندانسته است. 140

  را مجهول دانسته است. 4را حسن موثّق و  3را ضعيف و  5و  2و  1 احاديثمجلسي 
219عا دارند كه اعمال همة بندگان خدر اين باب راز زشتكاران و ا ادوات كليني اد عم

شود و آنان از كارهاي زشت و زيبا و  نيكوكاران بر پيغمبر و أئمه عرضه و ارائه مي
» علم غيب و معجزه و كرامت در قرآن«ما چنانكه در فصل ااند.  خوب و بد مردم باخبر

م پيغمبر و امام هيچگاه ادعا اي كتاب حاضر) و فصول ديگر اين كتاب گفته 123(صفحة 
ين باب مخالف قرآن ا اخبارحوال آنان آگاهيم. ااند كه ما از اعمال مردم باخبر و از  نكرده

است كه فقط خدا را شاهد بر مردم  و مخالف اقوال أئمه از جمله حضرت علي
ر اعمال ا هيچ كس شاهد [بز خدج = غُريه وال وكيَل دونه )(الشهيَد « :دانسته و فرموده

ستّارالعيوب  خداوند). 26البالغه، نامة  (نهج »كسي كه كار به او واگذار شود نيستمردم] و
دادن انبياء   حدي از بندگانش را شاهد و ناظر اعمال ديگران قرار نداده است. اما شهادتا

و شهداء در قيامت به معناي شاهد و ناظربودنِ ايشان بر تمام اعمال مردم نيست بلكه 
                                                           

 .233و  232الموضوعات في اآلثار واألخبار، صفحه  -1
)( - ذكر شده است.» شاهد«فيض االسالم  غةالبال در نهج 
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دهند نه  اند گواهي مي نان در محكمة رستاخيز دربارة اموري كه واقعاً شاهدش بودهآ
اينكه ايشان ناظر و شاهد تمام اعمال آشكار و نهان همة افراد أمت خويش باشند و إلّا 

ال اعم ناظر ء و صديقين و صالحين نيز شاهد وآيد عالوه بر پيغمبر و امام، شهدا الزم مي
  قيامت گواهي خواهند داد! آنان نيز در مردم باشند، زيرا

سورة توبه استناد شده در حالي كه آشنايان با  105در چهار حديث اين باب به آية 
دانند كه سورة مذكور در سال نهم هجري و در وقايع غزوة تبوك يعني قبل از  قرآن مي

رو اين است. ازه نازل گرديده اهلماجراي مب حتّي قبل از و واقعة غديرخم و الوداع ةحّج 
وجه شناخته نبود. حال چگونه ممكن است هيچامام براي مردم به لة امامت واصالً مسأ

شاهد عمل  ـحدي شناخته نيستند اكه هنوز براي  ـاس، أئمه ها النّأي :قرآن به مردم بگويد
  شما خواهد بود!

كتاب حاضر) و در اينجا  196و  152ايم (صفحة  را قبالً بررسي كرده 6و  1 احاديث
غالي روايت » حسين بن سعيد«كنيم. حديث دوم را نيز همچون حديث اول  تكرار نمي

ايم. حديث سوم  نموده و داراي همان اشكاالتي است كه در بررسي حديث نخست گفته
شريك بوده » بطائني«با  خيانت به امام كاظمنقل كرده كه در » عثمان بن عيسي«را 

نيز واقفي است. حديث چهارم به لحاظ سند مجهول و به لحاظ متن » هماعس«است. 
چند تهمتي است به حضرت يث اول و ششم است. حديث پنجم هرداراي اشكاالت حد

ضح باب مفت 62كه در حديث يألفاظ آيه را درست نقل كرده درحال اام باقرالعلوم
اند كه قراءت همين آيه را به شكل ديگري دانسته  تهمت زده كافي، به امام صادق 165
ندي ن عدهيم تا فريب دكّانداران مذهبي و توجيهات م !! البتّه بايد به خواننده هشداراست

توانند بدون هيچ  مورد اينگونه روايات آنها نمي آنها را نخورد و توجه داشته باشد كه در
صورت يه بوده است. زيرا در اينآاي، به دروغ ادعا كنند كه منظور تفسير  قرينه دليل و

آيه را عيناً نقل  ـنظير آن  احاديثو بسياري از  ـ 87باب  5همچون حديث  قلّ اماماال
» ِهيَ «امام ضمير مؤنث اوالً: ما در اينجا امراد فالن است.  :گفت فرمود، سپس مي مي

  برد. ، و إلّا ضمير مذكّر به كار مي»تفسير«است نه » آيه«مرجع آن استعمال فرموده كه 
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» = چنين نيستَليَس هَكذا « :گوينده كه آيه را تفسير نكرده بود تا امام بفرمايد ثانياً:
بلكه فرد مذكور آيه را تالوت كرده بود. أما در روايت مذكور امام فرموده در آيه 

ما هستيم. يعني امام لفظ » أمونونم«است و مراد از لفظ  »َمأمونون«نيست بلكه » مؤمنون«
  را تفسير كرده است.» مأمونون«

» احمد بن مهران« 87مخفي نماند حديث مذكور را نيز همچون حديث پنجم باب 
دو روايت را در كتاب خويش  براي كليني نقل كرده است. او نيز بدون آنكه بينديشد هر

  ثبت كرده است!

  ستقامة عليها والية علیّ ی اإللَ عَ  ثَّ حُ  يتريق الّ طّ باب أن ال -٨٨
 40و  39كافي به عنوان حديث  165در اين باب دو حديث آمده كه در باب مفتضح 

اند و مجلسي به ضعف  هيچ يك را صحيح ندانسته» دباقرمحم«تكرار شده است. هر دو 
  هر دو تصريح كرده است.

ل  وات حديثيكي از رچه توانسته به خدا و است كه هر» بيونس بن يعقو«او
نام دارد كه از ضعفا است. اين » احمد بن مهران«ديگري  پيامبر و امام دروغ بسته است و

كذّاب معروف  ت دوم را دو). رواي297و  157و  380ايم (ص  دو را قبالً معرّفي كرده
  اند. نقل كرده» محمد بن جمهور«و » معلي بن محمد«يعني 

اند. آية مذكور و آية  سورة جن كه در مكّه نازل شده بازي كرده 16در اين باب با آية 
   :چنين است 17

وِ ﴿
لَّ
َ
َ َتَقٰ سۡ ٱَوأ َ  ْ سۡ ٱُموا

َ
رِيَقِة َل ٓ َنٰ َقيۡ لطَّ ا َفۡ  ١٦ا ًء َغَدقٗ ُهم مَّ  رِۡض َوَمن ُيعۡ  فِيهِۚ  تَِنُهمۡ ّلِ

 ]١٧−١٦ :اجلن[  ﴾اا َصَعدٗ ُه َعَذابٗ لُكۡ يَسۡ  ۦرِ َرّبِهِ َعن ذِكۡ 
بي آان را با شينه ايراست و استوار] پايداري كنند، هرآو انس] بر اين راه [ اگر [جنّ«

كه از ياد پروردگارش  را در اين [نعمت] بيازماييم و هرفراوان سيراب سازيم تا آنان 
  ».وي برتابد او را به عذابي سخت درآوردر
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اام رِيَقةِ ٱ﴿مراد از  :امام فرموده :گويند وات كذّاب مير  ايمان به واليت علي ﴾لطَّ
  است و اوصيايي كه يكي بعد از ديگري از فرزندان او هستند.

آنكه چرا  ميان نبود. ديگر خالفت در وصايت و ازسخني كه در مكّه هيچدرحالي
َ َتَقٰ سۡ ٱ﴿ :ودهقرآن فرم َ  ْ رِيَقةِ ٱُموا استقاموا عىل اإليامن بَِعِيلٍّ وأوالده « :و نفرموده ﴾لطَّ
خدا هم تقيه كرده و طوري مطلب خود را بيان فرموده كه  ـنعوذباهللا  ـآيا  ?»املعصومني

و » يونس بن يعقوب«ز چند كذّاب از قبيل ج»مثالهما مقصود ازاو » د بن جمهورمحم 
  اند؟! نفهميده آيه را

  ة ومختلف المالئکةبوّ ة معدن العلم وشجرة النّ ئمّ باب أن األ -٨٩
هيچ يك را صحيح » د باقرمحم«در اين باب سه حديث مذكور است كه هر دو 

  را مرسل و مجهول شمرده است. 3را ضعيف و  2و  1اند و مجلسي حديث  ندانسته
ساز بود و مذهب  كه مذهب است» ابوالجارود زياد بن منذر«ل حديث اول ناق

او را لعن كرد و فرمود او  جاروديه (سرحوبيه) را او بنيان گذاشت. امام صادق
  كورباطن است.

ما  :هدامام از خود تعريف و تمجيد بسيار كرده و فرمو ،بنا به متن روايات اين باب
رّ خدا و ايم و مالئكه با ما رفت و آمد دارند و ما س ايم و محلّ رسالت درخت نبوت

: :مانت خدا و حرم بزرگتر خداييم و ما چنين و چنانيم. بايد گفتا خداي متعال  اوالً
   :فرموده
وٓ ﴿ َ تَُزكُّ نُفَسُكۡمۖ فَ

َ
عۡ  اْ أ

َ
َقٰٓ ٱلَُم بَِمِن ُهَو أ  ]٣٢ :النّجم[                          )1(﴾ تَّ

رهيزكاري كرده، داناتر كه پا به [احوال] هرخود را پاك نشماريد [و نستاييد] خد«
  ».است

                                                           
 كنند با لحن انتقادي ياد فرموده است. مي» نفس كيةتز«نيز از كساني كه  49آيه خدا در سوره نساء  -1
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خداوند از اينكه انسان  = ن تزكية املرء نفسه. مِ .هنی اهللا..« :نيز فرموده حضرت علي
فال « :و فرموده )28البالغه، نامة  (نهج ».خود را پاك شمارد [و بستايد] نهي فرموده است

 )216البالغه، خطبة   (نهج ».دمرا به مدح و تمجيد زيبا، ثناگويي نكني = تثنوا َعَيلَّ بجميل ثناء
 هنانا اهللا عن التّزكية« :و هنگامي كه از آن حضرت خواستند كه از خود سخن بگويد فرمود

  .)1(»خداوند ما را از خودستايي نهي فرموده است= 
إذا لقيتم املّداحني احثوا فی وجوههم « :كه پيامبر فرمودهاند شيعه وسنّي روايت كرده

تا چه رسد به  .)2(»ستايندگان برخورديد به صورتشان خاك بپاشيد هرگاه به = الّرتاب
  !اينكه مؤمن خودستايي نموده و از خود تعريف و تمجيد كند

از  ـبينيم  كه در ابواب كافي مي ـدر اين صورت چگونه ممكن است ائمه اين اندازه 
  خود تعريف و تمجيد كنند؟!

  

                                                           
 .178، ص 1الغارات ثقفي، ج  -1
 .1، حديث 132، ص 12ر. ك. وسائل الشيعة، ج » اباحني الّرت وجوه املّد  يفحثوا اُ «يا فرموده:  -2
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  سورة رعد 43تفسير آية 

  معرفي هشام بن الحكم
  سورة آل عمران 7توضيحي در بارة آية 
  معرفي خاندان فضّال

  فرقة واقفيه
  معرفي ابوهاشم داود جعفري

  توان به انبياء ديگر نسبت داد معجزة هر پيامبري را نمي
  ١٢٣  .............................................  قرآن در كرامت و معجزه و بيغ علم

 ١٤٥  ..........................................  ]»واجلهل العقل كتاب« ثياحاد ی هيبق[
  قول صدوق در بارة غلو
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  در بارة علم غيب» النقض«قول مؤلف 
  بقول شيخ طبرسي در بارة علم غي

  تأملي در قول جعفر سبحاني در بارة معجزات
  معرفي أحمد سياري

  معرفي معلي بن محمد
  معرفي حسن و شاء

  فرقة ناووسيه
  و خلفاي راشدين و اصحاب پيامبر علي

  تذكري در بارة اإلرشاد شيخ مفيد
  در بارة مشايخ كليني

  معرفي علي بن عبداهللا الخديجي
  معرفي احمد بن مهران

  محمد األشعريمعرفي حسين بن 
  دعاي چهارم صحيفة سجاديه

  در بارة غير شيعيان كالم امام صادق
  در بارة غير شيعيان كالم علي

  معرفي اسحاق بن عمار
  در بارة نزول آيات قرآن به صور گوناگون

  معرفي مفضل بن عمر
  معرفي حسن بن الجهم
  ماجراي كشتن ابوحنيفه
  معرفي عبيداهللا الدهقان

  175  ...................................................................................  العلم فضل كتاب

  ١٧٥  ..................................  هيعل واحلّث  طلبه ووجوب العلم فرض باب − ٢
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 ١٧٥  .........................................  العلامء وفضل وفضله العلم صفة باب − ٣
  معرفي معاويه بن عمار

  كالمي از مؤلف روضات الجنات
 ١٧٧  ...........................................................  النّاس أصناف باب − ٤

  اي به مسألة فدك اشاره
  »فئ«معناي 

  ١٧٨  ......................................................  واملتعلِّم العاملِ  ثواب باب − ٥

  ١٧٨  ................................................  ]»فدک« ی مسأله در خمترص تأمل[

  ١٨٤  .............................................................  العلامء صفة باب − ٦

  ١٨٤  ................................................................  العامل حق باب − ٧

 ١٨٤  ..............................................................  العلامء فقد باب − ٨
  معرفي ابن أبي عمير

  ١٨٥  .................................................  وصحبتهم العلامء جمالسة باب − ٩

  ١٨٦  ....................................................  وتذاكره العام سؤال باب −١٠

  ١٨٦  .............................................................  العلم بذل باب −١١

  ١٨٧  ..............................................  علم ريبغ القول عن النّهي باب −١٢

  ١٨٧  .....................................................  علم ريبغ عمل من باب −١٣

  ١٨٧  ..........................................................  العلم استعامل باب −١٤

  ١٨٨  ..............................................  به یواملباه علمهب املستأكل باب −١٥

 ١٨٨  ...............................  هيعل األمر ديوتشد العاملِ  یعل احلّجة لزوم باب −١٦
  در بارة پدر علي بن ابراهيم

  ١٩٠  ................................................................  النّوادر باب −١٧
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 ١٩٣  ................  بالكتب والّتمّسك الكتابة وفضل ثيواحلد الكتب ةيروا باب −١٨
  معرفي علي بن ابي حمزة بطائني

  يكي از علل ادعاي غيبت بزرگان دين
  معرفي زياد بن مروان القندي

  عيسيمعرفي عثمان بن 
  سورة توبه 105تا  94توضيح آية 

  در بارة جعل كتب حديث
 ٢٠٧  ................................................................  ديالّتقل باب −١٩

  در بارة اطاعت كوركورانه از علماي دين
 ٢١٠  ................................................  سييواملقا یوالّرأ البدع باب −٢٠

  حديثي كه بيانگر اوضاع كنوني ماست
  معرفي محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني

  معرفي يونس بن عبدالرحمن
  در بارة لعن مسلمين و رفتار ائمه با علماي أهل سنت

  معرفي هارون بن مسلم
  بن صدقه ةمعرفي مسعد

 تاجحي ما عيومج واحلرام احلالل من يشء سيل وإّنه والسنة كتابال یإل الرد باب −٢١
 ٢١٨  .......................................... سنة أو كتاب هيف جاء وقد إال هيإل الناس

  معرفي معلي بن خنيس
 ٢٢٣  ......................................................  ثياحلد اختالف باب −٢٢

  قيس و كتابشمعرفي سليم بن 
  معرفي حماد بن عيسي

  »وجاده«معناي 
  قول عبدالجليل قزويني در بارة ارتداد أصحاب
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  آوري قرآن در بارة جمع قول علي
  سخني در بارة نسخ أحاديث

  مطالبي در بارة تقيه
  معرفي حسين بن مختار
  »مةخذ ما خالف العا«مختصري در بارة قاعدة 

 ٢٤١  ............................................................  »هيّ تق« مسألة در یتأّمل
 ٢٤٩  ...............................................  است مرتبط باب نيا به كه یثياحاد

  معرفي سوسي بن أشيم
  سورة صاد 40تا  35توضيح آيات 

  معرفي احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
  »نفر«ارة آية توضيحي در ب

  ٢٦٧  ..........................................  الكتاب وشواهد الّسنّةب األخذ باب −٢٣

  273  .....................................................................................  ]ديالتوح كتاب[

 ٢٧٣  ..........................................  املحدث إثباتو العامل حدوث باب −٢٤
  قول سيد مرتضي در بارة كليني

  بوسيدن دست بزرگان
 ٢٧٦  .................................................  يشء بأّنه القول إطالق باب −٢٥

  تذكري در بارة إسناد حديث به بزرگان دين
 ٢٧٧  ......................................................  به إال عرفي ال أّنه باب −٢٦

  معرفي صفوان بن يحيي
  ٢٧٩  ............................................................  املعرفة یأدن باب −٢٧

  ٢٧٩  .................................................................  املعبود باب −٢٨

  ٢٨٠  .........................................................  واملكان الكون باب −٢٩
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  ٢٨١  .................................................................  النِّسبة باب −٣٠

  ٢٨٤  ............................................  ةيّ فيالك يف الكالم عن النّهي باب −٣١

 ٢٨٥  ........................................................  ةيالّرؤ إبطال  يف باب −٣٢
  معرفي احمد بن اسحاق

 ٢٨٧  ..........................  یتعال نفسه به وصف ما ريبغ الّصفة عن النّهي باب −٣٣
  معرفي بكر بن صالح

  يكي از اشكاالت مجلسي در قبول و رد روايات
  ٢٩٠  .............................................  والصورة اجلسم عن النّهي باب −٣٤

  ٢٩١  .........................................................  الّذات صفات باب −٣٥

  ٢٩٢  ..............................................  األّول الباب من وهو آخر باب −٣٦

  ٢٩٢  ......................  الفعل صفات وسائر الفعل صفات من أهنا اإلراده باب −٣٧

 ٢٩٢  .......................................................  األسامء حدوث باب −٣٨
  معرفي حسن بن علي بن عثمان

  ٢٩٤  ................................................  واشتقاهتا األسامء معاين باب −٣٩

 حتت التي املعاين نيب ما الفرق وهو ادةيز هيف أنّ  إال األّول الباب من وهو آخر باب −٤٠
  ٢٩٨  ....................................................... نياملخلوق وأسامء اهللا أسامء

 ٢٩٨  ..........................................................  الّصمد ليتأو باب −٤١
  معرفي محمد بن الوليد الشباب الصيرفي

  معرفي جابر بن يزيد الجعفي
  رفي عمرو بن شمرمع
 ٣٠٠  ......................................................  واالنتقال احلركة باب −٤٢

  معرفي علي بن عباس الخراذيني
  معرفي يعقوب بن يزيد
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  معرفي حسين بن سعيد
 ٣٠٣  .....................................................  یالكرس و العرش باب −٤٣

  اي از مرويات ربعي بن عبداهللا نمونه
  معرفي محمد بن فضيل

  ٣٠٦  .................................................................  الّروح باب −٤٤

  ٣٠٧  ........................................................  ديالّتوح جوامع باب −٤٥

 ٣٠٧  ................................................................  النّوادر باب −٤٦
  »وجه اهللا«بارة در قول علي

  هايي از روايات او و نمونه» محمد بن سنان«بارة قول شيخ مفيد در
  بارة مخالفين خوددر قول علي

  معرفي حمزه بن عقبه
  اي به زيارت عاشورا اشاره

  ونسي 74زخرف و آية  87توضيح آية 
  معرفي محمد بن اسماعيل بن بزيع

  معرفي منصور بن يونس
  معرفي محمد بن جمهور العمي
  آيا خدا باب و حجاب دارد؟

  سورة مائده 55توضيح آية 
  ٣٢٤  ..................................................................  البداء باب −٤٧

 ٣٥٠  .......................  بسبعة إال واألرض الّسامء یف يشء كوني ال أّنه يف باب −٤٨
  معرفي حسن بن محبوب

  نوربودن قرآن
  در قرآن» امام«معاني 

  سورة إسراء 71توضيح آية 
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  »اصحاب إجماع«بارة تذكري در
  »عبداهللا بن سنان«معرفي 

  ٣٥١  ........................................................  واإلرادة ئةياملش باب −٤٩

 ٣٥٣  .....................................................  واالختبار االبتالء باب −٥٠
  معرفي فتح بن يزيد الجرجاني

 ٣٥٣  .......................................................  والّشقاء الّسعادة باب −٥١
  معرفي منصور بن حازم

  سورة أنعام 75توضيح آية 
  بودن قرآن امام

  مالصدرا و تحميل رأي به آية قرآن
  معرفي شعيب عقرقوفي

 ٣٦٧  ...........................................................  والّرشّ  رياخل باب −٥٢
  »گلشن قدس«ابياتي از كتاب 

 ٣٧٠  ....................................... نياألمر نيب األمر و والقدر اجلرب باب −٥٣
  معرفي صالح بن سهل

 ٣٧٢  ............................................................  االستطاعة باب −٥٤
  معرفي علي بن محمد القاساني

  ٣٧٣  ..........................................  احلّجة ولزوم فيوالّتعر انيالب باب −٥٥

 ٣٧٤  ..............................................  عباده عىل احلّجة اختالف باب −٥٦
  معرفي محمد بن جعفر عون األسدي

  »صحيح بخاري«با » كافي«عدم ارتباط روايات با عنوان باب و مقايسة 
  ٣٧٧  ..................................................  خلقه یعل اهللا حجج باب −٥٧

 ٣٧٧  .............................................  عّزوجّل  اهللا من أّهنا ةياهلدا باب −٥٨



   
 

 

548 

  »لحجةكتاب ا«بارة سخني در

  379  ........................................................................................  ]الحجه كتاب[

 ٣٧٩  ...................................................  احلّجة إىل االضطرار باب −٥٩
  معرفي يونس بن يعقوب

  پاسخ به شبهة هشام بن الحكم
  پاسخ به شبهة أحول

 ٣٨٩  ..................................................  أئّمه تيّ مظلوم ی باره در یتذّكر
  »مؤمن الطاق«آشنايي با أحوال (= محمد بن علي بن نعمان) معروف به 

 ٣٩٤  ...................................  ‡ واألئّمة والّرسل اءياألنب طبقات باب −٦٠
  سورة بقره 124توضيح آية 

  شود؟ يا به امام وحي ميآ
  معرفي زيد الشحام

ث والنّبيّ  الّرسول نيب الفرق باب −٦١  ٤٠٦  .....................................  واملحدَّ
  معرفي علي بن حسان

 ٤١٣  .................................  بإمام إال خلقه یعل هللا التقوم احلّجة أنّ  باب −٦٢
  معرفي داود بن كثير الرقي

 ٤١٥  ............................................  حجة من ختلو ال األرض أن باب −٦٣
  معرفي حسين بن أبي العالء

  ٤١٧  ...................  احلّجة أحدمها لكان رجالن إال األرض يف بقي مل لو أّنه باب −٦٤

 ٤١٨  .................................................  هيإل والّردّ  اإلمام معرفة باب −٦٥
  بن أورمه محمدمعرفي 

 ٤٢٣  .....................................................  األئّمة طاعة فرض باب −٦٦
  بارة كتاب و سنتدر قول علي



   
  

 

549 

  معرفي قاسم بن محمد الجوهري
  سورة مائده 55توضيح آية 
  سورة نساء 59توضيح آية 

  معرفي صالح بن السندي
 ٤٣٩  ..............................  خلقه عىل عّزوجّل  اهللا شهداء األئّمة أنّ  يف باب −٦٧

  اند؟ يا پيامبر و امام شاهد و ناظر أعمال مردمآ
 ٤٤١  ................................................  اهلداة هم ‡األئّمة أنّ  باب −٦٨

  هادي و منذربودن پيامبر و امام
 ٤٤٣  ................................  علمه وخزنة اهللا أمر والة ‡األئّمة أن باب −٦٩

  معرفي عبدالرحمن بن كثير الهاشمي
  معرفي محمد بن خالد برقي

  اند؟ آيا ائمة خود را خازن علم إلهي معرفي كرده
  معرفي عمركي

  تأملي در نطق درخت
  ٤٥٤  .......  ؤتىي منها تيالّ  وأبوابه أرضه يف عّزوجّل  اهللا خلفاء ‡ األئّمة أنّ  باب −٧٠

 ٤٥٥  ..........................................................  است? اهللا  فهيخل آدم ايآ
  سورة نور 55توضيح آية 

 ٤٦٤  .........................................  عّزوجّل  نوراهللا ‡ األئّمة أنّ  باب −٧١
  سورة أعراف 157توضيح آية 

  معرفي عبداهللا بن قاسم البصري
  بارة مرگدر قول علي

  معرفي عبداهللا بن عبدالرحمن األصم
  معرفي محمد بن حسن شمون

  معرفي حسين بن عبداهللا
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 ٤٧٢  .......................................  األرض أركان هم ‡ األئّمة أن باب −٧٢
  معرفي سعيد األعرج

  ٤٧٣  ......................................  وصفاته اإلمام فضل يف جامع نادر باب −٧٣

عّزوجّل  اهللا ذكرهم نياّلذ املحسودون النّاس وهم األمر والة ‡ األئّمة أنّ  باب −٧٤
  ..................................................................................  ٤٧٦ 

  العلجي هيمعرفي بريد بن معاو
  ٤٧٧  ............  كتابه يف عّزوجّل  اهللا ذكرها اّلتي العالمات هم ‡ األئّمة أنّ  باب −٧٥

 ٤٧٩  ..............  ‡ األئّمة هم كتابه يف عّزوجّل  اهللا اذكره اّلتي اتياآل أنّ  باب −٧٦
  معرفي احمد بن محمد بن عبداهللا
  معرفي احمد بن هالل العبرتائي

 ٤٨٢  .............  ‡األئّمة مع الَكون ِمنَ  صورسوله عّزوجّل  اهللا َفَرَض  ما باب −٧٧
  معرفي موسي بن سعدان

  معرفي عبداهللا بن قاسم الحضرمي الكوفي
  معرفي حسن بن زياد

 ٤٨٦  ...............  ‡ األئّمة هم بسؤاهلم اخللق اهللا أمر نيالذ الّذكر أهل أن باب −٧٨
  سورة زخرف 44سورة نحل و آية  43توضيح آية 

  ٥٠٤  ...................  ‡ األئّمة هم بالعلم كتابه يف تعاىل اهللا وصفه من أنّ  باب −٧٩

 ٥٠٦  ..................................  ‡ األئّمة هم العلم يف نيالّراسخ أن باب −٨٠
  عمران سورة آل 7توضيح آية 

  ٥١٩  ............................  صدورهم يف وُأثبَِت  العلم أوتوا قد األئمة أنّ  باب −٨١

  ٥٢٠  ............  ‡ األئّمة هم كتابه وأورثهم عباده من اهللا اصطفاه من أنّ  يف باب −٨٢

  ٥٢٣  ......  الّنار إىل دعوي وإمام اهللا إىل دعوي إمام: إمامان اهللا كتاب يف األئّمة أنّ  باب −٨٣

 ٥٢٣  ..................................................  لإلمام ديهي القرآن أنّ  باب −٨٤
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  اي از روايات موسي بن أكيل النميري مونهن
 ٥٢٦  ..................  ‡ األئّمة كتابه يف عّزوجّل  اهللا ذكرها اّلتي النّعمة أنّ  باب −٨٥

  معرفي سعد اإلسكاف
 هميف ليوالّسب ‡ األئّمة هم كتابه يف تعاىل اهللا مذكره نياّلذ نياملتوّسم أنّ  باب −٨٦
 ٥٢٨  ............................................................................  ميمق

  اند اي از قرآن استفاده كرده اشكال عمومي أغلب رواياتي كه به آيه
  وستانيمعرفي سلمه بن الخطاب البرا

  معرفي محمد بن أسلم
  ٥٣٣  ............................  ‡ واألئّمة صالنّبي یعل األعامل عرض باب −٨٧

  ٥٣٥  ...............  یّ عل ةيوال هايعل اإلستقامة یَعلَ  ُحثَّ  اّلتي قيالّطر أن باب −٨٨

 ٥٣٦  ...................  املالئكة وخمتلف النّبّوة شجرةو العلم معدن األئّمة أن باب −٨٩
  تعريف و تمجيد أئمه از خود

  
  
  


