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 ٩٢٣  ....................................  باب مولد أبی حممد احلسن بن علّی  −١٨١
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باب فی أّنه إذا قيل فی الّرجل شیء فلم يكن و كان فی ولده او ولد ولده فاّنـه هـو  −١٨٤
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 ٩٨٠  ...............  باب الفیء و االنفال و تفسري اخلمس و حدوده و ما جيب فيه −١٨٧
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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 
رافات و أئمه و پيشوايان هدايت مؤمن و معتقد واز أئمه و رؤساي كفر و شرك و خ

  .ظلم و ضاللت منزجر و بيزار است
اينجانب تقريبا چهل سال است كه از علماي طراز اول و مجتهدين ديني و مراجع 
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
نگارنده از دوران جواني از انحطاط و ذلت و تفرق مسلمين افسرده و در رنج بوده 

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

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

  

ــا     ــاني م ــارة پريش ــه چ ــوس ك  افس
  

 اند در دست كساني است كه پنداشته
  

ــا    ــي م ــه ويران ــادي خــويش را ب  آب
  

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

چون و چرا پذيرفته شود و عيوب و نقص ايشان ظاهر نگردد و مخفي  وخرافاتشان بي
  .و ناديده بماند

الزم است در اينجا تأكيد كنم كه از تأليف اين كتاب به هيچ وجه قصد دفاع و 
ا ساير مذاهب نيز البته جانبداري از هيچ يك از مذاهب فقهي عالم اسالم را ندارم، زير
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به منظور خدمت به برادران  امابا اختالف مراتب، خالي از خرافات و اشتباه نيستند، 
شيعي خود، در اين اوراق از ميان مذاهب، مذهب جعفري اثناعشري را كه به قول 

بيت گرامي رسول  اهلرهروانش بهترين مذهب است و پيروان آن ادعاي پيروي از 
ام، مورد  و اينجانب نيز سالها در همين مذهب تحصيل و تحقيق كرده را دارند اهللا

تدقيق و تأمل قرار داده و آن را براي بررسي انتخاب كرده و به بهترين و مهمترين 
ام  كتاب اين مذهب يعني اصول كافي تأليف ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني پرداخته

ر بسياري از موارد مغاير با قرآن و چنانكه مالحظه خواهيد كرد، ما اين كتاب را د
ن را با قواعد عقلي نيز موافق آكريم و مملو از خرافات يافته و در مواردي مطالب 

وقتي اين كتاب با آن همه تعريف و تمجيدهاي طرفدارانش چنين باشد، . بينيم نمي
  !كتب ديگر چگونه خواهد بود؟

آوريم، مانند  ايم، مي ز پرسيدهرخود نيديگ در اين اوراق نيز سؤاالتي را كه در كتب
 هستيد  تعالي براي مسلمين صدر اسالم اصول ديني را كه شما قائل  اينكه چرا خداي

صريحا بيان نكرده و نفرموده عدل از اصول دين يا مذهب است تا اينكه پس از چند 
  را جزو اصول دين قلمداد كنند؟» عدل«قرن علماي اماميه در مقابل اشاعره، 

دانستند، اصل دين  سازان، أئمة بزرگوار را كه خود را تابع دين مي  بچرا مذه
الي كه أبواألئمه حضرت حدانند، در  شمرده و عدم ايمان به امام را ضاللت مي

شهدک و كفی بک شهيدا أنی أشهد أاللهم إنی « :كرد در دعاي خويش عرض مي علي
ی رشعت له دينی و أن الكتاب الذی نبيی وأن الدين الذ  أنک أنت ربی و أن رسولک حممدا

گيرم و كافي است كه خودت گواه باشي كه  پروردگارا تو را گواه مي » أنزل إليه إمامی
پيامبرم و ديني كه  ات محمد دهم كه همانا تو پروردگارم و فرستاده من شهادت مي

» ي من استاي دينم و كتابي كه بر او نازل گرديده امام و پيشوا باري او تشريع فرموده
دانست و اصال  و خود را نه اصل دين و نه فرع دين مي) 63الصحيفه العلويه، دعاي (

  .به اصل امامت اشاره نفرموده است
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يا ايمان به فرزندانش  ايمان به خودش و آيا اصول و فروع دين حضرت علي
ي پيروي نبوده آيا اصول دين امام با مأموم فرق دارد؟ آيا اينان كه ادعا ربوده و اگ

  اند؟ ومحبت نسبت به او را دارند، چرا براي خود مذهبي تراشيده علي
ام يا اينكه دكانداران به نام  ادعا كرده كه من مذهبي آورده آيا واقعا امام صادق

  اند؟ آن بزرگوار، مذهبي ساخته
آيا دين خدا يك دين و يك راه و يك مسلك است يا صد مذهب و مسلك 

  گذارند؟ انگيز و مذاهب را كنار نمي ي مذهبي اين نامهاي تفرقهباشد؟ چرا علما مي
 :نقل شده كه فرمود از امام صادق» كافي«بينيم كه در همين  عالوه بر اين مي

كفوا عن الناس و اليقول ... ما لكم و للناس كفوا عن الناس والتدعوا أحدا إلی أمركم «
ردم چه كار، از مردم دست برداريد شما را به م=  ...أحدكم أخی و ابن عمی و جاری 

بر [از مردم دست برداريد و هيچ يك از شما ... وكسي را به مرام خود دعوت نكنيد 
ولي . »1...نگويد اين برادرم يا پسرعمويم يا همساية من است ] اثر دلسوزي و يا عالقه

راه نان كنند و از ين  دعوت مي ، مردم را به مذهب شيعهباي به نام مروجين مذه عده
خورند و خصوصا پس از انقالب اموال فراوان در راه دعوت مسلمانان و  مي

  !كنند غيرمسلمانان به مذهب تشيع، خرج مي
ام، زيرا بسياري از اقوام داراي بتي مخصوص به  شكني داشته در اين كتاب قصد بت

 انسان هياين بت گاهي سنگ است وگاهي حيوان و گاهي شجر و گا. باشند خود مي
و البته هر چه انسان را از مسير عقل و تحيق منحرف سازد و ... و گاهي هواي نفس و 

  .توان آن را بت ناميد ، مي2تعصب آورد

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

 .، حديث دوم»باب ترك دعاء الناس«
  : در مذمت تعصب روايات زيادي داريم از جمله -2
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كتاب اصول كافي كه بسياري از مطالب و مندرجات آن ضدعقل و قرآن است نيز 
اينك بتي است كه عده اي مطالب آن را همچون وحي إلهي دانست، بلكه عمال بيش 

را » كليني«پردازند و اگر كتاب وحي را كافي ندانند، كتاب  كتاب إلهي به آن مياز 
ورزند و به  دانند و در مورد مطالب آن تعصب مي عمل و نيل به سعادت كافي مي براي

اند، بدون آنكه خود بدون تعصب، بررسي و  پيروي كساني كه از آن تمجيد كرده
  !! اند هادهتحقيق كنند، به مطالب اين كتاب گردن ن

دانيم كه  ايم و بر عهدة خود مي را مورد تحقيق و تدقيق قرار داده» كافي«ما كتاب 
اعالم كنيم اين كتاب داراي ضد و نقيض و خرافات فراوان و مطالب مخالف قرآن 

، تأليف حاضر را به خوانندگان گرامي تقديم »اصول كافي«است، لذا به منظور نقد 
  .نماييم مي

جو به خود آيند وقدري بدون تعصب و  دم متدين و منصفان حقاميد است مر
  .يشه كند و موانع حصول عقيدة صحيح و ترقي را از ميان بردارنددپيشداوري، ان

شدن حقائق دين مبين و دفع خرافات، كتبي  مخفي نماند كه اينجانب براي روشن
قرآن و بررسي  و تابشي از راز جمله درسي از واليت وخرافات وفور در زيارات قبو

كتاب حاضر را تأليف كرده و هدفم كسب رضاي حق و ... علمي در احاديث مهدي و 
                                                                                                                                                

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

  .فرمايد جاهليت محشور مي
هر كه تعصب ورزد ويا برايش  »من تعصب أوتعصب له خلع ربقة اإليامن من عنقه«: فرمود اما صادق

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

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

گريزي نبود، پس بايد تعصب شما در صفات نيكو و افعال ستوده  اگر از تعصب» حماسن االمور االفعال و
 ).199ص /  2ج / سفينة البحار (» و امور خير باشد
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انجام وظيفة شرعي وخدمت به برادران ديني و نجات ايشان بود، اما متأسفانه 
زنند، از چاپ و نشر آنها  متصديان امور كه دم از اسالم ناب وآزادي و روشنفكري مي

راي أخذ اجازة چاپ به متصديان مربوطه مراجعه كردم و حتي خودم ب! ممانعت كردند
گفتم اگر در اين كتاب اشكالي داريد و چيزي مخالف واقع و برخالف اصول االم 

ايم كه جواب امثال  ايد، بگوييد تا اصالح كنم،اما در جوابم گفتند ما انقالب نكرده ديده
. معامله كردند من باو با كمال بغض و عداوت و تعصب و جهالت !! شما را بدهيم

حتي به جرم تأليف اينگونه كتب مورد سوءقصد قرار گرفته و چند بار زنداني و تبعيد 
و بارها بازداشت و بازجويي شده و مورد توهين و ناسزا و آزار بسيار قرار گرفتم و 

اند كه اين اندازه آشفته و  اي يافته دانستم كه خُرافيون در اين كتب، خير و فايده
اند و حتّي از قتل اينجانب ابائي ندارند، از اين رو پس از سومين زندان  ناك شدهغضب

شدن از اقامة نماز جمعه در منزل و ايراد سخنراني و تشكيل  و ممنوع و محروم
، »عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد«كه  جلسات تفسير قرآن براي مردم، از آنجا

رصتي به دست آيد تا الأقلّ قلم اين همين محدوديت و محروميت سبب شد كه ف
نظر و تنقيح برخي از  حقير ساكت نمانده و تقيه نكند و در اين مدت، به تجديد

تأليفات خود، از جمله همين كتاب كه آن را بسيار عجوالنه و با يأس از بيداري مردم 
تأليف كرده بودم و نقص و كمبود بسيار داشت پرداختم و در آن، در حد توان 
اصالحاتي كرده و تغييراتي دادم و تفاصيل و توضيحاتي نيز بر مطالبش افزودم و 
شمارة آيات قرآن و ترجمة فارسي آيات يا عبارات عربي را كه ترجمه نشده بود، 

چنين در مواردي، مذاكرات ماضافه و برخي اشتباهات خود را نيز اصالح كردم، ه
ان را ذكر كنم، آوردم و در برخي از موارد آنكه نامش خود را با بعضي از خرافيون، بي

چسبد، اشاره كرده  نيز به توجيهات بارده كه حتّي بهزور ده من سريش، به مطلب نمي
اند از اباطيل مذكور در كافي  ام تا خوانندة محترم بداند كه برخي با چه تعصبي خواسته

به نظر . اند، دفاع كنند بستهكذّاب به ائمة بزرگوار  يانو يا در واقع از تهمتهايي كه روا
ديگر ! است دهدل ش  نمايان است كه موجب گمراهي مردم ساده ما تعصب اين عالم
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آنكه مقداري از مطالب تحرير اول كتاب خرافات وفور در زيارات قبور را كه براي 
عالوه بر اين نام منابعي كه مورد . نمود، به اين كتاب نقل كردم اين تأليف مناسبتر مي

استفادة نگارنده بوده و در تحرير اول اين كتاب نسبت به ذكر و معرّفي آنها قصور 
خصوصاً . ام بر اين بنده حقّ دارند، آورده – أيدهم اهللا تعالی –شده بود و مؤلّفين آنها 

واليت و «مربوط به مسألة » كتاب الحجه«يعني » كافي«چون قسمت أعظم جلد اول 
از كتاب شريف » كافي«اين بخش  نتحليل و بررسي روايا راست، از اين رو د» امامت

بهرة فراوان  ):(»قلمداران«تأليف استاد » شاهراه اتحاد يا بررسي نصوص امامت«
ثار و عالوه بر آن در تحرير جديد اين تأليف به كتاب الموضوعات في اآل. ام برده
  .ام استناد كرده كه به قلم يكي از علماي مشهور لبنان است، نيز بسيار خباراال

كردم با خبر شدم كه  ناگفته نماند هنگامي كه اين كتاب را اصالح و تهذيب مي
با تحقيق و » بحاراألنوار«يكي از علما به نام شيخ محمدباقر بهبودي كه چاپ جديد 

نيز از تأليفات اوست، كتابي به نام  »احلديث ةمعرف«تعليق وي به طبع رسيده و كتاب 
به چاپ » لبنان«در » من سلسلة صحاح األحاديث عند الشيعة اإلمامّيةصحيح الكافی, «

رسانده، نظر ايشان را نيز در كتاب خود آوردم ولي الزم است ذكر كنم كه كتاب وي 
خواست ترجمة  نيز با مخالفت دكانداران خرافات روبرو شده و هنگامي كه ايشان مي

ي از معممين هياهو كرده و او را فارسي كتاب خود را در ايران منتشر سازد، تعداد
چاپ كند تا عوام گمان كنند كه وي » گزيدة كافي«مجبور ساختند كه كتابش را با نام 

لع نشوند كه وي بقية طصرفا از ميان روايات كافي، احاديثي را گلچين كرده و م
  !!داند احاديث كافي را صحيح نمي

ون متعصب روبرو شود، وقتي ايشان با مزاحمت و اعتراض و مخالفت خرافي
مسلما ملّاهاي مستبد اجازة چاپ و نشر كتاب حاضر را نخواهند داد و به هر قيمت 

ولي نگارنده به فضل و رحمت . مانع از آشنايي مردم با مطالب كتاب ما خواهند شد
عظماي الهي اميدوارم و مطمئنم كه چون اين كتاب را براي رضاي خدا وبيداري امت 
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تعالي وسائل نشر آن را خود فراهم فرموده و موانع را برطرف  ، حقام اسالم نوشته
  .خواهد ساخت

پيش از ختم كالم الزم است كه خوانندة محترم بداند متن مورد مطالعة ما از كافي، 
نسخة هشت جلدي آن و طبع مؤسسة دارالكتب االسالميه است كه توسط آقاي علي 

اين . محفوظ بر آن مقدمه، نگاشته استاكبر غفاري تصحيح گرديده وآقاي حسينعلي 
نسخه چنانكه در صفحة يك كتاب آمده، با هفت نسخة معتبر مقابله ومقايسه شده و 

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

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

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

  .است
المذهب و  اي منافق و مجهول ف ما از نوشتن اين مختصر آن است كه عدههد

هرچه خواستند به  بيت 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 

ديث جعل كردند و جعلياتشان به اسالم و انحطاط و تفرقة مسلمين بوده به عنوان ح
اي از خرافات  كتب حديث و روايت راه يافت و بدين ترتيب اسالم عزيز را مجموعه

و موهومات وتملق وچاپلوسي از بزرگان اسالم معرفي نموده و مردم را به بهانة ذكر 
كرامات و معجزات و فضائل بزرگان دين از اصل ديانت و از قرآنكريم دور كردند و 

خبر نگاه داشته و آنان را به تعظيم و تمجيد پيغمبر و امام  عارف اسالم و قرآن بياز م
حساب و  مشغول و اغفال نمودند و براي رفتن سرقبور و مزارها، ثوابها و أجرهاي بي

غلوآميز به دور از قضاوت عقل و قرآن وسيرة قطعي پيامبر قائل شدند و مردم را به 
دين و دنياي آنان را ربودند و به نام دين، خرافات  كارهاي بيهوده سرگرم نموده و
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 اخبارعالقه داشته ودر پي ترويج  مؤلفين شيعه نيز چون به آل محمد. عرضه كردند
ي در كتب خود گردآوردند، به ويژه اخبارايشان بودند ازهر كس اعم از ثقه و غيرثقه 

زيرا به حكومت  سنت بوده است، اهلي كه برخالف خلفا و خصوصاً برخالف اخبار
اند به هر وسيلة ممكن آنان را بكوبند  عباس بدبين و با آنان مخالف بودند، خواسته بني

مؤلفين بعدي . و نظر مردم را از آنان بگردانند و در مقابل آنان مذهبي بزرگ بسازند
» تسامح در أدلة سنن«اند و گاهي به تبعيت از اصل  به حسن ظني كه به سابقين داشته

اند و برخي از  و ديگر به متن و سند احاديث توجه عميق نكردهاند  آنان را آورده اخبار
علماي آگاه نيز متأسفانه سكوت كرده و نه تنها مخالفت نكردند بلكه با سكوت 

  !!خويش بسياري از انحرافات را به طور ضمني تأييد كردند
و مستدل داده و  خواهم يا جواب منطقي در خاتمه از آخوندها و علماي مذهبي مي

يا اگر جوابي ندارند، مانع تحقيق وتدبر مردم نشوند و به مغالطه و سفسطه يا تفسيق 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 
إن أريد إال اإلصالح ما استطعت و  .دين مبين و آيين نوراني اسالم به درستي آشنا شوند

 .و السالم علی من اتبع اهلدی. ما توفيقی إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب
  

ره يعه املطهّ ضا  :خادم الرشّ   )برقعی(سيد ابوالفضل ابن الرّ
  



 

  مقدمه

در زمان . كند بدان كه اسالم ديني است إلهي كه مردم را به وحدت و اتحاد دعوت مي
و مدتي پس از رحلت آن عزيز، مسلمين متحد بودند و خوشبختانه  م  اكرپيغمبر 

شناختند و نامي از  نامي غير از اسالم و مسلمان نداشتند و كتاب هدايتي جز قرآن نمي
مذاهب مختلف و تأليفات مذهبي در ميان نبود و مؤمنين فقط قرآن را حجت و ماية 

 1*»هدي للمتقين«د كه اين كتاب إلهي دانستند، زيرا در قرآن خوانده بودن هدايت مي
  است و 
 χ Î) “y‰èδ «!$# uθ èδ 3“y‰çλù; $# 3   ) ۱۲۰/ البقره(  
  .»هدايت خدا است كه هدايت است] منحصرا[همانا «

هر  »من طلب اهلداية من غري القرآن أضله اهللا« :فرموده دانستند كه رسول خدا و مي
  .»را به گمراهي واگذاردكه هدايت را در غير قرآن بجويد، خدا او 

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

ي به نام دين پيدا شد و اشخاصي به نام اخبارمتأسفانه پس از گذشت يك دو قرن، 
يا از قول بزرگان اسالم آوردند  رمحدث يا مفسر ظهور كردند و مطالبي از قول پيامب

نماياني پيدا شدند كه   كم علما يا در واقع عالم و مردم به سوي ايشان جلب شدند، كم
اما خوشبختانه قرآن از پيش، . و احاديث خود موجب اختالف و تفرقه شدند اخباربا 

   :اين مشكل را معرفي كرده و در اين مورد فرموده بود

 tβ%x. â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe±u;ãΒ t⎦⎪Í‘É‹ΨãΒuρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγyètΒ 

|=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠÏù 4 $ tΒ uρ y#n= tG ÷z$# ÏμŠ Ïù ω Î) 

t⎦⎪Ï% ©!$# çνθ è?ρ é& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ÞΟßγ ø?u™!% ỳ àM≈oΨ Éit6 ø9$# $JŠøó t/ óΟßγ oΨ ÷ t/ (   ) ۲۱۳/ البقره(  

                                                           
 ).2/البقره . (براي پرهيزكاران هدايت است* 
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] به مردم[مردم امتي يگانه بودند، خداوند پيامبران را براي بشارت و هشدار «
برانگيخت و با ايشان كتاب را به حق نازل فرمود تا كتاب ميان مردم در آنچه 

اما كساني كه كتاب برآنان نازل شده بود پس از اينكه . كند حكم نمايد اختالف مي
جز به سبب ظلم و حسد در ميان خويش، در آن اختالف  آيات روشن بر ايشان آمد

  .»نكردند
   :و نيز فرموده

  ¨βÎ) š⎥⎪Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$# 3 $ tΒ uρ y#n= tF÷z$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ωÎ) .⎯ÏΒ 

Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝèδu™!% y` ÞΟù= Ïè ø9$# $ J‹øó t/ óΟßγ oΨ ÷ t/ 3   ) ۱۹/ آل عمران(  
نزد خدا اسالم است و آنان كه اين كتاب به ايشان داده شد در آن  همانا دين،«

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

   :و فرموده
 $ yϑ sù (#þθ àn= tG ÷z$# ω Î) .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ãΝèδ u™!% ỳ ÞΟù= Ïè ø9$# $ JŠøó t/ óΟßγ oΨ ÷ t/ 4   

  )۱۷/ اجلاثیه (  
به سبب ظلم و حسد در ميان خويش، اختالف نكردند مگر پس از آنكه دانش بر «

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

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

حق متعال براي اتمام حجت و راهنمايي . ياد كرده است »بغيا بينهم«از آن تحت عنوان
نمايان را روشن كرده تا مردم فريب  طالبان هدايت و مردم منصف، وضع اينگونه عالم

   :آنان را نخورند، از اين رو دربارة آنان فرموده
 ¨βÎ)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ àn= tF÷z$# ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ’ Å∀s9 ¥−$ s)Ï© 7‰‹Ïè t/   ) ۱۷۶/ البقره(  
  .»بسيار دوراند] از حق[آنان كه در اين كتاب اختالف كردند «
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تعالي براي رفع اختالف قرآن را داور و حكم قرار داده و فرموده  همچنين خداي
   :مودهچنانكه فر. براي رفع فساد و اختالف به كتاب الهي رجوع شود

 $ tΒ uρ ÷Λä⎢øn= tG ÷z$# ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ &™ó©x« ÿ…çμ ßϑ õ3ßssù ’ n< Î) «!$# 4   ) ۱۰/ الشوری(  
  .»آنچه كه در آن اختالف كرديد، پس حكم آن به سوي خداست«

   :و نيز فرموده
 βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ   ) ۵۹/ النساء(  
  .»ازعه كدردي پس آن را به خدا و پيامبر بازگردانيداگر در چيزي من«

إنا مل نحكم الرجال و إنام « :دربارة اين آيه فرموده حضرت اميرالمؤمنين علي
همانا ما  »فرده الی اهللا أن نحكم بكتابه و رده إلی الرسول أن نأخذ بسنّته ...... حكمنا القرآن 

] يعني[ارجاع به خدا...... م ساختيم مردم را به داوري نگرفتيم و فقط قرآن را حكَ
اينكه سنت آن ] يعني[اينكه به آيات محكم الهي مراجعه كنيم و ارجاع به رسول 

فالرد الی اهللا األخذ بمحكم كتابه و الرد الی الرسول « :ونيز فرموده» 1حضرت را بگيريم
 حكم كتاب خدا وارجاع به پروردگار همان أخذ آيات م »األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة

اع به رسول همان گرفتن سنّت و روش پيامبر است كه جامع بوده و تفرقه جار
فرماييد كه حضرت نفرموده به حديث مراجعه فرماييد زيرا در  مالحظه مي» 2نياورد

است  اكرم  زمان حضرتش كتب حديث وجود نداشت بلكه منظور سنت قطعية پيامبر 
  .كه مقبول همة مسلمين است

اند، در اختالفات خود با ديگر مذاهب  سفانه علماي ما كه ايجاد اختالف كردهمتأ
كنند بلكه بيشتر به احاديث مذهب خود متكي بوده  اسالمي غالبا به قرآن مراجعه نمي

در همين كتاب كافي، باب الرد الي الكتاب و السنة . كنند و طبعاً اختالف را شديدتر مي
چيز را به كتاب خدا ارجاع كنيد، اما عجيب است كه گويد همه  ي هست كه مياخبار

                                                           
 .125البالغه، خطبه  نهج -1
 .53البالغه، مكتوب  نهج -2
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، آن چنانكه بايد و شايد مورد توجه علماء نيست و در بسياري از اخباراتّفاقاً اينگونه 
  !!موارد برخالف ادعايشان عمالً بدان ملتزم نيستند

نگارنده براي رضاي خدا و انجام وظيفه و رفع اختالف و دعوت به وحدت و 
ين و زدودن بغض و شقاق و نفاق و تبيين راه اتّحاد، اين كتاب را نوشتم اتّحاد مسلم

مجعوله در كتب  اخبارتا نشان دهم كه اختالفات مذهبي در درجة اول به واسطة 
مذهبان ما  و براي هم 1پنداريم خودمان كه ما آنها را حجت ديني مي متداول در بين

منشأ اختالف و موجد خرافات و  اخبارشود، به وجود آمده و همين  كافي خوانده مي
باعث گمراهي ما شده است از اين رو دانشمندان ما بايد خيرخواهي و احساس 

را با دو حجت الهي يعني قرآن وعقل، بيان نموده و  اخبارمسؤوليت كرده وتضاد اين 
ل و موجود در كتب معتبرة ما ضد قرآن و مخالف عق اخباره اكثر كبه مردم تفهيم كنند 

موجب خسران دنيا و آخرت است و تنها راه نجات، رجوع به قرآن و پذيرفتن 
 :نقل شده كه فرمود چنانكه در همين كافي از پيامبرخدا. حكميت كتاب الهي است

فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ما حل مصدق و 
جلنة و من جعله خلفه ساقه الی النار و هو الدليل يدل علی خري سبيل و من جعله امامه قاده الی ا

شما شد  هها چون شب تار شما را در خود گرفت و موجب اشتبا هنگامي كه فتنه »...
اي مقبول و سخنگويي تصديق  كننده بر شما باد كه به قرآن روي آوريد كه آن شفاعت
او را به ] و از آن پيروي كند[ار دهدشده است كسي كه آن را امام و در جلو خود قر

او را به ] و از آن پيروي نكند[بهشت رهبري كند و كسي كه آن را پشت سر اندازد 
  2.»...كند و  د و قرآن راهنمايي است كه به بهترين راه داللت ميزندايندوزخ ب

آن قر نيز چون پيامبر –عليهم السالم  –اميرالمؤمنين و ساير أئمة بزرگوار اسالم 
ند خداو »أرسله بحجة كافية«: فرموده چنانكه حضرت امير. اند را كافي دانسته

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

 .سخت معتقد بودم
 .599، ص 2االصول من الكافي، دارالكتب االسالميه، ج  -2
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كفی بالكتاب حجيجا و «: و فرمود» 1فرستاد) قرآن(اش را با حجت كافيه  فرستاده
  2.»كننده كافي است كننده و مخاصمه و مجادله كتاب به عنوان احتجاج  »خصيام

   :ه فرمودهباالتر از اينها كالم مبارك الهي است ك
 4’s∀ x.uρ y7 În/tÎ/ $ Zƒ ÏŠ$ yδ #ZÅÁ tΡuρ   ) ۳۱/ الفرقان(  
  .»پروردگارت براي هدايت و نصرت كافي است«

   :و طبق آيات قرآن، هدايت كافي خدا، همين قرآن است و نيز فرموده
 ô‰s% Νà2 u™!% ỳ š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β ∩⊇∈∪ “Ï‰ôγtƒ ÏμÎ/ ª!$# Ç∅tΒ 

yìt7©?$# …çμ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# Νßγ ã_Ì÷‚ãƒ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# † n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ 

óΟÎγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β     ) ۱۶-۱۵/ املائده(  
شما را از جانب پروردگار نوري و كتابي روشن آمده است كه خداوند با آن هر كه «

فرمايد و آنان را به اذن  به راههاي سالمتي، هدايت ميكه رضاي او را پيروي كند 
  .»شود كشد و به راه راست رهنمون مي ها به سوي نور بيرون مي خويش از ظلمت

   :و فرموده
 ¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r&   ) ۹/ االسراء(  
  .»كند دايت مياست ه] و بهتر[محققا اين قرآن به راهي كه استوارتر «

   :و نيز فرموده
 “ttƒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïèø9$# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ šÎi/¢‘ uθèδ ¨,ysø9$# ü“Ï‰ôγtƒuρ 

4’ n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒÍ•yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø: $#   ) ۶/ سبأ(  
حق بينند كه آنچه از خدايت بر تو نازل شده همان  اند مي آنان كه دانش داده شده«

  .»كند است و به راه خداوند عزيز حميد هدايت مي
   :ن عاجز خوانده و فرمودهآو بشر را از آوردن هدايتي بهتر از قر

                                                           
 .161البالغه، خطبه  نهج -1
 83البالغه، خطبه  نهج -2
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 ≅è% (#θ è?ù'sù 5=≈ tG Å3Î/ ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθ èδ 3“y‰÷δ r&   ) ۴۹/ القصص(  
  .»تر باشد كننده هدايت] از اين كتاب[بگو كتابي از جانب پروردگار بياوريد كه «

   :و از قولِ جنّيان فرموده
 $ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tFÅ2 tΑÌ“Ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 4©y›θ ãΒ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰öκu‰ ’n<Î) 

Èd,ysø9$#   ) ۳۰/ األحقاف(  
] و قبل از[رو  ايم كه پس از موسي نازل شده و كتابهاي پيش همانا كتابي شنيده«

  .»كند ت ميخود را تصديق و به حق هداي
   :فرمايد و باز از قول جنيان مي

  $ ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏÿxœ $ ºΡ#u™öè% $ Y7pgx” ∩⊇∪ ü“Ï‰öκu‰ ’ n< Î) Ï‰ô©”9$#   ) ۲-۱/ اجلن(  
  .»كند ايم كه به راه راست و راه رشد هدايت مي همانا قرآني شگفت شنيده«

   :و نيز فرموده
 y7Ï9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷/ä3ª= yè s9 tβρß‰tG öκsE   ) ۱۰۳/ آل عمران(  
  .»كند باشد كه هدايت يابيد خداوند اين چنين آياتش را بيان مي«

ن را براي مؤمنين نور و ماية هدايت خوانده است و نيز آو در آيات بسياري قر
   :فرموده

  $ uΖø9̈“ tΡuρ šø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x« “Y‰èδ uρ Zπ yϑômu‘ uρ 3“uô³ç0 uρ 

t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9   ) ۸۹/ النحل(  
و ماية هدايت و رحمت و ] ديني[ايم كه بيان هر چيز و بر تو كتابي نازل كرده«

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

فرمايد بگو  ديگر و حتي به رسول خود ميقرآن و پيروي از آن منحصر نموده نه كتاب 
   :هدايت من نيز از وحي و اين كتاب است چنانكه فرموده

 ÈβÎ)uρ àM÷ƒ y‰tG ÷δ $# $ yϑÎ6 sù û©Çrθãƒ ¥’ n< Î) ú† În1u‘    ) ۵۰/ سبأ(  
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و اگر هدايت شوم پس به سبب آن چيزي است كه پروردگارم به من وحي «
  .»كند مي

اول تا زمان تأليف كتبي از قبيل كافي و نظاير  توان گفت مسلمين صدر حال آيا مي
اند تا اينكه امثال كليني پيدا شدند  آن، كتابي كه براي اطالع از دين كافي باشد، نداشته

  و كتب حديثي را تأليف كردند؟
با سنت مخالف باشم  –نعوذباهللا  –البته سخن ما نه بدان معناست كه اينجانب 

كه  ما سنت قطعية پيامبرابدان از صميم قلب پايبندم  بلكه آن را كامل قبول داشته و
  .مسلمين در آن اختالف ندارند، نه روايات ضد ونقيض

اينك كه سخن از حديث به ميان آمد الزم است مطالبي را دربارة روايات و 
   :أحاديث موجود به استحضار خوانندگان محترم برسانيم

باشد، مورد .... و  ا اميرالمؤمنيني واضح است كه اگر حديثي واقعا از پيامبر
اما مشكل اينجاست كه . قبول همة مسلمين است و در عالم اسالم مخالف ندارد

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

نگاشته است » صحيح الكافي«مقدمة بسيار مفيدي بر چاپ اول كتاب » بهبودي«آقاي 
آوريم  كه نقل تمامي آن در اينجا ميسور نيست وناگزير فقط برخي فقرات آن را مي

   :كنيم ولي مطالعة متن كامل مقدمه را به خوانندگان عزيز توصيه مي
تسنن و تشيع  اهلبينيم و در كتب رجال  چنانكه در تاريخ علم حديث مي«
ساختن شريعت و   كردن نور اسالم و تباه ، در خاموشتخوانيم، زنادقه و غال مي

احكام دين و ايجاد شك و ترديد در دلها و بازي با حقائق و معارف ديني و ترويج 
خرافات و اباطيل و بدعتها و ايجاد تفرقه و اختالف، از هيچ كوششي فروگذار 

نمودند و  بارة نزول قرآن و جمع و ترتيب آن مطرح ميگاهي سؤاالتي در...  1نكردند

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

تأليفات گوناگون فراهم گرديد و در دسترس وراقان و صحافان قرار گرفت غالة خائن و مزدوران 
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در خالل طرح اين مسائل، شبهة تحريف قرآن را وارد ساختند و در بيان اين شبهه، با 
فريبكاري از طريق سني و شيعه احاديثي جعلي نشر دادند، تا اين توهم را ايجاد كنند 

اينان از راه ديگري نيز ! !كه مسألة تحريف قرآن مورد اتفاق تمامي فرق اسالمي است
تفسير و تأويل ] از معاني واضح و حقيقي آن، راه[وارد شدند و براي تحريف قرآن 

. و داستانهاي خرافي جعل كرده و تأويالت گزاف ونابجا بافتند] در پيش گرفتند[
قرآن ذكر كنند كه ] تفسير[سپس كوشيدند مطالب و عقايد نااستوار يهود را در جنب 

را حقائق علمي و واقعيتهاي تاريخي بپندارند تا نور هدايت قرآن را در نشر  مردم آنها
معارف اساسي خاموش سازند و براي تحقق اهداف سياسي و تحكيم نيرنگها و 

گوي اسالم أحاديثي جعلي ساختند كه مردم را از  هايشان از زبان صادق حق دسيسه
ارساختن معارف و احكام و تفكر و تعمق در آيات قرآن حكيم و تفسير آن و آشك

گر  و آن را كاري بسيار مشكل و يا ناممكن جلوه[داد  هاي اجتماعي آن بيم مي برنامه
به ] صرفا[و در جنب آن أحاديث ديگر ساختند كه مردم را شب و روز] ساخت مي

كرد، تا دوستداران  يات و سور و حفظ آن و تجويد و تكرارش، ترغيب ميآتالوت 
قراءت قرآن به تالوت و نيكونمودن صوت، مشغول كرده و از درايت قرآن را هنگام 

  .كتاب و تدبر در آيات الهي و فهم معاني آن باز دارند
بينيم كه معجزات خرافي بيهوده و نابجا جعل كرده وآنها را از زبان  بدين ترتيب مي

و تكرار پردازان و مشايخ و روات ساده لوح حديث، نشر دادند تا مسلمين با نقل  قصه

                                                                                                                                                
زنديق، مواريث حديثي را به بازي گرفتند و در آنها افزودند و كاستند و به تغيير و تبديل أحاديث 

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

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

 ).40معرفة الحديث، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ص . (دارند
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ساختن  باعث انزجار افراد فكور و باطل اخباراينگونه . و استماع آنها دلخوش شوند
  .كرد بينات قرآن و معجزة جاويدي بود كه گوشهاي شنوا را به خود جلب مي

حاديث جعلي كه مردم را به ترك دنيا و اپايه و  هاي بي گروهي ديگر افسانه
اينكه مردم را از انديشيدن دربارة دشمنانشان  يكرد، بافتند و برا گيري ترغيب مي گوشه

بازداشته وبه فرورفتن در خود وادارند، مطالب سست و نااستوار تصوف و عرفان را 
همچنين عباداتي بدعت نهادند و صلواتي اختراع كردند ... حاديث درج نمودند ادر 

نان دعاهايي را وادعية عرفاني و غيرعرفاني ساختند و عاملين به آنها و خوانندگان چ
خروي، بشارت دادند و بسياري از عابدان ابه ثوابهاي گزاف و حصول نعمتهاي 

] دروغين[ و خواندن اين ادعيه] نامستند[لوح شب و روز از انجام اين عبادات  ساده
از سنت عادالنه و استوار نبوي منحرف شده و از ] بدين ترتيب[كوتاهي نكرده و 

!... دهند پندارند كار نيك انجام مي ه ماندند درحالي كه مينتيجة عبادت و دعا بي بهر
خذ و استماع او زنادقه چون ديدند كه طالب علوم و پيشوايان علم حديث در  تغال

اند، پليدترين  اند، در تنگنا قرار گرفته حديث از مشايخي كه مطعون به ضعف بوده
حاديثي جعل كردند از قبيل احيله ها را به كار گرفته و از زبان صادع حقگوي اسالم 

!! »حديث است نه ناقل آن حاديث بر عهدة جاعلادروغگويي در ] گناه[همانا « :اينكه
و چون مشاهده كردند كه عابدان روز و شب به سنت معتدل اسالمي بازگشته و 

كسي كه به اميد ثواب، عملي « :اند، ادعا كردند دعية ساختگي را طرد كردهاعبادات و 
شود،  ذكر شده انجام دهد، بدان ثواب نائل مي] حاديثادر [ن ثوابي كه را براي آ

و بدين ترتيب نيرنگشان با اين !! »گرچه حديث چنانكه او شنيده است نباشد
دروغهاي ساختگي انجام پذيرفت و گروهي از علماء و محدثين بلكه عمومشان، 

و آشكارساختن اين فريب خوردند و هر چه ناقدان و محققان حديث در دفع اين شر 
باطل توفيق نيافت و  اهلبالي گمراه كننده اقدام كردند، مبارزاتشان در برابر 

افسانه هاي زنادقه و ترهات غاليان اندك اندك در كلية معارف و مسائل ] متأسفانه[
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مختلف دين استوار اسالم رواج يافت و اختالط و اختالف در هر باب از ابواب اين 
  ... .ددين عظيم بروز كر

 411متوفاي (زعيم شيعه در آن روزگار، ابوعبداهللا الحسين بن عبيداهللا الغضائري 
كتبي را [اي علمي به شاگردانش عرضه كرد تا آنان  در اين مبارزة مقدس، برنامه)  . ه
را بررسي و نسخ متفاوت آنها را با  اصحابتأليفات ] نام داشت و ديگر[اصول ] كه

بدين ترتيب نسخ سالم و صحيح و روات موثوق آن از نسخ يكديگر مقايسه كنند و 
نخستين بار فرزندش . 1ن شناخته شودآجعلي و ناصحيح و روات نادان و ضعيف 

ابوالحسين أحمد مشهور به ابن الغضائري به صورتي كامل و علمي، اين برنامه را 
رد و و تأليفات آنها تهيه ك اصحابأصول ] كتب[عملي ساخت و فهرستي كامل از 

  .ميان نسخ صحيح و سقيم تفاوت نهاد و روات ضعيف و نادان را نيز معرفي كرد
اين فهرست مبارك، چنانكه توصيف شده، براي حل اين معضل و عالج اين مرض 

بر كند و بدعتها و   توانست ترهات و أباطيل ادعايي را از ريشه كافي بود و مي
راويان و ] خود[و شيوخ حديث كه  اختالفات را از بن برآورد، اما محدثين عامي

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

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

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

سپس ! »اين كتاب بر فالني در ماه فالن در حضور اصحاب قرائت شده است«نوشتند  جلد كتاب مي
يت نويسان توزيع كرده و يا در دسترس محدثين كم درا را در سراي صحافها و نسخهعلي  اين نسخه
كردند و بر پشت جلد  اما گاهي يك كتاب كامل شامل غلو و اخبار دروغين جعل مي. دادند قرار مي
آنگاه اين نسخه جعلي را در ميان كتب صحافها قرار » كتاب فالن«يا » اصل فالن«: نوشتند آن مي

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

 .اند كه جعلي است نسبت داده به نام رسالة أبي جعفر» جابر بن يزيد جعفي«اي را به  رساله
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تا ها انگيختند  و متأسفانه فتنه!! بيت را نادرست بشماري؟ اهلاي كه مواريث  آورده
كشتند و نسخ كتابش را از بين بردند و ذكر و اثر او ] ها تهمت[اينكه او را از غصة اين 

صحيح الكافی, الطبعه (. »1را در معاجم چنان محو كردند كه گويي قابل ذكر نبوده است
 .)به بعد» و«األولی, صفحة 
» رانقلمدا«برادر فاضل و مجاهد ما جناب » صحيح الكافي«از تأليف  2سالها پيش

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

رباب اغراض و امراض به در خانة اآفت حقيقت سوزكذب و جعل و مطالع ... «
يكي از روات كذبه كه اندك » مغيره بن سعيد«بيت عصمت نيز راه يافت كه تنها  اهل
داشت خود مدعي شد كه بيش از سي هزار حديث  العلوم ا حضرت باقراي ب رابطه

الخطاب و  حاديث آن بزرگوار دس و جعل كرده است و همچنين محمد بن أبيادر 
بنان و عمر النبطي و أمثالهم از قول حضرت صادق دروغهايي بافتند تا جايي كه 

ابوعمرو «!! 3صادق آل محمد را هم در رديف اشخاص ضعيف الحديث نماياندند

                                                           
رافيون متعصب زمانة شود كه خرافيون و دكانداران عوام فريب زمان ما از علماي سوء و خ معلوم مي -1

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

 .هجري شمسي 1339سال  -2
نسبت به بسياري از روات  ادقآمده است كه امام ص 124، چاپ كربال، صفحة »رجال كشي«در  -3

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

عالقه به ما ] اظهار[كه آنها با حديث ما و  اين بدان سبب است. كند به صورت نادرستي تأويل مي
همين كتاب آمده  255و باز در صفحه ! دنيا هستند] متاع[جويند بلكه در طلب  ثواب الهي را نمي

كنند كه من امام و پيشواي آنها هستم، سوگند به خدا كه  گروهي ادعا مي: فرمود است كه حضرتش مي
دري كردند،  وشي كردم، پردهپ شان لعنت فرمايد، هرچه پردهشود، خداي امامشان نيستم، آنان را چه مي
من امام كسي هستم كه مرا ! گويند همانا يعني بهمان گويم فالن مي خداوند آبرويشان را بريزد، مي
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در كتابي كه در اثبات » يحيي بن عبدالحميد«رجال خود گفته كه ]كتاب[در » كشي

گفتم گروه بسيار را » شريك«به  :تأليف كرده، گفته است كه امامت اميرالمؤمنين
  !!الحديث است ضعيف» جعفر بن محمد«گمان اين است كه 

» جعفر بن محمد« :مده به من گفت من تو را از حقيقت قضيه خبر مي» شريك«
مرد صالح مسلما پرهيزكاري بود ولي يك مشت جهال اطراف او را گرفتند كه بر او 

ما را » جعفر بن محمد«گويند  شوند مي شوند و وقتي كه از نزد او خارج مي داخل مي
كنند تمام آن از منكرات  نقل مي» جعفر بن محمد«رد و أحاديثي كه اينان از حديث ك

ع است و قصدشان آن است تا بدين وسيله در ميان مردم زندگي و دروغ و موضو
كرده و از سفرة مردم بخورند و از ايشان درهم و دينار بگيرند و از همين راه است كه 

اند كه  شنوند، از اينان كساني آورند و عوام، اينها را از آنها مي هرگونه منكري را مي
  .شوند شوند و از ايشان كساني منكر آن مي هالك مي

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

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

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

  1.است دانستي كه او يگانة مردم ديدي مي اگر جعفر را مي

                                                                                                                                                
ما اهل بيت راستگوييم، اما از : فرمود خوانيم كه آن حضرت مي مي 257و باز در صفحه . اطاعت كند

و آنها را به ما [ر مردم خرابظبندد و با اكاذيبش راستگويي ما را در ن ميدروغگويي كه بر ما دروغ 
كسي بيش از : فرمود آمده است كه حضرتش مي 259و در صفحة . كند، در امان نيستيم مي] بدبين

 !كنند، با ما دشمن نيست اشخاصي كه به ما اظهار عالقه و ادعاي دوستي مي] برخي از[
 .275رجال كشي، ص  -1
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كردند،  دروغ جعل و نقل مي اخبار –عليهم السالم  –كذبة روات كه از قول أئمه 
مثال يكي از آنها . بسيارند كه تحقيق در حال آنها محتاج رجوع به كتب رجال است

ن عام قال فی ألواهللا ألس« :فرمايد است كه حضرت صادق دربارة او مي» بشار الشعيري«
يا ويله ماله, أرعبه اهللا فلقد أمن علی فراشه و أفزعنی و أقلقنی عن  هذا الكذاب و ادعاءه علی,

به خدا قسم از آنچه اين  »رقادی, أو تدرون أنی مل أقل ذلک, أقول ذلک الستقر فی قربی
دروغگو دربارة من گفته است و بر من ادعا كرده است مسؤول خواهم شد، واي بر 

خوابد و مرا از  در رختخواب خود آسوده مياو، چه كار دارد؟ خدا او را بترساند، او 
گويم تا در قبر خود استقرار  خواب خود در اضطراب افكنده، مگر اين چيزها را مي

  !يابم؟
از اين اشخاص شارالتان كساني بودند كه براي پيشرفت مقاصد شوم خود از 

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

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

نوشت كه گروهي  به حضرت امام حسن عسكري» احمد بن محمد بن عيسي«
دهند و در ميان  پدرانت نسبت مي و خوانند و آنها را به تو كرده و أحاديثي ميتكلم 

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

اي از احوال  اين نمونه... گيري كن  ا نيست، از او كنارهاين دين م »هذا ديننا فاعتزله
روات كذبه در زمان أئمة طاهرين است كه با وجود اينكه براي مردم استفسار و 
استخبار از صدق و كذب حديث، امكان داشت مع هذا دروغگويان و ارباب غرض 

داختند و حيايي به نقل حديث دروغ حتي در نزد خود آن بزرگواران پر با كمال بي
حتي از قول همان امام در حضور خود او از گفتن حديث دروغ باك نداشتند، چنانكه 

آن را در رجال خود روايت » كشي«كند كه  داستاني روايت مي» ميمون بن عبداهللا«
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و غيره دهها » سفيان ثوري«اي از آن است كه يك مرد بصري از قول  نمونه 1كرده

صادق روبروي آن حضرت نقل كرد كه تمام  حديث از قول حضرت باقر و حضرت
جعفر بن «اگر  :آنها دروغ و جعل بر آن جناب بود و وقتي حضرت به او فرمود

ام و همة آنها دروغ است آيا از او  به تو بگويد كه اين مفتريات را من نگفته» محمد
ر قتل اند، اگر ب پذيري؟ محدث احمق گفت نه، زيرا آنهايي كه اين احاديث را گفته مي

جعفر بن «اند، من اگر تصديق  مسلماني شهادت دهند مسموع الكلمه و مقبول القول
  !را در كذب و جعل اين احاديث تصديق كنم، تكذيب آنهاست» محمد

اين وضع احاديث در زمان ائمة طاهرين است، پس واي به اعصار غيبت كه از آن 
براي گمراهي مسلمين و حدي نيست و شياطين جعال و أئمة ضالل انوار هدايت، ا

حاديث نيافتند وگاهي دوستان نادان نيز به ادشمني با دين مبين راهي نزديكتر از جعل 
  !دوستي احمقانه، اعمالي كردند كه دشمنان هم نكردند

ي جعل و در كتب حديث اخبارفرموده مالحده عمدا  »هنايه األصول«ه حلي درعالم
آن را باطل جلوه دهند و چون كار بدين  گنجانيدند تا صورت دين را زشت نموده و

منوال رفت وهر صاحب غرض و مرض به جعل حديث پرداخت، مخصوصا دشمنان 
آساي اسالم تمام دنياي متمدن آن روز  ديدند سرعت نفوذ برق باز كه مي زيرك و حيله

اي متشبث  را بلعيده و در خود ضميمه نموده، براي نجات ازاين وضعيت به هر وسيله
انداختن چند  هم دند و چيزي آسانتر و مؤثرتر از جعل حديث نيافتند، زيرا پشتگردي

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

ه رسد به أمر و نهي امور مهمه، وچون با هر سخني كه صبغة ديني گيرد مؤثراست چ
توانستند چنين كاري انجام دهند، ناچار به صورت دوست يعني  صورت دشمني نمي

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

                                                           
 .به بعد 336ال كشي، صفحه رج -1
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وارده از ناحية  اخبارحاديث و ابايستي  مي –سالم اهللا عليهم أجمعين  –أئمة طاهرين 
، زيرا بهترين محك و صدق و كذب أخبار، قرآن 1ايشان را بر كتاب خدا عرضه كنند

مجيد است لكن متأسفانه چنين عملي تاكنون صورت نگرفته و ما هنوز به كتابي از 
م كه أحاديث را با قرآن مطابقه و مقابله كند و صحيح و اي آثار علماء اسالم برنخورده

بلي فقط اقدامي كه براي تشخيص صحيح و سقيم به . سقيم آن را از اين راه بسنجد
عمل آمد، جعل و إحداث علم درايه و رجال است كه أحاديث را با وضع و احوال 

ث صحيح و اگر اگر راوي حديث چنين و چنان بود، آن حدي] مثال[ناقلين آن بسنجد، 
  .چنين و چنان بود موثق يا معتبر و اگرنه، ضعيف يا مرسل يا مجهول است

بايد دانست كه علم درايه تقريبا در قرن پنجم هجري تأسيس گشت و اولين تأليف 
، ابوعبداهللا »الشيعه و فنون االسالم«در كتاب » سيد حسن صدر«را مطابق نقل مرحوم 

در پنج مجلد مسمي به )  . ه 405متوفاي (م نيشابوريمحمد بن عبداهللا معروف به حاك
توانست به طور  هر چند اين كار نمي. در اين باره نگارش داد» معرفه علم الحديث«

كاذيب و مفتريات جلوگيري و حفظ نمايد، زيرا اكامل محدثين را از پرتگاه وقوع در 
صفات را  فات يك راوي حديث صحيح، آنصچه بسا كه شخصي از حيث دارابودن 

اي از  واجد باشد و مع هذا خبر منقول از او مخالف كتاب خدا باشد، چنانكه در پاره
بينيم، وانگهي آنكه خواست جعل حديث  موجوده همين عيب را مي هحاديث صحيحا

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

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

  !شنويم كه سابقه نداشت خبر بوديم و حديثي مي از وجود آن بي

                                                           
تصريح كرده كه اخبار مربوط به عرض احاديث به قرآن، » فرائد األصول«شيخ مرتضي انصاري در  -1

 .متواتر معنوي است
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تواند ما را از شر جعال و  مع ذلك با اينكه گفتيم كه علم درايه و رجال نمي
توان فوائد  واضعين حديث كذب، كامال محفوظ دارد، ولي باز نفع آن زياد بوده و نمي

آن را منكر شد، اما بدبختانه حتي از اين طريق هم تاكنون اقدامي كامل براي تشخيص 
مجلسي   عالمهدانيم تنها  مل نيامده و آنچه ميو موازنة اخبار صحيح و سقيم به ع

كتاب كافي را كه شامل حدود شانزده هزار حديث است در معرض و محك علم 
حاديث آن را از ارزش صحت انداخته و ادرايه و رجال قرار داده و بيش از نه دهم 
  .كمتر از يكدهم آن را صحيح دانسته است

شود كه مفادش  حاديث يافت ميااي  هحاديث صحيح، پارادر صورتي كه در همين 
حاديث ضعيف و حسن و مرسل و غيره، امخالف آيات قرآن است و در ميان همان 

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

اند و آن همان  به دست داده معصومين است كه خود رسول خدا و أئمة
حاديث اكردن بر كتاب خداست به شرط اينكه خود كتاب را محتاج تفسير  عرضه
تا عالوه بر فساد دور، تهمت نقص بر كتاب خدا و نارسايي و محتاج به مترجم ! ندانيم

هر و هر حديثي كه با كتاب موافق باشد، ] نياوريم[بودن بيان إلهي وارد   و ديلماج
ي دارد كسي كه دشد، بپذيريم، براي اينكه چه استبعاچند از مخالفين مذهب ما با

نصيب هم باشد ولي يك  مخالف مذهب ماست هر چند كافر و از نعمت اسالم بي
  سخن راست از قول أئمة ما گفته باشد؟

كه در مذهب شيعه مطعون است، حديثي در موضوع ربا از رسول » ابوهريرة«مثال 
ليأتني علی الناس زمان اليبقی أحد إال أكل   قال رسول اهللا« :يت نموده است كهروا خدا

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

  !»نشيند مي
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بينيم، يقين داريم  أي العين معامالت ربوي و مؤسسات بانكي را ميما كه امروز به ر
. است كه اين حديث صحيح، و يكي از آثار صدق نبوت و از معجزات آن حضرت

توان صحيح  حاال راوي آن طبق علم درايه و رجال شخصي است كه حديث او را نمي
در » البرهان«تفسير ] و نيز[» البيان مجمع«دانست، ضرري ندارد و مثال تفسير طبرسي 

  ذيل آية 
 $ yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ ptä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ   ) ۳۳/ مائده(  
» فهرست«ائمه و طبق كتب رجال چون اصحابكه از ثقات » جميل بن دراج«از 

) أجمعت العصابه علي تصحيح ما يصح منه(:عالمه و رجال نجاشي » شيخ و خالصة
آورده كه آن حضرت از پدرش  باشد، حديثي از حضرت صادق صحيح القول مي
أعطی سليامن بن داود ملک مشارق األرض و مغارهبا فملک سبعامئة سنة و « :روايت كرده كه

كه هر كس  »١...الدنيا كلهم من اجلن و االنس و الشياطني و  اهلسبعة أشهر, ملک 
ديث با كمال صحتش دروغ داند اين ح كوچكترين اطالعي از تاريخ داشته باشد مي

پس ... پس اين ميزان، ميزان صحيح و مطمئني نيست كه بتوان بدان اعتماد نمود!! است
كردن أحاديث به قرآن است، هرچند گويندگان و آورندگان  همان عرضه نبهترين ميزا

آن فاسق وفاجر باشند و اتفاقا اين عقيدة ما، مضمون حديث شريفي است كه از 
يا حممد ما « :از حضرت صادق روايت شده كه آن حضرت فرمود» محمد بن مسلم«

فاجر يوافق القرآن فخذبه و ما جاءک من رواية من بر أوفاجر خيالف  بر أو جاءک فی رواية من
اي محمد  :كه مضمون حديث صداقت مشحون آن است كه فرمود» ٢القرآن فالتأخذبه

فق قرآن است، حاال راوي خواه آيد كه مطلب، در آن روايت موا آنچه در روايتي مي
خوب نيكوكار و خواه فاجر بدكردار باشد، آن مطلب را بگير و آنچه در روايتي كه به 

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

 .كرد فرمانروايي مي... ين و وي بر اهل دنيا از جن و انس و شياط! كرد
اين روايت در . [186، كتاب القضاء، صفحه 3مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ سنگي، ج  -2

 ].8ص  1ك تفسير عياشي، المكتبة العلمية االسالمية بطهران، ج . تفسير عياشي آمده است، ر
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آيد كه مخالف قرآن است خواه راوي آن آدم خوب باشد يا فاجر، آن را  دست تو مي
  .نگير

حاديث متواتره، احاديث به موجب عقل و شرع و اپس ميزان صحت و سقم 
حاديث كه دربارة عرض احاديث به ااينك اندكي از آن . ب خداستعرض به كتا

   :كتاب خدا آمده است
روايت شده كه آن  عبداهللا صادق در كتاب شريف كافي از حضرت أبي - 1

إن علی كل حق حقيقة و علی كل صواب نورا فام وافق  قال رسول اهللا« :حضرت فرمود
فرمايد هرحقي را  مي رسول خدا» كتاب اهللا فخذوه و ما خالف كتاب اهللا فدعوه

همان طور كه در حديث ابوهريره (حقيقتي و هر سخن صحيحي را نوري است 
پس هر چه موافق كتاب خدا بود آن را بگيريد و آنچه ) -م –يادآور شديم 

  .مخالف كتاب خدا بود آن را واگذاريد
روايت  از حضرت امام جعفر صادق» هشام بن الحكم«در تفسير عياشي از  - 2

فی خطبة بمنی أو مكة يا أهيا الناس ما  قال رسول اهللا« :شده كه آن حضرت فرمود
 رسول خدا »جاءكم عنی يوافق القرآن فأنا قلته و ما جاءكم عنی اليوافق القرآن فلم أقله

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

  .ام من نگفته
از پدران بزرگوارش از  از اسماعيل بن زياد السكوني از حضرت صادق - 3

 :روايت كرده است كه آن حضرت فرمود –صلوات اهللا عليهم  –اميرالمؤمنين 
ا مل تروه خري من روايتک الوقوف عند الشبهة خري من االقتحام فی اهللكة و تركک حديث«

حديثا مل حتصه, إن علی كل حق حقيقة و علی كل صواب نورا فام وافق كتاب اهللا فخذوا به و 
وقوف و تأمل در هنگام شبهه بهتر است از خود را به  »ما خالف كتاباهللا فدعوه

انداختن و حديثي را كه روايت نكرده و تركش نمايي بهتر است از اينكه   هالكت
درستي كه هر حقي را خود به . اي  را روايت كني كه به حقيقت آن نرسيده حديثي
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پس آنچه موافق كتاب خداست ... ي است و بر هر سخن صواب نوري استحقيقت
  .»آن را بگيريد و آنچه مخالف كتاب خداست آن را واگذاريد

اكم ما أت« :فرمايد گويد از حضرت امام جعفر صادق شنيدم كه مي كليب أسدي مي - 4
رسد، اگر كتاب  هر چه از ما به شما مي »عنا من حديث اليصدقه كتاب اهللا فهو باطل

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

ر ما تصديق ب  »علينا إال بام يوافق كتاب اهللا و سنة نبيّه اليصدق« :فرمودند مي –السالم 
  .شود مگر آنچه كتاب خدا و سنت پيغمبرش با آن موافق باشد نمي

روايت مي كند  شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق خود از حضرت صادق - 6
حديثي را بر ما  »التقبلوا علينا حديثا إال ماوافق القرآن و السنة« :كه آن حضرت فرمود

  .»قبول نكنيد مگر آنچه موافق قرآن و سنت باشد
روايت  و آن جناب از حضرت صادق درهمان كتاب از حضرت رضا - 7

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

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

كتب رجال و درايه، مؤم و امامي و فالن و فالن باشند و هر چند با ميزان درايه، آن 
  1»!حاديث صحيح باشندا

                                                           
  .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 
. اند اين روايات عمل نكرده باشند، ولي الأقل در مقام نظر و ادعا به اين حكم شرعي اعتراف كرده

در فصل نهم كه » ماميةتصحيح اعتقادات اال«كه از كبار متقدمين است در كتاب » شيخ مفيد«المثل  في
و كتاب اهللا تعالی مقدم علی األحاديث «: گويد قرار دارد، مي» في افعال العباد«پس از فصل 

كتاب  »قضی به فهواحلق دون ما سواه والروايات و ذليه يتقاضی فی صحيح األخبار و سقيمها, فام



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  42
 

 :ه كرده است كهچون نويسندة گرامي در مطلب خود دربارة جعل حديث، اشار
، »گاهي دوستان نادان نيز به دوستي احمقانه، اعمالي كردند كه دشمنان هم نكردند«

نوشته وجناب » البدايه في علم الدرايه«دانم مطلبي راكه شهيد ثاني در  مناسب مي
ترجمة آن را نقل كرده ) 100تا  99ص (» اسالم ورجعت«در كتاب  »عبدالوهاب فريد«

ميان واضعين حديث آناني كه ضررشان از همه بيشتر بود كساني  در« :است، بياورم
، به گمان اينكه قلوب مردم را به اهلبودند منسوب به زهد و تقوي و در عين حال ج

وسيلة ترغيب و ترهيب به طرف خدا جلب كرده و از اين راه خويشتن را به رحمت 
الصالح و  ظاهر اينان چون! كردند خداوند نزديك كرده باشند، حديث جعل مي

م در نتيجه مورد وثوق و محل اعتماد مردم بودند، لذا تمامعروف به زهد و تقوي و 
حاديثي كه اينان در قسمت ايعني از احوال آن همه كردند،  موضوعاتشان را قبول مي
اند، كامال ظاهر و هويداست و احاديثي نيز در خصوص  وعظ و زهد جعل نموده

العاده و  فعال و احوال خارقاآن أحاديث يك سلسله فضائل أئمه ساختند و در 
كراماتي به أئمه نسبت دادند كه هيچ يك براي پيغمبران أولوالعزم هم اتفاق نخواهد 
افتاد، به طوري كه عقل هر كس قاطع است كه همه مجعول و ساختگي است، اگرچه 

ائل و خواص كرامات اولياء في نفسه ممكن است و همچنين أحاديثي نيز راجع به فض
مريم مروزي كه دربارة  عصمه نوح بن ابي سور قرآن جعل نمودند مانند روايت ابي

هاي قرآن نقل كرده است، كسي به او گفته بود شما از چه طريقي اين  فضائل سوره
                                                                                                                                                

ر صحيح و ناصحيح داوري خداوند متعال بر احاديث و روايات تقدم دارد و با آن در مورد اخبا
مرتضي «از متأخرين نيز شيخ .»شود و هر چه كتاب الهي بدان حكم كند، حق است و الغير مي

از جمله واضحات است كه أخبار وارده «: كند كه معروف به شيخ اعظم، با اينكه اعتراف مي» انصاري
ولي » در غايت زيادي استدر مخالفت ظواهر كتاب و سنت  –سالم اهللا عليهم أجمعين  –ازاهل بيت 

» رسائل«كه در ميان طالب به » فرائد األصول«خوشبختانه راه نجات را نيز نشان داده و در كتاب 
األخبار الواردة فی طرح األخبار املخالفة للكتاب و السنة و لو مع عدم «: نويسد مشهور است، مي

بديهي . »رده شده، جداً متواتراندوا –حتي در مورد اخباري كه روايت معارض ندارند  – ،املعارض
 .است كه ساير اخبارتاب مقاومت در برابرخبر متواتر را ندارند
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كنيد با اينكه  حديث مربوط به فضائل سور قرآن را از عكرمه و از ابن عباس نقل مي
چون ديدم مردم از قرآن  :كنند؟ در جواب گفته بود ت نميعكرمه اين را رواي اصحاب

حنيفه و مغازي محمد بن اسحاق مشغول هستند، لذا اين  اعراض نموده و به فقه ابي
عصمه  ابي! تا اينكه مردم به قرآن متوجه شوند! ام هللا جعل نموده أحاديث را حسبه

اين شخص جامع همه  :گفت بود، ابوحاتم بن حيان دربارة او مي» جامع«معروف به 
  !چيز بود غير از مطلب راست

گفت  من به ميسره بن عبدربه گفتم شما اين  گويد ابن مهدي مي ابن حيان مي
كنيد كه هر كسي اگر فالن آيه يا سوره را قرائت نمايد ثوابش  أحاديثي كه نقل مي

مة اينها را ايد؟ در جواب گفته بود كه ه اش چنان است از كجا تهيه كرده چنين و نتيجه
همچنين است حديثي ! من جعل كردم براي اينكه مردم نسبت به قرآن رغبت پيدا كنند

از مؤمل بن . هاي قرآن معروف است دربارة فضائل سوره» بن كعب ابي«كه به نام 
گويد همين حديث را شيخي برايم نقل كرد از او پرسيدم  اسماعيل روايت شده كه مي
ايد؟ گفت از مردي در مدائن كه هنوز هم زنده است، به  از كه اين حديث را شنيده

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

آن شيخ را پيدا  بصره، به بصره رفتم از او پرسيدم گفت از شيخي در آبادان، در آبادان
اي  كرده، مدرك حديث را از او درخواست كردم، دستم را گرفت و مرا داخل خانه

كرد كه در آنجا جمعي از متصوفه كه از آن جمله شيخي بود، نشسته بودند، به آن 
ام، گفتم جناب شيخ شما اين حديث را از  شيخ اشاره كرد و گفت از اين شيخ شنيده

ام، چون ديدم مردم از قرآن اعراض كرده اند، لذا  سي نشنيدهايد؟ گفت از ك كه شنيده
  !خود اين حديث را جعل نمودم تا اينكه مردم به قرآن متوجه شوند

نقل كرده اند از قبيل واقدي، ثعلبي و  انآنان كه اين أحاديث را در تفاسيرش
آگاه  اند، مگر اينكه بگوييم اينان بر مجعوليت اين أحاديث زمخشري همه خطا كرده

در خاتمه ] شهيد... [اند  نبودند، با اينكه جماعتي از علماء كامال بر اين قضيه آگاه بوده
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كنند و  كنند گاهي جمالتش را خود اختراع مي آنان كه حديث جعل مي :گويد مي

اي از اسرائيليات را  گاهي كلمات بعضي از مردمان گذشته و قدماء از حكما و يا پاره
دهند و گاهي هم أحاديث  م كرده به أئمه نسبت ميبه صورت حديث تنظي

االسناد را براي اينكه رواج پيدا كند، به وسيلة تركيب اسناد صحيحه آنها را به  ضعيف
  .»آورند صورت صحيح درمي

به نقل از » األخبار الدخيله«عالمه شيخ محمد تقي شوشتري نيز در كتاب مشهور 
يدي آورده است كه ذكر آن در اينجا خالي مطالب مف» كشي«كتب قدما از جمله رجال 

مغيره بن  :روايت كرده كه آن حضرت فرمود كشي از امام صادق« :.از فايده نيست
گرفت و أيادي  آن حضرت را مي اصحاببست و كتب  سعيد عامدا به پدرم دروغ مي

رفته اند نيز كتابها را از پيروان پدرم گ آن حضرت اصحابكردند از  مغيره كه تظاهر مي
كرد و آنها  كفر و زندقه وارد مي] خباري مشتمل برا[دادند و او در آنها  و به مغيره مي

سپرد و به آنها  ، سپس كتب مذكو را به أيادي خويش مي1داد را به پدرم نسبت مي

                                                           
كردند، بلكه اشخاص  توجه داشته باشيد كه اين جاعلين نام خود را در سلسله سند احاديث ذكر نمي -1

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

آن است كه وي درباره هر يك از رواتي » ممقاني«يكي از اشتباهات برخي از علماي رجال از قبيل 
مامي ظاهرا او ا=  والظاهر انه امامی«: گويد نقل كرده باشد، مي –عليهم السالم  –كه حديثي را از أئمه 

روايت ) 89ص (خود در يكي از تأليفاتش به نام مقباس الهداية » ممقاني«درحالي كه » مذهب است
خداوند =  ما انزل اهللا سبحانه آية فی املنافقني إال و هی فيمن ينتحل التشيع: فرمود كرده كه امام صادق
يه در كساني است كه تشيع آ] صفات مذكور در[اي نازل نفرموده مگر اينكه همان  در حق منافقين آيه

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

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

چنانكه گروهي از ناصبيان و ساير مخالفين نيز به قد تخريب دين، أخبار نادرستي 
دربارة فضائل و معجزات أئمه جعل كردند، زيرا مردم با ديدن اين أخبار باطل، حتي 

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

  ... .ايم  انجام نداده

                                                                                                                                                
همچنين صرف امامي بودن نيز . ساختن شخصيت آن عزيزان، حديثي به نامشان جعل كرده باشد مشوه

  .دليل بر راستگويي نيست
اخبار مقول از : گويد تابش به آن دچار شده آن است كه ميكه در سراسر ك» ممقاني«اشتباه ديگر 

توان پذيرفت  اند مي افراد مجهول يا ضعيف يا واقفي يا كذابي را كه ثقات و علماي معتمد نقل كرده
اي بيش  اين بيان مغالطه!! اند، مورد اعتماداند زيرا كه راويان أخير كه از افراد مجروح، روايت را گرفته

نكه گفتيم جعالين و كذبه چون بخواهند خبري را نشر دهند، براي كذب خود روات نيست زيرا چنا
. توان به آن اعتماد كرد كنند، پس به صرف اينكه فالن ثقه روايتي را نقل كرده، نمي معتمد را ذكر مي

ثوق ثانيا فرد مو. زيرا اوال ممكن است معتمد مذكور بي خبره بوده و فقط نام او را وسيله كرده باشند
نيز هر اندازه كه مورد اعتماد باشد معصوم نيست و چه بسا فريب ظاهر راوي قبل از خود را خورده 

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

گويد ماه رمضان  سپس به رواياتي كه مي. رود كه به سهو و اشتباه دچار شود محتمل نباشد احتمال مي
عالمة اول شهر رمضان و «در باب » تهذيب االحكام« 4كمتر از سي روز نخواهد بود و در جلد 

شيخ طوسي در  بينيم كه مي: گويد كند و مي اشاره مي 482و  477آمده است از جمله حديث » آخره
هست و شيخ » عمير محمد بن أبي«صحت اين حديث كه از حذيفه نقل شده و در سلسله روات آن 

. منشا اين امر جز سهو و اشتباه روات نيست. كند آن را به طرق معتبر از او روايت كرده، مناقشه مي
كنند چه  قل ميپس چنانچه به صحت چنين روايتي حكم نشود، حال رواياتي كه ضعفاء و مجاهيل ن

 ).24و  23، ص 1معجم رجال الحديث، ج (» خواهد بود؟
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عبدالرحمان و احمد بن  نبه سبب آنچه گفتيم، محققان پيشين از قبيل يونس ب
محمد بن عيسي و محمد بن الحسن بن الوليد در امور حديث دقت بسيار به خرج 

چه بسيار انكار  :شد بارها به يونس گفته مي. كردند ه و به هر حديثي عمل نميداد
هشام بن حكم برايم روايت كرده كه  :داد او جواب مي! ما را اصحابكني روايات  مي

حديثي دربارة ما نپذيرند مگر آنچه را كه  :فرمود شنيدم كه مي از حضرت صادق
ديث پيشين ما در آن بايد، زيرا مغيره بن موافق قرآن و سنت باشد يا شاهدي از احا

  .پدرم جعلياتي وارد كرده كه پدرم نگفته است اصحابسعيد در كتب 
 را به امام رضا حضرت صادق اصحابكتب بسياري از  :گويد يونس مي

عرضه داشتم، حضرتش بسياري از روايات كتب مذكور را كه به جدش حضرت 
 اصحابياران ابوالخطاب تا امروز نيز در كتب  :دصادق منسوب بود، انكار كرد و فرمو

كنند، پس شما حديثي دربارة ما كه خالف قرآن  دروغهايي وارد مي امام صادق
. گوييم باشد، نپذيريد، به راستي كه ما اگر سخن بگوييم موافق قرآن و سنت سخن مي

كنيم كه  ل نميهاي اين و آن را نق گوييم و گفته همانا ما از خدا و پيامبرش حديث مي
نان كالم آخرين ما و كالم اولين چوكالم نخستين ما . سخنان ما با هم ناسازگار باشد

گر كالم آخرين ماست و اگر كسي به نزدتان آمد كه برخالف اين برايتان  ما تصديق
داني و  خودت مي :به خودش بازگردانيد و بگوييد] نپذيرفته[سخن گفت كالمش را 

  1الخ. »...يكن حديثي كه نقل مي
گروهي « :نويسد محقق و عالم معاصر، هاشم معروف الحسني نيز دبارة حديث مي

كه زماني طوالني بر منابر و مساجد ومجالس  بيت اهلاز پيروان و دوستداران 
حاديث دروغين از اكردند كه  شنيده بودند و مالحظه مي سخنان ناروا دربارة علي

هاي درس  ها و حلقه يان حتي در مواد تعليمي مكتبخانهپيامبر دربارة فضائل خلفا و أمو
وارد شده و به كودكان خردسال تحميل مي شود، هنگامي كه مشاهده كردند كه 

يافته و پيشاهنگان حزب مخالف آشكار  ركان حكومت ستمگر راهاضعف و سستي در 
                                                           

 .به بعد 216، صفحه 1االخبار الدخيله، ج  -1
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بعضي از  اند و ديدند كه سيلي از روايات دروغ در ميان مردم رواج يافته كه در شده
اجتناب نشده، از اينكه  آنها از هيچگونه اسائة أدب نسبت به علي و اوالدش

گيري از خلفاء جعل كرده و به أئمه نسبت  بيت و انتقاد و نكته اهلأحاديثي در فضائل 
خود با دقت و جديت با هر كه  حالي كه ائمهدر . دهند، خودداري نكردند

نهاي ديگر فراتر برده يا از خلفا يا صحابة نيكوكار خواست آن بزرگواران را از انسا مي
  .كردند عيبجويي كند، مخالفت مي پيامبر

ها متعدد شدند و تمايالت و  در اين بهره از تاريخ مسلمين كه أحزاب و دسته
و » زيديه«و » كيسانيه«گرايشها با يكديگر برخورد داشتند، فرق مختلف شيعه از قبيل 

ش داشتند و حتي اين اختالفات در ميان محدثين و فقها نيز و غيره نيز نق» فطحيه«
ون در كنار وسائلي كه براي تأييد و تبليغ أفكار فرقة خويش و گبروز كرد و فرق گونا
  !!حديث را نيز به خدمت گرفتند] جعل[بردند،  ترويج آن به كار مي

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

عليهما  –جا زدند و در طول اين مدت توانستند كه به امام باقر و صادق  أئمه
تقرب حاصل كنند تا اينكه جمعي از روات به آنان اعتماد كردند و چنانكه  –السالم 

ي است كه اينگونه افراد توانستند مجموعة بزرگي از برخي از روايات مشعر بر اين معن
أئمه  احاديثحديثي به عنوان » اصول«را جعل كرده و مجعوالت خود را در  احاديث

  !وارد سازند
» محمد بن مقالص األسدي«از اين ميان برخي شناخته شده و مشهوراند، از جمله 

كند و  ياد مي» ابن أبي ثور« و مقريزي با كنية» أبوزينب«كه شهرستاني از او با كنية 
معمر بن «و » بشار الشعيري«و » بزيغ بن موسي الحائك«و » مغيره بن سعيد«ديگر 
و » بيان بن سمعان التميمي«و » صائد الهندي«و » حمزه اليزيدي«و » سري«و » خيثم

و سايرين كه در اينجا احصاء همگي آنها ميسور » عبداهللا بن الحرث«و » حرث شامي«
ادعاي نبوت كرد بيش از ديگران ] بعدها[كه » مغيره ابن سعيد«از ميان اينان ... نيست 
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لوح و ناهشيار را  پيرو داشت، زيرا از سحر و شعبده و كارهايي كه مردم ساده
اي مسأله حيح از امام صادق و ائمة ديگر برروايات ص... كرد  فريبد، استفاده مي مي

ان و صائد الهندي و عمرالنبطي و مفضل و ساير تأكيد دارند كه مغيره بن سعيد و بي
منحرفين كه خود را در صفوف شيعيان جازده بودند، جعليات بسياري درموضوعات 

  .مختلف در ميان روايات أئمه وارد ساختند
! ام دوازده هزار حديث در أخبار جعفر بن محمد جعل كرده :از مغيره نقل شده كه

ن شيعيان حضور داشتند و با آنان به مجالس أئمه وي و پيروانش مدتهاي مديد در ميا
كردند و حقيقت حالشان معلوم نشد، مگر بعدها كه أصول حديثي از  آمد و شد مي

خود را به  ينيست كه وي و يارانش روايات جعل ترديد! ... مرويات آنها انباشته شد
  !دادند تا واقعيت ماجرا آشكار نشود موثوق أئمه نسبت مي اصحاب 
ساختند كه مردم را نسبت به  ه بر اين گروهي ديگر از جاعلين، احاديثي ميعالو
براي  :به اين موضوع اشاره كرده و فرموده عالقه سازند، چنانكه امام باقر أئمه بي

اند كه ما  اينكه ما را مبغوض و مغضوب مردم قرار دهند، چيزهايي روايت كرده
ق آورده است كه ابراهيم بن أبي محمود به شيخ صدو!... ايم ايم و انجام نداده نگفته

 اي فرزند پيامبر، رواياتي دربارة فضائل اميرالمؤمنين :عرض كرد حضرت رضا
بيت داريم كه مخالفين شما نقل كرده اند و نظير آن اخبار را كه از  اهلو فضائل شما 

اي  :ودطريق شما نقل شده باشد سراغ نداريم، آيا به آنها معتقد شويم؟ حضرت فرم
ي كه احاديثاند، يكدسته  ما جعل كرده ةمخالفين ما سه گونه خبر دربار !ابن أبي محمود

مشتمل بر غلو و مبالغة دربارة ماست، دستة دوم رواياتي كه دال بر قصور دربارة ما 
چون مردم . دشمنان ماست بديهاياست و سوم رواياتي شامل اقوال ما در تصريح به 

نوند پيروان ما را تكفير كرده وآنان را معتقد به ربوبيت ما قلمداد غلو دربارة ما را بش
و [شوند پذيرند و به آن معتقد مي كنند و چون أخبار قصور ما را بشنوند آنها را مي مي

و اگر بديهاي دشمنان ما را كه از آنها نام برده شده، بشنوند، ما را ] پندارند ما را بد مي
  ... .ددهن با ذكر ناممان دشنام مي
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جعلي  اخباركثر ابه خوبي چگونگي  به هر حال روايت صدوق از امام رضا
 اهلكند، زيرا دشمنان  را بيان مي] مخالفين[و بديهاي ] پيشوايان دين[دربارة فضائل 

خره بيت براي ايجاد فاصله و دورداشتن مردم ازآن بزرگواران به هر راهي رفتند و باال
ا آنان باعث جلب عواطف مردم نسبت به ايشان شده ستند كه مبارزة مستقيم بندا

تا حدودي ) جعل حديث(اما در اين روش . شود وموجب نزديكي مردم به آنان مي
موفق شدند و صدها حديث در بدگويي از خلفاء و ] در وصول به مقصود خويش[

 صحابة پيامبر و يا دادن صفت خالص و مدبر امور و يا اتكاء به محبت و والي علي و
  .اوالدش، جعل كردند

اي كه براي آشكارساختن اين مجعوالت و تصفية  رغم تالشهاي مخلصانه اما علي
حديث و اعتقادات، از آثار سوء و مفاسد اينگونه اخبار ساختگي، به عمل آمده ولي 

تا امروز اين آثار مجعول ذهن مردم را مشغول داشته و با أفكار و عقول ] متأسفانه[
توان كرد  انكار نمي« :نويسد ايشان در قسمتي ديگر از كتابش مي. »1ندك مردم بازي مي
 احاديثواسط قرن پنجم هجري نسبت به خطري كه اسنت از  اهلكه محدثين 

اند و عالوه بر نگارش كتب روايت  شريف را در برگرفته بود، هشيارتر و آگاهتر بوده
جعلي تأليف كردند كه  اديثاححوال راويان، در طول دو قرن دهها كتاب پيرامون او 

يكي از مؤلفين . بود) اخبار جعلي(» الموضوعات«بعضي از اين كتب داراي عنوان 
است كه در قرن ششم هجري » عبدالرحمان بن الجوزي«اينگونه كتب دانشمند مشهور 

در سه جلد تأليف كرد و پس از او تأليف در اين زمينه » الموضوعات«كتابي به نام
و سايرين همين برنامه و روش را ادامه داده و كتبي » فتني«و » سيوطي«ادامه يافت و 

تأليف كردند كه براي كساني كه بخواهند در اين زمينه مطلبي بنويسند، از بزرگترين و 
  .رود مفيدترين منابع به شمار مي

                                                           
الموضوعات في اآلثار و االخبار، هاشم معروف الحسني، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، صفحه  -1
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ورزيدند كه پنداري اين مسأله به ايشان  اهلاما شيعيان در اين مورد چنان تج
جعلي در بين رواياتشان از  احاديثدر حالي كه تعداد و نيز خطر ! نيست طمربو

سنيان وجود داشت، كمتر نبود ولي تنها كاري كه كردند اين  احاديثجعلياتي كه در 
بود كه در تأليفاتشان از طريق دو علم رجال و درايه كه از احوال و كيفيت راوي و 

كنند،  سقيم را بيان مي روايت بحث كرده و خطوط كلي شناخت حديث صحيح از
مشكالت حديث را مورد بررسي و تحقيق قرار دادند و در طول اين قرون طوالني 
نكوشيدند كه حتي يك كتاب تأليف كنند كه الأقل در أمور و مسائل گوناگون شامل 

كه از انحراف  –در حالي كه همواره مذهب شيعه !! جعلي باشد احاديثهايي از  نمونه
ي كه توسط مزدوران حكام احاديثاز نتايج سوء –خرافات به دور است و افسانه ها و 

  .حزاب گوناگون، جعل شده، در رنج بوده استاپردازان و رهبران فرق و  و قصه
در كنار اينان جاعالني از نوع ديگر پديد آمدندكه به انگيزة غيرت و عالقه نسبت 

] ازاعمال ناپسند[و تخويف ] به اعمال خير[به اسالم، از زبان أئمة شيعه در ترغيب 
ها و جعلياتشان، رواياتي انتشار  رواياتي جعل كردند و براي پشتيباني و تحكيم گفته

اگر كس عملي به اميد ثوابي كه از پيامبر يا  :اند فرموده و امام دادند كه پيامبر
د، ولي امام نقل شده به جاي آورد، گرچه پيامبر و امام واقعا چنان كالمي نگفته باشن

  !ثواب مذكور به عامل داده خواهد شد
پنداشتند كه  كردند و مي د تقرب چنين ميصاين دسته از جاعلين با نيت خير و به ق

بدين ترتيب اينگونه جعليات در سني و شيعه رواج يافت و ! كنند كار درستي مي
يعه انباشته هاي خود كه كتب سني و ش پردازان نيز از اين طريق براي انتشار افسانه قصه

در نتيجه بسياري از روايات صحيح در ميان روايات . از آنهاست، زمينة مساعدي يافتند
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.»بيت مخربتر بود اهلح مشركين و دشمنان تر و از سال برّنده
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يكي ديگراز علل وضع نابسامان حديث آن است كه علماي متأخر نسبت به 
، تحقيق علمي و بدون احاديثحديث تعصب ورزيده و چنانكه بايد در مورد 

سواد و  پيشداوري، به عمل نياوردند ودر واقع از روات سابقين كه اغلب مردمي كم
بايد توجه داشت كه در قرن دوم و سوم كه اكثر اخبار . د تقليد كردندان خرافي بوده

ناصحيح در همين دوران جعل شده، حوزة علمي و تحقيقي و بنا به اصطالح امروز 
دانشگاهي نبوده تا در آن اخبار به دقت بررسي و به قرآن عرضه شود، بلكه هر كس 

فراهم كرده و سخن هر كس و  توانسته كتابت كند، دفتري مختصر سوادي داشته و مي
آنكه از عقايدواقعي و يا اهداف كساني كه از آنان، خبري  ناكس را در آن ثبت كرده، بي

كرده، آگاه بوده و يا از صدق و كذب و يا مستند و نامستندبودن كالمشان  را ثبت مي
و موافق و اند، اخبار را با قرآن تطبيق كرده  توانسته اكثر اين ناقلين نمي. مطمئن باشد

اند،  سالم نيز اطالعات كافي نداشته از تاريخ قطعي! مخالف قرآن را از هم تمييز دهند
كرده و  فروشي مي مثال شيخ صدوق معروف به ابن بابويه كاسبي بوده كه در قم برنج
پنداشته، گرفته و در  دفتري داشته كه هر خبري را از كسي كه او را فرد خوبي مي

شود كه برخي از  در آثار وي اشتباهات فاحشي ديده مي. تدفترش درج كرده اس
آنهاحتي از طلبة مقدمات خوانده بعيد است و در واقع مصداق اين كالم است كه 
اشتباهات بزرگان نيز بزرگ است البته در اينجا درصد ذكر يكايك اشتباهات شيخ 

باب العلل «عني در ي» عيون اخبار الرضا« 34نيستم ولي به عنوان مثال، ايشان در باب 
هاي نماز  كند كه خطبه نقل مي با اينكه از امام رضا» التي ذكرالفضل بن شاذان

جمعه برخالف نماز عيدين، قبل از نماز قرار دارد وحتي علت اين تقدم را هم از قول 
مصنف « :نويسد كند، اما خود شيخ ذيل همين قسمت از حديث مي آن حضرت ذكر مي

بة طل شده، ولي دو خگويد اين خبر به همين صورت نق مي –هللا ا رحمه –اين كتاب 
، زيرا آن دو به منزلة دو !!!بعد از نماز است] قربان و فطر[نماز جمعه و نماز عيد 

باشند و نخستين كسي كه دو خطبه را قبل از نماز قرار داد، عثمان  ركعت آخر نماز مي
كه كرده بود، مردم براي شنيدن  ]نابجايي[بن عفان بود، زيرا او به سبب كارهاي 
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گفتند با اندرزهاي او چه كنيم كه او كارهاي  كردند و مي هايش توقف نمي خطبه
دو خطبه را پيش از نماز قرار داد تا مردم در انتظار ] ناچار[كرده است، پس ] نابجايي[

  !!!»متفرق نشوند] هنگام خطبه خواندنش[نماز بمانند و 
در واقع . گويد تاريخ اسالم آگاه باشد، چنين كالمي نميمسلما كسي كه از فقه و 

راين مطلعين از تاريخ صدر عالوه ب! خن گفتهشيخ برخالف جميع فقهاي شيعه س
حكام و عبادات اتوانستند در  دانند كه نه عثمان و نه با نفوذتر از وي، نمي اسالم مي

  !ايجاد كننداسالمي، خصوصا عبادت شايعي چون نماز جمعه، چنين تغييراتي 
حديث لوح (= در باب ششم، حديث اول » عيون اخبار الرضا«و باز در همين

را در  ش، جابر بن عبداهللا انصارياهلكه جاعل ج 1صدوق ناقل روايتي است) جابر
بر بالين آن حضرت آورده تا وي مشاهدات خود را در  زمان احتضار امام باقر

بيان كند، در حالي كه جابر حداكثر  –عليه  رحمه اهللا –حضور امام براي زيد بن علي 
هجري يعني حدود شانزده سال قبل از وفات پدر زيد يعني حضرت  78در سال 

، دار فاني را وداع گفته و زيد بعد و يا در زمان وفات جابر، تولد يافته و سجاد
چشم از جهان بسته،  114، الأقل در سال 116نيز اگر نگوييم در سال  امام باقر

سال پس از فوت خويش در زمان احتضار امام باقر بر بالين آن  36پس چگونه جابر 
  2!!حضرت حاضر شده است؟

است كه در آنجا صدوق ناقل » عيون اخبارالرضا« 64باب  29نمونة ديگر حديث 
خبري است كه جاعلي غافل، مكالمه اي بين امام رضا و يكي از سرداران مأمون 

قبل از وصول امام » هرثمه«ترتيب داده، غافل از اينكه » نهرثمه بن اعي«موسوم به 
  3!به خراسان، كشته شده بود رضا

                                                           
 .نيز آورده است» كمال الدين«صدوق اين روايت را در  -1
كتاب  167كه حديث لوح جابررا از صفحه » قلمداران«مفيد است اگر رجوع كنيد به مطالب مرحوم  -2

 .مورد تحقيق و بررسي قرار داده است» شاهراه اتحاد«
 .رسي كامل حديث نيستيمحديث مذكور اشكاالت ديگري نيز دارد كه اينجا در مقام بر -3
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از قول امام مظلوم يعني » من اليحضره الفقيه«جناب صدوق در كتاب مشهورش 
حديثي نقل كرده كه بنا به مفاد آن كرة زمين بر پشت يك ماهي  حضرت صادق

غرّه شد، پروردگار ماهي كوچكي را در بيني  قرار دارد اما چون ماهي مذكور بر خود
ن پس آاز . روز او را ناراحت و پريشان ساخت ماهي مغرور قرار داد كه چهل شبانه

هرگاه پروردگار بخواهد جايي از زمين را بلرزاند آن ماهي كوچك را به نظر او 
حديثي  و در!! 1شود و زمين دچار زلزله مي] افتد ماهي ازترس به لرزه مي[آورد  مي

اند كه هر يك از شهرها  زمين را بر پشت يك ماهي گذاشته :ديگر آورده كه امام فرمود
دا ماهي يكي از فلسها را كه خروي يك از فلسهايش قرار گرفته، هنگام زلزله، به امر 

لرزاند و اگر ماهي فلس را به جاي لرزندان از جا بلند  شهر منظور بر آن قرار دارد مي
  2!!شود ون و زير و زبر ميكند زمين واژگ

رئيس چنين اشتباهات فاحشي را كسي مرتكب شده كه در كتب ما از او با عنوان 
عامدالدين, ركن من أركان ) األجل(الفضالء, امام عرصه, الشيخ األعظم ة املحدثني, عمد

  !كنند ياد مي ...و  اهللا فی العاملني ة, الفاضل املعظم و آي)الدين( ةالرشيع
تباهات صدوق بسيار بيش از اينهاست و اگر كسي در صدد برآيد كه آنها را البته اش

! 3اي خواهد شد احصاء كند خود كتابچه) اعم از اشتباهات تاريخي و قرآني و نحوي(
                                                           

به عنوان » روضه كافي«نيز به آب داده و اين خبر مضحك را در » كليني«البته همين دسته گل را  -1
 !آورده است 55خبر 

و  1512، باب صالة الكسوف و الزالزل و الرياح و الظلم و علتها، حديث 2من اليحضره الفقيه، ج  -2
باد سر و دو بال : فرمود نقل شده كه اميرالمؤمنين 1517در مورد باد نيز با شماره  – 1513
 نقل شده كه اميرالمؤمنين 1517در مورد باد نيز با شمارة  – 1513و  1512و در حديث !! دارد

الحرام دانسته  منشأ وزش اكثر بادها را از بيت 1522و در حديث !! باد سر و دو بال دارد: فرمود
 !!است

درباره شيخ صدوق » تصحيح اعتقادات االمامية«از كتاب » رادة و المشيةفصل في اال«شيخ مفيد در  -3
لم يكن ممن يري النظر فيميز بين الحق منها والباطل و يعمل علي ما يوجب الحجة و من «: نويسد مي

وي از =  عول في مذهبه علي االقاويل المختلفة و تقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما و صفناه
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شاهد است كه قصد ما از ذكر اين مسائل به هيچ وجه توهين به  –عزّذكره  –خداوند 
تجربه و  آن است كه طالب جوان و كمآن مرحوم نيست، بلكه فقط و فقط مقصود ما 

ساير مردم، فريب اين القاب و عناوين پرطمطراق را نخورند و مرعوب و مبهوت 
منبر، نشوند تا بتوانند آزادانه و بدون تعصب و  اهلنمايان و دكانداران  تبليغات عالم

پيشداوري و با آرامش، مطالب علماء رابه صورتي دقيق و علمي مورد بررسي و 
  .يق قرار داد و با قرآن بسنجندتحق
وي نيز كاسبي بوده در . نيز از مطالب فوق استثناء نيست» محمد بن يعقوب كليني«

موافق مرام  اند و يا سخنشان را بغداد و هر خبري را از كساني كه هم مذهب وي بوده
پسنديده، در طول بيست سال در دفاتر خود جمع كرده  يافته و مي و مسلك خويش مي

اگر بخواهيم بسيار خوشبختانه قضاوت كنيم و او را به سوءنيت متهم نكنيم، بايد و 
 –چنانكه در صفحات آينده خواهيم ديد  -» كافي«غرضانة  بگوييم كه از مطالعة بي

اخبار منقولة خود  ضتوان دريافت كه وي با قرآن آشنايي كافي نداشته و غالبا تعار مي
كرده، توجه چنداني  شان را ثبت مياحاديثحوال رجالي كه يافته و به ا را با قرآن درنمي

  1!است  نداشته
از كتاب » فصل في النفوس واألرواح«حديث در  اهلشيخ مفيد دربارة بسياري از 

أصحابنا املتعلقني باألخبار, أصحاب سالمة و بعد « :نويسد مي» تصحيح اعتقادات االماميه«
 سمعوه من األحاديث و الينظرون فی سندها ذهن و قلة فطنة, يمرون علی وجوههم فيام

                                                                                                                                                
نبوده كه حق و باطل روايات را تميز دهد و به موجب حجت و دليل عمل كند و كسي  نظران صاحب

كه در مذهب خويش به أقاويل مختلف و تقليد از راويان متكي باشد حالش به لحاظ سستي و ضعف 
 !»عقايد چنان است كه وصف كرديم

بسيار در جستجوي عجيب است كه شيخ المحدثين پس از تالش «: نويسد هاشم معروف الحسني مي -1
حديث صحيح كه بيست سال به طول انجاميد، روايات ناصحيح فراواني در كتابش گردآورد كه عيوب 

چقدر آرزو داشتم !... متن و سند آن حتي بر كساني با دانش و كارآزمودگي كمتر از او، مخفي نيست
روايات فاقد شروط  تعليقي بنويسد و» كافي«كه خداوند براي كسي ميسر سازد كه بر چاپ جديد 

 ).254و  253الموضوعات في االثار و االخبار، ص . (»صحت را مشخص سازد
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واليفرقون بني حقها و باطلها واليفهمون ما يدخل عليهم فی اثباهتا والحيصلون معانی ما 
ما ااند، افرادي داراي سالمت نفس اخبار اهلكه ) شيعيان(اصحاب ما  »يطلقونه منها

پذيرند وميان حق و  مياند به سادگي  شنيده احاديثاند، آنچه از  فراست كند ذهن و كم
چه اشكاالت و ] نادرست[احاديثفهمند با پذيرش  گذارند و نمي باطل آنها فرق نمي

 1.»كنند ايراداتي بر آنان وارد خواهد بود و در معاني واقعي آنها تأمل نمي

                                                           
انه اليسمع  –أرشدک اهللا  ;يا أخی«: خطاب به دوستش نوشته است» كافي«در مقدمه » كليني«مرحوم  -1

 :ه العامل بقولهبرأيه إال علی ما أطلق –عليهم السالم  –احدا متييز شی مما اختلف الرواية فيه العلامء 
دوه –عزوجل  –اعرضوها علی كتاب اهللا فام وافق كتاب اهللا   –اي برادرم  ... فخذوه و ما خالف كتاب اهللا فرّ

عليهم  –همانا كسي را توان آن نيست، چيزي را كه در روايت آن از ائمه  –كه خدايت ارشاد كند 
: خود فرموده اس آنچه كه اماماختالف شده، با نظر خود تشخيص  دهد، مگر براس –السالم 

احاديث را به كتاب خداوند عرضه بداريد، پس آنچه را موافق كتاب خداي عزوجل بود، بگيريد و 
  .»...آنچه مخالف كتاب خدابود، رد كنيد 

اما متأسفانه خود، شايد به جهت عدم آشنايي كافي با قرآن كريم، به دستور امام عمل نكرده، كه اگر 
  !شست بايست بسياري از اخبار كتابش را به احترام قرآن، به آب مي مي كرد، چنين مي

دهد وي فردي بصير نبوده و  كند كه نشان مي پس از ذكر قواعد اخذ حديث، مطلبي ذكر مي» كليني«
و نحن النعرف من مجيع ذلک إال «: نويسد كرده، وي مي در مورد منقوالت خود چندان تفكر و تأمل مي

عمناألمر بقوله العامليئا أحوط و ال أوسع من رد علم ذلک كله الی أقله و النجد ش بأيّام  :و قبول ما وسّ
دانيم و راهي  جز حداقل آن را مي] قواعد أخذ حديث[ما از اينها  »أخذتم من باب التسليم وسعكم

قاعده  واگذاريم و يابيم كه علم به اين امور را به خود امام تر از اين نمي وسيعتر و محتاطانه
را كه ] دو روايت متخالف[هر يك از : بيان فرموده] آن را چنين[فراختر و آسانتري را بپذيريم كه امام 

  !!»اختيار كنيد برايتان جايز است] در مقابل أمر امام[از باب تسليم 
آيا دين احكام متعارض دارد؟ آيا ممكن است عمل به دو حكم متعارض، هر دو مايه سعادت دنيا و 

همه و يا اكثريت راهي براي تشيخص حكم واقعي شرع نيست؟  االمبرايت بشر باشند؟ آيا در آخر
آيا ممكن است آخرين و كاملترين دين الهي مردم را در احكام شرع سرگردان گذارد و به ناگزير 
بگويد براي شما فرقي در اختيار اخبار متعارض نيست؟ آيا صدور چنين حكمي از جانب امامِ 

 مكن است؟هدايت م
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اصول «چنانكه گفته شد از ميان كتب معتبرة شيعه، كتاب  –به هر حال اينجانب 
دانند، طبعا اگر تضاد  م، كه آن را از هر كتابي بهتر و معتبرتر ميرا انتخاب كرد» كافي

معلوم و مسلم  –قرآن و عقل سليم  –ومخالفت اخبار اين كتاب با دو حجت إلهي 
  .شود معلوم مي –الأقل تا حدودي  –شد، ساير كتب ارزشش 

ــزد  ــر بري  جــايي كــه عقــاب پ
    

ــزد؟     ــه خي ــري چ ــة الغ  از پش
  

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

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

  »کافی«آشنایی با کتاب 

شود و برخي از  تمجيد و تعريف بسيار مي» كافي«بدان كه در جامعة ما از كتاب 
اگر به . كنند قمار آن تشبيه ميارا به  احاديثبه شمس و ساير كتب  علماء اين كتاب را

چه اندازه توان دريافت كه تا  به بعد مقدمة جلد اول كافي مراجعه شود مي 26صفحة 
محمدتقي «از جمله پدر عالمة مجلسي . مبالغه شده است» كليني«در تعريف از 

ايم كسي  حقيقت آن است كه در ميان علما تا آنجا كه ما ديده :گفته است» مجلسي
و در ترتيب كتابش، تدبر كند، ] كه نقل كرده[مانند او نبوده و هر كه در اخباري 

 1!!داهللا بوده استخواهد دانست كه او مؤيد من عن

مدار مذهب  :نويسد مي» مستدرك الوسائل«مؤلف كتاب » محمدحسين نوري«ميرزا 
» 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 » كافي«ت كند كه گفته اس مي
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تأليف نشده » كافي«آورد كه در ميان اماميه مانند  ول را ميااست، و يا كالم شهيد 
ني به رؤيت امام يرا كه احتمال داده بود، كتاب كل» سيد بن طاووس«سپس كالم . است

ان حدسا غريقطعی يصيب و خيطی و و إن ك« :گويد كند، آنگاه مي رسيده باشد، ذكر مي
اينكالم حدسي غيرقطعي و احتمالصحت وعدم صحت آن  »الجيوز التشبث به فی املقام 

معلوم ... « :نويسد سپس مي» توان بدان متمسك شد يكسان است و در اين مقام نمي
نظر از مقبول يا   خير، صرف[عمالاشد كه مقصود كليني كلية اخبار مربوط به ثواب 

و يا روايات مربوط به خصائل خير و شر، يا علت تشريع احكام، و ] بودنشان  بولنامق
آوري كرده است و در زمان حضور وي در  امثال آن را اعتقاد و عمل بدانها جمع

طريق نواب خاص امام دوازدهم، دربارة صحت و قسم برخي از اخبار  زبغداد، مردم ا
طبعا بسيار بعيد است ... اند  كرده سؤال مي و جواز عمل بدانها از حضرت حجت

در طول بيست سالي كه به تأليف كتاب اشتغال داشته و با نواب نيز آميزش  كه كليني
مانده باشد و  اطالع به امام، توسط ديگران، بي اخبارو معاشرت داشته، از مسألة عرضة 

اما در عين » يا كتاب خود را براي ارائه به امام به نواب آن حضرت تقديم نكرده باشد
غرضم از اين سخن آن نيست كه خبر شايع دربارة اين كتاب «: كند كه حال تصريح مي

عرضه  اين كتاب به حضرت حجت :در آن خبر آمده است كه. را صحيح بشمارم
همانا اين كتاب براي شيعيان ما كافي است، زيرا اين  هشده و ايشان گفته است ك

هيچ اثري از آن نيست، ) شيعيان(ما اصحاب ت حديث هيچ اصلي ندارد ودر تأليفا
و متمايل ] ياخباركه از مؤسسين مذهب [استرآبادي محدث ] مالمحمد أمين[حتي 

كرده است كه اين خبر  كافي راصادر از ائمه بداند، تصريح احاديثاست كه تمام 
  1.»اصلي ندارد
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ال عرض علی يق« :نويسد نيز با ترديد مي» تنقيح المقال«مرحوم ممقاني مؤلف 
عرضه  شود اين كتاب برامام قائم گفته مي »فاستحسنه و قال كاف لشيعتنا القائم

  1.»اين كتاب براي شيعيان ما بسنده است :شده و ايشان آن را نيكو شمرده و گفته
اي بدين موضوع نكرده، در حالي كه اگر منقوالت خود را  اما خود كليني ابدا اشاره

كرد زيرا  ود، از ذكر اين واقعه به هيچ وجه خودداري نميبه امام عرضه داشته ب
  .شود دانست كه با ذكر اين مسأله هزار چندان بر وثاقت كتابش نزد اماميه افزوده مي مي

و أما جزم بعض املجازفني بكون مجيع « :نويسد مي» العقول ةمرآ«عالمة مجلسي نيز در 
و اما اينكه  »فراء, فالخيفی مافيه علی ذی لبلكونه فی بلدة الس الكافی معروضاً علی القائم

عرضه شده، بر  اند كه تمام كافي بر امام قائم گويان به جزم گفته بعضي از گزافه
كنيد كه عالمة  مالحظه مي» 2خردمند پوشيده نيست كه اين سخن چه ارزشي دارد

ركي خصوصا كه در هيچ كتابي، مد. خوانه است» گو گزافه«مجلسي چنين كساني را 
به گمان ما به قصد اينكه . اند براي اين مطلب نياورده و راوي اين كالم را معين نكرده

اند و  مدرك را منتشر ساخته هميتي قائل شوند، اين سخن بياعظمت و » كافي«براي 
إال علماي بزرگ شيعه از قبيل شيخ الطائفة طوسي و شيخ مفيد و شيخ صدوق و 

  .اند كليني چنين ادعايي نكرده در مورد كتاب... عالمة حلي و 
الهدي كه از كبار علماي شيعه است در مسألة سيزدهم يكي از  سيد مرتضي علم

بدان كه اعتراف « :نويسد مي» جوابات المسائل الطرابلسيات«رسائل خويش موسوم به 
الزم نيست زيرا احاديث روايت شده در ] منقول در كتب روايت[ احاديثبه صحت 

مور باطل و اقسام خطاها و انواع اتب فرق ديگر، مشتمل است بر كتب شيعه و ك
مور نادرستي كه بطالنش متكي به دليل است، از اين امحالي كه قابل تصور نيست و يا 

عرضه كنيم و اگر صحت ] سليم[رو واجب است كه براي نقد حديث، آن را به عقل 
و ساير ) كليني(اين مرد و ... آن احراز شد به أدلة صحيح مانند قرآن عرضه شود 
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اند كه باطل بوده و يا تحققش  ما شيعيان در كتبشان روايات بسياري نقل كردهاصحاب 
  !»محال است

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

قرآن و [اند تا با نظر به ادله  اند ولي احراز صحت و سقم آنها رابه ما إحاله كرده نموده
  .»صحت و عدم صحت آنها مشخص شود] سنت قطعيه و عقل

رياض «صاحب » ميرزا عبداهللا بن عيسي أفندي تبريزي«نيز  از علماي متأخر
اهللا  از معاصرين نيز آيه. تهنپذيرف» كافي«اين ادعا را در مورد» العلماء و حياض الفضالء

نوشته  در مورد عدم قطعيت صدور كلية روايات كافي از ائمه» ابوالقاسم خويي«
دانستم هنگامي كه امثال شيخ مفيد و شيخ طوسي كه با وجود قرب  كاش مي« :است

اند، به صدور جميع روايات كافي از معصومين  زماني و اطالعات وسيعي كه داشته
د، چگونه جماعتي از متأخرين كه عالوه بر تأخر زماني به لحاظ علم نيز ان مقيد نبوده

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

در نتيجه چگونه . به حقيقت نزديك است] -عليهم السالم  –از ائمه [روايات كافي 
خواهي  هاين كتاب از جانب ائمه صادر گرديده؟ بلك احاديثتوان ادعا كرد كه  مي

 –تهذيب األحكام  –من اليحضره الفقيه  –كافي [دانست كه كلية روايات كتب اربعه 
  1.»الصدور باشند روايات صحيحه نيستند، تا چه رسد كه قطعي] االستبصار
دراسات في الحديث و «نيز در كتاب » هاشم معروف الحسني«مشهور لبناني عالم 
اغراق » كافي«يون شيعه در مورد وثاقت منقوالت اخباراقرار كرده كه » المحدثين

اند ولي ساير اصوليون و محققان شيعه از دورة شيخ مفيد تا زمان ما در كتب خود  كرده
  .اند مورد نقد و مناقشه قرار دادهرا سندا و متنا » كافي«بسياري از روايات 
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البته كليني خود در مقدمة كتابش خطاب به دوستي كه از او تأليف كتابي را تقاضا 
وقلت إنكتحت أن يكون عندک كتاب كاف جيمع فيه من مجيع فنون « :نويسد كرده بود مي

الدين و العمل به  الدين مايكتفی به املتعلم و يرجع إليه املسرتشد و يأخذ منه من يريد علم علم
والسنن القائمة التی عليها العمل و هبا يؤدی  –عليهم السالم  –باآلثار الصحيحة عن الصادقني 

وجلّ  –فرض اهللا  گفتي كه دوست داري كتابي داشته باشي كه جامع  ... »و سنة نبيه –عزّ
را  هاي علم دين و در اين مورد كافي باشد، آن چنانكه آموزنده همة فنون و شاخه

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

سپس در جواب اين . »1...به آنها به واجبات خدا و سنت پيامبر عمل كرده است 
تأليف ما سألت و أرجو ان يكون بحيث  –وله احلمد  –قد يرساهللا « :گويد خواستة او مي

ميسر فرمود و اميد ] برايم[بودي  هسپاس خداي را كه تأليف آنچه خواست » توخيت
شود كه وي كتاب خود را براي  معلوم مي» 2خواستي دارم كه چنان باشد كه مي
  .دوستش كافي دانسته است

تاب چنان مؤثر افتاده است كه به ياد البته تبليغات دكانداران مذهبي در مورد اين ك
كافي درست و مقبول است و  احاديثگفت تمام  دارم يكي از مجتهدين به من مي

اين  احاديثي كه غير از اين بگويد مغرض است، در جوابش گفتم اگر شما تمام سك
 ايد، زيرا در جلد اول كافي دانيد پس چرا سيزده امامي نشده كتاب را مقبول و معتبر مي

چند روايت آمده كه بنا به مفاد آنها تعداد ...) باب ما جاء في االثني عشر ( 183باب 
را آوردم و » كافي«نشانم بده،  :سخنم را باور نكرد و گفت! 3شود ائمه سيزده عدد مي

شود  معلوم مي! اين روايات رانديده بودم :روايات را نشان دادم، تعجب كرد و گفت
بدون مطالعة كامل كافي، فقط بر اساس مشهورات رايج بين  كه برخي از اين آقايان،
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كند كه نه  به هر حال وجود چنين رواياتي در كافي ثابت مي! كنند معممين، قضاوت مي
تنها امام بلكه حتي يك عالم آشنا به قرآن نيز بر تأليف كافي نظارت نداشته است و إال 

زيرا اگر فردي آشنا . رسد به امامكرد چه  در مقابل بسياري از روايات آن سكوت نمي
را قبل از انتشار ميان مردم ديده بود، الأقل در مورد روايات » كافي«با معارف اسالمي، 

  !داد سيزده امامي و يا ساير اشتباهات، به كليني تذكرمي
علم، شايع  اهلبه هر حال چنانكه گفتيم در ميان بسياري از شيعيان حتي در ميان 

معتبرترين كتب حديث است و به همين سبب مورد اعتماد و  شده كه اين كتاب
احترام علماي اين مذهب قرار گرفته و كسي كه آن را خود مطالعه نكرده باشد، ممكن 

اند و احتمال ندهد كه در اين  است تصور كند كه راويان اين كتاب همگي معتمد بوده
ولي اگر كسي اين د و نقيض و برخالف قرآن و عقل، يافت شود، ضكتاب مطالب 
چه بسا  »رب مشهور ال أصل له«فهمد كه  تعصب و با دقت مطالعه كند، مي كتاب را بي

  !»اي ندارد مر مشهوري كه اصل و پايها

  »کافی«برخی از خصوصیات 

هم از نظر أسناد و روات، بسيار معيوب است » كافي« احاديثالزم است بدانيم كه 
دارد، زيرا اكثر روات آن به قول علماي رجال و هم به لحاظ متن و مطالب، اشكال 

  .باشند شيعه از ضعفاء و مجروحين و مجاهيل و صاحبان عقائد باطله مي
حديث كه عالمه  15176و يا به قولي  16199مشتمل است بر » كافي«كتاب 

  كه به اعتقاد علماي ما، استاد فن حديث و از بزرگان رجال» محمدباقر مجلسي«
آل  اخبارالعقول فی رشح  ةمرآ«در كتاب مشهور خود موسوم به  شناس شيعه است،

 اخبارحديث از  9000تأليف كرده حدود » كافي« احاديثكه آن را در شرح  »الرسول
حديث  4428نيز فقط » محمدباقر بهبودي«استاد ! كتاب كليني را صحيح ندانسته است

  !را صحيح دانسته است» كافي«
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بيان كنيم بايد » اصول كافي«ا در مورد جلد اول ر» مجلسي«اگر بخواهيم رأي 
حديث جلد اول اين كتاب  1440ناگزير شده اعتراف كند كه در ميان  بگوييم كه وي

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

اين است كه  –از جمله در جلد اول  –ه در كافي ديگر از مسائل قابل توج
حديث جلد  1440در آن بسيار كم است، به عنوان مثال از  اكرم  رسول  احاديث

حتي هفتاد حديث از  –اعم از صحيح يا ناصحيح، راست يا دروغ  -اول اين كتاب
  3!!نقل نشده است اكرم  پيامبر

آن است كه صرف نظر از  –رد چنانكه مالحظه خواهيد ك -» كافي«مشكل ديگر 
اين كتاب به كساني  احاديثبودن بسياري از روات آن، برخي از   كذاب و فاسدالعقيده

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

را قبول نداشته و آن بزرگواران را  اند و ائمة پس از حضرت كاظم بوده» واقفي«كه 
  )فتأمل! (دانستند كاذب و منحرف مي

  
  
  

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

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

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

 !!ده استذكر ش حديث از پيامبر 65در واقع در جلداول فقط  -3
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  هدف از تألیف این کتاب

   :جانب از تأليف اين كتاب امور ذيل استهدف و انگيزة اصلي اين
هد بود، بلكه دانيم كه دين خرافي مقبول عقال و علما و افراد فكور نخوا چون مي - 1

موجب بيزاري آنان است و متأسفانه در جهان تشيع از قول ائمه خرافاتي وارد 
اسالم شده كه مانع ايمان و گرايش افراد روشنفكر و عالم به اين دين عزيز 

دليل به  بيني بي اين خرافات اكثرا به سبب جعل حديث و اعتماد و خوش. شود مي
ده، لذا الزم است كه اسالم را از آلودگي سابقين، در كتب مختلف ضبط و ثبت ش

هايي كه به اين دين شريف نسبت داده شده، تطهير  خرافات و أكاذيب و پيرايه
  .نمود

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

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

سيس كرده اند و فقط همين گونه اخبار خرافي ادعاهايشان را أمذهب خويش را ت
به وحدت و اتحاد راستين، بررسي  كند، طبعا براي رفع تفرقه و رسيدن مي ييدتأ

  .الزم است احاديثعلمي اين 
قرآن  غالبا با –چنانكه در همين كتاب مالحظه خواهيد كرد  – احاديثو  خبارادر  - 4

اند، در حالي  اثر كرده بازي كرده و با تفاسيري جعلي از قول امام، آيات إلهي را بي
كه أئمة بزرگوار اسالم تمام عمر خويش را در راه خدمت به دين و اعالي كلمه 

از اين رو بايسته . ن كريم، صرف كرده انداهللا و تأييد آيات إلهي و دفاع از قرآ
  1.مورد تحقيق قرار گيرد احاديثاست كه ارزش و اعتبار 

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

كنيم بابي از ابواب كتب حديث نيست كه غالت ودشمنان  و غيره، مالحظه مي» وافي«و » كافي«
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شماريم، از آن  كنيم كه اگر در اين كتاب روايتي را مردود مي اصرار و تأكيد مي - 5
بيت ندانسته  اهلروست كه ما به هيچ وجه روايات خرافي را گفتة أئمة بزرگوار 

دانيم كه سخنان نادرست و خرافي و ناموافق با  لّ از آن ميو ساحت آنان را أج
قرآن، بگويند، بلكه در اين مورد آن عزيزان را مظلوم دانسته و معتقديم كه كساني 
به ناحق و براي وصول به مقاصد پليد خود، اقوال نادرست و مغاير قرآن كريم را 

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

  .و تحقيق دقيق قرار گيرد
اند و  اكثريت امت و حتي علماي ما عقايد خود را از كتبي همچون كافي گرفته - 6

ئد ورزند و اگر بخواهي ايشان را به راه راست و عقا نسبت به آن تعصب مي
پذيرند، ناگزير بايد ايشان را آگاه كرد كه اوال عقائد را  صحيح دعوت كني، نمي

توان از اخبار نامعتبر گرفت، خصوصا كه به اتفاق علماي شيعه خبر واحد  نمي
تواند مدرك و متّكاي عقايد قرار گيرد و  الأقل در اعتقادات حجت نيست و نمي

محمد بن يعقوب «تأليف ثقه االسالم » اصول كافي«اخباري كه در باب عقايد در 
ثانيا مراجع شيعه در . آمده است، اكثر قريب به اتفاقشان خبر واحد است» 1كليني

                                                                                                                                                
يشان در آن كردن حسن شهرت ا 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  از اين رو صدها آيه قران را چنانكه مي... ، نشر دهند، ]فرهنگ اسالمي[دسائس خود را در 

  !سبت دادندن كردن مردم به أئمه هدي تفسير كردند و به دروغ و به قصد گمراه
بطائني به عنوان تفسير، كتبي ! نسبت دادند علي بن حسان و عمويش عبدالرحمان بن كثير و علي

پر از خرافه و تحريف و تضليل كه اصال با سبك قرآن و بالغت و اهداف آن تناسب ندارد، تأليف 
 ).253الموضوعات في االثار و االخبار، ص ! (»كردند

) به معناي امروزي(» روحاني«وحانيت رسمي وجود نداشت و اسالم اصالً در قرون اوليه اسالم، ر -1
يك نفر را سراغ نداريم كه صرفا روحاني باشد  و اميرالمؤمنين نداشته و از اصحاب رسول خدا
يا فخراالسالم و » حجة االسالم«يا » ثقة االسالم«يا » آية اهللا العظمي«و از راه دين ارتزاق كند و به 
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توان از فالن راوي و  اند كه عقائد تقليدي نيست ونمي هاي عمليه نوشته رساله
  .تقليد كرد –يقين حاصل نيست  كه به صحت انتساب آن به پيامبر –روايت او 
   :زم است بدانيم در اسالم چه چيز حجت و مورد اعتماد استاكنون ال

  حّجت و بّینه در اسالم

خواهد براي رستگاري و سعادت دنيا و آخرت ديانتي را بپذيرد و  كسي كه مي
بدان ايمان آورد و براساس تعليمات آن عمل و مال و جان خود را در راه آن بذل 

ي سرسري و سبك نبوده و مسؤوليت دين امر. كند، شايسته است جداً دقت كند
بايد حجت و به تعبير قرآن سلطاني داشته . مري آسان نيستاقيامت در محكمة إلهي 

حجت و سلطان يعني دليل محكم كه خداوند خود آن را به عنوان حجت و . باشيم
دليل معرفي كرده باشد و خود آن را بپذيرد و بدين ترتيب اگر ما از آن داليل 

براي حضور در محكمة . فرمايد شيم، پروردگار عظيم عذر ما را قبول ميبرخوردار با
                                                                                                                                                

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

ثقة «نناميد و در زمان خودش به او » ثقة االسالم«خودرا » كليني«حتي . مستند شرعي ندارد
در حقيقت اينگونه ! شد، بلكه بعدها علماي مذهبي از او بااين عنوان ياد كردند گفته نمي» ماالسال

 & βÎ) }‘Ïδ HωÎ) Ö™!$oÿôœr: فرمايد عناوين و القاب نيز يادآور اين آيه شريفه است كه خطاب به مشركين مي

!$ yδθßϑçGø‹®ÿ xœ öΝçFΡr& /ä.äτ!$ t/#u™uρ !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜù=ß™ 4 β Î) tβθãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £⎯©à9 $# $ tΒuρ “ uθôγs? ß§àΡF{$# (  
) مشركان(ايد نيستند، خداوند بر آنها دليلي نازل نفروده، آنان آنها جز نامهايي كه شما و نياكانتان ناميده

  ).23/ النجم (» كنند پيروي مياز گمان و خواهش نفسشان 
ثقة «از عنوان » آية اهللا العظمي«و » آية اهللا«وان جالب است كه در عرف و سازمان روحانيت عن

باالتر است، با اين وصف تمام كساني كه ادعاي آية اللهي ياآية اهللا العظمايي دارند و يا در » االسالم
ثقة االسالم بوده و منقوالت او و امثال او » كليني«اند، همگي مقلد  ميان مردم به اين لقب شهرت يافته

خوانند و خود را ملزم به دفاع  شمارند و كتاب او را براي مذهب خويش كافي مي را مدرك دين مي
 !دانند از آثار او مي
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اي را پذيرفتي  إلهي و پاسخ به اين سؤال كه چرا چنان كردي و يا چرا چنين عقيده
  .الزم است حجت و سلطاني داشته باشيم كه قطعي و مستند و خداپسند باشد

اول كتب  :جت استدو چيز ح در اسالم بنا به آيات قرآن وسنت قطعية رسول
عقل كه شرط تكليف است و كسي كه عقل  :دوم. 1الهي كه در دين اسالم قرآن است

به » عقل«و از » عقل بيروني«برخي از علماء از قرآن به عنوان . ندارد مكلف نيست
» كتاب العقل و الجهل«در همين كافي نيز در . اند تعبير كرده» رسول دروني«عنوان 

  2.آمده است» عقل«رة اهميت روايات بسياري دربا
» عقل«دربارة اهميت » سيدمصطفي طباطبائي«برادر مفضال ما جناب استاد 

عقلوه، تعقلون، نعقل، (در قرآن مجيد، چهل و نه بار از واژة عقل با الفاظ « :اند نوشته
و يك بار با تعبير ) أولي األلباب، أولواأللباب(و شانزده بار با ذكر ) يعقلها، يعقلون

، از اهميت و اعتبار و حجيت عقل سخن به )ولي النهيأ(و يك بار با ذكر ) أولو بقيه(
ميان آمده است و اگر معاني اشاري قرآن را نيز در اين باره به شمار آوريم، رقم مزبور 

  3.»بيش از اين خواهد بود
   :فرمايد خداوند متعال مي

 Wξß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 •Β t⎦⎪Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ξ y∞Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤fãm y‰÷èt/ È≅ß™”9$# 4 
  )۱۶۵/ النساء (  

آوران، مردم را بر  تا پس از اين پيام] فرستاديم[دهنده و بيم كننده پيامبراني بشارت«
  .»پروردگار، حجتي نباشد

فرمايد كه با پيامبران، نياز بشر به دليل و بينة بيروني مرتفع گشته  اين آية مباركه مي
لهي إاي براي عدم تبعيت از هدايت  شود و بهانه ن ترتيب حجت بر آنها تمام ميو بدي

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

 .فرموده است
 .به بعد 10، صفحه 1األصول من الكافي، ج  -2
 .159، ص 1رش تاريخ، انتشارات چاپخش، چاپ اول، ج خيانت در گزا -3
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 متت بنبينا حممد« :نيز در تأييد اين معني فرموده اميرالمؤمنين علي. نخواهند داشت
حتي در همين كتاب  .1حجت إلهي به تماميت رسيد با پيامبرمان محمد »حجته

 حجة اهللا علی العباد النبی« :كه فرمود آمده است از قول صادق آل محمد» كافي«
است و حجت  حجت خداوند بر بندگان پيامبر » واحلجة فيامبني العباد و بني اهللا العقل

عليه آالف  –پس بنا به نقل كليني امام صادق  .2ميان بندگان و پروردگار عقل است
دليلي متقن از اين رو . نيز همين دو چيز را حجت شمرده است –التحيه و الثناء 

  )فتأمل! (نداريم كه، شخصي يا اشخاصي غير از انبياء بر بندگان خدا حجت باشند
توان  اند و مي و نظاير آن بر ما حجت» كافي«توان گفت كه كتاب  بنابراين آيا مي

كنند قرآن كريم  آنها را مبناي فتوا قرار داد؟ جاي تعجب است از علماي ما كه ادعا مي
قبول دارند و در عين حال بسياري از روايات معيوب كافي را بر خود  البالغه را و نهج

  !!كنند دانند واز آن دفاع مي حجت مي
اند و  ، قبول كرده3تر اينكه توقيعي را كه از امام قائم جعل و نقل شده از اين عجيب

و أما احلوادث « :بنا به ادعايشان در توقيع مذكور از قول امام دوازدهم آمده است كه
اما در  » الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا فإهنم حجتی عليكم و أنا حجة اهللا عليهم

شود، به راويان حديث ما رجوع كنيد كه ايشان حجت من  مورد حوادثي كه واقع مي
  4!»بر شما و من حجت خدا بر ايشانم

                                                           
 .91البالغه، خطبه  نهج -1
 .22حديث  25، ص 1االصول من الكافي، ج  -2
اسحاق بن «بنا به قواعد علمي، حديث مذكور، شروط حديث صحيح را فاقد است زيرا راوي آن  -3

 .مجهول است و طبعا چنين حديثي حجت نيست» يعقوب
جالب است كه شيخ كليني كه  – 509، شيخ عباس قمي، چاپ كتابفروشي اسالميه، ص منتهي االمال -4

كنند با نواب امام معاشرت داشته و كتابش به نظر امام قائم رسيده چنين خبري را نقل نكرده  ادعا مي
 .است



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  68
 

حال  ايد، از اوال آيا شما كه به اين روايت متمسك شده :حال جاي پرسش است كه
مثال فطحي مذهب يا (دانيد كه اكثر ايشان منحرف اطالع نداريد و نمي اخبارروات 

اند؟ و يا اگر موثوق  و يا غالي و يا كذاب و يا خائن و يا مجهول بوده...) واقفي و 
 احاديثمخالف قرآن به آنان نسبت داده شده؟ پس چگونه روات  اخباراند،  بوده

  !اند؟ حجت
بودند، كه بسياري ... ب و تاجر و زارع و سمجتهد نبودند بلكه كا راخباثانيا راويان 

  !!دانيد اند، آيا شما تفاوت راوي با مجتهد را نمي از آنان تسلط كافي بر قرآن نداشته
از امام  –اعم از صحيح و ناصحيح، راست يا دروغ  –ثالثا مگر چند حديث 

ائمة قبلي  احاديثاگر ! ؟دوازدهم در دست هست كه مجتهدين به آنها رجوع كنند
منظور است، پس آنان بايد حجت باشند، در حالي كه حديث مذكور، امام دوازدهم را 

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

ستفاده ارتباط ندارند، اين چگونه حجتي است كه به هيچ وجه قابل دسترسي و ا
  !نيست؟

و  ءعلما(مت اخامسا چرا در قرآن به چنين حجتي كه فقط بر افراد خاصي از 
از وجود او با خبر شوند؟ آيا  ءحجيت دارد اشاره نشده تا الأقل همة علما) مجتهدين

  !در اسالم حجت اختصاصي داريم؟
 شگفتا كه مجتهدين مذهب ما، همين روايت ناصحيح بل مجعول را به عنوان يكي

كنند تا مردم چشم و گوش بسته از آنان تقليد  از داليل حجيت قول خودشان، ذكر مي
  1!كنند

                                                           
له براي اطالع بيشتر رجوع كنيد به مقدمه تفسير تابشي از قرآن كه از فصل بيست و سوم به مسأ -1

دراسات في «توانيد رجوع كنيد به  البته براي تفصيل بيشتر مي. ام تقليد و بررسي دالئل آن پرداخته
تأليف آية اهللا حسينعلي منتظري كه تا چندي پيش از او تجليل و » والية الفقيه و فقه الدولة االسالمية
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  چه باید کرد؟

حال كه روايات ما چنين وضع نابساماني دارد،  :ممكن است خواننده سؤال كند
گفتن به اين سؤال الزم  ب پس براي استنباط أحكام شرعي چه بايد كرد؟ پيش از جوا

   :قها را مطرح كنيم سپس به پاسخگويي بپردازيماست نخست ادعاي ف
إنی تارک فيكم الثقلني, « :فرمود كنند كه چون رسول خدا فقهاي اماميه ادعا مي

همانا دو چيز وزين و نفيس ميانتان  »كتاب اهللا و عرتتی ما إن متسكتم هباملن تظلوا بعدی
آن دو تمسك جوييد،  نهم، كتاب خدا و عترتم، پس از من تا زماني كه به برجاي مي

عليهم  –بيت  اهلپس بايد فقه اسالمي را تنها از طريق أئمة . »شويد ابدا گمراه نمي
  !گرفت –السالم 

   :اما در مورد حديث فوق بايد نكاتي مورد توجه قرار گيرد
نيز نقل شده است كه با مقام بيان » كتاب اهللا و سنتي«اوال حديث مزبور به صورت 

  .نمايد و اشكاالتي را كه ذيال خواهيم گفت بر آن مترتب نيست ميحديث، مناسبتر 
حكام اداراي ابهام است، در حالي كه در مقام تبليغ دين و تعليم » عترت«ثانياً لفظ 

و ارشاد مردم و اتمام حجت بر خلق اهللا كه از مظاهر رحمت حق تعالي است، ابهام و 
. شريعت شايسته و مناسب نيست ايهام خصوصا در بيان مسائل اساسي و اصول مهم

اعضاي «و هم به معناي » اوالد و فرزندان«هم به معناي » عترت«در حديث فوق لفظ 
  1.اند نيز گفته» اقوام نزديك«برخي آن را به معناي . است» بيت اهلخانواده و 

                                                                                                                                                
به  43جوع كنيد به صفحه به بعد و همچنين ر 425، صفحه 1اند، چاپ اول، ج  كرده تمجيد بسيار مي

 .»اسداهللا ما مقاني«تأليف شيخ » دين و شؤون«بعد كتاب 
قوم و قبيله  »رهطه و عشريته األدنون ممن مضی و غرب«را به معناي » عترت«در برخي از كتب، لفظ  -1

اند كه طبعا اين دو معني  نيز گفته» اند شخص و يا اقوام و خويشاوندان نزديك شخص كه در گذشته
 .ورد پسند علماي ما نيستم
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بدانيم، در اين صورت داماد و پسر عموهم » فرزندان«اگر اين كلمه را به معناي 
را بزرگترين  معناي لفظ نخواهد بود، در حالي كه همه حضرت عليداخل در 

را نيز مشمول معناي اول لفظ » نوادگان«همچنين اگر توسعا !. دانند مصداق حديث مي
عليهما السالم  –بگيريم، مخاطبان به چه دليل حديث را فقط شامل حضرات حسنين 

  !سازند؟ حديث خارج ميرا از شمول حكم  دانسته و ديگر نوادگان پيامبر –
بگيريم، مردم » بيت اهلاعضاي خانواده و «اگر كلمة مذكور را به معناي دوم يعني 

به جز حضرت زهرا ... ه و أم سلمه و أم حبيبه و صاز كجا بفهمند كه عايشه و حف
هرچند (را نيز مشمول معناي دوم بدانيم » داماد«و باز هم اگر توسعاً ! ند؟تمنظور نيس

فقط  اصحاب در اين صورت چرا ) رسد اين كار مجوزي به نظر نمي براي
  را مقصود بدانند، اما عثمان و ابوالعاص رامشمول حديث نشمارند؟ اميرالمؤمنين
) كـه ضـعيفترين معنـاي لفـظ اسـت     (» اقوام نزديك«را به معناي » عترت«اگر لفظ 

ــ     ــا س ــامبر و ي ــوي پي ــاس عم ــه عب ــد ك ــه بفهمن ــردم چگون ــريم، م ــرادران بگي اير ب
  ، مشمول اين حكم نيستند؟و ديگر أقارب پيامبر اميرالمؤمنين

را استعمال فرمايد، » عترت«اصرار داشت كه حتماً لفظ  اكرم  ثالثاً اگر پيامبر 
خاندانم كه معصوم و  »عرتتی املعصومني املحدثني« :فرمود قطعاً براي رفع ابهام از آن مي

التي كه در سطور فوق ديديم مبرّي گردد و سايرين ، تا حديث از اشكا»1اند محدث
  2.نشوند  مشمول حديث پنداشته

                                                           
 .1ج  176ك ص . ر. آمده است» كافي« 60به معنايي كه در باب » محدث« -1
: درباره ابالغ شريعت محمدي چنين نوشته است» النّقص«در كتاب » عبدالجليل قزويني«البتّه شيخ  -2

و به معصوم و ظهور معجزات كه دالّ است بر صدق ا بر قبول شرعيات بعد از بعثت رسول... «
حاجت نباشد در معرفت شرعيات، و از كتاب خداي و اخبار متواتر و اجماع امت تحصيل معارف 
شرعي شايدكردن، مثال اين مسأله چنان است كه در عهد حضور امام به مكّه يا مدينه يا به كوفه، در 

صوم نباشند و عصمت اطراف عالم فقهاء و علماء باشند كه عوام از ايشان شريعت آموزند، اگرچه مع
در اعالم شريعت شرط نيست و اين معني از كتب شيعه معلوم و مفهوم است خلفاً عن سلف و به 
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 اكرم  بودند كه سالها با رسول  اصحاب رابعاً در زمان صدور حديث بسياري از 
زيسته و در ركاب آن حضرت جهاد كرده و از وي تعليم گرفته و با اقوال و افعال 

گويي و انصاف يعني  ني است كه مظهر حقحضرتش كامالً آشنا بودند، آيا باوركرد
...) جبل و عبداهللا بن مسعود و بن  از قبيل ابوذر، عمار، مقداد، معاذ(آنن  رسول خدا

را به عنوان حامالن سنت خويش نام نبرد، اما دو نوادة خردسال خويش را از طرق 
  !وصول به سنت نبوي ذكر كند؟

دانيم يكي از افرادي كه او را  ت زيرا ميخامساً اين كالم با واقعيت نيز منطبق نيس
 اصحاب حكام سنت نبوي را به واسطة يكي از ادانند، برخي از  از مصاديق عترت مي
اند كه  و سني نقل كرده) أعم از امامي و زيدي(شيعه . به دست آورده است

. 1مطلع شد» مذي«از حكم طهارت از » سودأمقداد بن «از طريق  اميرالمؤمنين
 به اطالع حضرت امير» ابن عباس«ذكر شده كه حكم مجازات با آتش را  همچنين
  2.رساند

اند پس  تنها طريق وصول به سنت نبوي و معاني كتاب بوده» عترت«سادساً اگر 
قبل از  نشين بود و يا امام حسن سال خانه 25كه به قول شما  چرا علي

حكام شريعت تأليف و يا به او شهادت پدر و يا پس از صلح با معاويه كتابي در سنت 
با  ؟ در حالي كه فرزند حضرت سجاد3چند تن از افراد موثوق خود امالء نكردند

اينكه از جانب خلفا تحت تعقيب بود و عاقبت نيز شهيد شد، يكي از شاگردانش 

                                                                                                                                                
النّقص، انتشارات انجمن آثار (الحمدهللا رب العالمين . انكار مداهني مبتدعي ژاژخاني حقّ باطل نشود

 ).135ملّي، ص 
المصنف، عبدالرزاق  – 32، ص 1ئل، ج مستدرك الوسا – 199و  197، ص 1وسائل الشيعه، ج  -1

مسند امام زيد، كتاب الطهارة، باب الغسل  – 156، ص 1است، ج ) زيدي(صنعاني كه از قدماي شيعه 
 .87، ص 1التاج الجامع لألصول في أحاديث الرسول، ج  –الواجب والسنة، حديث پنجم 

 .228، ص »شاهراه اتحاد«ك . و نيز ر 78، ص 3التاج الجامع لالصول، ج  -2
 .اي كه آن بزرگواران چنين كاري كرده باشند، وجود ندارد در تاريخ كمترين اشاره -3
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در » مسند االمام زيد«كتابي از آراء و اقوال آن بزرگوار فراهم آورد كه امروز به نام 
  .ر ماستاختيا

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

حكام آخرين شريعت خود را كه اتعالي   به سنت آخرين پيامبر الهي بود، قطعا حق
فرمود و آثار حامالن  بهتر از اين حفظ ميسعادت بشر تا قيامت منوط بدان است، 

شد كه فقها ناگزير به ظن و  و يا خلط و جعل نمي 1سنت اين اندازه دستخوش نابودي
  !گمان روي آورند

حتي اگر حديث  :2گوييم اينك پس از بيان ادعاي اماميه و بررسي آن، در پاسخ مي
ت، بپذيريم، حديث مذكور را به همان صورت كه مورد عالقة فقهاي اماميه اس» ثقلين«

قرآن مجيد . بيت گرفت اهلمفيد اين معني نيست كه فقه اسالمي را تنها بايد از طريق 
   :فرمايد مي
 $ tΒ uρ šχ% x. tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ãÏΨ uŠÏ9 Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù txtΡ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 7πs%öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×πxÍ←!$sÛ 

(#θ ßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’Îû Ç⎯ƒ Ïe$!$# (#ρ â‘É‹Ψ ãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãèy_u‘ öΝÍκö s9Î)   
  )۱۲۲/ التوبه (  

كوچ كنند، پس چرا از ] در طلب علم دين[مؤمنين را نه آن توان است كه همگي «
اي كوچ نكند تا در دين فقيه شوند و چون بازگشتند، قوم  هر گروهي از ايشان، عده
  .»خويش را هشدار دهند

                                                           
 –عليهم السالم  –كه آن را از أقوال ائمه » عمير أزدي محمد بن ابي«به عنوان نمونه، مكتوبات  -1

 !آوري كرده و آنها را مخفي كرده بود، از بين رفت جمع
سيد مصطفي «ه برادر عزيز و مفسر كم نظير قرآن و فقيه متبحر جناب پاسخ ما همان رأي فاضالن -2

ام و از صميم  است كه بارها در مباحثات علمي از ايشان شنيده –ايده اهللا تعالي  -» حسيني طباطبايي
قلب و كامالً مورد قبول نگارنده است و اميدوارم كه به جد مورد توجه و تامل برادران ايماني واقع 

 .شود
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بيت،  اهلرساند كه فقه اسالم تنها از طريق  ه صراحت تمام مياين آية مباركه كه ب
اكرم  حكام دين و تعلم از پيامبر اشده، بلكه ديگران نيز شناخت  منتشر و منتقل نمي

 به مدينه  –اند  كه معصوم نبوده –اي  برايشان ميسر بوده و از طوائف مختلف عده
شدند كه پس از بازگشت، قوم  ميآمدند و در دين، فقيه و صاحبنظر شده و موظف  مي

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

  .اي را به رسميت نشناخته است واسطه شريعت جز پيامبر
مكررا اصحابش را براي  يم كه رسول اهللاخوان عالوه بر اين در تاريخ نيز مي

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

، در تاريخ حكام اسالم به مناطق دوردست فرستاده بوداآنان را براي تعليم دين و 
بيت  اهلخالصه آنكه دين خدا تنها به وسيلة . اسالم كامال معروف است و منكر ندارد

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

  خصوصاً كه بنا به آية . اند اند، نيز مبلّغ دين بوده تهحضرت قرار داش
 ö≅à)sù öΝà6çGΡsŒ#u™ 4’ n?tã &™!#uθ y™ (   ) ۱۰۹/ األنبیاء(  
  .»پس بگو كه شما را به يكسان باخبر ساختم«

  كه به آية  اكرم  شود پيامبر  اثبات مي
 $ tΒ uρ uθ èδ ’ n?tã É=ø‹tó ø9$# &⎦⎫ÏΨŸÒ Î/   ) ۲۴/ التکویر(  
  .»غيب، بخل و دريغ ندارد] اخبار[بياناو از «

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

سخنم را  »د الغائبهفليبّلغ الشا« :فرمود هايش مي پس از خطبه رسول خدا
نرضاهللا عبدا سمع مقالتی فوعاها و أداها « :فرمود يا ميو  ،حاضر به افراد غائب برساند
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» إلی من مل يسمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه و رب حامل فقه إلی من هو أفقه منه
به [حفظ كرد و ] به درستي[اي را كه سخنم را شنيد و آن را  خداوند خرّم بدارد بنده

] مطلبي[كسي كه حامل  چه بسا. رساند به كسي كه آن را نشنيده است، مي] درستي
را به فقيه ] سخنم[فقهي است اما خود فقيه نيست و چه بسا كسي كه خود فقيه است 

نيز انتقال علم شريعت و  اكرم  فرماييد كه پيامبر  مالحظه مي. »رساند تر از خود مي
  .أحكام را به گروهي خاص منحصر نفرموده است
صحابه باقي ثاري كه از آايست به ب بنابراين براي شناخت درست فقه اسالمي مي

 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،  :بيت از جمله جناب زيد اهل
اماميه مضبوط است سندا و متنا مورد  بيت را كه در كتب اهلسايرائمة  احاديثو 
يق دقيق قرار داده و آنها را با قرآن كريم بسنجيم و فقه اسالمي را به صورتي تحق

  .األطراف بررسي كنيم جامع
موي و عباسي، ائمه اناگفته نماند كه بنا به اقرار علماي ما، به سبب جور خلفاي 

كردند، اما آنچه كه  غالبا در حال تقيه بودند و كمتر آراء خود را به صراحت اظهار مي
آن ترديد راه ندارد، اين است كه هيچ كتاب مدوني از ائمه در فقه و أحكام در 

شريعت در دست نيست و كتب فقهي و روايي ما پس از عصر ائمه در فقه و أحكام 
شريعت در دست نيست و كتب فقهي و روايي ما پس از عصر ائمه تدوين شده و 

ر صفحات قبلي گفته شد متضاد و متخالف است و چنانكه د اخبارمتأسفانه متضمن 
متأسفانه به . ائمه جعل و دس و خلط بسيار صورت پذيرفته است احاديثدر نقل 

 اخباراند و مؤلفين كتب  بيش از ديگران افتراء بسته –عليهم السالم  –بيت  اهلائمة 
اند واز صحيح و ناصحيح هر چه به دستشان  نيز صاحب نظر و قرآن شناس نبوده

» المجموع الفقهي«يا » المسند«برخالف شيعيان زيدي كه كتاب . دان رسيده ضبط كرده
در اختيار دارند كه امالء  طالب را از امام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي

 –سنت  اهلاز ائمة . است :»ابوخالد واسطي«آن بزرگوار و نوشتة شاگرد آن حضرت، 



  75                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

نيز  - 1اند اي جور روابط خوبي نداشتهبيت بوده و با خلف اهلكه اتفاقاً از ارادتمندان 
و يا » مالك«تأليف » الموطأ«كتبي كه تأليف خود آنهاست، باقي مانده، از آن جمله 

  2... .است و » احمد بن حنبل«كه گردآورندة آن » المسند«يا » شافعي«اثر » األم«
ه باري، بر اثر بروز مشكالتي كه گفتيم، فقهاي متأخر، برخالف فقهاي سلف شيع

، ناگزير در احكام شرع 3شمردند غير محفوف به قرائن را حجت نمي» خبر واحد«كه 
دانند و حتي آيات بينات قرآن كريم را  متمسك شده و آن را حجت مي» خبر واحد«به 

در مورد انسداد » خبر واحد«البته اعتراف دارند كه حجيت !! زنند با آن تخصيص مي

                                                           
  .164صفحه » قلمداران«تأليف جناب » شاهراه اتحاد«در اين مورد رجوع كنيد به كتاب  -1

به عنوان نمونه دو مطلب را از كتاب  –عليهم السالم  –در مورد ارادات ائمه اهل سنّت به اهل بيت 
ع مؤلف كه از علماي بزرگ شيعه است كتابش را در دفا. كنم نقل مي» عبدالجليل قزويني رازي«شيخ 

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

) 159ص (» وجعفر صادق كند و موحد و عدلي مذهب بوده است و به آل مصطفي تولي كرده است
ص (اما در اينجا مطلبي را از حاشيه اين كتاب . مچنين شافعي را نيز از محبان اهل بيت دانستهه

شافعي در تشيع و : گفته... » الفهرست«در فنّ سوم از مقاله ششم » ابن النديم«: كنم نقل مي) 160
پاسخ داد،  اي برايش نقل كرد كه شافعي آن را روزي مردي مسأله. عالقه به اهل بيت بسيار جدي بود

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

  .نهم و بگويم خطا كردم و از رأي خويش بازگردم و رأي آن حضرت را بپذيرم
حضور داشتند، وي ) طالب آل أبي(روزي شافعي در مجلسي حاضر شد كه در آن بعضي از طالبيان 
گويم، زيرا ايشان به سخن گفتن  گفت در مجلسي كه يكي از طالبيان حاضر باشد سخن نمي

 .سزاوارتراند و رياست و برتري از آن ايشان است
تأليف » جامع المنقول في سنن الرسول«به نام شدن كار محقّقين، كتابي مفصل  اين جانب براي آسان -2

 .ام كرده
» السرائر«در كتاب » محمد بن ادريس حلّي«كردند و حتّي  قدماي شيعه به خبر واحد اعتماد نمي -3

 !اخبار آحاد را از عوامل هدم اسالم شمرده است) ، چاپ علميه قم5ص (
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سد است، ناچار نينان راه علم به بري از احكام فرعي مباب علم است وچون به زعم ا
  !كنند اكتفا مي 1كه ظني است» خبر واحد«به ظن روي آورده و به 

باب علم مسدود نيست به شرط آنكه  –بحمداهللا تعالي  –اما برخالف پندار علما 
ي را زيرا اگر روايت. فقها، مسائل شرعي را به صورتي كه گفتيم مورد تحقيق قرار دهند

از طريق گوناگون و با اسناد متفاوت ديديم طبعا به صدور آن از جانب شرع اطمينان 
  خواهند اين صراط را بپيمايند و به مصداق  كنيم، اما فقها نمي حاصل مي
 ‘≅ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌsù   ) ۳۲/ الروم(  
  .»هر گروه بدانچه دارد خرسند است«

كنند و گاهي به نتايج  و روايات ضعيف و ظني اكتفا مي واحده اخباربه همان 
  !رسند عجيب و غريب مي

البته مشكالت فقه ما به آنچه گفتيم منحصر نيست، بلكه نگارنده بنا به تجربة 
ام، معتقدم  هاي علميه گذرانده شخصي خود كه سالهاي بسياري از عمرم را در حوزه

اي و انس به عادات و  ت، تعصب فرقهدر موارد بسياري كه موجبي براي خالف نيس
باعث ) 17/ الجاثيه (طلبي و دكانداري و در يك كلمه بغي علما  عقايد موروثي و جاه

شود كه علما در آتش تفرقه بدمند و حتي برخالف مدلول صريح مدارك مذهب  مي
 هاي ضعيف فتوي داده و عوام را گمراه البته با انواع توجيهات بارده و بهانه–خويش 

چنانكه عالمه . يك نمونة بسيار واضح و فاضح آن مسألة شهادت ثالثه است. 2كنند

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

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

كتابي در عدم حجيت ظنّ تأليف كرده كه متأسفانه » سيد محمدجواد موسوي غروي اصفهاني«آية اهللا 
 !نون امكان چاپ ونشر آن را نيافته استتاك

  : ملّا احمدنراقي درست سروده است كه -2
 اي صيادهاســتدر سـر هـر كوچـه

  

ــت   ــراب پرشيادهاس ــجد ومح  مس
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» من اليحضره الفقيه«د ر) ابن بابويه(شيخ صدوق  1آورده است» محمدتقي شوشتري«
هذا هو « :2نويسد كند، مي نقل مي پس از اينكه فصول اذان را به نقل از امام صادق

قد وضعوا أخبارا و زادوا هبا  –لعنهم اهللا  –قص منه, واملفوضة األذان الصحيح, اليزاد فيه و الين
أشهد أن حممد رسول «مرتني و فی بعض رواياهتم بعد » حممد و آل حممد خري الربية«فی األذان 

» أشهد أن عليا أمرياملؤمنني حقا«مرتني و منهم من روی بدل ذلک » أشهد أن عليا ولی اهللا«, »اهللا
ولی اهللا و أنه أمرياملؤمنني حقا و أن حممدا و آله خري الربية ولكن ذلک  مرتني, والشک أن عليا

يادة املتّهمون بالتفويض املدلسون أنفسهم  ليس فی أصل األذان و انام ذكرت ذلک ليعرف هبذه الزّ
شود و  به آن اضافه و يا از آن كم نمي اين همان أذان صحيح است چيزي »فی مجلتنا 

اخباري جعل كرده و با اين اخبار در  –ايشان لعنت فرمايد كه خد –مفوضّه ] فرقة[
أشهد أن حممدا «و در برخي از رواياتشان بعد از  »ةحممد و آل حممد خري الربيّ «اذان دو بار 
اند و برخي از ايشان به جاي آن،  را افزوده »أشهد أن عليا ولی اهللا«دوبار  »رسول اهللا

ترديدي نيست كه علي ولي . را روايت كرده است »قاأشهد أن عليا امرياملؤمنني ح«دوبار 
خدا و حقا اميرمؤمنان است و محمد و خاندانش بهترين مخلوق اند، ولي آن 

در [اين مطلب را از آن رو ذكر كردم كه با اين اضافات. صل أذان نيستادر ] جمالت[

                                                                                                                                                
ــر اســت ــر زد زد ابت ــان پ ــر بياب  گ

  

 دزد شهر از دزد صحرا بدتر اسـت  
 

ــان مــي ــه و ن ــان جام ــددر بياب  برن
  

ــي   ــان م ــهر ايم ــان ش ــد در مي  برن
  

 فقـه احكـام، اي پسـرهست علـم  
  

 ايمــان و معتبــر اهــلگرچــه نــزد  
  

 ليــك امــروز آن همــه تخييــل شــد
  

 ســـد راه و مـــانع تكميـــل شـــد 
  

 فقــه خــوب آمــد، ولــي بهــر عمــل
  

 ني براي بحـث و تعريـف و جـدل    
  

 

 .216، ص 1األخبار الدخيلة، ج  -1
 .93، ص 1من اليحضره الفقيه، ج  -2



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  78
 
اند، شناخته  زدهجا ) شيعيان(= اند وخود را در زمرة ما  آنان كه به تفويض متّهم] أذان
  1!!»شوند

با اينكه در » تهذيب األحكام«نيز در كتاب » شيخ الطّائفه«شيخ طوسي ملقب به 
فصول اذان و اقامه را ذكر كرده و با » كتاب الصاله«روايات دوم تا پنجم باب هفتم 

اينكه در اين باب درمورد فصول اذان مطالب مختلفي نقل كرده و دربارة آنها توضيح 
الة خري من النّوم«و حتي به مسألة گفتن يا نگفتن داده  اي به  پرداخته، اما اشاره »الصّ

  2!شهادت ثالثه ننموده است
و يكرب «خوانيم  كه متن و شرح آن تأليف شهيدين است، چنين مي» شرح لمعه«در 

ثم التهليل اربعا فی أول األذان ثم التشهدان بالتوحيد و الرسالة ثم احليعالت الثالث ثم التكبري 
مثنی مثنی, فهذه ثامنية عرش فصال و اإلقامة مثنی فی مجيع فصوهلا و هی فصول األذان إال ما 

الة«, »حی علی خري العمل«خيرجه و يزيد بعد  مرتني و هيلل فی آخرها مرة » قد قامت الصّ
 .واحدة, فصوال سبعة عرش, تنقص عن األذان ثالثة و تزيد اثنني

نقولة رشعا و الجيوز اعتقاد رشعية غري هذه الفصول فی األذان و اإلقامة فهذه مجلة الفصول امل
و ان كان الواقع كذلک, » أن حممدا و آله خري الربية أو خري البرش«و  كالتشهد بالوالية لعلی

فام كل واقع حقا جيوز إدخاله فی العبادات املوظفة رشعا املحدودة من اهللا تعالی, فيكون إدخال 
الة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلک من العبادات و باجلملة ذلک فيها بد عة و ترشيعا كام لوزاد فی الصّ

ة  :فذلک من أحكام االيامن المن فصول األذان, قال الصدوق إن أدخال ذلک فيه من وضع املفوضّ
كه  تاين تمامي فصولي است كه شرعا نقل شده و جايز نيس »و هم طائفة من الغالة 

                                                           
باب كيفية األذان و اإلقامة و عدد ( 9ر فصل كتاب الصالة باب د 4مؤلف وسائل الشيعه در جلد  -1

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

 .نقل كرده است 649
عدد فصول االذان و «به بعد، باب  59، صفحه 2، ج )طهران(كام، دارالكتب االسالمية تهذيب األح -2

 .»االقامة و وصفهما
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ان و اقامه غير از اين فصول تشريع شده است، از جمله شهادت به معتقد باشيم در أذ
و يا شهادت به اينكه محمد و خاندانش بهترين مخلوق يا بهترين  واليت علي

واقعيتي را در ] شهادت به هر[بشران، گرچه واقعيت چنين است، أما جايز نيست كه 
از جانب خداوند متعال تعيين  عباداتي كه به أمر شرع به أداي آن موظّفين و حدود آن

تشريع است و ] و نوعي[كردن اين فصول در أذان بدعت اضافه! گرديده، داخل نماييم
  .چنان است كه ركعتي و يا تشهدي به نماز بيفزاييم يا امثال آن از عبادات
شيخ صدوق . اين گونه امور از احكام ايمان و اعتقاد است اما از فصول اذان نيست

است كه گروهي از » مفوضّه«كردن اين شهادت به اذان از جعليات  افهاض :گويد مي
  2و1.»اند بوده تغال

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

أشهد «نماز بعد از شهادتين گويد ) اذان(ول بانگچنين است كه اگر كسي در ميان فص
در بانگ نماز » علي«و نام  3بانگ نماز باطل باشد و با سر بايد گرفتن » أن عليا ولی اهللا

                                                           
 .106و  105، ص 1شرح لمعه، انتشارات جهان ومكتبة الطّباطبائي، ج  -1
شيخ اند و حتّي  به شهادت ثالثه اشاره نكرده –عليهم السالم  –مخفي نماند، بااينكه هيچ يك از ائمه  -2

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

  !!اظهار كرده اند كه گفتن شهادت ثالثه اشكالي ندارد
دليل از هر كه باشد براي ما حجت  طبعاً قول بي! بدعت اشكالي ندارد؟معلوم نيست چگونه عمل به 

 .نيست
 .منظور آن است كه بايد اذان يا اقامه را اعاده كند -3
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و گويندة آن در لعنت و غضب خداي  1بدعت است و به اعتقاد كردن آن معصيت
  2.»باشد

ركتاب ست و شهيد ثاني دشهادت ثالثه ني اي به نيز اشاره» ع االسالمئشرا«بدركتا
راجع به جملة » محقّق حلّي«دربارة رد » ع االسالمئمسالك األفهام الي شرح شرا«
 »و كذا يكره قول الصالة خري من النوم«قوله  :چنين نوشته است »الصالة خري من النوم«

بل األصح التحريم ألن األذان و اإلقامة سنتان متلّقيتان من الرشع, كسائر العبادات, 
قول » فالزيادة فيهام ترشيع حمرم كام حيرم زيادة حممد و آله خري الربية و إن كانوا خري الربية 

] رأي[در اذان مكروه است، اما  »الصالة خري من النّوم«محقّق حلّي كه فرموده گفتن 
تر حرمت است، زيرا أذان و اقامه دو سنّت است كه همچون ساير عبادات از  صحيح

رود كه حرام است همچنانكه  افزودن بر آن دو، تشريع به شمار ميشرع أخذ شده و 
بهترين ] در واقع[هر چند كه آنان حرام است »حممد و آله خري الربّية«افزودن جملة 

  .اند بندگان خدا بوده
رجوع كنيد مالحظه » توضيح المسائل«در حالي كه اگر به هر يك از رسائل 

اي كه بنا به مدارك  يعني جمله!! اند نيكو شمرده خواهيد كرد كه گفتن شهادت ثالثه را
جزء أذان نبوده وگويندگان آن مورد لعن  –نظر از مدارك فرق ديگر  ف صر –شيعي 

جوي دكّانداران مذهبي،  اند، در روزگار ما بنا به طبع تفرقه برخي از علماي شيعه بوده
  !!!شود امري مستحسن قلمداد مي

و  1فقه ما فراوان است، از جمله وقت شرعي مغرب البته از اين گونه خطاها در
جمع بدون دليل نمازها و بسياري مسائل ديگر كه اكنون مجال طرح آنها نيست و در 

  .اينجا به همين نمونه اكتفا كرديم

                                                           
يعني اگر معتقد باشد كه شهادت ثالثه جزئي از اذان است و آن را با چنين نيتي بگويد معصيت كرده  -1

 .است
 .97ي، ص النّقص، انتشارات انجمن آثار ملّ -2
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دهند و ادعاهاي  جوي سر مي مخفي نماند كه بسياري از علما شعارهاي حقيقت
سيار باحتماالً !! لشان مؤيد قولشان نيستفريبنده و دلپسند بسيار دارند، اما فع

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

وظيفة علماست  موارد حقايق را بدون پرده به مردم بگويند ولو مردم خوششان نيايد،
فقها در . كه با أكاذيب مبارزه كنند، وظيفة علماست كه مشت دروغگويان را بازكنند

گويند غيبت مواردي دارد كه استثناء شده است، يكي از  باب غيبت مطلبي دارند، مي
اند و آن را الزم و  گ مرتكب اين غيبت شدهزموارد استثناي غيبت كه همة علماي بر

است، يعني چه؟ يعني شخصي حديث » جرح راوي«دانند  ب ميبلكه احياناً واج
كند، آيا شما  از امام حديث روايت مي. كند كند، از پيغمبر حديث روايت مي روايت مي

فوراً بايد قبول كنيد؟ نه، بايد تحقق كنيد كه او چگونه آدمي است، آيا راستگوست يا 
معتبر،  احاديثند، متن واقعي علما بايد رسوايي دروغگويان را ظاهر كن» «؟2دروغگو

  3.»متن واقعي حوادث تاريخي را در اختيار مردم بگذارند
 –اما عجيب است كه اگر كسي حقايقي را بگويد و بخواهد مردم را بيدار كند 

كنند و او را در مقابل عوام  علما نه تنها از او حمايت نمي –ام  چنانكه خود تجربه كرده
كنند و يا اگرخود را به او  ها مردم را از او دور مي نواع تهمتگذراند بلكه با ا تنها مي

افترا نزنند، در برابر بدگويان سكوت كرده و علم خود را اظهار نكرده و با سكوت 
  !!كنند خود در واقع بدعتها را تصويب مي

  

                                                                                                                                                
اي تأليف  درباره مغرب شرعي، با اتكاء به مدارك شيعي، رساله» موسوي غروي اصفهاني«آية اهللا  -1

 .و ما ذلك علي اهللا بعزيز. كرده كه اميدوارم نشر آن برايش ميسر شود
و  104، باب وظيفه ما در برابر تحريفها، ص 1حماسه حسيني، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، ج  -2

105. 
 .293، ص 3حماسه حسيني، ج  -3
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  تذکّرات الزم

ب نيست كه در اينجا چند نكتة مهم و چند اصطالح را كه در اين كتا تمناسب بي
به كار رفته اجماالً به خوانندگان عزيز يادآور شوم، ولي عالقمندان به تفصيل بيشتر 

  .بايد به كتب درايي رجوع كنند
  .خبر واحد - 2خبر متواتر  - 1 :بر دو نوع است» خبر«بدان كه 

خبر يا حديثي است كه تعداد روات آن در همة طبقات بالاستثناء  :خبر متواتر - 1
ني آنان بر جعل موضوع به صورت عادي و معمول ممكن نباشد، به حدي است كه تبا

  .چنين حديثي مفيد علم است
و  –اند  حاديثي را گويند كه به حد تواتر نرسيدهاخبر واحد  :)آحاد(خبر واحد  - 2

خبر واحد داراي اقسامي . مفيد علم نيستند –در صورتي كه محفوف به قرائن نباشند 
   :است
  ي است كه روات آن در تمام طبقات و بدون انقطاع تا حديث صحيح، حديث) الف

  )اماميه است نزد شيعهاين تعريف (.وصول به معصوم، عادل و امامي باشند  
در مورد عدالت روات نيز الزم است الأقل دو تن عادل شهادت دهند و يا به 
عبارت ديگر دوتن از علماي معتبر رجال به عدالت راوي تصريح كرده باشند و 

و إلّا به اتفاق جمهور علما قول جارح . گران او را جرح و تضعيف نكرده باشنددي
  .بر قول غير، مقدم است، گرچه تعداد معدلين از جارحين بيشتر باشد

حديث ضعيف، آن است كه راويانش عادل نبوده و داراي عقايد باطله و فاسق و ) 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 حديث مجهول، آ) ج
عقيده و اوصاف يكي يا همة روات آن معلوم نبوده و مدح يا قدحي از آنان در 

  .اختيار نباشد
  .حديث مهمل، حديثي است كه نام برخي از روات آن در كتب رجالي نيامده باشد) د
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يا تمام روات آن در سند حديث مذكور نباشد و  حديث مرسل، آن است كه يكي)   ه
  .ياد شده باشد... و » بعض أصحابنا«يا » بعض«يا از آنان بالفاظ مبهم از قبيل 

توانته از  حديث مرفوع، آن است كه راوي از كساني كه معاصرشان نبوده و او نمي) و
ند حديث آنان مستقيماً حديثي أخذ كند، روايت كرده باشد و از وسائط او در س

  .ذكري نباشد
ضعيف و مجهول و مهمل و مرسل مرفوع از درجة اعتبار ساقط بوده و  احاديث

چنانكه در اين كتاب الأقل در  –توان به آنها استناد كرد و كثيري از اخبار كافي  نمي
  .چنين است –مورد جلد اول كافي خواهيد ديد 

گيرد كه متنِ  قرار مي قواعد و قوانين فوق در صورتي مورد توجه :تذكر مهم
بودنِ متن نوبت به  حديث ظاهراً معيوب و قابل خدشه نباشد، اما در صورت معيوب

به عبارت ديگر اگر متن حديث داراي عيوبي از قبيل موارد زير . رسد بررسي سند نمي
زيرا . باشد، مردود است، گرچه سند آن تمامي شروط حديث صحيح را داشته باشد

ات قبل گفتيم، دشمنانِ اسالم و افراد مفسد، بدون ذكر نام خويش، چنانكه در صفح
موضوعة خود را به رجال خوشنام منتسب ساخته و در واقع براي أكاذيب  احاديث

شود  به همين سبب است كه گفته مي. كردند عل ميجخود، اسناد صحيح يا حسن 
  1.تحقيقِ متن و محتواي حديث بر تحقيق در سند آن، تقدم دارد

                                                           
را مثال زده كه رجال » 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. »ي بدون سند، جمع كرده بودام كه در آن اسنادي بدون متن و احاديث ديده

أسانيد فاقد متن بيانگر آن است كه اين مرد از كتب حديث اسنادي را در دفتر خويش گردآورده و 
و هكذا وجود . را به آن اسناد نسبت دهد] مجعولي[آنها را تهيه كرده بود كه به هنگام نياز، حديث 

كرد  دزديد يا خود حديثي جعل مي ز آن است كه او حديث ديگران را ميمتونِ بدون سند نيز حاكي ا
و آنها را در دفتري نگاشته بود تا كامالً آماده تزوير در احاديث ] تا بعداً سندي براي آن ترتيب دهد[

دزديد و به كساني كه ديده  و يا احاديثي را از كساني كه نديده و با آنها مالقات نكرده بود مي. باشد
گاهي نيز ). به بعد 209و ص  72معرفة الحديث، ص (» !داد د و با آنها مالقات كرده بود نسبت ميبو
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   :اند از أما برخي از عيوبي كه متن حديث بايد از آنها عاري باشد، عبارت
  .مضمون حديث مخالف با نص يا تصريح يا مفهومِ آيات إلهي نباشد - 1
مثالً افسانة . مخالف با سنّت قطعية پيامبر يا حقايق تاريخ دورانِ پيامبر نباشد - 2

كه ابن عباس در آن زمان سه  منسوب است، در حالي» ابن عباس«به » غرانيق«
  !توانسته كه ناقل اين ماجرا باشد سال بيشتر نداشت و طبعاً نمي

المثل رواياتي كه از آنها جسميت و نوعي محدوديت  في. مخالف ادلّة عقليه نباشد - 3
براي خداوند سبحان، مستفاد شود، كه به وضوح مخالف عقل است، مردود 

  .باشد مي
در اين مورد شهيد ثاني . اصول اخالقي و يا مسلّمات تاريخ نباشدمخالف قواعد و  - 4

  .رسواترين حديث آن است كه تاريخ آن را رسوا كند :فرموده است
به عنوان نمونه در حديثي منسوب به . مخالف اصول و قواعد مسلّم علمي نباشد - 5

 :فرمود آمده است كه آن حضرت از قول جد بزرگوارش علي امام صادق
ها و لبن الغالم ل« بن اجلارية و بوهلا يغسل منه الثّوب قبل أن تطعم, ألن لبنها خيرج من مثانة أمّ

 = اليغسل منه الثّوب والمن بوله قبل أن يطعم ألن لبن الغالم خيرج من العضدين و املنكبني
] آلوده شود[قبل از آنكه غذا بخورد ] حتّي[اگر لباس به شير و بول نوزاد دختر 

اش خارج  از مثانه] كه دختر دارد[زيرا شير مادري . شسته و طاهر شودبايد 

                                                                                                                                                
سند درست و متعلّق به حديث است أما متن با امانت نقل نشده است، في المثل چنانكه خود كليني 

اهل [ما  اي را كه خداوند رحمت فرمايد بنده«: نقل كرده كه امام صادق ضمن شكوه از اصحاب فرمود
سوگند به خدا اگر كالم نيكوي ما را . را محبوب مردم سازد نه آنكه مبغوض مردم نمايد] بيت

اي بگيرد ولي يكي  تواند بر آنان نكته تر خواهند بود و كسي نمي روايت كنند گرامي] ايم چنانكه گفته[
  ).93ه كافي، حديث روض(«افزايد  بر آن مي] از خود[تاي ديگر  شنود و ده اي مي از آنان كلمه

به همين ) اند آورده 4386تحت شماره  395صحيح الكافي ص  3اين حديث را آقاي بهبودي در ج 
سبب است كه اصل سنجش حديث با قرآن و عدم مخالفت متنِ حديث با قرآن، از تمام اصول ديگر 

 .مهمتر بوده و بر تمامي اصول ديگر تقدم داشته و بر آنها حاكميت دارد
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آلوده شود [شود و اگر لباس به شير و بول نوازد پسر قبل از آنكه غذا بخورد  مي
از باوزها و ] كه پسر دارد[كه شسته و طاهر شود زيرا شير مادري ] واجب نيست

ان « :گويد رد اين حديث مي آيه اهللا خويي در!!! »1شود هاي مادر خارج مي شانه
الرواية الحيتمل صحتها و مطابقتها للواقع أبدا للقطع بعدم اختالف اللبن فی اجلارية و 
الغالم من حيث املحل بأن خيرج لبن اجلارية من موضع و خيرج لبن الغالم من موضع آخر 

 كون الولد ألن الطبيعة تقتضی خروج اللبن عن موضع معني فی النساء بالفرق فی ذلک بني
صحت اين حديث و مطابقت آن با واقعيت به هيچ وجه احتمال  »ذكرا أو أنثی

رود زيرا قطع و يقين حاصل است كه در مورد دختر و پسر اختالفي در منشأ  نمي
خروج شير مادر نيست، زيرا طبيعت چنان است كه شير مادر از يك موضع معين 

  2.»ر يا دختربودن فرزند نيستخارج شود و در اين مورد تفاوتي ميان پس
ي كه برخالف موازين علمي در مورد حوادث طبيعي از قبيل احاديثهمچنين 

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 

و علني خبر دهد كه دواعي بر نقل آن در مجامع و  اگر حديث از ماجرايي مهم - 6
باشند، چنين حديثي   مجالس زياد است، اما آن را بيش از يك يا دو تن نقل نكرده

  .مقبول نيست
اگر حديث براي اعمال ناچيز و كوچك ثوابها يا عقابهاي بسياري كه با خود عمل  - 7

  .تناسب ندارد، قائل شود، چنين حديثي مردود است
  .بته موارد ديگري نيز گفته شده كه در كتب درايي مذكور استو ال
  

                                                           
، 2وسائل الشيعه، ج  – 294صفحه  225، ب 1علل الشرايع، شيخ صدوق، مطبعة الحيدرية، ج  -1

 .1003ابواب النجاسات، ص 
 .به بعد 82صفحه ) كتاب الطّهارة(، 3التّنقيح في شرح العروة الوثقي، ابوالقاسم الخويي، ج  -2
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  روش ما در مطالعة کافی

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

اني و دربدري و فقدان كتب و منابع كافي، وضع ضعف بنية جسماني و عدم أمنيت ج
دانم تعدادي از تأليفات ديگر  وحال كنوني من مساعد نيست، خصوصا كه الزم مي

خود را نيز تهذيب و اصالح كنم، از اين رو چنانكه گفتم، همچون تحرير قبلي، به 
 اهلنايي كنم و گمان دارم كه همين اندازه براي آش اكتفاء مي» كافي«همان جلد اول 

تواند در مورد بقية  كافي باشد و خواننده خود مي» كليني«تحقيق با چند و چون كتاب 
  . به همين طريق به تحقيق بپردازد» كافي« اخبار

ايم طبعا  محدود كرده» كافي«چون در اين كتاب كار خود را به تحقيق در جلد اول 
اي مهم در مورد فروع  تذكر نكتهكنيم، اما  به فروع مگر در برخي از موارد، اشاره نمي

تحقيق بايد توجه داشته  اهلدانم كه غفلت از آن روا نيست،  را بر خود فرض مي
اند  فروع رانيز همان راويان ناموثق و مفتري و جعالي روايت كرده احاديثباشند كه 

اصول را بافته و به نام اصول عقائد، شرك و خرافه را ترويج كرده و در  احاديثكه 
اند،  ستم كرده –السالم عليهم  –اند و در واقع با أكاذيبشان به أئمه   تش تفرقه دميدهآ

جو در  توان اعتماد كرد و بايسته است علماي حق طبعا به منقوالت چنين افرادي نمي
مراجعه به فروع منقول از ايشان، خصوصا در أمر استنباط و فتوي، به اين نكته متفطن 

دليل، منقوالت  اند، تسامحاً و با خوشبيني بي يق و تدقيق نكردهباشند و تا كامال تحق
  .آنان را حتي در فروع نپذيرند

ديگر از امور مغفول آن است كه در نظر بسياري از علما، روايت صحيح آن است 
بودن و  كه راوي آن امامي و ثقه باشد، اما متأسفانه عنايت ندارند كه صرف امامي

بايد كامال دقت شود كه اخبار رسيده از يك راوي چگونه نبودن نيست، بلكه  كذاب
اخباري است، آيا با قرآن و عقل موافق است يا نه؟ در حالي كه به نظر ما يكي از أدلة 
ضعف راوي حتي اگر به كذب متهم نباشد، اخبار خرافي است كه از طريق او نقل 
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يكي از علماي شيعه را  در اينجا به مناسبت همين مسأله، نظر) فتأمل جدا. (شده است
   :كنم نقل مي

اند و دربارة  بسيار مصرّ بوده منبر در دروغ بستن بر پيامبر اهلپردازان و  قصه«
زهد و قناعت در دنيا و خيربودن باليا و فقر و مرض و گرسنگي و فضيلت برخي از 

ه آن ها و اقوالي ب برخي از أذكار و أدعيه، وعده] ثواب و فوائد[أيام و ساعات و 
اند و دربارة أجر و پاداش دو ركعت نماز در برخي از ليالي يا أيام  حضرت نسبت داده

برخي از اولياء و ] مرقد[و يا يك يا دو روز روزه در برخي از ماهها و يا زيارت 
چنانكه در برخي از روايات به عنوان پاداش هر ! اند روي كرده متقين، اغراق و زياده

و هزاران حوري و پسران و دختراني كه از جنس زمرد و ركعت نماز، صدها قصر 
ياقوت و مرجان و براي هر روزه يا هر قدمي كه براي زيارت ولي يا عيادت بيماري 

اند و در برخي از  برداشته شود هزاران حسنه قائل شده و هزاران سيئه را فرو ريخته
اني چون حضرت اخبار به چنين كسي اجر هزار حج تمتع و هزار عمره و ثواب كس

 –اند  كه صبر پيشه كرده و اعمال نيك به جاي آورده –و انبيائي نظير او  ايوب
اند و در برخي از روايات تصريح شده كه اگر كس اعمال فوق را به جاي  وعده داده

آورد گرچه مرتكب منكر شود و طاعتي نيز به جاي نياورد، به اين ثوابها نائل شده و 
  !!از گل و ريحان مفروش خواهد بودراه ورودش به بهشت 

آمده است كه فرمود  در تفسير علي بن ابراهيم قيم از قول امام جعفر صادق
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  احاديثدر صحت اين  براي اينكه

و پذيرفته [كشاند، در ميان مردم باقي بماند  مردم را به مساجد و مجالس مذهبي مي
درآمد فراهم كرده و ماية امرار معاش آنان باشد، ] منبر اهلوعاظ و[و براي ] شود
نادي كه موهم صحت رواياتشان پردازان براي تحكيم اقوال و اساطير خود، اس قصه

نسبت دادند، نيز رواياتي از اين قبيل نقل كردند  رباشد جعل كرده و آنها را به پيامب
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هر كه عملي را به اميد حصول ثوابي كه براي آن ذكر شده،  :فرموده است كه امام
به جاي آورد، بدان ثواب نائل خواهد شد، گرچه رسول خدا چنان حديثي را نفرموده 

كسي كه براي رضايت خدا از من حديثي  :فرمود و يا روايت كردند كه پيامبر! باشد
  !... .ام من آن را گفته] گويي كه[نقل كند، 

اي  شيعه و سني اينگونه روايات را أخذ كردند وشيعه از آن قاعده] متأسفانه[
ة سنن استخراج كرد و آن را به مدارك احكام افزود و اين قاعده را تسامح در أدل

  .ناميدند
دانستند كه اينگونه روايات، شرايط عمل به روايت را فاقداند و در  علما با اينكه مي

! اند آنها را پذيرفتند الحال ميان روايت آنها كساني هستند كه در دين متهم و يا مجهول
حتي اگر روايتي را كه گروهي از محدثين به سبب آنكه ناقل آن ] اما الزم است بدانيم[
اند، استثناء كنيم،  باشد، از انواع حديث صحيح شمرده ر كتب رجال از ممدوحين ميد

شود كه روايت را در صورت مخالفت با كتاب  بودن راوي سبب نمي صرف ممدوح
  .خدا و يا مخالفت با اخباري كه به صدورشان از شارع قطع حاصل است، رد نكنيم

ور، مراد از بلوغ حديث آن است عالوه بر اين در اين گونه روايات، به فرض صد
  .كه 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 
وعده داده و آنان را بارها در مناسبتهاي مختلف لعن فرموده و كذب دربارة طاعات و 

من كذب « :نيز هنگام گفتن است، همچنين پيامبر  ثناء نفرمودهامور خير را نيز است
، »هر كه بر من دروغ بندد، جايگاه خود را در آتش گيرد »علی فليتبوأ مقعده من النار

تواند ادعا كند كه دروغگويي دربارة  اينگونه كذب را استثناء نفرمود واحدي نمي
اند كه به پيامبر دروغ نسبت  رار كردهپردازان نيز اق شود، قصه طاعات، دروغ شمرده نمي

  !!گوييم نه عليه وي دهند ولي عذرشان اين بوده كه ما به نفع پيامبر دروغ مي مي
اند، با اين وصف در  جاي شگفتي است كه فقها كذب را از گناهان كبيره شمرده

و فقها در تحقيق از ادلة أحكام، متن ! اند دروغين، تسامح ورزيده احاديثگونه  اين



  89                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

را با كمترين شبهه در سند يا  احاديثسند را مورد بررسي و امعان نظر قرار داده و 
ترغيب و تخويف  احاديثبه  شمارند اما چون متن، تضعيف كرده و آنها را ساقط مي

رسند، تمام آنچه كه در  مي] شود كه اصطالحا به آنان روايات سنن گفته مي[و فضائل 
برند، چرا؟ چون بر ايشان روايت شده كه پيامبر و  ياد مي اند، از علم اصول و فقه گفته

اند هر كه عملي را به اميدحصول ثوابي كه براي آن ذكر شده به جاي آورد،  امام گفته
  !بدان ثواب نائل خواهد شد، گرچه رسول خدا چنان حديثي نفرموده باشد

حقيق در متن تر اينكه بعضي از علماي شيعه در تأليفات اصولي خود بدون ت عجيب
اند  آنها را پذيرفته، و با اتكاء به آنها گفته احاديثكردن وضع اسناد اين گونه  و روشن

شود، أعم  در مسائل مربوط به امور سنن و غير واجب كه از وعاظ و سايرين شنيده مي
من « احاديثكه از » تسامح در أدلة سنن«از آنكه مسند يا مرسل باشند، به سبب قاعدة 

توان آنها را مستند ترجيح يا استحباب عمل قرار داد،  استنباط شده، مي» ...اب بلغه ثو
  !!... .گرچه از معصوم صادر نشده باشد

است، در حالي  منوط به صدور آنها از پيامبر و يا امام احاديثاما اخذ اينگونه 
وعاظي پردازان و  كه گفتيم اسنادشان فاقد شرايط مطلوب بوده وساخته و پرداختة قصه

خواستند مرويات خود را كه در ترغيب و ترهيب است تأييد كنند تا  است كه مي
  !... .توجه مردم و عطاياي آنان را به سوي خودجلب نمايند

منبر و افراد ناموثق را از جانب  اهلپردازان و  از مرويات قصه من صدور برخي
اوي باشند، چون هر دانم حتي اگر فاقد شرايط مطلوب روايت و ر شارع، بعيد نمي

دروغ نخواهد بود زيرا ناممكن نيست كه  روايتي كه راوي ناموثق، روايت كند، همواره
شان اخباردانم اكثر  ما سخن من آن است كه چون ميا! دروغگونيز گهگاه راست بگويد

دروغ بوده و يا در آنها غلو و مبالغه صورت گرفته، آن هم به حدي كه نه عقل چنين 
پذيرد، در اين صورت  شمارد و نه منطق شرايع و اديان آن را مي مجاز مي انحرافي را

، و ترتيب اثردادن به »...من بلغه ثواب« اخباربيل روايات، با اتكا به قأخذ و قبول اين 
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شود، موجب تشويق دروغگويان و  چنانكه به آثار صحيح ترتيب اثر داده ميمآنها، ه
  .ثمار مستضعفين خواهد بودوعاظ مزدور به تجارت با دين و است

از » علي بن ابراهيم«همچنين وقتي كسي مي شنود كه بنا به آنچه كه در روايت 
 اهلاي اشك غم در مصائب  آمده، اگر به قدر بال مگس، قطره امام صادق

از چشمش بتراود، پروردگار تمامي گناهانش را گرچه به قدر كف دريا  بيت
ايات باعث تخدير مستمعين شده و آنان را نسبت به آمرزد، اين گونه رو باشند، مي

پردازان براي مردم دو ركعت نماز در  هنگامي كه قصه. كند انجام عمل صالح سست مي
آورند كه هزاران سيئه را محو كرده و پاداش آن  شبي از شبهاي رمضان ارمغان مي

 –است كه  هزاران هزار حسنه و قصرهايي در بهشت از زمرد و ياقوت و دهها حوري
هر يك از اين  –بنا به آنچه كه در برخي از روايات در وصف حورالعين آمده 

حوريان، جايگاهشان فرسنگ در فرسنگ است، ديگر چرا كسي خود را به زحمت 
در اين صورت آيا اميدي هست كه ضعفاي عوام ! طاعت و پرهيز از بديها دچار سازد؟

كه به اوامر الهي عمل كرده  –ه بندگان متقي به اميد بهشتي فعاليت كنند كه خداوند ب
  ... .وعده داده است؟ –كنند  و از نواهي پروردگار اجتناب مي

از عوام متدينين شيعه و سني كه  ام اگر بگويم بسياري به هر حال مبالغه نكرده
منبر و  اهلشوند با اتكاء به مرويات  بسيار از منكرات و معاصي را مرتكب مي

، باور دارند، بنا به آنچه كه در »...من بلغه ثواب « احاديثو به اتكاء به پردازان  قصه
و گريستن و يا تظاهر به گريه بر  برخي از روايات آمده زيارت مرقد امام حسين

مصائب آن حضرت و برخي از اعمال ماه رمضان كه در آثار آمده است، آنان را از 
  !!... .كند ميالتزام به طاعات و اجتناب از شهوات كفايت 

قرآن كريم كه اصول و فروع اسالم را بنيان نهاده، مردم را به طاعت و اعمال 
صالحه ترغيب نموده و به بندگان مطيع و عاملين به اوامر شرع، بهشتي را وعده داده 
كه د رآن امور دلپسند و ماية سرور و روشني چشم فراوان است ولي لذايذ و خيرات 

، در عين حال مردم را به عقوبت قاطع و عذاب اليم، بيم  ختهآن را دقيقا مشخص نسا
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داده و همچنانكه بهشت و نعمتها و خيرات آن را وصف نموده، دوزخ و اوضاع 
هولناك و خطرهاي آن را نيز به تصوير كشيده است و انسان را ميان خوف و رجاء 

ارد و اگر نگاهداشته تا وظايف خود را به اتكاي عفو و رحمت إلهي متروك نگذ
گناهي از او سر زد، در صورت رجوع به طاعت حق، از پذيرش إلهي نااميد نشود 
بلكه در توبه را مفتوح 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[
دهد، ولي آن چنانكه  داوند سبحان برخي از اعمال را چند برابر پاداش ميخ

اند، در هيچ  خود به پيامبر و ائمة هدي نسبت داده احاديثپردازان و وعاظ در  قصه
نيامده است  يك از آيات كتاب خدا و در هيچ حديث صحيحي از پيامبر يا ائمه

مقدار كف دريا و به شمارة ريگهاي  از اعمال خير، همة گناهان را، گرچه به يكه يك
  !آمرزد بيابان باشند، مي

به دخترش و سرور زنان عالم،  الشأن آيا ممكن است كه پيامبر عظيم] اصوال[
به جاي آور كه هرگز در برابر ] صالح[اي فاطمه عمل « :بگويد حضرت فاطمه

غزوة بدر و در عين حال به كساني كه در » خدا كاري از من برايت ساخته نيست
خواهيد بكنيد كه خداوندشما را آمرزيده است؟ و  هر چه مي :اند بفرمايد شركت داشته

گويد هرگاه حديث با عقل و قرآن موافق نبود، از سخنان ما  آياجائزاست كسي كه مي
اند، در عين حال خبر دهد جاي نشستن هر يك  نيست بلكه به دروغ به ما نسبت داده

اگر هر يك از ايشان باري !! زة يك فرسنگ در يك فرسنگ استاز زنان بهشتي به اندا
آيد كه قامتش  اي محتاج باشد، الزم مي نشستن به چنين مساحت پهناور و گسترده

الأقل دوبرابر اين مقدار باشد و الجرم بايد خداوند مرداني با همين طول و عرض بر 
مؤمنين، آنان را با اجسامي به ايشان بيافريند يا براي ايجاد تناسب ميان زنان بهشتي و 

  1.»!!كلي متفاوت با اجسام دنيويشان محشور فرمايد
                                                           

  .به بعد 169، هاشم معروف الحسني، صفحه »الموضوعات في اآلثار و األخبار -1
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كنيم تا خواننده آنها را  را معرفي مي» كافي«اينك ما در اين كتاب تعدادي از روات 
بشناسد و خود اندكي بينديشد و قضاوت كند كه آيا صحيح است آخرت خود 

چنين  اخبارل در قيامت را بر أساس وسعادت ابدي خويش و جواب به خداوند متعا
  افراد نامعتمدي بنيان نهد يا خير؟

در كتاب حاضر، چنانكه مالحظه خواهيد كرد، در أكثر أبواب، به منظور 
را نقل كرده و سپس به بررسي » *محمد باقر«ساختن خوانندگان نخست رأي دو  مطلع

د تحليل و تحقيق قرار داده كنيم متن آنها را مور پردازيم و بيشتر سعي مي مي احاديث
  .والحول وال قوة إال باهللا العلی العظيم .و با قرآن كريم مقايسه كنيم

                                                                                                                                                
 .»محمدباقر بهبودي«و » محمدباقر مجلسي« - *



 

  کتاب العقل و اجلهل - ۱

اول، دهم و (فقط سه حديث » بهبودي«كه استاد  1حديث است 36اين باب داراي 
را صحيح دانسته ) اول، دهم و هجدهم(و مجلسي نيز فقط سه حديث ) بيست و هفت

  .ستا
الحال  است كه مجهول» احمد بن محمد«يكي از روات خبر مذكور  - 1حديث  *
  .است
مجهول و مشترك است، » علي بن محمد«يكي از روات اين حديث  - 2حديث  *

او روايت كرده از سهل بن زياد كه او را در همين جا و قبل از ذكر روايت سوم 
كه مشترك بين » عمرو بن عثمان«اين فرد رسوا روايت كرده از . معرفي خواهيم كرد

مفضل بن «مجهول و غيرمجهول است و او روايت كرده از ضعيفي كذاب موسوم به 
خوان و شاعر و ضعيف  كه او را قصه» سعد بن طريف«و او روايت كرده از » صالح

  .مذهب و بدعاقبت است» ناووسي«اند  اند و گفته خوانده
گفت آدم را رها كرده و » دين«و » ياءح«جبرئيل به  :گويد و اما متن حديث مي

مطاع » جبرئيل«به دستور جبرئيل عمل نكردند، حال آنكه » دين«و » حياء«بازگرديد اما 
راوي، عالم ملكوت رامانند عالم ملك و سلسله مراتب اداري پنداشته كه مثال . است

و او !! اند چه دستوري داده» دين«و » حياء«نداند، مقامات باالتر قبال به  جبرئيل
  !دستوري غير از آنچه آنها بدان مأمورند، صادر كند، سپس از فرمان خود عدول كند؟

اينك چنانكه گفتيم پيش از پرداختن به حديث بعدي، دومين راوي حديث فوق را 
   :كنيم معرفي مي

ابوسعيد سهل بن زياد االدمي الرازي معاصر امام نهم و دهم و يازدهم بوده و 
الغضائري و شيخ طوسي و ساير علماي رجال از قبيل ابن الوليد و نجاشي و ابن 

                                                           
حديث نقل شده كه آخرين حديث مشتمل بر سه حديث است، لذا اخبار اين باب را  34در اين باب  - *

مخفي نماند دو روايت آخر اين باب در اكثر نسخ كافي نبوده و مجلسي نيز . ايم حديث ذكر كرده36
 .اي نكرده است به آن دو اشاره» مرآة العقول«در 
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غلو و غير قابل  اهلصدوق و ابن نوح او را بسيار ضعيف و فاسدالروايه و الدين و 
بوده » قم«كه از علماي بزرگ » احمد بن محمد بن عيسي األشعري«. اند اعتماد شمرده

اخراج كنند و مردم را از شنيدن  از او اظهار بيزاري كرد و دستور داد او را از قم
ابوالقاسم «آيه اهللا . او را احمق خوانده است» فضل بن شاذان«. روايات او منع نمود

ثابت نشده و او قطعا » سهل«وثاقت  :فرموده» معجم رجال الحديث«در » خوئي
حديث قرار گرفته و  2306در مسير حدود » سهل«الزم است بدانيم كه . ضعيف است

  !!بسياري از روايات كافي از اوستا زجمله 
ما به عنوان مشتي . به هر حال روايات او بهترين دليل بر ضعف و انحراف اوست

   :آوريم از خروار چند حديث از او را در اينجا مي
است كه » ردالشمس«به آب داده، نقل قصة » سهل«گلهايي كه  يكي از دسته - 1

خرافات وفور در زيارات «رير دوم كتاب و راقم در تح. 1كليني در كتابش ثبت كرده
  2.كنم ام و در اينجا تكرار نمي توضيحاتي دربارة آن آورده» رقبو

است كه » سهل بن زياد«از  3خبر ششم 69اما در همين جلد اول كافي در باب  - 2
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  نيكو كرد و ما را خزانهنمود و صورت ما را 
شود و اگر ما نبوديم خداوند  درخت سخن گفت و به عبادت ما خدا عبادت مي

  !!شد عبادت نمي
كند؟ پس چرا جد  پرسيم آيا امام اين همه از خود تعريف و تمجيد مي مي

گيرد؟ پس  دار از نوع بشر مي هكرد؟ آيا خدا خزان چنين نمي اكرم  مطهرشان پيامبر 
اي به اين مسأله نفرموده، بلكه به پيامبرش امر كرده كه  چرا در قرآن كمترين اشاره

   :صراحتا به مردم بگويد

                                                           
 .319، ص 1فروع كافي، ج  -1
 .به بعد 251، ص »زيارت و زيارتنامه«ك . ر -2
 .جناب بهبودي اين حديث را صحيح ندانسته است -3
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 ≅è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$#   ) ۵۰/ االنعام(  
  .»گويم كه خزائن خداوند نزد من است بگو به شما نمي«

و » 1محمد بن يحيي«خت كي با ائمه سخن گفته است كه كي جز ديگر آنكه در
اند؟ عالوه بر اين اگر 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
  .سخن نگفت بلكه خداوند در آنجا ايجاد صوت نمود موسي
شود پس آيا انبياء و صالحين  ؤال ديگر آنكه اگر خدا به وسيلة ائمه عبادت ميس

ها را جز  واقعا كه اين گونه قصه! كردند؟ پيش از اسالم، پروردگار را عبادت نمي
  .دهد نسبت نمي –عليهم السالم  –دشمن، كسي به ائمة بزرگوار 

كرده كه مالي گرانبها كافي، خبر دهم را سهل بن زياد چنين نقل  178در باب  - 3
بردند، آن جناب خوشحال نشد، آورندة مال از اينكه  را براي حضرت رضا

 :حضرتش راخوشحال نكرده، افسرده شد، در اين هنگام حضرت به غالم خود فرمود
آب و طشت بياور و به غالم اشاره فرمود كه بر دستم آب بريز، چون غالم چنين كرد 

جاري شد و در طشت ريخت، سپس فرمود كسي كه از ميان انگشتان حضرت طال 
  !!چنين است 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؟

ديگر آنكه فائدة اين معجزه چه بود، آورندة مال كه منكر چيزي نبود تا با اظهار 
ارش به اعتقاد و ايمان تبديل شود، مهمتر آنكه چرا امام اين معجزه را براي معجزه، انك

غير شيعيان آشكار نكرد تا موجب هدايتشان شود؟ وانگهي، اين خبر با قرآن موافق 
عرض كردند كه اگر  آوردن خود، به رسول خدا نيست، زيرا مشركين براي ايمان

اما خداوند در جواب مشركين . هاي از طال به ما نشان بد گويي خانه راست مي
  : فرمايد مي

                                                           
 .همين كتاب 70ك ص . براي آشنايي با او ر -1
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 ö≅è% tβ$ ysö7ß™ ’În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. ω Î) #Z|³o0 Zωθ ß™ §‘ ∩®⊂∪ $tΒuρ yìuΖtΒ }̈ $̈Ζ9$# βr& (#þθãΖÏΒ÷σãƒ 

øŒÎ) æΛèεu™!% ỳ #“y‰ßγ ø9$# Hω Î) β r& (#þθ ä9$ s% y]yè t/r& ª!$# #Z|³o0 Zωθ ß™ §‘   ) ۹۴-۹۳/ اإلسراء(  
ام؟ و هنگامي كه  است، مگر من جز بشري فرستاده شده بگو پروردگارم منزه«

با [آوردن آنان را بازنداشت جز اينكه  هدايت براي مردم آمد، چيزي از ايمان
  .»را به رسالت برانگيخته است؟] عادي[آيا خداوند بشري :گفتند] شگفتي

پس رسول خدا چنين كارهايي نكرد و هرگز از ميان انگشتانش طال جاري 
ما قرآن ! كرده است چنين مي كذاب، امام رضا» سهل بن زياد«ما به قول نساخت، ا

  .كنيم معاوضه نمي» سهل«اعتبار  كريم را با كالم بي
براي امام علم غيب » سهل بن زياد«اصول كافي،  179در حديث پنجم باب  - 4

ن شود كار امام دائما اي قائل شده كه خالف آيات قرآن است و از اين خبر معلوم مي
  !بوده كه براي غاله و كذابين معجزه و خرق عادت ظاهر سازد

در خبر يازدهم، از امام جواد روايت » زياد«اصول كافي، پسر  183در باب  - 5
شب قدر در هر سالي هست و در آن شب،  :كرده كه اميرالمؤمنين به ابن عباس فرمود

است، ابن عباس  شود و پس از رسول خدا داراي والياني امر همان سال نازل مي
فرمود من و يازده نفر امام محدث از  اند؟ حضرت امير پرسيد اين واليان چه كسان

كه بوده  اكرم  حال اگر بپرسي متولي امور چند سال قبل از پيامبر !! صلب من
، پيامبر و امامي است؟ جوابي ندارند، زيرا قرآن فرموده تا مدتها قبل از رسول خدا

  ).15/ المائده ( در كار نبوده است
حاشا . در روايت دوازدهم نيز آورده است» سهل«همين گونه سخنان نااستوار را 

  .چنين سخناني بگويند كه پيامبر واالمقام اسالم و اميرالمؤمنين
در همان باب را وي خبر نوزدهم نيز سهل بن زياد است كه از قول امام  - 6
ئكه و آسمان و زمين فرمود من به نقل كرده كه خداوند سه مرتبه به مال صادق

پرسيم زمان امام قائم،  مي!! گيرم انتقام مي وسيلة امام قائم از قاتلين امام حسين
اند و مختار از بسياري از آنها  كجا هستند؟ آنها قرنهاست كه مرده قاتلين حسين
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آنها آيا مگر قيامت روز جزا و پاداش نيست كه خدا قبل از قيامت از . انتقام گرفت
  .گيرد انتقام مي

 به نقل از امام صادق 1در روضة كافي نيز سهل بن زياد در خبر دوازدهم - 7
و ماه،  ، خورشيد، رسول خدا»الشمس«در سورة  :گفته است كه آن حضرت فرمود

دانسته كه سورة مذكور در  گويا نمي!! طالب و شب أئمه و خلفاي جائراند علي بن أبي
اند كه آيه بدانها اشاره كند، عالوه بر اين،  وقت خلفائي نبوده مكه نازل شده و در آن

قسم داللت بر نيكويي و تقدس، مقسم عليه دارد و خدا به چيز با ارزش و مهم 
اند كه خدا به ايشان قسم  يا خلفاء آن قدر مقدس و مهم بودهآكند،  سوگند ياد مي

ترين فرد  ن شناسكه قرآ خورده است؟ حاشا كه امام بزرگوار، حضرت صادق
  .زمان بوده، چنين كالمي بگويد

واقعا جاي تأسف است، زيرا همين گونه روايات سست و ضعيف بوده كه زمينه را 
براي ادعاهاي گزاف مخبطي چون سيدعلي محمد باب شيرازي، آماده ساخت و 

   :المثل او استناد نمود به سورة مباركة قيامت كه خدا فرموده في
 ìÏΗ äd uρ ß§÷Κ ¤±9$# ãyϑ s)ø9$# uρ   ) ۹/ القیامه(  
  .»هنگامي كه خورشيد و ماه جمع شوند«

است، لذا اينكه خدا  و گفت چون مراد از شمس، محمد و مراد از قمر، علي
ام، زيرا اين دو در من كه نامم علي  وعده داده اين دو جمع گردند، مقصود من بوده

  !!!قيام من استاند و مراد از قيامت نيز  شده  محمد است، جمع
ادعا كرده كه امام » غاشيه«نيز سهل دربارة سورة » روضه« 2در خبر سيزدهم - 8
منظور قيام حضرت قائم است، در حالي كه پرواضح است سورة  :فرموده صادق
  .مربوط به روز رستاخيز است و هيچ ربطي به امام دوازدهم ندارد» غاشيه«مكي 

                                                           
 .اند خوشبختانه هر دومحمد باقر اين روايت را صحيح ندانسته -1
 .اند ر اين روايت را صحيح ندانستهخوشبختانه هر دومحمد باق -2
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ايتي به وضوح ضد قرآن نقل كرده و گفته ، سهل رو1روضة كافي 167در خبر  - 9
إلينا إياب اخللق و علينا حساهبم, فام كان « :فرمود» سماعه«به  است امام موسي كاظم

هلم من ذنب بينهم و بني اهللا عزوجل حتمنا علی اهللا تركه لنا فأجابنا الی ذلک و ما كان بينهم و بني 
بازگشت خلق به سوي ما  »اهللا عزوجل الناس اتوهبناه منهم و أجابوا الی ذلک و عوضهم

است و محاسبة آنان با ماست، گناهاني كه بين خود و خداوند عزوجل دارند، بر 
پذيرد و گناهاني كه  سازيم كه آن را به ما ببخشد، خداوند آنرا مي خداوند محتوم مي

و پذيرند  خواهيم كه به ما ببخشند و آنان مي بين خود و مردم دارند، از مردم مي
دانم چگونه ممكن است كسي به قرآن  واقعا نمي!!! »2كند خداوند بر ايشان جبران مي

هيچ مخالفت و توضيحي نقل كند و از ناقل آن  معتقد باشدو بتواند اين روايت را بي
  !!اظهار بيزاري نكند؟

كه » آثار صحيح از امامان راستگو »اآلثار الصحيحه عن الصادقني«آيا اين است معني 
آيا كليني در قرآن نخوانده كه خداوند ! ؟3قدمة كتابش به دوستش وعده داده استدر م

   :فرمايد مي اكرم  متعال به پيامبر 
 $ tΒ šø‹n= tã ô⎯ÏΒ ΝÎγ Î/$ |¡Ïm ⎯ÏiΒ &™ó©x«   ) ۵۲/ االنعام(  
  .»حساب آنان به هيچ وجه با تو نيست«

   :فرمايد و يا مي
 ÷βÎ) öΝåκæ5$ |¡Ïm ω Î) 4’ n?tã ’În1u‘ ( öθ s9 tβρ ããè ô±n@   ) ۱۱۳/ الشعراء(  
  .»دانستيد حسابشان جز با خدايم نيست، اگر مي«

 ¨βو  Î) !$ uΖø‹s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨β Î) $ uΖøŠn= tã Νåκu5$ |¡Ïm                  ) 4)۲۶-۲۵/ الغاشیه  
                                                           

 .اند خوشبختانه هر دومحمد باقر اين روايت را صحيح ندانسته -1
 .اند اين روايت را صحيح ندانسته» محمدباقر«خوشبختانه هر دو  -2
 .از همين كتاب 32و  31ك، ص . ر -3
كند، يعني حساب خلق   فرماييد با مؤخر آمدن فعل در آيه، جمله افاده حصر مي چنانكه مالحظه مي -4

 .فقط با خداست
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  .»همانا بازگشتشان به سوي ما و آنگاه حسابشان با ماست«
  و يا 
 ö≅è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (     

  )۹/ األحقاف (  
  .»كنند دانم با من و با شما چه مي بگو نو درآمد رسوالن نيستم و نمي«

   :فرمايد و با استفهام انكاري به پيامبر مي

 ô⎯yϑsùr& ¨,ym Ïμø‹n=tã èπyϑÎ=x. É>#x‹yèø9$# |MΡr'sùr& ä‹É)Ζè? ⎯tΒ ’Îû Í‘$̈Ζ9$#   ) ۱۹/ الزمر(  
  .»رهاني مي  پس آيا تو كسي را كه فرمان عذاب بر او واجب شده، از آتش دوزخ«

آيا كليني كه ! چنين سخني بگويد؟ آيا ممكن است امام بزرگوار حضرت كاظم
  .بوده است؟ اين روايت را ثبت كرده، دوستدار امام» زياد«به نقل از پسر 

قم  اهل« :فرموده النقي از سهل بن زياد نقل شده كه امام علي» وسائل«در  -10
را  آبه گناهانشان آمرزيده شده، زيرا جدم حضرت علي بن موسي الرضا اهلو 

كنند، آگاه باشيد هر كس آن قبر را زيارت كند و به بدنش در آن راه  زيارت مي
آيا مخالفت با » 1دوزخ حرام گردانداي از باران برسد، خداوند بدنش را بر آتش  قطره

قرآن و تعاليم اسالم بيش از اين هم ممكن است؟ آيا ممكن است امام هدايت چنين 
  !كالمي بگويد؟

روايت كرده كه كسي به آن حضرت  الحسن سهل بن زياد از حضرت ابي -11
ان شنويم كه نزد ما آن چن فدايت شوم، ما از شما آياتي از قرآن را مي« :عرض كرد

خوانيم، آيا گناهكاريم؟ آن حضرت  نيست و آن را چنانكه از شما به ما رسيده نمي
  2.»ايد بخوانيد، به زودي كسي خواهد آمد كه به شما بياموزد چنانكه آموخته :فرمود
فدايت = جعلت فداك «آن حضرات را  گوئيم اوالً اصحاب پيامبر و علي مي
دادند،  اي به اصحاب خود نمي چنين اجازهكردند و آن بزرگواران  خطاب نمي» شوم

                                                           
 .روايت نوزدهم» استحباب زياره قبر الرضا«، باب 438، ص 1وسائل الشيعه، ج  -1
 .2، حديث 619، ص 2اصول كافي، ج  -2
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دهند كه اين  كند، اجازه مي پس چگونه است، اماماني كه كتاب كافي به ما معرّفي مي
  !چنين مورد خطاب قرار گيرند؟

اند و قبل از ظهور او از دنيا  پرسيم شيعياني كه حضرت قائم را نديده ثانياً مي
مانند و بر آنها اتمام حجت  اصلي محروم مياند كه از قرآن  روند، چه گناهي كرده مي
  شود؟ نمي

نيست كه داللت بر تحريف قرآن دارد از او روايات » سهل«ثالثاً اين تنها روايت 
، از جمله حديث 1شود بسياري نقل شده كه از آنها رايحة تحريف قرآن استشمام مي

   :ذيل در كافي
   :دربارة آية راوي مي گويد از حضرت صادق

 (#θè= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ ’ n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$#   ) ۶/ املائده(  
  .»صورتها و دستهايتان تا آرنجها را بشوييد«

فاغسلوا « :تنزيل آن چنين نيست، همانا آيه اين است :پرسيدم، آن حضرت فرمود
سپس دستش » صورتها و دستهايتان را از آرنجها بشوييد » وجوهكم و أيديكم من املرافق

  2!!را از آرنجش به سوي انگشتانش كشيد
را نفرمود و بيان » از= من «لفظ » تا= الي «پرسيم چرا حقّ متعال خود به جاي  مي

قصد داشته باشد » من«گذاشت؟ آيا درست است كه خدا  آنرا بر عهدة امام صادق
ام، اما  گفته» ليإ«بفرمايد، سپس امام بفرستد كه به بندگان من بگو با اينكه » الي«و 

  3.فسبحان اهللا عام يقول الظاملون!! بوده است؟» من«مقصودم 
در زمان حكومتش در مورد آية مذكور أمت را تعليم نداد  پرسيم چرا علي مي

و صورت صحيح آيه را بيان نفرمود؟ ديگر آنكه آيا حروف هم ظاهر و باطن دارند كه 
                                                           

 .توان ديد جلد اول كافي مي 165تعدادي از اين گونه روايات تحريفيه را در باب  -1
 .هارة، باب حدالوجه الذي يغسلكتاب الطّ – 28، ص 3فروع كافي، ج  -2
» سهل«ايم همين  كتاب حاضر آورده 82روضه كافي كه در صفحه  11راوي حديث رسواي شماره  -3

 .كذاب است



  101                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

باطن و تأويل آن را بگويد؟ اين  د اماماست و باي» من«، »إلي«بگوييم مثال باطن 
در شرح اين حديث » العقول ةمرآ«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 » سهل«يكي ديگر از شاهكارهاي  -13

ابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن اسماعيل بن عدة من أصح« :1كرده است
يا جربئيل يا حممد, يا  :إذا أحزنک أمر فقل فی آخر سجودک :يسار عن بعض من رواه، قال

اكفيانی ما أنافيه فإنكام كافيان و احفظانی باذن اهللا فإنكام  –تكرر ذلک  –جربئيل يا حممد 
اي  :ات بگو ن سازد، در آخر سجدهچون چيزي تو را محزو :امام فرمود »حافظان

مرا از مشكلي كه در  –و آن را تكرار كن  –جبرئيل، اي محمد، اي جبرئيل، اي محمد 
 هو مرا به إذن إلهي حفظ نماييد ك!! آنم كفايت كنيد كه همانا شما هر دو كافي هستيد

  2!!»ايد دارنده همانا شما هر دو نگه
ام كه اينگونه  را به اين مطلب پرداختهخويش مكر  ها و كتب اين جانب در خطبه

   :فرمايد خداوند سبحان در قرآن مي. روايات كامال ضد قرآن است
 }§øŠs9r& ª!$# >∃$ s3Î/ …çνy‰ö6 tã   ) ۳۶/ الزمر(  
  .»اش را كافي نيست؟ آيا خداوند بنده«

با استفهام انكاري وتوبيخي آمده كه در اثبات كفايت  بايد توجه داشت كه اين آيه
همچنين . تر است خالق براي بندگان، داللت آن از جملة خبريه شديدتر و قطعي

   :خداوند خطاب به بندگان فرموده

                                                           
 .»الدعاء للكرب و الهم و الخوف«، خبر نهم از باب 559و  558اصول كافي، ج دوم، ص  -1

!! »يا محمد، يا علي، يا علي يا محمد«ل شده به مجعول اين دعا تبدي  ها و ادعيه البته در زيارتنامه -2
ام  اينجانب در خطب و كتب خويش مكررا ضديت اين دعا با قرآن كريم و تعاليم اسالم را يادآور شده

» حسن مثله جمكراني«ذيل احوال » زيارت و زيارتنامه«كتاب  167از جمله رجوع كنيد به صفحه 
دعاهايي از «، و يا كتاب »تضاد مفاتيح الجنان با قرآن«ب معرفي شده است و يا كتا 102كهبا شماره 

 .تأليف نگارنده» قرآن
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 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ #ZÅÁ tΡ   ) ۴۵/ النساء(  
  .»خداوند براي ياوري كافي است«

بودن براي بندگان، از صفات حق متعال است، اما در اين دعا غيرخدا  پس كافي
   :فرمايد مي اكرم  همچنين خداوند به پيامبر !! آمده است كافي به شمار
 $ tΒ uρ y7≈oΨ ù= yèy_ öΝÎγ øŠn= tæ $ ZàŠÏym ( !$ tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9≅‹Ï.uθ Î/   

  )۱۰۷/ األنعام (  
  .»داديم و تو وكيل ايشان نيستينما تو را حفيظ و نگه دارندة ايشان قرار «

   :فرمايد و يا مي
 ¨βÎ) ’În1u‘ 4’ n?tã Èe≅ ä. >™ó©x« Ôá‹Ïym   ) ۵۷/ هود(  
  .»دارندة هر چيزي است و نگه بهمانا پروردگارم مراق«

اي از  بينيم عده آيا ممكن است امام برخالف قرآن سخن بگويد؟ با اين همه مي
و  قماش سهل بن زياد و امثال او، از قول امام، غير خدا از جمله جبرئيل

نها را حافظ خويش و كافي قلمداد كرده و با خوانند و آ را مي و علي پيامبر
   :مثل اينگونه افراد همان است كه قرآن فرموده!! كنند قرآن ضديت مي

 ã≅ sVtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è= Ïdϑãm sπ1 u‘öθ −G9$# §ΝèO öΝs9 $ yδθ è=Ïϑ øts† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Åsø9$# ã≅Ïϑøts† #I‘$xó™r& 4 

}§ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΗÍ>≈©à9$# 
  )۵/ اجلمعه (  

مثل آنان كه حامل تورات شدند آنگاه بدان عمل نكردند همچون درازگوشي است «
كه كتابهايي بر دوش كشد، چه بد است وصف گروهي كه آيات خدا را تكذيب 

  .»كند كردند وخدا گروه ستمگران را هدايت نمي
را نقل كرده كه در آن غير » سهل«جالب است بدانيد همين كليني كه اين روايت 

   :خوانند، روايت زير را نيز نقل كرده كه مردم ما به آن توجه چنداني ندارند خدا را مي
كره إحلاح الناس بعضهم علی بعض فی املسألة و  –عزوجل  –إن اهللا  :عن أبی عبداهللا قال

 امام صادق » حيب أن يسأل و يطلب ما عنده –عزوجل  –هللا ا ,ذنإأحب ذلک لنفسه, 
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دارد كه مردم از يكديگر به اصرار چيزي  ناپسند مي –عزوجل  –همانا خداوند  :فرمود
دوست دارد كه از او  –عزوجل  –پسندد، خداي  بخواهند و اين كار را براي خود مي

  1.»درخواست شود و از آنچه دارد بخواهند
حدود هزار و سي و » اصول و روضة كافي«نظر از  بدانيم كه صرفالزم است  -13

روايت شده است، از اين رو به منظور آنكه » سهل«چهار حديث، در فروع كافي از 
جوي دكاندار را نخورده و براي  طالب جوان فريب علماي سوء ومتعصبين تفرقه

ه در مورد وي اعتماد نكنند ضرور است ك» سهل«استنباط احكام شرعي به روايات 
اند ولي متأسفانه متأخرين  قدماي شيعه همگي سهل را تضعيف كرده :توضيحي بياورم

يا » علي بن محمد بن ابراهيم عالن«ضعيف است ولي اگر » سهل«گويند گرچه  مي
يا » عبداهللا محمد بن ابي«معروف به » محمد بن جعفر بن محمد بن عون األسدي«
» سهل«از او روايت كنند، ضعف » بن عقيل كلينيمحمد «يا » محمد بن حسن صفار«

بطالن اين سخن واضح است زيرا هيچ يك از اين افراد، علم غيب !! شود جبران مي
اند و ممكن است فريب راوي ظاهر الصالح را بخورند و  نداشته و معصوم نبوده

متذكر  سخنش را باور كنند، به عنوان مثال چنانكه برادر محقق ما جناب قلمداران نيز
 :اند اش گفته كسي است كه علماي رجال درباره» محمد بن جعفر االسدي« 2اند شده

كند و  او از ضعفاء روايت مي= انه روي عن الضعفاء و كان يقول بالجبر والتشبيه «
در كتب » محمد بن عقيل كليني«و يا !! »قائل به جبر و تشبيه است] برخالف شيعيان[

محمدبن «ور نيست و حالش نامعلوم است و يا همين رجال مدح و ذمي از او مذك

                                                           
، 475، ص 2اصول الكافي، ج  – 45، حديث 137، ص 1صحيح الكافي، محمدباقر بهبودي، ج  -1

 .4حديث 
 .98زيارت و زيارتنامه، ص  -2
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 ، از نقل روايت فردي چون1كنند در وثاقتش خالف نيست كه ادعا مي» حسن صفار
ابايي ندارد، از جمله وي  –اند  كه پدر و پسر هر دو ضعيف –احمد بن محمد برقي 

ن أبی عبداهللا حدثنی حممد بن احلسن الصفار عن امحد ب... « :راوي اين روايت مفتضح است
قال سمعته يقول من مضت له مجعة مل  الربقی قال فی رواية اسحاق بن عامر عن أبی عبداهللا

محمدبن حسن صفار از احمد  » هلب  ثم مات, مات علی دين أبی» قل هو اهللا أحد«يقرأفيها 
عبداهللا برقي برايم حديثي نقل كرد كه در روايت اسحاق بن عمار از امام  بن ابي
اي بر او بگذرد و  هر كه جمعه :فرمود آمده است كه شنيدم آن حضرت مي صادق
  2!!مرده است» ابولهب«سورة توحيد را نخواند و بميرد، بر دين ] آن هفته[او در 

كند كه حتي ثقات  ها براي ابطال سخن متأخرين كافي است و ثابت مي اين نمونه
  .ي نقل كنندخورده و روايات نادرست و جعل نيز ممكن است فريب

» معاويه«گويد  اما متن آن مي. اعتبار است حديثي مرسل و طبعا بي -3حديث  *
وليست (= عقل نداشت بلكه شيطنت داشت كه شبيه عقل است اما عقل نيست 

رسد اين حديث را در واقع به منظور دفاع از معاويه ساخته باشند  به نظر مي). بالعقل
شيطنت نيز شبيه عقل بوده ولي از سنخ عقل نباشد زيرا اگر معاويه شيطنت داشته و 

پناه بر خدا از دوست نادان و !! پس معاويه مكلف نبوده و طبعا معاقب نيز نخواهد بود
  .دشمن دانا

                                                           
ناب صفار با اينكه برقي جالب است كه ج. استاد بهبودي او را در نقل حديث متساهل شمرده است -1

ك معرفه الحديث، مركز . ر. داند اما با اين حال، روايت فوق را از او نقل كرده است را ثقه نمي
 .109انتشارات علمي و فرهنگي، ص 

، البته شبيه همين دسته گل را جناب كليني 510ثواب االعمال و عقاب االعمال، شيخ صدوق، ص  -2
حال آنكه به ! جلد دوم اصول كافي به آب داده است 622، ص »آنفضل القر«در روايت دهم باب 

اجماع علماي شيعه قراءت اين سوره واجب نيست تا چه رسد به اينكه ترك آن موجب ابطال نماز يا 
توان به علم و فهم كليني و شيخ صدوق پي  در اين گونه موارد است كه مي!! خروج از دين باشد؟

 )فتامل! (برد
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است كه » ابن فضال«و ديگري » محمد بن يحيي«يكي از روات آن  -4حديث  *
را در حديث اولي را در روايت بعدي و دومي . دومي واقفي مذهب بوده است

  .إن شاء اهللا تعالي :كنيم هم همين باب معرفي ميدپانز
رهمين جا و قبل از است كه د» محمد بن يحيي«وي نخست را -5حديث  *

مشترك و » احمد بن محمد«راوي بعدي . شويم بررسي روايت ششم با او آشنا مي
ا قرآن موافق اما متن آن ب. واقفي روايت كرده است» ابن فضال«مجهول است كه او از 

در لوازم (گويد قومي كه به ائمه محبت و عالقه دارند اما عزم راسخ  نيست زيرا مي
در حالي كه قرآن !! ندارند، معاتب و مخاطب به تكاليف الهي نيستند) اين ابرازمحبت

   :فرمايد داند و مي عقالي بالغ هر امتي را كه رسولي بر ايشان فرستاده شده، مسؤول مي
 £⎯n= t↔ó¡oΨ n= sù š⎥⎪Ï%©!$# Ÿ≅Å™ ö‘ é& óΟÎγ ø‹s9Î)  ∅ n= t↔ó¡oΨ s9uρ t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$#    ) ۶/االعراف (  
كنيم و قطعا از  پس قطعا از كساني كه پيامبري بر ايشان فرستاده شده سؤال مي«

  .»كنيم  پيامبران 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 يامبر شرع ميپ
 ≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$sù ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª!$# öÏøótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 3   

  )۳۱/ آل عمران (  
داريد، پس مرا پيروي كنيد تا خدا شما را دوست  بگو اگر خداي را دوست مي«

  .»گناهانتان را بيامرزد بدارد و
نقل كرده، آشنا » كليني«در اينجا مناسب است با كسي كه اين حديث را براي 

   :شويم
ابوجعفر محمد بن يحيي العطّار القمي از مشايخ كليني است با اينكه نجاشي دربارة 

كند و اعتنايي ندارد كه از چه  از ضعفا روايت و بر مراسيل اعتماد مي« :وي فرموده
بدون توجه به » 1علي بن ابراهيم«، اما اغلب او را مانند »كند روايت أخذ مي كسي

                                                           
 .كتاب حاضر 84از مشايخ كليني است، براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  او نيز يكي -1
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ما در اينجا صرفاً به عنوان . اند، با اينكه انحرافش آشكار است منقوالتش توثيق كرده
   :كنيم او را ذكر مي احاديثنمونه چند حديث از 

ه راوي ناقل حديثي است ك» محمد بن يحيي«روضة كافي  439در حديث  - 1
وزلزلوا, ثم « :خواند سورة بقره را چنين مي 214آية  گويد شنيدم امام صادق مي

در شرح اين روايت  )العقول ةمرآ(و حتّي مجلسي در » ...زلزلوا, حتی يقول الرسول 
ثم «حديث داللت دارد كه عبارت  »ثم زلزلوا« :يدل علی أنه سقط عن اآلية قوله« :گويد مي

  !!!»تاده استاز آيه اف »زلزلوا
روضة كافي، همين جناب به امام باقر نسبت داده كه چون  569در حديث  - 2

  آية » ابوبصير«
 šχθç6 Í≥ ¯≈−F9$# šχρ ß‰Î7≈ yèø9$#   ) ۱۱۲/ التوبه(  

، از »تا آخر آيه...  التائبني العابدين» :نه، بخوان« :را تالوت كرد، آن حضرت فرمود
اشرتی من املؤمنني التائبني « :فرمود :حضرتش پرسيدند، علت اين قراءت چيست

 !!»...العابدين
حممد بن حييی عن حممد بن احلسن عن  :محمد بن يحيي ناقل روايت زير است - 3

و أنا أستمع  قرأ رجل علی أبی عبداهللا :عبدالرمحان بن أبی هاشم عن سامل بن سلمة قال
كف عن هذه القراءة, و اقرأ  :فقال أبوعبداهللا :حروفا من القرآن ليس علی ما يقرؤها الناس

علی حده و  –عزوجل  –رد كتاب اهللا ف فإذا قام القائم كام يقرأ الناس حتی يقوم القائم
أخرجه علی إلی الناس حني فرغ منه و كتبه, فقال  :و قال أخرج املصحف الذی كتبه علی

ذا عندنا  هو :اللوحني, فقالوا و قد مجعته من هذا كتاب اهللا عزوجل كام أنزله اهللا علی حممد :هلم
, إنام كان  :مصحف جامع فيه القرآن, الحاجة لنافيه, فقال أما واهللا ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً

خواند و من  قرآن مي مردي نزد امام صادق 1»علی أن أخربكم حني مجعته لتقرؤوه

                                                           
گانه فوق  البته شاهكارهاي ايشان، منحصر به احاديث سه. 23حديث  633، ص 2اصول كافي، ج  -1

 !!كافي نيز از همين جناب است 165نيست بلكه هجده حديث باب 
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خوانند نبود،  دم ميخواند كه مانند آنچه ساير مر شنيدم كه حروفي از قرآن را چنان مي
و چنان بخوان كه ساير مردم  رداراز اين قراءت دست ب :فرمود حضرت صادق

قيام كند، و چون آن حضرت قيام كند كتاب خدا را  خوانند تا اينكه امام قائم مي
. آورد نوشته، بيرون مي اش خوانده و مصحفي را كه حضرت علي به حد و اندازه

پس از اينكه از نوشتنش فراغت يافت براي مردم  ليآن مصحف را ع :امام فرمود
ام  است كه آن را از دو لوح نوشته –عزوجل  –اين كتاب خداي  :بيرون آورد و فرمود

ما مصحفي داريم كه  :نازل فرموده، مردم گفتند و آنچنان است كه خداوند بر محمد
سوگند به خدا از اما  :فرمود علي. قرآن در آن است و ما را به اين نيازي نيست

آوري  امروز به بعد هرگز آنرا نخواهيد ديد، همانا بر من الزم بود كه چون آن را جمع
  !!»كرده ام شما را از آن باخبر سازم

أوال در اين روايت امام  :كنند مالحظه كنيد اين راويان چه خيانتي به اسالم عزيز مي
فرمايد تا  نين نيست بلكه ميفرمايد خطاخواندي و آية قرآن چ به قاري نمي صادق

شود كه قرآن  ديگر آنكه از كالم امام فهميده مي! ردارقيام قائم از اين قراءت دست ب
موجود بر حد و اندازة واقعي خود نيست بلكه حد و اندازة آن در زمان قيام قائم 

توان گفت كه تا آن زمان حجت بر مردم تمام  در اين صورت مي! شود آشكار مي
به  شود كه قرآن كما أنزله اهللا علي محمد زيرا هنگامي اتمام حجت مي شود نمي

مهمتر اينكه خداوند چرا راضي شد تا قبل از قيام قائم مردم از !! مردم عرضه شود
آخرين كتاب آسماني محروم بمانند وحتي آخرين كتاب نيز كما أنزل اهللا به مردم 

  اسالم زد؟ توان تيشه به ريشة نرسد؟ آيا بهتر از اين مي
داشت، او كه منكر نبود و از زثانيا امام چرا قاري را از قراءت قرآن اصلي و اصيل با

  !نيازي نكرده بود، چرا امام او را از قرآن اصلي محروم گذاشت؟ قرآن اصيل اظهار بي
ثالثا قاري آن قرآن را از كجا آورده بود، اگر امام خود قرآن مذكور را به او داده بود 

مند شود پس چرا او را از قراءتش بازداشت و اگرنه، قرآن  از قرآن اصلي بهرهتا وي 
  مزبور از جا به دست او رسيده بود؟
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سيدمرتضي علي «مخفي نماند با اينكه برخي از علماي بزرگ شيعه از جمله 
اند روايات تحريفيه از  گفته» مجمع البيان«در مقدمة تفسير » شيخ طبرسي«و » الهدي

است كه در كتب اماميه وارد شده و به كلي فاقد اعتبار و » حشوي«رقة مجعوالت ف
براي دفاع از اينگونه روايات بدون ذكر  ءمطرود است، اما متأسفانه بسياري از علما

گويند مراد از  پردازند ومثال مي مي اخبارهيچ شاهد و دليلي، من عندي به توجيه اين 
مصحف مذكور توضيح و تفسير ايات إلهي رواياتي نظير روايت فوق آن است كه در 

شد كه  واجب مي بود بر علي در حالي كه اگر چنين مي! نيز مكتوب بوده است
اشتباه مردم را گوشزد نموده و بفرمايد اما مصحف من همراه با تفاسير است ولي 

زود  اگر اين تفسير ماية هدايت مردم بود، چرا علي! چنين نفرمود و سكوت كرد
ه و امت اسالم را از آن محروم گذاشت وحتي در دوران خالفت خويش كه قهر كرد

مردم با عالقة شديد به او روي آوردند در معرفي مصحف مفسر خويش، اقدامي نكرد 
  .و حتي آن را به پيروان نزديك خويش از قبيل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نداد

خطب اواخر عمر دربارة اين قرآن  امبر در غدير خم و ديگريمهمتر از اينكه چرا پ
  اطالع گذاشت؟ سفارشي نكرد و مردم را از آن بي

اي ديگر بوده  گويند در مصحف مذكور ترتيب آيات سور به گونه ديگر آنكه مي
اما نه تنها اين ادعا فاقد دليل است بلكه برخالف آن شواهد و مدارك بسيار . است

و سيد ابوالقاسم خويي در تفسير » ريخ القرآنتا«در » ابوعبداهللا زنجاني«هست چنانكه 
نقل كرده » سيد مرتضي«از » البيان مجمع«در مقدمة تفسير » شيخ طوسي«و يا » البيان«

قرآن با همين تدليف و ترتيب كنوني كه در اختيار مسلمين است در زمان حيات 
ن قرآ ظشد و گروهي از صحابه مأمور حف خوانده و حفظ مي پربركت رسول خدا

كردند و  عرضه داشته و نزد آن حضرت تالوت مي بودند و سور قرآني را بر پيامبر
  .خوانده و ختم كردند آنان چند بار قرآن را بر پيامبر

خيز پيامبر به صورت  همة اين حقايق دال بر آناست كه قرآن در اواخر عمر بركت
وني و تقديم و تأخير اگر ترتيب كن. اي منظم شده و پراكنده و نامرتب نبود مجموعه
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ترديد آن حضرت به اصحاب خويش  آيات مورد قبول و تأييد پيامبر نبود حتما و بي
  .داد تذكر مي

هاي قرآن را  درمنابع مذكور و ساير كتب حتي نام كساني كه در زمان پيامبر سوره
نوشتند ذكر شده و اين خود دليلي است قاطع بر اينكه حتي ترتيب آيات هر سوره  مي
ها  ر آيات سورهيگويند تقديم و تأخ وسخن آنان كه مي. 1بوده است حت نظر پيامبرت

دليل بلكه برخالف حقايق تاريخي  طور ديگري بوده ادعايي بي در مصحف علي
  .است

با قرآن موجود صرفا در رعايت  اما اگر ادعا شود كه تفاوت قرآن مجموع علي
ها مرتب  كنوني بنا به ترتيب نزول سوره ها بوده است و اگر قرآن ترتيب نزول سوره

شود، در اين صورت  شد كه اينك فهميده نمي شد حقايقي از قرآن مجيد فهميده مي مي
نيز چنانكه قبال گفتيم واجب بود كه حضرتش از پاي ننشيند و به صرف اظهار 

را نيازي مردم از آن، مصحف مذكور را پنهان نكند و الأقل در زمان حكومتش مردم  بي
مگر امام . به آن دعوت كند تا الأقل مسلمانان مستعد از مزاياي آن محروم نمانند

نيست، پس چگونه ممكن است  »لنبیا كام أنزله اهللا و جاء به«هدايت براي حفظ اسالم 
امام هدايت در اين گونه موارد سكوت كند و اسالم و قرآن را چنانكه مرضي خداست 

اش  اي نداشته، و وظيفه شود آن حضرت چنين وظيفه به مردم نرساند؟ پس معلوم مي
حسن انجام داده چنانكه از مسلمات تاريخي ابوده كه آن را به نحو  در اين مورد همان

. فرمود مت است دعوت ميااست كه آن حضرت مردم را به همين قرآن كه بين 
ن جهان بنابراين شكي نيست كه قرآني كه فعال در دسترس يك ميليارد جمعيت مسلما

به آن دستور داده و همان قرآني است كه  است به همان كيفيتي است كه رسول خدا

                                                           
از قرآن به تفصيل مطالبي در مورد جمع و تأليف  اينجانب در فصل اول تا يازدهم مقدمه تاربشي -1

همچنين مطالعه كتاب ارجمد . ام كه اميد است مورد توجه خوانندگان عزيز قرار گيرد قرآن نوشته
به بعد، تأليف برادرمفضال ما، جناب سيدمصطفي حسيني  95راهي به سوي وحدت اسالمي ص 

 .نيز مفيد است –اهللا تعالي  ايده –طباطبائي 
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و ساير خاندان پيامبر واصحاب آن حضرت تهيه  با نظارت و تأييد و تصويب علي
  .شده است

گويد شنيدم آن  روايت كرده كه أبوأسامه مي محمد بن يحيي از امام صادق - 4
را بخواند ) االخالص(خواب صد بار سورة توحيد  فرمايد هر كه هنگام حضرت مي

گويد همين مسأله را  مي» يحيي حلبي«! شود گناهان پنجاه سال گذشتة او آمرزيده مي
به من گفته است كه من نيز شنيدم كه » ابوبصير«نيز پرسيدم، وي گفت » سماعه«از 

را تجربه كني به من فرمود اگر تو خود اين كار ] حتي[گويد و  امام صادق چنين مي
  1!!يابي كه درست است مي

رسانده و بار ديگر  اين روايت را محمد بن يحيي يك بار به امام صادق
اما جالب است . 2است  نسبت داده مضمون حديث را از طريق آن حضرت به پيامبر

 ةامام باقر نقل كرده كه هر كس سوركه همين محمد بن يحيي ضمن روايتي از 
  3!!شود خواند گناهان بيست و پنج سال او آمرزيده مياخالص را صدبار ب

و بسياري از روايات كافي از همين مرد !! اند؟ آري، چنين كسي را توثيق كرده
  !است
. محمد بن يحيي روايتي طوالني نقل كرده كه كذب آن اظهر من الشمس است - 5

براي نجات از  اميرالمؤمنين قسم ياد كرده كه هرگونه حرز و دعايي كه 4در اين حديث
حريق يا غرق شدن و يا سرقت و يا گريختن چهارپا از نزد صاحبش و پيداكردن شي 

                                                           
البته . يابد كه گناهانش آمرزيده شده خدا عالم است 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 
 .باالخره اعتراف كرده كه احتماالت او بعيد است

و روايت نخست حديث پانزدهم باب الدعاء عند النوم  هر دو روايت در جلد دوم اصول كافي است -2
مضبوط  620و روايت دوم حديث چهارم باب فضل قرآن و در صفحه  539و االنتباه و در صفحه 

 .است

 .، باب فضل القرآن، حديث اول619، ص 2اصول كافي، ج  -3
 .به بعد 624، ص 21، باب فضل القرآن، حديث 2اصول كافي، ج  -4
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از جمله مردي برخاست و به آن !! بخواهيد در قرآن هست... گمشده يا بندة فراري و 
آيند و تا  حضرت عرض كرد منطقة من محل تردد درندگان است و آنها به منزلم مي

سورة توبه  129و  128به او فرمود آيات  امام!! روند  نمي اي از آنجا نگيرند طعمه
ديگري برخاست و گفت در شكمم مايعي زردرنگ هست، آيا شفا دارد؟ !! را بخوان

الكرسي را روي شكمت  آنكه درهم وديناري خرج كني، آيه آري بي :آن حضرت فرمود
لي كه بيايند و از جاي اطباء خا!! [نوشي شويي و آن آب را مي بنويس سپس آن را مي

اي برخاستند و  و هكذا عده] اين گونه روايات نحوة معالجة امراض معده را بياموزند
دعاهايي ... براي 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 
گمشدة خود و يا بردة فراري  چيزات مربوطه را خواندند ومثال خويش بازگشتند و آي

سوزي نجات يافت و الي  را يافتند و فردي كه در مورد حريق سؤال كرده بود از آتش
راوي از كجا اين ماجراها را دانسته است، مگر يكايك حاضريك آن جلسه را [آخر 

اند  كه آية مربوطه را خواندهكرده است كه بداند چه بر سرشان آمده و يا اين تعقيب مي
هر كس در  :فرمود آنكه كسي سؤال كند، علي سپس در آخر حديث بي] يا نه؟

يكي از مردان . شوند سورة اعراف را بخواند، شياطين از او دور مي 54بياباني آية 
اي رسيد و همانجا خوابيد و آية سورة اعراف را  حاضر در جلسه، شب به ويرانه

اش را گرفت، رفيق شيطان به  مد و بينيآبا رفيقش به سراغ آن مرد نخواند، شيطان 
چرا چنين گفت مگر رفيق شيطان و دشمن مؤمنين نبود، پس [وي گفت مهلتش بده 

آن مرد از خواب پريد و آية مذكور را ] چرا از شيطان خواست كه به او مهلت دهد؟
يد، از او تا صبح پاسداري ات را به خاك مال خدا بيني :خواند، شيطان به رفيقش گفت

چون صبح شد، مرد !] شنيد؟ آن مرد چگونه گفتگوي شيطان با همكارش را مي[كن 
آمد و او را از ماجرا باخبر ساخت و گفت در كالمت شفا و راستي يافتم  نزد علي

مجددا به آنجا رفت و جاي مقداري از موي شيطان را روي  پس از طلوع خورشيد
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طان قابل رؤيت است كه مويش روي زمين ديده شود، البته اگر مگر شي!! [زمين ديد
  ).27/ االعراف (بينيم  درحالي كه بنا به آيات ما شياطين را نمي] شيطان مو داشته باشد

خوانندة گرامي اگر كسي اين افسانة محمد بن يحيي را باور كرده و سپس به يك 
) مورد معالجة شكم و امثال آنالمثل در  في(مواردي كه در حديث آمده عمل كند  راب

لوبي بر روحية او خواهد گذاشت؟ آيا به طو نتيجة مطلوب عائد نشود، چه تأثير نام
را به همين منظور جعل  تاصل ديانت بدگمان نخواهد شد؟ بعيد نيست اينگونه روايا

مالحظه كنيد چگونه كتاب إلهي را كه براي هدايت مردم نازل شده، به . كرده باشند
  !اند؟ گرفته بازي
قال, قال  عبداهللا عن أبی :محمد بن يحيي راوي حديث ضد قرآني زير است - 6

الريب و البدع من بعدی فأظهروا الرباءة منهم و أكثروا من  اهلإذا رأيتم  :رسول اهللا
و باهتوهم كياليطمعوا فی الفساد فی االسالم و حيذرهم  هسبهم و القول فيهم و الوقيع

مون من بدعهم, يكتب اهللا لكم بذلک احلسنات و يرفع لكم به الدرجات الناس و اليتعل
شك و بدعت را ديديد از آنان اظهار بيزاري كنيد و  اهلهرگاه پس از من  »فی اآلخرة 

گويي و بدگويي و غيبت آنان را بسيار سازيد وبه ايشان بهتان زنيد تا به افساد  دشنام
دم از آنان حذر كرده و بدعتهايشان را نياموزند، مر] در نتيجه[در اسالم طمع نورزند و 

خدا به سبب اين اعمال برايتان حسنات نوشته و درجات شما را در ] اگر چنين كنيد[
  1!!!»برد آخرت باال مي

   :اوال اين روايت كامال مخالف است با آية مباركه
 $pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ÏΒ≡§θs% ¬! u™!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒÌôftƒ 

ãβ$t↔oΨx© BΘöθs% #’n?tã ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 3“uθø)−G=Ï9 ( (   ) ۸/ املائده(  

                                                           
اين حديث را » بهبودي«، استاد 4، حديث 375، باب مجالسه اهل المعاصي، ص 2، ج اصول كافي -1

 .صحيح ندانسته است
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براي خدا قيام و اقدام كنيد و به عدالت گواهي دهيد  داي اي كساني كه ايمان آورده«
دالت نكنيد، دادگري كنيد كه به تقوي و دشمني با گروهي شما را وادار نسازدكه ع

  .»نزديكتر است
  .فرمايد آية مذكور ما را از ظلم به دشمن نهي مي

ثانيا اگر ما به آنان بهتان زده و ناسزا گفته و بدگويي كنيم، آنان نيز به خود اجازه 
   :دهند كه دربارة مقدسات ما، ناروا بگويند كه اين نيز مخالف است با آية مي
 Ÿω uρ (#θ ™7Ý¡n@ š⎥⎪Ï%©!$# tβθ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (#θ ™7Ý¡uŠsù ©!$# #Jρ ô‰tã ÎötóÎ/ 5Οù=Ïæ 3 

  )۱۰۸/ االنعام (  
با دشمني و بر اثر ] آنان نيز[خوانند، ناسزا مگوييد كه  كساني را كه غير خدا را مي«

  .»ناداني، خداوند را ناروا گويند
  .نيز عملي نكوهيده و حرام استثالثا بهتان زدن از انواع كذب است كه آن 

هنگام  رابعا چرا پيامبر حتي نسبت به متنبيان زمان خود چنين نكرد و چرا علي
مواجهة سپاهش با سپاه معاويه نه تنها به اين حديث عمل نكرد بلكه برخالف مفاد 

همانا خوش  »إنی أكره لكم أن تكونوا سبابني« :ث مذكور به سپاهيان خود فرموديحد
خواست كه  آيا آن حضرت نمي) 206خطبة / البالغه  نهج( ،گو باشيد كه دشنام ندارم

  !براي سپاهيانش حسنات نوشته شود و درجاتشان در آخرت باالتر رود؟
إن اهللا يبغض الفاحظ « :روايت كرده كه فرمود خامسا پس چرا كليني از امام باقر

و يا روايت كرده كه  1گو ودهگيرد بر ناسزاگوي بيه همانا خداوند خشم مي »املتفحش
 »لكان مثال سوء) ممثال(كان مثاال إن الفحش لو « :امام صادق از قول پيامبر فرموده

و باز از » 2همانا دشنام اگر مجسم شود و صورت پذيرد، صورت بدي خواهد داشت
بدزباني جفاكردن و  »البذاء من اجلفاء و اجلفاء فی النّار«روايت كرده كه  امام صادق

                                                           
 .4، حديث 324، باب البذاء، ص 2اصول افي، ج  -1
، 112، ص 1و صحيح الكافي، بهبودي، ج  12، حديث 325و ص  6، حديث 324، ص 2همان، ج  -2

 .365حديث 
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» محمد بن يحيي«و از همه جالبتر اينكه چرا خود » 1جفاكاري در آتش است] جزاي[
الطة من النفاق« :روايت كرده كه از امام صادق همانا  »إن الفحش و البذاء و السّ

  2.»ناسزاگويي و بدزباني و سليطگي از نفاق است
است كه به كتب حديث، به قدري رسو» محمد بن يحيي«خوانندة عزيز اين ارمغان 

را  »باهتوا«اند فعل  نويسان و شراح كافي ناگزير شده  حتي برخي از مترجمين و حاشيه
با داليل قوي انها را مبهوت «بگيرند و بگويند كه منظور آن است كه  »اهبتوا« به معناي
معنا با سياق جمالت قبل و بعد، تناسب چنداني  اما صرف نظر از اينكه اين. »نماييد

» حيرت و بهت و تعجب«است بدانيم كه گرچه مادة بهت به معناي مطلق ندارد، الزم 
كه در معاجم وكتب لغت آمده اين ماده اگر به باب ناما چنا 3نيز استعمال شده است

در لسان » ابن منظور«. زدن است مفاعله نقل شود به معناي افتراءبستن و تهمت و بهتان
با افترائي كه  »ذفه به وهو منه بری اليعلمه فيبهتاستقبله بأمر يف= باهته ( :نويسد العرب مي
در ) شود اطالع است با وي روبرو شده و او مبهوت مي بندد و او از آن بي بر او مي

  »حرية بام يفرتی عليه من الكذب :أتی بالبهتان فالنا= باهت ( :أقرب الموارد نيز آمده است
  ).بست حيران ساخت تراء ميفالني را بهتان زد و او را با دروغي كه بر او اف

                                                           
 .9، حديث 325، ص 2همان، ج  -1
 .10، حديث 325، ص 2همان، ج  -2
در جلد » محمدبن يحيي«شود، چنانكه همين  نيز استعمال مي» زدن تهمت«البته ماده بهت به معناي  -3

دو حديث پنجم و ششم را روايت  358و  357در صفحه » الغيبه و البهت«دوم اصول كافي در باب 
  : عمال شدهزدن است كرده كه در هر دو حديث فعل بهت به معناي بهتان

  ...نه بما ليس فيه »من بهت مؤمنا او مؤ -1
  .من ذكره بما ليس فيه فقد بهته...  -2

قال عليه ما لم يفعله : بهت الرجل: (خوانيم را چنين مي» بهت«نيز يكي از معاني » لسان العرب«در 
بهت  –ه الكذب فذقه بالباطل و افتري علي: بهته: (نيز آمده است» اقرب الموارد«و در ) فهو مبهوت
 .»كذب عليه: فالن فالنا
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نكتة مهمتري كه بايد توجه خوانندگان را بدان جلب كنيم، اين است كه حديث 
ويا به عبارت واضحتر براي آن سندي !! رسواي فوق به لحاظ سند معيوب نيست

عدم توجه به اشكاالت متن سبب شده كه عالم مشهوري همچون !!. اند نيكوتراشيده
كتب مكاسب كه از كتب درسي طلّاب است، به اين حديث شيخ مرتضي انصاري در 

به همين سبب چنانكه در مقدمه نيز ) فاعتبروا يا أولي األبصار!! (استناد كرده است
، بررسي متن بر تحقيق در احاديث، همواره بايد توجه داشت كه در مطالعة 1ايم گفته

  ).فتدبر جدا. (سند، تقدم دارد
است كه او اين روايت را از » سيف بن عميره«يكي از روات آن  -6حديث  *

. اند روايت كرده است و هر دو ضعيف» اسحاق بن عمار«فردي فطحي مذهب به نام 
چه » كافي« احاديثكنيم تا معلوم شود كه روات  در اينجا راوي اول را معرّفي مي

  .كساني هستند
 –رد لعن أئمه مو» كشف الرموز«به نقل از كتاب » ممقاني«سيف بن عميره را 

روايت چنين كسي را در كتاب خود » كليني«معرفي كرده اما جناب  –عليهم السالم 
جلد اول كافي كه  173از آن جمله است خبر ششم و هفتم باب !! جمع كرده است

فرموده كه خدا شبح يا شبيه امام قائم را به مالئك نشان داد و  گويد امام صادق مي
در حالي كه تا زماني كه قاتلين امام . 2گيرم انتقام مي ن حسينفرمود با او از قاتلي

زنده بودند امام قائم ظهور نكرده و طبعاً در وقت ظهور او نيز قاتلين آن  حسين
  !!بزرگوار در دنيا نيستند

گويد كه آن حضرت فرمود  مي و يا در روايت هفتم همان باب از قول امام باقر
تا به (نازل شد و ميان زمين و آسمان بود ام حسينهنگامي كه نصرت الهي بر ام

مگر نصرت إلهي جسميت دارد كه الزم باشد مسافتي را طي كند ) [آن حضرت برسد
آن حضرت مخير شد بين اينكه ياري شود و يا !!] و ميان زمين و آسمان قرار گيرد؟

                                                           
 .كتاب حاضر 50ك، صفحه . ر -1
 .7حديث  465و ص  8، حديث 260، ص 1اصول كافي، ج  -2
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ورتي كه اين در ص. 1شدن 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  رلقاء إلهي منافات دارد؟ آيا پيامبا 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 اشوند؟ پس چرا قرآن كريم صرف شركت در جهاد في سبيل اهللا را موجب  نمي

  !شدن، مشروط نكرده است؟ ثواب الهي دانسته و آن را به كشته
اد خويش را نيز هدف از جه پدر بزرگوار آن حضرت، يعني اميرالمؤمنين

فإن يمكنی اهللا منک و من « :فرموده» عاصبن  عمرو«شدن ندانسته بلكه خطاب به  كشته
اگر خدا مرا بر تو و  » ابن أبی سفيان أجزكام بام قدمتام و إن تعجزا و تبقيا فام أمامكام رشلكام

 كنم و ايد مجازات مي سفيان چيره سازد، شما را به سبب كارهايي كه كرده فرزند ابي
عذاب (اگر شما مرا ناتوان ساختيد و باقي مانديد، در اين صورت آنچه در پيش داريد 

فرماييد كه امام  مالحظه مي). 39نامة / البالغه  نهج(» برايتان بدتر است) آخرت
ومجرمين و بسط  تشدن را نخواسته است بلكه هدف آن بزرگوار مجازات بغا كشته

ن عزيز كتاب شهيد جاويد و كتاب پيرامون نظر الزم است خوانندگا. عدالت بوده است
مطالعه كنند،  را» صالحي نجفي آبادي«دكتر شريعتي دربارة كتاب شهيد جاويد تأليف 

  2.تا بدانند اينگونه روايات چقدر از حقيقت دور است

                                                           
 .7حديث  465و ص  8، حديث 260، ص 1اصول كافي، ج  -1
پيرامون نظر دكتر شريعتي درباره كتاب شهيد «بد نيست در اينجا چند سطر از آخرين صفحه كتاب  -2

به  گويند امام حسين كساني كه مي«: را در اينجا ذكر كنم) ، شنر نجف آباد1359چاپ (» دجاوي
دانيم كه  مي: قصد شهيدشدن حركت كرد نه به قصد تشكيل حكومت اسالمي، به سخن ذيل توجه كنند

بر عمل امام براي ديگران حجت و الگوست كه بايد تا ابد از آن پيروي كنند، حاال اگر همه كساني كه 
كنند تا ابد از اين الگو پيروي كنند و منظورشان اين باشد كه خود كشته شوند نه  ضد ظلم قيام مي
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اولين راوي اين حديث احمد بن محمد بن خالد برقي است كه او را  -7حديث  *
راوي سوم يكي از دروغگويان معروف . كنيم بعدي معرّفي مييش از بررسي حديث پ

كه فاسد المذهب و » الجارود ابي«ده از راست و او نقل ك» 1محمد بن سنان«موسوم به 
خروج كرد و عدة » ابوالسرايا«است و با » سرحوبيه«و » جاروديه«رئيس مذهب 

ار و با كافرين دوست بوده و اند او شرابخو گفته. بسياري از مسلمين را به كشتن داد
و . بصيرت بوده است او را لعن كرد و فرمود او كور قلب و بي حضرت صادق

ابن الغضائري او را در زمرة . 2ناميده است) شغال(»سرحوب«اند امام باقر نيز او را  گفته
اينك ! كند تعجب است از كليني كه مكرّراً از چنين اشخاصي روايت مي. ضعفاء آورده

   :پردازيم معرّفي اولين راوي حديث مي به
ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي به قول نجاشي و شيخ طوسي و غضائري 

مرسل و كتب نامعتبر اعتماد  احاديثكند و به  از ضعفاء و مجروحين بسيارنقل مي
 و زنادقه ابايي نداشته و به اينكه حديث را از چه كسي تغال احاديثكرده و از نقل 

از جمله . كند، توجهي ندارد و علماي قم مدتي او را از شهر اخراج كردند خذ ميا
استاد . نقل كرده است» محمد بن سنان«روايت فوق را از دروغگويي رسوا به نام 

پس از اينكه در روايات او تحقيق كردم، دريافتم كه وي بسياري از  :گويد مي» بهبودي«
حتي . كند اند، نقل مي كه به نام ثقات جعل كردهروايات خود را از كتب ساختگي 

بود، او را ثقه  اهلخذ حديث متساكه خود نيز در » ابوجعفر محمد بن حسن صفّار«
  3.داند نمي

                                                                                                                                                
اينكه حكومت ظالم را سرنگون كنند و حكومت اسالمي تشكيل بدهند، در اين صورت هرگز نوبت 

ميشه بايد آن نخواهد رسيد كه اهل حق زمام حكومت را به دست بگيرند و اسالم را پياده كنند بلكه ه
 !!نيروهاي طرفدار حق كشته شوند و ستمگران همچنان حكومت كنند

 .همين كتاب 270براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
 .254الموضوعات في اآلثار و االخبار، هاشم معروف الحسني، دارالتّعارف للمطبوعات، ص  -2
 249از جمله روايت . حريف قرآن نيز داردالبتّه او رواياتي دالّ بر ت– 109معرفة الحديث، ص  -3

 .ايم همين كتاب آورده 699روضه كافي 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 «از  ضعيف است و او روايت كرده» ابراهيم بن اسحاق 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

ابواسحاق ابراهيم بن اسحاق األحمري النّهاوندي را شيخ طوسي در كتاب فهرست، 
ي نيز نجاشي و علّامة حلّي و ممقاني و غضائر. ضعيف و در دينش متّهم دانسته است

ولي متأسفانه در كتب مزار از او روايات بسياري نقل شده . اند او را ضعيف شمرده
هر كس مرا زيارت كند من سه  :فرموده از جمله وي ادعا كرده كه امام رضا. است

در وقت پرواز نامة اعمال، در صراط و نزد  :دهم جا در قيامت او را از خوف نجات مي
  1!!ميزان

ين حديث با كتاب خدا موافق است ياخير؟ خداوند دربارة قيامت اكنون ببينيم ا
   :فرموده
 tΠöθtƒ Ÿω à7Î=ôϑs? Ó§øtΡ <§øuΖÏj9 $\↔ø‹x© ( ãøΒF{$#uρ 7‹Í×tΒöθtƒ °!   )۱۹/  االنفطار(  
روزي كه هيچ كس براي ديگري كاري نتواند و فرمان در آن روز مخصوص «

  .»پروردگار است
                                                           

اينجانب بسيار . 2، حديث ، باب استحباب زيارت قبر الرضا433، ص 10وسائل الشيعه، ج  -1
دانه ام كه عوام از مسافرين مشهد اگر ضرر و خطري به آنان برسد ويا بيمار شوند غيرعام ديده
گويند خواست خدا چنين بوده است، راضي هستم به رضاي خدا، ولي اگر يكي از صدها هزار  مي

گويند لطف امام بود و يا امام شفا  زوار مشهد كه خداوند برايش بيماري مقدر فرموده، بهبود يابد، مي
ه مشهد برسند گويند خواست خدا چنين بود ولي اگر ب به مشهد سفر كنند مي داد و يا اگر نتوانند

آنكه توجه داشته باشند گويي هر شر و ضرر را از خدا و هر خير  يعني بي!! گويند امام ما را طلبيد مي
اينان نادانسته از مجوس . دانند و يا ناشي از وساطت و شفاعت او مي و شفايي را از امام رضا

و خيرات و خوبيها را از اند، زيرا مشركين مجوس شرور و ناماليمات را از اهريمن  بدتر كرده
دانند؟ بسيار عجيب است كه  آيا اينان خداوند را به قدر امام رؤوف و مهربان نمي. دانند اهورامزدا مي

 .مما يفعلون ئاللهم اشهد انی بر! كنند اند و عوام را ارشاد نمي آخوندها نيز كامال خاموش
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   :ويش با استفهام انكاري فرمودهو حتي به رسول گرامي خ
 ô⎯yϑ sùr& ¨,ym Ïμ ø‹n= tã èπ yϑ Î= x. É>#x‹yè ø9$# |MΡr'sùr& ä‹É)Ζè? ⎯tΒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$#   

  )۱۹/ الزمر (  
آيا كسي را كه كلمة عذاب بر او ثابت شده؟ آيا تو آن را كه در آتش است «

  .»رهاني؟ مي
   :و فرموده
 tΠöθ tƒ ãΠθà)tƒ ßyρ ”9$# èπ s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ $ y|¹ ( ω šχθ ßϑ̄= s3tG tƒ ω Î) ô⎯tΒ tβ ÏŒr& ã&s! ß⎯≈oΗ÷q§9$# 

tΑ$ s% uρ $ \/#uθ |¹   ) ۳۸/ النبأ(  
زده بايستند و سخن نگويند مگر آنكه حضرت  روزي كه روح و فرشتگان صف«

  .»رحمان او را رخصت دهد و گفتاري درست بگويد
مالئكه جز به إذن إلهي  األمين و ساير كنيد كه در قيامت حتي روح مالحظه مي

كنند و بايد صواب بگويند، يعني طبق قانون خدا سخن بگويند، حال بنگريد  تكلم نمي
اند، هر بزهكار  و فاسدالمذهب  ها ضعيف با اينگونه روايات ضد قرآن كه روات آن

مگر در قرآن !! اند پيشه را به اميد استخالص از عذاب الهي، روانة خراسان كرده خيانت
   :فرمايد مي –عليهما السالم  –اند كه خدا دربارة همسران حضرت نوح و لوط  اندهنخو
 $ yϑ èδ$ tFtΡ$ y⇐sù óΟn= sù $ uŠÏΖøó ãƒ $ uΚ åκ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $ \↔øŠx© Ÿ≅‹Ï% uρ Ÿξ äz÷Š$# u‘$̈Ζ9$# yì tΒ 

t⎦,Î#Åz≡£‰9$#   ) ۱۰/ التحریم(  
در برابر خدا هيچ  ]پيامبر[خيانت كردند و آن دو ] پيغمبر[آن دو زن به آن دو «

نيازشان ننمودند و گفته شد با واردشوندگان داخل  كاري براي آن دو زن نكرده و بي
  .»شويد] دوزخ[آتش

دانند كه حتما الزم باشد  آيا اينان خداوند متعال را به قدر امام رؤوف و هربان نمي
توان قرآن  انسان به زيارت قبر امام برود تا مشمول رحمت إلهي شود؟ به هر حال نمي

   :فرمايد را كه مي
  ‘≅ä. ¤› ÍöΔ $# $ oÿÏ3 |=|¡x. ×⎦⎫Ïδ u‘   ) ۲۱/ الطور(  
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   :فرمايد و مي
 ‘≅ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘   ) ۳۸/ املدثر(  
  .»هر كس در گرو اعمال خويش است«

شود كه در قيامت  از قرآن چنين استنباط مي. با اين روايات ضعيف ناديده گرفت
  .خورد ايمان و عمل صالح به دردانسان نمي جز

كنيم ابوعبداهللا محمد بن سليمان األزدي الديلمي  دومين راوي كه معرفي مي
بزرگ و كذاب  تاست كه او نيز از غال» سليمان بن عبداهللا الديلمي«البصري فرزند 

. اند علماي رجال از قبيل نجاشي و شيخ طوسي و كشي او را تضعيف كرده. بود
ابن الغضائري . غلو است اهلضعيف و  :فرموده» محمد«شي دربارة فرزند او يعني نجا

. شود اند به او اعتماد نمي و عالمة حلي و ابن داوود نيز او را از ضعفاء شمرده و گفته
اين مرد از ناقلين روايات تحريفيه است كه همين براي رسوايي او كافي است، از 

 :با اين سند ثبت شده» روضة كافي«در  11ا شمارة جملة روايات او حديثي است كه ب
عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي البصري عن أبيه «

 –اين قول خداوند  گويد نزد امام صادق سپس راوي مي» ...عن أبي بصير 
   :فرمايد را خواندم كه مي –عزوجل 
 #x‹≈ yδ $ oΨ ç6≈ tFÏ. ß,ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n= tæ Èd,ysø9$$ Î/ 4   ) ۲۹/ اجلاثیه(  
  .»گويد عليه شما و مطابق حقيقت سخن مي] در قيامت[اين كتاب ماست كه «

گويد و رسول اهللا است كه  كتاب سخن نگفته و هرگز سخن نمي :امام فرمود
 :گفتم » ينطق عليكم باحلق ١هذا كتابنا«  :خداوند فرموده. ناطق به كتاب الهي است

هكذا واهللا نزل به جربئيل علی « :خوانيم، امام فرمود را چنين نميفدايت شوم ما آيه 

                                                           
 .كتّاب، عالمي را گويند كه علمش به كمال رسيده باشد - *
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سوگند به خدا، جبرئيل آيه را اين چنين بر  » ولكنه فيام حرف من كتاب اهللا حممد
  1!!!محمد نازل كرده ولي اين از مواردي است كه در كتاب خدا تحريف شده است

اي بگويد و   اسنجيدهبراي اينكه معلوم شود كه محال است امام چنين سخن ن
آشكار شود كه راوي با اين حديث چه ظلمي در حق امام كرده است آية مذكور و دو 

   :آوريم آيه پس از آن را مي
 #x‹≈ yδ $ oΨç6≈ tFÏ. ß,ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n= tæ Èd,ysø9$$ Î/ 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζä. ã‡Å¡Ψ tGó¡nΣ $ tΒ óΟçFΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄®∪ 

$ ¨Β r'sù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟßγ è= Åzô‰ãŠsù öΝåκ›5u‘ ’Îû ⎯Ïμ ÏFuΗ ÷qu‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ 

uθ èδ ã— öθ xø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ $ ¨Β r&uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ãxx. óΟn= sùr& ô⎯ä3s? ©ÉL≈tƒ#u™ 4’ n?÷G è? ö/ä3ø‹n= tæ 

÷Λän ÷y9 õ3tG ó™ $$ sù ÷Λä⎢Ζä.uρ $ YΒ öθ s% t⎦⎫ÏΒ Í÷g’Χ    ) ۳۱- ۲۹/ اجلاثیه(  
گويد، ما از  عليه شما و مطابق حقيقت سخن مي] در قيامت[كتاب ماست كه  اين«

و بنا به آنچه در كتاب ثبت شده دو گروه [داشتيم  داديد نسخه برمي آنچه انجام مي
و كساني كه ايمان آورده و كردار نيك كردند، پروردگارشان آنان را در ] خواهيد شد

شكار است و اما آنان كه كفر ورزيدند رحمت خويش وارد سازد كه همان كاميابي آ
شد؟ و شما تكبر ورزيديد و  آيا آياتم بر شما تالوت نمي] :بديشان گفته شود[

  .»گروهي بزهكار بوديد
نيز به  29واضح است كه منظور از نطق كتاب، داللت آن است و در مقطع آية 

، شخص رساند كه منظور از كتاب تصريح شده كه به وضوح تمام مي» استنساخ«
  .تواند بود نمي

آية  جلد اول كافي نقل كرده است كه امام صادق 165همين كذاب در باب 
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين « :را چنين تالوت كرد» معارج«اول و دوم سورة مباركة 

                                                           
 .روضه كافي نيز همين كذاب است 435و حديث  6راوي حديث  -1
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 » علی حممد هكذا واهللا نزل هبا جربئيل« :سپس فرمود» ليس له دافع] بوالية علی[
  1!!»نازل كرد آيه را جبرئيل اين چنين بر محمدسوگند به خدا، 

روضة كافي آية فوق را باز به همين صورت محرف نقل كرده  18در روايت  هم و
كند كه امام سوگند خورد كه آيه بدين صورت بر پيامبر نازل شده و همين  و ادعا مي

و  حممدو هكذا واهللا نزل هبا جربئيل علی (!!! طور در مصحف فاطمه ثبت شده است
 )− عليهام السالم  –هكذا هو واهللا مثبت فی مصحف فاطمة 

و خالفت او  در حالي كه اين سوره مكي است و در آن وقت واليت علي
  .تناسب ندارد» معارج«مطرح نبوده و ذكر اين مسأله با سياق آيات سورة 

 است كه او را در همينجا و پيش از» علي بن ابراهيم«راوي نخست  -9حديث  *
بوده و  تكه از غال» نوفلي«كنيم و او روايت كرده از  بررسي روايت بعدي معرفي مي

كه » سكوني«عالمة حلي او را از مذمومين و مجروحين شمرده و او نقل كرده از 
   :اينك معرفي راوي نخست. سنت بوده است اهلقاضي موصل و از 

وي تفسيري روايي نيز از . علي بن ابراهيم بن هاشم القمي از مشايخ كليني است
منقولة او غالبا  اخباراند، در حالي كه  متأسفانه او را ثقه دانسته. 2باقي مانده است

و به !!! داند او كسي است كه قرآن را محرَّف مي. خرافي و غلوآميز و ضد قرآن است
ة فاحت(مثال سورة مباركة حمد . همين دليل به نظر ما از تمام ضعفا ضعيفتر است

ده بار آن هفرا كه بر تمام مسلمين واجب بود آن را فراگيرند و هر روز الأقل  )بالكتا 
هر روز در نمازهاي واجب آن  را در نمازهايشان قراءت كنند و مردم معاصر پيامبر

اند و تمام مسلمين الحقين از سابقين سورة  شنيده مي را از زبان مبارك رسول خدا
اند وتواتر آن از هر خبر متواتري قويتر است، اين  هو حفظ و نقل كرد را گرفته» حمد«

رصاط الذين أنعمت «اش اطمينان ندارد و صدر آية هفتم را كه  جناب به شكل كنوني
                                                           

 .47، حديث 422، ص 1اصول كافي، ج  -1
مخفي نماند كه برخي از علماء تمام و يا الأقل قسمتهايي از اين تفسير را از علي بن ابراهيم قمي  -2

 .دانند نمي
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الني وال«يه را كه آو ذيل همين  »عليهم .. رصاط من أنعمت عليهم «است به صورت  »الضّ
  !!!نقل كرده است »و غري الضالني

توان  ر كن كه اگر سرسوزني در اين سوره ترديد باشد، ميخوانندة عزيز اندكي تدب
آيا !! كرد و تيشه به ريشة اصل اسالم زد در تمام مطالب اسالمي و آيات قرآن ترديد

اند؟ به راستي مقصودشان از ذكر چنين  ي خيرخواه اسالم بودهاخبارناقلين چنين 
  !!روايتي چه بوده است؟

اند، بنا به اينگونه  كه عقل خود را تعطيل كرده لوح نادان اي ساده در زمان ما عده
روايات، دكان تفرقه بازكرده و براي خود گروهي تشكيل داده و از ساير مسلمين جدا 

اين است حاصل روايتي !! خوانند مي» صراط من أنعمت عليهم«اند و در نماز خود  شده
ن كسي را ثقه يچن آري!! باري مسلمين به ارمغان آورده» علي بن ابراهيم«كه جناب 
  ! اند؟ معرفي كرده

البته روايات تحريفيه كه اين جناب نقل كرده بسيار است، از آن جمله در حديث 
 :ذواعدل منكم فقال تلوت عند أبی عبداهللا :روضة كافي از او نقل شده كه 247

  تالوت كردم  نزد امام صادق » , هذا مما أخطات فيه الكتاب»ذوعدل منكم«
 #uρ sŒ 5Αô‰tã öΝä3Ψ ÏiΒ   ) ۹۵/ املائده(  
  .»دو عادل از شما«

  1.!!است] قرآن[اين از اشتباهات كاتبين» عادلي از شما=  ذوعدل منكم« :فرمود
از اين رو . به نظر ما يكي از بهترين طرق شناسايي روات، همان منقوالت آنهاست

ي با آن، ذكر كرده به نظر ما اعتماد به كسي كه چنين روايتي را بدون هيچگونه مخالفت
احترامي به كتاب خدا  شمردن او را نوعي مخالفت با قرآن و بي  درست نيست و ثقه

  .دانيم مي
                                                           

خ طبرسي در انوارالتنزيل ذكر كرده، شي» مرآة العقول«جالب است بدانيد چنانكه مجلسي در  -1
اند يا دشمنان  آيا اينان دوستدار ائمه بوده!! قراءت امام باقر و صادق چنين بوده است: گويد مي

 نما؟ دوست
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علي بن ابراهيم «گويند چون  بسيار ماية تعجب است كه برخي از متعصبين مي
ايم  ي را از معصومين نقل كردهاحاديثو  اخبارما « :در مقدمة تفسيرش گفته است» قمي

 -» 1جعفر بن قولويه«و يا چون » يق مشايخ و ثقات به دست ما رسيده استكه از طر
، پس روايات »كنم من فقط از روات معتمد نقل مي« :ادعا كرده» كامل الزيارات«مؤلف 

از خطا  ءدر حالي كه پرواضح است كه اين افراد، معصوم ومبرا. اينان قابل اعتماد است
اند كه در واقع چنين نبوده و يا در نقل خود  نداشتهپ اند و چه بسا كسي را ثقه مي نبوده

اند، از اين رو صرف اينكه اين  به خطا دچار شده و اين افراد به خطايش واقف نبوده
اند نبايد ما را از تعقل و تأمل در منقوالت  دو تن يا امثال آن دو كسي را ثقه پنداشته

به صرف نقل روايتي توسط  يثاحادآنها بازدارد و باعث شود كه بدون توجه به متن 
مثال همين آقاي علي بن . روايت مذكور را بپذيريم» ابن قولويه«يا » علي بن ابراهيم«

  كامال خرافي را به بسياري از آيات قرآن نسبت داده، از جمله دربارة آية  اخبارابراهيم 
 βÎ) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä©÷∏tG ó¡tƒ β r& z> ÎôØo„ Wξ sVtΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãèt/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù 4    ) ۲۶/ البقره(  
اي يا فراتر از آن،  از اينكه به پشه] بندگان  براي هدايت[كند همانا خداي شرم نمي«

  .»مثال زند
اين امثال را آورده است و  امام صادق فرمود خداوند براي علي :گويد مي

ست كه به نظر ما محال ا!! است منظور از پشه اميرالمؤمنين و از مافوق او، پيامبر
ترين فرد زمان بوده، چنين بگويد، زيرا پرواضح است  شناس كه قرآن امام صادق

كه آية 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 

ندارد، پس چگونه ممكن است امام  موجودي كه در حقارت فوق آن باشد، ابايي
است و  اكرم  و مافوق آن پيامبر  اي بفرمايد كه مراد از پشه، علي دربارة چنين آيه

ديگر آنكه ممكن نيست كه كسي چون امام ! در لفافه به آن دو بزرگوار توهين روا دارد

                                                           
تأليف » زيارت و زيارتنامه«براي آشنايي با تعدادي از روايات اين جناب مراجعه كنيد به كتاب  -1

  .»قلمداران«آقاي 
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ما  به نظر. در نيابد كه در اين آيه فوقيت به لحاظ حقارت است نه عظمت صادق
  .ظلم شده است در اين حديث حتي به امام صادق

ديگر از خرافاتي كه اين مرد به آيات قرآن كريم نسبت داده، حديث ششم باب  - 2
 :اين آيه را خواند گويد كسي نزد امام باقر اين جناب مي. 1جلد اول كافي است 93

خداوند ما  :ت فرمودآن حضر »قل كفی باهللا شهيدا بينی و بينكم و من عنده علم الكتاب«
  !!امامان را قصد كرده كه نخستين ما و برترين ما پس از پيامبر، علي است

اوال راوي در اين روايت صدر آيه را كه خطاب به كفار است، حذف كرده، در 
   :حالي كه آخرين آية سورة رعد به صورت كامل چنين است

 ãΑθ à)tƒ uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. |M ó¡s9 Wξ y™ öãΒ 4 ö≅ è% 4’ s∀Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Îγ x© ©Í_ø‹t/ 

öΝà6uΖ÷ t/uρ ô⎯tΒ uρ …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9$#   ) ۴۳/ الرعد(  
تو پيامبر نيستي، بگو براي شهادت بر اين امر  :گويند آنان كه كفر ورزيدند مي«

آگاهي ] آسماني همچون تورات و انجيل[خدايم كافي است و كسي كه از كتاب 
  .»دارد

ام اين سوره مكي و خطاب به كفار  نكه در تفسير تابشي از قرآن نيز گفتهثانيا چنا
فرمايد به ايشان بگو كه خدا براي  تو پيامبر نيستي، خدا مي :گفتند مكه است، آنها مي

شهادت خدا به رسالت . شهادت به رسالتم و كساني كه علم به كتاب دارند كافي است
. آنجا عرضة قرآن توسط فردي أمي استپيامبرش همان ايجاد معجزه است كه در 

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 

 :داده آخرالزمان خبر داده، در نتيجه خداوند با اين سه كتاب به نبوت پيامبرش شهادت
نخست قرآن كه خود معجزه است، دوم انجيل و سوم تورات كه آنها نيز منشأ آسماني 

تدبر در قرآن مؤيد و مصدق . دارند و شهادت آنها نيز برگشت به شهادت إلهي دارد

                                                           
 .229، ص 1اصول كافي، ج  -1
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اين معني است كه گفتيم، زيرا در آيات ديگر نيز اين مفهوم به وضوح بيان شده از 
   :مخواني جمله در همين سوره مي

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ãΝßγ≈oΨ÷s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# šχθãmtøtƒ !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) (   ) ۳۶/ الرعد(  
ايم از آنچه بر تو نازل شده، شادمان  داده] آسماني[و كساني را كه بديشان كتاب «

  .»شوند مي
كتاب برايم كافي  اهلشهادت علماي  :فرمايد و به همين سبب در پايان سوره مي

ست، همچنين خداوند در سور مكي بسياري به اين موضوع اشاره كرده است، از آن ا
   :جمله فرموده
 t⎦⎪Ï%©!$# ÞΟßγ≈ oΨ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çμ tΡθ èùÍ÷êtƒ $ yϑ x. šχθ èùÌ÷è tƒ ãΝèδ u™!$ oΨ ö/r&   

  1)۲۰/ األنعام (  
 ايم او را همچون پسران خويش داده] آسماني[كساني را كه بديشان كتاب «

  .»شناسند مي
   :و نيز فرموده

 t⎦⎪Ï%©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï% ©!$# …çμtΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’Îû 

Ïπ1 u‘öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ   ) ۱۵۷/ األعراف(  
او را در ] اوصاف[كنند كه  اي پيروي مي همانان كه از فرستادة پيامبر درس ناخوانده«

  .»يابند ت و انجيل نزد خود نوشته ميتورا
   :و نيز فرموده

 …çμ̄ΡÎ)uρ ’Å∀ s9 Ìç/ã— t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇®∉∪ óΟs9uρ r& ⎯ä3tƒ öΝçλ°; ºπ tƒ#u™ βr& …çμ uΗ s>÷è tƒ (#àσ¯≈ yϑ n= ãã û©Í_ t/ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î)   ) ۱۹۷-۱۹۶/ الشعراء(  
دليل نيست كه پيشينيان هست، آيا بر ايشان اين خود  باو در كت] اوصاف[و همانا «

  .»اسرائيل از او اطالع دارند؟ علماي بني

                                                           
 .تكرار شده است 146در سوره مدني بقرهنيز همين موضوع در آيه  -1
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   :و نيز فرموده
  z⎯ƒ Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?#u™ |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7s% Νèδ ⎯Ïμ Î/ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊄∪ #sŒÎ)uρ 4‘n=÷Fãƒ öΝÍκön=tã 

(#þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u™ ÿ⎯Ïμ Î/ çμ ¯ΡÎ) ‘,ysø9$# ⎯ÏΒ !$ uΖÎn/§‘   ) ۵۲/ القصص(  
آورند و  ايم به قرآن ايمان مي داده] آسماني[پيش از اين ايشان را كتاب  كساني كه«

بدان ايمان آورديم، همانا آن حق  :گويند بر ايشان تالوت شود مي] آيات إلهي[چون 
  .»است و از جانب پروردگارمان است

   :و نيز فرموده
  t⎦⎪Ï%©!$$ sù ãΝßγ≈ uΖ÷ s?#u™ |=≈ tFÅ6ø9$# šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ⎯Ïμ Î/ (   ) ۴۷/ العنکبوت(  
  .»آورند ايم، بدان ايمان مي داده] آسماني[پس كساني كه بديشان كتاب «

   :و نيز فرموده
 Ÿω uρ z>$s?ötƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# t   ) ۳۱/ املدثر(  
  .»كنند داده شده در آن ترديد نمي] آسماني[آنان كه بديشان كتاب «

كتاب گواهي دادند كه  اهلي از علماي چنانكه در تاريخ مضبوط است تعداد
رسول خداست و به آن حضرت ايمان آوردند، در تاريخ اسالم شواهد  محمد

كتاب ارجاع  اهلبسياري هست كه رسول خدا منكرين نبوت خود را به علماي 
دادن او به رسالت پيامبر و  داد، از آن جمله ماجراي عبداهللا بن سالم و شهادت مي

  1.مشهور است اسالم آوردن او
با توجه به مطالب باال آيا صحيح است كه عاقلي از تمام اين آيات و حقايق 

من عنده «از  هضعاف بگويد مقصود آي اخبارنظر كند و با تبعيت از   تاريخي صرف
است كه در زمان نزول برخي از اين آيات هنوز به سن تكليف  علي »علم الكتاب

در خانة پيامبر بزرگ شده بود؟ آيا ممكن است  نرسيده و يا نوجواني نوخط بود و

                                                           
در مورد بشارات عهدين مطالعه كتاب محمد در تورات و انجيل، تأليف عبداالحد داوود ترجمه فضل  -1

 .به بعد مفيد است 33اهللا نيك آيين و كتاب گرانقدر خيانت در گزارش تاريخ ص 
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اگر رسالت مرا باور نداريد شهادت پسرعمويم  :به كفار مكه بفرمايد اكرم  پيامبر 
آيا ممكن بود كفاري كه در ! اند كافي است؟ و فرزندان او كه هنوز تولد نيافته علي

را  لت محمدرسا اوائل بعثت، نبوت پيامبر را قبول نداشتند، با شهادت علي
كردند؟ آيا ممكن است حضرت  بپذيرند؟ آيا گويندة اين كالم را تمسخر نمي

چنين سخن بگويد؟ آيا آن بزرگوار با امثال اينگونه سخنان به باقرالعلوم  باقرالعلوم
  شهرت يافت؟

به كتب روايي ما تحميل شده، » علي بن ابراهيم«از جمله خرافاتي كه توسط  - 3
   :ضة كافي دربارة آيةرو 15خبر شمارة 
 !$ £ϑ n= sù (#θ ¡ymr& !$ uΖy™ ù't/ #sŒÎ) Νèδ $ pκ÷]ÏiΒ tβθ àÒä.ötƒ ∩⊇⊄∪ Ÿω (#θ àÒ ä.ös? (#þθãèÅ_ö‘$#uρ 4’n<Î) !$tΒ 

÷Λä⎢ øùÌø?é& Ïμ‹Ïù öΝä3ÏΖÅ3≈ |¡tΒ uρ öΝä3ª= yè s9 tβθè= t↔ó¡è?   ) ۱۳-۱۲/ األنبیاء(  
يزيد و به گريختند، مگر ان مياگاه از ديارشپس چون عذاب ما را احساس كردند، ن«

هايتان بازگرديد، باشد كه  سوي آنچه در آن شما را فراخي داده شده بود، و به خانه
  .»مورد پرسش قرار گيريد

يابد كه آيات آن  كسي كه سوره را از آغاز مطالعه كند به سادگي درمي. است
ويد حضرت گ انصاف مي اند، اما راوي بي مربوط به كساني است كه منكر نبوت

هنگامي كه امام قائم قيام كند كساني را به دنبال  :دربارة اين آيه فرمود باقرالعلوم
تا  :گويند گريزند روميان به آنها مي فرستد، آنان به بالد روم مي أميه به شام مي بني

كنيم و برگردنشان صليب آويخته وآنها  نصراني نشويد شما را به سرزمينمان وارد نمي
آيند  پذيرند، هنگامي كه اصحاب امام قائم بر ايشان فرود مي زمين خويش ميرا در سر

گويند تا آنان را كه از ما نزد شما هستند  طلبند، اصحاب مي روميان مصالحه و أمان مي
دهند،  آنها نيز پناهندگان را تحويل مي :كنيم، و فرمود به ما تحويل ندهيد، چنين نمي

   :لذا خداوند فرمود
  Ÿω (#θàÒä.ös? (#þθãèÅ_ö‘$#uρ 4’n<Î) !$tΒ ÷Λä⎢øùÌø?é& Ïμ‹Ïù öΝä3ÏΖÅ3≈|¡tΒuρ öΝä3ª=yès9 tβθè=t↔ó¡è?   

  )۱۳/ األنبیاء (  
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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 به محل گنجهايشان آگاهتر است، از آنان درمورد امام قائم با اينكه خو :و فرمود
   :گويند آنان مي :پرسد و فرمود گنجهايشان مي

 !$ uΖn= ÷ƒ uθ≈ tƒ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. t⎦⎫Ïϑ Î=≈ sß ∩⊇⊆∪ $ yϑ sù Ms9#y— šù= Ïo? öΝßγ1 uθ ôãyŠ 4©®L ym öΝßγ≈ uΖù= yè y_ 

#´‰‹ÅÁ ym t⎦⎪Ï‰Ïϑ≈ yz   ) ۱۵-۱۴/ األنبیاء(  
ايم، پس همواره اين ندايشان بود تا اينكه ايشان را  اي واي بر ما كه ستمگر بوده«

  .»!!درو شده و خاموش ساختيم با شمشير
أميه باقي نمانده و هنوز امام قائم  در حالي كه امروز قرنهاست كه اثري از آثار بني

مويان در مورد او امام قائم از ! اند اميه نيز به روميان پناهنده نشده ظهور نكرده و بني
  !ن پرسش نكرده استگنجهايشا

اي است كه به آية زير نسبت داده  ديگر از شاهكارهاي علي بن ابراهيم خرافه - 4
پ و در سياق آيات قتال و دربارة كساني است كه »«نساء«آية مذكور در سورة . است

زماني به ايشان گفته شده بود مدتي صبر كنند و به جنگ اقدام نكنند، اما راوي 
  :در مورد آية گويد امام صادق مي
 óΟs9r& ts? ’ n<Î) t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#þθ ’ä. öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&   ) ۷۷/ النساء(  
  .»داريد  دست نگه] از جنگ[آيا نديدي كساني را كه به ايشان گفته شد «

  1!يعني زبانتان را نگه داريد :فرمود
يلي براي اين كار نفرمود؟ چه دل» زبانهايتان=  السنتكم«پرسيم چرا خداوند خود  مي

بفرمايد و سپس امام بفرستد كه به » دستهايتان =أيديكم «وجود داشت كه خداوند 
بوده است؟ مهمتر اينكه اگر آيه به معنايي باشد كه » السنتكم«بندگان بگو منظورم 

  :فرمايد گويد، معناي مذكور با ادامة آيه كه مي  مي اهلراوي ج
  وأقیموا الصالة    »ه پا داريدو نماز ب«.  

                                                           
 .صمت و حفظ اللسان، حديث هشتم، باب ال114، ص 2اصول كافي، ج  -1
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ويش را نگاه دارند و سكوت خشود كه مؤمنين زبان  متناسب نيست، چگونه مي
خالصه آنكه اين معنا هيچ تناسبي با آية مذكور و . كنند و در عين حال نماز به پادارند

  .بالغت قرآن ندارد
 دجالب است خوانندة عزيز بداند كه وي يكي از كساني است كه در تفسير خو - 5
دانم  مناسب مي. در مظان اتهام قرار داده است –نعوذ باهللا  –را  س و طلحه ك عائشه

. را بياورم» عبدالجليل قزويني«دربارة امثال اين روايت و چنين اتهام نادرستي سخن 
جواب اين كلمات كه كفر و ضاللت و بدعت و دروغ و بهتان و لغو و « :گويد وي مي

اوال  :نيك فهم بايد كردن –نعوذ باهللا منها  –تعصب و عين زندقه و ماية الحاد است 
زمين و آسمان و همة فرشتگان و آدميان و جنيان  اهلصدهزار لعنت خدا و رسول و 

بر آن كس باد كه اين مذهب دارد و اين اعتقاد كند كه غبار فواحش بر دامن زنان 
كه  يرسوالن خداي تبارك و تعالي نشيند بر عموم، و خصوص بر دامن زنان مصطف

ضعاف آن بر آن كس باد كه چنين تصنيف سازد و دروغ بر ااند و به  مهات المؤمنينا
روا دارد، و بر آن  علماي شيعه نهد وبر آن كس باد كه چنين تهمت بر زنان رسول

كند و بر آن نامعتمد باد كه چنين دروغي بر مسلمانان  باد كه در اين باب تقيه مي سك
كردن بحق محمد و آله  ه روا دارد بر عوام و غافالن تلبيسنهد و نويسد و گويد و ب

را از جان عزيزتر و  رسول را ك ديگر آنكه معلوم است كه عائشه... الطّاهرين و 
و طلحه مردي دميم الخلقه بود و آن كس را كه معشوق دو  1تر داشته است دوست

ديده بر طلحه چون عالم در كنار باشد كه خورشيد تابان از جمال وي به رشك آيد، 
  2»... .گشايد؟ حاشا عنها 

                                                           
 .كند كه كتابي به نام في تنزيه عايشه تأليف كرده است كتاب خود اشاره مي 295عبدالجليل در   -1
 .به بعد 293النقض، عبدالجليل قزويني، ص  -2
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 امام كاظم :گويد هاي انحراف علي بن ابراهيم روايتي است كه مي از نشانه - 6
فرمود خدا بر شيعه خشم گرفت و مرا مخير نمود كه يا من فدا شوم يا شيعيان وبه 

  1.خدا سوگند كه من با فداكردن خودم، ايشان را حفظ كردم
اليتچسبك كه مجلسي براي اين روايت بافته، اين است كه چون يكي از توجيهات 

شيعيان چنانكه بايد از آن حضرت اطاعت نكردند و اين موجب شد كه امثال هارون 
بر مردم مسلط شوند از اين رو خداوند بر شيعيان غضب فرمود؟ در حالي كه اين همه 

   :خوانيم كه در قرآن مي
 $ £ϑ s9uρ u™!% ỳ $ tΡâöΔ r& $ oΨ øŠ¯gwΥ #YŠθ èδ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çμ yè tΒ 7π yϑ ômtÎ/ $ ¨ΖÏiΒ   

  )۹۴و  ۶۸، ۵۸/ هود (  
و كساني را ) صالح، شعيب(ما بيامد، به رحمت خويش هود ] عذاب[چون فرمان «

  .»كه با او ايمان آورده بودند نجات بخشيديم
غضب الهي قومي مشمول  هرساند كه هرگا مي آيات فوق و دهها آية مشابه آنها

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

ادل بر گروهي غضب نمايد، فردي مؤمن و متقي ع شود، بنا به منطق قرآن اگر خداي
ورزد، فداي  كه درانجام وظيفة خويش قصور نمي را و عاليمقام مانند امام كاظم

  .كند متعال عالي را فداي داني نمي  كند به عبارت ديگر حق قوم عاصي نمي
را كه عقيدة رايج مسيحيت » فداء و آمرزش«مالحظه كنيد كه چگونه همان خرافة 

  !اند در ميان مسلمين ترويج كرده –عليهم السالم  –بيت  اهلاست به نام 
گويد  زير است كه مي *هاي شنيدني علي بن ابراهيم يكي هم افسانة صهاز ق - 7

در سن ده سالگي گروهي از شيعيان را به حضور پذيرفت و در يك  امام جواد
  2!!!به سي هزار سؤالي كه از او پرسيدند پاسخ داد) في مجلس واحد(مجلس 

                                                           
 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  – 5، حديث 260، ص 1اصول كافي، ج  -1
  .ها را حديث بناميم اينگونه افسانه حيف است كه - *
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اگر سائلين در  دقيقه است و1440روز  خوانندة عزيز اندكي تدبر كن كه يك شبانه
طول اين مدت هيچ نخورده و نخوابيده و حتي نمازهاي پنجگانه را نخوانده باشند و 

 1500اند  توانسته براي پرسش هر سؤال فقط يك دقيقه صرف كرده باشند حتي نمي
شود، امام چگونه  سؤال بپرسند، پس صرف نظر از وقتي كه براي پرسيدن صرف مي

هزار سؤال جواب بگويد؟ عالوه بر اين اگر كودكي ده توانسته در يك مجلس به سي 
پيچيد نه آنكه فقط پدر و  اش قطعا در تمام شهر مي كرد آوازه ساله چنين كاري مي

اند يعني جناب علي ابن ابراهيم و پدرش از آن باخبر  پسري كه به تحريف قرآن قائل
ام علي بن ابراهيم و نكتة مهم آن است كه توجه كنيم در نقل اين افسانه جز ن! شوند

اي فقط بر عهدة  پدرش نام راوي ديگري مذكور نيست و مسؤوليت نقل چنين قصه
  )فتأمل(1.اين دو راوي است

                                                                                                                                                
 .اين حديث را صحيح ندانسته است» بهبودي«جناب  - 7، حديث 496، ص 1اصول كافي، ج  -2
ستيزي برخي از علماي مشهور و محترم ما  روايت فوق نمونه خوبي است تا با شدت تعصب و حق -1

مروج الخرافات و «كه باد او را » مجلسي«با اينكه روايت مذكور بسيار مفتضح است اما . آشنا شويد
ناميد به تعصب تمام كوشيده است اين روايت را توجيه كند، از جمله گفته است كه » حارس البدع

وجه و برخالف ظاهر  بايد اين عدد را بر مبالغه و اغراق حمل نمود، در حالي كه اين توجيه كامال بي
= آالف «و » صدها= مئات «و يا » دهها= عشرات «است زيرا در اين گونه موارد الفاظي نظير 

  .استفاده شود» سي هزار= ثالثين الف «شود، نه آنكه از لفظ  و نظاير آن استعمال مي» هزارها
هزار  ديگر آنكه گفته است جوابهاي آن حضرت كليات و قواعد عمومي بوده كه از آن جواب سي

از قواعد عمومي، مسائل جزئي شده، اين سخن آشكارا خطاست زيرا  مسأله جزئي معلوم مي
  .آيد و دليل نداريم كه آن را به عدد سي هزار مقيد و محدود كنيم نامحدودي به دست مي

اين نيز اجتهاد در برابر نص است و !! ديگر آنكه گفته است منظور از مجلس يك دوره مجلس بوده
  .سازگار نيست) في مجلس واحد(به هيچ وجه بالفظ 

خوشبختانه در توجيه اين حديث !! كوشند تا از خرافات دفاع كنند نه ميمالحظه كنيد كه چگو
اللهم نعوذبک من . اند به مسأله اشتباه نساخ متشبث نشده) كافي 2جلد  634، ص 28برخالف روايت (

 .العصبيه
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البته اباطيل علي بن ابراهيم بسيار است كه تعدادي از آنها را در صفحات آينده و 
اب حديث از افاضات اين جن 9در باب مذكور، . خواهيد ديد 165خصوصا در باب 

  !!است
  . مجهول و مشترك است» احمد بن محمد«يكي از روات آن  -10حديث  *
است كه در » احمد برقي«اين حديث مرفوع و يكي از راويان آن  -11حديث  *

  .ايم صفات گذشته با او آشنا شده
در اين خبر، راوي متّصل به . همچون حديث پيشين مرفوع است -12حديث  *
 –نعوذ باهللا  –زنديق و مدتي » ابوشاكر«ت كه مدتي شاگرد هشام بن الحكم اس تامام

چنين پيداست كه وي از افتراء بر امام  اخبارو از !! قائل به جسميت خداي تعالي بوده
قرار گرفته و حتّي در خطاب  و حتّي مورد غضب و نفرين امام كاظم 1اباء نداشته

. طيع هوي و هوس دانسته استهفدهم همين حديث نيز امام او را غافل از خدا و م
   :و اما متن حديث. 2نيز از وي اظهار بيزاري فرموده است حضرت هادي

فرمايد خداوند خردمندان  مي بدان كه در بند دهم حديث، امام كاظم
   :را به نيكوترين وجه ياد فرمود و آنان را به بهترين زيور آراست و فرمود) اولوااللباب(

                                                           
 .1، حديث 104، ص 1ك، اصول كافي، ج .ر -1
صدوق، تصحيح هاشم الحسيني، التّوحيد شيخ  – 7، حديث 106، ص 1ك، اصول كافي، ج . ر -2

» صدوق« شيخ ، حديث أخير بنا به نقل20حديث  104و ص  8حديث  100مكتبة الصدوق ص 
عن التّوحيد،وقلت له  سألت اباالحسن علي بن محمد بن علي بن موسي الرّضا... «: چنين است

ل هشام، انّه ليس منا من مالكم و لقو :، فغضب علي السالم ثم قال»هشام بن الحكم«انّي اقول بقول 
دلف انّ الجسم محدث،  جسم، نحن منه برآء في الدنيا و اآلخرة، يا ابن ابي –عزوجل  –زعم اناهللا 

گويم   درباره توحيد پرسيدم و گفتم كه من نيز همان را مي از امام هادي  »واهللا محدثه و مجسمه
شما را به قول هشام چه كار؟ : فرمودگويد، آن حضرت خشم گرفت و آنگاه  م ميكه هشام بن الحك

» دلف ابن ابي«هر كه بپندارد كه خداوند عزوجل جسم است ما در دنيا و آخرت از او بيزاريم، اي 
 .»كننده اشياء و بخشنده جسميت به آنها است همانا جسم حادث است و خداوند ايجاد
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(#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$#   ) ۷/ آل عمران(  
چه آيات محكم و آيات [ايم همة آن گويند بدان ايمان آورده و ثابتان دردانش مي«

  .»گيرند ازنزد پروردگار ماست و جز خردمندان پند نمي] متشابه
  در اين روايت معناي  كنيد امام چنانكه مالحظه مي

 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïèø9$#   ) ۷/ آل عمران(  
كافي به پيغمبر و امام  80باب  احاديثرا برخالف » آل عمران«در آية هفتم سورة 

معطوف ننموده و آن را جدا » اهللا«را به كلمة » الراسخون«منحصر نكرده، همچنين لفظ 
شود كليني به تضاد و تناقض رواياتي كه نقل كرده توجه  معلوم مي. كرده است ذكر

الراسخون فی «كه بگويد منظور از  اين است 80نداشته است زيرا هدف روايات باب 
دانند و اين جز با  اند و عالوه بر خدا، آنان نيز تأويل آيات متشابه را مي ائمه »العلم

عالوه بر اينكه در اين . ممكن نيست» اهللا«ه كلمة ب» الراسخون«دانستن لفظ  معطوف
  .و غير ايشان گرفته است –عليهم السالم  –روايت امام آيه را به معنايي اعم از ائمه 

سهل بن «حديثي مرفوع است، به اضافه اينكه يكي از روات آن  -13حديث  *
  1.ايم او را در صفحات قبل معرفي كرده. نيز ضعيف است» زياد

جالب است بنا به اين . راويان آن مجروح و سند آن معيوب است -14حديث  *
لشكر به عقل عطا كرد ولي هنگام بيان  75فرموده خداوند  حديث امام صادق

  !!لشكر ذكر كرده است 78مطلب، 
يكي از روات اين . مجلسي اين روايت را مرسل دانسته است -15حديث  *

» فضال«مذهب بوده، البته خاندان  حديث حسن بن علي بن فضال است كه واقفي
 عقيده دارند پس از حضرت موسي بن جعفر» واقفيه«. اند تماما واقفي مذهب

                                                           
 .كتاب حاضر 60ك، صفحه . ر -1
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علماي شيعه . دين است امامي نيست و هر كس ادعاي امامت كند مفتري و كذاب و بي
  .خوانند مي» ديده سگان باران= كالب ممطوره «آنها را 

جعالين حديث دسته گل به  1نيز اشاره كرديمجالب است بدانيد چنانكه در مقدمه 
اند و از قول همين واقفي مذهبان، براي زيارت قبر امام رضا و امامان بعد از  آب داده

اند، يعني از همان كساني كه ائمة مذكور را قبول  حد و حساب نقل كرده او، ثوابهاي بي
زيارت قبور همان امامان  اند كه ثواب اند روايت ساخته ندارند و آنها را كذاب دانسته

كه دشمن حضرت » حسن فضال«به عنوان نمونه از همين !! از هزار حج بيشتر است
در خراسان  :اند كه آن بزرگوار فرمود بوده روايت كرده الرضا علي بن موسي

شود، در آنجا همواره تا قيامت  اي است كه زماني محل رفت و آمد مالئكه مي بقعه
در  :پرسيدم آن كدام بقعه است؟ فرمود! آيند و فوجي باال روند فوجي از آسمان فرود

سرزمين طوس قرار دارد كه باغي از باغهاي بهشت است، كسي كه در آنجا مرا زيارت 
را زيارت كرده باشد و خدا برايش ثواب هزار  كند مانند كسي است كه رسول خدا

  2!!فيعش خواهيم بودحج مقبول و هزار عمره نويسد وروز قيامت من و پدرانم ش
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  شفيع او مي
  3!!و انس باشد، نجات يابد

نداشته،  زيارت خود پيغمبر و امام در زمان حياتشان ثواب يك حج :نگارنده گويد
آيا اين استهزاء به حج كه ! پس چگونه زيارت قبر آنان ثواب هزار حج خواهد داشت؟

آيات زيادي از قرآن در اهميت آن نازل گرديده، نيست؟ ديگر اينكه چرا پيامبر نسبت 
هايي به اصحاب نفرمود؟ آيا  به زيارت قبر خويش و نزديكانش چنين توصيه

  !حد و حصر برخوردار شوند؟ بي خواست آنها از اين ثوابهاي نمي

                                                           
 .همين كتاب 34ك صفحه . ر -1
 .4، حديث 445، ص ، باب استحباب زياره الرضا10سائل الشيعه، ج و -2
 .11، حديث 436، ص ، باب استحباب زياره الرضا10وسائل الشيعه، ج  -3
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ابن «متأسفانه در كتب كليني و شيخ حر عاملي و سايرين روايات بسياري از 
را كه » مسائل حسن بن فضال«نيز كتاب » بهبودي«استاد . نقل شده است» فضال

  1.داند اند، مدسوس و جعلي مي مشايخ صدوق از آن روايت كرده
. نيز فطحي مذهب و ضعيف است »علي بن حسن فضال«پسر اين مرد يعني 

برادر امام (» عبداهللا أفطح«اند، وي با امامت  چنانكه محقق فاضل آقاي قلمداران نوشته
عالوه بر اين وي . قائل بود و حتي در اثبات امامت او كتابي تأليف كرده است) كاظم

ف فرزند امام هادي كه در ميان ما به جعفر كذاب معرو(» جعفر بن علي«به امامت 
  !نيز قائل بود) است

محمد (» السرائر«عالمة حلي او را فاسدالمذهب و ضعيف شمرده و مؤلف كتاب 
خوانده و دربارة پدر و خاندان وي نوشته است » كافر ملعون«او را ) بن ادريس

  .فضال همگي فطحي مذهب و حسن فضال در گمراهي از سران ايشان است بني
يعني علي بن حسن فضال و پسرش در سند  شهيد ثاني نيز وجود اين پدر و پسر

  2.است  روايات را موجب ضعف آن دانسته
علي بن «از جمله همين . متأسفانه كتب روايي ما به روايات اين دو تن آلوده است

فرمود خدا  گفته است كه رسول خدا 3كافي روايت پانزدهم 168در باب » فضال
 همچنانكه اسماء را به حضرت آدمطين مجسم فرمود و ] عالم[برايم امتم را در 

آموخته بود به من نيز اسامي ايشان را آموخت سپس صاحبان پرچم از مقابلم عبور 
و شيعيانش استغفار كردم و پروردگارم به من وعده فرمود  كردند و من براي علي

كه يك خصلت را دربارة شيعة علي عملي سازد و مؤمنان آنان را بيامرزد و گناهان 
  !!و كبيرة ايشان را به حسنه تبديل نمايد صغيره

                                                           
 .263معرفه الحديث، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، ص  -1
ر اقتصاد قرآن براي آشنايي تفصيلي با اين پدر و پسر رجوع كنيد به كتاب گرانقدر حقايق عريان د -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
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پرسيم مگر شيعة علي مؤمن و كافر دارد كه خدا وعده كرده مؤمنان ايشان را  مي
امثال اينگونه روايات است كه موجب فريب شيعيان شده و عوام ايشان گمان . بيامرزد

ات كنند كه گناهانشان در صورت اظهار ارادات به بزرگان دين تبديل به حسن مي
  .درحالي كه بنا به آيات قرآن هر كس در گرو عمل خويش است!! شود مي

است كه از » نوفلي«وديگري » سهل بن زياد«يكي از روات آن  -16حديث  *
  .سنت بوده است اهلاست كه قاضي موصل و از » سكوني«بوده و ديگري تغال

قل و ضد ع اخباراست كه » علي بن ابراهيم«نخستين راوي آن  -17حديث  *
از ضعفاء و راوي بعدي » عبيداهللا الدهقان«قرآن بسيار دارد و يكي ديگر از روات 

  !است» كالب ممطوره«واقفي و يا به قول علماي رجال از » منصور درست بن أبي«
ابوهاشم «راوي ديگر آن . است» علي بن ابراهيم«اولين راوي آن  -18حديث  *

اند اما رواياتي كه از او نقل شده داراي  دهگرچه او را ثقه قلمداد كر. است» جعفري
هر چند وي راوي و صاحب » بهبودي«به قول آقاي . غلو و اكثرا ضد كتاب خداست

حال روايات او داللت  ي اند، علي أ كتاب نبوده اما به نامش كتاب و روايت جعل كرده
ط ضعيفاني از كنند بلكه فق روات عالم و ثقه از او روايت نمي. بر غلو و ارتفاع دارد

از ... قبيل اسحاق بن محمد نخعي و سهل بن زياد و محمد بن وليد صيرفي و برقي و 
اگر انتساب كتاب ]. دهند و يا جعليات خود را به او نسبت مي[كنند  او حديث نقل مي

منسوب به او را صحيح بدانيم، روايات آن، موجب قدحي عظيم است و در نتيجه 
 احاديثدر تأييد سخن ايشان چند نمونه از . 1واهد بودش قابل استناد نخاحاديث

   :آوريم در اينجا مي» ابوهاشم«

                                                           
 .251معرفه الحديث، ص  -1
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ريگي در دهان  حضرت هادي :گويد كاذيب او آن است كه ميااز جمله 
در دهان خود گذاشت آنگاه به هفتاد و سه » ابوهاشم«گذاشت و مكيد سپس آن را 

  1!!زبان دنيا دانا گرديد
يد كه ابوهاشم به هفتاد و سه زبان دانا شده است، مگر اوال راوي از كجا فهم

ابوهاشم برايش به هفتاد و سه زبان سخن گفت؟ گيرم كه ابوهاشم چنين كرده باشد 
آشنا بود كه بفهمد او درست سخن  مگر او با هر هفتاد و سه زبان) كه نكرده است(

باشد كه به مكيدن  گويد يا خير؟ ديگر آنكه فائدة اين معجزه چه بود؟ اگر قرار مي
بايست تمام  چيزي كه امام مكيده است كسي عالم زبان شود در اين صورت مي

و برخي از اصحابش كه از كاسه وكوزه و غذاي آن حضرت  همسران رسول خدا
خوردند عالم به هفتاد زبان باشند و زوجات او كه آب دهان او را مكيدند به  مي

  !!هفتصد زبان تكلم كنند
ازكلمة ) 46/ النساء (» طعن در دين«نكه در قرآن آمده يهوديان به منظور ثانيا چنا

بردند، سوءاستفاده كرده و اين كلمه را به معناي  كه مسلمين نيز بكار مي» راعنا«
دانست  گفتند، اما رسول خدا نمي مي اكرم  نامطلوبي كه در عبري داشت به رسول 

فهميد تا اينكه  از آن مي) ما را رعايت كن يعني(و همان معنايي را كه در عربي دارد 
   :سعد بن معاذ شنيد و مقصودشان را فهميد و با آنان تندي كرد و آية

 Ÿω (#θä9θ à)s? $ uΖÏã≡u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡöÝàΡ$#   ) ۱۰۴/ البقره(  
  2.»*انظرنا :مگوييد راعنا و بگوييد«

زبان را بداند ويا با  اي نياورد كه چندين اما رسول خدا چنين معجزه. نازل شد
حتي !! 1مكيدن چيزي و گذاشتن آن در زبان اصحابش به آنان زبان بيگانه بياموزد

                                                           
، 2منتهي اآلمال، چاپ اسالميه، ج  – 718، ص 2سفينه البحار، شيخ عباس قمي، چاپ نجف، ج  -1

 .367ص 
 .يعني ما را در نظر بدار - *
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من از يهود در  :پيامبر به جاي آنكه ريگي در دهان زيد بن ثابت بگذارد به او فرمود
  .اينكه قرآن را به زبان خود تحريف كنند بيمناكم برو زبانشان را ياد بگير

 ت ابوهاشم اين حديث خرافي است كه از قول امام جوادديگر از روايا
بين دو كوه طوس، خاكي از خاكهاي بهشت است هر كس بدانجا وارد شود : گويد مي

از دوزخ » مشهد«بنابراين آيا اهالي و ساكنين !! 2در قيامت از آتش دوزخ در امان است
ند و از عذاب خدا خوف ها خوش كن توانند دل خود را به اين افسانه اند و مي درامان

  آية مباركة  –نعوذ باهللا  –توان  نداشته باشند؟ آيا با اين خرافات مي
ْنَساِن إِالَّ َما َسَعى   } 39: النَّجم{                      ]َوَأْن َلْيَس لِْإلِ
   .»اي جز حاصل كوشش خويش ندارد انسان بهره«
  و 
 ‘≅ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘   ) ۳۸/ املدثر(  
  .»هر كس در گرو اعمال خويش است«

  كنار گذاشت؟
گويد پس از درگذشت ابوجعفر پسر  آن است كه مي» ابوهاشم«هاي  ديگر از قصه

نزد ] آن حضرت او را به عنوان امام پس از خويش معرفي كرده بود[ امام هادي
حمد مشابه ماجراي انديشيدم كه ماجراي ابوجعفر و ابوم آن حضرت بودم و با خود مي

است و پس از فوت ابوجعفر، ابومحمد  موسي و اسماعيل فرزندان امام صادق
به سويم آمد  آنكه سخني بگويم امام هادي مورد اميدواري است، در اين هنگام بي

                                                                                                                                                
دانست، پس چرا  منطق مرغان را مي توان گفت كه حضرت سليمان بايد توجه داشت كه نمي -1

ي مخصوص به خويش  اش معجزه پيامبر اكرم چنين نباشد؟ زيرا هر پيغمبري به تناسب شرايط زمانه
در گهواره سخن نگفت و  رت موسيبدون پدر به دنيا نيامد و حض پيامبراكرمدارد و همچنانكه 
توان بدون دليل، معجزه هر پيامبري را به ساير انبياء  عصا را مار نكرد، پس نمي حضرت عيسي

 .نسبت داد
 .13حديث  باب استحباب زياره قبر الرضا 437و  436، ص 10وسائل الشيعه، ج  -2
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آري اي ابوهاشم، دربارة ابومحمد نسبت به امري كه براي او شناخته نبود،  :و فرمود
همچنانكه درباة موسي بن جعفر بعد از وفات !! شده است حاصل 1براي خداوند بدا

 برادرش اسماعيل در موضوعي كه بدان سبب حال او مكشوف شد، براي خداوند بدا
  2!و اين مطلب چنان است كه تو با خود گفتي!! حاصل گرديد

بودم كه مردي يمني  ت كه نزد امام حسن عسكريسو باز هم روايت كرده ا
دانستم كه اين مرد كيست؟ در  شست، با خود گفتم كه اي كاش ميوارد شد و كنارم ن

اي است كه  اين مرد از فرزندان زني است كه داراي سنگريزه :اين هنگام امام فرمود
اكنون او همان سنگريزه را آورده است تا من . اند نياكانم آن را با مهرهايشان مهر كرده

اي به امام داد كه يك  بده، او سنگريزهآن را به من  :نيز برايش مهر كنم سپس فرمود
  3الخ!! جانب آن صاف بود و امام آن را مهر كرد چنانكه سنگ بر اثر مهر نقش پذيرفت

                                                           
دا برايش مشخص شده است و دانسته يعني اينكه يك مسأله اي خداوند قبال نمي دانسته است و بع -1

و اين عقيده در مورد اهللا تعالي كفر است زيرا نسبت جهل به آگاهي داشتن خداوند از آينده . است
اين عقيده ميان يهود منتشر بود و بعد به فرقه سبأيه انتقال يافت و سپس از اعتقادات اساسي . است

 )حمصح. (شيعه گشت و در امهات كتابهايشان جاي گرفت
در كتاب گرانقدر » قلمداران«چنانكه استاد محقق، جناب  - 10، حديث 327، ص 1اصول كافي، ج  -2

كه در روايت فوق، امامت حضرت » ابوهاشم«اند، جالب است كه همين  شاهراه اتحاد تذكار داده
، 525، ص 1ج (شناخت، خود راوي روايت ديگري در كافي  عسكري را با معرفي امام هادي

دوازده امام را بيان كرده و از جمله » خضر«برايش از قول  است كه در آنجا امام جواد) 1حديث 
دهم كه حسن بن  شهادت مي= اشهد علي الحسن بن علي بانه القائم بامر علي بن محمد «: گفته است

، بدين ترتيب ابوهاشم حتي قبل از امامت حرت »علي بن محمد است] امامت[علي متولي امر 
شناخته و نيازي نبوده كه امام هادي، حضرت  تمام ائمه از جمله امام حسن عسكري را مي هادي

باري تفصيل بيشتر رجوع كنيد به شاهراه اتحاد صفحه . عسكري را به عنوان امام به او معرفي كند
 .به بعد 257

 .4، حديث 347، ص 1اصول كافي، ج  -3



  141                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

سه نامه بدون نام و نشاني همراهم بود كه  گويد نزد امام جواد و باز مي
دانستم هر يك متعلق به كيست، آن حضرت يكي را برداشت  اندوهگين بودم كه نمي

من . اين نامة زياد بن شبيب است و دومي را برداشت فرمود نامة فالني است :رمودو ف
گويد سارباني با من آمده بود  سپس در قسمتي از روايت مي. مبهوت و متعجب شدم

بخواهم او را به كاري گمارد ولي من پيش از آنكه به امام سخني  تا من از امام
اني را كه ابوهاشم همراه خود آورده است بگويم آن حضرت به خادم خود فرمود سارب

  1.والخ]تا با تو كار كند[نزد خودت نگهدار 
 و نيز روايت كرده از مضيقة زندان و فشار قيد و بند آن به امام حسن عسكري

و نماز ظهر را در ] شوي آزاد مي[شكايت كردم، امام در جوابم نوشت امروز تو 
و نماز ظهر را در خانه ] آزاد شدم[رموده بود خواني همان سان كه امام ف ات مي خانه

خواستم از امام پول تقاضا كنم اما شرم كردم، ولي چون به منزل  خواندم، همچنين مي
  2... .رسيدم، امام صد دينار برايم فرستاد و 

آن حضرت . اقتدا كردم گويد در مسجد مسيب در نماز به امام جواد و يا مي
برگ بود وضو گرفت، درخت زنده شد و در  بي زير درخت سدري كه خشكيده و

  3!!همان 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
 –ر تنها نيست بلكه اكثر روات كافي البته او در اين كا. اثبات نشده است پيامبر

مانند او سعي در اشاعة خرافات و مطالب ضد قرآن دارند و  –چنانكه خواهيد ديد 
   :فرمايد  برخالف دستور قرآن كه مي

 Ÿω (#θè= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ   ) ۷۷/ املائده  – ۱۷/ النسا(  

                                                           
 .5، حديث 495، ص 1اصول كافي، ج  -1
 .10، حديث 509و  508، ص 1افي، ج اصول ك -2
 .10، حديث 497، ص 1اصول كافي، ج  -3
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  .»در دينتان غلو نكنيد«
  !كنند و ميهاي اسالم غل دربارة بزرگان و اسوه

خوريم، الزم  به اينگونه روايات غلوآميز و خالف قرآن بسيار برمي» كافي«چون در 
و به منظور آنكه خوانندة محترم با بصيرت بيشتري  احاديثاست يپش از مطالعة بقية 

به مطالعة كتاب حاضر بپردازد، مسألة علم غيب و اظهار معجزات و كرامات را مورد 
   :تحقيق قرار دهيم

  لم غیب و معجزه و کرامت در قرآنع

از قرآن كريم استفاده  1ام چنانكه در كتاب خرافات وفور در زيارات قبور نيز گفته
شود كه انبياء جز در مورد ابالغ شريعت و مواردي كه در مورد آنها حجت كافي  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 عقوبي

/ الشعراء (كنند  دانست پيروانش در زندگي شخصي خود چه مي نمي حضرت نوح
فرشتگان عذاب را نشاخت  –عليه آالف التحيه و الثناء  –حضرت ابراهيم ) 112

» سبأ«ل قوم تا قبل از بازگشت هدهد از احوا حضرت سليمن) 25/ الذاريات (
 دانست برادرش حضرت هارون نمي حضرت موسي) 22/ النمل (نبود  مطلع

دانست همسفرش  و نمي) 150/ األعراف (پرستي قومش مقصر نيست   در گوساله
سخن كساني پيامبر را به ) 62/ الكهف (ماهي را فراموش كرده و جاگذاشته است 

ر حالي كه با اعتقاد سخن پسنديد د شگفت آورده و آن حضرت كالمشان را مي
بود، از  در حالي كه اگر پيغمبر از دلشان مطلع مي) 205و  204/ البقره (گفتند  نمي

به همين سبب آن حضرت بسياري از منافقين مدينه را . آمد سخنان به شگفت نمي

                                                           
 .193زيارت و زيارتنامه، ص  -1
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الضّمير بندگان  از مافي پس چگونه ممكن است امام) 101/ التوبه (شناخت  نمي
  1!شد؟خدا باخبر با
ياتي از قرآن را با ترجمه و همراه با توضيحي از معتبرترين تفاسير شيعه، آدر اينجا 

   :كنيم به عنوان نمونه ذكر مي
 !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3óstG Ï9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$oÿÏ3 y71u‘r& ª!$# 4 Ÿωuρ ⎯ä3s? 

t⎦⎫ÏΖÍ← !$ y‚ù= Ïj9 $ Vϑ‹ÅÁ yz ∩⊇⊃∈∪ ÌÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# ( χ Î) ©!$# tβ% x. #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm§‘ ∩⊇⊃∉∪ Ÿω uρ 

öΑÏ‰≈ pgéB Ç⎯tã š⎥⎪Ï%©!$# tβθçΡ$ tFøƒs† öΝæη |¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ïtä† ⎯tΒ tβ%x. $ºΡ#§θyz $VϑŠÏOr& 
  )۱۰۷-۱۰۵/ النساء (  

با آنچه خدا به تو همانا ما اين كتاب را به حق نازل كرديم تا ميان مردم ] اي پيامبر[«
از خدا آمرزش خواه كه خداوند  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

مده است دربارة شأن نزول آ» شيخ طبرسي«تأليف » البيان مجمع«چنانكه در تفسير 
پنداشت و  گناه مي اند كه پيامبر در قضاوت ميان دو تن، كسي را بي اين آيات گفته

گناه نبود و به همين سبب آيات  قصد تبرئة او را داشت كه در واقع شخص مذكور بي
الضمير بندگان خدا مطلع بود  از مافي ردر حالي كه اگر پيامب. 2شريفة فوق نازل شد

                                                           
در اين موضوع  –ايده اهللا تعالي  –استاد عالي مقام و برادر دانشمند ما جناب سيد مصطفي طباطبائي  -1

اند كه اكيدا  مفيد نوشتهبه بعد، مطالبي بس  69در كتاب ارجمند راهي به سوي وحدت اسالمي صفحه 
 .كنم مورد مطالعه برادران ايماني قرار گيرد توصيه مي

و » بشير«كه وي و دو برادرش  -» ابوطعمه«مكني به » بشير«مردي به نام » البيان مجمع«بنا به نقل  -2
 زيد«طعام و شمشير و زرهي دزديد ولي يك يهودي موسوم به  –ناميدند  مي» أبيرق بني«را » مبشر«

را متهم ساخت، پيامبر احتمال داد كه دزدي كار مرد يهودي باشد و به درستي ادعاي » بن السهين
متمايل شد و قصد داشت عليه متهم راي صادر فرمايد كه آيات فوق نازل و كذب » ابيرق بني«

  !مدعيان و برائت متهم ثابت شد
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ترين دليل بر  اين آيات و دهها نظير آن قاطع. كرد مجرم را تبرئه فرمايد قصد نميطبعا 
الضمير مردم و فادر به اظهار معجزات  كذب رواياتي است كه أئمه را عالم به مافي

  .كنند گوناگون، معرفي مي
 اهلبدانكه عالوه بر آيات قرآن، حتي در روايات نيز آمده است كه صادق 

گويند شما عدد قطرات باران و تعداد  مردم مي :عرض كرده بودبه كسي كه  بيت
 :دانيد فرمود ستارگان وبرگ درختان و وزن آنچه در درياست و عدد ذرات خاك را مي

  1.داند اين را جز خدا نمي. اهللا، سبحان اهللا، سوگند به خدا نه چنين است سبحان
دند كه مردم روايت كرده، چون به حضرتش عرض كر از امام رضا» كشي«

اهللا، دستت را بر سرم بگذار، سوگند  سبحان :فرمود! دانيد گمان دارند كه شما غيب مي
جز ] سخن ما[سوگند به خدا :سپس فرمود! به خدا كه موهاي تنم و سرم راست شدند

  2.نيست روايت از رسول خدا

                                                                                                                                                
اند  را متهم نمودند و بعضي گفته» يد بن سهللب«مسلماني به نام» أبيرق بني«اند  مخفي نماند كه برخي گفته

كه مردي از انصار زرهي را نزد كسي امانت گذاشت و چون خواست امانت خود را بازستاند، و يا 
انكار كرد و چون دعوي را نزد پيامبرآوردند، حضرتش احتمال داد كه مدعي راست نگفته باشد كه 

 .آيات فوق نازل شد
اهنم يقولون, قال  قلت ألبی عبداهللا :اصل روايت چنين است – 253ص  كشي، چاپ كربالء،  رجال -1

. يقولون تعلم قطر املطرو عدد النجوم و ورق الشجر و وزن مافی البحر و عدد الرتاب :و ما يقولون? قلت
 .اهللا, الواهللا, ما يعلم هذا إال اهللا سبحان اهللا, سبحان :فرفع يده الی السامء و قال

سبحان  :فقال حييی جعلت فداک اهنم يزعمون انک تعلم الغيب, فقال« - 253و  252رجال كشي ص  -2
الواهللا ما  :قال ثم قال. اال قامت سیأراهللا, ضع يدک علی رأسی, فواهللا فواهللا ما بقيت فی جسدی شعرة والفی 

 .هی اال رواية عن رسول اهللا
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د تأييد گوين ام مي كوفه درباره اهلاگر آنچه را كه  :فرموده همچنين امام صادق
رساندن و  اي مملوك نيستم وتوان زيان من جز بنده. برد كنم زمين مرا در خود فرو مي

  1.ندارم] فوق طبيعي[رساندن  نفع
   :فرمايد روايات فوق با قرآن نيز موافق است زيرا كتاب خدا به پيامبر مي

  ≅ è% Hω à7 Î= øΒ r& ©Å¤øuΖÏ9 $ Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 öθs9uρ àMΖä. ãΝn=ôãr& |=ø‹tóø9$# 

ßN÷sYò6tG ó™ ]ω z⎯ÏΒ Îöy‚ø9$# $ tΒ uρ z©Í_ ¡¡tΒ â™þθ ¡9$# 4 ÷βÎ) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0uρ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   ) ۱۸۸/ األعراف(  
خويشتن نيستم و اگر غيب  بگو جز آنچه خدا بخواهد مالك نفع و ضرري براي«

رسان و  رسيد من جز بيم اندوختم و بدي به من نمي يدانستم خير بسيار م مي
  .»دهنده براي مؤمنان نيستم بشارت

فرمايد  اول آنكه خدا به پيامبر امر مي :در آية فوق بايد به دونكته توجه و دقت كنيم
» الم تأكيد«كردم واين نكته با  داشتم قطعا از آن استفاده مي كه بگويد اگر علم غيب مي

گويند پيامبر و امام علم غيب داشتند ولي مأمور به  ول كساني كه ميپس ق. آمده است
  .اند باطل است استفاده از آن نبوده

استكثار خير و عدم  ندوم آنكه در اين آيه نتيجه و فائدة علم غيب كه هما
هم علم غيب (سوء است، نفي و انكار شده، در نتيجه هر دو نوع علم غيب  مساس

ه افاض م علم غيبي كه دائما خدا در موارد گوناگون به پيامبرذاتي و باالستقالل و ه
زيرا علم غيب هر طوري كه حاصل شده . توان به پيامبر نسبت داد را نمي) فرمايد

پس چون استكثار خير منتفي . باشد در نتيجة آن كه استكثار خير است، تأثيري ندارد
  ).فتدبر(شود، علم غيب نفي شده است 

رآن هيچ دليلي كه نوادگان پيامبر علم غيب داشته باشند نداريم، مهمتر آنكه در ق
  .شود بدين ترتيب بطالن بسياري از روايات كافي و كتب مشابه آن ثابت مي

                                                           
هل الكوفه ألخذتنی األرض و ما أنا إال عبد واهللا لو أقررت بام يقول فی ا ...« - 255رجال كشي، ص  -1

 ».مملوک ال أقدر علی رض شیء و النفع شیء
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بودن أئمه و اظهار معجزات   الغيب مخفي نماند اينگونه عقايد غلوآميز درمورد عالم
اي شيعه نبوده و معلوم نها، مورد پذيرش بسياري از قدمآتوسط –يا بگو كرامات  –

گرفت و عقايد  است چنين رواياتي چندان مورد اعتناء و قبول متقدمين شيعه قرار نمي
شيخ «آنان به اين اندازه كه امروز شاهديم از قرآن كريم فاصله نداشت؛ از جمله 

تصريح كرده است نخستين » محمد بن الحسن الوليد«به نقل از استادش » صدوق
در غير موارد ابالغ وحي و احكام (انكار سهو  اكرم  پيامبر  درجة غلو دربارة

 –كان شيخنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد « :نسبت به آن حضرت است) شريعت
ترد األخبار  ولو جاز أن <أول درجة فی الغلو نفی السهو عن النبی  :يقول –رمحه اهللا 

ر وردها إبطال الدين و الرشيعة و أنا الواردة فی هذا املعنی جلاز أن ترد مجيع األخبا
ه, إن يو رد علی مكر أحتسب األجر فی تصنيف كتاب منفرد فی اثبات السهو للنبی

كه خدايش رحمت كناد  –شيخ ما محمد بن حسن بن احمد بن وليد  »شاء اهللا تعالی 
سهو را نفي كنند و اگر روا  نخستين درجة غلو آن است كه از پيامبر :گفت مي –

را  اخبارباشد كه اخبار وارده در اثبات سهو پيامبر طرد گردد، روا خواهد بود كه جميع 
 اخبارمزبور چنان است كه با نفي آنها اعتبار ساير  اخبارزيرا صحت [مردود شماريم 

كه در اين صورت كار به ابطال ديانت و شريعت ] گيرد نيز مورد انكار قرار مي
و رد  رم كه تصنيف كتاب مستقل در اثبات سهو پيامبرپندا انجامد و من چنان مي مي

. »1إن شاء اهللا تعالي. مخالفان اين معني، متضمن أجر و پاداش از خداي تعالي است
باب ماجاء عن (باب نوزدهم » الرضا اخبارعيون «در » شيخ صدوق«عالوه بر اين، 

واالمام يولد ويلد « :نويسد پس از ذكر حديث اول و دوم مي )الرضا فی عالمات االمام
ويصح و يمرض و يأكل و يرشب و يبول و يتغوط و ينكح و ينام و ينسی و يسو و يفرح و 

] گاه[آورد و  شود و فرزند مي زاده مي امام » ...حيزن و يضحک و يبكی وحييا و يموت 
كند و  آشامد و بول و غائط دفع مي خورد و مي شود و مي بيمار مي] گاه[سامت است و 

                                                           
 .235، ص 1من اليحضره الفقيه، شيخ صدوق، دارالكتب االسالميه، ج  -1
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شود  خوابد و فراموش كرده و دچار سهو شده و شاد و محزون مي كند و مي مي نكاح
 لعنهم اهللا«وي چندين بار با گفتن . »..ميرد كند و مي گريد و زندگي مي خندد و مي و مي

و  تاز غال» غضب الهي بر آنان باد=  عليهم غضب اهللا«و » خدايشان لعنت كناد= 
  .كند مفوضه ياد مي

سنت و دفاع از  اهلكه آن را در رد بر » النقض«در كتاب » ينيعبدالجليل قزو«
از نص قرآن و اجماع مسلمانان معلوم است كه غيب إال « :نويسد تشيع تأليف كرده مي

 :و قال اهللا تعالی »اليعلم الغيب إال اهللا«و  »هو يعلم الرس و أخفی«خداي تعالي نداند و 
با  و مصطفي »مفاتح الغيب اليعلمها إال هوعنده « :و قال» فاليظهر علی غيبه أحدا«

كنند  جاللت و رفعت و درجة نبوت در مسجد مدينه زنده، ندانستي كه بر بازارچه مي
و احوال دگر تا جبرئيل نيامدي، معلوم وي نشدي، پس أئمه كه درجة انبياء ندارند و 

ونه دانند كه در خاك خراسان و بغداد و حجاز و كربال خفته واز قيدحيات برفته، چگ
احوال جهانيان بر چه حد است، اين معني هم از عقل دور است و هم از شرع بيگانه 

اند و  و جماعتي حشويان كه پيش از اين خود را برين طايفه بستند، اين معني گفته
اند و اصوليان شيعت از ايشان واز چنين دعاوي تبرا  بحمداهللا از ايشان بسي نمانده

و بطالن اين دعاوي تصنيف كرده و حجت انگيخته تا هيچ مشبهي  اند و برخالف كرده
  1.مجبر خارجي را طعني بنماند
   :در تفسير آية» البيان مجمع«در » طبرسي«مفسر معتبر شيعه مرحوم 

 tΠöθ tƒ ßìyϑ øgs† ª!$# Ÿ≅ß™ ”9$# ãΑθ à)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟçG ö6 Å_é& ( (#θä9$s% Ÿω zΟù=Ïã !$uΖs9 ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈̄=tã 

É>θã‹äó ø9$#   ) ۱۰۹/ املائده(  
ما را  :روزي كه خداوند پيامبران را گرد آورد و فرمايد چگونه اجابت شديد، گويند«

  .»علمي نيست و همانا تويي كه داناي غيبهايي

                                                           
 .287و  286النقض، انتشارات انجمن آثار ملي، ص  -1
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در تفسيرش گفته است اين آيه قول شيعيان را كه » حاكم ابوسعيد«نقل كرده كه 
أقول ان « :نويسد طبرسي در جواب او مي. ده استدانند، رد كر معتقدند ائمه غيب مي

االسالم يصف أحدا من  اهلهذا القول ظلم منه هلؤالء القوم, فانا النعلم أحدا منهم بل أحدا من 
الناس بعلم الغيب ومن وصف خملوقا بذلک فقد فارق الدين والشيعة االمامية برآء من هذا القول 

گويم با اين سخن كه او دربارة اين گروه  مي » ١بينهمفمن نسبهم إلی ذلک فاهللا فيام بينه و 
حدي ازمسلمين را اگفته به ايشان ظلم كرده است و همانا ما احدي از آنان را، بلكه 

شناسيم كه يكي از افراد بشر را به علم غيب متصف نمايد، و كسي كه مخلوقي را  نمي
از اين گفتار بيزارند و واجد اين صفت بداند، از دين دوري گزيده و شيعيان امامي 

اي را به ايشان نسبت دهد، خداوند ميان او و اينان حكم خواهد  كسي كه چنين عقيده
  2.»كرد

آوريم كه فرموده  را مي :»قلمداران«در مورد معجزات و كرامات نيز قول استاد 
غالب اين معجزات و كرامات به نقل از اشخاص مجهول است كه اگر معلوم  :است

                                                           
 .261، ص 3ج ) ش – 1139(البيان في تفسير القرآن، شركة المعارف االسالميه  مجمع -1
كنند از  بنا به قول مرحوم طبرسي اكثر روحاني نمايان زمان ما كه امام را عالم به غيب قلمداد مي -2

اند كه اين سخن صريح  فروش چون ديده البته مخفي نماند كه دكانداران تفرقه. اند دين فاصله گرفته
بدون ذكر دليل در حاشيه . نيست مرحوم طبرسي با خرافاتي كه گرمي بازارشان به آن است، سازگار

. ايم اند كه ما بطالن قولشان را درهمين كتاب اثبات كرده البيان، مطالبي افزوده برخي از چاپهاي مجمع
  .كتاب حاضر 114و  103ك صفحه . ر

اثباة «طبرسي و » احتجاج«و ) چاپ سربي( 267مجلسي ص » بحاراالنوار« 25ديگر آنكه در جلد 
ليس نحن : اند كه در آنجا اين جمله ات املي، از امام دوازدهم توقيعي روايت كردهشيخ حر ع» الهداة

شركاء في علمه و ال في قدرته بل اليعلم الغيب غيره، إني بري الي اهللا و الي رسوله ممن يقول انا 
ن داند، همانا م ما امامان در علم و قدرت خدا شريك نيستيم، بلكه غير خدا غيب نمي»  نعلم الغيب

جاي . »كنم دانيم، اظهار بيزاري مي گويد ما غيب مي نزدخدا و رسول از كسي كه مي] در قيامت[
كنند ولي كالم منقول از او را  تعجب است از آخوندهايي ك به امام داوزدهم اظهار ايمان مي

 !پذيرند نمي



  149                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

زيرا معجزه آن است كه در محضر و . ودمدراين مقام نبايد بدان التفات ن هم باشند،
اي كه يك  مألعام باشد تا موجب استحكام عقيده و اتمام حجت بر مردم شود، معجزه

نفر ادعاي رؤيت آن را نمايد، چونان هنرنمايي در ظلمت و رجزخواني در پستوي 
  !و دليل حقانيت معجزنما شمردحدي حجت گرفت اتوان آن را بر  خانه است كه نمي

اگر حقانيت امامي بدين قبيل معجزات دانسته شود كه يك نفر يا چند نفر معدود 
گان خود از اين قبيل معجزات زنقل كرده باشند، هر طائفه و مذهبي براي بر

... تر از معجزات أئمة شيعه، براي تحقيق اين معني بلكه معجزاتي عجيب!! اند تراشيده
حدائق «يافعي و » اسعاف الراغبين«عطار و » تذكره األولياء«به كتاب ممكن است 

جامي و امثال آن كه در دسترس همه است مراجعه كنيد تا ببينيد بزرگان » األنس
كردن اموات و اطاعت حيوانات از  چگونه كرامات و معجزاتي مانند زنده... صوفيه 

پس آنها هم ! دهند ر معنوي ميآنها صادر شده و گويندگان به خيال خود بدان توات
پس اين ميزان صحيحي نيست، زيرا با بيان اين قبيل !! توانند چنين ادعايي كنند مي

توان به حق رسيد واگرنه، پس همة اين  معجزات كه همة آنها موهومات است، نمي
  1!اند مدعيان برحق

أئمه  سير وقايع و حوادث در زندگاني« :نويسد نيز مي» هاشم معروف الحسني«
ترين مراحل و خطرناكترين اوضاع و  كند كه آن بزرگواران در حساس ثابت مي

آمد به اعجاز متوسل  دشوارترين شرايط كه براي خودشان و يا براي اسالم پيش مي
نشدند و براي ياران خويش همچون ساير مردم ظاهر شدند و مانند آنها با خطرها 

انواع سختگيري و ستم و افتراء ديدند و شدند وبا اينكه از دشمنانشان  روبرو مي
بودن به قضا وقدر الهي تحمل  شنيدند، اما همة اين شدائد را با بردباري نيكو و تسليم

  2»!كردند

                                                           
 .304و  303ارمغان آسمان، ص  -1
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خوانندة گرامي با توجه به مطالبي كه گذشت اگر در قرآن كريم نيز بدون 
 –ظام إلهي پيشداوري تدبر و تأمل كنيم خواهيم ديد كه كتاب خدا دربارة انبياء ع

اي  صرف نظر از مسألة وحي و اعجازي كه نشانة ارتباط آنها با عالم ملكوت و مسأله
بودن انبياء، تأكيد كرده و  بر بشربودن و فاقد صفات فوق بشري –استثنائي است 

براي ائمه » كافي«برخالف روايات، در قرآن از اينگونه صفات كه در ابواب مختلف 
در حالي كه كتاب كليني مملو است از معجزات  1خبري نيستثر و ابينيم كمترين  مي

» فضه«المثل  كنند، في عجيب و غريب، حتي گاهي اطرافيان آن بزرگواران معجزه مي
در حالي كه علماي اسالم اعم از شيعه و سني در كتب كالم و  2گويد با شير سخن مي

يا با مسائل مورد توجه گويند كه غالبا معجزات انب تفسير، هنگام بحث از معجزات مي
كه  مردم زمانة ظهور نبي، تناسب و سنخيت داشته مثال در زمان حضرت موسي

. انگيز و سحر و شعبده و علوم غريبه مورد توجه و عالقة مردم بود مسائل شگفت
بوده است و يا در ... كردن عصا و )مار( نيز يدبيضاء و افعي معجزة حضرت موسي
ئل علم طب مورد توجه قرار داشت معجزة آن كه مسا عصر حضرت عيسي

به تدريج و با . بوده است... حضرت احياء اموات و شفاي كور مادرزاد و برص و 
كه آخرين پيامبر الهي است  اكرم  پيشرفت عقل و ادراك بشريت، در زمان پيغمبر 

و  تر پسندتر، اديبانه آوردن ناقه از دل كوه، معجزة آن حضرت عقل به جاي بيرون
كردن  ديگر نيازي به زنده ه ايبا چنين معجز. تر و از همه مهمتر آيتي باقي است علمي

                                                           
تعدادي از اين ) به بعد 65ص (در كتاب شاهراه اتحاد  :»قلمداران«دانشمند محترم جناب  -1

اي بر ايشان پوشيده نيست  اند، از قبيل اينكه ائمه از گذشته و حال و آينده نكته خصوصيات را آورده
اي مخصوص به خويش دارند و صداي  بينند و هر يك صحيفه واز پشت سر همچون روبرو مي

اند كه جز  شود واز گلي خلق شده شنوند و اعمال عباد صبح و شام به آنان عرضه مي ان را ميفرشتگ
دهد ولي زمين موظف  انبياء احدي از آن گل آفريده نشده است، و با آنكه مدفوعشان بوي مشك مي

گويند و  فهمند و به همه زبانها سخن مي را مي... است كه آنرا فرو برد و زبان پرندگان و چارپايان و 
 ).4و  3، حديث 347و 346، ص 1كافي، ج (كنند  يا سنگ را مهر مي
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و برگ و بارآوردن درخت خشكيده و امثال اينها نيست و  1زن گاو مردة يك بيوه
  .اينگونه معجزات با سير تكاملي معجزات نيز سازگار نيست

ل وقوع معجزه مضحك سبب شده كه برخي در اص احاديثاز سوي ديگر همين 
سعي دارند چنين القاء » بيست و سه سال«ترديد كنند و حتي امثال مؤلف ملحد كتاب 

اند،  اي نياورده و هنگامي كه از آن حضرت معجزه خواسته كنند كه پيامبر معجزه
  ام؟ آيا من جز بشري فرستاده شده :فرموده است

ياء كارخانة توليد انب :گويند كه در جواب اين سخن باطل، علما به درستي مي
انواع و اقسام  –هر چند لجوج و عنود باشد  –معجزه نيستند كه به سفارش هر كس 
به ! ف توليد و به مشتريان عرضه كنندلهاي مخت معجزات را در مدلها و رنگها و اندازه

طلبان  فايدة معجزه همين سبب پذيرش بسياري ازاقتراحات غيرمعقول و ناموجه و بي
هدف بعثت انبياست، بلكه معجزه شرايطي خاص دارد كه به صورت لجوج برخالف 

جوي  ايجاد اطمينان افراد حق مري استثنايي و براي اثبات صدق ادعاي نبي و برايا
و متناسب با اوضاع  » و نه پنهاني و يا براي يكي دو تن معدود«منصف و در مألعام  

اند،  ء اسوه والگوي بشريت بودهيابد، و إال چون انبيا زمانة ظهور پيامبر، تحقق مي
كردند و چنين نبود كه هر روز و هر  اصوال براي حل مشكالت خود اعجاز نمي

ساعت و هر جا و در هر مورد كه دلخواهشان باشد إعجاز كنند بلكه مانند ديگر 
بندگان خدا از طرق عقول و معمول با صبر و زحمت و تحمل مشتقات و با تعقل و 

كوشيدند و مشكالت خود را از مجاري طبيعي حل  اهداف خود مي تفكر براي نيل به
  .كردند مي

ما در برابر اين سؤال چه ااين سخن علما كامال درست است و ما نيز بدان معتقديم 
كه چرا كافي پر است از معجزات ريز و درشت و چرا نوادگان پيامبر  :پاسخي دارند

شمار  اي اندك ن تقاضا شود و براي عدهآنكه از ايشا برخالف جد بزرگوارشان حتي بي
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اند، معجزات گوناگون ظاهر كرده و حتي براي  نبودهكه غالبا منكر مقام واالي ايشان 
  1!!كنند؟ پرداخت قرض خويش معجزه مي

بااينكه حال جسماني نگارنده پس از زندان واوضاع كنوني كه در آن قرار دارم، 
ي وظيفه و اتمام حجت بر برادران ديني، ضرور دهد اما به منظور ادا اجازة تفصيل نمي

مي بينم كه در اين مورد مشروحتر سخن گفته شود، زيرا دكانداران خرافات و 
كوشند آيات شريفة قرآن كريم را معكوس تفسير كرده و با  متعصبين مذهبي حتي مي

همگي « :گويند از جمله مي! اي خويش درآورند مغالطه، آنها را به استخدام مقاصد فرقه
دانيم كه حضرت يعقوب بر اثر مفارقت فرزند دلبند خود، آن قدر گريه كرد كه در  مي

رساني از يوسف  پس از ساليان دراز، مژده. آخر عمر، بينايي خود را از دست داد
خبري به يعقوب آورد، يوسف به برادران خود دستور داد كه پيراهن او را بر چهرة 

   :فرمايد قرآن مجيد در اين مورد مي. خود را بازيابد يعقوب بيفكنند تا او بينايي
 ًيراصب أْتأَبِي ي هجلَى وع ذَا فَأَلْقُوهي هيصوا بِقَمباذْه     )93/ يوسف(  
  .»برويد پيراهنم را بر چهرة پدرم بيفكنيد تا او نعمت بينايي خود را به دست آورد«

او در همان لحظه بينايي . ة يعقوب افكندرسان آمد، پيراهن يوسف را بر چهر مژده
   :فرمايد خود را بازيافت چنانكه مي

  اءا أَنْ جيرُفَلَمشيراً  الْبصب تَدفَار هِهجلَى وع أَلْقَاه   )96/يوسف (  
رسان آمد و پيراهن يوسف را بر صورت او افكند او بينايي خود را  هنگامي كه مژده«

  .»بازيافت
بايد ديد بازيابي بينايي يعقوب معلول چيست؟ آيا اين عمل مستقيما كار اكنون 

خدا بود و اراده و خواست يوسف در آن به هيچ وجه دخالت نداشت؟ يا اينكه معلول 
اراده و خواست يوسف بود و او در پرتو قدرتي كه از سرچشمة قدرت كسب كرده 

احتمال اول بسيار . ي را انجام دهدبود، قادر و توانا بود كه به اذن خداوند چنين كار
اساس است، زيرا هرگاه شفاي يعقوب فعل مستقيم خدا بود ديگر الزم  سست و بي
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نبود كه يوسف به برادران خود دستور دهد كه پيراهن مرا بر صورت پدر بيفكنيد تا 
ديگر الزم نبود كه بشير به دستور يوسف عمل كند وآن را به صورت پدر . بينا گردد

  .كند، بلكه كافي بود كه وي دعا كند و دعاوي او مستجاب شودبيف
اي جز اين نيست كه بگوييم كه اراده و خواست وقدرت روحي  بنابراين چاره

قرآن مجيد به حضرت ... يوسف در بازگردانيدن بينايي در خويش، مؤثر بوده است 
ها ازنيروي رساند كه همة اين كار دهد و مي مسيح يك رشته كارهايي را نسبت مي

   :فرمايد گرفت چنانكه مي باطني و ارادة خالقة او سرچشمه مي
  ْريِ َفَأْنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطْريًا بِإِْذِن اهللاَِّ َوُأْبِرُئ َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّ

  )۴۹/ آل عمران (    اْألَْكَمَه َواْألَْبَرَص َوُأْحِيي اْملَْوَتى بِإِْذِن اهللاَِّ
دمم كه به إذن خدا پرنده  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

  .مساز 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
اذن خدا در اين . دهم اين كارها را من به اذن خدا انجام مي :گويد انجام دهد، بلكه مي

آيا اذن در اين موارد يك اجازة لفظي است؟ به طور مسلم نه، بلكه  موارد چيست؟
مقصود از آن إذن باطني است، به اين معني كه خدا به بندة خود آنچنان كمال و قدرت 

  .گردد د كه وي به انجام چنين اموري توانا ميشبخ و نيرو مي
اذن خدا نيازمند گواه بر چنين تفسير اين است كه بشر نه تنها در امور غيرعادي به 

است، بلكه در تمام امور به اذن خدا نياز دارد و هيچ كاري بدون اذن او صورت 
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كردن فاعل از قدرت از قدرت رحمت  اذن الهي در تمام موارد همان لبريز. دپذير نمي

  1.»...باشد خويش مي
م كنند زيرا به قول مفسر عاليمقا مي اهلاند يا تج اهلدانم اين نويسندگان ج نمي
خود از انبياء  پرواضح است كه اوالحضرت يعقوب» مصطفي طباطبائي«جناب 

عظام الهي است ودست مباركش كه با آن بارها و سالها عبادت كرده و اعمال خير 
اي بيش  كه به هر حال پارچه انجام داده بود از پيراهن پسرش حضرت يوسف

 –رت يوسف تقدس يافته بود گيرم كه بگويند بر اثر تماس با بدن مطهر حض –نبود 
حال اگر شخصيت و اراده وقدرت روحي و دروني نبي در . بودتر  تر و عزيز مقدس

كشيدن به  بادست داشت، پس چرا حضرت يعقوب ظهور اين معجزه دخالت مي
  !شمهاي خويش بينا نشود؟چ

آشكار شود و در تأييد اما براي اينكه ارتباط اين اعجاز الهي با حضرت يوسف
 او ظهور يابد، به دستور الهي قرار شد كه پس از تماس پيراهن حضرت يوسف

در حالي كه اگر معجزه به نوعي وابسته به شخصيت . بينايي پدر بزرگوارش اعاده شود
و توانائيهاي دروني انبياء باشد، دليلي نداريم كه حضرت يعقوب را أقل از حضرت 

را أقل  يا دست مبارك حضرت يعقوب و –عليهما آالف التحيه و الثناء  –يوسف 
  ).فتأمل جدا! (از پيراهن حضرت يوسف بدانيم

رضوان اهللا  –شدن عصاي حضرت موسي  ثانيا اين موضوع در مورد مار و افعي
نيز صادق است و اگر تبدل ماهيت عصا، با قدرت و توانائيهاي معنوي و  –تعالي عليه 

هراسيد  ت از تبدل آن به مار نميبود، آن حضر مرتبط مي دروني حضرت موسي
دانست كه اين  و يا در روز تحدي الأقل مي) 31/ والقص  10/ النمل (گريخت  ونمي

شودو از اينكه  بار عصايش به صورتي بزرگتر و قويتراز آنچه قبال ديده شده، ظاهر مي
جاع ؛ حتي در ار)67و  68/ طه (شد  ساحران در فريب مردم توفيق يابند، نگران نمي
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هيئت مار به هيئت عصا، خداوند نفرمود اكنون با قدرت و تواني كه بر اثر عبوديت تو 
   :ايم، آن را به حال قبلي بازگردان، بلكه فرمود و به إذن خويش به تو عطا كرده

 $ yδß‰‹Ïè ãΨ y™ $ yγ s?uÅ™ 4’ n<ρW{$#   ) ۲۱/ طه(  
  .»گردانيم ما آن را به حالت نخستينش باز مي«

گويد با  بيند نمي وقتي كار ساحران فرعون را مي د حضرت موسيو حتي خو
بلكه فعل ابطال را ) سأبطله(كنم  نيرويي كه خدا به من داده، سحر شما را باطل مي

   :گويد دهد و مي مستقيماً به خدا نسبت مي
 $ tΒ ΟçG ø⁄Å_ Ïμ Î/ ãósÅb¡9$# ( ¨β Î) ©!$# ÿ…ã& é#ÏÜö6 ãŠy™ (   ) ۸۱/ یونس(  
  .»ايد جادوست، همانا خداوند آن را باطل خواهد ساخت دهآنچه آور«

دانست  نمي –سالم اهللا عليها  –تا قبل از توضيح حضرت مريم  حضرت زكريا
عمران را بر  با اينكه خداوند متعال خاندان) 37/ آل عمران (خوراك وي از كجاست، 

رزندشان دختر دانستند كه ف نمي سايرين برتري داده بود أما اولياء حضرت مريم
حضرت مريم تا زماني كه فرشتة إلهي خود را معرفي نكرد او ). 36/ آل عمران ! (بود

كه در مهد سخن گفت هنوز عبادت  و يا حضرت عيسي) 18/ مريم (را نشناخت 
خدا نكرده و در عبوديت و بندگي و طاعت حق مراحلي را سپري نكرده بود كه 

حقيقت آن است كه منشأ !! 1ر طبيعت عطا فرمايدخداوند به او توان اعجاز و تصرف د
                                                           

در پرتو عبادت : بافند كه كه به نوعي اراده نبي را در اعجاز دخيل بدانند چنين ميخرافيون براي اين -1
گيرد، بلكه جهان طبيعت  و بندگي نه تنها حوز بدن، تحت فرمان و محل نفوذ اراده انسان قرار مي

گردد و به اذن پروردگار جهان در پرتو نيرو و قدرتي كه از تقرب به خدا كسب كرده  مطيع انسان مي
شود و در حقيقت قدرت بر  ست، در طبيعت تصرف كرده و مبدا يك سلسله معجزات و كرامات ميا

روح وروان : نويسند و يامي) 45نيروي معنوي پيامبران ص . (كند تصرف و تسلط بر تكوين پيدا مي
تواند با يك اراده و خواست،  رسد كه مي ثير در جهان طبيعت به جائي ميأانسان از نظر قدرت و ت

مثال هوا را به ابر و باران تبديل سازد و بادهاي شديد و طوفانهاي (!!) صورت ديگري بر آن بپوشاند
) 46همان كتاب، . (مهلك و كشنده پديد آورد، به بيماران شفا بخشد، درندگان را فرمانبر خود سازد

آن را گواهي  بايست پيامبران بيمار نشوند، اما واقعيت خالف مي. بود در حالي كه اگر چنين مي
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كند و ميزان دخالت  فرستد همو اعجاز مي وحي و معجزه يكي است و آن كه وحي مي
پيامبر و شخصيت و اراده و نيروي معنوي او در معجزات به ميزان دخالت وي در 

 به عبارت ديگر اگر اراده و نيروي دروني رسول در وحي دخيل است در. وحي است
  .هم هست و إلّا فال معجزه

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 

إذن عام إلهي همان است كه همة موجودات از آن برخوردارند و اعمال معمول 
شيطان به إذن . دهند با اين إذن وبه حول و قوة پروردگار انجام مي وارادي خويش را

حيوان به إذن الهي راه . كند گياه به إذن الهي رشد مي. كند الهي انسانها را اغواء مي
اعم از خير و  –به إذن عام إلهي كارهايش را  –و از آن جمله نبي  –انسان . رود مي

ي و به تدريج با رياضتهاي مختلف و تمرينات مرتاض به إذن إله. دهد انجام مي –شر 
به إذن إلهي ساحران با تعلم سحر . يابد انگيز قدرت مي بسيار، بر انجام كارهاي شگفت

كند و قس علي  و سحرشان به إذن إلهي تأثير مي! 1شوند از ديگران، خود ساحر مي
سان دوطرفه درمورد ان» لبريزكردن فاعل از قدرت و رحمت خدا«اين اذن يعني . هذا

كند وهم ترك فعل و به همين سب در  اتيان فعل مي است يعني انسان با اين اذن هم
                                                                                                                                                

 #sŒ: گويد مي شدند، چنانكه حضرت ابراهيم دانيم كه انبياء بيمار مي دهد و مي مي Î) uρ àMôÊÌtΒ uθßγsù 

É⎥⎫Ïô±o„   =حضرت يعقوب). 80/ الشعراء (» بخشد و چون بيمار شوم او مرا شفا مي  چشم
رخي از اصحاب پيامبر پس از توانست بيماران ديگر را شفا دهد؟ ب خود را شفا نداد، پس چگونه مي

مهاجرت به مدينه بيمار شدند و پيامبر اكرم كه به اذن الهي باالترين مراتب عبوديت حق را حائز بود 
با نيروي معنوي و اراده خويش، آنها را عالج نفرموده بلكه ايشان از طرق طبيعي و عادي يعني با 

رمانبر كساني شوند كه مراتب عالي عبوديت را إذن عام الهي شفا يافتند و اگر قرار بود درندگان ف
 ).2، حديث 81، باب 166، ص 9وسائل الشيعه، ج (گزيد  حائزاند عقرب دست مبارك پيامبر را نمي

يكي ازتفاوتهاي معجزه با اموري از قبيل سحر و جادو و اعمال مرتاضين آن است كه اين دو محتاج  -1
است كه آورنده آن » وحي«و از اين حيث همانند  تمرين و تدريج است اما معجزه چنين نيست

 .نيازمند تعلم و تمرين نيست
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تواند اين اذن را به  دهد مسؤوليت دارد زيرا مي كارهايش كه به إذن إلهي انجام مي
جز انبياء كسي برخوردار » إذن خاص«در حالي كه از . 1صورت مختلف به كار گيرد

ر إذن عام فعل را غالبا به فاعل مباشر و قريب، نسبت به همين سبب د. شود نمي
دهد، نه به خدا، اما در إذن خاص چون اراده و خواست انبياء و شخصيت و قدرت  مي

روحي و معنوي آنان در اظهار معجزات دخيل نيست، لذا معجزه را مستقيما به خدا 
  :فرمايد دهد و از جمله مي نسبت مي
 $ oΨ÷ s?#u™uρ yŠθ ßϑ rO sπ s%$ ¨Ζ9$#   ) ۵۹/ اإلسراء(  
  .»ثمود ماده شتري داديم] قوم[ما به «

   :فرمايد و مي
 $ ¯ΡÎ) (#θ è= Å™ öãΒ Ïπ s%$ ¨Ζ9$#   ) ۲۷/ القمر(  
  .»همانا ماييم فرستندة ماده شتر«

يا در ) أتي بالناقه(براي قوم ثمود شتري آورد  فرمايد حضرت صالح و نمي
   :فرمايد مي مورد حضرت داوود

 $ tΡö¤‚y™ uρ yìtΒ yŠ…ãρ#yŠ tΑ$ t7Éfø9$# z⎯ósÎm7|¡ç„ uö©Ü9$#uρ 4 $ ¨Ζà2 uρ š⎥⎫Î= Ïè≈sù   
  )۷۹/ االنبیاء (  

ما كوهها را با مرغان مسخر ساختيم كه با داوود خداي را تسبيح گويند و فاعل «
  .»ايم ما بوده] اين كارها[

                                                           

‰‘ . yξä: فرمايد به همين سبب است كه خداوند مي -1 ÏϑœΡ Ï™Iωàσ̄≈ yδ Ï™Iωàσ̄≈ yδ uρ ô⎯ ÏΒ Ï™!$ sÜtã y7În/u‘ 4 $tΒuρ tβ% x. 

â™!$ sÜtã šÎn/u‘ #·‘θÝàøtxΧ   و  رسانيم ميرا مدد ) ان آخرتخواه(و آنان ) خواهان دنيا(هر يك از اينان
يعني تمام اهل دنيا در كارهايشان از ما إذن و ) 20/ االسراء (» عطاي پروردگارت قابل منع نيست

 .گيرند مدد و توان مي
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دهد و  ت ميهيچ ابهامي معجزات را به خود نسب خداي تعالي با اين وضوح و بي
كند كه  و حتي به پيامبر اسالم امر مي 1گويد فاعل اين گونه امور ماييم نه بندگان ما مي

   :خواهان بگو در پاسخ معجزه
 ö≅è% χ Î) ©!$# î‘ ÏŠ$ s% #’ n?tã β r& tΑÍi”t∴ãƒ Zπ tƒ#u™   ) ۳۷/ االنعام(  
  .»ايدماي نازل فر  بگو همانا خدا تواناست كه معجزه«

مبرم برآوردن معجزه توانا نيستم بلكه خداوند بر اين امور دخيل يعني من كه پيا
نشمارد و در حق آنان غلو نكند بلكه ظهور معجزات به دست انبياء را ناشي از إذن 

اند، غير از  إذن خاص كه معجزات بدان وابسته. خاص و فعل مستقيم خداوند بداند
ن دخالتي ندارد، به همين اذن عام است و نبي همچون وحي، در آوردن و انتخاب آ

كند و  بينيم حضرت عيسي عصا را اژدها و يا با انجيل تحدي نمي سبب است كه مي
 اكرم  دهد و پيامبر  داند و كور مادرزاد را شفا نمي حضرت موسي زبان حيوانات را نمي

  .گويد دهد و در گهواره سخن نمي شكافد و يد بيضا نشان نمي نيز دريا را نمي
   :است» إذن خاص«دربارة آيات زير 
  $ tΒ uρ tβ%x. @Αθ ß™ tÏ9 β r& u’ ÎAù'tƒ >π tƒ$ t↔Î/ ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3   

  )۷۸/ و الغافر  ۳۸/ الرعد (  
  .»را نرسد كه جز به إذن حق معجزي بياورد و هيچ پيامبري«
 $ tΒ uρ šχ% x. !$ uΖs9 β r& Νä3uŠÏ?ù'̄Ρ ?⎯≈ sÜù= Ý¡Î0 ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4   )۱۱/  ابراهیم(  
  .»ما را نرسد كه جز به اذن حق بر شما حجتي بياوريم] انبياء گفتند[«

يات، منظور إذن عام نيست زيرا إذن عام اختصاص به آيست كه در اين نترديد 
توانند بدون إذن إلهي كاري  رسول ندارد و لغو خواهد بود كه گفته شود انبياء نيز نمي

. اند  مالئكه نيز مشمول همين حكم. اند مبكنند زيرا غيررسل نيز مشمول همين حك
است و در واقع آيه درست برخالف سليقه و پسند » إذن خاص«بلكه در اينجا مراد 

                                                           
انجام گرفته بود و انبياء فاعل قريب و مباشر آن بودند » إذن عام«در حالي كه اگر اين كارها به  -1

 .»ايم دهنده و فاعل آن بوده همانا ما انجام« ديگر لزومي نداشت گفته شود



  159                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

فرمايد كه مراتب معنوي و نيروي دروني پيامبر دخالتي در اعجاز ندارد  خرافيون، مي
حا بگويد زيرا قرآن به پيامبر امر فرموده كه صري. بلكه نيازمند إذن خاص إلهي است

كردم، از جمله  داشتم قطعا از آن استفاده مي كه اگر علم غيب يا قدرت بر اعجاز مي
   :اعراف كه در صفحات قبل ذكر شد و نيز آية 188آية
 ≅è% öθ©9 ¨βr& “Ï‰ΖÏã $tΒ tβθè=É∨÷ètGó¡n@ ⎯ÏμÎ/ z©ÅÓà)s9 ãøΒF{$# ©Í_øŠt/ ôΜà6oΨ÷t/uρ 3   

  )۵۸/ االنعام (  
داشتم، قطعا كار ميان من و  خواهيد، مي تي آنچه را كه با شتاب ميربه راسبگو اگ«

  .»]كردم و شما را هالك مي[شما انجام شده بود 
يات آهمچنين بنا به . رساند كه اينگونه امور در اختيار نبي نيست اين آيات مي

شد بسيار مايل بود كه براي  قرآن، چون پيامبر با اعراض كفار و مشركين روبرو مي
   :ايت آنان معجزي ظاهر شود، اما در عوض اين آيه نازل شدهد
 βÎ)uρ tβ% x. uã9 x. y7ø‹n= tã öΝåκÝÎ#{ôã Î) Èβ Î* sù |M÷è sÜtG ó™ $# β r& z©ÈötG ö; s? $Z)xtΡ ’Îû ÇÚö‘F{$# ÷ρr& 

$ Vϑ ¯= ß™ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# Νåκu Ï?ù'tFsù 7π tƒ$ t↔Î/   ) ۳۵/ االنعام(  
در  نردباني تواني نقبي در زمين و يا آمده، اگر مياگر رويگرداني ايشان بر تو گران «

  .»]چنين كن[آسمان جستجو كني تا معجزي برايشان بياوري 
شود و ارادة  رغم ميل و ارادة پيامبر معجزي ظاهر نمي رساند كه علي اين آيه مي

طبعا معجزات حضرت عيسي كه چند بار مقيد به إذن . پيامبر در اعجاز دخيل نيست
  .از اين قاعده مستثني نيستإلهي آمده 

  :خوانندة عزيزاندكي تأمل كن كه چگونه ممكن است اسالم در جايي بفرمايد
 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯s9 (#θà)è=øƒs† $\/$t/èŒ Èθs9uρ (#θãèyϑtGô_$# …çμs9 ( 

β Î)uρ ãΝåκö:è= ó¡o„ Ü>$ t/—%!$# $ \↔ø‹x© ω çνρ ä‹É)ΖtFó¡o„ çμ ÷ΨÏΒ    ) ۷۳/ احلج(  
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توانند  خوانيد، حتي اگر به پشتيباني يكديگر آيند، نمي مي 1كساني كه غير از خدا«
توانند از او بازپس  مگسي خلق كنند و حتي اگر مگس چيزي از ايشان بربايد نمي

  .»گيرند
   :و يا بفرمايد

 #x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ t,n= y{ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ 4   ) ۱۱/ لقمان(  
  .»اند؟ دهيد كه غير از او، چه خلق كرده آفرينش خداست، نشانم اين«

   :و باز بفرمايد

 ö≅è% ÷Λä⎢÷ƒ u™u‘ r& ãΝä.u™!% x.uà° t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ’ÎΤρ â‘ r& #sŒ$ tΒ (#θà)n= yz z⎯ÏΒ 

ÇÚö‘ F{$#   ) ۴۰/ فاطر(  
  .»اند د كه چه چيزي از زمين را آفريدهخوانيد، نشانمدهي كساين كه غير از خدا مي«
  و 
 ö≅è% ΝçF÷ƒ u™u‘ r& $ ¨Β šχθ ããô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ’ÎΤρ â‘ r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n= yz z⎯ÏΒ ÇÚö‘F{$# 

  )۴/ األحقاف (  
خوانيد نشانم دهيد چه چيزي از زمين را  بگو مرا خبر دهيد آنچه غير ازخدا مي«

  .»اند آفريده
لربوبية العظمی واالهليه الكربی, اليكون الشیء المن شی فی ا :بفرمايد و امام صادق

إال اهللا و الينقل الشی من جوهريته إلی جوهر آخر إال اهللا و الينقل الشیء من الوجود إلی العدم 
يعني در عالم وجود و دستگاه عظيم ربوبيت و الوهيت چيزي را نه از چيزي . 2»إال اهللا

ذات  رنيز چيزي را از جوهريت و ذاتيت به جوهآورد مگر خدا و  ديگر، به وجود نمي
برد مگر خداوند   كند مگر خداوند و چيزي را از وجود به عدم نمي ديگري منتقل نمي

به إذن  و علي تفويض را كه قائل بودند پيامبر اهلحتي آن حضرت . متعال

                                                           
 .است» من دون اهللا«نيز از مصاديق  توجه داشته باشيد كه حضرت عيسي -1
 .68التوحيد، شيخ صدوق، تصحيح سيد هاشم الحسيني الطهراني، مكتبة الصدوق، ص  -2
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همين ، آنگاه 2، دشمن خدا بشمارد1خدا، خلق و احياء و اماته كردند و روزي دادند
امام در جايي بفرمايد كه عيسي در تغيير ذات مجسمة گلي و ايجاد حيات در آن و يا 

توانستند در پاسخ آية  در اين صورت مخالفين مي!!! در احياء اموات دخيل بوده است
   :فرمايد كه مي» رعد«سورة مباركه  16
 ÷Πr& (#θ è= yè y_ ¬! u™!% x.uà° (#θ à)n= yz ⎯Ïμ É)ù= y⇐x. tμ t6≈ t±tFsù ß,ù= sƒø: $# öΝÍκö n= tã 4    ) ۱۶/ رعد(  
اند و خلقت آنها با  اند كه مشابه آفرينش او آفريده آيا براي خدا شريكاني قرار داده«

  .»!خلقت إلهي برايشان مشتبه شده است؟
                                                           

در !! خوانند مي عه علياي كه خرافيون زمان ما دارند، اما به ناحق خود را شي يعني مشابه عقيده -1
 .حالي كه فقط موحدين، پيروان حقيقي آن بزرگوارند

به امام » زراره«شيخ صدوق آمده است كه » اعتقادات االماميه«به نقل از » نور الثقلين«در تفسير  -2
معتقد است، امام پرسيد » تفويض«به » عبداهللا بن سنان«عرض كرد كه يكي از فرزندان  صادق

را خلق فرمود  و علي گويند خداوند محمد مي: تفويض چيست؟ زراره عرض كرد ]منظور از[
به آن دو واگذار نمود و آن دو آفريدند و روزي دادند و زنده كردند و ] توان خلقت را[سپس 
اگر نزد وي بازگشتي اين آيه قرآن را بر او . اين دشمن خدا دروغ گفته است: امام فرمود!! ميراندند
= ÷Πr& (#θè: بخوان yè y_ ¬! u™!% x.u à° (#θà)n= yz ⎯Ïμ É)ù= y⇐x. tμ t6≈ t±tFsù ß, ù=sƒø:$# öΝÍκ ön= tã 4 È≅è% ª!$# ß, Î=≈yz Èe≅ä. &™ó© x« uθèδuρ 

ß‰Ïn≡ uθø9 $# ã≈£γs)ø9 $#  اند و خلقت آنها با  اند كه مشابه آفرينش او آفريده آيا براي خدا شريكاني قرار داده
/ الرعد (» بگو خالق همه چيز خداست كه او يگانه قهار است! ه است؟خلقت الهي بر آنان مشتبه شد

چنان ساكت و مبهوت [زراره مي گويد نزد آن مرد بازگشتم و او را از سخن امام آگاه ساختم ) 16
، 2نور الثقلين، تصحيح حاج سيد هاشم رسولي محالتي، ج . (ام گويي سنگ در دهانش نهاده] شد كه

=  كونت كل شيء«: شود نيز خطاب به پروردگار عرض مي »يستشير«ي عادر دهمچنين ) 492ص 
يا «: شود عرض مي 94و  90در بند » جوشن كبير«و در دعاي مشهور » همه چيز را تو پديد آوردي

=  يا منشیء كل شی و حموله يا حميی كل شی و مميته... يا من الحييی املوتی اال هو ... من اليدبر االمر اال هو 
اي پديدآور و اندازه ... اي آنكه جز او مردگان را زنده نكند... جز او كارها را اداره نكند  اي آنكه

پس . »بخش و ميراننده همه چيز ساز همه چيز، اي حيات گيرنده همه چيز، اي ايجاد كننده و دگرگون
ت و تكوين و ايجاد حيات در موجودات فقط به خداست و رسول و امام كه حيات خودشان از خداس

 !توانند غير خود را تكوين كنند؟ اند چگونه مي خود را تكوين نكرده
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توانيم  نيز مشابه خلقت خدا را انجام داده و ما نمي آري، عيسي :بگويند
!!. اي كه عيسي خلق كرده، تمييزدهيم؟ ز پرندهكند ا اي را كه خدا خلق مي پرنده

سورة احقاف  4سورة فاطر و  40سورة لقمان و  11توانستند در پاسخ آية  همچنين مي
!! است  خوانيم زيرا او نيز خلق و احياء كرده ما عالوه بر خدا، عيسي را مي :بگويند

چنانكه شيخ  را بنابراين خرافيون بايد يا آيات مربوط به معجزات حضرت عيسي
موافق  1اند، تفسير كنند تا با آياتي كه در سطور گذشته آورديم طبرسي و امثال او گفته

شدن  را در پرنده باشد، يا بايد بگويند چرا قرآن كريم كه به ادعاي ايشان، عيسي
را درآوردن ماده شتر و حضرت  داند، حضرت صالح مجسمة گلي دخيل مي

و بايد بگويند چرا قرآن ! مرغان، دخيل نداسته است؟ را در تسخير جبال و داوود
بر خلقت يك مگس توانا نيست، خلقت » غير خدا= من دون اهللا «كند  كه تصريح مي

! است، نسبت داده است؟» من دون اهللا«كه او نيز از مصاديق اي را به عيسي پرنده
آل «مباركة  سورة 49ذيل آية » البيان مجمع«به همين سبب شيخ طبرسي در تفسير 

آورده، ولي » فيكون طيرا«را پس از گفتن » بإذن اهللا«در اين آيه قيد « :نويسد مي» عمران
اعمال پيش از آن را بدين قيد، مقيد نساخته است، چون دادن شكل پرنده به گل و 

] مجسمة[ساختن  دميدن در آن، از اعمالي است كه براي بندگان مقدور است، اما پرنده
گوشت و خون داشته باشد و ايجاد حيات در آن، از اموري است كه جز  گل، چنانكه

را آورده تا دانسته شود كه اين » بإذن اهللا«خدا بر آن قادر نيست و به همين سبب قيد 
همانا « :نويسد و همو دربارة معالجة بيماران مي» كار فعل خداست نه فعل عيسي

و درمورد احياء اموات » كرد ن مداوا ميبا دعاكرد آوردن  عيسي آنان را به شرط ايمان
إحياء را مجازا و از باب توسع در معني، به خود نسبت داده زيرا  عيسي« :گويد مي

وي در تفسير خويش . »ساخت خداوند متعال مردگان را هنگام دعاكردن وي، زنده مي
خداوند  شدن مجسمة پرنده، أمر و ارادة زنده :نويسد سورة مائده نيز مي 110ذيل آية 

كند كه همانا تو مرا  را چنين تفسير مي» بإذني«بوده نه كار عيسي، سپس لفظ 
                                                           

 ... .و ) 27/ القمر (و ) 73/ الحج (و ) 79/ االنبياء (و ) 59/ االسراء (از قبيل  -1
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گويد  را شفا بخشم و در مورد إحياء اموات نيز مي يسخواندي تا كور مادرزاد و پ مي
 كردم، اما آيه، فعل را به مسيح خواندي و من با دعايت، مردگان را زنده مي مرا مي

  .است و دعاي او بوده استنسبت داده زيرا به درخو
بينيم حواريون كه از ما به حضرت  عالوه براين در دومين آية پس از آية مذكور مي

اند، در تقاضاي  عيسي نزديكتر و با وي آشناتر و تحت تعليم آن بزرگوار قرار داشته
حتي به صورت ظاهر نيز معجزه را به آن حضرت نسبت نداده و ) نزول مائده (معجزه 

   :گويند در امر مذكور دخيل ندانسته و مياو را 
 øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘#uθ ysø9$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒ ötΒ ö≅yδ ßì‹ÏÜtGó¡o„ š•/u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ $oΨøŠn=tã 

Zοy‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# (   ) ۱۱۲/ املائده(  
تواند كه  ياي عيسي بن مريم آيا پروردگارت م :ياد آر هنگامي كه حواريون گفتند«

  .»خواني از آسمان بر ما فرو فرستد؟
از اين رو شايسته است . اي فرود آوري تواني از آسمان سفره گويند آيا تو مي و نمي

كه ما نيز با اقتداء به آنان در مورد انبياء غلو نكنيم و فريب رواياتي نامعتبر نفروشيم، 
روايات موجود در كتب ما از خصوصا اگر به اين نكته جدا توجه كنيم كه بسياري از 

 –ايد و در صفحات آينده نيز خواهيد ديد  چنانكه تاكنون ديده -» كافي«جمله همين 
به قول برادر . است كه از نظر اماميه مطروداند  منقول از مجاهيل و يا پيروان فرق ضاله

عة بسياري از فرق ضاله هنوز هم در بين شي اخبارآثار و « :»قلمداران«محقق جناب 
و باطل آثار باقيمانده از گذشتگان با يكديگر مخلوط است  اماميه موجود است و حق

! اي تفكيك و اصالح آن آثار به عمل نيامده استرو متأسفانه تاكنون اقدامي جدي ب
شيعة اماميه همان معتقدان به مذاهب باطله چون  اخباربه عالوه بسياري از راويان 
ستند و حتي كساني هم كه به امامي مشهوراند بسا كه فطحيه و واقفيه و شلمغانيه ه

قبال در همان مذاهب باطله روزگاري سپري كرده و بعدا به مذهب اماميه رجوع 
و در صورت . ه، ابوخديجه و معلي بن خنيس و غيراند از قبيل فرزندان أعين كرده

ان اعتقاد به و آثاري كه اينان در زم اخبارعدم تمسك به قرآن كريم، تفكيك و تفريق 
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اند و ثبت شده، از آثاري كه در زمان گرويدن به مذهب  مذهب سابق روايت كرده
اما متأسفانه در قرون متأخر علماي ما چون . »1اند بسيار مشكل است اماميه نقل كرده

اند، نسبت به آنها تعصب ورزيده و به  اين روايات را در كتب مذهب خويش خوانده
بتراشند و كمتر به اين  –هر چند بعيد  –اي دفاع از آنها وجهي اند بر هر طريق كوشيده
كتب ما از طريق غيرشيعيان و افراد  احاديثاند كه بسياري از  نكته توجه كرده

از . 2ناشناخته به ما رسيده است و دليلي ندارد كه به توجيه و دفاع از آنها بپردازيم
بيش از اين قدر هدايت قرآن را خواهم كه به ما توفيق عطا فرمايد تا  خداوند مي

  .بدانيم
با توضيحات فوق معلوم شد كه مسألة علم غيب و كرامات و معجزات از نظر 

توان دريافت رواياتي كه اينگونه امور را به ائمه  قرآن چگونه است، بدين ترتيب مي
دهند، صحيح و مقبول نيست و توسط دشمنان اسالم و فرق ضاله جعل و  نسبت مي
  .روايي داخل شده استدر كتب 

   :»كتاب العقل و الجهل« احاديثپردازيم به بقية  اينك مي
اولين راوي آن علي بن ابراهيم است كه حال او در صفحات قبل  -19حديث  *

الحال خود نقل كرده است، راوي بعد يحيي بن مبارك  او از پدر مجهول. معلوم شد
راوي بعدي عبداهللا بن جبله، . اند نستهاست كه علماي رجال او را نيز مجهول الحال دا

  !واقفي مذهب و او از اسحاق بن عمار نقل كرده كه فحطي مذهب است
احمد «مجلسي اين حديث را ضعيف شمرده زيرا يكي از روات آن  -20حديث  *
   :الزم است پيش از پرداختن به حديث بعدي با او آشنا شويم. است» سياري

                                                           
 .38زيارت و زيارتنامه، ص  -1
بعض فضائح «كتاب خويش درباره نويسنده سني كتاب  3نيز در ص » النقض«مؤلف كتاب  -2

حواالتي و اشاراتي به متقدمان اماميه اصوليه كرده كه پري ] كتاب[در اثناي آن «: گويد مي» وافضالر
از آن، مذهب غالة و اخباريه و حشويه است علي اختالف آرائهم و نفي و تبري از آن و از ايشان، در 

 .كتب اصوليان اثني عشريه ظاهر است
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و معاصر » آل طاهر«ار معروف به سياري از كاتبين ابوعبداهللا احمد بن محمد سي
غضائري او را تحريف كننده و غالي . بوده است حضرت امام حسن عسكري

الحديث و فاسدالمذهب و كثيرالمراسيل  شمرده و نجاشي و شيخ طوسي او را ضعيف
ات ق نيز او را ضعيف دانسته و گفته به روايشيخ صد. اند و مطرودالروايه معرفي كرده

عالمة حلي نيز عالوه بر صفات مذكور به نقل از محمد بن محبوب . كنم او عمل نمي
خالصه آنكه علماي رجال متفقا او را كذاب !! وي به تناسخ معتقد بوده است :گويد مي

حديث موهم تحريف  300جالب است بدانيد كه بيش از . اند و فاسدالعقيده شمرده
فصل الخطاب «يرزا حسين نوري آنها را در كتاب مرد روايت شده كه م نقرآن، از اي

در معجم رجال الحديث » خوئي«! آورده است» في تحريف كتاب رب األرباب
و در تفسير البيان في . به اتفاق علماي رجال او فاسدالمذهب است :گويد مي

برخي از روايات كه ظاهر در تحريف قران است از  :گويد مي) 245ص (تفسيرالقرآن 
در . شده، مالحظه كنيد كليني روايات چه كساني را در كتابش آورده استاو نقل 

فروع احكام نيز رواياتي از اين كذاب نقل كرده، از جمله وي از قول امام حسن 
آيا ممكن !!! 1گفته كه امام، سال كبيسه را هر پنج سال يكبار دانسته است عسكري

داند كه سال  ل دبستاني ميچنين سخني بگويد، حال آنكه هر طف است كه امام
  !!كبسيه هر چهار سال يكبار است

به هر حال بايد مراقب باشيم تا در روايات فروع نيز فريب اينگونه كذابين را 
  .نخوريم و به مرويات آنها اعتنا نكنيم

است كه ابن غضائري » معلي بن محمد«يكي از روات اين حديث  -21حديث * 
» مضطرب الحديث و المذهب«كند و نجاشي او را  فرمايد او از ضعفا نقل مي مي

و چنانكه مالحظه خواهيد كرد، متأسفانه كليني از اين فرد ضعيف . معرفي كرده است
است كه پيش از » شاءسن و ح«راوي ديگر !!. در ابواب متعدده، روايت آورده است

و به » حناطمثني ال«راوي ديگر . كنيم پرداختن به حديث بيست و دوم او را معرفي مي
                                                           

 .، روايت سوم81، كتاب الصيام، ص 4كافي، ج  -1
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مجهول است، از آخرين راوي كه متصل به امام است به عنوان » ممقاني«قول عالمة 
دانيم كه عادل  شيبان، ياد شده و حتي نام او معلوم نيست و نمي يكي از غالمان بني

  !بوده يا فاسق؟
إذا قام قائمنا وضع اهللا يده علی « :گويد كنيم، حديث مي اينك به متن حديث نظر مي

چون قائم ما قيام كند، خدا دستش  »س العباد, فجمع هبا عقوهلم و كملت به احالمهمرؤو
كند و خردشان كامل  را بر سر بندگان نهاده و بدين وسيله عقول ايشانرا جمع مي

  !!»گردد
گذارد و از دست امام به عنوان دست  اگر برخالف ظاهر بگويي امام دستش را مي

چرا پيغمبر كه متبوع و مقتداي امام است دست بر  پرسيم پس خدا ياد شده است، مي
چنين  اكرم  سر بندگان نگذاشت و عقلشان را كامل نكرد و چرا دست پيامبر 

  تأثيري نداشت؟
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 از اين مسائل، گيرم كه امام قائم چنين ميگذشته 

شش ميليارد نفر است و قطعا در زمان امام قائم از اين تعداد بيشتر خواهد بود، در اين 
نهد و اين كار چقدر به طول  صورت امام چگونه دست بر سر اين تعداد مي

  !چه بافته است جاعل حديث خودش هم نفهميده كه! انجامد؟ مي
را به  )شاءحسن و(م پيش از پرداخت به حديث بعدي، اينك چنانكه گفتي

حسن بن علي بن زياد الوشاء كوفي از معاصرين  :كنيم خوانندگان محترم معرفي مي
خود را  احاديثو مدتي واقفي بوده، سپس اظهار تشيع كرده است، غالبا  امام رضا

! كند بوده، نقل مي 1*كه از ناووسيه» مان األحمرأبان بن عث«از فردي ضعيف به نام 

                                                           
وست و ا وفات نكرده و مهدي موعود هم اي را گويند كه عقيده دارند امام صادق ناووسيه فرقه - *

 .به ائمه پس از آن حضرت اعتقاد ندارند
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روايت » معلي بن محمد«را راوي ضعيفي موسوم به » وشاء« احاديثعالوه بر اين اكثر 
  !كافي از و شاء نقل شده است 165روايت باب مفتضح  8بد نيست بدانيم كه ! كند مي

را به عنوان  ش، تعدادي از روايات اواحاديثبراي آشنايي خوانندگان با كيفيت 
او مملو از خرافات و برخالف كتاب خدا و  احاديثآوريم، اغلب  نمونه در اينجا مي
شود كه از دمندگان آتش فتنه و تفرقه، و از  از رواياتش معلوم مي. عقل خداداد است

   :ذيل احاديثدشمنان وحدت اسالمي بوده است، از آن جمله است 
 :آورده است كه فرمود ول امام صادقوي دربارة خليفة اول و ثاني از ق - 1

مرياثها من أبيها و  –صلوات اهللا عليها  –و منعا فاطمه  –عزوجل  –ظلامنا حقنا فی كتاب اهللا «
آن دو نسبت به  »جری ظلمها إلی اليوم, قال و أشار إلی خلفه و نبذا كتاب اهللا وراء ظهور مها

ستم كردند و به ] خمس است منظور[كه در كتاب خدا آمده است ] بيت اهل[حق ما 
و به  –ميراث پدرش را ندادند و ستم آنان تا امروز ادامه يافته  حضرت فاطمه

  1.»و كتاب خدا را پشت سر انداختند –پشت سر خويش اشاره فرمود و گفت 
به خدا قسم به  :نقل كرده كه دربارة شيخين فرمود وي از قول امام باقر - 2

شود و  شود و يا هيچ مالي به ناحق گرفته نمي ريزي مياندازة يك شاخ حجامت، خون
مگر آنكه برعهدة آن دو ) كنايه از ويراني و تخريب(شود  سنگي از سنگي واژگون نمي

  2!تن است
 به حضرت علي سعمر :آورده است كه فرمود و باز از قول امام باقر - 3

   :خواني تويي كه اين آيه را مي :برخورد و گفت
 Νä3Íh‹ƒ r'Î/ ãβθ çG øyϑ ø9$#   ) ۶/ القلم(  
  .»اند؟ كدام يك از شما ديوانه«

اي كه دربارة  آيا تو را از آيه :فرمود شوي؟ علي و متعرض من و رفيقم مي
   :اميه نازل شده، آگاه نسازم؟ خداوند فرموده است بني

                                                           
 .74روضه كافي، حديث  -1
 .75روضه كافي، حديث  -2
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چه بسا چنانچه متولي امري شويد در زمين فساد كرده و پيوند خويشاوندانتان را «
  .»بگسليد

اميه به پيوند خويشاوندي از تو  گويي، پايبندي بني دروغ مي :پاسخ داد سعمر
و ) قبيلة عمر(» بني عدي«و ) قبيلة ابوبكر(» تيم بني«بيشتر است ولي تو جز دشمني با 

  1!اميه نداري بني
دائما از آن حضرت » عبدالملك أعين«نقل كرده كه  از قول امام صادق - 4

 :بنابراين مردم هالك شدند؟ امام فرمود :پرسيد تا اينكه گفت پرسش كرده و هنوز مي
كساني كه در  :آري اي فرزند أعين، به خدا سوگند كه همة مردم هالك شدند، گفتم

آنها با گمراهي فتح شدند، آري به  :فرمود] هالك شدند؟[مغرب بودند مشرق و در 
روضه كافي  341مشابه مضمون حديث ( 2!!.خدا قسم همگي هالك شدند مگر سه تن

  )است
هيچ يك از اين امت  :گويد كه آن حضرت فرمود مي از قول امام باقر - 5

ين امت هيچ كس جز به باشد مگر ما و شيعيان ما و در ا نيست كه بر دين ابراهيم

                                                           
 البد براي خدمت –جالب است بدانيد كه جناب كليني حديث مذكور را . 76روضه كافي، حديث  -1

روضه كافي  325يك بار ديگر به عنوان حديث  –بيشتر به وحدت اسالمي و تأليف قلوب مسلمين 
  !!نقل كرده است؟

است از سه حديث فوق » وشاء«در روضه كافي كه از مرويات  78و  77مطلب ديگر آنكه احاديث 
توانند خود به  ن ميايم و خوانندگا بهتر نيستند، اما به منظور رعايت اختصار، متن آنها را نياورده

  .مراجعه كنند» روضه كافي«
 .اند را صحيح ندانسته 78و  77سه حديث فوق و احاديث » محمد باقر«هر دو 

 .356روضه كافي، حديث  -2
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] بر اثر عدم پذيرش[وسيلة ما هدايت نشده و هيچ كس از اين امت گمراه نشد مگر 
  1.ما

ام و  كتاب ارجمند شاهراه اتحاد اشاره كرده 161چنانكه نگارنده در حاشية صفحة 
همواره  شءاند، خلفا متذكر شده 120چنانكه مؤلف محترم كتاب مذكور در صفحة 

كردند و  پذيرفتند و آن حضرت را اكرام مي را مي قين حضرت عليالمت آراء امام
الأقل » شد اگر علي نبود عمر هالك مي » لو العلی هللک عمر« :گفت جملة عمر كه مي

  .در ميان شيعيان و زيديان بسيار مشهور است
با  ساگر كسي به عنوان نمونه به مسند امام زيد مراجعه كند خواهد ديد كه عمر

شنيده بود، اما بيان آنها را براي مردم بر عهدة  ائلي را خود از پيامبراينكه مس
با يكديگر، استاد  شدر مورد رفتار خلفاي راشدين. 2گذاشت مي حضرت امير

در كتاب شريف راهي به  –حفظه اهللا تعالي  –فاضل سيد مصطفي حسني طباطبائي 
نوشته است كه مطالعة  مطالبي بسيار ارزنده) به بعد 163ص (سوي وحدت اسالمي 

  .كنم آن را به برادران و خواهران ايماني توصيه مي
را به دامادي پذيرفت، نسبت به او  سعالوه بر اينكه عمر حضرت علي

و چنانكه سيد بن طاووس در ) 146و  134البالغه خطبة  نهج(كرد  خيرخواهي نيز مي
فولی ابوبكر « :رمودكتاب كشف المحجه آورده است، آن حضرت در مورد ابوبكر ف

ابوبكر واليت را با صدق نيت به دست گرفت و به راه اعتدال  » فقارب و اقتصد
رفتار عمر  » كان عمر مرضی السريه من الناس عندالناس« :و در مورد عمر فرمود» رفت

امام صادق . »3از ميان اشخاص، در نظر عموم مردم پسنديده و مورد رضايت بود

                                                           
 .359روضه كافي، حديث  -1
مسنداالمام زيد، كتاب الطهاره، باب الحيض و االستحاضه و النفاس، حديث ششم و كتاب الحج باب  -2

 .لصيد، حديث سوم و كتاب الحدود باب حد الزاني حديث پنجمجزاء ا

 .175راهي به سوي وحدت اسالمي، ص  -3
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اكنون خوانندة گرامي اين مطالب را با ... و  1رسم به ابوبكر ميفرمود من دوباره  مي

  .رواياتي كه و شاء نقل كرده مقايسه و خودت قضاوت كن
   :نقل كرده دو حديث ذيل است» وشاء«اما از جمله خرافاتي كه 

سؤال  از امام صادق) الوزغ(= كند كه كسي دربارة مارمولك  وي ادعا مي - 6
پليداست و كامال مسخ شده، هرگاه آن را كشتي، غسل كن،  :كرد، آن حضرت فرمود

گفت، در اين  نشسته بود و مردي با او سخن مي» حجر«همانا پدرم در  :آنگاه فرمود
آيا  :كرد، پدرم به آن مرد فرمود هنگام مارمولكي را ديد كه با زبانش صدايي مي

همانا  :د، فرمودگوي دانم چه مي نمي :گفت! گويد؟ داني اين مارمولك چه مي مي
دهم تا  به خدا قسم اگر به عثمان ناسزا بگوييد من حتماً علي را دشنام مي :گويد مي

اميه كسي  از بني :فرمود پدرم فرموده] همچنين!! [اينكه اين مرد از اينجا برخيزد
عبدالملك «چون مرگ  :و فرمود! شود ميرد جز آنكه به صورت مارمولك مسخ مي نمي

رسيد به صورت مارمولك مسخ شد و از مقابل كساني كه پيرامونش فرا » بن مروان
چون ديدند او ناپديدشده بر آنان گران آمد و . بودند از جمله فرزندانش گذشت

دانستند چه كنند، آنگاه توافق كردند كه تنة درختي را به شكل مردي بتراشند و بر  نمي
ابوت نهند و چنين كردند و جز آن زره بپوشانند و در كفن بپيچند و به جاي او در ت

  2!!!من و فرزندانش كسي از اين ماجرا آگاه نشد
همانا خداوند خروسي دارد  :فرمود كند كه امام باقر همچنين وي ادعا مي - 7

كه دو پايش در طبقة هفتم زمين و گردنش زير عرش قرار گرفته و بالهايش در 
لش را به هم زده و فرياد نيمه شب يا ثلث دوم آخر شب، خروس دو با. هواست

                                                           
بكر و  و پدرش قاسم بن محمد بن ابي» أم فروه«اش  فرزند فاطمه است كه كنيه امام صادق -1

 .بكر بود مادرش دختر عبدالرحمن بن ابي
 .305روضه كافي، حديث  -2
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بر اثر اين [ »سبوح قدوس ربنا اهللا امللک احلق املبني, فا إله غريه رب املالئكة و الروح« :كند مي
  1!!خوانند زنند و مي بال مي] زمين[خروسهاي ] كار خروس

كنيم و از آن جمله  او كه با قرآن موافق نيست، چند نمونه ذكر مي احاديثو از 
  :اصول كافي 63م باب است حديث سيزده

پرسيدم آيا زمين بدون امام باقي  كند كه از امام رضا و شاء ادعا مي - 8
كنيم كه زمين باقي نماند مگر  ما روايت مي :خير، گفتم :ماند؟ آن حضرت فرمود مي

  2!ريزد ماند و درهم مي نه، باقي نمي :امام فرمود. آنكه خدا بر بندگان خشم گرفته باشد
كه  و حضرت محمد اهللا ر فاصلة زماني ميان حضرت عيسي روحپرسيم د مي

  خود را فرو نبرد؟ اهلچرا زمين  –چه رسد به امامت  –نبوتي نبود 
   :اصول كافي است 66نمونة ديگر حديث سوم باب 

ما كساني هستيم كه خداوند اطاعت ما را واجب فرموده  :فرمود امام صادق - 9
  3!باشند د كه مردم از نشناختن او معذور نميكني و شما از كسي پيروي مي

پرسيم اگر مردم از نشناختن امام معذور نيستند چرا قرآن واضحا و صريحا  مي
مسألة امام و امامت را بيان نفرموده تا بر مردم اتمام حجت شود؟ خداوند كريم در 

تي قائل كدام آيه اطاعت امام را واجب فرموده است؟ چرا قرآن پس از انبياء به حج
  ؟)165/ النساء (نيست 
اصول كافي است كه وشاء نقل كرده كه  87نمونة ديگر حديث ششم باب  -10

إن األعامل تعرض علی رسول اهللا ابرارها و « :فرمود مي شنيدم حضرت رضا
در حالي كه قرآن . »4شود عرضه مي اعمال نيك و بد بندگان به رسول خدا »فجارها

   :فرمايد مي

                                                           
 .406روضه كافي، حديث  -1
 .179، ص 1اصول كافي، ج  -2
 .186، ص 1اصول كافي، ج  -3
 .220، ص 1اصول كافي، ج  -4



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  172
 

 ω uρ (#θÝ¡¡¡pgrB   ) ۱۲/ احلجرات(  
  .»جستجو و تجسس نكنيد] در كار ديگران[«

در مورد مردمي كه  و پيامبرش را از اين امر استثنا نفرموده وحتّي حضرت نوح
   :گويد ناميدند، مي آنها را اراذل قوم مي

 $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù=Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷ètƒ   ) ۱۱۲/ الشعراء(  
  .»اند آگاهي نيست دهكر مرا بدانچه مي«

شده و آن حضرت نيز از  شود كه اعمال بندگان به پيامبر زمان عرضه نمي معلوم مي
   :عالوه بر اين خداوند به پيغمبر فرموده. اعمال مردم مطّلع نبوده است

 xÎm7y™ uρ ⎯ÍνÏ‰ôϑ pt¿2 4 4‘xŸ2 uρ ⎯Ïμ Î/ É>θçΡä‹Î/ ⎯ÍνÏŠ$ t6 Ïã #·Î7yz     ) ۵۸/ الفرقان(  
  .»و كافي است كه او از گناهان بندگانش آگاه باشد رايش خدا، او را منزه شمابا ست«

ندارد كه اعمال بندگان به پيامبر  اي ديگر آنكه خداوند ستّارالعيوب است و فايده
عرضه شود زيرا اعمال نادرست مردم موجب غم و اندوه پيامبر خواهد شد و 

  !!شود م و الغم ميدارالسالم جهان ديگر برايش تبديل به داراله

باب (اصول كافي  150الزم است بدانيم كه كليني در روايت هشتم باب  -11
، براي امام منصوب من عند اهللا، ده عالمت ذكر از قول حضرت باقر) مواليد األئمه

كانت عليه وفقاو  إذا لبس درع رسول اهللا« :كرده كه يكي از آن عالمات چنين است
چنانچه امام زره رسول  » لناس طويلهم و قصريهم زادت عليه شرباإذا لبسها غريه من ا

و چنانچه مردمي غيراز او ] نه كوتاه باشد نه بلند[را بپوشد، مطابق قامتش باشد  خدا
قامت، زره يك وجب بلندتر خواهد  زره را بپوشند چه بلندقامت باشند و چه كوتاه

كند كه امام صادق فرمود  وشاء نقل مي اما كليني بدون توجه به اين روايت، از» 1بود
و من آن را ] و بلندتر بود[زره پيامبر را پوشيد به زمين كشيده شد ) امام باقر(پدرم 

                                                           
 .388، ص 1اصول كافي، ج  -1
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» وشاء«حال خوانندگان خود قضاوت كنند كه آيا ! ؟1»پوشيدم از قامتم بلندتر بود
  طرفدار ائمه بوده است يا نه؟

آورده و در باب مذكور دربارة فرق  اصول كافي رواياتي 61كليني در باب  -12
امام در خواب =  اليري في منامه« :امام محدث با انبياء و رسل آمده است كه

در خواب از وفات  كند كه امام رضا نقل مي» وشاء«از  105اما در باب » 2بيند نمي
  3!!خويش مطّلع گرديد

ن سراج گويد يعقوب ب حديث ذيل است كه مي» وشاء« احاديثديگر از  -13
 رفت كه آن حضرت باالي گهوارة حضرت امام كاظم زماني نزد امام صادق

گفت، چون از اين كار فارغ شد به من فرمود نزد  ايستاده بود و با فرزندش راز مي
مواليت برو و سالم كن من نيز چنين كردم، آن حضرت نيز به زباني فصيح سالمم را 

ت را كه ديروز گذاشتي، تغيير ده، زيرا آن برو و نام دختر :پاسخ گفت، سپس فرمود
من صاحب دختري شده بودم كه او را حميراء . نامي است كه مورد غضب إلهي است

گويد بكن تا هدايت شوي، من نيز نامش  كاري كه مي :امام صادق فرمود. ناميده بودم
  4.را تغيير دادم
سان معجزة نبوت اين معجزة بزرگ را كه هم پرسيم چرا امام صادق اوالً مي

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 

از دنيا رفته بود، اما قرآن از  با اينكه حضرت عيسي. و مذهب فطحي را نپذيرند
سخن گفتن حضرت مسيح در گهواره چشم نپوشيده، پس چرا به اين ذكر معجزة 

                                                           
 .234، ص 1اصول كافي، ج  -1
 .3، حديث 176، ص 1اصول كافي، ج  -2
را ) 260و  176ص (الزم است بدانيم كه هر دو حديث  – 6حديث  260، ص 1اصول كافي، ج  -3

 !!نقل كرده است» يحي محمد بن«
 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمد باقر«هر دو  -11، حديث 310، ص 1اصول كافي، ج  -4
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اي نفرموده است؟ چرا پيامبر  معجزه كه اطّالع از آن براي امت اسالم مفيدتر بود اشاره
  به امت چنين خبري نداد؟

را  كهمسرش عائشه اكرم  دانيد معروف است كه پيامبر  ثانياً چنانكه مي
   :گويد نيز مي» مولوي«نكه چنا. فرمود خطاب مي» حميراء«

 آن كه عالم محو گفتـارش بـدي  
  

ــرا مــي    ــا حمي  زدي كلّمينــي ي
  

اند بگويند كه اين لقب مبغوض خدا است تا چه  در اين حديث در واقع خواسته
و مقصودشان اين است كه آتش كينه و تفرق را در ميان مسلمين ! رسد به صاحب اسم

   :حقايقي را به اطّالع خوانندگان محترم برسانيمالزم است در اينجا !! ور سازند شعله
عليهم  –چنانكه در صفحات قبل گفتيم، بنا به مدارك معتبر تاريخي، ائمه ) الف
نام دو تن از  اند و حتّي حضرت علي روابط حسنه داشته شءبا خلفا –السالم 

اشت، كنية فرزند ديگرش كه محمد نام د. نهاد» عثمان«و » عمر«پسران خويش را 
در  ابوبكر بود و دو فرزند اخير، در ركاب برادر بزرگوارشان حضرت سيدالشّهداء

عالوه بر اين آن امام همام، پرورش فرزند . 1كربال جنگيدند و شربت شهادت نوشيدند
امام . 2داشت» عمر«فرزندي به نام  اما سجاد. ابوبكر را نيز بر عهده گرفت

  3.ناميد» هعائش«دختر خود را  النّقي علي
نام » عائشه«نيز يكي از دختران خود را  اما مهمتر از همه اينكه، امام كاظم) ب
نامد، به  مي» عائشه«ن است امام كاظم كه دختر خويش را كحال چگونه مم. 4نهاد

  !بوده، بر دخترت مگذار؟» حميراء«كسي بگويد حتّي لقب عائشه را كه 
ائمه نيز به خوبي آشنا نبوده و نام فرزندان جاي تعجب است گويا كليني با احوال 

  1.كرد دانسته، و إلّا چنين حديثي را نقل نمي آنها را نمي

                                                           
 .354، ص 1، ج )بيروت(االرشاد، شيخ مفيد، دارالمفيد  -1
 .155، ص 2االرشاد، ج  -2
 .312، ص 2االرشاد، ج  -3
 .244، ص 2االرشاد، ج  -4
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اصول كافي  147حديث سوم باب » وشاء«انداز  تفرقه احاديثيكي ديگر از  -14
كنند كه مردي به نام سعيد خبر  گويد به امام رضا گفتم مردم روايت مي است كه مي

من پيش از آمدن سعيد از وفات  :امام فرمود. م را به شما داده استوفات حضرت كاظ
ام فروه بنت «امام كاظم مطّلع بودم و يك روز پس از وفات آن حضرت همسرش 

پرسيدم او را وقتي طالق داديد كه از وفات حضرت كاظم آگاه . را طالق دادم» اسحاق
زوجه پس از وفات زوج در  دادن چنانكه واضح است طالق. 2آري :بوديد؟ امام فرمود

اين حديث مشابه ! اسالم تشريع نشده و معني ندارد و كامالً فاقد مدرك است؟
ثبت كرده و برادر فاضل ما » الغيبه«حديث ضعيفي است كه شيخ طوسي در كتاب 

در كتاب شاهراه اتّحاد آن را به عنوان حديث نهم مورد نقد و » قلمداران«مرحوم 
أنت « :گويد پيامبر به علي فرمود در آنجا راوي كذّاب مي. 3بررسي قرار داده است

بيتی حّيهم و مّيتهم و علی نسائی فمن تّبتتها لّقتنی غدًا و من طّلقتها فأنا  اهلوصيی علی 
زنده و ز تو وصي من بر خاندانم اعم ا »بری منها مل ترنی و مل أرهافی عرصة القيامة 

سران مني، پس هر يك را كه تو ثابت داشتي مردة آنها و همچنين وصي من بر هم
فرداي قيامت مرا مالقات كند و هر كه را طالق دهي پس من از او بيزارم و در عرصة 

  !!»بينم قيامت مرا نخواهد ديد و او را نمي
آن است كه بتوانند براي فريب عوام ادعا كنند  احاديثهدف از جعل اينگونه 

اند  را مادران مؤمنين شمرده است اما ائمه حقّ داشتهاگرچه قرآن كريم همسران پيامبر 
را پس از » عائشه«با استفاده از اين حقّ  و حضرت علي!! زنان بيوه را طالق دهند

                                                                                                                                                
گويد نام  مي» االرشاد في معرفة حجج اهللا علي العباد«د در كتابش عجيب است كه شيخ مفيد خو -1

جلد  219بوده ولي خود او همين روايت ضعيف را در صفحه » عائشه«دختر امام كاظم و امام هادي، 
چه  –جز براي فريب عوام  –به راستي استناد به اينگونه اخبار ضعيف !! آورده است» ارشاد«دوم 
 اي دارد؟ فايده

 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  – 381، ص 1صول كافي، ج ا -2
 .به بعد 219شاهراه اتّحاد، ص  -3
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نيز از » وشّاء«حديث !! نيست» المؤمنين أم«طالق داده و او ديگر  رحلت رسول خدا
ت و إلّا در فقه شيعه چنين اي اس ساز اشاعة چنين خرافه ي است كه زمينهاحاديثزمرة 
  .اي مطرح نيست و چنين قانوني وجود ندارد مسأله
 پرسيد چرا حضرت علي احمد بن عمر از امام رضا :گويد وشّاء مي -15

دهد؟ آيا اين آيه را  زيرا او آذوقة علمي به مردم مي :اميرالمؤمنين خوانده شد؟ فرمود
  اي  در كتاب خدا نشنيده

  çÏϑ tΡuρ $ uΖn= ÷δ r&   ) ۶۵/ یوسف(  
  .»و ما خانوادة خود را آذوقه بدهيم«

زيرا آذوقة مؤمنين نزد اوست و آنان را آذوقة علمي  :و در روايتي ديگر فرمود
  1.دهد مي

اطّالع بوده، زيرا به اتّفاق و  ترديد جاعل اين روايت هم از لغت و هم ازتاريخ بي بي
است نه از ) همزه، ميم، راء(، مشتقّ از در أميرالمؤمنين» أمير«لغت لفظ  اهلاجماع 

دانسته و محال است كه چنين  و قطعاً امام اين موضوع را مي) ميم، ياء، راء(مادة 
دانست كه  بود و مي ، با تاريخ آشنا مياهلعالوه بر اين اگر جاعل ج. جوابي داده باشد

روايتي  عمر، اميرالمؤمنين خوانده شده است، از جعل چنين پيش از حضرت علي
   :»كتاب العقل و الجهل«اينك بپردازيم به روايت بعدي ! شد منصرف مي

كه ديگر  2كذّاب است» سهل بن زياد«يكي از روات اين حديث  -22حديث  *
كه به سبب اشكاالت موجود در  –اما پذيرش متن حديث . نيازمند معرّفي نيست

مانعي ندارد، زيرا موافق  -دادتوان با اطمينان صدور آن را به امام نسبت  سندش نمي
اين روايت به عنوان حجت ظاهري فقط انبياء را ذكر كرده، كتاب . قرآن كريم است

و حجت ظاهري ديگري ) 165/ النساء (فرمايد پس از انبياء حجتي نيست  خدا نيز مي
داشت كتاب الهي از معرّفي آن چنانچه حجت ظاهري ديگري وجود مي  نفرموده وبيان 

                                                           
 .، حديث سوم412، ص 1اصول كافي، ج  -1
 .كتاب حاضر 60ك، صفحه . ر -2
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روايت دوازدهم همين باب را  15قرآن و همچنين اين حديث بند طبعاً . كرد نمي ابا
كنند، زيرا در آنجا، به عنوان حجت ظاهري، عالوه بر انبياء، ائمه را نيز افزوده  تأييد نمي

را روات، به حديث مذكور » ائمه«است كه موافق با قرآن كريم نيست و شايد لفظ 
  .افزوده باشند

پرسيم  مي. است» مرسل«كليني خود اعتراف كرده كه اين حديث  -23حديث  *
اما ! اي؟ ضعيف و مرسل را در كتاب اصول خود، جمع آوري كرده احاديثچرا شما 

» چنانچه خردش از نور تأييد شود »فإذا كان تأييد عقله من النور«در متن حديث، جملة 
اول و  احاديثبه نقل كليني در  تأييد عقل از نور يعني چه؟ مگر بنا. محل تأمل است

از  –عقل افضل و محبوبتر و واالتر از هر چيز ... يازده و دوازده و بيست و شش و 
نيست؟ پس  »اول ما خلق اهللا«نيست؟ مگر بنا به برخي روايات عقل،  –جمله نور 

تواند آن را تأييد كند؟ آيا كليني روايات خود را  چگونه نور كه مادن آن است مي
  .اموش كرده استفر

اين حديث نيز به لحاظ متن و سند، در حكم حديث بيست و دوم  -24حديث  *
  .همين باب است

و » 1معلي بن محمد«از سه راوي اول اين حديث، با دو تن يعني  -25حديث  *
اما پيش از آشنايي با اولين راوي يعني حسين بن محمد . ايم آشنا شده» 2حسن وشّاء«

م است خوانندة محترم از اين موضوع مطّلع باشد كه بنا بدانچه در مقدمة األشعري الز
برخي از اين افراد مورد اعتماد . 3اند تن گفته 36بينيم مشايخ كليني را  مي» كافي«

كنند و  دارند و يا از ضعفاء روايت مي  نيستند، زيرا يا خود ضعيف اند و انحراف عقيده
ثقه نيستند از قبيل محمد بن جعفر بن محمد بن عون  اند و به هر حال الحال يا مجهول

                                                           
 .كتاب حاضر 120ك، صفحه . ر -1
 .به بعد از همين كتاب 121ك، به صفحه . ر -2
 .به بعد 20، ص 1ل كافي، ج ك مقدمه اصو. ر -3
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و سهل  3و احمد بن مهران 2و علي بن عبداهللا بن محمد بن عاصم الخديجي 1األسدي
و الحسن بن الفضل بن يزيد اليماني و  5و حسين بن علي العلوي 4بن زياداالدمي

دود براي كليني ، برخي ديگر نيز فقط چند حديث مع...احمد بن عبداهللا بن اميه و 
اما در اين ميان چند تن وجود دارند كه كليني از ايشان، بيش از سايرين . اند نقل كرده
توان گفت قسمت اعظم روايات كافي از منقوالت آنان تشكيل  خذ كرده و مياحديث 

و علي بن ابراهيم بن هاشم  6اند محمد بن يحيي العطار شده است كه از آن جمله
دانيم  ايم، و مي شان را بيان كردهاحاديثالً آنها را معرّفي نموده و كيفيت كه ما قب 7القمي

و ! كه بسياري از روايات تحريف قرآن را علي بن ابراهيم براي كليني نقل كرده است
اي از آن را به  دانيم كه در تفسير منسوب به او نيز عجايبي منقول است كه شمه مي

اي از منقوالت عجيب وي را ذكر  اينجا نيز نمونه ايم و در هنگام معرّفي وي آورده
كسي كه از ما ياد كند و يا از ما ياد « :فرمود كنيم، بنا به نقل وي امام صادق مي

                                                           
 .كتاب حاضر 332در مورد او رجوع كنيد به صفحه  -1
كه او را فاسدالمذهب و ضعيف دانسته و ) 203ص (» رجال نجاشي«درباره او رجوع كنيد به كتاب  -2

 .آميزي عظيمي صورت گرفته است يكي از تأليفات او را كتابي ملعون معرّفي كرده كه در آن دروغ
غضائري به ضعف او تصريح فرموه، . و از ضعفاست» ابن خانبه»معروف به » ابن مهران«ر از او غي -3

شايد كليني روايات او را به نحو و جاده از كتابخانه شيخ نابيناي : نويسد استاد بهبودي درباره او مي
ان بن كه ممكن است همان احمد بن هر - » ابن مهران«. خويش علي بن اراهيم قمي نقل كرده باشد

كذّاب » ابي سمينه محمد بن علي«حديث از  52 –باشد .  ه 284خالد اصفهاني يزدي، متوفّي به سال 
) 113معرفة الحديث، ص . (كند كه كتابي مجعول دارد روايت مي» عبدالعظيم بن عبداهللا الحسني«و 

 .كافي، منقول از اوست 165تعدادي از روايات موهم تحريف قرآن در باب 
 .همين كتاب 60شناخت او رجوع كنيد به صفحه براي  -4
 .چندان شناخته نيست -5
 .ايم كتاب حاضر معرّفي كرده 70او را در صفحه  -6
 .همين كتاب معرّفي شده است 84وي در صفحه  -7
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اي از چشمانش اشك جاري گردد خداوند گناهانش را گرچه  شود و به اندازة بال پشه
  !!آمرزد به قدر كف دريا باشد، مي

يه از آيات قرآن كريم و يا در يك أحتّي در يك » معروف الحسني«به قول استاد 
نيامده كه يك عمل از اعمال خير  –عليهم السالم  –حديث صحيح از پيامبر و ائمه 
  1!!شود گرچه به مقدار كف دريا و شن صحرا باشند موجب غفران تمامي گناهان مي

وي  ديثاحامحمد بن يحيي نيز از كساني است كه مؤلّف كافي بيش از سايرين، 
را نقل كرده و روايت زير نيز از مرويات اين جناب است و كليني آن را به عنوان 

   :كتابش ثبت كرده است 168باب  27حديث 
ابوطالب آن . پيامبر پس از والدت چند روز بدون شير ماند :فرمود امام صادق

ر حضرت را به سينة خويش گرفت و خداوند در پستانش شير جاري ساخت و پيامب
تا اينكه ابوطالب به حليمة سعديه برخورد و پيامبر را به !!! چند روز از شير او نوشيد

  2.او سپرد
أوال از روات اين حديث علي بن معلي مجهول و درست بن أبي منصور فردي 

علي بن أبي حمزة بطائني را از بنيانگذاران و بزرگان مذهب . است» واقفي«نادرست و 
، اين مذهب طمع مال دنيا و اختالس اموال حضرت كاظمدانند كه به  مي» وقف«

توجه كنيد كه شيخ جناب كليني يعني محمد بن يحيي از چه كساني . 3را بنيان نهاد
  4!!كرده است روايت نقل مي

جاري شود، در » ابوطالب«پرسيم چرا شير به جاي آنكه در پستان عمويش  ثانياً مي
نشد؟ ديگر آنكه اصوالً قبل از نبوت جاري » فاطمة بنت أسد«سينة همسرش 

                                                           
 .175الموضوعات في اآلثار و االخبار، هاشم معروف الحسني، ص  -1
 .اند ندانسته» صحيح«اين حديث را » رمحمد باق«هر دو  – 448، ص 1اصول كافي، ج  -2
 .همين كتاب 166براي شناخت او رجوع كنيد به صفحه  -3
از مرويات علي بن ابراهيم و محمد بن يحيي » روضه كافي«بد نيست بدانيد قسمت اعظم روايات  -4

 .است
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از آن مطّلع نشده است، » واقفي مذهب«يا » مجهول«اي كه كسي جز چند راوي  معجزه
اي دارد؟ واقعاً اگر چنين ماجرايي رخ داده بود، چرا خداوند متعال در قرآن  چه فايده

پيامبر به هاي رحمت خود بر  به عنوان يكي از نشانه –المثل در سورة الضّحي  في –
آن اشاره نفرموده است؟ چراابوطالب ويا ديگر طرفداران آن حضرت بعدها در مقابل 

از جانب حق متعال است، اشاره  قريش به اين واقعه كه نشانة مؤيدبودن پيامبر
هاشم شهرت نيافت و چرا در  نكردند؟ چرا اين موضوع بسيار عجيب در ميان بني

از آن ذكري ... و » السيره الحلبيه«يا » ابن هشامسيرة «كتب معتبر سير، از جمله 
  نيست؟

باري اين روايت به قدري رسواست كه حتّي مترجم بسيار متعصب كافي نيز نوشته 
بدين جهت توجيه و . اين روايت از لحاظ سند ضعيف و غيرقابل اعتماد است« :است

  1!»تأويل آن لزومي ندارد
روايت كرده كه آن  احكام از امام صادقديگر آنكه يكي از كساني كه در فروع 

حضرت به خدا قسم خورد و فرمود ماه رمضان هيچگاه كمتر از سي روز نخواهد بود، 
  2.همين جناب محمد بن يحيي است

اما سؤال مهم كه بايد به جد مورد توجه قرار گيرد اين است كه چرا علماي شيعه 
جواب واضح است زيرا به ! اند؟ يد كردهاين دو تن راتوثيق و از آنها تعريف و تمج

دانند كه جرح و تضعيف آن دو به معناي تضعيف چند هزار از روايات  خوبي مي
اي كه كليني فراهم آورده به باد خواهد  خواهد بود و بدين ترتيب سرمايه» كافي«

فروشان متعصب  رفت، بديهي است كه اين امر موافق طبع دكانداران مذهبي و خرافه
  .تنيس

يكي ديگر از مشايخ كليني كه به ناحق توثيق شده ابوعبداهللا حسين ابن محمد 
األشعري القمي است كه كليني به او اعتماد كرده و بسياري از اباطيل او را كه شبيه 

                                                           
 .339، ص 2ترجمه فارسي اصول كافي، انتشارات علميه اسالميه، ج  -1
 .، حديث سوم79اب الصيام، ص ، كت4كافي، ج  -2
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براي اطمينان از انحراف وي !! آورده است» كافي«افكار باطنيه و اسماعيليه است در 
 92را از نظر بگذرانيد و مالحظه كنيد كه از » كافي« 166و  165كافي است كه با ب

روايت باب بعدي، دو روايت از او نقل شده  9روايت و از  35حديث باب نخست، 
كافي همگي از مرويات همين  71و نيز روايت اول باب  70سه روايت باب . است

خير را ضعيف شمرده و جناب اآقاي اشعري است كه مجلسي هر چهار حديث 
  .ي نيز هيچ يك را صحيح ندانسته استبهبود

را نقل كند  1اين جناب حسين اشعري ابايي ندارد كه روايات كذّابي به نام سياري
اي كه ماية تعجب و سؤال است اينكه فقط اوست كه از فردي  و مهمتر از آن نكته

كه از ضعفاست، » معلّي بن محمد البصري«موسوم به » مضطرب الحديث و المذهب«
المثل از  في! است» اشعري«أباطيل او همين آقاي   كند، يعني در واقع مروج يت ميروا
حديث آن از قول  33كافي نقل كرده،  165در باب مفتضح » اشعري«حديثي كه  35

» اشعري«ترديد ماية طعن و موجب تضعيف  اين كار بي. است» معلّي ابن محمد«
  !!كنند توثيق مياست، ولي متأسفانه متعصبين مذهبي او را 

آوريم تا شاهد كالم ما باشد، نمونة  در اينجا سه روايت از او را به عنوان نمونه مي
كافي است كه حسين بن محمد االشعري و محمد بن  46اول روايت چهارم باب 

  دربارة آية  اند كه امام صادق يحيي العطّار يعني دو تن از شيوخ كليني نقل كرده
 ¬!uρ â™!$ oÿôœ F{$# 4©o_ ó¡çtø: $# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 (   ) ۱۸۰/ األعراف(  
  .»خداي را نامهاي نيكو است، او را بدان نامها بخوانيد«

به خدا سوگند، نامهاي نيكوي خدا مائيم كه خدا عملي را جز اينكه با  :فرموده
در واقع حديث فوق، عدم معرفت به !! 2پذيرد معرفت ما همراه باشد از بندگان نمي

  .مامت را مساوي كفر دانسته، زيرا با كفر نيز عملي پذيرفته نيستا
   :در حالي كه خداي تعالي در قرآن كريم نامهاي خود را معين فرموده، مثالً فرموده

                                                           
 .كتاب حاضر 119براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
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 È≅è% (#θãã÷Š$# ©!$# Íρr& (#θãã÷Š$# z⎯≈uΗ÷q§9$# ( $wƒr& $̈Β (#θããô‰s? ã&s#sù â™!$yϑó™F{$# 4©o_ó¡çtø:$#   
  )۱۱۰/ االسراء (  

بگو او را اهللا بخوانيد يا رحمان بخوانيد، هر يك را بخوانيد، اين نامهاي نيكو از آن «
  .»اوست

و » اهللا«كنيد در اين آيه معين فرموده كه نامهاي نيكوي الهي  چنانكه مالحظه مي
   :و نيز فرموده. است» رحمان«

 uθ èδ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª!$# ”Ï% ©!$# Iω tμ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ à7Î=yϑø9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# 

ãΝ≈ n= ¡¡9$# ß⎯ÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ú∅ Ïϑø‹yγ ßϑ ø9$# â“ƒ Í“ yèø9$# â‘$ ¬6 yfø9$# çÉi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 z⎯≈ ysö6 ß™ «!$# $ £ϑ tã 

šχθ à2Îô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª!$# ß,Î=≈ y‚ø9$# ä—Í‘$ t7ø9$# â‘ Èhθ |Á ßϑ ø9$# ( ã& s! â™!$ yϑó™F{$# 4©o_ó¡ßsø9$# 
  )۲۴-۲۲/ احلشر (  

نيست ] به حق[او رحمان و رحيم است، اوست خداوندي كه معبودي جز او «
اوست ملك قدوس سالم مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر، منزّه است از آنچه شريك 
وي سازند، اوست خداوند خالق پديدآورندة صورتگر، اين نامهاي نيكو از آن 

  .»اوست
  .ستاي نفرموده ا ولي به اسامي ائمه هيچ اشاره

اصوالً معقول است كه خداوند بفرمايد كه مرا به نام كساني كه هنوز اكثريت آنان 
» أحمد«و » محمد«ديگر آنكه خداوند در قرآن خود را ! اند، بخوانيد؟ والدت نيافته

 –ذكره ز ع –توان خداوند  ت، پس چگونه ميسخوانده ا» حميد«نخوانده ولي خود را 
يا » كاظم«توان خداوند متعال را  خواند؟ چگونه مي »دأحم«يا » دمحم«را با نام 

 پس چرا پيامبر چنين نكرد، چرا علي! خواند؟... و » مهدي«يا » تقي«يا » حسين«
» صحيفة سجاديه«در  العابدين و حضرت زين» صحيفة علويه«و » البالغه نهج«در 

صالً راوي فهميده كه چه بافته آيا ا! اند؟ الأقلّ براي تعليم أمت، حتّي يكبار چنين نكرده
  !دانند؟ است؟ آيا كليني و امثال او اسماء إلهي را توقيفي نمي
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ديگر آنكه اگر شرط پذيرش عمل، معرفت أئمه است، چرا خداوند در قرآن كه 
است هيچ اشارة واضحي به اين مطلب بسيار مهم نفرموده است تا بر » هدي للمتقين«

  أمت اتمام حجت شود؟
 امام باقر« :كافي است و متن آن چنين است 166ة دوم روايت هفتم باب نمون

را به عنوان پرچم و عالمتي ميان خود  حضرت علي –عزّوجلّ  –فرمود خداوند 
شناسد مؤمن است و هر كه او را انكار كند ] به امامت[و مردم قرار داد هر كه او را 

به مقام [هر كه چيزي را همراه او  كافر است و هر كه او را نشناسد، گمراه است و
واليت او را بياورد به بهشت وارد ] با خود[گمارد، مشرك است و هر كه ] وي
  1.»شود مي

يعني غير از  –نكتة مهم در اين دو حديث آن است كه عمل اكثريت جهان اسالم 
ان نزد خداوند متعال نامقبول و عدم قبول اعمال نيز موجب خسر -شيعيان اثني عشري

به همين . اند خروي است و آنان در شمار كفّار و مشركين و ضالّين محسوب شدها
دانم كه اين حديث و نظاير آن را با دعاي چهارم صحيفة سجاديه  سبب الزم مي

ارمغاني  هچ احاديثمقايسه كنيد تابهتر معلوم شود كه دوتن از شيوخ كليني با اينگونه 
اللهم و أصحاب « :فرمايد مي يد الساجدينحضرت س! اند براي مسلمين آورده

, خاصة الذين أحسنوا الصحابة و الذين أبلوا البالء احلسن فی نرصه و كانفوه و أرسعوا حممد
ة رساالته و فارقوا األزواج و  إلی وفادته و سابقوا إلی دعوته و استجابوا له حيث أسمعهم حجّ

أوصل إلی التاعني هلم ... بناء فی تثبيت نبوته و األوالد فی إظهار كلمته و قاتلوا اآلباء و األ
پروردگارا  »خيرجزاءك يقولون ربنا اغفر لنا و إلخواننا  الذين سبقونا باإليامن بإحسان الذين 
به ويژه آنان كه به نيكويي باحضرتش مصاحبت و همنشيني كردند و  ياران محمد

تافتند و در پذيرش دعوتش در ياوري او به خوبي از آزمايش برآمدند و به كمكش ش
بر يكديگر پيشي جستند و چون آن حضرت دليل رسالت خويش را بديشان شنوانيد، 
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استجابت نمودند و در راه آشكارساختن سخنش و پشتيباني از او، از همسران و 
و به ... فرزندان دوري گزيده و براي تثبيت نبوتش با پدران و پسران خود جنگيدند و 

گويند خداوندا ما و برادرانمان را  مي(اند و  كوكاري ايشان را پيروي كردهآنان كه با ني
عالوه بر اين . »بهترين پاداشت را برسان) *اند، بيامرز كه در ايمان بر ما پيشي جسته

 :چنانكه برادر محقّق و فاضل خيرخواه، جناب مصطفي حسيني طباطبائي نيزگفته است
سورة انعام  159رهان في تفسر القرآن در ذيل آية اهللا هاشم بحراني در كتاب الب تآي

   :آورده است بيت اهلحديث ذيل را از صادق 
أصلحک اهللا أرأيت من صام و صلّی و اجتنب املحارم  :عن زرارة قال قلت ألبی عبداهللا«

از زراره نقل  »إن اهللا يدخل أولئک اجلنة برمحته :و حسن ورعه ممّن اليعرف و الينصب? فقال
خدا كارت را نيكو گرداند، رأي تو  :عرض كردم كه گفت به حضرت صادقشده 

ورزد و روزه  با شما دشمني نمي شناسد اما نمي] شما را به امامت[دربارة كسي كه 
كند،  و از محرّمات اجتناب ورزيده و به خوبي تقوا پيشه مي گزارد يدارد و نماز م مي

. »ه رحمت خويش به بهشت درآوردهمانا خداوند آن گروه را ب :چيست؟ فرمود
كه » صفّين«جمل و «در مورد مقتولين سپاه خويش در جنگهاي  همچنين علي

الأقل اكثريت آنها شيعة اثني عشري نبوده و قبالً با خلفاي پيشين بيعت كرده بودند، 
به برادران ما كه خونشان در صفّين ريخت، زياني نرسيد كه امروز زنده ... « :فرمايد مي

نيستند كه اندوهگين شوند و آب تيرة غم بنوشند، به خدا سوگند كه ايشان خداي را 
مالقات كرده اند و خداوند پاداش كامل به ايشان عطا فرمود و پس از بيمناكي در دنيا، 

  1.»من آخرت جاي داداآنان را در سراي 

                                                           
رجوع كنيد به كتاب گرانقدر راهي به سوي وحدت اسالمي تأليف همچنين  – 182البالغه، خطبه  نهج -1

به بعد، مؤلّف عاليمقام در اين  176صفحه » حسيني طباطبائي مصطفي«استاد خيرخواه جناب 
كنم برادران و خواهران ايماني از مطالعه آن  موضوع مطالبي بس مفيد نگاشته است كه توصيه مي

 .غفلت نورزند
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پذيرفت، كه خليفة ثاني را به دامادي  پرسيم آيا علي در مورد روايت دوم مي
  !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  165حسين اشعري روايت چهاردهم باب  احاديثنمونة سوم از 
رة شريفة آل عمران گفته است، ة آية هفتم سوردربا جناب از قول امام صادق

  منظور از 
 ×M≈tƒ#u™ ìM≈ yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$#   ) ۷/ آل عمران(  
  .»اند اند كه اصل و اساس كتاب آنان آياتي محكم«

ديگر ] آيات[و  »و أخرمتشاهبات«و مراد از !! اميرالمؤمنين و ساير أئمه است
راوي ناخواسته آن دو را از آيات إلهي !! (است) شيخين(= فالن و فالن . »اند متشابه

فأما الذين «و مقصود از ) زند اند كه دزد ناشي به كاهدان مي بيهوده نگفته! شمره است
پيروان شيخين است و » و أما كساني كه در دلهاشان انحراف است » فی قلوهبم زيغ

اميرالمؤمنين و  »الراسخون فی العلم«كساني كه تحت واليت آن دو هستند و منظور از 
  1!!ساير ائمه است
راسخ در «و هم » آيات محكم«فرماييد كه در اين روايت، ائمه را هم  مالحظه مي

راسخون فی «در حالي كه ترديد نيست كه ! بافد دانسته و أصالً نفهميده كه چه مي» علم
لع است هستند قطعاً امم كه از آيات قرآن مطّ» آيات محكم«به هر حال غير از  »العلم

اند و  گويد بلكه راويان كذّاب جعليات خود را به امام نسبت داده چنين سخني نمي
  !كليني نيز ناشر اين خرافات شده است
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» روضة كافي« 356و  76و  75و  74عالوه بر اينها الزم است ذكر كنيم كه روايات 
ايم، كليني از  هبه عنوان نمونه اول تا چهارم ذكر كرد» و شاء«را كه در بخش معرّفي 

  1!نقل كرده است» حسين أشعري«همين آقاي 
آثار درست از امامان  »اآلثار الصحيحة عن الصادقني«هايي از  آري اين است نمونه

  !!كه مؤلّف در مقدمة كتابش وعده داده است» راستگو
كذّاب و فاسد المذهب، در سند » سهل بن زياد«به واسطة وجود  -26حديث  *

  .آن، ضعيف است
احمد بن «چنانكه مجلسي نيز گفته اين روايت مجهول است زيرا  -27حديث  *
وه بر اين اسحاق بن عمار نيز عال. شترك است بين ضعيف و غير ضعيفم» محمد

و حضرت موسي بن   دانسته را امام مي» عبداهللا أفطح«يعني . فطحي مذهب است
از  177در خبر هفتم باب جالب است كه كليني . را به امامت قبول نداشت جعفر

معجزه داشت و از دل مردم آگاه بود و از  چنين شخصي نقل كرده كه امام كاظم
شنيدم كه « :گويد اسحاق بن عمار گفته است كليني مي!! داد زمان مرگ مردم خبر مي

داند  مگر او مي :من در دل گفتم! حضرت كاظم زمان مرگ مردي را به خود وي گفت
اي مانند فرد خشمگين رو  حضرت با قيافه! ميرند؟ روانش چه وقت ميكه هر يك از پي

علم زمان مرگ و  (اي اسحاق؛ رشيد هجري علم منايا و باليا  :به من كرد و فرمود
. و امام سزاوارتر است كه آن را بداند. دانست را مي) شود بالهايي كه بر مردم نازل مي

اما عمر تو به پايان نزديك شده و تا خواهي بكن  اي اسحاق، هر چه مي :سپس فرمود
ات كمي پس از مرگت با يكديگر  ميري و برادران و اعضاي خانواده دو سال ديگر مي

كنند تا اينكه حتّي دشمن نيز آنان را مالمت  اختالف كرده و به يكديگر خيانت مي
فتم از ؟ گ]دانم كه من چگونه زمان مرگ سايرين را مي[پس اين بود در دل تو . كند مي

                                                           
 .به بعد همين كتاب 122ك، ص . ر -1
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مدتي پس از اين مجلس، اسحاق درگذشت و . كنم آنچه كه در دلم گذشت استغفار مي
  1.»اش فقير و محتاج اموال مردم شدند خانواده

   :فرمايد اما خداوند در قرآن كريم مي
  $ tΒ uρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî (   ) ۳۴/ لقمان(  
  .»آورد داند فردا چه به دست مي و كسي نمي«

   :فرمايد و مي
 ≅è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (   

  )۹/ األحقاف (  
  .»دانم با من و با شما چه خواهد شد بگو نمي) اي پيامبر(«

  .اند ايم أئمه علم غيب نداشته و چنانكه قبالً نيز گفته
ريف قرآن نيز معتقد بود و از جملة منقوالت اوست كه به تح» اسحاق«اين جناب 

   :فرموده آية شريفة امام صادق
 ô‰s)s9 öΝà2 u™!% ỳ Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒ Í•tã Ïμø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym 

Νà6ø‹n= tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘   ) ۱۲۸/ التوبه(  
لقد  :هكذا أنزل اهللا تبارک و تعالی« :ين نازل فرمودهبينيم خداوند چن را كه در قرآن مي

 ٢!!»جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا باملؤمنني رؤوف رحيم

                                                           
 .اند اينحديث را صحيح ندانسته» مدباقرمح«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
ن تعدد نزول وتنوع تعبير داشته و به صور گوناگون از جانب حق اند كه آيات قرآ بفريبند، مثالً گفته

اين . اند اظهار كرده –عليهم السالم  –متعال نزول يافته است كه برخي از آن صور نزول يافته را ائمه 
/ المائده (زيرا پيامبر به حكم آية تبليغ . سخن، ادعايي بالدليل بلكه سخني باطل و خالف قرآن است

بوده و به همين  كل ما أنزل اهللا إليهموظّف به تبليغ  –ه به هيچ وجه قيد و استثنايي ندارد ك –) 67
سوره اعراف و يا تتمه آيه  93و  79بينيم در قرآن كريم، آياتي از قبيل صدر آية  سبب است كه مي
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و حتي مجلسي اعتراف كرده كه بنا به داللت اين حديث مصحف أئمه در برخي از 
  !!است الفاظ با مصحفي كه در اختيار مسلمين هست تفاوت و اختالف داشته

اسحاق بن عمار از كساني است كه روايت كرده هر كه در طول هفته سورة 
  1.مرده است» ابولهب«را نخواند بر دين ) توحيد(اخالص 

اما آن كه تو مقداري از سخنت را « :اينك بپردازيم به متن روايت كه مي گويد
قلش عجين شده فهمد، او كسي است كه نطفة او با ع گويي و او همة كالمت را مي مي

سخنت برايم تكرار كن، او كسي  :گويد و آن كه چون با وي سخن بگويي، مي... است 
  !!»...شدن، عقل با او تركيب شده  است كه پس از بزرگ
شما را به خدا، . خواند كنيد صدر و ذيل روايت با قرآن نمي چنانكه مالحظه مي

ند كه بدانند عقل جسميت ندارد كه ا تأمل بفرماييد كه اين روات آن قدر درك نداشته
با نطفه عجين شود و اصوالً نطفه عقل ندارد و از سوي ديگر عقل و روح نيز پيش از 

شود و تركيب عقل در هنگام بزرگي نيز معني  خروج از بطن مادر در طفل انشاء مي
   :فرمايد از همين رو قرآن مي. ندارد
 ¢ΟèO $ uΖø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπs)n= tæ $ uΖø)n= y‚sù sπ s)n= yè ø9$# Zπ tóôÒ ãΒ $ uΖø)n= y‚sù sπ tó ôÒßϑ ø9$# $ Vϑ≈ sàÏã 

$ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9$# $ Vϑøtm: ¢ΟèO çμ≈ tΡù't±Σ r& $ ¸)ù= yz tyz#u™ 4 x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ômr& t⎦⎫É)Î=≈sƒø:$# 
  )۱۴/ املؤمنون (  

وشتي كرديم ه و خوني بسته گردانيديم و آنگاه علقه را پاره گقسپس نطفه را عل«
گوشت را استخوانها نموديم و آن استخوانها را به گوشت پوشانيديم،  پس آن پاره

                                                                                                                                                
اند  سانكه يك... سوره جاثيه و يا آيه سوم و پنجم سوره كافرون و  17سوره يونس وتتمه آيه  93

سوره شرح را كه جز در حرف  6و  5چون دوبار نال گرديده، پيامبر نيز دو بار گفته است و يا آيه 
از اين رو اگر آيات مذكور در اين روايات نيز . هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند دو بار گفته است» فاء«

خبر  مسلمين را از آنها بي كرد و از جانب حقّ نازل شده بود، قطعاً پيامبر آنها را نيز ابالغ مي
و امثال او بيايند و مردم را از شكل ديگر » اسحاق بن عمار«اي چون  گذاشت تا ضعفا و كذبه نمي

 .آيات مذكور باخبر سازند
 .كتاب حاضر 68براي مطالعه روايت مذكور رجوع كنيد به صفحه  -1
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و در او [خلقتي ديگر در او ايجاد كرديم ] كه ديگر حالت نطفه ندارد[پس آنگاه 
  .»كه با بركت است خدايي كه نيكوترين آفريننده است] روح و عقل انشاء كرديم

جهول شمرده، اما معلوم نيست چرا آقاي بهبودي با اينكه مجلسي اين حديث را م
  .كرد اي كاش ايشان به متن حديث نيز توجه مي! اين حديث را صحيح پنداشته است

به تصريح خود كليني مرفوع است و نيازي نيست ما چيزي  -28حديث  *
  .بگوييم
عالوه . نيز همچون حديث قبلي به اعتراف خود كليني مرفوع است -29حديث  *

به نام مفضل بن عمر نقل شده و لذا مجلسي نيز  تاين از يكي از ضعفاء و غال بر
  .حديث را ضعيف شمرده است

چنانكه در مجمع الرّجال آمده ابوعبداهللا مفضل بن عمر الجعفي را غضائري 
نجاشي و علّامة حلي . ش نوشته شوداحاديثجايز نيست كه  :تضعيف كرده و فرموده
وي خطابي بود يعني عقيده . اند شمرده تالمذهب و از غالنيز او را ضعيف و فاسد
را به عنوان پيامبر مبعوث » ابوالخطاب«فردي به نام  داشت كه حضرت صادق

ما دو ! اند متأسفانه كتب حديث شيعه، روايات چنين فردي را نقل كرده!! نموده است
   :آوريم نمونه از روايات وي را مي

يث سوم را از همين فرد منحرف نقل كرده كه كافي حد 52كليني در باب  - 1
زيرا . خواسته خدا را ستمگر معرّفي كند –نعوذ باهللا  –شود او جبري بوده و  معلوم مي

من خالق خير و شرّم و خوشا به حال كسي كه خوبي را با  :گويد خداوند فرمود مي
هر دو . 1دست او اجرا كنم و واي به حال كسي كه بدي را به دست او جاري سازم

البتّه مجلسي حديث را مجهول دانسته . اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمد باقر«
  .غالي در سند آن موجب ضعف روايت است» مفضّل«درحالي كه وجود 

گويد وقتي كه حسن بن زيد والي منصور عباسي خانة امام  مفضّل مي - 2
كوشد، قدم به ميان را آتش زد به جاي اينكه امام در اطفاء حريق ب صادق
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در . 1باشم مي من فرزند ابراهيم خليل :فرمود گذاشت و مي هاي آتش مي شعله

خود به ميان آتش نرفت بلكه او را به زور در آتش  حالي كه حضرت ابراهيم
رود و اين كار مخالف  ولي در اين حديث امام به ميل خود به ميان آتش مي. انداختند

زيرا اجتناب از . كند ه اسوة مؤمنين است چنين كاري نميعقل و قرآن است و امام ك
  .خطر چه براي امام و چه براي مأموم واجب است
توان به پيامبر ديگر نسبت داد تا چه  ثانياً معجزات يك پيامبر را بدون دليل نمي

  !رسد به غير پيامبر
اهللا بن اي داشت؟ زيرا هيچكس جز افراد ضعيفي چون عبد ثالثاً اين كار چه فايده

  !اند قاسم و مفضل بن عمر از آن خبر نداده
  .كند نازند و طبعاً امام نيز چنين كاري نمي رابعاً بزرگان به آباء و اجداد خود نمي

حديثي است به قول كليني مرفوع، مجلسي نيز آن را مرسل دانسته  -30حديث  *
  .ديگر ما چه بگوييم. است
  .هول شمرده استاين حديث را نيز مجلسي مج -31حديث  *
در مورد راوي متّصل به امام آن كه . صحيح نيست احاديثاز  -32حديث  *

اند، اما چون  حسن بن جهم است بايد توجه داشت كه هر چند او را تضعيف نكرده
ناقل تعدادي از روايات اوست، » 2حسن بن علي بن فضّال«فرد منحرفي موسوم به 

 ةمعرفدر » بهبودي«عالوه بر اين، چنانكه آقاي . كرد توان به روايات مذكور اعتماد نمي
گويد، نجاشي تصريح كرده، روايات منقول در كتابي كه  مي) 242و  241ص ( احلديث

طبعاً همين اختالف موجود در نسخ كتاب دليل آن است . به نام اوست، اختالف دارد
شده، از اين رو كه نسخة اصلي ان محفوظ نمانده و دچار ازدياد و نقصان و تحريف 

ما در اينجا براي . شود، اطمينان كرد توان به كتاب مذكور و آنچه از آن نقل مي نمي
  :آوريم اي از منقوالتش را مي شناخت او نمونه

                                                           
 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمد باقر«هر دو  –وم ، حديث د473، ص 1اصول كافي، ج  -1
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گويد به امام  مي» حسن بن جهم«، 105در روايت چهارم باب » كليني«بنا به نقل 
شناخته و شبي را كه كشته اميرالمؤمنين محقّقاً قاتل خود را  :عرض كردم رضا
شناخت وحتّي هنگامي كه صيحة  رسيد مي شد و مكاني را كه در آنجا به قتل مي مي

چه خوب  :كلثوم گفت ها در پي دارد و أم اين فريادها، نوحه :مرغبايان را شنيد، فرمود
بود اگر امشب را در خانه نماز بگزاري و بفرمايي امشب ديگري بر مردم، نماز 

 -» ابن ملجم«دانست  همچنين آن شب حضرتش با آنكه مي! ا امامت كندجماعت ر
كرد و چنين كاري  كشد، بدون سالح رفت و آمد مي او را با شمشير مي –لعنه اهللا 

گويي اما آن حضرت خودش  چنين است كه مي :فرمود امام رضا. جايز نيست
  1!!چنين انتخاب كرد تا مقدرات خداوند عزوجل تحقّق يابد

موافق قرآن نيست و ما هرگز  –چنانكه خواهيم ديد  –أوالً اين كالم امام رضا 
  .پذيريم كه آن عزيز، كالمي ناموافق با قرآن بگويد نمي

با » مروج الخرافات و حارس البدع، محمدباقر مجلسي«البتّه الزم است بدانيد كه 
كرده ولي با اين حال اينكه بنا به قواعد علم الحديث ناگزير، به ضعف حديث اعتراف 

  2!!چنانكه عادت اوست درصدد توجيه روايت برآمده
فراموش = حير «لفظ » مخير شد= خير «گويد در بعضي نسخ به جاي لفظ  وي مي

اما پرواضح است كه لفظ دوم با متن حديث مناسب نيست ! آمده» كرد و غافل شد
اين فريادها،  :ابيان فرمودزيرا امام فراموش نكرده بود، چنانكه در مورد صيحة مرغ

ها در پي دارد و حتّي به قول شيخ مفيد و ابن شهر آشوب، شعري دربارة مرگ  نوحه
  !خواند و از منزل خارج شد

انبياء و أئمه با اينكه علم به غيب  :گويد بافد و مي مجلسي سپس وجه ديگري مي
لّف به اعتناء به علم اند اما مأمور و مك داشته واز جميع حوادث آينده مطّلع بوده

  !!اند خويش و استفادة از آن نبوده

                                                           
 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمد باقر«هر دو  – 259، ص 1اصول كافي، ج  -1
 .به بعد 122، ص 3، ج )طهران(مرآة العقول، دارالكتب االسالمية  -2



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  192
 

ترديد نيست كه اين قول مجلسي دليلي عليل و ادعايي بالدليل است، از اين رو 
ايد كه أنبياء و أئمه از عمل و  پرسيم به موجب كدام آيه يا حديث معتبر، دانسته مي

فرمايد اي پيامبر بگو  كريم كه مي زيرااين ادعا با قرآن! اعتنا به علم خويش معذوراند؟
اصوالً . موافق نيست) 188/ االعراف (كردم  داشتم از آن استفاده مي اگر علم غيب مي

علم غيب براي غير خدا ثابت نشده است بلكه خالف آن ظاهر و با تعاليم شريعت 
   :فرمايد خداوند مي. موافق است
 ≅è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ωÎ) ª!$# 4    ) ۶۵/ النمل(  
  .»داند مگر خدا بگو هر آن كسي كه در آسمانها و زمين است غيب نمي) اي پيامبر(«

   :فرمايد و نيز در مورد انسان مي
 $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘r& ßNθßϑs? 4 

¨β Î) ©!$# íΟŠÎ= tæ 7Î6 yz   ) ۳۴/ لقمان(  
داند كه در كدام  آورد و هيچ كس نمي داند كه فردا چه به دست مي هيچ كس نمي«

  .»همانا خداست كه داناي آگاه است. ميرد سرزمين مي
فهذا علم الغيب « :فرمايد نيز پس از قرائت اين آيه دربارة آن مي و حضرت علي

علم غيبي است ) اموري كه در آيه ذكر شده، همان(ين پس ا » الذی اليعلمه أحد إال اهللا
ما قبالً دربارة علم غيب ). 128البالغه، خطبة  نهج(» داند كه جز خدا احدي آن را نمي

  1.كنيم ايم و در اينجا تكرار نمي سخن گفته
نيز مخالف  با كالم خود أميرالمؤمنين» ابن جهم«جالب است كه اين حديث 

در جاي ديگر نيز آن حضرت نسبت به مگر خود اظهار  و. است چنانكه ذكر شد
أهيا الناس « :فرمايد شمارد و مي كند و آن را أمري مكنون و مخزون مي اطالعي مي بي

كم أطردت األيام  ,األجل مساق النفس و اهلرب منه موافاته. كل امرء الق ما يفرمنه فی فراره
اي مردمان، هر كه از  » هيهات علم خمزون. هأبحثها عن مكنون هذا األمر فأبی اهللا إال إخفائ
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] به سراي ديگر[جل زمان راندن جان اگريزد، با آن مالقات خواهد كرد كه  آنچه مي
مر اكردن آن است، چه بسا روزهايي كه از اين  است و فرار از آن، آمدن و مالقات

ه كاوش كردم أما خدا جز پوشيد] چگونگي شهادتم و زمان و مكان آن[مكنون 
البالغه خطبة  نهج(» ]براي خدا[داشتنش را نخواست هيهات كه علمي است اندوخته 

دانست كه با آن  خوردن باز آن حضرت به قطعيت نمي و حتّي پس از ضربت) 149
رود، زيرا پس از كلمات فوق كه آن را هنگام  ماند و از دنيا مي ضربت زنده نمي

اگر در اين  »الوطأة فی هذه املزلة فذاک إن تثبت« :فرمايد ضربت خوردن فرموده، مي
و . »پس آن خواسته و مطلوب است] سالمتي پيدا كنم[لغزشگاه جاي پا استوار باشد 

باقي ] پس از اين ضربت[اگر »إن أبق فأنا ولی دمی و إن أفن فالفناء ميعادی « :فرمايد نيز مي
» گاه من است بمانم، صاحب اختيار خون خود هستم و اگر مردم پس مرگ وعده

  ).23البالغه، بخش رسائل، شمارة  نهج(
ثانياً عالوه بر اين كه حفظ نفس و دفاع از خود واجب است، عدم تعاون بر إثم و 

كرد و اگر از قتل خود  عدوان نيز واجب است و امام قطعاً به چنين واجبي عمل مي
ابن «رتكاب عمل حرام مطّلع بود، الأقلّ از باب عدم تعاون بر إثم و عدوان، مانع از ا

چنانكه برادر . فرمود شد و أمت اسالم را از وجود خويش محروم نمي مي» ملجم
 :اند قام جناب سيدمصطفي حسيني طباطبائي متذكّر شدهمدانشمند ما، محقّق عالي

خواستند » منصور عباسي«ابوحنيفه فقيه مشهور و امام مذهب حنفي را در روزگار «
ابوحنيفه از نوشيدن آن . ه او دادند كه با زهر آميخته بودمسموم كنند و جامي ب
من در كشتن خود به كسي كمك  »الأعيل علی قتل نفسی « :خودداري ورزيد، گفت

قطعاً به عدم تعاون بر قتل خويش سزاوارتر از سايرين  و حضرت علي. »1كنم نمي
اشد أما از وقوع آن از اين رو قابل پذيرش نيست كه امام از قتل خويش با خبر ب. است

  2.ممانعت نكند
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ثالثاً گيرم امام از قتل خويش خبر داشت، اما مرغابيها چرا صيحه كردند؟ آيا آنها 
خواهد بگويد مرغابيان خانة  تلويحاً مي» ابن جهم«آيا ! هم از قتل امام مطّلع بودند؟

  !اند؟ بهره نبوده امام هم از علم غيب بي
كالم او معتقديم و چون صادقانه حضرت علي و  به هر حال ما چون به خدا و

ف قرآن اليم كه خهس را دوست داريم و مطمئنّ –عليهما السالم  –حضرت رضا 
  .گويند به چنين كسي اعتماد نداريم، گرچه روايتش در كافي آمده باشد نمي

ابن «اينك پس از آشنايي با راوي، بپردازيم به متن روايت سي و دوم همين باب، 
فرمود كسي كه عقل كامل ندارد،  گويد كه امام رضا در اين روايت مي »جهم

در حالي كه تقريباً از بديهيات است كه منظور از عقل در لسان ! مخاطب شرع نيست
از آن برخوردارند،  –بحمداهللا  –شرع همين عقل سليم و عرفي است كه اكثريت مردم 

...!! اد و صدرالدين و كانت و هگل و نه عقل كساني چون افالطون و بوعلي و ميردام
اگر 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 از اين . مرسل است -33حديث  *
  .اما متن آن با اسالم مخالفتي ندارد. نسبت داد صادق
راوي ديگر . ايم است كه با او آشنا شده» سهل بن زياد«از منقوالت  -34حديث  *

حلّي و ممقاني و ساير علماي رجال اورا  عّالمةآن عبيداهللا الدهقان است كه نجاشي و 
اين حديث داراي سه بخش است كه فقط بخش اول آن در جلد . اند ضعيف شمرده

را فاقد ) ب(و ) الف(ي دو بخش شرح شده و احتماالً نسخة مجلس» مرآه العقول«اول 
) 96، ص 1ج (مرآه العقولبوده فلذا به شرح آنها نپرداخته است و چنانكه در حاشية 

  .اند ، فاقد دو بخش اخير بوده»كافي«آمده اكثر نسخ 
پردازيم به نخستين باب  پايان يافت و اينك مي» العقل و الجهل«بدين ترتيب كتاب 

  .العلم كتاب بعدي موسوم به كتاب فضل
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  باب فرض العلم و وجوب طلبه و احلثّ علیه - ۲

داشتن تعليم و تعلم در اسالم و تأكيد پيامبر و بزرگان دين بر  فضيلت علم و ثواب
هميت علم و دانش و تشويق مردم به كسب علم، بر هيچ منصفي پوشيده نيست و ا

ض و تحريك نكرده هيچ ديني و آييني به اندازة اسالم، مردم را به كسب علم، تحري
كنيم و از آن و چند باب  لذا در روايات اين باب و ابواب مشابه دقّت بسيار نمي. است

گذريم، گرچه به سبب اشكاالت موجود در اسناد روايات،  پس از آن، به اختصار مي
  .توان با اطمينان صدور آنها را به بزرگان دين نسبت داد نمي

شده كه مجلسي هيچ يك را صحيح ندانسته و روايت نقل  9بدان كه در اين باب 
ما نيز در . آقاي بهبودي فقط روايت دوم و هشتم را در صحيح الكافي آورده است

 :فرمود روايت شده كه امام صادق. كنيم اينجا ترجمة حديث هشتم را ذكر مي
  .ها بزنم تا فقيه و عالم شوند دوست دارم اصحابم را تازيانه

  فضله و فضل العلماءالعلم و  ةباب صف - ۳

الحديث، مجلسي فقط  حديث مذكور است كه بنا به قواعد علم 9در اين باب 
در مورد روايت . اند روايت هشتم و جناب بهبودي فقط روايت نهم را صحيح دانسته

شود كه  شناخته نيست و همين امر سبب مي» سعدان بن مسلم«گوييم با اينكه  نهم مي
به » معاويه بن عمار«و با اينكه راوي ديگر حديث محسوب شود » مجهول«حديث 

مذهب مستقيمي نداشته و ) ابن داوود و عقيقي(قول دو تن از علماي رجال 
  !العقل بوده است، ولي جناب بهبودي اين روايت را پذيرفته است ضعيف

= إن األنبياء لم يورثوا درهما والدينارا « :گويد در مورد حديث دوم اين باب كه مي
در بررسي حديث اول باب پنجم سخن » انا پيامبران درهم و دينار ارث ننهادندهم

  .خواهيم گفت، بدانجا مراجعه شود
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محمد «يكي از روات آن . اند صحيح ندانسته» محمدباقر«را هر دو  -6حديث  *
اند و  است كه غضائري و علّامة حلّي و سايرين او را ضعيف شمرده» بن حسان
ادريس بن «كند، چنين كسي روايت كرده از  الباً از ضعفاء نقل ميگويد غ نجاشي مي

كه او نيز مهمل است و » ابي اسحاق الكندي«كه مهمل است و او نقل كرده از » حسن
شما را به خدا بنگريد به !! كه او نيز مجهول است» بشيرالدهان«او روايت كرده از 

گويد اي  از شيعيان است، مي كتاب كليني كه مورد احترام و اتّكاء ميليونها تن
مسلمانان ضعيفي از مهملي و او از مهملي ديگر و او از مرد مجهولي به نقل از 

ساختن مسلمين به  اند كه فقط براي ايجاد تفرقه و بدبين خبري برايتان آورده امام
ضاللت شمرده و  اهلزيرا امام در اين حديث غيرشيعه را !! آيد يكديگر به كار مي

اي به آنان محتاج شود او را  اگر شيعه »فإذا احتاج إليهم أدخلوه فی باب ضاللتهم« :فرموده
  !!»كنند از در گمراهي خويش وارد مي

كه متأسفانه نظايرش دركتب روايي ما كم نيست از جمله  –امثال اينگونه روايات 
ران سبب شده چنان حالتي ميان براد – 1...جلد اول كافي و  437حديث هفتم صفحة 

المثل ميرزا محمد باقر خوانساري مؤلّف كتاب روضات  مسلمان ايجاد شود كه في
الجنّات في احوال العلماء و السادات كه از مشاهير علماي شيعه و از اعالم و آيات 

مر اين مرد كه ااز جمله « :نويسد مي» خواجه نصيرالدين طوسي«ايشان است در احوال 
كه خود را وزير سلطان محتشم نمود و در مملكت معروف و مشهور است اين است 

كه از بزرگترين سالطين تتار و اتراك مغول بود، ... محروسة ايران به هالكوخان 
پيوست و در موكب سلطان مؤيد، با كمال شوق و استعداد آمدند به طرف دارالسالم 

كردن  خاموش بغداد براي ارشاد بندگان خدا و اصالح بالد و قطع رشتة ظلم و فساد و
العباس و قتل عام اتباع آنان، تا اينكه جاري كرد  جورنسناس و هالكت دائرة ملك بني

از خون آن كثيفان مانند نهرها و جاري گرديد در آب دجله و از آنجا تا جهنّم 
خوانندة عزيز ) 578روضات الجنّات ص (» ...دارالبوار و جايگاه أشقياء و اشرار 

                                                           
 .ايم كتاب حاضر آورده 136و  135حديث مذكور را در صفحه  -1
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عالم نما، تأمل كن و بنگر او در كتابش هجوم كفّار مغول و تاتار اندكي در عبارت اين 
و اعتراف نموده كه اين به اصطالح  1شمرده» اصالح بالد«و » ارشاد عباد«را به بغداد 

به قتل عام مسلمين در مركز جهان اسالم منجر شده و ابايي ندارد كه دربارة » ارشاد«
  2!زهي عداوت و حماقت!! م دارالبوار رفتند؟به جهنّ :قتل عام وحشيانة مسلمين بگويد

سنّت را  اهليكي از اعقاب همين مرد، امام جماعت مسجدي در تهران است و 
  !!داند؟ نجس مي

 گر مسلماني همين است كه اينان دارند
  

 !!نه دگر واي به گبر است و نه برترسـايي  
  

  باب أصناف الّناس - ۴

ه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح اين باب چهار عدد است ك احاديثتعداد 
  .گويد ظاهراً حديث چهارم صحيح است نداسته اما مجلسي مي

حديث دوم و چهارم با هم شباهت دارند و مضمونشان برخالف اصل تقليد است 
 -3متعلّم،  -2عالم،  -1 :مردم را به سه دسته تقسيم نموده زيرا از قول امام صادق

است كه به دنبال هر بادي » غثاء«نه عالم است و نه متعلّم، بنابراين مقلّد كه  3!.*غثاء
  !رود مي

كند، با دليل  بدان كه فرق متعلّم با مقلّد آن است كه متعلّم هر چه از معلّم أخذ مي
  .پذيرد كند و مي و برهان است، ولي مقلّد بدون دليل و مدرك أخذ مي

اند، مردم را  ه پيرو كلينيتعجب است كه با وجود اينگونه روايات، علماي شيعه ك
  !بودن نگه دارند؟»غثاء«خواهند مردم را در حالت  آيا مي! دارند به تقليد وامي

                                                           
بستند و براي  را در مسجد مي فرهنگ بودند كه اسبان خويش 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» ثاءغ«كف و خاشا و كثافت روي آب را  - *



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  198
 

  باب ثواب العاِلم و املتعلِّم - ۵

در اين باب شش حديث آمده كه مجلسي روايت دوم و چهارم و استاد بهبودي 
مين سند روايت اول البتّه مجلسي دربارة دو. فقط روايت دوم را صحيح دانسته است

  .گويد كمتر از صحيح نيست مي
اين حديث به لحاظ متن همچون حديث دوم باب سوم مخالف  -1حديث  *

با ساير مسلمين » فدك«مذهب شيعه است زيرا علماي شيعه براي اينكه در موضوع 
برد، چه دينار  از پدرش ارث مي گويند كه حضرت فاطمة زهراء اختالف كنند، مي

در حالي كه اين روايت . هم باشد و چه اساس البيت و چه چيزهاي ديگرو در
گويد كه انبياء مال دنيا از جمله  برخالف ادعاي آنان و مشابه حديث دوم باب سوم مي

شود چون اين روايت مؤيد ادعاي علماي ما  معلوم مي. گذارند درهم و دينار ارث نمي
  !آورند د نمينيست، به آن توجه نكرده و به روي خو

براي مزيد اطّالع خوانندگان عزيز، پس از معرّفي روايت دوم اين باب و قبل از 
  .ان شاء اهللا تعالیپرداختن به باب ششم، مسألة فدك را به اجمال بيان مي كنيم، 

اند و متن آن نيز بسيار خوب و  صحيح دانسته» محمد باقر«را هر دو  -2حديث  *
  .سالم عزيز استكامالً موافق تعاليم ا

چنانكه در سطور باال گفته شد پيش از بررسي باب بعدي، مختصراً در مسألة 
كه تا مدينه تقريباً چهار » حجاز«اي بود در  كنيم، بدان كه فدك دهكده تأمل مي» فدك«

چنين جايي . كيلومتر فاصله داشت و اهالي آنجا، آن را به عنوان صلح واگذار كردند
دولتي است كه در اختيار زمامدار مسلمين خواهد بود تا آن را  جات در حكم خالصه

اين صلح در سال هفتم هجري و پس از فتح خيبر . به مصرف مصالح مسلمين برساند
 در اين قريه، چشمة آب و درختان خرما وجود داشت و رسول خدا. انجام گرفت

چنانكه خدا . كرد مي و مصالح عامه» ابن السبيل«منافع آن را صرف افراد مستحقّ و 
   :فرموده
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  )۷/ احلشر (  

ها، عائد رسول خويش  اين قريه اهل] از زمين و اموال 1*به صورت فيء[چه خدا آن«
و يتيمان و مساكين ] وي[گرداند، از آن خداست واز آن پيامبر و از آن خويشاوندان

  .»ت به دست نگرددسماندگان است تا ميان توانگران شما د و در راه
. عمل كرد رسول خدامانند » فدك«ابوبكر نيز در زمان خالفت خود، دربارة 

طالب و عمويش عباس را متولّي  بياچون عمر به خالفت رسيد، حضرت علي بن 
» فدك«اتّفاقاً در توليت ومديريت . آنجا قرار داد تا به مصارف مذكور در قرآن برسانند

نظر واقع شد و شكايت نزد خليفه بردند،  ميان حضرت علي و عمويش عباس اختالف
حكم نكرد و كار را به خودشان واگذاشت تا بين خود اصالح نمايند او ميانشان اام .

بود، طبعاً دادن  داشت كه از تصرّف غير در آن ناراضي مي مالك حقيقي مي» فدك«اگر 
سرپرستي و توليت چنين ملكي را  منافع آن به سايرين جايز نبود و هرگز علي

  .فرمود پذيرفت و به هيچ وجه تعاون بر إثم نمي نمي
كه » عمر بن عبدالعزيز«مروان افتاد تا زمان  بعدها توليت آن به دست مروان و بني

در سال . مانند خلفاي راشدين عمل كرد» فدك«او در زمان خالفت خويش، در مورد 
بسپارند، پس از  مر كرد آن را به دست اوالد حضرت فاطمهامأمون عباسي .  ه 210

و  ن الحسينبيحيي بن الحسين بن زيد بن علي را به محمد بن » فدك«فرمان او، 
تسليم كردند و مدتها در توليت  محمد بن عبداهللا بن الحسين بن علي بن الحسين

ايشان بود تا اينكه اوالد آن دو در زمان متوكّل عباسي در ادارة آنجا با يكديگر اختالف 
شد، زير  نحوه كه سابقاً اداره ميكردند، متوكّل نيز امر كرد تا آن را رد كنند و به همان 

نظر زمامدار مسلمين، منافع آن توزيع شود و افراد ديگر، أعم از فاطمي و غيرفاطمي، 
  .متولّي آن نباشند

                                                           
 .في مال يا زميني را گويند كه بدون قتال به مسلمين واگذار شود و در اختيار آنان قرار گيرد - *
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راكه ارث حضرت » فدك« سبايد دانست كه فرقة اماميه مدعي است كه ابوبكر
ما « :رموده استكه ف اكرم  بوده، منع كرد و متوسل شد به روايت رسول  فاطمه

كنند كه اين  شيعيان ادعا مي. »گذاريم، آنچه بگذاريم صدقه است گروه انبياء ارث نمي
   :زيرا خداي تعالي فرموده!! روايت موافق قرآن نيست

 ÞΟä3ŠÏ¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r& (   ) ۱۱/ النساء(  
  .»كند خدا دربارة فرزندانتان سفارش مي«

  :همچنين فرموده. امل رسول خدا نيز هستو اين كالم عام و ش
 ŷ Í‘ uρ uρ ß⎯≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ…ãρ#yŠ (   ) ۱۶/ النمل(  
  .»سليمان از داوود ميراث برد«

   :فرموده و از قول حضرت زكريا
 ó=yγ sù ’ Í< ⎯ÏΒ šΡà$ ©! $ wŠÏ9uρ ∩∈∪ ©Í_ èO Ìtƒ ß^Ìtƒ uρ ô⎯ÏΒ ÉΑ#u™ z>θà)÷è tƒ (  ) ۶-۵/ مریم(  
  .»فرما كه از من و از آل يعقوب ميراث برد مرا فرزندي عطا«
  .شود نيز عام است و شامل همه چيز مي» ارث«

ما ارث «فرموده  اكرم  البته اين ادعا صحيح نيست زيرا، أوال روايتي كه رسول 
  .سنّت نقل شده و هم در كتب شيعيان آمده است اهل طهم توس» گذاريم نمي

مال اوست و از آن استفادة شخصي نكرد » فدك«مدعي نشد كه  سثانياً ابوبكر
اي است براي مستحقّين، مانند زمينهاي خالصه كه  صدقه بلكه گفت تركة رسول اهللا

متعلّق به شخص زمامدار و ملك او نيست بلكه بايد با نظارت او صرف مصالح أمت 
  .شود

با و يا  كيعني با دختر خويش، عائشه با زوجات رسول خدا سثالثاً ابوبكر
بود و يا ساير همسران پيامبر كه عداوتي نداشت كه همه   سكه دختر عمر كحفصه
» فدك«شود سوءنيتي در كار نبوده بلكه  پس معلوم مي. محروم كرد» فدك«را از 

صحابة رسول خدا از . ارث برد به توان خالصه و حقّ تمام مسلمين بوده و آن را نمي
 مهمتر اينكه چون اميرالمؤمنين. گفتندنيز چيزي ن... و ابوذر و  جمله علي
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و آن را  متصدي خالفت شد، فدك را تقسيم نكرد و مصرفي را كه داشت تغيير نداد
در نياورد، در حالي كه واجب بود در زمان بسط يد،  به ملكيت ورثة حضرت زهرا

  .مال را به صاحب مال و يا وراث او رد كند
به » فدك«اند  گويند زيرا از طرفي گفته مي رابعاً شيعيان در اين قضيه تناقض

اند حضرت فاطمه به ابوبكر فرمود  حضرت فاطمه ارث رسيده و از سوي ديگر گفته
آن را به  بايد پرسيد اگر رسول خدا! را به او بخشيده است» فدك«پدرش 
بخشيده بود در اين صورت از اموال پيامبر خارج است و ديگر مشمول  فاطمه

باطل » فدك«گويند ارث بوده، پس ادعاي بخشيدن  نخواهد بود و اگر ميعنوان ارث 
پس . آن سهم خواهند داشت بودن، زنان پيامبر نيز از البته در صورت ارث. خواهد بود

  .چرا آنان اعتراضي نكردند و سهم خود را نخواستند
بوده است زيرا  توان گفت كه اين هبه در مرض موت رسول خدا همچنين نمي

ن پيامبر أجلّ از آن است كه در روزهاي آخر عمر، براي وارثي بيش از سهمش شأ
  .شود وصيت كند وخالفت نيست كه هبة غيرمقبوضه با وفات واهب، باطل و بالاثر مي

اما اگر بگوييم كه اين هبه قبالً صورت گرفته، در اين صورت بايد كه در يد 
در حالي كه در ! بودند مطّلع ميداشت و ديگران هم از آن  حضرت فاطمه قرار مي

  .شود تاريخ قطعي اثري از اطّالع و اعتراض سايرين، مالحظه نمي
تسليم نكرد  را به حضرت زهرا» فدك« سشود كه چون ابوبكر خامساً ادعا مي

آن حضرت قسم خورد كه با او سخن نگويد تا اينكه پدرش را مالقات، و از او نزد 
  !پدر شكايت كند
نيست زيرا او بهتر از ديگران  ن اليق مقام واالي حضرت فاطمهامااين سخ

شكوي فقط به سوي خدا است نه غيراو، خصوصاً در عالم و راي  دانست كه بث مي
از اين رو ممكن نيست كه ! دنيا كه فقط خدا مالك يوم دين ومرجع شكايت است

ادعاها راست  همين امر دليل است كه اين. چنين سخن بگويد اكرم  دخت پيامبر 
   :گويد حتّي در همين دنيا، مي خواهيم كه حضرت يعقوب در قرآن مي. نيست
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 $ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ä3ô©r& ©Éo\t/ þ’ ÎΤ÷“ ãmuρ ’ n<Î) «!$#   ) ۸۶/ یوسف(  
  .»دارم همانا من شكايت غم و اندوه خود را فقط به سوي خدا عرضه مي«

د و إليک املشتكی و اللهم لک احلم« :نيز آمده است در دعاي حضرت موسي
پروردگارا ستايش تنها تو راست و » أنت املستعان و بک املستغاث و عليک التكالن

شود و  شكاست به سوي توست واز تو ياري خواسته شود و به درگاه تو استغاثه مي
  .»توّكل بر توست

يافته بود كه ماهها  در دامن پدري پرورش –عليها السالم  –سادساً حضرت فاطمه 
خاست و  گذشت و از خانة پدر، دودي كه نشانة طبخ غذاست به آسمان برنمي مي

رفت زرهش در گرو كسي بود كه به آن حضرت چند درهم وام  روزي كه از دنيا مي
فرزند مادري بود كه تمامي ثروت خويش را در راه  حضرت زهرا. داده بود

ي بود كه شوهرش ا آن حضرت بانوي خانه. خدمت به اسالم به پاي شوهرش ريخت
حضرت فاطمه چنان ! نمود چاهها حفر كرده و آنها را وقف مسلمين مي علي
اي براي كمك و معاونت كارهاي منزل  ت شده بود كه وقتي از پدرش خادمهبيتر

خواست، پدر بزرگوارش نپذيرفت ودر عوض تسبيح معروف به تسبيحات حضرت 
سنّت و  اهلاست و در كتب زهرا را به وي آموخت، چنانكه حديث آن معروف 

پيامبر حتّي . شود ديده مي» من اليحضره الفقيه«همچنين در كتب شيعه از جمله در 
پسنديد كه دخترش اندك توجهي به زر و زيور دنيا نشان دهد و چون ديد  نمي

اي رنگين آويخته و در گردن، گردنبند و به پاي فرزندانش خلخال دارد،  دخترش پرده
 –فرمود تا اينكه آن حضرت تمام آنها را برداشت و به دست حسنين از او اعراض 
تقديم دارند، پيامبر نيز آنها را پذيرفت و در راه  داد تا به رسول اهللا –عليهما السالم 
  .خدا انفاق كرد

را » فدك«با توجه به شخصيت حضرت فاطمه، حتّي اگر ادعاي بالدليل كساني كه 
توان باور كرد كه چنين شخصيت وارستة  بپذيريم، آيا مي كنند، ملك وي قلمداد مي
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بايد صرف مصالح عموم مسلمين » فدك«گويد منافع  واالمقامي بشنود كه ابوبكر مي
  !شود و  او گذشت نفرموده و از سخن ابوبكر استقبال نكند؟

شيم اند، الزم است توجه داشته با اما در مورد آياتي كه مورد سوءاستفاده قرار داده
أوال آية ميراث به اتّفاق علما بر عموميت خويش باقي نيست و به چند مورد  :كه

  ... .تخصيص خورده است مانند تخصيص به عدم ارث فرزند كافر يا قاتل پدر و 
اسم جنس و داراي انواعي است از قبيل ارث مال، ارث ملك و » ارث«ثانياً لفظ 

يم نيز به معاني مختلف آمده است، از جمله در قرآن كر. سلطنت و ارث نبوت و غيره
   :، مانند»ارث علم و كتاب«به معناي 
 §ΝèO $ uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹$#   ) ۳۲/ الفاطر(  
  .»را به كساني كه ايشان را برگزيده بوديم به ميراث داديم] آسماني[آنگاه كتاب «

   :فرمايد كه مياست، چنان» ارث بهشت«و يا به معناي 
 y7ù=Ï?uρ èπ̈Ψpgø:$# û©ÉL©9$# $yδθßϑçGøOÍ‘ρé& $yϑÎ/ óΟçFΖä. šχθè=yϑ÷ès?   ) ۷۲/ الزخرف(  
  .»ايد اين است بهشتي كه به سبب كردارتان به ميراث برده«

   :فرمايد چنانكه مي» ارث زمين و مال«و يا 
 öΝä3rO u‘ ÷ρ r&uρ öΝåκyÎö‘ r& öΝèδ t≈ tƒ ÏŠuρ öΝçλm;≡uθ øΒ r&uρ   ) ۲۷/ األحزاب(  
  .»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  اي كه استشهاد كرده دومين و سومين آيه :ثالثاً

آشكار است كه معناي عرفي ومعمول » نمل«سورة  16و مؤيد نظر ماست، زيرا در آية 
اوالد ديگري  غير از حضرت سليمان مراد نيست، زيرا حضرت داوود» ارث«

واضح است . اند به معناي عرفي آن محروم نبوده» ارث«نيز داشت و قهراً آنان نيز از 
ي نهد از او كه اوالد أعم از نيكوكار و غيرنيكوكار هر دو در صورتي كه پدر مالي باق

برند، پس حضرت سليمان در ارث بدين معني ممتاز نبود و ذكر ارث بردنش  ارث مي
بدين معني كامالً بيهوده است، و متضمن مدح نيست اما آية مذكور در مقام مدح و 
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است » ارث نبوت«مندي از آن ممتاز است،  تمجيد اوست، پس ارثي كه سليمان به بهره
مور عمومي است و در ميان همگان مشترك است و ذكر اين امور كه از ا» ارث مال«نه 

كنيد كه ادعاي علماي ما از اين آيه به دست  مالحظه مي. از شأن قرآن به دور است
  .آيد نمي

نيز به هيچ وجه مؤيد ادعاي فوق نيست زيرا » مريم«آية پنجم و ششم سورة 
در حالي كه » آل يعقوب ميراث برد از من و از » يرثنی و يرث من آل يعقوب« :فرمايد مي

برد، اموال آنان را اوالد و  از آل يعقوب مال ارث نمي حضرت يحيي
نيز  پدرحضرت يحيي يعني حضرت زكريا. خويشاوندانشان ارث برده بودند

زيرا !! وارث نماند اموالي نداشت كه دعا كند خداوند به من وارثي عطا فرما كه مالم بي
ود كه مالي نيندوخته بود، عالوه بر اين چنانكه گفتيم ارث بردن مال وي نجاري زاهد ب

مالحظه . رود كه 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

  العلماء ةباب صف -۶

ث اول، دوم، سوم و چهارم و اينباب داراي هفت حديث است كه مجلسي حدي
  .استاد بهبودي فقط حديث اول و چهارم را صحيح دانسته است

  باب حق العامل - ۷

  .اين باب داراي يك حديث مرسل است
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  باب فقد العلماء - ۸

حديث كه مجلسي فقط حديث چهارم و آقاي  شاين باب مشتمل است بر ش
البتّه متن هر دوحديث مذكور،  بهبودي حديث اول و چهارم را صحيح دانسته است،

  .يكسان است و فقط سند آن دو تفاوت دارد
نقل شده، » ابن ابي عمير«سند آن مجهول است، گرچه چون از  - 2حديث  *

اما متن حديث و همچنين حديث سوم كه دربارة !! ؟1پذيرند غالباً حديث او را مي
رخنه و شكستي در  » ا شیثلم فی االسالم ثلمة اليسده« :گويد مرگ عالم مؤمن مي

و نيز محتواي حديث اول و . »كند شود كه چيزي آن را جبران نمي اسالم واقع مي
گويند  خوانان و مداحان ودكانداران مذهبي است كه مي چهارم معارض سخن روضه

اسالم زنده  –كه به نظر ما اعلم و اتقي وافقه زمانة خود بود  - با قتل امام حسين
اما اين ! باعث تقويت و ترويج اسالم شد رفت و خون سيدالشهداءشد و رونق گ

گويند با مرگ عالم رخنه و شكستي در اسالم پديد  برخالف ادعاي آنان مي احاديث
  .كند آيد كه چيزي آن را جبران نمي

  .به قول مجلسي حديث پنجم ضعيف و ششم مرسل است
  

                                                           
كرد و   و او بعدها از حافظه نقل مي) 41ص (عمير از بين رفت  ايم كه آثار مكتوب ابن ابي قبالً گفته -1

جز از » ابن أبي عمير«د اين قول كه ان برخي از علما نيز تصريح كرده. احتمال خطاي حافظه كم نيست
عالوه بر اين بايدبه ياد داشته باشيم كه او راوي حديثي است . دليل است كند ادعاي بي ثقات نقل نمي

گويد به  سوره نساء مي 34و نيز درباره آيه ! گويد ماه رمضان كمتر از سي روز نخواهد بود كه مي
فروع . (منهن إلي اجل مسمي فĤتوهن اجورهن فريضةفما استمتعتم به : صورت زير نازل شده است

 ).، حديث سوم449، ص 5كافي، ج 
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  العلماء و صحبتهم ةباب جمالس - ۹

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«نج حديث ذكر شده كه هر دو در اين باب پ
اند، اما مجلسي با اين كه اعتراف كرده حديث چهارم مجهول است ولي آن را  ندانسته

  !پذيرفته است

  باب سؤال العام و تذاکره -۱۰

حديث آمده است كه مجلسي حديث دوم و چهارم و بهبودي فقط  9در اين باب 
  .انسته استحديث دوم را صحيح د

  .متن روايت پنجم به بعد بسيار خوب و كامالً موافق تعاليم اسالم است

  باب بذل العلم -۱۱

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«اين باب چهار حديث داراست كه هر دو 
  .اند ندانسته
  .اول و دوم و سوم موافق اسالم است احاديثمتن 

اين حديث كه . 1منحرف است »علي بن ابراهيم«مرسل و راوي آن  - 4حديث  *
گويد حكمت را به نادانان نگوييد هم مخالف اسالم و هم مخالف سه روايت قبلي  مي

 »يا أهيا الذين آمنوا«و  »يا أهيا الناس«همين باب است، زيرا شرع در بيان حقايق خطابش 
ني است و هيچ مطلبي را از كسي حتّي افراد عنود و لدود، دريغ ندارد و حتّي به كسا

   :فرمايد كنند، مي كه از حق اعراض مي
 βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ö≅ à)sù öΝà6çGΡsŒ#u™ 4’ n?tã &™!#uθ y™   ) 2)۱۰۹/ األنبیاء  

                                                           
 .كتاب حاضر معرّفي شده است 132و  84وي در صفحه  -1
  : گويد اين بيت حافظ را كه مي -2
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  .»شما همگي را يكسان آگاه كردم :اگر رويگردان شدند بگو) اي پيامبر(پس «
يشتر با اسالم آشنا بوده است يا نه؟ زيرا ب» علي بن ابراهيم«دانم كه  واقعاً نمي

  .روايات او تناسبي با اسالم ندارد

  باب الّنهی عن القول بغیر علم -۱۲

روايت است كه مجلسي حديث دوم و سوم و ششم را صحيح  9اين باب حاوي 
شمرده و حديث پنجم را با اينكه به قول خودش مجهول است ولي به عنوان حديث 

و چهارم و پنجم و هشتم  آقاي بهبودي نيز حديث اول و سوم! صحيح پذيرفته است
و » موثّق«و حديث چهارم را » مجهول«حديث اول را مجلسي . را صحيح دانسته است

  .تسشمرده ا» حسن«هشتم را 
متن پنج حديث نخست اين باب بسيار خوب و كامالً با تعاليم شرع انور موافق 

  .است
. ستا –خصوصاً حديث چهارم  –متن آن برخالف دو حديث قبلي  -6حديث  *

اگر  :فرموده –شود  كه شامل عالم و غيرعالم مي –زيرا در آنجا امام به صورت عام 
مردي كه  :فرمايد اما در اين حديث مي. اهللا أعلم :دانيد بگوييد پاسخ سؤالي را نمي

دانيم اينگونه  ما نمي. دانم اهللا أعلم بلكه بگويد نمي :داند، نگويد جواب پرسشي را نمي
دانيم آيا كليني تضاد اين  دانند؟ و نمي و متضاد را چگونه حجت ميناموافق  اخبار
جالب است كه مجلسي خبر چهارم را موثّق و حديث ششم ! را درك كرده يا نه اخبار

  .را صحيح دانسته است

                                                                                                                                                
 با مدعي مگوييـد اسـرار عشـق و مسـتي

  

 خبـر بميـرد در رنـج خودپرسـتي     تا بـي  
  

  : ام يا بيت زير پاسخ گفته
 ــد ــا م ــقّب ــين ح ــد آئ ــتيعي بگويي  پرس

  

 مگذار تا بميرد در جهل و كفـر و مسـتي   
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از جانب » عبداهللا بن شبرمه الكوفي«مرسل است و يكي از روات آن  - 9حديث  *
آن را صحيح » محمدباقر«بوده است و هر دو منصور عباسي، قاضي سواد كوفه 

  .اند ندانسته

  باب من عمل بغیر علم -۱۳

  .اند هيچ يك از سه روايت اين باب را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو 

  باب استعمال العلم -۱۴

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  احاديثمتن . اند صحيح ندانسته

  .است

  باب املستأکل بعلمه و املباهی به -۱۵

هيچ يك از آنها را » محمدباقر«اين باب از شش حديث تشكيل شده كه هر دو 
اين باب بسيار خوب و كامالً موافق تعاليم شرع  احاديثمتن . اند صحيح ندانسته

  .است

  علی العاِلم و تشدید االمر علیهّجة احلباب لزوم  -١٦

اول و دوم را كه داراي يك  احاديثاين باب چهار حديث در بردارد كه مجلسي 
دانسته و آن را » حسن«و حديث سوم را » ضعيف«باشند و حديث چهارم را  سند مي

آقاي بهبودي نيز فقط روايت چهارم اين باب . به عنوان حديث صحيح پذيرفته است
  .آورده است» يح الكافيصح«را 
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دانسته، اما نظرش » حسن«چنانكه گفتيم مجلسي اين روايت را  - 3حديث  *
و طبعاً  1الحال است و توثيق نشده مجهول» علي بن ابراهيم«زيرا پدر . درست نيست

متن . شود، پسرش نيز به نظر ما غيرقابل اعتماد است حديث مجهول محسوب مي
! مقبول نيست» عالم«گويد در حال احتضار، توبة  مي حديث نيز پيراسته نيست زيرا

» بجهاله«به نظر ما راوي چون لفظ ! پرسيم مگر براي غير عالم توبة مقبول هست؟ مي
توبه نخواهد » عالم«توبه باشد، البد براي » اهلج«را در آيه ديده، پنداشته اگر براي 

تعاليم اسالمي برخالف فرهنگ ، در 2اما چنانكه عالمه محمدرضا مظفّر گفته است! بود
در برابر » جهل«نيست، بلكه در موارد بسياري » علم«هميشه در برابر » جهل«يوناني 

كسي را گويند كه با تأمل و » اهلج«است و » ...انديشي و  عقل و عاقبت«
  .كند واز أعمال بدعاقبت اباء ندارد انديشي عمل نمي عاقبت

   :در آية شريفة
 $ yϑ ¯ΡÎ) èπ t/öθ −G9$# ’ n?tã «!$# š⎥⎪Ï%©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ u™þθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO šχθ ç/θ çG tƒ ⎯ ÏΒ 

5=ƒ Ìs%   ) ۱۷/ الّنساء(  
كنند، آنگاه به  همانا توبة كساني بر خدا پذيرفته است كه به جهالت كردار بدي مي«

  .»كنند زودي توبه مي
  و يا آية 
 …çμ̄Ρr& ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑ tã öΝä3Ψ ÏΒ #L™þθ ß™ 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO z>$ s? .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰÷èt/ yxn=ô¹r&uρ …çμ̄Ρr'sù Ö‘θàxî 

ÒΟ‹Ïm§‘   ) ۵۴/ األنعام(  

                                                           
هايي را  چنانكه در صفحات پيشين همين كتاب نمونه –مخفي نماند با اينكه روايات اين پدر و پسر  -1

بسيار خراب و ناموجه است و هر كه رواياتشان را در اصول كافي مورد توجه  –ايد  مالحظه كرده
پسندان متعصب و  شود، اما برخي از خرافه ين حقيقت به وضوح تمام بر او ثابت ميقرار دهد ا

اند كه او باالتر از  سوء استفاده كرده و مدعي شده» ابراهيم بن هاشم«دكّانداران مذهبي از عدم توثيق 
ب!! آن است كه كسي او را تعديل و توثيق نمايد؟  .نعوذ باهللا من التّعصّ

 .به بعد 73، ص 2يخ محمدرضا المظفّر، ج اصول الفقه، ش -2
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همانا هر كه از شما كه به جهالت كردار بدي مرتكب شود و سپس توبه كرده و «
  .»كارش را اصالح كند، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است

منظور » جهل مطلق«...) و » وسفي«سورة  89و يا آية » نحل«سورة  119و يا آية (
فرمايد  و عالم را از هم جدا كند، بلكه آية شريفه مي اهلخواهد ج نيست و آيه نمي

شوند در  كساني كه از ناشايست بودن فعل خويش ناآگاه نيستند اما آن را مرتكب مي
دهند، اگر توبه و اصالح عمل  انديشي انجام مي واقع كاري ناسنجيده و خالف عاقبت

در آيات . شود ير نياندازند، توبة آنان پذيرفته ميخخويش را تا نزديك مرگ به تأ
رساند جهل و عدم اطّالع منظور  اي نيز بر اين مطلب هست كه مي شريفة فوق، قرينه
در حالي كه اگر » كنند به زودي توبه مي » يتوبون من قريب« :فرمايد نيست زيرا مي

 به ضرورت نداشت زيرا فرد خاطي از گناه و ممنوعجهل و عدم اطّالع مقصود بود، تو
و از اين رو چنانكه گفتيم معناي آيه  يدبودن عمل خود مطّلع نبوده تا درصدد توبه برآ 

آن است كه توبة مقبوله از آن كساني است كه اگر بر اثر ضعف و غفلت گناهي 
كنند  وكول نميم) و حال احتضار(مرتكب شوند، اصالح عمل و توبه را به آيندة دور 

بلكه به زودي توبه كرده و به سوي خدا بازگشته و راه خير و صالح را در پيش 
  .گيرند مي

نظر ما صدور چنين سخني از امام محتمل نيست، زيرا با توجه به مطلب فوق، ب
داند و طبعاً دربارة آيه كالمي نااستوار  قطعاً مقصود از آيه را مي حضرت صادق

  .گويد نمي

  ب الّنوادربا -۱۷

اين باب مشتمل بر پانزده حديث است كه آقاي بهبودي حديث نهم و دهم را 
  .صحيح دانسته و مجلسي فقط روايت سوم را صحيح شمرده است

 :فرمايد در روايت ششم مي. متن شش حديث نخست اين باب، بسيار خوب است
همانا  »ستغش للكتابإن رواة الكتاب كثري و إن رعاته قليل و كم من مستنصح للحديث م«
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اند و چه بسيار كساني كه  كنندگان آن كم بسيار و رعايت) قرآن(كنندگان كتاب  روايت
نگارنده گويد اين حديث ). قرآن(اند و خائن به كتاب  خيرخواه و دوستدار حديث

كوشند قرآن را به نفع حديث تأويل و  غالباً مي ءشرح اوضاع زمانة ماست كه علما
كنند، در برابر قرآن كريم خاضع  آنچنانكه در برابر حديث خضوع مي و! توجيه كنند

  !!نيستند
 متن آن نيز كالمي از حضرت باقر. مرسل و فاقد اعتبار است -8حديث  *

سورة عبس نقل كرده كه تناسبي با آية مذكور و آيات پس از آن ندارد و  24دربارة آية 
آيه با آيات بعدي و مخالفت با سياق معناي مذكور سبب قطع ارتباط و تناسب معنوي 

  .شود و بعيد است كه امام چنين سخني فرموده باشد آيات مي
البتّه خود كليني به حديث نهم عمل . از لحاظ متن خوب است - 9حديث  *

كرد في المثل حديث  كتابش را روايت نمي احاديثبايست بسياري از  نكرده و الّا مي
  1.اي چون مجلسي از فهم آن اظهار عجز كرده است را كه حتّي بافنده 38اول باب 

در سند اين حديث موجب عدم اعتبار حديث » ابن فضّال«وجود  -10حديث  *
شوند، قبالً معرّفي  محسوب مي» واقفيه«را كه از بزرگان » فضّال«ما خاندان . است
نيم تا انحرافشان ك ، اما در اينجا نيز چند حديث ديگر از اباطيل آنان را ذكر مي2ايم كرده

روضة  15بيشتر معلوم شود و خوانندگان بدانند كه منقوالت اينها غالباً مانند روايت 
  3.كافي ناموجه است

روايتي نقل كرده كه » حسن بن علي بن فضّال«يكي از افراد اين خاندان موسوم به 
   :آوريم ا ميآيد و ما در اينجا ترجمة آن ر جز براي تجرّي مردم بر گناه به كار نمي

اي داريم كه همة محارم را  همانا ما همسايه :گفتم راوي مي گويد به امام باقر
 :فرمود! خواند تا چه رسد به ديگر محرّمات مرتكب شده و حتّي نماز هم نمي

                                                           
 .24، ص 2، ج )طهران(مرآة العقول، دارالكتب االسالمية  -1
 .به بعد همين كتاب 94ك، ص . ر -2
 .ايم كتاب حاضر آورده 88روضه كافي را در صفحه  15روايت  -3
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 :چرا، فرمود :اهللا، گناه بزرگي است، آيا شما را از بدتر از آن باخبر نسازم؟ گفتم سبحان
بيت نزدش ياد شوند واو رقّت  اهلاي نيست كه  دتر است، همانا بندهمخالف ما از او ب

آورد، جز اينكه فرشتگان پشتش را نوازش كنند و تمامي گناهانش آمرزيده شود جز 
يرفته و همانا شفاعت پذ. اينكه گناهي كه موجب خروج از ايمان باشد، مرتكب شود

اش كه هيچ كردار  براي همسايهو همانا مؤمن ) مخالف ما(شود مگر دربارة ناصبي  مي
كرد و  ام مرا آزار نمي پروردگارا همسايه :گويد كند و مي نيكي ندارد، شفاعت مي

من پروردگار تو و  :فرمايد مي –و تعالي تبارك  –شفاعتش پذيرفته شود و خداوند 
و همانا ! سزاوارترم كه به جاي تو او را پاداش دهم با اينكه هيچ كردار نيكي ندارد

 اهلنفر است و در اين هنگام است كه  شوندگان يك مؤمن سي مترين تعداد شفاعتك
   :گويند دوزخ مي
 $ yϑ sù $ uΖs9 ⎯ÏΒ t⎦⎫Ïè Ï≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿω uρ @,ƒ Ï‰|¹ 8Λ⎧ ÏΗ xq   ) 1)۱۰۱/ الشعراء  
  .»ما نه شفاعتگري داريم و نه دوستي صميم«

و روايت كرده كه امام به تحريف قرآن نيز معتقد بوده » ابن فضّال«عالوه بر اين 
فأنزل اهللا سكينته علی رسوله و أيده « :سورة توبه را چنين قرائت فرمود 40آية  رضا

چنين  »هكذا نقرؤها و هكذا تنزيلها« :فرمود! آيا چنين است؟ :گفتم »بجنود مل تروها
حتّي مجلسي اعتراف كرده كه اين حديث . »2خوانيم و اين چنين نازل شده است مي

دارد بر اينكه مصحف أئمه در برخي از كلمات با مصحفي كه در اختيار مردم داللت 
  !هست تفاوت و اختالف دارد

بوده با  واقفي و از مخالفين حضرت رضا» ابن فضّال«بعيد نيست كه چون 
. جعل اينگونه روايات قصد داشته مسلمين را از اطراف آن حضرت پراكنده سازد

                                                           
 .اند آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«روضه كافي است كه هر دو  72حديث  -1
 .اند آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«روضه كافي است كه هر دو  571حديث  -2
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ده است كه مخالفين، رواياتي عليه ما جعل خود نيز تصريح كر حضرت رضا
  1.اند كرده

توانيم  از اين رو نمي. است  آري چنين كسي روايت دهم اين باب را نقل كرده
 7سورة نحل و يا آية  43به ذيل آية  مطمئن باشيم كه آيا واقعاً حضرت صادق

لوم است كه سورة أنبياء استشهاد فرموده است، زيرا با توجه به صدر هر دو آيه مع
گرچه . است) پيروان تورات و انجيل(كتاب غيرمسلمان  اهل »الذكر اهل«مقصود از 

دانم كه ممكن است گفته شود امام صرفاً به جهت تشابه و تناسب موضوع با آية  مي
البتّه . مذكور، بدان اشاره فرموده و منظور آن حضرت تفسير و توضيح آيه نبوده است

  .تواند بود بيش نيست كه موجب اطمينان نمي اين توجيه نيز احتمالي
  .متن روايات يازدهم و دوازدهم و چهارم بسيار خوب است

گويد شنيدم كه حضرت  راوي مي. را مجلسي ضعيف شمرده -13حديث  *
كنند،  مقام و منزلت مردم را بدان مقدار كه از ما روايت مي :فرمود مي صادق

محمد «كند مقامش از  كه بسيار روايت مي» بن زياد سهل«آيا مثالً  :پرسيم مي. بشناسيد
  بيشتر است؟» بن نافع

ضعيف است و همچنين » معلي بن محمد«سند روايت با وجود  -15حديث  *
. 2ايم كه در صفحات قبل با آنها آشنا شده» حسين بن محمد األشعري«و » وشاء«وجود 

ن آن نيز مانند اغلب روايات مت. افزايد بودن روايت مي  به نظر ما بر ميزان مشكوك
 به امام باقر» عثمان األعمي«گويد  مي. نامستقيم و ناموجه است» أشعري«جناب 

حسن بصري معتقد است كساني كه علم را كتمان كنند بوي بد شكمشان  :عرض كرد
بنابراين مؤمن آل  :دهد، امام در مخالفت با سخن وي فرمود دوزخيان را رنج و آزار مي

حسن ! علم پنهان بوده است از زمان بعثت حضرت نوح! الك شده استفرعون ه

                                                           
 .155و  154و زيارتنامه، ص   ك، زيارت. ر -1
 .ايم به بعد معرّفي كرده 134به بعد و حسين بن محمد در صفحه  121و شاء را در صفحه  -2
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كه سوگند به خدا، ] به هر طرف كه برود، بداند[بصري به راست برود، به چپ برود
  !!شود يافت نمي] نزد ما[= علم جز در اينجا

دهد، چون به طور ضمني و  به نظر ما جز دشمن اين كالم را به امام نسبت نمي
مؤمن آل فرعون  :فرمايد زيرا قرآن مي. دهد ام را با قرآن ناآشنا جلوه ميغيرمستقيم ام

. و هيچ ارتباطي به قول حسن بصري ندارد) 28/ الغافر (داشت  را مكتوم مي» ايمانش«
و 159/ البقره (گويد كتمان علم نابجاست و قول او موافق قرآن است  زيرا وي مي

گويد از زمان  ديگر آنكه مي! كند ايمان اشاره مي اما امام در رد رأي او به كتمان) 174
آيا انبياء و پيروان واقعي ايشان، علم را اظهار ! علم مكتوم بوده است نوح
  كردند؟ پس هدف از بعثت آنها چه بوده است؟ نمي

  و الّتمّسک بالکتب ةالکتب و احلدیث و فضل الکتاب ةباب روای -۱۸

دوم، پنجم و سيزدهم را  احاديثمجلسي اين باب داراي پانزده حديث است كه 
آقاي . صحيح شمرده و حديث دهم را نيز همطراز صحيح دانسته و پذيرفته است

  .بهبودي نيز حديث دوم، دهم و سيزدهم را صحيح دانسته است
البتّه حديثي كه ناقلش . است» موثّق«گويد اين حديث  مجلسي مي -1حديث  *

از جمله همين حديث كه متن آن . وضع خوبي ندارد باشد غالباً» علي بن ابراهيم«
  .خراب است

   :فرمايد خداوند مي
 ÷Åe³t6 sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãèÎ6 −Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# 

ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ öΝèδ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$#   ) ۱۸/ الزمر(  
شنوند، آنگاه نيكوترينش را پيروي  بشارت ده بندگانم را، آنان كه گفتار را مي«

  .»اند اند كه خداوند هدايتشان فرموده و فقط آنان خردمندان كنند، آنان مي
فرماييد آية كريمه به وضوح تمام و صراحت كامل از پذيرش و  چنانكه مالحظه مي

 ا روات اين حديث به حضرت صادقام. گويد پيروي نيكوترين اقوال سخن مي
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آيه را تفسير به رأي كرده و فرموده مربوط به  –نعوذ باهللا  –اند كه امام  تهمت زده
يسمع «كم و كاست و همچنانكه شنيده نقل كند  حديثي را بشنود و بي«كسي است 

 !!»احلديث فيحدث به كام هو سمعه, اليزيد فيه و الينقض منه
  .اند، حاشا كه امام چنين كند نهي فرموده» تفسير به رأي«اوالً أئمه خود از 

كردن چه ربطي به نقل دارد، ممكن است كسي مسموع خود را  ثانياً پيروي و تبعيت
قطعاً امام چنين . باشد و از آن پيروي نكند  درست و دقيق نقل كند، اما آن را نپذيرفته

  .گويد سخني نمي
شترك است بين چند راوي و معلوم نيست نام محمد بن الحسين م -2حديث  *

آن را صحيح » محمد باقر«اما به هر حال هر دو . مقصود كليني كدام يك از آنهاست
  .اند دانسته
به قول مجلسي ضعيف است و از نظر مضمون مانند حديث قبلي  -3حديث  *
  .است
ش حاديثااين حديث نيز از منقوالت علي بن ابراهيم است كه غالباً  - 4حديث  *

معيوب است، يكي ديگر از روات آن خبيثي موسوم به علي بن أبي حمزة بطائني و 
او را پيش از پرداختن به ساير روايات اين باب، معرّفي خواهيم . بسيار ضعيف است

گويند هر يك از أئمه در  متن حديث نيز مخالف قول علماي شيعه است زيرا مي. كرد
اند و با نظر به آن و با توجه به  به خود، بودهأعمال خويش تابع كتابي مخصوص 

كنند كه  از اين رو علما ادعا مي!! كردند گفتند و عمل مي شرايط زمان خود سخن مي
بايد اقوال ائمه را با توجه به زمان و اوضاع آنها، تعبير و تفسير كرد، در نتيجه اگر قول 

شود و چه بسا  آن خلل ايجاد مي يك امام را به امام ديگر نسبت دهيم، در فهم صحيح
اما در اين روايت ابوبصير خالف اين رأي را . به صورت نادرستي فهميده و تعبير شود

  !!نقل كرده است از حضرت صادق
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حمزه سالم  علي بن ابي :اينك الزم است يكي از راويان حديث فوق را بشناسيم
اند زيرا او مذهب  گفته» قفيهوا«را علماي رجال ضعيف و ملعون و پيشواي  1البطائني

در رجال كشّي نيز رواياتي در ذم وي نقل شده است و حضرت . واقفي را بنيان نهاد
ها أئمة پس از حضرت  واقفي! 2او و اصحابش را به خر تشبيه نموده است رضا

  !دانند كاظم را قبول ندارند و آنها را دروغگو مي
بود و اموال آن حضرت در  ضرت كاظممباشر ح» بطائني«الزم است بدانيم كه 

بنا به نقل شيخ . اختيار وي و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسي قرار داشت
به طمع مال دنيا با يكديگر  طوسي در كتاب الغيبه، آنان پس از وفات امام كاظم

تّه تباني، و اموال آن حضرت را اختالس كردند و كنيزان او را براي خود گرفتند والب
مقداري از اموال مذكور را براي فريفتن مردم و دلجويي از طرفداران خود، خرج 

خواستند اموال آن حضرت را به وراث او نپردازند و خود استفاده  كردند و چون مي
كنند، ناگزير گفتند آن حضرت وفات نكرده بلكه غيبت نموده و در آينده ظهور 

الزم . تيم بطائني و يارانش را تكذيب فرمودحضرت رضا نيز چنانكه گف!! 3خواهد كرد

                                                           
 .به بعد معرّفي شده است 59وي در كتاب زيارت و زيارتنامه، صفحه  -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

  !شده است، دريابد مرگ بزرگان دين و ادعاي غيبت و ظهورشان در آينده، مي
ليني و امثال وي راست است كه وقايعي از اين قبيل برانگيزنده اين سؤال هم هست كه اگر ادعاي ك

هايي از احاديث  چنانكه در صفحات گذشته نمونه(ائمه علم غيب و از ما في الضمير مردم خبر دارند 
چنين افراد خائني را به خدمت پذيرفت و پيش  پس چرا امام كاظم) ايم دالّ بر اين ادعا را آورده

آيا ! و گمراهي گروه بسياري را موجب نشوند؟از  وفاتش آنان را به مردم معرّفي نكرد تا حيرت 
هاديان و معلّمين بشر كاري مهمتر از اتمام حجت و هدايت خلق دارند؟ آيا مصلحتي باالتر از هدايت 
و ارشاد مردم هست؟ از اين رو ضرور بود كه امام كاظم اين افراد را به خدمت نپذيرد تا موجب نشود 

داً فريب آنها را بخورند و يا الأقلّ بهتر بود پيش از وفاتش آنها را به كه مردم به آنان اعتماد كنند و بع



  217                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

در اينجا . كافي نيز از مرويات اوست 165است بدانيم كه يازده حديث باب مفتضح 
   :آوريم او را مي احاديثچند نمونه از 

فرموده اعمال  كه ادعا كرده بود امام رضا» وشّاء«حمزه مانند  علي بن أبي - 1
نيز  ، روايت كرده كه حضرت صادق1شود ه مينيك و بد بندگان بر پيامبر عرض

شود، و  برحذر باشيد كه هر بامداد اعمال نيك و بد بندگان بر پيامبر عرضه مي :فرموده
   :اين همان است كه خداوند فرموده

 (#θè= yϑ ôã $# “uz|¡sù ª!$# ö/ä3n= uΗ xå …ã& è!θ ß™ u‘ uρ   ) ۱۰۵/ التوبه(  
  .»برش عمل شما را خواهند ديدعمل كنيد كه به زودي خداوند و پيام«

را كه منظور از آن أئمه است، به سبب » والمؤمنون«و بقية آيه يعني [و سكوت كرد 
  2].شرايط خاص جلسه، قراءت نكرد

نسبت داده، واقعيت دارد يا  قول كه حديث، به امام صاق اينك ببينيم آيا اين
شريفة قرآن بازي كند و حاشا  خير؟ گمان ندارم هيچ مسلماني حاضر شود كه با آيات

آية مذكور به هيچ وجه مربوط به عرض و ارائة اعمال . كه امام بزرگوار چنين كند
اگر به آيات قبل و بعد و سياق آيات نظر كنيد، . و ائمه نيست بندگان به رسول خدا

كنيد آيه مربوط به منافقيني است كه از غزوة تبوك تخلّف  به وضوح مالحظه مي
و چون ديدند پيامبر و مجاهدين فاتحانه از جهاد بازگشتند، براي عذرخواهي  كردند
   :خدا در آيات قبل راجع به ايشان فرموده. آمدند

                                                                                                                                                
مردم معرّفي كند و اموالش را از تصرّف آنان خارج سازد، در غير اين صورت داشتن علم غيب كه به 

  كار هدايت مردم و ممانعت از حيرت و گمراهي خلق نيايد چه فايده اي دارد؟
يث لوح و احاديث مشابه با آنان كه منكر امامتش بودند، با حد ديگر آنكه چرا حضرت رضا

 ).فتأمل جدا! (احتجاج نكرد؟
 .همين كتاب 125ك، صفحه . ر -1
 .5، حاشيه شماره 219، ص 1ك، اصول كافي، ج . ر -2
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 (#θàÊ u‘ βr'Î/ (#θ çΡθ ä3tƒ yìtΒ É#Ï9#uθ y‚ø9$# yìt7sÛuρ ª!$# 4’n?tã öΝÍκÍ5θè=è% óΟßγsù Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ∩®⊂∪ 

šχρ â‘ É‹tF÷è tƒ öΝä3ö‹s9Î) #sŒÎ) óΟçF÷è y_u‘ öΝÍκö s9Î) 4 ≅ è% ω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ⎯s9 š∅ ÏΒ ÷σœΡ öΝà6s9 ô‰ s% 

$ tΡr'¬6 tΡ ª!$# ô⎯ÏΒ öΝà2 Í‘$ t6 ÷zr& 4 “uzy™ uρ ª!$# öΝä3n= yϑ tã …ã&è!θ ß™ u‘ uρ   ) ۹۴/ التوبه(  
راضي شدند كه با بازماندگان باشند و خداوند بر دلهايشان مهر نهاده از اين رو در «

بگو پوزش ] اي پيامبر[خواهند  ايد پوزش مي ن بازگشتهيابند، چون نزدشا نمي
شما آگاه  اخباركنيم كه خداوند ما را از  مخواهيد، هرگز سخن شما را باور نمي

  .»فرموده و خداوند و پيامبرش عمل شما را خواهند ديد
اي بتراشيد كه ما از شما بپذيريم، بهتر  يعني به جاي اينكه اآلن عذر بياوريد و بهانه

ت عمل كنيد، اگر عمالً در جهاد آينده و ساير خدمات ديني و اسالمي حاضر اس
شديد و اين تخلّف نابجاي خود را اصالح و جبران كرديد، طبعاً خدا و پيامبرش و 

بينند و صداقت شما معلوم خواهد شد و اال صرف ادعاي  مؤمنين كارهايتان را مي
دي مردم را به چند دسته تقسيم سپس در آيات بع. كند لفظي چيزي را ثابت نمي

   :فرمايد مي
اند و زكات را مانند تاوان و جريمه  نفاق اهلكه ) اعرابي(نشين  عربهاي باديه :اول

  .دانند مي
  .نشيناني كه برخالف گروه اول به خداوند و آخرت ايمان دارند باديه :دوم
لون« :سوم   .دگان از آنانكنن از مهاجرين و انصار و پيروي »السابقون األوّ

   :كند مدينه را چنين معرفي مي نشينان اطراف گروهي از باديه :چهارم
 ô⎯ÏΒ uρ È≅÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ( (#ρ ßŠttΒ ’ n?tã É−$ xÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑ n= ÷è s? ( ß⎯øtwΥ öΝßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4   

  )۱۰۱/ التوبه (  
ناسي، ما آنها را ش 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



  219                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

كساني كه به گناه و خطاي خود اعتراف دارند و كار نيك و بد را به هم  :پنجم
  .اند آميخته

   :فرمايد مي 105سپس در آية 
 È≅è%uρ (#θè=yϑôã$# “uz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uΗxå …ã&è!θß™u‘uρ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ   ) ۱۰۵/ التوبه(  
بگو عمل كنيد كه بزودي خداوند و پيامبرش و مؤمنان عمل شما را ) اي پيامبر(«

  .»خواهند ديد
ْؤِمَن َلُكْم  {كنيد كه مرجع ضمير جمع مخاطب مذكر در مالحظه مي الَّ َتْعَتِذُروْا َلن نُّ

ى اهللاُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َقْد َنبََّأَنا اهللاُّ ِمْن َأْخَباِرُكْم  فرمايد  منافقين است و آيه مي }َوَسَريَ
خصوصاً كه حرف استقبال . خدا و رسول و حتّي مؤمنين نيز عمل شما را خواهند ديد

خدا و پيامبرش و ) در آينده(در جملة سيري اهللا و رسوله و المؤمنون  به زودي ) س(
زيرا خدا هميشه . كند ود آيه را آشكار ميمؤمنين خواهند ديد، به وضوح تمام مقص

عالم و ناظر و شاهد اعمال است و علم الهي مقيد به زمان نيست كه واقعيتي را در 
به » مؤمنون«عالوه بر اين عطف . افزايش يابد –نعوذ باهللا  –آينده بداند و علم الهي 

د خواهد بود و رساند كه عمل مخاطبين حتّي براي مؤمنين نيز مشهو خدا و رسول مي
پرسيم آيا كليني و راويانش معتقدند كه  حال مي. ندارد اكرم  اختصاصي به پيامبر 

  !شود؟ اعمال هر كسي به مؤمنين ارائه مي
داند كه اگر امري در مورد همة مؤمنين صادق باشد، ديگر امتياز  آيا كليني نمي

  چنداني براي پيامبر و ائمه نخواهد بود؟
   :فرمايد درحالي كه قرآن مي! داند؟ نمي» ستارالعيوب«د كريم را آيا كليني خداون

 4’s∀ x.uρ y7 În/tÎ/ É>θçΡä‹Î/ ⎯ÍνÏŠ$ t6 Ïã #MÎ7yz #ZÅÁ t/     ) ۵۸/ الفرقان  – ۱۷/ اإلسراء(  
  .»كافي است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بينا باشد«

  اعمال بندگان مطلع باشند؟ پس ديگر چه نيازي است كه پيامبر و ائمه از
اگر به قول كليني و روات او، پيامبر به اعمال همگان واقف است چرا خداوند 

   :فرمايد مي
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 tΠöθ tƒ ßìyϑ øgs† ª!$# Ÿ≅ß™ ”9$# ãΑθ à)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟçG ö6 Å_é& ( (#θä9$s% Ÿω zΟù=Ïã !$uΖs9 ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈̄=tã 

É>θã‹äó ø9$#   ) ۱۰۹/ املائده(  
چه پاسخ ] از جانب امت[فرمايد  آورد و مي كه خداوند پيامبران را گرد مي روزي«

  .»ي كه داناي غيبهايييداده شديد؟ گويند ما را علمي نيست، همانا اين تو
همچنين ! بود راست بود، طبعاً ايشان را علمي مي اگر عرض اعمال عباد بر پيامبر

  :گويد پيامبر در قرآن مي
 Iω uρ ãΝn= ÷ær& |=ø‹tó ø9$#    ) ۳۱/ هود  – ۵۰/ االنعام(  
  .»دانم غيب نمي«

   :فرمايد خداوند مي
 z⎯ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6 Éf÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ’Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $tΒ ’Îû 

⎯Ïμ Î6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |ÁÏ‚ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒÎ)uρ 4’ ¯< uθ s? 4©të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $ yγŠ Ïù y7Î= ôγ ãƒ uρ 

ŷ öysø9$# Ÿ≅ ó¡̈Ψ9$#uρ 3   ) ۲۰۵-۲۰۴/ البقره(  
پسندي و تو را به شگفت  از مردم كساني هستند كه گفتارش را در زندگي دنيا مي«

ترين دشمن  گيرد در حالي كه سخت آورد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مي مي
كوشد و كشت و نسل را  در زمين مياست و چون از نزدت برود به فساد ] حقّ[

  .»سازد نابود مي
زده  شد قطعاً پيامبر از گفتار چنين كساني شگفت اگر اعمال عباد بر پيامبر عرضه مي

  .پسنديد شد و آن را نمي نمي
ديگر آنكه چنانكه گفتيم مرجع ضمير جمع مذكّر مخاطب منافقيني هستند كه 

و اصالً خطاب به مؤمنين معاصر پيامبر يا آوردند  حضور رسول خدا بودند و عذر مي
مؤمنين زمانهاي بعد نيست و خداوند به هيچ وجه نفرموده عمل كنيد كه عمل شما را 

مالحظه كنيد چگونه . كنند پس از وفات در عالم برزخ به رسول خدا و ائمه عرضه مي
  !اند؟ با آيات إلهي بازي كرده
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 »اليشغله شأن« :فرمايد بارة خداوند ميدر» البالغه نهج«در  عالوه بر اين علي
مور ديگر ونه ايعني نه امري خدا را از ) 182خطبة (» اليشغله سائل«و ) 178خطبة (

الهيليه صوت « :فرمايد دارد و نيز مي اجابت سائلي او را از اجابت سائلين ديگر بازمي
پس ). 195 خطبة(» سازد آوايي او را از آوايي ديگر مشغول و غافل نمي » عن صوت

تواند در زمان واحد به امور كثير و متعدد توجه  اين صفت خداوند است كه مي
فرمايد، طبعاً غيرخدا، از جمله انبياء و ائمه چه در حيات و چه در ممات چنين صفتي 

فرض كنيد جمعيت (روز بندگان  ندارند، پس چگونه ممكن است كه اعمال يك شبانه
به پيامبر يا امام عرضه شود و او به يكايك آنها توجه كند ..) .ايران و عراق و لبنان و 
  !!تك افراد مطّلع شود؟ و از اعمال نيك و بد تك

و  113/ و الشّعراء ) 52/ األنعام (وانگهي وقتي حساب بندگان جز با خدا نيست 
در اين صورت فايدة اين كار چيست كه پيامبر يا امام بداند كه ) 26و  25/ الغاشيه 

مروز در ايران چند هزار دروغ گفته شده و يا بر منابر فالن شهر چه قدر خرافات به ا
نام دين به مردم عرضه شده يا چه قدر از حقوق شرعي مردم پايمال شده يا چه قدر 

  .نعوذ باهللا من هذه اخلرافات! ؟...رشوه داده شده و 
يي ندارد، در روايت بطائني از ذكر خبري كه دالّ بر تحريف قرآن است نيز ابا - 2

سورة احزاب  71كافي به امام صادق نسبت داده كه فرموده آية  165باب مفتضح  8
   :چنين نازل شده است

 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$sù #·—öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã   ) 1)۷۱/ األحزاب  
   :بايد گفت راوي به آية

 $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm:   ) ۹/ احلشر(  
  .»هستيم) قرآن(البتّه ما هر آينه حافظ آن«

  .عقيده نداشته است

                                                           
 .414، ص 1اصول كافي، ج  -1
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  در تفسير آية  همان باب از قول امام باقر 35در روايت  - 3
 óΟÏ% r'sù y7 yγô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖym   ) ۳۰/ الروم(  
  .»به دين الهي روي آور] تمايل به اين سو و آن سو بي[پس با اعتدال «
شبيه همان سخن مسيحيان كه يعن . است )دوستي( منظور واليتگويد  مي

  .1گويند دين يعني دوستي حضرت عيسي مي
گويد چون رسول  و مي 2را روايت كرده 13خبر  168همين شخص در باب  - 4
به معراج رفت به جايي رسيدند كه جبرئيل پيامبر را نگاه داشت و فرمود اي  خدا

اي و نه پيامبري در  اي كه هيچگاه نه فرشته همحمد اينجا توقّف كن، تو در جايي ايستاد
حال بطائني  )!!إن ربک يصلی(خواند  همانا پروردگارت نماز مي. آنجا ايستاده است

آيا ! كند؟ بايد جواب دهد كه خدا براي كه نماز مي خواند؟ آيا خدا هم عبادت مي
راويان معنا و اند؟ آيا اين  اند كه برايش عبادت جعل كرده شناخته اينان خدا را مي

  دانند؟  هدف عبادت را مي
همين باب را كه متن آن را در  27شويم كه حديث  باري، همينجا يادآوري مي

  .كتاب حاضر آورديم، همين بطائني نقل كرده است 132صفحة 
كه به باغي در  همين شخص روايت كرده كه روزي با حضرت كاظم - 5

در . بر قاطري و من بر خرم سوار بوديمآن بزرگوار . رفت همراه شدم خارج شهر مي
اهميتي نداد ديدم ك  راه شيري راه بر ما گرفت، من بسيار ترسيدم اما امام كاظم

آمد، آن حضرت ايستاد  شير براي آن حضرت خضوع كرده و صدايي از گلويش برمي
چرا قاطر نترسيد و (و به صدايش گوش داد، شير دستش را بر باسن قاطرش گذاشت 

من بسيار ترسيده بودم !) ترسيد؟ شناخت و از او نمي نرد؟ ايا او هم شير را مي رم
سپس شير به كنارة راه رفت و امام كاظم رويش را به سوي قبله كرد و شروع كرد به 

گويد سپس به شير اشاره كرد كه  جنبيد اما نفهميدم چه مي دعاكردن و لبهايش مي
                                                           

 .419، ص 1كافي، ج  -1
 .442، ص 1كافي، ج  -2
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آمين، آنگاه شير  آمين :فرمود لو برآورد و امام ميبرود، شير مدتي طوالني صدايي از گ
چون . رفت و از ديدگانمان غائب شد و امام به راه خود رفت و من نيز به دنبالش

مقداري از آنجا دور شديم پرسيدم فدايت شوم، ماجراي شير چه بود؟ به خدا كه من 
ماده  :م فرموداما! از او بر شما ترسيدم و از كاري كه با شما داشت در شگفت شدم

شيرش دچار سختي زايمان شده بود، از من خواست كه از خدا بخواهم زايمان بر او 
اش در زايمان با  عجب شير فهميده ودلسوزي بوده زيرا تا متوجه شد ماده(آسان شود 

دشواري روبرو شده فوراً درصدد رفع مشكل برآمد، شيرهاي زمان ما بايد از شيرهاي 
من نيز چنين كردم و از دلم گذشت كه !) مسرداري بياموزندزمان بطائني درس ه

خدا بر تو و بر خاندانت و بر  :زايد و او را خبر دادم او نيز گفت اش، شير نري مي ماده
  1!آمين: هيچ يك از شيعيانت درندگان را مسلّط نسازد، من ني گفتم

اب بگوييم كه حال اگر كسي بپرسد شير از كجا امام را شناخت؟ البد بايد در جو
  !را خوانده بود 2او هم حديث لوح

مناسبت نيست كه رفيقش  را معرّفي كرديم بي» بطائني«چون در اينجا تا حدودي 
وي به نقل كتب . »املرء علی دين خليله« :اند را نيز بشناسيم كه گفته» عثمان بن عيسي«

م پس از وفات پدرش اما هنگامي كه حضرت رضا. رجال واقفي مذهب بود
بلكه غيبت [كاظم، ميراث پدر را از او مطالبه كرد، در پاسخ نوشت اوالً پدرت نمرده 

رسد، ثانياً چنانچه بنا به ادعاي تو پدرت وفات كرده  و بنابراين چيزي به تو نمي] كرده
و بدين بهانه اموال كاظم را مسترد [باشد به من دستور نداده كه چيزي به تو بدهم 

  ! ام  ورا نيز آزاد كرده و كنيزان ا] نكرد
كند كه گفته است  را از او نقل مي 183جالب است كه كليني حديث بيستم باب 

در صورتي كه او هفت ! 3محدثيم] امام[كه ما دوازده تن  دان امام باقر و امام صادق گفته

                                                           
 .230و  229، ص 2، ج )بيروت( االرشاد، شيخ مفيد، دارالمفيد -1
 »شاهراه اتّحاد«كتاب  262براي مطالعه حديث لوح رجوع كنيد به صفحه  -2
 .535و  534، ص 1اصول كافي، ج  -3
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جالب است كه راوي حديث دوازده امام، اين روايت را نپذيرفته و ! امامي بوده است
اند؟ عثمان اين  امامي شده اما كليني و دوستدارانش سخن او را قبول كردههفت 

  !كند كه او نيز واقفي مذهب بوده است نقل مي» سماعه«حديث را از 
كرده است كه امام صادق  واقفي، نقل» سامعة«از همين » عثمان«و باز جناب 

إن فيه  :فسئل عن ذلک فقال اذا اكل الّرّمان بسط حتته منديالً  كان امرياملؤمنني :فرموده
اذا كان ذلک  :إن اليهود و النّصاری و من سواهم يأكلونه فقال :حّبات من اجلنّة فقيل له

هرگاه  اميرالمؤمنين »?!!إليه ملكًا فانتزعها منه لكی اليأكلها  –عّزوجّل  –بعث اهللا 
از ] دست نرود اي از آن از تا دانه[گسترد  خواست انار بخورد، دستمالي زيرش مي مي

هايي بهشتي موجود است،  همانا در آن دانه :اين كار سؤال شد، فرمود] علّت[او دربارة 
خورند، فرمود در اين صورت  اما يهود و نصاري و سايرين نيز آن را مي :گفته شد
يهودي يا [ها را جدا كند، تا  فرستد كه آن دانه اي مي فرشته –عزّوجلّ  –خداوند 
  1.»؟!!ا نخوردآن ر] نصراني

ام كه  شنيده! خواهيم به دنيا معرّفي كنيم؟ آيا اين است معارف عالية اسالم كه مي
جاي بسي نگراني است اگر مردم دنيا . اند رابه زبان انگليسي ترجمه كرده» كافي«

  !اينگونه خُرافات مضحك را جزئي از فرهنگ اسالم به شمار آورند
ي حديث ششم مرسل و هفتم ضعيف و به اعتراف مجلس -15و 7و  6حديث  *

كه  »امحد بن حمّمد خالد الربقی«البته بايد توجه داشت كه وجود . پانزدهم مجهول است
راوي بسياري از خرافات و اباطيل است در روايت پانزدهم، موجب ضعف روايت نيز 

فوق به  احاديثنظر به اينكه موضوع . البتّه وي راوي حديث هفتم نيز هست. شود مي
اما قبالً الزم است كه در اينجا . كنيم نوعي با هم مرتبط است آنها را با هم بررسي مي

                                                           
اي ديگر از احاديث عثمان بن  براي ديدن نمونه. 7، حديث 353، ص )باب الرمان( 6فروع كافي، ج  -1

، روايت 410، ص 2زيارتنامه و اصول كافي، ج زيارت و  77و  76عيسي رجوع كنيد به صفحه 
 .4شماره 
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 :دربارة جعل و تزوير در كتب حديث، سخني از استاد محمد باقر بهبودي بياورم
گاهي اصلي معروف و يا كتابي مشهور را گرفته و نسخ متعددي از آن ] جاعلين[«

عليات خود را گنجانيده و يا الفاظ آن را بنا به آن، ج احاديثاستنساخ كرده و ضمن 
اين كتاب  :نوشتند سپس بر پشت كتاب مي. كردند ميل خويش تغيير داده و تحريف مي

سپس اين نسخ ! بر فالن در حضور تعدادي از اصحابش در ماه فالن قراءت شده است
اما . دادند ار ميتحريف شده را در سراي صحافان و يا در اختيار محدثين كم درايت قر

كردند و بر پشت جلد آن  گاهي يك كتاب كامل شامل غلو و اخبار دروغين جعل مي
آنگاه اين نسخ جعلي را در ميان كتب صحافها » كتاب فالن«يا » اصل فالن« :نوشتند مي

سواد به عنوان كتبي كه از بزرگان محدثين به  قرار داده يا به كودكان و كهنساالن بي
ها و ترويج دروغهايشان،  براي اجراي حيله«آنان » !!1ختندفرو نده است، ميميراث ما

ي جعل كردند كه أخذ و نقل حديث بدون تحقيق و تدقيق، اشكالي ندارد و با احاديث
لوح و روات ناآگاه  هاست گروهي از مشايخ ساده اين خدعه كه از پليدترين خدعه

كنند، در تأليفات خويش نقل  كار خير ميكاذيب آنها را به گمان آنكه افريب خورند و 
  2!!»هايشان كوشيدند كردند و در نشر ترّهات و افسانه
ي از قبيل حديث ششم و هفتم و احاديثتوان دريافت كه  با توجه به مطالب فوق مي

  .شود پانزدهم چرا در كتب ما ديده مي
خود  رضا انگيز در حديث ششم آن است كه با توجه به اينكه امام نكتة تأمل

و برخي  3اند ي جعل كردهاحاديثديگر تصريح فرموده كه دشمنان، عليه ما  احاديثدر 
و طبعاً هر كتابي قابل  4اند ي جعلي و نادرست وارد كردهاحاديثدر كتب اصحاب ما 

كند كه دهندة كتاب  اعتماد نيست، ولي در اين روايت با اينكه راوي تصريح مي

                                                           
 .34معرفه الحديث، ص  -1
 .45معرفه الحديث، ص  -2
 .155ك، زيارت و زيارتنامه، ص . ر -3
 .به بعد 195به بعد همين كتاب و رجال كشي ص  18ك، ص . ر -4
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با اين حال آيا جائز است از او روايت كنم؟ امام  1گويد از من روايت كن نمي
بودن مطالب كتاب، آن را روايت كن و يا ابتداء  فرمايد كه مشروط به درست نمي

ت كن و يا مطمئن شود يمطمئن شو كه در آن جعل و دس رخ نداده است، آنگاه روا
، باور كند و در هر چه را بشنوداطّالعي نباشد كه  لوح يا كم  كه دهندة كتاب فرد ساده

فرمايد اگر دانستي كتاب از  كتابش بياورد، آنگاه از كتابش روايت كن، بلكه فقط مي
  !!اوست، از وي روايت كن؟

گفته شد كتبي كه در آنها  اند كه به امام جواد در روايت پانزدهم نيز چنين بافته
امام بدون هيچ  .از امام باقر و امام صادق رواياتي نقل شده، به دست ما رسيده است

  !!از كتب مذكور نقل كنيد كه حق و درست است :شرطي فرمود
چنانكه گذشت اين گونه روايات را به منظور تراشيدن مجوزي براي نشر خُرافات 

اند تا مردم چندان در متن روايات تفكّر و تدقيق  و جعليات در ميان مردم جعل كرده
اجازه فرموده، نقل كرده و اشاعه دهند  ده و روايات را به اتّكاء اينكه امامرنك

  !واحساس مسؤوليت نكنند
ب اگويد كتب اصح ي كه مياحاديثكامالً مخالف است با  احاديثاما اينگونه 

عرضه شد و حضرتش  به امام رضا –عليهما السالم  –حضرات باقر و صادق 
انكار كرد بسياري از روايات كتب مذكور را كه به جدش حضرت صادق منسوب بود، 

  2.كنند دروغهايي وارد مي و فرمود تا امروز نيز در كتب اصحاب امام صادق
خواهيد حديثي را كه  اگر مي :فرمود در روايت هفتم ادعا شده كه اميرالمؤمنين

اش نسبت دهيد اگر حديث  برايتان گفته شده، براي سايرين نقل كنيد، آن را به گوينده
و اگر كذب باشد، به زيان ] بريد و ثواب مي[است حقّ و درست باشد به نفع شم

فرماييد كه بنا به اين حديث،  مالحظه مي!! ؟]و گناهش به گردن اوست[گوينده است 
اش  يست، بلكه كافي است كالم را با اسناد به گويندهنها  نياز چنداني به تأمل در شنيده

                                                           
 .احتماال از آن رو كه خود به صحت همه مطالب كتابش مطمئن نبوده است -1
 .به بعد 195ك رجال كشّي، چاپ كربالء، ص . ر -2
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از شايعات نادرست نيز در اصوالً بسياري !! نقل كنيد، گناهش به گردن او خواهد بود
اما مسلمان بايد در مسموعات خويش . شود ميان مردم با همين طرز فكر منتشر مي

تفكّر و تأمل كند و تا از صحتش مطمئنّ نشده به اشاعة آن نپردازد و إلّا گناه اشاعة آن 
در حديثي معتبر از . گويد طبعاً امام نيز چنين سخني نمي. اش خواهد بود بر عهده

 من روی عنّی حديثا و هو يری أّنه كذب فهو أحد« :نقل شده كه فرمود اكرم  يامبر پ
داند دروغ است، نقل كند، او يكي از دو  هر كه از من حديثي را كه مي »الكاذبني 

ه آن را كسي كيكي دروغگويي كه حديث را جعل كرده و ديگر (» دروغگو است
در  » اتقوا احلديث عنی إالما علمتم« :و نيز فرمود). كند براي سايرين نقل مي

مگر آنچه بدان ] و حديث نگوييد[گفتن از من تقوي و پرهيزكاري پيشه كنيد  حديث
از دروغگويي انسان  »كفی باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع« :و نيز فرمود» 1علم داريد

دقيق در ، تفكّر و تاحاديثنتيجة عمل به اين . »2همين بس كه هر چه بشنود نقل كند
  .مسموعات است

» بهبودي«نقل كرده كه از ضعفاست و به قول استاد » نوفلي«البتّه حديث هفتم را 
» جعفر بن زبير«و كذّابي به نام » مسعده بن صدقه«مشابه اين حديث را ناموثّقي به نام 

  3.اند سنّت وارد كرده اهلدر كتب 
متن آن نوعي توصي به اما . به قول مجلسي مرفوع يا ضعيف است -12حديث  *
گويي و رعايت دقّت و امانت در نقل مطالب است و مخالف تعاليم اسالم  راست
  .نيست
  .به قول مجلسي ضعيف است -14حديث  *
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  باب الّتقلید -۱۹

حديث اول و سوم را در » بهبودي«در اين باب سه حديث آمده است كه استاد 
حديث اول را مجهور يا حسن و مجلسي نيز . آورده است» الكافي صحيح«كتاب 

حديث سوم را مجهول اما در مرتبة صحيح دانسته است و حديث دوم را نيز هر دو 
  .اند صحيح ندانسته» محمدباقر«

  .كامالً توحيدي و موافق قرآن و بسيار عالي است - 3و 1حديث  *
وضيح در ت گويد امام صادق ابوبصير مي :آوريم ما در اينجا ترجمة آنها را مي

  آية شريفة 
 #ÿρ ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$#   ) ۳۱/ التوبه(  
علماي خويش و راهبان خويش را به جاي خداوند يگانه به خدايي و ربوبيت و «

  .»سروري گرفتند
بادت مردم را به ع) زاهدان ترسا(به خدا سوگند كه دانشمندان و راهبان  :فرمود

 –پذيرفتند  كردند، مردم نمي  هر چند اگر چنين دعوتي مي –خويش دعوت نكردند 
] مردم نيز تبعيت نمودند[حرام إلهي را براي مردم حالل و حالل را حرام كردند بلكه 

  1!و نادانسته علما و راهبان را عبادت كردند
ه عصيان حقّ مري كاهر كه مردي را در  :در حديثي از امام صادق مروي است كه

ودر حديثي ديگر فرموده، . 2او را عبادت كرده است] در واقع[تعالي است اطاعت كند 
  3.شود كند، نادانسته مشرك مي كسي كه شيطان را اطاعت مي

                                                           
باب «به عنوان حديث هفتم  398كليني يك بار ديگر اين حديث را در جلد دوم اصول كافي، ص  -1

 .409و  23الكافي، حديث  ك، صحيح. همچنين ر. آورده است» الشرك
 .398، ص 2اصول كافي، ج  -2
 .3، حديث 397، ص 2اصول كافي، ج  -3
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از همين . مجلسي نيز گفته است كه عبادت جز خضوع و تذلّل و انقياد كامل نيست
و اطاعت از ) 23/ الجاثيه (گرفتن آن  رو خداوند پيروي از هواي نفس را به معبوديت

  .محسوب فرموده است) 60/ يس (شيطان را عبادت وي 
شود كه عبادت مردم  معلوم مي فرماييد از قول امام صادق چنانكه مالحظه مي

همين بود كه قول علما را كوركورانه و بدون طلب دليل پذيرفتند و بدين ترتيب 
حكام  ايشان بدون طلب دليل و مدرك، اپذيرش  نادانسته آنان را عبادت كردند يعني

روايت شده كه امام » كافي«حتّي در همين ). فتأمل جداً! (همان عبادت ايشان است
كه [هرگاه به شما سخني گفتم از من از كتاب خدا بپرسيد  :فرمود به مردم مي باقر

ل شرعي طلب يعني ائمه توقع داشتند مردم از آنها دلي]. 1در كجاي كتاب إلهي است
دهند، چنانكه در  اما متأسفانه معممين مردم را به اطاعت كوركورانه عادت مي. كنند

 –بينند علما با يكديگر اختالف دارند  با اينكه مي –زمان ما هر چه علما بگويند، مردم 
اين طرز فكر . پذيرند اهللا گفته است مي ت بدون طلب دليل فقط به اتكاء اينكه فالن آي

مر اناپذير فراواني بر مردم شده است مثالً با اينكه بنا به  يانها و خسارات جبرانسبب ز
قرآن كريم اگر در جنگ، طرف مقابل به مسلمين پيشنهاد مصالحه كرد مسلمانان نبايد 

 ا ) 62و  61/ االنفال (نند كپيشنهاد صلح را به بهانة اينكه آنها قصد خدعه دارند، ردام
ايران، عالمي بدون ذكر دليل شرعي، بر رد صلح و ادامة جنگ  چون در جنگ عراق و

اصرار داشت و با 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 

مسلمانان بسيار و كردند و همين سنّت غلط و عادت غيراسالمي، موجب ريختن خون 
در (المال گرديد و هيچ كس نپرسيد  معلوليت بسياري ديگر وخسارات فراوان به بيت

پذيرد و  شما به كدام مجوز شرعي پيشنهاد صلح را نمي) واقع نگذاشتند كسي بپرسد
دهيد؟ در نتيجه همان باليي كه قرآن كريم از پيش، مسلمين را از آن  جنگ را ادامه مي

   :ته و فرموده بودبر حذر داش
                                                           

 .5، حديث 60، ص 1اصول كافي، ج  -1
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 Ÿξ sù (#θãΖÎγ s? (#þθ ããô‰s?uρ ’n< Î) ÉΟù= ¡¡9$#   ) ۳۵/ حمّمد(  
  .»سستي نورزيد و دعوت به صلح و سازش نكنيد«

اين مثال از مصاديق بارز . بر سرشان آمد و در زماني نامناسب صلح را پذيرفتند
كردن  حرام عبادت است كه اسالم آن را براي غيرخدا حرام نموده است، مثال ديگر

فلس است كه كسي نپرسيد شما به كدام مجوز شرعي اين ماهيان را حرام  ماهيان بي
   :فرمايد كنيد، در حالي كه قرآن كريم مي مي
 ¨≅Ïmé& öΝä3s9 ß‰ø‹|¹ Ìóst7ø9$# …çμ ãΒ$yè sÛuρ $ Yè≈ tFtΒ öΝä3©9   ) ۹۶/ املائده(  
  .»حالل شده استبراي برخورداري شما، شكار دريا و خوراك آن بر شما «

   :و هيچ كس نگفت
 ö≅è% ΟçF÷ƒ u™u‘ r& !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# Νä3s9 ∅ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ ΟçFù= yè yfsù çμ ÷ΖÏiΒ $YΒ#tym Wξ≈n=ymuρ ö≅è% 

ª!!#u™ šχ ÏŒr& öΝä3s9 ( ôΘr& ’ n?tã «!$# šχρ çtIøs?   ) ۵۹/ یونس(  
ايد  نازل فرموده، ديدهآيا آنچه روزي خداوند برايتان ] اي پيامبر، مرا خبر دهيد[بگو «
يا خداوند شما را آايد، بگو  كه برخي را حرام و برخي را حالل شمرده] ايد و دانسته[

  .»بنديد رخصت داده يا بر خدا دروغ مي
   :و كسي نگفت

 Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#tym (#ρçtIøtGÏj9 

’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# 4   ) ۱۱۶/ النحل(  
سازد مگوييد كه اين حالل و آن حرام است تا بر خداوند  با دروغي كه زبانتان مي«

  .»دروغ ببنديد
و اين از افتخارات . 1بلكه مردم بدونِ طلبِ دليلِ متقنِ شرعي، اطاعت كردند

مدرك را  درخشان اسالم عزيز است كه اطاعت كوركورانه و بدون طلب دليل و
                                                           

البتّه چون پس از انقالب ديدند كه اين حكم خرافي زيانهاي مالي قابل توجهي دارد، ماهيان  -1
فلس  افي حرمت ماهيان بياز شمول حكم خر! ايم خاوياري را به بهانه اينكه نزديك دمش فلس يافته

 !!خارج كردند
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ي كه توسط هلاوامر اعبادت شمرده است و اين كار را جز نسبت به خداوند متعال و 
  .والحمدهللا رب العالمين. شود، جايز نشمرده است پيامبرش ابالغ مي

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 31 دربارة آية امام صادق - 1
  .نگزاردند و روزه نگرفتند، بلكه در معصيت حقّ متعال از ايشان اطاعت كردند

كردند ولي هر گاه آنان چيزي را حالل  احبار و رهبان را عبادت نمي :و فرمود - 2
مردم آن را  كردند، شمردند و چون حرام مي حالل مي] بدون دليل[كردند مردم  مي

  1.شمردند حرام مي

  باب البدع و الّرأی و املقاییس -۲۰

، 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، 11

  .صحيح و يا همطراز صحيح دانسته است
و » معلّي بن محمد«توان به حديث امثالِ  ايم نمي نيز گفته چنانكه قبالً -1حديث  *

اند، اعتماد نمود و آن را به پيشوايان دين  كه راويان خرافات» ابن فضّال«و » وشّاء«
. ود مخالف نيستجنسبت داد، اما به هر حال اين حديث با قرآن كريم و وقايع مو

صحيح كه مضمونشان شبيه اين  احاديثالبتّه به نظر ما، شيعيان به اين حديث و ساير 
گويند آراء و احكام تازه كه به نام  مي احاديثاينگونه . اند اعتنايي كرده حديث است بي

دين آمده مخالف كتاب خدا و موجب فتنه و تفرقه است ولي شيعه احكامي تازه از 
اموات  قبيل وجوب تقليد و تبعيت از ظنّ و زيارت قبور بزرگان دين و سخن گفتن با

زني و دهها بدعت ديگر  خواني و سينه زني و قمه و تملّق و چاپلوسي از آنان و نوحه

                                                           
 .29و  25، حديث 97و  96، ص 18وسائل الشّيعه، ج  -1
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هستند، اما به خالف اين  اند، در حالي كه ادعا دارند كه پيرو اميرالمؤمنين آورده
  !اند حديث عمل كرده

ولي متن آن موافق قرآن و از نظر ما . سند آن ضعيف و مرفوع است -2حديث  *
ايم و  ما از اوائل ميانسالي تا امروز از صميم دل به اين حديث عمل كرده. ر استمعتب

در كتب و مجالس خود بدعتها و خرافات مذهبي را رد نموده و تأكيد واصرار داريم 
ولي پيروان و مقلّدين كليني، اين حديث . كه امورخرافي به حساب اسالم نوشته نشود

دان شيعه، با سخنان خود و يا با سكوت در برابر را رها كرده و بسياري از دانشمن
بدعتها و خرافات، بسياري از مطالب نادرست را امضاء كرده و عوام را به خرافات و 

  !اند بدعتها واگذاشته
گرچه اين . ولي متن آن بد نيست. سند آن ضعيف و مرفوع است -3حديث  *

و . اند فات به اسالم صدمه زدهها وخرا حديث را نيز علماي ما نديده گرفته و با بدعت
بسياري از ايشان علماي فلسفة يوناني و بافندگان عرفان و تصوف را كه دين اسالم را 

  .دهند اند، مورد تعظيم و تكريم قرار مي آلوده كرده
گويد خداوند توبة  سند آن ضعيف و مرفوع است و متن آن كه مي -4حديث  *

   :زيرا خدا فرموده. رسد قرآن به نظر نمي كند موافق آورندة بدعت را قبول نمي
 ¨βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4   

  )۴۸/ النساء (  
آمرزد و فروتر از آن را براي هر  همانا خداوند اين كه به او شرك ورزيده شود، نمي«

  .»آمرزد كه بخواهد مي
   :و فرموده
 ¨βÎ) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ÏΗ sd 4   ) ۵۳/ الزمر(  
  .»آمرزد خداوند همة گناهان را مي«

البتّه ممكن است بگوييم كه معني حديث اين است كه خدا توفيق توبه به 
  .گرچه توجيهي بعيد است. دهد بدعتگزار نمي
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ه بن معاوي«و » حسن بن محبوب«با اينكه روات آن كساني چون  -5حديث  *
متن آن نيز ! اند، اما مجلسي آن را صحيح دانسته است هستند كه راويان خرافات» وهب

ام هست كه از  گويد با هر بدعتي سرپرستي از خانواده برخالف واقع است زيرا مي
در حالي كه صدها . كند گويد و حقّ را اعالم مي كند وبه الهام خدا مي ايمان دفاع مي

اما سرپرستي از . نما و مرشد در زمان ما موجود است المبدعت وخرافات و صدها ع
اهللا سنگلجي ويا  تر دسترس نيست و اگر كساني از قبيل آيد خاندان رسول اهللا

استاد يوسف شعار و آيه اهللا بنابي و آيه اهللا سيد مصطفي حسيني طباطبائي و يا اين 
تحت فشارند و امكان رد كيد  حقير بخواهند حقايق را بيان كنند، اوالً خود از ضعفا و

ثانياً اگر سخن حقّي بر زبان آورند بايد منتظر زندان شدن و . كائدين دكاندار را ندارند
  .ديگر آنكه اين روايت با غيبت امام نيز سازگار نيست! هجوم مدافعين خرافات باشند

اين حديث دو سند دارد كه به قول مجلسي سند اول آن ضعيف و  - 6حديث  *
اين  نمايان متن آن شرح حال زمان ماست كه قضات و عالم. د دوم آن مرفوع استسن

و خود در زندان . اند ولي هر دو را فاقدند اند و مدعي فضل و حقيقت دوران مغرور
اند و صورتي  ام و چه خونها كه به ناحقّ ريخته شاهد اعمال و احكام نادرست آنها بوده

به نظر من چنانكه در طول اين ساليان دراز . اند رضه كردهمشوه از دين به مردم ايران ع
در اينجا ترجمة . اند ام اكثر آخوندها و علماي زمانة ما مصداق اين حديث تجربه كرده

از نماز و ] گرچه[آميز دلخوش است  به كالم بدعت« :آورم سطوري از حديث را مي
از راه هدايت . اي است نهزند، او براي كساني كه فريفتة اويند فت روزه هم دم مي

پيشينيان گمراه شده و در حيات و پس از ممات نيز ماية گمراهي كساني است كه از 
شبه مردمان ... اند، باربرخطاهاي ديگر و گروگان خطاي خويش است او پيروي كرده

ه كه اندكش از بسياري بهتر است  بسياري را گردآورد احاديث... اند  ناميده» عالم«او را 
فايده جمع  امور بي] ... »كافي«است مثل بسياري از روايات ر چه كمتر باشد بهتر ه[

بافد  اگر يكي از مشكالت پيچيده بر او عرضه شود از نزد خود چيزهايي مي... كرده 
خودش ... دهد  و حكم قطعي مي] كه كامالً به كتاب و سنّت قطعي متّكي نيست[
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اي كه به دست آورده،  فراتر از عقيده... ست داند كه درست گفته يا خطا كرده ا نمي

از او گريان و ] به ناحقّ گرفته[ارثهاي ... داند  نمي] درست[روش و مسلكي را 
  .»...ن ناالن استااز دست ايش] به ناحقّ ريخته[خونهاي 

و » وشاء«. الحال است مجهول» ابوشيبة خراساني«ضعيف است زيرا  -7حديث  *
در اين حديث ادعا شده . اند وي خرافات و مطالب ضد عقلينيز را» معلي بن محمد«

اما جالب است كه » دين خدا با قياس به دست نيايد« :فرموده كه امام صادق
شيعيان در عقايد به اين حديث اعتنا نكرده و بسياري از عقايد را با قياس ميان مردم 

! به چه دليل! بازگشت ميراگويند خورشيد براي حضرت  مثالً مي. اند اشاعه داده
به چه دليل؟ زيرا ! امام ميتواند مرده را زنده كند!! زيرا براي حضرت سليمان برگشت

به چه دليل؟ به ! دامام واليت تكويني دار!! كرد مرده را زنده مي حضرت عيسي
البتّه (دانست  كه يك حرف از هفتاد حرف اسم اعظم را مي» صف برخياآ«اين دليل كه 

 تخت بلقيس را به يك چشم برهم نهادن در پيشگاه سليمان) ايشانبه ادعاي 
تواند چنين و چنان  داند، مي آورد، پس امام كه هفتاد حرف از حروف اسم اعظم را مي

 دكّانداران تفرقه!! آيا اينها قياس نيست آيا اصالً اسم هفتاد حرفي وجود دارد؟!! كند
و مراجع و علما نيز ! دهند خورد مردم مي فروش با همين قياسات، عقائد خرافي را به 

  .كنند اند و از دين خدا دفاع نمي ساكت
هر « :فرموده اما متن آن كه حضرت باقرالعلوم. مرفوع است - 8حديث  *

بسيار عالي . »شود ي است و هر ضاللتي راهش به آتش دوزخ منتهي ميهبدعتي گمرا
بيت به مضمون اين حديث  اهلپيروي از  البتّه مدعيان. ق استفمعتبر موا احاديثو با 

اند، از  اند خرافات به مردم تحويل داده اند و به نام مذهب، هر چه توانسته اعتنا نكرده
در حديث دوازدهم همين باب نيز ... (خواني و زيارت قبور و  قبيل زنجيرزني، نوحه

  ).آمده است به نقل از پيامبر اين مضمون از قول امام صادق
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است كه راوي » علي بن ابراهيم قمي«ناقل هر دو حديث  -13و  9ث حدي *
البته . 1ايم او را قبالً معرّفي كرده. باطل است احاديثخرافات و مطالب ضد قرآن و 

نيز » محمد بن حكيم«حال موسوم به لا  سند حديث نهم به سبب وجود فردي مجهول
اول به  :و فاقد اعتبار است حديث سيزدهم نيز حداقّل سه عيب دارد. معيوب است
دوم . كه واقفي بوده» سماعه«دوم به سبب وجود . كه واقفي بوده» سماعه«سبب وجود 

كه شيخ طوسي او را ضعيف و بر » محمد بن عيسي بن عبيداليقطيني«به سبب وجود 
شيخ صدوق و استادش ابن الوليد و نيز سيد بن طاووس . دانسته است تمذهب غال
وي . 2كافي نيز از منقوالت اوست 105روايت پنجم باب . اند تضعيف كردهنيز او را 

يونس بن «سوم به سبب وجود . 3دربارة تحريف قرآن نيز روايت نقل كرده است
پذيرفتند زيرا در نقل  كه مورد طعن علماي قم بوده و مرويات او را نمي» عبدالرحمان

دو حديث نيز با حقايق تاريخي و اما متن هر !!. دانست حديث، سماع را شرط نمي
ادعا شده كه امام  احاديثبيت موافق نيست، زيرا در اين  اهلساير اخبار ائمة بزرگوار 

در حالي كه اميرالمؤمنين حتّي راضي نبود . را لعن كرده است :ابوحنيفه صادق
 در عوض بدگويي به آنان،« :را سب و لعن كنند و فرمود سسپاهيانش لشكر معاويه

پروردگارا خونهاي ما و خونهاي ايشان را حفظ فرما و ميان ما و ايشان صلح  :بگوييد
 اهلكه از طرفداران  :ابوحنيفه). 206البالغه، خطبة  نهج(» و مسالمت برقرار ساز

دانند  او را لعن كند؟ مطّلعين از تاريخ مي چگونه ممكن است فرزند علي بيت بود،
هيچ ... و  /سنّت از قبيل مالك و ابوحنيفه و شافعي لاهبيت و أئمة  اهلكه أئمة 

) 164ص (خصومتي با يكديگر نداشتند و حتّي چنانكه در حاشية كتاب شاهراه اتّحاد
. اند بيت بوده اهلسنّت از دوستداران و طرفداران أئمة  اهلايم، أئمة مذاهب  گفته

  .كند ن نميدوستداران خاندان خويش را، الأقلّ لع وقطعاً امام صادق

                                                           
 .كتاب حاضر 132و  84ك، صفحه . ر -1
 .ايم كتاب حاضر آورده 91اين روايت را در صفحه  -2
 .12ك قرب االسناد، چاپ نجف، ص . ر -3
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و  –به منظور ايجاد تفرقه و تضعيف مسلمين  –اين گونه روايات را دشمنان آگاه 
ر آن زمان بيت كه د اهلبه منظور جانبداري از أئمة  –بدتر از دشمن  اهليا دوستانِ ج

بيت با  اهلو إلّا أئمة ! اند جعل كرده –حنفي و شافعي بود  بپيروانشان كمتر از مذه
) 189ص ( »راهي به سوي وحدت اسالمي«ت به نقل از كتاب شريف سنّ اهلأئمة 

 ،حفظه اهللا تعالي» مصطفي حسيني طباطبائي«ا، آقاي تأليف برادر بسيار عزيز م
 اهلبافقهاي سنّي و تودة مردم از  –عليهم السالم  –رفتار امامان شيعه « :آوريم مي

وان نمونه ده است، به عنسنّت و جماعت نيز در كمال حسن معاشرت و نيكخواهي بو
شيخ «اثر محدث مشهور شيعي » األنوار البهية في تواريخ الحجج اإللهية« بدر كتا

كنت أدخل علی الصادق جعفر  :عن مالک بن أنس, فقيه املدينة قال« :آمده است» عباس قمي
لک و يا مالک إنی أحبک, فكنت أرس بذ :فيقدم لی خمدة و يرعف لی قدرا و يقول بن حممد

) تسنّـ اهلمالكيه از  مذهبامام (از مالك بن أنس فقيه مدينه « :يعني. أمحداهللا عليه
شدم و آن حضرت براي من  وارد مي من بر جعفر بن محمد صادق :آمده كه گفت

اي مالك تو را دوست  :گفت كرد و مي نهاد و نسبت به من قدرشناسي مي بالش مي
  .»گزاردم تعالي را سپاس مي م و خدايشد دارم و من از اين سخن شاد مي

من «: در آخر حديث آمده است. مرفوع است» كليني«به قول خود  -10حديث  *
بيت پيامبرش  اهلهر كه  »من ترک كتاب اهللا و قول نبيه كفرضل و  بيت نبيه اهلترک 

ه را رها كند گمراه شده و هر كس كتاب خدا و گفتار پيغمبر او را رها كند كفر ورزيد
اند،  حال بايد ديد آيا روات كليني كه اين همه روايات ضد قرآن فراهم كرده. »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  گويند قرآن را فقط امام مي آيا كساني كه مي! اند؟ ترك نكرده

گويند  ر امام فهميد وگرنه چندان قابل فهم نيست و يا غيرمستقيم ميبا خبر و تفسي
يا اينان با آ! قرآن تحريف شده و يازده هزار آية قرآن ساقط شده، دشمن قرآن نيستند؟

اند؟ به خدا قسم اين سخنان همان رهاكردن قرآن و  اينگونه سخنان قرآن را رها نكرده
  .و خاندان اوست رهاكردن قول رسول خدا
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مثني «كه راوي خرافات و » وشاء«سند آن به نظر ما به سبب وجود  -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
  .تناشناخته اس» ابوشيبه«مجهول است زيرا راوي آن  -14حديث  *
  .مجهول است -15حديث  *
اعتبار  بي» عثمان بن عيسي«سند آن به سبب وجود فاسقي چون  -16حديث  *
  1.ايم او را قبالً معرفي كرده. است
برخالف شيعه به » هارن بن مسلم«. به قول مجلسي ضعيف است -17حديث  *

ابن «و  نيز بتري مذهب و ناموثّق است» مسعدة بن صدقه«جبر و تشبيه قائل بوده و 
اما . هر دو را در كتاب رجال خود در شمار مجروحين و مجهولين آورده است» داوود

بدون دليل شرعي به . دهند 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

من أفتی الناس برأيه فقد دان اهللا بام « :ام در اين حديث فرمودهام... دهند و هكذا  مي
كسي كه به  » اهللا بام اليعلم فقد ضاد اهللا حيث أحل وحرم فيام اليعلم اليعلم, و من دان

ورزي كرده و آن كه بدون علم و  داند دين رأي خويش مردم را فتوي دهد به آنچه نمي
مخالفت كرده زيرا چيزي را ] ين راستين خداو د[ورزي كند، با خداوند  ندانسته دين

  .داند، حالل يا حرام شمرده است كه نمي
بوده و پدرش نيز  تاز غال» حسين بن مياح«ضعيف است زيرا  -18حديث  *

زيرا در قرآن، خلقت انسان از گل . متن حديث نيز با قرآن مواق نيست. مجهول است
ث، امام فرموده آدم از جوهري خلق ولي به ادعاي اين حدي. و سپس از نطفه است

، ناقل آن باشند تروايتي كه غال!! شده كه نور و روشني آن از آتش بيشتر بوده است
  .كنند بهتر از اين نخواهد بود و در حقّ آدم نيز غلو مي

                                                           
 .172ك همين كتاب، ص . ر -1
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اعتبار  با وجود محمد بن عيسي بن عبيد در سلسله سند آن، بي -19حديث  *
اما متن آن كامالً موافق تعاليم . ايم هم معرّفي كردهاست او را در شرح حديث سيزد

ما أحد ابتدع بدعة اال ترک « :فرموده و جملة آخر آن كه حضرت علي. اسالم است
، در »كسي بدعتي نياورده جز آنكه با آن بدعت، سنّتي ترك شده است »هبا سنة

ما أحدثت بدعة « :يدفرما نيز آمده است و در آنجا نيز امام مي 4145البالغه خطبة  نهج
بدعتي نهاده نشده، جز آنكه سنّتي بر اثر  »فاتقوا البدع, و الزموا املهيع. إال ترک هبا سنة

كالم بيان حال  اين. »آن بدعت ترك شده، از بدعتها بپرهيزيد ومالزم راه راست باشيد
ت اند و غرق در بدع مدعيان پيروي از آن بزرگوار است كه در واقع دشمن آن حضرت

» ندبه«آميز  المثل به دعاي شرك في. پردازند اند، اما چنانكه بايد به سنن شرع نمي شده
  ... .ي ندارند و هكذا هتوج» زكات«فراوان دارند اما به  اهتمام
» ممقاني«كه به قول » احمد بن عبداهللا العقيلي«سندش به واسطة  -20حديث  *

فاقد اعتبار است » ي بن عبداهللا القرشيعيس«بودن   مجهول است و نيز به سبب مجهول
يث نيز باخبر هجدم همين متن حد!! اما مجلسي چنين حديثي را صحيح دانسته است؟

نيست زيرا در آنجا امام صادق جوهر مادة خلقت آدم را با مادة خلقت  گارباب ساز
روح ناري ابليس مقايسه كرده و در اينجا نورانيت آدم را كه روح انساني وي باشد با 

. همچنين دليلي كه براي نهي از قياس آورده نيز تام نيست. ابليس قياس نموده است
يا خدا را نبايد عبادت كرد زيرا پيش از انسان، ابليس آتوانست بگويد  زيرا ابوحنيفه مي

  !كرد نيز خداوند متعال را عبادت مي
را در حديث كه او » محمد بن عيسي«همچنين وجود . مرسل است -21حديث  *

  .سيزدهم معرّفي كرده ايم نيز از موجبات ضعف روايت است
اما متن آن بسيار عالي و كامالً موافق . به اقرار كليني مرسل است -22حديث  *

غيرخدا را براي خويش  :فرمايد در اين حديث مي امام باقر. تعالي شرع انور است
زيرا هر سبب و نسب و خويشاوندي محرم راز و مورد اتّكاء نگيريد كه مؤمن نباشيد 
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فايده است مگر آنچه قرآن اثبات كرده  و نزديكي و بدعت و شبهه اي منقطع و بي
  .باشد

و إّنه لیس شیء من احلالل واحلرام ة باب الرد إلی الکتاب و السن -۲۱
  و مجیع مایحتاج الناس إلیه إال و قد جاء فیه کتاب أو سنة

را  9و  8فقط حديث » بهبودي«كه آقاي  ده حديث استاين باب مشتمل بر 
  .را صحيح شمرده است 9، 4مجلسي نيز فقط حديث . صحيح دانسته

علي «سند حديث اول به قول مجلسي ضعيف است، چون  -4و  2و  1حديث  *
حديث دوم هم ضعيف است وحديث . فطحي مذهب و از ضعفاست» بن حديد

خبر سيزدهم باب قبل معرّفي شد و كه در » محمد بن عيسي«چهارم نيز به واسطة 
اما متن هر دو حديث . كه مشترك بين ضعيف و مجهول است، اعتبارندارد» حماد«

گويند قرآن كافي  نخست مخالف اقوال و افعال بسياري از علماي شيعه است كه مي
و » محمد بن الحسن العسكري«نيست مگر به ضميمة خبري از ائمة و يا اگر بپرسي 

هور او در كجاي قرآن است؟ چند حديث نامعتبر را ضميمة آيات كرده و غيبت و ظ
را رها كرده و با آن  ها قرآن ين بهانهاگوييم و با  گويند، به حكم حديث چنين مي مي
گويد خدا چيزي را كه مورد  اما حديث اول مي! كنند ونه كه بخواهند بازي ميگهر

رك نكرده مگر آنكه آن را در قرآن بيان نموده ت] الأقلّ در اعتقادات[احتياج أمت باشد 
   :چنانكه خداوند نيز در قرآن كريم فرموده. است
  $ ¨Β $ uΖôÛ§sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ &™ó©x« 4   ) ۳۸/ األنعام(  
  .»ايم ما هيچ چيز را در كتاب فروگذار نكرده«

   :و فرموده
 $ uΖø9̈“ tΡuρ šø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x«   ) ۸۹/ النحل(  
  .»است بر تو نازل كرديم] درآن[كتاب را كه بيان هر چيز «
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  .سند آن هم مجهول و هم ضعيف است -3حديث  *
اما متن آن عالي و كامالً موافق تعاليم شرع و . سند آن ضعيف است - 5حديث  *

هرگاه به  :دفرماي بنا به اين حديث مي امام باقر. عمل واقعي بزرگان اسالم است
بنا به اين حديث . از كجاي قرآن است] اين سخنت[شما چيزي بگويم از من بپرسيد 

امام سخنش كامالً متّكي به قرآن است و به هيچ وجه سخني ناموافق با قرآن 
اند  اما علماي شيعه بسياري از روايات خالف قرآن را كه به أئمه نسبت داده. گويد نمي
  !اند نه از امام بسياري از مسائل شرعي خود را نه از قرآن گرفتهپذيرند و در واقع  مي

» معلي بن خنيس«واقفي و » ابن فضّال«مرسل وبه سبب وجود  -6حديث  *
ايم ودر اينجا فرد دوم را معرفي  فرد نخست را قبال شناسانده. منحرف ضعيف است

  .كنيم مي
 »عيف جدا اليعول عليهض« :رمودهدربارة ابوعبداهللا معلي بن خنيس ف» نجاشي«

والغالة « :و ابن الغضائري نيز فرموده» بسيار ضعيف است و به او اعتماد نمي شود
مطالب زيادي را به او  تغال » يضيفون إليه كثريا و الأری االعتامد علی شی من حديثه

يكي از مرويات او روايتي است . »كنم و من به روايت او اعتماد نمي 1اند نسبت داده
ديگر از . ايم همين كتاب آورده 86سورة بقره كه ما آن را در صفحة  26ارة آية درب

 « :گويد هاي او روايت ذيل است كه به نظر ما خودش هم نفهميده كه چه مي افسانه
نعم, إن اهللا  :عن النجوم أحق هی? فقال سألت أبا عبداهللا:علی بن خنيس, قالعن م

ی صورة رجل فأخذ رجال من العجم فعلمه بعث املشرتی الی االرض ف –عزوجل  –
ما أراه فی الفلک و ما  :انظر أين املشرتی? فقال :النجوم حتی ظن أنه قد بلغ ثم قال له

 :رجل من اهلند, فعلمه حتی ظن أنه قد بلغ و قال اه و أخذ بيدففن :أدری أين هو? قال
وشهق  :قال! شرتیإن حسابی ليدل علی أنک أنت امل :انظر إلی املشرتی أين هو? فقال

                                                           
دفاع و تمجيد غالة از او نيز همين امر است، زيرا آنان بسياري از  به قول آقاي بهبودي، سبب -1

 ).229معرفة الحديث، ص . (اند اكاذيب خود را به نام او رواج داده
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از معلي بن خنيس روايت شده كه از !! = 1ه, فالعلم هناکاهلشهقة فامت و ورث علمه 
عزوجل  –آري، همانا خداوند  :آيا نجوم راست است؟ فرمود :پرسيدم امام صادق

وي مردي از عجم را گرفت و (!!) كرة مشتري را به صورت مردي به زمين فرستاد –
. رسيده است] دراين علم به مقامي[وخت تااينكه پنداشت وي علم نجوم را به وي آم

بينم  او را در فلك نمي :بنگر كه مشتري كجاست؟ مرد عجمي گفت :سپس به او گفت
مشتري او را راند و دست مردي از هند را گرفت  :حضرت فرمود! دانم كجاست و نمي

. رسيده است] مقاميدر اين علم به [و به او علم نجوم آموخت تا اينكه پنداشت وي 
محاسبة من داللت دارد كه  :بنگر كه مشتري كجاست؟ مرد هندي گفت :به او گفت

اي زد و در گذشت و دانش وي را خاندانش  همانا تو خود مشتري هستي؟ آنگاه نعره
  !!به ارث بردند و اين دانش در آنجاست

ندين برابر بفرمايد كرة مشتري كه چ خوانندة عزيز آيا ممكن است امام صادق
  !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

حتّي به لحاظ ظاهر، در فرهنگ اسالمي از  مسلمان ريغمتمايزبودن مسلمان از 
هاي عالقه  زيرا مشابهت جستن به كسي، از بزرگترين نشانه. واضحات بالخالف است

اكرم  رپيامب. اند به به كفّار نهي شدهبه همين سبب مسلمانان از تش. و تمايل به اوست
 بهت جويد، از ايشان كسي كه به گروهي مشا » همنمن تشبه بقوم فهو م« :فرمود

 اند كه رسول خدا گفته –عليهما السالم  –امام رضا و اميرالمؤمنين . »محسوب شود
التلبسوا لباس اعدائی و التطعموا مطاعم اعدائی و التسلكوا مسالک اعدائی « :فرمود
لباس دشمنانم نپوشيد و طعام دشمنان ] لباس همچون[  »كام هم اعدائیاعدائ فتكونوا

                                                           
 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  – 507روضه كافي، حديث  -1
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در غير [كه ] اعمال آنها را انجام ندهيد[ل نكنيد و به راههاي دشمنانم نرويد مرا تناو
  1.»اند دشمنان من خواهيد بود، همچنانكه آنان دشمنان من] اين صورت

به بزرگداشت  رواياتي نقل كرده كه در آن امام صادق» معلي بن خنيس«اما 
آوريم، وي مدعي  ن نمونه ميما يكي از جعليات او را به عنوا. نوروز سفارش فرموده

يا امروز را آ اي معلّي :رفتم، فرمود است كه صبح نوروز به نزد امام صادق
دارند و آن را مبارك دانسته و به  نه، ولي عجم اين روز را بزرگ مي :شناسي؟ گفتم مي

اين روز نيست مگر براي امري قديم كه . نه چنين است :فرمود. گيرند فال نيك مي
اي معلّي نوروز روزي است كه خداوند از  :فرمود... كنم تا بداني  يان ميبرايت ب

 172اشاره به آية (بندگان عهد گرفت كه او را بپرستند و چيزي را شريك او نسازند 
دين حجج و اولياء (و دين فرستادگان و حجج و اوليائش را بپذيرند ) سورة اعراف

اگر مردم دين رسل را بپذيرند دين  ناي خدا با دين رسل الهي تفاوت ندارد، بنابر
اين اولين ). رود چنين تعبيري از امام احتمال نمي! اند حجج و اولياء خدا را هم پذيرفته

روزي است كه خورشيد در آن طلوع كرده و بادها بارداركنندة گياهان وزيده و گياهان 
اين . گرفتتي نوح بر كوه جودي پهلو شاين روزي است كه ك. زمين آفريده شده

روزي است كه هزاران تن را كه از خوف مرگ از ديار خود بيرون آمده بودند و 
 243ية آاشاره به (بميريد، بار ديگر خداآنان راحيات بخشيد  :خداوند فرموده بود

اين روزي است . هاي قوم خود را شكست اين روزي است كه ابراهيم بت). سورة بقره
وش مبارك خود گرفت تا او بتهاي قريش را از را بر د علي اكرم  كه رسول 
  2.الحرام بر زمين افكند و خُرد كند باالي بيت

اي به  جالب است كه در اين حديث امام ذكري از غدير خم نكرده و در آن اشاره
است و » معلّي«ن نيز همين آاما در حديث قبلي كه راوي . ظهور امام قائم نيست زرو

است امام صادق فرموده نوروز روزي است كه پيامبر در در وسائل الشيعه مضبوط 

                                                           
 .291و  290ص  17ج  – 280و  279، ص 3وسائل الشيعه، ج  -1
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كردند  رعهد وميثاق گرفت و مردم نيز اقراازمردم  غديرخم براي واليت علي
را به وادي جنّ فرستاد وروزي  وپذيرفتند و روزي است كه پيامبر حضرت علي

ح و اي به سفينة حضرت نو اما در اينجا اشاره! كند است كه امام قائم ظهور مي
  !!كند بر دوش پيامبر نمي شكني حضرت ابراهيم و قرارگرفتن علي بت

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 

نداشت و اگر فردي مسيحي  و اعمال و رسوم و سنن غيرمسلمين توجه و اعتنا
كرد و يا اگر فردي  شد ديگر كريسمس و ژانويه و امثال آن را ترك مي مسلمان مي

  .كرد آورد نوروز و مهرگان و نظاير آن را ترك مي زرتشتي اسالم مي
مردم را از چنين روز مهمي آگاه نساختند واين  ديگر آنكه چرا پيامبر يا علي

وه بر اين نوروز براساس تقويم شمسي است در حالي كه عال. روز را گرامي نداشتند
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
رون ها«عالوه بر اين دو تن از راويان اين حديث يعني . مرسل است -7حديث  *

. ايم را در بررسي حديث هفدهم باب قبل معرّفي كرده» مسعده بن صدقه«و » بن مسلم
در قرآن علم گذشته وعلم آنچه كه تا روز قيامت اتّفاق « :گويد ذيل حديث كه مي

  .پردازيم مشابه حديث بعدي است ودر آنجا به آن مي» افتد، آمده است مي
آن نيز همچون حديث قبلي متن . به قول مجلسي مجهول است -8حديث  *

زيرا كتاب خدا تاريخ آيندگان و آنچه در آينده اتفاق خواهد . ناموافق با كتاب خداست
در آن = ما هو كائن الي يوم القيامة ... فيه « :گويد اما در اين حديث مي. افتاد، نيست

كه چنين بينيم  در حالي كه بالعيان مي» آنچه تا روز قيامت خواهد بود] خبر... [است 
نيست و خدا چنين كتابي به ما نداده بلكه كتابي براي هدايت و بيان راه پرهيزگاري و 

  .سعادت، به ما عطا فرموده است
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متن اين خبر نيز مانند دو حديث قبلي، قرآن را جامع اخبار گذشته و  -9حديث  *
  .آينده دانسته تا خودش را عالم بدان معرّفي كرده و از خود تمجيد كند

كه اورا معرّفي  -» سيف بن عميره«سند آن به سبب وجود  -10حديث  *
  .اما متن آن خوب است و مخالف تعاليم اسالم نيست. قابل اعتماد نيست - 1ايم كرده

  باب اختالف احلدیث -۲۲

آن را پذيرفته  7و  5اين باب داراي ده حديث است كه آقاي بهبود حديث 
را موثّق شمرده  10و 7همطراز صحيح و حديث  را موثّق 5ومجلسي نيز فقط حديث 

  .است
ما پيش . نقل شده است» سليم بن قيس الهاللي«ضعيف است زيرا از  -1حديث  *

اما متن . از پرداختن به حديث دوم، كتاب منسوب به وي را معرّفي خواهيم كرد
و  حديث هم ناسخ و منسوخ :گويد حديث همچون روايت دوم و سوم همين باب، مي

ن براي همه قابل فهم آقر«كنند  بنابراين به كساني كه ادعا مي! محكم و متشابه دارد
 دارد و... نيست زيرا محكم ومتشابه و ناسخ ومنسوخ و عام وخاص و مطلق و مقيد و 

گوييم، حديث هم ناسخ و منسوخ و  ، مي»بايد به كمك اقوال ائمه، قرآن را فهميد
ويكسره خيال مردم !! هم قابل فهم نيست؟ احاديثبگوييد محكم و متشابه دارد، پس 

  .را راحت كنيد
به فرض اينكه (زيرا در قرآن ناسخ و منسوخ . مهمتر آنكه حديث مانند قرآن نيست

شده و بالاستثناء در اختيار همگان  در يك كتاب جمع) در قرآن منسوخي موجود باشد
گرديد به همگان اعالم  نازل مي هست و حتّي در زمان پيامبر نيز اگر آية ناسخي

اما حديث چنين نيست، زيرا اوالً حديث به قول اينان شارحِ كتاب است و . شد مي
ثانياً بايد به ). آيد و الّا شارح سومي الزم مي(نبايد خود، داراي متشابه و منسوخ باشد 

                                                           
 .79و  78ك، كتاب حاضر، ص . ر -1
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باخبر  قبلي است احاديثهمه اطّالع داده شود تا همگي از حديث جديد كه ناسخِ 
شوند و علناً اين امر اعالن شود تا مردم گمراه نشوند وكسي كه حديث منسوخ را 

   :كنيم را معرّفي مي» سليم«اينك كتاب ). فتأمل جدا. (خبر نماند شنيده بي
به فارسي ترجمه » اسرار آل محمد«كه به نام » سليم بن قيس هاللي«بدانكه كتاب 

شوش و كامالً استعمارپسند و مطابق ذائقة اند، كتابي بسيار مشوش و مغ كرده
خوانان ومداحان و باب طبع تفرقه جويان است كه بزرگان و مشاهير قدماي  روضه

اگر نگوييم اين كتاب را ... الهدي و سيد بن طاووس و  شيعه از قبيل سيد مرتضي علم
ائل نبوده و توانيم بگوييم به هيچ وجه براي اين كتاب اعتباري ق اند مي شناخته نمي

خرافي كتاب  أما در قرون متأخّر كساني از قبيل مؤلّف. اند بدان اعتنايي نداشته
اللجاح و مؤلّف ارشاد القلوب و مروج الخرافات و حارس البدع  اهلاالحتجاج علي 

از اين كتاب تعريف و ... و  1وامثال او از قبيل حاجي نوري» محمد باقر مجلسي«
  .اند تمجيد كرده
ان اين حقير اكاذيبي را كه در قرون سوم و چهارم با سوءاستفاده از نام به گم

اند به  جعل شده و در كتب روايي پراكنده بوده است، با اضافاتي ديگر كه بافته» سليم«
عقل ضعيف االيمان ناآشنا با  اند و در ميان مسلمين غافل كم صورت كتابي درآورده

سبب درنسخ مختلف اين كتاب، تعداد روايات و و به همين  2اند قرآن، انتشار داده
  !ترتيب آنها اختالف فاحش دارد

به هر حال كتاب موجود بسيار معيوب است، از جمله با اينكه بنا به ادعاي كتاب، 
در اختيار او بوده، يك » سليم«كه منقوالت » أبان بن أبي عياش«فرد ضعيفي موسوم به 

را از اين كتاب مطّلع » عمر بن أذينه«صره، به نام ماه قبل از مرگ، يكي از ساكنيني ب

                                                           
 !!!وي كتابي در اثبات تحريف قرآن تأليف كرده است -1
اند، بلكه اشاره به  اند هيچ يك از كتاب سليم نام نبرده از علماي متقدم كه روايات سليم را نقل كرده -2

 .شود بعد، ديده ميكتاب سليم از شيخ مفيدبه 
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روايات را گاه از » عمر بن أذينه«سپارد، اما در همين كتاب  ساخته وكتاب را به او مي
  !كند نقل مي» ابراهيم بن عمر صنعاني«و گاه با واسطة فرد ضعيفي به نام » أبان«خود 

را در » علي بن ابراهيم«ق، عالوه بر اين بايد توجه داشت كه گرچه كليني و صدو
اند، ولي در تفسيري كه از علي بن ابراهيم در  آورده» سليم« احاديثشمار روات 

نكتة ديگر آنكه از جملة ناقلين ! شود مشاهده نمي» سليم«اختيار ماست، روايتي از 
روايت از روايات  20است كه وي فقط در مورد » حماد بن عيسي«، »سليم«روايات 
و ساير رواياتي كه از او نقل شده مورد ) 109رجال نجاشي ص (يد نداشت خود ترد

نقل شده، قابل اعتماد » حماد«ترديد خود اوست، طبعاً روايات سليم كه از طريق 
  .نخواهد بود

اي از آنها در كتاب ارجمند  كتاب مذكور اشكاالت و معايب بسياري دارد كه پاره
نيز در اينجا قسمتي از كالم محقّق معاصر آقاي ما . 1شاهراه اتّحاد بيان شده است

از تحقيق در « :نوشته است» سليم«آوريم كه دربارة كتاب  محمد باقر بهبودي را مي
ختم » أبان بن أبي عياش فيروز«به » سليم«شود كه كتاب  كتاب و اسناد آن مسلّم مي

سنّت و متروك  اهلاز أبان بن أبي عياش . كند شود كه او منفرداً از سليم نقل مي مي
من پس از تأمل در سراسر . شيخ طوسي نيز او را تضعيف كرده است. الحديث است

ام كه كتاب مذكور توسط يكي از غاله،  كتاب و نقد يكايك كلمات آن بر اين عقيده
روايت » أبان بن أبي عياش«كه از » ابن اذينه«به نام سليم بن قيس هاللي و از زبان

را انتخاب كرده » عمر بن اذينه«و از آن رو در جعل كتاب . شده استكند، جعل  مي
يمن » مخاليف«، اززادگاهش بصره به »مهدي«است كه وي از بيم خليفة عباسي 

جاعل زندق اين كتاب نسخة مجعول خود را در . گريخت و در همانجا درگذشت
چون . ردم رواج دادلوح درميان م خبر و ساده 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 
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و » 1وجاده«اند، كتاب مذكور را به نحو  داشته» عمر بن اذينه«اجازاتي در نقل روايت از 
خوانده باشند، نقل » ابن اذينه«آنكه دربارة نسخ آن تحقيق كرده ويا آنها را بر  بي

ن، براي آكنيد، جاعل فريبكار  و چنانكه در اول و در ميانة كتاب مالحظه مي. ندا كرده
كند كه هر حديث را به كرّات بر  ادعا مي» أبان«كاذيبش از قول اكسب وثاقت در مورد 

كرده و با ين حال از  عرضه مي –عليه الصاله و السالم  –شيعيان اصحاب رسول اهللا 
را تك  احاديثشده تا اينكه هر يك از  ل شود، مطمئن نميهايش مورد قبو اينكه افسانه

  !!تك و هم يكجا به امامي پس ازامام ديگر عرضه بدارد
أخذ  كنيد كه اين نادان پليد حديثي را از علي مالحظه مي] و بدين سبب[
دارد، گويي به  عرضه مي كند سپس حديث مذكور را به امام حسن بن علي مي

نيز آنچه را  كند مگر پس از آنكه حسن بن علي تماد نمياع سخن اميرالمؤمنين
كه پدرش فرموده، بگويد و با اين حال به اين هم اكتفا و اعتماد نكرده تا اينكه سخن 

عرضه بدارد،  العابدين و سپس به امام زين مذكور را به امام حسين بن علي
و اين !! ز عرضه بداردسپس حج بيت اهللا به جاي آورده و حديث را به امام باقر ني

  2.»لوح است روش كذّابين براي اغفال محدثين ساده
اما نكتة اصلي و اساسي آن است كه دكّانداران مذهبي دائماً سعي در توثيق و 

به حدي است كه  احاديثتصحيح اسناد كتاب سليم دارند، در حالي كه خطاهاي متن 
و حتّي با فرض ) كه ندارد(داشت  ترين سند را مي اگر اين كتاب صحيحترين و عالي

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  اعتباري كتاب نمي بي

ه اند، يكسر اند و يا چه تعريف و تمجيدي از اين كتاب كرده روات اين كتاب چه گفته

                                                           
اگر روايتي را بدون سماع مستقيم از قائل حديث، از مكتوبي كه آن را متعلّق به قائل يا راوي  - *

 .گويند» وجاده«دانند، نقل كنند، چنين نقلي را  مي
 .260و  259معرفة الحديث، ص  -2
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، به آساني به بطالن آنها پي احاديثفايده است و هر منصفي با نظر به متن  باطل و بي
   :كنيم اي از اباطيل اين كتاب اشاره مي در اينجا به پاره. برد مي

ذكر شده، يكي ) به بعد 133ص (عالوه بر خطاهايي كه در كتاب شاهراه اتّحاد 
شود،  چاپ نجف مشاهده مي 80ديگر از أكاذيب واضح كتاب مذكور كه در صفحة 

گويد يكي از نخستين كساني كه در سقيفه با ابوبكر بيعت كردند، معاذ  آن است كه مي
دانند كه در زمان بيعت  بن جبل بوده است، در حالي كه آشنايان با تاريخ اسالم مي

يمن به كار تعليم قرآن اشتغال داشت و پس از استقرار » مخاليف«در » معاذ«ابوبكر، 
و به هيچ وجه تأثيري در به خالفت رسيدن » 1امر خالفت بر ابوبكر، به مدينه بازگشت

  .ابوبكر نداشت
به جز سلمان و ابوذر و مقداد و زبير  مسألة ديگر روايت ارتداد اصحاب پيامبر

نظر از اينكه اين روايت با ساير روايات ارتداد اصحاب پيامبر كه  صرف. بن عوام است
با قرآن كريم كه از اصحاب پيامبر تمجيد فرموده،  2اند، متفاوت است دهشيعيان نقل كر

با مرتدين بيعت  موافق نيست و عالوه بر اين موجد اين سؤال است كه چرا علي
  فرمود و يكي از مرتدين را به دامادي پذيرفت؟

آوريم كه دربارة ارتداد اصحاب رسول  را مي» عبدالجليل قزويني«در اينجا كالم 
آن است كه كس مرتد نشد و  و مذهب شيعه... « :يدگو به جز هفت تن مي داخ

بگذشت،  بعد از ثبوت ايمان روا نباشد، پس چون رسول هارتداد به مذهب شيع
همه همان بودند كه بودند و مرتضي كه دليل گويد كه ارتداد محال است الستحالة 

و ديگر آنكه چون ... شدند؟  جمع االستحقاقين، چگونه گويد مؤمنان را كه مرتد
 –مؤمنان بعد از مصطفي هفت نفس بوده باشند، چنانكه حوالت كرده است به مرتضي 

پس مرتضي با جزالت فضل و نبالت أصل، عبداهللا عباس را و جابر  –رحمه اهللا عليه 

                                                           
 .257معرفة الحديث، ص  -1
روضه كافي  341را به عنوان حديث » به جز سه تن ارتداد اصحاب پيامبر«نيز روايت كليني  -2

 !!آورده است



  249                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

و حذيفة يماني را و خزيمة   و خباب بن االرت را  را بوأيوب او   عبداهللا أنصاري را
وسهل حنيف انصاري را و محمد بوبكر  –ذوالشّهادتين  –يماني را و خزيمة ثابت را 

صديق را و مانند ايشان گروهي كثير و جمي غفير كه به اتّفاق به نص امامت علي 
و انكار امامت بوبكر كردند، همه را مرتد گفته باشد كه اينها نه از آن  1گفتند

  2.»...اند كه خواجه آورده است هفتگانه
را در اين دنيا » حوض كوثر«البطالن اين كتاب آن است كه  ديگر از أراجيف واضح
از آن رسواتر اينكه ! 3و أئمه را سيزده تن گفته است!! دانسته است نه در آخرت

و باز در !! 4قسمتي از حديث سيزدهم كتاب، داللت بر حذف بخشي از قرآن دارد
كافي،  61باب  4و  1ة حج را مانند حديث سورة مبارك 52حديث سي و نهم، آية 

و اين  »و ما أرسلنا من قبلک من رسول و النبی و الحمدث« :بدين صورت نقل كرده است
مختار بن أبي عبيده را به «ديگر آنكه قتل . خود داللت واضح بر تحريف قرآن دارد

» مختار«انند د نسبت داده در حالي كه مطّلعين ازتاريخ به خوبي مي» حجاج بن يوسف«
 76كشته شده و حجاج در سال  65و يا سال  64در جنگ با مصعب بن زبير در سال 

  .به حكومت كوفه رسيد يعني حدود يازده سال پس از مرگ مختار

                                                           
 .در مورد صحت و سقم اين ادعاي وي و  امثال او رجوع كنيد به كتاب شاهراه اتّحاد -1
 .297و  296النّقض، ص  -2
 !روايات سيزده امام آمده است 183در كافي نيز در باب  -3
در : نويسد ايت مخالف روايتي است كه آية اهللا ابوعبداهللا زنجاني در تاريخ القرآن آورده و مياين رو -4

آمده كه عثمان قرآن كريم را به راي و موافقت » سعد السعود«در كتاب ) ره(»ابن طاووس«گفتار 
 »سويد بن علقمه«آوري كرد و اين امر را شهرستاني در مقدمه تفسيرش به روايت  جمع علي

] در نظر بداريد[اي مردم، خداي را : فرمود مي طالب شنيدم كه علي بن أبي: گويد تأييد كرده و مي
گوييد وي قرآن را سوزانده، به خدا سوگند، وي آن را  شما مي... روي نكنيد  و در كار عثمان زياده

ري در قرآن رخ اگر كمترين تغيي) به بعد 81تاريخ القرآن، ص (نسوزانيد و ما آن را جمع كرديم 
كرد و در زمان حكومتش پيش از هر كاري به اصالح قرآن  سكوت نمي داد، قطعاً علي مي
 .پرداخت مي
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انگيز اين كتاب حديث نهم كتاب است كه  استعمارپسند تفرقه احاديثاز جمله 
ه غير شيعه را گمراه بشمارد و در آن براي آنك 1كافي بخشي از آن را آورده است

و  –تبارك و تعالي  » وأدنی ما يكون به العبد ضاال أن اليعرف حّجة اهللا« :گويد مي
و كمترين = الخ ... بطاعته و فرض واليته  –عزوجل  –شاهده علي عباده الذي أمر اهللا 

 تبارك و –چيزي كه بنده بدان سبب گمراه خواهد بود، اين است كه حجت خداوند 
به فرمانبرداري از او فرمان  –عزوجل  –و گواه او بر بندگانش را كه خداوند  –تعالي 

الخ در همين روايت به حديث ثقلين نيز استناد كرده و هر دو ثقل را ... داده، نشناسد 
از اين رو الزم است كه دربارة اين حديث مشهور . با يكديگر برابر دانسته است

   :، در اينجا نيز مطالبي ذكر كنيم2ايم تهبااينكه قبالً نيز سخن گف
اوالً صحيح مسلم كه حديث مذكور را به نقل از زيد بن أرقم آورده، فقط لفظ 

و موطّأ » سيرة ابن هشام«كتاب خدا را ذكر كرده، عالوه بر اين در كتب قديم از قبيل 
» عترتي«اما لفظ . ذكر گرديده است» كتاب خدا و سنّت رسول«مالك و تاريخ طبري 

آورده كه وي فردي منكرالحديث است » زيد بن الحسن االنماطي«را ترمذي به نقل از 
  .و حتّي در رجال شيعه نيز مذموم بوده و مقبول الحديث نيست

 125از جمله در عهدنامة مالك اشتر و خطبة (البالغه  در نهج ثانياً حضرت علي
  .ات و رافع ضاللت شمرده استقرآن و سنّت را حجت و موجب هدايت و سع...) و 

ثانياً اين دو ثقل با هم برابر و در يك رديف نيستند بلكه اولي يعني كتاب خدا ثقل 
ي كه كتاب خدا را احاديثو طبعاً  –چنانكه در سنن ترمذي نيز آمده است  –اكبر است 

  .كنند را رد مي» سليم«اند، روايت  ثقل اكبر ناميده
ما نيز اقرار . شود هيچگاه از قرآن جدا نمي» عترت«كه  رابعاً در همين حديث آمده

اند و هيچگاه كالمي ناموافق با قرآن  داريم كه أئمة بزرگوار، دوستدار و پيرو قرآن بوده
شود، در حالي كه اكثر مرويات كليني و صدوق و امثالهما كه به  از ايشان صادر نمي

                                                           
 .415و  414، ص 2اصول كافي، ج  -1
 .به بعد كتاب حاضر 39صفحه . ك. ر -2
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موافق قرآن  –ز مالحظه خواهيد كرد چنانكه درهمين كتاب ني –ائمه نسبت داده شده 
به عنوان مثال به قول قرآن، بعد از انبياء، حجتي نيست اما اخبار كليني، پس از ! نيست

فرمايد حتّي انبياء، علم ماكان  قرآن مي! است  پيامبر چندين حجت براي مردم تراشيده
! كه امام هم علم غيب داردگويد نه تنها انبياء بل و ما يكون ندارند، اما اخبار كليني مي

قرآن كريم اصول دين و اصول اعتقادات را ذكر كرده و نامي از امام و امامت نبرده، اما 
بديهي است !! گويد ايمان به ائمه از اصول دين است بيت مي اهلمدعيان حب  اخبار

ت النّبيين باشد بلكه جعليا كه چنين اخباري نمي تواند قول راستين عترت خاتم
متمسك  در حاليكه ائمه خود به قرآن و سنّت غيرمفرّقة پيامبر. دشمنان ايشان است

  .اند و قطعاً هر چه موافق با قرآن نباشد، قول ايشان نيست بوده
واقعاً رسواست و بسياري از علماي » سليم بن قيس هاللي«خالصه آنكه كتاب 
وئي و عالمة شوشتري آن را جعلي و اهللا خ اند، از آن جمله آيه شيعه آن را مذمت كرده

  !!اما متاسفانه كليني از چنين كتابي، حديث نقل كرده است. اند نامقبول دانسته
 واقفي كه به امام كاظم» عثمان بن عيسي«ضعيف است به وجود  -2حديث  *

درمورد متن آن كه مدعي است حديث هم نسخ ! خيانت و اموال وي را اختالس كرد
  .ايم رح حديث قبلي سخن گفتهشود، در ش مي

گمراه » علي بن ابراهيم«زيرا راوي آن . اعتبار است به لحاظ سند بي - 3حديث  *
و قائل به تحريف قرآن است و او از پدرش روايت كرده كه توثيق نشده و يكي از 

متن آن نيز داللت بر . راوي روايات ناموافق با قرآن است» منصور بن حازم«روات آن 
ث داردو مدعي است كه امام فرموده حديث ما نيز مانند حديث رسول خدا، نسخ حدي

به  و اين ادعا با اسالم موافق نيست زيرا پس از رسول خدا. ناسخ و منسوخ دارد
كسي حقّ ندارد ناسخي بياورد مگر . حقّ خداوند است» نسخ«شود و  كسي وحي نمي

اگر گفته . تواند ناسخي بياورد ست، نميبه اذن وحي الهي، طبعاً امام كه متلقّي وحي ني
پرسيم آيا قول قبلي وي قول شرع بوده  كند مي شود كه امام قول قبلي خود را نسخ مي

حقّ نسخ آن را ندارد و اگر قول  اگر بوده كه امام پس از رسول خدا. است يا خير
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بعاً ايد كه قول امام رأي شخصي بوده و ط شرع نبوده در اين صورت اعتراف كرده
گويند زيرا نسخ را اصطالحاً در  نمي» نسخ«كند اما اين كار را » عدول«تواند از آن  مي

برند و در موارد ديگر اگر كسي برخالف كالم پيشين خود،  احكام شرع به كار مي
» نسخ«اما . كرده است» عدول«شود كه از ردي سابق خويش  سخن بگويد، گفته مي

  .لقّي وحي باشد يعني پيغمبر نه امامفقط از كسي ساخته است كه مت
. كذّاب خبيث، بسيار ضعيف است» سهل بن زياد«سند آن به وجود  - 4حديث  *

مجلسي اين حديث را ضعيف و . 1نيز راوي قابل اعتمادي نيست» ابن محبوب«گرچه 
  .ذيل آن را مرسل دانسته است

هيم بهتر است كه او گويد اگر به كسي از روي تقيه فتوا بد در اين حديث امام مي
عمل كند و حتّي در ذيل حديث كه ] كه در واقع حكم شرع نيست[به همان فتوي 

مرسل است ادعا كرده كه اگر اين فتواي ناشي از تقيه را ترك كند به خدا قسم گناه 
  !!كرده است
پرسيم دليل اين رأي در كجاي قرآن است؟ ثانياً به اجماع علما تقيه بر  اوالً مي

شود و   رگان دين خصوصاً در احكام الهي جايز نيست زيرا سبب گمراهي عباد ميبز
به همين سبب . ات است نه در احكام و قوانين شرعياگر تقيه جايز باشد در موضوع

در قرآن نيز كتمان امور شرعي مورد لعن و مذمت قرار گرفته است و تقيه در واقع 
   :فرمايد خداوند مي. نوعي كتمان حكم الهي است

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 3“y‰çλù; $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çμ≈̈Ψ̈t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈̄=9$#     ) ۱۵۹/ البقره(  
ايم، پس  حجج روشن و هدايت فرو فرستادههمانا كساني كه آنچه را ما از آيات و «

دارند، خداوند آنان را لعنت  از آنكه براي مردم در كتاب بيان نموديم، پنهان مي
  .»كنند كنندگان نيز لعنت مي فرموده و لعنت
   :و نيز فرموده

                                                           
 .كتاب حاضر 286براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
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 ¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# šχρçtIô±o„uρ ⎯ÏμÎ/ $YΨoÿsS ¸ξ‹Î=s%   

y7 Í×̄≈ s9'ρ é& $ tΒ šχθ è=ä.ù'tƒ ’ Îû óΟÎγ ÏΡθ äÜç/ ω Î) u‘$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ ÞΟßγ ßϑ Ïk= x6ãƒ ª!$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿω uρ 

÷ΛÏι‹Åe2 t“ ãƒ óΟßγ s9uρ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r&   ) ۱۷۴/ البقره(  
 سازند و آن را به بهايي همانا كساني كه آنچه خداوند از كتاب فروفرستاده پنهان مي«

خورند و خداوند روز قيامت با  فروشند، آنان در شكمهايشان جز آتش نمي 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 
  .ه نخواهد گفتگيرند هيچگاه كالمي خالف قول شرع حتّي به عنوان تقي مي

» الكافي صحيح«شگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را پذيرفته و در  -5حديث  *
. شود ديده مي» حسن بن علي بن فضّال«در حالي كه در سند حديث نام ! آورده است

موهم تحريف قرآن  احاديثراوي  1ايم وي واقفي است و چنانكه پيش از اين نيز گفته
خداوند نام هفت تن را در  :فرموده كه امام صادقاست از جمله روايت كرده 

را باقي » لهب ابي«اند و فقط نام  قرآن ذكر كرده كه قريش نام شش تن را از بين برده
مهمتر اينكه متن آن نيز . طبعاً روايت چنين كسي قابل اعتماد نيست!!! 2اند گذاشته

سيدم، جوابي داد، سپس سؤالي پر گويد از امام باقر زيرا زراره مي. نامقبول است
مرد ديگري از همان مسأله از امام پرسيد، آن حضرت جوابي خالف جوابي كه به من 

سپس مردي ديگر آمد و همان مسأله را پرسيد، امام جوابي برخالف . داده بود، گفت
يا بن رسول اهللا اين دو مرد از  :گويد به امام عرض كردم مي هزرار. دو جواب قبلي داد

 :فرمود! اق و از شيعيان شما بودند، اما شما به هر يك جوابهاي مختلف داديداهالي عر
من جواب مختلف دادم زيرا اين كار براي بقاي ما و شما بهتر است زيرا اگر شما بر 

يابند و در اين صورت  در مي] تبعيت شما از ما را[يك رأي اتّفاق داشته باشيد، مردم 
  .شما كمتر است براي بقاي ما و] به لحاظ نفع[
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اگر شما شيعيانتان را بر سر نيزه و  :گويد به امام صادق نيز عرض كردم زراره مي
از شما جوابهاي ] بر اثر تقيه[روند، در حالي كه  و مي] خودداري نكرده[آتش برانيد، 
  .آن حضرت نيز مانند جواب پدرش به من پاسخ گفت. شنوند مختلف مي
كرد  ر در مكّه براي حفظ جان و مال پيروان خود چنين نميپرسيم چرا پيامب أوالًً مي

  داد؟ و به آنان جوابهاي مختلف نمي
اند، ديگر تقيه  ثانياً سائلين از معتقدين و شيعيان امام بودند و قصد كسب علم داشته

دليلي نداشت عالوه بر اين امام چرا به حفظ سرّ و عدم افشاي حكم واقعي شرع، 
دن فتواي مختلف كه موجب حيرت آنان خواهد بود، به حفظ سفارش نكرد وبا دا
اگر امام حكم واقعي شرع را حتّي به شيعيان، يكسان نگويد، پس ! جانشان اقدام كرد

وانگهي اختالف اقوال، در ميان خود شيعيان ! حكم واقعي شرع را به كه خواهد گفت؟
كه حضرت علي نيز . شود نيز موجب اختالف آنها با يكديگر و مانع از وحدت آنها مي

  1.البالغه به شدت از اين كار نهي كرده است در نهج
 –ثالثاً اصول به هيچ وجه دليلي در دست نيست كه در هر مسأله از مسائل شرع 

اختالف فتوي، خطرناك  –خصوصاً مطالبي كه ربطي به حكومت و رياست ندارد 
  .بوده است

   :فرمايد رسد زيرا قرآن مي ه نظر نميرابعاً اين كار با كتاب خدا نيز موافق ب
  Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym 

  )۱۱۶/ الّنحل (  
  .»سازد مگوييد اين حالل و آن حرام است با دروغي كه زبانتان مي«

الل است حرام بگويد و يا از اين رو امام حقّ ندارد به بهانة تقيه چيزي را كه ح
تواند سكوت كند نه اينكه فتواي مختلف بدهد وحتي در  بالعكس، بلكه حداكثر مي
  اند كه  ائمه بيش از ديگران به اين آيه ملتزم بوده! ميان شيعيان تفرقه بياندازد

 #θãΚŠÏ% r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θ è%§xtG s? ÏμŠ Ïù   ) ۱۳/ الشوری(  
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  .»در آن تفرقه و اختالف نياندازيد دين را بپاداريد و«
  ).ينده سخن خواهيم گفتآدربارة تقيه در صفحات (

از قبيل حضرات صادقين و  –خامساً اكثر علماي شيعه بسياري از روايات ائمه 
كرده است،  گويند امام تقيه مي كنند و مي دليل حمل بر تقيه مي را بي –حضرت كاظم 

، 129باب  14ف قول امام رضاست كه كليني در حديث در حالي كه اين ادعا برخال
كرد كه مانند  پدرم در زماني زندگي مي :فرموده روايت كرده، در آنجا امام رضا

يعني اكنون زمان تقيه است ولي  )١ان ابی كان فی زمان ليس هذا زمانه(زمان ما نيست 
  . زمان پدرم نبود

واقعاً به زحمت انداخته و شارحين سادساً اين روايت و نظاير آن متعصبين را 
را به زعم خود حلّ  احاديثاند كه به نوعي مشكالت اين  و پايي زده مذبوحانه دست

اي بر آنها  اند كه در خود روايت قرينه كنند لذا احتماالتي من عندي به ميان آورده
  .موجود نيست بلكه قرائني برخالف آنها مشهود است

ين «براي دفاع از اين حديث به كالم ن در مجلسي،عبييكي از متصصدرالد
كه از فالسفه و بافندگان مشهور عصر صفوي است، متشبث شد كه او گفته » شيرازي

. است اختالف جوابهاي ائمه به سبب اختالف حيثيات و جهات سؤاالت بوده است
مقام لكلّ «به جاي خود درست است اما از آنجا كه » صدرالدين«م الگفتم هر چند ك

   :گشا نيست، زيرا دراين مقام به هيچ وجه مشكل» مقال
اوالً موضوعي كه شما به نقل از وي گفتي امري بديهي است و چيزي نيست كه 

اگر اآلن فردي معمولي مهمان مجلس ما باشد و كسي وارد . هر كسي آن را نفهمد
ت و دومي وارد اس» انسان«شما از من سؤال كند و من بگويم اين آقا  ةشود و دربار

است و سومي بيايد و در جواب » مرد«شود و دربارة شما بپرسد و من بگويم اين آقا 
است مهمان ما از جوابهايم دربارة شما تعجب نخواهد كرد، » آخوند«او بگويم اين آقا 

بيند، تا  يابد ولي اختالفي در آنها نمي زيرا هر چند در جوابهاي من تنوع و تفاوت مي
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باشدكه شايد بتوان گفت شاگرد اول مكتب » زراره بن اعين«د كه آن مهمان، چه رس
. است و كتب رجال ما مشحون از تجليل و تبجيل اوست –عليهما السالم  –صادقين 

فهميده كه  وي كسي نيست كه تنوع جوابها را در نيابد و تعجب كند، زيرا او كامالً مي
اند و طبعاً از تنوع  هم به لحاظ حيثيت متفاوت سؤال او و سؤال دوستش و نفر سوم با

كرد و نيازي هم به پرسيدن نداشت زيرا اختالفي در آن  جوابها نيز تعجب نمي
فأجاب بخالف ما ... فأجابه بخالف ما أجابنی « :اما در روايت تصريح شده. ديد نمي

  .نه تنوعيافته  يعني زراره در اين جوابها اختالف مي »أجابنی و أجاب صاحبی
همان لفظ ) فسأله عنها(كه دربارة سؤال مرد دوم ذكر شده » هاء«ثانياً مرجع ضمير 

 ل كرده بود نهاسؤ» زراره«كه   پرسيده بود يعني همان مسأله» زراره«است كه » مسأله«
آورده كه آن را اختالف  اين حديث را در بابي يخصوصاً كه كلين! سؤالي مشابه آن

  . الحديث نه تنوع الحديث ناميده است
كند كه اينها از اهالي  راره كه تعجب كرده بود، خطاب به امام، تصريح ميزثالثاً 

ند ويا به امام صادق نيز عرض دكر عراق و از شيعيان شمايند كه از شما سؤال مي
كند كه اينها به قدري به شما ايمان دارند كه در راه دوستي شما از سرنيزه يا آتش  مي

! شنوند رند و مردمي قابل اعتمادند ولي از شما جوابهاي مخالف يكديگر ميباك ندا
كند كه جوابهاي امام ناشي از تقيه بوده است  ترين شكل ثابت مي همين امر به واضح

» زراره«ايد زيرا امام در پاسخ  تر شده  شما از پاپ كاتوليك. نه اختالف حيثيت سؤالها
ما و شما  ءاين كار براي ما نيكوتر و براي بقا » ولكم ی لناهذا خري لنا و أبق« :فرمايد مي

اختالف  :فرمود گفت بلكه مي بود امام چنين نمي اگر توجيه شما درست مي» بهتر است
چنين نفرموده،  اما امام. جوابهايم ناشي از اختالف جهات وحيثيات سؤاالت است

  .كنيد بلكه شما بدون دليل چنين ادعا مي
 110تالف جواب، منحصر به اين روايت نيست بلكه در حديث دوم باب رابعاً اخ

اي از  بودم، مردي دربارة آيه نزد امام صادق :گويد كافي آمده است كه راوي مي
قرآن از امام سؤال كرد، آن حضرت پاسخ داد، سپس مرد ديگري وارد شد و از همان 
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ازاين . [ه بود، جواب گفتيه پرسيد، آن حضرت برخالف آنچه به مرد نخست فرمودآ
با خود . برند آنچه خدا خواهد در دلم وارد شد، گويي كه دلم را با كارد مي] كار امام

كرد، در شام رها كردم و نزد اين مرد  اشتباه نمي» واو«را كه در يك » ابوقتاده«گفتم 
در همين حال مرد ديگري وارد شد و از همان آيه پرسيد، آن حضرت برخالف ! آمدم

دلم آرام گرفت و دانستم كه اين كار تقيه . آنچه به من و رفيقم گفته بود، پاسخ داد
  1.»الخ... است

دهد  پرسند ولي امام به هر كس جوابي مي در اين حديث نيز همه از يك آيه مي
اند، و ما بايد  گوييد ائمه مبين و مفسر قرآن ديگر آنكه شما مي. غير از جواب قبلي

يان و تفسير ائمه بفهميم، پس چرا امام تفسير درست آيه را به همه يكسان قرآن را با ب
توان مردم را  دربارة قرآن كه نمي! اگر امام تفسير آيه را نگويد پس كه بگويد؟. نفرمود

  .كرد گمراه كرد، الأقلّ امام سكوت مي
را از ساير روايات همين باب بيست و دوم از » اختالف حديث«خامساً معناي 

المثل در روايت هشتم امام  توان دريافت في جمله روايت ششم و هفتم و هشتم نيز مي
اگر امسال حديثي به تو بگويم و سپس سال آينده به نزدم آيي و  :پرسد از راوي مي

كنيد كه در  گيري؟ مالحظه مي خالف آن را به تو بگويم، كدام يك از دو حديث را مي
و امام به همان يك مطلب او امسال جوابي و سال  اينجا فرد سائل يك تن بيش نيست

  .گويد واصالً سخني از تغيير حيثيت سؤال نيست آينده جوابي ديگر مي
كه از كذّابين مشهور بوده، بسيار ضعيف » محمد بن سنان«به واسطة  - 6حديث  *
متن آن نيز عيوب . إن شاء اهللا 2او را در صفحات آينده معرّفي خواهيم كرد. است

  .وايات قبلي را داردر
آورده » الكافي صحيح«ر دشگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را  -7حديث  *
» سماعه«. است وكيل خائن امام كاظم» عثمان بن عيسي«با اينكه راوي آن ! است
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البتّه آقاي بهبودي ذيل حديث را نپذيرفته ! ديگر راوي حديث نيز، واقفي مذهب است
مذهبان فردي،  پرسند اگر دو تن از هم از امام مي. ب استمتن حديث نيز معيو. است

مر و روايت دومي او را از ابرايش دو روايت نقل كنند كه روايت يكي او را به كاري 
آن را به تأخير اندازد تا كسي  :فرمود ماما. كند، تكليف وي چيست همان كار نهي مي

  ).اماميعني (دهد  را مالقات كند كه او را از واقع خبر مي
كرد؟ و  پرسيم اگر كسي در بلخ يا در خراسان و يا در مصر بود چه بايد مي مي

  رساند؟ چگونه خود را به امام مي
نظر از اينكه مرسل است به واسطة خائني همچون  سند آن صرف -8حديث  *

را ممقاني » حسين بن مختار«راوي ديگر يعني . ضعيف هم هست» عثمان بن عيسي«
و عالّمة حلّي نيز او را » وجيزه«سي واقفي دانسته و شيخ بهائي در از قول شيخ طو

كند كه امام  متن حديث نيز معيوب است زيرا ادعا مي. اند واقفي و از ضعفاء دانسته
صادق به راوي فرمود اگر امسال برايت حديثي بگويم و سال ديگر برخالف آن بگويم 

   گيري؟ كدام يك را مي
ت كسي احكام يا معارف دين را هر سال برخالف سال قبل پرسيم آيا جائز اس مي
آيا اگر كسي احكام مختلفي به نام دين خدا صادر كند، به خدا افترا نبسته ! بگويد؟
  !است؟

ي كه ائمه احاديثمشابه معارض است با  احاديثعالوه بر اين، حديث فوق و 
در اين . گوييم نميحديث ما همان حديث پيامبر است و ما جز قول او  :فرمايند مي

  صورت چگونه ممكن است كه قول پيامبر هر سال عوض شود؟
كافي است كه امام صادق  18از جملة اين روايات، حديث چهاردهم باب 

فرمايد حديث من حديث پدرم و حديث پدرم حديث جدم و حديث جدم حديث  مي
امام حسين و حديث آن حضرت حديث امام حسن و حديث آن حضرت حديث 
اميرالمؤمنين و حديث آن حضرت، حديث رسول خدا و حديث آن حضرت قول 

  .است –عزّوجل  –خداوند 
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اگر سخن بگوييم يا از  :كه فرمود نمونة ديگر روايت كشّي است از امام رضا
گوييم و قول اين و آن  خدا و موافق قرآن و يا از پيامبر خدا و موافق سنت سخن مي

ن آ ا با يكديگر متناقض باشد همانا كالم آخرين ما چونكنيم كه كالم م را ذكر نمي
  1.كالم نخستين ماست و كالم اولين ما مصداق كالم آخرين ماست

 2ايم كه او را قبالًمعرفي كرده» معلّي بن خنيس«سند آن به واسطة  -9حديث  *
پرسد كه از شما  راوي مي. مجلسي اين حديث را مجهول شمرده است. ضعيف است

رسد از اولين شما حديثي و از آخرين شما حديثي، كدام  ، رواياتي به ما ميبيت اهل
بنابراين روايت مثالً اگر ! فرمايد حديث آنكه زنده است بگيريد يك را بگيريم؟ امام مي

از اميرالمؤمنين حديثي و از امام جواد حديثي داريم، بايد حديث امام جواد را بگيريم 
پرسيدند شما چرا  حال بايد از امام بعدي مي. يمرا بگذار و حديث حضرت علي

ديگر اينكه اين حديث نيز معارض ! كنيد؟ از پدرانتان كه زنده نيستند، حديث أخذ مي
گويند حديث ما همان حديث اجداد ما و حديث اجداد ما  ي كه مياحاديثاست با 

ن حديث از اي. كه در سطور قبل دو نمونه آن را ذكر كرديم. است حديث پيامبر
اكنون بايد از . ميرد و امام زنده با امام مرده فرق دارد شود كه امام مي معلوم مي

دانيد و از  ميرد شما چرا امامان را همه جا حاضر و ناظر مي خرافيين پرسيد اگر امام مي
  !خواهيد؟ آنها ياري و حاجت مي

حديث كه او را در شرح » محمد بن عيسي«سند آن به واسطة  -10حديث  *
اي از مرويات او را  ايم فاقد اعتبار است، ما نمونه كافي معرّفي كرده 20سيزدهم باب 

كافي  51است كه از خبري كه در باب » صفوان بن يحيي«راوي ديگر . 3ايم قبالً آورده

                                                           
ثنا بموافقة «: اصل حديث چنين است – 196و  195رجال كشي، چاپ كربالء، ص  -1 ثنا حدّ ا ان حتدّ فانّ

ا عن اللهو  نّة امّ ا[القرآن و موافقة السّ فالن و فالن, فيتناقض كالمنا, ان  :عن رسوله و النقول قال] إمّ
ق لكالم  لنا مصدّ لنا و كالم اوّ  .»آخرناكالم آخرنا مثل كالم اوّ

 .كتاب حاضر 187ك، صفحه . ر -2
 .6، همين كتاب حديث شماره 91ك، صفحه . ر -3
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. شود فاسد العقيده و برخالف شيعه، جبري مسلك بوده است نقل كرده معلوم مي
اما دربارة متن آن بايد اعتراف كنم . است كه توثيق نشده» عمر بن حنظله«راوي ديگر 

توان حديثي يافت كه براي دشمنان دين و استعمارگران و معاندين  دانم آيا مي نمي
  اسالم، از اين حديث عزيزتر باشد، يا نه؟

پرسد اگر دو خبر از اخبار شما داشتيم كه يكي  عمر بن حنظله از امام صادق مي
خذ كنيم؟ امام او ديگري مخالف آنان بود، كدام يك را ) سنّت هلا(موافق عامه 

  !!!خذ كنيد كه رشد و هدايت در آن استاخبر مخالف عامه را  :فرمايد مي
در فقه شيعه است و منشأ ) ما خالف العامه خذ(آري اين حديث مستند أصل 

ل ناميمون بسياري از اختالفات فقه شيعه با ساير مذاهب اسالمي، همين اصل نامعقو
متأسفانه در اين ايام كه به تهذيب اين كتاب مشغولم، حال و روزم نه چنان ! است

صل ادانم كه در تبيين نادرستي اين  است كه به كارهاي مفصل بپردازيم و الّا الزم مي
فوق كه از  أما در اينجا چند سطري دربارة حديث. أساس كتابها تأليف شود بي

اميد است كه ساير مشفقين و . نويسم ذكور است ميمستندات اصل شيطاني م
خيرخواهان، چنانكه بايد و شايد به اين هم بپردازند و مردم را از حقايق مطّلع سازند 

آري اينگونه اخبار . باطيل و خرافات نجات بخشنداو اسالم عزيز را از اسارت اينگونه 
دانم اين  نمي. استاست كه تفرقه و بدبيني مسلمين به يكديگر را موجب شده 

آيا اگر سايرين خبري از . افكن جواب خدا را چه خواهند داد  سازانِ اختالف حديث
معناي ضمني اين كالم ! نقل كردند ما بايد خبر مخالف آن را بگيريم؟ اكرم  رسول 

آن است كه ممكن نيست در نزد سايرين كه بر مذهب ما نيستند حقّي باشد، از اين رو 
اين طرز فكر، . محال است كه امام چنين سخن بگويد! ن را گرفتبايد خالف آ

   :سوءظنّ به مسلمين است كه خدا خالف آن را فرموده
 $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θç7Ï⊥tGô_$# #ZÏWx. z⎯ÏiΒ Çd⎯©à9$# χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯©à9$# ÒΟøOÎ)   

  )۱۲/ احلجرات (  
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بسياري از گمانها بپرهيزيد كه برخي از گمانها  ايد، از اي كساني كه ايمان آورده«
  .»گناه است

گويد بايد به حديثي عمل شود كه مورد اتّفاق و  باري، در بخشي از حديث امام مي
 اام) اند گرچه شيعيان ثبت كرده(است وحديث ديگري كه ) شيعيان(اجماع اصحاب ما

مورد اجماع و اتّفاق است زيرا آنچه . بين اصحاب ما نادر و نامعروف است، ترك شود
اگر هر دو حديث مشهور و روات آن موثّق و  :پرسد راوي مي. ترديدي در آن نيست

كنم عالمي معمولي  مورد اعتماد باشند چه كنيم؟ در اينجا پاسخي آمده كه باور نمي
فرمايد چگونه ممكن است  ، زيرا امام نميچنان بگويد تا چه رسد به امام صادق

بيت مورد اجماع و اتّفاق اصحاب باشد و روات هر دو خبر، ثقه  اهلز ما كه دو خبر ا
باشند اما با اين حال دو روايت معارض يكديگر باشند تا در نتيجه يكي موافق يك 

خبري را بگيريد كه مطابق « :فرمايد گروه و ديگري مخالف آنان باشد؟ بلكه امام مي
نيست زيرا فرض  جواب خالي از اشكالاين !! »قرآن و سنّت و مخالف عامه باشد

جالب  انخستين ما اين بود كه دو حديث هيچ يك ناموافق با قرآن و سنّت نباشد ام
است كه امام در اينجا اين اصل را از ياد برده، عالوه بر اين عدم موافقت حديث با 

لف قرآن و سنّت، براي رد و ابطال آن كافي است و ديگر زائد است كه بگوييم مخا
  )فتأمل! (عام باشد يا نباشد
پرسد اگر هر دو فقيه حكم خود را به قرآن و سنّت مستند نمودند  باز راوي مي
آنكه مخالف  :گويد ق و ديگري مخالف عامه بود، چه كنيم؟ امام ميفولي يكي موا

  !خذ شود كه هدايت در آن استاعامه است 
در صورت فقدان مرجحات ديگر،  داند كه اجماع و اتّفاق اكثريت هر عاقلي مي

تواند مرجح باشد، اما در حديث فوق نه تنها به اين مسأله توجه نشده بلكه  خود مي
در وسط روايت، اجماع و اتّفاق شيعيان موجب تقويت و ارتقاء صحت يك حديث و 

شود اما در اواخر روايت، اجماع و اتّفاق مسلمين  ترك حديث ناموافقِ با خود مي
زيرا !! شود خذ حديث مخالف مياموجب تضعيف و تنزّل اعتبار حديث و ارتقاء و 
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اند مشابه و موافق باشد  ي كه ساير مسلمين نقل كردهاحاديثبيت با  اهلاگر حديثي از 
اند، حال چرا  به معناي ان است كه همة مسلمين نقل اعم از شيعه و سني در آن متّفق

اعتنا باشيم؟ و چرا بايد حق را در خالف آن  بي بايدبه چنين توافق و اجماعي
  1بجوييم؟

دهم تا چه رسد به امام  نگارنده چنين پاسخي را حتّي از فقهاي بزرگ احتمال نمي
شأن كه مورد احترام   با آن جاللت قدر و تقواي بسيار و علو مقام و رفعت صادق

  .همة فرق اسالمي است
ت را در اين بخش از حديث يافت كه توان منظور اصلي جاعل رواي البته مي

 :گويد پرسد اگر هر يك از دو خبر موافق گروهي از عامه بود، چه كنيم؟ امام مي مي
! حديثي را كه حكّام و قضات بدان عنايت دارند ترك كنيد و حديث ديگر را بگيريد

كردن مردم به حكّام و  پيداست كه اين حديث را مخالفين حكومت وقت براي بدبين
  .اند تا مردم به آنان مايل نشوند كرده  قضاوت منصوب آنها، جعل

گذارد و تكليف  در انتهاي حديث نيز پاسخ سؤال آخر را بر عهدة امام وقت مي
  !!گذارد كساني را كه به امام دسترسي ندارند، مبهم و نامبين باقي مي

  »تقّیه«تأّملی در مسألة 

. اتّكا و ارتباط مستقيم با مسألة تقيه دارند كنيد روايات اين باب چنانكه مالحظه مي
پردازيم و رأي  از اين رو همين جا و پيش از پرداختن به باب بعدي، به مسألة تقيه مي

آوريم تا خوانندگان به بطالن اينگونه  چند تن از علماي شيعه را دربارة تقيه مي
مطالبي به اختصار » حادشاهراه اتّ«اينجانب در مقدمة كتاب شريف . پي ببرند احاديث

   :كنم ام اما در اينجا كالم ديگران را نقل مي دربارة مسألة تقيه نوشته
                                                           

شود، اما اگر به مطالبي كه  گويند توافق روايت ائمه با روايت سايرين حمل بر تقيه مي دانم كه مي مي -1
هيچ وجه صحيح  ايم توجه شود، خواهيم ديد كه اين احتمال به آورده» تقيه«در سطور آينده درباره 

 .نيست
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التقيّة « :گويد كه بسيار مورد تعريف و تبجيل علماي زمانة ماست مي» صدرا ملّا«
ينيّة و السي يعة و هدم حلصن اإلسالم و الفی عظائم األمور الدّ ام فيام يرجع بفساد فی بيضة الرشّ

ماء املحقونة  إنام التقيّة فيام ... للمشهورين فی العلم املقتدی هبم فی الدين و كذلک التقيّة فی الدّ
در مسائلي  » ه و أصحابهاهللی ااخلطب فيه سهل من االعامل و االقوال ملن خالف علی نفسه أو 

هم گردد، همچنين امور م كردن در آنها موجب فساد و خرابي اصل دين مي كه تقيه
ديني، تقيه به هيچ وجه جائز نيست، خصوصاً بر مشاهيري كه مورد توجه و مقتداي 

نبايد تقيه ] كسي[جان ] به خطر افتادن[باشند، همچنين در مورد  مردم در امور ديني مي
بلكه تقيه در اعمال و گفتاري است كه چندان مهم نبوده و از طرفي خطر جاني . كرد

  1.»يارانش داشته باشد بر خود يا خانواده و
... وباجلملة « :گويد  نيز مي» مجلسي«جويي مانند  حتي فرد خرافي ومتعصب و تفرقه
الفساد فی الدين كقتل  و يشرتط فيه عدم التأدی الی... ان التقية انام تكون لدفع رضر الجللب نفع 

مل يتق, للعلم بان  – هليصلوات اهللا ع –نبی أو إمام أو اضمحالل الدين الكلية, كام ان احلسني 
تقيّته يؤدی الی بالنالدين بالكلية, فالتقية انام تكون فياممل يرص تقيته سببا لفساد الدين و بطالنه كام 
الة و غريها التصري سبباً خلفاء هذا احلكم و ذهابه  ان تقيتنا فی غسل الرجلني أو بعض أحكام الصّ

... تقيه براي دفع ضرر است نه جلب نفع  شود كه بالجمله آشكار مي=  من بني املسلمني
البتّه به شرط آنكه به فساد در دين مانند قتل پيامبر و يا امام يا نابودي دين منجرّ 

اش به  به سبب آگاهي از اينكه تقيه –صلوات اهللا عليه  –نشود، چنانكه امام حسين 
است كه سبب فساد تقيه فقط در اموري . فساد در دين منجرّ خواهد شد، تقيه نكرد

يا برخي از احكام ] در وضو[دين و بطالن آن نشود، چنانكه تقية ما در شستن دو پا 
ماندن اين احكام و از بين رفتنش در ميان مسلمين نخواهد  نماز و جز آن، سبب مخفي

  2.»شد
                                                           

 .378شرح األصول من الكافي، صدرالدين شيرازي، ص  -1
ناگفته نماند كه مجلسي به سبب تعصب شديد مذهبي، بسياري از  – 138، ص 8بحاراالنوار، ج  -2

 !روايات را به بهانه تقيه توجيه كرده و به اين سخن خويش ملتزم نمانده است
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دانشمند گرانمايه آيه اهللا العظمي سيد محمد جواد موسوي غروي اصفهاني دربارة 
نماز «طالبي بس مفيد دارد كه ما مطالب ايشان را با تصرّفي ناچيزي از كتاب تقيه م

خورشيد «و ترجمة مطالبي كه در جلد سوم كتاب » جمعه يا قيام توحيدي هفته
   :به دو جهت. مورد است حمل حديث بر تقيه بي« :آوريم اند، مي نوشته» معرفت

خالف است و با اين حال گفتن در عامه هم محلّ ] بسياري از مسائل[يكي آنكه 
عالوه بر اين چنين مسائلي مطالب سياسي ... تقيه كند ] امام[حقّ، خطري نداشت تا 

  .نبود كه خلفاي أموي و عباسي به آن أهميت دهند، زيرا با رياست آنها كاري نداشت
 به مقتضاي دستور كتاب اهللا، تقيه درموضوعات است نه در بيان احكام شرعي :دوم

تواند در بيان حكم الهي تقيه كند، امام و فقيه نيز  و همان طور كه پيامبر نمي
شود كه احكام خدا تحريف يا در زاوية مجهوليت  توانند، زيرا اين كار موجب مي نمي

آري جايز است امام از بيان حكم سكوت كند ولي روا نيست برخالف . و خفاء بماند
نفس و نفيس را براي بيان حقّ و هدايت خلق  حقّ بگويد زيرا رهبران دين خدا،

  .خواستند مي
از زمان شيخ طوسي و بعد از وي، اخباريون اين نغمه را آغاز كرده و بسياري از 

اخباريون گفتند جائز است امام در مقام تقيه حكم . اصوليين نيز از ايشان پيروي كردند
نحن نلقی اخلالف «نان به كالم امام اي!! ين را كتمان كرده، خالف آن را بگويددواقعي 

افكنيم تا دشمنان گردن  ما در ميان شما شيعيان اختالف مي »بينكم كياليؤخذ برقابكم
اند كه مراد امام اين است كه ما  اند، و چنين تصور كرده استدالل كرده» شما را نگيرند

گوييم  مي در بيان احكام خدا ضد و نقيض و براي هر فرد و گروهي يك نوعي سخن
تا شما كه شيعه هستيد، احكام را از ما مختلف شنيده، هر يك مخالف آن ديگر 
فهميده و معتقد باشد، تا دشمن نداند كه شما پيرو يك اماميد و برايتان خطري به 

آيد كه رهبر و رهنما  در صورتي كه مراد امام اين نبوده وگرنه الزم مي. وجود آيد
حضرت ] و با مقام هدايت خلق سازگار نيست[ال است كننده باشد و اين مح گمراه

! افكنيم تا جان شما محفوظ باشد نفرمود ما در بيان احكام خدا ميان شما اختالف مي
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غرض امام . ين كه حقّ مكتوم و نامعلوم گردد نيستدمراد وي ايجاد خالف درمسائل 
دستور ) زيستند آنان كه در عصر امام مي(از كالم فوق اين است كه به شما شيعه 

دهيم كه در ظاهر و ميان مردم با هم متّحد و همصدا و متشكل نشويد و در اجتماع  مي
با هم اظهار اتّفاق و داشتن هدف مشترك نكنيد تا دشمن بيدار نشود و فكر نكند شما 
حزبي تشكيل داده و روزانه آن را گسترش داده، و بناي مخالفت با دستگاه ظلم و 

ه با طاغوتها را داريد وشما را شناسايي كرده، بگيرند و بكشند يا زندان استبداد و مبارز
و إلّا . كنند و از پيشرفت حقّ و عدالت و شكست بنيان جور و طغيان جلوگيري نمايند

و [توان گفت كه مراد از حديث فوق آن است كه ما به منظور حفظ جان  چگونه مي
كام دينِ آخرين، فتاواي مختلف و حادر ] براي خود و اصحابمان راحتراز از خط
زيرا واجب و الزم است كه احكام دين تا روز رستاخيز محفوظ !! دهيم متفاوت مي

أئمه ] تا بر خلق اتمام حجت شود و مردم از شناخت راه سعادت محروم نمانند[بماند
د و نيز از بزرگترين حافظان و دوستداران دين پروردگاراند، اگر امام حقّ را بيان نكن

رود و آيا دين به جز احكام  غير حقّ را بگويد، صحت و سالمت دين از دست مي
است؟ پس اگر حفّاظ و مدافعين دين حتي بين اصحاب خويش، فتواي ناموافق با 

اي كه مانع از اشتباه و ترديد باشد در كالمشان قرار ندهند  لهي بدهند و قرينهاشريعت 
و [تواند حقّ صريح را براي مردم بيان كند؟  كسي مي اكنون كه نبوت خاتمه يافته، چه

  ].مانع اختالف أمت شود؟
كند، خود قاعده و اصلي شد  كه امام در بيان حكم خدا تقيه مي] خطا[اين عقيدة 

، يكي يا چند تا از آنها ]بدون هيچ دليل متقني[كه در مقام تعارض دو يا چند حديث 
 –كه كمتر به اصلي كه رسول خدا و امامان هدي  را بر تقيه حمل نمايند و سبب شده

تعيين ] از نادرست[براي شناختن حديث درست  –صلوات اهللا و سالمه عليهم 
آن اصل اين است كه حديث را بر كتاب خدا و سنّت قطعي و . اند، توجه بشود نموده

 و از اين دو چيز صحت و سقم حديث را بشناسند و 1يقيني رسول خدا عرضه كنند
                                                           

 .يرمفرّقهفرمود سنّت غ همان كه علي -1
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بر اثر آن بسياري از احكام 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 سند و حجت است بر كافّة انام الي يوم القيام
خواسته » استبصار«كه در  ز اخبار بر تقيه از زمان شيخ طوسياي ا اما حمل پاره

بسياري از جموع شيخ دليلي از . است از اين طريق بين آنها جمع نمايد، شيوع يافت
بعد از عصر شيخ . اخبار نداردو برخي از آنها موجب طرح هر دو حديث شده است

نمودند و اين برخالف عدة كثيري در حمل بعضي از اخبار بر تقيه، از او تبعيت 
مصلحت دين و ضد فائدة وجود امام است و هم نقض غرض از ضرورت نصب او 

براي تثبيت اين قاعده صريحاً وظيفة امام  اكرم  چنانكه پيامبر ! جهت رهبري أمت
حيمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله, ينفون عنه حتريف « :فرمايد را روشن ساخته و مي

) علم دين(از هر نسلي عادالنش بار اين علم  » نياهلملبطلبني و تأويل اجلالغالني وانتحال ا
گرايان و  زدن باطل كشند تا آن را از گزند تحريف غلوكنندگان و برچس را بر دوش مي

. كنند محفوظ بدارند كه احكام را بر وفق مذاق خود تفسير مي[خودرأيي نادانان 
 :فرمايد كرده كه در ضمن حديثي مي روايت نيز از حضرت صادق» ابوالبختري«
ن تأخذونه فانّ فينا « البيت فی كل خلف عدوالً ينفون عنه حتريف  اهلفانظروا علمكم هذا عمّ

پس هر گاه ائمه در بيان حكم شرع تقيه كرده . »نياهلالغالني و انتحال املبطلني و تأويل اجل
آيد كه وظيفة حتمي خود را  و آن را مكتوم داشته و يا خالفش را بگويند، الزم مي

  !ترك كرده و امت را به راه ضاللت سوق داده باشند
در كتاب و سنّت، هيچ دليلي بر اينكه جائز است پيشواي دين تقيه كند و  احكام 
خدا را بر خالف حقّ و واقع بگويد، تا جان خود و يارانش را از خطر حفظ نمايد، 

به حكم كتاب و سنّت و عقل، ولي در آري، تقيه در دين هست، . وجود ندارد
چيزي جز ابالغ دين الهي به  اكرم  آيا وظيفة رسول . موضوعات، نه در بيان احكام

بشر و جد أكيد و سعي شديد، در اين هدف عالي و مقصد متعالي بوده است؟ مگر 
ناپذير  عترت اطهارش كه به اعلي مدارج كمال رسيدند جز به سبب فعاليت خستگي
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هاي او در تبليغ ماجاء به النبي، چيز  ن در پيروي از شيوة رسول و اجراي برنامهآنا
ديگري بوده است؟ مگر اينان در صدر حفّاظ واقعي شريعت قرار ندارند؟ و مگر در 

و من الناس من «رأس پيشتازان، در بذل جان براي پيشبرد حقائق قرآن و در صف مقدم 
  تقرّ نيستند؟مس »يرشی نفسه ابتغاء مرضاة اهللا
دهد مجاهد در ميدان كارزار براي حفظ جان از مقابل دشمن  قرآن كه اجازه نمي

   :فرمايد فرار كند و مي
 $yγ•ƒr'̄≈tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçGŠÉ)s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. $Zômy— Ÿξsù ãΝèδθ—9uθè? u‘$t/÷ŠF{$# ∩⊇∈∪ ⎯tΒuρ 

öΝÎγÏj9uθãƒ 7‹Í×tΒöθtƒ ÿ…çνtç/ßŠ ωÎ) $]ùÌhystGãΒ @Α$tGÉ)Ïj9 ÷ρr& #̧”ÉiystGãΒ 4†n<Î) 7πt⁄Ïù ô‰s)sù u™!$t/ 5=ŸÒtóÎ/ 

š∅ÏiΒ «!$# çμ1uρù'tΒuρ ãΝ̈Ψyγy_ ( š[ø♥Î/uρ çÅÁpRùQ$#    ) ۱۶- ۱۵/ االنفال(  
شود كه بر شما هجوم  ايد، هرگاه با كافران مواجه مي اي كساني كه ايمان آورده«

نها پشت كند، مگر به آنها پشت مكنيد و هر كس در آن هنگام بر آورند، پس بر آ مي
قصد جابجايي نبرد يا پيوستن به گروهي ديگر از مجاهدين؛ حقّا به غضب الهي 

  .»گرفتار آمده و جايگاه او جهنّم است و چه بدجايگاهي است
   :فرمايد و نيز مي
 #sŒÎ) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄ Ïù (#θçFç6 øO $$ sù   ) ۴۵/ االنفال(  
  .»هرگاه با گروهي از دشمن مواجه شديد پايداري كنيد«
گرفت و از  ديني كه پيامبرش براي حفظ جان در جنگها از دشمن فاصله نمي[

 ديگران به دشمن نزديكتر بود، چگونه ممكن است بگويد براي حفظ جان از گفتن
در صورتي كه غرض از جهاد، جز دفع شر كفّار و ] حقايق شرع خودداري كنيد

شمنان دين، كه در حقيقت اعداء بشرند و اعالء و ترويج احكام خدا چيز ديگري د
محول بود، به مراتب از جهاد  –عليهم السالم  –نيست و كاري كه به عهدة امامان 

بااين وصف آيااحتمال آنكه ايشان به منظور حفظ جان، . بانيزه و شمشير باالتر است
ر اشتباه، بيشتر است؟بنيان اسالم را متزلزل سازند، يك تخيل غلط و تصو!  
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اند به موافقت اخبار با رأي  بر تقيه استدالل كرده اخباراينكه فقهاء به منظور حمل 
زيرا صرف موافقت حديث با رأي ] گشا نيست و مشكل[عامه، كاري بيهوده است 

نين توان چ چگونه مي. عامه، دليل آن نيست كه حديث به منظور تقيه صادر شده است
أحكام دين ميان تمامي مسلمين مشترك است و در ] قسمت اعظم[ادعا كرد حال آنكه 

به . غالب مسائل، قول شيعه با بيش از يكي و يا الأقل يكي از فقهاي عامه موافق است
 اام. مر بر شما آشكار شودابنگريد تا حقيقت  تأليف عالمة حلّي» تذكره الفقهاء«كتاب 

اعتقاد به آنها منفرد است و با هيچ يك از علماي عامه موافق مسائلي كه شيعه در 
چنان خورشيد در دل ] در اصول و فروع[تا روزگار ما هنبوده، از عصر حضور ائم

  .نظر آشكار بوده است اهلآسمان بر كلّية 
الجبر و ال تفويض بل أمر «مسائلي از قبيل عينيت صفات باري با ذات و يا مسألة 

و يا حلّيت نكاح متعه و ترتيب و ... و مسأله حسن و قبح عقلي و » بين األمرين
اسلوب وضو و عدم تحقّق سه طالق در يك مجلس و مسألة عول وتعصيب در ارث 

در اذان و اقامه و بدعت  »حی علی خريالعمل«و وجوب طواف نساء در حج و گفتن 
س و استحسان در در اذان صبح و حرمت قيا »الصالة خري من النوم«بودن گفتن 

احكام و وجوب أخذ أحكام از سماع و ساير مواردي كه در اصول و فروع با مذاهب 
  .ديگر همراه نيستند

زيرا اگر تقيه . اساس است حكام معني ندارد و قولي بياپس ثابت شد كه تقيه در 
ن، يعني مسائلي كه آبود، درمسائلي كه ذكر كرديم و نظاير  در اين موارد جائز مي

صادر  –عليهم السالم  –بسياري از أئمه  احاديثهمواره موردتوجه مخالفين بوده، 
گذاري در دين و مخالفت با  ساختن آنان به بدعت شد و حكّام دائماً در مقام متّهم مي

چنانكه در مواردي چنين نيز  –آمدند  جماعت مسلمين، و دستگيركردن آنان برمي
ك از ائمه كالمي نقل نشده كه امام در اين مسائل با اين حال از هيچ ي –كردند  مي

  .تقيه كرده و ظاهراً غير از عقيدة خويش گفته باشد
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كنيد كه چگونه اين مسائل چنان از جانب آنها، شايع و منتشر شد  آيا مالحظه نمي
 اهلكه براي دوست و دشمن ومخالف و مؤالف شك و ترددي باقي نماند كه مذهب 

  .و نظاير آن بامذاهب ديگر موافق نيست و در آنها متفّرد است بيت در اين مسائل
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
را وجود حتّي يك موافق با رأي حقيقي زي. اند قلّ يكي از فقهاي عامه توافق داشتهايا ال

رسيد كه امام با فالن  زيرا چنين به نظر مي[آنان، موجب گشايش و راحتي كارشان بود 
و اين قويترين دليل است بر اينكه ائمه ] بيت نبوده، موافق است اهلعالم كه از پيروان 

زيرا كه در اين . اند كرده در بيان حكم الهي به هيچ وجه تقيه نمي –عليهم السالم  –
كردن فريبكاري در دين و باعث به  تقيه] يعني در مورد بيان حكم شرع[مورد 
  .كردنشان از راه آشكار حقّ است انداختن مردم در شريعت الهي و گمراه اشتباه

ديگر آنكه چه مانعي بود اگر امام هنگامي كه در حضور دشمنان و مخالفين از او 
قصد حفظ جان خود يا يكي از پيروان خويش را داشت،  شد و آن حضرت 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 

كه امام هم [و امثال اينگونه سخنان ] پاسخ اين سؤال را روز ديگر خواهم گفت[
  ].سخني خالف حقّ نگويد و هم خود و يا اصحابش را از خطر برهاند

عالوه بر اين، بسياري از عامه خصوصاً سالطين و رؤساء و علماي ايشان 
اي از مسائل با مذهبشان موافق نيست و از اين  بيت در پاره اهلدانستند كه مذهب  مي

  .ي نداشترو ديگر نيازي به تقيه نبود و اين كار سود
بنابراين تقيه در بيان احكام، باألخص از كسي كه كالمش حجت است و مورد 

] و در صورتي كه هيچ راه ديگري موجود نباشد[توجه قرار دارد، جايز نيست و تقيه 
 –اما در عدم جواز تقيه فرقي ميان پيامبر و ائمه ... فقط در موضوعات جائز است 

يرا همچنانكه تقيه بر پيامبر جائز نيست، بر امام نيز جائز نيست ز –عليهم السالم 
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د رغير اين صورت مردم از راه راست . نيست كه در بيان حقائق شرع تقيه كند
شوند و هادي أمت مضلّ أمت و منجي خلق  گمراه مي] حيران و[منحرف شده و 
ل شده و مراد الهي پس امام كه در بيان احكام حق چنانكه ناز!! شود مهلك بندگان مي

است، قائم مقام و جانشين پيامبر است، به لحاظ وظيفه و موقعيت و تكليف با پيامبر 
  .الخ... انی تارک فيكم الثّقلني  :چنانكه پيامبر فرمود. تفاوتي ندارد

كنند، جائز باشد، به صرف  عالوه بر اينها، اگر تقيه در احكام چنانكه فقها ادعا مي
ماند، خصوصاً كه  باقي نمي احاديثتقيه هيچ وثوق و اعتمادي به اكثر پذيرش احتمال 

اند و  اي واضح كه دالّ بر تقيه باشد، شرط نكرده در حمل روايت بر تقيه وجود قرينه
اي باشد كه داللت كند امام تقيه  ام كه مشتمل بر قرينه من تاكنون به حديثي برنخورده

  )انتهي كالم غروي. (»...او نبوده استكرده و مدلول كالمش منظور واقعي 
يابيم اكثر قريب به اتّفاق مواردي كه علما ادعا  با توجه به مطالب فوق درمي

كنند روايتي محمول بر تقيه است، موضوع روايت مشمول تقية حرام است و قابل  مي
ن با روايات اما عالوه بر اين حتّي در غير موارد تقية حرام نيز ادعايشا. پذيرش نيست

گويد  كافي كه مي 128المثل در مورد روايت سيزدهم باب  في. ديگر سازگاري ندارد
گويند امام تقيه كرده است تا حكومت  امام صادق در مورد پنج تن وصيت كرد، مي

گرچه اين مورد از موارد تقية . وقت جانشينش را نشناسد و جان امام محفوظ بماند
كافي آورده موافقت ندارد زيرا بنا  120اتي كه كليني در باب حرام نيست ولي با رواي

بر روايات اين باب امام چنان مشهور است كه چون وارد شهر شوي حتّي اگر از 
  !گويند فالن به فالن كودكان بپرسي امام قبلي به چه كسي وصيت كرده؟ مي

بتّه مخفي ال! پرسيم اگر امام چنين مشهور است ديگر تقيه چه سودي دارد؟ مي
 120را ضعيف دانسته اما روايت اول و پنجم باب  128نماند كه مجلسي روايت باب 

  .ارزيابي كرده است» حسن«را صحيح و روايت دوم باب مذكور را 
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  ی که به این باب مرتبط استاحادیث

 اند اين بهانه كه امام اي از جاعلين دريافته توان دريافت كه عده به اندك تأملي مي
كند براي اشاعه و تثبيت فتاواي خالفي كه به نام ائمه در ميان مسلمين انتشار  تقيه مي

اند، كافي نيست لذا به منظور تحكيم بيشتر اباطيل خويش روايات ديگري جعل  داده
اند تا از طريق آنها روايات خالف قرآن و سنّت خويش را به اسم ائمه كه نزد  كرده

به مردم عرضه بدارند و بگويند الزم نيست امام در اظهار رأي  اند، همگان محترم بوده
 به قرآن و سنّت ملتزم و مقيد باشد زيرا اصوالً امور دين و شريعت به اختيار پيغمبر

كافي گرد  110كليني اينگونه روايات را در باب !! و امام است و به آنها واگذار شده
  .آورده است

برخالف تحرير قبلي  –مناسب ديدم كه  22ا باب به جهت ارتباط روايات مذكور ب
را در همين جا بياورم و  110، روايات باب 23پيش از پرداختن به باب  –اين كتاب 
   :آن در همين جا بررسي شود احاديث

باب التفويض الی (است » واگذاري امر دين به پيامبر و امامان«عنوان اين باب 
اين باب مشتمل بر ده حديث است كه  ,)ر الدينفی أم و الی األئمة  رسول اهللا  

مجلسي سند اول روايت نخست را مجهول و سند دوم آن را صحيح دانسته، روايت 
سوم را صحيح و سند اول روايت پنجم را موثّق، همطراز صحيح و سند دومش را 

اين باب را صحيح  احاديثهيچ يك از » بهبودي«اما استادي !! ه استدصحيح شمر
  .ندانسته و نپذيرفته است

دربارة سند دوم اين حديث » مجلسي«به نظر ما قول  -10و  9و  1حديث  *
كه نامش در » احمد بن محمد برقي«صحيح نيست و سند مذكور اعتبار ندارد زيرا 

سند اين روايت و در روايت سوم و دومين سند روايت پنجم و در روايت ششم آمده 
 لبتّه توجه داشته باشيم كه سند اول، روايت را به امام صادقا. 1قابل اعتماد نيست

                                                           
 .كتاب حاضر 811و  80براي آشنايي با وي رجوع كنيد به صفحه  -1



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  272
 

سند حديث نهم و دهم نيز به ! اسناد داده است و سند دوم، روايت را به امام باقر
گويد كه امام گفته خداوند  متن دو حديث اول و نهم مي. قول مجلسي مجهول است

واگذار  ز امر دين را به عليواگذار فرموده و آن حضرت ني امر دين را به پيامبر
   :نمود و به اين آيه استشهاد كرده است

 !$ tΒ uρ ãΝä39s?#u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4   ) ۷/ احلشر(  
هر چه پيامبر به شما عطا فرمود بگيريد و آنچه از شما بازداشت، از آن دست «

  .»بداريد
مانند  –آيد  و غنائمي است كه بدون قتال به دست مي» في«آية فوق مربوط به 

اينگونه اموال به حكم شرع در اختيار پيامبر و زمامدار  - » النضير بني«اموال يهود 
. ندارد... مسلمين است و هيچ ارتباطي با مسائل شريعت و بيان حقائق دين و افتاء و 

كه در صدر همين آيه  - » في«در امور مربوط به  :فرمايد آيه خطاب به مؤمنين مي
عائد فرستادة ) كفّار(و آنچه خداوند از ايشان  » و ما أفاء اهللا علی رسوله منهم« :فرموده

هر چه پيامبر به شما عطا فرمود، بگيريد و آنچه از شما  –خويش نموده است 
 » ما أمركم الرسول فأطيعوه«بازداشت، از آن دست بداريد، به همين سبب آيه نفرموده 

بلكه فرموده آنچه رسول به شما اعطاء » هر فرماني كه رسول به شما داد اطاعت كنيد
فرمائيد اين آيه ارتباطي به مقصود روايت ندارد و  چنانكه مالحظه مي. كند بگيريد مي

 حتّي بنا بر حديث دهم همين باب امام صادق. قطعاً امام چنين سخني نگفته است
توانست هر چه  پيامبر مي »شاء من شاء و يمنع من شاء  فكان له أن يعطی ما« :فرموده

و در «خواهد بازدارد و ندهد  بخواهد به هر كه بخواهد اعطاء كند و از هر كه مي
اي به اينكه امر دين و احكام  حديث مذكور سخن از دادن و ندادن است و هيچ اشاره

گويد، به ميان  را مي شريعت به پيامبر واگذار شده و او هر گونه بخواهد احكام دين
  .كند ديگر اين باب را تأييد نمي احاديثنيامده، از اين رو حديث هم 
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كند كه  با توجه به مراتب باال، بطالن آنچه كه در آخر حديث اول و نهم ادعا مي
زيرا اصوالً در . شود پيامبر نيزاختيار خود را در أمر دين به ما تفويض كرد، واضح مي

  .فويض امر دين به پيامبر و ديگران نيستقرآن اثري از ت
!! ايم؟ ما بين شما و خدا واسطه :در آخر حديث اول نيز ادعاكرده كه امام فرموده

پرسيم پس چرا خداوند كريم در قرآن از واسطه ذكري نفرموده و آنها را به بندگان  مي
   :خويش معرّفي نكرده بلكه فرموده

  (#þθßϑ‹É)tG ó™ $$ sù Ïμ ø‹s9Î)   ) ۶/ فصلت(  
  .»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

تأليف آيه » مغرب«دربارة اين حديث مطالبي را كه از كتاب شريف - 2حديث  *
كه اميدواريم به نشر آن توفيق يابد و  –فهاني اهللا سيد محمدجواد موسوي غروي اص

ايم، با اضافاتي ناچيز وتصرّفي اندك  شت كردهايادد –مند شوند  مردم ما از آن بهره
   :آوريم مي

روايت كرده، وي فاسدالمذهب و ضعيف بوده و » موسي بن أشيم«اين حديث را 
به » أبي الخطّاب«ا من بر بدنهايي كه ب :فرمود آورده است كه امام صادق» كشّي«

را نام برد و فرمود او » ابن أشيم«سپس . دخور عذاب دوزخ گرفتار شدند، افسوس مي
آمدند و از مسائلي  و حفض بن ميمون نزد ما مي] شايد جعفر بن ميمون[با رفيقش 
رفتند  مي» أبي الخطّاب«گفتم، سپس نزد  كردند و ما پاسخ ايشان را به حقّ مي سؤال مي

گرفتند و قول مرا  را مي» أبي الخطّاب«آنان گفتة . گفت ف قول من ميو او برخال
  1.گذاردند وامي

                                                           
 .294و  293رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -1
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بوده، يعني رهبرش كسي » ابوالخطّاب«فرماييد وي از پيروان  چنانكه مالحظه مي
طبعاً چنين . ده استش بوده كه امام او را لعن كرده و فرموده شيطان بر او نازل مي

  .كند هيچ دروغي به امام ابا نمي كسي با چنان رهبري، از اسناد
از » ابن أشيم«آيد كه نخست  با نظري به متن حديث، خصوصاً از آخر آن، برمي

اي كه ذكري از آن به ميان نياورده، سؤال نموده سپس سه شخص ديگر از همان  آيه
ه اين قضي» ابن أشيم«تا پايان اين خبر به روشني پيدا است كه  آغاز زا .اند آيه پرسيده

ساس ا را بي را جعل كرده و منظورش اين بوده كه به كلّي اخبار حضرت صادق
» قتاده«تا غيرمستقيم و موذيانه . جلوه دهد و آنها را بر تقيه مبتني سازد نه حقّ مسائل

اختالف است و به قول او در يك واو  را كه به گفتة وي سخنانش به يك روش و بي
ترجيح دهد، بلكه او را  تنها بر حضرت صادقكند، نه  يا مشابه آن، خطا نمي

  !!را برعكس عالمي متين و مبين حقائق دين بشناساند و حضرت صادق
اي كه قابل چند نوع تفسير متعارض و متناقض است،  أوالً آيه :پرسيم اكنون مي

در صورتي كه همچو ! يه را ذكر نكرده تا ديگران هم بدانند؟آكدام آيه بوده؟ و چرا 
  !اي در هيچ جاي قرآن وجود ندارد آيه

آيند و همه از تفسير يك آيه سؤال  ثانياً چگونه در ساعت معيني چند تن متعاقباً مي
از اين » ابن أشيم«كنند؟ اينان چه كساني بودند؟ از اصحاب يا از مخالفين؟ چرا  مي

  .بابت سخني به ميان نياورده و اين امر را مبهم نهاده است
كه وقتي شخص دوم آمد و امام برخالف پاسخ قبل به او جواب داد، ثالثاً چه شد 

اند، اما هنگامي كه به سومي پاسخ داد، قلبش  قطعه كرده گويي قلبش را با كاردها قطعه
اگر او چنان تقرّب و آشنايي با امام داشت كه در آخر حديث فقط او را ! آرام يافت؟
نداد؟ و  تقيهچرا از همان جواب دوم احتمال كند،  نمي هسازد و از او تقي مخاطب مي

اگر با امام آشنايي زيادي نداشت، چرا با جواب سوم بر همان عقيدة اولية خود باقي 
كردن حضرت  نماند؟ آيا جز اين است كه وي خواسته با اين بيان، مسألة تقيه
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ساختن مطلب  اي كه منظور او بوده، يعني متزلزل را استوار سازد، تا نتيجه صادق
  اخبار امام را مسجل گرداند؟

رابعاً استدالل به آية سليمان كه به حضرت صادق نسبت داده كه به سليمان وحي 
  : شد
 #x‹≈ yδ $ tΡäτ !$ sÜtã ô⎯ãΨøΒ $$ sù ÷ρ r& ô7 Å¡øΒ r& Îötó Î/ 5>$|¡Ïm   ) ۳۹/ ص(  

به ما  علم نعمت الهي است و :غرضش اين بوده كه امام را متّهم سازد كه فرموده
مخير ساخته كه اگر بخواهيم به  عطا شده و خداوند ما را همانند حضرت سليمان

مردم بياموزيم و اگر نخواهيم از تعليم آن به مردم خودداري نموده و به اَشكال 
  !!!مختلف ايشان را از علم محروم كنيم و در وادي جهل و باطل سرگردان سازيم

يافته و به طور  ث به هدف ديگري نيز دستبا اين حدي» ابن أشيم«ديگر آنكه 
ضمني با اين نحوه استناد و استدالل امام به آياتي كه مقصود نيستند، امام را چنان 

كرده و  دهد كه از آيات قرآن، به صورتي ناموجه استفاده و يا سوءاستفاده مي جلوه مي
  !!يا با قرآن ناآشنا بوده است

طولي داشته كه با يك  و در جعل و افتراء يد شيطاني مضل بوده» ابن أشيم«حقّا 
را نشانه گرفته تا شخصيت واالي او را بكوبد  تير، از جهات عديده صادق آل محمد

بعيد نيست . باطيل جلوه دهدااو را محرّف كتاب و دين و ناشر  –نعوذ باهللا  –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«خامساً يكي ديگر از مقاصد 
معرّفي كند زيرا مدعي است  شيطنت و تزوير، خود را از خواص حضرت صادق

كه امام به من و سه نفر ديگر، چندگونه مختلف پاسخ داد و من در همة جوابها 
حضور  و پاسخهاي مخالف به مالحظه نكرده حضور داشتم و از اين ادعا كه از من

گيرد كه من از خواص اصحاب امام بودم و ضمناً  گفت، اين نتيجه را مي من مي
يا  :كرد، چنانكه در آخر خبر تنها به او خطاب كرده، گفت رساند كه از من تقيه نمي مي

 گيرد كه امام با وي نتيجة ديگري هم مي. الخ... خدا به سليمان وحي نمود » ابن أشيم«
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د به تقيه هم نبوده و در سورة صاد كرد، در سخنانش مقي 39 يةآاستنباط نابجايي كه از 
! گفت و به موافقت با حقّ و واقع كاري نداشت هر جا هر چه بدان مايل بود، مي

  )انتهي كالم غروي(
كاذيب اسادساً اكنون الزم است به آية سليمان توجه كنيم تا ببينيم آيا ارتباطي با 

   :فرمايد قرآن مي. دارد يا خير» شيمابن ا«
  tΑ$ s% Éb> u‘ öÏøî $# ’Í< ó=yδ uρ ’ Í< % Z3ù= ãΒ ω ©Èöt7.⊥ tƒ 7‰tnL{ .⎯ÏiΒ ü“Ï‰÷è t/ ( y7̈ΡÎ) |MΡr& 

Ü>$̈δ uθ ø9$# ∩⊂∈∪ $ tΡö¤‚|¡ sù çμ s9 yxƒ Ìh9$# “ÌøgrB ⎯ÍνÌøΒ r'Î/ ¹™!% s{â‘ ß]ø‹ym z>$ |¹r& ∩⊂∉∪ 

t⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$#uρ ¨≅ ä. &™!$ ¨Ζt/ <É# §θ xî uρ ∩⊂∠∪ t⎦⎪Ìyz#u™uρ t⎦⎫ÏΡ§ s)ãΒ ’Îû ÏŠ$ xô¹F{$# ∩⊂∇∪ #x‹≈ yδ 

$ tΡäτ !$ sÜtã ô⎯ãΨøΒ $$ sù ÷ρ r& ô7Å¡øΒ r& Îötó Î/ 5>$|¡Ïm ∩⊂®∪ ¨β Î)uρ … çμ s9 $ tΡy‰ΖÏã 4’ s∀ø9â“ s9 z⎯ó¡ãm uρ 

5>$ t↔tΒ   ) ۴۰-۳۵/ ص(  
ما كه پس پروردگارا مرا بيامرز و ملك و سلطنتي مرا ارزاني فر :سليمان عرض كرد«

اي، پس باد را رام او ساختيم كه  از من هيچ كسي را نسزد، همانا تو بسيار بخشنده
شد و از ديوها هر بنّا و  خواست روان مي به فرمانش نرم وآرام به هر جا كه مي

:] رام او ساختيم و فرموديم[غواصي را با ديگراني كه با پايبندها به هم بسته بودند 
و ] و آزاد ساز[خواهي منّت نه  را مي] از ايشان[ما، هر كه  اين است عطا و بخشش

را در پيشگاه ما تقرّب و ] سليمان[= نگاهدار، هر آينه او ] تحت فرمان خويش[يا 
  .»نكوفرجامي است

با اسم  ، عطاي الهي به حضرت سليمان39فرماييد در آية  چنانكه مالحظه مي
ساختن شياطين و  ان تسخير باد و مطيعمشخّص شده،يعني عطاي الهي هم» هذا«اشارة 

بودن جنّيان،  بودن باد ومطيع جنّيان است كه در آية قبل ذكر شده، پرواضح است كه رام
 39به همين سبب در آية ! حساب به كسي بخشيد يا نبخشيد چيزي نيست كه بتوان بي

بكار رفته كه » امنن«استعمال شود لفظ ... و » منح«و » عطاء«، »هبه«به جاي آنكه مادة 
   :فرمايد در قرآن كريم براي آزادسازي اسراء استفاده شده و قرآن مي

 $ ¨ΒÎ* sù $CΖtΒ ß‰÷èt/ $ ¨Β Î)uρ ¹™!#y‰Ïù    ) ۴/ حمّمد(  



  277                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

و آزادشان [يا فديه بستانيد ] فديه رهايشان سازيد و بي[پس از آن يا منّت نهيد و «
  .»]كنيد

رة صاد، اين وجه را نيز آورده و سو 39البيان ذيل آية  شيخ طبرسي در مجمع
خواهد نعمت  همانا معناي آيه آن است كه بر هر يك از ديوها كه مي« :نوشته است

خواهي در بند نگاهدار و او را در كاري  بخش و آزادش كن و يا هر كه از ايشان را مي
  1.»تواند، بكار گير و در اين كار بر تو باكي نيست كه مي

آميز قرآن كريم بسي دور است كه براي عطا  از بالغت اعجاز توجه داشته باشيم كه
، أما اين تعبير براي آزادسازي 2استفاده كند» نهادن  منّت«و سخاي پيامبر خدا، از تعبير 

خصوصاً با توجه به آيات  –اند  كساني كه با پايبند براي خدمت وي بكار گرفته شده
  ).746ص . ك. همچنين ر. (است كامالً بليغ و مناسب –سورة سبأ  14تا  12

گرچه وجه مذكور به اندازة وجهي  –اند  البتّه چون وجه ديگري نيز براي آيه گفته
اما  –كه در فوق ذكر شده، با قرائن موجود در آيه و آيات قبل و بعد سازگار نيست 

اهللا غروي از كتاب  تبه منظور اطّالع خوانندگان، وجه مذكور را نيز به نقل از آي
  :كنيم نقل مي» مغرب«

اي سليمان، چون تو بندة مطيع ما هستي و به  :در وجه دوم، مراد اين است كه«
كني و عطايت بجا و امساكت  باشي و بر وفق اوامر ما عمل مي احكام ما واقف مي

خواهيم زيرا حساب از كسي خواهند كه ممكن است  بمورد است، از تو حساب نمي
ببخش و نگهدار، بدون اينكه « :پس معناي آيه اين است. ونددتخلّفي از او به وقوع پي

   :دراين باره توضيحي الزم است» حسابي بر تو باشد و مورد بازخواست قرار گيري
شوق و اراده است، اگر حقيقت  نظر به اينكه اعمال اختياري انسان منبعث از

تمرّاً ارادة عدل عدالت در وي ملكة راسخه گرديد، به مقتضاي اين ملكه و عادت، مس

                                                           
ان املعنی فأنعم علی من شئت من الشياطني بإطالقه أو أمسک من شئت منم فی وثاقه و رصفه فی عمله من غري  -1

 .حرج عليک فيام تفعله
 .نهادن در مقام اعطاء و انفاق را نهي فرموده است خصوصاً كه قرآن كريم منّت -2
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شود و هر نعمتي را در جايي كه براي آن  در افعال او وجود دارد و از وي منفك نمي
مال را در جايي . كند مورد است امساك مي دهد و هر جا كه بي آفريده شده، قرار مي

نمايد و هر جا نهي فرموده، از صرف آن  كه خدا به بذل و عطا امر فرموده، انفاق مي
  .»عدل وضع الشی فی موضعه و الظلم وضعه فی غري موضعه«اند  كه گفته. ورزد امتناع مي
است وي را  تعالي در اين آيه كه در مقام بيان علو مرتبة حضرت سليمان خداي

ايم به  دهد كه نعمتهايي كه در اختيار تو قرار داده بدين گونه مورد تمجيد قرار مي
داني كجا بايد بذل و انفاق كرد و كجا  ميديگران بده و يا امساك كن، زيرا علما 

عمالً هم داراي ملكة عدالت هستي كه به مقتضاي آن هيچ جا از وظيفه . امساك نمود
نمايي و اين آيه متضمن بيان علم و عمل سليمان است كه در وصفش  تخلّف نمي
  : فرموده است
 zΝ÷è ÏΡ ß‰ö7yèø9$# ( ÿ…çμ ¯ΡÎ) ë>#̈ρ r&   ) ۳۰/ ص(  
  .»كار است اي، همانا او توبه بندهچه نيكو «

هر آينه او را در پيشگاه « :فرمايد نيز مي – 40يعني آية  –خصوصاً كه در آية بعدي 
كرد،  در حالي كه اگر او بذل نابجا و يا اسراف مي. »ما تقرّب و نكوفرجامي است

  .يافت تقرّب و نكوفرجامي نمي
حق داريم احكام ) ائمه(ثبات اينكه ما بنابراين استدالل و استناد به اين آيه براي ا

خدا و تفسير آيات را مثالً در مقام تقيه، مختلف و گوناگون و برخالف واقع به مردم 
بيجاست و آيه چنين داللتي ) از جعل خبر همين بوده» ابن اشيم«مقصود (بگوييم 

اء و در حالي كه انبياء و اوصي. گويد چنين سخني نمي ندارد و هرگز امام صادق
و هدايت و ارشاد خلق است  اهلعلما، مأموريتشان تبليغ حقائق و نشر علم و تعليم ج

در اين وظيفه اخالل نمايند، مأموريت خود را انجام نداده و  –نعوذ باهللا  –و هرگاه 
   :چنانكه خداوند فرموده! گردند مبغوض و مغضوب عليهم مي

  õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèøs? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ …çμ tG s9$ y™ Í‘   
  )۶۷/ املائده (  
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آنچه از پروردگارت به سويت نازل شده برسان كه اگر چنين نكني پيامش را «
  .»اي نرسانده

كه به وي ) 3، حديث 78كافي، باب (روايت شده  حتّي حديثي كه از امام رضا
آيا بر شما  :آري، گفته شد :گفت :ؤال كنيمآيا بر ما واجب است از شما س :گفتند

اگر بخواهيم پاسخ . دادن با ماست نه، جواب :واجب است به ما پاسخ دهيد؟ گفت
يه منافات ندارد، زيرا در حديث آو با ] گشا نيست مشكل. [1دهيم و اگر نخواهيم نه مي

فسير كنيم، بلكه نيامده كه ما اختيار داريم كه برخالف واقع، به نحو متضاد، قرآن را ت
يعني بر . كند كه در بعض موارد ممكن است جواب ندهيم فقط اين معني را افاده مي

فعال ازيرا تقيه در . سبيل ندرت، هرگاه مصلحت در سكوت باشد، ولو به عنوان تقيه
آنچه جائز نيست تفسير كتاب يا بيان . كه از موضوعات است، براي امام نيز جائز است

كردن است،  ي سؤالاهلهمانطور كه وظيفة هر ج. حقّ و واقع است احكام برخالف
 دادن است، چنانكه اميرالمؤمنين ب جوا  وظيفة نبي و امام وعالم، اوالً و بالذّات

» العلم أن يعلموا اهلاجلهل أن يتعلموا حتی أخذ علی  اهلما أخذ اهللا علی « :فرموده
را فراگيرند نگرفت، تا اينكه از دانشمندان ن بر اينكه علم اهالخدا عهد و پيمان از ج

در ). 478البالغه، كلمات قصار، شمارة  نهج. (»پيمان گرفت كه جهال را تعليم دهند
خواندم كه خدا از  در كتاب علي :منقول است كه گفت كافي از امام صادق

م جهال جهال عهد و پيمان بر طلب علم و دانش نگرفت تا اينكه از علما پيمان برتعلي
الذكر ان  اهللوا فاسأ« :و در كتاب عزيز آمده است) 1، حديث 11كافي، باب (گرفت 

در كافي مروي است كه . »ذكر و دانش بپرسيد اهلدانيد از  اگر نمي »كنتم التعلمون 
جز  » انام هيلک الناس الهنم اليسألون« :به حمران بن أعين گفت حضرت صادق

) 2، حديث 10كافي، باب (» شوند نكردن هالك مي ؤالاين نيست كه مردم به علّت س
دادن نيز واجب  اب باشد، جواب درستجو پس در صورتي كه به حكم خدا سؤال و

و إلّا چگونه ممكن است خداوندي كه كتمان آيات و حقايق شرع را . خواهد بود
                                                           

 .اند آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«حديث مذكور به لحاظ سند ضعيف است و هر دو  -1
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 ، از يك سو به بندگان بفرمايد براي)174و  159/ البقره (مستوجب لعنت شمرده 
سوي ديگر به جوابگويان بفرمايد اگر خواستيد پاسخ گوييد  زدانستن حتماً بپرسيد و ا

  )انتهي كالم غروي( 1!!و اگر نخواستيد نگوييد و يا پاسخ غيرواقعي بدهيد
از ) مخيربودن امام در جوابگويي و عدم جوابگويي(ي را كه مضمون فوق احاديثما 

اند  مذكور عبارت احاديث. كنيم ن جا بررسي ميآوريم و همي شود، مي آنها استفاده مي
  .كافي 78از حديث سوم و ششم و هشتم و نهم باب 

اند حديث  صحيح ندانسته» محمدباقر«باب مذكور را هر دو  3حديث شمارة ) الف
را مجلسي موثّق شمرده ولي آقاي بهبودي آن را نپذيرفته و در  6شمارة 

متن هر دو حديث كامالً معيوب است، زيرا فقط ذيل اما . نياورده است» الكافي صحيح«
را ذكر كرده ومعناي نادرستي به آن » انبياء«سورة  7و ذيل آية » نحل«سورة  43آية 

نسبت داده، در حالي كه صدر هر دو آيه بهترين و قاطعترين گواه است كه منظور از 
سائل از امام  عالوه بر اين در هر دو حديث. كتاب است اهلعلماي  »الذكر اهل«

آري، اما بر ما واجب  :گويد آيا بر ماست كه از شما سؤال كنيم؟ امام مي :پرسد مي
دهيم و اگر نخواستيم،  نيست كه به شما جواب بگوييم بلكه اگر خواستيم پاسخ مي

  !!دهيم جواب نمي
و اصوالً اين كار . راستي اگر امام حقايق دين را نگويد، پس فايدة امام چيست

. گردد كه بر مردم اتمام حجت نشود هدف از ارسال رسل است و موجب مي خالف
  ).نيز همين اشكال را دارد 167باب  3و حديث 76باب  3حدث (

بدان استناد  3سورة صاد كه در انتهاي روايت شمارة  39عالوه بر اين در مورد آية 
در حالي كه در اينجا  »هذا علمنا فامنن أو أمسک« :گوييم آية مذكور نفرموده شده مي

توان  ية مذكور در اين مقام نميآبحث از اعالم و تعليم حقايق شرع است و طبعاً از 
خواهي جائز  اصوالً آيا چنين تأويالت دل. استفاده كرد و ربطي به قضية ما ندارد

                                                           
 39توان دريافت كه حديث مذكور كه در آن نيز به آيه  طبعا با توجه به مطالب باال به سادگي مي -1

 .يستسوره صاد استناد شده، به هيچ وجه صحيح ن
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است؟ آيا ادعاي واگذاري امور و احكام دين به ائمه با قياس به تفويض رياست به 
  !ايد؟ يمان درست است؟ آيا شما با قياس موافقحضرت سل

البتّه پذيرش ! اند صحيح دانسته» محمدباقر«را هر دو  9و  8حديث شمارة ) ب
حديث از مجلسي بعيد نيست و ماية شگفتي نخواهد بود، اما ماية تعجب است كه 

» برقي احمد بن محمد«اند با اينكه  چرا آقاي بهبودي اين دو حديث را صحيح دانسته
كه حديث شمارة » وشّاء«. شود، قابل اعتماد نيست كه نامش در هر دو حديث ديده مي

احمد بن محمد «. سه و هشت را روايت كرده، راوي خرافات و غيرقابل اعتماد است
زماني « :كند نيز راوي حديثي در تحريف قرآن است و ادعا مي» بن أبي نصر البزنطي

اي  ضا برايم قرآني فرستاد چون آن را گشودم به سورهكه در قادسيه بودم امام ر
طبعاً . »1الخ... خوانند  تر و بيشتر از آن چيزي بود كه مردم مي برخوردم كه طوالني

  .توان به چنين كسي اعتماد كرد نمي
نيز ادعا شده كه  9در حديث . نيز عيوب دو حديث فوق را دارد 8متن حديث 

» نفر«دادن بر ما واجب نيست و به آية  است اما جوابامام گفته سؤال بر شما واجب 
استشهاد شده كه به ضرر مدعي است زيرا آية نفر بر لزوم انذار نافرين ) 122/ التوبه (

حال چگونه ممكن است كه بيان حقائق و احكام شرع و انذار قوم، بر . اطالق دارد
اما بيان حقايق و احكام شرع  نافرين كه منحصر به فرد نيستند، به نحو مطلق الزم باشد

در حالي كه ! باشند، الزم نباشد؟ بر پيامبر يا امام كه در زمان خود منحصر به فرد مي
اگر يكي از نافرين در انجام وظيفة خود قصور ورزد ممكن است فرد ديگري نقصان 

ان حقايق كار او را جبران كند اما پيامبر و امام منبع و مرجع منحصر به فرد اعالم و بي
شوند و اگر حقائق را در حد اتمام حجت بيان نكنند،  و احكام شريعت محسوب مي

و به همين سبب است كه احكام . تواند كار ايشان را بر عهده بگيرد ديگري نمي
  .اينگونه افراد در مورد تقيه نيز با احكام تقية افراد معمولي تفاوت دارد

                                                           
 .16، حديث 631، ص 2ج » كافي«و همچنين  492رجال كشّي، چاپ كربال، ص  -1
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هاي حديث بدان استناد شده نيز الزم است سورة قصص كه در انت 50در مورد آية 
بدانيم كه آية شريفه به هيچ وجه به اظهار يا عدم اظهار حقايق دين، مربوط نيست، 

تر از  كننده به مخالفين پيشنهاد شده كه كتابي هدايت) 49يعني آية (بلكه در آية قبل 
د اگر آنان اين فرماي مي) 50يعني آية (تورات و قرآن عرضه كند، سپس در آية منظور 

پيشنهاد تو را نپذيرفتند، وبه سخن تو نيز گردن ننهادند، بدان كه در عدم پذيرش 
شود كه درست  بنابراين معلوم مي. كنند تعاليم تو از هوي و هوس خويش پيروي مي

پيامبر از اظهار و ابالغ شريعت حتي به افراد تابع » احمد بزنطي«به عكس ادعاي 
   :فرموده 50به همين سبب در صدر آية . كرد نميمساك اهواي نفس نيز 

  βÎ* sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9   ) ۵۰/ قصص(  
  .»پس اگر تو را اجابت نكردند«

زيرا . توان بكار برد و اين تعبير را در مورد كساني كه چيزي به آنها گفته نشده نمي
ابر امساك و اجابت و عدم اجابت در مقابل دعوت و اظهار چيزي است نه در بر

 –المثل به سبب تقيه  في –همچنين اگر كالمي كه به مخاطب گفته شده !! سكوت
. توان وي را براي عدم پذيرش آن مذمت كرد عاري از حقيقت و صحت باشد، نمي

به امام نسبت داده، كامال نادرست است و » احمد بزنطي«بنابراين واضح است كه آنچه 
   :110باب  احاديثاينك بپردازيم به ساير . توان حديثش را صحيح دانست نمي

و سند خبر » احمد بن محمد برقي«سند خبر دوم به واسطة  -5و  3حديث  *
 7در متن هر دو حديث نيز به آية . تسقابل اعتماد ني» ابن فضال«پنجم به واسطة 

عالوه . سورة حشر استناد شده كه در سطور قبل معلوم گرديد استناد صحيحي نيست
هيچ ارتباطي به تفويض يا  ين امتحان بندگان در اطاعت و يا عصيان رسول خدابر ا

خذ اعدم تفويض أمر دين به آن حضرت، ندارد، زيرا مردم شريعت الهي را از پيامبر 
دارد بايد مورد قبول قرار گيرد  ه ميضكنند و آنچه پيامبر به عنوان شرع به ايشان عر مي

ي اگر از او اطاعت كنند، به خوبي از عهدة امتحان بر مر امتحان آنهاست يعناو همين 
اعم از اينكه آنچه كه مورد . اند اند و اگر عصيان كنند از عهدة امتحان برنيامده آمده
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بلكه . گيرد امر خدا باشد يا امر رسول يا تركيبي از اين دو اطاعت يا عصيان قرار مي
د كه خدا امر دين را به رسول و شو سخن در اين است كه به كدام دليل متقن ادعا مي

   :اند كه فرمود آيا اين جاعلين در قرآن نخوانده. به ائمه هم واگذار فرموده است
 tΠ§ym }‘În/u‘ ... β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s?   ) ۳۳/ االعراف(  
  .»ريدپروردگارم حرام فرموده كه دربارة خدا چيزي بگوييد كه بدان علم ندا«

توان هر امري را به  شود، نمي به صرف چند حديث ضعيف كه موجب علم نمي
  .خداوند نسبت داد

است كه او را » علي بن ابراهيم«حديث چهارم از مرويات  -7و 6و  4حديث  *
  .اند حديث ششم و هفتم به اعتراف مجلسي ضعيف. 1ايم معرّفي كرده

موفّق و مؤيد به روح القدس بود لذا  در روايت چهارم ادعا شده كه چون پيامبر
ازهاي ماز آن جمله خداوند ن! خداوند برخي از احكام دين را به او واگذار فرمود

به  پنجگانه را به صورت نمازهاي دو ركعتي بر مسلمين واجب فرمود، اما پيامبر
ت عالوه بر اين سي و چهار ركع!! اختيار خود هفت ركعت به نمازهاي يوميه افزود

در همين حديث و نيز در حديث هفتم ادعا !! هم به عنوان نماز مستحب تشريع كرد
!! شده كه خدا فقط شراب انگور را حرام فرمود اما پيامبر تمام مسكرات را حرام نمود

تر از خدا جلوه  قصد دارند پيامبر را نسبت به مردم، خيرخواه احاديثنعوذ باهللا اين 
مسكر را حرام كرده و ديگر مسكرات را كه به لحاظ مضار دهند، زيرا خدا يك نوع 

تفاوتي با شراب انگور ندارند، حرام نفرمود، اما پيامبر مردم را از اضرار ساير مسكرات 
  .الخ!!... نيز نجات داد

در خبر ششم ادعا شده كه خدا در تعيين سهم االرث براي جد ميت سهمي قرار 
  !فّي را به جدش اختصاص دادنداد ولي پيامبر سدس مال متو

                                                           
 .132به بعد و صفحه  84صفحه . ك. ر -1
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حتّي !! در حديث هفتم ادعاشده كه دية چشم و دية نفس را پيامبر وضع كرده است
پرسد آيا پيامبر بدون آنكه وحي بيايد چنين قانوني وضع كرد، امام فرمود،  سائل مي

  !!آري
لت اول شأن رسا. الزم است به ياد داشته باشيم كه پيامبر داراي دو شأن بوده است

در مورد . دوم شأن رهبري و مديريت جامعة اسالمي. و ابالغ احكام شريعت به مردم
مر يا نهي اگرفت و  دانست تصميم مي موري كه صالح نميادوم پيامبر دربارة 

پذيرفت  كرد و حتّي در مواردي رأي ديگران را مي فرمود و با مسلمين مشورت مي مي
هايش در كتب سيره و تاريخ كم نيست و  ونهفرمود كه نم و از رأي خود عدول مي

حتي مسلمانان چنان پرورش يافته بودند كه ميان اوامر و نواهي پيامبر به عنوان 
شريعت، با او امري كه پيامبر به عنوان مدير و رهبر جامعة اسالمي، در موضوعات و 

امبر فرمود تفاوت قائل بودند و اگر پي مسائل مربوط به جامعة مسلمين صادر مي
فرمود كه فالن تصميم يا فالن سخنم رأي من است و فرمان وحي نيست، در چنين  مي

اما . كردند و إال فال مواردي مسلمين اظهارنظر نموده و با آن حضرت مشورت مي
نيست بلكه در مورد  اكرم  رواياتي كه در اينجا ذكر كرديم دربارة شأن دوم پيامبر 

العالمين  مبلّغ رساالت إلهي و معلم احكام شريعت رب ، به عنواناكرمشأن اول پيامبر 
  .است

   :فرمايد مي خدا  قرآن كريم در مورد شأن نخست رسول
 $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ωÎ) Ö©óruρ 4©yrθãƒ   ) ۴-۳/ النجم(  
جز وحي نيست كه بر او فرستاده ] بلكه سخنش[گويد  به دلخواه سخن نمي«

  .»شود مي
گويد، مسبوق به  مدلول آية شريفه آن است كه هر چه پيامبر به عنوان شريعت مي

اگر جزئي . وحي است و در نتيجه هيچ چيز از مسائل شرع به وي واگذار نشده است
از مسائل شرع به آن حضرت واگذار شده بود، ديگر در مسائل واگذار شده، نيازي به 

بينيم  از همين روست كه مي. مخالف اين امر استوحي نبود، در حالي كه اطالق آيه 
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شد اما به رأي خود چيزي  پيامبر براي جواب يك سؤال مدتها منتظر وحي مي
   :فرمايد قرآن به پيامبر مي. گفت نمي
 ö≅è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷βr& …ã&s!Ïd‰t/é& ⎯ÏΒ Ç›!$s)ù=Ï? û©Å¤øtΡ ( ÷βÎ) ßìÎ7̈?r& ωÎ) $tΒ #©yrθãƒ  †n<Î) ( 

þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{r& ÷βÎ) àMøŠ|Átã ’În1u‘ z>#x‹tã BΘöθtƒ 5Ο‹Ïàtã   ) ۱۵/ یونس(  
تبعيت ] از چيزي[بگو مرا نرسد كه آن را از پيش خود تبديل كنم، جز از وحي «

  .»همانا اگر خدايم را نافرماني كنم از عذاب روزي بزرگ بيمناكم. كنم نمي
   :فرمايد و نيز مي
 öθ s9uρ tΑ§θ s)s? $ oΨ ø‹n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡõ‹s{V{ çμ ÷ΖÏΒ È⎦⎫Ïϑu‹ø9$$Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $uΖ÷èsÜs)s9 

çμ ÷ΖÏΒ t⎦⎫Ï?uθ ø9$#   ) ۴۶-۴۴/ احلاقه(  
گيريم آنگاه رگ حيات او  مي ت راستاگر گفتاري را به ما ببندد، البته او را به دس«

  .»كنيم را قطع مي
ز خودش به عنوان قانون شريعت حق دارد بدون وحي ا آيا با چنين آياتي محمد

و من أظلم « :گويد الهي حكمي بياورد؟ آيا رسولي كه چندين بار در كتاب خود مي
» و كيست ستمكارتر از كسي كه بر خدا دروغ بندد؟= ممن افتري علي اهللا كذبا 

  تواند خودش بدون وحي به عنوان شريعت حكمي بياورد؟ مي
   :فرمايد قرآن مي
 ÷βÎ) y7ø‹n= tã ω Î) à≈ n= t7ø9$#   ) ۴۸/ الشوری(  
  .»نيست] رسالت الهي[بر تو جز ابالغ«

   :فرمايد و نيز مي
 $ tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘   ) ۱۴۴/ آل عمران(  
  .»نيست محمد مگر رسول«

   :فرمايد و كار رسول را هم فقط ابالغ وحي دانسته و مي
  $ tΒ uρ ’n?tã ÉΑθ ß™ §9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$#   )۱۸/ العنکبوت  – ۵۴/ لنور ا(  
  .»بر عهدة رسول نيست جز ابالغ«
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كند و در تشريع آنها سهم و  حكام شرع را ابالغ مياپس پيامبر فقط تعاليم و 
البيان در تفسير اولين آية سورة تحريم آمده، با اينكه  چنانكه در مجمع. مشاركت ندارد

نفرموده بود بلكه فقط آن را بر پيامبر موضوع مورد اشارة آيه را بر مسلمين تحريم 
مند نشود، مورد عتاب قرآن قرار  خود ممنوع كرده و قصد داشت، خود از آن بهره

   :گرفت كه
 ِحيٌم ُم َما َأَحلَّ اهللاَُّ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهللاَُّ َغُفوٌر رَّ رِّ َا النَّبِيُّ ِملَ ُحتَ    َيا َأهيُّ

  )۱/سورة حترمي (
حرام مي سازي تا ] بر خود[اي پيامبر چرا آنچه را كه خدا برايت حالل فرموده، «

  .»خشنودي همسرانت را بجويي؟ خداوند آمرزندة مهربان است
گفت، پيامبر برخي از احكام شرع را بدون وحي، فرموده است؛  با اين آيات نمي

   :ايدفرم گويد متكي به وحي است، به همين سبب قرآن مي بلكه هر چه مي
 ⎯̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# (   ) ۸۰/ النساء(  
  .»خداوند را اطاعت كرده است] در حقيقت[كند،  كسي كه از پيامبر اطاعت مي«

گويد و هر  چيزي از خود نمي –چنانكه در آيات قبلي ديديم  –يعني اين پيامبر 
من يطع الرسول مل « :رموده بودآري، اگر آيه ف. چه بگويد مسبوق به وحي الهي است

يا تعبيري از اين » كند خدا را عصيان نكرده هر كه از پيامبر اطاعت مي » يعص اهللا
توانستيم چنين ببافيم كه برخي از احكام شرع به پيامبر تفويض شده  قبيل، شايد مي

زيرا اگر مؤمنين در مواردي كه پيامبر بدون نزول وحي، خود حكمي را تشيع . است
كردند، خدا را عصيان نكرده بودند، اما او را اطاعت نيز  رده بود، از وي اطاعت ميك

نكرده بودند، چون خدا در آن مورد چيزي نفرموده بود كه مورد اطاعت يا عصيان 
اما آيه با شكل كنوني گوياي آن است كه خدا چيزي از مسائل و احكام . قرار گيرد

  .تشريعت را به كسي واگذار نفرموده اس
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
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فقط نمازهاي مستحب و نافله را هفده ركعت نمازهاي يوميه را واجب فرمود و پيامبر 
   :، چنين استاحاديثنه دو نمونه از اينگو. بر آن افزود

روز هفده ركعت بر مردم واجب  در شبانه – أل –خداوند  :فرمود امام رضا - 1
فرمايد و رسول  از غير آن سؤال نمي] در قيامت[هر كه آنها را ادا كند، خداوند . فرمود
در ] كه ممكن است[بر آن افزود تا نقصاني ] نماز نافله[دو برابر اين تعداد  خدا

  1.واجب واقع شود؛ اتمام و اصالح شودنمازهاي 
پيامبر فرموده است پروردگارم هفده ركعت بر من واجب  :فرمود امام رضا - 2

دو ] نماز واجب[بيت و شيعيانم به ازاي هر ركعت  اهلفرمود، من نيز بر خود و 
واقع شود با  بكه ممكن است در نمازهاي واج[افزودم تا قصوري ] نماز نافله[ركعت
  2.اتمام و اصالح گردد] ماز نافلهاداي ن

دانيم، زيرا عالوه بر عدم موافقت آنها با  البته ما هر دو دسته روايات را صحيح نمي
مذكور را رد  احاديثي نيز هستند كه همگي موافق با قرآن بوده و احاديثقرآن، 

   :كنند، از آن جمله مي

                                                           
إنام فرض علی الناس فی اليوم و الليله سبع عرشة  –عزوجل  –اهللا  نإ :قال عن أبی احلسن الرضا −1 -1

مثليها ليتم بالنوافل مايقع  ام اضاف اليها رسول اهللاعام سواها وان –عزوجل –ركعة من أتی هبا مل يسأله اهللا 
  .فيها من النّقصان

فرض علی ربی سبع عرشة ركعة, ففرضت علی نفسی و اهل بيتی و شيعتی بازاء كل  :قال إن رسول اهللا −2
الوسائل و مستنبط المسائل، شيخ مستدرك . (ركعة, ركعتني لتتم بذلک الفرائض مايلحقه من التقصري

 ).176، ص 1نوري، چاپ سنگي ج حسين 
آنما فرض علي الناس في اليوم و الليله سبع  –عزوجل  –اناهللا : قال عن أبي الحسن الرضا - 1 -2

مثليها ليتم  عما سواها وانما اضاف اليها رسول اهللا –عزوجل –عشرة ركعة من أتيبهالم يسأله اهللا 
  .بالنوافل مايقع فيها من النّقصان

فرض علی ربی سبع عرشة ركعة, ففرضت علی نفسی و اهل بيتی و شيعتی بازاء كل  :قال إن رسول اهللا −2
مستدرك الوسائ و مستنبط المسائل، شيخ ( .ركعة, ركعتني لتتم بذلک الفرائض مايلحقه من التقصري

 ).176، ص 1حسين نوري، چاپ سنگي ج 
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امير  ضرتح :طبرسي آمده است» احتجاج«به نقل از » مستدرك«در  - 1
گذشته پنجاه نماز در پنجاه  تهايماخداوند به پيامبرش فرمود بر  :فرمود المؤمنين

وقت واجب ساختم و اين از جملة بارهاي سنگين بود كه بر عهدة ايشان قرار داشت 
اما آن را از أمت تو برداشتم و در پنج بار در پنج وقت مقرّر داشتم و آن پنجاه و يك 

. 1است كه پاداش پنجاه نماز را دارد] مازهاي واجب و مستحباعم از ن[ركعت 
است كه نخست پنجاه ركعت و سپس هفده آمده » مسعودي«همچنين به نقل از 
  2.ركعت واجب گرديد

خداوند بر من چه  :پرسيد اكرم  فرموده ذوالنمره از پيامبر  امام صادق - 2
هفده ركعت نماز بر تو واجب  روز خداوند در شبانه :واجب كرده است، پيامبر فرمود

  !!ايم و نفرمود خداوند ده ركعت و من هفت ركعت ديگر بر تو واجب كرده... 3فرموده
در كتاب خود كه از كتب معتبر و قديم است نقل كرده كه » عبدالرّزاق صنعاني« - 3

دو جبرئيل . جبرئيل براي تعليم نماز بر پيامبر امامت كرد و پيامبر بر مردم امامت كرد
آنگاه جبرئيل . تر خواند و دو ركعت باقي را كوتاهتر خواند ركعت نخست را طوالني

در حالي كه بنا به روايات كافي، . 4بر 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

در روايتي . داشت اما آن را حرام نفرمود ر ناپسند ميبا اينكه پيامبر سير را بسيا - 4
اند به مسجد نيايند، مردم پنداشتند  آمده است كه پيامبر فرمود كساني كه سير خورده

                                                           
ت األمم الّسالفه, قد فرضت عليهم مخسني و كان قال اهللا تعالی لنبّيه: قال...  عن امرياملؤمنني -1

صالة فی مخسني وقتًا و هی من اآلصار التی كانت عليهم فرفعتها عن اّمتک و جعلتها مخسا فی مخسة 
 ).176، ص 1مستدرك، ج ( اوقات و هی إحدی ومخسون ركعة و جعلت هلم اجر مخسني صالة

 )/183، ص 1، ج مستدرك( ففرضت مخسني ركعة ثم ردت الی سبعة عرش ركعة -2
 .35، ص 3وسائل الشيعه، ج  -3
فصلی جربئيل بالنبی و صلی النبی للناس, طول الكرتعني األوليني ثم ...  - 454، ص 1المصنّف، ج  -4

 .الخ... لی الناس  قرص الباقيتني ثم سلم جربئيل علی النبی و سلم النبی
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پيامبر پس از . حرام شد. حرام شد :لذا گفتند. كه پيامبر سير را تحريم فرمود است
يم ما أحل اهللا لی ولكنها شجرة أكره حتر أهيا الناس إنه ليس بی« :اطّالع از اين امر فرمود

اي مردم مرا نرسد چيزي را كه خدا برايم حالل فرموده حرام سازم بلكه بوي  » رحيها
مر دين به پيامبر واگذار شده بود، ااگر حتّي اندكي از » 1دارم اين گياه را ناپسند مي

  .فرمود ل سير را حرام مياقال
  دين به ائمه استناد شده به آية دراين حديث براي تفويض امر -8حديث  *
 !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3óstG Ï9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71 u‘ r& ª!$# 4   

  )۱۰۵/ النساء (  
همانا اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم بدانچه خدا بر تو نمايانده «

  .»است داوري كني
نيز جاري است» اوصياء«عي شده كه اين آيه در سپس مد!  

شما اوصياء را در . گوييم اوالً اين آيه فقط خطاب به رسول خدا است و الغير مي
  ايد؟ كاي آيه يافته

بايد بنا به آنچه كه به حقّ بر تونازل گرديده و به تو  :فرمايد ثانياً آيه به پيامبر مي
تفويض نشده بلكه بايد  يزي به رسول خداارائه شده ميان مردم حكم كني، پس چ

كنيد كه آيه به  مالحظه مي. براساس آنچه به او از جانب خدا ارائه گرديده، حكم كند
  .هيچ وجه مبين تفويض نيست

كنيم كه بنا به آيه، امر دين به رسول خدا تفويض شده باشد، مثالً از  ثالثاً فرض مي
القدس  ضرت موفق و مؤيد به وحي و روحآن ح –به قول حديث چهارم  –آن رو كه 

و امين كالم الهي بوده است، اما اين موضوع چه ربطي به اوصياء دارد، به اوصياء كه 
نيز مؤيد به وحي و روح القدس  از سوي ديگر حضرت عيسي. شود وحي نمي

  !شود؟ بود، چرا چيزي از امر دين به وي واگذار نشد، اما به ائمه واگذار مي

                                                           
 .565، حديث 395، صفحه )17 كتاب المساجد و مواضع الصالة، باب(، 1صحيح مسلم، ج  -1
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آنكه بنا به ادعاي اينان، يكي از تفاوتهاي امام با نبي آن است كه نبي لزوماً  ديگر
طابق النعل بالنعل تابع شريعت انبياء سلف نيست و ممكن است برخي از احكام 
شريعت سلف را به أمر إلهي نسخ كند و يا تغيير دهد، اما امام چنين نيست بلكه مفسر 

  .و اين نيازي به تفويض امر دين به وي ندارد. تو مبلّغ و حافظ دين پيامبر اس
شمارند درحالي كه  و مدافعانش را موحد مي» كليني«دانم علماي ما چگونه  نمي

!! دانند كه در أمر تشريع احكام دين كسي با خداوند متعال شريك شود آنان جائز مي
 .قولوناللهم اشهد أننی بری مما ي. سبحانه و تعالی عام يقولون علوا كبريا

به هر حال نه خبر نخست اين باب، هيچ يك موافق قرآن نيست، خبر دهم نيز 
همچنين مراجعه شود به آنچه كه . كنم چنانكه گفتيم اخبار قبل از خود را تأييد نمي

  .ايم گفته 168باب  5دربارة حديث 

  و شواهد الکتاب ةالّسّنباب األخذ  -۲۳

حديث است كه  12مشتمل بر  و» العلم كتاب فضل«اين باب آخرين فصل 
را همطراز صحيح شمرده واستاد  6و  5را صحيح و حديث  8و  3مجلسي، حديث 
  .آورده است» الكافي صحيح«را در  4و  3و  2بهبودي حديث 

كردند، قطعا امروز  اين باب واقعا عمل مي احاديثبه عقيدة نگارنده اگر شيعيان به 
دم ما به خرافات و اباطيل بسياري كه اينك به و مر نميشديمبا مشكالت كنوني روبرو 

شدند و وحدت اسالمي نيز اين اندازه صدمه  عنوان دين عرضه شده است، مبتال نمي
  .خورد نمي

فرموده روايات » فرائد االصول«در » شيخ مرتضي انصاري«الزم است بدانيم كه 
شيخ «ز قبيل برخي از علماي گذشته ا. با قرآن متواتر معنوي است احاديثتطبيق 
، تصريح احاديثنيز بر حاكميت كامل قرآن بر » البيان مجمع«مؤلف تفسير » طبرسي
ان اخلرب لوسلم من كل قدح لكان  :فرمايد سورة بقره مي 180وي در ذيل آية . اند كرده

 »و الجيوز ان ينسخ كتاب اهللا تعالی الذی يوجب العلم اليقني بام يقتضی الظن  يقتضی الظن
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موجب ظن است و جائز نيست كه ] حداكثر[ه از هر قدحي مصون باشد حديث گرچ
كتاب خداوند متعال كه موجب علم يقيني است، با خبري كه اقتضاي ظن دارد، نسخ 

توجهي  ساير ابواب مورد بي احاديثاين باب بيش از  احاديثاما افسوس كه . »شود
  !!علماي ما قرار گرفته است

به نقل از تفسير عياشي ذكر شده  14ديثي كه در صفحة غير از ح –ما نيز در اينجا 
اند، ذكر  اين باب متشابه و متناسب احاديثبا  به عنوان نمونه چند حديث كه –
   :كنيم مي

التصدق « :روايت شده كه فرمودند –عليهما السالم  –از امام باقر و امام صادق  - 1
ما چيزي را باور مكن مگر آنكه موافق در مورد  » علينا اال ما وافق كتاب اهللا و سنة نبيه

  1.»كتاب خدا و سنت پيامبر باشد
 :فرمايد شنيدم كه مي گويد از حضرت امام جعفر صادق كليب أسدي مي - 2

قه كتاب اهللا فهو زخرف« رسد اگر  هر چه از ما به شما مي » ما أتاكم عنا من حديث اليصدّ
  2.»كند، باطل است كتاب خدا آن را تصديق نمي

روايت  از حضرت صادق» الحدائق الناضره«شيخ يوسف بحراني در كتاب  - 3
حديثي = التقبلوا علينا حديثا اال ما وافق القرآن و السنه  :كند كه آن حضرت فرمود مي

  3.»را بر ما قبول نكنيد مگر آنچه كه موافق قرآن و سنت باشد
به شما رسيد،  هرگاه دو خبر مختلف :منقول است كه فرمود  از امام رضا - 4

ن دو را به كتاب خدا عرضه كنيد و آنچه در كتاب خدا به عنوان حالل يا حرام آ
موجود بود، حديث موافق كتاب را پيروي كنيد و آنچه در كتاب خدا نبود به سنت 

                                                           
 .47، حديث 89، ص 18وسائل الشيعه، ج  -1
 .184ارمغان آسمان، حيدرعلي قلمداران، ص  -2
 .184ارمغان آسمان، حيدرعلي قلمداران، ص  -3
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ه بداريد و آنچه در سنت به عنوان حرام نهي شده بود يا به عنوان امر ضعر پيامبر
  1.را، پيروي كنيد د، حديث موافق نهي و امر رسول خداالزامي بدان امر شده بو

به دينتان پايبند باشيد و از هدايت پيامبرتان بهره  :فرمود حضرت علي - 5
گيريد و سنتش را پيروي كنيد و امور مشكل را به قرآن عرضه بداريد آنچه را كه قرآن 

كند، نپذيرد و رد كنيد و پذيرفت، بپذيريد و بدان ملتزم شويد و آنچه را كه قرآن انكار 
را پروردگار خويش و اسالم را دين خويش و قرآن را داور و  –عزوجل  –خداوند 

  2.امام خويش بدانيد
هرگاه روايات،  » إذا كانت الروايات خمالفه للقران كذبتها« :فرمود امام رضا - 6

  3.»كنم مخالف قرآن باشند، تكذيبشان مي
إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه « :فرمودمروي است كه  از امام باقر - 7

هرگاه حديثي از ما به شما رسيد و برايش  » شاهدا أو شاهدين من كتاب اهللا فخذوا به
  4.»...يك و يا دو شاهد از قرآن يافتيد، آن را بپذيريد

إذا حدثتم عنی باحلديث فانحلونی أهنأه  :به نقل از پيامبر فرمود امام صادق - 8
هر گاه  »شده, فان وافق كتاب اهللا فأناقلته و ان مل يوافق كتاب اهللا فلم أقلهو أسهله و أر

حديثي از من برايتان روايت شود دلپذيرترين و آسانترين و معقولترين آنها را به من 
ام و اگر با كتاب  كه آن را من گفته] بدانيد[نسبت دهيد، پس اگر موافق كتا الهي بود، 

  .ام كه من نگفته ]بدانيد[خدا موافق نبود 

                                                           
 .21حديث  82، ص 18وسائل الشيعه، ج  -1
ليكم علی القرآن, فام عرفه القرآن فالزموا دينكم و اهدوا هبدی نبيكم و اتبعوا سنته واعرضوا ما اشكل ع...  -2

تاريخ طبري، ( ربا و باالسالم دينا و بالقرآن حكام و اماما –عزوجل  –فالزموه و ما انكره فردوه و ارضوا باهللا 
 ).479، ص 4ج 

 .96، ص )باب في ابطال الرؤيه( 32، باب 1اصول كافي، ج  -3
 .4، حديث 222، ص )باب الكتمان(، 2اصول كافي، ج  -4
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اعرضوا حديثي علي كتاب اهللا « :روايت كرده كه فرمود اكرم  ثوبان از پيامبر  - 9
حديث مرا به كتاب خدا عرضه بداريد، اگر با قرآن = فان وافقه فهو مني و أنا قلته 

  .»ام من آن را گفته] بدانيدكه[موافق بود 
 ةعلينا ماخالف قول ربنا تعالی وسنفاتقوا اهللا و التقبلوا « :فرمود امام صادق -10

از خداوند پروا بداريد و آنچه مخالف سخن پروردگار متعال ما و سنت  » نبينا حممد
نيز  ، امام رضا»نپذيريد] شود و به ما نسبت داده مي[است  پيامبر ما محمد

 ]به ما نسبت داده شود[آنچه برخالف قران  » فالتقبلوا علينا خالف القرآن :فرمود
  1.»نپذيريد
إذا جاء كم عنی بحديث فأعرضوه علی كتاب اهللا فام وافقه فاقبلوه و  :قال رسول اهللا« -11

هرگاه حديثي از من به شما  :فرمود رسول خدا » ما خالفه فارضبوا به علی احلائط
رسيد، آن را بر كتاب خدا عرضه بداريد و آنچه با آن موافق بود، قبول كنيد و هر چه 

  2.»خالف بود به ديوار بكوبيدبا آن م
م رواة, فام وافق القرآن فخذوا به و ما كان غري ذلک كانكم سيجيئ :قال رسول اهللا« -12
به زودي راوياني نزد شما آيند، پس آنچه موافق قرآن  :فرمود رسول خدا » فدعوه

  3.»است بگيريد و آنچه غير از آن است، رها كنيد

                                                           
مرحوم قلمداران پس از ذكر چند نمونه از روايات عرضه  – 195رجال كشي، چاپ كربالء، ص  -1

كنم كسي را اندكي از وجدان و انصاف روزي شده باشد مع  گمان نمي«: نويسد احاديث بر قرآن، مي
توان به احاديثي كه مضمونش خالف قرآن است يا با آن  هذا ترديد كند كه با اين بيان، ديگر مي
كند، اعتماد كرد هر چند رجال آن مطابق كتب رجال و درايه،  موافق نبوده و قرآن آن را تصديق نمي

ارمغان ! (مؤمن و امامي و فالن و فالن باشند وهر چند با ميازن درايه آن احاديث صحيح باشند
 )184آسمان، ص 

 .13، ص 1مجمع البيان، ج  -2
به نقل از تفسير طبري، ذيل آيه (، 13طباطبائي، ص  راهي به سوي وحدت اسالمي، مصطفي حسيني -3

 ).سوره دخان 10
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كذب علی كام كذب علی من كان قبلی, فام جاء كم عنی من انه سي :قال رسول اهللا« -13
ا ما خالف كتاب اهللا فليس من حديثی  رسول خدا »حديث وافق كتاب اهللا فهو حديثی و امّ

دهند همچنانكه به پيامبراني كه پيش از  به زودي دروغهايي را به من نسبت مي :فرمود
قول من به شما رسيد كه با  پس هر حديثي كه از. اند، دروغ نسبت دادند من بوده

داشت، حديث من است و آنچه كه با كتاب خدا مخالف بود،  كتاب خدا موافقت
  1.»حديث من نيست

اذا روی عنی حديث فاعرضوه علی كتاب اهللا فان وافقه فاقبلوه و  :قال رسول اهللا« -14
دا ركتاب خشد، آن را بهرگاه حديثي ازمن روايت  :فرمود رسول خدا»هاال ذرو

  2.»عرضه بداريد، اگر با كتاب خدا موافق بود، بپذيريد و اال آن را واگذاريد
مذكور در كافي و  احاديثعم از ا  احاديثكنيد در اين  چنانكه مالحظه مي

أوال شارع نفرموده كه حديث فرد موثوق را  –ي كه در منابع ديگر آمده است احاديث
را وجود مؤيد و مصدقي از قرآن  اخبارو  احاديثبپذيريد بلكه مالك رد يا قبول 

ثانياً شارع، قرآن را به عنوان حكم و . معرّفي كرده است كريم يا سنت قطعي پيامبر
را نيز به  اكرم  تعيين كرده و پس از آن سنّت پيامبر  احاديثداور اصلي قبول يا رد 

ت كه منظور از در اين مورد بايد توجه داش. عنوان مرجع دوم معرّفي نموده است
يعني  –از آن به عنوان سنّت غيرمفرّقه  همان است كه حضرت علي سنّت پيامبر

زيرا بديهي است كه در غيراين صورت، ارجاع . تعبير فرموده است –سنّت قطعي 
حديث به خبري كه خود معلوم و قطعي نباشد، چيزي نيست مگر إحالة مجهول بر 

بر غير مسلّمي ديگر، و قطعاً چنين أمري از شرع  مجهولي ديگر يا استناد غير مسلّم
  .محتمل نيست

                                                           
 .242، ص 2بحاراالنوار، ج  -1
 .148، ص 10التفسير الكبير، ج  -2



 

  )كتاب التوحيد(

  باب حدوث العامل و إثبات احملدث -۲۴

كافي است كه مشتمل بر شش حديث » كتاب التوحيد«بدان كه اين باب نخستين باب 
  !اند؟ هيچ يك از آنها را صحيح ندانسته» محمدباقر«است و هر دو 

ا به قول مجلسي سند حديث اول مجهول و حديث دوم بن -2و  1حديث  *
زيرا بااينكه پيروان كليني . متن هر دو حديث نيز عجيب است. 1ضعيف و مرفوع است

گويند زنديقي كه خدا را منكر بود  مي احاديثدانند ولي اين  كفار و زنادقه را پاك نمي
منكر خدا به  و اين بسيار بعيد است كه! براي طواف در مسجدالحرام حاضر شد

و اين بسيار بعيد است كه منكر خدا به مسجدالحرام بيايد، ! مسجدالحرام حاضر شد
اند، با حضور آنها در  دانست آنها زنديق با اينكه مي تر اينكه امام عجيب

دانم دوستداران كليني توجيهي براي اين  گرچه مي!! مسجدالحرام مخالفت نفرمود
  !بافند مسأله مي

اسدي  :اند از راويان آن عبارت. ند آن به قول مجلسي ضعيف استس -3حديث  *
كه بسياري از جمالتش خالف قرآن و عقل » زيارت جامعه«و برمكي يعني جاعالن 

زحسين بن حسن بن بردالدينوري و محمد بن علي ابوسمينه و روات ديگر ني. 2است

                                                           
مخفي نماند كه حديث دوم را مجلسي دو حديث به حساب آورده ولذا روايت سوم كافي را  -1

جلد  76ايت دوم را كه در صفحه ن بخش از روآوي . چهارمين روايت اين باب محسوب كرده است
اول كافي با عالمت ستاره مشخص شده و در ميان قالب آمده، يك روايت مستقل شرده و درباره آن 

آن را در كتاب توحيد از كليني روايت  دوق اين حديث در اكثر نسخ كافي موجود نبوده ولي: گويد مي
 .كرده است

ك . ر. ام اين زيارتنامه را مورد بررسي قرار داده» قبور خرافات وفور در زيارات«اينجانب در كتاب  -2
 .به بعد 350زيارت و زيارتنامه، ص 
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خبر از قرآن  بار و بيبندو الحال و يا جعال و بي محمد بن عبداهللا الخراساني مجهول
  .باشند مي

متن آن نيز چند اشكال دارد . سند آن به قول مجلسي مجهول است -4حديث  *
كوشيده تا توجيهي براي  الزم است بدانيم كه گرچه سيد مرتضي. كه بيان خواهد شد

ناميده و » خبيث«اين روايت بتراشد ولي در عين حال در رسائل خود اين خبر را 
حديث محال را تجويز نموده كه بطالن آن آشكار است، گرچه آن را  اين :گويد مي

چه بسيارند روايات محال و باطلي كه كليني  :كليني روايت كرده باشد و اعتراف كرده
گويد  اوال مي :پردازيم به اشكاالت متن روايت اينك مي. 1اند و يا سايرين روايت كرده

ام بن الحكم سؤال كرد كه آيا پروردگار تو از هش» عبداهللا ديصاني«خدانشناسي به نام 
مرغ  مرغي جاي دهد كه نه دنيا كوچك و نه تخم قادر است كه دنيا را چنان در تخم

از اين روايت و نيز از ! هشام نتوانست جواب دهد و مهلت خواست!! بزرگ شود؟
كه در كتب شيعه از علم » هشام بن الحكم«شود  معلوم مي 42حديث دهم باب 

دانسته و  اند، جواب اين مسألة آسان را نمي نش، تعريف و تمجيد بسيار كردهفراوا
  .است» رب مشهور الأصل له«اند مصداق  تعريفهايي كه از او كرده

گيرد،  جواب صحيح آن است كه مظروف بزرگ در ظرف كوچكتر از آن جاي نمي
رت خداي چون محال است و اين امر ناشي از خود مسأله است نه ناشي از عدم قد

اين درخواست تو به معناي آن است كه چيزي بزرگ در عين حال كه بزرگ . متعال
است بزرگ نباشد و چيزي كوچك در عين حال كه كوچك است كوچك نباشد و 

اي را تصور كن تا خداوند نيز تصورت را  حال تو چنين مسأله. معناست اين سخني بي
علی كل شی «خداوند . ل تصور نيستاي قاب در حالي كه چنين مسأله. تحقق ببخشد

ولي محال شي نيست و ذات و شيئيت ندارد، به همين سبب نيز قدرت . است »قدير
  .گيرد الهي به محال تعلق نمي

                                                           
 ).مسأله سيزدهم(به بعد  410ك، رسائل شريف المرتضي جواب المسائل الطرابلسيات، ص . ر -1
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امام نيز بنا به . ساكت شده و رفته خدمت حضرت صادق» هشام«بينيم  اما مي
ده، پس عدم اين روايت جوابي ناصحيح داده و چون اين از موارد تقيه هم نبو

شود كه اين حديث  از اينجا معلوم مي. پاسخگويي صريح امام، توجيه مقبولي ندارد
امام . كنيم كه امام چنين جوابي بگويد ما باور نمي. ساختة راويان كذاب است نه امام

سمان و آ :بيني؟ هشام گفت فرموده نگاه كن به مقابلت و باالي سرت و بگو چه مي
چگونه  :امام فرموده. بينم رها و صحراها و كوهها و رودها را ميها و قص زمين و خانه

مغر كوچكتر است، آسمام و زمين را در خود جاي داده،  عدسي چشم تو كه از تخم
تواند جهان را در يك  پس خدايي كه آسمان و زمين را در چشمت وارد كرده، مي

هشام نيز !!! 1شود مرغ بزرگ آنكه جهان كوچك و يا تخم مرغ نيز جاي دهد بي تخم
در حالي كه . جواب را قبول كرده و سر و دست و پاي امام را بوسيده و بازگشته است

اين جواب صحيح نيست زيرا خداي تعالي آسمان و زمين و كوهها را در عدسي 
چشم جاي نداده، بلكه قوة تأثّرپذير عدسي چشم بازتاب نورِ تابيده به آنها را پذيرفته 

كند ومثال  ر خود گرفته است، مشابه كاري كه دوربين عكاسي ميوعكس آنها را د
گيرد ولي پرواضح است كه عكس كوچك اشياء غير از  عكس كوهي بزرگ را مي

ابي منطقي و مقنع نبوده بلكه كنيد كه جواب مذكور جو مالحظه مي. خود اشياء است
  .سفسطه است و از امام محتمل نيست

                                                           
اما در ناگفته نماند با اينكه مجلسي دست و پاي بسيار زده كه توجيهاتي براي روايت فوق بتراشد،  -1

از . اند خاتمه كالم رواياتي نقل كرده كه پيشوايان دين برخالف روايت مذكور، اين امر را محال دانسته
آنچه پرسيدي نخواهد = والذي سألتني اليكون «: فرمود جمله روايتي آورده كه اميرالمؤمنين

 ].زيرا محال است. [»شد
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بوسي و پابوسي براي سالطين  م را بوسيده؟ دستثانيا چرا هشام دست و پاي اما
ها را به كسي  بوسي و اينگونه تملق بر خوب است و الّا اولياء خدا اجازة دستكمت

  1.دهند نمي
گويد كه ديصاني مسلمان شد و پس از اقرار به شهادتين  ثالثا در آخر حديث مي

ن ديگر نيز در صورتي كه كسا! دهم كه تو حجت خدا بر مردمي يگفت شهادت م
آيا هر كس جواب اين سؤال را بدهد، حجت . توانستند جواب ديصاني را بدهند مي

دانيم خدا در قرآن فرموده پس از انبياء حجتي نيست  لي كه ميادر ح. خدا است
/ البالغه  نهج( »حجته متت بنبينا حممد« :فرموده و حضرت علي) 16/ النساء (

تراشي كنند و براي خود  اند حجت عال خواستهمعلوم است كه راويان ج) 91خطبة 
  .دكان بسازند

  .به قول مجلسي مجهول است -5حديث  *
ات صانع و صفات او بايد بالبته در اث. به قول مجلسي مجهول است -6حديث  *

البته متن حديث . الحال دارد آحاد كه رواياني مجهول احاديثبه عقل رجوع شود نه به 
  .ستنيز حاوي مطلب مهمي ني

  

                                                           
اند كه اجازه  مانند آخوندهاي زمان ما بوده –الم عليهم الس –پنداشته كه ائمه  گويا جاعل حديث مي -1

ام گاهي آخوندي از  شوند، حتي ديده بوسي مردم نمي دهند مردم دستشان را ببوسند و مانع دست مي
ايستند و او ايشان را نهي  نشيند و مردم براي بوسيدن دستش در صف مي مسئولين مملكت مي

 خواننده عزيز كار اينان را مقايسه كن با عمل پيامبر اكرم .اللهم اشهد انی بری مما يفعلون!! كند نمي
هذا تفعله االعاجم بملوكها و لست «: فرمود شد و مي خواستند دستش را ببوسند مانع مي كه چون مي

كنند و من شاه نيستم، من  اين كاري است كه غير عرب بر پادشاهان خود مي » بملک انام انا رجل منكم
خيانت در گزارش تاريخ، مصطفي حسيني طباطبائي، انتشارات چاپخش، (» ممردي از خودتان هست

 ).به نقل از الشفاء به تعريف حقوق المصطفي اثر قاضي عياض اندلسي 316، ص 3ج 
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  باب اطالق القول بأنه شیء -۲۵

و آقاي  رماين باب داراي هفت خبر است كه مجلسي فقط حديث اول و چها
  .بهبودي فقط حديث چهارم را صحيح دانسته است

اعتبار است زيرا علي بن ابراهيم قائل به تحريف  سند آن به نظر ما بي - 1حديث  *
در صفحات قبل با او آشنا  قرآن و محمد بن عيسي ناقل خرافات بوده است و

  1.ايم شده
به قول مجلسي سند حديث دوم ضعيف و حديث بعدي مرفوع  -3و  2حديث  *
  .البته متن هر دو حديث مخالف قرآن نيست و  اشكالي ندارد. است
البته وجود برقي مانع از اعتماد . اند آن را پذيرفته» محمدباقر«هر دو  - 4حديث  *

  .ن حديث اشكالي نداردشود ولي مت به روايت مي
به نظر ما حديث پنجم به واسطة علي بن ابراهيم قائل به  -7و  6و  5حديث  *

و حديث ششم نيز . ضعيف و مهمل است» علي بن عطيه«تحريف قرآن و پدر وي و 
. گويد مجهول است مهمل است ولي مجلسي مي» عباس بن عمرو الفقيمي«به واسطة 

  .مرسل و متن آن نيز همان روايت دوم استحديث هفتم نيز به قول مجلسي 
سناد اين اگانة فوق فاقد اشكال است ولي به سبب اشكاالتي كه در  متن روايات سه

  .إسناد داد –عليهم السالم  –توان آنها را با اطمينان به ائمه  هست، نمي احاديث
ودن ب بدان كه هر سخن يا تقرير منسوب به پيشوايان دين را به صرف درست :تذكر

آري اگر سخني . توان به آنان اسناد داد و عدم مخالفت با قرآن و سنت قطعيه، نمي
قطعا از  –ولو عاليترين سند را دارا باشد  –خطا و يا مخالف قرآن و سنت بود 

يا امام نيست، اما اگر سخني درست باشد، صرف صحت آن، مجوز إسنادش  پيامبر
موارد براي إسناد حديث به پيشوايان دين، صحت تواند بود، بلكه در اين  به شارع نمي

  .سند نيز شرط الزم است

                                                           
 .همين كتاب 182ك، ص . ر -1
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  باب أنه الیعرف إال به -۲۶

اين باب مشتمل بر سه حديث است كه اولي مجهول و دومي مرسل و سومي 
  !اند حديث سوم را پذيرفته» محمدباقر«اما هر دو . مجهول است

خدا را به واسطة  :مودفر بنا به اين حديث اميرالمؤمنين علي - 1حديث  *
االمر را به امر به معروف و  خودش بشناسيد و پيامبر را با رسالتش بشناسيد و اولي

  .عدل و احسان او بشناسيد
را به صورتي ناصحيح معني كرده » خدا را به واسطة خودش بشناسيد«كليني جملة 

اهر و اعيان ن است كه خدا اشخاص و انوار و جوآگويد اين جمله به معناي  زيرا مي
را خلق كرده، در صورتي كه نامي ازاشخاص و انوار و جواهر و اعيان در كالم نيامده 

طور كه پيغمبر را بايد از  همان :بلكه معناي صحيح آن، بدون بافندگي، چنين است
رمعجزه و ت و اگپيامها و مطالبي كه آورده، شناخت، اگر خرافات آورده، كذاب اس

طابق با فطرت و عدالت و قابل عمل و حقايق و مطالب صحيح دين موافق با عقل و م
كه به فارسي فرمانده و  –االمر را  طور كه اولي آورده، پيغمبر واقعي است و همان

بايد از اوامرش شناخت كه لياقت فرماندهي دارد يا خير؟  –توان گفت  فرماندار مي
عدل و احسان بود، او به  اگر به معروف امر و از منكر نهي كرد و كارهاي او مطابق

به همين ترتيب بايد خدا را به معرفي خودش شناخت نه . واقع والي و فرماندار است
اند، اما  معرفي كرده» مصدر اول«و يا » عله العلل«مثال فالسفه خدا را . به معرفي بندگان

اين معرفي دقيق و تام نيست زيرا علت در ايجاد معلول مضطر است، اما خدا چنين 
شود بلكه ايجاد او  هم نيست زيرااز ذات او چيزي صادر نمي» مصدر«خداوند . نيست

معرفي عرفا و شعرا نيز صحيح نيست زيرا خدا را وجود عام و . است» المن شي«
. اند كه مفاهيمي ذهني است و وجود خارجي ندارد مطلق و يا وجود كلي معرفي كرده

كلي در خارج وجود ندارد  » ج اال بوجود افرادهالكلی اليوجد فی اخلار«اند  چنانكه گفته
پس خدا وجودي است غيراز مخلوقاتش و وجودش با وجود . »مگر به وجود افرادش
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خدا خود را به عنوان مطلق يا . شود يعني سرايت در ممكنات ندارد ممكنات جمع نمي
 پس. علت يا مصدر معرفي نكرده و برخالف شعرا خود را معشوق معرفي نفرموده

اي به ذات و صفات او  بايد خدا را چنانكه خودش فرموده معرفي كرد، زيرا هيچ بنده
چيزي را كه بندگان درك نكرده و بدان . شود احاطه ندارد و ذات خدا درك نمي

كنند؟ پس خدا بايد صفات و اسماء و نحوة عبادت  احاطه ندارند چگونه وصف مي
پس معناي جملة . د معرّف خود باشدخود را توسط وحي به بندگان بياموزد و خو

همان است كه در دعاي صباح از اميرالمؤمنين » خدا را به واسطة خودش بشناسيد«
را به خويش ] بندگان[اي آنكه خودش  »يا من دل علی ذاته بذاته« :كند آمده كه عرض مي

دا را خ« :در خبر دوم همين باب نيز از قول امام آمده كه. »هدايت و رهنمايي فرموده
اين جمله در  ).بام عرفنی نفسه(» شناختم به آنچه كه خودش خويشتن را معرّفي فرموده

  .است »اعرفوا اهللا باهللا«واقع شرح جملة 
اما نكتة ديگري كه بايد به پيروان كليني تذكّر داد، اين است كه امام در اين حديث 

سانش بشناسيد و نفرموده به را به امر به معروف و عدالت و اح» اولي االمر«فرمايد  مي
شما چرا اين . و كلمات علماء 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

حديث از جمله برقي اما بقية روات . گويد مرسل است مجلسي مي -2حديث  *
از » عقبه«بايد دانست كه پدر . نيز مجهول است» علي بن عقبه«قابل اعتماد نيستند و 
اما خودش . بوده است از اصحاب رسول خدا» عقبه«و جد  اصحاب امام حسين

ممقاني اشتباهاً گمان كرده كه . معلوم نيست كه چه وصفي داشته و از اصحاب كيست
  .متن حديث اشكالي ندارد!. از اصحاب پيامبر بوده است خود» علي بن عقبه«

اعتبار  بي» سندش مجهول و به نظر ما با وجود صفوان بن يحيي - 3حديث  *
را روايت كرده كه پيداست فاسدالعقيده و جبري  51وي حديث اول باب . است
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 چنانكه –را نيز نقل كرده كه بطالن آن  71مسلك بوده، همچنين حديث نخست باب 
  .اي اباء ندارد توان فهميد كه وي از نقل هيچ خرافه آشكار است و مي - 1خواهد آمد

  ةباب أدنی املعرف -۲۷

اين باب را  احاديثآقاي بهبودي هيچ يكي از . اين باب داراي سه حديث است
نپذيرفته ولي مجلسي حديث سوم را صحيح دانسته در حالي كه يكي از راويانش 

متن ! است» ابراهيم بن عمر«وي ديگرش فرد مجهولي به نام و را» 2سيف بن عميره«
  .اشكالي ندارد احاديث

  باب املعبود -۲۸

اين باب سه حديث دارد كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته اما مجلسي 
در » 3محمد بن عيسي بن عبيد«علي رغم وجود  –حديث اول و حديث سوم را 

حالي كه به نظر ما هر دو حديث به واسطة در ! صحيح دانسته است –حديث نخست 
حديث دوم اين باب را كليني . اعتبار است قائل به تحريف قرآن، بي علي بن ابراهيم«

ايرادي  احاديثمتن . تكرار كرده است 39يك بار ديگر به عنوان دومين حديث باب 
  .ندارد

                                                           
 .، كتاب حاضر288ك، صفحه . ر -1
 .كتاب حاضر 78براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -2
 .ايم همين كتاب معرفي كرده 182ر صفحه او را د -3
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  باب الکون و املکان -۲۹

را صحيح ندانسته اما مجلسي  اين باب هشت حديث دارد كه بهبودي هيچ يك
! حديث اول و دوم را با اينكه راوي هر دو احمد برقي است، صحيح شمرده است

  .نيز مهمل است» نافع بن االرزق«عالوه بر اين در روايت نخست 
  .متن آن اشكالي ندارد -1حديث  *
چنانكه گفتيم وجود برقي در سند روايت مانع از اعتماد به حديث  -2حديث  *

گفت اگر سؤالم را جواب گويي  گويد مردي به امام رضا اما متن آن مي. تاس
تواند جواب دهد،  اي پرسيده كه هر دانشمندي مي آنگاه مسأله. پذيرم امامت تو را مي

دهم علي وصي رسول  آنگاه گفته است شهادت مي! پس بايد هر دانشمندي امام باشد
وييد و تو جانشين آنهايي؟ درحالي كه خدا و قيم پس از اوست و شما امامان راستگ

شود كه اين مرد  معلوم مي. ل او اصال مربوط به حكومت و قيموت كسي نيستاسؤ
  .اندازي ميان مسلمين تراشي و تفرقه مجهول از اين سؤال غرضي نداشته مگر مذهب

در نهايت ضعف » 1علي بن أبي حمزه«حديث سوم به واسطة  -4و  3حديث  *
ولي متن . اعتماد است ارم مرفوع و به وجود احمد برقي، غيرقابلو حديث چه. است

  .هر دو حديث اشكالي ندارد
مجلسي اين . سند حديث پنجم عيوب حديث چهارم را دارد -8و  5حديث  *

حديث هشتم نيز همچون حديث . حديث را مجهول و ذيل آن را مرسل دانسته است
درنهايت ضعف » 2سهل بن زياد«واسطة  نقل شده كه به» الحسن الموصلي ابي«پنجم از 

 يندر ابتداي ا يكي آنكه علي :نيز دو عيب مشهود است احاديثدر متن . است
سؤال يهودي، او را نفرين كرده و پاسخ خود را با تندي آغاز كرده كه اين كار قطعا از 

ثانيا در خاتمة حديث . و با سيرة بزرگان دين سازگار نيست! آن حضرت بعيد است

                                                           
 .ايم همين كتاب معرفي كرده 166او را در صفحه  -1
 .ايم همين كتاب معرفي كرده 60او را در صفحه  -2
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كه اين گفتار از شأن آن امام همام به دور  1معرفي كرده ود را عبدي از عبيد پيامبرخ

خود را عبد پيامبر قلمداد  و در صدر اسالم، هيچيك از اصحاب پيامبر. است
  .شمردند كردند بلكه خود را تابع و مطيع آن حضرت مي نمي

يث بعدي ضعيف و حد» سهل بن زياد«حديث ششم به واسطة  -7و  6حديث  *
  .اما متن هر دو روايت بالاشكال است. مرفوع است

  باب النسبه -۳۰

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 

  .باب را صحيح ندانسته است
را صحيح شمرده ولي حديث به واسطة  گرچه مجلسي حديث - 1حديث  *

سند دوم حديث . قابل اعتماد نيست 2ايم كه او را قبال معرفي كرده» صفوان بن يحيي«
  .مخدوش است» علي بن الحكم«نيز به واسطة 

در كتب رجال چند تن را به اين . علي بن الحكم راوي بسياري از خرافات است
از جملة مرويات . كدام يك از آنهاست اند كه معلوم نيست اين شخص نام ذكر كرده

  3.كافي است كه بطالن آن خواهد آمد 165باب مفتضح  2او روايت 
گويد دو شخص  كافي است كه مي 96باطيل او روايت نخست باب اديگر از 

آمدند و پرسيدند آيا ميان شما امام مفترض الطاعه  زيدي مذهب به نزد امام صادق
اند،  فتند كه ثقات براي ما چنين موضوعي را نقل كردههست؟ و پس از انكار امام گ

آن دو خارج . ام اي غضبناك فرمود من آنها را به چنين كاري امر نكرده امام با چهره
                                                           

»  التكن عبد غريک و قد جعلک اهللا حرا«: اند كه خود فرموده اين سخن را به كسي نسبت داده -1
 ).31نامه / البالغه  نهج(» تبنده ديگري مباش كه خدايت ازاد آفريده اس

 .كتاب حاضر 242صفحه . ك. ر -2
 .كتاب حاضر 730صفحه . ك. ر -3
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سبب  پرسيم چرا امام بايد بي حال مي! شدند سپس امام فرمود خدا آن دو را لعنت كند
حديث طرفدار و دوستدار غضب كرده و دو فرد مسلمان را لعنت كند؟ آيا راوي اين 

  امام است؟
بر حضرت » ابوحمزة ثمالي«روايت كرده كه  154وي در خبر سوم باب  - 2
 :چيند، پرسيد وارد شد و ديد كه آن حضرت چيزهايي را از زمين برمي سجاد

پرمالئكه است كه  :داريد چيست؟ امام فرمود فدايت شوم، اين چيزها كه از زمين برمي
مگر مالئكه نزد  :ابوحمزه پرسيد! سازم مي) عبا(آن لباس و چادر كنم و با  جمع مي
  !!كنند هاي ما جا را بر ما تنگ مي آنها در متكا و پشتي :آيند؟ امام فرمود شما مي

نقل كرده از عوام بوده كه تصورش از » علي بن الحكم«به نظر ما جاعل روايتي كه 
بوده كه غالبا در تابلوهاي نقاشي  شبيه انسان بالداري –همچون اكثر عوام  –فرشته 

درحالي كه معلوم نيست پرمالئكه همچون پر مرغان جسميت داشته ! شود هم ديده مي
  .تا بتوان از آنها چادر يا لباس ساخت!! باشد و بعضي از آنها مانند پر مرغان بريزد

ده پرسيم آيا اين پرها قابل رؤيت بوده يا خير؟ اگر قابل رؤيت بو ديگر آنكه مي
اند كه اين برخالف قول كليني در باب  ديده آنها را مي –و شايد غير امام  –پس امام 

و اگر غيرجسماني و نامرئي بوده پس چگونه با آن چادر يا عبا . كافي است 61
  توان از زمين جمع كرد؟ اند؟ ديگر آنكه پر غيرجسماني نامرئي را چگونه مي ساخته مي

نامرئي چگونه در جاي نشستن ائمه، جا را بر آنها  ديگر آنكه مالئكه غيرجسماني
  !!اند اند چه بافته فرماييد كه خودشان هم نفهميده مالحظه مي! اند؟ كرده تنگ مي

فرموده كه  گويد امام باقر كافي را نيز او نقل كرده و مي 175خبر سوم باب  - 3
درحالي كه رسول . قادريم سما به اذن خدا بر حيات و ممات مردم و شفاي كور و پي

اي زنده نكرد و كور و پيس راشفا نداد و دليلي نداريم كه بر اين كار  خدا هيچ مرده
  .توانا بوده است

» باب النّوادر«از همة اينها بدتر روايتي است كه در حديث بيست و هشتم  - 4
علی بن احلكم عن هشام بن « :چنين آورده) 634ص (جلد دوم كافي» فضل القرآن«كتاب 
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سبعة عرش ألف  الی حممد إن القرآن الذی جاء به جربئيل :قال مل عن أبی عبداهللاسا
آورده هفده هزار آيه بوده  آن را به سوي محمد محققا قرآني كه جبرئيل  »آية

آيه دارد ناقص است و ] كمتر از هفتصد[= و بيش از شش هزار و چندي  1!!!»است
و بنابراين بيش !! ه هفده هزار آيه داشتهنازل شد قرآن واقعي كه بر حضرت محمد

 -  و ائمه. داند مگر اين دو مرد مغرض از يازده هزار آية ساقط شده را كسي نمي
كردن امت از  كوششي براي مطّلع –در زمان حكومتش  خصوصاً حضرت علي

اند و مهاجر و انصار و سايرين به سادگي از كنار  حذف بيش از يازده هزار آيه نكرده
   :آيا خداوند متعال كه فرموده. اند اند و سكوت كرده ين واقعة عظيم گذشتها

 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   ) ۹/ احلجر(  
  .»كنيم همانا ما قرآن را نازل كرديم و محققاً ما آن را حفظ مي«

   :و نيز فرموده
 …çμ̄ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ÏΒ ⎯ÏμÏù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? 

ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq   ) ۴۲/ فّصلت(  
كتابي عزيز و ارجمند است كه از پيش و پس آن باطل نيايد واز ] قرآن[و همانا آن «

  .»جانب خداي حكيم ستوده نازل گرديده
نكرده يا اينكه حقّ قادر متعال قرآنش را حفظ  به قول خود عمل –نعوذ باهللا  -

فرموده و اين روايت كذب محض است؟ تعجب است از علماي شيعه كه چگونه 
والحول و القوة إال باهللا العلی العظيم و إلی . دانند را با اين اخبار مفتضح، معتبر مي» كافي«

 .اهللا نشكو

                                                           
يعني براي اين . جالب است بدانيم كه سند اين روايت مفتضح هيچ اشكالي ندارد و صحيح است -1

  ).فتأمل(اند تا كسي در مضمون آن ترديد نكند  حديث، سندي صحيح تراشيده
با اين روايت مخالفت جدي نكرده و حتّي ... ز قبيل مجلسي و فيض كاشاني و متأسفانه علمايي ا

 !!اند كليني را كه چنين روايت رسوايي را بدون هيچ مخالفتي نقل كرده سرزنش نكرده
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يت كرده مقاربت با همسر از روا –بنا به نقل استبصار  –اين مرد همان است كه 
  !!دبر جايز است

  .اما متن آن اشكالي ندارد. سند آن به قول مجلسي مجهول است -2حديث  *
  .متن آن خوب است -3حديث  *
پرسيده  گويد راوي از امام رضا اما متن آن مي. مرفوع است - 4حديث  *

ردم قراءت را چگونه قراءت كند؟ امام فرموده چنانكه م) اخالص(سورة توحيد
ترديد نيست كه امام چيزي . »كذلک اهللا ربی, كذلک اهللا ربی« :سپس به آن افزود. كنند مي

افزايد بلكه احتماالٌ امام به عنوان تأييد و اقرار به جمالت سوره گفته است  به قرآن نمي
ييد امام نسبت به أمتوجه نشده كه اين اقرار و ت اهلكذلك اهللا ربي، ولي راوي ج

كنيد  مالحظه مي. ، نه آن چيزي به سوره زياد كرده باشد1اي از قرآن مجيد است  سوره
  .اند اند باعث خرابي روايات و اتّهام به ائمه شده همين راويان كه قوة تشخيص نداشته

  ةباب النهی عن الکالم فی الکیفّی -۳۱

را  10و  7و  3در اين باب ده حديث نقل شده كه آقاي بهبودي فقط سه روايت 
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  -2حديث  *
آيه را  بگويد امام خواهد متن حديث نيز مشكوك است زيرا غيرمستقيم مي. نيست

بينيم كه آية  زيرا اگر به قرآن مراجعه كنيم به وضوح مي. در جاي خود استعمال نكرده

                                                           
فرموده پس از  روايت كرده كه امام باقر) اخالص(چنانكه طبرسي در خاتمه تفسير سوره توحيد  -1

البيان، الجزء العاشر، صفحه  مجمع(» كذلك اهللا ربي«: حيد سه بار گفته شودفراغت از تالوت سوره تو
863.( 
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سورة نجم دربارة نتيجه و منتهاي سعي و اعمال بشر است كه باخداست، نه  42

  !نگفتن از خدا ارتباطي ندارد گفتن يا سخن منتهاي كالم و 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 نميآدر متن . الحال است، اعتبار ندارد بوده و پدرش كه مجهول
  .فاقد اعتبار است 1سند آن مجهول و به واسطة احمد برقي -4حديث  *
حسين «الوه بر اين نظر از احمد برقي، مرفوع است ع سند آن صرف - 5حديث  *

  .غلو و ضعيف است اهلاند  چنانكه غضائري و علّامة حلي و سائرين گفته» بن مياح
  .اعتبار است واقفي بي» ابن فضّال«سند آن به واسطة  -6حديث  *
متن آن . به نظر ما سند آن به واسطة احمد برقي قابل اعتماد نيست - 7حديث  *

  .ايرادي ندارد
  .ولي متن آن ايرادي ندارد مرفوع است -8حديث  *
  .اعتبار است واقفي بي» حسن بن علي فضّال«مرسل و به واسطة  -9حديث  *
  .سند آن به قول مجلسي مجهول است -10حديث  *

  ةیؤإبطال الر  باب فی -۳۲

را صحيح و  10و  9-8- 4-2در اين باب دوازده روايت آمده كه مجلسي روايات 
رده اما آقاي بهبودي هيچ يك از روايات اين باب روايت اول را مجهول يا صحيح شم

  .را صحيح ندانسته است
تبارك و  –در اين حديث امام در جواب اينكه آيا پيامبر پروردگار  - 1حديث  *

را ديده يا نه؟ جوابي داده كه صريحتر از آن در قرآن كريم با وضوح تمام  –تعالي 
  .جمله جبرئيل را ديده نه خود خدا را پيامبر آيات بزرگ الهي، از :فرمايد آمده و مي

                                                           
 .811و  80براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
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گويد صحيح و متن آن بسيار خوب  سند آن چنانكه مجلسي مي -2حديث  *
در جواب  كند، زيرا امام رضا است و همين روايت اكثر اخبار كافي را رد مي

اذا كانت الروايات « :فرمايد كني؟ مي پرسد آيا روايات را تكذيب مي كه مي» ابوقره«
عالوه بر . »كنم هرگاه روايات مخالف قرآن باشند، تكذيبشان مي »رآن كذبتهاخمالفة للق

اين امام سؤاالت را با استشهاد به آيات شريفة قرآن پاسخ داده و تسلط خود را بر 
آيات قرآن كريم آشكار نموده كه اميدوارم اين روش امام، مورد تبعيت علماي زمان ما 

  .قرار گيرد
سورة نجم را تالوت كرد، در  13ام پس از اينكه ابوقره آية البته در اين روايت ام

اي است كه آنچه را كه پيامبر ديده معرفي كرده است  جواب فرموده بعد از اين آيه، آيه
  .ه كه قبل از آية مذكور است نه بعد از آندسورة نجم را تالوت فرمو 11و سپس آية 

زيرا اين نام ميان . بار استاعت بي» محمد بن عبيد«سندش به واسطة  -3حديث  *
مجلسي اين حديث را . اند چند نفر مشترك است كه اكثرشان ضعيف يا مجهول

  .مجهول دانسته است
گرچه مجلسي سند حديث را صحيح شمرده ولي به نظر ما چون  -4حديث  *

از جمله در باب . قمي راوي خرافات است، اعتمادي به او نيست» احمد بن اسحاق«
را از او نقل كرده كه امام حسن عسكري از ما  27ايت يا در واقع قصة كافي رو 181
الضمير مردم اطالع داشت و چون در دلم گفتم از امام خواهم خواست كه قلمي را  في

در . نويسد به من بدهد، آن حضرت از نيتم مطلع شد و قلم را به من داد كه با آن مي
   :فرمايد صورتي كه قرآن مي

 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ šχρ •Å£ãƒ $ tΒ uρ tβθãΨ Î= ÷èãƒ 4 …çμ ¯ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$#     ) ۵/ هود(  
دانند همانا اوست كه از دلها آگاه  خداوند آنچه را نهان كنند و يا آشكار سازند مي«

  .»است
   :فرمايد و مي
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 χ Î) ©!$# ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹xî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 …çμ ¯ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# 
  )۳۸/ فاطر (  

همانا خداست كه دانندة نهفته آسمانها و زمين است، همانا اوست كه از دلها آگاه «
  .»است

  !گويد امام نيز از دل بندگان خدا آگاه بود اما اين حديث مي
ديگر آنكه مطلبي را دربارة نحوة خوابيدن اصناف مردم به امام نسبت داده كه 

رضوان  –زيرا خداوند در مورد اصحاب كهف . رسد ه نظر نميمعقول و موافق قرآن ب
فرمايد كه آنها هم به چپ و هم به راست  اند مي كه از اولياء الهي بوده –اهللا عليهم 

  !خوابيدند، اما اين روايت مدعي است كه امام كاري كرد كه ديگر به چپ نخوابم؟ مي
  .متن آنها اشكالي ندارداند اما  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  - 8حديث  *

 –ولي ما . ندارند به اينكه مرويات ناقلين حديث موافق عقل و قرآن هست يا خير
ر خرافي گوييم بهترين دليل بر ضعف راوي اخبا مي –چنانكه در مقدمه نيز گفتيم 

  1.ايم كه او را قبال معرفي كرده» محمد بن يحيي«كند از جمله  است كه نقل مي
از نظر ما به لحاظ سند مانند حديث قبلي مورد ترديد و محل تأمل  -9حديث  *
  .اما متن آن بالاشكال است. است
درسند حديث دهم كه مجلسي آن را صحيح شمرده و در  - 11و  10حديث  *

ديده » ابوهاشم جعفري«م كه مجلسي آن را مرسل دانسته نام سند حديث يازده
  2.شود كه راوي اخبار خرافي است مي

  .سند آن مرسل و موقوف است و به هيچ امامي منسوب نيست -12حديث  *
  

                                                           
 .كتاب حاضر 132و  70صفحه . ك. ر -1
 .همين كتاب 96براي اشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -2
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  بغیر ما وصف به نفسه تعالی ةباب الّنهی عن الّصف -۳۳

ا صحيح ندانسته اين باب داراي دوازده حديث است كه مجلسي هيچ يك از آنها ر
اما روايت دوم را مجهول همطراز موثّق و حديث يازدهم را مجهول همطراز صحيح 

را  12و  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 احاديثمحسوب كرده و روايت اول را مجهول و 
از . قاي بهبودي حديث اول و يازدهم را صحيح دانسته استآ. ضعيف شمرده است

تعالي توقيفي يعني موقوف است به ورود  ود كه صفات حقش اخبار اين باب معلوم مي
  .وحي
عبدالرّحيم بن «، »ممقاني«گويد مجهول است ولي علّامة  مجلسي مي -1حديث  *
  .متن حديث بسيار خوب است. دانسته است» مهمل«را » عتيك
محمد بن «مجلسي آن را مجهول همطراز از موثّق دانسته، ولي چون  -2حديث  *

ميان چند تن مشترك است و معلوم نيست كه او كدام يك از آنهاست همان » اسماعيل
  .صفت مجهول براي اين حديث درست است

وي ضعيف و راوي . است» بكر بن صالح«يكي از روات آن  -3حديث  *
 –آميز نقل كرده كه ما مضمون آن را  خرافات است از جمله روايتي خرافي و شرك

اصول  144ص (در روايت مورد نظر . 1ايم و نقد كرده آورده –البتّه با سندي ديگر 

                                                           
 46حديث پنجم باب » بكر بن صالح«يم كه روايت توجه داشته باش –همين كتاب  60صفحه . ك. ر -1

كتاب حاضر بررسي  60كافي است كه روايت اخير را در صفحه  69و مشابه حديث ششم باب 
 –ونظاير او  –جالب است بدانيد چون حارس البدع و مروج الخرافات، محمدباقر ملجسي . ايم كرده

المثل مجلسي حديث  في. شوند عجيبي ميپردازند، گاه دچار مشكالت  بيشتر به سند روايات مي
رغم وجود  علي – 69دانسته ولي مشاهب آن را در باب   كافي ضعيف 46موردنظر ما را در باب 

» لوالنحن«در حالي كه در خاتمه حديث اول عبارت !! صحيح شمرده است –سهل بن زياد در سند 
  .يث دوم ذكر شده، صحيحتر استكه در حد» لوالنا«آمده كه الاقلّ به لحاظ نحوي از عبارت 

حتّي اگر اسناد خوبي  –اما اگر محقق در قبول حديث، تحقيق در متن را بر امور ديگر مقدم بداند 
  .و ما توفيقنا اال باهللا العلی العظيم. خورد فريب نمي –براي احاديث جعل كرده باشند 
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كند از  كه او نيز نقل مي» هيثم بن عبداهللا«بكر بن صالح از قول مجهولي به نام ) كافي

به توسط ما درختان  :فرمود گويد امام صادق مي» مروان بن صباح«مهملي به نام 
بارد و  باران از آسمان ميشوند و  رسند و نهرها جاري مي ها مي دهند و ميوه ميوه مي

آميزي در مدح خود و  قطعا حضرت صادق چنين مطالب شرك. رويد گياه از زمين مي
داند كه خداوند متعال غني عن العالمين  اجداد بزرگوارش نفرموده، زيرا به خوبي مي

است و قرنها قبل از به وجود آمدن ائمه نيز اين وقايع در طبيعت به امر الهي تحقق 
ثانيا خداوند در قرآن از . ت و دليلي ندارد كه از زمان ائمه اين روال تغيير يابدياف مي

مه كه به قول اين الهي هستند نام برده پس چرا از ائ امرمالئكه كه مأمور اجراي او
در اين وقاع نقش دارند، هيچ ذكري در قرآن نيست؟ ثالثا اين روايت  زروايت، آنان ني

بايد از اين ! !دهد ند ما را دري قرار داده كه او را نشان ميخداو :گويد امام فرمود مي
ليس له باب و ال له « :فرموده راويان دانشمند پرسيد اگر در و دربان دارد چرا امير

يا من ليس له بواب « :كند و يا در دعا عرض مي» خداوند در و دربان ندارد= بواب 
  1.»اي آنكه درباني ندارد كه ندا شوند= ينادي 

عالمة «و » غضائري«مرحوم . ذكر چنين اباطيلي بعيد نيست» بكر بن صالح«البته از 
او بسيار ضعيف است و روايات غريبي از ائمه نقل كرده  :اند دربارة او فرموده» حلي

او را تضعيف كرده و عالمة مامقاني  نجاشي و ابن داوود نيز. اند كه سايرين نگفته
» لوح جابر«روايت . از اعتبار ساقط است» كر بن صالحب«گويد هر روايتي با وجود  مي

  .را نيز همين مرد روايت كرده است
اند و از آنجا  يني و امثال او رواياتي اين چنين را در كتب خويش آوردهلآري ك

داند  اهللا العظمي مي تآنگاه گمراهي كه خود را آي. ها و كتب ديگر شده وارد زيارتنامه
تن از بندگان خدا را  14و » امراء هستي«ذيب كتابي پرداخته به نام به استناد اينگونه اكا

اين آيه اهللا العظمي در !!  اميران هستي دانسته و شركت سهامي خدايي به وجود آورده
راوندي كه مملو از اين خرافات است از قول داوود رقّي » خرائج«از كتاب  249ص 

                                                           
 .251، ص 1الوسائل، چاپ سنگي، ج  مستدرك -1
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ده اگر ما نبوديم نهرها جاري فاسدالمذهب ضعيف نقل كرده كه امام صادق فرمو
رسيد و خواسته بگويد خدا بدون وجود ائمه اين كارها را انجام  ها نمي شد و ميوه نمي
كنند و  معلوم نيست چرا آيات عظام زمان ما در عقايد به قرآن رجوع نمي. دهد نمي

را اجر  پروردگار منّان برادر فاضل، مرحوم قلمداران. گيرند اعتقاد خود را از غاله مي
را در تبيين اشكاالت كتاب سراسر » راه نجات از شرّ غاله«جزيل عطا فرمايد كه كتاب 

  .تأليف كرد» امراء هستي«خرافة 
اين باب همگي به لحاظ سند مبتال به ضعف و روايت يازدهم كه  احاديثديگر 

بسيار  مذكور احاديثاما متن . قرار گرفته، مجهول است» محمدباقر«مورد قبول هر دو 
در سي  گويد پيامبر خوب و موافق قرآن است به جز ذيل حديث سوم كه مي

سالگي يعني قبل از نبوت از ماوراي حجب مطّلع گشت، به وضوح با تاريخ قطعي و 
در روايات اين باب نهي شده از ذكر صفتي براي خدا كه . آيات قرآن ناسازگار است

ه ولي حكما و فالسفه و شعراي شيعه بر در وحي نيامده و خدا خود را وصف ننمود
اي كاش الأقلّ آن دسته از علما كه كافي را بهترين كتاب .اند ضد اين اخبار عمل كرده

  .كردند كنند به مفاد روايات اين باب عمل مي حديث معرّفي مي

  باب النهی عن اجلسم و الصوره -۳۴

عقل بوده و با قرآن موافق  –همچون باب قبل  –اين باب  احاديثبدان كه چون 
البتّه به جهت ضعف سند، به . مخالف نيستيم احاديثكريم مخالف نيست با متن 

» محمدباقر«رواي دارد كه هر دو  8اين باب . صدور آنها از ائمه مطمئن نيستيم
علي بن «علي رغم وجود  –اند، ولي مجلسي حديث اول را  هيچيك را صحيح ندانسته

  .وثّق شمرده استم - » أبي حمزة بطائني
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در كتاب  »انه عزوجل ليس بجسم و الصورة«اين باب همگي در باب  احاديث
  1.شيخ صدوق نيز آمده است» التّوحيد«

هشام «شود تعريف و تمجيدهايي كه از  يك و چهارم و ششم معلوم مي احاديثاز 
 .ظاهر است –مذكور  احاديثاز  –اند، صحيح نيست بلكه خالف آن  كرده» بن حكم

وي . نيز اباء نداشته است شود كه از افتراء بر امام و بنا به حديث اول معلوم مي
و در اينجا نيز . 2ايم او را قبال معرفي كرده. مورد نفرين و مخالفت امام قرار گرفته است

نقل كرده كه آن  وي از قول امام صادق :آوريم يك نمونه از اباطيل او را مي
عام فرموده منظور از آن اقرار به پيامبران و اوصياء ايشان سورة ان 158حضرت دربارة 

است كه خداوند فرموده ايمانش او را سود ندهد زيرا  خصوصا اميرالمؤمنين
  .سلب شده است] بدون چنين اقراري[ايمانش 

اوال منظور از لفظ قبل در آية مذكور پيش از مرگ و قبل از ظهور برخي از آيات 
ثانياً اگر قوام و بقاي . ي قبل از قيامت است نه در زمان ميثاقالهي مقارن و يا اندك

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  ايمان مي

  !آن را بر عهدة اين حديث مجهول نهاده است؟

  صفات الذّاتباب  -۳۵

اين باب داراي شش حديث است كه مجلسي حديث دوم و چهام بهبودي حديث 
  .دوم و سوم را صحيح دانسته است

                                                           
به  97شيخ صدوق، تصحيح و تعليق السيدهاشم الحسيني الطّهراني، مكتبة الصدوق، صفحه التّوحيد،  -1

 .بعد
 .كتاب حاضر 93صفحه . ك. ر -2



  315                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

گويد قرآن  راوي روايتي كه مي –حديث دوم اين باب با وجود هشام بن سالم 
باب قبل  احاديثوي چنانكه در . اعتبار چنداني ندارد –هفده هزار آيه داشته است 

  !!ئل به جسم داشتن خداوند نيز هستآمده، قا

  باب آخر و هو من الباب األّول -۳۶

اين باب فقط دو حديث دارد كه مجلسي حديث اول را صحيح و ديگري را 
به نظر ما نيز . مجهول دانسته اما آقاي بهبودي هيچيك از آنها را صحيح ندانسته است

متن هر دو . 1ر ندارداعتبا» محمد بن عيسي بن عبيد«سند حديث اول به واسطة 
  .حديث بسيار عالي است

  الفعل و سائر صفات الفعل تباب اإلراده أهنا منن صفا -۳۷

را صحيح و  7و  3، 1اين باب مشتمل بر هفت حديث است كه مجلسي حديث 
. را صحيح شمرده است 7و  4، 3، 1 احاديثحديث چهارم را حسن و آقاي بهبودي 

احمد «اند به واسطة  آن را صحيح دانسته» محمد باقر« به نظر ما حديث هفتم كه هر دو
  .قابل اعتماد نيست» برقي

  باب حدوث األمساء -۳۸

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«اين باب داراي چهار حديث است كه هر دو 
  .مجلسي حديث اول را مجهول و بقيه را ضعيف معرفي كرده است!! اند ندانسته

صالح بن أبي «آن را مجهول شمرده ولي چنانكه گفتيم مجلسي  -1حديث  *
واقفي و دشمن ائمة پس از » حسن بن علي بن أبي حمزه«غالي و ضعيف و » حماد

به هر حال اين حديث را فردي فاسدالمذهب از ضعيفي و . است حضرت كاظم
                                                           

 .همين كتاب معرفي شده است 182او در صفحه  -1
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مجلسي به جاي آنكه . او از مجهولي نقل كرده كه نه خود فهميده و نه شارحين آن
يث معناي واضحي ندارد گفته است اين حديث از مشكالت اسرار صريحا بگويد حد

و از متشابهات اخباري است كه هيچ كس جز خدا و راسخون در علم معناي دقيق آن 
  !داند را نمي

معناي آنرا در  –حتي از قبيل مجلسي  –خبري را كه كسي  :به كليني بايد گفت
ت راويان مجهول و فاسدالمذهب اگر از اسرار است چرا به دس. يابد چرا آوردي نمي
درپيچ فلسفي و  لفاظي و اصطالحات پيچااند؟ آيا دين خدا سرّي است و  داده

  گويي دارد؟ آيا امام براي مشكل بافي آمده است؟ غامض
   :خداوند فرموده

 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯Ïμ ÏΒ öθs%   ) ۴/ ابراهیم(  
  .»ديم مگر به زبان قومشهيچ پيامبري نفرستا«

   :فرمايد قرآن براي ناس بيان روشن است چنانكه خداوند مي
 #x‹≈ yδ ×β$ u‹t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9   ) ۱۳۸/ آل عمران(  
  .»اين قرآن بياني براي مردم است«

گويي در حديث، برخالف سبك و اسلوب   آيا اين معمي. بيان للفالسفه :و نفرموده
مبين و شارح آيات قرآن است،  احاديثهستيد ا كه مدعي قرآن كريم نيست؟ شم

توانند مفسر آيات قرآن باشند؟ چگونه قرآني را كه  ي مياحاديثبگوييد چگونه چين 
فرمايد ما قرآن را به  ايم و مي فرموده ما آن را آسان ساخته» قمر«خدا مكرر در سورة 

و  احاديثا با اينگونه گذاريد و عمر خود ر 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
يكي . هر دو حديث داراي سند و به قول مجلسي ضعيف است - 3و  2حديث  *

خ طوسي و نجاشي او است كه غضائري و شي» حسن بن علي بن عثمان«از روات آن 
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خدا او را لعنت كند  :در رجال كشي دربارة او گفته شده. اند را غالي و ضعيف شمرده
. 1اي ندارد او از اسالم بهره. كنندگان همگي او را لعنت كنند و مالئكه و ديگر لعنت

ابن » كامل الزياره«به نقل از ) ره(يكي از مرويات او حديثي است كه مرحوم قلمداران
  .آورده است) 62و  61( يه در كتاب زيارت و زيارتنامه قولو

است كه در صفحات قبل با او » بكر بن صالح«يكي از روات آن  -4حديث  *
قرآن واضح . در اين حديث معلوم نيست كه چه به هم بافته است. 2ايم آشنا شده
   :فرموده
 }§øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« (   ) ۱۱/ الشوری(  
  .»او نيست هيچ چيز مانند«

   :و نيز فرموده
 Ÿξ sù (#θç/ÎôØs? ¬! tΑ$ sVøΒ F{$# 4   ) ۷۴/ النحل(  
  .»براي خدا مثال نزنيد«

اما در اين حديث به جاي آنكه واضح سخن بگويد، كالم را پيچانده و به جاي 
گويد هر كس گمان كند خدا را به  آنكه بگويد خدا حجاب و صورت و مثال ندارد مي

و صورت و مثال او غير  بگويد حجا مثال را پذيرفته سپس ميحجاب و صورت و 
  !اوست و هر كس خدا را به اينها بشناسد مشرك است

  باب معانی األمساء و اشتقاهتا -۳۹

را صحيح  12و  10، 5اين باب مشتمل بر دوازده حديث است كه مجلسي حديث 
اين باب همان حديث دوم . را صحيح دانسته است 6، 5و آقاي بهبودي فقط حديث 

  .است كه در اينجا تكرار شده است 28حديث دوم باب 

                                                           
 .479و  478رجال كشي، چاپ كربالء، صفحه  -1
 .همين كتاب 251صفحه . ك. ر -2
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متن آن نيز بهترين گواه بر . سندش به قول مجلسي ضعيف است -1حديث  *
در تفسير بسم اهللا  امام صادق :گويد مي» عبداهللا بن سنان«. اعتباري آن است بي

بايد !!  و ميم مجداهللا استباء به معناي بهاءاهللا و سين، سناء اهللا :الرحمن الرحيم فرمود
شده و باء حرف جر است كه  گفت قرآن به زبان عربي مبين و به زبان قريش نازل

شود و متعلق به فعل مقدر مناسبي از مصدر ابتداء يا تبرك  براسامي ديگر نيز وارد مي
ديگر آنكه اگر قرار است كه حرف باء ...). از قبيل ابتدي، نبتدي يا نتبرك و (است 

و قس ! اشاره به سميع نباشد؟» سين«و » بصير«اشاره به » باء«شاره به چيزي باشد چرا ا
  .علي هذا

» باسم«دانست كه اوال لفظ  دانسته و اال بايد مي ديگر آنكه جاعل حديث عربي نمي
بسم اهللا الرحمان «استثناء و براي احترام به روش كتابت قرآن و فقط در عبارت 

توان آن را  ه شود ولي در موارد ديگر نميتبدون همزه نوش جايز است كه» الرحيم
» همزه«به هر حال اسم داراي . بدون همزه نوشت و بايد به صورت باسم نوشته شود

پرسيم اگر لفظ  ثانياً مي. است ولي جاعل فراموش كرده براي همزة اسم، معنايي بتراشد
هم معنايش بهاءاهللا و سناءاهللا و  قرار گيرد آيا باز» اهللا«اي غير از  مضاف كلمه» اسم«

  !مجداهللا است؟
اي چون مالصدرا نتوانسته توجيهي برايش ببافد و  مخفي نماند كه حتي بافنده

  1!!اعتراف كرده كه عقل به مطالب اين روايت راهي ندارد
                                                           

فرموده من نقطه  از جمله در روايتي آمده است كه علي. ما كم نيستاز اينگونه روايات در كتب  -1
 دانسته كه خط كوفي كه در زمان اميرالمؤمنين گرچه جاعل روايت نمي!! بسم اهللا هستم» باء«

يك نقطه اختيار نشده بود و ممكن نيست » باء«رائج بوده نقطه نداشته و هنوز در زمان آن امام براي 
گويم به  ته باشد، اما من به راويان اين اخبار و مروجين امثال اين روايت ميامام چنين سخني گف

پيما  غربيان از آهن، موشك و قاره! راستي افكار شما خيلي بلند و اكتشافات شما بسيار مفيد است
كنند و روز به روز  روس كشف ميفرستند، وي سازند و سفينه فضايي و قمر مصنوعي به فضا مي مي

و » بهاء«بسم اهللا » باء«گيرند اما شما از  شوند و آنان را تحت سلطه خود مي درتمندتر ميازمسلمين ق
 !سازيد مي از نقطه آن علي
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  .مراجعه شود 28به حديث دوم باب  -2حديث  *
ين است كه روايت اول كذاب فاسد الد» قاسم بن يحيي«راوي آن  - 3حديث  *

زيرا اهللا را به . متن آن نيز خالي از اشكال نيست. و نقل كرده استا همين باب را هم
آري خداوند مستولي هست اما لفظ اهللا به . معناي مستولي دانسته كه صحيح نيست

  .معناي مستولي نيست
كذاب است ومجلسي آن را ضعيف دانسته » سهل بن زياد«راوي آن  -4حديث  *
  .ذيل حديث نيز به قول مجلسي مرسل است. است
متن آن نيز . اند اين حديث را صحيح دانسته» محمدباقر«هر دو  -5حديث  *

  .بالاشكال است
به قول مجلسي مجهول است اما جناب بهبودي آن را صحيح دانسته  - 6حديث  *
  !است؟
هم » ابوهاشم جعفري«عالوه بر اين . مجلسي گويد مرفوع است - 7حديث  *

  1.راوي خرافات است
حديث هشتم به قول مجلسي ضعيف و حديث نهم مجهول  -8و  9حديث  *
متن هر دو حديث بالاشكال است . مهمل است» جميع بن عمير«در روايت نهم . است

  .توان آنها را با اطمينان به امام نسبت داد بودن سندشان نمي ولي به سبب معيوب
» 2محمد بن عيسي بن عبيد«اي چون  العقيدهسند آن به وجود فاسد -10حديث  *

متن حديث . 3هشام بن الحكم نيز قائل به جسميت خداي تعالي است. ضعيف است
 :پرسيدم، فرمود» سبحان اهللا«گويد از امام دربارة  نيز چندان مناسب بيان نشده زيرا مي

به . خداست يعني عزت و كبرياي خدا يا عزت و كبريا براي» أنفه هللا«يا » أنفه اهللا«
را استعمال كرده كه به » أنفه«جاي انكه بگويد هللا العظمه يا هللا العزه و الكبرياء، تعبير 
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گويند كه مغرور و به اصطالح دماغش پر باد است و اين تعبير مناسب  بشري مي
  .نيست –جل ذكره  –خداوند متعال 

. ف استمتن آن بالاشكال است اما سند آن به قول مجلسي ضعي -11حديث  *
كافي  177كه در حديث چهارم باب  1خرافي است» احمد بن مهران«يكي از روات آن 
 3و  2به يك نصراني دربارة آية  و مدعي است كه امام كاظم 2با قرآن بازي كرده

است كه در كتاب نازل  مقصود از حم، پيامبر اسالم :فرموده» دخان«سورة مباركة 
و منظور ] و ميم و دال آن ذكر نشده[ته شده از حروفش كاس شده بر حضرت هود

. است و از ليله مباركه حضرت فاطمه از الكتاب المبين حضرت علي
در كتاب حضرت ) م(و ) ح(گوييم اينكه نام پيامبر اسالم فقط با دو حرف وسط آن مي
  اي براي امت آن حضرت داشته است؟ بيايد چه فايده هود

لب را با لفظ كتاب مبين و حضرت زهرا را با لفظ ليله طا ثانيا كتابي كه علي بن ابي
ديگر آنكه چرا ايمان به . مباركه ياد كند، كتاب رمز است نه كتاب مبينِ هدايت

كه از اصول تشيع است در باطن كتاب ذكر شده و در ظاهر كتاب اثري از آن  علي
الحظه كنيد نيست؟ چرا بيان اين حقيقت از مخاطبين ظاهر قرآن دريغ شده است؟ م

ديگر آنكه نصراني از كجا فهميد كه امام در توضيح . اند چگونه با قرآن بازي كرده
  !باطن آيه درست گفته يا نه؟

اما مجلسي  3كذاب ضعيف است» سهل بن زياد«سند آن به واسطة  -12حديث  *
متن آن نيز عاري از عيب نيست زيرا راوي از معناي ! است  آن را صحيح دانسته

 :امام فرموده. پرسيده اما امام در جواب سخني گفته كه به سؤال مربوط نيست» واحد«
اما . يعني همة زبانها به وحدانيت او اقرار و اتفاق دارند» اجما االلسن عليه بالوحدانيه«

                                                           
 .ايم كردهكتاب حاضر معرفي  131او را در صفحه  -1
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 .منقوالت اوست
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به راستي آيا راويان اين اخبار دوستدار امام ! چيست؟» واحد«معلوم نكرده معناي 
  اند؟ بوده

هو من الباب األول إال أن فیه زیادة و هو الفرق ما باب آخر و  -۴۰
  بین املعانی التی حتت أمساء اهللا و أمساء املخلوقین

هيچ يك از آن دو را صحيح » محمدباقر«اين باب داراي دو حديث است كه هر دو 
در حديث نخست، . اند و به قول مجلسي اولي مجهول و دومي مرسل است ندانسته

معلوم نيست منظور ابوالحسن . اند كه از او نقل شده ناشناخته راوي و هم امامي هم
  ).امام علي النقي(است يا ابوالحسن ثالث ) حضرت رضا(ثاني

منسوب است  شايد به جهت شباهت موضوع آن به روايت دوم كه به امام رضا
  .بتوان گفت به احتمال قوي ابوالحسن ثاني منظور بوده است

توان به صدور آنها  ارد ولي به جهت اشكال سند نميمتن هر دو حديث اشكالي ند
  .از امام مطمئن بود

  باب تأویل الّصمد -۴۱

  .كه بهبودي هيچ يك از آنها را صحيح ندانسته است. اين باب دو حديث است
مجلسي نيز اين حديث را . كذاب است» سهل بن زياد«راوي آن  - 1حديث  *

محمد بن الوليد الشباب الصيرفي است راوي ديگر حديث . ضعيف ارزيابي كرده است
اند و به قول استاد بهبودي بيش از  كه غضائري و عالمة حلي او را از ضعفاء شمرده

  .كند از او روايت مي» سهل بن زياد«همه 
با اينكه به اعتراف مجلسي سند آن مجهول است ولي او آن را  -2حديث  *

با . مهمل است» بن أبي عبداهللا احمد« :نگارنده گويد! همطراز صحيح دانسته است
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است كه » جابر بن يزيد الجعفي«راوي ديگر . 1ايم نيز قبال آشنا شده» محمد بن عيسي«
   :كنيم او را در اينجا معرفي مي

ابوعبداهللا جابر بن يزيدالجعفي از افرادي است كه منقوالتش بسيار مورد توجه 
كنند مطعون و  جابر نقل مي غاله و ضعفاء بوده و به قول غضائري كساني كه از

كنند  از جمله كساني كه از او نقل مي. اند و بهتر است روايات او ترك شود ضعيف
است كه به تصريح علماي رجال بسيار ضعيف است » عمرو بن شمر بن يزيد جعفي«

رساله «اي به نام  گويد رساله نجاشي مي. ي را به جابر نسبت داده استاحاديثو 
به قول . اند و كتب جعلي ديگري را به او نسبت داده» البصر اهلإلي  جعفر أبي

ابن الوليد و ابن بابويه و ابن نوح و غضائري و نجاشي او را ) ره(عالمة شوشتري
و كتاب خالد به عبداهللا كه » زيدالنرسي«و » زيد الزاد«كتبي از قبيل . اند تضعيف كرده

  2.ان استبه او نسبت داده شده در واقع از جعليات ديگر
لذا بسياري از علما از . به هر حال اكثر رواياتي كه از او نقل شده غلوآميز است

از جملة خرافات او اين . اند او را از غاله شمرده... قبيل شهيد ثاني و جزائري و 
ليله  عند قرب احلسني jمن با :قال عن جابر اجلعفی عن أبی عبداهللا« :روايت است

از جابر روايت شده =  القيامة ملطخا بدمه كأنام قتل معه فی عرصة كربالء عاشورا لقی اهللا يوم
بگذراند، روز  هر كه شب عاشورا را نزد قبر امام حسين :فرمود كه امام صادق

به خون خويش آغشته و با آن حضرت در ] گويي كه[كند  قيامت خدا را مالقات مي
  3!!»عرصة كربالء كشته شده است

بودنشان مالقات كند، بهشت بر او حتمي  ياء را هنگام زندهاگر كسي همة انب
لعلكم  :حتي اگر همة قرآن را بخواند و بدان عمل كند، خداوند فرموده. نخواهد شد

استعمال » لعل= شايد «و وعدة قطعي نداده و لفظ » شايد كه رستگار شويد= تفلحون 
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 قبر سيدالشهداءفرموده تا انسان مغرور نشود، پس چگونه ممكن است زيارت 
  !!چنين اثري داشته باشد؟

او را به دوازده هزار عالم برده و ملكوت آسمانها را  جابر نقل كرده كه امام باقر
يعني از همان . به او نشان داده و او را به ظلمات برده و از آب حيات نوشيده است

! كرده است اعتقاد عوام كه معتقدند آب حيات در ظلمات است در اين روايت تقليد
اين كارها را براي كسي نكرده پس چگونه امام چنين  گوييم رسول خدا ليكن ما مي

  كند؟ مي
ظاهرا در تمجيد و تعريف از امام » جابر«چون ديده كه روايات » ممقاني«متأسفانه 
گويد آنچه از اخبار او غلوآميز است امروز از  شمرده است و مي» ثقه«است او را 

اند مذهبيون  آري از بس اخبار غلوآميز انتشار داده!! رود ه شمار ميضروريات مذهب ب
عوام نيز آنها را ضروري . اند اند وآنها را حقيقت پنداشته عادت كرده و بدانها خو گرفته

در حالي كه بايد . نيز پروردة چنين محيطي بوده است» ممقاني«! كنند مذهب تصور مي
تا قيامت غلو است و نبايد هيچگاه از ضروريات بداند آنچه در صدر اسالم غلو بوده 

  .شمرده شود
در اين حديث عبارتي است كه معنياش معلوم  :اينك بپردازيم به متن حديث دوم

بايد از راوي  !!»توحد بالتوحيد فی توحده ثم أجراه علی خلقه« :گويد نيست زيرا مي
خلق اجرا كرده است؟ يعني چه؟ گونه توحد خود را بر  »أجراه فی خلقه«پرسيد كه 

از توجيه اين جمله  »العقول ةمرآ«حتي مجلسي نيز در !! آري المعني في بطن الشاعر
  .طفره رفته است
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  و االنتقال ةباب احلرک -۴۲

حديث هفتم  »العقول ةمرآ«اين باب ظاهرا حاوي ده روايت است اما مجلسي در 
عدد خواهد  9ن باب را جزء حديث ششم محسوب نموده كه بدين ترتيب روايات اي

  .بود
  .دهگانة اين باب را صحيح ندانسته است احاديثاستاد بهبودي هيچ يك از 

يكي از روات آن علي بن عباس . مجلسي آن را ضعيف شمرده است - 1حديث  *
. شود الخراذيني الرازي است كه غضائري فرموده به او و به آنچه نقل كرده اعتناء نمي

نجاشي او را غالي و بسيار ضعيف . خباثت او داللت دارد او مصنف كتابي است كه بر
متن حديث . اند شمرده و عالمة حلي و ابن داوود نيز او را در شمار ضعفا آورده

  .بالاشكال است
يكي از . به اعتراف كليني مرفوع و به قول مجلسي ضعيف است -2حديث  *

ز اباطيل او را در حديث اي ا ناقل خرافات است كه نمونه» حسن بن راشد«راويان آن 
  .رسد در متن حديث ايرادي به نظر نمي. ايد مالحظه كرده 39اول و سوم باب 

  .متن آب خوب است. به قول مجلسي مجهول است -3حديث  *
مجلسي سند نخست آن را ضعيف و سند ثاني آن را صحيح دانسته  -4حديث  *
  .اعتبار است بي» 1محمد بن عيسي«در حالي كه هر دو سند به واسطة . است
احمد بن «مجلسي آن را صحيح قلمداد كرده و به نظر ما به واسطة  -5حديث  *

نيز وضع » يعقوب بن يزيد«راوي ديگر آن . اعتبار است بي» محمد بن خالد برقي
   :كنيم خوبي ندارد و او را در اينجا معرفي مي

اخبارش . بوده» بودلفأ«به نام » عباس بني«يعقوب بن يزيد كاتب يكي از درباريان 
كافي را او چنين روايت كرده كه امام  172از جمله حديث پنجم باب . است خرافي

گفته است خداوند دو شهر يكي در مشرق و يكي در  صادق فرموده كه امام حسن
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مغرب دارد كه ديوار آن دو شهر از آهن است و بر هر يك از اين دو ديوار يك 
و در اين دو شهر هفتاد ميليون زبان است كه هر يك با ميليون لنگه در وجود دارد 

دانم و آنچه در ميان اين دو شهر هست  ديگري تفاوت دارد و من همة اين زبانها را مي
  !!حجتي نيست دانم و بر آنها جز من و برادرم حسين مي

مخفي نماند كه مجلسي پس از ذكر توجيهاتي كه براي اين روايت واضح البطالن 
هذه الكلامت شبيهة باخلرافات و تصحيح النصوص اآليات « :ند ناگزير اعتراف كردها آورده

اين كلمات شبيه  »الحيتاج الی ارتكاب هذه التكلفات و اهللا يعلم حقائق العوامل و املوجودات 
دادن صحت و درستي نصوص شرعي و آيات، نيازي  خرافاتي است درحالي كه نشان
  1.»داند كه حقائق عوالم و موجودات را مي به اين تكلفات ندارد و خداست

عن يعقوب بن يزيد عن حممد بن ....  :نمونة ديگر از خرافات او اين دو روايت است
فی النصف من شعبان  من زار قرب احلسني :قال عمري عن زيدالشحام عن أبی عبداهللا ابی

 من زار قرب أبی عبداهللا :قال عبداهللا عن أبی... «و » ٢غفراهللا له ماتقدم من ذنبه و ما تأخر
يعقوب بن زيد مدعي است كه  .»٣يوم عاشورا عارفا بحقه كان كمن زار اهللا تعالی فی عرشه

امام صادق فرمود كسي كه مرقد سيدالشهداء را در نيمة شعبان زيارت كند خداوند 
آمرزد و اگر در روز عاشورا مرقد آن حضرت را  گناهان گذشته و آيندة او را مي

يارت كند در حالي كه حق آن امام را بشناسد گويي كه خدا را در عرش خويش ز
  !!زيارت كرده است

حديث ششم را ضعيف شمرده و » مرآه العقول«مجلسي در  -7و  6حديث  *
حديث هفتم نيز كه از مرويات سهل بن زياد كذاب است جزء حديث قبلي محسوب 

  .گرديد، متن هر دو حديث ايرادي ندارد
                                                           

 .359، ص 5مرآهة العقول، دارالكتب االسالميه، ج  -1
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  .مجلسي آن را صحيح شمرده است -8ث حدي *
اما يكي از . مجلسي آن را صحيح و ذيل آن را مرسل گفته است -9حديث  *

گرچه ممقاني و برخي از علماي رجال . روات آن يعني حسين بن سعيد از غاله است
توان به روايات  كند و نمي غلو روايت مي اهلولي وي از ضعفا و . اند او را ثقه دانسته

حديث اول را او از كذّابي واقفي موسوم به علي  87المثل در باب  في. عتماد كرداو ا
  .نيز از اوست 165دو روايت باب مفتضح . نقل كرده است 1حمزة بطائني بن أبي
ولي چون علي بن ابراهيم . سند آن به قول مجلسي حسن است -10حديث  *

اما متن . دانيم را معتمد نمي الحال است ما آن قائل به تحريف قرآن و پدرش مجهول
پرسيده و او از جواب » هشام بن الحكم«گويد ديصاني مسألة آساني از  حديث مي

شود  گفتيم معلوم مي 24عاجز مانده است، چنانكه در شرح حديث اول و دوم باب 
  .اند، بجا نبوده است تعريفهاي زيادي كه از دانش او كرده

  باب العرش و الکرسی -۴۳

ب داراي هفت حديث است كه مجلسي حديث دوم و چهارم را صحيح و اين با
حديث سوم را مجهول همطراز صحيح و حديث پنجم را موثّق همطراز صحيح 

  .اند اين باب را صحيح ندانسته احاديثشمرده اما استاد بهبودي هيچ يك از 
آن  عالوه بر اينكه سند آن به قول مجلسي مرفوع است، راوي دوم -1حديث  *
به  در اين حديث جوابي كه حضرت امير. نيز قابل اعتماد نيست» برقي«يعني 

عقيدة ما اين است كه اين جواب را ديگر از . كننده نيست سؤال اول جاثليق داده قانع
كننده  اند وگرنه شأن آن بزرگوار أجلّ است كه جوابي غيرقانع قول آن حضرت ساخته

  .بدهد
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ولي راويان آن اخباري برخالف قرآن . حيح دانستهمجلسي آن را ص -2حديث  *
يكي از اين روات . توان اعتماد كرد اند، لذا به چنين راوياني نمي وعقل نيز نقل كرده

متن حديث نيز . كنيم است كه او را پيش از حديث سوم معرّفي مي» صفوان بن يحيي«
در حالي . خدا هستند حاملين عرش حاملين علم :گويد مثالً مي. عاري از اشكال نيست

كه علم خدا از ذات خدا جدا نيست كه قابل حمل باشد و اگر علم خدا حمل شود در 
  .نعوذ باهللا. واقع ذات خدا حمل شده است

ندارد و » الحاقّه«سورة  17عالوه بر اين، جواب امام ارتباط چنداني با معناي آية 
ور مربوط به قيامت است و احوال خصوصاً كه آية مذك. كند را حلّ نمي»ابوقرّه«اشكال 

» در آن روز=  يومئذ«كند و نه امري دائمي را، حتّي در آيه لفظ  رستاخيز را بيان مي
همان علم يا قدرت الهي است، » عرش«از اين رو گفتن اينكه . استعمال شده است
زيرا جاي اين سؤال است كه در ديگر أيام چه كسي علم خدا را . صحيح نخواهد بود

البتّه متن اشكاالت ديگري دارد كه براي احتراز از تطويل كالم، به ! كند؟ ل ميحم
  .العاقل تكفيه االشارة. همين مقدار اكتفا كرديم

او را . پردازيم به معرّفي راوي اول حديث كه صفوان بن يحيي نام دارد اينك مي
ديث اول از كافي ح 51در باب . اند ولي فاسدالعقيده بوده است گرچه توثيق كرده

كافي نيز از اوست  71نخستين حديث باب . بودن او داللت دارد اوست كه بر جبري
ديگر از خرافات او حديثي است كه در اينجا ذكر . 1كه بطالن آن بعداً بيان خواهد شد

من زار قبر أبي  :قال عبداهللا عن صفوان بن يحيي عن ابن مسكان عن ابي«»كنيم  مي
صفوان بن يحيي مدعي . »2ه غفراهللا له ما تقدم من ذنبه و ما تأخرعارفا بحق عبداهللا

است كه امام صادق فرمود كسي كه حق سيدالشّهداء را بشناسد و قبر آن حضرت را 
  !!شود اش آمرزيده مي زيارت كند، گناهان گذشته و آينده
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قرآن  يافتن بدين آساني است ديگر چه نيازي داريم كه به اوامر واقعاً اگر آمرزش
  !عمل و يا از نواهي آن اجتناب كنيم؟

اند ولي  او را توثيق كرده. است» ربعي بن عبداهللا«يكي از روات آن  - 3حديث  *
شود كه با قرآن بازي كرده است از جمله در حديث ششم باب  از رواياتش معلوم مي

  در مورد آية  كافي روايت كرده كه امام باقر 165
 öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö s9Î) ⎯ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ (#θ è=Ÿ2 V{ ⎯ÏΒ 

óΟÎγ Ï% öθ sù ⎯ÏΒ uρ ÏM øtrB ΟÎγ Î= ã_ö‘ r& 4   )۶۶املائده ( /  
كتاب تورات و انجيل و آنچه را كه از سوي پروردگارشان بر ايشان نازل  اهلاگر «

هاي  از نعمت] آسمان و زمين[اال و پايين شده، به پا دارند و عمل كنند هر آينه از ب
  .»الهي بخورند و برخوردار شوند

  1!فرموده كه مقصود از آن واليت است
! رساند معلوم نيست؟ را مي» واليت«حاال چرا واليت در آيه نيامده و يا كجاي آيه 

 درحالي كه امام كه در پيروي از پيامبر، مقام اول را دارد قطعا در اينجا هم از آن
   :مأمور بود بگويد زيرا رسول خدا. حضرت پيروي خواهد كرد

 ⎯ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’n< Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯tΒ uρ ©Í_ yè t6̈?$# (  ) ۱۰۸/ یوسف(  
را به سوي ] مردم[كه  –و هر كه مرا پيروي كند  –بگو اين است راه و رسم من «

  .»]ايمان آورند[بصيرت كند تا با  خدا دعوت مي
چنين سخني فرموده بود الاقل دليل داللت آيه بر  از اين رو اگر امام باقر

   :فرمود واليت را نيز بيان مي
مجلسي حديث چهارم را صحيح و پنجم را موثق همطراز  -5و  4حديث  *

  .صحيح شمرده است
نيز از » ضيلمحمد بن ف«عالوه بر اين . را مجلسي مجهول گفته است -6حديث  *

اما متن حديث نيز خالي . كنيم ما او را در سطور آينده معرفي مي. غاله و ضعيف است
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. از اشكال نيست زيرا بنا به اين حديث سه تن از ائمه از حاملين عرش هستند
نظر از اشكاالت وارده بر اين  صرف –علم است » عرش«پرسيم اگر مقصود از  مي

ه از حامالن آن هستند؟ مگر بقية ائمه حامل علم چرا فقط سه تن از ائم –مدعا 
و حديث  102چهارگانه باب  احاديثنيستند؟ كليني كه اين روايت را آورده، چرا 

كند كه بنا به مفاد آنها ائمه به لحاظ  را نقل مي 116و حديث دوم باب  91پنجم باب 
املين اند پس همگي ح اند؟ اگر به لحاظ علم مساوي علم با يكديگر يكسان

هستند پس چرا ) علم(باشند و اگر فقط سه تن از ائمه حامل عرش  مي) علم(عرش
پردازيم به معرفي راوي  گويد آنها به لحاظ علم برابرند؟ اينك مي روايات كليني مي
   :دوم اين حديث

امام كاظم و امام رضا  اصحابابوجعفر محمد بن فضيل كثيرالصير في االزدي از 
نجاشي او را توثيق نكرده و شيخ طوسي و عالمة . شود سوب ميعليهما السالم مح

اهللا خوئي فرموده  ت آي. اند حلي و ابن داوود او را تضعيف كرده و متهم به غلو دانسته
مخفي نماند كه ده حديث از أحادث . شود او توثيق نشده و به روايت او اعتماد نمي

كافي كه غلوآميز  106م باب حديث شش. كافي از او نقل شده است 165باب مفتضح 
كافي مدعي است كه امام  63وي در خبر هشتم و دهم باب . است از مرويات اوست

زمين بدون حجت و امام باقي  :اند فرموده –عليهما السالم  –باقر و امام صادق 
 –پرسيم در زماني كه پيامبر و امام در كار نبود  مي! برد خود را فرو مي اهلماند و  نمي
 اهلزمين چگونه باقي ماند و  – اكرم  لمثل ده يا پنج سال پيش از تولد پيامبر ا في

چنانكه خداوند نيز در قرآن كريم فرموده زمين مدت بدون حجت ! خود را فرو نبرد؟
   :بوده است
 ô‰s% öΝä.u™!% ỳ $ uΖä9θ ß™ u‘ ß⎦Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 4’n?tã ;οuøIsù z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9$#   ) ۱۹/ املائده(  
] و حقايق دين را[رستادة ما پس از دوران فترت فرستادگان، به نزد شما آمده ف«

  .»كند برايتان بيان مي
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گويد امام باقر  كافي است كه مي 166هاي اين مرد خبر پنجم باب  ديگر از قصه
توانند آنها را  زمين نمي اهلدر آسمان هفتاد صف از مالئكه هستند كه  :فرموده

پرسيم چرا فقط هفتاد صف؟ پس  مي! دانند نشان را واليت ميآنان دي. شمارش كنند
. پرستي است ساير مالئكه بر چه دين و آييني هستند؟ آيا در ملكوت هم تفرقه و فرقه

هر كه دين خود را از اينگونه افراد غالي و ! واليت داريم؟ آيا آنجا هم با واليت و بي
  !يل بگيردكذاب گرفته باشد، طبعا بايد اين خرافات را تحو

اما از . اكثر رواتش خوشنام نيستند. به قول مجلسي ضعيف است -7حديث  *
قول امام نقل كرده كه خدا دين و علم خود را بر آب حمل كرد، پيش از آنكه زمين و 

  پرسيم آيا آب علم و دين دارد؟ از اين كذابان مي! آسمان و جن و انس موجود باشند

  باب الّروح -۴۴

كه مجلسي فقط حديث اول را صحيح و حديث دوم . حديث دارداين باب چهار 
استاد بهبودي هيچ يك از آنها . را حسن و سوم را مجهول و چهارم را ضعيف دانسته

  .را صحيح ندانسته است
ايرادي ندارد و مخالف قرآن  4و  2و  1 احاديثاين باب خصوصا  احاديثمتن 

همانا  » إن االرواح جمانسة للريح« :گويد اما قبول حديث سوم كه مي. كريم نيست
محلّ تأمل است، زيرا باد چيزي جز حركت هوا نيست و هوا » اند ارواح با باد مجانس

خداوند . خالف بسيط نيست، در حالي كه در مورد بساطت روح سخن بسيار است بي
هوا   در مورد خلق روح به خود تبارك اهللا أحسن الخالقين فرموده اما در مورد خلقت

اما در » قل الريح من أمر ربی« :خداوند در مورد باد نفرموده. و باد چنين نكرده است
   :مورد روح فرموده

 È≅è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘   ) ۸۵/االسراء (  
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  باب جوامع الّتوحید -۴۵

هيچ يك از آنها را » محمدباقر«اين باب مشتمل بر هفت حديث است كه هر دو 
مجلسي حديث اول و چهارم را مرفوع و هفتم را مرسل و حديث . اند ستهصحيح ندان

  .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 -۴۶

ا صحيح اين باب مشتمل بر يازده حديث است كه استاد بهبودي هيچ يك از آنها ر
و  5و  3را مجهول و  8و  7و  4ندانسته، مجلسي نيز حديث اول را مرسل و حديث 

را حسن و حديث دوم را  9و  6را مجهول و مرسل و حديث  11را ضعيف و  10
   :احاديثاينك بپردازيم به متن . صحيح شمرده است

  از راوي پرسيده مردم دربارة آية  امام صادق -1حديث  *
 ‘≅ä. >™ó©x« î7 Ï9$ yδ ω Î) …çμ yγ ô_uρ 4   ) ۸۸/ القصص(  

هر چيزي جز وجه خداوند، « :گويند كند كه مردم مي گويند؟ وي عرض مي چه مي
اما قول مردم !. اند سبحان اهللا، قول بزرگي گفته :امام با تعجب فرموده» شود هالك مي

ما روايت، ا. به هيچ وجه تعجب ندارد و ترجمة بدون كم و زياد آية شريفه است
گويد امام  نسبت داده است و مي يه ذكر كرده و آن را به امامآمعنايي مبهم براي 

بايد از راوي كه ! شود؟ فرموده كه مقصود از آن، وجه خداست كه از آن آمده مي
اي كه  آيا خودت فهميده :به هم بافته است، پرسيد روايتش را به نام امام صادق

  اي؟ چه بافته
توان به آن اعتماد  در سند اين حديث، نمي» برقي«به سبب وجود  -2حديث  *

متن حديث نيز وجه اهللا را برخالف قول ! كرد، اما مجلسي آن را صحيح دانسته است
» وجه اهللا«از آن بزرگوار دربارة معناي . معني كرده است امام المتّقين حضرت علي
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وجه اين شعلة  :از سائل پرسيدسؤال شد، آن حضرت فرمود تا آتشي افروختند، آنگاه 
اهللا نيز ذات او و  وجه :است، فرمود» وجه«از همه سو،  :آتش كجاي آن است؟ گفت

  1.خود اوست
است كه بشر با » روي و چهره«در فارسي » وجه«يكي از معاني  :نويسنده گويد

و شنوايي  كند، البتّه چون قوة بينايي توجه مي... است و ر و  آنان به باال و پايين و چپ
كند اما خداي  در چهره و صورت انسان قرار دارد از اين رو با صورت توجه مي... 

متعال بالذّات سميع و بصير است و نيازي به آلت شنوايي و بينايي ندارد و به ذات 
متأسفانه اين روايت براي وجه اهللا . خويش عنايت دارد و وجه او همان ذات اوست

تناسب » قصص«هيچ وجه با صدر و ذيل آخرين آية سورة  معنايي ذكر كرده كه به
  !ندارد
از فردي مجهول به نام » محمد بن سنان«حديثي مرفوع است كه  -3حديث  *

كند و البتّه نقل چنين روايتي از فردي مانند او بعيد  روايت مي» ابوسالم النّحاس«
  .نيست

علماي شيعه در » دشيخ مفي«وي يكي از غاله و كذّابان رسواست كه به قول 
را در كتاب خرافات وفور در » ابن سنان«ما . اختالف ندارندضعف وي  بودن و متّهم

قلمداران «مرحوم . كنيم ايم و در اينجا تكرار نمي معرّفي كرده) 281ص (زيارات قبور 
به  81صفحه (» زيارت و زيارتنامه«رسواي وي را در كتاب  احاديثنيز دو نمونه از 

شويم كه وي از روات  در اينجا يادآور مي. 2است، بدانجا مراجعه شود آورده) بعد
» كشّي«و » نجاشي«!! »رمضان هميشه سي روزه است«گويد  حديثي است كه مي

محمد بن سنان را جايز  احاديثنقل » أيوب بن نوح«و » فضل بن شاذان«اند كه  گفته
  .اند دانسته نمي

                                                           
سوره بقره و كتب  115اين روايت در تفسير صافي ذيل آيه . 635، ص 2سفينة البحار، ج . ك. ر -1

 .دگير نيز مذكور است
 .نيز معرّفي كرده است) به بعد 220ص (» زكاة«ن مرحوم وي را در كتاب آ -2



  333                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

نقل كرده و داللت بر » كشّي«ذيل است كه ، روايت »ابن سنان«هاي  يكي از تحفه
د بن سنان قال« :انحراف كامل و فساد عقيدة وي دارد دخلت علی أبی جعفر  :عن حممّ

يا حممد كيف أنت إذا لعنتک و برئت منک و جعلتک حمنة للعاملني, أهدی  :فقال لی الثّانی
يا سيدی, إنک علی كل تفعل يعبدک ما تشاء  :بک من أشاه و أضل بک من أشاء, قال قلت له

يا حممد أنت عبد قد أخلصت هللا, إنی ناجيت اهللا فيک فأبی إال أن يضل بک  :ثم قال. شی قدير
وارد شدم، آن  محمد بن سنان مدعي است كه بر امام جواد »١كثريا و هيدی بک كثريا

اي محمد چگونه خواهد بود اگر تو را لعن كرده و از تو  :حضرت به من فرمود
امتحان جهانيان قرار دهم كه با تو هر كه را بخواهم ] وسيلة[اري جويم و تو را بيز

كار كه  هر ات اي سرورم با بنده :هدايت نمايم و هر كه را بخواهم گمراه سازم؟ گفتم
سپس امام  ]أعوذ باهللا تعالی من هذه االباطيل[توانايی كني همانا تو بر هر چيز  بخواهي مي

اي هستي كه براي خدا  اي محمد تو بنده :فرمود] اعتراض كندبه جاي آنكه به وي [
ام و خدا خواسته است كه  اي، من دربارة تو با خداوند مناجات كرده خالص شده

  !!بسياري را توسط تو گمراه سازد و بسياري از هدايت فرمايد
گفت و آن حضرت را به مقام ربوبيت  آيا اگر كسي با پيامبر اين چنين سخن مي

فراموش كرده كه امام » ابن سنان«؟ آيا 2فرمود رساند، آن حضرت اعتراض نمي يم
است كه به فردي كه آن حضرت را ستوده  فرزند بزرگوار حضرت علي جواد

ان من حق من عظم جالل اهللا سبحانه فی نفسه, و جل موضعه من قلبه, أن « :بود، فرمود
است كسي كه عظمت خداي متعال شايسته  » كل ماسواه –لعظم ذلک  –يصغر عنده 

در جانش بزرگ آمده و رفعت مرتبت الهي در دلش عظمت يافته، همه چيز جز حقّ، 
و همچنين ). 216البالغه، خطبة  نهج(» كوچك آيد] به سبب عظمت الهي[در نظرش 

                                                           
 .487رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -1
انتشارات ) چاپ اول(مفيد است در اين مورد رجوع كنيد به كتاب خيانت در گزارش تاريخ  -2

 .27و  26، ص 1چاپخش، ج 
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شود  عظمت آفريدگار موجب مي »عظم اخلالق عندک يصغر املخلوق فی عينک« :فرمود
). 193و خطبة  129البالغه، كلمات قصار  نهج(» ت كوچك باشدكه مخلوق در نظر

قطعاً در برابر اينگونه سخنان  آري، فرزند بزرگوار اين امام همام يعني امام جواد
  .آميز سكوت نخواهد كرد شرك

، وي در حديث 1كافي است 72روايت نخست باب » ابن سنان«باطيل اديگر از 
من الفضل مثل ما جری ) علی(جری له « :مودهمذكور مدعي است كه امام صادق فر

عطا فرموده به  منظورش آن است كه همان فضيلتي كه خداوند به محمد »ملحمد
بارها  و يا مدعي است كه حضرت علي! نيز عطا شده است حضرت امير

ن و همة فرشتگا »أقرت لی مجيع املالئكة و الروح و الرسل بمثل ما أقروا به ملحمد« :فرمود مي
اند براي من نيز همانند آن را  اقرار نموده القدس و انبياء آنچه را كه براي محمد روح

  !!»اند اقرار كرده
، نعمت نبوت بوده است كه همة فرشتگان و اكرم  گوييم فضل خدا بر پيامبر  مي

يا  اند و بدان اقرار دارند، آيا اين فضيلت نيز به علي روح القدس نيز آن را پذيرفته
  !ساير أئمه عطا شده است؟

را ) أئمه(خداوند ايشان  »هااهلجعلهم اهللا أركان األرض أن متيد ب« :گويد ديگر آنكه مي
قرآن فرموده كه خدا كوهها را خلق !! »اركان زمين قرار داده كه زمين، مردم را نجنباند

ن است و اگر گويند كه امام ركن زمي كرد تا زمين مضطرب و لرزان نشود اما غاله مي
و يا  گوييم قبل از خلقت حضرت آدم مي. امام نباشد زمين مضطرب خواهد شد

زمين هر طور كه بوده پس از انبياء و أئمه نيز همان طور  قبل از تولد پيامبر اسالم
  .خواهد بود

مخالف با او  » الراد عليه فی صغرية أو كبرية علی حد الرشک باهللا :گويد ديگر آنكه مي
گوييم اگر  مي» در أمري كوچك يا بزرگ، در حد و مرز شرك به خداوند است )علي(

                                                           
اند و مجلسي به  ث را صحيح ندانستهاين حدي» محمدباقر«هر دو  – 196، ص 1اصول كافي، ج  -1

 .ضعف هر دو سند آن تصريح كرده است
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يعني مخالفاني را ... خوارج و سپاه معاويه و  چنين است پس چرا حضرت علي
هم اخواننا  :داد و دربارة آنها فرمود كه حتّي با او جنگيدند به شرك و نفاق نسبت نمي

مطّلعين از » 1ما گردنكشي و نافرماني كردند آنان برادران ما هستند كه بر »بغوا عليا
در دوران زمامداري خويش در مورد مخالفانش  دانند كه علي تاريخ به خوبي مي

دانست، به عنوان نمونه آن حضرت پس از جنگ جمل،  احكام مسلمين را جاري مي
خواه از سپاه خودش  –سه روز در خارج بصره اقامت فرمود و بركشتگان جنگ 

نماز خواند و با آنان مانند غيرمسلمين و مشركين رفتار  –ا از لشكر مخالفان بودند ي
القبلة و  اهلصل علی من مات من  :فرزند آن حضرت، امام صادق نيز فرموده. 2نكرد

به جاي آور، محاسبة ] ميت[قبله درگذشت، بر او نماز  اهلهر كه از  » حسابه علی اهللا
  3.»اعمال او با خداست

كه دچارش [مرگ مردم و بالهايي  » علمت املنايا و الباليا« :گويد مي ديگر آنكه
علم «با توجه به آنچه در اين كتاب، در فصل . »به من آموخته شده است] شوند مي

   :قرآن نيز فرموده. ايم، بطالن اين ادعا واضح است گفته» غيب و معجزه و كرامت
 $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘r& ßNθßϑs? 4 

¨β Î) ©!$# íΟŠÎ= tæ 7Î6 yz   ) ۳۴/ لقمان(  
داند به كدام سرزمين  كاري خواهد كرد و هيچ كس نميداند فردا چه  هيچ كس نمي«

  .» خواهد مرد براستي كه خداست داناي آگاه

                                                           
نيز ) 122خطب (البالغه  در نهج. حديث دهم) 26كتاب جهاد، باب ( 62، ص 11وسائل الشّيعه، ج  -1

ولي اينك ما با =  لكنا انما أصبحنا نقاتل إخواننا في االسالم«: فرمايد درباره مخالفان خود مي
 .»جنگيم مي خود ميبرادران اسال

ترجمه تاريخ  – 245، ص 7و البدايه و النهاية، ج  131، ص 3الكامل في التاريخ، ابن اثير، ج  -2
 ).ترجمه ابوالقاسم پاينده( 2471و  2470، ص 6طبري، ج 

 .814، ص 2وسائل الشّيعه، ج  -3
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بدان مبتال  از مرگ مردم و بالهايي كه پس چگونه ممكن است حضرت علي
  !شوند، مطّلع باشد؟ مي

پيداست . »من فاروق بزرگترم » أنا الفاروق األكرب« :گويد ديگر آنكه از قول امام مي
ملقّب است، از زبان امام جعل » فاروق«كه جاعل روايت چون شنيده كه خليفة ثاني به 

اند كه اكثر  هبا همين گونه جعليات، مذهبي ساخت. من فاروق بزرگترم :كرده كه فرموده
  .اند مذاهب اسالمي به آن خوشبين نيستند و باعث دوري مسلمين از يكديگر شده

» باب خداست اميرالمؤمنين » باب اهللا كان امرياملؤمنني« :گويد ديگر آنكه مي
پرسيم چرا حضرت امير خود فرموده است كه  ايم، مي چنانكه در صفحات قبل نيز گفته

شود كه جاعلين اين حديث از سخنان حضرت  ؟ معلوم مي1دخداوند در و دربان ندار
  .اند خبر بوده بي امير

دانسته » وجه خدا«آري حديث سوم اين باب را چنين كسي روايت كرده و ائمه را 
درحالي كه پيامبر و ائمه پير ! ميرد؟ شود يا مي پير مي» وجه خدا«گوييم مگر  مي. است
  !ممكن است آنان وجه خدا باشند؟مردند، پس چگونه  شدند و مي مي

آيا خدا قبل از والدت ائمه و يا !! همچنين ائمه را چشم و دست خدا دانسته است
خدايي كه وجه و چشم و دستش يكي از ! پيامبر، وجه و چشم و دست نداشت؟

   :مخالف آية احاديثبندگان محتاج باشد، چگونه خدايي است؟ آيا اينگونه 
 y7−/u‘ uρ ÷Éi9 s3sù   ) ۳/ املدثر(  
  .»و پروردگارت را بزرگ دان«

سبحان ربک رب العزة عام  :باطيل اين آيت را بخوانيمانيست؟ بايد در برابر اين 
 .يصفون
ايم  كتاب بررسي كرده 135و  134اين حديث را قبالً در صفحه  -4حديث  *

  .بدانجا مراجعه شود

                                                           
 .كتاب حاضر 252صفحه . ك. ر -1
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سخن  251صفحه و  61و  60از اين حديث قبالً در صفحه  -5حديث  *
  1.ايم گفته
وي . ، به قول ممقاني از ضعفاست»حمزه بن بزيع«راوي اين حديث  -6حديث  *

پول گرفت تا مذهب واقفيه را ترويج » 2علي بن أبي حمزة بطائني«همان است كه از 
. رود اورا شقّي شمرده و فرمود وي جز به حالت كفر از دنيا نمي امام رضا. كند

محترم مالحظه كن كه كليني خرافات و شركيات اينگونه روات را كه حال اي خوانندة 
  !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  *
ي نيست ، حجتاكرمچشم خدا شمرده است درحالي كه واضح است پس از پيامبر 

حجت خداوند با  »حجته متت بنبينا حممد« :نيز فرموده چنانكه حضرت علي
همچنين اين روايت مخالف ). 91نهج البالغه، خطبة (» خاتمه يافت پيامبرمان محمد

است با قول علي  را ذات خدا دانسته است» اهللا وجه«كه.  
. يتي، مجهول استراوي آن هاشم بن ابوعمارة جنبي يا ابوعمار ح -8حديث  *

! هستم» باب اهللا«اند كه فرموده من  افتراء بسته در اين روايت نيز به حضرت امير
اينگونه ادعاها و . گوييم مقامĤن بزرگوار أجل از آن است كه چنين سخني بگويد مي

ميرزا حسينعلي «و » ميرزا علي محمد باب«ها بيشتر از كساني از قماش  خودستايي
  .زند آنها سر ميو امثال » بهاء

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 

  .ضروري است 9راوي سوم حديث شمارة 

                                                           
بررسي كرده ) به بعد 101ص (اب زيارت و زيارتنامه سند اين حديث را مرحوم قلمداران در كت -1

 .است
 .كتاب حاضر 166براي شناخت او رجوع كنيد به صفحه  -2
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سمعان أبي  شخصي كه اينك او را معرّفي خواهيم كرد صالح بن عقبه بن قيس بن
زيارت و «او را در كتاب  :»قلمداران«ربيحه است كه برادر فاضل ما جناب 

» غضائري«شويم كه  در اينجا يادآور مي. معرّفي كرده است) به بعد 65ص (» زيارتنامه
  .شود و بسيار دروغگو و غالي است به او اعتنا نمي :گويد دربارة صالح بن عقبه مي

مي و افروختن آتش تفرقه در ميان مسلمين يدطوال اين مرد در نقض وحدت اسال
است كه با كمال تأسف قراءت آن در ميان » زيارت عاشورا«از جمله مرويات او . دارد

كنند و  اماميه متداول است و علماي ما مردم را از بطالن اين به اصطالح دعا، آگاه نمي
ذيل ! شود ه سند آن توجه نميب» تسامح در أدلّة سنن«متأسفانه بنا به قاعدة مضرّة 

 :گويد زيارتنامة عاشورا شامل لعن بر معاويه و يزيد و خلفاي راشدين است و مي
اللهم خص أنت أول ظامل باللعن منی و ابدأبه أوال ثم الثانی ثم الثالث و الرابع, اللهم «

پروردگارا تو خود نخستين ستمگر را از جانب من به لعنت، » العن يزيد خامسا
ازاو آغاز كن و سپس دومي و سپس سومي و ] اين لعنت را[خصوص بدار و م

چنانكه مالحظه !! »1و پروردگارا يزيد را به عنوان پنجمي لعنت كن] بيفزا[چهارمي را 
را همرديف ابوبكر و عمر قرار  –أخراهما اهللا تعالي  –شود در اينجا معاويه و يزيد  مي

كه با معاويه جنگيد با خلفاي  رت أميرداده و به روي خود نياورده كه حض
راشدين بيعت فرمود و آنها را يكسان نشمردو من گمان ندارم كه هيچ مسلمان منصفي 

. آنان را همسنگ معاويه و يزيد بداند –حتي اگر با ابوبكر و عمر كامالً موافق نباشد  –
  .نعوذ باهللا من التعصب

كتب اهللا «است هر كس به آن بپردازد،  در مورد اين دعا اغراقي عظيم كرده و مدعي
له أجر و ثواب  و كان تعالی هلم ثواب ألف حجة و ألف عمرة و ألف غزوة كلها مع رسول اهللا

مصيبة كل نبی و رسول و وصی و صديق و شهيد مات أو قتل منذ خلق اهللا الدنيا الی أن تقوم 

                                                           
ابن عقبه ذيل اين دعا را، يعني  – 536، ص )بيروت(مصباح المتهجد، شيخ طوسي، مؤسسة األعلمي  -1

 ! آورده است» مد الحضرميعلقمة بن مح«همان قسمت كه شامل لعن و سالم است، از مجهولي به نام 
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ره و هزار غزوة همراه خداوند متعال برايشان ثواب هزار حج و هزار عم » الساعة
ن هر پيامبر و رسول و وصي و صديق مصيبت وزنويسد و پاداش و ثواب  مي پيامبر

و شهيدي كه از زمان آفرينش دنيا تا قيام قيامت كشته شده و يا مرده است، خواهد 
فرماييد كه بدين ترتيب ثواب خوانندة اين دعا به مراتب از خود  مالحظه مي!! »داشت

  !!!بيشتر خواهد شد داءسيدالشّه
به قدر بال مگسي اشك بريزد،  كسي كه به ياد امام حسن«راوي روايت  - 2

  1.نيز صالح بن عقبه است» شود وارد بهشت مي
از ... « :ابن عقبه كه كليني روايت كرده، حديث زير است«ديگر از روايات  - 3

 :گويد دالملك نوفلي مياسماعيل بن بزيع از صالح بن عقبه روايت شده كه يزيد بن عب
آن حضرت به [وارد شدم كه اناري در دست داشت،  در حالي بر امام صادق

عتب به او اناري بده، زيرا مشاركت در هيچ چيز به اندازة اي  :فرمود] خادمش
سپس آن حضرت حجامت كرد و به ! مشاركت در خوردن انار برايم ناخوشايند نيست

ن نيز حجامت كردم، سپس فرمود تا اناري ديگر من نيز فرمود كه حجامت كنم، م
اي يزيد هر مؤمني كه يك انار كامل بخورد، خداوند چهل روز  :آوردند و فرمود

سازد و كسي كه دو انار بخورد خدا صد  شيطان را از تابناكي و نورانيت دلش دور مي
د خدا يك سازد وكسي كه سه انار كامل بخور روز شيطان را از نورانيت دلش دور مي

سازد و كسي كه خدا شيطان را از نورانيت  سال شيطان را از نورانيت دلش دور مي
چنانكه » 2شود كند و كسي كه گناه نكند وارد بهشت مي دلش دور سازد، گناه نمي

                                                           
 كتاب زيارت و زيارتنامه مطالعه فرماييد 67و  66اين روايت را در صفحه  -1
د بن اسامعيل بن بزيع عن صالح بن عقبه عن يزيد بن عبدامللک النّوفلی قال...  -2 دخلت علی ابی  :عن حممّ

انة فقال يا عتب أعطه رمانة فانی مل ارشک فی  عبداهللا شی أبغض إلی من ان ارشک فی رمانة ثم و فی يده رمّ
انة حتی يستوفيها  :احتجم و امرنی أن أحتجم فاحجتجمت ثم دعا برمانة اخری و قال يا يزيد أيام مؤمن اكل رمّ

اذهب اهللا الشيطان عن إنارة قلبه اربعني صباحا و من اكل اثنتني اذهب اهللا الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم و من 
يطان عن إنارة قلبه مل يذنب و اكل ثالثا حتی  يستوفيها اذهب اهللا الشيطان عن انارة قلبه سنة و من اذهب اهللا الشّ
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ل در بهشت زحمت چنداني متحمل شويم بلكه وكنيد الزم نيست براي دخ مالحظه مي
 اكرم  اي كاش پيامبر ! خوريم و به بهشت برويمكافي است هر سال سه انار كامل ب

كه بيست و سه سال براي تربيت مؤمنين رنج برد و موعظه كرد و زحمت كشيد به 
  !!فرمود سالي سه أنار كامل بخورند آنها توصيه مي

ابواب «در ) كتاب الحج، ابواب المزار و مايناسبه(» وسائل الشّيعه«در جلد پنجم 
ابن «ضد قرآن نامعقولِ غلوآميز متعددي از  احاديث، »الحسين تأكّد استحباب زياره

و عزاداري براي آن حضرت نقل شده كه فقط دو  دربارة زيارت امام حسين» عقبه
توانند خود به كتاب مذكور مراجعه و سايرروايات  كنيم و طالبين مي نمونه را ذكر مي

   :اين كذّاب را در آنجا مالحظه كنند
ن اسماعيل از صالح بن عقبه از بشيرالدهان روايت شده كه امام از محمد ب - 4
 اش به سوي قبر امام حسين همانا مردي كه از نزد خانواده :فرمود صادق

شود و سپس پيوسته با هر قدمش بر پاكي و  رود با اولين گام گناهانش آمرزيده مي مي
رسد و چون به قبر رسيد  ميشود تا اينكه به قبر  پاكيزگي او از گناهان، افزوده مي

ام از من بخواه تا به تو بدهم و مرا بخوان تا تو  بنده اي :فرمايد خداوند در گوش او مي
را اجابت كنم، از من چيزي طلب كن تا به تو عطا كنم، و از من حاجتي بخواه تا 

فرمود كه بر خداست كه آنچه را كه بخشيده است،  برايت برآورم و امام صادق
  1!رمايدعطا ف

                                                                                                                                                
همچنين در  - 9، حديث 353ص » باب الرمان« 6الفروع من الكافي، ج ( !!»من مل يذنب دخل اجلنّه

 ).نيز از صالح بن عقبه است 15حديث  345صفحه 
قال إن الرجل  بن عقبه عن بشير الدهان عن أبي عبداهللا عن محمد بن اسماعيل عن صالح...  -1

فله إذا خرج من اهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه ثم لم يزل يقدس بكل  ليخرج الي قبر الحسين
عبدي سلني اعطك و ادعني أجبك، اطلب شيئا : خطوة حتي يأتيه، فاذا أتاه و ناجاه اهللا و قال

وسائل ( و حق علي اهللا أن يعطي ما بذل قال أبوعبداهللا و: أعطك، سلني حاجة أقضها لك، قال
 ).28، حديث 327، ص 10الشيعه، ج 
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محمد بن اسماعيل از صالح بن عقبه از پدرش از علقمه در حديث زيارت ...  - 5
سپس  :فرمود امام حسين از دور يانزديك در روز عاشورا، نقل كرده كه امام باقر

اش به كساني  سرايي كرده و بر او بگريد و در خانه زاري و نوحه بايد براي حسين
يد كه بر آن حضرت بگريند وبا اظهر جزع و زاري در كند بگو كه از ايشان تقيه نمي

خانه ذكر مصيبت آن حضرت را برپا دارد و به يكديگر مصيبت حسين را تعزيت و 
كه (!!) است –عزوجل  –تسليت بگويند و من ضامنم كه اگر چنين كنند بر خداي 

دو هزار يعني ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و ! همة آنها ثوابها را عطا نمايد
آري براي كسي كه  :گيري؟ فرمود كني و بر عهده مي آيا تو ضمانت مي :غزوه، گفتم

گفت چگونه يكديگر را تعزيت و ! گيرم كنم و بر عهده مي چنين كند من ضمانت مي
خدا پاداش ما را از مصيبتي كه براي امام حسين بر ما  :گويي تسليت بگوييم، فرمود مي

ما و شما را با ولي خودش و حضرت مهدي از آل محمد، رسيده است بزرگ نمايد و 
تواني در اين روز به دنبال كاري نروي، چنين  و اگر مي. از خونخواهان وي قرار دهد

شود و اگر برآورده  كن زيرا آن روز، روز شومي است كه حاجت مؤمن برآورده نمي
ي براي منزلش شود، مبارك نيست و در آن خيري نخواهد بود و هيچ يك ازشما چيز

و  دذخيره نكند كه هر كه در اين روز چيزي ذخيره كند آن چيزي براي خو
بكنند، خداوند بر ايشان ثواب ] گفتم[اش بركت نخواهد داشت و اگر چنان كه  خانواده

نويسد و ثوابي همانند  ، ميهزار حج و هزار عمره و هزار غزوة همراه رسول خدا
شهيدي خواهد داشت كه از زمان آفرينش دنيا تا قيام هر پيامبر و رسول و صديق و 
  1!!قيامت، كشته شده يا مرده است

                                                           
فی حديث زيارة احلسني ( عن حممد بن اسامعيل عن صالح بن عقبه عن أبيه عن علقمة عن أبی جعفر...  -1

يتقيه بالبكاء عليه, و يبكيه و يأمر من فی داره ممن ال ثم ليندب احلسني: قال) يوم عاشورا من قرب و بعد
بعضهم بعضاً بمصاهبم احلسني و أنا ضامن هلم اذا فعلوا  ويقيم فی داره املصيبة باظهار اجلزع عليه و ليعزّ

أنت الضامن هلم : ذلک علی اهللا عزوجل مجيع ذلک يعنی ثواب ألفی حجة و ألفی عمرة, و ألفی غزوة, قلت
عيم? قال عيم : ذلک و الزّ امن و الزّ ی بعضنا بعضا? قالأنا الضّ عظم : تقول: ملن فعل ذلک, قلت و كيف يعزّ

اكم من الطّالبني بثأره مع وليّه و االمام املهدی من آل حممد, و ان  اهللا أجورنا بمصابنا احلسني و جعلنا و ايّ
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گوييم چرا خداوند رحيم در كتابش چنين ثوابي را ذكر و بندگانش را به كسب  مي
  .آن تشويق نفرموده است

كافي  166هاي صالح بن عقبه براي مسلمين، حديث دوم باب  ديگر از تحفه - 6
 وي مدعي است كه امام باقر. 1جبر و مخالف مذهب تشيع استاست كه متضمن 

خدا مخلوقات را آفريد و هر كه را دوست داشت از گل بهشت و هر كه را  :فرمود
اوال اين چيزي جز عقيدة جبريه نيست  :گوييم مي! داشت از گل دوزخ آفريد دشمن مي

بنا به اين . ني نداشته استثانياً خدا با هيچ كسي دشم. و برخالف تعاليم أئمه است
روايت امام باقر براي اثبات اين ادعاي موهوم به دو آيه استناد كرده كه هيچ ارتباطي 
به عالم طينت و عالم ذر و نظاير آن ندارد بلكه هر دو ايه مربوط به همين عالم است 

اند غيرمستقيم برسانند كه حضرت  خواسته آيا اين راويان مي. نه عالمي ديگر
اي نامربوط  اطالع بوده كه بدون مناسبت به آيه به قدري از قرآن بي اقرالعلومب

مغرض جعل  اهلرا اشخاص ج احاديثشود كه اين  استناد كرده است؟ معلوم مي
ما براي رسواكردن آنان، هر دو آيه را در اينجا ذكر مي كنيم و مختصراً . اند كرده

   :فرمايد يفة زخرف است كه ميسورة شر 87آية نخست آية  :توضيح مي دهيم
 ⎦È⌡s9uρ Νßγ tFø9 r'y™ ô⎯̈Β öΝßγ s)n= yz £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# (   ) ۸۷/ الزخرف(  

                                                                                                                                                
يومک فی حاجة فافعل, فإنّه يوم نحس التقضی فيه حاجة مؤمن و ان قضيت مل يبارک له  استطعت ان التنرش

فيها, و اليری فيها رشدا و اليدخرن أحدكم ملنزله فيه شيئا فمن ادخر فی ذلک اليوم شيئا مل يبارک له فيا ادّخر و 
و  مل يبارک له فی اهله, فاذا فعلوا ذلک كتب اهللا هلم ثواب الف حجة و ألف عمرة و ألف غزوة مع رسول اهللا

يق و شهيد مات أ اعة و قتل منذكان له كثواب كلّ نبیّ و رسول و صدّ نيا الی ان تقوم السّ وسائل ( !خلق اهللا الدّ
و نيز بنگريد به حديث پنجم باب مذكور در صفحه ) 20، حديث 399و  398، ص 10الشّيعه، ج 

 ).است» صالح بن عقبه«وسائل الشيعه كه آن نيز از منقوالت  373و  372
 166در باب ). 3، حديث 10، ص 2ج اصول كافي، (كليني يك بار ديگر اين حديث را آورده است  -1

مكتوب گرديده، كه صحيح » جعفي«ذكر شده، اما بار دوم » جعفري«كافي اشتباهاً نام يكي از روات 
اند و مجلسي به ضعف آن تصريح  اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  –همان است 
 .كرده است
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چه كسي ايشان را آفريده است هر آينه خواهند  :بپرسي) مشركين(اگر از ايشان «
  .»]دانند ها را خالق خويش نمي و بت[گفت خدا 

محمد اگر از ايشان بپرسي چه كسي  اي :گويد مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه مي
آنان را از عدم به عرصة وجود آورده است هر آينه خواهند گفت خدا، زيرا ضرورتاً 

پس چگونه از عبادت خدا به عبادت غير او . دانند كه بتهايشان آنها را نيافريده اند مي
فرماييد  چنانكه مالحظه مي) سورة زخرف 87البيان، ذيل آية  مجمع. (آورند روي مي

  .آيه خطاب به مشركين و كفّار است و هيچ ارتباطي به عالم ذر ندارد
   :فرمايد اي است كه مي آية دوم آيه

 ُفََما كَاُنواْ ِلُيْؤِمُنواْ بَِما كَذَُّبواْ بِِه ِمن قَْبل            )74 /سورة يونس(    
كه » يونس«باركة سورة م 74الزم است بدانيم آنچه كه آورديم بخشي است از آية 

شويم كه آيات پيش از آن  كنيم و يادآور مي آن را به صورت كامل در اينجا ذكر مي
واْ { :است مربوط به قوم نوح انُ امَ كَ م بِالْبَيِّنَاتِ فَ وهُ آؤُ مْ فَجَ هِ مِ وْ الً إِىلَ قَ سُ هِ رُ دِ عْ ثْنَا مِن بَ عَ مَّ بَ ثُ

بْ  واْ بِهِ مِن قَ بُ ذَّ نُواْ بِامَ كَ مِ ينَ لِيُؤْ تَدِ لوبِ املُْعْ ىلَ قُ لِكَ نَطْبَعُ عَ ذَ فرستادگاني را ) نوح(پس از او  }لُ كَ
به سوي قومشان گسيل داشتيم كه حجتها و داليل روشن بر ايشان آوردند اما آنان به 

آوردند و ما اين چنين بر دلهاي  چيزي كه پيش ازاين تكذيب كرده بودند، ايمان نمي
مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه » زنيم كنند، مهر مي يكساني كه به حقيقت ستم م

كردن قومش و پس از اينكه بازماندگانش با  پس از حضرت نوح و هالك :گويد مي
ابراهيم و هود و صالح و لوط ] از قبيل[توالد و تناسل رو به به ازدياد نهادند، پيامبراني

ي آنان و شاهدي بر رسالت و را با براهين و معجزاتي كه نشانة راستگوي... و شعيب و 
يعني  –نبوتشان بود، به سوي قومشان فرستاديم اما آنان چيزي را كه پيشينيان آنان 

تكذيب كرده بودند، تصديق نكردند و ايمان نياوردند يعني در كفر و  –قوم نوح 
تكذيب كرده بودند، تصديق نكردند و ايمان نياوردند يعني در كفر و سركشي مانند 

  بايد از اين روات) سورة يونس 74البيان، ذيل آية  مجمع. (يان خود رفتار كردندپيشين
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 پرسيد كه آيه چه ارتباطي به عالم ذر و عالم طينت دارد؟ مقام امام باقر اهلج

  .أجلّ از آن است كه آيه را به موضوعي نامربوط نسبت دهد
مخالف  –ست كه نظايرش در كافي كم ني –از همه مهمتر اين كه اين حديث 

   :فرمايد كتاب خداست زيرا قرآن از قول پيامبران مي
 βÎ) ß⎯øtªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ   ) ۱۱/ ابراهیم(  
  .»ما جز بشري همانند شما نيستيم«

قلّ ااند و خلقت آنها ال در حالي كه بنا به اين روايت، انبياء مانند ساير مردم نبوده
يكسان نبوده است و آنان در دعوت بسياري از مردم به آورند،  با كساني كه ايمان نمي

  !! اند ايمان، از مخاطبين خود توقّع نابجا داشته
پردازيم به سومين راوي حديث نهم  آشنا شديم، مي» صالح بن عقبه«اينك كه با 

   :شود ناميده مي» محمد بن اسماعيل بن بزيع«كه  46باب 
است كه اين » ن اسماعيل بن بزيعمحمد ب«راوي سوم اين حديث  - 9حديث  *

دانند كه ناقل و مروج أكثر  تحقيق مي اهل. كند روايت را از قول عموي كذّابش نقل مي
ش در سطور فوق آشنا شديم، احاديثكه با كيفيت » صالح بن عقبه«كاذيب اباطيل و ا

ايم  وردهدر اينجا آ» ابن عقبه«ي كه از احاديثچنانكه  –است » محمد بزيع«همين جناب 
نيز روايت كرده و » منصور بن يونس«وي از  –از طريق همين مرد نقل شده است 

خيبري بن علي الطّحان «و افرادي از قبيل » حمزه بن بزيع«باطيل عمويشاهمچنين 
به ! شوند كند كه هر سه از ضعفاء محسوب مي را نقل مي» محمد بن فضيل«و » الكوفي

نيز عاري از اشكال نيست، وي از قول امام » ابن عقبه« عبارت ديگر مرويات او از غير
اما ). 205مصباح المتهجد ص (گويد روز جمعه از ساير روزها كوتاهتر است  رضا مي

قلّ اجالب است بدانيد كه علماي رجال به جاي اينكه او را جرح و تضعيف كنند و ال
از غاله و ضعفا روايت  محابا بي » الضعفاء من دون حترج تيروی عن الغال« :بگويند

درحالي كه !! اند و نظاير آن، او را توثيق كرده» يروی عن الضعفاء« :يا بگويند: كند مي
روايت نهم اين باب نيز از ) فتأمل. (اين خصوصيت، از علل ضعف راوي است
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از عموي كذّابش نقل كره و ما حال نكبت مĤل » محمد بزيع«ي است كه احاديث
  .ايم بيان كردهعمويش را قبالً 

در » جنب اهللا«متن حديث نيز با آيات قرآن بازي كرده و مدعي است كه مقصود از 
غافل از اينكه سورة شريفة زمر مكي است ! طالب است سورة زمر، علي بن أبي 56آية 

   :ديگر آنكه خداوند فرموده. و اين معني در دوران مكه بسيار نامناسب است
 (#þθãèÎ7̈?$#uρ z⎯|¡ômr& !$tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹s9Î) ⎯ÏiΒ Νà6În/§‘ ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ Ü>#x‹yèø9$# 

ZπtGøót/ óΟçFΡr&uρ Ÿω šχρããèô±n@ ∩∈∈∪ βr& tΑθà)s? Ó§øtΡ 4’tAuô£ys≈tƒ 4’n?tã $tΒ àMÛ§sù ’Îû 

É=/Ζy_ «!$# βÎ)uρ àMΖä. z⎯Ïϑs9 t⎦⎪ÌÏ‚≈¡¡9$#   ) ۵۶- ۵۵/ الزمر(  
را كه از پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروي كنيد، پيش از و نيكوترين چيزي «

خبريد عذاب الهي بيايد و كسي بگويد اي دريغا  آنكه ناگاه شما را در حالي كه بي
  .»بر آنچه در حضور خدا، كوتاهي ورزيدم و به راستي من از استهزاءكنندگان بودم

  :و نيز فرموده
 ô‰s% uÅ£yz t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. Ï™!$ s)Î= Î/ «!$# ( #©¨L ym #sŒÎ) ãΝåκøEu™!% y` èπ tã$ ¡¡9$# Zπ tFøó t/ (#θ ä9$ s% 

$ oΨ s?uô£ys≈ tƒ 4’ n?tã $ tΒ $ uΖôÛ§sù $ pκ Ïù   ) ۳۱/ االنعام(  
همانا زيان كردند كساني كه مالقات با خدا را دروغ شمردند تا آنكه قيامت ناگاه «

  .»كوتاهي ورزيديم) قيامت(اي دريغ بر ما كه دربارة آن :بيايد 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  شود، چه در زمان علي اين حسرت مبتال مي
  .ندارد چه در ساير زمانها و اختصاصي به حضرت علي

معلي بن «ت بدنام آن سند آن در نهايت ضعف است يكي از روا -10حديث  *
  .است» محمد بن جمهور«راوي ديگر آن . 1ايم است كه قبالً با او آشنا شده» محمد

                                                           
 .همين كتاب 120صفحه . ك. ر -1
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گرچه . 1هر دو دروغگويند» حسن«محمد بن جمهورالعمي البصري و پسرش 
فرموده او فاسدالحديث » غضائري«بوده و  تاز غالب و! اند پدررا دروغگوتر دانسته

ام كه در آن محرّمات خدا را  شود و من از او شعري ديده است و نبايد حديثش نوشته
نيز او را به همين خصوصيات نكوهيده و فرموده در او » نجاشي«! حالل شمرده است

  !امور عظيمي است كه خدا به خباثت آنها داناتر است
اين غالي كذّاب عالقة بسيار دارد كه براي خداوند متعال در و دربان و حجاب و 

محمد  :د و همچنانكه در حديث دهم باب حاضر مدعي است امام باقر فرمودهبتراش... 
 :گويد امام صادق فرموده كافي نيز مي 70در حديث دوم باب ! خداست» حجاب«
خدا و  دربارة اما حضرت علي! »اوصياء درهاي خدايند » اوصياء هم ابواب اهللا«

 حضرت امير »دونه باب اغلق عنكم فام قطعكم عنه حجاب و ال« :خلق فرموده
كنند كه ائمه در و حجاب  فرمايد خداوند در و حجاب ندارد اما كذّابين ادعا مي مي

ساز ادعاي امثال علي محمد باب شده كه بگويد كه چون   همين اكاذيب زمينه! خدايند
  !!دارد من هم در خدايم» در«خدا 

براي توجيه اين » فيض كاشاني ملّامحسن«اند، اما  ديگر آنكه حجاب و پرده مانع
حديث، برخالف لغت، چنين بافته كه منظور از حجاب آن است كه به وسيلة آنها 

رسد، درحالي كه اوالً  فيض ورحمت وهدايت و توفيق از خداوند به بندگان مي
ثانياً خداوند در قرآن امر . 2شود اي حجاب گفته نمي پرواضح است كه به چنين وسيله

   :قيماً به او روي آورده شود و فرمودهكرده كه مست
 (#þθßϑ‹É)tG ó™ $$ sù Ïμ ø‹s9Î)   ) ۶/ فصلت(  

                                                           
1- كرد تا  سال ذكر مي 120د بن جمهور به دروغ عمر پدرش را بسيار طوالني و حدود حسن بن محم

قلمداد كند و بدين ترتيب اكاذيبي را به نقل از پدرش به ائمه  تواند او را از اصحاب امام رضا
 ).199و  72معرفة الحديث، محمدباقر بهبودي، ص . ك. ر. (نسبت دهد

تّي مترجم متعصب كافي نيز ناچار از متن عدول نموده و اين روايت به قدري رسواست كه ح -2
 .فتأمل!! ترجمه كرده است» دار پرده= حاجب «را به معناي » پرده= حجاب «
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  .»پس مستقيماً به سوي او برويد«
و الحمدهللا رب . رساند كه خدا باب و حجاب ندارد و اين امر به وضوح مي

  .العالمين و سبحانه و تعالي عما يقولون علو كبيرا
اول . دو مورد با قرآن بازي كرده است مجهول و مرسل است و در -11حديث  *

سورة اعراف كه ما در اينجا آية اخير را ذكر  160سورة مباركة بقره و آية  57با آية 
  : كنيم مي
 $ uΖù= ¯= sßuρ ãΝÎγ øŠn= tæ zΝ≈ yϑ tóø9$# $ uΖø9t“Ρr&uρ ãΝÎγ ø‹n= tæ  ∅yϑø9$# 3“uθù=¡¡9$#uρ ( (#θè=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ 

$ tΒ óΟà6≈ oΨ ø% y—u‘ 4 $ tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß ⎯Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝåκ|¦àΡr& šχθßϑ Î= ôàtƒ 
  )۱۶۰/األعراف(  

. و[ابررا سايبان ساختيم و منّ و سلوي بر آن فرود آوريم ) اسرائيل بني(و بر آنان «
با تباهكاري [ايم بخوريد و ايشان هاي آنچه كه شما را روزي داده از پاكيزه] گفتيم

  .»اند كرده كن بر خويشتن ستم ميبه من ستم نكردند لي] خويش
و ظلم به ما را ستم (!!) گويد امام فرموده خداوند ما را با خودش آميخته راوي مي

بايد از راوي پرسيد چرا خدا مسألة ظلم به ائمه را در قصة . به خودش شمرده است
  !حضرت موسي ذكر كرده است؟

  دربارة آية  :دوم
 $ uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™   ) ۵۵/ املائده(  
  .»اند همانا دوست شما خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده«

  t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ كه در حالي. ائمه است  t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ گويد منظور از  مي
يد يهود و نصاري و فرما كه مي 57و 51شامل همة مؤمنين است و به قرينة آية 

در واقع منظور از اين آيات . دوست است» ولي«كفّار را دوست نگيريد مقصود از 
آن است كه اي مؤمنان با كفّار و يهود و نصاري دوستي و به آنها اعتماد و اتّكا 
نكنيد، آنها دوست شما نيستند بلكه خدا و رسولش و مؤمنان نمازگزار و 

% t⎦⎪Ïنمودن  ابراين منحصربن. پرداز دوست شمايند زكات ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™   ،هبه ائم
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شاهراه اتّحاد، ص . ك. ر. (كردن با قرآن و تهمت به آن بزرگواران است بازي
145.(  

  باب البداء -۴۷

 8و  7و  4و  3و  2و  1در اين باب شانزده حديث آمده كه بهبودي هشت حديث 
 7و  6را صحيح و حديث  11و  9و  1را صحيح دانسته و مجلسي حديث  10و 9و 

  .را حسن شمرده است 15و 4و 3و  2و حديث (!!) را مجهول همطراز صحيح
بدان كه يكي از عقايد شيعه، مسألة بداء است كه مجلسي به چندين وجه آن را 

. ذكر واضحي از آن نيست توجيه كرده اما در كتاب خدا و سنّت قطعي رسول خدا
كتاب ما نيز . اسالمي مورد نفي و اثبات واقع شده است از اين رو در ميان مذاهب

كنيم و اگر در  را سنداً بررسي مي احاديثما اين . مجال بحث مفصل اين مسأله نيست
  .كنيم  متن آنها مطالبي مخالف كتاب خدا باشد، بيان مي

ولي چون راويان آن،  1اند گرچه اين حديث را صحيح محسوب كرده -1حديث  *
. توان به نقل آنها اعتماد كرد اند، نمي مختلف كافي خرافات بسيار نقل كردهدر ابواب 

متن آن نيز مورد تأمل است زيرا در اين حديث اعتقاد به بداء را از هر عبادتي برتر 
شمرده اما پرواضح است كه اعتقاد به توحيد خدا از هر چيز ديگر از جمله بداء مهمتر 

  .تر است و گرامي
  .دانسته است» حسن«را  احاديثمجلسي اين  -4و  3و  2حديث  *
جالب است . اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  - 5حديث  *

توجه كنيد كه جاعل اين روايت هنگام ذكر آية قرآن اشتباه كرده و به جاي آنكه 
آية  است، صدر» مريم«سورة  67كه صدر آية » اوال يذكر االنسان أنا خلقناه« :بگويد

                                                           
 .عمير نقل شده، مرسل دانسته است مجلسي ذيل حديث را كه از ابن ابي -1
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در اين مورد !! الصاق كرده است سورة مريم 67را آورده و به بقية آية » يس«سورة  77
  1.توان اشتباه نساخ را بهانه كرد اختالفي نيست و نمي» كافي«در نسخ گوناگون 

كنند با قرآن انس  كه اين همه از او تجليل و تبجيل مي» كليني«چنانچه جناب 
ن آيه واقعاً بر امام قرائت شده بود، قطعاً امام، اشتباه يافت كه اگر اي داشت، درمي مي

  .فرمود شد و سكوت نمي سائل را متذكّر مي
  .مجهول است -8و  7و  6حديث  *
از » حسين بن سعيد«اند درحالي كه  اين حديث را صحيح دانسته -9حديث  *

حسن بن «راوي ديگر آن . غاله است و از او رواياتي ناموافق با قرآن نقل شده است
است كه پيش از پرداختن به متن حديث، ابتداء او را معرفي كرده و سپس به » محبوب

  .پردازيم متن حديث نهم اين باب كه از مرويات اوست، مي
اند اما غالبا ضعفاء از  گرچه ابوعلي حسن بن محبوب بن وهب بجلي را ثقه شمرده

چنانكه خواهيم ديد، اخباري  كنند، خود وي نيز برخالف مشهور و او حديث نقل مي
در اينجا چند نمونه از . كند نامعقول و نامقبول از افراد منحرف و ضعيف، نقل مي

  :آوريم او را مي احاديث
محبوب آمده است كه  آميز، به نقل از ابن و بسيار غلو لدر حديثي مرس - 1

مبر با دار صد و بيست و چهار هزار پيا كسي كه دوست مي :فرمود حضرت سجاد
را زيارت كند، زيرا فرشتگان  او مصافحه كنند بايد در شب نيمة شعبان امام حسين

گيرند، خوشا به حال  براي زيارت او از خداوند رخصت مي] در آن شب[و پيامبران 
  2!كسي كه با آنان مصافحه كند و آنان نيز با او مصاحفه نمايند

                                                           
   :كنيم به منظور تسهيل مقايسه دو آيه مذكور، هر دو را در اينجا ذكر مي -1

1 = Ÿωuρ r& ãà2õ‹ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $̄Ρr& çμ≈ oΨø)n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% óΟs9 uρ à7tƒ $\↔ ø‹x©   ) 67/ مريم(  

2 = óΟs9 uρr& t tƒ ß⎯≈|¡ΡM}$# $ ¯Ρr& çμ≈oΨø)n= yz ⎯ÏΒ 7π xõÜœΡ #sŒ Î* sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×⎦⎫Î7 •Β   )77/  يس( 
من أحب ان يصافحه مائة الف نبی و  :قال نيعن احلسن بن حمبوب عن أبی محزة الثّاملی عن علی بن احس − ٢

ليلة النصف من شعبان, فان املالئكة و النّبيّني يستاذنون اهللا فی  اربعة و عرشون الف نبی فليزر احلسني
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عليهم  –ر قبر اوست كه انبياء د پرسيم مگر روح مطهر حضرت سيدالشهداء مي
مگر آن حضرت، خود در ! شوند؟ براي زيارتش نزد قبرش حاضر مي –السالم 

دارالسالم در جوار انبياء و مالئكه نيست كه آنها براي زيارتش شب نيمة شعبان اجازه 
  !روند؟ گيرند و به مالقات آن حضرت مي مي

ي شب نيمة شعبان به زيارت امام سؤال ديگر آن است كه آيا اگر هر ظالم و فاجر
  !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
پرسيدند طول قامت آدم و حواء هنگامي كه به زمين هبوط كردند، چه قدر  صادق

ايم هنگامي كه خداوند متعال آدم و  هيافت چنانكه در كتاب علي :بود؟ فرمود
همسرش حواء را به زمين هبوط داد، دو پاي آدم در دو طرف كوه صفا و سرش 

خداوند به جبرئيل . او از گرماي خورشيد، به خدا شكايت برد. نزديك افق آسمان بود
كند، جبرئيل نيز آدم را درهم فشرد تا  وحي كرد كه آدم از گرماي تابش شكوه مي

طولش به اندازة هفتاد ذراع خودش رسيد، سپس حواء را در هم فشرد تا اينكه  اينكه
  1!!طولش به سي و پنج ذراع خودش رسيد

پروردگار حكيمي كه هر چيزي را به بهترين صورت  :فرمايد علّامة شوشتري مي
نظمي و تفاوت و هيچ خللي در  ند رحماني كه در خلقتش هيچگونه بياوآفريده و خد
اي در نظر گرفته و آنها  و پرنده  ها را براي هر جنبده و تمام مصلحت 2بيني كارش نمي

كه او  –مين ز نه ممكن است خليفة خود را درچگو آور محفوظ داشته، را از امور زيان
نامتناسب و ناقص خلق كند، آنچنانكه بنا  –را به سجود فرشتگان گرامي داشته است 

تاد ذراع خودش برسد و البد هر ذراع او فبه هشدن،  به اين خبر، حتي پس از فشرده

                                                                                                                                                
، ابواب المزار و ما 167، ص 10وسائل الشيعه، ج ( زيارته فيؤذن هلم فطوبی ملن صافحهم وصافحوه

 ).8يناسبه، حديث 
 .308ي، حديث روضه كاف -1
 .سوره الملك اشاره كرده است 3به آيه  -2
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ذراع ما بوده است و طبعاً محذور همچنان باقي است زيرا با اين قامت نيز، ابر چند بر
مقاتل بن ] نخست اين حديث[راوي ! پوشانده است بنايي او را از تابش آفتاب نمي

  1 .سليمان بتري مذهب است و احتماال خود او اين خبر را جعل كرده است
پردازان و  ترديد اين روايات ساختة داستان بي :گويد نيز مي» الحسني هاشم معروف«

االحبار و وهب بن منبه و امثال آن دو است كه اسرائيليات را در  يا از جعليات كعب
  2.اند وارد كرده] مسلمين[حديث و تفسير 

اعلم « :ويدگ دربارة اين حديث مي» مجلسي«حتّي حارس البدع و مروج الخرافات 
ان هذااخلرب من املعضالت التی حريت أفهام الناظرين و العويصات التی رجتعت عنها باخليبة 

بدان كه اين خبر از مشكالتي است كه فهم ناظر آن را  » احالم الكاملني و القارصين
متعجب ساخته و از معضالتي است كه علماي بزرگ و غير آنان از فهم آن نوميد 

  !»بازگشتند
آورده، حسن بن محبوب ) حديث اول و چهارم( 71بنا به آنچه كليني در باب  - 3

  دربارة آية  مدعي است كه امام باقر
 (#θãΖÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ‘Ζ9$#uρ ü“Ï% ©!$# $ uΖø9t“Ρr& 4   ) ۸/ التغابن(  
  .»ايم، ايمان آوريد اش و نوري كه نازل كرده پس به خداوند و فرستاده«
  !تا روز قيامت است آن نور، نور ائمة آل محمد] مقصود از[به خدا قسم  :رمودهف

براي اينكه بدانيم نوري كه خداوند نازل فرموده چيست اوالًًَ كالم شيخ طبرسي را 
قرآن است كه حاوي دالئل و ] آن نور[« :گويد كنيم كه مي نقل مي» البيان مجمع«از 

رساند، از اين رو آن را به نوري كه با آن انسان  مي را به حقّ] بشر[براهيني است كه 
  3.»يابد، تشبيه فرموده است راه مي

                                                           
 .238، ص 1األخبار الدخيله، محمدتقي شوشتري، مكتبة الصدوق، ج  -1
 .256الموضوعات في االثار و األخبار، ص  -2
 .الطريق و هو القرآن, سامه نورا ملا فيه من األدلّة و احلجج املوصلة إلی احلق فشبه بالنور الذی هيتدی به لی -3
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ثانياً الزم است بدانيم كه خدا در قرآن كريم هيچ انساني را به نور تشبيه نفرموده 
و ) 25/ ، فاطر 91/ ، االنعام 46و  44/ المائده (بلكه كتب آسماني را نور دانسته است 

   :ريم را نور شمرده و فرمودهخصوصاً قرآن ك
 ‰s% Νà2 u™!% ỳ š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β   ) ۱۵/ املائده(  
  .»به راستي كه از جانب خدا شما را نور و كتابي روشنگر آمده است«

   :و فرموده
 $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä.u™!%ỳ Ö⎯≈yδöç/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θçΡ $YΨÎ6•Β   

  )۱۷۴/ النساء (  
اي مردمان، شما را از پروردگارتان دليلي آمده است و به سوي شما نوري روشنگر «

  .»ايم نازل كرده
   :و فرموده
 ρ â™!% ỳ ÏM≈ oΨÉi t6 ø9$$ Î/ Ìç/–“9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ ÎÏΨ ßϑ ø9$#    ) ۱۸۴/ آل عمران(  
  .»تاب نوراني آوردندها و ك دالئل روشن و صحيفه] انبياء[«

همانا اين قرآن  » إن هذا القرآن حبل اهللا و هو النور املبني« :فرمايد نيز مي رسول خدا
ثم أنزل « :نيز فرموده و حضرت أمير. »1ريسمان خداست و نوري روشنگر است

كه آنگاه بر او كتابي نازل فرمود  »عليه الكتاب ورا االتطفأ مصابيحه و رساجا الخيبو توقده 
شود و چراغي است كه افروختگي  همچون نوري است كه قنديلهايش خاموش نمي

برشما باد  » عليكم بكتاب اهللا فانه احلبل املتني والنور املبني« :و فرموده» 2آن فرو ننشيند
و » 3به كتاب خدا كه همانا آن ريسمان مستحكم و نور روشنگر است] تمسك[

و باز دربارة » 4و نور مورد اقتداء همان قرآن است » قرآنوالنور املقتی به ذلک ال« :فرموده
                                                           

 ).الفنّ السادس( 85، ص 1البيان، دارالمعرفة، ج  مجمع -1
 .198البالغه، خطبه  نهج -2
 .156البالغه، خطبه  نهج -3
 .158البالغه، خطبه  نهج -4
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از نور قرآن شفا بجوييد كه شفاي دلها  » واستشفوا بنوره فانه شفاء الصدور« :قرآن فرموده
قرآن نور تابان و فروغ  » والنور الساطع و الضياء الالمع« :و فرموده» 1در آن است

نورخويش را بدان تمام و دينش  »ه دينه أتم نوره و أكمل ب« :و فرموده» 2درخشان است
  3.»را با آن كامل فرموده

دانسته نه نور و طبعاً از سراج نبوت » سراج«البتّه مخفي نماند كه قرآن، پيامبر را 
شود، بدين سبب قرآن نفرموده ما پيامبر را نازل  نور قرآن ساطع مي اكرم  پيامب ر

رستاديم و اگر در آية مذكور، أئمه منظور بودند، فرمايد ما پيامبر را ف ايم بلكه مي كرده
عالوه بر . كرد استعمال نمي» نازل كرديم=  انزلنا«فرمود، آنها را فرستاديم و فعل  مي

خواهد بود ولي چنانكه » نور«به مراتب اولي،  اكرم  باشد، پيامبر» نور«اين اگر امام 
و به آن عطف كرده و معنايش اين بينيم آية شريفه، پيامبر را در كنار نور آورده  مي

  .است كه پيامبر يك چيز و نور چيزي ديگر است
بنا به نقل كليني، حسن بن محبوب، مدعي است كه أبان بن تغلب گفته است  - 4

 :بر ماهي، پرسيدم :پرسيدم كرة زمين بر چه قرار دارد؟ فرمود كه از امام صادق
بر  :دم آب بر چه قرار دارد؟ فرمودبر آب، پرسي :ماهي بر چه قرار دارد؟ فرمود

 :پرسيدم! اندام بر شاخ گاوي لطيف :صخره بر چه قرار دارد؟ فرمود :اي، پرسيدم صخره
 :خاك بر چه قرار دارد؟ فرمود :بر خاك نمناك، پرسيدم :گاو بر چه قرار دارد؟ فرمود

  4!!هيهات كه در اينجا دانش دانشوران گم گشته است
حسن بن «كافي را كه دربارة بادهاست، همين جناب روضة  63همچنين حديث 

روضة كافي روايت كرده امام  313نقل كرده است وي همچنين در حديث » محبوب
  !!در برابر يزيد به غالمي و بندگي خود اقرار كرده است سجاد

                                                           
 .110البالغه، خطبه  نهج -1
 .2البالغه، خطبه  نهج -2
 .183البالغه، خطبه  نهج -3
 .55روضه كافي، حديث  -4
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اصول كافي، مدعي است كه امام  82حسن بن محبوب در حديث چهارم باب  - 5
  دربارة آية  صادق
 t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ≈oΨ÷s?#u™ |=≈tGÅ3ø9$# …çμtΡθè=÷Gtƒ ¨,ym ÿ⎯ÏμÏ?uρŸξÏ? y7Í×̄≈s9'ρé& tβθãΖÏΒ÷σãƒ ⎯ÏμÎ/   

  )۱۲۱/ البقره (  
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 اب ايمان ميمنظور ازكساني كه به كت :فرموده

شود كه مقصود آيه آن است كه  با توجه به آيات قبل و بعد از اين آيه، واضح مي
 –كتاب  اهلحتّي از  –اگر يهود و نصاري به قرآن ايمان نياورند، البتّه هستند كساني 
آن را  كنند و حقّانيت كه با تأمل و تدبر چنانكه شايسته است، كتاب را تالوت مي

  .آورند يابند و به آن ايمان مي درمي
باشند، در صورتي كه اين معني به  ، منظور فقط ائمه مي»كافي«اما به قول روات 

بينيم چه در  وضوح تمام مخالف مشهور ومخالف قرآن كريم است، زيرا اوالً ما مي
ه هزاران نفر زمان گذشته و چه در زمان حال ايمان به قرآن منحصر به ائمه نيست بلك

اند و برخي بر آن تفسير  قرآن را با تدبر و تأمل قرائت كرده و به آن ايمان آورده
كتابرا ذكر و از آنان  اهلثانياً خدا در قرآن در بسياري از آيات، شماري از . اند نوشته

   :از آن جمله فرموده است. اند تمجيدكرده كه به قرآن ايمان آورده
 ¨βÎ)uρ ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# ⎯yϑ s9 ß⎯ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝä3ö‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& öΝÍκös9Î) 

t⎦⎫Ïè Ï±≈ yz ¬!    ) ۱۹۹/ آل عمران(  
كتاب با فروتني در برابر خدا، به آنچه بر شما و آنچه بر آنان  اهلهمانا برخي از «

  .»آورند نازل گرديده ايمان مي
   :فرمايد و دربارة يهود مي

                                                           
اما مجلسي چنين حديثي را صحيح . اين حديث را نپذيرفته و صحيح ندانسته است استاد بهبودي -1

 !شمرده است
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 ⎯Å3≈ ©9 tβθ ã‚Å™≡§9$# ’Îû ÉΟù= Ïè ø9$# öΝåκ÷]ÏΒ tβθãΨ ÏΒ÷σçRùQ$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& 

⎯ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4   ) ۱۶۲/ النساء(  
استواران در دانش و مؤمنان ايشان، بدانچه بر تو و بدانچه ] از ميان ايشان،[ليكن «

  .»آورند پيش از تو نازل گرديده، ايمان مي
   :فرمايد و دربارة نصاري مي

 #sŒÎ)uρ (#θ ãèÏϑ y™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ts? óΟßγ uΖãŠôã r& âÙ‹Ïs? š∅ÏΒ ÆìøΒ¤$!$# $£ϑÏΒ 

(#θ èùztä z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# ( tβθä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ $ ¨ΨtΒ#u™ $ uΖö; çG ø.$$ sù yìtΒ t⎦⎪Ï‰Îγ≈¤±9$#   ) ۸۳/ املائده(  
بيني كه چشمانشان بر اثر  كه به اين پيامبر نازل شده، بشنوند، ميو چون آنچه را «

گويند پروردگارا ايمان آورديم  شود و مي اند از اشك لبريز مي آنچه از حقّ شناخته
  .»پس ما را با گواهان بنويس

اين آيات را به ياد داشته و هرگز چنين سخني نگفته  گوييم امام صادق ما مي
  1.اند ن حضرت تهمت زدهبلكه دروغگويان به آ

اصول كافي به نقل  83بنا به نقل كليني، حسن بن محبوب در حديث اول باب  - 6
پس از تالوت آية  اكرم  پيامبر  :گويد مي 2غالي ضعيف» جابر بن يزيد جعفي«از 
پس از من از جانب خدا اماماني از خاندانم در ميان  :فرمود» اسراء«سورة مكي  71

شان قرار  ند و مورد تكذيب مردم و ستم امام كفر و گمراهي و پيروانكن مردم قيام مي

                                                           
او را توثيق نكرده و بسيار مضطرب » نجاشي«نقل كرده كه » ابوولّاد«ابن محبوب اين روايت را از  -1

چنين اما مجلسي . استاد بهبودي نيز اين حديث را نپذيرفته و صحيح ندانسته است. دانسته است
 !حديثي را صحيح شمرده است

دانند، نجاشي او را مختلط و دروغگو  از غالة است و علماي فريقين او را ضعيف مي» جابر« -2
وي هرگز نزد من «: آمده است امام صادق فرموده) 169ص (شمارد و چنانكه در رجال كشي مي

احاديث بسياري به او منسوب  ولي در كتب روايي،» ام نيامده و او را جز يك بار نزد پدرم نديده
البطالن  برخي از احاديث وي واضح!! نقل كرده است –عليهما السالم  –است كه از قول صادقين 

 ).171رجال كشّي، ص (است، از آن جمله حديثي است كه جبرئيل بن احمد از او نقل كرده است 
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گيرند، هر كه با ايشان دوستي و از آنان پيروي كند، از من و با من است و در  مي

آخرت مرا ديدار خواهد كرد و هر كه به ايشان ستم وآنان را تكذيب كند از من و با 
اي  كه دروغگويي روات را آشكار كنيم، آيهبراي اين! 1من نخواهد بود و من از او بيزارم

   :آوريم كه در حديث ناقص نقل شده به صورت كامل در اينجا مي
 tΠöθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô⎯yϑ sù u’ ÎAρ é& …çμ t7≈ tFÅ2 ⎯Ïμ ÏΨŠÏϑu‹Î/ šÍ×̄≈s9'ρé'sù 

tβρ â™tø)tƒ óΟßγ t7≈ tG Å2 Ÿω uρ tβθßϑ n= ôàãƒ Wξ‹ÏFsù   )۷۱/ ء االسرا(  
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
  .»خرما ستم نخواهند شد

عمال در اين آيه، مقصود از امام، نامه و پروندة ا »فمن أوتی كتابه«به قرينة جملة 
نيز قرينة ديگري بر همين معناست، چنانكه در سورة يس  »يقرؤون كتاهبم«است، جملة 

   :نيز فرموده 12آية 
 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ Ì©÷∏çΡ 4† tAöθ yϑ ø9$# Ü=çG ò6tΡuρ $ tΒ (#θãΒ £‰s% öΝèδt≈rO#u™uρ 4 ¨≅ä.uρ >™ó©x« çμ≈uΖøŠ|Áômr& 

þ’ Îû 5Θ$ tΒÎ) &⎦⎫Î7•Β   ) ۱۲/ یس(  
بعدي [اند و آثار  كنيم و آنچه را كه پيش فرستاده گان را زنده ميهمانا ما خود مرد«

ابهام به شمارش  نويسيم و همه چيز را در مكتوبي روشن و بي ايشان را مي] اعمال
  .»ايم آورده

آري به پروندة عمل انسان كه جلوي اوست و همچنين به مكتوب و كتاب نيز 
   :شود چنانكه خداوند فرموده  گفته مي» امام«

 ⎯ÏΒ uρ ⎯Ï& Î#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #©y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î) ºπ yϑ ômu‘ uρ 4     ) ۱۲/ االحقاف  – ۱۷/ هود(  
  .»پيش از قرآن، كتاب موسي پيشوا و رحمت خدا بوده است«

                                                           
مجلسي چنين حديثي را صحيح  اما. استاد بهبودي اين حديث را نپذيرفته و صحيح ندانسته است -1

 !!شمرده است
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همانا من =  أن الكتاب الذی انزل اليه امامی... انی أشهد « :حضرت امير نيز فرموده
و » 1نازل شده، امام و پيشواي من است) محمد(= كتابي كه بر او ... دهم  گواهي مي

كاهنم أئمة الكتاب  :فرمايد به كساني كه قرآن را امام خويش نگرفته اعتراض كرده و مي
اند و كتاب خدا امامشان  گويي كه ايشان پيشوايان كتاب خداي » و ليس الكتاب امامهم

قد أمكن « :فرمايد و از كسي كه قرآن را امام خويش گرفته تمجيد نموده و مي» 2نيست
عنان خويش را به كتاب خدا  » الكتاب من زمامه, فهو قائده و إمامه, حيل حيث حل ثقله

سپرده و كتاب راهبر و پيشواي اوست و هر جا كه بار قرآن فرود آيد، او نيز فرود 
  3.»آيد

مكّي و آية مورد نظر دربارة قيامت و نامة » اسراء«اينك بايد توجه كنيم كه سورة 
اما ضعفا و كذّابين آيه را . ندارد عمال است و هيچ ارتباطي به أئمة پس از پيامبرا

اند و كليني مرويات اينگونه  ناقص نقل كرده و به دروغ آن را به امامت نسبت داده
  !افراد را در كتابش گرد آورده است

 :فرموده مدعي است كه امام سجاد» حسن بن محبوب«بنا به نقل كليني،  - 7
مردي نزد اميرالمؤمنين آمد و گفت اگر تو دانشمندي مرا از مردم و شبه مردم و 

 امام حسين. پاسخ او را بگو :نسناس آگاه ساز، حضرت علي به امام حسين فرمود
   :مردم ماييم و بدين سبب خداوند در قرآن فرموده :فرمود
 ¢ΟèO (#θ àÒ‹Ïùr& ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$̈Ψ9$#   )4)۱۹۹/  البقره  

                                                           
 .دعاؤه بعد تسليم الصالةالصحيفة العلويه،  -1
 .147البالغه، خطبه  نهج -2
 .87البالغه، خطبه  نهج -3
به » عرفات«بزرگان مغرور و متكبر قريش هنگام بازگشت به مكّه، از راه اصلي كه از  -4

پيمودند تا از مردم متمايز  رفتند و راهي ديگر را مي گذرد، نمي مي» مني«و سپس از » مشعرالحرام«
چنانكه مالحظه . گردند فرمايد از همان راهي بازگرديد كه عموم مردم بازمي باشند، لذا آيه شريفه مي
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  .»گردند سپس از جايي باز گرديد كه مردم بازمي«
  .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
 ⎯yϑ sù ©Í_ yè Î6 s? …çμ ¯ΡÎ* sù ©Íh_ ÏΒ (   ) ۳۶/ ابراهیم(  
  .»مانا او از من استهر كه مرا پيروي كند، ه«

و با دست خود به گروهي از مردم اشاره كرد ] اند مردم[انبوه بزرگ » نسناس«اما 
  سپس اين آية را خواند 

 ÷βÎ) öΝèδ ω Î) ÄΝ≈ yè÷ΡF{$% x. ( ö≅ t/ öΝèδ ‘≅|Ê r& ¸ξ‹Î6 y™   ) 1)۴۴/ الفرقان  
  .»ترند آنان جز مانند چارپايان نيستند بلكه ايشان گمراه«

بيت  اهل، »مردم= ناس «شود بنا به اين حديث، مقصود از  الحظه ميچنانكه م
اينك ! »مردم ماييم=  نحن الناس« :فرموده از اين رو امام حسين. پيامبر است

سورة نحل  61سورة آل عمران و  14سورة بقره و آية  243و  24پرسيم آيا در آية  مي
آيا راوي ! بيت است؟ اهل» ناس«د از سورة انبياء و دهها آيه مشابه آنها، مقصو 1و آية 

  !حديث فهميده كه چه بافته است؟
پيروان و  –سالم اهللا عليه  –آيا ممكن است امام فداكار حضرت سيدالشّهداء 

مشكل ديگر آن است كه اين حديث غيرشيعيان ! بداند؟» شبه مردم«دوستداران خود را 
  .شهاد كرده استاست» فرقان«سورة  44دانسته و به آية » نسناس«را 

» تر از چارپا گمراه«اما الزم است بدانيم كه أوالً قرآن كريم همة افراد غيرمسلمان را 
توان دريافت كه قرآن  نشمرده بلكه با مالحظة آيات قبل از آية منظور، به سادگي مي

شنوند و پيامبر و آيينش را به تمسخر  نامسلماناني را گفته كه سخن گوينده را نمي
                                                                                                                                                

حتّي مجلسي نيز . كنيد آيه درباره مراسم حج است و هيچ اختصاصي به اهل بيت پيامبر ندارد مي
 .، اهل بيت پيامبر باشد»ناس«اين آيه مقصود از  اقرار كرده كه بعيد است در

 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  – 339روضه كافي، حديث  -1
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دليل و متعصبانه بر كيش خويش پافشاري نموده و فقط از هواي نفسشان  ه و بيگرفت
اما حديث مذكور همة غيرشيعيان را . كنند تبعيت كرده و از عقل و منطق پيروي نمي

  .به يك چوب رانده است
اش به مالك اشتر بفرمايد كه   در نامه ثانياً چگونه ممكن است حضرت علي

تو و يا همنوع تو هستند، اما پسربزرگوارش بگويد شيعيان ما، شبه مردم يا برادر ديني 
ابن «آيا ! آيا ممكن است امام اين اندازه متكبر باشد؟! اند؟ مردم و غيرشيعيان نسناس

  بوده است؟ كه اين روايت را نقل كرده دوستدار حضرت سيدالشهداء» محبوب
مدعي است كه » 1بن عميرهسيف «بنا به نقل كليني، ابن محبوب به نقل از  - 8

$! هر كه سورة  :فرمود امام باقر ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$#   به صداي رسا و
بلند بخوانَد مانند كسي است كه در راه خدا شمشير زده و هر كه آن را آهسته و 
ناآشكار بخواند چونان كسي است كه در راه خدا، در خون خود بغلطد و هر كه 

  2!ده بار اين سوره را بخواند حدود هزار گناهش آمرزيده شود
اي براي تحمل مصائب و مشقّات در جهاد في سبيل  ، انگيزهاحاديثآيا با اينگونه 

چه ارمغان خوبي براي  احاديثو امثال او با اين قبيل » ابن محبوب«! ماند؟ اهللا باقي مي
جاي آنكه در سرما و گرما به ميدان جهاد اند، زيرا بنا به گفتة آنان به  مسلمين آورده

را به صداي آهسته » قدر«كنيم و يك بار سورة  بشتابيم، در منزل استراحت مي
  !!شويم؟ ثواب شهادت في سبيل اهللا را از خدا طلبكار مي خوانيم و  مي

را يك بار » قدر«از ديگر عجايب اين روايت آن است كه بنا به مفاد آن، اگر سورة 
بريم اما اگر آن را ده بار بخوانيم نه تنها ثوابش بيشتر  ثواب شهيد را ميبخوانيم 

                                                           
ما او را در . نقل كرده كه مورد لعن أئمه بوده است» سيف بن عميره«ابن محبوب اين حديث را از  -1

هاي  رد احاديثي كه درباره ثواب قرائت سورههمچنين در مو. ايم كتاب حاضر معرفي كرده 78صفحه 
 .به بعد كتاب حاضر 16قرآن جعل شده است، رجوع كنيد به صفحه 

 .6، حديث 621، ص )باب فضل القرآن(، 2اصول كافي، ج  -2
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بلكه فقط حدود هزار گناه از گناهانمان ) بار شهادت را ندارد  مثالً ثواب ده«شود  نمي

  !!كند را محو مي
مدعي است » عبداهللا بن سنان«به نقل از » حسن بن محبوب«بنا به نقل كليني،  - 9

همانا از جملة روزي و قوتي كه مردم بدان نياز دارند، و  :فرمود كه امام سجاد
عزّوجلّ  –گيري كرده است، دريايي است كه خداوند  خدا آن را مقدر فرموده و اندازه

همانا خدا مجاري حركت خورشيد و  :و فرمود!! ميان آسمان و زمين آفريده است –
و همة آنها را بر فلك مقدر نموده  گيري كرده ماه و ستارگان و كواكب را در آن اندازه

اي را گمارده كه هفتاد هزار فرشته همراه وي هستند و آنها فلك  و بر اين فلك فرشته
چرخند  چرخانند و با چرخش فلك، خورشيد و ماه و ستارگان و كواكب نيز مي را مي

شوند،  يروز برايشان مقدر فرموده، وارد م و در جايگاه و منازلي كه خداوند در شبانه
هاي  چون گناهان بندگان بسيار شود و خدا بخواهد آنان را با آيتي از آيات و نشانه

دهد كه فلكي را كه  خويش عتاب فرمايد به فرشتة مأمور بر اين فلك فرمان مي
مجاري خورشيد و ماه و ستارگان و كواكب بر آن است از جاي خود به درآورد، 

. كند كه فلك را از مجاري خود خارج سازند امر مي فرشته نيز به آن هفتاد هزار فرشته
آنان نيز چنين كنند و خورشيد در آن دريا افتد كه در فلك مذكور جريان  :و فرمود

و بدين ترتيب پرتو خورشيد محو گردد و رنگش دگرگون شود و  :و فرمود!! دارد
حد كه بدان  –بخواهد آيات خويش را بزرگتر سازد  –عزّوجلّ  –هرگاه خداوند 

اين  :خورشيد را در آن دريا فروپوشاند و فرمود –خواهد بندگانش را بترساند  مي
و چون  :و فرمود. كند با ماه نيز چنين مي :ماجرا به هنگام كسوف است و فرمود

بخواهد كه خورشيد را آشكار سازد و به مجراي خودش بازگرداند، به فرشتة مأمور 
گرداند و خورشيد به  بازگرداند، او نيز فلك را بازميفرمايد كه فلك را به مجرايش  مي

شود و  رنگ از آب خارج مي خورشيد با حالتي تيره :گردد و فرمود مجراي خود بازمي
جز كسي كه از شيعيان ما باشد  :فرمود فرمود ماه نيز چنين است، سپس امام سجاد
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 –نين شد به خداوند پس اگر چ!! كند هراسد و فزع نمي از اين دو آيت و نشانه نمي
  1.پناه برده و به سوي او بازگرديد –عزّوجلّ 

  !چنين سخني گفته باشد؟ دهد كه امام سجاد آيا كسي احتمال مي
مدعي است كه امام » عبداهللا بن سنان«بنا به نقل كليني، ابن محبوب به نقل از  -10
كه خدا شرّ را  خداوند خير را روز يكشنبه آفريد و سزاوار نيست :فرمود صادق

شنبه قوت  خدا روز يكشنبه و دوشنبه زمينها را آفريد و روز سه. پيش از خير بيافريند
و روزي آنها را آفريد و روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمانها را آفريد و روز جمعه قوت 

   :و روزي آنها را آفريد و اين است معناي كالم خداوند
 t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ $tΒuρ $yϑßγuΖ÷t/ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒr&   ) 2)۵۹/ الفرقان  
  .»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 
و قد «» بلسان العر«شود بلكه به قول مؤلّف  فقط در مورد روز عرفي استعمال نمي

 چنانكه علي» گاهي مراد از يوم مطلق زمان است » يراد باليوم, الوقت مطلقا
روزگار دو روز است، روزي به نفع تو و  » يوم لک و يوم عليک :الدهر يومان« :فرمايد مي

 » ان اليوم عمل و الحساب و غدا حساب و العمل« :فرمايد و مي» روزي به زيان توست
شود و  شود و فردا اعمال محاسبه مي و اعمال محاسبه نمي امروز امكان عمل هست

ديگر آنكه قبل و حين خلقت آسمان و زمين، شب و روز تحقّق . »امكان عمل نيست
از اين رو به . آيد نداشت بلكه شب و روز بر اثر گردش منظومة شمسي به وجود مي

ولي هفته كه هر يك دوره است، نه روزهاي معم» يوم«اتّفاق اكثر مفسرين، منظور از 
را در آية مذكور به معناي روز » يوم«اما راوي نادان اوالً ! بيست و چهار ساعت است

ثانياً چون تحت تأثير يهود بوده، خلقت چيزي را به روز شنبه كه روز ! عادي پنداشته
                                                           

 .اند اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  - 41روضه كافي، حديث  -1
و صحيح ندانسته است اما مجلسي چنين حديثي را صحيح  استاد بهبودي اين حديث را نپذيرفته -2

 !شمرده است
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چند شنبه خلق » مابينهما«ثالثاً فراموش كرده بگويد ! تعطيل يهود است، نسبت نداده
رابعاً به بسياري از آيات قرآن كه در آنها كلمة يوم آمده و از جمله آيات ! است شده
  .سورة معارج توجهي نداشته است 4سورة حج و  47

هايي بودند از مرويات حسن بن محبوب و الزم است يادآوري  نمونه احاديثاين 
روايت  و 166كافي و سه روايت باب  165باب مفتضح  احاديثكنم كه ده حديث از 

  .را او روايت كرده است 93اول باب 
» حسن بن محبوب«علماي ما،  –به اصطالح  –مخفي نماند كه به نظر گروهي از 

به عقيدة اينان اگر ! شوند شمرده مي» اجماع اصحاب«يكي از هجده نفري است كه از 
اگر  روايتي با سلسلة سند صحيح به يكي از اين افراد برسد، راوي پيش از ايشان حتي

فتأمل !! (شود متّصف به ضعف باشد، حديث مذكور صحيح و مقبول محسوب مي
  !اند بنگر كه عالم نمايان چه بر سر دين خدا آورده) جدا

ام ولي چون تا  با اينكه در اين كتاب قصد ورود بدين گونه مباحث را نداشته
ور اداي فرصت چنداني برايم نمانده است، لذا به منظ –جل و عال  –مالقات حق 

مطالبي را به اختصار در همين كتاب » اصحاب اجماع«وظيفه، دربارة مسألة ناموجه 
   :دارم عرضه مي

صحت و مقبوليت روايات «اند ادعاي  چنانكه برخي از علماي رجال نيز گفته
، فاقد وجاهت »اصحاب اجماع با فرض مجهوليت يا ضعف روات سابق بر ايشان

توان گفت، اين است كه آنان  چه دربارة اين روات موثوق مياست، زيرا حداكثر آن
المثل اگر  في. اند اند بلكه واقعاً آن را استماع كرده كالم منقول را از خود جعل نكرده

اين . گفت پيامبر چنين و چنان فرموده است شنيدم كه مي» عمرو«بگويد كه از » زيد«
از شارع نيست، بلكه  –األمر  و نفسدر واقع  –امر مثبت و ضامن صدور كالم منقول 

شنيده و خود آن » عمرو«سخن مذكور را از » زيد«حداكثر موجد اين اطمينان است كه 
، 322، 206رجال كشّي، چاپ كربالء، ص (» كشّي«كالم مرحوم . را جعل نكرده است

  .رساند نيز بيش از اين داللت ندارد و فقط موثوقيت آنان را مي) 466
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دعا كه اصحاب اجماع به سبب صداقت و دقّت و احتياطشان فقط از ثقات اما اين ا
همين  68و  19( ايم  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
وانستند ت اند عالوه بر اين نمي پنداشتهظاهري كسي را خورده و او را صادق و ثقه 

اعتماد آنان، در نقل حديث دچار سهو يا فراموشي نشده  يقين كنند كه آيا فرد مورد
  1.است

در » خوئي«كند و چنانكه آيت اهللا  تحقيق نيز خالف ادعاي مذكور را اثبات مي
 اجماع از اصحابتصريح كرده مواردي هست كه » معجم رجال الحديث«مقدمة 

كه از كبار اصحاب اجماع به شمار » زراره«از آن جمله . اند ضعفاء، حديث نقل كرده
حسن بن «و » حمادبن عيسي«و » حفصه سالم بن أبي«رود از فردي گمراه چون  مي

كه فردي ضعيف » عمر بن شمر«اند از  كه آن دو نيز در عداد اصحاب اجماع» محبوب
حسن «گروهي نيز ) 489ص (» كشي«ا به نقل بن... اند و هكذا  است حديث نقل كرده

ابن «. شمارند كند متّهم مي روايت مي» حمزه ابن أبي«را به سبب آنكه از » بن محبوب
حسن «نيز روايت » أحمد بن محمد بن عيسي أشعري«و ) استاد شيخ صدوق(» الوليد

  .پذيرفتند را نمي» بن محبوب
بدان سبب كه وي سماع را در نقل » يونس بن عبدالرّحمان«عالوه بر اين تضعيف 

توسط علماي قم » حسن بن محبوب«ونيز تحريم مرويات ! دانست حديث شرط نمي
و برخي » أبوبصير أسدي«و همچنين وجود اختالف درمورد اين هجده تن كه برخي 

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«

                                                           
هايي كه  اصرار ندارم بلكه با ذكر نمونه» ابن محبوب«اينجانب به هيچ وجه بر جاعل و دروغگوبودن  -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  ميغيرثقات نيز نقل 

 .ميان حديث او با سايرين تفاوت قائل شد
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اند، خود مثبت آن است كه در مورد مرويات افراد فوق نيز مانند تمامي  شمرده
توان براي منقوالت  روايات، بايد كلية اصول و شروط قبول حديث، احراز شود و نمي

  )فتأمل. (آنها امتياز خاصي قائل شد
عبداهللا بن «از » ابن محبوب«اين حديث را  :47يث نهم باب اينك بپردازيم به حد

» بداء«در هيچ چيز براي خدا  :فرموده گويد امام صادق نقل كرده كه مي» سنان
ده و خدا وآن امر در علم الهي موجود ب» بداء«حاصل نشد مگر آنكه پيش از حصول 

  !دانسته است آن را مي
تعارض ندارد ولي به نظر ما مؤيد مسألة اين حديث به هيچ وجه با تعاليم اسالم 

و تغيير دربارة » 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

اوند صادق است نه دربارةخد –كه فاقد علم مطلق و نامتناهي هستند  –غيرخدا 
آورند نيز هيچ ارتباطي به خدا ندارد و  مي» بداء«مثالهايي كه براي مسألة . الغيوب علّام

 132از آن جمله در حديث دهم باب . اند پيداست كه خود نيز در اين وادي حيران
بعد أبی جعفر, مامل يكن يعرف له كام بدا له فی  اهللا فی أبی حممد بد« :كافي آمده است

همچنان كه پس از مرگ  » اسامعيل ماكشف به عن حاله بعد مضی موسی
بداء حاصل شد و ] بن جعفر[باري خدا دربارة موسي ) پسر أرشد امام صادق(اسماعيل

حسن [ابوجعفر نيز براي خدا دربارة أبومحمد ] مرگ[حال او مكشوف گرديد، پس از 
و امام پرسيم انكشاف امامت حضرت كاظم  از كليني مي! »بداحاصل شد] عسكري

حسن عسكري چه ربطي به خداي متعال و چه ربطي به مسألة بدا دارد؟ بنا به ادعاي 
اي دوازده امام، از جمله امام  كافي آورده 183شما و بنا به روايات متعددي كه در باب 

اند و اگر مردم مدتي  كاظم و حضرت عسكري، از قبل مشخّص و منصوص بوده
اند و سپس اشتباهشان آشكار گرديده، هيچ  ت داشتهنسبت به دوتن ديگر گمان امام

  .ارتباطي به خدا و بدا ندارد
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. 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  نمونه

، او را نيز در همين 47وايات بعدي باب اين رو مناسب است كه پيش از پرداختن به ر
   :جا معرفي نمايم

او » ممقاني«اند، درحالي كه بنا به نقل  عبداهللا بن سنان را متأسفانه توثيق كرده
هر . هدي و هادي و رشيد بوده استمنصور ومدار خلفاي عباسي از جمله  هنخزا

هاي  خدمتي خوشداند كه تا كسي سرسپردگي خود را اثبات ننموده و  عاقلي مي
المال و  فراوان نكرده و اعتماد كامل خلفا را به دست نياورده باشد، مسؤوليت بيت

با اينكه أئمه در روايات متعدد، مردم را از ورود به . شود خزانة اموال، به او محول نمي
اند، اما اين مرد از  دستگاه حكومتي امويان و عباسيان و خدمت به آنان، نهي فرموده

ك طرف عمالً در خدمت خلفاي جور بوده و از طرف ديگر خود را از ارادتمندان ي
ور نگاه  كرده كه اختالف ميان مسلمين را شعله داده و رواياتي نقل مي أئمه نشان مي

  !دارد
اگر وي واقعاًَ به واليت أئمه قائل . از او روايات نامعقول غلوآميزي نقل شده است

شمرده و داراي معجزات و كرامات  نصوب من عنداهللا ميبوده و آنان را منصوص و م
دانسته، پس چرا تمام عمر را به خدمت خلفاي عباسي كه به نظر علماي شيعه  مي

افكني  اند، كمر بسته؟ يا اينكه با نقل اينگونه روايات قصد تفرقه غاصب مقام أئمه بوده
مذهب جبر است كه با و تضعيف مسلمين را داشته است؟ برخي از روايات او مؤيد 

در صفحات گذشته دو نمونه از منقوالت او را مالحظه . عقايد شيعه موافق نيست
   :كنيم در اينجا نيز چند نمونة ديگر از رواياتش را ذكر مي. 1ايد كرده
من برخي  :عرض كردم بنا به نقل كليني، وي مدعي است كه به امام صادق - 1

م كه اعمال نابخردانه و تندي و سبكسري از ايشان بين را مي] شيعيان[از اصحاب ما 
كساني را كه با ما ] برخي از[شوم و  زند، در نتيجه، به شدت غمگين مي سرمي

                                                           
 .كتاب حاضر 296و  295صفحه . ك. ر -1
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 :امام فرمود. بينم كنم و آنان را نيكو روش مي را مشاهده مي) غيرشيعيان(اند  مخالف
بگو همان مذهب و مسلك است ولي » روش«زيرا مقصود از » نيكو روش«مگو 

   :فرمايد مي –عزوجل  –، زيرا خداوند »نيكوسيما«
 öΝèδ$yϑ‹Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ãρ ô⎯ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9$# 4   ) ۲۹/ الفتح(  
  .»نشانة ايمان در رخسارشان، اثر سجده است«
بينم و بدين  او را نيكوسيما و با وقار مي :گفتم] من نيز چنانكه امام فرموده بود[

كه با تو هم [از اعمال نابخردانة يارانت  :امام فرمود. مشو سبب اندوهگين مي
 –تبارك و تعالي  –زيرا خداوند ! و از نيكويي سيماي مخالفانت اندوه مدار] اند مذهب

به ] مردم را[خواست آدم را بيافريند، دو طينت و سرشت آفريد، آنگاه  هنگامي كه مي
ه إذن من آفريده باشيد ب :فرمود» اصحاب يمين«دو قسمت تقسيم فرمود و به 

» اصحاب شمال«به . دويدند اي بودند كه مي آنان آفريده شدند و مانند ذره] بالفاصله[
اي بودند  آنان آفريده شدند و مانند ذره] بالفاصله[به إذن من آفريده باشيد  :نيز فرمود

به إذن  :سپردند، آنگاه خداوند بر ايشان آتشي افروخت و فرمود كه به آهستگي ره مي
بود، سپس  نخستين كسي كه وارد آتش شد، حضرت محمد. من وارد آتش شويد

آنگاه خداوند به . پيامبران اولوالعزم و اوصياي آنان و پيروانشان وارد آتش شدند
پروردگارا، آيا ما را  :آنان گفتند. به إذن من وارد آتش شويد :فرمود» اصحاب شمال«

» اصحاب يمين«خداوند به . ترتيب سرپيچي كردند و بدين! اي كه بسوزاني؟ آفريده
آتش بر آنها اثر نكرده و ] آنها خارج شدند اما[به إذن من از آتش برون آييد،  :فرمود

 :ديدند، گفتند] سالم[آنان را » اصحاب شمال«چون . آنان را مجروح نساخته بود
] يك بار ديگر[ببخشا و  بينيم، از ما درگذر و بر ما پروردگارا، ياران خويش را سالم مي

شما را بخشودم و از شما  :خداوند فرمود. شدن در آتش فرمان ده ما را به داخل
درگذشتم پس به آتش درآييد، اما هنگامي كه به آتش نزديك شدند و گرمي آتش به 

خداوند سه بار ايشان را به . ما تاب سوختن نداريم :ايشان رسيد، بازگشتند وگفتند
همچنين . [گشتند كرده و بازمي فرمان داد و آنان هر سه بار عصياندخول در آتش 
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مر فرمود و آنان هر سه بار اطاعت كرده اسه بار به دخول در آتش ] را» اصحاب يمين«
  .شدند خارج مي] سالمت از آتش[و به 

پس آنها . را از آن گل آفريد به إذن من گل شويد و آدم :سپس خدا به آنان فرمود
باشند ] عاصي[باشند، از آن دسته نگردند و آنها كه از آن گروه ] مطيع[ن دستة كه از اي

(= خلق يارانت ]سوء[و آنچه از اعمال نابخردانه و ! اين گروه در نيايند] در زمرة[
دارند و » اصحاب شمال«] گل[از آميختگي اندك است كه با ] ناشي[بيني  مي) شيعيان

از آميختگي اندكي است كه ] ناشي[بيني  لفانتان ميآنچه از وقار و نيكويي سيماي مخا
  1!!دارند» اصحاب يمين«] گل[با 

داللت بر جبر دارد و با عقايد شيعه سازگار » ابن سنان«واضح است كه اين قصة 
  .نيست
حوضي  :دربارة حوض بهشت پرسيدم، فرمود گويد از امام صادق وي مي - 2

 :آيا دوست داري آن را ببيني؟ عرض كردم ميان بصري تا صنعاء،] به مساحت[است 
برد، آنگاه پايش » مدينه«آن حضرت دستم را گرفت و مرا به خارج ! آري، فدايت شوم
هايش پيدا نبود مگر جايي كه در  كناره در اين هنگام رودي ديدم كه. را به زمين كوفت

در آنجا ايستاده  اي بود كه من و  امام مانند جزيره] اين جايگاه[آنجا ايستاده بودم، 
اي ديدم كه از يك سويش آبي سفيدتر و شفافتر از  رودخانه] در اين زمان. [بوديم

و از وسط اين رودخانه . برف و از ديگر سوف شيري سفيدتر از برف، روان بود
تر از ياقوت، جاري بود و من چيزي بهتر از شرابي كه ميان شير و  رنگ شرابي خوش

فدايت شوم، اين رود از كجا سرچشمه  :به امام عرض كردم. مآب روان بود، نديده بود
هايي هستند كه خداوند در كتابش  اينها چشمه :گيرد و در كجا جاري است؟ فرمود مي

اي از شير و  اي از آب و چشمه چشمه. از آنها ياد فرموده كه در بهشت قرار دارند
ديدم كه بر دو كنارة ] امدر اين هنگ. [تساي از شراب در اين رودخانه جاري ا چشمه

بسيار [اند وگيسوانشان بر رشان  اين رود درختي قرار دارد كه فرشتگان از آن آويزان
                                                           

 .2، حديث 11، ص 2اصول كافي، ج  -1
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در دستانشان ظروفي بود كه از نوع ظروف . من چيزي زيباتر از آنها نديدم] زيبا بود
گان امام به يكي از اين فرشت. دنيا نبود و من ظرفي بهتر و زيباتر از آنها نديده بودم

فرشته خم . به آن فرشته نگريستم. نزديك شد و با دست اشاره فرمود كه آب بياورد
فرشته آب برداشت و دستش را به . شد تا از نهر آب بردارد، درخت نيز با او خم شد

. سوي امام دراز كرد و آب را به امام داد، امام نيز آب را به من داد، از آن مايع نوشيدم
  .ام نخورده –داد  كه بوي مشك مي –ذتر از آن شربتي ماليمتر و لذي

فدايت شوم،  :به امام گفتم! به جام شربت نگريستم و در آن سه رنگ شربت ديدم
اين  :امام فرمود. دانستم كه وضع چنين است هرگز مانند امروز را نديده بودم و نمي

مي كه مؤمن همانا هنگا. كمترين چيزي است كه خداوند براي شيعيان ما فراهم فرموده
شود و از  در بوستانهاي آن مايل مي] به گردش[ميرد، روح او نزد اين نهر آمده و  مي

نوشد و هرگاه دشمن ما بميرد روح او به وادي برهوت رفته و در  مي] اينجا[شربت 
ماند و از زقّوم خورانده و از آب جوش آنجا نوشانيده  عذاب آنجا جاويدان مي

  1!آن وادي به خداوند پناه ببريد] دخول به[شود، پس از  مي
                                                           

ه (عشر  بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفّار، چاپ سنگي، الجزء الثّامن، باب الثّالث -1 باب فی األئمّ
م يسريون فی األرض من شاؤوا من اصحاهبم بالقدرة اهللا التی اعطاهم اهللا اصل حديث  –حديث سوم  )اهنّ

ثنا احلسن بن امحد عن سلمة عن احلسني بن علیّ جبله عن عبداهللا بن سنان قال :چنين است سألت ابا  :حدّ
قال . نعم جعلت فداک: صنعاء احتبّ ان تراه, قلت حوض ما بني برصی الی :لی عن احلوض فقال عبداهللا

تيه اال املوضع الذی انا  فأخذبيدی و اخرجنی الی ظهر املدينه ثمّ ضب رجله فنظرت إلی هنر جيری اليدرک حافّ
فيه قائم فإنه شبيه باجلزيرة فكنت أنا و هو وقوفا فنظرت إلی هنر جيری جانبه ماء أبيض من الثّلج و من جانبه 

الثّلج و فی وسله مخر أحسن من الياقوت فام رأيت شيئا احسن من تلک اخلمربني اللبن و  نأبيض م هذا لبن
جعلت فداک من أين خيرج هذا و جمراه, فقال هذه العيون التی ذكرها اهللا فی كتابه اهنار فی  :املاء, فقلت له

تيه عليهام شجر فهنّ حور اجلنّة, عني من ماء و عني من لبن و عني من مخر جتری فی هذا النّهر ور أيت حافّ
معلّقات برؤوسهن شعر ما رايت شيئا احسن منهنّ و بأيدهينّ آنية ما رأيت آنية احسن منها, ليست من آنية 
نيا فدنا من إحداهن فأومی بيده تسقيه, فنظرت اليها و قد مالت لتغرف من النهر فامل الشجر معها فاغرتفت  الدّ

منه و كانت رائحته رائحة أته فناولنی فرشبت فام رفاملت الشجرة معها ثم ناول يت رشابا كان ألني منه وال ألذّ
جعلت فداک ما رايت كاليوم قطّ و الكنت  :لوان من الرشاب فقلت لهأاملسک فنظرت فی الكأس فاذا فيه ثالثة 
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براي اصحاب خود چنين نكرد و بهشت را به ايشان ارائه  اكرم  گوييم پيامبر  مي
ديگر آنكه امام چرا اين معجزه را به عدة . ننمود و شربت بهشتي به آنها ننوشانيد

ر اين، بيشتري عرضه نفرمود تا آنها نيز هدايت شوند و قدر واليتش را بدانند؟ عالوه ب
  !بهشت پرسيده ولي امام انار بهشت را به او نشان داده است» حوض«سائل از 

روزي در ميدان  :گويد ، سعيد بن قيس همداني مي»عبداهللا بن سنان«بنا به نقل  - 3
دو ] خود و سپر نداشت و فقط زره و كاله[را ديدم كه  جنگ اميرالمؤمنين علي

] با شگفتي[سبم به جانب آن حضرت رفتم و با ا. به تن كرده بود] معمولي[جامة 
خطرناك با اين لباس [در اين موقعيت ] درست است كه[يا آاي اميرالمؤمنين  :گفتم

اي دو فرشتة  آري اي سعيد بن قيس، هر بنده :آن حضرت فرمود]. اي حاضر شده
ثال اين و ام[حافظ و نگاهدارنده دارد كه او را از سقوط از قلّة كوه يا افتادن در چاه 

] كنند و ديگر وي را حفظ نمي[كنند و چون قضاي الهي فرود آيد  حفظ مي] حوادث
  1!!كنند او را نسبت به همه چيز رها مي

خبر بوده و معناي  پيداست كه راوي از اعتقادات صحيح قرآني و اسالمي بي
و  دانسته، زيرا توكّل به هيچ وجه به معناي ترك و رفض اسباب درست توكّل را نمي

الزم به . عوامل طبيعي و معمولي كه به مشيت حق در اختيار بشر نهاده شد، نيست
اسباب  :اند، اول توضيح است كه وسائط و اسباب حصول مقصود در عالم بر دو قسم

و عواملي كه خدا بنا به مشيت خود در اختيار بشر نهاده و الزم است كه بشر آنها را 
تعالي  املي كه در اختيار بشر نبوده و فقط در اختيار حقّعلل و عو :دوم. به كار گيرد

  است و از محدودة علم و اختيار بشر بيرون است

                                                                                                                                                
ه اهللا لشيعتنا, إن املؤمن اذا توفّی صار :أری إن األمر هكذا فقال لی ت روحه الی هذا النّهر و هذا أقل ما أعدّ

نا إذا توفّی صارت روحه إلی وادی برهوت فأخلدت فی عذابه و  رغب فی رياضه و رشبت من رشابه و إنّ عدوّ
وم و اسقيت من محيمه فاستعيذوا باهللا من ذلک الوادی  !أطعمت من زقّ

ين حديث را ا» محمدباقر«هر دو  -9، حديث 59و  58، ص )باب فضل اليقين( 2اصول كافي، ج  -1
 !محسوب نموده است» حسن«اند، اما مجلسي آن را  صحيح ندانسته
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وظيفة مؤمن آن است كه نهايت سعي و تالش خود را در استفاده از وسائط و 
به عبارت ديگر . وسائل قسم اول به عمل آورد و سپس به ذات أقدس حق توكّل كند

الش و كوشش مؤمن در استفاده از اسباب و عوامل طبيعي و توكّل پس از انجام ت
ي و اهلاي براي ك شود و به هيچ وجه بهانه عادي كه در اختيار اوست، آغاز مي

در واقع عدم استفاده از . آسايي و اعمال متهورانه و نامعقول و نامعمول نيست تن
خداوند است،  وسائل عادي و طبيعي، نوعي كفران نعمت و ناسپاسي نسبت به سنن

فقط نكتة مهم آن است كه مسلمان در عين استفاده از اسباب و وسائل موجود، اعتماد 
تام و كامل به اسباب نداشته و تنها به آنها پشتگرم و متكي نيست و آنها را براي حفظ 

كند و تأثير آنها را منوط  خود يا حصول مقصود، علّت تامه و سبب كافي محسوب نمي
فرمايد كه آن  به همين سبب قرآن كريم نيز به پيامبر مي. داند متعال ميبه اذن حق 

حضرت ابتداء مشورت كند، يعني از كارها و سنن مفيدي كه به خواست خدا، بشر 
استفاده كند سپس دستور  مند شود، تواند براي حصول نتيجة بهتر، از آن بهره مي

رآن كريم، توكل پس از كوشش و در واقع از نظر ق) 159/ آل عمران (دهد مي» توكل«
. شود و جايگزين جهد و سعي انسان نيست، بلكه مكمل آن است تالش بنده آغاز مي

كه از أعلي درجات توكّل برخوردار بود، هم از  اكرم  به همين سبب پيامبر ) فتأمل(
. كرد و هم به آنها دلگرمي تام و تمام نداشت وسائل دنيوي كمال استفاده را مي

پوشيد و  دانند كه آن حضرت هم در جنگها زره مي لعين از سيرة پيامبر ميمطّ
داشت و  احتياطات الزم و دورانديشي و محاسبات معقول و مناسب را از نظر دور نمي

كرد و بهتر از  نيز در جنگها زره بر تن مي حضرت علي. كرد هم به خدا توكل مي
وكل به خداوند متعال و محافظت دانست كه اين كار به هيچ وجه با ت هر كس مي

  .فرشتگان از انسان، منافات ندارد
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نيز به مردي كه از آن حضرت پرسيد آيا پاي شترم را ببندم و به خدا  رسول خدا
پاي او را  :به خدا توكل نمايم؟ فرمود] فقط[توكل كنم يا آن را بدون بستن رها كنم و 

  1.توكّل كن] آنگاه[ببند و 
دانسته و با قرآن كريم و سيرة  ديث معناي درست توكّل را نميبه نظر ما راوي ح

  .داد نسبت نمي آشنا نبوده و الّا چنين حديثي را به اميرالمؤمنين پيامبر
اند و كليني  نقل كرده» عبداهللا بن سنان«ي كه امثال احاديثكنيد  چنانكه مالحظه مي

ر اعتقادات قرآني و اسالمي در كتابش گردآوري نموده، نه تنها مردم را در فهم بهت
  !شوند كنند بلكه مانع درك درست بوده و بيشتر سبب گمراهي مسلمين مي ياري نمي

عبداهللا بن سنان ) جلد اول اصول كافي 49حديث سوم باب (بنا به نقل كليني  - 4
] گاهي[خداوند امر فرموده و نخواسته و ] گاهي[ :مدعي است كه امام صادق فرمود

به شيطان امر فرمود كه به آدم سجده كند ولي ] چنانكه[ي امر نفرموده خواسته ول
كرد و آدم را  سجده مي] حضرت آدم را[خواست او  خواست كه سجده نكند و اگر مي

خواست،  از خوردن درخت نهي فرمود اما خواست كه از آن درخت بخورد و اگر نمي
  !خورد نمي

كافي است، در آنجا نيز راوي از  49متن اين حديث مشابه حديث چهارم باب 
گويد كه خداوند آدم و همسرش را از خوردن آن درخت نهي  مي قول امام رضا

حضرت ابراهيم را به ذبح فرزندش امر فرمود ... فرمود اما خوردنشان را خواست و 
  .الخ!!... ولي ذبحش را نخواست

                                                           
الدين سيوطي،  الجامع الصغير، جالل – 2517، حديث 576، ص 4سنن ترمذي، دارالكتب العلمية، ج  -1

احياء علوم  –كتابش نيز همين حديث را از بيهقي نقل كرده است ) باب القاف(، وي در 47، ص 1ج 
  .199، ص 4مام غزالي، ج الدين، ا

  : سروده است» مثنوي«مولوي نيز با اقتباس از همين حديث در دفتر اول 
ــد ــه آواز بلنـ ــر بـ  گفـــت پيغمبـ

  

 بـــا توكّـــل زانـــوي اشـــتر ببنـــد 
  

 شــنو»الكاسـب حبيـب اهللا«رمـز  
  

ــبب ك   ــل، در س ــلاز توكّ ــو اه  مش
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ن ادعا كه خدا نهي تفاوت ميان مشيت و عدم ممانعت كامالً واضح است و لذا اي
در . خواهد، به هيچ وجه صحيح نيست كند و نمي خواهد يا امر مي كند ولي مي مي

و همسرش، از شجرة ممنوعه نيز خداوند هم نهي فرمود و  مورد نهي حضرت آدم
خواست كه آن دو از درخت بخورند، اما در عين حال از آنها سلب اختيار  هم نمي

خواست آنها نهي  اين سخن كه خداي متعال مي. ع آنها نشدنكرد و با جبر و زور مان
دليل و افتراء بر ذات أقدس الهي و از گناهان كبيره است  الهي را نقض كنند، ادعاي بي

سبحان اهللا عام . توان دربارة هر بزهكاري ادعاكرد و إلّا اين گمان باطل راوي را مي
  .يصفون

حديث آشكار است زيرا خداوند به نيز اشتباه  در مورد ذبح حضرت ابراهيم
امر نفرمود و بنا به تصريح قرآن، حضرت  هيچ وجه به ذبح حضرت اسماعيل

را ذبح كرده است بلكه ديده  در رؤيا نديده بود كه حضرت اسماعيل ابراهيم
خواهد اسماعيل را ذبح كند و آنچه را كه پروردگار متعال به حضرت  بود كه مي

بود، تحقّق يافت و آن حضرت واقعاً قصد كرد و تصميم گرفت كه  اهللا نشان داده خليل
   :فرمايد فرزندش را ذبح كند، به همين سبب خداوند مي

 ÞΟŠÏδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø% £‰|¹ !$ tƒ ö™”9$#    ) ۱۰۵-۱۰۴/ الصافات(  
  .»اي ابراهيم به راستي رؤيا را راست نمودي«

  )فتأمل. (اند طابق و موافق يكديگر بودهيعني أمر و مشيت خداوند كامالً م
نمايد، معترف است  مجلسي نيز پس از ذكر اين حديث كه موافق مذهب جبر مي

. كه توجيه اينگونه اخبار بنا به اصول گروه عدليه خالي از اشكال و دشواري نيست
   :آوريم كند كه آن را در اينجا مي سپس حديثي ذكر مي

يا بن  :گفتم گويد به امام رضا ن بن خالد ميبنا به نقل شيخ صدوق، حسي
اعتقاد [ي كه از نياكان شما نقل شده ما را به احاديثرسول اهللا مردم به سبب اخبار و 

به من بگو آيا اخباري كه  :فرمود» ابن خالد«امام به . دهند يه نسبت ميبجبر و تش] به
اخباري كه در اين موضوع از  تشبيه از نياكانم نقل شده، بيشتر است يا] موافقت با[در 
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. اخباري كه در اين موضوع از پيامبر نقل شده بيشتر است :نقل گرديده؟ گفتم پيامبر
همانا  :گفتم!! بنابراين بايد بگويند كه پيامبر به جبر و تشبيه معتقد بوده است :فرمود
يت شده روا] به دروغ[را نفرموده بلكه از او  احاديثگويند پيامبر چيزي از آن  مي

را  احاديثپس بايددربارة نياكان من نيز بگويند آنان چيزي از آن  :فرمود. است
هر كه » ابن خالد«اي  :سپس فرمود. از آنها روايت شده است] به دروغ[اند بلكه  نگفته

. به جبر و تشبيه معتقد باشد، كافر و مشرك است و ما در دنيا و آخرت از او بيزاريم
ي دربارة احاديثاند، از قول ما  كه عظمت خداوند را كوچك شمردهغاله » ابن خالد«اي 

اند كه هر كس آنها را دوست بدارد ما را دشمن داشته وهر كه  جبر و تشبيه جعل كرده
به تحريف قرآن معتقد » عبداهللا بن سنان«. آنها را دشمن بدارد ما را دوست داشته است

  .نيز از اوست 165باب  23حديث . بود
  .مخالف تعاليم اسالم نيست -11و  10حديث  *
  .مجهول است -12حديث  *
  .مرسل است -13حديث  *
مرسل و متن آن مخالف قرآن كريم است، زيرا در اين حديث  -14حديث  *
أخرب حممدا بام كان منذ كانت الدنيا و بام يكون الی انقضاء الّدنيا و  ألإن اهللا « :گويد مي

محمد را از آنچه از ابتداي وجود دنيا  –عزوجل  –خداي  » أخربه باملحتوم من ذلک
بوده و از آنچه تا انقضاي دنيا خواهد بود و آنچه حتمي و شدني است خبر داده 

  :كند، از جمله آية در حالي كه دهها آية قرآن اين حديث را تكذيب مي! »است
 ¨βÎ) ©!$# …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ y]ø‹tó ø9$# ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $ tΒ uρ 

“Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& ßNθ ßϑ s? 4 
  )۳۴/ لقمان (  

همانا خداست كه علم به ساعت قيامت را داراست و باران فرو فرستد و آنچه در «
كرد و هيچ كس  داند كه فردا چه خواهد داند و هيچ كس نمي رحمهاست مي

  .»داند كه به كدام سرزمين خواهد مرد نمي
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نيز به همين آيه اشاره كرده و فرموده علم به امور مذكور در اين  حضرت امير
  )128البالغه، خطبة  نهج. (دانند آيه، مخصوص خداست و حتّي انبياء و اوصياء نمي

  آية  –دوم 
 !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (   ) ۹/ االحقاف(  
  .»دانم با من و با شما چه خواهد شد نمي«

   :فرمايد دربارة أمم قبل از اسالم، مي –سوم 
 Θöθs% 8yθçΡ 7Š$tãuρ yŠθßϑrOuρ ¡ š⎥⎪Ï%©!$#uρ .⎯ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝßγßϑn=÷ètƒ ωÎ) ª!$# 4   

  )۹/ ابراهیم (  
ان آمدند، جز خداي متعال قوم نوح و عاد و ثمود و كساني را كه پس از ايش«

  .»داند نمي
   :فرمايد دربارة اصحاب كهف به پيامبر مي –چهارم 
 ≅è% þ’ În1§‘ ãΝn= ÷ær& ΝÍκÌE£‰Ïè Î/   ) ۲۲/ الکهف(  
  .»بگو پروردگارم به تعداد ايشان داناتر است«

چه  »ما أدراک «و » داني نمي » ما تدری« :و آيات بسيار ديگري كه به پيامبر فرموده
  .و امثال آن» را آگاه كرد؟تو 

آيا راويان اين . چرا بايد دركتاب مسلماني، اخبار ناموافق با قرآن گردآوري شود
  .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  -15حديث  *
  .، ضعيف استدر سندش» علي بن ابراهيم«

  .به قول مجلسي ضعيف است -16حديث  *
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  ةباب فی أّنه الیکون شیء فی السماء و االرض إال بسبع -۴۸

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

اما احتماالً چون ترغيب خصال ! د، سند هر دو روايت را پذيرفته استغالي وجود دار
مذكور در حديث دوم با حديث اول، يكسان نيست، متن حديث دوم را در 

  .واهللا أعلم. ذكر نكرده است» الكافي صحيح«
توان  در قرآن كريم مي» أراد«و » قضي«ديگر آنكه از نحوة استعمال دو فعل 

حق متعال فرقي نيست، چنانكه يكجا » ارادة«و » قضاء«خدا ميان  دريافت كه در كتاب
  : فرمايد مي
 !#sŒÎ) yŠ#u‘ r& $ º↔ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çμ s9 ⎯ä. ãβθä3uŠsù   ) ۸۲/ یس(  
  .»باشد باش پس مي :گويد هرگاه چيزي را بخواهد مي«

   :فرمايد و در جاي ديگر مي
 #sŒÎ)uρ #©|Ós% #XöΔ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ …ã& s! ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù   ) ۱۱۷/ البقره(  
  .»باشد گويد باش پس مي وجود چيزي حكم كرده باشد مي[و چون به «

  ! الهي را دو چيز شمرده است» قضاي«و » اراده«در حالي كه اين دو روايت 

  ةو اإلراد ةباب املشیئ -٤٩

اين باب مشتمل بر شش حديث است كه آقاي بهبودي هيچ يك از آنها جز 
 4و  3را ضعيف،  5و  1مجلسي حديث . يث ششم را صحيح ندانسته استحد

  .را صحيح شمرده است 6راموثّق همطراز صحيح و حديث  2مجهول و حديث 
است كه » محمد بن سليمان الديلمي«از روات آن  يضعيف و يك -1حديث  *

در اينجا  اند، وي و پدرش هر دو غالي و كذّاب. 1ايم پيش از اين او را معرّفي كرده
                                                           

 .كتاب حاضر 82صفحه . ك. ر -1
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خفّاش  :فرمود وي مدعي است كه امام رضا :كنيم يكي از اكاذيب او را نقل مي
موش . زني بوده كه شوهرش را جادو كرد و خداوند او را به شكل خفّاش مسخ نمود

نيز گروهي از يهود است كه خداوند بر ايشان خشم گرفت و آنها را به شكل موش 
گفت و به آنها اخم  اء را تمسخر كرده و ناسزا ميپشه مردي بوده كه انبي. مسخ نمود

او را به شكل پشه مسخ نمود و شپش از پيكر است،  ألزد، خداوند  كرده و دست مي
اسرائيل شروع كرد به  همانا پيامبري مشغول نماز و عبادت بود كه يكي از نابخردان بني

ت شپش مسخ تمسخر وي و هنوز از جايش نجنبيده بود كه خداوند او را به صور
دادند و  اند كه به فرزندان انبياء دشنام مي اسرائيل بوده اما مارمولك گروهي از بني. نمود

و در [اما عنقاء . ورزيدند، خداوند آنها را به شكل مارمولك مسخ نمود به آنها كينه مي
كند و پناه  كسي را كه خدا بر او خشم گيرد مانند او مسخ مي] بعضي نسخ كالغ

  1!!م به خدا از خشم خدا و باليشبري مي
آري چنين ! چنين سخني گفته باشد؟ دهد كه امام رضا آيا كسي احتمال مي
متن حديث نيز معيوب است زيرا سائل معني . رانقل كرده 49فردي حديث اول باب 

گرفتن طول و عرض  تقدير اندازه :دهد پرسد، امام پاسخ مي گيري را مي تقدير و اندازه
كند، اما  در حالي كه پرواضح است كه خداوند روزي عباد راتقدير مي .چيزي است

  .روزي مردم طول و عرض ندارد و قس علي هذا
  .را مجلسي موثّق شمرده است -2حديث  *

                                                           
يل -1 د بن سليامن الدّ ضاعن حممّ اشا و  :أنه قال می, عن الرّ كان اخلفّاش امرأة سحرت زوجها فمسخها اهللا خفّ

ان الفأركان سبطا من اليهود, غضب اهللا عليهم فمسخهم فأرا و إن البعوض كان رجال يستهزی باألنبياء و 
ان  بعضوا و ان القملة هی من اجلسدو − عزوجل –يشتمهم و يكلح فی وجوههم و يصفق بيديه فمسخه اهللا 

ا نبيا كان يصلی فجاءه سفيه من سفهاء بنی ارسائيل فجعل هيزی به فام برح عن مكانه حتّی مسخه اهللا قملة و امّ
آ العنقاء  الوزغ فكان سبطاً من اسباط بنی ارسائيل يسبّون أوالد األنبياء و يبغضوهنم فمسخهم اهللا وزعا و امّ

، 16وسائل الشّيعه، ج ( !نعوذ باهللا من غضب اهللا و نقمتهفمن غضب اهللا عليه مسخه و جعله مثله ف] البقعاء[
اين حديث را مقايسه فرماييد با حديث صفحه ). 30105، حديث 385ابواب االطعمة المحرّمة، ص 

 .كتاب حاضر 333
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  1.ايم پيش از اين دربارة آن سخن گفته -3حديث  *
فتح بن يزيد «راوي نخست آن، . به قول مجلسي مجهول است -4حديث  *

متن آن نيز محلّ تأمل . كند وثوق نيست و از مجاهيل و ضفعاء نقل ميم» جرجاني
اما الزم است در اينجا . 2ايم است و ما در صفحات گذشته تا حدودي به آن پرداخته

اشاره كنيم چنانكه شيخ صدوق و مجلسي و علّامه سيدمحمد حسين طباطبائي 
شود و  خوانده مي» اهللا بيحذ« اند، در ميان اكثريت مسلمين، حضرت اسماعيل گفته

بودن حضرت اسماعيل است، اما در  قول غالب در ميان ايشان خصوصا شيعيان، ذبيح
! را ذبيح شمرده است كتاب است، حضرت اسحاق اهلاين روايت چنانكه عقيدة 

  .شود بودن حضرت اسماعيل استفاده مي از قرآن كريم نيز ذبيح
درست «توثيق نشده و » علي بن معبد«. به قول مجلسي ضعيف است - 5حديث  *

و يكي از كساني است كه روايت » واقفي«ايم،  چنانكه قبال گفته» بن أبي منصور
  3.شيردادن ابوطالب را نقل كرده است

محمد بن «با اينكه مرسل و سند آن ناقص است، يعني روات بين  -6حديث  *
و قائل به تحريف » زنطياحمد بن محمد بن أبي نصر ب«كه  –و راوي نخست » يحيي

متن ! اند؟ آن را صحيح دانسته» محمدباقر«مذكور نيستند، ليكن هر دو  -  4قرآن است
اين حديث با تفاوتي ناچيز، به عنوان روايت دوازدهم باب . اشكال است حديث بال

اند و مجلسي  آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«كافي تكرار شده و در آنجا هر دو  53
  .آن تصريح كرده استبه ضعف 

  

                                                           
 .كتاب حاضر 306صفحه . ك. ر -1
 .كتاب حاضر 307صفحه . ك. ر -2
 .همين كتاب 133و  132صفحه . ك. ر -3
 .همين كتاب 224فحه ص. ك. ر -4
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  باب االبتالء و االختبار -۵۰

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«اين باب داراي دو روايت است كه هر دو 
نيز بالاشكال و  احاديثمتن . دانسته است» حسن«اند، اما مجلسي هر دو را  ندانسته

  .خوب است

  و الّشقاء ةباب الّسعاد -۵۱

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«ر دو كه ه. اين باب متشكل از سه حديث است
بودن حديث اول معترف است اما آن را  اند، البته مجلسي با اينكه به مجهول ندانسته

وي حديث دوم را مرفوع و سوم را مجهول دانسته !! همطراز صحيح به شمار آورده
  .است
به  چنانكه گفتيم مجلسي اين حديث را مجهول دانسته ولي به نظر ما -1حديث  *

وي همان . در سند حديث، بايد ضعيف شمرده شود» محمد بن اسماعيل«سبب وجود 
يكي ديگر از راويان اين حديث . را روايت كرده است 46باب  5است كه حديث 

اگر در رواياتي كه از . راش استت ، فردي خرافي و حجت»ابوايوب منصور بن حازم«
كافي كه از  66روايت پانزدهم باب نقل شده و يا » بصائر الدرجات«او در كتاب 

شود كه وي از غاله بوده و اكثر  مرويات اوست، تأمل كنيم، به وضوح معلوم مي
اي از مرويات او  رواياتش خرافي است و قصد حجت تراشي داشته است، نمونه

نسبت داده و مدعي است كه آن حضرت  حديثي است كه به حضرت باقرالعلوم
پرده از  براي حضرت ابراهيم] خداوند[ :رة مباركة انعام فرمودسو 75دربارة آية 

آسمانها و زمين برداشت و آن حضرت آنها و آنچه در آنهاست و حتّي عرش و كسي 
نيز واقع شده  اكرم  و اين كار براي پيامبر !! را كه روي آن قرار دارد، مشاهده كرد؟
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اصول » كتاب فضل القرآن« 10 حديث!! 1و براي من نيز انجام گرفته است... است 
  .نيز از اوست 622ص  2كافي ج 

اطالع بوده، زيرا در سورة انعام  فرماييد راوي حديث از قرآن بي مالحظه مي
ديگر . وي ديدن عرش را به مفاد آيه افزوده استاي به عرش الهي نشده ولي را شارها

پنداشته و ادعا كرده  است قابل رؤيت »اليدركه األبصار«آنكه خداوند متعال را كه 
گوييم  ما مي!! اند؟ حضرت ابراهيم و پيامبر و امام، كسي را كه بر عرش قرار دارد، ديده

   :نيست زيرا اين حديث جز تهمت به حضرت باقرالعلوم
اوالً دليلي نداريم كه هر آيتي كه به پيامبري ارائه شده و يا هر معجزي كه به 

پيامبران نيز عيناً ارائه يا اعطاء شده است تا چه رسد به پيامبري اعطاء گرديده به ساير 
چنانكه پيش از اين نيز گفتيم دليلي نداريم كه اگر . امام كه فاقد مقام نبوت است

در گهواره سخن گفت يا مرده به دعايش زنده شده و به  المثل حضرت عيسي في
اند ويا  كرده چنين مينيز ... يافت، حضرت نوح و ابراهيم و موسي و  أبرس شفاء مي

شد، عصاي حضرت يونس يا حضرت هود  اژدها مي اهللا اگر عصاي حضرت كليم
را مشاهده  جبرئيل اكرم  شد و يا اگر رسول  يا حضرت يوسف نيز اژدها مي

و به معراج رفت، حضرت موسي و حضرت صالح و حضرت ) 14-6/ النجم (فرمود 
  ... .اند و هكذا ه معراج رفتهرا مشاهده كرده و ب شعيب نيز جبرئيل
چنانكه گفتيم به عرش الهي و كسي كه بر عرش قرار دارد، » أنعام«ثانياً در سورة 

در حالي . اشاره نشده، ولي راوي ديدن عرش و باقي قضايا را به مفاد آيه افزوده است

                                                           

ار, چاپ سنگی, اجلزء الثّانی  −١ رجات, حممد بن حسن صفّ ه عرض اهللا عليهم ملكوت (بصائر الدّ باب فی األئمّ
اموات و االرض كام عرض رسول اهللا ثنا عبداهللا بن حممد عن أبيه عن عبداهللا بن مغريه عن  −6حديث ) السّ حدّ

حيم القصري عن أ ≡ šÏ9: - عزوجل –قال سألته عن قول اهللا  بی جعفرمنصور بن حازم عن عبدالرّ x‹x.uρ 

ü“Ì çΡ zΟŠÏδ≡t ö/Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρ tβθä3u‹Ï9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΨÏ%θßϑø9 $#   ) كشف  :قال) 75/ االنعام
و روی .. .الساموات و االرض حتّی رآها و مافيها و حتّی رأی العرش و من عليها و فعل ذلک برسول اهللا 

 !و الاری صاحبكم اال و قد فعل به ذلک :ابوبصري و منصور
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در » استواي بر عرش«كه پرواضح است كه هم خدا قابل ديدن نيست و هم معناي 
خداي ليس كمثله شي، به معناي نشستن معمولي نيست، و چنانكه بسياري از مورد 

اند به معناي استيالء و چيرگي حقّ تعالي بر امور و تدبير قاهرانة جهان  مفسرين گفته
  1.است

كه در  2كافي است 66روايت پانزدهم باب » ابن حازم«هاي منقوالت  از ديگر نمونه
مر هدايت مردم، كاسته تا بتواند براي مسلمين حجتي آن از قدر و اهميت قرآن در ا

، در حديث مذكور مدعي است هنگامي كه به وي گفته شد پس از پيامبر!! 3بتراشد
من به قرآن نگريستم و ديدم  :حجت الهي بر مردم، قرآن كريم است، پاسخ داده

و [ريف مرجئي و قدري و حتّي زنديقي كه به آن ايمان ندارد، براي غلبه بر ح
پس دانستم كه قرآن جز با سرپرست و . كند به قرآن استناد مي] قبوالندن سخنش به او

قيم و  :به آنان گفتم. قيم حجت نيست وهر چه آن قيم بگويد حقّ و صحيح است
» ابن مسعود« :؟ گفتند]داند كه معناي واقعي قرآن را مي[سرپرست قرآن كيست 

آيا همة قرآن را  :گفتم. دانست مي» حذيفه«دانست،  مي» عمر«دانست،  مي
اش گفته شود، همة  ام كه درباره كسي را نيافته من جز علي . نه :دانستند؟ گفتند مي

باشد و اين بگويد ] مطرح[چيزي در ميان قوم ] سؤال از[هرگاه . دانست قرآن را مي
م، پس من دان من مي :بگويد) حضرت علي(دانم و اين  دانم و آن بگويد نمي نمي

  ... .قيم و سرپرست قرآن است گواهي مي دهم كه علي
                                                           

سوره اعراف و  54سوره بقره و آيه  29ذيل آيه » البيان مجمع«در اين مورد رجوع كنيد به تفسير  -1
) ره(تأليف شريف رضي» تلخيص البيان في مجازات القرآن«سوره يونس و نيز كتاب گرانقدر  3آيه 

فخر رازي ذيل همين » مفاتيح الغيب«سوره اعراف و تفسير  54جلد هشتم ذيل آيه » المنار«و تفسير 
از كتاب گرانقدر راهي به سوي وحدت : حل اختالف در شؤون توحيد«آيه و خصوصا به فصل 

 .اسالمي تأليف استاد مصطفي حسين طباطبائي
 .تنيز آمده اس» 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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پس از خود حجتي بر  همچنانكه رسول خدا :گويد در بخش دوم حديث نيز مي
نيز از دنيا نرفت مگر آنكه پس از خود حجتي باقي گذاشت و  جاي نهاد، علي

مام وي مدعي است كه ا. الخ... 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 نمي
   :زيرا

اوال قول او مخالف است با قرآن كريم كه فرموده پس از انبياء حجتي نيست 
و اگر ) 12 /و األحقاف  17/ هود (و تورات و قرآن را امام خوانده ) 165/ النساء (

  .تورات امام باشد قرآن كرمي به مراتب أولي، امام است
فعليكم بالقرآن من جعله « :ثانياً مخالف است با سخن خود آن حضرت كه فرموده

أمامه قاده إلی اجلنة و من جعله خلفه ساقه إلی النار و هو دليل علی خري سبيل و هو كتاب فيه 
در برابرِ خويش قرار ] براي پيروي[رآن، هر كه آن را بر شما باد بر ق=  ...تفصيل و بيان 

و از آن [دهد، قرآن او را به سوي بهشت رهبري كند و كسي كه آن را پشت سر نهد 
دهد كه آن كتابي است كه در آن تفصيل و بيان  او را به دوزخ سوق مي] پيروي نكند

فرموده قرآن در و مخالف است با قول پدر ارجمندش كه . »1آمده است] مطالب دين[
أنا حّجتک علی « :كند روز قيامت از مردم شكايت كرده و به پيشگاه خدا عرض مي

  2.»من حجت تو به همة بندگانت بودم »مجيع خلقک 
 :كه فرموده ثالثاً مخالف است با أقوال فراوان جد بزرگوارش حضرت علي

» پايان پذيرفت] دگانبر بن[با پيامبر ما، حجت خداوند  »حجته متت بنبينا حممد«
آنچه را كه  » فام ذلک القرآن عليه من صفته فائتم به« :و فرموده) 91البالغه، خطبة  نهج(

اقتدا ] و به آن[قرار ده ] خويش[تعالي تو را راهنمايي نموده، امام  قرآن از صفت حق

                                                           
 .، حديث سوم828، ص )ابواب قراءة القرآن، باب سوم(، 4الشّيعه، ج  وسائل -1
 .، حديث اول823، ص )ابواب قراءة القرآن، باب اول(، 4وسائل الشّيعه، ج  -2
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ريكي قرآن نوري است كه تا » نورا ليس معه ظلمة و هدی ملن ائتم به«). 91خطبة (» كن
خطبة (» و ابهام با آن نيست و ماية هدايت كسي است كه او را امام خود قرار دهد

خداوند قرآن را بر شما  »اختذ عليكم احلّجة « :و قرآن را حجت شمرده و فرموده) 198
قرآن حجت  » حجة اهللا علی خلقه« :و فرموده) 176و  86خطبة (» حجت گرفته است
 » حّجة اهللا علی األنبياء و األئّمه فحسب« :و نفرموده )183خطبة (» خدا بر خلق اوست

از كسي كه قرآن را امام  حضرت امير! ؟»قرآن فقط بر انبياء و أئمه حجت است
اند،  و از كساني كه قرآن را امام خود نگرفته) 87خطبة (خود قرار دهد تمجيد فرموده 

  1).147خطبه (شكوه فرموده 
قدر و اهميت قرآن كريم در هدايت مردم بكاهد در اين حديث، راوي خواسته از 

مرجئي و قدري و  :بودن كتاب الهي ترديد ايجاد كند، لذا گفته است  و در قابل فهم
ساير فرق منحرف و حتّي زنادقه براي اثبات مقصود خود، به قرآن استناد و تمسك 

ان نادرستي سخنش أما سخن او ادعايي ناحقّ و دليلي عليل است و ما در بي! كنند مي
   :گوييم مي

بايست ميان اماميه كه سخن امام را حجت  بود، مي اوالً اگر ادعايت درست مي
اند، از قبيل شيخي، اصولي،  دانند، اختالفي نباشد، اما آنان نيز صد فرقه شده مي

اخباري، عارف و ضد عرفان، موافق فلسفه و مخالف فلسفه، موافق قيام و انقالب قبل 
) ره(اهللا حاج آقا حسين قمي تز ظهور مهدي و مخالف قيام و انقالب، يكي مانند آيا

داند، ديگري مانند شيخ عبدالنّبي عراقي،  نماز جمعه را در زمان غيبت، واجب عيني مي
و ديگري آن را واجب تخييري !!! شمارد نماز جمعه را در غيبت امام، حرام مي

پس ! كنند ر يك با قول امام، بر خصم خود محاجه مياينان نيز ه... و هكذا !! گويد مي
  !خواهد خواهد، قول امام هم قيم مي همان طور كه به قول تو، قرآن قيم مي

   :آيا به آية :پرسيم مي» منصور«ثانياً از جناب 

                                                           
 .كتاب حاضر 293و  292رجوع كنيد به صفحه  در اين مورد -1
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 #x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1ttã ê⎥⎫Î7•Β   ) ۱۰۳/ النحل(  
  .»اين قرآن به زبان عربي واضح و روشن است«

   :و آية

 tβθä3tGÏ9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘É‹Ζßϑø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β   ) ۱۹۵- ۱۹۴/ الشعراء(  
  .»دهندگان باشي تا با زبان عربي روشن و واضح از بيم«

خوانده است، ايمان داري؟ ما اميدواريم » كتاب مبين«و آيات متعددي كه قرآن را 
توان  بگو اين چگونه كتاب مبيني است كه نميدر اين صورت . كه جوابت منفي نباشد

گويي  گويد؟ اين كه تو مي مقصودش را دريافت و هر كس دربارة مقاصد آن چيزي مي
است نه » كتاب مبهم«مصداق ! است نه لسان مبين» لسان غيرمبين«بهترين مصداق 

  !كتاب مبين
ايمان داري و آن را  اگر تو به قرآن ملتزمي و به آن :پرسيم مي» ابن حازم«ثالثاً از 

بيني و آن را  عيب و نقص را در قرآن مي هداني، چگونه است ك كتاب خداي متعال مي
بيني كه با  شماري؟ چرا عيب را در مخاطبين قرآن نمي براي هدايت مردم ناكافي مي

تحميل ردي خود به قرآن و عدم التزام به اصول و قواعد استنباط صحيح از كتاب خدا 
شوند؟ اگر من سخن  تفاده از قرآن و انواع مغالطات، باعث اختالف ميو با سوءاس

خود را از قول قرآن بگويم و تو سخن خود را از قول قرآن بگويي، دراين صورت 
ايم و  تقصير قرآن چيست كه من و تو قبل از مراجعه به قرآن تصميم خود را گرفته

م آن، كالم خدا را وسيله قرار ايم و سپس براي تثبيت و تحكي رأي خود را صادر كرده
  دهيم؟ مي

باطل بتوانند براي آراء باطل خويش واقعاً  اهلرابعاً ما به هيچ وجه قبول نداريم كه 
به قرآن استشهادكنند اما قبول داريم كه با مغالطه و طرق ناصحيح، به قرآن استناد واز 

آن نيست بلكه كنند كه در اين صورت ضعف و نقصاني در قر آن سوء استفاده مي
عيب، در كار مدعي است، و اال به نظر ما ممكن نيست به صورتي نامعيوب و كامالً 
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بر دو  منطقي و موجه و با درنظر گرفتن تمامي اصول صحيح تفسير، بتوان با قرآن
  .عقيدة متباين، استدالل و استناد كرد

ر فهم مقاصد قرآن كه خود يكي از قرائن بسيار مهم د –به نظر ما اگر سياق آيات 
كه  –و صدر و ذيل آيه و يا آيات قبل و بعد آية مورد نظر را مغفول نگذاريم  –است 

دليل موجه، عدول نكنيم و  و از معناي الفاظ بي –شود  اغلب عامدانه به آن توجه نمي
در عين حال در توضيح مفاهيم قرآن لسان قوم پيامبر را كه از استعاره و كنايه و ديگر 

ايع ادبي عاري نبوده، در نظر داشته باشيم و همچنين آيه را چنان تفسير كنيم كه يا صن
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 

مغفول نگذاريم و روايات غيرصحيح را در تفسير آيه دخالت ندهيم،  پس از آن را نيز
تواند در استنباط از  شود و هر كس نمي در اين صورت سوءاستفاده از قرآن ميسر نمي

نيز كسي را كه رأي  حضرت أمير. خواهد برسد اي كه مي قرآن، به هر نتيجه
خطبة (شمرده است » نما عالم«ا ندانسته بلكه اور» عالم«خويش را به قرآن تحميل كند، 

87.(  
و » ملّاصدرا«و » 1ابن عربي«و » ابن سينا«آري فالسفه و عرفا و صوفيه از قبيل 

اند و اصولي را كه در سطور باال گفتيم  با قرآن بازي كرده... بسياري از متكلّمين و 
نمل «سورة  88براي تحكيم رأي فلسفي خود به آية » ملّاصدرا«اند، مثال  رعايت نكرده

استناد كرده كه كامالً ناموجه است و حتّي  –كه مربوط به احوال قيامت است  –
اند كه در اين مورد، كارش ناموجه بوده است و يا  شماري از طرفدارنش اعتراف كرده

ةً  گيرد، از آية  در مورد اينكه وجود مطلق ساير مراتب وجود را فرا مي غِريَ ادِرُ صَ غَ الَ يُ
الَ  اوَ اهَ صَ ةً إِالَّ أَحْ بِريَ داند كه  سوءاستفاده كرده، اما هر كس كه با قرآن آشنا باشد مي كَ

                                                           
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  كريمه، تحميل نموده
 .»ائيمصطفي حسيني طباطب«تأليف ) به بعد 120
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آية شريفه ارتباطي به مقصود وي ندارد بلكه مربوط به پروندة اعمال، در روز رستاخيز 
   :فرمايد است و مي
  yìÅÊ ãρ uρ Ü=≈ tG Å3ø9$# “utIsù t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑ ø9$# t⎦⎫É)Ïô±ãΒ $ £ϑ ÏΒ ÏμŠ Ïù tβθä9θà)tƒuρ $oΨtGn=÷ƒuθ≈tƒ ÉΑ$tΒ 

#x‹≈ yδ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ ZοuÉó |¹ Ÿω uρ ¸οuÎ7x. Hω Î) $ yγ8|Á ômr& 4 (#ρ ß‰ỳ uρ uρ $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã 

#ZÅÑ% tn 3 Ÿω uρ ÞΟÎ= ôàtƒ y7 •/u‘ #Y‰tnr&   ) ۴۹/ الکهف(  
كه از آنچه  در ميان نهاده شود و بزهكاران را خواهي ديد] اعمال بندگان[و كتاب «

] كردار[واي بر ما اين چه كتابي است كه هيچ  :گويند اند و مي در آن است بيمناك
كم و  بي[اند  خرد و بزرگ را فرو ننهاده مگر آن را در شمار آورده و هر چه كرده

  .»حاضر يابند و پروردگارت بر هيچ كس ستم روا ندارد] كاست
آن استناد كرده كه بطالن اين كار آري، ملّاصدرا با حذف صدر و ذيل آيه، به 

  .روشن است
گويند قرآن قابل  خامساً ادعاي تو همان قول سست و باطل كساني است كه مي

را مورد سوء » نحل«سورة مباركة  44حتّي آية . فهم نيست مگر به كمك حديث
بر نازل شده كنند كه بنا به آية مذكور، أوالً قرآن بر پيام دهند و ادعا مي استفاده قرار مي

! »يابد شناسد و درمي قرآن را فقط مخاطبش مي » انام يعرف القرآن من خوطب به«و 
پس قرآن بدون قول پيغمبر و امام » تا براي مردم بيان كني »لتبّني للناس« :ثانياً فرموده

  !قابل فهم نيست و ما براي دريافت مقصود ايات بايد به بيان معصوم مراجعه كنيم
راهي به سوي «و برادر مفضال ما در كتاب ) 15فصل (تابشي از قرآن  ما در مقدمة
بطالن اين ادعا را به تفصيل بيان ) به بعد 150چاپ اول، صفحة (» وحدت اسالمي

   :شويم ايم و در اينجا نيز به اجمال، مطالبي را يادآور مي كرده
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ه قول خود را شما كه ادعا داريد قرآن بدون قول امام قابل فهم نيست چگون - 1
را بدون تفسير امام فهميديد و براي تحكيم كالم » نحل«سورة  44ازياد برديد و آية 

  1!خود بدان استناد كرديد؟
اند براي اطّالع از  بارها فرموده –عليهم السالم  –ايم ائمه  چنانكه بارها گفته - 2

دا موافق بودند، صحت و سقم روايات آنها را به قران عرضه بداريد، اگر با كتاب خ
كساني همچون شيخ مرتضي انصاري اين دسته از روايات را متواتر . بپذيريد و اال فال
از يك سو بگويد براي تشخيص صحت  اند، پس ممكن نيست امام معنوي شمرده

و عدم صحت روايات به قرآن مراجعه كنيد و از سوي ديگر بگويد قرآن بدون روايت 
ين مستلزم دور باطل است كه براي فهم معناي قرآن به روايت زيرا ا. قابل فهم نيست

  !و براي تشخيص درستي و نادرستي روايت به قرآن نامفهوم، مراجعه كنيم
در . دانيد كه روايات نيز با يكديگر تباين و تعارض دارند شما خود بهتر مي - 3

  نيم و آنها را با چه ميزاني بسنجيم؟كمورد آنها بايد چه 
 –عم از مؤمن و كافر ا –يات شريفة قرآن كريم خطاب به مردم آاز  بسياري - 4

مأمور بود كه آنها را به همان صورت بر مردم تالوت نمايد، در  اكرم  است و پيامبر 
 اهليا «و  »يا أهيا الذين آمنوا«و  »يا بنی آدم«و  »يا أهيا الناس«بسياري از آيات فرموده 

  .فهمند اند و آن را مي اب خدايپس مردم نيز مخاطب كت. »الكتاب
) 82/ النّساء (كنند  خداوند بندگان را عتاب فرموده كه چرا در قرآن تدبر نمي - 5

  .بود، عتاب الهي موجه نبود اگر قرآن براي غير امام، مفهوم و معلوم نمي
اگر قرآن براي غير امام، قابل فهم نيست پس چرا جنّيان قرآن را شنيدند و  - 6

آيا انسانِ اشرف ) 2و  1/ الجنّ (امام آن را فهميدند و به آن ايمان آوردند  بدون قول
  !مخلوقات، از جنّ كمتر است؟

                                                           
كتاب  322صفحه . ك. ر. ما در مورد معناي صحيح آيه مذكور در سطور آينده سخن خواهيم گفت -1

 .حاضر
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اگر قرآن براي غير امام، مفهوم نيست پس چرا قرآن فرموده اگر آيات خدا بر  - 7
  )2/ االنفال (شود؟  شود، ايمانشان افزوده مي) نفرموده تفسير و تبيين(مؤمنان تالوت 

آن  تاگر قرآن بدون تبيين امام قابل فهم نيست پس چرا كفّار قريش از اشاع - 8
گويي كنيد تا  به اين قرآن گوش مسپاريد و ياوه :گفتند در ميان مردم نگران بودند و مي

  .تواند بود كالم نامفهوم كه ماية نگراني نمي) 26/ فصلت (به گوش ديگران نرسد؟ 
اگر . با پيامبر و كتابش از هيچ كاري إباء نداشتندكفّار و مشركين براي مبارزه  - 9

قرآن مجيد، بدون توضيح و بيان پيامبر و امام قابلِ فهم نبود، قطعاً بهترين بهانه را در 
گويد كه مقصودش به درستي فهم  اختيار داشتند كه بگويند پيامبر سخناني مبهم مي

همچنين اين . رود اين انتظار نميشود و البتّه از فردي أمي و مكتب نرفته بيش از  نمي
توانستند به  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  مردم بگويند آيا نمي
ند توانست يا مي. اكثر مردم بلكه حتّي براي افراد فكور و دانشمند نيز معلوم نيست

بگويند كه كتاب 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 

كنيم و  در حالي كه در تاريخ و سيرة پيامبر، عكس اين مسأله را مالحظه مي. است
  .كتابش در شگفت بودندبينيم كه همگان از فصاحت و بالغت  مي

اگر قرآن فقط با قول پيامبر و امام قابل فهم است، قطعاً آنان وظيفه داشتند  -10
در غير اين صورت . مفاهيم آيات و تفسيرشان را بيان كنند و براي آيندگان بگذارند

پس چرا . ن بيهوده خواهد بود و اين امر از خداوند حكيم محتمل نيستآنزول قر
م به امر الهي چنين تفسيري از يكايك آيات، به صورتي كه صدورش پيامبر و اما

زيرا اهميت اين كار به اندازة ! ازناحية آنان قابل ترديد نباشد، از خود باقي نگذاشتند؟
شما  –نعوذ باهللا  –شايد . خود قرآن است و تنها راه انتفاع مردم از كتاب خداست

  .اند فة خود قصور ورزيدهمعتقديد كه پيامبر و امام در انجام وظي
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شمارند،  الصدور مي را ظنّي احاديثالصدور و  علماي ما به حق، قرآن را قطعي -11
الصدور غير قابل تقليد، به  پرسيم چگونه ممكن است كه فهم كتاب قطعي اكنون مي

  الصدور قابل جعل و تقليد، متّكي باشد؟ روايات غيرمتواتر ظني
توانيد  ه روايات، به نفع شما نيست، زيرا ديگر نميساختن فهم قرآن ب متّكي -12

جويند و  گروه خود تمسك مي احاديثساير فرق را ناحق بشماريد، زيرا آنان نيز به 
آيات قرآن را مطابق آن معني نموده يا در واقع آراء مقبول خود را به قرآن تحميل 

  . كنند مي
  !باءك تجر وبائي التجر؟

ادعاي شما مخالف است با آيات قرآن كه كتب آسماني را از همه مهمتر اينكه  -13
نور مظهر وضوح و روشني است و محتاج روشنگر نيست بلكه خود . نور دانسته است
قرآن خود را نيز نور ) 91/ االنعام  – 46و  44/ المائده (بخش است  تابنا و روشني
اين ادعا تنها مستند به ). 8/ التّغابن  – 157/ االعراف  – 15/ المائده (شمرده است 

است كه شما قولش را  استنباط ما از آيات قرآن نيست بلكه متّكي به كالم علي
النّور «اميرالمؤمنين قرآن را نور دانسته است و آن را . دانيد مبين و مفسر قرآن مي
ر نو» النور املبني«و ) 2خطبة (» نور تابنده و فروغ درخشنده »الساطع و الضياء الالمع

نورا «و ) 158خطبة (» نور مورد پيروي »النور املتقدی به«و ) 156خطبة (» آشكارگر
نوري كه تايكي  »نورا ليس معه ظلمة«و » نوري كه خاموشي نپذيرد »التطفأ مصابيحه

  .خوانده است) 198خطبة (» با آن نيست
الطة شما اما مغ. ايد سوءاستفاده كرده» نحل«سورة  44شما با مغالطه، از آية  -14

» تبيين«شكار است و فقط ممكن است ناآشنايان با قرآن را بفريبد و بپندارند كه لفظ آ
داند كه  صرفاً به معناي شرح و تفسير و توضيح است و الّا هر فرد آشنا با قرآن مي

بيش از يك معني دارد و يكي از معاني آن ضد اختفاء و كتمان است و در » تبيين«
و در آيات بسياري اين دو در مقابل هم ذكر شده است چنانكه  نشيند برابر آن مي

   :فرموده
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 Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# ô‰s% öΝà2 u™!$ y_ $ oΨä9θ ß™ u‘ Ú⎥ Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 #ZÏWŸ2 $£ϑÏiΒ öΝçFΨà2 

šχθ àøƒéB z⎯ÏΒ É=≈ tG Å6ø9$#   ) ۱۵/ املائده(  
سياري از آنچه را كه از كتاب، فرستادة ما نزد شما آمده است در حالي كه ب اهلاي «

  .»كند ايد، بيان مي داشته پنهان مي] آسماني[كتاب 
   :و نيز فرموده

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 3“y‰çλù; $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çμ≈̈Ψ̈t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈̄=9$# ∩⊇∈®∪ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ç/$ s? 

(#θ ßsn= ô¹r&uρ (#θ ãΖ̈ t/uρ šÍ×̄≈ s9'ρ é'sù ÛUθ è?r& öΝÍκö n= tæ 4 $ tΡr&uρ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm§9$# ) البقره /
۱۵۹ - ۱۶۰(  

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 م در كتاب بيان كردهآنكه براي مرد
براي [اصالح كرده و ] كار خود را[كنند مگر آنان كه توبه كنند و  آنان را لعن مي

  .»پذير و مهربانم بيان كنند، پس توبة اينان را بپذيرم كه من بسيار توبه] مردم
   :و نيز فرموده

 ŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çμ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çμ tΡθ ßϑ çGõ3s?   ) آل
  )۱۸۷/ عمران 

كتاب پيمان گرفت كه البتّه آن را براي مردم  اهلو ياد كن هنگامي را كه خداوند از «
  .»بيان كنيد و آن را كتمان نكنيد

را در مقابل كتمان نهاده و هم » تبيين«كنيد، در اين آيه هم  چنانكه مالحظه مي
كتاب دانسته و به امام و پيغمبر منحصر  اهلو ظاهركردن را وظيفة همة » تبيين«

  .نساخته است
باز هم ) كه نيست(فقط به معناي شرح و تفسير و توضيح باشد » تبيين«حتّي اگر 

را شود زيرا خدا در آيات متعدد فرموده كه ما اين كار  مقصود شما حاصل نمي
از جمله در سورة مباركة بقره . نياز به تبيين غير، ندارد» تبيين الهي«ايم و قطعاً  كرده
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 138و  118، 103و سورة آل عمران آيات  266و  242، 221، 219، 187، 118آيات 
  ... .و  61و  59، 58، 18و نور  115و توبه  89و  75و مائده  176و  26و نساء 

هاي  و دالئل بطالنش را مالحظه فرموديد، از تحفهآري، روايتي كه ذكر كرديم 
به مسلمانان است و چنين كسي با چنين اعتقاداتي اولين » منصور بن حازم«جناب 

حديث اين باب را نقل كرده كه مخالف مذهب شيعه، بلكه مخالف با عقل و قرآن 
لق گويد خدا بعضي را سعيد و بعضي را شقي خ است، زيرا قائل به جبر شده و مي
گويد اگر خدا كسي را شقي خلق كند و در قيامت  فرموده، در حالي كه عقل سليم مي

او را عذاب كند، اين كار ظلم است و خداوند رحيم حكيم ظالم نيست و در قرآن نيز 
ظلم را از خود نفي فرموده، بلكه سعادت و شقاوت كسبي است، انسان با كسب علم 

كند و با جهل و عمل فاسد، خود  د را فراهم ميو انجام عمل صالح، لوازم سعادت خو
را از زبان كفّار و » منصور بن حازم«قرآن كريم نيز، قول امثال . سازد را شقي مي

چنانكه ! كند كه ادعا دارند كفر و شقاوت ما با اراده و مشيت خداست مشركين نقل مي
   :فرموده
 tΑ$ s% uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# $tΒ $tΡô‰t6tã ⎯ÏΒ ⎯ÏμÏΡρßŠ ∅ÏΒ &™ó©x« ß⎯øtªΥ Iωuρ 

$ tΡäτ !$ t/#u™   ) ۳۵/ النحل(  
و چيزي را خواست ما و نياكانمان جز ا خدا مياگر  :اند گفتند آنان كه شرك ورزيده«

  .»پرستيديم نمي
   :و فرموده
 (#θä9$ s% uρ öθ s9 u™!$ x© ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# $ tΒ Νßγ≈ tΡô‰t7tã 3   ) ۲۰/ الّزخرف(  
  .»كرديم را عبادت نمي) فرشتگان(خواست ما آنان  و گفتند اگر خداوند رحمان مي«

اند كه  معلوم نيست كتابي كه اكثر راويانش افرادي فاسدالعقيده و ناآشنا با قرآن
دهند چگونه مورد  جبري مسلكان مخالف شيعه را اشاعه مي احاديثبرخي از آنها 

  !.دانند ن را براي دين و دنياي خود كافي ميتوجه و عالقة شيعه قرار گرفته است و آ
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مجلسي . اند آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«مرفوع است و هر دو  -2حديث  *
و هو « :كند كه قبل از آنكه براي توجيه اين حديث، بافندگي را آغاز نمايد، اعتراف مي

توجيه اين  »كلفات كثريةفی غاية الصعوبة و االشكال و تطبيقه علی مذهب العدليّه حيتاج إلی ت
حديث در نهايت صعوبت و دشواري است و تطبيق آن با مذهب گروه عدليه نيازمند 

عجيب است كه شيخ صدوق همين حديث را  :گويد سپس مي» تكلّفات بسيار است
» كافي«كند ولي برخالف  ذكر مي» توحيد«عيناً با همين سند به نقل از كليني در كتاب 

از توان پذيرش ] معصيت را اهلخدا، [و  »عهم إطاقة القبول منه و من«گويد  كه مي
معصيت  اهلخدا، [و » ومل يمنعهم إطاقة القبول منه« :، آورده است كه»!خويش بازداشت

ومل يقدروا أن « :گويد كه مي» كافي«و برخالف » از توان پذيرش خويش بازنداشت] را
نتوانستند حالتي تحصيل كنند كه آنان را ] معصيت اهل[و  » يأتوا حاال تنجيهم من عذابه

و إن قدروا أن يأتوا خالال ينجيهم عن « :، آورده است كه»!از عذاب خدا نجابت بخشد
توانستند خصائلي تحصيل كنند كه آنان را از عصيان خدا، نجابت  اگرچه مي »معصيته
  .»بخشد

ه ليوا« :گويد سپس مجلسي مي فق قواعد العدل, الأدری أن نسخته كانت هكذا أو غريّ
اين چنين بوده است يا ) صدوق(دانم نسخة او  نمي »ويشكل إحتامل هذا الظنّ فی مثله

اينكه خود او روايت را تغيير داده تا موافق قواعد عدل باشد، گرچه اين گمان دربارة 
والقول « :كند كه همچنين در خاتمة توجيهاتش اعتراف مي! »امثال او، مشكل است

  !»ظاهر اين روايت موافق عدل نيست » فق العدلبظاهره اليوا
بودن حديث، يكي از روات آن شعيب  عالوه بر مرفوع :گوييم، أوالً ما نيز مي

اند ولي اخباري كه از او نقل شده، موافق  عقرقوفي است كه متأسفانه او را توثيق كرده
از او روايت ) 375چاپ كربالء، ص (از جمله روايتي كه در رجال كشي . قرآن نيست
گويد امام كاظم علم  زيرا مي. ترديد كذب محض و مخالف قرآن كريم است شده، بي
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اظهار ترديد » كشي«حتّي ! غيب داشته و حتّي از وقت مرگ سايرين مطلع بوده است
  1).كه حقّ است يا باطل! (خدا به اين روايت داناتر است :گويد كرده و مي

   :خالف قرآن است كه فرمودهپرواضح است كه اينگونه ادعاها بر
 ٌبِري لِيمٌ خَ ُوتُ إِنَّ اهللاََّ عَ ضٍ متَ رِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْ ا تَدْ مَ ا وَ دً بُ غَ سِ ا تَكْ اذَ رِي نَفْسٌ مَّ ا تَدْ مَ   وَ

  )۳۴/ لقمان (
داند در كدام سرزمين  داند كه فردا چه خواهد كرد و هيچ كس نمي هيچ كس نمي«

  .»داناي آگاه استخواهد مرد، همانا خداست كه 
شود از اسرار مردم و زمان مرگشان  چگونه ممكن است امام كه به وي وحي نمي

رسيد، از زمان موت  با اينكه وحي به او مي مطلع باشد، در حالي كه رسول خدا
كه هر دو در سال چهارم » بئرمعونه«و » رجيع«چنانكه در ماجراي . كسي خبر نداشت

  2.بر را كشتند و آن حضرت خبر نداشتهجري واقع شد، اصحاب پيام
اينك كه با يكي از روات اين حديث آشنا شديم مناسب است كه به متن حديث 

متن حديث صريح رد جبر و نسبت ظلم به خداوند متعال است زيرا چنانكه . بپردازيم
توانند حالتي تحصيل كنند كه آنان را از  گفتيم مدعي است كه تعدادي از بندگان نمي

حال بايد از راوي يا از كليني بپرسيم خداوند چگونه كسي ! ب خدا نجات بخشدعذا
را كه خود از تحصيل حالي كه مستحق عذاب نباشد عاجز است، به عمل صالح يا به 

شود خداي  معلوم مي!!  فرمايد؟ توبه كه موجب نجات از عذاب است، تكليف مي
  !غير خداي قرآن كريم است» كافي«كتاب 
در سند » برقي«مجلسي آن را مجهول دانسته ولي به نظر ما وجود  3-3حديث  *

متن آن نيز صريح در جبر و مخالف تعاليم أئمه . حديث، سبب ضعف حديث است

                                                           
 .376رجال كشي، ص  -1
 .در اين مورد رجوع كنيد به كتب سيره از جمله سيره ابن هشام -2
ساقط شده  معلوم نيست كه حديث سوم از متن كافي. ذكر شده است 4در كافي اين روايت با شماره  -3

 .داده است 4يا اينكه اشتباهاً حديث سوم را شماره 
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زيرا روايت . اند است زيرا ترديد نيست كه آن بزرگواران با مسلك جبر موافق نبوده
سعيد و  :يعني» بالشقی يسلک«و نيز  »يسلک بالسعيد« :گويد سعادت مي اهلدربارة 

در اين صورت آنان انتخاب و اختياري ! شوند شقي به راه سعادت و شقاوت برده مي
آيا روايت اين حديث يا جناب كليني، جبر و اختيار را از يكديگر تمييز . ندارند
  !اند؟ اند و متوجه تضاد اين اخبار با قرآن كريم و تعاليم ائمه نبوده داده نمي

  خلیر و الشرباب ا -۵۲

سه گانة اين باب را صحيح ندانسته ولي  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 » ببن وه همعاوي«و  1ايم معرّفي كرده

  !!اين راوي كدام يك از آنهاست، اما مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده است
نعوذ باهللا من  –متن حديث نيز صريح در جبر و نسبت ظلم به خداي تعالي است 

د و قطعاً ساخته و پرداختة جبري مسلكان است زيرا خداي اين روايت مانن – هالضالل
همانا من آن خدايم كه معبودي جز من نيست، خلق را و  :گويد يك قلدر ستمگر مي

خواستم، جاري ساختم، پس واي بر  شرّ را آفريدم و شرّ را بر دو دست كسي كه مي
  !!كسي كه به دو دست او شرّ را اجرا نمودم

ي اين را مطلق گفته و مقيد نساخته، از اين رو جا» شرّ«اوالً خداي اين روايت 
را خلق نكند چرا آن را ايجاد كرد، مگر او حكيم  2سؤال است كه خدا كه قادر بود شر

  .و رؤوف نيست؟ زيرا محال است خداي حكيم رؤوف شرّ ايجاد كند
                                                           

 .كتاب حاضر 246صفحه . ك. ر -1
يا خيري كه برخي از شرور بر او عارض شود اما مجموعاً خير آن بيش از » غير شرّ«در اين سؤال  -2

شرور عارض بر آن باشد، منظور نيست زيرا چنين چيزي در مجموع خير است و وجودش بر 
 .مش ترجيح داردعد
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خواسته جاري  ثانياً اگر خدا شرّ را ايجاد كرد و آن را به دست كسي كه خود مي
 –گويد واي بر او؟ مگر خدا  ت مينمود، فرد مذكور چه تقصيري دارد كه خداي رواي

ايم خداي اينگونه روايات غير از خداي  چنانكه قبالً نيز گفته! ظالم است؟ –نعوذ باهللا 
نگارنده معتقد است كه خداوند تعالي موجِد شرّ نيست، از اين رو . قرآن كريم است

   :ام چنين سروده» گلشن قدس«در كتاب 
 منــــزه هســــت ذات پــــاك يــــزدان

  

ــم و   ــدوان ز ظل ــرّ ع ــور و زور و ش  ج
  

 شـماري  همان چيـزي كـه تـو شـر مـي     
  

ــاري      ــر ك ــا به ــر ج ــه ه ــافع ب ــود ن  ب
  

ـ همان چيزي 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 ــم  ه ــن س ــد در اي  باش
  

 مزاحم گشت چون خوردي تو يـك دم  
  

 خــدا نــي خلــق كــرد از بهــر خــوردن 
  

 !قاتلم من :د گوتو خود خوردي، به خو 
  

 خــدا ســم كــرده بهــر دفــع آفــات     
  

ــه آن ذات   ــده نســبت ب  مخــور آن را، م
  

ــزاران نفـــع مـــي  باشـــد در آتـــش هـ
  

ــاتش      ــوزاند ده ــو س ــر، چ ــد ش  بگوي
  

ــتن را  ــان خويشـ ــوزاندي دهـ ــو سـ  تـ
  

ــو شــرّ اســت خلــق ذوالمــنن را       مگ
  

 نه حق كشت و نه حق خورد و نه فرمود
  

 دتو كشـتي و تـو خـوردي و ز تـو بـو      
  

 ال رش فی أصل وجود األشياء و إنام عرض بالتزاحم
 نـــــدارد ذات موجـــــودات شـــــرّي

  

ــرّي     ــود ضـ ــش بنمـ ــزاحم عارضـ  تـ
  

ــاد    ــداد ايج ــالم اض ــن ع ــد اي ــو ش  چ
  

 بــه هــر جــا باشــد تنــازع، داد و فريــاد  
  

ــالص    ــود خ ــد ب ــز از ض ــر چي ــر ه  اگ
  

 نبــودي شــرّ و را، نــي بــود نــاقص     
  

ــي    ــرّي نم ــتش ش ــل خلق ــه اص ــود ب  ب
  

 شــرّ نمــود و نقــص بنمــود    تــزاحم 
  

 مقـــدر كـــرده زهـــر آيـــد ز ذونـــاب
  

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
  

 ز آبــشتــو خــوردي مســتي آوردي    
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 تـــو آوردي وجـــود شـــرّّ 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  مــده نســبت ب
  

ه گرچه شرور در عالم بوده و هست ولي تقديرش از حقّ، و بايد دانست ك
تحقّقش از خلق بوده از اين رو در دعاي جوشن كبير خطاب به خداوند، عرض 

ر اخلري و الرش« :شود مي و البتّه تقدير شرّ غير از » اي تقديركنندة خير و شر »يا مقدّ
ن را تقدير و مثالً خدا آتش و حرارت آ. تكوين و تحقّق بخشيدن به آن است

سوازند اما سوزاندن  بگذاري مي  گيري فرموده، آنچنانكه اگر بر دست يا لباس اندازه
لباس يا دست را كه نامطلوب است او نخواسته و به وجود نياورده بلكه خود بشر با 

تر عرض كنم وجود  روشن. سوزاند رساند و آن را مي احتياطي آتش را به لباس مي بي
نفسه شرّ نبود و  نيز في» نمرود«ير است، همچنين وجود خ حضرت ابراهيم

د و با اين  توانست هزاران كار خير انجام دهد ولي مزاحم حضرت ابراهيم مي
  .تزاحم شرّ ايجاد شد

 اهلتوان دريافت كه كليني  مي» كافي«به هر حال از وجود اينگونه روايات در 
و شگفتا كه كساني كه مدعي علم تحقيق نبوده و هر خبري را در كتابش آورده است 

كنند و بدين ترتيب عوام نيز  اند، مقلّد او شده و از او تمجيدهاي نابجا مي و تحقيق
  .خورند يفريب م

شمرده اما در واقع به سبب وجود » حسن«مجلسي اين حديث را  -2حديث  *
اب است و متن آن نيز خر. در سند آن، قابل اعتماد نيست» محمد بن حكيم«و » برقي«

  .مانند حديث قبلي داللت بر جبر دارد
» مفضّل بن عمر«مجلسي آن را مجهول شمرده ولي در واقع با وجود  -3حديث  *

و علي بن ابراهيم و محمد بن عيسي كه  1بوده و در شمار ضعفاست تكه از غال
                                                           

 .كتاب حاضر 141براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
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متن حديث نيز همچون دو حديث قبلي . اند، بايد ضعيف شمرده شود راوي خرافات
جالب است در پايان حديث دوم و سوم گفته شده كه واي بر . ضمن جبر استمت

چگونه اين طور و چگونه آن طور و با اتّكاء به عقل و فهم خود  :كسي كه بگويد
اند اما  شود كه خود متوجه عيب حديث بوده معلوم مي! منكر اين حديث شود

  !ديث بازدارنداند مخاطب را بترسانند و از چون و چرا در ح خواسته
در حالي كه قرآن كريم همواره مردم را به تفكّر و تأمل دعوت فرموده و هيچگاه از 

نه سخني را بپذيرند و اهالمردم نخواسته كه عقل و فهم خود را كنار بگذارند و ج
  ).36/ االسراء (حتّي فرموده غيرعالمانه از چيزي پيروي نكنيد 

  األمرین باب اجلرب و القدر و األمر بین -۵۳

اين باب مشتمل بر چهارده روايت است كه آقاي بهبودي فقط حديث پنجم را 
را  5صحيح دانسته و مجلسي فقط روايت چهاردهم را صحيح شمرده و حديث 

 1و حديث (!!) را مرسل همطراز صحيح 11و  9و حديث (!!) مجهول همطراز صحيح
را مرسل  13و  8و  7ول و را مجه 6و  4را ضعيف،  12و  10و  3و  2را مرفوع و 
  .گفته است
از جمله در حديث دوم از . اين باب همگي كامالً مخالف عقيدة جبر است احاديث

هر كه  »من زعم أن اخلري و الرش إليه فقد كذب علی اهللا« :آمده است قول امام صادق
ي در حال» به خداست بر خدا دروغ بسته است] منسوب[نيك و بد] اعمال[بپندارد كه 

ادعا كرده كه خدا  –عليهما السالم  –كه در باب قبلي از قول امام باقر و صادق 
  !!كنم فرموده من خود خالق خير و شرّم و به دست هر كس كه بخواهم آن را اجرا مي

به راستي اين اخبار ضد و ! آيا كليني به اين تضاد آشكار توجه نداشته است؟
آيا ! ا به هر دو عقيده داشته يا به هيچ كدام؟آي! نقيض را براي چه آورده است؟

اين اخبار ضد و نقيض را  –في المثل از ترس  –توان گفت كه ائمه بزرگوار  مي
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كنيم امام  ما كه باور نمي! اگر امام چنين باشد، ديگر چه توقّع از ديگران؟! اند؟ گفته
  .بزرگوار چنين كند

» سهل بن زياد«ه به سبب وجود البت. گويد مرفوع است مجلسي مي -1حديث  *
  .يافت بود، از ضعف نجات نمي كذّاب، حتّي اگر مرفوع نمي

  .اما متن آنها بالاشكال است. به قول مجلسي ضعيف است -3و  2حديث  *
  .مجهول است ولي متن آن مخالف قرآن نيست -4حديث  *
ته مجلسي آن را مجهول همطراز صحيح و آقاي بهبودي صحيح دانس -5حديث  *
  .متن آن اشكالي ندارد. است
  .مجهول است -6حديث  *
  !امام در اين حديث، مشكل سائل را حلّ نكرده است. مرسل است -7حديث  *
  .مرسل و متن آنها خوب است -9و  8حديث  *
است كه  تاز غال» صالح بن سهل«يكي از روات آن . ضعيف است -10حديث  *

و يا جاعل حديث بوده، جاي تعجب  دققائل به خدايي امام صا –نعوذ باهللا  –
  !است كه كليني از چنين افرادي حديث نقل كرده است

  .مرسل است ولي متن آن خوب است -11حديث  *
  .متن آن اشكالي ندارد. كافي است 49همان حديث ششم باب  -12حديث  *
  .مرسل است و متن آن اشكالي ندارد -13حديث  *
احمد «البتّه حديثي كه نام . ندانسته است بهبودي آن را صحيح -14حديث  *
هشام «راوي اول و دوم اين روايت، يعني . در سندش باشد، قابل اعتماد نيست» برقي

قرآني كه  :گويد اند كه مي نيز ناقالن آن حديث» علي بن الحكم«و » بن سالم
نين اما مجلسي حديث چ!!! 1بر پيامبر فرود آورد، هفده هزار آيه دارد جبرئيل

  !كساني را صحيح قلمداد كرده است

                                                           
 .همين كتاب 246صفحه . ك. ر -1
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» و األمر بين األمرين) تفويض(= الجبر و القدر «مخفي نماند رواياتي كه در باب 
اما . االمرين را واضح و معلوم نساخته است آمده، مجمل و مبهم است و كيفيت امر بين

  .بهتر است 52و  51آن از روايات باب  احاديثبه هر حال 

  ةاعباب االستط -۵۴

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  *
  .متن حديث اشكالي ندارد. ضعيف است» حسن بن محمد«دانسته و به واسطة 

علي بن «غاله است و به واسطة  كه از» احمد بن محمد«به واسطة  - 2حديث  *
ي نيز آن را مرسل سمجل. راوي قرآنِ داراي هفده هزار آيه، قابل اعتماد نيست» الحكم

  .دانسته است
غالي » احمد بن محمد«كذّاب و » سهل بن زياد«وجود  ببه سب -3حديث  *

  .ضعيف است
ن بن حسي«يكي از روات آن موسوم به . مجلسي آن را مرسل شمرده - 4حديث  *
  .از غاله است» سعيد

  .نسبت داد توان اين روايات را به أئمه با چنين اسنادي، نمي

  ةباب البیان و الّتعریف و لزوم احلّج -۵۵

اين باب،  احاديثاين باب داراي شش حديث است كه آقاي بهبودي هيچ يك از 
 4و  3را مجهول و  5و  2مجلسي نيز حديث . جز حديث اول را صحيح ندانسته است

  .را مرفوع دانسته است 6را حسن موثّق و 
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و سند دوم آن را مجهول » حسن«مجلسي سند اول اين حديث را  -1 ثحدي *
  .دانسته است(!!) همطراز صحيح

متن آن نيز محلّ تأمل . چنانكه گفتيم به قول مجلسي مجهول است -2حديث  *
مردم در  »فيها صنع  ليس للعباد«است زيرا امام فرموده معرفت صنع خداست و 

اوالً اين جبر است كه معرفت . »معرفت هيچ دخالتي ندارند] و ايجاد يا كسب[ساخت 
وگرنه ] شود او صاحب معرفت مي[را اگر پروردگار به كسي داد ] يا بگو معرفت خدا[

مر موجب سلب تكليف و اطبعاً اين . خود بنده و طلب او، در اين امر دخيل نيست
  .مخالف عقل است

شمرده ولي به نظر ما با وجود » حسن موثّق«مجلسي اين حديث را  -3حديث  *
سگان (علماي شيعه، واقفيه را كالب ممطوره[كه واقفي مذهب بوده و » ابن فضّال«

توان  در سند اين حديث، به آن نمي» احمد برقي«و با وجود ] اند شمرده) باران ديده
كه نامش در حديث چهارم نيز » حمد الطيارحمزه بن م«عالوه بر اين . اعتماد كرد

  .متن حديث بالاشكال است. الحال است آمده، مجهول
حمزه بن «شمرده ولي به سبب وجود » حسن موثّق«مجلسي آن را  - ؟حديث  *

  .متن حديث اشكالي ندارد. در واقع حديثي مجهول است» محمد الطّيار
 احاديث. ندارد متن حديث نيز وضع خوبي. مجهول است -5حديث  *

  .كافي 38از جمله حديث چهارم باب . غالباً وضع واضح و خوبي ندارند» عبداالعلي«
  .مرفوع و متن آن بالاشكال است -6حديث  *

  علی عباده ةباب اختالف احلّج -۵۶

اند و  آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«اين باب داراي يك حديث است كه هر دو 
  .رده استمجلسي به ضعف آن تصريح ك
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كذّاب » سهل بن زياد«و » محمد بن أبي عبداهللا«سند آن به واسطة  - 1حديث  *
در نهايت ضعف  1كه مردي نادرست و واقفي بوده» درست بن أبي منصور«غالي و 

در صفحات » سهل بن زياد«با . نيز مجهول است» ابن أبي منصور«راوي قبل از . است
   :كنيم خرين راوي را اجماالً معرّفي مي، لذا در اينجا آ2ايم قبل آشنا شده

د بن جعفر أبي عبداهللا عون األسدي الكوفي در كتاب شريف ابوالحسين محم
كند  ش را از ضعفا نقل مياحاديثوي . معرّفي شده است) 98ص (» زيارت و زيارتنامه«

و برخالف شيعه به جبر و تشبيه معتقد بوده و ابويعلي حمزه بن قاسم بن علي بن 
اي از مرويات او را  در اينجا نمونه. 3ه العلوي كتابي در رد بر او تأليف كرده استحمز
شدگان سيزده عدد  مسخ« :فرمود وي مدعي است كه حضرت كاظم :آوريم مي
و  �فيل و خرس و خرگوش و عقرب و سوسمار و عنكبوت و دعموص :باشند مي

ون و خوك و ستارة زهره و و خفّاش و ميم) ماهي اسبيله يا اسبيلي(ماهي جرّي 
فيل  :شدن آنها چه بوده است؟ امام فرمود از آن حضرت سؤال شد سبب مسخ. سهيل

داشت، و اما خرس مردي ملوط  كار بود كه از كسي دست بر نمي مردي زورگو و لواط
از ] براي پاكي[خواند، و اما خرگوش زني ناپاك بود كه  بود كه مردان را به خود مي

كننده و  كرد، و اما عقرب مردي غيبت بت و ساير نجاسات، غسل نميحيض و جنا
نشين   مان نبود، و اما سوسمار عربي باديهادر ] زبانش[جو بود كه هيچ كس از  عيب

زد و اما عنكبوت زني بود كه شوهرش را جادو  بود كه در راه به حجاج دستبرد مي
افكند و اما  دوستان اختالف ميچين بود كه ميان   كرد و اما دعموص مردي سخن

خواند و  دلّال محبت بود كه مردان را به همسران خويش فرا مي) ماهي اسبيله(جرّي 

                                                           
 !وي راوي حديث شيردادن ابوطالب است -1
 .كتاب حاضر 60صفحه . ك. ر -2
 .197معرفة الحديث، محمدباقر بهبودي، ص  -3
ليسك  گويند و در فارسي آن را چمچه» بلعط«رنگ است كه عوام عرب آن را  دعموص كرمي سياه �

 .خوانند مي
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اسرائيل  دزديد و اما ميمونها بني اما خفّاش دزدي بود كه از درختان نخل، خرما مي
ل مائدة بودند كه سنّت شنبه را زير پا نهادند و خوكان مسيحياني هستند كه پس از نزو

گير، در يمن  به شدت آن را تكذيب كردند و اما ستارة سهيل مردي عشريه] آسماني[
بود و اما ستارة زهره زني موسوم به ناهيد بود و او همان است كه مردم مي گويند 

  1.»هارت و ماروت فريفتة او شدند
ز اشكال متن حديث نيز ا! آري، چنين كسي تنها روايت اين باب را نقل كرده است

در  :گويد بندگان در شش چيز دخالتي ندارند زيرا مي. عقلي و شرعي عاري نيست
                                                           

جالب است بدانيم حديث صفحه . نقل كرده است» علل الشّرائع«اين حديث را شيخ صدوق در كتاب  -1
زني كه : گويد  آن حديث مي. كتاب حاضر نيز از مرويات شيخ صدوق در كتاب مذكور است 310

ين حديث مدعي است كه به عنكبوت مسخ گرديد شوهرش را جادو كرد به خفاش مسخ گرديد، امĤ ا
آيا شيخ صدوق به اين تفاوتها توجه نداشته است؟ آيا چنين  ،!و خفّاش، عربي خرما دزد بوده است

شود،  ها كه در كتابها و محافل مذهبي درباره او گفته مي كسي سزاوار آن همه تمجيدها و تبجيل
  ! هست؟

د بن امحد العلوی, عن علی « :متن عربي حديث چنين است بن امحد عن حممد بن ابی عبداهللا عن حممّ
ثالثة  املسوخ :قال عن علی بن احلسني العلوی, عن علی بن جعفر, عن أخيه موسی بن جعفر

ی, و  :عرش عموص, و اجلرّ ب, و االرنب و العقرب, و الضب, والعنكبوت, و الدّ الفيل, و الدّ
ما كان سبب مسخ هؤالء?  فسئل يا ابن رسول اهللا. , و سهيلالوطواط, و القرد و اخلنزير, و الزهرة

أما الفيل فكان رجال جبارا لوطيّا اليدع رطبا و اليابسا, و أما الدب فكان رجال مؤتيا يدعو  :فقال
ا  ا االرنب فكانت امرأة قذرة التغسل من حيض و الجنابة و الغريذلک, و أمّ جال إلی نفسه, و أمّ الرّ

مهازا اليسلم منه أحد, و أما الضب فكان رجال أعرابيا يرسق احلاج بمحجته, و  العقرب فكان رجال
أما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها, و اما الدعموص فكان رجال نامما يقطع بني األحبه, و أما 
اجلری فكان رجال يوثا جيلب الرجال علی حالئه, و أما الو طواط فكان رجال سارقا يرسق الرطب 

س النخل, و اما القردة فاليهود اعتدوا فی السبت و اما اخلنازير فالنصاری حني سألوا املائدة علی رؤو
فكانوا بعد نزوهلا أشد ماكانوا تكذيبا و اما سهيل فكان رجال عشارا باليمن و اما الزهرة فاهنا كانت 

، كتاب 16شّيعة، ج واسئل ال. (افتتن هبا هاروت و ماروت :امرأة تسمی ناهيد و هی التی يقول الناس
 ).14، حديث 384االطعمة و األشربة، ص 
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در اين صورت بندگان ! معرفت و جهات ودر خشم و خشنودي و در خواب و بيداري
بمانند، مسئوليتي ندارند و اين مخالف بسياري از  اهلاگر به دنبال معرفت نروند و ج

   :فرمايد ول شمرده و ميآيات قرآن است كه انسان را مسؤ
 šÎn/u‘ uθ sù óΟßγ ¨Ψ n= t↔ó¡oΨ s9 t⎦⎫Ïè uΗ ød r&   ) ۹۲/ احلجر(  
  .»پس سوگند به پروردگارت كه هر آينه از همگي ايشان سؤال خواهيم كرد«

   :و فرموده
 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ä. y7Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çμ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ     ) ۳۶/ االسراء(  
  .»شوند همانا گوش و چشم و دل، هر يك از اينها مورد سؤال واقع مي«

   :و فرموده
 óΟèδθàÏ% uρ ( Νåκ̈ΞÎ) tβθä9θ ä↔ó¡̈Β   ) ۲۴/ الصافات(  
  .»پس ايشان را بازداريد كه از آنان سؤال خواهد شد«

ديگر آنكه اگر انسان در خشم خود هيچ دخالتي ندارد، چرا قرآن كريم از مؤمنين 
آل (انتظار دارد كه خشم خود را مهار كنند و از چنين كساني تمجيد فرموده است 

  ؟)134/ عمران
كذّاب، راوي آن باشند، » سهل بن زياد«و » منصور درست بن أبي«البتّه حديثي كه 
اينگونه روايات را جمع كرده است و » كليني«شگفتا كه . شود از اين بهتر نمي

  !كنند و كتابش تعريف و تمجيد مي مجتهدين ما شب و روز از او
مالحظه كنيد كه كليني . نكتة ديگر آنكه اين حديث ارتباطي با عنوان باب ندارد

  .كند كه به باب مذكور مربوط نيست اعتبار نقل مي يك حديث بي
رود  صحيح و غيرخرافي انتظار مي احاديثاز محدث، پيش و بيش از هر چيز، نقل 

ح در باب مربوط به خود، ذكر شود ارزشي نخواهد يافت و و إلّا اگر حديثي ناصحي
اگر . شود اگر حديثي صحيح در غير باب مربوط، ذكر شود، از ارزش آن كاسته نمي

 –گرچه ثبت عين الفاظ به مراتب بهتر است  –حديثي صحيح نقل به معني شود 
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ة گمراهي مفيدتر از حديث خرافي و ضعيف است كه الفاظ آن با دقّت ثبت شود و ماي
  .مردم گردد

  باب حجج اهللا علی خلقه -۵۷

» بهبودي«آقاي . كليني در اينجا چهار حديث آورده كه به عنوان باب، مربوط نيست
حديث اول و دوم و سوم را صحيح دانسته اما مجلسي حديث اول را ضعيف و دوم و 

راوي روايت البته . شمرده است» حسن موثّق«سوم را مجهول و حديث چهارم را 
  .مجهول الحال است» حمزه بن الطيار«چهارم يعني 

آيا كسي كه چيزي را نشناسد  :سؤال شد در حديث دوم آمده كه از امام صادق
من مل يعرف « :مسؤوليتي دارد؟ آن حضرت پاسخ منفي داد به عبارت ديگر امام فرموده

اين حديث رد » او نيست كسي كه چيزي را نشناسد، مسؤوليتي بر »عليه ئش شيئا فال
من مل يعرف امام زمانه مات « :گويند كه كند حديثي را كه وعاظ غالباً بر سر منابر مي مي

 –... مثال امام جواد يا امام هادي يا  –بدين معني كه هر كس امام زمانش » يّةاهلميتة اجل
را نيز  66باب  12و  11 احاديثو . يت از دنيا رفته استاهلرا نشناسد مانند مردم ج

  .كند رد مي

  أّنها من اهللا عّزوجلّ ةباب اهلدای -۵۸

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 

  .را حسن شمرده است 3مجهول و حديث 
فی ترک «در باب » اصول كافي«ار ديگر در جلد دوم اين باب را ب احاديثكليني 
تكرار كرده و در آنجا حديث اول اين باب به عنوان ) به بعد 212ص ( »دعاء النّاس

به عنوان حديث  –با مختصر تفاوت لفظي  –حديث دوم و حديث دوم اين باب 
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وم هفتم و حديث سوم به عنوان حديث چهارم و حديث چهارم به عنوان حديث س
  .باب مذكور، نقل شده است

يا ثابت ما لكم و للناس, « :فرمايد جالب است كه در حديث نخست، امام صادق مي
شما را با مردم چه كار؟ ] بن سعيد[اي ثابت  » كفوا عن الناس و التدعوا أحدا الی أمركم

و در حديث چهارم . »كنيدنحدي را به مذهب خود دعوت ا از مردم دست برداريد و
ولي مسؤولين حكومت ايران، دست از مردم . دارد سائل را از دعوت به تشيع بازمي نيز
دارند و شب و روز مردم را به تفرقة مذهبي  برنمي –حتّي مردم خارج از ايران  –

المال مردم فقير ايران،  كردن مردم ساير مناطق، از بيت دعوت كرده و براي شيعه
  ! كنند هاي هنگفت، خرج مي هزينه
اصول كافي پايان پذيرفت و در صفحات آينده به نقد » كتاب التّوحيد«ين ترتيب بد

  .إن شاء اهللا تعالی. پردازيم مي »ةكتاب احلجّ « و بررسي
  



 

  )هالحجكتاب (

 129 رايدااست كه » كتاب الحجه«، »اصول كافي«ترين بخش از كتاب  بدان كه مفصل
پرداخته به » واليت و امامت«وط به آن قدر كه كليني به مسائل مرب. باشد باب مي

اما بايد توجه داشت كه !! مسائلي از قبيل توحيد يا معاد يا نبوت نپرداخته است
. است» روضة كافي«و سپس » كتاب الحجه«همين » كافي«ترين بخش از كتاب  مفتضح

تاب در اين ك. پرازيم مي» كتاب الحجه«در سطور آينده ما به تحقيق در ابواب مختلف 
اعتباراند، مقصود خود را به  غلب ضعيف و بياكوشد با ذكر رواياتي كه  كليني مي

از ذكر روايات ضد و  –چنانكه خواهيم ديد  –خواننده بقبوالند و در اين طريق 
و يا الأقلّ موهم تحريف  –نقيض و بدتر از آن، رواياتي كه صريح در تحريف قرآن 

  !است، ابايي ندارد –قرآن 

  ةاحلّجب االضطرار الی با -۵۹

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  1مجلسي حديث . دانسته است

  .را موثّق همطراز صحيح شمرده است 5همطراز صحيح و 
در اين . هول استمج» عباس بن عمر الققيمي«سند آن به واسطة  -1حديث  *

براي اثبات لزوم انبياء و  حديث زنديقي كه به نبوت معتقد نيست از امام صادق
رسل، دليل خواسته است، امام هم به او جواب داده و فرموده ارسال رسل از آن 
روست كه زمين خالي نباشد از حجتي كه نشانة راستي گفتار خدا و جواز عدالت 

 ااي به امام منصوب من عنداهللا، نفرموده ام رت هيچ اشارهبا اينكه آن حض. الهي است
كوشيده كه وجود اوصياء و ائمة الهي را از همين كلمات  »العقول ةمرآ«مجلسي در 
تفسير الكالم بما اليرضي «در حالي كه اين كار صحيح نيست و مصداق ! استخراج كند
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فرموده و اوصياء و أئمه را در است، زيرا امام براي اثبات رسل، اين كلمات را » صاحبه
چنانكه قرآن نيز فقط انبياء را حجت شمرده و غير از . اين بحث وارد ندانسته است

 –نيز  حضرت علي). 165/ النّساء (آنان وكتابشان، حجتي معرّفي نفرموده است 
. تبه تماميت رسيده اس اكرم  فرموده حجت خدا با پيامبر  –ايم  چنانكه بارها گفته

بعث اهللا رسله بام خصهم به من وحيه و جعلهم « :و نيز فرموده) 91البالغه، خطبة  نهج(
خداوند رسوالن خود را با  »حجة له علی خلقه لئالجتب احلجة هلم برتک االعذار إليهم

باشد برانگيخت و ايشان را حجت خويش بر  وحي خويش كه ويژة پيامبرانش مي
فرستادن حجت و راهنما، در برابر خداوند بهانه و عذري بندگان قرار داد تا بر اثر ن

  ).144البالغه، خطبة  نهج(» نداشته باشند
، حجتي معصوم و رخواهند غير از پيامب به هر حال اگر كليني و امثال او مي

اد كند، زيرا موضوع امامت نمنصوب من عنداهللا، معرّفي نمايند، بايد به قرآن كريم است
اما . رود و قرآن نيز متكفّل بيان اصول دين است ل دين به شمار ميالهيه جزء اصو

خواهند از طريق  يابند، ناگزير مي اينان چون در كالم خدا چيزي دراين مورد نمي
دانند كه اخبار واحده  در حالي كه خودشان مي! روايات، امامت الهيه را اثبات كنند

  .حجيت ندارند
به بعد كتاب حاضر سخن  313ث 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  *

وي از . است» يونس بن يعقوب«يكي از روات آن فردي فطحي مذهب، موسوم به 
كذب و جعل در رواياتش قرائن . كافي نيز هست 165باب مفتضح  احاديثروات 

 ، مدعي است كه امام باقر1كافي 76از آن جمله در حديث دوم باب . آشكار است
   :ده مقصود از آيةموفر

                                                           
 .اند آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«حديثي مرفوع و ضعيف است كه هر دو  -1
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  (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ $ yγ Ïk= ä.   ) ۴۲/ القمر(  
  .»آنان همة آيات ما را تكذيب كردند«

كردن او آية مذكور و ما براي رسوا!! آن است كه أئمه و اوصياء را تكذيب كردند
   :آوريم آية پيش از آن را مي

 ‰s)s9uρ u™!% ỳ tΑ#u™ tβ öθtã öÏù â‘ ä‹‘Ζ9$# ∩⊆⊇∪ (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ $yγÏk=ä. ÷Λàι≈tΡõ‹s{r'sù x‹÷{r& 9“ƒÍ•tã 

A‘ Ï‰tG ø)•Β   ) ۴۲-۴۱/ القمر(  
ت ما را دروغ آنان همة آيا] ليكن[نزد فرعونيان آمدند ] با آيات الهي[دهندگان  بيم«

  .»انگاشتند ما نيز آنان را گرفتيم، گرفتن پيروزمندي نيرومند
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 رامامت مط
  !!راجع به أئمه استفرمايند  مي» يونس«أئمه ندارد ولي جناب 

به » هشام بن حكم«آري، چنين كسي در روايت سوم اين باب، مدعي است كه 
ها  عمرو بن عبيد گفته است خدايي كه قلب را براي رفع شك و ترديد نسبت به ديده

است براي رفع اختالف و ترديد  قرارداده چگونه ممكن... ها و  ها و چشيده و شنيده
نيز در » عمرو«دهد كه در حيرت و اختالف به او رجوع كنند؟ و مردم، امامي قرار ن

  ! پاسخ او سكوت كرده است
   :گوييم به هشام مي» عمرو«ما به جاي . اما پاسخ او بسيار واضح و آسان است

داني كه خداوند متعال براي مردم امامي دائمي و  اي و نمي أوالً مگر قرآن نخوانده
و روز و گاه و بيگاه آمادة  بميرد و ش شود و نمي ر نميغيبت قرار داده كه بيما بي

جوابگويي است و فقط در يك شهر ساكن نيست بلكه همه جا در دسترس است و 
؟ همچنين معلوم است كه )12/ و االحقاف 17/ هود (خداوند، خود او را امام ناميده 

امام صادق، يعني  دانستي كه جد بزرگوار نيز آشنا نيستي و إلّا مي با اقوال ائمه
دهم كه قرآن امام  گواهي مي« :قرآن را امام خويش خوانده و فرموده حضرت  امير
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و هنگامي كه از وي پرسيده شد پس از تو از كه سؤال كنيم و » 1و پيشواي من است
استفتحوا كتاب اهللا فانه إمام مشفق و هاد مرشد و واعظ « :به چه اعتماد و اتّكاء كنيم؟ فرمود

از كتاب خدا ] مشكالت خود را[گشايش » و دليل يؤدی الی جنة اهللا عزوجل ناصح
بخواهيد كه همانا آن امامي دلسوز و رهبري راهنما و اندرزگويي خيرخواه و راهنمايي 

آري، آن حضرت مردم را ترغيب نموده كه » 2برد به بهشت خدا مي] شما را[است كه 
قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده و امامه حيل « :و نيز فرموده. قرآن را امام خويش گيرند

عنان خويش را به كتاب خدا سپرده و كتاب،  » حيث حل ثقله و ينزل حيث كان منزله
پيشرو و امامِ اوست و هر جا كه بار قرآن فرود آيد، او نيز فرود آيد و هر جا منزل 

خود  امام صادق) 87ة البالغه، خطب نهج(» گزيند او نيز آنجا را منزلگه خويش گيرد
بر شما باد بر قرآن، هر كه آن را براي پيروي در برابر خويش قرار دهد،  :نيز فرموده

قل از رسول نبه  و حضرت عسكري. 3كند قرآن او را به سوي بهشت رهبري مي
من جعله امامه الذی يقتدی به و معوله الذی ينتهی إليه, أداه اهللا إلی جنات « :فرموده خدا
كسي كه آن را امام خود قرار دهد كه مقتدا و مرجع او باشد، خدا او را به  »عيمالن

  4.»سوي بهشتهاي نعمت خوي بكشاند
و سنّت  اكرم  ثانياً قرآن كريم امام ديگري نيز معرفي فرموده و او همان پيامبر 

  ).73/ االنبياء (اوست، زيرا قرآن انبياء را امام خوانده است 
ا راهنمايي كرده كه براي رفع شك و ترديد و حل اختالف چه كار ثالثاً قرآن ما ر

   :كنيم و فرموده
 $ tΒ uρ ÷Λä⎢øn= tG ÷z$# ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ &™ó©x« ÿ…çμ ßϑ õ3ßssù ’ n< Î) «!$# 4   ) ۱۰/ الّشوری(  
  .»هر چه در آن اختالف كرديد، پس حكمش با خداست«

                                                           
 .الصحيفة العلوية، دعاؤه بعد تسليم الصالة -1
 .29ذيل حديث  300، ص )كتاب العلم(، 2بحاراالنوار، ج  -2
 .كتاب حاضر مطالعه فرماييد 314ه متن عربي اين حديث را در صفح -3
 .مقدمه اول تفسير صافي. ك. ر -4
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   :و فرموده
 βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &™ó©x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ   ) ۵۹/ النساء(  
  .»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 
 رسول، آن است كه سنّت آن حضرت را در پيش گيريم و اگر صادقانه به كتاب خدا،

از ديگران سزاوارتريم و اگر مطابق سنّت ] پذيرش حكم آن داوري[داوري شود ما به 
البالغه،  نهج. (»از سايرين سزاوارتريم] به پذيرش آن[حكم شود ما  رسول خدا

اوالً قرآن را قابل فهم شمرده  شود حضرت علي چنانكه مالحظه مي) 125خطبة 
  1.مسلمين، شمرده است ثانياً آن را داور و حكم و رافع اختالف

 گوييم كار خوبي كردي كه خود را از اصحاب امام صادق خامساً به هشام مي
اند، موجب  معرّفي نكردي، زيرا اگر مردم بپندارند كساني مانند تو جليس آن حضرت

اميد است كه ! چه كار؟ امثال تو را به صادق آل محمد. ر شأن آن بزرگوار استكس
را كه غالباً برايت تبليغات  –از قبيل يونس بن يعقوب  –دوستانت خبر فريب  مردم بي

  !كوشند تو را فردي اسالمشناس جلوه دهند، نخورند كرده و مي
يونس «اما بايد توجه داشت حديث . گويد مرسل است مجلسي مي -4حديث  *

حتّي اگر مرسل نباشد، باز هم  –كه در روايت قبل با او آشنا شديم  -» بن يعقوب
» هشام بن حكم«مأمور تبليغات به نفع » يونس«به احتمال قوي . كند سب اعتبار نميك

و كسي كه مورد تأييد  امام صادق اصحاببوده تا او را به عنوان يكي از فضالي 
هاي  چنانكه خواهيم ديد، در اين حديث نيز، نشانه! آن حضرت است، جلوه دهد

همان مطالب حديث پيشين را » كمهشام بن ح«از قول » يونس«. كذب آشكار است
علم  وي ادعا كرده كه امام صادق. تكرار كرده تا براي قرآن قيم و حجتي بتراشد

ما را با علمي كه  » السامء و األرض وراثة عن أب عن جد اخبارخيربنا ب«غيب داشته و 
كه آن و مدعي است !! »دهد آسمان و زمين خبر مي اخباراز نياكانش به ارث دارد از 

                                                           
 .ايم به بعد آورده 314كه در صفحه » ابن حازم«رجوع كنيد به جواب ما به ادعاهاي  -1
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حضرت مرد شامي را از ماجراهاي كه در سفر به مدينه، برايش رخ داده بود، يك به 
  !!يك، خبر داده است

اي  براي آن حضرت ادعاي علم غيب كرده :گوييم ما به جاي مرد شامي به هشام مي
ثانياً . 1أوال ادعايت خالف قرآن است :گويد، پس بدان كه آسماني مي اخبارو اينكه 
دانستي كه جد آن بزرگوار،  است كه با اقوال ائمه آشنايي نداري و الّا ميمعلوم 

لقد انقطع بموتک ما مل ينقطع بموت غريک « :خطاب به پيامبر فرموده حضرت علي
 اخبارهر آينه با وفات تو نبوت و خبردادن و گفتن  »السامء اخبارمن النبوة و االنباء و 

» با مرگ كسي جز تو چنين انقطاعي رخ نداده بودآسماني قطع گرديد، در حالي كه 
ثالثاً علم غيب چيزي نيست كه به ارث برده شود بلكه بايد ). 235البالغه، خطبة  نهج(

از جانب حق متعال افاضه شود و براي اثبات افاضة آن به ائمه بايد دليل اقامه كني كه 
خود واجد علم غيب نبوده و رابعاً اگر بگويي كه آن حضرت ! اي جز ادعا كاري نكرده

شنيده بود،  غيبي را از طريق نياكانش يكي پس از ديگري، از رسول خدا راخبا
 اخبارماجراهايي كه براي مرد شامي در سفر رخ داده بود، قطعاً جزو  اخبارگوييم  مي

  .منقول از پيامبر نبوده است
پس از پيامبر عيب ديگر حديث آن است كه هشام از مرد شامي پرسيد آيا خدا 

حجتي قرار داده است كه اختالف و تشتّت مردم را زائل سازد؟ مرد شامي  اكرم  
آيا كتاب و سنّت ما را نفع داد و رفع اختالف  :هشام گفت. آري، قرآن و سنّت: گفت

خواهد بگويد قرآن و سنّت فائدة زيادي  كنيد كه غيرمستقيم مي مالحظه مي(كرد؟ 
پس چرا  :هشام گفت. آري :شامي گفت!) رافع اختالف نيستبراي مسلمين ندارد و 

اي؟ مرد  من و تو اختالف داريم و تو براي حل اختالف از شام تا اينجا سفر كرده
تواند رفع اختالف  در اين زمان كه مي :شامي از جواب عاجز ماند واز هشام پرسيد

  .را رافع اختالف معرّفي كرده است كند؟ هشام نيز امام صادق

                                                           
 .به بعد كتاب حاضر 100در اين مورد رجوع كنيد به صفحه  -1
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پرسيم پس چرا  ضعف كالم هشام آشكار است و ما به جاي مرد شامي از وي مي
در ميان پيروان امام رفع اختالف نشده و آنان نيز به مذاهب و مسالك گوناگون منقسم 

اند؟ اگر بگويي از آن رو كه پيروان ائمه به امام پشت كردند و چنانكه بايد و  شده
گوييم قرآن و  گردانيم و مي ب را به تو برميشايد از وي تبعيت نكردند همين جوا

غرضانه و با رعايت كامل  اند اما دكّانداران تفرقه فروش، بي سنّت نيز رافع اختالف
ثانياً . شد موازين استنباط از كتاب خدا، به قرآن مراجعه نكردند و إلّا اختالف رفع مي

اب الهي و سنّت پيامبر را توجه داشته باش قول ما به پيروي از كالم خدا است كه كت
كني كه قرآن براي  ولي تو ادعا مي) 59/ النّساء (رافع اختالف و منازعه شمرده است 

  1!رفع اختالف كافي نيست و امام رافع اختالف است
االرشاد في معرفه حجج اهللا «موسوم به  شيخ مفيد حديث فوق را در كتابش :تذكّر

توان  خوانندة محترم آيا با حديثي مرسل مي. تآورده اس) 194، ص 2ج (» علي العباد
  چيزي را اثبات كرد؟

است كه روايت كرده قرآن هفده » علي بن الحكم«راوي نخست آن  -5حديث  *
اگر مجلسي حديثي از چنين رواتي را همطراز صحيح شمرده، !! 2هزار آيه بوده است

يث را كه در آن چندان موجب تعجب نيست، اما شگفتا كه آقاي بهبودي اين حد
  3!الكافي آورده است ده و در صحيحراي بس آشكار صورت گرفته، صحيح شم مغالطه

زيد بن علي بن حسين بن علي بن «دراين حديث، شهيد بزرگوار عاليمقام 
شيطان «كه او را » مؤمن الطاّق«يعني  -» أحول«با  –رحمه اهللا تعالي  -» طالب أبي

را به همكاري با خود و قيام عليه ظلم » أحول«و كرده و گفتگ –اند  نيز گفته» الطّاق

                                                           
 .ايم به بعد آورده 339در صفحه كه » ابن حازم«همچنين رجوع كنيد به جواب ما به ادعاهاي  -1
 .ايم كتاب حاضر معرّفي كرده 246او را در صفحه  -2
كه به  -» علي بن ابراهيم«را از طريق كساني از جمله » احمد بن محمد بن عيسي«كليني روايت  -3

 اين خود از اسباب ترديد. كند نقل مي–تحريف قرآن قائل است ومرويĤت او غالباًوضع خوبي ندارد 
 .در اعتبار حديث است
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اگر خدا در زمين حجتي داشته باشد، آن كه از تو  :پاسخ داد» أحول«دعوت نمود، 
غيرمستقيم (نجات شود و آن كه با تو خروج كند به هالكت افتد  اهلتخلّف كند 

 –پدرم  :يدگو مي» زيد«) اهللا است ت خواهد بگويد برادرت حضرت باقر، حج مي
نشانيد و لقمة داغ  چنان با من مهربان بود كه مرا بر سفرة خويش مي –حضرت سجاد 

اي حفظ  او كه مرا از گرماي لقمه[گذاشت  كرد سپس به دهانم مي را ابتداء سرد مي
چگونه ممكن است كه مرا از آتش دوزخ حفظ نكند و با حجت خدا آشنا ] فرمود مي

مغالطه كرده » أحول«! روع را به من نياموزد اما به تو بياموزدنسازد و اصلي از اصول ش
پس چگونه  :گويد مي» أحول«. أنبياء :نبياء؟ زيد گفتاايد يا  فضلاشما  :گويد و مي

رؤيايت را به برادرانت  :فرمود –عليهما السالم  –حضرت يعقوب به حضرت يوسف 
  .مگو تا حسد نورزند و بر ضد تو كيديبه كار نبرند

خواست به آتش دوزخ نسوزي، تو را آگاه نساخته  قربانت گردم، پدرت چون مي
زيرا بيم آن داشت كه اگر امامت او را به شما بگويد، نپذيري و مستحقّ دوزخ شوي 
اما اين حقيقت را به من فرمود كه اگر بپذيرم نجات يابم و باك نداشت كه اگر نپذيرم 

مرا آگاه ساخت كه كتابي ) حضرت باقر(تو  دوست :زيد به وي گفت! دوزخ شوم اهل
] بنا به مندرجات آن[شدنم در آن مذكور است و  شدن و به دارآويخته دارد كه كشته

مدعي است كه امام » أحول«! شوم شده و در كنارسة كوفه به دار آويخته مي من كشته
  !!هاي او را تأييد كرده است گفته صادق

براي امام بيش از سايرين آشكار است، از اين » لأحو«سستي كالم  :نگارنده گويد
   :آميز او را تأييدنفرموده است، زيرا سخن مغالطه رو ما ترديد نداريم كه امام صادق
مري مربوط به عموم احكام وشرع و ااز معارف و  أوال خواب حضرت يوسف

و  نبود تا اظهارش واجب باشد لذا كتمانش منع شرعي نداشت ولي بيان دين حقّ
  .اعالم و معرّفي حجت خدا،واجب است

   :ثانياً بنا به آية
 ö‘É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø% F{$#   ) ۲۱۴/ الشعراء(  
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  .»و نزديكترين خويشاوندانت را بيم ده«
الزم بود كه امام، نخست نزديكان خود را به حق دعوت نمايد و كتمانش جايز 

  .نبود
پذيرش حقّ جلوه داده  اهلنه است كه خود را بسيار موذيا» أحول«ثالثاً ادعاي 

» زيد بن علي«دليل او نسبت به شخص بزرگواري چون  در حالي كه سوءظنّ بي. است
   :قرآن فرموده. جايز نيست
 $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θç7Ï⊥tGô_$# #ZÏWx. z⎯ÏiΒ Çd⎯©à9$# χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯©à9$# ÒΟøOÎ) (   

  )۱۲/ احلجرات (  
ايد از بسياري از گمانها بپرهيزيد همانا برخي از گمانها  اي كساني كه ايمان آورده«

  .»گناه است
القدري كه بسيار دلسوز دين  انصاف به شهيد جليل بي» أحول«مالحظه فرماييد كه 

پذيرفتي اما  گويد تو حق را نمي خدا بود و در اين راه از بذل جان دريغ نكرد، مي
ت خدا را به  اد، به حقّپدرت حضرت سجپذيري من اطمينان بيشتري داشت لذا حج
انصاف اين سخن را دربارة كسي  بي» أحول«!! به تو معرّفي نكرد امن معرّفي كرد ام
 :دربارة او فرمود -» الرضا اخبار نعيو«در » صدوق«بنا به نقل  - گفته كه امام رضا

همانا او از  » أعداءه حتی قتل فی سبيل اهللا فانه كان من علامء آل حممد غضب هللا فجاهد«
بود كه براي خدا خشم گرفت و با دشمنان خدا جهاد كرد  دانشمندان خاندان محمد
  1.»تا در راه خدا كشته شد

گويد آن بزرگمرد به جاي آنكه  آن است كه مي» أحول«رابعاً ديگر ادعاي موذيانة 
و   دوست »صاحبك «كند، گفته است  ياد ،برادرم »أخي «از حضرت باقر با تعبير 

  .نزديكتر از آن بزرگوار جلوه دهد ، تا خود را به امام باقر»همنشين تو

                                                           
به آن بزرگوار  روضه كافي نيز داللت دارد كه حضرت صادق 351و  165و  164حديث  -1

 .خوشبين بوده است
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خواسته به » أحول«هاي كذب اين حديث آن است كه  خامساً از آشكارترين نشانه
. طور ضمني وجود حصيفة آسماني را از قول آن بزرگوار به مخاطب حديث بقبوالند

كافي خواهيم ديد، وجود اين صحيفه و نظاير آن عاري  98بررسي باب  اما چنانكه در
  )بدانجا مراجعه شود. (كاذيب جاعلين حديث استااز حقيقت و از 

اي  معتقد بود صحيفه اي كه جناب زيد گوييم اگر راست گفته مي» أحول«سادساً به 
امامت موجود است، طبعاً  غيبي است نزد حضرت باقر اخبارآسماني كه حاوي 

گويي كه اگر امامت حضرت باقر  پس از كجا مي. پذيرفت الهي آن حضرت را نيز مي
  !!پذيرفت؟ شد، نمي به وي اعالم مي

  همظلومّیت أئّم هتذکّری دربار

ايم اما  ئمه سخن گفتها اصحاببا اينكه در مقدمة كتاب حاضر تا حدودي دربارة 
دانم اين مطلب بسيار  مي  زيم، الزمباب بعدي بپردا احاديثپيش از آنكه به بررسي 

 –عليهم السالم  –بيت  اهلائمة  :گرامي يادآور شوم كه نمهم را بار ديگر به خوانندگا
اند بلكه توسط كساني كه امروز از آنها  فقط مظلوم رقبا و دشمنان آشكار خويش نبوده

. اند رار گرفتهوان قشوند نيز مورد ستم فرار ن ياد ميبه عنوان اصحاب آن بزرگوارا
هداف گوناگون اكردند مقاصد و  ز كساني كه در پيرامون أئمه آمد و شد ميبسياري ا

داد و از آنها  اند و نبايد پنداشت هر كه خود را ارادتمند آن بزرگواران جلوه مي داشته
چنانكه در  –تعداد زيادي از ايشان گاهي . كرد، خيرخواه اسالم بوده است تمجيد مي

اهواء و عقايد خود را از قول آن بزرگواران نقل  - 1ايم اين كتاب گفتهمقدمة 
برخي از ايشان دوستان ! دادند اند و يا اقوال آنان را تحريف كرده و تغيير مي كرده مي
  !و بعضي دشمنان داناي دوست نما 2اند بدتر از دشمن بوده اهلج

                                                           
 .به بعد كتاب حاضر 9صفحه . ك. ر -1
 .ايد كتاب حاضر آشنا شده 17و 16اي از اين گروه در صفحه  با نمونه -2
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خ و حتّي به گفتار خود اگر كسي براي بررسي احوال اطرافيان ائمه به كتب تاري
تقوي پيرامون أئمه  ايمان و بي كند كه چگونه افرادي بي أئمه رجوع نمايد، تعجب مي

ماند كه چگونه به عنوان  اصحاب آن بزرگواران، به اسالم  اند و در حيرت مي بوده
خبر را به انحراف  خيانت و با كتاب خدا و تعاليم شرع بازي كرده و مردم بي

اند تنها به كساني كه در كتب رجال جرح و  البتّه آنان كه به ائمه ستم كرده. دان كشانده
و بهترين راه  2منحصر نيستند، بلكه تعدادشان بيش از آنهاست 1اند تضعيف شده

  .اند شناخت آنان، همان مرويات آنهاست كه به أئمه نسبت داده
اند، لذا هم دشمنان  دهو محترم بو  بيت در ميان مسلمين محبوب اهلچون بزرگان 
كوشيدند با انتساب خود به اين بزرگواران  پرستان مي طلبان و سود  دين و هم فرصت

 –حتّي ائمه . به مقصود رسيده و براي خود در ميان مردم وجاهت و مقامي كسب كنند
اند كه بسياري از اطرافيانشان جوياي رضاي حق  تصريح كرده - 3چنانكه گفته شد

دشمنان نيز چون اسالم به رق و غرب . جويند و متاع دنيوي را مي مه احترانيستند بلك
توانستند علناً در مقابل اسالم  دين و پيروان اديان ديگر نمي دنيا رسيده بود و مردم بي

قيام نمايند لذا از نام و عنوان اين بزرگواران سوءاستفاده كرده و هرچه توانستند در 
كوشيدند و انواع و اقسام مذاهب و مسالك را رواج  تخريب اسالم و ايجاد تفرقه

                                                           
به بعد و  195كشي صفحه  كه احوال اين دو در رجال... و  »ابوالخطّاب«و » مغيرة بن سعيد«از قبيل  -1

 .به بعد آمده است 246صفحه 
كذاب يكذب  كان للحسن: قال عبداهللا عن أبي«: چنين آمده است) 197ص (در رجال كشي  -2

كذاب يكذب عليه و لم يسمه و كان المختار يكذب علي علي بن  عليه و لم يسمه و كان للحسين
در زمان امام حسن دروغگويي بود كه بر او دروغ : فرمود امام صادق= الخ  ...الحسين و 

بست و نام او را  بست و نام او را نبرد و در زمان امام حسين دروغگويي بود كه بر او دروغ مي مي
 .الخ» ...بست بر حضرت سجاد دروغ مي» مختار ثقفي«نبرد و 

 .همين كتاب 9صفحه . ك. ر -3
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كه علم  –دانستند اگر اقوال خود را به اين بزرگواران  هر دو گروه به خوبي مي. 1دادند

نسبت دهند، مردم آسانتر پذيرفته و كمتر جرأت چون و  –و تقوايشان منكر نداشت 
تمال چون و چراي مردم دادند اح چرا خواهند داشت، اما اگر به غير ايشان نسبت مي

واهللا لو ...« :اند به همين سبب أئمه براي ممانعت از فريب مردم، فرموده. بود بيشتر مي
ابتلوا بنا و أمرنا هم بذلک لكان الواجب اّال تقبلوه فكيف و هم يرونی خائفا وجال, 

و ما معی أشهدكم أنی امرو ولدنی رسول اهللا. أستعدی اهللا عليهم و أتربو إلی اهللا منهم
به خدا سوگند حتّي = ...  2براءة من اهللا إن أطعته رمحنی و إن عصيته عذبنی عذابا شديدا

كرديم،  أمر مي] به گفتن اينگونه سخنان[اگر به وسيلة ما آزمايش شده و ما آنان را 
بينند كه خائف و  در حالي كه مرا مي] پذيرند مي[واجب بود كه نپذيرند، پس چگونه 

خواهم كه ايشان را دشمن بدارد و از آنها بيزاري جسته و به خدا  ز خدا ميا! بيمناكم
من مردي از خاندان رسول خدايم و ] بدانيد[گيرم كه  من شما را گواه مي. برم پناه مي

فرمايد و  ندارم، اگر او را اطاعت كنم به من رحم مي] نامة عذاب[از جانب خدا برائت 
فالتقبلوا علينا « :اند و يا فرموده. »فرمايد ذاب مياگر عصيان نمايم مرا به شدت ع

خالف القرآن فإنا انتحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة, إنا عن اهللا و عن رسوله 
آنچه خالف قرآن است بر ما قبول نكنيد زيرا ما اگر سخن بگوييم، موافق  3»نحدث

  .»گوييم حديث مي گوييم، ما از قول خدا و رسول خدا قرآن و سنّت مي
دادند  متأسفانه تعداد زيادي از اصحاب أئمه، اقوال آنان را تحريف كرده و تغيير مي

» أحول«المثل همين  كردند، في و يا اهواء و عقايد خود را از زبان بزرگواران نقل مي
 مردي متعصب بود كه امام صادق) كافي 59راوي روايت پنجم باب (انصاف  بي

                                                           
سعد بن عبداهللا «تأليف » المقاالت والفرق«از تفصيل اين موضوع مراجعه كنيد به كتا ببراي اطّالع  -1

 .»حسن بن موسي النّوبختي«تأليف » فرق الشيعة«و كتاب » االشعري القمي
 .197رجال كشّي، صفحه  -2
 .196و  195رجال كشّي، چاپ كربالء، ص  -3
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كرد و سخناني  با ديگران نهي فرمود، ولي او به نهي امام عمل نمي اورا از جدل
گفت كه حضرت صادق به آن راضي نبود وناگزير شد او را به عنوان متعصب  مي

آن حضرت فرمود از او . معرّفي كرده و نحوظ نقض سخنان او را به سايرين بياموزد
كه بر ما ] بدانيد[ر بگويد آري، آيا اين گفتة تو از كالم امام توست يا نه؟ اگ :بپرسيد

گويي كه امامت نگفته  پس چگونه سخني مي :دروغ بسته و اگر بگويد نه، بگوييد
  1!است؟

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

 رنه آنها از عزي] در واقع[پس . گفتند] هاي غلوآميز و نابجا را آن گفته[دربارة او  كه
داشتند كه دربارة  را دوست مي عيسي«نصاري چنان . از آنهاست رباشند و نه عزي

نه آنها از عيسي باشند ونه ] در واقع[گفتند پس ] هاي غلوآميز و نابجا را آن گفته[او 
باشيم و گروهي از  مي] غلط مبتال[ما نيز به همان طريقة  همانا. عيسي از آنهاست

هاي غلوآميز و  آن گفته[پيروانمان ما را دوست خواهند داشت آن چنانكه دربارة ما نيز 
گويند، پس نه آنها از ما و نه ما از  يهود و نصاري دربارة عزيز و عيسي را، مي] نابجاي
  2.»ايم ايشان

بودند، سه چهارم ايشان  اگر همة مردم شيعة ما مي«حضرت باقرالعلوم نيز فرموده 
  3»!دربارة ما شك داشتند و ربع ديگر احمق بودند

حضرت علي  نيز با اينكه از ساير ائمه قدرت بيشتري داشت و به دست
كرد تا چه رسد به  مباركش تازيانه و شمشير بود، از اصحاب خويش بسيار شكوه مي

ه امكانات، در اختيارشان نبود و بدين سبب اصحابشان ائمة ديگر كه حتي همين انداز
ما در اينجا . كردند خواستند جعل مي دادند و هر چه مي خواستند انجام مي هر عملي مي

                                                           
 .169و  168رجال كشّي، ص  -1
 .111رجال كشّي، ص  -2
 .179رجال كشّي، ص  -3
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توانند تفصيل  خوانندگان مي. آوريم از يارانش را مي هاي علي چند نمونه از شكوه
حضرت دربارة اصحاب خود از جمله آن . مطالعه كنندالبالغه  اين موضوع را در نهج

شما عابدان  »... نساكا بالصالح و جتارا بالأرباح و أيقاظا نوما و شهودا غيبا و« :فرموده
بهره از سود و بيداران به خواب رفته و حاضران  بدونِ عملِ صالح و بازرگانان بي

لغل قد اصطلحتم علی ا« :و فرموده) 108البالغه، خطبة  نهج. (»...ايد و  چونان غائب
تكرمون باهللا علی « :و فرموده) 133خطبة (» شما در ميان خود كينه توزيد »فيام بينكم

به سبب دين خدا در ميان بندگان عزيز و ارجمند  »عباده و التكرمون اهللا فی عباده 
  ).117خطبة (» داريد باشيد اما خدا را در ميان بندگانش گرامي نمي مي

شيعيانم را بررسي كنم آنان را جز افرادي  اگر« :نيز فرموده است حضرت كاظم
يابم و اگر آنها را بيازمايم جز مرتدين نباشند و اگر بخواهم  آور نمي مدعي و زبان

خالصانه با من است از هزار تن، يكي بيش نخواهد بود و اگر آنان را ] بدانم كدام يك[
] از خاندانم[تن كه  متمايز شود جز آن چند] كه صادق از غير آن[به جد غربال كنم 
اند و به زبان  ايشان مدتهاست كه فقط به تخت آسايش تكيه زده. دارم باقي نماند
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اما شيعة علي كسي است كه كردارش گفتارش را  1گويند ما شيعة علي هستيم مي
  2.»تصديق و تأييد كند

اند، از  هچنانكه مالحظه فرموديد، افراد غيرقابل اعتماد در پيرامون أئمه، بسيار بود
اند، نبايد موجب فريب ما شود و  صول و فروع نقل كردهاي كه اينان در اخباراين رو 
چنانكه در مقدمة  –به نظر ما . حكام شرع قرار دهيمامدرك اعتقادات و دليل آنها را 

بايد صادقانه و . است» فقه مقارن«آوردن به  تنها راه صواب، روي –ايم  كتاب گفته
يشداوري، در هر مسأله از مسائل شرعي، به اقوال و آراء مذاهب بدون تعصب و پ

دلّة آنان توجه نماييم و قولي را كه به قرآن و سنّت قطعي اگوناگون و مستندات و 
و إلّا همين فرقه بازيها و . نزديكتر و دالئل آن قويتر و قرائن آن بيشتر است، بپذيريم

راكندگي مسلمين و تسلّط روزافزون كفّار علل ضعف و پ  ها از بزرگترين گرايي مذهب
جستند ولي مردم متعصب و يا سودجو  ها بيزاري مي أئمه از اين فرقه. بر آنان است

اما بر مؤمنين واجب است كه فقط خود را مسلمان بدانند و بنامند، . بردار نبودند  دست
  :چنانكه قرآن نيز آنان را فقط به همين نام خوانده و فرموده

 θèδ ãΝä39£ϑ y™ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Îûuρ #x‹≈ yδ   ) ۷۸/ احلج(  

                                                           
مذاهب گوناگون براي مؤسسين و رهبرانشان دكانهايي پرسود بوده است و اكثر آنان خود را نائب يا  -1

از جمله . يافتند كردند و از اين راه به ثروتي بسيار دست مي معرّفي مي وكيل و قوام به امور أئمه
هنگامي كه آن ) كتاب حاضر 172و  166ص . ك. ر(سه تن از وكالء و نواب خاص حضرت كاظم 

دادند، جمع كردند و چون امام در زندان  حضرت در زندان بود، هر پولي كه شيعيان به نام امام مي
شهيد شد، اينان منكر فوت او شدند و گفتند آن حضرت فوت نشده بلكه غيبت كرده و مذهب واقفيه 

امامي نيست و  ي شدند پس از حضرت كاظمرا بنيان نهادندو در امام هفتم توقّف كردند و مدع
هر كس ادعاي امامت كند، كذّاب و فاسق است و بدين ترتيب تمام اموالي كه گرد آمده بود، خوردند 

 !وكنيزاني كه از امام نزد ايشان بود، در اختيار گرفتند
ة ولو امتحنتهم ملا لو ميزت شيعتی مل أجد اال واصف :قال لی أبواحلسن...  -  290روضه كافي، حديث  -2

. وجدهتم إال مرتدين ولو متحصتهم ملا خلص من األلف واحد و لو غربلتهم غربلة مل يبق منهم إال ما كان لی
 .انام شيعة علی من صدق قوله فعله. نحن شيعة علی :إهنم طال ما اتكوا علی األرائک فقالوا
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  .»خداوند از پيش و در اين قرآن، شما را مسلمان ناميده است«

  ة باب طبقات األنبیاء و الّرسل و االئّم -۶۰

اين باب داراي چهار حديث است كه آقاي بهبودي فقط حديث سوم را پذيرفته و 
را ضعيف و حديث سوم  4و  2و 1آورده و مجلسي حديث » فيصحيح الكا«در كتاب 

به نظر ما كليني اين باب را تشكيل داده تا أئمه را در رديف . را موثق شمرده است
خواهد با همين روايات ضعيف، آنان را باالتر از انبياء  بلكه مي. انبياء و رسل بياورد

و مسلماني، حتّي براي امام، در حالي كه يكي از اصول قطعي ايمان ! قلمداد كند
اگر امام باالتر از رسول بود در اين صورت ). 285/ البقره (آوردن به انبياء است  ايمان

است ذكر نفرمايد » رسول«فضل از ارا كه » امام«ممكن نبود كه قرآن كريم ايمان به 
   :چنانكه فرموده. را در قرآن صريحاً متذكّر شود» رسل«ولي ايمان به 
 £⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$#uρ É=≈tGÅ3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î;̈Ζ9$#uρ  

  )۱۷۷/ البقره (  
بلكه نيكي و نيكوكار آن است كه به خداوند و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب «

  .»آسماني و پيامبران ايمان آورده است
   :و فرموده
 tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥ ÷⎫t/ 

7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ß™ •‘ 4   ) ۲۸۵/ البقره(  
اند  اش و پيامبرانش ايمان آورده مؤمنان همگي به خدا و فرشتگانش و كتب آسماني«

  .»بين هيچ يك از رسوالنش تفاوت ننهيم] گويند[و 
چون كليني آشنايي كافي با قرآن نداشته، هر چه روات كذّاب و ضعيف  ولي

! كند در كتابش جمع مي »�صحيح از امامان راستگو اخبار«پذيرد و به عنوان  بگويند مي
   :اند اينك ببينيم در اين باب، روات او چه ارمغاني آورده

                                                           
 .اآلثار الصحيحة عن الصادقين �
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يار معيوب در نهايت ضعف و متن آنها بس احاديثسند اين  -4و  2و  1حديث  *
سهيل بن «يعني » ابو يحيي الواسطي«ي كه ناقلينش كساني از قبيل احاديثالبتّه . است
كه از نقل روايات نادرست ابا ندارد و يا فرد واقفي مذهب نادرستي، موسوم به  »�زياد

گويد قرآن  كه مي –باشد » هشام بن سالم«حمقي به نام او يا » درست بن منصور«
 - » زيد الشحام«كذّاب و يا » محمد بن سنان«و يا  –يه بوده است داراي هفده هزار آ

مجهول المذهب » محمد بن خالد«و  - 1غلوآميز و مخالف قرآن است اخباركه راوي 
  !اين نخواهد بود زباشد، بهتر ا

فرموده انبياء چهار طبقه و  كنند كه امام صادق و رسوا ادعا مي اهلاين روات ج
! رسد؟ است بر خودش و نبوتش به ديگري نمي كه پيامبريكي آن  :اند گروه
سازد چرا او را  اش براي ديگران چيست و اگر ديگران را آگاه نمي پرسيم پس فائده مي

»نامند؟ مي» نبي  
شنود ولي  بيند و آواي فرشته را مي در خواب مي] معارف دين را[دوم پيامبري كه 

س مبعوث نيست و خودش امامي دارد مانند بيند و بر هيچ ك او را در بيداري نمي
چنين پيامبري نيز  :گوييم مي! امام او بود كه حضرت ابراهيم حضرت لوط

گويد، در  براي مردم، با نوع اول فرقي ندارد، وانگهي امام صادق قطعاً خالف قرآن نمي
و  161/ الشعراء  :از جمله(حالي كه اين گفتة شما خالف بسياري از آيات قرآن است 

وحضرت لوط الأقلّ رسول ) و آيات ديگر 133/ ، الصافات 56و  54/ ، النمل 167
  .قوم خويش و مأمور هدايت و ارشاد ايشان بود

حضرت ابراهيم پيغمبر بود ولي امام نبود تا اينكه  :گويد در خاتمة حديث مي
   :خداوند به او فرمود

 َ إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما  )124/ ه البقر(  
  .»دهم من تو را پيشواي مردم قرار مي«

                                                           
 .است» دسهل بن زيا«او غير از  ��

 .كتاب حاضر 361صفحه . ك. ر. كنيم معرّفي مي 61او را قبل از بررسي باب  -1
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   :پرسيدآيا فرزندانم نيز امام خواهند شد؟ خدا فرمود و ابراهيم
 Ÿω ãΑ$ uΖtƒ “Ï‰ôγ tã t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$#   ) ۱۲۴/ البقره(  
  .»عهد من ستمكاران را نرسد«
نائل  فاقد مقام امامت بود و بعداً به اين مقام خواهد بگويد ابراهيمِ پيغمبر مي

  !شد، در نتيجه مقام امامت از مقام نبوت باالتر است
چنانكه در كتب  –سبب شده كه علماي ما مغالطه كنند و  احاديثبدان كه اينگونه 
مدعي شوند كه حضرت  –شنويد  راديو مي و يا در منابر و كنيد  زمان ما مطالعه مي

بتالءات إلهي سرفراز و موفّق ابراهيم پس از آنكه به توفيق پروردگار از آزمونها و ا
قرار  إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َ برون آمد، به مقام امامت برگزيده شد و مخاطب

گرفت، واضح است كه به آن حضرت، قبل و بعد از بسياري از ابتالءات إلهي وحي 
امخ شده است، پس آن حضرت در حالي كلمات إلهي را به اتمام رساند كه مقام ش مي

زيرا اين تحصيل . باشد» نبوت«تواند  آيه نمي ننبوت را حائز بود، بنابراين منظور از اي
حاصل و محال است، ناگزير اين مقام غير از نبوت و طبعاً مقامي باالتر از آن خواهد 

تعبير فرمود است و خداوند » عهد من=  عهدی«خداوند نيز از آن مقام با لفظ . بود
، معصوم نيز بايد مانند پيامبر» امام«ا به مقام امامت نصب فرمود پس خود، ابراهيم ر

تواند كسي را به امامت برگزيند زيرا امامت  و منصوب من عنداهللا باشد و غيرخدا نمي
عهدي است الهي و امري از امور مردم نيست تا از طريق شورا و مشورت بتوان آن را 

  !كند نه مردم ن ميحائز گرديد بلكه خداست كه امام را تعيي
   :گوييم براي آشكاركردن مغالطة آنان مي

نيز دربارة  چنانكه حضرت علي. شود گوييد كه به امام وحي نمي شما مي :أوالً
» وحي را به او خاتمه بخشيد] خداوند= [ختم به الوحي « :پيامبر صريحاً فرموده

خداوند  »صهم به من وحيهبعث اهللا رسله بام خ« :و فرموده) 133البالغه، خطبة  نهج(
و ديگران را شامل (رسوالنش را با وحي خويش كه مخصوص ايشان ساخته بود 
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خبردادن و  و نيز فرموده كه با رحلت پيامبر) 144خطبة (» نگيختا رب) شود نمي
  ).235خطبة (آسماني قطع گرديد  اخبارگفتن 

در كتاب » فيدشيخ م«اعتراف كرده كه 61مجلسي نيز در شرح حديث سوم باب 
به اجماع و اتّفاق علماي شيعه هر كه قائل باشد كه پس از « :گويد مي» اوائل المقاالت«

از اين رو حتّي اگر . »1شود، خطا كرده و كافر شده است به كسي وحي مي پيامبر اسالم
فرض كنيم كه امامت در قرآن، باالتر از نبوت باشد، ربطي به ائمه شيعه نخواهد داشت 

به امام  –چنانكه خواهيم ديد  –شود ولي  به اقرار شما به آن بزرگواران وحي نمي زيرا
مذكور در قرآن را به معناي شيعي آن » امام«در نتيجه اگر لفظ . شود قرآن وحي مي
 –چنين مستفاد خواهد شد كه چون حضرت ابراهيم  ةسورة بقر 124بگيريم از آية 

بتالءات إلهي سربلند بيرون آمد، به مقامي رسيد كه به از ا –عليه آالف التحيه و الثّناء 
  !!او وحي نشود؟

باالترين نحوة ارتباط خدا با بندة خويش است و الهام قلبي و » وحي نبوت«ثانياً 
است، پس چگونه ممكن است در » وحي نبوت«ارتباطي مادون ... ديدن و  خواب

  !، وحي در كار نباشد؟»نبوت«مقامي باالتر از 
توأماً داراي مقام نبوت و امامت بوده  اكرم  گوييد پيامبر  لثاً شما از يك سو ميثا

چنانكه  –پرسيم پس چرا  مي. شود گوييد به امام وحي نمي است و از سوي ديگر مي
هنگامي كه مدتي به  –سورة كهف آمده است  23و آية » ضحي«در شأن نزول سورة 

أخير رخ داد، پيامبر بسيار اندوهگين شد آن حضرت وحي نرسيد و در وصول وحي ت
و اين تأخير را به معناي عروج به مقام واالتر امامت كه فاقد وحي است، تلقّي 

  نفرمود؟

                                                           
سفينة «همچنين رجوع كنيدبه . ريوحی إليه فقد أخطا و كف حدا بعد نبيناأعلی أنه من زعم أن  التفاقا -1

 .638، ص 2، ج »البحار
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، در حالي كه قدماي »نبوت«مقامي است باالتر از » امامت«رابعاً بنا به ادعاي شما 
به اتّفاق علما «رمايد ف مي» عبدالجليل قزويني«اي نداشتند، چنانكه  شيعه چنين عقيده
  1.»تر است از درجة امامت درجة نبوت رفيع

كند كه در كتاب خدا، به  در قرآن، ثابت مي» امام«خامساً مطالعة موارد استعمال لفظ 
» إمام«عمال اويا به نامة  –مؤمن و كافر  عم ازا –اعتبار مطاع و مقتدي بودن افراد 

   :چنانكه فرموده. گفته شده است
 tΠöθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/    ) ۷۱/ اإلسراء(  
  .»خوانيم أعمالشان فرا مي ةمرم را با نام ةروزي كه هم«

، أعم از كافر و فاسق و مؤمن است و منحصر به گروهي »مردم«بديهي است كه 
خواستيم  بدين سبب هم فرموده، مي. خاص نيست و هر گروهي امامي دارد

   :قرار دهيم» امام«اسرائيل را  مستضعفين بني
 öΝßγ n= yèøgwΥuρ Zπ £ϑ Í← r& �ãΝßγ n= yè ôftΡuρ š⎥⎫ÏO Í‘≡uθ ø9$#   ) ۵/ القصص(  
  .»آنان را پيشوايان و وارثان قرار دهيم«

   :اطالق كرده و فرموده» امام«و هم به رهبران كافر، 
 (#þθè= ÏG≈ s)sù sπ £ϑ Í← r& Ìøà6ø9$#   öΝßγ ¯ΡÎ) Iω z⎯≈ yϑ ÷ƒ r& óΟßγ s9   ) ۱۲/ التوبه(  
  .»با پيشوايان كفر كه پايبند عهد و سوگند خود نيستند كارزار كنيد«

   :و فرموده
 öΝßγ≈uΖù=yèy_uρ Zπ£ϑÍ←r& šχθããô‰tƒ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$# ( tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# Ÿω šχρç|ÇΖãƒ   

  )۴۱/ القصص (  
وانند و روز رستاخيز خ و ايشان را پيشواياني قرار داديم كه به آتش دوزخ فرا مي«

  .»شوند ياري نمي

                                                           
 .57النّقض، صفحه  -1
 .به كار رفته و مصداق آن بايد الأقلّ بيش از دو تن باشدبه صورت جمع » أئمه«توجه شود كه لفظ  �
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گيرد،  به لحاظ آنكه مورد توجه وتبعيت ومبناي عمل قرار مي زغير انسان نيحتّي به 
   :اطالق شده است و فرموده»امام«

  ⎯ÏΒ uρ ⎯Ï& Î#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #©y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î) ºπ yϑ ômu‘ uρ    ) ۱۲/ االحقاف  – ۱۷/ هود(  
  .»رحمت بود] ماية[و  پيش از آن كتاب موسي پيشوا«

   :گفته شده» امام«حتّي به نامة اعمال نيز 
 ¨≅ä.uρ >™ó©x« çμ≈ uΖøŠ|Á ômr& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &⎦⎫Î7•Β   ) ۱۲/ یس(  
  .»ايم ابهام برشمرده و هر چيز را در مكتوبي بي«

زيرا پاداش و جزاي هر كس بنا به آنچه در نامة اعمالش مضبوط است، تعيين 
  .شود مي

توان  شود و مي ماميه حاصل نمياب آشكار است كه مقصود علماي بدين ترتي
فارغ از نبوت، مختص معصوم نيست، بلكه مختص به مؤمن هم » مامتا«دريافت كه 

  1!نيست، چه رسد به معصوم؟
در قرآن » نبوت«رساند كه  در قرآن مي» نبي«و » ماما«سادساً، نحوة استعمال لفظ 

از اين رو در . چنانكه مشاهده شد، تقسيم شده است» امامت«اما . پذير نيست تقسيم
» إمام ايمان و إمام كفر«يا » إمام نور و إمام نار«يا » إمام حق و إمام باطل«قرآن كريم 
» نبي كفر«داريم اما » نبي ايمان«نداريم، » نادر نبي«داريم ولي » نبي نور«داريم اما 

  .»نبوت«مقامي است واالتر از » إمامت«كرد كه توان ادعا  يپس نم... نداريم و هكذا 
هنگامي كه به كلمات إلهي  سابعاً، دليلي در اختيار نيست كه حضرت ابراهيم

به بعد سورة انبياء چنين  51آزموده شد به پيامبري مبعوث شده بود، زيرا اگرچه از آية 
اد و الهام تحت نظارت إلهي بوده و مورد ارش شود كه حضرت ابراهيم مستفاد مي

اقامة دليل، قاطعانه ادعا كرد كه آن حضرت قبل از  توان بي حقّ قرار داشت، اما نمي
چه بسيار پيامبراني كه در . به پيامبري مبعوث شده بود» ...إنی جاعلک « خطاب

                                                           
امام داعی الی اهللا و : را بر دو نوع دانسته» امام«، )215، ص 1ج (كافي  83خود كليني نيز در باب  -1

 .امام داعی الی النار
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اند، و  اند اما مدتي بعد مبعوث شده معرض ارشاد و الهام و كلمات الهي قرار گرفته
با اينكه تحت نظارت الهي بود اما » طور«قبل از رفتن به  وسيالمثل حضرت م في

در گهواره سخن گفت اما تا سنّ  فرمان نبوت نيافته بود ويا حضرت عيسي
به نبوت مبعوث نشد، از اين رو چه مانعي دارد كه بگوييم به خواست حقّ،  نساليكه

به انجام اعمال نيك  حقايقي ظهور كرد كه او را در وجدان مطهر حضرت ابراهيم
ومفيد دعوت نمود و چون آن اعمال را چنانكه بايد و شايد ادا كرد، توفيق وي در اين 

  .ساخته است »...إنی جاعلک «اعمال مقدمة نبوت او بوده و او را آماده و اليق خطاب 
» وحي«يعني نسبت بين ! ايد اي واضح به كار گرفته ثامناً، شما در ادعاي خود مغالطه

» مطلق صعموم و خصو«ايد، در حالي كه نسبت آن دو  گفته» تساوي«را » نبوت«و 
هر «توان گفت كه اين مسأله مصداقي است از قضية معروف  به زبان عوام مي. است

خواهيد هر گردي را گرد  ولي شما مي» گردويي گرد است، اما هر گردي گردو نيست
  !و جلوه دهيد

نبوت بدون وحي متصور نيست ولي وحي بدون آري، به گواهي قرآن، گرچه 
شد ولي تا پيش از  وحي مي گيرم كه به حضرت ابراهيم. نبوت كامالً ممكن است

براي اينكه همچون . اتمام كلمات إلهي به مقام نبوت بر همة مردم، مبعوث نشد
قرآن  دليل سخن نگفته و مدعا را به جاي دليل، اظهار نكرده باشيم، به ها، بي بعضي

   :كنيم مجيد رجوع مي
 ر حضرت موسيداند كه ما يهود و نصاري و مسلمين در اين عقيده متّفق) الف

   :پيامبر نبود، اما قرآن تصريح دارد كه به او وحي شده است
 !$ uΖøŠym÷ρ r&uρ #’n< Î) ÏdΘé& #©y›θ ãΒ ÷β r& Ïμ‹ÏèÅÊ ö‘ r& (   ) ۷/ القصص(  
  .»ا شير دهو به مادر موسي وحي كرديم كه او ر«
تمام فرق مسيحي و تمام فرق شيعه و سنّي توافق دارند كه حواريون حضرت ) ب
   :اند، در حالي كه به آنان نيز وحي شده است پيامبر نبوده عيسي
 ŒÎ)uρ àM ø‹ym÷ρ r& ’ n< Î) z⎯↵Îiƒ Í‘#uθ ysø9$# ÷β r& (#θ ãΨÏΒ#u™ † Î1 ’Í<θ ß™ tÎ/uρ    ) ۱۱۱/ املائده(  
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  .»ام ايمان آوريد به حواريون وحي كردم كه به من و به فرستاده يادآر هنگامي را كه«
! از مقام شامخ نبوت باالتر است» إمامت«مناقشه پذيرفتيم كه مقام  تاسعاً گيرم كه بي

را حائز » نبوت«در اين صورت چگونه ممكن است فردي كه مقام مادون امامت يعني 
گردد و سلسله مراتب كمال را طي نكرده بر فائز » إمامت«نگرديده، به مقام باالتر يعني 

به عنوان عهد و منصبي » إمامت«حتّي در اين فرض نيز نيل به مقام . قلّة كمال بنشيند
ميسر نيست و بايد منحصر به » نبي«إلهي كه از نظر شما فوق نبوت است، براي غير 

. اند مقام قبل از امامتانبياء باشد كه واجد بيشترين قابليت و بالفاصله حائز واالترين 
اند  به همين سبب ائمة موردنظر شما كه به اعتراف خودتان مقام نبوت نداشته

  .كنيد نائل شوند سورة بقره ادعا مي 124توانند به مقام امامتي كه در اية  نمي
نبوت تفضّلي است إلهي  –و چه بسا يهود و نصاري  –عاشراً به اجماع مسلمين 

و مجاهدت قابل تحصيل نيست، بلكه به اقتضاي لطف و رحمت  كه به صرف عبادت
شود و به اجماع  متعال بر بندگان و حكمت بالغة إلهي، به افراد معدودي اعطاء مي  حقّ

. اين تفضّل به كمال و نهايت رسيد و خاتمه يافت اكرم  مسلمين، با بعثت پيامبر 
مام مردم اسوه و الهي، احكام اتعاليم و قهراً اين افراد استثنائي عالوه بر إنباء خلق از 

اند و اين امامت از نبوت قابل انفكاك نيست و در مورد تمام انبياء صادق  نيز بوده
البتّه  –در واقع انبياء با وحي الهي . باشد يا ساير انبياء است، چه حضرت ابراهيم

م بندگان خدا، مر هدايت و تعليااند و در  به امامت مردم منصوب شده –وحي نبوت 
  .سوه و امام كساني هستند كه مأموريت دعوت ايشان را برعهده دارندا

اند نسبت امامت  فرماييد كه مغالطة دوم علماي ما آن است كه خواسته مالحظه مي
جلوه دهند، در حالي كه نسبت إمامت » عموم و خصوص من وجه«الهي و نبوبت را 

رسولي، امام است و چنين نيست كه برخي از  يعني هر. است» تساوي«إلهي و نبوت، 
انبياء، امام نباشند و طبعاً امامت إلهي كه از تبعات نبوت است با نبوت و  امامت پيامبر 

بينيم كه به امام  در قرآن نيز مي. خاتمه يافته و به ديگران قابل سرايت نيست اكرم  
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حضرت لوط و اسحاق و  شود و خدا انبياء از جمله منصوب من عنداهللا، وحي مي
   :شده و فرموده خوانده و تصريح كرده كه به آنان وحي مي» امام«يعقوب را 
 öΝßγ≈ uΖù= yè y_uρ Zπ£ϑ Í← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ !$ uΖøŠym÷ρ r&uρ öΝÎγ ø‹s9Î)   ) ۷۳/ االنبیاء(  
ايشان  كردند و به به فرمان ما هدايت مي] مردم را[و آنان را اماماني قرار داديم كه «

  .»وحي كرديم
   :خوانده و فرموده» امام«اسرائيل را نيز  و انبياء بني

 öΝßγ≈ uΖù= yè y_uρ Zπ£ϑ Í← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ !$ uΖøŠym÷ρ r&uρ öΝÎγ ø‹s9Î)   ) ۷۳/ االنبیاء(  
كردند و به ايشان  به فرمان ما هدايت مي] مردم را[و آنان را اماماني قرار داديم كه «

  .»وحي كرديم
   :خوانده و فرموده» امام«اسرائيل را نيز  و انبياء بني

 $ oΨù= yè y_uρ öΝåκ÷]ÏΒ Zπ£ϑ Í← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÍöΔ r'Î/ $ £ϑ s9 (#ρ çy9 |¹ (   ) ۲۴/ السجده(  
به فرمان ما هدايت ] مردم را[چون پايداري ورزيدند از ايشان اماماني قرار داديم كه «

  .»كردند مي
) يعني حضرت اسحاق و يعقوب(كه خداوند همين امامان  بايد توجه داشته باشيم

   :خوانده و فرموده» نبي«را 
 $ oΨö7yδ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ysó™ Î) z>θ à)÷è tƒ uρ ( yξ ä.uρ $ uΖù= yè y_ $ wŠÎ; tΡ   ) ۴۹/ مریم(  
  .»اسحاق و يعقوب را بخشيديم و همگي را پيامبر قرار داديم) ابراهيم(به او «

خاتمه  اكرم  وب و منصوص من عنداهللا با پيامبر كنم كه امامت منص تكرار مي
مم پيشين را صريحاً الهي ايافت و إلّا چگونه ممكن است خداوند حكيم انبياء و أئمة 

در قرآن نام ببرد أما أئمة آيندة أمت اسالم را بر عهدة حديث غدير بگذارد كه به 
ث لوح جابر و امثال آن وضوح، وافي به مقصود نيست يا بر عهدة روات كليني و حدي

  1!بگذارد؟

                                                           
 .در اين موضوع ضرور است كه رجوع شود به كتاب شريف شاهراه اتحاد -1
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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 
   :مان فرمودهدربارة همين اما

 ‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& %[nθçΡ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î)uρ $oΨù=yèy_uρ ’Îû $yϑÎγÏG−ƒÍh‘èŒ nο§θç7–Ψ9$# |=≈tGÅ6ø9$#uρ (   
  )۲۶/ احلدید (  

فرستاديم و در نسل آن دو ] به سوي بندگان خود[را  1و هر آينه نوح و ابراهيم«
  .»نبوت وكتاب قرار داديم

تر  مقام اظهار تفضّل و كرامت خويش درجة پايينچگونه ممكن است كه خدا در 
يعني نبوت را ذكر كند، اما درجة واالتر يعني امامت را كه درجات پيشين در آن 

  !مندرج است، ذكر نفرمايد؟
بايست حضرت موسي  است نه معصوم و إلّا مي» عادل«، »ظالم«ديگر آنكه ناقض 

كه الأقلّ ) به بعد 140/ و الصافّات  87/ األنبياء (و حضرت يونس ) 16و  15/ القص (
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 » وحي«اما امامت فارغ از 

خداوند بندگانش را براي نيل بدين مقام، تحريض كرده و فرموده از ذات أقدسش اين 
   :امامت را طلب كند

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ šχθä9θà)tƒ $oΨ−/u‘  ...$oΨù=yèô_$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑù=Ï9 $·Β$tΒÎ)   ) ۷۴/ الفرقان(  
  .»تقوي قرار ده اهلو ما را پيشواي ... گويند پروردگارا  و كساني كه مي«
يهي است اگر كسي با علم و مجاهدت به اين مقام واصل شود از انبياء واالتر و بد

  .برتر نخواهد بود

                                                           
و همچنين تا پيش از بعثت،  –عليهما الصالة و السالم  –از نسل حضرت نوح  ظاهراً حضرت ابراهيم -1

 ).83/ الصافات . (از پيروان آن حضرت بوده است
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سورة بقره چيست؟ از قرآن كريم  124با توضيحات فوق بايد ببينيم معناي آية 
معلوم مي شود كه خداوند حكيم برخي از انبياء را بر بعضي ديگر برتري عطا فرموده 

توان دريافت كه حوزة نبوت و امامت الهي  و همچنين مي) 55/ ء ، االسرا253/ البقره (
  .انبياء نيز متفاوت بوده است

و كتاب و شريعت انبياء  1برخي 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  –سالم اهللا عليهم  –...  3رت هود و صالح و شعيب و لوط و، از قبيل حض2شود مي
بعضي ديگر دارندة كتاب مخصوص بودند و رسالتشان محدوديت مكاني نداشت و 

  .شد مختص يك يا چند قوم نبوده است وحوزة وسيعتري را شامل مي
يش از خطاب پ با توجه به مطالب باال، حتّي اگر بپذيريم كه حضرت ابراهيم

چنانكه برخي از مفسرّين  –نبوت داشته است، در اين صورت  »...ی جاعلک إن«
گوييم آن حضرت ابتداء بر پدر و خانواده و خاندان خويش و يا قوم  مي –اند  فرموده

شد و پس از اتمام كلمات  و مردم شهر خود، مبعوث بود و امام آنها محسوب مي
يعني محدوديت مكاني از آن  عموميت يافت» مردم= ناس «الهي، نبوت وي بر 

. امام و نبي قرار داد) للناس(برداشته شد و خداوند متعال او را براي همة مردم 
المثل كسي را فرض كنيد كه بخشدار بوده است ولي به سبب توفيقش در انجام  في

 دهند، در نتيجه مسؤوليت او قبالً محدود به وظائف، او را به مقام استانداري ارتقاء مي
فرق نبوت حضرت . شود يك بخش بوده ولي اكنون تمام استان را شامل مي

با برخي از انبياء، آن است كه امامت و  »...إنی جاعلک «پس از خطاب  اهللا خليل
اكرم  همچنين تفاوت نبوتش با پيامبر . نبوت انبياء ديگر محدوديت مكاني داشته است

  ت حضرت ختميمرتبتآن است كه امامت و نبو  تعالوه بر عدم محدودي

                                                           
 ).147/ الصافات . (بر كمتر از دويست هزار نفر مبعوث بود  »يونس«چنانكه حضرت  -1
 .»تعقل منكر نص اس«، فصل »شاهراه اتحاد«به بعد كتاب  65صفحه . ك. ر -2
 ).26/ العنكبوت . (تابع شريعت وكتاب حضرت ابراهيم بود »لوط«المثل حضرت  في -3
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تا قيامت مخاطب ) ناس(= مكاني، به لحاظ زماني نيز محدوديت ندارد و مردم 
نيز پيامبر  امامت انبياء مطلبي است واضح و حضرت أمير. اند رسالت آن حضرت

و  94خطبة ( »هو امام من اتقی« :خوانده و فرموده» امام تقوي پيشگان«را  اكرم  
116.(  

شوم كه از جمله شؤون پيامبران، شأن إنباء و إنذار ايشان است كه  داً يادآور ميمجد
بودن ايشان  شود و شأن ديگر انبياء، مقتدي و أسوه تعبير مي» نبوت«و » نبي«از آن به 

تعبير » مامتا«و » ماما«به  –چنانكه در سطور گذشته ديديم  –است كه از آن در قرآن 
سورة بقره، اشاره به نبوت حضرت  124مذكور در آية » إمامت«در نتيجه . شود مي

چنانكه به پيامبر . بودن آن حضرت است ، با نظر به شأن مقتدي و أسوهابراهيم
اهللا از بزرگترين ايشان  كه حضرت خليل –مر شده كه به هدايت أنبياء سلف ا اكرم  
   :اقتداء نمايد و فرموده –است 
 7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# “y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷νÏ‰tFø% $#   ) 1)۹۰/ االنعام  
ايشان كساني هستند كه خداوند آنان را هدايت فرموده، پس تو به هدايت آنان اقتدا «

  .»كن
تفويض شده باشد، » نبي«و إلّا در قرآن از امامتي كه به عنوان عهدي الهي به غير 

  .اثري نيست
فوق را  احاديثست كه يكي از روات پيش از پرداختن به باب بعدي، مفيد ا

أبوأسامه زيد الشحام نام داردكه او را از  60راوي روايت دوم باب . معرّفي كنيم
و  توي از غال. اند اند و او را تضيعف نكرده گفته امام باقر و صادق  اصحاب

خودش از خود تعريف كرده و مدعي است نامش . راوياتش خرافي وضد قرآن است
و بودن نامش در آن كتاب ! 2آمده است» اليمين اصحابكتاب «ي موهوم به نام در كتاب

                                                           
 .بيان گرديده است بودن حضرت ابراهيم سوره ممتحنه نيز أسوه و مقتدي 4در آيه  -1
صفحه . ك. ر. ايم كافي سخن گفته» ناموس«يا » اصحاب يمين«بودن كتبي از قبيل  ما درباره كذب -2

 .اضركتاب ح 512
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... « :فرموده همچنين مدعي است كه حضرت صادق!! بودن اوست به معناي بهشتي
ميزان به دست . نماز مردم به سوي ماست » إلينا الصالة و إلينا امليزان و إلينا حساب شيعتنا
درحالي كه قطعاً امام خالف قرآن . »1ماست ماست و حساب شيعيانمان بر عهدة

داند و خطاب  گويد و قرآن اين امور را مخصوص و منحصر به خداوند متعال مي نمي
   :فرمايد مي اكرم  به پيامبر 
 $ tΒ šø‹n= tã ô⎯ÏΒ ΝÎγ Î/$ |¡Ïm ⎯ÏiΒ &™ó©x«   ) ۵۲/ األنعام(  
  .»چيزي از حساب ايشان با تو نيست«

   :و نيز فرموده
 ¨βÎ) !$ uΖø‹s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) $ uΖøŠn= tã Νåκu5$ |¡Ïm   ) ۲۶/ الغاشیه(  
بر عهدة ] اعمالشان[همانا بازگشت ايشان به سوي ماست آنگاه همانا محاسبة «

  .»ماست
  .شعراء 113سورة انعام و  69و نيز آية 

ر موجب شفاي ه استعمال تربت امام حسين :گويد اين مرد فاسدالعقيده مي
در حالي كه استعمال خاك خالف اصول بهداشت و اگر منظور از ! 2بيماري است

كاذيب است كه سبب اامثال اين . ، در اسالم حرام است3استعمال، خوردن آن باشد
وي روايت كرده كه . اطّالع، اسالم را ديني خرافي و ضد علم بپندارند شود مردم كم مي

!!) ؟(اش ا زيارت كند گناهان گذشته و آيندهر هر كه نيمة شعبان مرقد امام حسين
وي در خبر . نيز از اوست 165باب مفتضح  56همچنين خبر . 4شود آمرزيده مي

                                                           
 .286كشي، چاپ كربالء، ص  رجال -1
، حديث شماره 410و  409، ص ...)باب استحباب االستشفاء بتربة الحسين ( 10وسائل الشيعه، ج  -2

5. 
 412و  411صفحه ) باب استحباب االستشفاء بتربة الحسين( 10رجوع كنيد به وسائل الشيعه، ج  -3

 .222و  221، صفحه 2ج ) چاپ سنگي(و مستدرك الوسائل  14و  11حديث 
 .6و  5حديث  366، ص ...)باب تأكّد استحباب زيارة الحسين ( 10وسائل الشيعه، ج  -4
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برخالف قرآن فرموده ما روز قيامت شيعيان را  ور مدعي است كه امام صادقكمذ
همچنين روايت صفحه . نعوذ باهللا من هذه الخرافات! كنيم لهي كفايت ميااز عذاب 

  .كتاب حاضر نيز از اوست 264

  باب الفرق بین الّرسول و الّنبّی و احملّدث -۶۱

هنگام مطالعة اين باب بسيار افسرده و ناراحت شدم زيرا روايت اول و چهارم باب 
متأسفانه كليني و امثال . صريح در تحريف قرآن است 112مذكور و روايت دوم باب 

تراشند و به  نقل كرده و براساس آن چيزها مياي از قرآن را به صورت محرّف  او آيه
ديگر آنكه مقصود از اين روايات آن است كه فرق امام با . دهند أئمة مظلوم نسبت مي

اي از اين روايات حاصل  نبي و رسول را معلوم سازد، اما چنانكه خواهيم ديد، نتيجه
  .شود نمي

هبودي فقط حديث سوم بدان كه اين باب مشتمل بر چهار حديث است كه آقاي ب
را صحيح دانسته اما مجلسي حديث اول و سوم را صحيح شمرده و حديث دوم را 

  .مجهول و چهارم را ضعيف دانسته است
است و » احمد بن محمد برقي«با اينكه راوي هر دو روايت  -4و  1حديث  *

ريف قرآن كه داللت بر تح احاديثاز جمله همين  –روايات او قابل اعتماد نيست 
  !اما مجلسي، حديث اول را چنانكه گفتيم صحيح قلمداد كرده است - 1دارد

وي . نيز ابوالحسن علي بن حسان بن كثير الهاشمي است 4يكي از روات حديث 
بنا به آنچه در كتب  2تصريح كرده» هاشم معروف الحسني«واقفي است و چنانكه 

خود را از قول عمويش  احاديثود و غالباً فاسد االعتقاد ب» علي بن حسان«رجال آمده 
 165گويد، به عنوان نمونه وي يازده حديث باب مفتضح  مي» عبالرحمان بن كثير«

                                                           
 .اند آن را صحيح ندانسته» محمدباقر«است و هر دو » احمد برقي«نيز  112راوي روايت دوم باب  -1
 .194الموضوعات في اآلثار و االخبار، صفحه  -2
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كتابي به  1چنانكه قبالً نيز اشاره شد. نقل كرده است» عبدالرحمان«كافي را از عمويش 
تباطي به هيچ ار» غضائري«دارد كه سراسر كذب است و به قول » تفسير الباطن«نام 

اين كذّاب مدعي است . اند علماي ما او را غالي و بسيار ضعيف شمرده. اسالم ندارد
سورة آل عمران منظور از آيات محكم، أئمه و منظور از آيات متشابه،  7كه در آية 

مجهول الحال » علي بن يعقوب الهاشمي«راوي ديگر اين روايت !! خلفاي ديگرند
  .است

سورة  52آية  گويند امام مي 112حديث دوم باب  هر دو حديث اين باب و
   :حج را چنين تالوت كرده است

 !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% ⎯ÏΒ 5Αθß™§‘ Ÿωuρ @c©É<tΡ و ال حمّدث   ) ۵۲/ احلج(  
  .»!!نفرستاديم] و محدثي[پيش از تو هيچ رسول و نبي «

ه تال هذ(تالوت نمود  :گويد ه ميگويد آيه را تفسير فرمود بلك توجه فرماييد كه نمي
گفتم قربانت گردم قراءت ما چنين  :گويد و حتّي در حديث چهارم، راوي مي )اآلية

در حالي كه اگر منظور امام تفسير آيه بود، گفتن چنين سخني از جانب راوي . نيست
به » محدث«مهمتر اينكه . امام نيز نفرموده كه منظورم تفسير بوده است. لزومي نداشت

خواهد نوع سومي را بيان كند و  ول است و ميرس تصريح روايت، غير از نبي و غير از
حتي . توانند بگويند منظور امام تفسير و يا بيان مصاديق آيه است متعصبين دكاندار نمي

رود  گفته شده احتمال مي :نويسد در شرح اين حديث مي» مجلسي«مروج الخرافات 
اين احتمال  :گويم من مي. بيان معناي آيه بوده است» محدث«كه مقصود از ذكر لفظ 

ي صريحتر از اين اخبار) بحاراالنوار(ما نيز در كتاب بزرگمان . بسيار بعيد است
ايم كه اين كلمه در قرآن موجود بوده و هيچ بعيد نيست كه قسمتي از قرآن از  آورده

نيز  112شرح حديث دوم باب و در !!! آوري كرده است، افتاده باشد آنچه عثمان جمع

                                                           
 .حاضركتاب  35صفحه . ك. ر -1
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در قرآن بوده اما آن را از قرآن ساقط » المحدث«گويد اين خبر داللت دارد كه  مي
  1!!!اند كرده

كليني با آوردن اين روايات ضد قرآن چه قصدي داشته است؟ به مقلّدين متعصب 
ند كه با ا كنند؟ آيا قرآن نخوانده او چه بايد گفت كه دائم از او تعريف و تمجيد مي

   :خداوند فرموده 2تأكيدات بسيار
 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   ) ۹/ احلجر(  
  .»همانا ما قرآن را فرو فرستاديم و همانا ما خود حافظ آنيم«

كنند، در حالي  معرّفي مي دانم چرا كليني يا مجلسي خود را دوستدار علي نمي
اند زيرا قرآني كه در زمان عثمان نوشته شد، مؤيد به  دشمن آن حضرت كه واقعاً

مقدمة تفسير  7بوده است و چنانكه در فصل  موافقت و تأييد حضرت علي
و به تأييد و اشارة آن  ايم، عثمان با رأي اميرالمؤمنين گفته» تابشي از قرآن«

 شنيدم عليگويد  مي» سويد بن علقمه«. آوري كرد حضرت، قرآن را جمع
اهللا, اهللا إياكم و الغلو فی أمر عثامن و قولكم حراق املصاحف فواهللا ما . أهيا الناس« :فرمود مي

قها إال من مالء من أصحاب رسول اهللا اي مردم، خداي »  ...مجعنا   فقلنا نعم ما رأيت  حرّ
و او را  روي دربارة عثمان بپرهيزيد را پروا كنيد، خداي را پروا كنيد و از زياده

به خدا سوگند عثمان بدين كار اقدام نكرد مگر به . ها مگوييد سوزانندة مصحف
! گفتيم چه رأي خوبي... او ما را جمع كرد . بزرگاني از اصحاب رسول خدا] اشارة[

  .الخ» ...
 شد، محال بود كه علي ديگر آنكه اگر واوي در قرآن كريم پس و پيش مي

شما . ائل خود به اين موضوع شديداً اعتراض نكندسكوت فرمايد و در خطب و رس

                                                           
در =  انما هو قراءة اهل البيت» والمحدث«قوله : نيز نوشته است» كافي«متأسفانه محشّي  -1

 ).176، ص 1اصول كافي، ج !! (وجود داشته است» المحدث« قراءت اهل بيت
 .690و كتاب حاضر، ص » شاهراه اتّحاد«كتاب  108درباره اين آيه رجوع كنيد به حاشيه صفحه  -2
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از  دانيد، بگوييد چگونه است كه علي مي كه خطبة شقشقيه را كالم علي
  اي به اين مسألة بسيار مهم نفرموده؟ خلفاء شكوه كرده ولي حتّي اشاره

را براي دفاع از جان عثمان به  كه حسنين  كرّار ربه نظر ما حضرت حيد
داد، با دو فرزند عزيزش به قلم  تاد، اگر كمترين تغييري در قرآن رخ ميمنزل وي فرس

ترديد آن حضرت مبارزه  ورزيدند و بي و قدم از هيچ جانفشاني در اين راه دريغ نمي
آن بزرگوار در . داشت در راه دفاع از قرآن را بر جنگ با معاويه و خوارج مقدم مي

كمترين تغييري در قرآن نفرمود و إال قبل اي به حدوث  زمان حكومتش كمترين اشاره
در حالي كه . گماشت المال را بازگرداند، به اصالح قرآن همت مي از آنكه اموال بيت

بينيم آن حضرت مكرّر مردم را به فراگيري و تبعيت همين قرآني كه  البالغه مي نهج
  .آوري نموده، سفارش فرموده است عثمان جمع

آن را نيز در همين  احاديثكه  – 112اين باب و باب  احاديثديگر اشكال بزرگ 
اين است كه با ختم وحي سازگار نيست و نوعي وحي را براي  –كنيم  جا بررسي مي
اين كتاب  60چنانكه در باب  –كند درحالي كه به اعتراف علماي ما  امام ثابت مي

ف شرعي به هر زيرا وحي احكام و معار. شود به امام وحي نمي –ايم  گفته) 354ص (
اما اين روايات ادعا دارند . به معناي عدم ختم نبوت است اكرم  كس پس از پيامبر 

اين همان وحي است كه . كند شنود و از او كسب خبر مي كه امام صداي فرشته را مي
زيرا در وحي، رؤيت ملك شرط نيست و به تصريح . اند فقط اسمش را ذكر نكرده

شنيدند و ارتباط ايشان با  اندو فقط صدا مي ديده ء ملك را نميقرآن بسياري از انبيا
   :فرمايد قرآن مي. عالم ملكوت از وراي حجاب بود

 $ tΒ uρ tβ% x. A|³u; Ï9 β r& çμ yϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# ω Î) $ ·‹ômuρ ÷ρ r& ⎯ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅Å™öãƒ Zωθß™u‘ 

z©Çrθã‹sù ⎯Ïμ ÏΡøŒÎ* Î/ $ tΒ â™!$ t±o„ 4 …çμ ¯ΡÎ) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym   ) ۵۱/ الشوری(  
هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن گويد مگر با وحي و اشارت يا از فراسوي «

بخواهد و حي نمايد، به ] خدا[اي كه به اذن او آنچه را كه  حجاب يا بفرستد فرستاده
  .»راستي كه او واالمرتبت و حكيم است
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پس اين ادعا كه أئمه فقط . شنيد يفقط صدا م اهللا به عنوان مثال حضرت كليم
شنود ولي نبي نيستند ادعايي باطل است كه با ختم وحي و نبوت سازگار  صدا مي
زيرا صرف شنيدن صدا نيز از انواع وحي است، خصوصاً كه فرشته به امام . نيست

گويد و اين همان رسالت ونبوت  حكام شرعي را نيز ميامسائل اعتقادي و ) محدث(
به همين سبب در روايت . كند و با تغيير اسم يا عدم ذكر اسم، مسمي تغيير نمي است

گويد، سؤال  سخن مي» محدث«راوي پس از شنيدن اينكه فرشته با  1121پنجم باب 
مانند » محدث«نه بلكه  :يرد و پاسخ مي! پيامبر است؟» محدث«گويي  پس مي :كند مي

و دوست حضرت ) رخيا مشهور استكه به آصف بن ب( دوست حضرت سليمان
گوييم أوالً  مي. و ذوالقرنين است) معروف است» خضر«كه در ميان مردم به (موسي

اند به دوران قبل از ختم نبوت در حالي كه بحث ما  اين گونه افراد همگي متعلّق
  .دربارة دوران پس از وحي و نبوت است

ما از اه گذشته است، معّرفي فرموده ثانياً چرا قرآن كه ذوالقرنين را كه متعلّق ب
و منصوب من عنداهللا، خودداري نموده و شما ناچار » محدث«معرّفي أئمه به عنوان 

  ايد براي وصول به مقصود، قرآن را تحريف شده جلوه دهيد؟ شده
النّمل (و آورندة تخت به دربار سليمان ) به بعد 65آية (ثالثاً عبد صالح سورة كهف 

مبعوث ) ناس(بر مردم » محدث«ه عنوان نبوت و امامت و نه به عنوان نه ب) 40/ 
/ البقره (» طالوت«نيز مانند جناب ) به بعد 83/ الكهف (» ذوالقرنين«جناب . اند نبوده
بر مردم قيادت داشت و به عنوان معلّم شريعت وحكمت بر » ملك«به عنوان ) 247

الوت يا ذوالقرنين يا آصف بن برخيا، مردم مبعوث نبود و دليلي نداريم كه جناب ط
اند و قياس أئمه  در نتيجه اينها همگي از بحث ما خارج. اند شنيده صداي فرشته را مي
  .الفارق است با ايشان قياس مع

                                                           
نيز ذكر شده و راوي آن يكي از  111مذكور به صورت مختصر به عنوان روايت چهارم باب روايت  -1

 !شمرده است» حسن موثق«ولي مجلسي آن را . است» حسين بن سعيد«غالة موسوم به 
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، كه براي أئمه 1121مشكل ديگر اين گونه روايات و از جمله حديث دوم باب 
 ميرافت آنهاست با كالم حضرت ادعاي ارتباط با فرشته و علم غيب دارند، مخال

و حضرت . 2خاتمه يافته است اكرم  آسماني با رحلت پيامبر  اخباركه فرموده وحي و 
  .گويد يقيناً بر خالف جد بزرگوارش سخن نمي سجا

فائده  است كه عالمتي بي 1123و حديث چهارم باب  61ايراد حديث چهارم باب 
گوييم اگر كسي اعالم كند كه من  مي! باري شنيدن صداي فرشته ذكر كرده است

شود  ام و بر اثر آن به من حالت وقار و سكينه مستولي شده و معلوم مي صدايي شنيده
كه بر من ملك نازل شده و صداي مذكور صداي ملك بوده است، بايد بپذيريم و او 

ني حاشا كه امام چنين سخ! اين هم شد دليل؟! را امام منصوب من عنداهللا بشماريم؟
  .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«را نيز همين  112حديث سوم باب . است» برقي

هر دوحديث را صحيح » محمد باقر«اما هر دو  4است» يعقوب بن يزيد«ناقل آن 
  !اند شمرده

                                                           
اند و مجلسي به ضعف آن تصريح كرده  را صحيح ندانسته 112حديث دوم باب » محمدباقر«هر دو  -1

 .است
 ختم به الوحی) 235البالغه، خطبه  نهج( من النبوة و األنباء و أخبار السامء...  انقطع بموتک -2

 .كتاب حاضر 343رجوع كنيد به صفحه ). 144خطبه ( بام خصهم به من وحيه )133خطبه (
اند و به قول مجلسي حديث مذكور  را صحيح ندانسته 112حديث چهارم باب » محمدباقر«هر دو  -3

 .است» مرسل«
اوهمان است كه روايت كرده هر كس روز . ايم معرّفي كرده 263را در صفحه » عقوب بن يزيدي« -4

وسائل !! (عاشورا مرقد سيدالشّهداء را زيارت كند گويي كه خدا را در عرش الهي زيارت كرده باشد
 .1، حديث 372و  371، ص )، كتاب الحج، ابواب المزار و ما يناسبه10الشيعه، ج 
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براي اطّالع از » محدث«فرموده  مدعي است كه حضرت باقرالعلوم» أحول«
بيند و در  شنود ولي او را نمي غيبي فقط صداي فرشته را مي اخبارامور شريعت و 
اي بر» محمد بن يحيي«گوييم اين خبر كه  مي .)ال يری فی منامه(بيند  خواب نيز نمي

» محمد بن يحيي«كه آن را هم  105باب 6كليني نقل كرده معارض است با خبر 
در خواب از مرگ خويش مطلع شده و مخالف  روايت كرده و در آنجا امام رضا

كه جانشين حضرت كاظم در خواب به او معرّفي  119باب  14است با حديث 
در خواب از رفتن به  كه امام رضا 178باب  9و  8گرديده و مخالف است با حديث 

  .آگاه شد» هارون بن مسيب«حمام نهي گرديد و در خواب از شكست 
) امام(= گويند محدث  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  ه قبل از مقاربت با همسرشان شربتي ميآيد و به أئم  اي مي گويد فرشته مي
 154نويسد و در باب  اي از قرآن مي بازو و يا ميان دو چشم امام در زمان نوزادي آيه

نقل كرده مدعي است كه فرشتگان به خانة أئمه » محمد بن يحيي«كه آنها را نيز 
كنند و أئمه از پر  تنگ ميكنند و گاهي جا را براي آنها  آيند و با آنها مصافحه مي مي

است كه شربت  هپرسيم آيا فقط صداي مالئك مي!! كنند آنها متّكاي خود را پر مي
سازد و با پرهايش  كند وجا را تنگ مي آورد و فقط صداست كه با أئمه مصافحه مي مي

اين روايات داللت بر تجسم و تجسد مالئكه دارد و جسميتشان آنها . شود متّكا پر مي
  .سازد ا قابل رؤيت مير

اما شگفتا كه . آشكار است 112و  61با توجه به مطالب فوق بطالن روايات باب 
را كه مجلسي ضعيف شمرده، پذيرفته وبا  112آقاي بهبودي حديث نخست باب 

را  112مجلسي روايت پنجم باب ! آورده است» صحيح الكافي«در كتاب  94شمارة 
  .رده استموثّق شم نحس 1چنانكه گفتيم
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فرق امام با رسول و نبي معلوم  112و  61مخفي نماند كه از روايات دو باب 
اعتراف نموده كه استنباط  61در شرح حديث سوم باب » مجلسي«شود و حتّي  نمي

و نيز جمع ميان اين روايات كه بيشتر آنها را در كتاب  اخبارتفاوت امام با نبي از اين 
در نهايت دشواري است و ما جز رعايت جاللت خاتم  ايم، آورده» بحاراألنوار«

اند و عقل ما به فرقي ميان نبي و  دليلي نداريم كه چرا أئمه را نبي ندانسته األنبياء
  !يابد امام دست نمي

  التقوم هللا علی خلقه إال بإمام ةباب أنّ احلّج -۶۲

انسته، اين باب چهار حديث داراست كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ند
مجلسي نيز حديث دوم را ضعيف و سوم را مجهول شمرده اما حديث اول و چهارم 

  !را صحيح دانسته است
 عنواني كه كليني براي اين باب اختيار كرده مخالف قرآن و كالم اميرالمؤمنين

حضرت علي ). 165/ النّساء (زيرا قرآن كريم فرموده بعد از رسل حجتي نيست . است
] بر بندگان[با پيامبر ما، حجت خداوند  :فرموده -  1انكه قبالً نيز گفته ايمچن –نيز 

خداوند قرآن را بر شما حجت گرفته  :و فرموده) 91البالغه، خطبة  نهج(پايان پذيرفت 
و ) 183خطبة (قرآن حجت خدا بر خلق اوست  :و فرموده) 176و  86خطبة (است 
» فرستاد] به سوي خلق[پيامبر را با حجتي بسنده خداوند  » أرسله بحجة كافية« :فرموده

بنابراين شرع حجت را معرّفي كرده و ديگر نيازي نيست كه روات ). 161خطبة (
هر چه » ...قال االمام «الحال براي مسلمين حجت بياورند و به عنوان  ضعيف و مجهول

  !بخواهند به اسالم بيفزايند يا از آن بكاهند
گويد حجت خدا بر خلق  سه خبر از چهار خبر اين باب مي - 3و  2و  1حديث  *

عالوه بر مخالفت با  اخبارعيب اين ! قائم نخواهد شد مگر با امامي كه شناخته شود
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گويند امام در صورتي حجت است كه شناخته شود، در نتيجه  قرآن، آن است كه مي
شناسيم  ت را نميهاست كه ما حج اگر شناخته نشود، حجت نيست، پس اكنون كه قرن
دانيم، حجت بر ما تمام نشده و بايد  و به او دسترسي نداريم و جز نام چيزي از او نمي
، القاء همين اخبارآيا مقصود اين !! سرگردان باشيم و هر كار دلمان خواست بكنيم؟

حجة «مسأله بوده است؟ وانگهي اين كاري موجه نيست كه هر كس خواست خود را 
است بايد خدا در كتابش معرّفي فرمايد نه » حجه اهللا«اگر امام . بخواند »هاهللا علی عباد

جالب است كه از سه خبر مذكور، حديث دوم ! آنكه روات معلوم الحال كليني بگويند
ماند خبر أول كه نخستين راوي  باقي مي. و سوم را حتّي مجلسي صحيح ندانسته است

  .معلوم شودكنيم تا وضع آن نيز  آن را معرّفي مي
أبوسليمان داود بن كثير الرّقّي را اكثر علماي رجال ضعيف و غالي بلكه ركن 

. شود غضائري او را فردي فاسدالمذهب خوانده كه به اوتوجه نمي. اند شمرده تغال
» داود رقي«نقل كرده كه » احمد بن عبدالواحد«نجاشي هم خود فرموده و هم از 
كشّي و شهيد ثاني و علّامة حلي دربارة او . كنند ميضعيف است و غاله از او روايت 

بينيم يكي از  اند زيرا امروز نيز پس ازهزار سال مي واقعاً چه خوب گفته. اند چنين گفته
ناميده در » اهللا العظمي تآي«كه خود را » سيدابوالفضل نبوي قمي«غاله زمان ما به نام 

خزائج «ته براي تدييد خرافات خود از نوش» أمراء هستي«كتابي كه به نام  249صفحه 
كه مملو است از مطالب غلوآميز، از داود رقي نقل كرده كه امام صادق فرمود  »راوندي

  1!!داد شد و ميوه نمي گرديد درختها سبز نمي اگر ما نبودي نهرها جاري نمي
اعتبار آن را نقل كرده، خبر واحد است  بي» برقي«حديث چهارم كه  -4حديث  *

گويد حجت پيش از خلق و با خلق و بعد از  ه معناي صحيح ومفيدي ندارد و ميك
پرسيم پيش از خلق براي كه و به چه منظوري و همچنين پس از خلق  مي! خلق است
  !يعني چه؟
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كنت « :اند كه فرمود ساخته اين خبر مشابه حديثي است كه از قول رسول خدا
بين آب و گل بود، پيامبر  نگام كه حضرت آدممن آن ه »نبيا و آدم بني املاء والطني

اي  ري او چه فائدهراستي در آن زمان براي كه و براي چه پيامبر بود؟ و پيمب! »بودم
بني املاء «گفت  خبر حديثش را غلط بافته زيرا بايد مي اين جاعل اين رداشت؟ عالوه ب

الطّين معني ندارد بلكه خود آب دارد و گفتن بين الماء و » گل= طين «زيرا » و الرتاب
  .كنت نبيا و آدم فی الطني :بافت بايد چنين مي

  ةباب أن األرض الختلو من حج -۶۳

اين باب داراي سيزده حديث است كه آقاي بهبودي فقط حديث اول و دوم را 
و  8و  7و  3را ضعيف و  13و  12و  9و  6و  4مجلسي حدي . صحيح دانسته است

را صحيح شمرده  5را حسن موثبق و  2را حسن و  1يث را مجهول و حد 11و  10
  .است
كه فاضل جزائري او را ضعيف شمرده و » حسين بن أبي العالء« -1حديث  *

اند، مدعي است كه  كه علماي رجال دربارة او اختالف كرده 1الحال است فردي مجهول
م باشد يكي ماندو اگر در يك زمان دو اما زمين بدون امام نمي :فرمود امامصادق

گوييم اين افتراء بر امام است و قطعاً امام چنين سخني نگفته  مي! ساكت خواهد بود
يت امامي نبوده و پيش از اهلزيرا أوالً مدتي قبل از پيامبر يعني در عصر ج. است

   :خداوند فرموده. امام بوده است و در هم فرو نريخت نيز زمين بي حضرت آدم
 ô‰s% öΝä.u™!% ỳ $ uΖä9θ ß™ u‘ ß⎦Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 4’n?tã ;οuøIsù z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9$#   ) ۱۹/ املائده(  
  .»كند فرو فرستادة ما پس از دوران نبودن پيغمبران نزد شما آمده و برايتان بيان مي«

  پس چرا در دوران فترت كه حجتي نبود، زمين باقي ماند؟
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مر به معروف و اباشد؟ مگر  ثانياً اگر دو امام همزمان باشند چرا بايد يكي ساكت
در زمان حضرات ! و تعليم مردم بر او واجب نيست؟ اهلنهي از منكر و ارشاد ج

كه هر دو پيامبر بودند، در ماجراي قضاوت دربارة زراعت،  و سليمان داود
نطاكيه نيز ادر ) 79و  78/ األنبياء (تر را حضرت سليمان اظهار فرمود  رأي درست
 � 13/ يس (كردند  مراه يكديگر ارشاد خلق و تعليم شريعت ميگانه ه مرسلين سه

  .و هيچ يك ساكت نبودند) 20
روايت  183ثالثاً اگر كليني به اين روايت معتقد بوده پس چرا در حديث اول باب 

كه امام قائم خود آن حضرت بود، ارشاد  كرده كه در زمان  امامت حضرت علي
 شد، توسط امام حسن ت امامت گويندة تلقّي ميخلق و كاري كه از نظر سائل، مثب

  انجام گرديد و آن حضرت ساكت نبود؟ و چرا پدرش كار را به او ارجاع فرمود؟
 - 1ايم كه قبالً با او آشنا شده –فطحي مذهب » اسحاق بن عمار« -2حديث  *

اگر زمين از امام خالي نخواهد بود تا  :فرمود مي مدعي است كه شنيدم امام صادق
] به حالت صحيح[ايند با ايشان مخالفت كرده و آنها را زبيف] بر دين[مؤمنين چيزي 

گوييم پس در اين  مي. بازگرداند و اگر چيزي از دين بكاهند، بر ايشان تكميل نمايد
ما مدتها است كه صدها ا. صورت امام نبايد غيبت كند و هميشه بايد حاضر باشد

ما ات و خرافات است در ميان مسلمين رواج يافته، مذهب كه هر يك مملو از بدع
صيل آن بازگرداند، وجود ندارد و اگر وجود دارد اصلي و اامامي كه دين را به حالت 

دهد و حقّ را اظهار ننموده و مردم را به راه خدا دعوت  چرا اين وظيفه را انجام نمي
  !كند؟ نكرده و حالل و حرام را بيان نمي

  .حديث نيز وارد است ت حديث دوم بر ايناشكاال -3حديث  *
ششم به بعد اين باب، داراي همان اشكالي است كه  احاديثمتن حديث چهار و 
  .ايم در نقد حديث اول گفته
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گذارد كه اگر چنين  گويد خداوند زمين را بدون عالم نمي مي -5حديث  *
امام است كه » عالم« گوييم اگر منظور از مي. شد كرد، حقّ از باطل شناخته نمي نمي

قرون متمادي است مردم به امام دسترسي ندارند و  اگر شناخت حقّ از باطل منوط به 
وجود و حضور حجت و امام است پس غيبت وي موجه نيست و اگر منظور از 

گوييم اين گونه  تواند حقّ را از باطل تمييز دهد مي غيرمعصوم است، كه مي» عالم«
اند، در نتيجه وجود امام ضروري نبوده  امام غائب، وجود داشته علماء مدتها قبل از

  .است
كنند و سنداً و متناً  فوق را بيان مي احاديثباب مضمون  اين احاديثساير 
و حديث سيزدهم را در  266حديث هشتم و دهم اين باب را در صفحه . اند معيوب
  .بدانجا مراجعه شود. ايم بررسي كرده 125صفحة 

  ةنه لو مل یبق فی األرض إال رجالن لکان أحد مها احلّجباب أ -۶۴

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«اين باب مشتمل است بر پنج حديث كه هر دو 
را مجهول گفته  5را مرسل و  3را ضعيف و  4و  2و  1مجلسي حديث ! اند ندانسته
. است را روايت كرده مجهول الحال 4و  2و  1كه حديث » حمزه بن الطّيار«. است

شود كليني هر چه  كه روايت پنجم از اوست مجهول است معلوم مي» نهدي«همچنين 
در حديث سوم كه . كرده و به روات آن توجه نداشته است در مدح امام بوده جمع مي

گويد اگر تنها دو تن روي زمين باشند يكي از آن دو امام است و او  مرسل است، مي
خص ديگر نگويد كه خدا او را بدون حجت وانهاده ميرد تا ش پس از نفر اوِّل مي

گوييم اگر وجود امام تا اين اندازه ضروري است پس چرا قرنهاست كه  مي! است
غيبت كرده و هيچ كس به او دسترسي ندارد؟ و ديگر آنكه كتاب خدا و عقل سليم نيز 

را بودن كسي  عالوه بر اين حجت. هميشه هست و احتياجي به حجت ديگر نيست
  .خدا و رسول بايد بيان كنند نه روات كذّاب از قول امام
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  اإلمام و الرّد إلیهة باب معرف -۶۵

حديث آورده كه آقاي بهبودي فقط حديث سوم و هشتم را  14كليني در اين باب 
 10و  9و  6و 5و  2و 1را صحيح و  11و  8و  3مجلسي حديث . صحيح دانسته است

  .را موثّق شمرده است 13فيه و   را مختلف 4مجهول و را  12و  7را ضعيف و  14و 
آن است كه شناخت أئمه واجب بوده و از معارف دين و  احاديثمضمون اين 

  !ركان آن است و بايد هر اختالف ديني را به او ارجاع كرداركني از 
در حالي كه خدا اصول و اركان عقائد اسالمي را بيان فرموده و از شناخت امام 

آيا معارف الهي و اصول اسالم را بايد قرآن بيان كند يا روات . فرموده استچيزي ن
 كلية اصول اسالم 136و در سورة نساء آية  28و  177كليني؟ قرآن در سورة بقره آية 

شناسي سخني   در قرآن از امام. اي به امامت الهي نكرده است را بيان فرموده اما اشاره
به فرمودة قرآن هر يك از بندگان خدا بايد بكوشد با كسب بلكه . به ميان نيامده است

به نظر ما از زماني كه وعاظ به ). 74الفرقان (علم وعمل به آن، خود امام المتّقين شود
كاذيب روات پرداخته و به جاي شناساندن اسالم مردم را به شناخت بزرگان و مدح ا

اسالم به معناي شناختن . درنگ ش و ثناي ايشان مشغول كردند، تربيت اسالمي كم
  .بزرگان و پيشوايان نيست بلكه ايمان است و عمل

گويد كه الزمة شناخت  مي 1كه از ضعفاست» معلي بن محمد« - 2و  1حديث  *
خدا پيروي از أئمه است و در حديث دوم گفته است بنده مؤمن نيست مگر آنكه 

مور ام زمان خود را بشناسد و عالوه بر شناخت خدا و رسول همة أئمه و از جمله اما
گوييم پس چرا اين اصل مهم را كه از شروط  مي! را به او ارجاع دهد و تسليم او باشد

خداوند در  نعالوه بر اي! شناخت صحيح خداوند است، قرآن معرّفي نكرده است؟
معرّفي  قرآن مرجع حلّ اختالف مسلمين را فقط كتاب خدا و سنّت رسول خدا

البالغه اين  در نهج ايم، حضرت علي و چنانكه قبالً نيز گفته) 59/ اء النس(فرموده 
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و براي حلّ اختالف و ) 125و خطبة  53البالغه، نامة  نهج(آيه را تفسير فرموده 
و مواالت خود و  1شناخت شريعت جز قرآن و سنّت، مرجعي را معرّفي نفرموده است

كه خدا را و رسول خدا را معرّفي اقتداي به خود را شرط شناخت خدا نگفته است بل
  .كرده بدون ذكر كسي ديگر

حمقي است كه ا، يعني همان »هشام بن سالم«ناقل اين روايت  -3حديث  *
گويد كه شناخت امام بر  در اين حديث مي! گويد قرآن هفده هزار آيه داشته است مي

گفتيم، اگر  نانكه در سطور فوقچ. كسي كه به خدا و پيامبر ايمان دارد واجب است
. فرمود شناخت امام بر مؤمنين واجب بود، يقيناً خدا در كتابش آنها را معرّفي مي

خدايي كه حتّي از ذكر سگ اصحاب كهف در كتابش دريغ نفرموده، قطعاً از معرّفي 
أئمه كه شناخت ايشان الزمة شناخت كاملتر خداست و آشنايي با آنان بر بندگان 

  .دورز واجب بوده، دريغ نمي
! گويد معرفت خليفة أول و ثاني را شيطان بر مردم القاء كرده است ديگر آنكه مي

است زيرا  انگيز تو بر خالف سيرة وحدت جوي علي گوييم اين كالم تفرقه مي
اگر كار آن دو مرضّي شيطان بوده و او پذيرش آنها را در دل مسلمين صدر اسالم 

والدش را به نام آنها او  2ا تمجيد فرمودهاز آنه القاء كرده است، چرا حضرت علي
و با  3ناميده است و يكي از آن دو را به دامادي پذيرفته و براي او خيرخواهي كرده

 4اند، به عنوان مسلمان رفتار فرموده دانسته دشمنان خود كه آن دو را خليفة مسلمين مي
نجات دانسته  اهلاز غيرشيعيان را  نيز بسياريو فرزند بزرگوارش حضرت صادق

  1سنّت به نيكويي رفتار فرموده است؟ اهلو با بزرگان  5است

                                                           
 .به بعد كتاب حاضر 340رجوع كنيد به صفحه  -1
 .همين كتاب 124و  123صفحه . ك. ر -2
 .173، صفحه »راهي به سوي وحدت اسالمي«و كتاب  146و  134البالغه خطبه  نهج. ك. ر -3
 .همين كتاب 273صفحه . ك. ر -4
 .كتاب حاضر 137و  136صفحه . ك. ر -5
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بيت را بشناسد و خدا را نشناسد  اهلگويد كسي كه امامي از  مي - 4حديث  *
گوييم بسيار خوب، بنابراين غاله كه أئمه  مي. 2كند گمراه شده و غيرخدا را عبادت مي

كنند، از نعمت توحيد  آنان غلو ميرغم نهي أئمه، دربارة  شناسند و علي را مي
آنها را  احاديثاند، پس چرا شما  شناسند و گمراه اند و خدا را چنانكه بايد نمي محروم

دهيد؟ متأسفانه اكثر ملّت ما نيز امروزه از توحيد و  آوريد و رواج مي در كتب خود مي
كنند و  حث ميشناسي ب اطالعند و شب و روز از امام خداشناسي و از معارف دين بي

  .اين كار جز خسران و ضاللت فايدة ديگري براي ايشان ندارد
  .چنانكه گفتيم ضعيف است -5حديث  *
كليني اين حديث را يك بار ديگر در . به قول مجلسي ضعيف است - 6حديث  *

  .به عنوان حديث سوم آورده است) باب خصال المؤمن( 47جلد دوم كافي صفحة 
، »حسين بن سعيد«يكي از روات آن . سي مجهول استبه قول مجل - 7حديث  *

  3.ايم را نيز قبالً معرفي كرده» ربعي بن عبداهللا«راوي ديگرش . غالي است

                                                                                                                                                
 .همين كتاب 183صفحه . ك. ر -1
و اليعرف  ألاهللا من اليعرف «رابه صورت ) 181، ص 1ج (مخفي نماند كه برخي، عبارت كافي  -2

زيرا در . كنند كه دليلي براي اين كار ندارند را منفي ذكر مي» كنند، يعني فعل دو نقل مي »...االمام 
اگر . اي نكرده است نسخ مختلف كافي چنين وجهي ذكر نشده و مصحح نيز به اختالف نسخ اشاره

بگوييم اين روايت از چهار وجه  اصرار داريم كه سهوي رخ داده شايد معقولترين احتمال آن است كه
معرفت خدا و امام، عدم معرفت خدا و امام، معرفت خدا و عدم معرفت امام، عدم معرفت : قابل تصور

ذكر  –كه با ساير روايات باب نيز موافق و متناسب است  –خدا و معرفت امام، وجه اول و سوم را 
نظر كرده، ولي  يجه است و نيازي به گفتن ندارد، صرفالنّت كرده و از بيان وجه دوم و چهارم كه بديهي

» كافي«ذكر كرده و ساير كتاب نسخ ) وجه چهارم( كليني سهواً فعل اول را منفي و فعل دوم را مثبت 
تمام جملة دوم را زائد خواهد ساخت ) وجه دوم(كردن فعل دوم  اند و اال صرفا منفي از اوتبعيت كرده

ز بديهيات است ونيازي نيست كه بگوييم كسي كه خدا رانشناسدو امام را زيرا چنانكه گفتيم ا
 !!نشناسد، گمراه است

 .كتاب حاضر 266صفحه . ك. ر -3
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اما . اگر مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده جاي تعجب نيست - 8حديث  *
صفوان بن «يكي از روات آن . آن را صحيح پنداشته است» بهبودي«شگفتا كه آقاي 

، مشترك »محمد بن مسلم«راوي ديگر . 1نام داردكه قبالً معرّفي شده است» يحيي
شود كه برخالف  معلوم مي 52از حديث دوم باب . است بين ثقه و مجهول و ضعيف
فرموده  وي مدعي است كه حضرت باقر العلوم! شيعيان جبري مسلك بوده است

چه به دين خدا معتقد باشد و كسي كه امامي ندارد كه الهي و ظاهر و حاضر باشد گر
در عبادت او خود را به زحمت افكند و بكوشد، سعي او نامقبول است و او همچون 

 :و فرموده. عمال او را نپذيرداگوسفندي شبان گم كرده، گمراه و حيران است و خدا 
ظاهر عادل أصبح ضاال تائها و إن مات ألمن أصبح من هذه األمة ال إمام له من اهللا «

شد و امامي ظاهر ) اسالم(كسي كه از اين أمت  » هذاه احلالة مات ميتة كفر و نفاقعلی 
از جانب خداب عزّوجلّ نداشته باشد گمراه و سرگردان شده ] منصوب[و دادگر و 

گوييم اگر چنين است كه  مي! »است و اگر بدين حالت بميرد بر كفر و نفاق مرده است
ست خداوند رؤوف رحيم پيامبرش را به مردم ايد، چگونه ممكن ا شما ادعا كرده

معرّفي كند و اصول دين را توضيح دهد اما معرفي امامي كه خود منصوب فرموده، به 
آشكارترين صورت به امت اسالم نشناساند و اتمام حجت نفرمايد و معرّفي آنها را به 

  !برعهدة حديث غدير و روات كليني بگذارد؟
ظاهر باشد چرا قرنهاست كه غائب و مخفي است ومردم  ديگر آنكه اگر امام بايد

  !اند؟ امام و شبان مانده بي
بسيار » 3محمد بن جمهور«و » 2معلي بن محمد«سند آن به واسطة  - 9حديث  *

  .ضعيف است
  .ضعيف است -10حديث  *

                                                           
 .كتاب حاضر 266صفحه . ك. ر -1
 .همين كتاب 120صفحه . ك. ر -2
 .همين كتاب 283صفحه . ك. ر -3
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» علي بن ابراهيم«ولي روايت . مجلسي آن را صحيح شمرده است -11حديث  *
كه روايات خرافي دارد، قابل » محمد بن عيسي«و . معتقد استكه به تحريف قرآن 

  .اعتماد نيست
» علي بن الحكم«يكي از روات آن . مجلسي آن را مجهول شمرده -12حديث  *
  !گويد قرآن هفده هزار آيه داشته است حمقي است كه مياهمان 
 »منصور بن يونس«گويد موثّق است اما به نظر ما  مجلسي مي -13حديث  *

  .قابل اعتماد نيستند» برقي«و » 1محمد بن اسماعيل«واقفي و 
ابوجعفر محمد «يكي از روات آن . سند آن در غايت ضعف است -14حديث  *

دربارةاو گفته علماي قم او را به بدي يادكرده و بر » نجاشي«است كه » بن أرومه القمي
محمد «. كردند كه اورا بكشد اند و حتّي كسي را وادار او طعن زده و او را غالي دانسته

شيخ طوسي و علّامة . استاد شيخ صدوق، گفته كه او مطعون به غلو است» بن الوليد
وي هشت روايت از . اند حلّي او را در شمار كساني كه رواياتشان مقبول نيست، آورده

  2.كافي را نقل كرده است 165باب مفتضح 
 89در آية » حسنه«منظور از  فرموده اين روايت مدعي است كه حضرت علي

 ئه«بيت و منظور از  اهلسورة نمل، شناخت واليت و حبانكار  90در آية » سي
در حالي كه سورة نمل مكّي است و مشركين خود ! بيت است اهلواليت و بغض 

در آن زمان دعوت . پيامبر را به رسالت قبول نداشتند و به انواع انحرافات مبتال بودند
اين سخنان همان ادعاهاي باطل . بيت، موجه نبود اهلشناخت و حب مشركين به 

  .باطنيه است و ربطي به قرآن كريم ندارد
  

                                                           
 .همين كتاب 281صفحه . ك. ر -1
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  ةاألئّم ةباب فرض طاع - ۶۶

آقاي بهبودي . اعتبار است كليني در اين باب هفده حديث آورده كه اكثر آنها بي
 16و  13و  9و  5و  3و  2مجلسي حديث . را پذيرفته است 8و  7و  6فقط حديث 

را مجهول همطراز  15و  12رامجهول و  14را مرسل وحديث  4را ضعيف وحديث 
را  7را صحيح و  8و  6را حسن و  1را مجهول همطرازحسن وحديث  17صحيح  و 

  .اظهارنظر نكرده است 11و  10حسن همطراز صحيح ارزيابي نموده و دربارة حديث 
م خرافي معتقد به تحريف قرآن و در اين حديث علي بن ابراهي - 1حديث  *

مور و موجب رضاي خدا افضل اشناخت امام و اطاعت از او  :گويند حريز خرافي مي
  و در اين حديث استدالل شده به آية . است
 ⎯̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$sÛr& ©!$# ( ⎯tΒuρ 4’̄<uθs? !$yϑsù y7≈oΨù=y™ö‘r& öΝÎγøŠn=tæ $ZàŠÏym 

  )۸۰/ الّنساء (  
روي ] از اطاعت پيامبر[هر كه پيامبر را اطاعت نمايد، داي را اطاعت كرده و هر كه «

  .»ايم گرداند، تو را به نگهباني ايشان نفرستاده
است چه ربطي به  اين آيه كه مربوط به اطاعت از پيامبر :بايد از راوي پرسيد

نّت رسول خدا بودند و از امام دارد؟ أئمة بزرگوار بيش از سايرين تابع كتاب خدا و س
نظرت إلی كتاب اهللا و ما وضع لنا « :فرموده خود سنّتي نداشتند، چنانكه حضرت علي

 ايه كتاب خدا نگريستم و از آنچه برب »فاقتديته و أمرنا باحلكم به فاتبعته و ما استن النبی
بدانچه پيامبر  نموده كه به دان حكم كنيم، پيروي كردم و مرامان مقرّر فرموده و ما را 

وصيتی « :و فرموده) 205البالغه، خطبة  نهج(» به عنوان سنّت مقرر داشته، اقتدا نمودم
أقيموا هذين العمودين, و أوقدوا هذين . فالتضيعوا سنته لكم أن الترشكوا باهللا شيئا و حممد

وصيتم به شما آن است كه چيزي را انباز خدا نشماريد و سنّت حضرت  » املصباحني
را تباه نسازيد، بلكه اين دو ستون استوار را بر پا داشته واين دو چراغ  محمد

و دربارة زكات به ) 149و خطبة  23البالغه، نامة  نهج(» پرفروع را روشن نگاه داريد
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بايد زكات را  »لنقسمها علی كتاب اهللا و سنّة نبيّه« :آوري آن نوشته است عاملين جمع
كل « :و فرموده) 25البالغه، نامة  نهج(» پيامبرش تقسيم كنيم بنا به كتاب خدا و سنّت

خداوند بهرة هر دسته  » قد سمی اهللا له سهمه و وضع علی حده فريضة فی كتابه أو سنة نبيه
بيان نموده  را مشخّص فرموده و مقدار واجب آن را در كتاب خود يا سنّت پيامبرش

جز به كتاب  شود، حضرت علي ظه ميچنانكه مالح). 3البالغه، نامة  نهج(» است
خدا و سنّت رسول خدا، به سنّتي ديگر اشاره 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 »داهللامام معصوم منصوب من عن«اي كه مربوط است به اطاعت از  آيه
كه مجري كتاب و سنّت » األمر أولي«آري، اطاعت از . اي در قرآن نيست البتّه چنين آيه

اند،  باشند، پس از بيعت مسلمين با ايشان و تا زماني كه از كتاب و سنّت تخطّي نكرده
كه ثني عشر نبوده و طبعاً به مقصود شما امر منحصر به أئمة اواجب است و البتّه اين 

  .مي خواهيد امام منصوب و منصوص من عنداهللا، بتراشيد، ربطي ندارد
آن را صحيح ندانسته و مجلسي نيز به ضعف آن » محمدباقر«هر دو  -2حديث  *

  .تصريح كرده وجز ادعا حاوي مطلبي مستدلّ نيست
پي از اين دربارة اين حديث كه مجلسي به ضعف آن تصريح كرده  - 3حديث  *

  1.كنيم م و دراينجا تكرار نمياي سخن گفته
حسين بن «كه از غاله و » حسين بن سعيد«در اين حديث مرسل  - 4حديث  *
  اند به آية  وب اطاعت امام، استناد كردهجكه از ضعفاء است براي اثبات و» مختار
 ‰s)sù !$oΨ÷s?#u™ tΑ#u™ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ Μßγ≈oΨ÷s?#u™uρ %̧3ù=•Β $VϑŠÏàtã   

  )۵۴/ النساء (  
و حكمت داديم و ايشان را ] آسماني[به درستي كه ما به خاندان ابراهيم كتاب «

  .»ملك و سلطنتي بزرگ عطا كرديم
                                                           

 .كتاب حاضر 125صفحه . ك. ر -1
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اسرائيل از قبيل  كه به هيچ وجه ربطي به أئمه ندارد، بلكه مربوط به انبياء بني
ن آيه نازل شده، مسألة است و زماني كه اي... حضرت داود و سليمان و يوسف و 

كه در آيه آمده ماضي است و » آتينا«عالوه بر اين فعل . امامت مطرح نبوده است
داند يا روات جعال از  يا امام فرق بين ماضي ومضارع را نميآ. داللت بر آينده ندارد

ل ابراهيم كتاب آفرمايد به  اند؟ ديگر آنكه آيه مي قول آن بزرگوار، حديثي جعل كرده
به اضافه اينكه شما ! ماني هم داديم آيا به أئمه هم كتاب آسماني داده شده است؟آس

انی منتظر ألمركم مرتقب « :خوانيد مي» زيارت جامعه«در برخي از ادعيه از جمله در 
من منتظر فرمان شما و در  »يمكنكم فی أرضه... و نرصتی لكم معدة حتی ... لدولتكم 

و ياريم برايتان آماده است تا خدا شما را در زمين انتظار دولت و حكومت شمايم 
 –عليهم السالم  –دانيد كه أئمه  شود كه خودتان مي معلوم مي» تمكّن وتوانايي دهد

كنيد كه امام فرموده خدا  پس چگونه ادعا مي. اند هنوز در زمين، دولت و تمكّن نيافته
  !ما را ملك عظيم داده است؟

يف كه بدون ذكر دليل اطاعت از ائمه را مانند حديثي است ضع -5حديث  *
  .اطاعت از انبياء دانسته است

وي را  راوي آن برقي خرافي و سيف بن عميره است كه أئمه -6حديث  *
اگر مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده چندان ماية تعجب نيست . 1اند لعن كرده

  !ولي شگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را پذيرفته است
   :در اين حديث امام فرموده ما مورد حسديم و همانانيم كه خداوند فرموده

 Θr& tβρß‰Ý¡øts† }̈ $̈Ζ9$# 4’n?tã !$tΒ ÞΟßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù (   ) ۵۴/ الّنساء(  
آيا به مردم از اينكه خداوند از فضل و رحمت خويش به ايشان عطا فرموده، حسد «

  2.»ورزند مي

                                                           
 .كتاب حاضر 78صفحه . ك. ر -1
 .اي است كه در حديث چهارم اين باب نيز به آن استناد شده است همين آيه -2
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سورة  51كنيم كه آية  اگر به قرآن كريم مراجعه شود، مالحظه مي خوانندة محترم
در فعل » واو«مرجع ضمير  54و در آية . خطاب به يهود است» نساء«شريفة 

فرموده يهود به سبب دشمني  51در آية . است 51در آية» الذين«، كلمة »يحسدون«
تر از  هدايت يافتهشديد با مسلمين در مقابل بتهاي مشركين كرنش نموده و آنان را 

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  هك ،به آل ابراهيم –چنانكه وعده كرده بوديم  –درحالي كه ما 
نبوت و حكومت عطا كرديم و اين پيامبر  –رسند  اعيل به آن بزرگوار ميحضرت اسم

  .نيز از آل ابراهيم است
 به هر حال آيات مذكور خطاب به يهود است و هيچ ربطي به جانشينان پيامبر

شناختند تا به آنها حسد  ندارد و اصوالً يهود در زمان نزول آيه، جانشينان پيامبر را نمي
فرمايد كه ما به انبياء ابراهيمي ملك عظيم عطا  آيه نيز به لفظ ماضي ميدر ذيل . ببرند

  .در حالي كه اكثر أئمه ملك و حكومت به دست نياوردند. نموديم
حمق كه گفته است قرآن هفده هزار آيه ا» علي بن الحكم« -16و  7حديث  *
م بن قاس«اند و  و پدرش كه هر دو انبان خرافات» احمد برقي«و  1داشته

گروهي از » مامقاني«كه توثيق نشده و واقفي مذهب است و به قول » محمدالجوهري
حسين بن «، از قول 2اند روايات او را مردود شمرده» محقق حلي«فقها از جمله 

گفته است به نظر ما اطاعت از  گويند كه وي به امام صادق مي 3ناموثّق» العالء أبي
 59ش را تصديق كرده و در تأييد سخن او به آية امام نيز كالم. وصياء واجب استا

  !!سورة مائده استناد فرموده است 55سورة نساء و آية 

                                                           
 .ايم همين كتاب معرّفي كرده 245او را در صفحه  -1
نيز  165باب مفتضح  87روايت . ايت كرده استكتاب حاضر را او رو 171صفحه  4روايت شماره  -2

 .از اوست
 .معرفي شده است 371او در صفحه  -3
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پيش از بررسي ! جاي تعجب است كه آقاي بهبودي حديث هفتم را پذيرفته است
اند  متن حديث فوق الزم است يادآوري شويم كه در كتب حديث رواياتي جعل كرده

  كه مقصود از 
 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™   ) ۵۵/ املائده(  
  .»اند كساني كه ايمان آورده«

در ! سورة مائده بااينكه به صيغة جمع استعمال شده، حضرت علي است 55در آية 
و  –در ركوع نمازش انگشتر خود را  اند كه حضرت علي اكثر اين روايات گفته

ات به سائلي بخشيد و در به عنوان زك 1اي كه بر دوش داشته اند حلّه برخي ديگر گفته
مشابه نيز به همين قصه  احاديثدر اين حديث و . اين هنگام آية مذكور نازل گرديد

  .اشاره شده است
گويد زيرا واضح  دانند كه امام قطعاً چنين سخني نمي آشنايان با قرآن كريم مي

نين و با مؤم» دوستي و همبستگي«سورة مائده  55در آية » واليت«است كه منظور از 
اجتناب از دوستي و اعتماد به مسلمان نماينان و غيرمسلمين است و هيچ ارتباطي به 

مده كه مسلمين را از آوجوب اطاعت از كسي ندارد، زيرا آية مذكور در وسط آياتي 
  فرموده  51در آية . دوستي و اتّكاء به كفار نهي كرده است

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? yŠθ åκu ø9$# #“t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& 

<Ù ÷èt/ 4 ⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çμ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3   ) ۵۱/ املائده(  
] آنان[ايد، يهود و نصاري را دوست و ياور نگيريد،  اي كساني كه ايمان آورده«

ايشان را دوست و ياور گيرد او ] ؤمنينم[دوست و ياور يكديگرند و هر كه از شما 
  .»است] محسوب[در شمار ايشان 

   :فرموده 57و در آية 

                                                           
اند، مسأله اعطاي انگشتر را به  به احتمال قوي كساني كه متوجه اشكاالت وارد بر اين قصه شده -1

 .3، حديث 122كافي باب . ك. ر. اند تا از اشكاالت آن بكاهند اعطاي حلّه، تغيير داده
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 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒªB$# óΟä3uΖƒÏŠ #Yρâ“èδ $Y6Ïès9uρ z⎯ÏiΒ š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ÏΒ óΟä3Î= ö6 s% u‘$ ¤ä3ø9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# βÎ) Λä⎢Ψä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β 
  )۵۷/املائده(  

مؤمن هستيد، از خدا بپرهيزيد و ] به راستي[ايد اگر  اي كساني كه ايمان آورده«
داده شدند و كافراني كه دين و آيين شما را ] آسماني[كساني كه پيش از شما كتاب 

  .»گيرند، به دوستي مگيريد به سخره مي
در ميانة بخشي از سورة مائده قرار  55شود آية منظور يعني آية  ه مالحظه ميچنانك

كتاب و تشويق مؤمنين  اهلگرفته كه مربوط به منع دوستي و اعتماد و اتّكاء به كفّار و 
با توجه به آيات قبل و بعد آن، واضح است . به دوستي و همبستگي، با يكديگر است

فرمايد غيرمسلمين دوستان شما نيستند بلكه يار و  يكه آية شريفه خطاب به مؤمنين م
ياور واقعي شما خدا و رسول خدا و مؤمنيني هستند كه نه با كراهت بلكه با خضوع و 

پردازند و البتّه اين گروه غير از منافقين  گزارند و زكات مي رغبت نماز مي
  نمايي هستند كه  مسلمان
 Ÿω uρ tβθ è?ù'tƒ nο4θ n= ¢Á9$# ω Î) öΝèδ uρ 4’ n<$ |¡à2 Ÿω uρ tβθà)ÏΖãƒ ω Î) öΝèδ uρ tβθ èδ Ì≈ x. 

  )۵۴/التوبه(  
  .»كنند مگر با كراهت ي و انفاق نمياهلشوند مگر با ك به نمار حاضر نمي«

باشند، يعني  مي» و هم راكعون«داي نماز و پرداخت زكات ابلكه مؤمنان واقعي در 
  1.رندآو اطاعت و عبادت خدا را با خشوع و خضوع به جاي مي

                                                           
در اين آيه به معناي لغوي استعمال شده، نه » راكع«شود كه لفظ  با توجه به توضيحات فوق معلوم مي -1

سوره  24چنانكه در آيه ). كه به معناي ركني از اركان نماز است(به معناي منقول و اصطالحي 
حضرت داود  »عافاستغفر ربه و خر راك«: به معناي لغوي به كار رفته و فرموده» راكع«نيز لفظ » صاد«

و اال چگونه » ]و سجده كرد[از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه و با خضوع به رو درافتاد 
 !ممكن است كسي كه بر زمين افتاده ركوع كند؟
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آغاز شده و » إنّما«با لفظ  55اند چون آية  برخي از متعصبين براي فريب عوام گفته
  شود، پس منظور از  اين لفظ براي تخصيص و انحصار استعمال مي

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™   ) ۵۵/ املائده(  
  .»اند كساني كه ايمان آورده«

م تخصيص و انحصار لفظ گويي مي. كه به لفظ جمع آمده، يك فرد مخصوص است
و دوست » ولي«وارد است نه بر مصداق آن، بدين معني كه » ولي«بر مفهوم » إنّما«

از  –شما عالوه بر خدا و رسول خدا، فقط كساني هستند كه اطاعت و عبادت خدا 
آورند، نه اينكه  را با خضوع و ركوع به جا مي –جمله اقامة نماز و اعطاي زكات 

ما فقط يك فرد خاص است و لزومي ندارد كه اين انحصار فقط يك ش» ولي«بگويد 
تواند يك گروه يعني هر فردي كه داراي اين خصوصيات  فرد را شامل شود بلكه مي

در آية بعد يعني . باشد و طاعت و عبادت خدا را خاضعانه به جاي آورد، شامل شود
   :فرمايد نيز براي تشويق مؤمنين به دوستي با يكديگر مي 56آية 
 ِذيَن آَمنُوْا َفإِنَّ ِحْزَب اهللاِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن   َوَمن َيَتَولَّ اّهللاَ َوَرُسوَلُه َوالَّ

  )۵۶/سورة املائدة (
گروه ] بداند كه[اند دوستي كند  و هر كه با خدا و رسولش و كساني كه ايمان آورده«
  .»خدا پيروزاند] مطيع اوامر[

ناسب آيات قبل و بعد از آية مذكور و سياق كالم، آشكار به هر حال باتوجه به ت
در آيات اين بخش از سورة مائده، دوستي و همبستگي » واليت«است كه مقصود از 

حمق و امثال اوست، ا» علي بن حكم«است و ما نبايد براي تأييد حديثي كه راوي آن 
تناسب  را نامربوط وبيارتباط و تناسب آيات با را يكديگر ناديده بگيريم و كالم خدا 

  .جلوه دهيم
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 

بر مقدمه، به جانشين بالفصل پيامبر و سرپرست و ره بدون تناسب با مقام و مقال و بي
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مت كه يك تن بيش نيست، با الفاظ جمع، اشاره كند و بقية توضيحات را كه به اآيندة 
خرافي » برقي«بخشي كه افرادي از قبيل   خاتم احاديثشود به  شناخت وي مربوط مي

اند، واگذارد، به طوري كه فهم كامل  و روايت كردهااحمق و امثال » علي بن حكم«و 
آيا واضحتر و بهتر از اين !! ه اينگونه روايات باشد؟آيات مذكور، منوط و متكي ب

اگر قرار باشد آيه تا ! شد، سرپرست آيندة أمت را معرفي و مردم را هدايت كرد؟ نمي
شود زيرا براي اين آيه شأن نزول  اين اندازه محتاج روايت باشد كار مشكلتر مي
برسي آن را در تر است و شيخ ط ديگري نيز ذكر شده كه با ظاهر آيات متناسب

گويد اين  آورده است ومي» كلبي«سورة مائده به نقل از  55ذيل آية » البيان مجمع«
و يارانش اسالم ) كه از علماي يهود بود(» عبداهللا بن سالم«آيات هنگامي نازل شد كه 

آوردند و در نتيجه يهود با آنان قطع رابطه كردند، ايشان نيز نزد پيامبر آمدند و از 
  1.نازل گرديد 55ياوري شكوه كردند و آية  و بيتنهايي 

، اما پيش از ذكر آيه، ضرور »نساء«سورة مباركة  59اكنون بايد بپردازيم به آية 
بيت جعل  اهلبسياري از قول  احاديثاست يادآوري شويم كه در جوامع روايي ما 

هفتم و شانزدهم باشند و حديث  أئمه إثني عشر مي» األمر أولي«اند كه منظور از  كرده
اما اين قول چنانكه خواهيم ديد به هيچ وجه با . كافي نيز از آن جمله است 66باب 

   :خداوند فرموده. آية قرآن تناسب ندارد
 ُسوَل َوُأْوِيل األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِيف ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللاَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ َا الَّ َيا َأهيُّ

ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن  وُه إَِىل اهللاِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ َيشْ
                   )۵۹/سورةالنساء(   َتْأِويًال   

به خدا و روز جزا ايمان داريد، ] به راستي[ايد، اگر  اي كساني كه ايمان آورده«
مر را، و چنانچه در ااعت كنيد و اين پيامبر را اطاعت كنيد و نيز اولياي خداي را اط

                                                           
سوره مائده، سخن  55اندكي درباره آيه » شاهراه اتّحاد«كتاب شريف  145ما در حاشيه صفحه  -1

 .كنيم يايم و در اينجا تكرار نم گفته
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پيامبر ] سنّت[خدا و ] كتاب[آن را به ] حكم[چيزي منازعه و اختالف كرديد 
  1.»فرجامتر است بازگردانيد كه اين كار نيكوتر و خوش

شود خداوند متعال اطاعت خود و اطاعت رسول خود را بر  چنانكه مالحظه مي
را دربارة خود و » أطيعوا«مقدم داشته و عالوه بر اين، فعل امر » أولي األمر«اطاعت 

به عطف آن به اطاعت از رسول اكتفاء » أولي األمر«پيامبرش تكرار فرموده ولي دربارة 
» أطيعوا«خدا از تكرار فعل  –نعوذ باهللا  -اين كار نه از آن روست كه . نموده است

رده، بلكه بدان منظور فعل مذكور را سه بار تكرار نفرموده تا خسته شده يا فراموش ك
و إال اگر . نسبت به دو مطاع قبل اشاره نمايد» األمر أولي«به تفاوت مراتب اطاعت از 

بايست بار  بود، مي مي» أطيعوا«عدم تكرار فعل أمر، به منظور اجتناب از تكرار لفظ 
عطف به هم پيوند » واو«مر، بقيه را با ان فعل هم آن را تكرار نكند و با ذكر اولي» مدو

پس آيه از تكرار اجتناب نداشته بلكه سبب عدم ذكر . دهد تا مبتال به تكرار نشود
تابعي از اطاعت » االمر أولي«آن است كه برساند اطاعت از » أولي األمر«قبل از » أطيعوا«

ت از دو مطاع قبلي خدا و رسول خدا است وخود اطاعتي مستقل و همطراز از اطاع
به عبارت ديگر . نيست و در ساية اطاعت از خدا و رسول و در محدودة آن قرار دارد

از حيث حرمت تنازع، عين  –گويد  مر حق نمياكه جز  –چون اطاعت از رسول را 
   :داند و فرموده اطاعت از خدا مي

 ⎯̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# (   ) ۸۰/ النساء(  
  .»هر كه پيامبر را اطاعت كند به راستي خدا را اطاعت كرده است«

را » األمر أولي«را تكرار كرده ولي چون اطاعت » أطيعوا«لذا براي رسول خود فعل 
معصوم » األمر أولي«كند و اال اگر  اجتناب مي» أطيعوا«داند، از ذكر فعل  قابل تنازع مي

                                                           
) به بعد 83صفحه (در كتاب ارمغان آسمان ) ره(محقّق فاضل و برادر مجاهد ما مرحوم قلمداران -1

اينجانب نيز در تفسير . درباره اين آيه تحقيقي عميق به عمل آورده كه مطالعه آن بسيار مفيد است
 .ام را توضيح داده» اولي االمر«مقصود از » تابشي از قرآن«
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بود، تنازع با آن معني نداشت زيرا  رسول مي بودند و اطاعت از ايشان مانند اطاعت از
   :پيامبر در امر و نهي قابل تنازع نيست چنانكه فرموده

 $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >πuΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θß™u‘uρ #·øΒr& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοuzÏƒø:$# 

ô⎯ÏΒ öΝÏδ ÌøΒ r& 3 ⎯tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖ Î7•Β   ) ۳۶/ األحزاب(  
مري فرمان دهند، ارا نرسد كه چون خدا و رسولش به » مني هيچ مرد و زن مؤ«

براي آنان در كارشان اختياري باشد و هر كه خدا و رسولش را نافرماني كند به 
  .»راستي كه آشكارا گمراه شده است

مغاير اطاعت خدا و » أولي األمر«ز جانب مري ااتوان فهميد كه اگر  بدين ترتيب مي
رسول باشد، اجرايش الزم نخواهد بود، زيرا مستلزم تناقض است كه خدا از يك سو 

لهي، امر ااز عصيان خود نهي فرمايد و از سوي ديگر به اطاعت از فرمان مخالف 
پس چنانكه گفتيم اطاعت . و تناقض از خداوند حكيم عليم محتمل نيست. فرمان دهد

عالوه بر اين، در آيات . تابع اطاعت خدا و رسول و در طول آن است» أولي األمر«از 
. 1ديگر مطلقاً از اطاعت كساني كه عملشان برخالف راي خداست، نهي شده است

همچون آنان عمل كنند، اطاعت از آنها نيز مشمول نهي مطلق » أولي األمر«طبعاً اگر 
  .آيات مذكور خواهد بود

بايد از » أولي األمر«يعني . است» منكم«كلمة » أولي األمر«اعت از قيد ديگر اط
آغاز » يا أيها الذين آمنوا«روند، باشد، زيرا آيه با  كه مخاطب آيه به شمار مي» منين مؤ

كتاب و كفّارند و در  اهلشده است و البتّه پرواضح است كه مؤمنين، غير از منافقين و 
و با توجه به آيات مذكور معلوم  2آمده است بسياري از آيات قرآن وصف ايشان

مر را به ايشان سپرد و اري اطاعت كرد ويا واليت جشود نبايد از هر فاسق و فا مي

                                                           
 .73و  72رجوع كنيد به كتاب شاهراه اتّحاد، صفحه  در اين مورد -1

و آيات بسيار ) 15/ الحجرات (و ) 39تا  36/ الشّوري (از قبيل آيات نخست سوره المؤمنون و  -2
 .ديگر
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» منكم«از اينها مهمتر اينكه خداوند منان معناي . اند چنين كساني از مقصود آيه خارج
  :را صريحاً بيان نموده و فرموده

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ öΝä3yè tΒ y7Í×̄≈ s9'ρ é'sù óΟä3ΖÏΒ 4  ) ۷۵/ األنفال(  
  ند، آنان از شما دو هجرت كردند و همراه شما جهاد كر... كساني كه ايمان آوردند «  

  .»اند مؤمنان
» ولي أمر«تواند  كتاب وكفّار از مؤمنان نيستند بلكه كسي مي اهلافقين و نپس م
  .مجاهد باشدو » مؤمن «شود كه 

آمده است كه اثبات » اگر نزاع و اختالف كرديد »فإن تنازعتم«در ذيل آيه نيز قيد 
منتفي نيست و در اين مورد، براي حلّ  »أولی األمر«كند امكان اختالف وتنازع با  مي

به ) 125و خطبة  53البالغه، نامة  نهج(فرموده  اختالف بايد چنانكه حضرت علي
از اين رو آيه نفرموده كه اختالف را . ير مفرقة پيامبر رجوع شودكتاب خدا و سنّت غ

» اولي األمر«برگردانيد و يا با او تنازع نكنيد، درحالي كه اگر مصداق » أولي األمر«به 
امام معصوم و محدث و منصوب من عنداهللا بود، تنازع با او همچنين تنازع با پيامبر، 

خود مانند ساير مؤمنين داخل در » األمرأولي «بدين ترتيب . كفر و حرام بود
  .بوده و برخالف خدا و رسول خدا، مرجع حلّ اختالف نيستند» إن تنازعتم«مخاطبين
   :سورة نساء تكرار شده و فرموده 83يك بار ديگر در آية » أولي األمر«كلمة 
  #sŒÎ)uρ öΝèδ u™!% y` ÖøΒ r& z⎯ÏiΒ Ç⎯øΒ F{$# Íρ r& Å∃öθ y‚ø9$# (#θ ãã#sŒr& ⎯Ïμ Î/ ( öθs9uρ çνρ–Šu‘ ’n<Î) ÉΑθß™§9$# 

#† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ çμ yϑ Î= yè s9 t⎦⎪Ï% ©!$# …çμ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ    ) ۸۳/ النساء(  
برسد، آن را نشر و پخش ] و ناامني[و چون ايشان را خبري از ايمني و يا ترس «

و آنان را [مر خويش بازگردانند اي كنند و حال آنكه اگر آن را به پيامبر و اوليا مي
را دارند، آن را خواهند ] ماجرا[كساني از آنان كه توان درك حقيقت ] آگاه سازند

  .»دانست
انگيز يا موجب آرامش و اطمينان را  هراس اخباردر اين آيه خداوند از كساني كه 

مت فرموده اند، مذ پخش و نشر كرده) به صيغة جمع(» أولي األمر«قبل از مراجعه به 
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أولي «بيش از يك نفر مصداق  �شود كه در زمان رسول خدا پس معلوم مي. است
زمان آن حضرت، همان منصوبين از جانب پيامبر به » أولي األمر«اند و  بوده» األمر

باشند كه البتّه معصوم نبوده، بلكه  مناصب مختلف و فرمانداران كشوري و لشكري مي
  .حالي كه معصوم قابل عزل نيستاند، در قابل عزل نيز بوده

ثني عشر نيستند، آن اأئمة » أولي األمر«كند منظور از  دليل ديگري كه اثبات مي
مصداق ديگري نداشته، در حالي كه  است كه در زمان نزول آيه، جز حضرت علي

نين زمان رسول را شامل گردد و  ايشان ، الأقل بايد مؤم»أولي«و اسم جمع خطاب آيه 
آيه، نسبت به سايرين حقّ تقدم دارند و  اگر مشمول چنين خطابي نباشند،  در شمول

همان مؤمنين معاصر » منكم«الجرم مخاطب لفظ . خطاب به ايشان لغو خواهد بود
در صورت  –خودشان ) به صيغة جمع(» أولي األمر«اند كه مأمور بودند از  پيامبر بوده

يك تن و يا أئمة » أولي األمر«طبعاً  اطاعت كنند و –كتاب و سنّت  زعدم تخطّي ا
 اكرم  آيندة ناموجود در زمان خطاب وئ يا علما و سالطين پس از رسول 

ولي األمري از خود مؤمنين، موجود باشد كه اتواند بود و بايد در زمان نزول آيه،  نمي
  .آنان جز همان اولياي امور و فرمانداران كشوري و لشكري نيستند

نيز در درجة اول مؤمنين و » فردوه«و » تنازعتم«طالب باال، مخاطب با توجه به م
اند، به دليل آنكه  اند و أولواألمر از خطاب آيه، خارج نبوده أولواألمر زمان پيامبر بوده

ذكر نشده و چنانچه ايشان مشمول » رسول«در مقطع آيه پس از » األمر أولي«لفظ 
فردوه الی اهللا و الرسول و أولی « :فرمود طعاً مينبودند، آيه ق» ردوا«و » تنازعتم«خطاب 

داد وهمين عدم ذكر ايشان، دليل آن  و آنها را نيز مرجع حلّ اختالف قرار مي »األمر
  .است كه معصوم نيستند

االطاعه در   عشر به عنوان مرجع واجب به هنگام نزول آيه نيز، هيچ يك از أئمة اثني
ن، شناخته نبودند و بعدها نيز به گواهي تاريخ، جميع شؤون دين و دنيا براي مسلمي

نيز، مسلمانان  امارت وحكومت در اختيارشان قرار نگرفت و حتّي پس از پيامبر
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را مقامي مطلقاً  –از جمله خلفاي راشدين  –باالترين مقام بالد اسالم يعني خليفه 
  .دانستند ناپذير و فوق مرتبة جوابگويي به مردم، نمي واجب اإلطاعه و تنازع

را أئمة معصومين » أولي األمر«مشكل ديگر آن است كه چنانچه مقصود از 
 اي با توجه به اينكه در آية مذكور به نواب أولي األمر هيچ اشاره –گانه بدانيم  دوازده

صرف نظر  - ن، پس از امام حسن عسكريآدر نتيجه آية شريفة قر –نشده است 
امجادش، به جز حضرت علي، حكومت و امارت از اينكه آن بزرگوار و اجداد 

در اين صورت !! تا ظهور و قيام امام دوازدهم، بالموضوع خواهد شد –نداشتند 
پرسيم تا زمان ظهور امام، تكليف ما با اين آيه چيست؟ و به چه دليل بايد از اوامر  مي

  كسي غير از دوازده تن مذكور، اطاعت كرد؟
در  - رمانداران كشوري و لشكري زمان رسول خداپرسيم آيا ف عالوه بر اين مي

واجب اإلطاعه بودند يا خير؟ اگر مسلمين  –صورت عدم تخطّي از كتاب و سنّت 
دانستند؟ آيا هرج و مرج ايجاد  عصر پيامبر اطاعت از فرمانداران خود را واجب نمي

چه عنوان پرسيم به  شد يا خير؟ و چنانچه بگوييم اطاعت از آنها واجب بود، مي مي
آنها را معصوم و  شد؟ و آيا مردم بودن ازآنها اطاعت مي»والي«و » ولي أمر«غير از 

  دانستند؟ قولشان را حجت 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  »حني واله مرص« :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

ردد إلی اهللا او « :، سپس فرموده»نگري به كارهاي واليان پيش از خودت مي=  الوالة قبلک
 تعالی لقوم أحب و رسوله ما يلعک من اخلطوب, و يشتبه عليک من األمور, فقد قال اهللا

سول :ارشادهم حلّ [كارهاي دشوار را كه =  ... يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرّ
و نتواني [بر تو گران آيد و تو را درمانده سازد و أموري كه بر تو مشتبه شود ] آنها

ل به پيامبر بازگردان كه خداوند متعا] سنّت[خدا و ] كتاب[به ] حكم حقّ را بداني
و بدين  » ...أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول « :ني كه هدايتشان را خواسته، فرمودهاكس
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يكه او نه امام معصوم حالشمرده در » أولي األمر«را از مصاديق » مالك أشتر«ترتيب 
  ). 555ص . ك. و نيز ر. (نمنصوب من عنداهللا بوده و نه سلطان و امثال آ

آن داراي عيوب حديث هفتم است آقاي  اين حديث را كه سند -8حديث  *
فرمايد اطاعت من همچون  به مردي ايراني مي امام كاظم! بهبودي پذيرفته است
از آن  گوييم اطاعت از اميرالمؤمنين مي. طالب واجب است اطاعت از علي بن أبي

م رو واجب بود كه اكثريت مهاجر و انصار با آن بزرگوار بيعت كرده بودند، ولي با اما
  .كه بيعت نشده بود، تا اطاعتش واجب گردد كاظم

اگر آن . پرسيم چرا امام كاظم به زبان فارسي سائل را پاسخ نگفت ديگر آنكه مي
كرد قطعاً روات حديث، اين موضوع را به عنوان يكي از معجزات و  حضرت چنين مي

شناخت  نمي خصوصاً كه سائل آن حضرت را كامالً. كردند كرامات آن بزرگوار نقل مي
واجب  و به همين سبب پرسيد آيا اطاعت از تو مانند اطاعت از أميرالمؤمنين

گفت، اين كرامت، در تحكيم ايمان  است يا خير؟ اگر امام به فارسي او را پاسخ مي
كافي مدعي است كه  120در حالي كه كليني در روايت هفتم باب . وي نيز مفيد بود

گفت و اين كار از  خرا به لهجة خراساني پاس كالم يك خراساني امام كاظم
  !هاي امامت شمرد نشانه

كرد و براي سران مناطق  چنين نمي اكرم  پرسيم چرا پيامبر  مهمتر از اينها مي
فرستاد  نوشت و براي ايشان به زبان خودشان نامه نمي ي مختلف به زبان عربي نامه م

  !گفت؟ و با نمايندگانشان به زبان خودشان سخن نمي
آنر ا » محمدباقر«سند آن داراي عيوب دو حديث قبل است و هر دو  - 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 -10حديث  *

  !!!دليل فرمود و مردم در اطاعت، بندة ما هستند
نام دارد كه عيف و ناموثّق » صالح بن السندي«كي از روات آن ي -11حديث  *
انگيز و برخالف حقايق  روضة كافي تفرقه 568روايات او از جمله روايت . است
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متن حديث نيز مانند حديث سوم همين باب كامالً معيوب است و . 1تاريخي است
كه ما را فرمود هر  گويد امام صادق براي مسلمين اصول دين تراشيده و مي

بشناسد 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 
   :بيان نموده و فرموده

 É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ ’ tA# u™uρ 

tΑ$ yϑ ø9$# 4’n?tã ⎯Ïμ Îm6 ãm “Íρ sŒ 4† n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 

t⎦,Î#Í← !$ ¡¡9$#uρ ’ Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# uΘ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ’ tA# u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# šχθ èùθ ßϑø9$#uρ öΝÏδ Ï‰ôγ yèÎ/ 

#sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈tã ( t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ’Îû Ï™!$ y™ ù't7ø9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïn uρ Ä¨ ù't7ø9$# 3 y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©! $# 

(#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)−G ßϑ ø9$#    ) ۱۷۷/ بقره(  
و ] خدا[نيكوكار كسي است كه به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب «

دارد به خويشاوندان و يتيمان و در  پيغمبران ايمان آورده و مال را با اينكه دوست مي
بردگان و اسراء بدهد و نماز را بپا دارد و ] راه آزادي[ماندگان وخواهندگان و در  راه

آنان كه چون پيمان بندند بدان وفا كنند و شكيبايان در سختي و زكات بپردازد و 
اند و ايشان  راست گفته] در ادعاي ايمان[اند كه  تهيدستي و به هنگام جهاد، اينان

  .»اند همان پرهيزگاران
هاي عمل صالح ذكر شده  شود در اين آيه اصول ايمان و نمونه چنانكه مالحظه مي

  اتي است از قبيل آية و در واقع شارح و مفسر آي
 ⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [sÎ=≈ |¹ öΝßγ n= sù öΝèδ ãô_r& y‰Ψ Ïã óΟÎγÎn/u‘ Ÿωuρ 

ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ øts†     
  )60/ مريم  – 48/ االنعام  – 69/ المائده  – 62/ البقره (  

                                                           
 .اند روضه كافي را صحيح ندانسته 568حديث » محمدباقر«هر دو  -1
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و كرداري شايسته كند پس پاداش اينان نزد  هر كه به خدا و روز جزا ايمان آرد«
هيچ نگراني ندارند و اندوهگين ] در روز بازپسين[است و ] محفوظ[پروردگارشان 

  .»نشوند
اما در كتاب خدا شناخت امام و پيروي از او مناطق كفر و ايمان ويا ضاللت و 

م اصول ايمان چنانكه ديدي» بقره«سورة مباركة  177در حالي كه در آية . هدايت نيست
بود، از  هايي از عمل صالح را بيان فرموده واگر شناخت امام از اصول ايمان مي و نمونه

  !گذاشت نمي» صالح سندي«ورزيد و بيان آن را برعهدة امثال  نمي ذكرش دريغ
   :همچنين قرآن ضاللت را نيز به وضوح بيان نموده و فرموده

 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# ô‰s)sù ¨≅|Ê Kξ≈n=|Ê 

#´‰‹Ïè t/   ) ۱۳۶/ النساء(  
و پيامبرانش و روز بازپسين ] اش آسماني[هر كه به خداوند و فرشتگانش و كتب «

  .»كفر ورزد به راستي گمراه شده است
علي بن «آن را بر عهدة  اگر انكار يا عدم معرفت امام ماية كفر و ضاللت بود، بيان

زيرا كفر و ايمان و ضاللت و هدايت ! گذاشت 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  بينيم قرآن هيچ اشاره يكه ميدر حال. خود به وضوح بيان فرمايد
  .وم منصوب من عنداهللا نفرموده استأئمة معص

. 1در سند حديث موجب ضعف آن است» محمد بن فضيل«وجود  -12حديث  *
در قرآن كريم مسألة . موافق نيست 57باب  احاديثمتن اين حديث و حديث قبل، با 

  .امامت أئمة اثني عشر مطرح نشده و طبعاً مردم در عدم معرفت أئمه مسؤول نيستند
ربارة حديثي كه حتّي مجلسي آن را ضعيف شمرده است ما چه د -13حديث  *

  بگوييم؟
  .متن آن مخالف قرآن نيست -14حديث  *

                                                           
 .همين كتاب معرّفي شده است 267وي در صفحه  -1
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ايم، بدانجا مراجعه  دربارة اين حديث سخن گفته 313در صفحة  -15حديث  *
  .شود

مجلسي اين حديث را مجهول شمرده، يكي از روات آن خائني  -17حديث  *
يونس بن «و ديگري كذّابي است موسوم به » محمد بن عيسي«است به نام 

 احاديثكنند كه  نقل مي» عبداألعلي«اين دو از . 1شناسيم كه هر دو را مي» عبدالرّحمان
فرمود روز قيامت،  وي مدعي است كه امام صادق. او نيز غالباً وضع خوبي ندارد

   :وت نمودخوانند و در تأييد سخنش اين آيه را تال مردم را با امامشان فرا مي
 tΠöθ tƒ (#θ ããô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ (    ) ۷۱/ األسراء(  

خدعه كرده و بقية آيه » عبداألعلي«چنين سخني نگفته بلكه  گوييم امام ما مي
به معناي منقول و اصطالحي نيست بلكه به » إمام«در اين آيه لفظ . را نياورده است

اند، از  روات كافي با اين آيه بسيار بازي كرده. است »كارنامه«و » نامة أعمال«معناي 
 293و  292كه ما آن را در صفحه  83جمله در همين حديث و در حديث اول باب 

   :مذكور چنين استآية . ايم بررسي كرده
  tΠöθ tƒ (#θ ãã ô‰tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡé& ÷ΛÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô⎯yϑ sù u’ ÎAρ é& …çμ t7≈ tFÅ2 ⎯ÏμÏΨŠÏϑu‹Î/ šÍ×̄≈s9'ρé'sù 

tβρ â™tø)tƒ óΟßγ t7≈ tG Å2 Ÿω uρ tβθßϑ n= ôàãƒ Wξ‹ÏFsù   ) ۷۱/ األسراء(  
اش به  روزي كه هر يك از مردم را با نامة اعمالشان فراخوانيم پس هر كس نامه«

نامة خويش بخوانند و به ] به آساني و شادماني[اند كه  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 مين
  !خواهند بگويند كه امام با كتاب خدا آشنا نبوده است؟ غيرمستقيم مي

  

                                                           
 .ايم معرّفي كرده 183و  182تن را در صفحه  اين دو -1
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  شهداء اهللا عزوجل علی خلقه  ةباب فی أن األئّم -۶۷

. اند ندانستههيچ يك را صحيح » 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 اين روايت را واقفيه جعل كرده. سند آن در نهايت ضعف است -1حديث  *

نيز واقفي » سماعه«، 1تصريح كرده» زياد بن مروان القندي«بودن  كليني خود به واقفي
  2.نيز نياز به معرفي ندارند» يعقوب بن زياد«و » بن زياد سهل«. است
كه با او » حسين أشعري«. سند هر دو حديث بسيار ضعيف است -4و 2حدي  *

حسن «و » معلي بن محمد«معتقد به تحريف قرآن و » علي بن ابراهيم«و  3آشناييم
اند كه  ايت كردهكه توثيق نشده، رو» ابن أذينه«از  4اند كه هر دو راوي خرافات» وشاء

اند و به آية  خود را شاهد بر تمام خلق دانسته –عليهم السالم  –حضرات صادقين 
  .اند سورة بقره استناد فرموده 143

نيز واقفي » حسن بن علي فضّال«. را دارد» سند آن عيوب حديث دو -3حديث  *
  .مذهب و منحرف است

                                                           
پس از ذكر » عيون أخبار الرضا«شيخ صدوق در . 6، حديث312ص ) 129باب (اصول كافي،  -1

و  إن زياد بن مروان القندی روی هذا احلديث ثم أنكره بعد مضی موسی«: حديث مذكور نوشته است
اين حديث را زياد قندي روايت كرده امĤ پس  »قال بالوقف و حبس ماكان عنده من مال موسی بن جعفر

آن را انكار كرد و به مذهب واقفيه قائل شدو آنچه از اموال حضرت  از وفات امام كاظم
 .ايم كتاب حاضر معرفي كرده 166ما او را در صفحه . »نزد او بود براي خود نگاهداشت كاظم

 .في شده استمعرّ 263در صفحه » ابن يزيد«و  60در صفحه » سهل« -2
 .همين كتاب 134صفحه . ك. ر -3
 .اند معرّفي شده 121در صفحه » حسن وشّاء«و  120در صفحه » معلي« -4
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است كه كتابي به نام او  »سليم بن قيس هاللي«يكي از روات آن  -5حديث  *
  1.اند كه در صفحات قبل به خوانندگان معرّفي كرده ايم جعل كرده

ما براي رسواكردن ! اند كه امام شاهد بر تمام خلق است فوق ادعا كرده احاديثدر 
   :دهيم آوريم و توضيح مي اند، آيه را مي كذّاباني كه اين روايات را جعل كرده

   :خدا فرموده
 y7Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tGÏj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§9$# 

öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3   ) ۱۴۳/ البقره(  
و بدينگونه شما را أمتي ميانه و معتدل قرار داديم تا گواهان بر مردم باشيد واين «

  .»رسول نيز بر شما گواه باشد
ايم پيغمبر و امام شاهد و ناظر بر تمام خالئق و  گفته 170تا  168چنانكه در صفحه 
اين آيه نيز بدين معني است كه شما مؤمنين بايد ناظر بر احوال . اعمال ايشان نيستند

يكديگر باشيد و به امور درست دعوت كنيد و از امور نادرست بازداريد و پيغمبر نيز 
دبودن بر سايرين، در چه زماني است؟ حال اين ناظر و شاه. كند بر شما نظارت مي

دليل ما بر اين سخن آية قرآن . البتّه در زماني كه هر كس زنده و در ميان اجتماع است
   :است كه فرموده

 øŒÎ)uρ tΑ$ s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ |MΡr&u™ |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹ÏƒªB$# u’ÍhΓé&uρ È⎦÷⎫yγ≈s9Î) ⎯ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# ( tΑ$ s% y7 oΨ≈ysö6 ß™ $ tΒ ãβθä3tƒ þ’Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d,ysÎ/ 4 βÎ) àMΖä. …çμ çFù= è% 

ô‰s)sù …çμ tG ôϑ Î= tæ 4 ãΝn= ÷ès? $ tΒ ’Îû ©Å¤øtΡ Iω uρ ÞΟn= ôã r& $ tΒ ’Îû y7 Å¡øtΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈̄= tã 

É>θã‹äó ø9$# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλm; ωÎ) !$ tΒ ©Í_ s?ósΔ r& ÿ⎯Ïμ Î/ Èβ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝä3−/u‘ uρ 4 àMΖä.uρ 

öΝÍκö n= tã #Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $ £ϑ n= sù ©Í_ tG øŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9$# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr&uρ 4’ n?tã 

Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy−    ) ۱۱۷-۱۱۶/ مائده(  

                                                           
 .كتاب حاضر 191صفحه . ك. ر -1
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اي عيسي بن مريم آيا تو  :خداوند فرمايد] در روز بازپسين[و ياد آور هنگامي كه «
! بگيريد؟] و باب الحوائج[مردم را گفتي كه غير از خدا مرا و مادرم را دو معبود 

چنان [منزّهي تو، مرا نسزد كه آنچه سزاوارش نيستم بگويم، اگر  :گويد] عيسي[
داني و من آنچه  آنچه در نهاد من است مي. ، آن را دانسته بوديمودب  گفته] سخني

بديشان نگفتم جز آنچه . ندانم، به راستي كه داناي غيبتها تويي در ذات توست نمي
مرا به گفتنش فرمان دادي كه خداي را عبادت كنيد كه پروردگار من و پروردگار 

رشان بودم و چون مرا وفات شماست و تا زماني كه در ميانشان بودم شاهد و ناظ
  .»اي كه تو بر هر چيز گواهي دادي ناظر و 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 
  .ز وفات بر مردم نظارت ندارندپس ا است و انبياء از جمله پيامبر اسالم

هم براي پيامبر و هم براي مردم استعمال » شهادت«سورة بقره مادة  143در آية 
حتي پس از  در اين صورت اگر رسول خدا. شده و براي هر دو يك معني دارد

 زگوييم كه مؤمنين اصحاب پيامبر نيرحلت، شاهد وناظر بر مردم است، ناچاريم ب
 –درحالي كه انبياء ! گويد؟ آيا هيچ مسلماني چنين سخني مي! د؟همين صفت را دارن

   :گفتند دربارة پيروان خود مي - از جمله حضرت نوح
 $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù=Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷ètƒ   ) ۱۱۲/ الشعراء(  
  .»اند كرده دانم كه آنان چه مي چه مي«

شود كلمة شهادت  حظه ميپس چنانكه مال. اند يعني شاهد و ناظر اعمالشان نبوده
سورة مكرّر شده، يك مرتبه براي مردم، و يك مرتبه براي رسول، و اين  143در آية 

دو شهادت به قرينة يكديگر به يك معني است، شهادت مؤمنين هر طوري باشد 
توان در يك آيه دو جور معني  و يك كلمه را نمي. شهادت رسول نيز همانگونه است

  . كرد
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  ةهم اهلدا ةألئّمباب أن ا -۶۸

كليني در اين باب چهار روايت آورده كه مجلسي حديث اول را ضعيف همطراز 
و سوم را ضعيف و چهارم را مجهول و دوم را حسن دانسته و آقاي بهبودي (!!) موثّق

  .ذكر كرده است» صحيح الكافي«حديث دوم و چهارم اين باب را پذيرفته و در 
واقفي مذهب و منحرف است وتوثيق نشده،  »موسي بن بكر« - 1حديث  *

از غاله است و روايات ناموافق با قرآن  -4و  1راوي حديث  -» حسين بن سعيد«
هر امامي هادي  »كل امام هاد للقرن الذی هو فيهم « :گويد در اين حديث مي. دارد

پرسيم پس اينك كه قرنهاست نه  مي. »مردم در دوراني است كه در ميان آنها است
يغمبر و منذري ونه هادي و امامي در ميان ماست، چگونه هدايت بيابيم؟ مالحظه پ

  كنند؟ كنيد چگونه با اسالم بازي مي
الحالش واو  معتقد به تحريف قرآن از پدر مجهول» علي بن ابراهيم« - 2حديث  *

كه مكتوباتش از بين رفت و بعدها از حفظه و بدون سند نقل » ابن أبي عمير«از 
  !اند و آقاي بهبودي چنين حديثي را پذيرفته است ين حديث را نقل كردها كرد، مي

همان است كه » سعدان«سند آن در نهايت ضعف ويكي از روات آن  - 3حديث  *
  .روضة كافي را نقل كرده است 167روايت ضد قرآن و شرك آميز 

  .به قول مجلسي مجهول است -4حديث  *
   :فرمايد اند كه مي قرآن بازي كرده اين باب با يكي از آيات احاديثدر 
 ãΑθ à)tƒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxx. Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ÿ⎯Ïμ În/§‘ 3 !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& Ö‘ É‹ΖãΒ ( Èe≅ä3Ï9uρ 

BΘöθ s% >Š$ yδ   ) ۷/ الرعد(  
اي از پروردگارش نازل  گويند چرا بر او معجزه اند مي و كساني كه كفر ورزيده«

  .»رساني و هر قوم رهنمايي دارد همانا تو بيم نشده،
و ساير أئمه  است وحضرت علي» منذر«پيامبر  :كنند كه امام فرموده ادعا مي

نباشد، چگونه » هادي«پرسيم آيا پيغمبر هادي نيست؟ اگر پيغمبر  مي. باشند مي» هادي«
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كرد؟  ر نمياست؟ آيا حضرت علي در هنگام هدايت مردم آنها را انذا» هادي«علي 
هدايت نفرموده است؟ آيا انبياء ديگر  كدام قوم را هدايت كرده كه پيامبر علي

 –بودند پس چرا قرآن حضرت ابراهيم و حضرت موسي » منذر«هادي نبودند و فقط 
و چرا پيامبر ) 19/ و النّازعات  43/ مريم (شمرده است؟ » هادي«را  –عليهما السالم 

   :فرموده را هادي شمرده و اكرم  
 y7̄ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκtJ s9 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β   ) ۵۲/ الشوری(  
  .»كني همانا تو، هر آينه به راهي راست و استوار هدايت مي«

اند اما  بوده» هادي«و ساير پيشوايان اسالم  ترديد نيست كه حضرت علي
باشند، چنانكه » هادي«توانند  منحصر به ايشان نيست بلكه ديگران نيز مي» بودن هادي«

و وظيفة أمت ) 38و  29/ غافر (شمرده است » هادي«قرآن، مؤمن آل فرعون را نيز 
ولي روات ) 104/ آل عمران (اسالم را دعوت به خير و هدايت مردم دانسته است 

  .اند كافي به نام أئمه، هدايت را انحصاري و اسالم را خراب كرده

  علمه ةاهللا و خزنأمر  ةوال ةباب أن االئّم -۶۹

. اين باب از شش حديث تشكيل يافته كه هيچ يك از آنها وضع خوبي ندارد
را  6و  5را مجهول و  4و  3و  2و ! را ضعيف همطراز موثّق 1مجلسي حديث 

  .را صحيح دانسته است 5و  2صحيح و آقاي بهبودي فقط حديث 
ان بن كثيرالهاشمي نام كنيم كه عبدالرّحم راوي اول آن را معرّفي مي - 1حديث  *
وي واقفي مذهب، كذّاب و جاعل حديث و عموي يكي از ضعفاء موسوم به . دارد

نجاشي او را . كافي از اوست 165يازده حديث باب مفتضح . 1است» علي بن حسĤن«
بسيار ضعيف دانسته و گفته برخي از اصحاب ما او را از غاله و فاسدالعقيده 

اي از  نمونه. اند مة حلّي نيز او را غالي و ضعيف دانستهغضائري و عال. اند شمرده

                                                           
 .معرفي شده است 363وي در صفحه  -1
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كتاب حاضر  138و  137در صفحة  –است  165باب  14كه روايت  –اكاذيب او را 
كافي نيز از اوست كه داليل بطالنش را در همان باب  78حديث دوم باب . ايم آورده

  .إن شاء اهللا تعالي. مالحظه خواهيد كرد
دار  كه امام صادق فرموده ما ولي أمر يا والي خدا و خزانهچنين كسي مدعي است 
اين سخن  :گوييم أوال مي!! وحي خداييم) يا محل اسرار(علم إلهي و ظرف و كيسه 

صرف ادعاست و معلوم نيست كه امام چنين سخني فرموده باشد زيرا اگر امام 
  !فرمود اي محض اكتفا نمياي شرعي نيز بر آن اقامه نموده و به ادع گفت قطعاً بينه مي

را به معناي وعاء و ظرف و جايگاه وحي إلهي بگيريم، اين سخن » عيبه«اگر  :ثانياً
ادعاي نبوت است و قطعاً امام چنين ادعاي ندارد بلكه شما به او افتراء  –نعوذ باهللا  –

متعال،  و اگر به معناي محلّ اسرار بگيريم با اين مشكل روبروييم كه خداي. ايد بسته
رسيد، محلّ سرخود نخوانده و آن بزرگواران نيز  نش را كه وحي بديشان مياپيامبر

رسيد، به مردم ابالغ  چنين ادعاي نكردند، انبياء مأمور بودند آنچه از خدا به آنان مي
رسيد، محلّ اسرار إلهي  نمايند، پس چگونه ممكن است، أئمه كه وحي به ايشان نمي

  باشند؟
كند تا از طريق  اين موضوع را علناً بيان نمي ر كسي محلّ سرّ إلهي باشداگ :ثالثاً

  !روات كليني همگان از آن آگاه شوند
مر ااين ادعا كه آن بزرگواران از جانب خدا واليت داشته ووالي يا ولي  :رابعاً

لهي ازيرا واليت . است ميرااند نيز مخالف با سخنان حضرت  منصوب من اهللا بوده
اما آن حضرت براي . پوشي و غيرقابل واگذاري است  دائمي و غيرقابل چشم مريا

حفظ وحدت مسلمين از آن چشم پوشيد و به ديگران واگذاشت وآن را محدود به 
واليتكم التی إنام هی متاع أيام قالئل يزول مها ما كان كام يزول « :اند كه شمرد و فرمود زماني
اي چند روزه است و همچون سراب زائل  بهرهواليت بر شما كه همانا  »الرساب

لهيه را اآيا ممكن است والي الهي وامام المتّقين واليت ) 62البالغه، نامة  نهج(» شود مي
و يا والي منصوب من اهللا به ! شود؟ اي چندروزه بشمارد كه چونان سراب محو مي  بهره
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ولي به احق و اقرب و اجاي آنكه بگويد واليت از آن من است نه شما، فقط خود را 
 124و  123و چنانكه در صفحة ) 217و  172، 74خطبة (واليت و خالفت بشمارد 

و از آنها تمجيد كرده و ) 146و  134خطبة (ايم براي غاصبين خيرخواهي نمايد  گفته
فلقد قوم األود, و داوی « :كه غاصب واليت منصوصة إلهيه بود، بفرمايد دربارة عمر

السنّة, و خلف الفتنة, ذهب نقّی الثوب, قليل العيب, أصاب خريها, و  العمد, و أقام
كژي را راست گردانيد و بيماري را مداوا  »سبق رشها, أدی إلی اهللا طاعته, و اّتقاه بحقه 

از [را برپاداشت و فتنه را پشت سر نهاد، پاك جامه و اندك عيب ] پيامبر[كرد و سنّت 
و [و از شرّ آن پيشي گرفت ] و انجام داد[دريافت برفت، نيكويي خالفت را ] جهان

» و طاعت حقّ را به جاي آورد و تقواي خداي را پيشه كرد] بدان دچار نشد
وليهم وال فأقام و استقام حتی رضب الدين « :و نيز فرمود) 228البالغه، خطبة  نهج(

و پايداري و  برپا داشت] خالفت را[فرمانروايي نمود كه ] بر مردم[فرماندهي  »بجرانه
و يا دربارة ) 4671البالغه، كلمات قصار  نهج(» ايستادگي كرد تا اينكه دين قرار يافت

إن الناس طعنوا عليه, فكنت رجال من املهاجرين أكثر استعتابه, و أقل « :فرمود عثمان
مردم از او انتقاد كردند، من مردي از مهاجران بودم كه بيشتر خشنودي وي را   »عتابه
  ).1البالغه، نامة  نهج(» كردم ستم و كمتر او را سرزنش ميج مي

  .گوييم بودن نيز در سطور آينده سخن مي دار علم إلهي دربارة خزانه
حسين «حديث دوم حديثي است مجهول كه يكي از روات آن  - 5و  2حديث  *

راوي . است  فطحي مذهب نقل كرده» علي بن أسباط«غالي است كه از » بن سعيد
كه » محمد بن خالد برقي«و موسوم است به » أحمد برقي«پنجم نيز پدر حديث 

رنموده و فرموده او از ضعفا حديث نقل كرده و به غضائري او را در شمار ضعفا ذك

                                                           
از  حالي كه بهتردرباره غاصب مقام واليت چنين سخناني بگويد در » ولي اهللا«چگونه ممكن است  -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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ي را احاديثجاي تعجب است كه آقاي بهبودي چنين . كند مرسل اعتماد مي احاديث
  !پذيرفته است

اند در حالي كه اين ادعا  علم خدا شمرده دار در هر دو حديث، أئمه را خزانه
دار خدا  را خازن و خزانه اكرم  صريحاً برخالف قرآن است كه حتّي پيامبر 

  !شمارد، تا چه رسد به سايرين نمي
   :خداوند فرموده

 ≅è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$# Iω uρ ãΑθ è%r& öΝä3s9 ’ÎoΤÎ) 

î7 n= tΒ (   ) ۳۱/ هود  – ۵۰/ االنعام(  
گويم كه خزائن خداوند نزد من است و من غيب  بگو به شما نمي) اي پيامبر(«

  .»ام گويم كه من فرشته  دانم و به شما نمي نمي
دار باشد؟ آيا اينان  دار نباشد، اما امام خزانه  چگونه ممكن است كه پيغمبر خزانه

  !دانند؟ مي اكرم   از رسول أئمه را باالتر و واالتر 
محمد «غالي و » حسين بن سعيد«حديثي است مجهول و مرفوع كه  -3حديث  *
نحن ترامجة وحی « :اند كه امام فرموده در اينجا ادعا كرده. اند خرافي روايت كرده» برقي

دا گوييم آيا كتاب خ مي» ما مترجم وحي خدا و حجت رساييم » اهللا و نحن احلجة البالغة
 هخواهد؟ و اگر أئم نازل گرديده، مترجم مي �»لسان عربی مبني و غري ذی عوج« كه به

مت نگذاشتند و اكنون امترجم وحي بودند چرا وحي را ترجمه نكردند و در اختيار 
  اند، تكليفشان با قرآن چيست؟ كه امت از ترجمه و توضيح وحي محروم

ن كريم اين حجج بالغه را به أمت معرّفي اند چرا قرآ ثانياً اگر أئمه حجت خداي
  !!افتاده است» 1محمد بن فضيل«نفرموده و اين كار برعهدة امثال 

جبرئيل مرا از نام  :فرمود گويد پيامبر حديثي است مجهول كه مي -4حديث  *
گوييم پس  مي! و نام پدرانشان خبر داده است –اند  داران علم خداي كه خزانه –اوصيا 

                                                           
 .195/ ، الشعراء 28/ الزمر  - �
 .معرّفي شده است 267وي در صفحه  -1
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شان در قرآن نيامده و چنانچه مقصود، حديث لوح و امثال آن است كه چرا نام
  1.بودنش در كتاب شريف شاهراه اتّحاد آشكار گرديده است كذب
كنيم  كه او را در اينجا معرّفي مي» عمركي«از  2كذّاب» سهل بن زياد« - 6حديث  *

  !روايتي نقل كرده و مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده است
اند ولي روايات او خرافي  را ثقه شمرده» عمركي بن علي«لماي رجال برخي از ع

هايي از روايات وي را در اينجا  نمونه. است و به وضوح داللت بر ضعف او دارد
   :آوريم مي

فرموده كه جائز نيست كه فاصلة زيارت  وي مدعي است كه امام صادق - 1
اش دور است اگر  و كسي كه خانه !!مردم از مرقد سيدالشّهداء، بيش از يك ماه شود

  3.سه سال يك بار، زيارت نكند، عاقّ رسول خداست
روز  زائران مرقد حضرت حسين بن علي :فرمود گويد امام صادق مي - 2

چهل سال پيش  :امتيازشان چيست؟ فرمود :پرسيدم. قيامت بر ساير مردم امتيازي دارند
ديگران هنوز مشغول محاسبة اعمال در حالي كه !! شوند از ديگران وارد بهشت مي

  4!اند خويش
عمال بندگان به چهل سال وقت نياز االحساب براي محاسبة  آيا خداوند سريع

  !دارد؟
من زار قرب « :فرموده گويد كه امام جواد وي به نقل از فرد مجهولي مي - 3

! »5ن اوستام را در قم زيارت كند، بهشت از آ هر كه مرقد عمه »عّمتی بقم فله اجلنة 

                                                           
 .حاضر كتاب 183همچنين رجوع كنيد به باب  -1
 .ايم معرّفي كرده 60او را در صفحه  -2
 .، روايت دهم420، ص )باب أقلّ ما يزار فيه الحسين( 10وسائل الشيعه، ج  -3
، حديث 331، ص )و وجوبها كفاية باب تأكد استحباب زيارة الحسين( 10وسائل الشيعه، ج  -4

40. 
 .2، حديث 452، ص )باب استحباب زيارة قبر فاطمة بقم( 10وسائل الشيعه، ج  -5
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مالحظه كنيد كه به جاي تشويق مردم به مجاهدت در راه خدا چگونه دخول در 
  !دهند؟ مقدار جلوه داده و مردم را فريب مي سان و بيآبهشت را 

قارب ايشان گرديده است در اامثال اينگونه اكاذيب موجب غرور زورا قبور أئمه و 
كرد،  آن حضرت زيارت مي را در زمان حيات اكرم حالي كه اگر شخصي رسول 

شد، پس چگونه ممكن است زيارت قبر دختري از نوادگان آن  بهشت از آن او نمي
  !حضرت موجب دخول بهشت شود؟

خصوصاً نماز صبح  –ول وقت نماز اام كه  ام و ديده اينجانب سالها ساكن قم بوده
ك يا چند مسجد خواند و اگر ي كثر مساجد بسته است و كسي در آنها نماز نميادرِ  –

مفتوح باشد، تعداد نمازگزار در آنها بسيار كم است ولي حرم حضرت معصومه از 
ريزند و  خورده، پولهاي زيادي داخل ضريح مي زند و مردمِ فريب جمعيت موج مي

چنين ! حرم مذكور ماهانه از طريق نذور و موقوفات، ميليونها تومان درآمد دارد
  .است» عمركي«ي از قبيل كذّابان اخباروضعي ناشي از 

 را روايت كرده و مدعي است كه امام كاظم 171وي حديث دوم باب  - 4
چنانچه ! 1شوند 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
 ده انبياء بشري مانند ساير مردم اند پس چگونه ممكنقرآن نيز فرمو. سالمت است

  .است دخترانشان مانند ساير مردم نباشند
 را روايت كرده و مدعي است كه امام كاظم 165باب  75وي حديث  - 5

كاخ «امام ساكت و مقصود از » چاه متروك«سورة حج منظور از  45فرموده در آية 
برعهدة كنيم و قضاوت را  آية مذكور را ذكر ميما . امام ناطق است» محكم و افراشته

ْكنَاَها َوِهَي َظاملٌَِة َفِهَي َخاِوَيٌة َعَىل اهلَفَكَأيِّن مِّن َقْرَيٍة {:گذاريم خوانندة منصف مي
ِشيدٍ  َلٍة َوَقْرصٍ مَّ َعطَّ  اهل[پس چه بسيار آباديهايي كه  )45/سورة حـج(}ُعُروِشَها َوبِْئٍر مُّ

و ويران گرديده و [و ما نابود ساختيم و آنها سقفهايشان فرو ريخته ستمگر بودند] آنها
                                                           

 !مجلسي چنين روايتي را صحيح دانسته است -1
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صاحب مانده و ويران شده  كه بي[چاههاي متروك و كاخهاي محكم ] چه بسيار
آية مذكور در ادامة آياتي است كه دربارة نزول عذاب بر اقوام نوح و عاد و » ]است

  .است... ثمود و ابراهيم و لوط و 
البطالن و تهمتي است به امام  نيز از اوست كه واضح 71روايت پنجم باب  - 6

  .-عليهما السالم  –صادق و امام كاظم 
فرموده خداي عزّوجلّ ما را خلق نمود  چنين فردي مدعي است كه امام صادق

آيا صورت [و صورت و شكل ما را نيكو كرد ] ديگران را نيز خدا خلق نموده است[
دربارة [داران آسمان و زمين خود فرمود  و ما را خزانه] ديگران را نيكو نكرده است؟

 –دانيم كه آدميان  ايم و مي قبلي همين باب سخن گفته احاديثبودن در  دار خدا خزانه
دار باشند،  گيرم كه در زمين خزانه دار إلهي نيستند، عالوه بر اين خزانه –حتّي انبياء 

به اين روايت  61و  60صفحة  در!] (دار بودن امام در آسمان يعني چه؟ خزانه
  ).بدانجا مراجعه شود. ايم پرداخته

   :خدا در قرآن فرموده
 χ Î) ©!$# ρä% s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# £⎯Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω šχρãä3ô±o„ 

  )۶۱/ الغافر (  
  .»گزارند نمي  همانا خداوند بر مردم مهر و رحمت دارد، ليكن بيشتر مردم سپاس«
   :فرمودهو 

 öΝà2u‘§θ|¹uρ z⎯|¡ômr'sù öΝà2u‘uθß¹ Λäls%y—u‘uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# 4   ) ۶۴/ الغافر(  
ها شما  خداوند شما را صورتگري كرد و صورتهاي شما را نيكو ساخت و از پاكيزه«

  .»را روزي عطا فرمود
   :و نيز فرموده

 y7Ï9≡sŒ ãΝÎ=≈tã É=ø‹tó ø9$# Íοy‰≈ yγ ¤±9$#uρ â“ƒ Í“ yèø9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩∉∪ ü“Ï% ©!$# z⎯|¡ômr& ¨≅ ä. >™ó©x« 

…çμ s)n= yz    ) ۷-۶/ السجده(  
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او داناي آشكار و نهان و پيروزمند مهرباني است كه هر چه آفريده نيكو آفريده «
  .»است

خدا خطاب به . يزي را نيكو خلق كرده نه فقط امام و پيغمبر راچيعني خدا هر 
   :فرمايد كافر و مؤمن مي

 θèδ “Ï% ©!$# ö/ä3s)n= s{ ö/ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σ•Β 4 ª!$#uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? îÅÁt/ ∩⊄∪ 

t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ Èd,ptø: $$ Î/ ö/ä.u‘ §θ |¹uρ z⎯|¡ômr' sù ö/ä.u‘ uθ ß¹ ( Ïμø‹s9Î)uρ çÅÁyϑø9$# 
  )۳-۲/ التغابن (  

كنيد  اند و خدا بدانچه مي ر و برخي مؤمناوست كه شما را آفريد، برخي از شما كاف«
بيناست آسمانها و زمين را به حقّ آفريد و شما را صورتگري كرد و صورتهاي شما 

  .»به سوي اوست] همه[را نيكو ساخت و سرانجام 
درخت براي ما =  لنا نطقت الشجرة« :گويد اشكال ديگر حديث آن است كه مي

! ت موسي از آنجا صدا شنيد، براي ما بوديعني درختي كه در طور، حضر» سخن گفت
باطيل امگر شما پيغمبريد؟ اين ادعا ممكن نيست مگر با تشبث به  :پرسيم، أوالً مي

بدين صورت كه ببافيم حضرت . از هر كفري بدتر است كه» وحدت وجود«مكتب 
  !!اند با حضرت صادق يك وجود داشته موسي
زيرا در واقع . و سخن گفت، كذب است گويي درخت نطق كرد اينكه مي :ثانياً

   :درخت ناطق نبود بلكه خدا ناطق بود چنانكه فرموده
 !$£ϑ n= sù $ yγ8 s?r& š” ÏŠθ çΡ ⎯ÏΒ Ã™ÏÜ≈ x© ÏŠ#uθ ø9$# Ç⎯yϑ ÷ƒ F{$# ’Îû Ïπ yèø)ç7ø9$# Ïπ Ÿ2 t≈ t7ßϑ ø9$# z⎯ÏΒ 

Íοtyf¤±9$# β r& #©y›θßϑ≈ tƒ þ† ÎoΤÎ) $ tΡr& ª!$# Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#    )۳۰/ ص القص(  
خيز، از آن  آمد از كنارة راست آن وادي در آن جايگاه بركت] آتش[و چون نزد آن «

  .»اي موسي همانا منم خداوند پروردگار جهانيان :درخت ندا داده شد كه
موسي « :گويد مي» قصص«سورة  30ذيل آية » البيان مجمع«شيخ طبرسي در تفسير 

... اي متعال در آن درخت كالم ايجاد كرد ندا وكالم را از جانب درخت شنيد زيرا خد
 و اين از واالترين] نه درخت[موسي با اين معجزه دانست كه آن كالم خداست 
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اي « :اسطه و سفير بشنوند و اينكه فرمودهومراتب انبياست كه كالم خدا را بدون 
ة و ايجادكنند[يعني گويندة اين سخن » موسي همانا منم خداوند و پروردگار جهانيان

خداست كه مالك همة جهانيان و آفرينندة همة آفريدگان است و واالتر و ] اين صدا
  .»تر از آن است كه در مكاني جاي گيرد زيرا او عرض و جسم نيست منزّه

 :عالوه بر اين درخت شعوري ندارد كه نطق كند و خداي موسي نيست تا بگويد
و مأموريت بدهد بلكه خدا در و به موسي نبوت » منم خداوند و پروردگار جهانيان«

اي موسي همانا منم «آن سرزمين پربركت، در ميان درخت صوت ايجاد فرمود كه 
   :تفسير اين آيه، در جاي ديگر قرآن آمده است كه فرموده. »خداوند پروردگار جهانيان

 $ £ϑ n= sù $ yδ u™!% ỳ y“ÏŠθ çΡ .β r& x8Í‘θ ç/ ⎯tΒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ô⎯tΒ uρ $ yγ s9öθ ym z⎯≈ ysö6 ß™uρ «!$# Éb>u‘ 

t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$#   ) ۸/ النمل(  
آمد، ندا داده شد كه مبارك است آن كه در اين آتش و آن ] آتش[و چون نزد آن «

  .»كه پيرامون آن است و منزّه است خداوند و پروردگار جهانيان
مجهول است و در جمله ذكر نشده و از » نودي«بايد توجه داشت كه فاعل فعل 

   :ه فرمودهجملة بعد ك
 #©y›θßϑ≈ tƒ ÿ…çμ̄ΡÎ) $ tΡr& ª!$# â“ƒ Í–yêø9$# ãΛ⎧ Å3ptø: $#   ) ۹/ النمل(  
  .»اي موسي همانا منم خداوند پيروزمند حكيم«

   :كه فرموده» طه«سورة  12و از آية 
 #©y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ ÎoΤÎ) O$ tΡr& y7 •/u‘   ) ۱۲-۱۱/ طه(  
  .»اي موسي، همانا منم پروردگارت«

شود كه فاعل ندا و موجد آن خداي تعالي است و محلّ  معلوم ميبدون ترديد 
ايجاد صوت، كنارة راست وادي و در آن جايگاه پربركت، در همان درخت بوده، نه 
اينكه درخت موجود صوت باشد و در واقع ناطق و منادي كه صوت را ايجاد فرموده، 

يام حلولي، در اينجا قيام صدوري و ق :قيام كالم دو قسم است. خداوند متعال است
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قيام صدوري كالم راجع است به خدا كه موجد آن است و قيام حلولي كالم، بودن 
  .صوت است در محلي كه همان درخت باشد

خداي متعال » حولها«و » النّار في«موصوله در هر دو شبه جملة » من«مقصود از 
آتش است بالقدر و  است كه منزّه از نياز به مكان بوده و هم در آتش و هم در خارج

سبحان « :العلم واالحاطة، به دليل آنكه در ذيل آيه، خداوند را منزّه شمرده و فرموده
اين وجه كه گفتيم، با ذيل آيه، نسبت به . كه منزه است از مكان و محدوديت» اهللا

  .تر است وجوه ديگر متناسب
پنداشته و درخت را ناطق » گلشن راز«صوفي خرافي در كتاب » محمود شبستري«

گويد چون درخت گفته من خدايم پس  به آن حقّ داده كه مدعي خدايي شود و مي
!! بگويد» أنا الحق«، »منصور حالج«رواست كه هر پيشوا و مراد و مرشدي از جمله 

   :وي چنين سروده
ــي  ــا الحــق از درخت ــد أن  روا باش

  

ــي     ــود روا از نيكبختــ ــرا نبــ  چــ
  

 همه ذرات عـالم همچـو منصـور   
  

 گير و خواه مخمـور  اهي مستتوخو  
  

 من و ما و تو او هست يك چيـز 
  

 كه در وحـدت نباشـد هـيچ تمييـز      
  

گفت، تمام ذرات عالم نيز » أنا الحق«وي مدعي است كه چون منصور حالج 
بگويند حتّي اگر مست و مخمور باشند زيرا در مكتب » أنا الحق«توانند مانند او  مي

اما در واقع !! چه خالق و چه مخلوق، يك چيزاندوحدت وجود همه كس و همه چيز، 
درخت ندا =  نادت الشجرة«وي آية قرآن را تفسير به رأي كرده، زيرا در قران جملة 

ذكر شده » از جانب درخت ندا داده شد »من الشجرة... نودي «ه بلكه جملة نيامد» كرد
  :ايم چنين جواب گفته» گلشن قدس«باطيل او را در كتاب اما . است

 نـدا شـد  » موسي«با » طور«چو اندر 
  

 در آنجا خلقـت صـوت و صـدا شـد      
  

ــالمين   ــن اهللا رب العــ ــه مــ  ام كــ
  

ــنم      ــي از زمي ــما، ن ــنس س ــه از ج  ن
  

ــزه حــق  تعــالي از درخــت اســت من
  

 مبـــري از قيـــاس نيكبخـــت اســـت  
  

ــي  ــا الحــق از درخت ــي شــد أن  رواك
  

ــي      ــد روا از نيكبختـ ــا باشـ ــه تـ  كـ
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ــي  ــار از درختـ ــعلة نـ ــد شـ  روا شـ
  

ــي؟      ــرد نيكبختـ ــش نگيـ ــرا آتـ  چـ
  

 گـر كسـي گويـد، مسـلم    » أنا الحق«
  

 جـــزايش را دهـــد حـــقّ در جهـــنّم  
  

ــررگاه  ــرد در شـ ــش بگيـ ــي آتـ  بلـ
  

 كــه معلــومش شــود إنــي أنــا اهللا      
  

 گفـت مصـور از ضـاللت   » أنا الحق«
  

ــت      ــد، جالل ــوفيان آم ــم ص ــه وه  !ب
  

ــور    ــو مص ــالم همچ ــو ذرات ع  مگ
  

ــتور     ــق مس ــر خل ــر او ب ــردان كف  مگ
  

 همه دانند كـين گفـت از خطـا شـد    
  

ــد      ــدا ش ــن ن ــر اي ــاج از ره كف  ز حلّ
  

 ميــان خــالق و مخلــوق فــرق اســت
  

 يكي بـين در ميـان كفـر غـرق اسـت       
  

 كاشفل است از كفر مطلق» أنا الحق«
  

 !؟»أنـا الحـق  «كه را جز حق بود حـق    
  

ــازند  ــه سـ ــه توجيـ ــاري همـ  زناچـ
  

ــازند     ــه س ــان تموي ــر عامي ــا ب ــه ت  !ك
  

 از درخت إنشاء حق بـود » أنا الحق«
  

ــود    ــق ب  نــه انشــاء شــجر كــز مــا خَلَ
  

ــي   ــت آن را از درخت ــقّ گف ــر ح  اگ
  

ــي      ــر نيكبختـ ــت بهـ ــي نيسـ  قياسـ
  

 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      
  

 دو يا ايجاد صـوت انـدر شـجر كـر    
  

 كه آن چون آلتـي از حـق خبـر كـرد      
  

بدان كه خداوند متعال وجود مطلق يا وجود عام نيست كه به مخلوق سرايت كند، 
او غني بالذّات و مباين است با . الوجود است بلكه ذات خدا، وجود خاص و واجب

ه اما بسياري از صوفيان و عرفا متأسفان. باشد الوجود كمه فقير بالذّات مي ممكن
متأثّر » عمركي«گويا ! دانند خداوند متعال را وجود عام و نعوذباهللا، شامل ممكنات مي

و . اي را به صادق آل محمد نسبت داده است از صوفيان بوده كه چنين كالم ناسنجيده
! »شد اگر ما نبوديم خدا عبادت نمي= لوالنا ما عبداهللا « :گويد امام فرموده بعد مي

 :فرمود مي» لوالنا«م چنين سخني نفرموده زيرا أوالً امام به جاي گوييم قطعاً اما مي
ثانياً من يقين دارم كه هيچ انسان فكور و فهيمي چنين مغرورانه از خود » لوالنحن«

  .كند تا چه رسد به انسان بزرگواري همچون امام صادق تمجيد نمي
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ها و  ا و كنشتديگر آنكه خداوند فرموده در سراهايي از قبيل ديرها و كليساه
دعاكردن و نيز ذكر خدا، ). 36/ ، النّور 40/ الحج (شود  مساجد نام خدا بسيار ذكر مي

دعا كرده و خدا را ذكر ... هر دو نوعي عبات است و كساني كه در ديرها و كليساها و 
د ائمه شناسند وآنها را قبول ندارند وحتّي قبل از تولّ كنند غالباً ائمه را نمي و عبادت مي

بفرمايد  كردند، پس چگونه ممكن است امام صادق نيز خدا را ذكر و عبادت مي
  !شد؟ كه اگر ما نبوديم خدا عبادت نمي

خلفاء اهللا عّزوجلّ فی أرضه و أبوابه الّتی منها  ةباب أن االئّم -۷۰
  یؤتی

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«حديث آورده كه هر دو  3كليني در اين باب 
 –جالب است كه علماي ما ! اند و مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است ستهندان

كنند كه وي گاهي  بخاري انتقاد مي«از  –ذكر شد  335و  334چنانكه در صفحة 
آورند كه كليني  آورد كه با عنوان باب متناسب نيست، اما به روي خود نمي ي مياحاديث

نعوذ ! ديث صحيح در آنها مذكور نيستدهد كه حتّي يك ح بارها ابوابي تشكيل مي
  .اي از اينگونه ابواب است نمونه 70باب . باهللا من احلميّة و التّعصب

معلي بن محمدم كه به قول نجاشي «تعدادي از ضعفاء از جمله  -1حديث  *
روايت باب  33بوطالب و امضطرب الحديث و المذهب، و راوي قصة شيردادن 

» معلّي«روايات . اند را نقل كرده 740نخست باب  كافي است، روايت 165مفتضح 
باطيل ااي از  نمونه. ايد غالباً خرافي است چنانكه در صفحات گذشته نيز مالحظه كرده

حديث مذكور مرفوع . 1كنيم كافي است كه در اينجا ذكر مي 85او حديث دوم باب 

                                                           
اند و مجلسي به ضعف همگي آنها  را صحيح ندانسته 85هيچ يك از روايات باب » محمدباقر«هر دو  -1

ناميد زيرا هر چهار روايت باب » معلي بن حمد«توان باب  كافي را مي 85باب . تصريح نموده است
اي ديگر از ابواب كافي است كه حتي يك  نمونه 70ذكور نيز همچون باب باب م. مذكور از اوست
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وي . است» معلّي«است و جزا و راوي ديگري ندارد و مسؤوليت آن تماماً بر عهدة 
چنين بوده » الرّحمان«آنكه نام امامي را ذكر كند، مدعي است كه آية مكرّر سوة  بي

نعوذباهللا  –خواهد بگويد  و مي »فبأی آالء ربكام تكذبان, أبا النبی أم بالوصی تكذبان« :است
مكّي است و در آن » الرّحمان«در حالي كه سورة ! اي از قرآن حذف شده است آيه –
  .ان بحث وصايت هنوز مطرح نبود تا كسي آن را تصديق يا تكذيب كندزم

خوانندة محترم توجه كن كه كليني اين روايت را بدون هيچ تذكّر و يا مخالفتي در 
حيحة عن الصادقني استكتابش آورده كه مدعي است حاوي    !!االثار الصّ

ه و علم غيب براي است كه مدعي معجز» معلّي«كافي نيز از  175قصة پنجم باب 
ايم و تكرار  ها را بارها در كتاب حاضر اثبات كرده امام است و بطالن اينگونه قصه

  .كنيم نمي
أئمه خلفا و جانشينان  :فرمود اند كه امام رضا ادعا كرده» معلّي«آري، امثال 

  !!اند در زمين –عزّوجلّ  –خداوند 

  اهللا است؟ آیا آدم خلیفه

اهللا بودن انسان و يا أئمه، از خرافاتي است كه  ت إلهي و خليفهبدان كه مسألة خالف
از  –در ميان برخي از مسلمين رواج يافته وحتّي براي تحكيم اين خرافه از آيات قرآن 

   :آية مذكور چنين است. كنند سوءاستفاده مي –سورة شريفة بقره  34تا  30جمله آيات 
 øŒÎ)uρ tΑ$s% š•/u‘ Ïπs3Í×̄≈n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘F{$# Zπx‹Î=yz (   ) ۳۰/ البقره(  
و به ياد آر هنگامي كه پروردگارت فرشتگان را گفت همانا در زمين جانشيني قرار «

  .»دهم

                                                                                                                                                
البتّه فراموش نشود كه اين اباطيل را حسين بن محمد االشعري براي كليني ! حديث صحيح ندارد

 .آورده است



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  484
 

اي كه پشت سر هم و خلف در  به لحاظ لغوي به هر يك از آحاد مجموعه :أوالً
را هر يك، پشت سر فرد پيش زي. شود گفته مي» خليفه«خلف جاي يكديگر را بگيرند، 

چنانكه به شب و روز كه . شود گيرد وبعد از او جايگاهش را حائز مي از خود جاي مي
   :شود گفته مي» خلفه«آيند  پيوسته به جاي يكديگر مي

 uθ èδuρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ Ÿ≅øŠ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Zπ xù=Åz   ) ۶۲/ الفرقان(  
  .»ر ساختاوست كه شب و روز را جانشين يكديگ«

   :و خدا خطاب به انسانها فرموده
  uθ èδuρ u “Ï% ©!$# öΝà6n= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz ÇÚö‘ F{$#    ) ۱۶۵/ األنعام(  
قرار داد، پس هر كه كفر ورزد ] يكديگر[اوست كه شما را در زمين جانشينان«

  .»كفرش به زيان خود اوست
   :و نيز فرموده

 ô‰s)s9uρ $ uΖõ3n= ÷δ r& tβρ ãà)ø9$# ⎯ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θ ßϑ n= sß   öΝåκøEu™!%ỳ uρ Οßγè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ $tΒuρ 

(#θ çΡ% x. (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹Ï9 4 y7 Ï9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫ÏΒ Ìôfßϑ ø9$# ∩⊇⊂∪ §ΝèO öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ tÝàΖoΨ Ï9 y#ø‹x. tβθè= yϑ ÷è s?    ) ۱۴-۱۳/ یونس(  
... قرون پيش از شما را هنگامي كه ستم كردند، هالك ساختيم ] مردم[هر آينه«

قرار داديم تا بنگريم كه چگونه ] ايشان[سپس شما را بعد از آنان، در زمين جانشينان
  .»كنيد رفتار مي

شود در اين آيات به وضوح تمام، از آن رو به انسانهاي خليفه  چنانكه مالحظه مي
» خليفه«اگر منظور از . آيند الع شده كه در زمين به جاي يكديگر مياط) به صيغ جمع(

  .خواند جانشين خدا بود، قرآن مردم را خليفه و جانشين سابقين نمي
   :فرموده قرآن كريم درباة مؤمنين به حضرت نوح

 çμ≈uΖø‹¤fuΖsù ⎯tΒ uρ …çμ yè̈Β ’Îû Å7 ù=àø9$# óΟßγ≈ uΖù= yè y_uρ y#Í×̄≈ n= yz $ oΨ ø% {øî r&uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (   ) ۷۳/ یونس(  
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را و كساني كه ) نوح(= و كساني كه آيات ما را تكذيب نمودند، غرق كرديم و او «
] كنندگان تكذيب[با او در كشتي بودند، نجات بخشيديم و آنان را جانشينان 

  .»ساختيم
   :به قوم خويش فرمود) پيامبر قوم عاد( حضرت هود

 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθçΡ   ) ۶۹/ االعراف(  
قرار ] ايشان[و به ياد آريد هنگامي كه خداوند شما را پس از قوم نوح جانشينان«

  .»داد
   :و نيز فرمود

 ß#Î= ÷‚tG ó¡o„ uρ ’ În1u‘ $·Β öθ s% ö/ä.uöxî Ÿω uρ …çμ tΡρ •ÛØs? $ º↔ø‹x©   ) ۵۷/ هود(  
سازد و به او هيچ زياني  مي] شما[و پروردگارم قومي جز شما را جانشين «

  .»رسانيد نمي
   :به قوم خويش فرمود) پيامبر قوم ثمود(=  حضرت صالح

 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 7Š$ tã   ) ۷۴/ االعراف(  
قرار ] ايشان[م عاد جانشينانو به ياد آريد هنگامي كه خداوند شما را پس از قو«

  .»داد
   :به قوم خويش فرمود حضرت موسي

 ©|¤tã öΝä3š/u‘ β r& šÎ= ôγ ãƒ öΝà2 ¨ρ ß‰tã öΝà6xÎ= ÷‚tG ó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#     
  )۱۲۹/ االعراف (  

] ايشان[اميد است پروردگارتان دشمنتان را هالك سازد و شما را در زمين جانشين«
  .»قرار دهد

   :فرمايد اسرائيل مي ارة بنيخداي تعالي درب
 y#n= y⇐sù .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ×#ù= yz (#θ èO Í‘ uρ |=≈ tG Å3ø9$# tβρä‹è{ù'tƒ uÚztä #x‹≈ yδ 4’ oΤ÷ŠF{$# 

  )۱۶۹/ االعراف (  
را به ميراث بردند كه ] آسماني[پس از ايشان جانشيناني جانشين شدند و كتاب «

  .»گيرند اين دنيا را مي] فاني[متاع 
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   :و فرموده
 #n= sƒm .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θ ãã$|Ê r& nο4θ n=¢Á9$#   ) ۵۹/ مریم(  
  .»پس از ايشان جانشيناني آمدند كه نماز را تباه كردند«

   :فرموده و خطاب به حضرت داود
 ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù= yè y_ Zπ x‹Î= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Λäl ÷n$$ sù t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd,ptø:$$Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 

3“uθ yγ ø9$#   ) ۲۶/ ص(  
اي داود ما تو را در اين سرزمين خليفه و جانشين قرار داديم، پس ميان مردم به «

  .»حق داوري كن واز هواي نفس پيروي مكن
   :فرمايد مي قرآن به معاصرين پيامبر

 βÎ) ù't±o„ öΝà6ö7Ïδ õ‹ãƒ ô#Î= ÷‚tG ó¡o„ uρ .⎯ÏΒ Νà2 Ï‰÷è t/ $ ¨Β â™!$ t±o„ !$ yϑ x. Νà2r't±Ρr& ⎯ÏiΒ 

Ïπ −ƒ Íh‘èŒ BΘöθ s% š⎥⎪Ìyz#u™   ) ۱۳۳/ األنعام(  
و شما را به جاي ايشان [همچنانكه خداوند شما را از نسل قومي ديگر پديد آورد «

برَد و پس از شما هر كه را بخواهد جانشين  مي] نيز[اگر بخواهد شما را ] نهاد
  .»سازد مي

اند كه  شينان به جاي كساني نشستهفهمد كه اين جان هر عاقل منصفي به سادگي مي
المثل ترديد نيست كه حضرت  اند، في نوع خودشان و داراي سنخيت با ايشان بوده هم
شده كه در حكومت بر مردم، تابع » جالوت«جانشين ستمگراني از قبيل  داود

اگر منظور جانشين . انشين و خليفة خدا شده باشدجنه اينكه داود . اند هواي نفس بوده
اي كه به زبان قوم  بايست قرآن براي انصراف ذهن از معناي قريبِ آيه دا بود، ميخ

اي  داد، در حالي كه آيات از هرگونه قرينه اي در آيه قرار مي پيامبر نازل گرديده، قرينه
از اين رو بر مدعي است . كه موجب انصراف ذهن از معناي قريب گردد، عاري است

  .شود منظورِ آيه نه آن معنايي است كه از الفاظ دريافت مياي اقامه كند كه  كه بينه
همان نسل بشر است كه همچون شب و روز، پياپي و پشت » خليفه«منظور از  :ثانياً

» اهللا«مضاف به » خليفه«مهمتر از همه اينكه لفظ . آيند سرهم، به جاي يكديگر مي
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يا  »خليفة لی«و يا » ني ماجانشي=  خليفتنا«و يا » جانشين من=  خليفتی«نيست و آيه 
  .و يا نظاير آن نفرموده است »خليفة منّی«

أجتعل فيها « :كردند بود كه مالئكه عرض نمي» اهللا خليفه«، »خليفه«اگر مراد از  :ثالثاً
كند و خون  گذاري كه فساد مي آيا كسي را در آن مي=  من يفسدفيها و يسفک الدماء

يت و لياقت جانشيني خدا را ندارد و قطعاً خدا اهل زيرا مفسد و خونريز كه» !ريزد؟ مي
فهميدند كه  گزيند و فرشتگان اين اندازه ميي جانشيني خود، موجود بهتري برميبرا

شود  كند، در حالي كه از سؤال مالئكه وجواب خدا معلوم مي خداي سبحان چنين نمي
همنوعان او  نبوده بلكه منظور نسل وي و فقط شخص آدم» خليفه«كه مقصود از 

 –و نظاير او  - كنند و الّا اگر فقط آدم بوده كه در زمين فساد و خونريزي مي
زيرا  .»هو اليفسد فيها و اليسفک الدماء« :فرمود بود، خداوند در جواب مي مقصود مي
سد بود و نه سفّاك، اما خدا رأي مالئكه را تصديق فرمود اما آن فنه م حضرت آدم

دانم كه شما  من چيزي مي=  إنی أعلم ما التعلمون« :فرمودرا ناقص شمرد و 
تواند فساد و خونريزي كند، اما من در  مي» خليفه«رغم اينكه  يعني علي» دانيد نمي

  .دانيد بينم كه شما نمي خلقتش مصلحتي مي
كه بگوييم به پيغمبر يا امام يا ) ال(با تنوين آمده نه با حرف تعريف » خليفه« :رابعاً

  .اص معيني اطالق شده استاشخ
  تواند جانشين خدايي باشد كه  چگونه مي –حتّي پيغمبر و امام  –بشر  :خامساً
 ¨≅ä. BΘöθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5βù'x©   ) ۲۹/ الّرمحان(  
  .»هر روز وي در كار است«

و جهان را به حال خود وانگذاشته و به مكان نيازمند نبوده و هيچ جا از حضور و 
   :نيست و فرموده إحاطة او عاري

 uθ èδuρ óΟä3yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ öΝçGΨä. 4   ) ۴/ احلدید(  
  .»هر جا كه باشيد او با شماست«
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بشر واالترين و باالترين مقامش از آن انبياء است ولي اين مقام نيز از ضعف و 
شود و اگر  اگر بول نكند دچار بيماري و رنج بسيار مي هبشري ك. اشتباه مبرّي نيست

چنين بشري، در عاليترين مرتبة . رود ميرد و به يك تب از بين مي خورد ميغذا ن
خويش كه همان مقام نبوت است، تحمل و طاقت يك تجلّي إلهي را ندارد و مدهوش 

   :كند كه داند با او چه خواهد شد و  اقرار مي و نمي) 143/ االعراف (افتد  مي
 !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (   ) ۹/ األحقاف(  
  .»دانم با من و شما چه خواهد شد نمي«

به هيچ وجه قصد كشتن مرد  المثل حضرت موسي شود، في و دچار خطا مي
اش  قبطي را نداشت اما نتوانست ضربه را به اندازة الزم وارد سازد و ناخواسته ضربه

نباشد و به موقع هشدار و اگر نظارت دائم إلهي ) 15/ القصص . (منجرّ به مرگ او شد
تواند جانشين خدا در زمين  چنين موجودي نمي) 43/ التوبه (كند  ندهد، اشتباه مي

  .باشد
بارها  غنی عن العاملنيبا اينكه خداوند  :اگر كسي براي فريب عوام بگويد :سادساً
   :فرموده
 #sŒÎ)uρ #©|Ós% #XöΔ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ …ã& s! ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù   )۱۱۷/ بقره ال(  
] درنگ موجود بي[باش پس  :گويد حكم كند فقط مي] وجود چيزي را[چون «

  .»باشد مي
بخشد، پس چه  اما انجام بسياري از امور جهان خلقت را از طريق مالئكه تحقّق مي

المثل أمر استعمار و آبادسازي زمين را بر عهدة بشر بگذارد و به  مانعي دارد كه في
أوالً چنانكه  :شود در جواب او گفته مي. ليفة خود در زمين بخواندهمين لحاظ او را خ

به فرشتگان  :و امثال آن نگفته، ثانياً» خليفتنا«يا » خليفتي«گفتيم چنين نكرده و بشر را 
و از جمله در زمين  –كه مأمورين تحقّق ارادة إلهي در بسياري از امورِ جهان خلقت 

به هر حال بايد نوعي » خالفت«زيرا در معناي شود،  گفته نمي» خليفه«هستند،  –
فرض شود تا بتوان موجودي » مستخلف عنه«گيري و عدم حضور براي  غيبت و كناره
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خواند، در غير اين » خليفه«گيرد،  شود يا كارش را برعهده مي را كه جايگزين او مي
ن رو اگر موضوع از اي. گويند مي... صورت، فرد مذكور را مأمور يا عامل يا ممثّل و يا 

حتّي  –گفته نمي شود، به بشر » اهللا خليفه«ايد، همچنانكه به مالئكه  چنان باشدكه گفته
خوانده ... گفت و حداكثر، عامل يا مأمور يا  »اهللا فی األرض خليفة«توان  نمي –أنبياء 

  .شود مي
   :هاگر گفته شودكه در قرآن از انسان، بسيار تكريم شده است و فرمود :سابعاً
 ô‰s)s9uρ $oΨøΒ§x. û©Í_t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈oΨù=uΗxquρ ’Îû Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ Νßγ≈oΨø%y—u‘uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# 

óΟßγ≈uΖù=Òsùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑÏiΒ $oΨø)n=yz WξŠÅÒøs?   ) ۷۰/ األسراء(  
حمل نموديم و  هر آينه فرزندان آدم را گرامي داشتيم و ايشان را در خشكي و دريا«

ايم برتري  ها روزي عطا كرديم و آنان را بر بسياري از كساني كه آفريده از پاكيزه
  .»داديم برتري نماياني

از بن دندان ايمان داريم كه مقام انسان در جهان خلقت بسيار واال  گوييم ما هم مي
بشر را بر  و باالست، اما همين آيه مخالف رأي شماست زيرا آية شريفه نفرموده كه

نه همة (فرمايد انسان بر بسياري از مخلوقات  ايم بلكه مي كلّ مخلوقاتمان برتري داده
بود، طبعاً پس از خدا بر همة  مي» اهللا خليفه«برتري دارد، درحالي كه اگر بشر ) آنها

  .داشت موجودات برتري مي
باطي به قرآن كريم بودن انسان هيچ ارت» اهللا خليفه«شود كه مسألة  بنابراين معلوم مي

و » محمد بن جمهور«و » معلّي بن محمد«مگر اينكه روات كليني از قبيل . ندارد
متأسفانه جاعلين روايات و !! براي خداي سبحان خليفه بسازند» 1عبداهللا بن سنان«

 :اند ها با اتّكاء به اينگونه روايات، در جعليات خود بارها خطاب به أئمه، گفته زيارتنامه
الم عليک يا خليفةا«  !!»اهللا لسّ

                                                           
 .اند معرّفي شده 300و عبداهللا در صفحه  283و محمد در صفحه  120معلّي در صفحه  -1
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همچنين . ايم بررسي كرده 284و  283اين حديث را در صفحة  -2حديث  *
اگر ايشان نبودند، خداوند شناخته =  لوالهم ماعرف اهللا« :دربارة اينكه گفته است

  .ايم گفته 69رجوع فرماييد به آنچه كه دربارة حديث ششم باب » شد نمي
فرموده منظور از  مدعي است كه امام صادق اين حديث ضعيف -3حديث  *

   :آية مذكور چنين است. سورة نور، أئمه هستند 55در آية » خليفه«
 y‰tãuρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγ̈ΖxÎ=ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# 

$yϑŸ2 y#n=÷‚tGó™$# š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% £⎯uΖÅj3uΚã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ ”Ï%©!$# 4©|Ós?ö‘$# öΝçλm; 

Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .⎯ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖøΒr& 4 ©Í_tΡρß‰ç6÷ètƒ Ÿω šχθä.Îô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹x© 4 ⎯tΒuρ txŸ2 

y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈xø9$#    ) ۵۵/ النور(  
اند وعده فرموده است  ايمان آورده و كردار نيكو كردهخداوند به كساني از شما كه «

سازد، همچنانكه كساني را كه پيش از ] پيشينيان[كه آنان را در اين سرزمين جانشين 
اند، جانشين ساخت وحتماً دين و آييني كه براي ايشان پسنديده توان و  ايشان بوده

يد كه مرا بپرستند و استقرار بخشد و بيمشان را به امنيت و آسودگي تبديل نما
چيزي را شريكم نشمارند و هر كه زان پس كفر و ناسپاسي ورزد، پس آنان خود 

  .»اند فاسق
رساند آيه خطاب به مؤمنين معاصر پيامبر  است كه مي» منكم«آيه داراي لفظ  :أوال
  .است اكرم    
كه بر » عهد الف و الم«به معناي كلّ كرة زمين نيست بلكه از » األرض«كلمة  :ثانياً

شود كه سرزميني معهود و مشخّص منظور است كه معاصرين  سر آن آمده، معلوم مي
. اند، يعني سرزمين عربستان و اطراف آن زيسته پيامبر و پيروان آن حضرت، در آنجا مي

   :چنانكه قرآن خطاب به پيامبر فرموده
 βÎ)uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 štΡρ –“ ÏtFó¡t s9 z⎯ÏΒ ÇÚö‘ F{$# x8θ ã_Ì÷‚ã‹Ï9 $ yγ ÷ΨÏΒ     )۷۶/ االسراء(  
  .»همانا نزديك بود كه تو را از اين سرزمين بلغزانند تا تو را از آن اخراج كنند«
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خواستند تو را از كرة زمين بيرون كند  بديهي است كه منظور آيه اين نيست كه مي
همچنين قرآن . خواستند تو را از عربستان اخراج نمايند بلكه مقصود اينست كه مي

   :فرموده
 ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $̄ΡÎ) y7≈oΨ ù= yè y_ Zπx‹Î= yz ’Îû ÇÚö‘ F{$#   ) ۲۶/ ص(  
آن خليفه و جانشين قرار ) فلسطين و اطراف(اي داود ما تو را در اين سرزمين «

  .»داديم
بر سرزمين محدود و مشخص فرمانروايي  بديهي است كه حضرت داود

  !داشت، نه بر تمام كرة زمين
يعني آنها را  »ليستخلفنهم فی االرض«نوشته است » البيان معمج«شيخ طبرسي در 

دهد، بدين معني كه سرزمين كفّار عرب و عجم را به ايشان  جانشين پيشينيان قرار مي
 »كام استخلف الذين من قبلهم«دهد تا ساكنين و فرمانروايان آن شوند و  به ميراث مي

ها  هالك ساخت و سرزمين و خانهاسرائيل است كه خدا ستمكاران مصر را  منظور بني
  .و اموالشان را به ايشان به ميراث داد

است در آية شريفه با تأكيد مضاعف در فعل  »الخيلف امليعاد«خدا كه  :ثالثاً
فرموده همان طور ) الم تأكيد بر سر فعل و نون تأكيد ثقيله در آخر فعل(» ليستخلفن«

خالفت و اقتدار بخشيده، به ...] ن و از قبيل حضرت داود و سليما[كه به پيشينيان 
بخشد و بار ديگر در فعل  حكومت و خالفت مي] مؤمنين معاصر پيامبر[ايشان 

مني ايشان را به ا مانند فعل قبلي با تأكيد مضافعت فرموده كه خوف و نا» ليبدلن«
و مدتي  –فرمايد، درحالي كه جز حضرت علي  خاطر تبديل مي منيت و آسودگيا

هيچ يك از أئمه، حكومت و خالفت نيافتند و أمنيت و  –مام حسن كوتاه ا
خاطر نداشتند و به قول شما غالباً تحت مراقبت بودند و از آزادي عمل  آسودگي

  .اند عشر منظور بوده توان گفت كه در اين آيه، أئمة اثني پس نمي. محروم بودند
اند منظور  اند، گفته مخفي نماند كه برخي، چون با اين اشكاالت مواجه شده

شود اما  بر بيش از دو نفر اطالق مي» هم«در حالي كه ضمير ! حكومت مهدي است
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امام دوازدهم مفرد است و اگر گفته شود منظور حضرت علي و مهدي است، در اين 
به كار » هم«شد در حالي كه در آيه ضمير  استعمال مي» هما«بايست ضمير صورت مي
را كه متوجه مؤمنين معاصر » منكم«ه چنين مدعياني عمداً كلمة مهمتر اينك. رفته است

و در . معاصر پيامبر نبوده است» مهدي«دانند كه  اند، زيرا مي پيامبر است، ناديده گرفته
  .باشد» منكم«زمان نزول آيه والدت نيافته بود تا مشمول لفظ 

گرفتن فرماندهي   يام خالفت خويش براي به عهدهادر  هنگامي كه عمر :رابعاً
مشورت كرد، آن  سپاهي كه به جنگ با ايرانيان مشغول بود، با حضرت علي

سيا در مركز بمان و سپاهت را از آحضرت خيرخواهانه به او فرمود تو همچون قطب 
نحن علی موعود من اهللا و اهللا منجز « :دور اداره كن و به پيروزي مطمئن باش و فرمود

اش وفا و  به وعدة إلهي هستيم و خداوند به وعده] متّكي[ما =  وعده و نارص جنده
مترجم » االسالم فيض«). 146البالغه، خطبة  نهج(» لشكرش را ياري خواهد فرمود

ذيل جملة فوق،  –اند  البالغه نيز متذكّر شده چنانكه ساير شارحين نهج –البالغه  نهج
به جاي  حضرت علي شود، چنانكه مالحظه مي. سورة نور را آورده است 55آية 

والدش را مصداق آية استخالف بداند، برخالف روات كليني با ذكر اآنكه خود و 
را مشمول وعدة استخالف إلهي در سورة نور  عمر ، خود و»ما= نحن «ضمير 

  .شمرده و نسبت به او خيرخواهي كرده است» جنداهللا«دانسته و سپاه او را 
 اند و قطعاً امام صادق كليني دروغ گفتهشود كه روات  بدين ترتيب معلوم مي
  .گويد برخالف جدش سخن نمي

اگر  :مخفي نماند، چنانچه يكي از دكّانداران مذهبي به قصد فريب عوام بگويد
و  معاصرين پيامبر را مخاطب و مصداق آية استخالف بدانيد، ناگزير بايد معاويه

دهيم كه معاويه و امثال او به  كّر ميبه او تذ! موي را نيز مشمول آيه بشماريد؟اخلفاي 
موجود در آيه نيستند، زيرا سورة مدني است كه قبل از » منكم«هيچ وجه مخاطب لفظ 

و پدرش هنوز اسالم نياورده بودند و  فتح مكّه نازل گرديده، در آن زمان معاويه
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ا آمنوا منكم و عملو«حتّي در شمار مسلمين عادي نبودند تا چه رسد كه مخاطب 
  .قرار گيرند »الّصاحلات

  اهللا عّزوجلّرنو ئباب أن االئم -۷۱

در اين باب شش حديث آمده كه آقاي بهبودي جز حديث سوم، هيچ يك را 
را  6را مرسل و  2را ضعيف و حديث  4 و 3و  1مجلسي حديث . نپذيرفته است

  .را ضعيف و سند دوم آن را صحيح شمرده است 5مجهول و سند اول حديث 
. مراجعه شود. ايم بررسي كرده 288هر دو حديث را در صفحة  - 4و  1حديث  *

نام دارد كه » علي بن أسباط«الزم است يادآوري كنيم كه يكي از روات حديث چهارم 
  .فطحي مذهب است

گويد امام صادق  خرافي معتقدبه تحريف قرآن، مي» علي بن ابراهيم« -2حديث  *
آية . سورة اعراف، حضرت علي و ساير أئمه است 157 در آية» نور«فرموده منظور از 
  :مذكور چنين است

 ⎦⎪Ï%©!$# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çμtΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’Îû 

Ïπ1u‘öθ−G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ� ΝèδããΒù'tƒ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒuρ Ç⎯tã Ìx6Ψßϑø9$# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγs9 

ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌhptä†uρ ÞΟÎγøŠn=tæ y]Í×̄≈t6y‚ø9$# ßìŸÒtƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝèδuñÀÎ) Ÿ≅≈n=øñF{$#uρ ©ÉL©9$# ôMtΡ%x. 

óΟÎγøŠn=tæ 4 š⎥⎪Ï%©!$$sù (#θãΖtΒ#u™ ⎯ÏμÎ/ çνρâ‘̈“tãuρ çνρã|ÁtΡuρ (#θãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çμyètΒ   

y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$#     ) ۱۵۷/ االعراف(  
نام [كنند كه  ناخوانده پيروي مي آورِ درس كه از اين فرستادة پيام) يهودياني(كساني «

] پيامبري كه[يابند،  او را در تورات و انجيل كه نزدشان است، نوشته مي] و نشان

                                                           
است و » الذين«موصول  ,»مكتوبا عندهم فی التوراة و اإلنجيل«در جمله  »هم«مرجع ضمير  - �
 .باشند كتاب خصوصاً يهوديان، مي اهلرساند كه منور از موصول مذكور،  مي
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دارد و چيزهاي پاكيزه را بر ايشان حالل  آنان را به نيكي فرمان داده و از بدي بازمي
ها و كارها  خرافه[كند و بارهاي گران و بندهاي  ده و پليديها را بر آنان حرام ميشمر

دارد  ازايشان برمي] كرد كه بر آنان سنگيني مي[را ] و آيينها و مراسم دشوار و نابجا
كساني كه به او ايمان آورده و بزرگش داشتند و او را ] سازد، آري و آزادشان مي[

اند، ايشان همان  با او فرود آمده، پيروي كردهياري نموده و از نوري كه 
  .»اند رستگاران

يعني قرآن كه نور  )واتبعوا النور( :نوشته است» البيان مجمع«شيخ طبرسي در 
خالئق . سازد پرتوي است كه چشمها را روشن مي] محسوس[دلهاست همچنانكه نور 

الذی أنزل . (1شوند مي هدايت] محسوس[در امور دين با قرآن و در امور دنيا با نورِ 
گاهي به » مع«منظور آن است كه بر او نازل شده و ) نوري كه با او نازل شده=  معه

نوري كه در زمان پيامبر نازل  :معناي آيه چنين است. رود به كار مي» علي«جاي 
  .گرديده است

ن نازل شده جز قرآ دهد نوري كه با پيامبر داني احتمال مي آيا هيچ عربي :أوال
  2باشد؟
الدت نيافته و اصوالً ست و هنگام نزولِ آن اكثر أئمه وسورة اعراف مكّي ا :ثانياً

  .بحث امامت مطرح نبود
 –اگر مقصود علي و اوالدش بودند چرا خداي متعال از ايشان نام نبرده؟ آيا  :ثالثاً

  گويند؟ يا روات كليني دروغ مي! خدا هم تقيه كرده است؟ –نعوذ باهللا 
اند؟ پس چرا قرآن نفرموده كه پيامبران را  آيا أئمه نزول دارند ونازل شده :رابعاً

  ايم؟ نازل كرده

                                                           
معناه القرآن الذی هو نور فی القلوب كام أن الضياء نور فی العيون و هيتدی به اخللق فی امور الدين  -1

 .الدنيا كام هيتدون بالنور فی امور
 .ايم مراجعه شود سخن گفته 288درباره نوربودن قرآن، مختصري در صفحه  -2
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دانند كه هدايت خود پيامبر و أئمه به واسطة قرآن كريم بوده  آيا اينان نمي :خامساً
   :است كه خداوند آن را نور هدايتگر شمرده و خطاب به رسولش فرموده

 $ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M}$# ⎯Å3≈ s9uρ çμ≈oΨù=yèy_ #Y‘θçΡ “Ï‰öκ̈Ξ ⎯ÏμÎ/ ⎯tΒ 

â™!$ t±®Σ ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4   ) ۵۲/ الشوری(  
و ايمان چيست ولي ما آن را نوري ] آسماني[دانستي كه كتاب  تو نمي) اي پيامبر(«

  .»كنيم يقرار داديم كه هر يك از بندگانِ خويش را كه بخواهيم با آن هدايت م
! مجلسي آن را ضعيف دانسته، اما آقاي بهبودي آن را پذيرفته است -3حديث  *

او را لعن كرده و فرموده او  است كه امام صادق» ابوالجارود«راوي نخست آن 
گفته به تصريح » هاشم معروف الحسني«رود و مرحوم  نايافته از دنيا مي سرگردان و راه

ابن «راوي ديگر اين حديث . 1شود ايات او اعتماد نميشماري از علماي رجال، به رو
  .واقفي است» فضّال
 28در آية » نور«مقصود از  :فرموده گويد امام باقر كورباطن مي» ابوالجارود«

  :گويد مي» مجمع البيان«اما شيخ طبرسي در ! سورة حديد، امام است
 ≅ yèøgs† uρ öΝà6©9 #Y‘θ çΡ tβθ à±ôϑ s? ⎯Ïμ Î/   ) ۲۸/ احلدید(  
  .»ديرا بپيماي] هدايت[دهد كه در پرتو آن راه  و برايتان نوري قرار مي«

] ره راه راست[كه به وسيلة آن ] يعني هدايتي برايتان قرار دهد» مجاهد«به قول 
نقل شده كه نور يعني قرآني كه داليل هر حقّي و بيان » ابن عباس«هدايت شويد و از 

توان نوري را كه در قيامت با آن راه  ن ميآة هر چيزي در آن آمده است و به وسيل
  2.»پيمايند، كسب كرد مي

گوييم اگر مقصود امام  مي! امام است» نور«گويند مقصود از  ولي روات كليني مي
األنبياء كه  دانست بزرگترين اختالف امت خاتم الغيوب كه مي  بود، خداي علّام

                                                           
 .254الموضوعات في اآلثار و االخبار، ص  -1
القرآن و فيه األدلّة علی كل حق و البيان لكل خري و به يستحق الضياء يعشی به يوم ] هو[النّور  -2

 .القيامة
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امامت منصوصه خواهد بود، قطعاً از مشكالت عديده براي مسلمين ايجاد كرده، مسألة 
فرمود تا حجت بر مسلمين تمام شود و  با الفاظ واضحتري ياد مي» امام وامامت«

» أبي الجارود«هدايت مردم به مسألة امامت را كه از اصول دين است، بر عهدة امثال 
  !گذاشت نمي

ادق دربارة اند امام ص كذّاب گفته» سهل بن زياد«خرافي و » 1عمركي« -5حديث  *
عليها  –حضرت زهرا » كوكب دري«و » مشكاه«سورة نور فرموده منظور از  35آية 

امام حسين و منظور از » زجاجه«امام حسن و منظور از » مصباح«و منظور از  –السالم 
 »بعضها فوق بعض«عثمان و منظور از » موج«ابوبكر و عمر و منظور از » ظلمات«

  !!ه استأمي هاي بني معاويه و فتنه
با آيات قرآن  مالحظه فرماييد كه چگونه به نام امام مظلوم حضرت صادق

را حضرات حسنين  »زجاجه«و » مصباح« نفهميده كه اگر اهلجاعل ج! اند بازي كرده
چنين خواهد  »املصباح فی زجاجة«بگيرد، در اين صورت معناي  –عليهما السالم  –

چنين  »الزجاجة كأهنا كوكب دری«معناي  و!!! »امام حسن در امام حسين است« :شد
  !!»گويي امام حسين، حضرت زهراست« :خواهد بود

! 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 » ظلمات«ديگر آنكه كلمة 

با هر دو  ر آن است كه چرا حضرت عليسؤال ديگ. »ظلمتان« :فرمود آيه مي
  ظلمت بيعت فرمود؟

   :راوي حديث، با آية هشتم سورة تحريم نيز بازي كرده است
 Πöθ tƒ Ÿω “Ì“ øƒä† ª!$# ¢©É<̈Ζ9$# z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ …çμ yè tΒ ( öΝèδâ‘θ çΡ 4©tëó¡o„ š⎥÷⎫t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒr& 

öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ tβθä9θ à)tƒ !$ uΖ−/u‘ öΝÏϑ ø?r& $ uΖs9 $ tΡu‘θ çΡ   ) ۸/ التحریم(  

                                                           
 .معرفي شده است 399او در صفحه  -1
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سازد و  اند، خوار نمي روزي كه خداوند، پيامبر و كساني را كه با او ايمان آورده«
پروردگارا نور ما را  :گويند نورشان از پيش و از جانب راستشان جاري است و مي

  .»كامل گردان
ر است و اگر معطوف به پيامب )الذين آمنوا(شود در اين آيه  چنانكه مالحظه مي

اند نور در اين آيه امام است كه  دروغ روات كليني را دربارة اين آيه بپذيريم كه گفته
امامي كه خود  :كند، معناي آيه چنين خواهد بود مردم را به منازل بهشت راهنمايي مي

همچنين در ذيل ! كند تابع پيامبر است، آن حضرت ومؤمنين را به بهشت رهنمايي مي
پيامبر و  :بدين معني خواهد بود كه »ربنا أمتم لنا نورا« :گويند بهشت مي اهلآيه كه 

كردن امام در  به راستي كامل! »پروردگارا امام ما را كامل فرما« :كند نين عرض ميممؤ
خواهند؟ آيا راوي  روز قيامت يعني چه؟ آيا امام اينان نقصي دارد كه إتمامش را مي

  !خود فهميده كه چه بافته است؟
چندتن از كساني كه  است بپردازيم، مناسب 71يش از آنكه به آخرين روايت باب پ

   :اند به خوانندگان معرّفي كنيم اين روايت مضحك را نقل كرده
غضائري دربارة او . ساز بود غالي و كذّاب و حديث» صالح بن سهل الهمداني« - 1

كتاب حاضر معرّفي  330او را در صفحة . فرموده كه هيچ خيري در روايات او نيست
  .ايم كرده
ش اخبارعبداهللا بن قاسم البطل الحارثي البصري از كذّابين و ضعفايي است كه  - 2

كذّاب و » محمد بن سنان«مرويات او را غالباً كساني چون ! مورد عالقة ضعفاست
آبرويي نظير اينان نقل  و افراد بي» محمد بن حسن شمون«و » معلّي بن محمد«

  !كنند مي
نجاشي و عالمه . او غالي و تناقضگو و متهافت است» الرّجال مجمع«بنا به نقل 

كند و خيري در او نيست و به  گويند وي كذّاب است و از غاله نقل مي حلّي مي
شيخ طوسي او را واقفي دانسته است، يعني او أئمه پس از . مروياتش اعتماد نمي شود

  !دانست حضرت كاظم را دروغگو مي
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 :فرمود گويد امام صادق است كه مي 105ملة مرويات او حديث اول باب از ج
شود يا  دچار مي] وقايع دلخواه و يا چه مشكالت و مصائبي[هر امامي كه نداند به چه 

  !!او حجت خدا بر بندگانش نيست...] از قبيل مرگ يا قتل يا [رود  به سوي چه مي
علم غيب و معجزه و «وصاً در باب با توجه به آنچه در مقدمة اين كتاب خص

ايم، بطالن سخن او آشكار است، اما عالوه بر آن، چنانكه برادر  گفته» كرامت در قرآن
 :فرموده) بخش علم غيب(در كتاب راه نجات از شر غاله » قلمداران«فاضل جناب 

كه مضمون آن در نهج (كافي  123اين حديث مخالف است با حديث ششم باب 
مسعودي، با اندك اختالف لفظي آمده » اثبات الوصيه«و كتاب  149طبة البالغه، خ

كم اطردت األيّام أبحثها عن مكنون « :فرمايد خوردن مي در آنجا امام پس از ضربت) است
چه روزهايي گذراندم و از » إال إخفاءه هيهات علم مكنون –عزذكره  –هذا األمر فأبی اهللا 
جز  –عزّذكره  –كاوش كردم و خداوند جستجو و ) مرگ(= اين امر پنهان

. »علمي پوشيده و پنهان است] اين موضوع[داشتنش را نخواست، هيهات كه  نهان
فرمايد وقت مرگ بر او پنهان است، طبعاً امام  مي واضح است كه وقتي علي

گويد كه امام  دروغ مي» ابن قاسم«گويد و قطعاً  سخني مخالف جدش نمي صادق
  .داند ادث آينده را ميوقت مرگ يا حو
گويد جواني از خويشاوندان  ، كه مي1است 170باب  7هاي او حديث  ديگر از قصه

نزد آن حضرت آمد و گفت برادرم مرده و من در مرگ او بسيار  ميرالمؤمنينا
 علي. آري :آيا مايلي او را ببيني؟ گفت :فرمود حضرت علي. ام اندوهگين شده
چيزي زير لب . خود گرفت و بر سر قبر ميت حاضر شدرا به  برد رسول خدا

گفت  آن مرد در حالي كه به زبان فارسي سخن مي. زمزمه كرد و سپس با پا به قبر زد
 :پرسيد مگر تو قبل از مرگ عرب نبودي؟ گفت حضرت أمير!! از گور بيرون آمد

  !!!غيير كردفالن و فالن مرديم، در نتيجه زبان ما ت تچرا ولي ما بر روش و سنّـ

                                                           
 .اند و مجلسي به ضعف آن تصريح كرده است اين حديث را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  -1
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بافتند كه نخست ميت را از قبر خارج ساختند،  أوالً اي كاش اين قصه را چنين مي
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؟
جاعل حديث به قصد  ثانياً آيا منظور از فالن و فالن ابوبكر و عمر است؟ و آيا

افكني در ميان مسلمين، اين قصه را نبافته است؟ اگر آن دو منظور نيستند، پس  تفرقه
نام آن دو را ذكر نفرموده تا ساير مؤمنين از پيروي آنها اجتناب  چرا امام صادق

  .كنند و گمراه نشوند
ست، زيرا خدا در ثالثاً از اينها مهمتر آن است كه اين قصه با قرآن كريم سازگار ني

  :بسياري از آيات فرموده
  َوُهَو الَِّذي ُحيِْيي َوُيِميُت                        )۸۰/من اآلية: املؤمنون(   
  .»ميراند كند و مي اوست كه زنده مي«

   :و فرموده
  ا َلنَْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت    )۲۳/من اآلية: احلجر                           َوإِنَّ
  .»ميرانيم كنيم و مي همانا، مائيم كه زنده مي«
  و

 ا َنْحُن ُنْحِي اْملَْوَتى   ) ۱۲/من اآلية: ّيـس(                                 إِنَّ
  .»سازيم همانا ما، ماييم كه مردگان را زنده مي«

ن اي آ=  يا من الحييی املوتی إال هو« :آمده است) 90بنده (» جوشن كبير«و در دعاي 
  1.»سازد و زنده نميكه مردگان را جز ا

                                                           
علم غيب ومعجزه و «كه شرح آن در فصل  –شدن مردگان به دعاي حضرت عيسي را  بدان كه زنده  -1

اي است كه همچون پدرنداشتن و  قرآن خود ذكر كرده و معجزه –گذشت » كرامت در قرآن
بدون ) 313و  98صفحه (ايم  هواره، اختصاص به آن حضرت داشته و چنانكه گفتهگفتن در گ سخن

 .توان معجزه يك پيامبر را به انبياء ديگر نسبت داد دليل نمي
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اي به واسطة او به ظهور  پيغمبر است كه چنين معجزه رابعاً آيا حضرت علي
  اي را زنده نكرد؟ هيچ مرده اكرم    رسد؟ پس چرا پيامبر  مي

مند  اي بهره زچنين معجزهبراي اثبات نبوت خويش ا خامساً حضرت عيسي
راي اثبات امامت الهية خويش اين معجزه را بر همة مردم پس چرا اميرالمؤمنين ب. بود

سلمه بن «و » ابن القاسم«ارائه نفرمود تا مردم هدايت شوند و جز كذّاباني از قبيل 
  !از آن باخبر نشدند؟» الخطّاب

ه و جز به كار دخوانان افتا هايي است كه بر زبان روضه اين مرد، راوي قصه
» زيارت و زيارتنامه«هاي او در كتاب  هايي از قصه ونهنم. خورد دادن عوام نمي فريب

  .مذكور است) 76و  75صفحة (
علماي رجال از جمله علّامه حلي او را  :ابومحمد عبداهللا بن عبدالرّحمان األصم - 3

شود و غالي و ضعيف  نجاشي فرموده وي به چيزي گرفته نمي. اند ضعيف شمرده
او از  :به قول مرحوم غضائري. ته به دروغ استكتابي در زيارات دارد كه آميخ. است

دروغگويان بصره بوده است وكتابي در زيارات تأليف كرده كه داللت بر خباثتي عظيم 
او از غالتي است كه امام را جزئي از خدا و باالتر از انبياء ! و فساد مذهب او دارد

» كامل الزّيارات«به بش موسوم ادر كت» ابن قولويه«جالب است بدانيد كه ! دانسته مي
نيز از ناقلين دروغهاي » محمد بن يحيي«! روايات بسياري از او نقل كرده است

) به بعد 70صفحة (» زيارت و زيارتنامه«كاذيب او را در كتاب ااي از  نمونه! اوست
  .ببينيد
مرحوم غضائري و عالمة . از كذّابين است) يا شمعون(محمد بن حسن شمون  - 4

وي . اند لي، فاسدالمذهب و ضعيف و مرويات را غيرقابل اعتناء دانستهحلي او را غا
خواهد  سال عمر كرده، تا بتواند هر دروغي كه مي 114چنين شهرت داده بود كه 

از جمله . ي او را بسيار ضعيف دانسته استشنجا) 72معرفه الحديث، ص . (بسازد
مرگ مرا باور نكنيد و فرموده  گويد حضرت كاظم ذيب او حديثي است كه ميكاا
هر كه دربارة من  »مات :من سأل عنی فقيل حی و احلمدهللا, لعن اهللا من سئل عنی فقال«
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الحمدهللا او زنده است و خدا لعنت كسي را كه از وي  :شود گفته مي] جواب[بپرسد، 
  !!»حضرت كاظم وفات كرده است :دربارة من پرسش شود و او بگويد

! شان را در كتاب خود جمع كرده استاحاديثكليني  اند رجالي كه آري، اينان
از اين كذّابين  –عليهما السالم  –دانم اگر روز قيامت امام صادق يا امام كاظم  نمي

شكايت كنند كه شما چه حقّ داشتيد كه ما و اجدادمان را ابزار مقاصد خود كنيد؟ چه 
  .جوابي دارند

اگر . مجهول است» بن عبيداهللاحسين «كذّاب و » 1محمد بن فضيل« -6حديث  *
كشّي و علّامة . باشد، همان كسي كه او را از قم اخراج كردند» حسين بن عبداهللا«او 

زيارت و «كتاب  62اي از مرويات او را در صفحة  نمونه. اند حلي او را ضعيف شمرده
  .ببينيد» زيارتنامه

گويد كه  مي» حمد بن فضيلم«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
 öθ s9uρ oνÌŸ2 tβρãÏ≈ s3ø9$#   )۸ :صف(  
  .»هر چند كه كافران را ناپسند آيد«

  :و در مقطع آية بعد فرموده
 öθ s9uρ oνÌx. tβθä.Îô³ßϑ ø9$#   )۹ :صف(  
  .»هر چند كه مشركان را ناپسند آيد«

   :و در آية قبل فرموده
 ô⎯tΒ uρ ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“utIøù$# ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# uθ èδ uρ #©tçô‰ãƒ ’n< Î) ÉΟ≈ n= ó™ M}$# 4   

  )۷ :صف(  
به خدا دروغ ] اما[شود،  كيست ستمكارتر از كسي كه به اسالم فراخوانده مي«

  .»]آورد و اسالم نمي[د بند مي
                                                           

 .267براي شناخت او رجوع كنيد به صفحه  -1
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قرآن و اسالم » نور«گوييم چرا منظور از  مي !»و هو يدعی إلی الوالية« :و نفرموده
 6و  5نباشد كه اين معني با قبل و بعد آية هشتم تناسب بيشتري دارد، زيرا در آيات 

نباشد   اكرم نبوت پيامبر » نور«و چرا منظور از . كتاب سخن رفته است اهلدربارة 
ستان و مناطق اطراف آن به پيروزي رسيد، أما بكه سرانجام به تأييد خدا در سراسر عر

  امامت أئمة اثني عشر چنين نشد؟

  هم ارکان األرض ةباب أن االئّم -۷۲

اند  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 
  .و مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است

 272است در صفحة » محمد بن سنان«كاذيب اايت اول اين باب را كه از رو
مضمون روايت دوم و سوم مخالف قرآن و داراي همان عيوب . ايم بررسي كرده

در اينجا دو تن از روات حديث دوم و . روايت اول است و نيازي به تكرار نيست
  .كنيم سوم را معرّفي مي

وي توثيق نشده ولي ناقل . نام دارد» سعيد األعرج«راوي نخست آن  - 2حديث  *
آورده  96كه كليني آن را با سندي ديگر به عنوان اولين حديث باب  1حديثي است

راوي دوم . دروغگو بوده است» سعيد«توان دريافت كه  از اين حديث مي. است
  .استمعرفي شده  261است كه در صفحة » محمد بن الوليد الشّباب الصيرفي«حديث 

. است» ابوالصامت الحلواني«اولين راوي آن فردي مجهول موسوم به  -3حديث  *
اي  اند و چندان عالقه دانم چرا اين افراد مجهول فقط به احوال أئمه پرداخته نمي

اند كه دربارة ساير معارف دين از قبيل توحيد و نبوت و معاد چيزي نقل  نداشته
  !!كنند؟
  

                                                           
 .363رجال كشي، ص  -1
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  فضل االمام و صفاته باب نادر جامع فی -۷۳

اين باب متشكّل است از دو حديث كه مجلسي حديث اول را مرفوع دانسته و 
حديث . گفته شيخ صدوق نيز اين روايت را با سندي ديگر آورده كه مجهول است

. اما آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است!! دوم را مجلسي صحيح شمرده
  .راوي حديث نخست مجهول است» العزيز بن مسلمعبد«الزم است يادآور شويم كه 

در اين دو حديث بنا به ادعاي فرد مجهولي، امام آنقدر از خود مدح و تبجيل و 
چنين متحسين كرده و صفات خدايي براي خود برشمرده كه موجب شگفتي است، ه

ا معرفت امام عمال بندگان را جز باخدا = اليقبل اهللا أعامل العباد إال بمعرفته « :گفته است
  !»پذيرد نمي

عمال منوط به شناخت انظير را كه پذيرش  بايد پرسيد امامي با اين صفات بي
چرا خداوند رؤوف لطيف در قرآن به وضوح معرفي نفرموده تا مردم آسانتر  اوست

؟ آيا )165/ النساء (چرا خدا فرموده پس از انبياء حجتي نيست ! آنان را بشناسند؟
كنند كه  خداوند أرحم الراحمين مهربانتراند كه امامي را به ما معرّفي ميروات كليني از 

  خدا در قرآن بيان نفرموده است؟
امامت همان « :گويد مثالً مي. فقراتي از اين دو حديث مخالف قرآن و عقل است

وصياء و خالفت خدا و خالفت پيامبر و مقام اميرالمؤمنين و امنزلت انبياء و ميراث 
گيرم كه نبوت إرثي باشد اما شبهه نيست كه نبوت ! »و حسين است ميراث حسن
حتّي  –ايم، بشر  گفته 70رسد و چنانكه در باب  حدي را به ميراث نمياخاتم األنبياء 
اما اگر امامت را . مكان و ناظر و قيوم باشد تواند خليفة خداي بي نمي –پيغمبر و امام 

بايست بين همة أوالد ايشان تقسيم  شماريم، ميب –عليهما السالم  –ميراث حسنين 
شود و چنانچه ميراثي إلهي است، چرا خدا آن را نيز مانند نبوت به وضوح بيان 

  !نفرموده است؟ خصوصا كه به قول شما مقام امامت از نبوت باالتر است
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معتبر آشكار است، پيامبر هيچگاه در وصف و  احاديثچنانكه از سيره و تاريخ و 
مقام خويش چندين صفحه تمجيد و تبجيل بيان نفرموده اما بنا به نقل كليني،  مدح

  !اند گفته  أئمه در وصف مقام خويش، سخنان مفصل و طوالني
همانا ارزش امامت « :گويد هر طور خواسته بافندگي كرده و مي احاديثدر اين 

تر و ژرفايش  نيباالتر و منزلتش بزرگتر و جايگاهش باالتر و مكانتش دست نيافت
دورتر از آن است كه انديشة مردم به آن برسد و با رأي و نظر خويش بدان دست 

هيهات هيهات كه در وصف شأني از شؤون و فضيلتي از « :گويد و يا مي!! »يابند
ها حيران و ديدگان ناتوان و  فضائل امام، خردها گمراه و افكار سرگشته و انديشه

مبهوت و فرزندانگان قاصر و سخنوران درمانده و  بزرگان خُرد و انديشمندان
توان و بلغاء درمانده شده و به عجز و  خردورزان نادان و سرايندگان وامانده و ادبا بي

تمام آن بيان شود يا كنه ] ممكن است[اند و چگونه  كوتاهي خويش اعتراف كرده
  !؟»امامت يا اندكي از أمر امامت وصف شود

امام بزرگتر است =  اإلمام أكرب من أن يوصف« :كنده بگو بايد گفت صريح و پوست
راوي غلوكرده و همان اوصافي !!! خداست –نعوذ باهللا  –يا بگو » از اينكه وصف شود

در حالي كه حضرت !! دربارة امام گفته است احاديثكه براي خدا ذكر شده، در اين 
غاية صفته و العقول  كلت األلسن عن« :كند در دعاي روز دوشنبه عرض مي سجاد

كُنه شناخت ] دريافت[ها از  زبانها از بيان غايت صفت إلهي و انديشه=  عن كنه معرفته
... احلمدهللا الذی اليبلغ مدحته القائلون « :فرموده حضرت أمير. »1خدا ناتوان است

ستايش خداي را كه مدحگويان مدحتش  »الذی اليدركه بعد اهلمم و اليناله غوص الفطن
) البالغه، خطبة اول نهج(» هاي بلند و ژرفكا وي هوشمندانه بدان نرسد وانند و همتنت

أشهد أن من ساواک بشی من خلقک فقد عدل بک, و العادل بک كافر بام تنزلت به « :و فرموده

                                                           
دعاي روز ) ت صحيفه سجاديهدر ذكر دعاهاي أيام هفته، منقول از ملحقا(مفاتيح الجنان، فصل سوم  -1

 .دوشنبه
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حمكامت آياتک و نطفت عنه شواهد حجج بيناتک و إنک أنت اهللا الذی مل تتناه فی العقول فتكون 
دهم همانا هر كه تو را با چيزي از آفريدگانت برابر  گواهي مي» ها مكيففی مهب فكر

به آيات  و همتا گيرندة تو] و شرك ورزيده[همتاي تو گرفته] او را[داند، ] و شبيه[
و [نازل گرديده و به دالئل رون و آشكاري كه از خدا ] بر او[واضح و محكمي كه 

كفر ورزيده ] رده واز آن نهي كردهو اين كار را نادرست شم[سخن گفته ] صفاتش
دهم همانا تويي آن خداوندي كه در خردها نهايت و پاياني نداري  است و گواهي مي

البالغه،  نهج(» گيري تا كيفيت برايت پنداشته شود ها قرار نمي و در دسترس انديشه
را  كسي كه براي خدا چكونگي بپندارد، او= ما وحده من كيفه « :و فرموده) 91خطبة 

توان براي بشر  حال آيا چنين اوصافي را مي). 186خطبة (» به وحدانيت نشناخته است
اند  اند، دوستدار أئمه بوده آيا غالياني كه اين مدح و تمجيدها را براي امام آورده. آورد

اند و با  تعجب است از علماي ما كه در اينگونه مسائل ساكت! يا دشمن ايشان؟
  .كنند را تأييد ضمني مي سكوتشان اين أباطيل

اي دانايي كه =  يا عاملا الجيهل« :كند در دعاهايش به خدا عرض مي رسول خدا
االمام عامل « :گويد اما در اين حديث اين صفت را براي امام آورده و مي» ناداني نداري

فرمايد  مي در حالي كه حضرت أمير!! »امام دانايي است كه ناداني ندارد » الجيهل
را » و ذي«و يا حكم ) 149خطبة (چه دربارة مرگ كاوش كردم، به نتيجه نرسيدم  هر

  1.از پيامبر، آموختم» مقداد«از طريق سؤال 
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
 b> §‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã   )۱۱۴ :طه(  
  .»پروردگارا بردانشم بيفزا«

                                                           
همچنين  – 17و  9و  7، حديث 199و  197، ص )12كتاب الطهاره، باب ( 1وسائل الشيعه، ج  -1

 .كتاب حاضر 41رجوع نيد به صفحه 
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اند، بلكه با اين  من يقين دارم اين ادعاهاي بزرگ را امام صادق و امام رضا نگفته
  .كتاب حاضر 102در اين موضوع رجوع كنيد به صفحة . اند سخنان مخالف بوده

لذین االمر و هم الناس احملسودون ا ةوال ةباب أن االئم -۷۴
  ذکرهم اهللا عزوجل

را صحيح و  3و  2در اين باب كليني پنج حديث آورده كه آقاي بهبودي حديث 
. را حسن شمرده است 5و  3را مجهول و  2را ضعيف و  4و  1مجلسي حديث 

 احاديث. اند بازي كرده) به بعد 51آية (روات كليني در اين باب با آيات سورة نساء 
حديث دوم را كه . اند نقل كرده» معلي بن محمد«و » وشّاء«ل اين باب را كساني از قبي
كه از » حسين بن سعيد«و روايت سوم را » 1محمد بن فضيل«آقاي بهبودي پذيرفته 

. نقل كرده است –كه به نظر ما قابل اعتماد نيست  -» أحول«است از قول  تغال
بريد بن معاويه «نجم را روايت اول و پ. است» حسين بن سعيد«راوي روايت دوم نيز 

تهمت  وي به امام صادق!! ن استآروايت كرده كه قائل به تحريف قر» العجلي
أنزل اهللا فی القرآن سبعة بأسامئهم فمحت قريش ستة و تركوا « :زده كه آن حضرت فرمود

قريش نام شش تن را از ] اما[خداوند در قرآن نام هفت تن را ذكر فرمود  » أباهلب
  2!!!».نام أبولهب را باقي گذاشتند] تنها[ند و قرآن زدود
المثل در حديث اول، راوي  اين باب هيچ يك وضع خوبي ندارند، في احاديث

پرسيده، اما امام جواب روشن نداده، بلكه چند آية سورة نساء را » أولي األمر«دربارة 
ي از مردم بسيار!! كه مربوط به يهود است، قراءت كرده تا بگويد ما مورد حسديم

 –محسوداند، خلفاء مورد حسد كساني بودند كه به خالفت نرسيدند، سادات علوي 

                                                           
معرّفي  121در صفحه » وشاء«و  405و  120در صفحه » معلي«و  267در صفحه » ابن فضيل« -1

 .اند شده
 .247كربالء، ص رجال كشي، چاپ  -2
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البتّه اين دليل . مورد حسد عباسيان، و عباسيان محسود ديگران بودند –رحمهم اهللا 
اما هدف روات آن است كه بگويند . اند نيست كه ايشان امام منصوب من عنداهللا بوده

به نظر ما اين ادعا را يقيناً . ن، فقط أئمة اثني عشر هستند والغيرمنظور آيه از محسودي
راوي تراشيده، زيرا در وقت نزول آية مذكور، به هيچ وجه مسألة وصايت و خالفت 

  .و امامت مطرح نبوده است تا كسي در اين موضوع موردحسد قرار گيرد
است از جمله  66مخفي نماند كه روايات اين باب مشابه برخي از روايات باب 

ابوالصباح «و راوي هر دو  66باب  6اين باب مشابه حديث  4حديث ضعيف شمارة 
و راوي  66باب  4اين باب مشابه حديث مرسل شمارة  3و  2حديث . است» الكناني
 4ما بطالن اينگونه روايات را در شرح حديث . غالي است» حسين بن سعيد«هر سه 

  .دايم مراجعه شو كرده 66باب  6و 

  هم العالمات الّتی ذکرها اهللا عّزوجلّ فی کتابه  االئمةباب أن  -۷۵

اند  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 
» معلي بن محمد«اين باب را بايد باب . و مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است
  !ناميد زيرا هر سه حديث را او نقل كرده است

البطالن و مصداق كامل تفسير به رأي و بدون دليل است و  ر سه روايت واضحه
، »نحل«اند در سورة  هاند كه اين دو بزرگوار گفت به امام صادق وامام رضا افتراء بسته

در حالي كه در سورة مباركة !! است رسول خدا» نجم«، أئمه واز »عالماتمنظور از 
   :فرمايد پس از آنكه در آية دوم مي» نحل«

 Iω tμ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθà)¨?$$ sù   ) ۲/ النحل(  
  .»من پروا كنيد] مخالفت با[جز من معبوي به حقّ نيست، پس از «

از آية سوم به بعد، نعمات گوناگون إلهي را برمي شمارد و پس از ذكر آفرينش 
   :فرمايد يآسمانها و زمين و خلقت انسان و چارپايان و تسخير درياها براي بشر، م
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šχρ ã2 x‹s? ∩⊇∠∪ βÎ)uρ (#ρ ‘‰ãè s? sπ yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB 3    ) ۱۸-۱۵/ النحل(  
و خداوند در زمين كوههاي استوار افكند تا شما را نلرزاند و رودها و راهها قرار «

ايشان ] نيز[بيابيد و در زمين عالماتي نهاد و با ستاره ] خويش[داد، باشد كه شما راه 
! كنيد؟ ؟ آيا ياد نميآفريند آفريند همسان كسي است كه نمي يابند آيا آن كه مي راه مي

  .»توانيد هاي خدا را بر شماريد، شمارش آنها را نمي و چنانچه نعمت
پرستان مكّه است و در آن وقت نه بحثي از  خطاب به بت» نحل«سورة شريفة 

  .اند افكن چنين دروغي بافته شناخته ولي روات تفرقه امامت بوده و نه كسي امام مي
بودن  آمده، در حالي كه به لحاظ هادي» نجم«ز قبل ا» عالمات«ديگر آنكه لفظ 

پيامبر بر أئمه تقدم دارد و هدايت أئمه به وسيلة پيامبر بوده است و اگر اين الفاظ به 
  .كرد ذكر مي» عالمات«را قبل از » نجم«معناي لغوي خود نبودند الأقلّ قرآن، كلمة 

آن است مگر دولفظ  عالوه بر اين چرا در اين آيات همة الفاظ به معناي لغوي
اي دارد  وانگهي اين كار چه فايده! كه به أئمه و پيامبر اشاره دارد؟» نجم«و » عالمات«

كه از أئمه و پيامبر به اين صورت ياد شود؟ آيا اگر صريحتر و آشكارتر از آنان ياد 
وز شد، براي هدايت مردم و اتمام حجت بر آنان مفيدتر نبود؟ آيا اگر غيرشيعيان ر مي

را به غيرمعناي لغوي آن » نجم«و » عالمات«ما دليلي نداشتيم كه لفظ  :قيامت بگويند
آيا ! اند؟ و امثال او نيز قابل اعتماد نبود، حرف نادرستي زده» معلّي«بفهميم و ادعاي 

  گري است؟ اينگونه تعبيركردن آيات قرآن جز باطني
فهميده، چرا آنها  ده يا نه؟ اگر ميفهمي دانم آيا كليني بطالن اين روايات را مي نمي

فهميده، چرا بر سر منابر و  را در كتابش آورده و به اشاعة آنها كمك كرده و اگر نمي
شود و كتابش را بهترين كتاب حديث  در مجامع ديني اين اندازه از او تمجيد مي

  !!!كنند؟ معرّفي مي
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   االئمةهم باب أن اآلیات التی ذکرها اهللا عّزوجلّ فی کتابه  -۷۶

. اند هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب سه خبر آمده كه هر دو 
  .مجلسي حديث اول و دوم را ضعيف و سوم را مجهول دانسته است

راوي ديگر فردي مهمل . كذّاب است» معلّي بن محمد«راوي آن  - 1حديث  *
وضع خوبي ندارد، از آن جمله  شاخباركه » احمد بن محمد بن عبداهللا«است به نام 

گويد امام  از اوست كه مي 94كافي و خبر سوم باب  165باب مفتضح  11خبر 
حرف آن نزد ما و يك  72حرف است و  73فرمود اسم اعظم خدا  عسكري

داند كه در هيچ زباني اسم هفتاد  سوادي مي هر فرد كم!! حرف باقيمانده، نزد خداست
خبر دوم و سوم و . روايت نفهميده كه چه بافته است حرفي وجود ندارد و جاعل

عبداهللا بن «قصة دوم او مشابه قصة . هاي اوست كافي نيز از قصه 180پنجم باب 
 اين مرد مدعي است كه امام هادي. ايم آورده 302است كه در صفحة » سنان

ه حضرت در قصة سوم مدعي است ك. بهشت را به يكي از اصحاب خويش نشان داد
 رت خاتم األنبياءضاما ح!! كسي را از شهري به شهر ديگر منتقل كرد هادي

براي اثبات نبوت خود وتحريض مؤمنين يا اقناع كفّار، كسي را از شهري به شهر ديگر 
سير نداد و بهشت را به كسي ارائه نفرمود، زيرا هنوز قيامت برپا نشده تا كسي بهشت 

نيز مدعي علم غيب براي امام شده كه بطالن اينگونه روايات را در قصة پنجم . را ببيند
  1.ايم به بعد بيان كرده 100در صفحة 

از غاله و مورد ذم و لعن » ابوجعفر احمد بن هالل العبرتائي«راوي ديگر موسوم به 
امام عسكري به وكيل خود نوشت كه بايد از اين فرد رياكار حذر . أئمه بوده است

كنم خدا او را به آتش  گفته از او بيزارم و خدا به او رحم نفرمايد و دعا ميامام . كنند
شيخ صدوق او را از دشمنان أئمه شمرده و . رود دوزخ مبتال سازد او به رأي خود مي

                                                           
را صحيح ندانسته و مجلسي  180باب  5و  3و  2و حديث  94باب  3حديث » محمدباقر«هر دو  -1

 .به ضعف هر چهار حديث تصريح كرده است
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ابوالقاسم بن سعد بن عبداهللا «نقل كرده كه » محمد بن حسن الوليد«از قول استاد 
 اهلايم كه كسي از تشيع به ناصبيت و دشمني با  هايم و نشنيد نديده :گفت مي» القمي
ظاهراً اين مرد مانند ساير دكّانداران به نام ! »احمد بن هالل«برگردد مگر  بيت

در كتب زيارت، روايات بسياري از او ! مذهب دكّاني بازكرده بود براي فريب عوام
  !!نقل شده است

آيا نقل روايت امثال او، جز  به راستي چرا كليني از چنين شخصي روايت كرده و
  اي دارد؟ اشاعة خرافات، فائده

و او نيز از غالي » أميه بن علي«جالب است كه اين ملعون از كذّابي غالي به نام 
 101در آية  :فرموده روايت كرده كه امام صادق» داود الرقي«ديگري موسوم به 

  .أئمه است» آيات«ظور از نسورة مباركة يونس م
  :فرموده» مجمع البيان«سي در شيخ طبر
 $ tΒ uρ ©Í_ øó è? àM≈ tƒ Fψ$# â‘ ä‹–Ψ9$#uρ ⎯tã 7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ   ) ۱۰۱/ یونس(  

بدين معني است كه اين داللتها و براهين روشن به رغم آشكاري و بسياري و نيز 
در  نگرند و خواهند ايمان آورند و به دالئل نمي دهنده، به گروهي كه نمي پيامبران بيم

سورة قمر  42و نيز در تفسير آية . بخشد كنند، سودي نمي آنها انديشه و تأمل نمي
   :فرموده
 (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ $ yγ Ïk= ä.   ) ۴۲/ القمر(  
  .»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  وقت امامان نبوده سورة يونس مكّي است و در آن

يات آچنين گفته باشد زيرا لفظ آيه و  به نظر ما ممكن نيست كه امام. يا نپذيرند
بارها وبارها در قرآن تكرار شده و معناي آن كامالً واضح است و دليلي نداريم كه 

نعوذ باهللا  –بسياري از آيات بدانيم، خصوصاً كه در اين صورت » أئمه«منظور از آن را 
سورة قمر چنين  42و  41في المثل معناي آيات . معنايي مضحك خواهد يافت –
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آنان همة أئمة ما را دروغ ] ليكن[دهندگان نزد فرعونيان آمدند  بيم« :خواهد شد
آيا ممكن است امام صادق بفرمايد آياتي كه فرعونيان تكذيب كردند، ما !! »انگاشتند
  !بوديم؟

به زور  »العقول ةمرآ«باطيل است در ا، آنچه از اين قبيل »مجلسي«مروج الخرافات 
توان هر كفر و شركي را با  اگر بنا بر توجيه باشد مي. بافندگي، توجيه كرده است
  .مغالطه به نوعي توجيه كرد

ايم، بطالن اين حديث نيز آشكار  از آنچه دربارة حديث قبل گفته -2حديث  *
  .ايم سخن گفته 339وه بر اين دربارة اين حديث در صفحة عال. شود مي

فرموده مقصود از  گويد امام باقر كذّاب مي» محمد بن فضيل« - 3حديث  *
   :آوريم ما آياتي از اين سوره را مي! است حضرت علي» نبأ«در سورة » نبأ عظيم«

 §Νtã tβθä9u™!$ |¡tFtƒ ∩⊇∪ Ç⎯tã Î* t6 ¨Ζ9$# ÉΟ‹Ïàyè ø9$# ∩⊄∪ “Ï%©!$# ö/ãφ Ïμ‹Ïù tβθàÎ=tGøƒèΧ ∩⊂∪ ... ¨βÎ) 

tΠöθ tƒ È≅ óÁ xø9$# tβ% x. $ \F≈ s)‹ÏΒ ∩⊇∠∪ tΠöθ tƒ ã‡xΖãƒ † Îû Í‘θ Á9$# tβθè?ù'tFsù % [`#uθ øùr&                    
  )۱۸-۱/ النبأ (

پرسند از آن خبر عظيم كه دربارة آن اختالف دارند  دربارة چه از يكديگر مي] كفّار[«
روزي . روز داوري است] شما براي دانستن درستي و نادرستي اين خبر[گاه  وعده... 

  .»آييد كه در صور دميده شود و شما گروه گروه مي
قيامت آمده و مشركين آن را  اخباراين سوره در مكّه نازل شده و چون در آن، 
ه شود كه در اين سور كردند، آشكار مي قبول نداشتند و با يكديگر دربارة آن گفتگو مي

فرمايد روز قيامت كه روز  روز رستاخيز است، چنانكه در آيات بعد مي» نبأ«منظور از 
زيرا . اين مطلب مربوط به خالفت نيست. گاه است جدا شدن حقّ و باطل است وعده

مشركين مكّه رسالت پيامبر را قبول نداشتند و در آن زمان خالفت و اختالف  در آن 
به بعد، دربارة قيامت  49آن نيز مكّي است، از آية  كه» صاد«در سورة . معني نداشت

   :فرمايد مي 67سخن رفته و سپس در آية 
 ö≅è% uθ èδ (#îσt7tΡ îΛ⎧ Ïàtã ∩∉∠∪ ÷Λä⎢Ρr& çμ ÷Ζtã tβθàÊ Ì÷è ãΒ   ) ۶۸-۶۷/ ص(  
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  .»ايد بگو آن خبري عظيم است كه شما از آن رويگردان«
مقدمه به كساني كه  ناگاه بي تناسب ندارد كه قرآن نخست از قيامت سخن بگويد و

خبري عظيم  اند و پيامبر را به رسالت قبول ندارند، بفرمايد علي قيامت را نپذيرفته
در دعاي روز  عالوه بر اين حضرت أمير. ايد است كه شما از آن رويگردان

نی اكرماحلمدهللا الذی هدانی لالسالم و « :گويد من به نبأ عظيم ايمان دارم دوشنبه، مي
بااليامن و برصنی فی الدين و رشفنی باليقني و عرفنی احلق الذی عنه يؤفكون و النبأ 

سپاس و ستايش خداوندي را كه مرا به اسالم رهنمون =  »العظيم الذی هم فيه خمتلفون
گرديد و به ايمان گرامي داشت و مرا در دين بينش عطا فرمود و شرافت يقين به من 

شوند، و خبر عظيمي كه در  از آن منحرف مي] سايرين[ه ارزاني داشت و حقيقتي را ك
). 623صحيفة علويه با ترجمة محلّاتي، ص (» آن اختالف دارند، به من شناسانيد

  .اند خبر بوده بي شود كه راويان جعال، از اقوال حضرت امير معلوم مي
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 
اگر امام حتي !! گويم 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  3ن اين روايت و روايت ايم بطال آورده 223و  222

  ةمن الکون مع االئّم باب ما فرض اهللا عّزوجلّ و رسوله -۷۷

اين باب از هفت حديث تشكيل يافته كه آقاي بهبودي هيچ يك جز حديث دوم را 
را  3را مجهول و  5و  4را ضعيف و  7و  6و  1مجلسي حديث . نپذيرفته است
  .و حديث دوم را صحيح دانسته استهمطراز موثّق 

كه غالي و » سعد بن طريف«اعتبارند از جمله  اين باب اكثراً بي احاديثروات 
محمد بن «و » معلي بن محمد«. از غاله است» حسين بن سعيد«. ناووسي مذهب است
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كه  - » موسي بن سعدان«. 1قابل اعتماد نيست» جابر جعفي«اند و  كذّاب» جمهور
به قول نجاشي و غضائري و  –كافي است  100از اكاذيبش، حديث اول باب  اي نمونه

گويد  اي ديگر از خرافات او آن است كه مي نمونه. علّامة حلي، غالي و ضعيف است
در حالي كه قطعاً !! امام صادق فرموده تربت امام حسين را به كام فرزندانتان بگذاريد

  .دهد امام دستور خالف بهداشت نمي
عبداهللا بن قاسم الحضرمي «كند موسوم به  كذّاب از ضعيفي ديگر نقل مياين 
اند و نجاشي فرموده  كه غضائري و نجاشي او را ضعيف و غالي معرّفي كرده» الكوفي

كند و به منقوالت او اعتنا  وي از غاله روايت مي. خيري در مرويات او نيست
  2.شود نمي

است كه ممقاني و ديگران او را » ن زِيادحسن ب«اين باب  احاديثديگر از روات 
در وسائل الشّيعه به نقل . اند و معلوم نيست چه اعتقاداتي داشته است مجهول خوانده

از او روايت شده كه امام نهم ) 25قربالّرضا, خرب  ةدر باب زيار(از مجالس شيخ صدوق 
اي به او برسد،  فرمود هر كس پدرم را زيارت كند و از باران يا سرما و گرما صدمه

مجهول را » ابن زياد«حال اين حديث !! سازد خدا پيكرش را بر آتش دوزخ حرام مي
   :بپذيريم يا آية قرآن كريم را كه فرموده

 ‘≅ä. ¤› ÍöΔ $# $ oÿÏ3 |=|¡x. ×⎦⎫Ïδ u‘   ) ۲۱/ الطور(  
  .»هر فردي در گرو عمل خويش است«

   :و فرموده
 ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ #vx© …çνttƒ   ) ۸/ الّزلزله(  
  .»بيند اي بدي كند، آن را مي هر كه مثقال ذره«

                                                           
 .اند معرّفي شده 292و  261و جابر در صفحه  283و محمد در صفحه  405و  120معلّي در صفحه  -1
 .8، حديث 410، ص )شفاء بتربة الحسينباب االست(، 10وسائل الشيعه، ج  -2



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  514
 

در حديث اول و دوم اين باب كه توسط دو تن از قائلين به تحريف قرآن يعني 
روايت شده، به امام باقر و حضرت رضا افترا بسته اند » 1نصر ابن أبي«و » بريد العجلي«

ترديد . سورة توبه ماييم 120در آية » صادقين«د مقصود از ان كه آن دو بزرگوار فرموده
به أئمه محلّ » صادقين«اند اما انحصار  »صادقين«نيست كه آن دو بزرگوار از مصاديق 

  .اشكال است و با قرآن كريم سازگار نيست
هر كه به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتب آسماني و  :خدا در قرآن فرموده

دارد، از آن به خويشاوندان و  ان آورد و با اينكه مال خويش را دوست ميپيامبران ايم
ماندگان و خواهندگان و در آزادي اسراء بدهد و نماز بپا دارد  يتيمان و بينوايان و درراه

و زكات بپردازد و اگر عهدي بست بدان وفا كند و در گرفتاري و جنگ و سختي 
   :و در مقطع آيه فرموده) 177/ البقره (شكيبا باشد از صادقين است 

 y7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹ (   ) ۱۷۷/ البقره(  
اش ايمان آوردند و ديگر  اند كه به خدا و فرستاده همانا مؤمنان آنان« :و نيز فرموده

» اند شك نياوره و با مال و جان خويش در راه خدا جهاد كردند، اينان راستگويان
بينواياني كه از ديار و دارايي خويش رانده شدند و باري  :دهو فرمو) 15/ الحجرات (

اش را ياري كردند، آنان  كسب خشنودي خدا هجرت گزيدند و دين خدا و فرستاده
   :و در مقطع هر دو آيه فرموده) 8/ الحشر (» اند راستگويان
 šÍ×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9$#   ) ۸/ احلشر(  

اند از صادقين  حاضر شده» تبوك«را كه در غزوة  كساني 43در سورة توبه آية 
 24و  23در سورة احزاب آية . اند شمرده درحالي كه اين افراد امام معصوم نبوده

اند و در اين  شهيد شدند از صادقين» أحد«و » بدر«فرموده كساني كه در غزوظ 
را از  همين سوره، شماري از اصحاب پيامبر 35غزوات امامي شهيد نشده و در آية 

تعالي  حتّي حق. مرد و زن از صادقين و صادقات شمرده است و هكذا آيات ديگر
   :كساني را كه داراي ايمان واقعي هستند، صديق شمرده و فرموده

                                                           
 .425و صفحه  224صفحه . ك. ر -1
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 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ «!$$ Î/ ÿ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθà)ƒ Ïd‰Å_Á9$# ( â™!#y‰pκ’¶9$#uρ y‰ΨÏã öΝÍκÍh5u‘ 

óΟßγ s9 öΝèδãô_r& öΝèδ â‘θçΡuρ (   ) ۱۹/ احلدید(  
كساني كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردند، آنان صديقين و گواهان نزد «

  .»پروردگارشان هستند و اجر خود را و نور خود را دارند
حال ما اگر بخواهيم روايت كليني را قبول كنيم بايد اين همه آيات قرآن را انكار 

  .كنيم
. كنيد كه روايت كليني با اين همه از آيات قرآن ناسازگار است يپس مالحظه م

و  سوم به بعد بر آن تأكيد شده، دوستي حضرت علي احاديثمطلبي كه در 
پيروي از آن حضرت است كه واقعاً مورد قبول ماست ولي متأسفانه امروزه كساني كه 

مذهبي  اند اما علي دهزيرا اينان دهها مذهب آور! اند، قبول ندارند مدعي تشيع
ي اخبارجعفري و اسماعيلي و صوفي و عارف و فلسفي و شيخي و  علي. نياورد

نبود، بلكه كامالً تابع اسالم بود و فقط به اصول و فروعي كه خدا معين فرموده ... و 
هيچ  علي! اند را از اصول اسالم قرار داده بود، اعتقاد داشت ولي اينان علي

اند از قبيل  د ولي اينان صدها بدعت به نام پيروي از علي، به اسالم افزودهبدعتي نياور
  ... .و ... و ... شهادت ثالثه، عزاداريهاي نامشروع و 

ام كه بين عترتم و  از خدا خواسته :فرموده گويد رسول خدا در حديث ششم مي
. ارد شوندكتاب خدا جدايي نيندازد تا اينكه در روز جزاء در حوض كوثر بر من و

بيت  اهلامĤ گروهي از دشمنان دانا و دوستان نادان تحت پوشش حب  :نگارنده گويد
مطالب بسياري برخالف قرآن به آن بزرگواران نسبت داده و از قول ايشان نقل 

پندارد  را به آن عزيزان باور كند، مي اخباربدان حد كه اگر كسي انتساب اين . اند كرده
كتاب كليني مملو از . اه قرآن كريم بوده و ميان آن دو جدايي استراه عترت غير از ر

  !است اخباراينگونه 
روح  » جری فيهم روحک« :حديث چهارم مدعي است كه خداوند به پيامبر فرموده

در اين حديث أئمه را . كه اين همان مذهب باطل تناسخ است» تو در أئمه جاري شده
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در آخر اين . 1ايم بطالن آن را در صفحات قبل آوردهداران علم الهي شمرده كه  خزانه
اسماء دوستان و پيروان ايشان را با نام پدرانشان، براي  گويد جبرئيل حديث مي

شناخت  زيرا پيامبر منافقين را نمي. اين ادعا ضد قرآن و دروغ است. من آورده است
   :و مأمور بود بگويد) 101/ التوبه (

 !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (   ) ۹/ األحقاف(  
  .»دانم با من و با شما چه خواهد شد نمي«

   :و قرآن فرموده
 $ tΒ uρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî (   ) ۳۴/ لقمان(  
  .»داند كه فردا چه خواهد كرد هيچ كس نمي«

  .آگاه نيستالضّمير ايشان  آري، جز خدا هيچ كس از عاقبت بندگان و ما في

  الذکر الذین أمر اهللا اخللق بسؤاهلم هم االئّمه اهلباب أن  -۷۸

را  9و  8اين باب مشتمل بر نه حديث است كه آقاي بهبودي هيچ يك جز حديث 
و  4را حسن موثّق و  6را ضعيف و  3و  2و  1مجلسي حديث . صحيح ندانسته است

  .را صحيح شمرده است 9و  8و  7و  5
   :اند ين باب روات كليني با چند آيه از آيات شريفة قرآن بازي كردهبدان كه در ا

1 -  #þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìò2 Ïe%!$# β Î) óΟçFΖä. Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ) األنبياء  – 43/ النحل /
7(  
  .»كتاب بپرسيد اهلدانيد از  اگر نمي«

2- …çμ ¯ΡÎ)uρ Öø.Ï% s! y7©9 y7 ÏΒ öθ s)Ï9uρ ( t∃ôθ y™ uρ tβθè= t↔ó¡è?   ) ۴۴/ الزخرف(  
است و به ] خدا[براي تو و براي قومت هر آينه ماية پند و ياد ] قرآن[و همانا اين «

  .»زودي پرسيده و بازخواست خواهيد شد

                                                           
 .398كتاب حاضر و صفحه  69و نيز باب  60صفحه . ك. ر -1
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 اند كه از آيات فوق سوءاستفاده كنند وعوام دكّانداران مذهبي با تمام توان كوشيده
باب ناگزيريم پيرامون آيات  اين احاديثاز اين رو پيش از پرداختن به ! را بفريبند

   :مذكور توضيحاتي بيان كنيم
يادم و «در آنها به معناي » ذكر«در قرآن كريم غير از آياتي كه لفظ ) الف

» تورات«و نظاير آن استعمال شده، به قرآن و كتب آسماني از جمله » كردن يادآوري«
و سورة حجر  6وآية  سورة آل عمران 85المثل در آية  في. اطالق شده است» ذكر«نيز 

» ذكر«منظور از ... سورة قلم و  51سورة أنبياء و آية  50سورة نحل و آية  44و آية 
 –به اتّفاق شيعه و سنّي  –قرآن كريم است، اما در آياتي از جمله آية دوم سورة أنبياء 

   :همين سوره فرموده 48در آية . آيات الهي و كتب آسماني است» ذكر«مقصود از 
 ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷ s?#u™ 4©y›θãΒ tβρ ã≈ yδ uρ tβ$ s% öàø9$# [™!$ u‹ÅÊ uρ #[ø.ÏŒuρ š⎥⎫É)−FãΚ ù= Ïj9   

  )۴۸/ األنبیاء (  
و نور و ذكر ) جداكنندة حقّ از باطل(تقوي، به موسي و هارون فرقان  اهلبراي 

   :همين سوره فرموده 105و باز در آية » عطا نموديم) تورات(
 ‰s)s9uρ $ oΨ ö; tFŸ2 ’Îû Í‘θç/¨“9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ Ìø.Ïe%!$# χ r& uÚö‘ F{$# $ yγ èO Ìtƒ y“ÏŠ$ t6 Ïã 

šχθ ßsÎ=≈¢Á9$#   ) ۱۰۵/ األنبیاء(  
نوشتيم و مقرّر داشتيم كه زمين را ] نيز[و به تحقيق كه پس از تورات در زبور«

  1.»برند ام به ميراث مي بندگان نيكوكردار و شايسته

                                                           
» تورات«، »ذكر«سوره انبياء منظور از  105اند در آيه  الزم است بگوييم كه برخي از متعصبين گفته -1

كتبنا فی الزبور من بعد «و شرفي دارد لذا فرموده  نيست بلكه چون قرآن بر كتب آسماني، تقدم رتبي
اما سوره انبياء به ! يعني در زبور كه به لحاظ رتبت و شرافت پس از قرآن قرار دارد،نوشتيم »الذكر

اختصاص دارد و سياق كالم در اين سوره با  –عليهم الصالة و السالم  –تن از انبياء  16ذكر احوال 
نيز به تورات ذكر  48عالوه بر اين در همين سوره در آيه . بيشتري داردمعنايي كه گفتيم تناسب 

را كنار بگذاريم و معنايي ديگر  105اطالق شده و دليلي ندارد كه معناي متناسب و آشكار آيه 
  !برايش بتراشيم
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يعني قومي ناآشنا با » أميين«يامبرش را در ميان قرآن عالوه بر اينكه فرموده پ) ب
تصريح كرده كه ) 2/ الجمعه (كتاب و كتابت و ناآگاه از كتب آسماني، مبعوث نموده 

اند، از اين رو پس  انبياء نداشته اخبارقوم پيامبر، قبل از بعثت آن حضرت، اطّالعي از 
   :، خطاب به پيامبر فرمودهاز بيان احوال حضرت نوح

 šù=Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ |MΖä. !$yγßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7ãΒöθs% ⎯ÏΒ 

È≅ ö6 s% #x‹≈ yδ (   ) ۴۹/ هود(  
را آن] چيزي از[، پيش از اين نه تو كنيم غيب است كه به تو وحي مي اخباراين از «

  .»دانستي و نه قومت مي
ح است كه در سورة نحل و انبياء كه هر دو مكّي با توجه به مطالب فوق، پرواض

   :گفتند هستند، منكرين مي
 ö≅ yδ !#x‹≈ yδ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ (   ) ۳/ األنبیاء(  
  .»آيا اين شخص جز بشري مانند شماست؟«

و توقّع داشتند كه مالئكه مستقيماً بر آنان نازل شوند و مسائل دين را به ايشان 
   :گفتند و مي) 33/ النحل (بگويند 
 ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §9$# ã≅ à2 ù'tƒ uΘ$ yè ©Ü9$# ©Å´ôϑ tƒ uρ †Îû É−#uθó™F{$#   Iωöθs9 tΑÌ“Ρé& Ïμø‹s9Î) 

Òn= tΒ šχθ ä3uŠsù …çμ yètΒ #·ƒ É‹tΡ   ) ۷/ الفرقان(  

                                                                                                                                                
 كند كه خداوند متعال در داوري سوره انبياء را مطالعه كند، مالحظه مي هر فرد منصفي كه بدون پي

از جمله  - فرمايد ما در طول تاريخ، از طريق كتب آسماني  مقام بيان احوال شماري از انبياء مي
ايم كه سعادت اخروي و ابدي از آن مؤمنان  بر اين حقيقت تأكيد كرده –تورات و پس از آن در زبور 

كتب در اين سوره هدف گوينده وجهت سخن و روح كالم تناسبي با ذكرمراتب . نيكوكردار است
 .نسبت به يكديگر و رجحان يك كتاب بر ساير كتب ندارد
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رود؟ چرا بر او  خورد و در بازارها راه مي اي است كه خوراك مي اين چه فرستاده«
  �.»آيد تا همراه او هشداردهنده باشد فرود نمي] آشكار[اي  فرشته

سوه و مقتداي ساير انسانها اانسان براي اينكه  :فرمايد ها مي قرآن در مقابل اين بهانه
باشد، از غير انسان مناسبتر و مقبولتر است، سنّت و روش إلهي نيز همواره چنين بوده 

و را به ميان آدميان فرستاده و كه بشري از نوع ساير انسانها را به رسالت برگزيده و ا
. رن افرادي باشند كه محتاج غذا نباشند و يا نميرندهيچگاه چنين نبوده كه پيامب

همنوع به همنوع مايلتر و  :گويد مي) سورة انبياء 7ذيل آية (البيان  طبرسي در مجمع
فهمند و نسبت به هم نخوت و تكبر   مأنوستر است و سخن يكديگر را بهتر مي

  .ورزند نمي
زيستند ما  اگر در زمين به جاي آدميان، فرشتگان مي :فرمايد به همين سبب قرآن مي

از اين ) 95/ االسراء (داشتيم  اي از نوع خودشان به عنوان فرستاده، گسيل مي نيز فرشته
اند و اگر به موضوع  ايم كه همنوع انسان بوده رو ما همواره پيامبران را مرداني قرار داده

كتب آسماني پيش از پيامبر، بپرسيد، زيرا به قول  اهلاريد و ترديد داريد، از علم ند
كه به شدت با پيامبر دشمني ورزيده  –مشركين مكّه قول يهود و نصاري را « :طبرسي

                                                           
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 ودر ميان شيعيان عالوه بر 
با اين تفاوت كه كفّار ) ايم ذكر كرده 107و  102از قبيل آنچه در صفحه (اند  نيز تسرّي دادهپيامبر به ائمه 

آورند، اما  ديدند كه آن بزرگواران اينگونه صفات را فاقدند، ايمان نمي ركين عرب چون بالعيان ميو مش
با همان صفات واحوالي كه  اند، انبياء و ائمه را اكنون افرادي كه بنابر تلقين محيط خويش، ايمان آورده

نصوص شرع را موافق آن نبينند با توجيه و تأويل يا به  زو ا! كنند پسنديدند، تصوير مي مشركين مي
اللهم نعوذ بک من العصبية, ! كنند مطابق مقصود خويش تفسير مي –گرچه صحيح نباشند  –كمك روايات 

 .فاغفرلنا و ارمحنا و اهدنا الرصاط املستقيم
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گفتند، باور  در مواردي كه از كتب آسماني خود چيزي مي –كردند  و او را تكذيب مي
  1.»پذيرفتند كرده و مي
اين معناي واضح و صريح از آيه را كه با  2نجا كه مقلّدين كليني و مجلسياما از آ

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  ركين مكّه مياند مش نخست آنكه بدون دليل ادعا كرده
اند، در نتيجه نيازي نبود كه قرآن به آنان بگويد براي حصول علم و  همگي بشر بوده

كتاب، سؤال كنيد تا بدانيد كه انبياء پيشين نيز جز انسانها ومرداني كه  اهلاطمينان، از 
يي كه قدرت مطلقه و خدا :گفتند اند، بلكه مشركين مي به ايشان وحي شده است، نبوده

خواهد هدايت كند، اگر  تواند دلهاي ما را به هر صورت كه مي نامحدود دارد و مي
خواست، ما و پدرانمان چيزي جز او را عبادت نكرده و جز به اعالم او چيزي را  مي

  .شمرديم حرام نمي
مكّي  بطالن اين ادعا پرواضح است، زيرا چنانكه گفتيم، عالوه بر آية هفتم سورة

، خدا به صورت تقريعي و با 43، در همين سورة نحل، در آيات قبل از آية 3فرقان
   :فرمايد استفهام انكاري مي

                                                           
ک أهنم كانوا يصدقون اليهود والنصاری فيام كانوا خيربون به من كتبهم الهنم كانوا يكذبون النبی و ذل -1

ايم، اكثريت مفسرين،  گفته» سؤال از اهل ذكر«الزم است بدانيم معنايي كه از آيه  – لشدة عداوهتم له
» الميزان«احب تفسير و ص» تفسير نمونه«اند و حتّي گروه نويسندگان  أعم از شيعه و سنّي نيز گفته

ظاهر آيه را همين ... مانند مفسرين متقدم از قبيل شيخ طوسي و شيخ طبرسي و فيض كاشاني و 
 .اند معني دانسته

جلد (» بحاراالنوار«در اين موضوع بيشتر از كليني كوشيده و در » مجلسي«بدان كه مروج الخرافات  -2
 !يز كنار هم چيده استعالوه بر اخبار كليني، روايات ديگري ن) 23

سوره قمر كه همگي در  24سوره مؤمنون و  34و  33و  24سوره اسراء و آيات  94همچنين آيه  -3
$ : فرمايد سوره اسراء مي 94مثالً در آيه . اند مكّه نازل شده tΒuρ yì uΖtΒ }̈ $̈Ζ9$# β r& (#þθãΖÏΒ÷σãƒ øŒÎ) æΛèεu™!% ỳ 
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 ö≅ yδ tβρãÝàΖ tƒ Hω Î) β r& ãΝßγ uŠÏ?ù's? èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# ÷ρ r& u’ ÎAù'tƒ ãøΒ r& šÎn/u‘ 4 y7 Ï9≡x‹x. Ÿ≅yèsù 

t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s%   ) ۳۳/ النحل(  
انتظار ] براي پذيرش نبوت تو[همچنانكه پيشنيان ايشان چنين كردند، اينان نيز آيا «

] براي عذاب[نزدشان بيايند يا اينكه فرمان پروردگارت ] اشكارا[دارند فرشتگان 
  .»بيايد؟

  :فرمايد و در سورة انبيا نيز بالفاصله پس از آية منظور، مي
 $ tΒ uρ öΝßγ≈oΨ ù= yè y_ #Y‰|¡y_ ω tβθè= à2 ù'tƒ tΠ$ yè ©Ü9$# $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz   

  )۸/ األنبیاء (  
قرار نداديم و ] نياز باشند و از آن بي[را پيكري كه خوراك نخورند ) پيامبران(آنان «

  .»آنان جاويد نبودند
اين كالم به وضوح تمام مشعر اين معني است كه براي مشركين مكّه پذيرش 

پس اين ادعا كه . ن، مشكل و محلّ ترديد بودنبوت انساني همنوع و همسان خودشا
دليل بلكه خالف  اند، كامالً بي مشركان ترديد نداشتند كه انبياء پيشين همگي بشر بوده

  .حقايق 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  43گوييم آية  كه ميمنحصر به اين مسأله بوده است بل
، اشكاالت ديگر  اكرمبودن پيامبر  است بر استبعاد و استعجاب آنان از بشر عادي

  .مشركين جوابهاي ديگر گرفته كه در ساير آيات قرآن آمده است
   :گفتند كردند، از آن جمله مي آري، مشركين اشكاالت ديگري نيز مطرح مي

 ãΑθà)u‹y™ t⎦⎪Ï%©!$# (#θä.uõ°r& öθs9 u™!$x© ª!$# !$tΒ $oΨò2uõ°r& Iωuρ $tΡäτ!$t/#u™ Ÿωuρ $uΖøΒ§ym ⎯ÏΒ &™ó©x« 

4 šÏ9≡x‹Ÿ2 z>¤‹x. š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγÏ=ö7s%   ) ۱۴۸/ االنعام(  

                                                                                                                                                

#“y‰ ßγø9 $# HωÎ) βr& (#þθä9$s% y]yèt/r& ª!$# #Z |³o0 Zωθß™§‘   پس از نزول هدايت، تنها چيزي كه مردم را از
 .»آوردن بازداشت اين بود كه گفتند آيا خدا انساني را به عنوان پيامبر فرستاده است ايمان
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ورزيديم و  خواست ما و پدرانمان شرك نمي اگر خدا مي :مشركان خواهند گفت«
شمرديم، پيشينيان ايشان نيز همين گونه  حرام نمي] بدون اعالم حقّ[چيزي را 

  .»تكذيب كردند] پيامبران گذشته را[
   :گفتند و مي
 tΑ$ s% uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θä.uõ° r& öθ s9 u™!$ x© ª!$# $tΒ $tΡô‰t6tã ⎯ÏΒ ⎯ÏμÏΡρßŠ ∅ÏΒ &™ó©x« ß⎯øtªΥ Iωuρ 

$ tΡäτ !$ t/#u™ Ÿω uρ $ oΨøΒ §ym ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ &™ó©x« 4 y7 Ï9≡x‹x. Ÿ≅ yèsù š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ óΟÎγ Î= ö6 s% 
   )۳۵/ النحل (  

خواست ما و پدرانمان چيزي جز او را عبادت نكرده و  مشركان گفتند اگر خدا مي«
شمرديم، پيشنيان ايشان نيز همين گونه رفتار  او چيزي را حرام نمي] به اعالم[جز 

  .»كردند
پندار و فاقد دليل است كه  در پاسخ به اين اشكال خدا فرموده كه اين كالم صرفاً

ام، اشكال دوم  نيز گفته» تابشي از قرآن«چنانكه در تفسير . اند پيشينيان نيز گفته
مشركين اين بود كه مدعي بودند خدا خود خواسته و ارادة او بر اين تعلّق يافته كه ما 

. حريم كنيماعالم او ت و پدرانمان غيرخدا را نيز بخوانيم و بپرستيم و چيزهايي را بي
اش ما را موحد نساخته و شرك ما و اينكه برخي چيزها  حال كه خدا به قدرت قاهره

مور باطل ارا حرام بشماريم، اراده كرده است، طبعا ارسال پيامبر در مخالفت با اين 
فرمايد أوالً شما جز با اتّكاء به حدس  جواب اين شبهه در ادامة آيه آمده كه مي!! است

ثانياً  )فتخرجوه لنا(گوييد و إلّا اگر دليلي داريد، عرضه كنيد  سخن را نمي و گمان اين
اند كه كسي را به ايمان و توحيد مجبور و ناگزير سازند بلكه فقط  پيامبران نيز نيازمده

در واقع خدا در ) فهل علی الرسل اال البالغ املبني(اند  براي ابالغ دعوت إلهي ارسال شده
ستاده و از عبادت رمم پيامبراني فاشرك نفرموده بلكه براي تمام  مورد بندگان ارادة

خواست همة شما را به جبر همان طور كه  غير خود منع نموده، در حالي كه اگر مي
اما خداوند نه تنها ) 4/ ، الشعراء 9/ ، النحل 149/ االنعام (كرد  خواست هدايت مي مي

ها پيامبراني فرستاده و آنان را به  مام أمتشرك بندگان را اراده نفرموده، بلكه براي ت
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با تبعيبت از فطرت [گروهي . عبادت خود دعوت و از عبادت غيرخود منع نموده
/ النحل (اي سزاوار ضاللت گرديدند  هدايت شدند و دسته] خويش و به توفيق إلهي

در حالي كه اگر خدا شرك و ضاللت آنها را اراده فرموده بود، همگي مشرك ) 36
شدند و اگر ايمان و هدايت آنها را به جبر اراده فرموده بود، همگي هدايت  مي
مم مختلف پيامبراني ارسال اشدند، اما واضح است كه چنين نيست، بلكه براي  مي

فرمود تا دين خدا را آشكارا ابالغ نمايند و كساني كه دعوتشان را پذيرفتند، پاداش 
شما نيز در زمين سير و . ذاب ما را چشيدنديابند و گروهي كه عصيان كردند ع مي

نگارنده گويد اگر ) 36/ النّحل . (كنندگان آگاه شويد سياحت كنيد تا از عاقبت تكذيب
آمد كه  خدا به ارادة تكويني خويش كفر و شرك بندگان را اراده فرموده، جبر الزم مي

و كفر خواسته قبح و بطالنش بديهي است و اگر به ارادة تشريعي از بندگان شرك 
فرمود، حال آنكه چنين نشده،  بايست در كتب آسماني اين خواسته را ابالغ مي بود، مي

   :ها فرموده بلكه به همة أمت
 (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_$#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# (   ) ۳۶/ النحل(  
  .»اجتناب كنيد) معبود و مطاعي غير از خدا (خداي را پرستش كنيد و از طاغوت «

أنبياء جواب شبهة فوق نيست،  7سورة نحل و  43شود آية  چنانكه مالحظه مي
اند آيات منظور را  اما خرافيون خواسته. اي است كه قبالً گفتيم بلكه جواب شبهه

  .دليل، پاسخ شبهة دوم جلوه دهند بي
ه كتاب نهي فرمود اهلخداوند ما را از داوري  :اند دوم آنكه براي فريب عوام گفته

گوييم  پس چگونه ممكن است كه در اين موضوع ما را به ايشان ارجاع دهد؟ مي
آري، خداوند ما را از ارجاع . است» كلمة حق يراد بها باطل«ادعاي شما مصداق 

داوري كتاب نهي فرموده ولي اين آيه و آيات نظير آن، به موضوع  اهلداوري به 
   :ي بيان شودزالزم است توضيحدر اينجا ني. ارتباط ندارد
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كتاب نيست،  اهلسورة أنبياء، مربوط به داوري  7سورة نحل و آية  43أوالً آية 
بلكه إذن سؤال از آنهاست و نيازي به توضيح نيست كه سؤال غير از طلب داوري 

  .است
كتاب داده  اهلثانياً آية منظور، تنها موردي نيست كه به مسلمين اجازة پرسش از 

   :متعدد اين اجازه صادر گرديده است، از آن جمله فرمودهشده بلكه در موارد 
 ö≅ y™ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) öΝx. Οßγ≈ oΨ ÷s?#u™ ô⎯ÏiΒ ¥π tƒ#u™ 7π uΖÉi t/ 3   ) ۲۱۱/ البقره(  
هاي آشكار به ايشان عطا  اسرائيل بپرس كه چقدر آيات روشن و نشانه از بني«

  .»كرديم
والد ااسرائيل كه  عني اي پيامبر از بنيالبيان گفته است ي شيخ طبرسي در مجمع

مقصود علماي يهود است كه قومشان پيرامون مدينه (باشند  مي حضرت يعقوب
. بپرس و منظور از اين سؤال تشديد و تقويت دليل عليه خودشان است) زيست مي

  .اسرائيل بپرسيد صاحب الميزان نيز همين معني را ذكر كرده و گفته از علماي بني
   :فرموده خداوند
 βÎ* sù |MΖä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖø9t“Ρr& šø‹s9Î) È≅t↔ó¡sù š⎥⎪Ï%©!$# tβρâ™tø)tƒ |=≈tFÅ6ø9$# ⎯ÏΒ 

y7 Î= ö6 s% 4   ) ۹۴/ یونس(  
پس اگر در آنچه بر تو فرو فرستاديم، شك داري، از كساني بپرس كه كتاب «
  .»خوانند پيش از تو را مي] آسماني[

   :و فرموده
 ô‰s)s9uρ $ oΨ÷ s?#u™ 4©y›θãΒ yìó¡Î@ ¤M≈tƒ#u™ ;M≈oΨ Éit/ ( ö≅ t↔ó¡sù û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) øŒÎ) öΝèδu™!%ỳ 

  )۱۰۱/ االسراء (  
اسرائيل  عطاكرديم، پس از بني) معجزه(و به تحقيق كه ما به موسي نُه نشانة آشكار «

  .»بپرس هنگامي كه او نزد ايشان آمد
اسرائيل بپرس تا  آن رو خدا به پيامبر فرموده از بنيالبيان نوشته از  طبرسي در مجمع

  .حجت بر آنان هر چه تمامتر باشد
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   :و فرموده
 …çμ ¯ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 Ìç/ã— t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇®∉∪ óΟs9uρ r& ⎯ä3tƒ öΝçλ°; ºπ tƒ#u™ β r& …çμ uΗs>÷è tƒ (#àσ¯≈ yϑ n= ãã û©Í_ t/ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î)   ) ۱۹۷-۱۹۶/ الشعراء(  
آن در كتب پيشينيان هست، آيا اين برايشان نشانه و ] و ياد وصف[و به راستي كه «

  .»دانند اسرائيل آن را مي دليل نيست كه دانشمندان بني
اسرائيل را نشانة صحت مطالب قرآن شمرده  خدا در اين آيات علم علماي بني

اسرائيل را بررسي نكنند يا از علماي يهود  است و اگر مردم تحقيق نكرده و كتب بني
  دانستند؟ اسرائيل موضوع مذكور را مي رسند، چگونه بفهمند كه علماي بنينپ

فرماييد كه در اين مورد قرآن داوري يهود را نخواسته اما چنانكه كامالً  مالحظه مي
معمول است، در مناظرات، گاهي از كسي كه احتمال جانبداري وي از مدعي منتفي 

ت و معتقدات خصم اتّخاذ دليل شده و شود و يا از مقبوال است، گواهي خواسته مي
اين از مؤثّرترين روشهاي مباحثه و مناظره و موجب اطمينان . شود عليه او استفاده مي

اعراف نيز  157مائده و  43سورة آل عمران و  93چنانكه مقتضاي آيات . بيشتر است
يچ وجه به مراجعه به تورات و انجيل موجود در زمان پيامبر بوده است و اين امر به ه

  .طلب داوري از آنها، مربوط نيست بلكه نوعي اتّخاذ دليل است
 اهلرا به نبوت قبول نداشتند و بر دين  مشركين كه پيامبر :اند سوم آنكه گفته

پذيرفتند، در نتيجه لزومي نداشت كه قرآن  كتاب نيز نبودند، طبعاً قول آنها را نيز نمي
  .كتاب ارجاع دهد اهلآنان را به 

الأقلّ يك –شود كه بينه و دليل درست  نكردن مخاطب سبب نمي أوالً صرف قبول
خدا حتّي ارائة حقّ . اين كار براي اتمام حجت ضروري است. اقامه و ارائه نشود –بار 

  .را به فرعون و امثال او، نهي نفرموده است
چنانكه . استثالثاً چنانكه گفتيم اين ادعا به وضوح برخالف كتب تاريخ و تفسير 

به سبب اينكه مشركين از خصومت و » طبرسي«در سطور پيش گذشت، به قول 
گفتند،  آگاه بودند، اگر آنان چيزي از كتاب خود مي اكرم عداوت يهود با پيامبر 
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البيان و ساير كتب تفسير  گرفت و حتّي چنانكه در مجمع مورد پذيرش ايشان قرار مي
ريش، نضر بن حارث را كه يكي از شياطين قريش دربارة سورة كهف مذكور است، ق

أبي معيط، نزد علماي مدينه  كرد همراه عقبه بن بود و رسول خدا را بسيار آزار مي
ماجراي محمد را بر ايشان بيان نموده و براي دفع او از  :فرستادند وبه آن دو گفتند

اين . دانيم ما چيزي نميجويي كنيد زيرا آنها از احوال انبياء خبر دارند ولي  آنها چاره
  .پذيرفتند كتاب را مي اهلخود بيانگر آن است كه مشركين مكّه در مواردي سخنان 

و در كتب تفسير از  1و تاريخ ابن كثير» تاريخ طبري«همچنين در تواريخ از جمله 
ابوسفيان به كعب بن أشرف كه  :آمده است) سورة نساء 51ذيل آية (البيان  قبيل مجمع

داني و  كني و مي تو مردي هستي كه كتاب مطالعه مي :ن يهود مدينه بود، گفتاز بزرگا
طريقة كدام يك از ما به هدايت و حقّ نزديكتر است، ] بگو[دانيم  سواديم و نمي ما بي

سوگند به خدا شما از آنچه محمد بدان معتقد است،  :گفت] كعب... [ما يا محمد؟
  2!!تريد هدايت يافته

هاي مشركين براي نپذيرفتن توحيد اين بود كه  آمده يكي از بهانه چنانكه در قرآن
   :گفتند مي
 Ÿ≅ yèy_r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ í™ó©ý s9 Ò>$yfãã ∩∈∪ t,n=sÜΡ$#uρ _|yϑø9$# öΝåκ÷]ÏΒ 

Èβ r& (#θ à±øΒ $# (#ρ çÉ9 ô¹$#uρ #’ n?tã ö/ä3ÏG yγ Ï9#u™ ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ Ö™ó©ý s9 ßŠ#tãƒ ∩∉∪ $ tΒ $ uΖ÷è Ïÿxœ #x‹≈ pκÍ5 ’Îû 

Ï' ©#Ïϑ ø9$# ÍοtÅzFψ$# ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) î,≈ n= ÏG ÷z$#   ) ۷-۵/ ص(  
... گردانيده، همانا اين بسيار شگفت است ] منحصر[آيا معبودها را به معبودي يگانه«

  .»ايم، اين جز دروغي برساخته نيست را در آخرين كيش نيز نشنيده] سخن[ما اين 

                                                           
در اين . ذكر كرده است» حياة القلوب«خرافي، اين ماجرا را در كتابش موسوم به » مجلسي«حتّي  -1

الح و تصحيح اين اوراق مشغولم، به كتاب مذكور دسترسي ندارم تا شماره صفحه را نيز ايĤم كه به اص
 .ذكر كنم

انک امرو تقرأ الكتاب و تعلم ونحن أميون النعلم, فأينا أهدی طريقا و أقرب  :قال ابوسفيان لكعب -2
 !!أنتم واهللا أهدی سبيال مما عليه حممد :فقال... إلی احلق, نحن أم حممد?
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مفهوم ضمني . نصرانيت است »امللة اآلخرة«برسي نوشته است منظور از چنانكه ط
 –كه آخرين كيش است  –كالم مشركين آن است كه الأقلّ اگر در آيين نصرانيت 

  .پرستي بر ما آسانتر بود داشت، قبول يگانه توحيد سابقه مي
 10ر آية اند خدا د و گفته �اند چهارم آنكه براي فريب عوام، شيطنت ديگري كرده

  :سورة طالق پيامبر را ذكر ناميده و فرموده 11و 
 ô‰s% tΑt“Ρr& ª!$# óΟä3ö‹s9Î) #[ø.ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθß™ §‘ (#θ è=÷Gtƒ ö/ä3øŠn=tã ÏM≈tƒ#u™ «!$# ;M≈oΨÉit7ãΒ ylÌ÷‚ã‹Ïj9 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# z⎯ÏΒ ÏM≈uΗ ä>—à9$# ’n< Î) Í‘θ–Ψ9$#   )۱۱-۱۰/  الطالق(  
  !!خواهند بود» الذّكر اهل«باشد، خاندان پيامبر نيز » ذكر« پس وقتي رسول خدا

اوالً وجه اعرابي اين آيه مورد مناقشه است و از آنجا كه بينه با مدعي  :گوييم مي
است، نخست بايد ثابت كنيد كه كلمة رسوالً تابع لفظ ذكراً است و معمول فعلي 

قرآن كريم بارها به قرآن و كتب آسماني ذكر اطالق شده و محذوف نيست، زيرا در 
كتاب «بارها و بارها براي كتب آسماني انزال و تنزيل استعمال شده و يك بار نفرموده 

در حالي » انبياء را براي بشر نازل كرديم«، همچنين يك بار نفرموده »را ارسال كرديم
بديهي است كه دو آية سورة . »كرديم انبياء را بعث و ارسال«كه بارها وبارها فرموده 

  .طالق نيز بايد با توجه به مطالب فوق و در نظرداشتن ساير آيات قرآن فهميده شود
توان فهميد وجهي كه بنابر  ثانياً خدا در كتابش قرائني قرار داده كه به سادگي مي

شود، با  شمرده مي» بعثنا«يا » أرسلنا«آن، كلمة رسوالً مفعول فعلي محذوف از قبيل 
آيات ديگر قرآن موافقتر و متناسبتر و به همين سبب قويترين وجه است، و بدين 

  .ترتيب ترجيح توجيهي ديگر بر اين وجه، محتاج اقامة دليل است
   :خداوند فرموده

 $uΖù=y™ö‘r& öΝà6‹Ïù Zωθß™u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝä3ø‹n=tæ $oΨÏG≈tƒ#u™   ) ۱۵۱/ البقره(  

                                                           
 .إن كيد الشيطان كان ضعيفا :اند كه خداوند فرموده ي به ياد نداشتهگوي - �
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ايم كه آيات ما را براي شما  اي از خودتان اعزام كرده شما فرستادهما در ميان «
  .»كند تالوت مي

 2قصص و آية  59سورة آل عمران و آية  164و آيات بسيار ديگر از جمله آية 
   :و همچنين فرموده. سورة جمعه
 ë=≈ tG Å2 çμ≈oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) yl Ì÷‚çG Ï9 }̈ $ ¨Ζ9$# z⎯ÏΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$#    )۱/براهیما(  
  .»مردم را از تاريكيها به سوي نور برون آوري] با آن[كتابي بر تو فرو فرستاديم تا «

   :و فرموده
 ô‰s)s9uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& 4† y›θãΒ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔Î/ ïχ r& ól Ì÷zr& y7 tΒ öθ s% š∅ ÏΒ ÏM≈ yϑ è=—à9$# ’n< Î) 

Í‘θ –Ψ9$#   ) ۵/ ابراهیم(  
قومت را از ] و به او فرموديم با آين آيات[د فرستاديم هر آينه موسي را با آيات خو«

  .»تاريكيها به سوي نور برون آور
   :و فرموده
 uθ èδ “Ï%©!$# ãΑÍi”t∴ãƒ 4’ n?tã ÿ⎯ÍνÏ‰ö7tã ¤M≈ tƒ#u™ ;M≈uΖÉi t/ /ä3y_Ì÷‚ã‹Ïj9 z⎯ÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’n<Î) 

Í‘θ –Ψ9$#   ) ۹/ احلدید(  
شن و آشكار فرو فرستاد تا شما را از اش آيات رو كه بر بنده] خدايي[اوست «

  .»تاريكيها به سوي نور برون آورد
» 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
تمام اين دو يك موجود نيستند  و به وضوح 1كند رسول و فرستادة اوست مي» تبيين«

                                                           

$! : چنانكه فرموده -1 uΖø9 t“Ρr& uρ y7ø‹s9 Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ös9 Î)    و اين قرآن را بر تونازل
شود در اين  انكه مالحظه ميچن) 44/ النحل (» كرديم تا آنچه را بر مردم نازل شده برايشان بيان كني

پيامبر نيست بلكه چيزي است كه در درجه اول بر پيامبر و در مرتبه بعدي بر مردم نازل » ذكر«آيه 
در اين صورت چگونه ممكن است خدا در سوره . كننده آن است كننده و ارائه گرديده و پيامبر بيان

 !است؟» ذكر«طالق بفرمايد كه رسول خدا همان 
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تابع » رسوالً«گوييد كه در سورة طالق لفظ  پس به چه دليل مي. 1بلكه دو موجوداند
  است؟» ذكرا«كلمة 

و مقصود از » ذكرا«پنجم آنكه حتّي اگر مغالطة شما را بپذيريم كه لفظ رسوالً تابع 
از باب  ول خدابه رس» ذكر«است در اين صورت نيز اطالق اكرم آن شخص پيامبر 

المثل به جاي آنكه  استعمال مصدر به جاي صفت به منظور مبالغه است چنانكه في
در اين مورد براي مبالغه در » عدل«كه » زيد عدل« :گوييم مي» زيد عادل جدا« :بگوييم
به كار رفته تا مخاطب دريابد كه منظور متكلّم، شدت و زيادت » عادل«معناي 
به همين ترتيب در سورة طالق نيز منظور مبالغه در مذكّربودن . است» زيد«بودن  عادل

است، پيامبر » عادل«نيست بلكه بسيار » عدل«پيامبر است يعني در واقع همچنانكه زيد 
  .است» مذكّر«نيست بلكه به راستي » ذكر«نيز 

به تنهايي و » ذكر«أنبياء برخالف سورة طالق  7نحل و  43ديگر آنكه در آيات 
گوييد كه در اين آيات نيز  يچگونه قرينه و صفتي استعمال شده، به چه دليل ميبدون ه

  منظور، پيامبر است؟
. ششم آنكه گيرم بدون دليل پذيرفتيم كه منظور از ذكر در سورة طالق، پيامبر است

حال بگوييد كه چگونه ممكن است خداوند متعال در مكّه مشركين بفرمايد اگر 
بپرسيد اما چند سال بعد در مدينه و در سورة طالق بفرمايد كه ذكر  اهلدانيد از  نمي

تا آنها دريابند كه !! است » رپيامب«كتب آسماني نيست بلكه مقصود » ذكر«منظور از 
  !!بيت پيامبر است نه پيروان كتب آسماني؟ اهل» الذّكر اهل«معناي 

اند و در مكّه اصالً  ههفتم چنانكه گفتيم هر دو سورة نحل و انبياء در مكّه نازل شد
نيز  بحث وصايت و واليت به هيچ وجه من الوجوه مطرح نبود و حضرت علي

ازدواج نكرده و نوجوان بود و كسي آن حضرت را جز به عنوان پسر عمو و يكي از 
اشتند در نتيجه مفهوم شناخت و ساير أئمه نيز وجود خارجي ند أصحاب پيامبر نمي

اي مكّيان، انبياء مرداني همسان ساير انسانها  :شد كه ينزول چنين م نآيه در زما
                                                           

 .ايم به بعد نوشته 288رجوع فرماييد به آنچه درباره تفاوت نور و سراج در صفحه همچنين  -1
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اند كه به غذا محتاج نباشند و يا  شده و آنان افرادي نبوده اند كه به ايشان وحي مي بوده

نميرند و اين پيامبر نيز استثنائي بر اين قاعده نيست، اگر اين حقيقت را باور نداريد از 
و يا از فرزندانش كه هنوز !!! شده بپرسيد پسر عموي نوجوانش كه در منزل او بزرگ

پذيرفتند، كالم پسر  كساني كه سخن پيامبر را نميآيا !!! اند بپرسيد نيافتهوالدت 
  !پذيرفتند؟ عمويش را مي

اند  افتراء بسته –عليهما السالم  –هشتم آنكه به أئمه از جمله امام باقر و امام رضا 
پيروان كتب آسماني پيش از » الذكر اهل«ر از اند اگر منظو كه آن بزرگواران فرموده

قرآن باشد و كتاب خدا مخاطبين خود را به ايشان ارجاع كرده باشد در اين صورت 
كنند و اين كاري نيست كه مورد رضاي اسالم  آنان سائلين را به دين خود دعوت مي

  !باشد
ه دعوت مردم دانند يهود برخالف نصاري تمايلي ب گوييم چنانكه اغلب مردم مي مي

به دين خود نداشته و ندارند، چنانكه سالها در عربستان زيستند ولي عربها را به كيش 
كنيم كه يهود نيز مانند نصاري مردم را به آيين  امĤ فرض مي. خويش دعوت نكردند

أم «كردند ليكن با توجه به اينكه خطاب آيه در درجة اول به مشركين  خود دعوت مي
قلّ از مشرك اشد زيرا يهوديت و نصرانيت ال است طبعاً ماية نگراني نمي )مكّه(» القري

  .بودن، بدتر نبود  كتاب خالص و بي
عالوه بر اين قرآن كه بارها از يهود و نصاري انتقاد كرده، نفرموده كه حقّ و باطل 

ه كتاب بپرسيد، تا آنان ما را به دين خود دعوت كنند بلكه در مقام محاج اهلرا از 
اند يا ملك، از  فرموده راجع به اينكه آيا پيمبران گذشته انساني مانند ساير انسانها بوده

  .شود كتاب سؤال كنيد و اين پرسش و نظاير آن، موجب گمراهي نمي اهل
يعني أئمة اثني  –بيت پيامبر  اهلنهم آنكه بر فرض پذيرفتيم حقايق دين را از 

منوط به پرسش از ايشان است، پس چرا قرآن بايد پرسيد و فهم درست دين  –عشر 
مري تا بدين حد مهم را واضح و آشكار بيان نفرموده تا هيچ ابهامي نمانَد و حجت بر 

  همه تمام شود؟
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سورة مباركة زخرف  44آية  –چنانكه گذشت  –اند  آية دوم كه با آن بازي كرده
و خدا در آيات قبل فرموده  بايد به ياد داشته باشيم كه سورة زخرف مكّي است. است

هر كه از ياد خداي رحمان غفلت ورزد بر او شياطاني برگماريم كه همنشين وي باشد 
پندارند، هدايت  دارند در حالي كه ايشان مي و اين شياطين آنان را از راه خدا بازمي

 تواني اند ليكن در عذاب أخروي شريك شياطين خواهند بود و تو اي پيامبر نمي يافته
حقّ را به حقّ ناشنوايان بشنواني و راه هدايت را به كوردالن و كساني كه آشكارا 

   :فرمايد مي 44و  43گيريم، سپس در آية  اند، نشان دهي و ما از اينان انتقام مي گمراه
 7Å¡ôϑ tG ó™ $$ sù ü“Ï% ©!$$ Î/ z©Çrρé& y7 ø‹s9Î) ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β ∩⊆⊂∪ …çμ̄ΡÎ)uρ Öø.Ï%s! 

y7 ©9 y7 ÏΒöθ s)Ï9uρ ( t∃ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ó¡è?   ) ۴۴-۴۳/ الزخرف(  
پس آنچه را كه به تو وحي شده است محكم بگير كه همانا تو بر راه راست و «

براي تو و براي قومت هر آينه ماية پند و ياد ] قرآن[استوار هدايتي و همانا اين 
  .»شد است و به زودي پرسيده و بازخواست خواهيد] خدا[

يعني در واقع عدم قبول كفّار ارتباطي به تو و خويشاوندان و قوم تو ندارد و به 
زودي از همگي دربارة قرآن باخواست خواهد شد و آنان كه ايمان نياورده و قرآن را 

اند پاداش خواهند گرفت و  اند مجازات شده و كساني كه آن را پذيرفته نپذيرفته
در آية » الذي«، كلمة 44در آية » هاء«ود مرجع ضمير ش چنانكه به وضوح مالحظه مي

يا مغرض كليني مطلب  اهلآن است اما روات جرو منظور از آن نعمت وحي و ق 43
گويند قوم تو يعني فقط امامان و حتّي مقصود از  اند و مي به اين روشني را نفهميده

  .اند ذكر در اين آيه را به معني رسول نيز دانسته
ثانياً اين دسته . است» مذكّر«سطور قبل اثبات شد كه پيامبر ذكر نيست بلكه اوالً در 

» ذكر«اند  اند با رواياتي كه كليني از قول أئمه نقل كرده كه فرموده از روايات مخالف
ثالثاً ). 122باب  10و حديث  78باب  5از جمله حديث (قرآنيم  اهلقرآن است و ما 

آيا ديگران مسؤول نيستند؟ پس چرا خدا فرموده ! اند؟ پرسيم آيا فقط أئمه مسؤول مي
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؟ در اين صورت �)6/ االعراف (اند  عالوه بر أنبياء، مخاطبين ايشان نيز همگي مسؤول
رابعاً اگر گفته شود ! ما هستيم؟» مسؤول«آيا ممكن است كه امام بفرمايد مراد از 

ال مردم دربارة حقائق ذكر، آن است كه ايشان مرجع سؤ اهلبودن  منظور از مسؤول
سورة زخرف مصدر است  43گوييم چنانكه در سطور فوق ديديم آية  مي. اند شريعت

و كامالً وابسته و مربوط به آية قبلي است و معنايي كه ادعا » فاء«به حرف عطف 
خصوصاً كه در مكّه قوم پيامبر شامل . تناسب ندارد 43ايد با سياق آيات و آية  كرده
  .شد والدت نيافته بودند، نمي اي كه أئمه

. اختالف دارند» ذكر«سرگردان است و روات او در بيان مراد از  78كليني در باب 
 پيامبر» ذكر«پرسيم تكليف ما را روشن كن كه آيا از نظر روات تو  از اين رو مي

» ذكر«گويد امام صادق فرمود  المثل در روايت چهارم باب مذكور مي است يا قرآن؟ في
به راستي ! قرآن است» ذكر«گويد امام صادق فرمود  يامبر است و در روايت پنجم ميپ

نوشته به خود بوده است  دانم آيا كليني هنگامي كه اين دو روايت را كنار هم مي نمي
دو » پيامبر«و » قرآن«؟ زيرا گمان ندارم كه عاقلي در اين مسأله ترديد كند كه 1يا خير

ر از پيامبر و پيامبر غير از قرآن است، به عبارت ديگر اگر موجوداند، يعني قرآن غي
قرآن نيست و اگر بگويد » ذكر«پيامبر است در واقع گفته » ذكر«كسي بگويد مراد از 

  2.نيست پيامبر» ذكر«قرآن است در واقع گفته » ذكر«

                                                           
پس مورد . اند همه بندگان در برابر حق مسؤول... سوره تكاثر و  8سوره إسراء و آيه  36بنا به آيه  - �

 .منحصر نيست –عليهم السالم  –سؤالبودن به أئمه 
. حاظفه است اند كه درغگو كم به يهود نگفته! ه استنقل كرد» حسين بن سعيد«هر دو روايت را  -1

 !جالب است كه مجلسي ني زهر دو روايت را صحيح شمرده است
اهل  »اهل الذكر«تحت اين عنوان كه مراد از ) به بعد 172، صفحه 9، باب 23ج (در بحار االنوار  -2

هود است يعني معلوم روايت نقل شده و در باب مذكور نيز همين اشكال مش 65بيت پيامبر است 
مراد از  44و  37، 35، 34، 33، 28، 6، 5بنا به احاديث . پيامبر است يا قرآن» ذكر«نيست كه 

 !!پيامبر است» ذكر«مراد از  64، 62، 50، 25قرآن و بنا به احاديث » ذكر«
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از مشاهير مراجع شيعه ب، مفيد است قول يك 78باب  احاديثپيش از پرداختن به 
اهللا ابوالقاسم خويي را دربارة حديث چهارم باب مذكور نقل كنيم كه دربارة  آيه يعني

اگر مقصود از  :گويد وي پس از ذكر حديث چهارم مي. مشابه نيز صادق است احاديث
] آيه[باشد، در اين صورت مخاطب  رسول خدا] سورة زخرف[در آية مباركه » ذكر«

يست؟ و چگونه ممكن است بپذيريم كه ك» لك و لقومك«در ] ك[و مراد از ضمير 
  1چنين كالمي از معصوم صادر شده است؟

است كه هر دو » حسن وشّاء«كذّاب و » معلي بن محمد«راوي آن  -1حديث  *
  .اند قبالً معرّفي شده

  .سند آن در نهايت ضعف است -2حديث  *
. است» حسن وشّاء«و » معلّي بن محمد«راوي آن مانند حديث اول  - 3حديث  *

بدانجا مراجعه . ايم بررسي كرده) به بعد 222صفحه (اين حديث را در همين كتاب 
  .شود

. ايم كالم آقاي خويي دربارة اين حديث را در سطور گذشته آورده -4حديث  *
ذكر و آية  اهلسؤال از (گويد احتماالً در اين روايت يكي از دو آية  مجلسي نيز مي
  .م افتاده و يا يكي به جاي ديگري ذكر شده استتوسط نساخ از قل) سورة زخرف

بودن را به أئمه منحصر دانسته كه اين قول با  در اين حديث مسؤول -5حديث  *
قرآن موافق نيست زيرا سورة زخرف مكّي است و در آن زمان أئمه موجود نبودند تا 

  .به عنوان مرجع سؤال به مردم معرّفي شوند
است كه فرد قابل اعتمادي » منصور بن يونس«يكي از روات آن  -6حديث  *
  .مراجعه شود 223به صفحة . ايم قبالً دربارة اين حديث سخن گفته. 2نيست

                                                           
ضمير في قوله فمن المخاطب؟ و من المراد من ال لوكان المراد بالذكر في اآلية المباركة رسول اهللا -1

معجم رجال (و كيف يمكن االلتزام بصدور مثل هذا الكالم عن المعصوم؟ » لك و قلومك«: تعالي
 ).36، ص 1الحديث و تفصيل طبقات الرواة، ابوالقاسم الخوئي، ج 

 .398رجال كشي، چاپ كربالء، ص  -2
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است كه پيش از اين معرّفي » صفوان بن يحيي«يكي از روات ان  -7حديث  *
  1.شده است

بدانجا . ايم بررسي كرده) 224صفحة (اين حديث را در همين كتاب  - 8حديث  *
  .عه شودمراج
كه معتقد به تحريف قرآن است ادعا كرده كه امام » أبونصر بزنطي« - 9حديث  *

سورة شريفة  50رضا فرموده كه جواب گفتن به سائل بر ما واجب نيست و به آية 
چنين سخني  گوييم محال است كه امام رضا مي. قصص استناد فرموده است

گوييد  بگو  اگر راست مي امبرسورة قصص فرموده اي پي 49بگويد زيرا در آية 
تر از تورات و قرآن بياوريد تا من از آن پيروي كنم، سپس در آية  كننده كتابي هدايت

پاسخ ندادند، بدان كه از اهواء و هوسهاي ] پيشنهادات را[اگر نپذيرفتند و  :فرموده 50
  .كنند و كيست گمراهتر از كسي كه از هوس خويش پيروي كند خود پيروي مي

قلّ يك بار به او جواب گفته شود اما اين سخن در مورد كسي درست است كه الا
او از هواي نفس خويش پيروي كند و جواب را نپذيرد، ليكن كسي را كه به او جواب 

به همين سبب خداوند عليم . توان مورد سرزنش و نكوهش قرار داد گفته نشود، نمي
با اين حال انبياء را فرستاد وحقّ را به آنها اعالم  ئ  ابا اينكه از سرائر كفار آگاه بود ام

  :فرمود، آنگاه پس از اينكه بر آنان اتمام حجت شد و عمالً حقّ را نپذيرفتند فرمود
 βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. í™!#uθ y™ óΟÎγ øŠn= tæ öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u™ ÷Πr& öΝs9 öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ 

  )۶/ البقره (  
  .»آورند ندهي، ايمان نمي دهي يا بيم يكسان است كه ايشان را بيمكفرورزان را «

                                                           
 .كتاب حاضر 266صفحه . ك. ر -1
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  ةباب أن من وصفه اهللا تعالی فی کتابه بالعلم هم األئّم -۷۹

. اين باب داراي دو حديث است كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است
 حسين«اما مجلسي حديث نخست را مجهول و حديث دوم را كه يكي از روات آن 

  !غالي است، صحيح شمرده است» بن سعيد
حديث اول را عبدالمؤمن بن القاسم األنصاري روايت كرده كه از حديث سوم باب 

شود برخالف شيعه، جبري مسلك بوده است و به دروغ عقيدة جبر را به  معلوم مي 52
تعجب است كه كليني حتّي از نقل مرويات افراد ! نسبت داده است امام صادق

ناقل ديگر اين روايت عبداهللا بن مغيره نام دارد كه فردي ! تري نيز ابايي نداردمف
از غاله واقفي مذهب بوده كه » كشّي«مجهول است و اگر او را مجهول ندانيم به قول 

. 1داند و از ضمير انسان باخبر است بعداً ادعاي تشيع كرده و معتقد است امام غيب مي
حاضر قول شيخ طبرسي را دربارة كسي كه به  كتاب 105ما قبالً در صفحة 

  .ايم بودن پيغمبر و امام معتقد باشد، آورده الغيب عالم
   :فرمايد قرآن مي
 ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑn=ôètƒ 3 $yϑ̄ΡÎ) ã©.x‹tGtƒ (#θä9'ρé& É=≈t7ø9F{$# 

  )۹/ الزمر (  
كه متذكّر  نا دانند برابرند؟ همانا خردمند ميبا آنان كه ندانند  آيا كساني كه مي«

  .»شوند مي
در هر دو حديث اين باب به حضرت باقرالعلوم اام اند كه فرموده  افتراء بسته

شيعيان ما » اولوااللباب«منان ما و شد» دانند آنان كه نمي«ماييم و » دانند كساني كه مي«
ه ثابت كند در قرآن هر جا كسي به علم متّصف كليني با اين دو حديث خواست! هستند

  !!باشند شده، مراد أئمه مي

                                                           
 .495رجال كشّي، ص  -1
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زيرا أوالً سورة زمر در مكّه نازل . اما اين ادعا مخالف قرآن و توهين به أئمه است
ثانياً خدا . شده و در آن وقت أئمه نبودند تا خدا از ايشان به صفت علم ياد كند

و در نتيجه عالم دانسته است از جمله در » معلم«اند  ودهبسياري از كساني را كه امام نب
» عالم«اسرائيل را  كتاب و بني اهلعالوه بر اين بعضي از . سورة بقره 239و  151آية 

و حتّي برخي از ) 197، الشعراء 162/ ، النساء 66و  19/ ال عمران (محسوب نموده 
   :همنكرين را عالم به برخي از آيات الهي شمرده و فرمود

 #sŒÎ)uρ zΝÎ= tæ ô⎯ÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ $ º↔ø‹x© $ yδ x‹sƒªB$# #·ρ â“ èδ   ) ۹/ اجلاثیه(  
  .»گيرد و چون از آيات ما چيزي بداند، آن را به استهزاء مي«

» يابند مثالهاي ما را جز علماء درنمي« :هاي مكي فرموده و هچنين در سوره
آيا در مكّه ) 28/ فاطر (» دارندفقط علماء از خدا خشيت  :و فرموده) 43/ العنكبوت (

شناخت هيچكس جز  و در زماني كه أئمه والدت نيافته بودند و كسي آنها را نمي
يافت و كسي از خداي متعال خشيت  مثالهاي خدا را در نمي پيامبر و علي

  ! نداشت؟
  .مالحظه فرماييد كه در قرآن صفت علم منحصر به أئمه نيست

گوييم در اين  مي! شيعيان ما هستند »أولوااأللباب«ه كه در اين دو حديث ادعا شد
اند؟  »شبه مردم«شيعيان ما  :فرموده صورت چرا كليني روايت كرده كه امام حسين

  ١).اشباه الناس(
 21و  18در آيات  –كه در مكّه نازل شده  –ديگر آنكه خدا در همين سورة زمر 

ش را پيروي شنوند و بهترين را مي كه هر سخنيكساني هستند  أولواأللباب :فرموده
اند و سپس زرد و  كنند و بارش باران و رويش گياهان گوناگون كه مدتي شاداب مي

آيا فقط شيعيان اين صفات را دارند؟ آيا در زمان . شوند ماية تذكّر آنهاست خشك مي
خت؟ شنا كه خدا اين آيات را نازل فرموده، اصالً شيعه وجود داشت و كسي آنها را مي

اند؟ خداوند  نيز شيعيان بوده» غافر«سورة مكي  54در آية  »األلباب أولوا«آيا منظور از 
                                                           

 .ايم كتاب حاضر آورده 293روضه كافي است كه ما آن را در صفحه  339ث روايت مذكور حدي -1
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فرموده كساني كه در خلقت آسمان و زمين و ) به بعد 190اية (در سورة آل عمران 
يا از نظر روات كليني آ. هستند» أولوا األلباب«كنند  آمد و شد شب و روز انديشه مي

آيا ممكن است امام چنين ! انديشد؟ آفرينش آسمان و زمين نميكسي جز شيعيان در 
  !سخني بگويد؟

   األئّمةباب أن الّراسخین فی العلم هم  -۸۰

در اين باب كليني سه روايت آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك از آنها را نپذيرفته و 
مجلسي دربارة حديث اول سكوت كرده و دو . نياورده است» صحيح الكافي«در 
  .ديث بعدي را ضعيف شمرده استح

ابراهيم بن «غالي نقل كرده و حديث دوم از » حسين بن سعيد«حديث اول را 
نيز از مطعون است و بسياري از » عبداهللا بن حماد«. 1شناسيم است كه او را مي» اسحاق
حديث سوم در نهايت ضعف است و روات اول تا . ش وضع خوبي ندارداحاديث

شوند كه در  ز جاعلين حديث و ضعفاء و كذّابين محسوب ميچهارم آن همگي ا
  .اند صفات پيشين معرّفي شده

الراسخون فی (» راسخان در دانش«در اين باب ادعا شده كه امام فرموده مراد از 
از آنجا كه اين آيه، براي فريب عوام، بسيار مورد !! ماييم» آل عمران«در سورة  )العلم

ايم، به  گفته» تابشي از قرآن«لذا مشابه آنچه در مقدمة تفسير . گيرد سوءاستفاده قرار مي
  .إن شاء اهللا تعالی .رسانيم كه اميد است براي بيداري مردم مفيد افتد عرض مي

) 1/ هود (بدان كه قرآن كريم به يك اعتبار تمام آيات خود را محكم گفته است 
ه و صحيح المعاني است يعني كتابي كه آياتش براساس حكمت وعلم كامل نازل شد

و در آن هيچ نقص و ترديدي راه ندارد و ماية هدايت بشر است، اما به اعتباري ديگر 
يعني كتابي كه تمام آيات آن به ) 23/ الزّمر (تمام آيات خود را متشابه گفته است 

                                                           
 .معرفي شده است 80وي در صفحه  -1
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لحاظ استحكام و درستي، همĤهنگ و متشابه و متناظر و متناسب و مكمل و مؤيد 
  .وده و اختالف و تناقض ندارنديكديگر ب

در سورة آل عمران نيز به اعتباري ديگر برخي از آيات محكم و برخي ديگر 
آياتي را گويند كه عالوه بر معني و » محكمات«بدين اعتبار، . اند متشابه محسوب شده

منطوق و مفهوم و داللت، نتايج و جزئيات و كيفيات آن واضح و روشن است، اما 
غالباً آياتي مربوط به عوالم ديگر و جهان غيب و عالم ملكوت و امور » متشابهات«

، معاني و داللت آنها روشن »محكم«مربوط به آيندة جهان است كه گرچه مانند آيات 
و كامالً مفهوم است ولي مصداق خارجي و نحوة دقيق تحقّق و كيفيت و جزئيات و 

ة دانش بشر خارج است و نسبت به آن، دهندة آنها از حيط علّت وقوع و اجزاء تشكيل
امكان حصول علم تفصيلي و روشن و متمايز و جزء به جزء را ندارد و فقط خداست 

  .داند كه تأويل و نحوة دقيق و ظهور آنها را مي
مخفي نماند كه در مورد معناي محكم و متشابه و تمايز آنها از يكديگر، اقوال 

انيم نظر خود قرآن چيست و پروردگار جهان، چه اما بهتر است بد. 1ندا بسيار گفته
ما  همان مميز إلهي براي. قرار داده است» متشابه«از » محكم«چيزي را مميز و فارق 

ل آن را تأوي«را چنين بيان كرده كه » محكم«از » متشابه«قرآن كريم مميز . كافي است
آيه كه وجود خارجي آن  پس هر ,»ما يعلم تأويله إال اهللا«داند  جز خدا نمي] حدي[

كامالً معلوم نباشد و نحوة دقيق تحقّق آن را كسي جز خداوند علّام، نداند، متشابه 
  .اند گرچه اينگونه آيات نيز به لحاظ معني و مفهوم، واضح. است

سورة آل عمران و ترجمة آن را بياوريم الزم است دربارة لفظ  7قبل از آنكه آية 
» متشابه«سورة يوسف، به خوبي مقصود از  4به نظر ما آية . نيمتأويل نيز مسائلي را بدا

  . سازد را آشكار مي» تأويل«و 

                                                           
 ).20و  19فصل (» تابشي از قرآن«براي اطّالع از اين اقوال رجوع كنيد به مقدمه تفسير  -1
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 øŒÎ) tΑ$ s% ß#ß™θ ãƒ Ïμ‹Î/L{ ÏM t/r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) àM÷ƒ r&u‘ y‰tnr& u|³tã $ Y6 x.öθ x. }§ôϑ¤±9$#uρ tyϑs)ø9$#uρ 

öΝåκçJ ÷ƒ r&u‘ ’ Í< š⎥⎪Ï‰Éf≈ y™   ) ۴/ یوسف(  
يازده ستاره و مهر و ماه را ] در رؤيا[در همانا من اي پ :يوسف به پدرش گفت«

  .»سجده كردند] كرنش و[ديدم كه برايم 
 و پدرش يه را نه تنها حضرت يوسفاست كه معنا و مفهوم اين آ بديهي

فهمد و حتّي اين را هم اجماالً  ابهام مي فهميدند بلكه هركس ديگر نيز بشنود، بي
اما . راي بيننده دارد و خيري در انتظار اوستفهمد كه اين رؤيا نتيجة خوبي ب مي

دانست و علم تفصيلي به آن  كيفيت و نحوة وقوع خارجي و تأويل آن را كسي نمي
زعيم مصر شد و برادران و پدر و  نداشت تا اينكه سالها بعد، حضرت يوسف

نگام مادرش به مصر آمده و در برابر او كرنش و به برتري او اعتراف كردند ودر اين ه
   :علوم شد و در اين زمان حضرت يوسف گفتممفاد آيه بر همگان 

 ÏMt/r'̄≈ tƒ #x‹≈ yδ ã≅ƒÍρ ù's? }‘≈ tƒ ö™â‘ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s%   ) ۱۰۰/ یوسف(  
  .»رؤياي پيشين من است] و تحقّق[اي پدر اين تأويل «

اند و قيامت را از  همچنين خداوند به كساني كه در اين دنيا به لهو و لعب مشغول
  :برند، فرموده ميياد 
 ö≅ yδ tβρ ãÝàΖtƒ ω Î) …ã& s#ƒ Íρ ù's? 4 tΠöθ tƒ ’ÎAù'tƒ …ã&é#ƒ Íρ ù's? ãΑθà)tƒ š⎥⎪Ï%©!$# çνθÝ¡nΣ ⎯ÏΒ ã≅ö7s% ô‰s% 

ôNu™!% ỳ ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ysø9$$ Î/   ) ۵۳/ األعراف(  
و رستاخيز [آيا جز تحقّق و تأويل آن را انتظار دارند؟ روزي كه تأويل آن بيايد «
به راستي كه  :كساني كه از پيش آن را از ياد برده بودند، خواهند گفت] رپاشودب

  .»فرستادگان پروردگارمان به حقّ آمدند
   :و فرموده
 ö≅t/ (#θç/¤‹x. $yϑÎ/ óΟs9 (#θäÜŠÏtä† ⎯ÏμÏϑù=ÏèÎ/ $£ϑs9uρ öΝÍκÌEù'tƒ …ã&é#ƒÍρù's? 4   ) ۳۹/ یونس(  
آن نيامده، ] و تحقّق[ارند و هنوز تأويل ند] كافي[بلكه چيزي را كه بدان دانش «

  .»دروغ شمردند
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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» آيد نمي«

   :ار دهيم كه فرمودهسورة آل عمران را مورد تأمل و تدبر قر 7توانيم آية  اينك مي
 θèδ ü“Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çμ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ ìM≈ yϑ s3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ãyzé&uρ 

×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $̈Β r'sù t⎦⎪Ï% ©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tμ t7≈ t±s? çμ ÷ΖÏΒ u™!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9 $# 

u™!$ tó ÏG ö/$#uρ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ 

⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3   ) ۷/ آل عمران(  
اند  برخي از آيات آن محكم. كه اين كتاب را بر تو فرو فرستاديم] خدايي[اوست «

اما آنان كه در دلهايشان . اند اند و برخي ديگر متشابه ابكت] ساساو [صل اكه آنها 
جويي نموده و   گرايش به باطل هست براي فتنه جويي آنچه را كه متشابه است پي

داند مگر خدا و راسخان  كنند در حالي كه تأويل آن را نمي تأويل آن را جستجو مي
ايمان آورديم، تمام ] شابهبه همة آن، چه محكم، چه مت[گويند ما  ثابتان در دانش مي

  .»آن از نزد پروردگار ماست
آيات «معني . مشهود است» تقابل«شود در اين آيه صنعت  چنانكه مالحظه مي

در مقابل  )الذين فی قلوهبم زيغ(» گرايان باطل«و » آيات متشابه«د رمقابل » محكم
يم كه مقصود از اين بايد بدان. اند قرار گرفته) الراسخون فی العلم(» راسخان در دانش«

  تقسيم چيست؟
يات قرآن تماماً واضح الدالله و فصيح المعاني آاز گفتار پيشين معلوم شد كه چون 

اند و چون در سالمت و زيبايي و صحت و »محكم«باشند، بدين اعتبار همه  مي
پس . اند »متشابه«باشند، بدين اعتبار همه  بودن تماماً به يكديگر شبيه مي  حكيمانه

   :مقصود از اين تقابل آن است كه آيات قرآن براي مخاطب بر دو نوع است
دهند و اكثر آيات إلهي از  ساس قرآن را تشكيل مياصل و اكه » محكم«آيات  - 1

شوند و هم واضح و قطعي هستند و از  اين آيات هم كامل فهميده مي. اين نوع است
تعبير  پرتو اين آيات فهميده وشوند و ساير آيات بايد در  مباني اسالم شمرده مي
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قرآن شريف يك  :سورة آل عمران گفته است 7زذيل آية ني» الميزان«مؤلّف . شوند
باشد، آن متشابهاتي كه  بوده و قسمت ديگر متشابهات مي» محكمات«دسته از آياتش 

و همچنين . گردد شان رفع شده و مراد از آنها معلوم مي تشابه» محكمات«با رجوع به 
توصيف كرده براي آن است كه » الكتاب أم«در آية شريفه كه محكمات را به  :ويدگ مي

باشند پس بعض از كتاب  مي» متشاهبات«اين دسته از آيات مرجع آيات ديگر يعني
  .كند رجوع مي )حمكامت(به پارة ديگر از آن ) متشابهات(

قوع و تحقّق نوع مقابل آن، شماري از آيات است كه كيفيت و كميت و نحوة و - 2
بوده و » محكمات«ليكن به هر حال تابع . آن در خارج، بر كسي جز خدا معلوم نيست

اما اين نه بدان معنا است كه مفهوم و داللت آنها . شوند هاي آن محسوب مي شاخه
  .توان آن را فهميد و يا ترجمه كرد كامالً مجهول و غيرقابل درك است و مثالً نمي

   :اند ان آيات إلهي نيز در اين آيه به دو دسته تقسيم شدهبندگان خدا و مخاطب
كنند و در  كساني كه كژي و انحراف از حقّ دارند و از اهواء خويش پيروي مي - 1

  .كنند اي به انحراف از دين ميل مي دلشان ميل به باطل هست و به كوچكترين بهانه
داده و در برابر حقّ كساني كه ايمان دارند و نسبت به حقائق انصاف به خرج  - 2

قدم و استحكام دارند  كنند و در ايمان ثبات جويي نمي اند و بهانه به راستي تسليم شده
و اگر مطلبي جزئي و فرعي بر اينان كامالً روشن و جزء به جزء معلوم نباشد، اصول 

 دهند و چون مسلّمات اند، از كف نمي ناپذير ايمان را كه دريافته مسلّم و محكم و خلل
اند كه  اند، در نتيجه علم اجمالي يافته و محكمات و اصل و اساس اسالم را فهميده

گرچه علم تفصيلي و جزء به جزء به آنها  –اند  مور جزئي و متشابه نيز حقّ و صحيحا
هاي قطعي خويش را كنار  هاي خود، دانسته به عبارت ديگر به بهانة نادانسته –ندارند 

  .گذارند نمي
د به قول مفسدر » مصطفي حسيني طباطبائي«ر گرانقدر و برادر ارجمند جناب سي

اين آيه، سخن از كساني است كه حقّانيت و اصل و اساس قرآن و مباني اسالم را كه 
كنند و مداوم در پي تأويل و جستجوي جزئيات  كامالً واضح است، رها مي



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  542
 

بر اينان آشكار نشود همان را اند و اگر در يكي از موارد، علّت و كيفيت آن  متشابهات
صل ايمانشان خلل وارد شده و يا ادهند و در  ايماني خويش قرار مي مستمسك بي

اين گونه افراد از ! كوشند ايمان سايرين را نابجا قلمداد كرده و آنها را متزلزل سازند مي
ايمان  لاهبرعكس منطق . است  هايشان تغيير نكرده اند و بهانه صدر اسالم تاكنون بوده

كه دائماً در شؤون مختلف و متحول دنيا مصاديق و قرائن و دالئل جديد يافته و رو 
المثل از هزاران دليل و نشانه كه به وضوح وجود خدايي  في. رود به تكميل و تزايد مي

كنند و اگر در يك يا چند مورد،  ميكند، غفلت يا تغافل  عليم و حكيم را ثابت مي
متعدد و » محكمات«با اينكه نافي  –ناقصشان روشن نباشد حكمت چيزي بر عقل 

آشكار نيست و بايد آن را به محدوديت فكر و آگاهي ما در برابر حكمت عظماي 
  !دهند ايماني خويش قرار مي همان را بهانة بي –الهي واگذاريم 

چون  »راسخين در علم«و » أولوا األلباب«اما گروه دوم يعني مؤمنان و به قول قرآن 
اند و در  فهميده) طبيعت(و كتاب تكوين ) قرآن(محكمات إلهي را در كتاب تشريع 

اند و  اند، موارد جزئي و متشابه را پذيرفته شمار تقدير حكيمانة خدا را ديده موارد بي
سازد و  اگر تأويل آنها هم اينك بر آنان روشن نيست، اما اين موضوع نگرانشان نمي

پذيرند و عدم علم تفصيلي به آنها را  و در ساية آنها، مي» ماتمحك«آنها را به تبع 
گويند اين امور متشابه نيز قطعاً  دهند و مي قرار نمي» محكمات«بهانة مردود شمردن 

علل و عواملي دارد كه گرچه بر ما كامالً روشن نيست ولي قطعاً خداي عليم حكيم 
به عنوان مثال . ات ايمان داريمداند و ما به هر دو نوع آي حكمت و سبب آن را مي

دربارة آخرت براي ما اين اندازه معلوم است كه انسانها پس از مرگ محشور شده و 
هر كس بنا به استحقاقي كه در زمان حيات دنيوي خويش كسب كرده به بهشت يعني 

شود ويا به جهنم يعني جايگاه رنج و عذاب  جايگاه نعمتهاي مادي و معنوي منتقل مي
يابد ولي در عين حال هم اينك كيفيت دقيق عالم ديگر و  ي و باطني انتقال ميظاهر

بر ما معلوم نيست درست مانند خداوند ... دهندة آن و زمان ظهورش و  اجزاء تشكيل
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آيا خردمند، عدم علم به ذات . كه وجودش قطعي است اما حقيقت ذاتش مكتوم است
  !مارد؟ش إلهي را دليل انكارِ اصل وجود خدا مي

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 

فهمد و فقط  گويند قرآن متشابهات دارد و هر كس آنها را نمي دارند و مي او را بازمي
كثر ا به نظر ما حد!! نفر 14فهمند و آنها نيز منحصراند به  آن را مي »راسخون فی العلم«

عداوت با قرآن و اسالم همين است و جز شادماني يهود ونصاري أثر ديگري بر آن 
اي كه  مغرضين به بهانة اينكه قرآن متشابهات دارد، در مورد هر آيه. مترتّب نيست

يا ممكن است از متشابهات باشد و در كنند كه از متشابهات است  بخواهند ادعا مي
كنند و  نتيجه با همين خدعه امكان استناد و استدالل به قرآن را از گوينده سلب مي

اين كار غلط و اين انحراف بزرگ در ساية . داند گويند معني واقعي آيه را امام مي مي
ن و و نظاير آن رواج يافته و موجب انزواي قرآ» كافي«اينگونه روايات ضعاف 

  1.محروميت مردم از كتاب خدا شده است
اما دليل آنها عليل و كيد آنها ضعيف است، زيرا اينك كه ما آيات متشابه را تعريف 

   :گوييم اند مي ايم، براي بيداري آنان كه طالب حقيقت و تعيين كرده
علم ما ي«: داند اما نفرموده آيات را كسي جز خدا نمي» تأويل«أوالً خدا فرموده 

كنيد كه  پس چرا شما به دروغ ادعا مي» داند معناي آن را جز خدا نمي » معناه إال اهللا
دانيم تأويل آيات غير از معناي  در حالي كه مي! توان دانست؟ معني و مفهوم آن را نمي

توان آن  معناي تمام آيات قرآن روشن و براي همگان قابل فهم است و مي. آيات است
زبان ترجمه و به او تفهيم كرد، حتّي برخي از علماي حوز علمية قم را براي غيرعرب 

اند كه تمام آيات متشابه  اند،  پس عمالً اعتراف كرده اقدام به ترجمة كلّ قرآن كرده
                                                           

رشاد و هدايت به جاي آنكه در خدمت ا –به جز اندكي  –جاي تعجب و تأسف است كه علماي ما  -1
مند سازند، بيشتر به كار  مردم باشند و بكوشند مردم را هر چه بيشتر با قرآن آشنا و از آن بهره

 .اللهم إنی أعوذ بک من التعصب !اند سفسطه و مغالطه و فريب عوام مشغول
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! كردند قرآن فصيح و سليس و قابل درك است و إلّا نبايد كتاب خدا را ترجمه مي
كسي كه در آيات  :آل عمران گفته است سورة 7نيز ذيل آية » الميزان«مؤلّف تفسير 

قرآن نظر كرده و آنها را مورد دقّت قرار دهد خواهد فهميد كه حتّي براي نمونه يك 
آيه هم پيدا نخواهد كرد كه در داللت به مدلول خود كوتاهي داشته باشد و انسان را 

دة معني برد كه تمام آيات آن در افا در فهم مراد به گمراهي بيندازد بلكه پي مي
  .هيچگونه قصوري ندارند

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

ثانياً مگر آيات متشابه به زبان عربي و زبان قوم پيامبر نازل نشده و خدا بارها قرآن 
ندانسته است؟ در اين » نور«نشمرده و آن را » بينات«يات آن را آكتاب مبين و  را

ن قابل درك نباشد اما خدا چنين آصورت چگونه ممكن است معناي شماري از آيات 
كتابي را كتاب مبين و نور بشمارد و ما را در صورت عدم تدبر در آن ويا ايمان 

توان به چيزي نامفهوم ايمان آورد و يا در  يچگونه م! نياوردن به آن نكوهش فرمايد؟
  !آن تدبر كرد؟

ثالثاً اگر معناي آيات متشابه قابل درك نباشد، در اين صورت نزول آنها لغو 
بودن آيات  در حالي كه دالئل مفهوم. كند شود و يقيناً خداي عليم حكم كار لغو نمي مي

   :ر سورة قمر فرمودهمتعال مكرّراً د از آن جمله حقّ. متشابه بسيار است
 ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ tβ#u™öà)ø9$# Ìø.Ïe%#Ï9   ) ۱۷/ القمر(  
  .»آسان ساختيم] خدا[وياد كردن ] پندگرفتن[ما قرآن را براي «

اين آيات اطالق دارد و تمام قرآن را كه متشابهات جزئي از آن است، شامل 
ما مقداري از  »يرسنا بعض القرآن لقد« :فرمود اگر آيات متشابه آسان نبود، مي. شود مي

  .حال آنكه نفرموده» قرآن را آسان ساختيم
   :رابعاً خدا فرموده

 Ÿξ sùr& tβρ ã−/y‰tG tƒ šχ#u™öà)ø9$#   ) ۲۴/ حمّمد  – ۸۲/ الّنساء(  
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  .»كنند آيا در قرآن تدبر و انديشه نمي«
   :و فرموده
 ë=≈tGÏ. çμ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t≈t6ãΒ (#ÿρã−/£‰u‹Ïj9 ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$#   

  )29/ ص (  
اين كتابي مبارك است كه به سوي تو فرو فرستاديم تا در آن انديشه كنند و «

  .»خردمندان پند گيرند
پس . شود اين آيات نيز اطالق دارد و تمام قرآن از جمله متشابهات را شامل مي

  .ز تدبر و انديشه كرد و آنها را فهميدبايد در آيات متشابه ني
 شمرده نافي غيرقابل درك »نور و كتاب مبني و هدی للناس«خامساً آياتي كه قرآن را 

بودن متشابهات است زيرا اگر آيات متشابه مفهوم و قابل درك نباشد ماية هدايت  
  .مردم نخواهد بود

بودن متشابهات  نامفهوم سادساً اشكال ديگر آن است كه اگر مسلمين فريب مغالطة
معناي عدم علم به معناي را بخورند و بپندارند كه عدم علم به تأويل متشابهات به 

رحمه اهللا  –اين صورت به قول مفسر خيرخواه حاج ميرزا يوسف شعار  رآنهاست د
اند، به  بودن خدا در قيامت قائل  توان در رد كساني كه به قابل رؤيت في المثل نمي –

  آية 
 ω çμà2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Á ö/F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ÏǕ=9$# çÎ6 sƒø: $#   

  )۱۰۳/ األنعام (  
  .»يابد و او لطيف و آگاه است يابند و او ديدگان را درمي ديدگان او را در نمي«

ق و امثال آن استدالل كرد، چه آنها نيز از حربة متشابهات سوءاستفاده كرده مطاب
كنند و همين طور مذاهب مختلف، هر  مذهب دلخواه خويش آن را تعبير و توجيه مي

يك بنا به سليقة خويش معنايي را بنا به منقوالت و مقبوالت مذهبشان به آيات إلهي 
اي مواجه  حتّي اشخاصي كه آشنايي كافي با قرآن ندارند چون به آيه. دهند نسبت مي
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درنيابند آن را از متشابهات محسوب نموده و يا امكان  ول معنايش رااشوند كه در نظر 
  !كنند استدالل به آن را، از سايرين سلب مي

تأويل آيات را عالوه بر خداي  :اند مشكل ديگر آن است كه روات كليني ادعا كرده
اين . دانند نيز مي –ياد شده  »راسخون فی العلم«كه از ايشان با عنوان  –متعال، أئمه 

آمده است، » الراسخون فی العلم«را كه قبل از » واو«ن نيست مگر آنكه حرف امر ممك
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«أوالً اگر 

ما به قرآن  :گويند داند مگر خدا و راسخان در علم كه مي ات را كسي نميتأويل آي :كه
توان گفت خدا  در حالي كه نمي!!! ايمان آورديم و همة آن از نزد پروردگار ماست

خداي تعالي كه پروردگار ندارد !! گويد تمام آن از پروردگار ماست ورده و ميآايمان 
را » واو«افتضاح مواجه نشويم و در عين حال اگر بخواهيم با اين . آورد و ايمان نمي

» العلم«در اين صورت ناچاريم بدون دليل كافي، پس از كلمة . حرف عطف بگيريم
زيرا . شود را در تقدير بگيريم كه باز هم معناي مفيد و معقولي حاصل نمي» هم«ضمير 

همان حال دانند و در  تأويل متشابهات را مانند خدا مي »الراسخون فی العلم«اگر 
از نزد ] چه محكم و چه متشابه[ايم، همة آنها  گويند كه به همة آنها ايمان آورده مي

 –ت مانند وقتي كه بندگان خدا ساين اعتراف كه فضيلتي نيست، در. »پروردگار ماست
آورند ولي  ان ميدر قيامت از تأويل آيات باخبر شده و به آن ايم –ن وكافر معم از مؤا

اما آشكار است كه . شود ايشان ندارد و امتياز و فضيلت محسوب نميبر اي هيچ فائده
اين تفسير چنانكه خواهيم ديد . خواهد فضيلتي را براي گروه دوم اثبات نمايد آيه مي

  1.با تفسير أئمه از اين آيه نيز موافق نيست
                                                           

. داند ظاهر آيه شريفه علم به تأويل را مخصوص ذات أقدس إلهي مي: گويد نيز مي» الميزان«مؤلّف  -1
را واو عاطفه بگيرد و بخواهد به اين سبب راسخين در » والرّاسخون في العلم«در » واو«اگر كسي 

 .خالف ظاهري را مرتكب شده... علم را هم دانايان به تأويل كتاب محسوب دارد
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نحو  اهل است كه» أماي تفصيليه«خالف  كه در آيه موجود است بي» أما«ثانياً لفظ 
دانند حدأقل بايد مكرّر و جفت باشد كه البتّه ممكن است بنا به قرائني  به خوبي مي

در اين آيه، قبل از گروه نخست يعني . ما قطعاً مقدر استادوم ذكر نشود » ي ماأ«
خواهيم كه جاي  اينك از روات كليني مي. آمده است» أّما« »الذين فی قلوهبم زيغ«

ترديد نيست جايي نخواهند يافت مگر قبل از گروه دوم يعني . عين كنندأماي دوم را م
به لفظ جالله آشكار  »راسخون«بودن  بدين ترتيب بطالن معطوف. »الراسخون«كلمة 
  .شود مي

كنند، از  علماي نحو غالباً به هنگام بحث از أماي تفصيليه، به اين آيه اشاره مي
است  تكه از معتبرترين نحا» مغني اللبيب« صاحب كتاب مشهور» ابن هشام«جمله 

به سبب داللت » أما» «گاهي جفت و جزء دوم« :گفته است» أّمای تفصيليه«در بحث از 
اي جايگزين جزء دوم شده و به جاي آن ذكر  و گاهي جمله... شود  جزء اول ذكر نمي

أما آنان كه در  :كه صورت واقعي آن چنين است] سورة آل عمران 7آية [شود مانند  مي
جويي نموده  جويي، آنچه را كه متشابه است پي دلهايشان ميل به باطل هست براي فتنه

جويي  آورند و فتنه أما غير از ايشان به آنها ايمان مي[كنند و  و تأويل آن را جستجو مي
ر راسخان و ثابتان د«و جملة ] كنند كنند و آن ايات را به پروردگارشان واگذار مي نمي

جايگزين » همة قرآن از نزد پروردگار ماست. گويند ما به آن ايمان آورديم دانش مي
  1.الخ... گويند  فرمايد و أما راسخان در دانش مي جملة فوق گرديده و گويي آيه مي

منحصرند به پيامبر و أئمه، أما اين  »راسخون فی العلم« :گويند ثالثاً روات كليني مي
لف قرآن است، زيرا كتاب خدا، علماي يهود را كه به قرآن ايمان ادعا نيز غلط و مخا

   :ناميده و فرموده »راسخون فی العلم«مي آورند، 

                                                           
درباره آيه هفتم ) 30فصل (در كتاب مستطاب تفسير آيات مشكله ) ره(مرحوم حاج يوسف شعار -1

 .كنم عمران مطالبي بس مفيد نگاشته است كه مطالعه آن را به برادران ايماني توصيه مي سوره آل
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و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده ) يهود(كن راسخان و ثابتان در دانش از ايشان لي«

  .»آورند و آنچه پيش از تو نازل گرديده، ايمان مي
آورند، راسخ در دانش باشند، علماي  اگر علماي يهود كه به پيامبر ايمان مي

كس در علم هر . توانند به مقام رسوخ در علم واصل شوند مسلمين به طريق اولي مي
توان او را در آن دانش، راسخ ناميد و  شد و در آن تخصص و مهارت بيابد مياخود ب

توان قرآن را نسبت به اشخاص معين ميخكوب و منحصر  اين انحصاري نيست و نمي
نمود و هر جا صفت نيكو و يا صفت بدي ذكر شده، بگوييم منحصر به اشخاصي 

دهند، در واقع  ح يا قداحِ افراد مخصوصي جلوه ميكساني كه قرآن را مدا. معين است
اند و به نظر ما  اند و كتاب إلهي را از عموميت انداخته كتاب خدا را كوچك شمرده

  1.عاقل نيستند
پرسيم آيا آنان متشابهات را  نفر، مي 14رابعاً از مدعيان انحصار رسوخ در علم به 

اند، پس اينك آيات مذكور قابل فهم  يان كردهاند يا خير؟ اگر ب براي مسلمين بيان كرده
اند چرا چنين  اما اگر بيان نكرده. اند شده، فقط بايد بگوييد كه در كجا تبيين فرموده

خداوند حكيم كاري لغو كرده و آياتي نازل فرموده  –نعوذ باهللا تعالي  –اند؟ آيا  نكرده
پس فائدة اين آيات چيست !! نفر، كسي نفهمد وايشان نيز به كسي نياموزند 14كه جز 

  و چرا در كتاب هدايت، ذكر شده است؟
اما شگفتا كه . اين آيه را تفسير كرده است خامساً خوشبختانه اميرالمؤمنين

دانند در مورد اين آيه به كالم  بيت كه ظاهراً أئمه را مفسر قرآن مي اهلمدعيان حب 

                                                           
ترديد مورد قبول ماست و ما منكر نيستيم كه آن  اند،كالمش بي اگر كسي بگويد أئمه در علم راسخ -1

آن اما سخن ما در مورد حديثي است كه رسوخ در علم را به . اند 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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گاه سخن امام مطابق اهواء و متعصبين هر شود معلوم مي!! كنند آن بزرگوار اعتناء نمي
  !كنند اميالشان نباشد، از آن ياد نمي

عن اقتحام  �واعلم أن الراسخني فی العلم هم الذين أغناهم« :فرموده حضرت علي
بجملة ما جهلوا تفسريه من الغيب املحجوب, فمدح اهللا  �السدد املرضوبة دون الغيوب, اإلقرار

عجز عن تناول ما مل حييطوا به علام, و سمی تركهم التعمق فيام مل يكلفهم اعرتافهم بال –تعالی  –
اند كه اقرار  بدان كه راسخان در دانش آنان »كنهه رسوخا, فاقترص علی ذلک  البحث عن

دانند، آنان را از  نمي] كه تعبير و تفسيرش را[به آنچه از غيبهاي پوشيده، ] و ايمانشان[
نياز ساخته، و خداوند نيز اعتراف ايشان را به  ور غيبي، بيورود به درهاي فروبستة ام

اند، ستوده است وترك تعمق  ناتواني خويش از حصول آنچه بدان احاطة علمي نيافته
در [وخ و كنكاش آنان را در اموري كه به جستجويش مأمور و مكلّف نيستند، رس

البالغه، خطبة  نهج(» كنبدن اندازه بسنده ] اي پرسنده[زپس تو ني. ناميده است] علم
91.(1  

                                                           
 .است» أغني«فاعل فعل » اإلقرار« - �
 

 

آمده » صحيفه سجاديه« 42دعاي  7و  4نيز چنانكه در بند  مخفي نماند كه حضرت سجاد -1
فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته و يدين لك باعتقاد التسليم «: كند است، به خداي متعال عرض مي

و اجعلنا ممن يعترف بأنه من ... لمحكم آياته، و يفزع و إلي االقرار بمتشابهه و موضحات بيناته 
عندك حتي اليعارضنا الشك في تصديقه، واليختلجنا الزيغ عن قصد طريقه، اللهم صل علي محمد و 

و ال يلتمس الهدي في ... عتصم بحبله، و يأوي من المتشابهات إلي روز معقله آله، و اجلعنا ممن ي
كنند و با  را چنان كه شايسته است، رعايت مي) قرآن(پس ما را از كساني قرار ده كه آن = غيره 
پذيرند و با اقرار و پذيرش  آورند و دين تو را مي شدن به آيات محكم كتابت، به تو ايمان مي تسليم
و ما را از ... برند  پناه مي] كه بيانگر و روشنگر آيات ديگرند[متشابه كتابت، به آيات بينات آيات 

كساني قرار ده كه اقرار و اعتراف دارند كه آن از جانب توست تا در تصديق و بارو آن، شك و ترديد 
د و خاندانش درود پروردگارا بر محم. به ما روي نياورد و ميل باطل ما را از راه راستش بازندارد
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متذكّر شديم، روايات اين باب مخالف است با بند  93سادساً، چنانكه در صفحة 
باب اول كافي، زيرا در آنجا رسوخ در علم منحصر به أئمه نيست  12دهم حديث 

دانسته است و حتّي  »راسخون فی العلم«ولي در اين باب فقط پيامبر و أئمه را مصداق 
  !ذكر كند »راسخون فی العلم«يث سوم فراموش كرده كه پيامبر را نيز در شمار در حد

  قد أتوا العلم و أثبت فی صدورهم ةباب أنّ االئم -۸۱

حديث ذكر كرده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح  جكليني در اين باب پن
را مجهول  5را صحيح و  4را ضعيف و  3و  2و  1مجلسي حديث . ندانسته است

اين باب با قرآن كريم موافق نيست، زيرا خدا در  احاديثهيچ يك از . رده استشم
   :سورة مكّي عنكبوت فرموده

                                                                                                                                                
فرست و ما را از كساني قرار ده كه به ريسمان قرآن چنگ زنند و از متشابهات به دستاويز محكم و 

  .»جويند و هدايت را از غير آن نمي... جويند  استوارش پناه مي
 91سوره آل عمران وموافق است با خطبه  7شود اين دعا كامالً ناظر است به آيه  چنانكه مالحظه مي

اند، در بند  هج البالغه، اما به نظر ما، دكّانداران مذهبي، چون كالم امام را مطابق اهواي خويش نيافتهن
غرض و آشنا به قرآن، تباين و عدم تناسب اين  اند كه هر فرد بي دعاي مذكور، جمالتي افزوده 6و  5

ال پيامبر را خازنان كتاب إلهي  6المثل در بند  في. يابد دو بند را با بندهاي قبل و بعد، به وضوح درمي
) به بعد كتاب حاضر 396و صفحه  61و  60صفحه (ايم  شمرده كه در اين باره قبالً سخن گفته

همچنين مدعي است كه خاندان پيامبر، علم و دانش به آيات الهي را با تفسير و توضيح به ميراث 
  ... .اند و  برده

اشد كه علم به تمام آيات الهي را به ميراث برده است و از چگونه ممكن است امام از يك سو مدعي ب
سوي ديگر از خدا بخواهد كه ايمانش را مانند كساني قرار دهد كه از آيات متشابه به آيات محكم 

پذيرند و از خدا بخواهد در پذيرش آيات متشابه، كه  برند و آنها را در پرتو آيات محكم مي پناه مي
ها كامالً معلوم نيست، دچار ترديد نشود؟ چگونه ممكن است خازن و تأويل و نحوه تحقّق آن

 دار علم الهي به آيات قرآن، دچار شك و شبهه شود؟ ميراث
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  )۴۹-۴۸/ عنکبوت (  

خواندي و به دست خويش  نوشته و كتابي نمي) نزول قرآن(پيش از اين «
(= كردند، بلكه آن  باطل شك و ترديد مي اهل] كه اگر جز اين بود[نوشتي  نمي
  .»هاي كساني كه از دانش برخوردارند ، آياتي روشن و آشكار است در سينه)قرآن

 اما كليني از گروهي روات ضعيف يا غيرمعلوم الحال نقل كرده كه امام باقر و امام
اين سخن ! اند آيات قرآن فقط در سينة ماست فرموده –عليهما السالم  –صادق 

برخالف واقعيت مشهود و برخالف قرآن است، زيرا اين آيات در مكّه نازل شده و در 
هايشان باشد، بلكه منظور مؤمناني  آيات در سينه آن زمان أئمه موجود نبودند تا اين

. هايشان محفوظ بود كردند و در سينه است كه در آن زمان آيات قرآن را حفظ مي
بينيم بسياري از  اي مخصوص نازل نشده و بالعيان مي عالوه بر اين قرآن براي عده

از حفظ دارند و به دانشمندان و مفسرين به آيات قرآن كريم عالقة وافر دارند وآن را 
خالف  اخباربه راستي فائدة اين . هايشان محفوظ است اصطالح آيات الهي در سينه
  ؟خبر از قرآن جلوه دهند أئمه را بي اخباراند با اين  قرآن چيست؟ آيا قصد داشته

  ةباب فی أنّ من اصطفاه اهللا من عباده و أورثهم کتابه هم االئّم -۸۲

. شده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته استحديث ذكر  4در اين باب 
را  4را ضعيف و حديث  3و  2مجلسي دربارة حديث اول سكوت كرده و حديث 

  !صحيح شمرده است
است كه قبالً » معلي بن محمد«يكي از ضعفاء، موسوم به  3و  2و  1راوي حديث 
 –وي . است» مهورمحمد بن ج«راوي چهارم حديث أول . 1ايم او را معرّفي كرده

                                                           
 .كتاب حاضر 426و  406و  120صفحه . ك. ر -1
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كذّاب و فاسدالحديث بود و با اشعارش فسق و فجور را ترويج  –ايم  چنانكه گفته
  !كرد مي

   :خداي تعالي فرموده
 ü“Ï%©!$#uρ !$ uΖøŠym÷ρ r& y7 ø‹s9Î) z⎯ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# uθ èδ ‘,ysø9$# $ ]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ 3 ¨βÎ) ©!$# 
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šÏ9≡sŒ uθ èδ ã≅ ôÒ xø9$# çÎ7x6ø9$#   ) ۳۲-۳۱/ فاطر(  
كنندة  ايم حقّ و درست و تصديق به تو وحي كرده] مانيآس[و آنچه از كتاب «
سپس اين . همانا خداوند به بندگانش آگاه و بيناست. پيش از آن است] كتابهاي[

ايم به ميراث نهاديم كه  كتاب را براي كساني از بندگانمان كه ايشان را برگزيده
به إذن و توفيق  رو باشند و برخي برخي از ايشان بر خويش ستم كنند و بعضي ميانه

  .»حقّ، 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

   :زيرا قرآن خود فرموده. است
 öΝçGΖä. uöyz >π ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9   ) ۱۱۰/ آل عمران(  
»ايد مردمان ظهور كرده] ديگر[ايد كه براي  تشما بهترين ام«.  

 فرموده كه ما قرآن را براي» فاطر«شود خدا در سورة مكّي  چنانكه مالحظه مي
آنان  اايم ام ايم، به ميراث نهاده مردمي كه آنها را براي آخرين كتاب آسماني برگزيده

به خود ستم  نكردن به كتاب، در واقع همگي يكسان نيستند، بلكه برخي با عمل
رو هستند و البتّه فضل بزرگ الهي از آن كساني است كه  كنند و بعضي ديگر ميانه مي

  .مامت و لزوم شناخت امام ندارداآيه ربطي به مسألة و . شتابند به سوي امور خير مي
گويند امام فرموده كسي كه امام  اما روات كذّاب كليني مي - 3و  2و  1حديث  *

درحالي كه آيه دربارة . ستم كرده و مصداق ظالم به نفس است را نشناسد به خود
عالوه بر اين . كتاب خدا و التزام يا عدم التزام به آن است و ربطي به امامت ندارد
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مري اگويد ابتداء بايد خدا  كافي است كه مي 57باب  اخباراين باب مخالف  احاديث
ر كسي چيزي را نداند يا نشناسد را اعالم فرمايد سپس بر مردم است كه بپذيرند و اگ

امادر اين باب مدعي است كسي كه امام را نشناسد به خود . بر او مسؤوليتي نيست
در اين صورت . ظلم كرده درحالي كه از امامت الهيه وامام در قرآن خبري نيست

  چگونه ممكن است كسي امام معرّفي نشده را نشناسد و ظالم به نفس محسوب شود؟
نقل كرده كه مخالف  مجلسي نيز حديثي از حضرت باقرالعلوم ر اينعالوه ب

رابه كساني كه امام را نشناسند، » 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 

صالح به جاي آورد وهم كار  است كه هم عمل» ظالم به نفس«ازما كسي  :فرموده
سابق «كسي است كه متعبد مجتهد باشد و » مقتصد«ناشايسته مرتكب شود و 

هستند و هر كه از  –عليهم السالم  –حضرات علي و حسن و حسين » بالخيرات
  .خاندان پيامبر كه به توفيق إلهي شهيد شود

ق نيستند زيرا در مشكل ديگر اين باب آن است كه روايت دوم و سوم با هم مواف
گويد كساني از اوالد فاطمه كه دست به شمشير ببرند و مردم را به  حديث دوم مي

» سابق بالخيرات«اند و  دعوت كنند، از شمول اين آيه خارج] با حكومت[مخالفت 
را مشمول آيه دانسته  –عليها السالم  –وايت سوم همة اوالد فاطمه ر اما در. 1نيستند

شود به همين سبب محشّي  و أئمة زيديه را نيز شامل ميد امام حسناست كه اوال
والد فاطمه را اكافي ناگزير شده بدون ذكر دليل بگويد در حديث سوم بايد منظور از 

دست به ] با حكومت[راي دعوت مردم به مخالفت منحصر به كساني بدانيم كه ب
  !!اند، تابا حديث دوم مخالف نباشد؟ شمشير نبرده

 والد حضرت زهراامذكور امامت را به  احاديثمشكل ديگر آن است كه در 
  .نيست والد فاطمهااز  ميرامنحصر دانسته و از ياد برده كه حضرت 

                                                           
 .اند جعل كرده –رحمهم اهللا  –پيداست كه اين روايت را مخالفين و رقباي أئمه زيديه  -1
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مذكور با قرآن كريم موافق نيست زيرا قرآن از  احاديثاز اينها مهمتر آن است كه 
ر را ممكن دانسته است و به باشند و اين ام» سابق بالخيرات«همة مردم توقّع دارد كه 

   :همين سبب خطاب به مؤمنين فرموده
 (#θ à)Î7tFó™ $$ sù ÏN≡uöy‚ø9$# 4   ) ۴۸/ املائده  – ۱۴۸/ البقره(  
  .»پس به سوي كارهاي نيك بشتابيد«

بود، خداي متعال به ساير  در حالي كه اگر سبقت در خيرات به أئمه منحصر مي
  .فرمود بندگان، چنين خطاب نمي

  .ايم، بدانجا مراجعه شود بررسي كرده 290اين حديث را در صفحة  -4حديث  *

امام یدعو إلی اهللا و امام  :فی کتاب اهللا امامان ةباب أن االئّم -۸۳
  یدعو إلی الّنار

كليني در اين باب دو حديث آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته 
دوم را ضعيف همطراز موثّق شمرده اما مجلسي حديث اول را صحيح و حديث 

  .است
ايم و در اينجا تكرار  بررسي كرده 291اين حديث را در صفحة  - 1حديث  *
  .كنيم نمي

است كه توثيق نشده و افراد » طلحه بن زيد«يكي از روات آن  -2حديث  *
متن . كنند از او نقل مي» سيف بن عميره«و » 1منصور بن يونس«اي چون  فاسدالعقيده

گويد امام بر دو قسم است أئمة ايمان و أئمة كفر، مؤيد نظر ماست  ن روايت كه مياي
  .رساند كه در قرآن امامت مؤمنين منحصر به دوازده نفر نيست و مي

                                                           
 .398ا او رجوع كنيد به رجال كشّي، چاپ كربالء، صفحه براي آشنايي ب -1
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  باب أن القرآن یهدی لالمام -۸۴

اكرم    بدان كه قرآن كريم هادي تمام مؤمنين و متّقين و حتي هادي خود رسول 
 دا به او فرمودهاست، چنانكه خ:   
 ö≅è% ... Èβ Î)uρ àM ÷ƒ y‰tG ÷δ$# $ yϑ Î6 sù û©Çrθãƒ ¥’ n< Î) ú† În1u‘ 4   ) ۵۰/ سبأ(  
  .»كند بگو اگر هدايت شوم به سبب آن چيزي است كه پروردگارم به من وحي مي«

كنيم  پس هدايت همه از قرآن كريم است و هنگامي كه به كتاب خدا مراجعه مي
پيامبر، مردم را به كسي ديگر ارجاع نفرموده و مركز توجه  بينيم كه خدا جز به مي

  .شناسي و اين مطلب روشن است قرآن، 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  مجلسي حديث اول را كه متن آن واضح
  .دانسته است مجهول

آية . اند در اين روايت، طبق معمول با يكي از آيات قرآن بازي كرده -1حديث  *
   :موردنظر چنين است

 9e≅ à6Ï9uρ $ oΨù= yè y_ u’ Í<≡uθ tΒ $ £ϑ ÏΒ x8ts? Èβ#t$Î!≡uθ ø9$# šχθ ç/tø% F{$#uρ 4 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ ôNy‰ s) tã 

öΝà6ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝèδθè?$ t↔sù öΝåκz: ÅÁ tΡ   ) ۳۳/ النساء(  
با ايشان [و براي هر كس از آنچه پدر و مادر و خويشان و كساني كه دستهاي شما «

. ايم وارثاني قرار داده] از زن و مرد[اند، براي هر يك  بسته است، واگذاشته] پيمان
  .»پس سهم و نصيبشان را بدهيد

% t⎦⎪Ïمقصود از  ©!$#uρ ôNy‰s) tã öΝà6ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  كسي در قديم . ضامن جريره است
بست كه در جنگ و صلح با هم همراه و پيوسته باشند و براي  با ديگري پيمان مي

اي  اين كار دست در دست يكديگر نهاده و براي چنين عقد و پيماني، صيغه
) سورة نساء 33ذيل آية (» تابشي از قرآن«خواندند كه ما الفاظ آن را در تفسير  مي
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در صورت فقدان وراث نسبي و سببي، از  با اين عقد، هر يك از طرفين. ايم آورده
  .بردند يكيدگر ارث مي

) به بعد 286صفحة (ايم  كه پيش از اين با او آشنا شده» حسن بن محبوب«ما ا
أئمه   t⎦⎪Ï%©!$#uρ ôNy‰s)tã öΝà6ãΖ≈yϑ÷ƒr& مقصود از  :فرموده ادعا كرده كه امام رضا

  !بسته است] يشانبا ا[پيمان شما را  –عزوجل  –هستند كه خداي 
أوالً چرا خداي متعال اسامي أئمه را در قرآن نياورده و آنها را به همة  :پرسيم مي

توانست مسألة  مردم معرّفي نفرموده است؟ آيا قرآن واضحتر و رساتر از اين نمي
  امامت منصوصه را مطرح نمايد؟

ه پيمان نبسته و دست ثانياً آيه خطاب به مؤمنين معاصر پيامبر است و آنها كه با أئم
فهميدند كه مقصود قرآن چه كساني  در دست ايشان نگذاشته بودند، پس چگونه مي

  هستند؟
ثالثاً خود پيامبر و أئمه نيز مخاطب اين آيه هستند، اينك بگوييد نسبت به آن 

≈ t⎦⎪Ï%©!$#uρ ôNy‰s)tã öΝà6ãΖبزرگواران، مصداق  yϑ ÷ƒ r&  كيست؟  
» أيمان«خدا بسته است، چرا در آية شريفه به جاي آنكه لفظ  رابعاً اگر اين عقد را

  !را مفعول و منصوب قرار دهد، آن را به صورت مرفوع و فاعل آورده است؟
مجهول و راوي سوم يعني  »عالء بن سيابة«راوي نخست آن يعني  -2حديث  *

أكيل موسي بن «واقفي است و راوي دوم موسوم است به » إبراهيم بن عبدالحميد«
پرسيدم اگر  وي مدعي است كه از امام صادق! اند كه او را توثيق كرده» النميري

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

ترسد فراموش كند، كليدي با خود داشته باشد اما  مي داشته باشد و يا بر مسافري كه
در غير اين صورت نماز در چيزي كه از آهن باشد جايز نيست، زيرا آهن نجس است 

الجتوز الصالة فی شی من (!! و بشري بوده كه بر اثر گناه به آهن مسخ شده است
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ها و سوزنها و قفلها و  بنابراين تمام ماشينها و تمام كارخانه ).١احلديد فإنه نجس ممسوخ
اند و اگر سوزني همراه نمازگزار باشد  اند نجس و ناپاك كه از آهن ساخته شده... 

  !!نمازش باطل است
   :درحالي كه خداوند در قرآن فرموده

 $ uΖø9t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏμŠ Ïù Ó ù̈'t/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9uρ ª!$# ⎯tΒ …çνçÝÇΖtƒ 

…ã& s#ß™ â‘ uρ Í=ø‹tó ø9$$ Î/   ) ۲۵/ احلدید(  
و آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرو صالبتي سخت و فوائدي براي مردم هست «

  .»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  آيا ممكن است امام صادق! مايد؟نعمتهايش ذكر فر
  از ذكر اين روايت چه بوده است؟» ثقه«راستي منظور اين آقاي 

   :فرموده در آية در اينجا مدعي است كه امام صادق» موسي«آري همين جناب 
 ¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “Ï‰öκu‰ ©ÉL ¯=Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& çÅe³u; ãƒ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# tβθè=yϑ÷ètƒ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝçλm; #\ô_r& #ZÎ6 x.   ) ۹/ االسراء(  
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
در حالي كه )!! يهدي إلي االمام(كند  ام رهنمايي ميمنظور آن است كه قرآن به ام

مؤنث است وبا » التي هي«داشت مي فهميد الفاظ  اندكي عقل مي» ثقه«اگر اين آقاي 
امام تناسب ندارد و اصوالً در مكّه بحثي از امام و امامت نبود تا قرآن در سورة مكّي 

  !اسراء، مردم را به امام راهنمايي كند

                                                           
 .13حديث  400صفحه  )باب اللباس الذي تكره الصالة فيه( 3فروع كافي، ج  -1
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  ةالتی ذکرها اهللا عزوجل فی کتابه االئّم ةعمباب أن الن -۸۵

اين باب مشتمل است بر چهار حديث كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح 
تعدادي از روات اين . ندانسته و مجلسي نيز هر چهار حديث را ضعيف دانسته است

علي بن «و » محمد بن اورمه«و » محمد بن جمهور«اند، از قبيل  باب بسيار ضعيف
كه در صفحات پيشين معرّفي » عبدالرحمان بن كثير هاشمي«و » شميحسان ها

كهتوثيق نشده و » بسطام بن مره«بقيه نيز وضع خوبي ندارند از جمله . اند شده
گويي براي مردم بوده و  كه ناووسي مذهب است و كارش قصه» سعداالسكاف«

  .نيز از اوست 155قصة اول وسوم باب . شود ضعيف شمرده مي
ناميد زيرا هر چهار » معلي بن محمد«بايد باب  –ايم  چنانكه گفته –ن باب را اي

حديث دوم اين باب از قول هيچ امامي نيست و . حديث را او نقل كرده است
تعجب است كه كليني اين حديث را ! مسؤوليت روايت مذكور تماماً بر عهدة اوست

تأليف  »اآلثار الصحيحة عن الصادقني«در كتابي آورده است كه به قول خودش به عنوان 
  !!كرده است

ناووسي مذهب كه معاصر امام باقر و » سعد«معلوم نيست  -4و  -1حديث  *
نقل كرده كه از  »اصبغبن نباتة«بوده، چگونه اين حديث را از  –عليهما السالم  –صادق 
شود؟ در اين آيه حديث مدعي است كه  محسوب مي ميرالمؤمنينا اصحاب
سورة ابراهيم كه در مكّه نازل  28در آية » نعمت«فرموده مراد از  ت عليحضر

   :آية مذكور چنين است! شده، ماييم
 öΝs9r& ts? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θä9£‰t/ |Myϑ÷èÏΡ «!$# #\øä. (#θ=ymr&uρ öΝßγtΒöθs% u‘#yŠ Í‘#uθt7ø9$# ∩⊄∇∪ tΛ©⎝yγy_ 

$yγtΡöθn=óÁtƒ ( š[ø♥Î/uρ â‘#ts)ø9$# ∩⊄®∪ (#θè=yèy_uρ ¬! #YŠ#y‰Ρr& (#θ=ÅÒã‹Ïj9 ⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7y™ 3 ö≅è% 

(#θãè−Gyϑs? ¨βÎ*sù öΝà2uÅÁtΒ ’n<Î) Í‘$̈Ζ9$#   ) ۳۰- ۲۸/ ابراهیم(  
خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را به ] دين[آيا نديدي كساني را كه نعمت «

ي يگانة خدا [ و براي سراي هالكت كه دوزخ است و بد قرارگاهي است، درآوردند
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مند شويد  از راه خدا گمراه سازند بگو بهره] مردم را[همتاياني قرار دادند تا ] همتا بي
  .»است] دوزخ[كه سرانجام شما آتش 
اند و بدين سبب مستحقّ  شود، نعمتي كه آن را كفران كرده چنانكه مالحظه مي

گفته است به جاي » طبرسي«اند، نعمت توحيد است كه آنان چنانكه  جهنم شده
  .پذيرش آن، در عبادت خويش براي خدا نظاير و امثالي قرار دادند

در دوران قبل از هجرت كه خود پيامبر را قبول نداشتند، ذكر وصي و خليفة او 
فرموده نعمت مذكور در آيه ماييم،  گويد حضرت علي مي» معلّي«اما . مناسب نبود

حديث . را انكار نكرده بود يت عليدرحالي كه در مكّه كسي وصايت و وال
  .چهارم نيز همين اشكال را دارد

ايم و در اينجا تكرار  بررسي كرده 406اين حديث رادر صفحة  -2حديث  *
  .كنيم نمي

  در اين حديث آية سورة اعراف را كه  -3حديث  *
 (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$#   ) ۶۹/ األعراف(  

فرموده  ذكر كرده و مدعي است كه امام صادق» اواذكرو«است عمداً يا سهواً 
گوييم أوالً  مي!! واليت ماست» نعمتهاي خدا«سورة اعراف مراد از  74يا  69در آية 

 ثانياً سورة اعراف مكّي است وحضرت هود. كند امام هرگز آيه را غلط تالوت نمي
   :فرمايد به قوم عاد مي

 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) öΝä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ öΝä.yŠ#y—uρ ’Îû È,ù=y⇐ø9$# ZπsÜ)Át/ ( 

(#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω#u™ «!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθßsÎ= øè?   ) ۶۹/ االعراف(  
پس از قوم نوح، شما را جانشين قرار داد و شما رادر ] خدا[و به ياد آوريد كه «

ند را ياد كنيد، باشد كه رستگار افزوني داد پس نعمتهاي خداو] و تنومندي[خلقت 
  .»شويد

   :فرمايد به قوم ثمود مي و حضرت صالح
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 (#ÿρ ãà2 øŒ$#uρ øŒÎ) ö/ä3n= yè y_ u™!$ xn= äz .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 7Š$ tã öΝà2 r&§θ t/uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 

šχρ ä‹Ï‚−G s? ⎯ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγ ß™ #Y‘θ ÝÁè% tβθ çG Ås÷Ζs?uρ tΑ$ t6 Éfø9$# $ Y?θ ã‹ç/ ( (#ÿρ ãà2 øŒ$$ sù u™Iω# u™ 

«!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# š⎥⎪Ï‰Å¡øãΒ   ) ۷۴/ االعراف(  
عاد شما را جانشين قرار داد و شما را در ] قوم[پس از ] خدا[و به ياد آوريد كه «

كنيد و كوهها را براي  اين سرزمين جاي داد كه در دشتهايش كاخها اختيار مي
د كنيد و در زمين فسادكاري تراشيد پس نعمتهاي خداوند را يا ساختن مي خانه
  .»مكنيد

پس چگونه ممكن است كه در اين آيات مكّي كه هيچ سخني از واليت نيست، 
! واليت أئمه باشد؟ آيا ممكن است امام چنين كالمي فرموده باشد؟» آالء اهللا«مراد از 

همين است كه هر آيه از قرآن را كه راجع به هر  آيا به نظر كليني علوم آل محمد
  اند؟ جاعل چنين كرده اهلكس باشد، مربوط به خود بدانند يا اينكه روات ج

باب أنّ املتوّسمین الّذین ذکرهم اهللا تعالی فی کتابه هم  -۸۶
  و السبیل فیهم مقیم ةاالئّم

قاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته و آاين باب داراي پنج حديث است كه 
  .ا مجهول همطراز صحيح شمرده استر 3و  1را ضعيف 5و  2و  1مجلسي حديث 

اند درباة هالكت قوم لوط است كه خدا  اي كه در اين باب با آن بازي كرده آيه
  : فرموده

                                                           
ناگفته نماند كه مجلسي درباره حديث چهارم چيزي نگفته و هر دو سند حديث پنجم را ضعيف  -1

يف است درحالي كه حديث چهارم دو سند دانسته اما سهواً نوشته است هر دو سند حديث چهارم ضع
را آورده وآن  4متن كامل حديث  167مجلسي در باب . ندارد بلكه حديث پنجم داراي دو سند است

 !را مجهول همطراز حسن شمرده است
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 ãΝåκøEx‹s{r'sù èπysøŠ¢Á9$# t⎦⎫Ï%Îô³ãΒ ∩∠⊂∪ $oΨù=yèyfsù $pκuÎ=≈tã $yγn=Ïù$y™ $tΡösÜøΒr&uρ öΝÍκön=tã Zοu‘$y∨Ïm 

⎯ÏiΒ @≅ŠÉdfÅ™ ∩∠⊆∪ ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ t⎦⎫Ïÿ¿dœuθtGçΗø>Ïj9 ∩∠∈∪ $pκ̈ΞÎ)uρ 9≅‹Î6|¡Î6s9 AΟŠÉ)•Β ∩∠∉∪ ¨βÎ) 

’Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9   ) ۷۷- ۷۳/ احلجر(  
پس به هنگام طلوع آفتاب صدايي هولناك و كشنده ايشان را درگرفت و آنگاه آن «
لوخ و سنگ گل فروريختيم و به ك] باراني از[را زير و زبر كرديم و بر آنان ] ديار[

بر سرراهي ] نشهرآ[هاست و همانا كه  باري هشياران نشانه] ماجرا[راستي كه در اين 
است و به راستي براي مؤمنان در آن  1مورد رفت و آمد] بر جاي ماند و[است كه 

  .»نشانه و عبرت است
اهيد كرد يكي از ايد و در ابواب بعدي نيز مالحظه خو چنانكه تاكنون مالحظه كرده

اين است كه غالباً براي تطبيق آيات قرآن » كافي«اشكاالت آشكار و اساسي اكثر ابواب 
با أئمه، به آيات مكّي، استناد شده كه در آن زمان حضرت علي نوجوان بود و هيچ 

شناخت و  نمي پيامبر اصحابكس آن بزرگوار را جز به عنوان پسر عمو و يكي از 
يگر ني زوالدت نيافته بودند و مسألة وصايت و امامت به هيچ وجه مطرح طبعاً أئمة د

چون دستشان خالي بوده لذا به روي خود  احاديثنبود ولي روات كليني و جاعلين 
نياورده و بدون توجه به اين مسألة مهم، بسياري از آيات مكّي را بدون ذكر آيات قبل 

ن باب نيز مانند بسياري از ابواب كافي به همين اي!! اند و بعدشان، با أئمه تطبيق كرده
 :اند ئمه فرمودهگويند كه ا المثل در اين باب روات كليني مي في. ايراد آلوده است

  !ماييم» بين  هشياران و افراد زيرك و بافراست و باريك »متوسمين«
بين و  هشيار و باريك –عليهم السالم  –أوالً هيچ كس منكر نيست كه أئمه 

ثانياً جاي اين پرسش . اند و اثبات اين حقيقت نيازي به روايت ندارد سنج بوده كتهن
اند،  است كه چگونه آن بزرگواران كه از مظاهر عالي اخالق اسالمي وعلو طبع بوده

از  –مذكور است ... و » بصائر الدرجات«وكتب مشابه از قبيل » كافي«اندازه كه در  اين

                                                           
 .اين شهر بر كناره مسير مدينه به شام قرار داشته است -1
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اند وهر جا  در بيان اوصاف خويشتن وقت صرف كرده خود تعريف و تمجيد نمود و
در قرآن صفت خوبي يافت شود، آن را به خود اختصاص داده ويا خود را از مصاديق 

مگر قرآن كريم كتابي است كه اكثر آياتش در مدح افراد ! اند؟ آن قلمداد فرموده
در » المدينه«، كلمة 76در آية » هاء«ثالثاً مرجع ضمير مؤنث ! مخصوصي نازل شده؟

هاي شهر قوم لوط در  فرمايد هنوز ويرانه يعني در واقع آية كريمه مي. است 67آية 
كنارة راهي كه محلّ آمد و شد است، باقي مانده، در اين صورت چگونه ممكن است 

اليخرج منا « :و يا بفرمايد» و آن راه در ما برجاست »والسبيل فينا مقيم« :امام بفرمايد
هاي شهر لوط در ميان أئمه  آيا ويرانه» شود هرگز از ميان ما خارج نمي آن راه »أبدا 

در مكّه ازاين آيه چنين  داشت كه مخاطبين پيامبر عتوان توقّ چگونه مي! بوده است؟
بينيم ساير مؤمنين  معنايي را بفهمند؟ رابعاً اين تفسير مخالف واقعيت است، زيرا مي

گيرند و اين موضوع  و نظاير آن عبرت مي هاي شهر لوط نيز ازديدن ويرانه
  .انحصار به أئمه ندارد

يكي از . اين باب را معرّفي كنيم احاديثمناسبت نيست كه برخي از روات  بي
. ايشان ابوالفضل سلمه بن الخطاب البراوستاني است كه روايت دوم را نقل كرده است

اند به  اند و گفته شمردهنجاشي و غضائري و علّامة حلي وابن داود او را ضعيف 
اي از  نمونه. تكافي از اوس 165روايت باب مفتضح  رچها. شود رواياتش اعتماد نمي

، -كه توثيق نشده  –واقفي » حنّان بن سدير«مرويات او حديثي است كه از قول 
را زيارت  اي سدير آيا هر روز مرقد امام حسين« :فرمود گويد امام صادق مي
پس هر جمعه  :فرمود! وفاييد شما چه بي :درموف. فدايت شوم، خير :كني؟ گفتم مي

نه،  :كنيد؟ گفت گفتم پس هر ما زيارتش مي :نه، فرمود :كنيد؟ گفت گفتم زيارتش مي
كنيد؟  پس هر سال زيارتش مي :نه، فرمود :كنيد؟ گفتم پس هر ما زيارتش مي :فرمود
آيا ! وفاييد چه بي ام حسيناي سدير شما به ام :شايد چنين باشد، فرمود :گفتم
موي غبارآلود دارد كه  دو ميليون فرشتة ژوليده –عزوجل  –داني كه خداوند  نمي

اي سدير، چه مانعي ! ورزند زيارت كرده و سستي نمي] مرقد آن حضرت را[گريان 
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 :گفتم!! را هر جمعه پنج بار و هر روز يك بار زيارت كنيد؟ دارد كه مرقد حسين
 :يان ما و مرقد آن حضرت فرسنگهاي بسيار فاصله است، به من فرمودفدايت شوم م

ن بلند كن اات برو و به راست و چپ رو كن سپس سر به سوي آسم به پشت بام خانه
السالم عليک يا أبا عبداهللا, السالم عليک « :گويي كني و مي سپس به سمت قبر قصد مي

يارت حج تمتّع و عمره است نوشته باري تو ثواب زيارت كه ز »و رمحة اهللا و بركاته
اينگونه !! »1ام در ماه بيش از بيست بار اين كار كرده :گويد سدير مي!! خواهد شد

وقت و سرماية گرور بر سر قبرها گرد آورده و رور گروايات است كه مردم را 
سابقه  شود كه در كتاب خدا و سنّت رسول خدا هنگفتي صرف اين گونه اعمال مي

ولي متأسفانه مردم . خود چنين چيزي نفرمود اصحابآن حضرت هيچگاه به ندارد و 
باب مفتضح  92كاذيب او روايت ااز جملة . 2پندارند اين امور را از شريعت اسالم مي

   :افترا بسته است كه فرمود در آية كافي است كه به امام صادق 165
 ô⎯tΒ uρ uÚtôã r& ⎯tã “Ìò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çνãà±øtwΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 

4‘yϑ ôã r&   ) ۱۲۴/ طه(  

                                                           
فام  :ل يوم? قلت جعلت فداک ال, قالفی ك يا سدير تزور قرباحلسني :قال لی أبوعبداهللا -1

ال, قال  :فتزورونه فی كل شهر? قلت :ال, قال :فتزورونه فی كل مجعة قال قلت :قال! أجفاكم
اما علمت أن هللا ! يا سدير ما أجفاكم للحسني :قديكون ذلک, قال :فتزورونه فی كل سنة? قلت

ن و ما عليک يا سدير أن تزور ألفی ألف ملک شعث غرب يبكون و يزورون اليفرتو –عزوجل  –
جعلت فداک أن بيننا و بينه فراسخ  :فی كل مجعة مخس مرات و فی كل يوم مرة? قلت قرباحلسني

سک إلی السامء ثم انحو نحو أاصعد فوق سطحک ثم تلتفت يمنة و يرسة ثم ترفع و ر :كثريه فقال لی
تكتب لک زورة و » رمحة اهللا و بركاته السالم عليک يا أباعبداهللا, السالم عليک و« :القرب و تقول

ة :قال سدير. الزورة, حجة و عمره فروع كافي، ج . (فربام فقلت فعلت فی الشهر أكثر من عرشين مرّ
 ).8، حديث 59، ص 4

 .در اين مورد مطالعه كتاب زيارت و زيارتنامه بسيار مفيد است -2
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هر كه از ياد من روي گرداند پس زندگاني تنگ خواهد داشت و او را روز «
  .»رستاخيز كور محشور سازيم

در  و او نسبت به واليت علي! است واليت اميرالمؤمنين» ياد من«مراد از 
  :و فرمود در آية! خواهد بوددنيا كوردل و در قيامت كور چشم 

 tΑ$s% y7Ï9≡x‹x. y7÷Gs?r& $uΖçF≈tƒ#u™ $pκtJŠÅ¡uΖsù ( y7Ï9≡x‹x.uρ tΠöθu‹ø9$# 4©|¤Ψè?   ) ۱۲۶/ طه(  
آيات ما براي تو آمد و آنها را از ياد بردي و بدينسان  اين چنين :گويد] خداوند[«

  .»شوي امروز فراموش مي
فته خواهد شدهمچنان كه ائمه را رها كردي أئمه است و گ» يات ماآ«منظور از 

  :و فرمود در آية! شوي امروز در آتش جهنّم رها مي
 y7Ï9≡x‹x. uρ “Ì“ øgwΥ ô⎯tΒ t∃uó r& öΝs9uρ .⎯ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ ⎯Ïμ În/u‘ 4 Ü>#x‹yès9uρ ÍοtÅzFψ$# ‘‰x©r& 

#’ s+ö/r&uρ   ) ۱۲۷/ طه(  
ه و به آيات پروردگار ايمان نياورده كسي را كه اسراف كرد كيفر دهيم هو بدين گون«

  .»تر است تر و پاينده و البتّه عذاب آخرت سخت
مقصود آن است كه هر كس در واليت اميرالمؤمنين شرك بورزد وديگري را 

  :و در آية! شريك او سازد و أئمه را رها كند و از آثار ايشان پيروي نكند
 ⎯tΒ šχ%x. ß‰ƒÌãƒ ŷ öym ÍοtÅzFψ$# ÷ŠÌ“tΡ …çμs9 ’Îû ⎯ÏμÏOöym (   ) ۲۰/ الشوری(  
  .»هر كه كشت آخرت را خواهد، ما نيز در كشت او بيفزاييم«

آن » ما در كشت او بيفزاييم«منظور معرفت اميرالمؤمنين و أئمه است و مراد از 
  و در آية ! شود مند مي است كه او از دولت أئمه بهره

 $ tΒ uρ …çμ s9 ’Îû ÍοtÅzFψ$# ⎯ÏΒ A=ŠÅÁ ¯Ρ   ) ۲۰/ الشوری(  
  .»و در آخرت بهره و نصيبي نخواهد داشت«

  !اي نخواهد داشت مقصود آن است كه از دولت حق با امام قائم بهره
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تا چه رسد به امام بزرگوار حضرت  –خوانندة محترم آيا ممكن است هيچ عاقلي 
 بگويد كه خداوند عليم حكيم آيات ذكر شده را كه همگي مكي هستند، صادق

  نازل فرموده تا مخاطبين آنها، معاني مذكور در اين روايات را از آن دريابند؟
اند و مجلسي به ضعف آن تصريح  صحيح ندانسته» محمدباقر«اين روايت را هر دو 

  1.اعتبار شمرده است نيز آن را بي» هاشم معروف الحسني«كرده و 
كه روايت پنجم را است » محمد بن أسلم«، 86باب  احاديثيكي ديگر از روات 

چنين كسي . اند نقل كرده كه نجاشي و عالمة حلي او را غالي فاسدالحديث شمرده
  !نقل كرده كه مهمل است» ابراهيم بن أيوب«حديثش را از 

فقط ) 192ص (ايم  نقل شده كه قبالً نيز گفته» حماد بن عيسي«روايت سوم از 
دربارة حديث . دش بوده استبيست حديث از رواياتش مورد اعتماد و تأييد خو

  ,167چهارم رجوع كنيد به حديث سوم باب 

  ةو االئّم باب عرض االعمال علی النبی -۸۷

اين باب داراي شش حديث است كه آقاي بهبودي هيچ از آنها را صحيح ندانسته 
را مجهول دانسته  4را حسن موثّق و  3را ضعيف و  5و  2و  1 احاديثمجلسي . است
  .است

عم از زشتكاران و اين باب روات كليني ادعا دارند كه اعمال همة بندگان خود در ا
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 «ما چنانكه در فصل ا. خوب و بد مردم باخبراند
ايم پيغمبر و امام  ديگر اين كتاب گفتهو فصول ) كتاب حاضر 100صفحة (» قرآن

ين ا اخبار. حوال آنان آگاهيمااند كه ما از اعمال مردم باخبر و از  هيچگاه ادعا نكرده
است كه فقط خدا  باب مخالف قرآن و مخالف اقوال أئمه از جمله حضرت علي

                                                           
 .233و  232الموضوعات في اآلثار و األخبار، صفحه  -1
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يچ كس جز خدا ه »غريه والوكيل دونه �الشهيد« :را شاهد بر مردم دانسته و فرموده
). 26البالغه، نامة  نهج(» و كسي كه كار به او واگذار شود نيست] بر اعمال مردم[شاهد 

حدي از بندگانش را شاهد و ناظر اعمال ديگران قرار نداده اخداوند ستّارالعيوب 
دادن انبياء و شهداء در قيامت به معناي شاهد و ناظربودنِ ايشان بر   اما شهادت. است

م نيست بلكه آنان در محكمة رستاخيز دربارة اموري كه واقعاً شاهدش تمام اعمال مرد
دهند نه اينكه ايشان ناظر و شاهد تمام اعمال آشكار و نهان همة  اند گواهي مي بوده

آيد عالوه بر پيغمبر و امام، شهداء و صديقين و  افراد أمت خويش باشند و إلّا الزم مي
م باشند، زيرا آنان نيز در قيامت گواهي خواهند صالحين نيز شاهد و ناظر اعمال مرد

  !داد
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
از اين . ه نازل گرديده استاهلو واقعة غدير خم و حتّي قبل از ماجراي مب الوداع ةحجّ 

حال چگونه ممكن . رو اصالً مسألة امامت وامام براي مردم به هيچ وجه شناخته نبود
 –حدي شناخته نيستند اكه هنوز براي  –أيها الناس، أئمه  :است قرآن به مردم بگويد
  !شاهد عمل شما خواهد بود

و در ) كتاب حاضر 1326و  167صفحة (ايم  را قبالً بررسي كرده 6و  1 احاديث
غالي » حسين بن سعيد«حديث دوم را نيز همچون حديث اول . كنيم اينجا تكرار نمي

. ايم روايت نموده و داراي همان اشكاالتي است كه در بررسي حديث نخست گفته
» بطائني«با  نقل كرده كه در خيانت به امام كاظم» عثمان بن عيسي«حديث سوم را 

حديث چهارم به لحاظ سند مجهول و به . نيز واقفي است» ماعهس«. شريك بوده است
حديث پنجم هر چند تهمتي . لحاظ متن داراي اشكاالت حديث اول و ششم است

ألفاظ آيه را درست نقل كرده درحال كه در حديث  اام است به حضرت باقرالعلوم
ين آيه را به اند كه قراءت هم تهمت زده كافي، به امام صادق 165باب مفتضح  62

                                                           
 .ذكر شده است» شاهد«البالغه فيض االسالم  در نهج - �
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البتّه بايد به خواننده هشدار دهيم تا فريب دكّانداران !! شكل ديگري دانسته است
مذهبي و توجيهات من عندي آنها را نخورد و توجه داشته باشد كه درمورد اينگونه 

اي، به دروغ ادعا كنند كه منظور تفسير  توانند بدون هيچ دليل و قرينه روايات آنها نمي
و  – 87باب  5همچون حديث  قلّ امامازيرا در اين صورت ال. استايه بوده 

گفت مراد فالن  فرمود، سپس مي آيه را عيناً نقل مي –نظير آن  احاديثبسياري از 
» آيه«استعمال فرموده كه مرجع آن » هي«والً امام ضمير مؤنث اما در اينجا ا. است

  .برد ، و إلّا ضمير مذكّر به كار مي»تفسير«است نه 
» چنين نيست= ليس هكذا « :ثانياً گوينده كه آيه را تفسير نكرده بود تا امام بفرمايد

أما در روايت مذكور امام فرموده در آيه . بلكه فرد مذكور آيه را تالوت كرده بود
يعني امام . ما هستيم» مأمونون«است و مراد از لفظ » مأمونون«نيست بلكه » مؤمنون«

  .تفسير كرده استرا » مأمونون«لفظ 
» احمد بن مهران« 87مخفي نماند حديث مذكور را نيز همچون حديث پنجم باب 

او نيز بدون آنكه بينديشد هر دو روايت را در كتاب . براي كليني نقل كرده است
  !خويش ثبت كرده است

  علی ةعلیها والی ةباب أن الطریق التی حث علی االستقام -۸۸

و  39كافي به عنوان حديث  165كه در باب مفتضح  در اين باب دو حديث آمده
اند و مجلسي به  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو . تكرار شده است 40

  .ضعف هر دو تصريح كرده است
است كه هر چه توانسته به خدا و » يونس بن يعقوب«يكي از روات حديث اول 

. نام دارد كه از ضعفا است» مهراناحمد بن «پيامبر و امام دروغ بسته است وديگري 
روايت دوم را دوكذّاب ). 259و  131و  338ص (ايم  اين دو را قبالً معرّفي كرده

  .اند نقل كرده» محمد بن جمهور«و » معلي بن محمد«معروف يعني 
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آية مذكور و . اند سورة جن كه در مكّه نازل شده بازي كرده 16در اين باب با آية 
   :چنين است 17آية 
 Èθ©9r&uρ (#θßϑ≈s)tFó™$# ’n?tã Ïπs)ƒÌ©Ü9$# Νßγ≈oΨø‹s)ó™V{ ¹™!$̈Β $]%y‰xî ∩⊇∉∪ ÷ΛàιoΨÏGøuΖÏj9 ÏμŠÏù 4 ⎯tΒuρ 

óÚÌ÷èãƒ ⎯tã Ìø.ÏŒ ⎯ÏμÎn/u‘ çμõ3è=ó¡o„ $\/#x‹tã #Y‰yè|¹   ) ۱۷- ۱۶/ اجلن(  
را با  انشپايداري كنند، هر آينه اي] راست و استوار[بر اين راه ] جن و انس[اگر «

بيازماييم و هر كه از ياد ] نعمت[ابي فراوان سيراب سازيم تا آنان را در اين 
  .»پروردگارش روي برتابد او را به عذابي سخت درآورد

ايمان به واليت علي» الطريقه«گويند امام فرموده مراد از  روات كذّاب مي اام 
  .داست و اوصيايي كه يكي بعد از ديگري از فرزندان او هستن

ديگر آنكه چرا . در حالي كه در مكّه هيچ سخني از وصايت و خالفت در ميان نبود
استقاموا علي االيمان بعلي و « :و نفرموده  È(#θßϑ≈s)tFó™$# ’n?tã Ïπs)ƒÌ©Ü9$#  :قرآن فرموده

خدا هم تقيه كرده و طوري مطلب خود را بيان  –نعوذباهللا  –والده المعصومين؟ آيا ا
  او » محمد بن جمهور«و » يونس بن يعقوب«جز چند كذّاب از قبيل فرموده كه 

  !اند؟ مثالهما مقصود ازآيه را نفهميده

  ةو خمتلف املالئک ةالنبو ةمعدن العلم و شجر ةباب أن االئم -۸۹

هيچ يك را صحيح » محمد باقر«در اين باب سه حديث مذكور است كه هر دو 
  .را مرسل و مجهول شمرده است 3ضعيف و را  2و  1اند و مجلسي حديث  ندانسته

ساز بود و مذهب  است كه مذهب» ابوالجارود زياد بن منذر«نقال حديث اول 
او را لعن كرد و فرمود او  امام صادق. را او بنيان گذاشت) سرحوبيه(جاروديه 

  .كورباطن است
ه ما درموبنا به متن روايات اين باب امام از خود تعريف و تمجيد بسيار كرده و ف

رّ خدا و ايم و مالئكه با ما رفت و آمد دارند و ما س ايم و محلّ رسالت درخت نبوت
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والً خداي متعال ا :بايد گفت. مانت خدا و حرم بزرگتر خداييم و ما چنين و چنانيما
   :فرموده
 Ÿξ sù (#þθ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& Ç⎯yϑ Î/ #’ s+¨?$#   ) 1)۳۲/ النجم  
هر كه پرهيزكاري كرده، داناتر ] احوال[خدا به ] و نستاييد[د را پاك نشماريد خو«

  .»است
خداوند از اينكه انسان  »من تزكية املرء نفسه... هنی اهللا « :نيز فرموده حضرت علي

 :و فرموده) 28البالغه، نامة  نهج(» نهي فرموده است] و بستايد[خود را پاك شمارد 
البالغه، خطبة  نهج(مرا به مدح و تمجيد زيبا، ثناگويي نكنيد  »ناءفالتثنوا علی بجميل ث«

هنانا اهللا « :و هنگامي كه از آن حضرت خواستند كه از خود سخن بگويد فرمود) 216
  2.»خداوند ما را از خودستايي نهي فرموده است »عن التزية

احثوا فی وجوههم  إذا لقيتم املداحني« :اند كه پيامبر فرموده شيعه و سنّي روايت كرده
تا چه رسد به » 3هرگاه به ستايندگان برخورديد به صورتشان خاك بپاشيد »الرتاب

  !اينكه مؤمن خودستايي نموده و از خود تعريف و تمجيد كند
 –بينيم  كه در ابواب كافي مي –در اين صورت چگونه ممكن است ائمه اين اندازه 

  !از خود تعريف و تمجيد كنند؟

  العلم اورثه العلم، یرث بعضهم بعض ةاالئّم باب أن -۹۰

روايت آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح  1در اين باب كليني هفت
را ضعيف  4را حسن و  2را صحيح و  5و  3و  1مجلسي حديث . ندانسته است

  .سكوت كرده است 8را مرفوع شمرده و دربارة حديث  6همطراز موثّق و 

                                                           
 .كنند بالحن انتقادي ياد فرموده است مي» تزكيه نفس«نيز از كساني كه  49خدا در سوره نساء آيه  -1
 .178، ص 1الغارات ثقفي، ج  -2
 .1، حديث 132، ص 12وسائل الشيعه، ج . ك. ر »احثوا فی وجوه املداحني الرتاب«: يا فرموده -3
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نقل كرده كه حالش نامعلوم است و توثيق » يحيي الحلبي«روايت اول و سوم را 
  .نشده است

نقل كرده كه نامش مشترك است بين چند نفر خبيث و غير » حريز«روايت دوم را 
خواست ترور  يكي از ايشان داراي پيرواني بوده كه به فرمان او كساني را كه مي. آن
وي در نزاعي با پيروان . پذيرفت او را به حضور نمي حضرت صادق. كردند مي

كافي است كه  150اي از مرويات او حديث هشتم باب  نمونه. فرقة خوارج كشته شد
امام چون به دنيا آيد كف دست بر زمين گذارد و شهادتين بخواند و جنب  :گويد مي
  !!بيند شود و از پشت سر مي نمي

دت يافته، كه قبل از بعثت پيامبر وال نگارنده گويد چگونه ممكن است علي
شود براي چه همسر گرفته و  اگر امام جنب نمي! پس از تولّد شهادتين گفته باشد؟

 حضرت علي –ايم  چنانكه قبالً نيز گفته –چگونه داراي اوالد شده است؟ چرا 
اكرم ؟ چرا پيامبر 2ذي و مذي را بپرسدرت از ومقداد را فرستاد تا از پيامبر حكم طها

 بيند چرا حضرت علي از پشت سر مي مامفرمود؟ اگر ا غسل مي  ابن «مانع كار
اگر امام ! نشد؟ زيرا در اين صورت واجب بود كه مانع كار حرام وي شود» ملجم

مور است كه بول و ادهد و زمين م كشد و بول و غائط او بوي مشك مي خميازه نمي
ه به مردم بگويند ما غائط امام را فرو برد و پنهان كند، پس چرا قرآن به پيامبران فرمود

  بشري همچون شماييم؟
» كافي«گويند اگر  مطّلع نشوند وگرنه مي اخباربايد دعا كنيم كه غيرمسلمين از اين 

  !بهترين كتاب اماميه است، ساير كتب ايشان چگونه خواهد بود؟
نقل كرده كه جبري مسلك بوده و رواياتش » ابوعلي األشعري«روايت چهارم را 

فرموده نيازي به  به عنوان مثال، ادعا كرده كه امام صادق. ردوضع خوبي ندا

                                                                                                                                                
چون روايت سوم بار ديگر به عنوان روايت هفتم همين باب تكرار شده است لذا احاديث اين باب را  -1

 .هفت عدد ذكر كرديم
 .همين كتاب 41صفحه . ك. ر -2
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فرمايد كه  اي مي اي را بخواهد به فرشته دعوت مردم به تشيع نيست اگر خدا خير بنده
  1!داخل سازد] تشيع[گردنش را بگيرد و  او را خواه و ناخواه به 

ه سورة فرموده هر كه در نمازهاي يومي وي مدعي است كه امام صادق
همچنين ! 2اي بندة خدا تو از نمازگزاران نيستي :شود را نخواند به او گفته مي» توحيد«

را » توحيد«ادعا كرده هر كه پس از هر نماز واجب سورة  از قول امام صادق
بخواند، خدا خير دنيا و آخرت را براي او گرد آورد و او و پدر و مادر و خواهران و 

  3!!آمرزد برادرانش را مي
گويد امام صادق فرموده نام خدا هفتاد بار در  باطيل او آن است كه مياديگر از 

استعمال » اهللا«بار كلمة  87در حالي كه در سورة مذكور . تسنعام ذكر شده ااسورة 
بفرمايد اسم خدا در هفتاد موضع آمده  پس چگونه ممكن است امام. 4شده است

» هفتاد«توانند ادعا كنند كه منظور از عدد  ي نمياست؟ بديهي است كه دكّانداران مذهب
به كثرت و فراواني استعمال » اهللا«كثرت است زيرا رد بسياري از سور قرآن كريم اسم 

در حالي كه در اين روايت امام . نعام منحصر نيستاشده و اين خصوصيت به سورة 
نعام را داشته اسورة  نعام نام برده است و قصد بيان يكي از ويژگيهايافقط از سورة 

  .است
نسبت  اي ديگر از خرافات او حديثي است مرفوع كه آن را به رسول خدا نمونه
اي علي هر كه مرا در حياتم يا پس از  :فرمود گويد آن حضرت به علي داده و مي

مماتم و يا تو را و دو پسرت را در حيات يا پس از ممات زيارت كند، ضمانت 
ز رستاخيز از بيمها و سختيهاي قيامت برهانم و او را هم درجة كنم كه او را رو مي

                                                           
 .3، حديث 213، ص 2اصول كافي، ج  -1
 .12و  11و  10، حديث 622، ص )باب فضل القرآن( 2اصول كافي، ج  -2
 .12و  11و  10، حديث 622، ص )اب فضل القرآنب( 2اصول كافي، ج  -3
 .12و  11و  10، حديث 622، ص )باب فضل القرآن( 2اصول كافي، ج  -4
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بود و بارها به عنوان  آيا دربارة عثمان كه با جناق حضرت علي! 1خود گردانم
  دانيد؟ رفته نيز اين حديث را صادق مي خويشاوند به ديدار علي

اين كليني با نقل روايات اين باب قصد دارد كه بگويد علم أئمه ارثي است و 
 »علمنی رسول اهللا« :اميرالمؤمنين مكرّراً فرموده. مطلب برخالف عقل و شرع است

در . »ام دانش را به ارث برده » ورثت العلم« :و نفرموده» رسول خدا به من آموخت
بی أ) أخربنی(حدثنی « :اند دهها حديث أئمه از قول پدرانشان خبري نقل كرده و فرموده

 »سلسلة الذهب  «از جمله حديث . »ز نياكانش به من گفته استپدرم به نقل ا »عن آبائه
حدثنی أبی موسی بن «بالفظ  –در نيشابور بيان فرموده  گويند امام رضا كه مي -

، تمام نيز برادر امام باقر :»مسند زيد«در كتاب . نقل شده است »...جعفر 
به پيامبر  امام سجادكند و حديث را از  روايات را با نقل قول پدر از پدر ذكر مي

  .رساند مي
اند كه علم أئمه ارثي بوده، پس چرا كليني در حديث  اگر كليني و مشايخ او قائل

رفت؟ ساير علما از  به مكتبخانه مي گويد حضرت باقر كافي مي 175دوم باب 
  ).44- 43رجال كشّي، ص (اند  نيز حديث مذكور را ذكر كرده» كشّي«جمله 

صول علم يا به وحي است يا به كسب و تعلّم و چون خالف آشكار است كه ح
عالوه بر . شود پس ناگزير علم ايشان به تعلّم بوده است نيست كه به امام وحي نمي

كه كليني از قول امام » كافي« 8اين روايات اين باب مخالف است با حديث پنجم باب 
يموت العامل فيذهب (برد  يداند، با خود م نقل كرده كه عالم با مرگش آنچه مي باقر

گذارد يعني هر دانشمندي چون وفات يابد  يعني كسي علم را به ارث نمي )باميعلم
ماند مگر آنكه محفوات  شود و باقي نمي تمام محفوظات ذهني و علمي او قبض مي

ماند مگر آنكه محفوظات و معلومات خود  شود و باقي نمي ذهني و علمي او قبض مي
گويند أئمه كتاب  شد چرا مي باشد و إلّا اگر علم به ارث منتقل ميرا مكتوب كرده 

                                                           
 .2، حديث 579، ص )باب فضل الزيارات و ثوابها( 4فروع كافي، ج  -1
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بودند؟   اند كه از پدران خويش گرفته داشته... مخصوص و جامعه و جفر و مصحف و 
 گر و عوام تدبر يا حيله سواد و بي در واقع كليني و رواتش مانند شماري از صوفيان كم

اند  رسد، ادعا كرده ه فرزندش به ارث ميگويند سلسلة ارشاد از مرشد ب فريب كه مي
بود در  وانگهي علم موروثي اگر صحيح مي! رسد كه علوم امام به فرزندش به ارث مي

جز به  –گوييد كه علم  اند، پس چرا مي اين صورت اكثر أئمه فرزندان متعدد داشته
  !شود؟ به ساير فرزندانشان به ارث منتقل نمي –يك تن 

ورثوا علم النبی و مجیع االنبیاء و االوصیاء  ةمباب أن االئ -۹۱
  الذین من قبلهم

كليني در اين باب هفت روايت ثبت كرده كه همة آنها مخالف قرآن است و راويان 
آقاي بهبودي هيچ يك از هفت روايت اين باب . روند آنها از غاله و ضعفا به شمار مي

را  6و  5و  4ضعيف و  را 2را حسن و  1را صحيح ندانسته اما مجلسي حديث 
روايات اين باب . سكوت كرده است 3را مجهول دانسته و دربارة حديث  7صحيح و 

  .نيز داراي اشكاالت باب قبل است
نقل كرده كه قائل به تحريف قرآن » علي بن ابراهيم«اين حديث را  -1حديث  *
نيم كه او در دا اگر فردي را ببينيم، مي :فرموده و مدعي است كه امام رضا! است

زيرا خدا به پيامبرش . كه اين ادعا مخالف قرآن است! واقع مؤمن است يا منافق
   :فرموده
 z⎯ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# ⎯tΒ y7ç6 Éf÷è ãƒ …ã& è!öθ s% ’Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $tΒ ’Îû 

⎯Ïμ Î6 ù= s% uθ èδuρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ø9$#   ) ۲۰۴/ البقره(  
] حتّي[پسندي و او  مردم كسي هست كه سخنش را در زندگي اين جهان ميو از «

ترين  سخت] در واقع او[گيرد در حالي كه  خدا را برآنچه در دل دارد گواه مي
  .»است] حقّ[دشمن 

   :و فرموده
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 ô⎯£ϑ ÏΒ uρ /ä3s9öθ ym š∅ ÏiΒ É>#tôã F{$# tβθà)Ï≈ oΨ ãΒ ( ô⎯ÏΒ uρ È≅ ÷δr& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ( (#ρßŠttΒ ’n?tã 

É−$ xÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑ n= ÷è s? ( ß⎯øtwΥ öΝßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4   ) ۱۰۱/ التوبه(  
هالي مدينه نيز بر نفاق خو ااند و برخي از  نشينان پيرامون شما بعضي منافق باديه«

  .»شناسيم شناسي ما آنها را مي نها را نميآ] اي پيامبر[اند تو  گرفته
 :چنين مدعي است كه امام فرمودهآيا امام ممكن است خالف قرآن بگويد؟ هم

با اينكه خدا » ايم در كتاب خدا ما افراد مخصوص »نحن املخصوصون فی كتاب اهللا«
  و» هدي للناس«و » بيان للناس«يا » يا أيها الناس« :بارها در قرآن فرموده

 !$ tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9   ) ۲۸/ سبأ(  
  .»ايم مگر براي همة مردم نفرستاده) اي پيامبر(و تو را «

كاذيب آن است كه قرآن را كتابي اآيا هدف اين جاعلين از اين . »ةلالئمّ « و نفرموده
  !مخصوص يك عده، جلوه دهند و مردم را از قرآن دور كنند؟

گويد ما كساني  كند و مي اي از قرآن را به اين صورت نقل مي در اين حديث آيه
نحن الذين رشع « :ا براي ما تشريع كرده و در كتابش گفته استهستيم كه خدا دينش ر
أن أقيموا الدين يا ... رشع لكم يا آل حممد من الدين ما وصی به نوحا « :اهللا لنادينه فقال فی كتابه

آل حممد و التتفرقوا فيه و كونوا علی مجاعة كرب علی املرشكني من أرشک بوالية علی ما تدعوهم 
  !!.»ی إن اهللا يا حممد هيدی إليه من ينيبإليه من والية عل

را » شوري«اي خوانندة با انصاف مصحف شريف را باز كن و آية سيزدهم سورة 
در آن زمان حضرت . كه در مكّه نازل شده، بنگر و با آنچه در كافي آمده مقايسه كن

 هنوز ازدواج نكرده بود و مسألة وصايت و امامت به هيچ وجه مطرح نبود تا علي
. با او شريك بشمارند يا نشمارند مشركين مكّه كسي را در واليت و خالفت علي

  .»امامت«بود نه » توحيد«اصوالً اختالف پيامبر با مكّيان بر سر مسألة 
اند و نه به قيامت و إلّا اين  من اطمينان دارم كه اين كذّابين نه به خدا ايمان داشته

باب أن ( 80نگارنده به هنگام بررسي باب . بستند همه به خدا و امام دروغ نمي
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ة پرسيدم چرا اين راويان كذّاب اين قدر اصرار  از خود مي) الراسخني فی العلم هم االئمّ
اكنون فهميدم كه . قلمداد كنند» راسخون فی العلم«دارند كه منحصراً أئمه را مصداق 

بت دهند و اگر كسي اصرار آنها از آن روست كه قصد دارند هر دورغي را به قرآن نس
سؤال يا اشكال كند، دهانش را به اين بهانه ببندند كه اينها تأويل آيات است و فقط 

غفلت يا تغافل  –ايم  چنانكه در باب مذكور گفته –اما ! دانيد داند و شما نمي امام مي
 نيست، وانگهي اين مسأله »راسخون فی العلم«كرده اند كه تأويل آيات حتّي در اختيار 

توان و  ربطي به معني و ترجمة آيات ندارد و اگر كسي بخواهد با قرآن بازي كند، مي
  .واحلمدهللا. بايد او را رسوا كرد

  ارث در قرآن

در » ارث«پيش از پرداختن به روايت بعدي مفيد است مطالبي را در مورد مسألة 
و  154(ٌ فته شده البتّه در كتاب حاضر قبالً دربارة اين موضوع سخن گ. قرآن ذكر كنيم

كه » إرث«نظر از معناي فقهي  اما ناگزيريم بار ديگر يادآور شويم كه أوالً صرف) 155
سورة بقره و آيات سورة نساء مطرح است و همچنين  233در آياتي از جمله آية 

شمارد و در آنها مادة  صرف نظر از آياتي كه زمين و آسمان را از آن خداوند مي
سورة مريم و  40قصص و  58آل عمران و  180مانند آية (ده است استعمال ش» ورث«

مادة مذكور در موارد ديگر نيز به كار رفته است از آن جمله براي ...) حديد و  10
 43از جمله آية (شوند نيز همين ماده استعمال شده است  كساني كه وارد بهشت مي

نمونة ديگر استعمال ...). يم و سورة مر 63مؤمنون و  11سورة انبياء و  105اعراف و 
هاي نسل پيش از  در مواردي است كه نسلي، سرزمين و اموال و خانه» ورث«مادة 

 28احزاب و  27سورة اعراف و  137و  128مانند آية (گيرد  خود را در اختيار مي
  ...).شعراء و  59دخان و 

ايراث «ماند، تعبير  قي ميمتي بااثانياً در مواردي كه تعاليم و كتاب پيامبري در ميان 
خداست و وراث افراد » دادن به ارث«شود، يعني فاعل  استعمال مي» دادن به ارث= 
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 169مانند آية . (شوند اند نه فقط افرادي كه بنا به قوانين إرث، وارث محسوب مي أمت

  ).شوري 14غافر و  53فاطر و  32سورة اعراف و 
ارث نيز نعمت نبوت و كتاب و علوم شريعت  ثالثاً اگر وارث، پيامبر باشد طبعاً

 155نمل كه توضيح آن در صفحة  16سورة مريم و  6و  5مانند آية . (خواهد بود
به اين معني منظور باشد در اين صورت به نحو » به ارث دادن«از اين رو اگر ) گذشت

دارند، قابل نبي قلمداد شده است و اين موضوع با أئمه كه نبوت ن» وارث«غيرمستقيم 
ارث  شوند كه به معناي مذكور از پيامبر تطبيق نيست و طبعاً أئمه مدعي نمي

  .ايم برده
بردن نبوت در قرآن در موردي استعمال شده كه هم وارث   مخفي نماند كه ارث

نبي بوده و هم مورث، از اين رو اين تعبير در مورد حضرت سليمان و حضرت يحيي 
  .در مورد انبياء ديگر به كار نرفته است ااستعمال شده ام –عليهما السالم  –

حمق كه گفته است قرآن هفده هزار آيه داشته از ا» علي بن الحكم« -2حديث  *
هيچ پيامبري  :فرمود كند كه رسول خدا نقل مي 1كذّاب» عبدالرحمان بن كثير«قول 

و حضرت  در حالي كه حضرت يعقوب. درنگذشت مگر آنكه وصي داشته است
اند، وصي بدان  و بسياري از انبيائي كه فرزندانشان نيز حائز مقام نبوت بوده داود

همانا محمد  :گويد مياين حديث . اند معني كه منظور كليني و نظاير اوست، نداشته
دانند كه  يكه همه ميدر حال. خود را به ارث برده است دانش انبياء و مرسلين پيش از

   :نازل شد و خدا به آن حضرت فرموده اكرم لگي بر پيامبر قرآن در چهل سا
 $ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M}$#   ) ۵۲/ الشوری(  
  .»]دانستي را مي[چيست و نه ايمان ] آسماني[دانستي كتاب  تو نمي] اي پيامبر[«

   :و فرموده
 $tΒuρ |MΖä. (#þθã_ös? βr& #’s+ù=ãƒ šø‹s9Î) Ü=≈tGÅ6ø9$# ωÎ) Zπyϑômu‘ ⎯ÏiΒ šÎi/¢‘ ( Ÿ  

  )۸۶/ القصص (  
                                                           

 .معرفي شده است 396وي در صفحه  -1
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تو اميد نداشتي كه اين كتاب بر تو نازل شود جز اينكه رحمتي از ] اي پيامبر[«
  .»پروردگارت بود

مذكور ارث فقهي نيست » ارث«از اين رو حتّي اگر براي پيامبر ارث قائل شويم 
توان  از بررسي همين حديث گفته شد ميبلكه با توجه به آنچه در سطور فوق، قبل 

بردن پيامبر از انبياء سلف همان نبوت اوست  نفهميده كه ارث اهلدريافت كه جاعل ج
و اين ميراث خصوصاً از حضرت ختمي مرتبت به علي  ت بوده قابلكه فاقد نبو
آن به  از در نتيجه امام باقر. انتقال نيست تا بعداً به اوالد آن حضرت به ارث برسد

  .ياد نخواهد فرمود» ميراث ما=  مرياثنا«عنوان 
 :ديگر آنكه جاعل حديث نتوانسته به خوبي جعل كند زيرا در آغاز حديث گفته

همانا = إنی ورثت « :بايست بگويد در اين صورت در ميانة حديث مي »قال رسول اهللا«
نا محمد ارث برده هما= إن حممدا ورث « :در حالي كه گفته است» ام من به ارث برده

تعجب است از كساني كه مدعي علم و اجتهاداند و در اصول و فروع از كليني ! »است
  !كنند او پيروي مي اهلسواد و روات ج كم

عبداهللا بن «و » مفل بن عمر«. سند آن در نهايت ضعف است -4و  3حديث  *
زرعه بن «. 1ايم ي كردهاز ضعفايي هستند كه قبالً معرّف» سلمه بن الخطاب«و » القاسم
. اند نيز واقفي است كه علماي شيعه از آنان به عنوان سگان باران ديده ياد كرده» محمد

حديث چهارم را چنانكه گفتيم مجلسي صحيح دانسته ولي اعتراف كرده كه اگر 
باشد، حديث مذكور مجهول خواهد » ابن عبدالواحد بن المختار» «ضريس«مقصود از 

  .بود
ارث برده  از حضرت سليمان اكرم    و روايت ادعا شده كه پيامبر در اين د

ايم بطالن  با توجه به آنچه دربارة حديث دوم گفته! ايم است و ما از پيامبر ارث برده
پذيريم كه  كنيم و مي اين قول آشكار است اما در اينجا ادعاي آنها را درست فرض مي

علوم نيست چرا حضرت يحيي و حضرت م(ارث برده است  از سليمان محمد
                                                           

 .اند معرّفي شده 141صفحه  در» مفضل«و  418در صفحه » عبداهللا«و  473در صفحه » سلمه« -1
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اند تا پيامبر نيز از حضرت عيسي ارث ببرد؟ زيرا چنانكه  عيسي از سليمان ارث نبرده
ارث برده، خود  كه از سليمان اما محمد) گفتيم ارث پيامبر ارث نبوت است

چگونه ميراث اند  پيامبر بود و نبوت را به ارث گرفته است، اما أئمه كه نبوت نداشته
  !اند؟ انبياء را به ارث برده

ايم، آن علم موردنظر و كامل نيست  گويد آنچه از انبياء ارث برده ديگر آنكه امام مي
فرض !! آيد بلكه علم آن چيزي است كه روز به روز و ساعت به ساعت براي امام مي

باشد اما اين علم كنيم ميراث انبياء كه به وحي متّكي است، به أئمه به ارث رسيده  مي
رسد؟ آيا  ايد كه به أئمه نيز وحي مي شود؟ آيا شما قائل غيرموروثي چگونه حاصل مي
  !خود فهميده كه چه بافته است؟ اهلدانيد؟ آيا جاعل ج علم أئمه را از وحي باالتر مي

جز يك روايت از » كشّي«است كه به قول » ابن مسكان«راوي آن  -5حديث  *
نيز وضع خوبي ندارد و » ابوبصير«) 327رجال كشي،ص (ده است نشني امامصادق

  .قابل اعتماد نيست
راوي نخست آن . غالي روايت كرده است» حسين بن سعيد«را  -6حديث  *

اين حديث چنانكه اشاره كرديم . 1نام دارد كه قبالً معرفي شده است» عبداهللا بن سنان«
با  احاديثني به توافق يا تباين معلوم است كلي. 78مخالف است با روايات باب 

  .يكديگر توجه نداشته است
مانند حضرت  اكرمدر اين حديث مجهول ادعا شده كه نبي  -7حديث  *
كردن مردگان و مانند حضرت سليمان بر فهم نطق پرندگان قادر  بر زنده عيسي
   :گوييم قرآن فرموده مي. بود
 $ yϑ ¯ΡÎ) àM≈ tƒFψ$# y‰ΖÏã «!$# (   )۵۰/ العنکبوت  – ۱۰۹/ عام األن(  
  .»همانا آيات و معجزات نزدخداست«

   :و فرموده
 $ tΒ uρ tβ%x. @Αθ ß™ tÏ9 βr& u’ÎAù'tƒ >π tƒ$ t↔Î/ ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 3    ) ۷۸/ الغافر  – ۳۸/ الرعد(  

                                                           
 .همين كتاب 300صفحه . ك. ر -1
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  .»إذن حقّ معجزه و آيتي بياورد هيچ پيامبري را نرسد كه بي«
جزات در اختيار انبياء نيست بلكه خداوند شود، آيات و مع چنانكه مالحظه مي

فرمايد و اين  حكيم هرگاه مصلحت باشد، معجزه را در تأييد پيامبر نازل و ظاهر مي
ايم  از اين رو چنانكه قبالً نيز گفته) 35/ األنعام (مر هميشه به خواست پيامبر نيست ا
يا حضرت فهميد و  دليلي نداريم كه حضرت عيسي نطق پرندگان را مي) 98ص (

  ... .توانسته مردگان را زنده كند و هكذا موسي مي
در اين حديث افتراي ديگري به أئمه بسته شده كه مربوط است به دو آية قرآن كه 

جاعل حديث . ارتباطي به هم ندارند و محال است كه امام از اين موضوع مطّلع نباشد
!! ايم ور است ما به ارث بردهسورة نمل مذك 75گويد امام فرموده كتابي كه در آية  مي

در آية مذكور به معناي علمي إلهي و لوح » كتاب«در حالي كه پرواضح است كه لفظ 
   :چنانكه در آية قبل فرموده. محفوظ است
 ¨βÎ)uρ y7−/u‘ ãΝn= ÷è u‹s9 $ tΒ ⎯Å3è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹ $ tΒ uρ tβθãΖÎ= ÷è ãƒ   ) ۷۴/ الّنمل(  
دارد و آنچه را كه آشكار  هايشان نهان مي همانا پروردگارت آنچه را كه سينه«

  .»داند سازند، مي مي
   :سپس فرموده

 $tΒuρ ô⎯ÏΒ 7πt7Í←!%yñ ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ωÎ) ’Îû 5=≈tGÏ. A⎦⎫Î7•Β   ) ۷۵/ النمل(  
] مذكور[و هيچ چيز ناپيدا در آسمان و زمين نيست مگر آنكه در كتابي روشن «

  .»است
طبعاً . البيان معناي آيه را به همين صورت گفته است مجمع شيخ طبرسي نيز در

به همين سبب راوي . فاطر است 32در آية » كتاب«كتاب مذكور در آية باال غير از 
دانسته اگر ادامة آيه را ذكر كند، به  حديث، آية دوم را ناقص نقل كرده است زيرا مي

» عباد«بدانيم و بگوييم منظور از شود كه اگر آيه را منحصر به أئمه  وضوح معلوم مي
   :آوريم ما آية مذكور را در اينجا مي!! ية مذكور توهين به أئمه خواهد بودآأئمه هستند، 
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 §ΝèO $ uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹$# ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟÏ9$ sß ⎯Ïμ Å¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ 

Ó‰ÅÁ tFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ø9$$ Î/ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4 šÏ9≡sŒ uθ èδ ã≅ ôÒ xø9$# çÎ7x6ø9$#      
  )۳۲/ الفاطر (

مان كه برگزيده بوديم به ميراث داديم برخي  آنگاه اين كتاب را به كساني از بندگان«
روي كنند و برخي ديگر به توفيقّ  كنند و برخي ديگر ميانه از ايشان به خود ستم مي

شتابند و اين همان فضل و رحمت سترگ إلهي  خير مي] كارهاي[وي حق به س
  .»است

رو  پرسيم بگو كدام يك از أئمه ظالم به نفس و كدام يك ميانه مي اهلاز راوي ج
آيا . معلوم نيست كه چرا كليني اين روايت را در كتابش آورده است!! اند؟ بوده
  !اظهار ارادت كند؟ خواسته به امام كاظم مي

سورة فاطر به معنايي است كه در بند ثاني فصل  32در آية » ايراث«ر آنكه ديگ
توان انحصاراً أئمه را مصداق آن دانست، لذا  ايم و طبعاً نمي گفته» ارث در قرآن«

  .اند شود وبا ذكر اين حديث عرض خود را برده مقصود روات كليني حاصل نمي

نزلت من عنداهللا عندهم مجیع الکتب التی  ةباب أن االئّم -۹۲
  عزوجل و أهنم یعرفوهنا علی اختالف ألسنتها

اند و  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب دو حديث آمده كه هر دو 
  .مجلسي اولي را مجهول و دومي را ضعيف شمرده است

نبياء را به ارث امدعي است كه أئمه تورات و انجيل و كتب ساير  -1حديث  *
همانا  :گويد همچنين مي. باب قبل بيان شد احاديثبطالن اين قول در بررسي ! ندا برده

با اينكه ! دانم گذارد كه چون از او سؤال شد بگويد نمي خدا در زمين حجتي نمي
 :فرمود شد، مي حجتب بود و در پاسخ بسياري از سؤاالتي كه از او مي رسول خدا

= إن أدری «و  »ما أدری«در قرآن بارها فرموده . دانم صبر كنيد تا وحي نازل شود نمي
  .»داني نمي=  ریدالت«و  »ما يدريک« و »ما أدرک« :و خدا بارها فرموده» دانم نمي
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كليني از روايات اين باب نتيجه . سند آن در نهايت ضعف است -2حديث  *
يهوديان در حالي كه پيغمبر زبان عبراني . داند گيرد كه امام زبانهاي گوناگون مي مي

دانست و چنانكه در قرآن اشاره شده يهوديان مدينه به آن حضرت  مدينه را نمي
دانست كه از اين كالم قصد بدگويي دارند تا آنكه خدا  و او نمي »راعنا« :گفتند مي

نتوانند از اين لفظ سوءاستفاده  زكلمه را به كار نبرند و يهود ني براي آنكه مؤمنين اين
   :فرمودكنند، نهي نمود و 

 $yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#θä9θà)s? $uΖÏã≡u‘ (#θä9θè%uρ $tΡöÝàΡ$#   ) ۱۰۴/ البقره(  
  .»بگوييد انظرنا] و به جاي آن[مگوييد » راعنا«ايد  اي كساني كه ايمان آورده«

براي دعوت به اسالم، به سران كشورها  هايي كه رسول خدا همچنين نامه
نطق  اگر حضرت سليمان. ها ه زبان عربي بود نه به زبان مخاطبان نامهفرستاد، ب مي

  .دانست ربطي به ساير انبياء ندارد پرندگان را مي

و أهنم یعلمون علمه  ةا االئمباب أنه مل یجمع القرآن کله إلّ -۹۳
  کلّه

يام واپسين حيات ادانم در اين  اين باب، واجب و الزم مي احاديثپيش از بررسي 
هاي علميه  ايقي را يادآور شوم، نگارنده ساليان متمادي از عمر خويش را در حوزهحق

ذرانده و تزوير و تعصب و مغالطه و كتمان حقائق گو در محافل روحانيت و معممين 
شود كه هدايت  به اين امراض، سبب مي ءبه عقيدة من ابتال. ام از ايشان، فراوان ديده

  .نشوند
ضرور است خوانندگان حقّجو بدانند، اما علماء عالقة چنداني يكي از حقايقي كه 

عناوين «به ابراز آن ندارند و مي كوشند مردم را از توجه بدان منصرف سازند مسألة 
است كه در اين سطور اجاالً و با ذكر چند مقدمه به بيان آن » ابواب در كتب حديث

  : پردازيم مي
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كتبي كه مؤلّف صرفاً هر چه ) الف :اند دو نوع بر احاديثو  اخباربدان كه كتب  - 1
نظر از صحت و سقم آنها، همگي را به مصداق  حديث و خبر به دست آورد، صرف

كند و تحقيق و تأمل و قضاوت دربارة آنها را بر  در كتابش جمع مي» حاطب الليل«
. ثالهماگذارد از قبيل تاريخ طبري و مستدرك الوسائل نوري و ام سايرين وا مي ةعهد

  .گيرد در اينگونه كتب مؤلف مسؤوليت منقوالت خود را بر عهده نمي
و  اخبارآوري  كتبي كه مؤلف برخالف كتب نوع اول، صرفاً قصد جمع) ب

حكام شرعي ارا نداشته بلكه به منظور دريافت امور اعتقادي و استنباط  احاديث
روند و  نگونه كتب به شمار مياز اي -» كافي«از جمله  –كتب أربعه . تدوين يافته است

يكي از  يبش را به منظور اجابت خواهاايم، كليني كت چنانكه در مقدمة كتاب نيز گفته
كسي كه خواستار و جوياي علم «دوستانش تأليف كرده و آن را كافي دانسته براي 

مل با ع] بداند كه[راستگو و سنّتهاي ثابته است ] امامان[صحي از  اخباردين و عمل به 
  1.»به آنها به واجبات خدا و سنت پيامبر عمل كرده است

نكتة مهم ديگر آن است كه در قرون سالفه كه هنوز مانند عصر صفوي و پس  - 2
از آن، رسائل توضيح المسائل رواج نيافته بود، علما آراء و فتاوي و قول مختار خود 

كردند و  زيدند، اظهار ميگ كتب خويش برمي احاديثنواني كه براي هر دسته از عرا با 
غلب موارد، صرفاً انتخاب يك عنوان اعناوين ابواب در كتبِ حديثيِ نوعِ دوم در 

نيست بلكه در واقع چنانكه گفتيم بيانگر سليقه و  احاديثمناسب براي تعدادي از 
هر باب است و نتيجة استنتاج و استنباط  احاديثرأي مؤلّف و قول مختار او در مورد 

  )فتأمل! (دهد روايات باب را نشان مياو از 
الرّجال و  بدين ترتيب آشكار است چنانچه روايتي بنا به قوانين و قواعد علم - 3
نباشد، به هيچ وجه نبايد پنداشت كه روايت منظور، نزد همة » صحيح« احلديث ةدراي
يه ي كه بنا به اصول و موازين علم رجال و درااحاديثچه بسيار ! مردود است ءعلما

!! مردود و فاقد حجيت است، اما متأسفانه مورد پذيرش علماي ما قرار گرفته است
                                                           

 .8ص ) خطبة الكتاب( 1من الكافي، ج  صولاال -1
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را پذيرفته » بودن دائم ماه رمضان سي روزه«البطالن  مثالً شيخ صدوق روايات واضح
ضعيف را صريحاً قبول كرده  اخباربرخي از  »العقول ةمرآ«مجلسي نيز در !!! است
است » عبداهللا جوادي آملي«ندهاي زمان ما، موسوم به نمونة ديگر يكي از آخو! 1است

و فكرش كامال آلوده به  –كند  كه حكومت كنوني از وي حمايت و تمجيد بسيار مي –
محمد «افكار يوناني است، اين جناب، برخالف موازين علم رجال و درايه، روايات 

آنكه متأسفانه كثيري  مهمتر از همه!! شمارد را كه از ضعفاء است، مردود نمي» بن سنان
از  –در صدر آنهاست » كافي«كه  –در كتب أربعه  اخباراز علماي ما، صرف ضبط 
و شماري از علماء به منقوالت بسياري از كتب !! 2دانند قرائن اعتماد به حديث مي

ا بدين بهانة ر» ابن قولويه«كنند، به عنوان مثال روايات كامل الزيارات  روايي اعتماد مي
در حالي كه كتاب !! 3پذيرند كه وي به صحت اسانيد كتاب خود ملتزم بوده، ميسست 

» الدرايه«و يا چنانكه شهيد ثاني در كتاب  4ضعيف و خرافي است اخبارمذكور حاوي 
ضعيف عمل  اخبارفرموده، شيخ طوسي در كتب فقهي خويش به برخي از ) 30( 

  !!كرده است
اگر در زمين جز دو مرد نباشند هر «نامد كه  در واقع اگر كليني بابي را چنين مي

» ��اند بر خلقش أئمه گواهان خداي«و يا ) 64باب (» �آينه يكي از آنها امام است

                                                           
دانند كه  اهل فنّ مي... و  175باب  2و حديث  174باب  6و حديث  165باب  63مانند حديث  -1

 !بسياري از أحاديث مجهول مورد پذيرش وي بوده است
 .به كتب دراية الحديثدر اين مورد رجوع كنيد  -2
ص  214تعليقه » النقض«كتاب حاضر و همچنين به تعليقات كتاب  19به حاشيه صفحه . ك. ر -3

 .1319و  1318
 .هايي از مطالب اين كتاب رجوع كنيد به كتاب زيارت و زيارتنامه براي آشنايي با نمونه -4
 .أنه لومل يبق فی االرض إال رجالن لكان أحدمها احلجةباب  - �

ه شهداء اهللا با  − ��  .علی خلقه –عزوجل  –أن األئمّ
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در واقع ... و ) 169باب ( ���شدن بر مرقد پيامبر نهي از مشرف«و يا ) 67باب (
آن ابواب از اين رو حتّي اگر يك حديث صحيح در . يان كرده استباعتقاد خود را 

كه رواياتي را  –توان ادعا كرد كه خود كليني يا صدوق  يافته نشود، به هيچ وجه نمي
آن روايات را قبول  –اند  بدون هيچگونه اظهار ترديد يا مخالفت در كتابشان آورده

  )فتدبر جدا(. اند نداشته
نيز از اين  ام و بسياري از معممين با اينكه اين مسأله را به چند آخوند تفهيم كرده

المثل اگر  كنند و في اند اما با اين حال اين حقيقت را از عوامل كتمان مي موضوع مطّلع
ي را كه موهم تحريف قرآن است بدون اخباربا اين انتقاد مواجه شوند كه چرا كليني 

گريند روايات مذكور  هيچ انتقاد و مخالفتي در كتابش آورده است؟ مزورانه مي
گوييم آري اين روايات صحيح نيستند  مي! توان به آنها استناد كرد ياند و نم ضعيف

ولي اگر عالمي روايات مذكور را رد و ابطال نمايد اين هنر و فهم درست اوست كه 
توان كار درست او را به  ندارد و نمي... هيچ ربطي به كليني يا صدوق يا مجلسي يا 

ليلي متقن اقامه نماييد و اثبات كنيد بلكه شما بايد د. پاي كليني و يا صدوق نوشت
اند،  كليني يا صدوق كه بدون هيچگونه مخالفتي اين روايات را در كتب خود نقل كرده

اند، زيرا پرواضح است كه اگر عالمي ديگر اين روايات را مردود و  با آنها مخالف بوده
  !تدانسته اس باطل شمرد، دليل آن نيست كه كليني نيز آنها را مردود مي

صرف اعالم  ،از قبيل كتب أربعه –بايد توجه داشت كه خصوصاً در كتب روايي 
اينكه روايات فالن باب در كتاب كليني يا صدوق ضعيف يا مجهول است، موجب 

 –كه بدون انتقاد و مخالفت روايتي را آورده است  –سلب مسؤوليت از مؤلّف 
  .نخواهد بود

اند از جمله  ات كليني تاكنون سعي بسيار كردهناگفته نماند كه براي اخفاء افتضاح
با يكديگر قابل جمع نبوده و ... اند كه برخي از روايات كليني يا صدوق و  گفته

پس نتيجه . اند توان گفت كه آنان به دو عقيدة متعارض معتقد بوده اند، و نمي معارض
                                                           

 .النهی عن االرشاف علی قرب النبی باب - ���
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گيريم كه آن  جه ميپس نتي. اند گيريم كه آن دو برخي از عقيدة متعارض معتقد بوده مي
در حالي كه اين سخن ! اند اند، قبول نداشته دو برخي از رواياتي را كه خود نقل كرده

منقولة  اخبارجز ادعاي بالدليل نيست زيرا أوالً ما مطمئن نيستيم كه اين دو به تعارض 
اين مدعا در صورتي مقبول است كه اثبات شود آن دو به . 1اند خويش تنبه داشته

  .اند كه البتّه دليلي بر اين امر در دست نيست خودشان، توجه داشته اخبارارض تع
رساند كه اين دو با  اما اين ادعا حداكثر مي. ثانياً گيرم كه ادعاي شما را پذيرفتيم

اند، اما به هيچ  معارض با عناوين مختارشان بر ابواب كتاب خود، موافق نبوده اخبار
يست كه آنها با روايات غيرصحيحي كه موافق و مؤيد عنوان وجه مثبت اين قضيه ن

  .اند انتخابي آنها بوه، نيز موافق نبوده
. كافي است 93دهد عنوان باب  يكي از عناويني كه فساد عقيدة كليني را نشان مي

روات اين ! وي در اين باب شش حديث آورده كه سند اصلي اسالم را متزلزل كند
قرآن را كسي جمع نكرده و به آن علم ندارد  –نعوذباهللا  –ويند باب قصد دارند كه بگ

سلمين خواهند بگويند قرآني كه در ميان م در واقع مي! طالب بيامگر علي بن 
جمع نكرده و قرآني كه آن حضرت  آن را علياست حاوي همة آيات نيست زيرا 

گويد  روايات اول مي در! جمع كرده، اكنون در اختيار مسلمين ينست و نزد أئمه است
!! توان ادعا كند كه جز أئمه كسي همة قرآن را جمع كرده است جز دروغگو كسي نمي

عم از اتواند ادعا كند كه همة قرآن  در روايت دوم تصريح كرده كه هيچ كس نمي
توانند  بديهي است كه دكّانداران مذهبي نمي!! ظاهر و باطنش نزد اوست مگر امامان

غير از تفسير است در حالي كه حديث » ظاهر«نظور تفسير آيات است زيرا بگويند م
مجلسي در شرح حديث !! ادعا كرده حتّي ظاهر قرآن نيز به تمامي نزد غير ائمه نيست

پندارند قرآن همان است كه در  اين حديث اعتقادكساني را كه مي :گويد اول مي
كليني و شيخ مفيد و گروهي ... كند  يمصاحف مشهور در ميان مردم وجود دارد، رد م

                                                           
ايم كه  عالوه بر اين در ابواب مختلف كتاب حاضر بارها نشان داده. كتاب حضار 26صفحه . ك. ر -1

 .كليني به تعارض احاديث خود توجه نداشته است
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مردم [اند كه كلّ قرآن نزد ائمه است و آنچه در مصاحف  ديگر بر اين قول رفته
» جواب المسائل السرويه«شيخ مفيد در رسالة !... قسمتي از آن است] موجود است

ة بقي... گفته است آنچه ميان دو جلد موجود است همه، كالم خدا و تنزيل إلهي است 
آنچه خداوند به عنوان قرآن نازل فرموده نزد محافظ شريعت و امانتدار احكام محفوظ 

ما به خدا سوگند اگر قرآن آن ا :فرموده بدين سبب است كه امام صادق... . است 
يافتيد كه نام ما نيز همچون گذشتگان در آن ذكر  چنان كه نازل شده، قرائت شود درمي

اند كه تا زمان قيام امام قائم به قرائت آنچه ميان دو  ما امر كرده أئمه به !!... شده است
اين مسأله از طريق  :گويد سپس مجلسي مي 1الخ... جلد موجود است، اكتفا كنيم 

نقص و تغيير ] وقوعِ[بر ) 93باب (اين باب  اخباربيت متواتر است و اكثر  اهل] اخبار[
  2.الخ!!... در قرآن داللت دارد

اند و آنچه  پرسيم اگر كل قرآن را فقط أئمه جمع كرده مي... و مفيد و از كليني 
اكنون در ميان أمت اسالم به عنوان قرآن موجود است، همة آنچه خدا به عنوان قرآن 

   :مند نيستند، پس دربارة آية نازل فرموده، نيست و مسلمانان از كلّ قرآن بهره
 …çμ̄ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ÏΒ ⎯ÏμÏù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? 

ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq   ) ۴۲-۴۱/ فصلت(  
از پيش و پس آن راه ] و نابجا[مانا آن كتابي گرامي و ارجمند است كه باطل هو «

  .»حكيم ستوده است] جانب خداوند[اي از  شده نيابد، نازل

                                                           
قدس  –ذهب الكلينی و الشيخ املفيد ... رآن ما فی املصاحف املشهورة هذا رد علی قوم زعموا أن الق -1

ه –اهللا روحهام  قال شيخنا ... و ما فی املصاحف بعضه  و مجاعة إلی أن مجيع القرآن عند االئمّ
ويّه«فی  –روح اهللا روحه  –السديد املفيد  فتني من القرآن مجيعه » جواب املسائل الرسّ أن الذی بني الدّ

يعه املستودع لالحكام ... هللا و تنزيله كالم ا ... و الباقی مما أنزله اهللا تعالی قرآنا عند املستحفظ للرشّ
اما واهللا لوقری القرآن كام انزل اللفيتمونا فيه مسمني كام  :فلذلک قال جعفر بن حممد الصادق

فتني !!.... سمی من كان قبلنا   .الخ...  القائم حتّی يقوم... أهنم أمروا بقراءة ما بني الدّ
 .و أكثر أخبار هذا الباب مما يدل علی النقص و التغيري البيت اهلهذا معلوم متواتر من طريق  -2
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  و آية 
 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   ) ۹/ احلجر(  
  .»همانا ما اين قرآن را فرو فرستاديم و همانا ما حافظ و نگاهدارآنيم«

  گوييد؟  چه مي
گويد معناي آيه اين است  سورة حجر مي 9البيان دربارة آية  شيخ طبرسي در مجمع

سورة  42كنيم، چنانكه در آية  و تغيير حفظ ميما آن را از زيادت و نقصان و تحريف 
مت اكنيم و  فصلت گفته شده است و ما آن را تا پايان دنيا آن چنان كه هست حفظ مي

آن را نسل به نسل و عصر به عصر به ساير افراد أمت منتقل خواهد كرد تا حجت بر 
  .رسد، اقامه شود به ايشان مي كساني كه دعوت پيامبر

توان به آيات فوق ايمان داشت و در عين  چگونه مي! حترم، انصاف دهخوانندة م
همة قرآن را كسي جز أئمه جمع نكرده و آنهايند كه به همة آن علم  :حال گفت

  .اللهم اشهد أنی بری مما يقولون! دارند؟
توان دريافت كه چرا علماي ما نسبت به اين حقايق  بدين ترتيب به سادگي مي

از توجه به اين  ي دارند به هر طريق ممكن، ذهن و فكر مردم رانموده وسع اهلتج
حقائق منصرف سازند، زيرا اگر بر مردم معلوم شود كه كتب اصلي و اساسي مذهبشان 

آوري  اند، جمع داده توسط افرادي فاسدالعقيده، كه صحيح را از ضعيف تمييز نمي
مردم با حقايق آشنا شده سست شده و  –كه دكّان علماي ماست  –شده،بنيان مذهب 

  !شود رونق مي نهد و در يك كالم دكّانشان بي و آتش تفرقه رو به خاموشي مي
آن است كه قرآن موجود در ميان  93چنانكه پيش از اين گفتيم مدعاي باب 

مسلمين، شامل همة آيات إلهي نيست زيرا حضرت علي آن را جمع نكرده و قرآني 
اختيار مسلمين نيست بلكه فقط نزد أئمه  راكنون دآوري نموده  آن حضرت جمع كه

محمد بن «است و مسلمين از اين موضوع باخبر نشده اند مگر چند كذّاب از قبيل 
كه قبالً با آنها  -، »عبدالرحمان بن كثير«و » علي بن حسا«و » سهل بن زياد«و » سنان

   :كنيم نجا معرّفي ميكه آن دو را در اي. و منخل و عمار بن مروان –ايم  آشنا شده
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اعتبار و متّهم  او را بي» كشي«را ضعيف و فاسدالرّوايه و » منخل بن جميل«نجاشي 
ابن الغضائري نيز فرموده غاله . است  به غلو و علّامة حلي او را ضعيف و غالي شمرده

  .اند بسياري به او نسبت داده احاديث
داده و از  را اشاعه مي» نخّلم«كاذيب امهمل است و غالباً » عمار بن مروان«

چهار حديث باب مفتضح . شود كه فردي فاسدالعقيده بوده است رواياتش معلوم مي
در سه . از اوست 167و حديث دوم باب ) 31و  27و  26و  25روايت (كافي  165

اي از قرآن را با  يهآ) 27و  26و  25يعني روايت ( 165روايت از چهار روايت باب 
 هبذه اآلية علی حممد نزل جربئيل« :گفته» منخل«ده و از قول تحريف نقل كر

اگر دكّانداران !! »اين آيه را اين چنين بر محمد نازل كرده است جبرئيل »هكذا
ادعا كنند كه منظور تفسير آيه بوده است، درمورد  31متعصب بتوانند در مورد روايت 

توانند ادعاي تفسير  ده است، نميسه روايت مذكور كه جملة فوق در هر سه تكرار ش
  !را به ميان آورند

   :اند سورة بقر را چنين نقل كرده 23در حديث بيست و ششم آية 
 βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9̈“tΡ 4’n?tã $tΡÏ‰ö7tã (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ   

  )۲۳/ البقره (  
ثانياً به . در قرآن آمده به ما نشان دهيد علي پرسيم أوالً آياتي را كه دربارة مي

اند؟ اگر بگوييد كه به آيات ديگر  چه دليل غيرمسلمين فقط به آيات مذكور شك داشته
اين دو كذّاب . در آيه نيست )فی علی(اند، در اين صورت نيازي به ذكر  نيز شك داشته

وا به أنفسهم أن يكفروا بام أنزل اهللا بئسام اشرت« :اند سورة بقره رانيز چنين نقل كرده 90آية 
يا أهيا الذين أوتوا الكتاب آمنوا « :اند سورة نساء را چنين نقل كرده 47و آية  »فی علی بغيا

 !!.»بام نزلنا فی علی نورا مبينا
 پرسيم أوالً آياتي را كه در قرآن دربارة علي كنيم و مي كالم خود را تكرار مي
 47سورة بقره همچون آيا يپش از خود، و آية  90؟ ثانياً آية نازلشده به ما نشان دهيد

   :سورة بقره فرموده 86از آن جمله در آية . سورة نساء خطاب به يهود است
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 7Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï%©!$# (#ãρ utIô©$# nο4θ uŠysø9$# $ uŠ÷Ρ‘$!$# ÍοtÅzFψ$$ Î/ (   ) ۸۶/ البقره(  
  .»اند كه دنيا را به جاي آخرت خريدند آنان«
   :فرموده 90به همين سبب آية ) يعني آخرت خود را فداي دنيا كردند(
 $ yϑ |¡ø⁄Î/ (#÷ρ utIô©$# ÿ⎯Ïμ Î/ öΝßγ |¡àΡr&   ) ۹۰/ البقره(  
  .»خود را به بدچيزي فروختند«

كليني را به عنوان  احاديثالبيان غالباً در تفسير آيات،  با اينكه طبرسي در مجمع
سورة  47سورة بقره و آية  90و  23رد، اما در مورد آية آو يكي از اقوال تفسيري مي

گويد يهود به  مي 90وي ذيل آية . اي به روايات مذكور نكرده است نساء هيچ اشاره
زيرا معقول نيست خداوند خطاب به يهود كه به . قرآن و دين اسالم كفر ورزيدند

ايم  آنچه دربارة علي نازل كردهنبوت پيامبر كافر بوده و با او دشمني داشتند، بفرمايد به 
آيا آنان به ! ايد ايمان آوريد يا كار بدي كرديد كه به آيات ما دربارة علي كفر ورزيده

  آيات ديگر ايمان آورده بودند؟
سورة بقره را كه خطاب به يهود  87، آية 165باب  31اين دو كذّاب در حديث 
الب فوق، كذب كالمشان واضح اند كه با توجه به مط است به صورت زير نقل كرده

بام الهتوی أنفسكم بمواالة علی فاستكربتم ففريقاً من آل حممد  �أفكلام جاءكم حممد« :است
كه منظور كليني و امثال  –اصوالً يهود مخاطب آيه آل محمةّد را  »كذبتم و فريقا تقتلون

ع كنيد به دربارة اين آيه رجو. نكشتند تا آيه به آنها چنين سخني بگويد= اوست 
  .»مجمع البيان«تفسير 

است كه به حضرت  167روايت دوم باب » عمار بن مروان«ديگر از اكاذيب 
ن مگويد آن بزرگوار فرموده اگر ما كسي را ببينيم مؤ افتراء بسته و مي باقرالعلوم

ايم  گفته 91با توجه به آنچه در بررسي حديث اول باب ! شناسيم حقيقي و منافق را مي
  .الن اين حديث آشكار استبط

                                                           
 .لفظ رسول آمده است» محمد«در قرآن به جاي  - �
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سورة نمل  40گويند امام پس از تالوت آية  اي كذّاب مي در حديث پنجم عده
   :آية مذكور چنين است! فرموده به خدا سوگند، علم همة كتاب را داريم

 tΑ$ s% “Ï% ©!$# …çνy‰ΖÏã ÒΟù= Ïæ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# O$ tΡr& y7‹Ï?#u™ ⎯Ïμ Î/ Ÿ≅ ö6 s% βr& £‰s?ötƒ y7 ø‹s9Î) 

y7 èùösÛ 4 $ £ϑ n= sù çν#u™u‘ #…É)tG ó¡ãΒ …çνy‰ΖÏã tΑ$ s% #x‹≈ yδ ⎯ÏΒ È≅ ôÒ sù ’ În1u‘    ) ۴۰/ النمل(  
را پيش آنكه چشم برهم ) تخت(آن كه نزد وي دانشي از كتاب بود گفت من آن «

تخت را نزد خود برقرار ديد گفت اين ) سليمان(پس چون . آورم بگذاري برايت مي
  .»ن استاز فضل پروردگار م

اگر مقصود قرآن است كه در زمان . امام مقصود از كتاب را معلوم نكرده
و اگر . قرآن در كار نبود كه آصف قسمتي از آن را بداند و امام همة آن را سليمان

خواهد بگويد او قسمتي از كتاب را  منظور كتابي ديگر است، مقصود چيست؟ آيا مي
دانيم مي توانيم در آسمان و زمين  كتاب را ميدانست تخت بلقيس آورد و ما همة  مي

توان با روايت چند كذّاب به اينگونه مطالب دل بست و به آنها  آيا مي! تصرّف كنيم؟
  معتقد شد؟

در فهم يك آية قرآن نبايد از ساير آيات إلهي غفلت نمود، از اين رو أوالً بايد 
قوي ادر حالي كه قول !! ده است؟بشر بو» علم من الكتاب«اثبات كنيد كه قطعاً دارندة 

خطاب  38در آية  زيرا از سؤال حضرت سليمان! آن است كه وي بشر نبوده است
البتّه با  –توانستند تخت را  شود كه بزرگان مجلس او مي به حاضرين، معلوم مي

بياورند و اين كار منحصر به يك فرد نبوده  به دربار سليمان –سرعتهاي مختلف 
نكه فقط يك جنّي در خدمت آن حضرت نبود بلكه جنودي از جنّ در ديگر آ. است

و آوردن تخت تنها كار عجيب و ) 12/ و سبأ  17/ النّمل (خدمت آن حضرت بودند 
عمال نامعمول و عجيب ادادند بلكه  غير عادي نبود كه براي ان حضرت انجام مي

عالوه بر اين ). 37/ ، ص 13/ ، سبأ 82/ انبياء (دادند  ديگر نيز براي وي انجام مي
از جنّيان  40گوييد فرد دوم در آية  جنّي بوده، به چه دليل مي 39چون فرد اول در آية 

م را بشر بدانيم طبعاً حضرت سليمان نبينبوده است؟ و إال اگر فرد دو  از او به
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در حالي كه بنا به آية قرآن، حضرت . ولي بوده استا» علم من الكتاب«داشتن 
را نداشت بلكه از » علم من الكتاب«مود يعني فر، خود تخت را حاضر نيمانسل

پس چگونه أئمه كه مقام نبوت را . مر خويش خواست كه تخت را بياورنداافراد تحت 
خواهند بگويند أئمه بشر  آيا روات كليني مي! فاقدند، علم به كلّ كتاب دارند؟

  !اند؟ نبوده
اگر حضرت ! ايد؟ پذيريد، چرا اينجا قياس كرده ين نميثانياً شما كه قياس را در د

اند شما چگونه او  داشته» علم من الكتاب«كساني را در خدمت داشته كه  سليمان
عالوه بر اين چنانكه در تفسير تابشي از قرآن نيز گفته ! كنيد؟ را با غير انبياء قياس مي

بودن جنّيان براي حضرت  سخّرشود كه م سورة صاد معلوم مي 35ايم با توجه به آية 
كه براي تعميم آن به ساير انبياء و اولياء دليلي در دست   مري استثنايي بودهاسليمان 
  .نيست

اند بر ثبوت واليت تكويني أئمه بر جهان در  به اين آيه استدالل كرده تثالثاً غال
كاني به مكان حالي كه اين استدالل صحيح نيست زيرا كار فرد مذكور انتقال شيء از م

ديگر در حداقلّ مدت بوده است و اين كار ربطي به تصرّف در خلقت ندارد و مثبت 
  .واليت تكويني براي غير خدا نيست

رابعاً چگونه ممكن است كسي كه واليت تكويني داراست، تحت أمر و مطيع كسي 
  باشد كه فاقد واليت تكويني است؟
   :تشكّر كرد و گفت كه از خدا خامساً از كالم حضرت سليمان

 #x‹≈ yδ ⎯ÏΒ È≅ ôÒ sù ’În1u‘   ) ۴۰/ النمل(  
  .»اين از فضل و رحمت پروردگار من است«

شود كه آن حضرت، حضور تخت را از خدا دانسته و آن فرد را دخيل  معلوم مي
  .ندانسته است

ت ايد كه أئمه به كلّ كتاب علم دارند، پس والي سادساً اگر شما بنا به روايت، قائل
كنيد كه فرموده  توجه نمي تكويني به ايشان تفويض شده، چرا به اين كالم علي
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چنانكه عرض . فرد مذكور دعا كرد و از خدا خواست و خدا تخت را حاضر كرد
ات كه دانشي از  كنم كه آن بنده خداوندا از تو به آن اسمي درخواست مي« :كند مي

چشم برهم ) سليمان(تو پيش از آنكه  كتاب داشت از تو با آن اسم درخواست كرد و
  1.»نهد، تخت را حاضر فرمودي

ايم بدانجا  كتاب حاضر بررسي كرده 86اين روايت را در صفحة  -6حديث  *
  .مراجعه شود

  عظمألمن اسم اهللا ا ةباب ما أعطی االئّم -۹۴

هيچ يك را صحيح ندانسته و » محمد باقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 
  .را ضعيف شمرده است 3را مجهول و  2و  1سي حديث مجل

و » محمد بن فضيل«و » علي بن الحكم«اين باب را كساني از قبيل  احاديث
اند كه در صفحات قبل معرّفي  نقل كرده» معلي بن محمد«و » حسين بن سعيد«

روايات او اكثراً از . نام دارد» هارون بن الجهم«يكي از روات اين باب . اند شده
است كه حتّي مجلسي  124اي از مرويات او، روايت سوم باب  نمونه. موهومات است

 53البطالن به آية  در حديث مذكور به صورتي واضح. آن را ضعيف شمرده است
سورة  3سورة احزاب استناد كرده كه محال است امام چنين سخني بگويد و يا به آية 

است و طبعاً امام اين موضوع  پيامبر حجرات استناد كرده كه مربوط به زمان حيات
روايت دوم اين باب را از قول » هارون«جالب است كه . داند را بهتر از ديگران مي

  !گويد كه او را معرّفي نكرده است كسي مي
عظم إلهي هفتاد و اگويد اسم  اين باب خرافي و نامعقول است و مي احاديثمتن 

دو حرف و حضرت  رده كه حضرت عيسيدر روايت دوم ادعا ك. سه حرف دارد
پانزده  هشت حرف و حضرت نوح چهار حرف و حضرت ابراهيم موسي

                                                           
م من الكتاب فأتيته بالعرش قبل أن يرتد لأسألک باسمک الذی سألک به عبدک الذی كان عنده ع -1

 .)حيفة العلويّة, دعاؤه فی اليوم اخلامس عرش من الشهرالص. (إليه طرفه
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هفتاد و   اكرمبيست و پنج حرف آن را دارا بود و پيامبر  حرف و حضرت آدم
آصف «در روايت اول و سوم گفته شده كه ! عظم را دارا بودادو حرف از حروف اسم 

   :پرسيم مي! عظم را دارا بوداروف اسم يك حرف از ح» بن برخيا
تا حضرت  عظم از حضرت آدماأوالً بنا به حديث دوم داشتن حروف اسم 

سير نزولي داشته يعني هر پيغمبري نسبت به پيغمبر قبلي تعداد كمتري از  عيسي
پس . حروف اسم اعظم را داشته است و البد اين به مقتضاي حكمت إلهي بوده است

  !برخالف سابق، ناگاه سير صعودي يافته است؟ اكرم اه در زمان پيامبر چگونه ناگ
آصف بن «اند، پس چگونه  بوده اعظمثانياً بنا به حديث دوم، انبياء داراي اسم 

شده است؟ آيا او هم پيامبر بوده  اعظمكه پيامبر نبوده، داراي حرفي از اسم » برخيا
 اعظمحرفي از اسم  ت سليمان نبيو اگر پيامبر نبوده، پس چگونه حضر! است؟

گويا بنا به روايات اين باب، ! نداشته ولي يكي از كارگزارانش داشته است؟
زيرا . حساب و كتاب ندارد و تابع حكمت نيست اعظمبرخورداري از حروف اسم 

اند، در اين صورت  بوده اعظمولوالعزم دارندة حروفي از اسم ااگر بگوييم فقط انبياء 
برخوردار نباشد و اگر بگوييم أنبياء از اسم  اعظمآدم از حروف اسم  بايد حضرت

 اعظمحرفي از اسم  اند، در اين صورت چرا حضرت سليمان برخوردار بوده اعظم
  !را نداشت و يكي از كارگزارانش داشت؟

 اعظمگويند امام يك حرف از حروف اسم  ثالثاً روات كذّاب كليني در اين باب مي
كه هيچ چيز بر أئمه گويند  مي 106لي اين ادعا با آنچه كه در باب داند و را نمي

زيرا يك حرف از حروف اسم . قابل جمع نيست )الخيفی عليهم الشی(پوشيده نيست 
توان گفت چيزي بر آنان پوشيده  بر ايشان پوشيده است كه در اين صورت نمي اعظم

چنانكه در حديث ( »امل الجيهلع«نيست و يا اگر چيزي بر آنان پوشيده نيست و امام 
  !دانند را مي اعظمپس همة حروف اسم ) ادعا شده 73اول باب 

مفاتيح «دانند مخالف است با آنچه در  را مي اعظمرابعاً اين ادعا كه أئمه اسم 
» مشلول«در دعاي . الحجه آمده است و دعاي شب نهم ذي» مشلول«در دعاي » الجنان
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لک بكل اسم سميت به نفسک أو أنزلته فی شیء من كتبک أو أسأ« :كند امام عرض مي
كنم كه  از تو به هراسمي درخواست مي] خداوندا[ »استأثرت به فی علم الغيب عندک

به خود ] اطّالع از آن را[اي يا  اي و يا در كتب آسماني نازل فرموده خود را بدان ناميده
و در دعاي شب نهم . »اي اي و در علم غيب نزد خود نگاهداشته اختصاص داده

أسألک باسمک املخزون فی خزائنک الذی استأثرت به فی « :كند الحجه عرض مي ذي
علم الغيب عندک مل يظهر عليه أحد من خلقک الملک مقرب و النبی مرسل و العبد 

اي و  خويش اندوخته] عم[كنم به اسمي كه در خزائن  از تو درخواست مي»مصطفی
اي و  اي و در علم غيب نزد خود نگاهداشته خود اختصاص داده به] اطّالع از آن را[

أحدي از آفريدگانت ازآن آگاه نشده است نه فرشتة مقرب و نه نبي مرسل و نه 
  .»اي برگزيده بنده

لهي كه از طريق وحي اسماء ااند كه  خامساً اين راويان كذّاب به روي خود نياورده
. اسم يا ثالثي و يا رباعي و يا خماسي است آمده به زبان عربي است و در اين زبان

حتّي اسم خماسي مزيد فيه نيز بيش از شش حرف نيست يعني فقط يك حرف زائد 
پس نامي كه داري هفتاد و سه حرف باشد، نامي خيالي است و تحقّق . دپذير مي

به اضافة اينكه يك حرف از يك اسم، همان اسم نخواهد بود و فايدة . خارجي ندارد
ن اسم را ندارد مثالً اگر الف يا حاء احمد را برداريم و بگوييم الف يا حاء آيا اين هما

اند كه چه  سواد نفهميده ما روات بياالبتّه خير؟ ! يك حرف، همان اسم خواهد بود؟
  !ببافند

  من آیات االنبیاء ةباب ما عنده االئّم -۹۵

يك را صحيح ندانسته و  هيچ» محمدباقر«در اين باب پنج حديث آمده كه هر دو 
تصريح كرده و حديث دوم را مجهول  5و  4و  3و  1 احاديثمجلسي به ضعف 

سلمه بن «اند از قبيل  مهمل و مجهول و يا ضعيف احاديثروات اين . شمرده است
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كه در » مفضل بن عمر«و » عبداهللا بن القاسم«و » محمد بن فضيل«و » الخطاب
و علّامة حلي » نجاشي«نيز به قول » وسي بن سعدانم«. اند صفحات قبل معرّفي شده

هاشم «استاد . نيز متّهم و ضعيف است» محمد بن الحسين الصائغ«. ضعيف است
  1.را مردود شمرده است 3و  1از جمله حديث  احاديثنيز اينگونه » معروف الحسني

صاي موسي اند ع اند كه فرموده افتراء بسته –عليهم السالم  –در اين باب به أئمه 
اند پيراهني كه بعدها به حضرت  و فرموده(!!) زند نزد ماست و اين عصا حرف مي

را از سوختن در آتش  رسيد، همان پيراهني است كه حضرت ابراهيم يوسف
  !!محافظت كرد و اينك آن لباس در اختيار ماست

و يا  اند كه عصاي موسي سوادي و خرافي و كذّاب كليني پنداشته روات عامي و بي
دانند كه أوالً در قرآن نيامده كه عصاي موسي  اما نمي! پيراهن يوسف داراي تأثيراند

نبياء نفرموده ما مانع شديم كه ابراهيم در آتش بسوزد بلكه اثانياً در سورة ! زد حرف مي
   :فرموده
 $ uΖù= è% â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. #YŠöt/ $̧ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡tö/Î)   ) ۶۹/ األنبیاء(  
  .»گفتيم اي آتش بر ابراهيم سرد و سالمت باش«

مان اما آتش را بر او سرد ساختيم تا از گزند و آزار آتش در» طبرسي«يعني به قول 
روات كذّاب كليني از قرآن . و اين موضوع ربطي به پيراهن ابراهيم نداشت. 2ماند

صا و سردشدن آتش تعالي است و اژدهاشدن ع اطّالع ندارند كه فاعل معجزات خداي
معلول ارادة خداوند متعال است و در آيات قرآن مكرّراً فرموده ما معجزات را ايجاد 

   :فرموده ايم، چنانكه دربارة حضرت داود كرده
 $ tΡö¤‚y™ uρ yìtΒ yŠ…ãρ#yŠ tΑ$ t7Éfø9$# z⎯ósÎm7|¡ç„ uö©Ü9$#uρ 4 $ ¨Ζà2 uρ š⎥⎫Î= Ïè≈sù   

  )۷۹/ األنبیاء (  

                                                           
 .244- 243الموضوعات في اآلثار و االخبار، ص  -1
 .انا جعلنا النار بردا عليه و سالمة و اليصيبه من إذاها شيء -2
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ها را مسخّر كرديم كه به همراه او كوهها و پرنده تسبيح كنند و ما و با داود كوه«
  .»كنندة اين كار بوديم

به ] مردم[ما بر انجام اين امور تواناييم و براي راهنمايي   يعني» طبرسي«و به قول 
ايجاد معجزات به ارادة إلهي براي تأييد و تصويب نبوت انبياء . 1نبوت او، چنين كرديم

اند و براي كسي كه منصبي منصوص از جانب حقّ  صب رسالت إلهيه داشتهبوده كه من
حال اگر كسي مدعي شود مثالً سنگي كه در زمان حضرت . ندارد، قابل اثبات نيست

اي جوشيد و يا عصاي موسي نزد من است موجب هيچ امتيازي  موسي از آن چشمه
زيرا . اثري نداشتسنگ حضرت موسي هزاران سال در بيابان بود و هيچ . نيست

لهي سنگ با سنگ اقدس اايم فاعل معجزه خداست و براي ذات  چنانكه قبالً نيز گفته
با چوبدستي غير از آن فرقي ندارد و همه در برابر ارادة او  و يا چوبدست موسي

اگر در دست ديگري باشد جز چوبدست  چوبدست حضرت موسي. اند خاضع
ايم  رجوع كنيد به مطالبي كه در همين كتاب آوردهدر اين مورد . چيزي نخواهد بود

  ).به بعد 100صفحة (
نكتة ديگر آنكه اثبات معجزه براي امام، در قرآن اصلي نداردو با قياس نيز قابل 

  .اثبات نيست

  و متاعه من سالح رسول اهللا ةباب ما عنداالئّم -۹۶

م هيچ يك را اين باب مشتمل بر نه روايت است كه آقاي بهبودي جز حديث سو
و  5و  3را ضعيف و  9و  4و  2را مجهول و  1مجلسي حديث . صحيح ندانسته است

  .را حسن شمرده است 7و  6را صحيح و  8
اين باب الزم است مطلبي را دربارة روايات  احاديثپيش از بررسي  :تذكّر

يكي . ستيادآور شوم كه متأسفانه تاكنون كمتر به آن توجه شده ا» متعارض األجزاء«
از قرائن جعل و يا دالئل ضعف روايت، آن است كه دوپهلو بوده و صدر و ذيل آن با 

                                                           
 .أي قادرين علي فعل هذه االشياء فغعلناها داللة علي نبوته -1
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به اين نوع روايات » محمدباقر محمودي«يكي از خرافيون به نام . هم موافق نباشد
 :گويد مي» ابن عساكر«وي به هنگام بحث از روايات تاريخ . اشاره كرده است

اما اين عيب . 1ش شاهد ماست و ذيلش شاهد آنهاصدر. هم دوپهلو است] رواياتي[
. نيز اينگونه روايات وجود دارد» كافي«شود بلكه در  ديده نمي» تاريخ دمشق«فقط در 

يافتند، به صدر يا ذيل آن  هواي خويش نمياجاعلين حديث چون روايتي را موافق 
ند تا اگر ديگران نيز داد كردند و ميان مردم نشر مي خواستند، اضافه مي مطالبي را كه مي

حديث مذكور را نقل كردند، چنين به نظر آيد كه آنها حديث مذكور را تقطيع كرده و 
  ! اند اند و قصد نقل كلّ حديث را نداشته فقط بخشي از آن را نقل كرده

است  103و حديث سوم باب  96اي از اين گونه روايات، اولين حديث باب  نمونه
، امام 96موافق نيست مثالً در صدر حديث اول باب  كه صدر و ذيلشان با هم

فرمايد اما در ذيل همين روايت آن را  االطاعه را نفي مي وجود امام واجب صادق
حديث سوم كه در صدر حديث، علم غيب را  103و يا در باب !! كند تصديق مي

فتأمل (!! گويد داند، اما در ذيل همان روايت برخالف آن مي منحصر به خداي متعال مي
  .)جدا

مشابه . آورده است» نيز ذيل نام سعيد األعرج» كشّي«اين حديث را  -1حديث  *
. عالئم كذب از متن حديث هويد است. نيز آمده است» بصائر الدرجات«آن در 

آمدند و پرسيدند آيا در  مي گويد دو تن از زيديان به مجلس امام صادق» سعيد«
ما از افرا معتمد و  :آن دو گفتند. خير :اعه هست؟ امام فرمودميان شما امام واجب اإلط

ايم كه شما اين  شناسيد، شنيده با تقوي و صادق يعني فالن و فالن كه شما آنها را مي
دهي؟ امام خشمگين شد و فرمود من به آنها  مسأله را قبول داري و به آن فتوي مي

  !ديدند از مجلس خارج شدند آن دو كه امام را غضبناك. ام چنين فرماني نداده

                                                           
 .، ستون سوم6صفحه ) 1365آذر (كيهان فرهنگي، سال سوم، شماره نهم  -1
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از اين  1شود تا اينجاي حديث موافق سليقة روات كليني نيست چنانكه مالحظه مي
 :شناسي؟ گفتم تو اين دو تن را مي :امام از من پرسيد :انيمخورو در ادامة حديث مي

نزد  پندارند شمشير رسول خدا بازار ما و از زيديان هستند كه مي اهلآري، اينها 
عبداهللا بن «!! اند، خدايشان لعنت كند گفته  دروغ :امام فرمود. است» 2هللا بن حسنعبدا«

نه با دو چشم و نه با يك چشمش آن را ديده است و پدرش هم آن را نديده » حسن
اگر راست . ديده باشد »علي بن الحسين«است، مگر اينكه ممكن است آن را نزد 

ة آن چه عالمتي هست؟ شمشير و پرچم و يا در تيغ] شمشير[گويند در دستة آن  مي
الواح و عصاي موسي و طشتي كه وي . نزد من است خود رسول خدا و كاله هزر

آن  همان اسمي كه رسول خدا. كرد و انگشتر سليمان نزد من است در آن قرباني مي
داد و حتّي يك تير از مشركين به مسلمين  را ميان مسلمين و مشركين قرار مي

اند،  نزد من است و همانا نزد من مانند آن چيزي كه مالئكه آورده!!) (رسيد نمي
در هر خانداني . اسرائيل است و مثال سالح در ميان ما، مثل تابوت در بني) ؟(هست

به هر يك از ما برسد،  زسالح ني. يافتند شد، نبوت مي ميكه تابوت بر درهايشان پيدا 
را پوشيد، بر زمين كشيده  زره رسول خدا پدرم. شود امامت به او داده مي] مقام[

اندازة ] كامالً[و إن شاء اهللا اگر قائم ما بپوشد . من نيز آن را پوشيدم همچنان بود. شد
  3.او خواهد بود

بلندتر از قامت امام  در روايت چهارم اين باب نيز گفته شده كه زره رسول خدا
  .باقر و امام صادق بوده است
   :كنيم راسر اشكال است، ما تعدادي از آنها را بيان ميبخش دوم اين حديث س

                                                           
هشام بن «ذيل نام » كشّي«البتّه در اين موضوع، حديث فوق منحصر به فرد نيست بلكه در رجال  -1

رساند امام دوست نداشت او را به عنوان  ني زحديثي آمده است كه مي» سالم مولي بشر بن مروان
 ).2339و  238ص . (امام واجب اإلطاعه و منصوص من عنداهللا معرّفي كنند

 .ذكر شده است» عبداهللا بن حسين األصغر«در رجال كشي  -2
 .جمله أخير در رجال كشّي نيست -3
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كسي كه در خانه بنشيند و پرده « :فرمود مي) ره(، جناب زيد»ممقاني«به قول  :أوالً
بيندازد و كاري انجام ندهد و فقط بگويد من امامم، امام نيست، بلكه امام كسي است 

ان معتقد نبودند كه امامت امام در نتيجه زيدي» كه قيام كند و اسالم را اجراء نمايد
  .نزد او منوط است به وجود متاع و سالح رسول خدا

بودند و به  سائلين زيدي مذهب يعني پيروان و دوستداران برادر امام باقر :ثانياً
مويان به اخصومت نداشتند، بلكه با  هيچ وجه با فرزندش يعني حضرت صادق

متمايل نبودند، پس دليلي براي تقيه نبود، عباس نيز  شدت مخالف بوده و به بني
فتند آنها طرفدار يا جاسوس گشناختند و ن خصوصاً كه حضّار جلسه آن دو را مي

اند  عالوه بر اين چنانكه علماي شيعه نيز معترف. اند و يا قابل اعتماد نيستند حكومت
ت و در اين زيس عباس مي ميه به بنيادر زمان انتقال خالفت از بني  امام صادق

دوره كه أمويان رو به ضعف نهاده و عباسيان هنوز كامالً قدرتمند و مسلّط نشده 
فرموده زمان  زني چنانكه كليني نقل كرده امام كاظم. بودند، طبعاً نياز به تقيه نبود

  ).14حديث  129باب (امام صادق زمان تقيه نبوده است 
يكه كليني در از موارد تقيه شمرد در حال توان ديگر آنكه معرّفي امام را چگونه مي

گويد امام به قدري مشهور است كه حتّي  مي 120حديث اول و دوم و پنجم باب 
دانند كه امام قبلي چه كسي را به امامت معرّفي و  شناسند و مي كودكان شهر امام را مي

  1.نصب فرموده است
مام صادق نيز مشمول لفظ شما كه ا –دو زدي مذكور پرسيدند در ميان شما  :ثالثاً

بدون ! نه :؟ امام و هادي أمت فرموده استامام مفترض الطاعه هست –بوده است 
خارج » شما«اي در كالمش باشد كه خود آن حضرت را از شمول لفظ  آنكه هيچ قرينه

حتّي . توان از نزد خود بافت كه مقصود امام چنين و چنان بوده است لذا نمي! سازد

                                                           
مجلسي حديث پنجم را نيز صحيح و . اند را صحيح شمرده 120حديث اول باب » محمدباقر«هر دو  -1

 .حديث دوم را حسن دانسته است
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م إنكار أصل «كوشد توجيه كند، اعتراف كرده كه  دائماً مي مجلسي كه لكن ظاهره يوهّ
  .!»ولي ظاهر كالم موهم انكار اصل قضيه است » القول

اند كه امام توريه كرده و  البتّه مجلسي و ملّاصالح مازندراني بدون دليل ادعا كرده
الطّاعه  امام مفترض فالن از اوالد علي به اين نيت جواب منفي داده است كه از بن

  !!الطّاعه باشد نيست نيست و يا به نيت اينكه در ميان ما امامي كه به زعم شما مفترض
اند؟ ديگر آنكه با اين حيله  جناب مجلسي و ملّاصالح چگونه از دل امام باخبر شده

 مثالً اگر از من بپرسند تو برقعي هستي؟ و من انكار. توان هر كذبي را توجيه كرد مي
بودن متّهم   گويم شما مرا به وهابي اي، زيرا مي توانند بگويند دروغ گفته كنم، نمي

كنيد ولي من در دلم قصد كردم كه من آن برقعي وهابي كه وجود خارجي ندارد،  مي
توان گفت  يا اگر بپرسند تو قمي هستي؟ و من جواب منفي بدهم باز هم نمي! نيستم

دانيد و من قمي  ها را طرفدار آخوندها مي شما قميگويم  ايم زيرا مي دروغ گفته
مصداق خواهد  در اين صورت دروغ مفهومي بي... طرفدار آخوندها نيستم و هكذا 

  !شد
جواب صريح و منفي امام، موجب گمراهي مردم و عدم اتمام حجت بر آنان  :رابعاً

  .شود واين كار از هادي أمت محتمل نيست مي
حد، حضرتش را مجروح احتّي مشركين را كه در جنگ  اكرم پيامبر  :خامساً

در  1ساختند نفرت نفرمود، اما در اين روايت امام دو سائل مذكور را لعن كرده است
حالي كه آنها كاري كه مستحقّ لعن باشند نكرده بوند، بلكه با اينكه طرفدار عبداهللا بن 

مراجعه كرده و  اند باز هم براي تحقيق بيشتر به حضرت صادق حسن بوده
االطاعه هست؟ شايسته بود كه امام از هدايت  آيا در ميان شما امام واجب :اند پرسيده

كه  خصوصاً. كردن آنها، دعا كند كه هدايت شوند آنها دريغ نورزد يا الأقلّ به جاي لعن
بازار ما و از زيديه هستند و نگفت آنها جاسوس  اهلمخاطب امام عرض كرد كه آنها 

  .شناسم اند و يا قابل اعتماد نيستند يا آنها را نمي حكومت
                                                           

 !!!.لعن فرمودامام سه بار آنها را » كشّي«بنا به نقل  -1
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كه نزد امام بود، » بخش رسول خدا پرچم پيروزي » راية رسول اهللا املغلبة«» سادساً 
عليهم السالم، كه قبالً اين پرچم نزد آنها بود  –چرا حضرت علي و حضرات حسنين 

فين پيروز شوند و مردم از از آن استفاده نكردند تا بر مخال و يا خود امام صادق –
  .امامت و حكومت آنها محروم نمانند

چرا قرآن كريم كه در آيات متعدد با يهود محاجه كرده و آنها را به پذيرش  :سابعاً
اسرائيل نيز اشاره فرموده، براي اثبات نبوت پيامبر  اسالم دعوت نموده و به تابوت بني

نزد پيامبر ... صاي موسي وخاتم سليمان و اسرائيل و ع به اين موضوع كه تابوت بني
مر كسب خالفت و محاجه با رقبا به ادر  چرا علي! هست اشاره نفرموده است؟

  وجود اين اشياء در نزد خود، اشاره نكرد؟
اين روايت با علم غيب امام كه به قول كليني از وقت مرگ همه مطّلع است  :ثامناً

چگونه چنين امامي ندانست كه دو . ازگار نيستداند، س و ما كان و ما يكون را مي
آري، آنها  :شناسيد؟ حضّار مجلس نيز گفتند شما آن دو را مي :سائل كيستند و پرسيد

اي دارد كه حتّي ندانست  بازار ما و از زيديه هستند؟ پس علم غيب امام چه فايده اهل
لفان حكومت هستند و اند و از مخا مذكور زيدي و از ارادتمندان عمويش بوده دو فرد

شود كه غيراز آن دو، فرد نامعتمدي در  از روايت معلوم مي. نيازي به تقيه نيست
اگر ! رچه خواسته گفته استته، زيرا پس از رفتن آنها امام همجلس امام حضور نداش

كند؟ كي مردم را  اي تقيه كند، پس كي مردم را ارشاد و هدايت مي امام به هر بهانه
سازد؟ كي به مردم اتمام حجت خواهد نمود؟  ه و از حقايق دين آگاه ميتعليم داد

  تقيه چيست؟ اهلاصوالً فائدة امامي تا اين اندازه 
و » مگر اينكه«و » شايد«را با ترديد و با چديگر آنكه امامِ عالم به ما كان و مايكون 

سول خدا را نديده شمشير ر» عبداهللا«فرمايد به خدا سوگند كه  گويد و مي سخن مي... 
خره معلوم نيست از نظر امام، آلبا! ديده است و اگر ديده باشد نزد حضرت سجاد

  شمشير را ديده است يا نه؟» عبداهللا«
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گويد كه يكي از عالئم امام آن است  مي 150كليني در حديث هشتم باب  :تاسعاً
 –غير امام بپوشد  را بپوشد، به اندازة او خواهد بود و اگر كه اگر زره رسول خدا

 احاديثدرحالي كه در ! به اندازة او نخواهد بود –قامت باشد و چه بلندباال  چه كوتاه
كمي بزرگ  –عليهما السالم  –گويد زره پيامبر براي حضرت صادقين  اين باب مي
  منظور روات كليني از ذكر اين روايت چيست؟! بوده است؟

به مسلمين نفرموده كه امامت را نزد كسي  و مهمتر از همه، اينكه چرا قرآن كريم
  نزدش باشد؟... بجويند كه زره پيامبر و خاتم سليمان و عصا و طشت موسي و 

اسمي داشته كه چون آن را ميان مسلمين و  حديث مدعي است كه پيامبر :عاشراً
» اسم«پرسيم  رسيد؟ نخست آنكه مي ت تيري از آنها به مسلمين نميشگذا مشركين مي

دوم آنكه كدام غزوه بود كه حتّي يك ! گذارند؟ چگونه ميان مسلمين و مشركين مي را
آشكار . اند تير به مسلمين نرسيد؟ چرا كتب معتبر سيره به اين مسألة مهم اشاره نكرده

است كه اين سخن دروغي بيش نيست زيرا رسول خدا چنين نامي كه جلوي تير 
گذاشت كه تيري به  حد و ساير غزوات نمياگ مشركين را بگيرد نداشت و إلّا در جن

و  140از جمله در آية  –شود، بلكه خداوند  شهيدحدي از ايشان امسلمين برسد و 
فرموده همان طور كه كفّار تير  –... سورة نساء و  74سورة آل عمران و آية  141
  .اند و روزي مغلوب خورند و روزي غالب خورند، مسلمين نيز تير مي مي

واقعاً جاي . كنيم ار اكتفا ميدت اين حديث بيش از اينهاست اما به همين مقاشكاال
  !تأسف است كه كتاب مذهب ما پر باشد از اين خرافات و دروغهاي شاخدار

گويد اگر سالح  مي. سند آن در غايت ضعف ومتن آن خرافي است - 2حديث  *
 رگوييم اگ مي! شود يرين خلق خدا منزد بدترين خلق خدا باشد او بهت رسول خدا

اند به بركت اسلحة پيامبر است يا فضيلت خودشان است؟  ئمه بهترين خلق خدايا
! را ساخته البد بهترين خلق خدا بوده پس آن آهنگري كه شمشير رسول خدا

حديث را شيخ مفيد در  ناي. اند بنگريد چه مزخرفاتي به نام دين به مردم داده
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به راستي استناد به حديث ضعيف، جز فريب . رده استآو) 188، ص 2ج (» اإلرشاد«
  !عوام، چه سودي دارد؟

شمشير و زره و نيزه و زين و استر پيامبر  گويد حضرت علي مي -3حديث  *
از آن حضرت  را به ارث برد؟ در حالي كه پيامبر چون فرزند و همسر داشته، علي

ين صورت باز هم حضرتش آن برد و اگر پيش از رحلت هبه فرموده كه در ا ارث نمي
  .اموال را به ارث نبرده است

. ايم كتاب حاضر دربارة اين حديث سخن گفته 126در صفحة  -4حديث  *
  .بدانجا مراجعه شود

أحمد بن «گويد گويا در حديث اشتباهي رخ داده زيرا  مجلسي مي - 5حديث  *
مد بن عيسي مح«كند، همچنين  روايت نمي از امام رضا» أبي عبداهللا الرقي

  !تواند از او روايت كند؟ از روات قبل از اوست پس چگونه مي» العبيدي
  .متن آن مانند حديث دوم همين باب است -6حديث  *
علم پيامبر  در اين دو حديث مدعي است كه حضرت علي -8و  7حديث  *

يا به  شود به ارث برد، حصول علم را به ارث برد و اين دروغ است زيرا علم را نمي
  !اند كه چه ببافند روات كليني نفهميده. كسب و تحصيل است يا به وحي

د پيامبر هنگام نگوي زيرا مي. اين حديث مخالف عقايد شيعه است -9حديث  *
مر را دو بار به اخواست براي خويش وصي برگزيند لذا نخست اين  رحلت مي

ياري عيال نپذيرفت، عمويش عباس پيشنهاد فرمود و چون وي به سبب پيري و بس
بر عهدة حضرت علي  داي ديون و اجراي وعده،اآنگاه پيامبر وصايت خويش را در 

. منصوص من عنداهللا بود، چنين كاري موجه نبود يكه اگر عليدر حال. گذاشت
  .ديگر آنكه در اين حديث سخني از خالفت و حكومت نيست
آمده كه بسيار  منيندر ذيل اين روايت حديثي مرسل به نقل از اميرالمؤ

اين روايت را . كردن آن امام واالمقام جعل شده است رسواست كه گويا به قصد بدنام
نگارنده در !! اند بناميم زيرا تمام روات آن درازگوش» سلسله الحمار«بايد حديث 
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تحرير نخست كتاب حاضر اين حديث را ترجمه نكردم تا موجب تمسخر دشمنان 
جلد اول و دوم اصول كافي به فارسي ترجمه و چندين بار چاپ  نشود، اما چون ديدم

آورم و متأسفم از اينكه از  شده و در اختيار همگان قرار گرفته لذا ترجمة آن را مي
 به راستي اگر كليني نيم. شود اين اندازه در نزد عوام تعريف و تمجيد مي» كافي«كتاب 

اآلثار «ثي را در كتابش كه به عنوان گرفت چنين حدي جوي عقل خويش را به كار مي 
  !كرد به دوستش تقديم كرده، ثبت نمي» الّصحيحه عن الصادقني

 :با رسول خدا تكلم كرد و گفت) كه عفير نام داشت(بنا به حديث مذكور آن االغ 
پدر و مادرم فدايت باد، پدرم از پدرش و او از جدش و او از پدرش نقل كرد كه او با 

برخاست و دستي بر كفل او  كشتي بوده و حضرت نوحدر  حضرت نوح
النّبيين  از صلب اين االغ، االغي بيرون آيد كه سيداألنبياء و خاتم :كشيد و سپس فرمود
  !!ستايش خداي را كه مرا همان االغ قرار داد سبر او سوار شود، سپ

يث ، طبق معمول كوشيده براي اين حد»مجلسي«الخرافات وحارس البدع  مروج
گفتن هدهد و  گفتن االغ از قبيل سخن رسوا توجيهي بتراشد، لذا گفته است سخن

گفتن حيوانات و فهميدن سخن آنان مخصوص  گوييم أوالً سخن مي. مورچه است
. بوده وانتساب آن به انبياء ديگر محتاج اقامة دليل شرعي است حضرت سليمان

استبعاد در اين  :كتاب نوشته استدر حاشية  »العقول ةمرآ«ثانياً چنانكه مصحح 
گفتند هدهد و مورچه  گفتن االغ نيست تا به سخن حديث مرسل از جهت سخن

شناخته تا  استشهاد شود، بلكه از آن جهت است كه االغ چگونه پدر و جد خود را مي
مر آن است كه هر يك از االغهاي قبل از او نيز ازيرا الزمة اين [از آنها حديث بگويد 

ن خود را بشناسند و از آنها حديث را تلقّي كرده و به نسل بعدي منتقل كرده رادپ
فاضل گفته است، براي اين حديث مرسل ايكي از ] باشند تا حديث به عفير برسد

 –شايد زنادقه . توان معناي صحيحي انديشيد تا حديث را بر آن معني حمل كنيم نمي
حديث  –اند  بسياري جعل كرده ثاحاديساختن صورت دين،   كه به منظور مشوه
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 ةمرآ(واهللا أعلم . لوح جعل كرده باشند ا نيز به قصد استهزاي محدثين سادهر رمذكو
  .)۵۲، ص ۳العقول، ج 

  إسرائیل باب أن مثل سالح رسول اهللا مثل التابوت فی بنی -۹۷

حديث آورده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته  4كليني در اين باب 
!! است  را صحيح دانسته 4و  3را موثّق و  2را مجهول و  1مجلسي حديث  .است

ن را آا زاست كه كليني قسمتي  96اولين حديث اين باب همان حديث نخست باب 
متن . اند سه حديث بعدي نيز همان خرافه را تكرار كرده. در اينجا نقل كرده است

گويد اسلحة  خ، زيرا مياين باب هم مخالف عقل است وهم مخالف تاري احاديث
اسرائيل است همان طور كه تابوت هر جا كه بود نبوت  مانند تابوت بني رسول خدا

  !!در آنجا بود، هر جا كه اسلحة پيامبر باشد امامت و علم پيامبر نيز همان جاست
چرا قرآن نفرموده امام مسلمين كسي است كه سالح رسول ما نزد  :پرسيم أوالً  مي

چرا پيامبر در كلمات خود در غديرخم نفرمود كه سالح من نزد علي است  او باشد و
و أيها الناس از كسي اطاعت كنيد كه سالح من نزد او باشد تا بدين ترتيب مردم اين 

  .دليل و نشانة مهم امامت را بشناسند
موجد علم و امامت است؟ آيا نبوت حضرت موسي  آيا اسلحة رسول خدا :ثانياً

فرع بر تابوت بوده يا برعكس، وجود تابوت فرع بر نبوت آن بزرگواران ... و عيسي و 
بوده است؟ آيا نبوت حضرت سليمان فرع بر انگشتر بوده يا اينكه بالعكس؟ اينگونه 

ها چون  بنا به اينگونه افسانه. 1خرافات را حافظ نيز در شعر خود ترويج كرده است
                                                           

  : في المثل حافظ سروده است -1
ــار ــتري زنه ــابم انگش ــو گري ــل ت  از لع

  

 صد ملك سليمانم در زير نگين باشـد  
  

   :ام درجواب او گفته

 باشديك نكته در اين ديوان جز وهم نمي
  

 كي ملك سليماني در زير نگين باشـد  
  

 اين ملك سليماني از حشمت رباني است
  

 آن، تا ديو چنين باشـد  كي ديو بدزدد 
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!! داد و نيز كارهاي آن حضرت را انجام ميديوي انگشتر حضرت سليمان را دزديد، ا
  !اما جاي تأسف بسيار است كه اينگونه خرافات در كتاب مذهبي به مردم عرضه شود

گوييم اگر تابوت نشانه و دليل نبوت بود و سالح پيامبر نيز همانند آن  مي :ثالثاً
آيا روات . رندأئمه كه نبوت ندا. در اين صورت، سالح نشانة نبوت خواهد بود. است

  اند؟ يني براي أئمه مقام نبوت قائللك

  و مصحف فاطمه ةو اجلفر و اجلامع ةباب فیه ذکر الّصحیف -۹۸

. اين باب از ابواب بسيار رسواي كافي است كه مشتمل بر هشت حديث است
 6را مرسل و  4را ضعيف و  2را حسن و  7و  3را صحيح و  5و  1مجلسي حديث 

مجهول » فضيل بن سكره«كه به سبب وجود  8و دربارة حديث را مجهول شمرده 
اين باب را  احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از ! شود، سكوت كرده است محسوب مي

  .صحيح ندانسته است
ي آمده كه به هيچ وجه با انحصار نزول وحي بر پيامبر و ختم احاديثدر اين باب 

گويد هم وحي بر  اين باب مي احاديثزيرا . وحي پس از آن حضرت، سازگار نيست
در !! آن حضرت نيز ادامه يافته است شده و هم پس از وفات غير آن حضرت نازل مي

   :حالي كه قرآن فرموده
 Πöθ u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷è ÏΡ   ) ۳/ املائده(  
  .»ا بر شما تمام كردمامروز دينتان را برايتان كامل ساختم و نعمتم ر«

هر « :فرموده اكرم نيز دربارة پيامبر  حضرت علي 1ايم و چنانكه قبالً نيز گفته
آسماني قطع گرديد، درحالي كه با  اخبارآينه با وفات تو نبوت و خبردادن و گفتن 

  ).235البالغه، خطبة  نهج(» مرگ كسي جز تو چنين انقطاعي رخ نداده بود

                                                           
 .كتاب حاضر 343صفحه . ك. ر -1
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شود كه چون دروغگو  اين باب معلوم مي احاديثكه از مشكل ديگر آن است 
دانند چه ببافند زيرا  اند و نمي حافظه است، روات كليني خود نيز سرگردان و حيران كم

اند و علم لدني  گويند أئمه محدث و عالم به ما كان و ما يكون در ابواب ديگر مي
دهد و امثال اين  آنها خبر مي دانند و فرشتگان به دارند و هرگاه بخواهند بدانند، مي

گويند علم امام به تعلّم از مدارك مذكور در اين باب  اما در اين باب مي... گونه ادعاها
» زراره«آمده است كه ) 3، حديث 7فروع كافي، ج (و حتّي در كتاب المورايث !! است

فردا به  :مودامام به جاي گفتن پاسخ، فر. االرث جد پرسيد دربارة سهم از امام باقر
رخود بگوييد اگ :عرض كرد» زراره«. تو بخوانممالقاتم بيا تا اين مسأله را از كتابي بر 

آنچه  :امام بار ديگر فرمود. برايم دلپسندتر است از اينكه آن را از كتابي برايم بخوانيد
در » 1نمگويم بشنو و بپذير و فردا به مالقاتم بيا تا آن مسأله را از كتابي بر تو بخوا مي

در اختالف نظر خود با يكي از فقهاي  كتب ديگر نيز آمده است كه امام باقر
بوده و پيامبر به وي  به كتابي كه به خطّ علي» حكم بن عتيبه«مشهور موسوم به 

  2.امالء فرموده بود، استناد كرد
كه » احمد بن عمر الحلبي« :به قول برادر فاضل مرحوم قلمداران - 1حديث  *

كه از » ابوبصير«حضرات رضا و جواد است، چگونه اين حديث را از  حاباصاز 
  حضرت صادق و كاظم است بدون واسطه نقل كرده است؟ اصحاب

خواهم سؤالي بپرسم  رفتم و عرض كردم مي گويد نزد امام صادق مي» ابوبصير«
ا و اي را كه ميان آنج آيا در اينجا كسي هست كه سخن ما را بشنود؟ آن حضرت پرده

هر چه  :سپس فرمود] تا ببيند كسي هست يا نه[اطاق ديگر بود باال زد و سركشيد 
  .خواهي بپرس مي

                                                           
ثنی فإن حديثک احبّ إلی من أن ا :قلت. إذا كان غدا فالقنی حتی أقرئكه فی كتاب :قال... « -1 صلحک اهللا, حدّ

 .»...اسمع ما أقول لک, إذا كان غذ فالقنی حتّی أقرئكه فی كتاب  :تقرئينه فی كتاب, فقال لی الثّانية
 ).ذيل نام محمد بن عذا فربن عيسي الصيرفي( 279ال نجاشي، ص رج -2
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بينيم  جالب است در اين خبر كه قصد دارد بگويد امام از همه چيز باخبر است، مي
اي كه بين دواطاق آويخته بود خبر ندارد و پس  امام از درون خانة خود واز پشت پرده

خواهي  دهد كه هر چه مي اطمينان مي» ابوبصير«پرده و سركشي به آن، به از بلندكردن 
گفته شود كه اين عمل را امام براي اگر . بپرس، زيرا در پشت پرده كسي نيست

كرده است كه او ببيند و بداند كه در اطاق ديگر، كسي نيست، يادآور » ابوبصير«
ند در اطاق كسي هست يا خير، پس توانسته ببي كور بوده و نمي» ابوبصير«شويم كه  مي

به همين سبب حديث . اگر امام پرده را بلند كرده، براي اطّالع خودش بوده است
  .»فرفع السرت لرييه«و نگفته  »فأطلع فيه«گويد  مي

داد، بدنم  گويد امام در حالي كه خود را غضبناك نشان مي در بخشي از حديث مي
پرسيم دية  مي! مذكور است» جامعه«ر كتاب را فشرد و فرمود حتي دية اين فشار د

م آن را در كجا بيان فرموده است؟ و اگر بيان نفرموده، افشار مذكور چقدر است و ام
  پس فائدة آن براي أمت اسالم چيست؟

گويد مصحف فاطمه نزد ماست و آن مصحفي است  در قسمتي از حديث امام مي
تّي يك حرف از قرآن شما در آن كه سه برابر قرآن شماست ولي به خدا سوگند ح

و » صدق«و » برّ«يا » قيامت«يا » اهللا«پرسيم آيا در مصحف مذكور كلمة  مي! نيست
  نيامده است؟... و » فالح«

نقل كرده » أبوبصير«از همين » روضة كافي«تر اينكه كليني در خبر هجدهم  عجيب
   :ءت كردرا چنين قرا» معارج«يات اول تا سوم سورة آكه امام  1است

                                                           
از » ابوبصير«اما معلوم است كه . ساقط شده» روضه كافي«نام امام سهواً از صدور روايت هجدهم  -1

خطاب » فدايت شوم=  جعلت فداک«است و در همين روايت نيز با عبارت  اصحاب امام صادق
  .رساند كه مخاطب او امام است ين ميگويد و ا به آن حضرت، سخن مي

سال سائل بعذاب واقع للكافرين « :فقال ثم أتی الوحی إلی النبی... «: متن عربي روايت چنين است
ا النقرؤها هكذا فقال :قال قلت» ليس له دافع من اهللا ذی املعارج یبوالية علّ  هكذا و اهللا نزل  :جعلت فداک انّ

د  . ...هو واهللا مثبت فی مصحف فاطمه و هكذا هبا جربئيل علی حممّ
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Æl Í‘$ yèyϑ ø9$#   ) ۳-۱/ املعارج(  
فرمود به خدا سوگند جبرئيل ! كنيم فدايت شوم ما آيه را چنين قرائت نمي :گفتم

گند در مصحف فاطمه اين چنين فرو فرستاد و آن به خدا سو آيه را چنين بر محمد
  !!ثبت گرديده است

گويد حتّي يك حرف از قرآن در  در روايتي مي» ابوبصير«شود،  چنانكه مالحظه مي
  !!گويد آية قرآن در مصحف فاطمه مذكور است مصحف فاطمه نيست و در روايتي مي

] آيندهدر [بوده و آنچه ] در گذشته[علم آنچه  :گويد امام فرمود در آخر حديث مي
. است] كامل[فدايت شوم اين همان علم  :تا روز قيامت خواهد بود، نزد ماست، گفتم

] كامل[فدايت شوم پس علم  :گفتم. نيست] كامل[اين علم هست ولي آن علم  :فرمود
مري و چيزي امري به دنبال اآيد و  آنچه در شب و روز پديد مي :كدام است؟ فرمود

  !شود قع ميبعد از چيزي تا روز قيامت وا
خوانندة محترم آيا فرقي بين اين دو علم هست؟ بديهي است كه امام هرگز چنين 

خواسته براي  اما جاعل حديث چون مي. شمارد گويد و آنها را دو علم نمي سخني نمي
  .بافد و خود را رسوا كرده است امام علوم گوناگون قائل شود، نفهميده كه چه مي

حضرت زهرا  اكرم پس از رحلت پيامبر  :گويد در اين حديث مي - 2حديث  *
اي فرستاد تا با آن حضرت سخن بگويد و  از اين رو خدا فرشته. بسيار اندوهگين شد

آن حضرت . خبر داد حضرت فاطمه اين موضوع را به علي. او را تسلّي دهد
به قول شما  گوييم اگر علي مي. فرمود هرگاه صداي فرشته را شنيدي به من بگو

 شنيد، ديگر نيازي نبود كه به حضرت زهرا بود و صداي فرشته را مي» محدث«
  .بگويد هرگاه صداي فرشته را شنيدي به من بگو

دادن آن حضرت با وي از حوادث آينده سخن  بنا به اين حديث فرشته براي تسلّي
گفت و بنا به حديث پنجم همين باب، جبرئيل آن حضرت را از حوادثي كه بعداً  مي

و مصحف فاطمه مجموعة اقوال ! ساخت اش رخ خواهد داد، باخبر مي براي ذريه
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 پرسيم اگر اين كار براي تسلّي و مسرورساختن حضرت فاطمه مي. فرشته است
شدن امام حسن و شهادت سيدالشّهداء و كشتن   ساختن وي از مسموم بود، آيا مطّلع

شان و شهيدكردن زيد بن علي بن بيت و اسارت اي اهل ةزدن خيم فرزندان وي و آتش
موجب خوشحالي ... شدن حضرت كاظم و  و محمد نفس زكيه و زنداني الحسين

  !!شد؟ و آرامش خاطر آن حضرت مي
گويد مصحف فاطمه همان مطالبي است كه  در اين حديث و حديث پنجم مي
گويد كه  اما در روايت چهارم همين باب مي. فرشته دربارة حوادث آينده گفته است

  !مصحف فاطمه وصيت آن حضرت است؟
وحي به پيامبر خاتمه » ختم به الوحی« :فرموده مهمتر از همه اينكه حضرت علي

گويد اجماع علماي ما بر آن است  شيخ مفيد نيز مي) 133البالغه، خطبة  نهج(» يافت
از  61كليني در آخرين حديث باب . 1رسد األنبياء به كسي وحي نمي كه پس از خاتم

لقد ختم اهللا بكتابكم الكتب « :روايت كرده كه –عليهما السالم  –قول حضرات صادقين 
] سلسلة[هر آينه خداوند با كتاب شما كتب و با پيامبر شما  » األنبياء نم و ختم بنبیّ 

» محمدباقر«كه هر دو  – 111و در حديث سوم باب » پيامبران را خاتمه بخشيده است
ختم بكتابكم الكتب فالكتاب « :نقل كره كه امام صادق –اند  تهآن را صحيح دانس

خداوند با كتاب شما كتب را ختم كرده و پس از آن تا أبد هيچ كتابي  »بعده أبدا 
گويند وحي خاتمه نيافته و پس از قرآن كتابي  اما در اين باب روات كليني مي. »نيست
  !!هست
حسين ابن أبي «حمق و راوي ديگر آنا» علي بن الحكم«از روات آن  - 3حديث  *
معرّفي  –كه ظرف چرمي سفيدي است  –اين حديث جفر بيض را . 2است» العالء

فأی  :قال, قلت. إن عندی اجلفر األبيض« :يقول سمعت أبا عبداهللا« :گويد كرده و مي
و الل واحلرام سی وانجيل عيسی وصحف ابراهيم و احلزبور داود و توراة مو :شیء فيه? قال

                                                           
 .كتاب حاضر 354صفحه . ك. ر -1
 .معرّفي شده است 371و حسين در صفحه  245علي در صفحه  -2
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مصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآنا و فيه ماحيتاج الناس إلينا و النحتاج إلی أحد, حتّی فيه اجللدة 
همانا  :فرمود مي شنيدم كه امام صادق » رش اخلدشإو نصف اجللدة و ربع اجللدة و 

در آن زبور داود و تورات  :گفتم در آن چيست؟ فرمود. جفر سفيد نزد من است
ي و صحف ابراهيم وحالل وحرام و مصحف فاطمه است كه موسي و انجيل عيس

مردم ] دربارة آنها[از قرآن در آن باشد و در آن چيزهايي است كه ] چيزي[پندارم  نمي
يك ] مجازاتي به اندازة[حتّي در آن . به ما احتياج دارند و ما به كسي نياز نداريم

  !»تازيانه و نصف و ربع تازيانه و جريمة خراش آمده است
و هو ينظر « :گويد مي كافي از قول امام كاظم 129كليني در حديث دوم باب 

با من در جفر ) حضرت رضا(و او  »معی فی اجلفر و مل ينظر فيه إال نبی أو وصی نبی
ولي در روايتي ديگر نقل . »نگرد كه در آن جز پيامبر يا وصي پيامبر ننگريسته است مي

ر و آنچه در آن بوده دست يافته و در آن نگريسته كرده كه زراره به بخشي از جف
حيفة, إذا كتاب غليظ يعرف أنه فی كتب ... « :گويد وي مي. است فلام القی إلی طرف الصّ

األولني فنظرت فيها فاذا فيها خالف ما بأيدی الناس من الصلة و األمر باملعروف الذی ليس فيه 
ته كذلک فقرأته حتی أتيت ع چون صحيفه را به من داد  »...لی آخره اختالف و إذا عامّ

در آن . كتب پيشينيان است] زمرة[كه كتابي قطور است كه معلوم بود در ] ديدم[
مر به معروف ادر آن است برخالف آنچه مردم از صله و ] مطالبي[نگريستم وديدم 

سازگاري [و در دستشان است، يعني با اموري كه اختالف در آن نيست ] دانند مي[
  1.»...آن را مطالعه كردم تا به پايانش رسيدم !! تمام كتاب چنين بود] تنداش

                                                           
مالحظه  -3حديث  95و  94ص ) باب ميراث الولد مع األبوين(كتاب المواريث  7فروع كافي، ج  -1

كوشيدند با اينگونه روايات مردم را  ميكنيد چگونه دشمنان اسالم به هدف ايجاد تفرقه و اختالف 
!! اعتماد و بدبين سازند بي –حتّي در امور غيراختالفي  –نسبت به آنچه در ميان مسلمين است 

شيخ صدوق فرموده آنچه كه فقط محمد بن عيسي بن عبيد از يونس نقل كرده مورد  ).جدابرفتد(
 .اعتماد نيست
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در تعليقات خود بر شرح ملّاصالح » ابوالحسن شعراني«مخفي نماند كه علّامه 
اعتراف كرده كه اين حديث با حديث پيش از خود ناسازگار » كافي«مازندارني بر 

گويند مرجع ضمير  بدون دليل مياما دكّانداران مذهبي چنانكه عادتشان است . است
است نه » جفر أبيض«، »مدر حديث سو» ...وفيه ما حيتاج الناس «در جملة  )فيه(مجرور 

ما براي اطّالع خوانندگان، جمالت . در حالي كه در واقع چنين نيست! مصحف فاطمه
 سمعت أبا عبداهللا« :آوريم تا تعصب و عوامفريبي آخوندها معلوم شود حديث را مي

زبور داود و  توراة موسی و انجيل  :فأی شی فيه? قال :إن عندی اجلفر األبيض, قال قلت :يقول
و فيه ما حيتاج  �عيسی وصحف ابراهيم و احلالل واحلرام و مصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرانا

 .»الخ... الناس إلينا و النحتاج إلی أحد حتی فيه اجللدة و 
را كه نزديكتر » مصحف«طبعاً دليلي ندارد كه كلمة  »،بعداألقرب يمنع األ«از آنجا كه 

! بدانيم» هاء«كه سطري آن سوتر است، مرجع ضمير » جفر«است رها كنيم و كلمة 
أول ) ،يه(ثاني همان مرجع ضمير هاء در ) فيه(عالوه بر اين، مرجع ضمير هاء در 

گوينده . ستتوان بدون دليل ادعا كرد كه مرجع آن چيز ديگري ا است ونمي
خواهد بگويد در آن قرآن نيست بلكه در آن احكامي هست كه مردم به آن  مي

و . يك چيز است» هاء«اند و بدين ترتيب آشكار است كه مرجع هر دو ضمير  محتاج
إلّا نياز به گفتن ندارد كه قرآن نه در مصحف فاطمه هست و نه در جفر زيرا قرآن در 

اي مخصوص و نزد فرد خاصي  كه در محفظه اختيار همگان است و چيزي نيست
  .باشد

پرسيم كدام جرم است كه  ديگر آنكه نصف تازيانه و ربع تازيانه يعني چه؟ مي
چرا أئمه جرائمي را كه عقوبتشان ربع تازيانه ! عقوبت آن نصف يا ربع تازيانه است؟

كه جاعل حديث پيداست ! اند و در فقه اسالمي اثري از آن نيست؟ است بيان نفرموده
  .اطّالع بوده است از فقه اسالمي بي

                                                           
ما  :ق در اولين حديث همين باب نيز آمده است و امام فرمودهدرباره مصحف فاطمه، مشابه تعبير فو - �

 !فيه من قرآنكم حرف واحد
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سورة أحقاف را كه در مقام محاجه با  3در اين حديث مرسل، آية  -4حديث  *
گاه ببينند در البتّه دكّانداران مذهبي هر! 1كفار و مشركين است، غلط نقل كرده است

آيه نقل به  گويند منظور تفسير آيه است و يا نقل آيه اشكالي هست بدون دليل مي
مجلسي عالوه بر احتمال نقل به معني، احتمال داده كه قرائت أئمه !! معني شده است
  !چنين بوده است

إن اهللا « :با توجه به اينكه متكلّم در مقام استشهاد به آيه است و قبل از آن فرموده
بلكه در واقع جاعل حديث خطا ! پس ادعاي نقل به معني مقبول نيست »:يقول أل
چنانكه گفتيم مضمون حديث نيز با روايت دوم و پنجم باب سازگار . رده استك

  .نيست
گويد آن مكتوبي است به  مي» جامعه«در اين حديث دربارة  -6و  5حديث  *

تمام نيازهاي ] جواب[طول هفتاد ذراع و عرض پوست ران شتري فربه كه در آن 
  .خراش مردم هست و همة قضايا در آن آمده است حتّي جريمة

گويد ما كتابي داريم كه همة احكام  واقفي مي» احمد بن أبي بشر«در حديث ششم 
  !در آن مذكور است و تحرير علي شرع به تقرير رسول  خدا

. روايت شده موافق نيست ديگري كه از علي احاديثروايات اين باب با  :أوالً
شما كتابي داريد؟ پرسيدم آيا  گويد از حضرت علي مي» أبوجحيفه«از جمله 

به فرد مسلماني عطا فرمايد يا ] خدا[نه، مگر كتاب خدا يا فهم و استنباطي كه  :فرمود
ديات و آزادي  :در اين صحيفه چيست؟ فرمود :گفتم. آنچه كه در اين صحيفه است

  2.الخ... سير و ا

                                                           
 .»...فأتوا بكتاب من  :گفته است »آيتونی بكتاب من قبل هذا«: به جاي آنكه بگويد -1
ال، إال كتاب اهللا او فهم أعطيه رجل مسلم » هل عندكم كتاب؟ قال : قلت لعلي: عن أبي جحيفة، قال -2

التاج الجامع ...(العقل و فكاك االسير: فما في هذا الصحيفة؟ قال: قال قلت. ما في هذا الصحيفةأو 
و مسند احمد بن حنبل، ج  2658، حديث 887، ص 2و سنن ابن ماجه، ج  69، ص 1لالصول، ج 

 ).79، ص 1
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هر كه مدعي شود  :براي ما سخنراني كرد و فرمود و نيز روايت شده كه علي
اي از غالف شمشيرش  و صحيفه –چيزي خواندني جز كتاب خدا واين صحيفه  كه

دندان شتر و ] زدن به صحيفة دية صدمه[در آن . داريم، دروغ گفته است –آويزان بود 
  1.الخ... مسائل جراحات بود و 
هر مكتوبي را انكار فرموده مگر  شود، حضرت امير چنانكه مالحظه مي

مسائل مذكور نيز به هفتاد ذراع طول و . ل مذكور آمده استاي كه در آن مسائ صحيفه
  .عرض پوست ران شتر فربه نياز ندارد

اند كه أغلب مطالب  داشته و تحرير علي اگر أئمه كتابي به تقرير پيامبر :ثانياً
با آنچه مسلمين به عنوان سنّت و فقه  –) 94فروع كليني، ج، ص (به قول كليني  –آن 

سند، مغاير بوده است، پس مهمترين وظيفة ايشان معرّفي كتاب مذكور شنا اسالمي مي
در أيام خالفت  چرا حضرت علي! به مسلمين و مخالفت با بدعتها بوده است

خود اين كتاب را به مسلمين معرّفي و آنها را به استفاده از اين كتاب تشويق نكرد؟ 
كتاب نفروده است؟ چرا  در خطابات خود ذكري از اين چرا حضرت سيدالشّهداء

أئمه، كتاب منحصر به فرد مذكور را معرّفي نكردند و اين كار را بر عهدة روات معلوم 
  !اند؟ الحال كليني نهاده

بود، در اين صورت  اگر مضمون اين دو حديث راست مي -8و  7حديث  *
شيني او را نخست به جان زيرا  امام صادق. داد ماجراي اسماعيل بن جعفر رخ نمي

واقع شده » بدا«يش از پدرش درگذشت و لذا گفتند پخود معرّفي فرمود ليكن او 
نيز موافق نيست زيرا  184باب  همچنين اين دو حديث ونظاير آن با روايات. است

                                                           
يئا نقرؤه إال كتاب من زعم أن عندنا ش :طالب فقال عن ابراهيم التيمی عن أبيه قال خطبنا علی بن أبی -1

حديث  ,فيها كتاب العتق. فقد كذب − *و صحيفة معلقة فی قراب سيفة :قال –اهللا و هذه الصحيفة 
  .180، ص 4داود، ج  سنن أبي. ك. همچنين ر. اين حديث را بخاري نيز نقل كرده است) 20
رجوع كنيد . بوده، در كتب ما نيز اشاره شده است به اين صحيفه كه در غالف شمشير علي - *

 .16و  12و  11و 7، ص 19به وسائل الشيعه، ج 
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اند اگر سخني دربارة كسي گفتيم و چنان نشد اما  اند أئمه فرموده مذكور گفته بدربا
نها در جفر و آپرسيم مگر  مي! وي را مقصود ما بدانيد دربارة فرزند يا نوادة او شد،

نگرند؟ در اين  در آنها آمده است، نمي» علم مايكون«مصحف فاطمه و نظاير آن كه 
  !اند، واقع نشود صورت معني ندارد كه آنها دربارة كسي سخني بگويند و چنانكه گفته

افق نيست زيرا در مو 156سوم به بعد باب  احاديثهمچنين روايات اين باب با 
پرسيم  مي! گويد به ما مي» القدس روح«گويند اگر چيزي را ندانيم  آنجا از قول أئمه مي

اي در  داريد كه همة مسائل در ان هست، طبعاً در مسأله... شما كه جفر و جامعه و 
پاسخ أمور را به شما » روح القدس«به شما بگويد و اگر » روح القدس«مانيد تا  نمي
  هست؟... اند پس چه نيازي به نگريستن در جفر و جامعه و رس مي

  و تفسیرها» القدر ةإنا أنزلناه فی لیل«باب فی شأن  -۹۹

مجلسي با اينكه به ضعف . حديث آمده كه يك سند بيشتر ندارد 9در اين باب 
سند مذكور اعتراف كرده ولي چون روايات اين باب خرافي و داراي انحراف و 

گويد اين روايات از نظر من صحيح  د پسندش واقع شده و مياعوجاج است مور
  .اين باب را صحيح ندانسته است احاديثآقاي بهبودي ! است

كه او را » سهل بن زياد«مجهول است و » محمدبن أبي عبداهللا«نظر از اينكه  صرف
خراج كردند، كامالً رسواست راوي نخست اين روايات حسن بن العباس بن ااز قم 

   :كنيم او را در اينجا معرّفي مي. الرازي نيز ضعيف است الحريش
نا أنزلناه فی ليلة إ «كتاب . وي بسيار ضعيف است :گويند نجاشي و علّامة حلي مي

  .تباه و نادرست و الفاظ پريشان است احاديثاين كتاب داراي . از اوست »القدر 
ديثش نوشته وي ضعيف است به او اعتناء نشده و ح :ابن الغضائري فرموده

هايش  كتابي فاسد األلفاظ است كه خيالبافي »...إنا أنزلناه «كتاب فضيلت . شود نمي
  .بودن آن است گواه جعلي
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حسن بن عباس بن «فرموده ) 182، ص 3ج (» قاموس الرجال«علّامة شوشتري در 
، ص 1ج (شدن حوادث سال بر إمام را جعل كرده است و در  عرضه اخبار» حريش

نقل » ابن حريش«ي از احاديث» ...في شأن إنا أنزلناه «در باب » كافي«موده فر) 443
كرده كه معني و مفهوم صحيحي ندارد و عالئم جعل در آنها مانند آتشي كه بر سر 

  .كوه بيفروزند، آشكار است
اين باب چنان ابهام و عدم انسجام و  احاديث :گويد هاشم معروف الحسني مي

  1.الم أئمه شباهت نداردپريشاني دارد كه به ك
، 1ج (هر كس خواهد به كافي . اولين حديث اين باب سراسر عيب و اشكال است

 گويد حضرت الياس به عنوان مثال مي. مراجعه و مالحظه كند) به بعد 242ص 
كرد تا پس از طواف  پرسيم چرا چنين كرد؟ آيا اگر صبر مي مي! طواف امام را قطع كرد

نظر از اينكه الياس پيامبر كه تا زمان امام  ه كند بهتر نبود؟ البتّه صرفامام با او مكالم
   :كه فرموده 2زنده باشد، به كلّي دروغ و خرافه و مخالف قرآن است باقر
 $ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9|³t6 Ï9 ⎯ÏiΒ šÎ= ö6 s% t$ ù#ã‚ø9$# ( ⎦'⎪Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝßγ sù tβρà$ Î#≈ sƒø: $#   

  )۳۴/ األنبیاء (  
ايم آيا اگر تو  ما براي هيچ بشري پيش از تو جاويدماندن را قرار نداده] امبراي پي[«

  .»جاويدند؟) كفّار(= بميري، ايشان 

                                                           
 .243الموضوعات في اآلثار و االخبار، ص  -1
است كه قولي ... بودن خضر و الياس و  اند، زنده يكي از اوهام و خرافاتي كه صوفيه ترويج كرده -2

ي خود را منتسب به مرشدان صوفيه براي آنكه به نوع. مدرك و دليل و ادعايي مخالف قرآن است بي
عبدالرحمان «مثال . رسانند خدا و انبياء إلهي معرّفي كنند، گرفتن خرقه خود را گاهي به خضر مي

الدين بن العربي خرقه از دو  گويد كه محيي) 47تهران، ص  1336چاپ (» نفخات االن«در » جامي
  !!كس گرفته، يكي از شيخ عبدالقادر گيالني و ديگر از خضر

خداوندا : عرض كرد» بدر«روز غزوه  ئل كذب اينگونه ادعاها آن است كه رسول خدايكي از دال
... در حالي كه اگر خضر و الياس و . شوي اگر اين عده خداپرست كشته شوند، در زمين عبادت نمي

 .شد نيز خدا عبادت مي» بدر«زنده بودند، طبعاً بدون اصحاب 
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دوست داشتم  » أحببت أن يكون هذا احلديث قوة ألصحابک« :وانگهي الياس كه گفته
خواسته مقامات امام را بيان كند،   ، اگر مي»تو باشد اصحاباين حديث موجب قوت 

ديگر آنكه چرا الياس تا اواسط !! بايست در حضور عموم بگويد نه در خلوت مي
  حديث نقاب به صورت داشت؟ فايدة اين كار چه بود؟

إنه كان يفد « :فرموده همچنين در اين حديث به امام افترا بسته كه دربارة پيامبر
آن بارها و تعجب است كه قر!!! »شد وارد مي ألپيامبر بر خداي   »ذلی اهللا, عزوجل

را استعمال كرده يعني وحي است » تنزيل«و » نزالا«خوذ از الفاظ مابارها دربارة وحي 
كند نه اينكه  شود و آن حضرت پس از نزول وحي آن را تلقّي مي كه بر پيامبر نازل مي

  !نفهميده كه چه ببافد اهلاما جاعل ج! پيامبر وفود كرده و وحي را بشنود
اي از كالم علّامة شوشتري را با اندكي تصرّف  ز خالصهدربارة حديث دوم ني

هاي جعل اين حديث آن است كه ظاهراً محاجة امام  از نشانه :آوريم كه فرموده مي
در حالي كه امامت آن . عباس در زمان امامت آن حضرت بوده است با ابن باقر

 68در سال » رابن زبي«عباس در زمان غائلة  بوده ولي ابن 95حضرت پس از سال 
هجري درگذشت و حضرت باقر جز در دوران كودكي و خردسالي، وي را مالقات 

  .نكرده است
فرموده پدرم ابن عباس را بسيار دوست  امام صادق» كشّي«بنا به نقل 

شود، نه تنها ابن عباس  عالوه بر اين برخالف آنچه از حديث مستفاد مي. داشت مي
و مناظرات و مباحثات او با . شناسي او متواتر است قّبيت نبوده بلكه ح اهلمخالف 

ابن زبير وديگران دربارة امامت، مشهور و  عبد اهللاو لو عائشه و معاويه عمر
  .معروف است

» ابن عباس«دربارة ) 284ص (» النقض«مؤلف كتاب » عبدالجليل قزويني«
است و شاگرد و ابن عم مصطفي است و پدر خلف أوال عبداهللا عباس« :نويسد مي

ميه و با معاويه ا  پيرو علي مرتضي است و هواخواه علي و آل علي بوده است و يا بني
و يزيد و با عبداهللا زبير خصومتهاي عظيم كرده است و فصول غرّاء و با مبالغت گفته 
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و بر اقوال و افعال بد ايشان منكر بوده و مناظرات و محاورات او در اين معني در 
  .»خالف و مؤالف ظاهر استكتب م

را دربارة شب  ديگر اينكه حديث مدعي است كه ابن عباس قول حضرت علي
در حالي كه ! قدر انكار كرد و بدين سبب چشمش به ضربة پر فرشته كور شد

عباس به سبب گريستن بسيار براي حضرت علي و حضرات  ابن :گويد مي» مسعودي«
ورزان نسبت به  وانگهي چرا جبرئيل چشم غرض. دنابينا ش –عليهم السالم  –حسنين 

  !را كور نكرد و به سراغ اولين مدافع آن حضرت رفت؟ علي
عالوه بر اينها جمالت و عبارات اين خبر مختلّ و نابسامان است و معناي درست 

] اطّالع و بي[ترين مردم عوام  شود و چنان است كه پايين و مفيدي از آن دريافته نمي
  .باشند گويند تا چه رسد به أئمة بزرگوار كه اميران سخنوري مي سخن نمي اين چنين

اين باب كه  اخباراين اختالل و آشفتگي به اين حديث منحصر نيست بلكه همة 
  1.يك سند دارند به اين عيب دچاراند

شوند  شده كه چون فرشتگان در شب قدر نازل مي اين باب ادعا احاديثدر بقية 
اين فرد . كه در زمين فرد معصومي باشد تا فرشتگان بر او نازل شوند لذا الزم است

گوييم سورة  مي. باشند بوده و پس از او أئمه مي اكرممعصوم در صدر اسالم پيامبر 
  .آيند شوند و نزد آن حضرت مي نفرموده كه همة فرشتگان بر پيامبر نازل مي» قدر«

خصوصاً حضرت  –نزول فرشته  –اهللا العياذ ب –البتّه به هيچ وجه قصد نداريم 
انكار كنيم زيرا در تمام سال فرشتة وحي بر آن  اكرم را بر پيامبر  جبرئيل

أوالً دليلي نداريم كه همة فرشتگان بر آن  :گوييم شد بلكه مي حضرت نازل مي
شوند  ثانياً دليلي نداريم كه فرشتگان فقط بر معصوم نازل مي. شدند حضرت نازل مي

شود، از قبيل نزول هاروت و ماروت و آيات اول تا  از قرآن خالف آن مستفاد مي بلكه
بسياري از اينگونه فرشتگان كه امور عالم را به إذن ... و » نازعات«پنجم سورة مباركة 

  .شوند كنند اصوالً بر بشر نازل نمي حقّ اداره مي
                                                           

 .به بعد 235ص ) الثّاني الباب( 1األخبار الدخيله، ج . ك. ر -1
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مبر فرشتگان در شب پرسيم در صد يا چهل سال پيش از بعثت پيا عالوه بر اين مي
  !نيز اوضاع بر همان منوال خواهد بود شدند؟ بعد از پيامبر قدر بر كه نازل مي
» كافي«اين باب آن است كه مانند برخي از ابواب ديگر  احاديثازديگر عيوب 

اند درحالي كه اين ادعا صحيح نيست زيرا از  مدعي است كه همة پيامبران وصي داشته
شود كه بسياري از انبياء وصي به معنايي كه موردنظر كليني است، قرآن استفاده مي 

اند، از جمله انبيائي كه قومشان هالك شدند و يا انبيائي كه بالفاصله پس از  نداشته
زيرا . توان گفت نبي بعدي وصي بوده است نمي. شد ايشان پيامبر ديگري مبعوث مي

به هر حال . وت نه به عنوان وصايتنبان نبوت او به اعالم و تصريح خدا بوده به عنو
 :گويد نبي با وصي فرق دارد، چنانكه خود اين حديث هم معترف است و مي

چنانكه خداوند پس از حضرت  »كاماستخلف وصاة آدم من بعده حتی يبعث النبی الذی يليه«
ساخت تا نبي پس از آن حضرت را مبعوث  اوصياي پس از او را جانشين مي آدم
  .»ايدفرم

سورة نور  55در ضمن جاعل حديث در روايت هفتم از قول امام دربارة آية 
دربارة آية !! از همان آيه موافق نيست مطالبي گفته كه با تفسير حضرت علي

  .كتاب حاضر مراجعه كنيد 412مذكور به صفحة 

  ةاجلمع ةیزدادون فی لیل ةباب فی أن االئم - ۱۰۰

اند  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو در اين باب سه حديث آمده كه 
موسي بن «يكي از روات حديث اول . و مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است

است كه هر دو را قبالً معرّفي » مفضل بن عمر«و راوي حديث دوم و سوم » سعدان
  .نيز به تصريح علماء ضعيف است» حسين بن احمد المنقري«. 1ايم كرده

                                                           
 .اند معرفي شده 141و مفضّل در صفحه  431موسي در صفحه  -1
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زيرا براي أئمه در هر شب جمعه . نيز مخالف عقل و شرع است ديثاحامتن 
 در حالي كه معراج اگر با بدن باشد مخصوص رسول خدا. معراج قائل شده است

  .است و إلّا ريشه در قرآن ندارد
است كه زمينه را  احاديثو اينگونه . تواند ادعا كند اما معراج روحي را هر كس مي

اند كه  ديگران از جمله صوفيه آماده كرده و آنان نيز ادعا كردهبراي ادعاهاي گزاف 
  !!به معراج رفته است» بايزيدي بسطامي«

  یزدادون لنفد ماعندهم  االئمة باب لوال أن - ۱۰۱

اين باب مشتمل بر چهار حديث است كه مجلسي سند اول حديث نخست را 
م و سوم آن و همچنين سند روايت دوم را صحيح شمرده و حديث ضعيف و سند دو

اين باب را صحيح  احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از . چهارم را مرسل دانسته است
  .نيز جز إدعا بر هيچ دليل شرعي متّكي نيست احاديثمتن . ندانسته است

یعلمون مجیع العلوم التی خرجت إلی   االئمةباب أن  - ۱۰۲
  و االنبیاء و الرسل ةاملالئک

مجلسي سند نخست حديث اول را ضعيف و . چهار حديث است اين باب داراي
كذّاب كه » سهل بن زياد«سند دوم آن را صحيح شمرده، درحالي كه در سند دوم نيز 

مجلسي حديث ! وجود دارند 1ايم از قم اخراج شد و عمركي كه او را قبالً معرّفي كرده
آقاي بهبودي . است دوم را ضعيف و سوم را مجهول و چهارم را صحيح دانسته

در حالي كه يكي از روات حديث سوم . حديث سوم و چهارم را صحيح دانسته است
  .است كه قابل اعتماد نيست» صالح بن السندي«

                                                           
 .معرّفي شده است 399عمركي در صفحه  -1
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علوم تمام انبياء را  اكرمپيامبر . اين باب با قرآن موافق نيست احاديثمدعاي 
و يا پيامبراني كه خداوند آنها دانست  نداشت و همة زبانها و يا زبان حيوانات را نمي

اند؟  پس چگونه أئمه علم تمام أنبياء را داشته. شناخت را در قرآن ذكر نفرموده، نمي
از » مقداد«حكام را توسط ابرخي از  بود، علي اگر ادعاي روات كليني راست مي

  1شد؟ پيامبر جويا نمي

  باب نادر فیه ذکر الغیب - ۱۰۳

مجلسي حديث ! وايت ثبت كرده كه با هم توافق ندارندكليني در اين باب چهار ر
در حالي كه راوي . را موثّق شمرده است 4را مجهول و  3و  2اول را صحيح و 

شيخ طوسي گفته او . نخست حديث چهارم عمار بن موسي الساباطي المدائني است
فطحي و فاسدالمذهب و ضعيف است و به آنچه كه به تنهايي روايت كند، عمل 

معرفه . (كند آقاي بهبودي نيز فرموده وي روايات را با امانت نقل نمي. شود ينم
  )180الحديث، ص 

  .بهبودي هيچ يك از روايات اين باب جز حديث اول را صحيح ندانسته است
صفحة (ايم  ما دربارة علم غيب در كتاب حاضر با استناد به آيات قرآن سخن گفته

اند و به روي خود  گويا با قرآن عداوت داشته اما روات اين باب) به بعد 100
   :اند كه خداي تعالي صريحاً به رسول خود فرموده تا بگويد نياورده
 ≅è% Hω ãΑθè%r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“yz «!$# Iωuρ ãΝn=ôãr& |=ø‹tóø9$#   ) ۵۰/ األنعام(  
  .»دانم گويم خزائن خدا نزد من است و غيب نمي بگو به شما نمي«
  و 
 ö≅à)sù $ yϑ ¯ΡÎ) Ü=ø‹tó ø9$# ¬!   ) ۲۰/ یونس(  
  .»پس بگو كه همانا غيب از آن خداست«

                                                           
 .41كتاب حاضر صفحه . ك. ر -1
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  و
 ≅è% ω ÞΟn=÷ètƒ ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ |=ø‹tóø9$# ωÎ) ª!$# 4   ) ۶۵/ النمل(  
  .»دانند مگر خدا اند غيب نمي بگو كساني كه در آسمانها و زمين«

كريم به معاني گوناگون استعمال شده، از آن جمله به  در قرآن» غيب«البتّه لفظ 
   :اطالق شده و فرموده» غيب«وحي نيز 
 ΝÎ=≈tã É=ø‹tó ø9$# Ÿξ sù ãÎγ ôàãƒ 4’ n?tã ÿ⎯Ïμ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪ ω Î) Ç⎯tΒ 4©|Ós?ö‘ $# ⎯ÏΒ 5Αθß™§‘ 

…çμ ¯ΡÎ* sù à7 è= ó¡o„ .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ÏΒ uρ ⎯Ïμ Ïù= yz #Y‰|¹u‘ ∩⊄∠∪ zΟn= ÷è u‹Ïj9 β r& ô‰s% (#θ äó n= ö/r& 

ÏM≈n=≈ y™ Í‘ öΝÍκÍh5u‘ xÞ% tnr&uρ $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 4©|Âômr&uρ ¨≅ ä. >™ó©x« #OŠy‰tã    ) ۲۷- ۲۶/ اجلن(  
بر  ريب خويش را بر كسي آشكارنسازد مگكه داناي غيب و نهان است، غ) خدايي(«

مراقب و نگاهباني  اي كه بپسندد كه محققاً از پيش و از پسِ او پيامبر و فرستاده
اند و  پيامها و رساالت پروردگارشان را ابالغ كرده] آن پيامبران[گمارد تا بداند كه  مي

است احاطه دارد و عدد هر چيز را شماره كرده ) انبياء(به آنچه نزد ايشان ] خداوند[
  .»است

   :و فرموده
 $ tΒ uρ uθ èδ ’ n?tã É=ø‹tó ø9$# &⎦⎫ÏΨŸÒ Î/   ) ۲۴/ التکویر(  
  .»بر غيب بخيل نيست) پيامبر( او«

اش بخل  اند و غيبي كه درباره نبياء مأمور ابالغ آناپرواضح است رساالتي كه 
ديگر آنكه بنابه . رسانند، چيزي جز وحي و تعاليم شريعت نيست ندارند و به همه مي

جز رسل استثنائي ندارد و غيررسل از علم به غيب نصيبي  �اين آيه، عدم اظهار غيب
توان دريافت كه خداي متعال در مواردي به اقتضاي حكمت  از اين آيه مي. ارندند

چنانكه پس از بيان . سازد غيبي آگاه مي اخبارخويش، رسولي را كه برگزيده است از 
   :فرمايد مي ماجراي حضرت نوح

                                                           
 ... .البتّه غيب به معناي وحي و معارف الهي و مسائل شريعت و  - �
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 šù=Ï? ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹s9Î) ( $ tΒ |MΖä. !$yγßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7ãΒöθs% ⎯ÏΒ 

È≅ ö6 s% #x‹≈ yδ (   ) ۴۹/ هود(  
دانستي  ايم و پيش از اين نه تو آن را مي غيب است كه به تو وحي كرده اخبارآن از «

  .»و نه قومت
كند و همچنانكه خود  غيبي را به أمت ابالغ مي اخباررسول برگزيدة إلهي نيز اين 

. آورند ايمان مي اخباران راستين او نيز به آن و پيرو اصحابايمان دارد،  اخباربه آن 
   :قرآن دربارة پيامبر و مؤمنين فرموده

 z⎯tΒ#u™ ãΑθß™§9$# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïμø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯ÏμÎn/§‘ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ 4   ) ۲۸۵/ البقره(  
ايمان [پيامبر به آنچه از پروردگارش بر او نازل شده ايمان آورده و مؤمنان نيز «

  .»]اند دهآور
علم بيابد و آن را به ديگران برساند مگر  �تواند به آن غيب بنابراين كسي نمي

به عبارت ديگر ادعاي علم به غيب مساوي است با ادعاي رسالت و . رسول خدا
همچنين غيبي كه خدا به پيامبر بفرمايد و آن حضرت آن را به جز به پسر ! نبوت

قرآن هيچ اثري از آن نيست و هيچ دليلي ندارد  عمويش و يا فرزندان او نگويد در
  !فريب مگر ادعاي مجاهيل و افراد دروغگوي فاسدالمذهب عوام

 احاديثما قبالً دربارة اينگونه . األجزاء است متعارض اخبارخبر سوم اين باب از 
اً در صدر حديث امام با حالتي غضبناك و ناراحت صريح. 1ايم مختصري سخن گفته

پندارند ما علم غيب داريم در حالي كه هيچ كس جز  اعجبا از قومي كه ميو :فرموده
وي گريخت و ندانستم در . خواستم فالن كنيزم را تنبيه كنم مي. داند خدا غيب نمي

  !كدام غرفة خانه پنهان شده است
از اين رو . شود صدر حديث موافق اهواء روات كليني نيست چنانكه مالحظه مي

در بخش دوم حديث . خوانيم كه با قرآن سازگار نيست طالبي ميدر ادامة حديث م
                                                           

 ... .يعت و البتّه غيب به معناي وحي و معارف الهي و مسائل شر - �
 .504رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  -1
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آورد، قسمتي از  گويد كسي كه تخت بلقيس را به بارگاه حضرت سليمان امام مي
سورة رعد استناد  43علم كتاب را داشت ولي ما علم به تمام كتاب داريم و به آية 

و صدور چنين كالمي قطعاً از نگارنده گويد امام با قرآن كريم كامالً آشناست . فرموده
در اينجا به اختصار . 1ايم ما قبالً دربارة اين مطالب سخن گفته. امام محال است

  گوييم كه مقصود از  مي
 ⎯tΒ uρ …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9$#   ) ۴۳/ الرعد(  

سورة مائده به ايشان اشاره  85تا  83كساني هستند از قبيل علمايي كه در آيات 
بودن يا واليت   ايم ارتباطي به عالم الغيب سورة رعد، چنانكه گفته 43و آية شده است 

از آيات قرآن مّطلع نباشد  آيا ممكن است امام صادق. داشتن كسي ندارد تكويني
بگويد كفّاري كه محمد را قبول نداشتند خدا به آنان گفته از  اهلج تومانند غال

باشد طفلي كه در خانة   جواب كفّار گفتهطفلي بپرسيد كه در خانة اوست و يا در 
  !!پيامبر است واليت تكويني دارد

به نظر ما كليني و رواتش بايد در قيامت جواب خدا را بدهند كه چرا اين همه با 
  اند؟  آيات قرآن بازي كرده و به أئمة بزرگوار افترا بسته

تأليف شده و بدون زمان ما به تقليد از كليني چندين كتاب توسط مدعيان علم  در
و اوالدش واليت تكويني  اند كه علي اين روايات و امثال آن استناد كرده تأمل به
گويند و به أئمه ارادت دارند الأقّل بايد طبق دستور  در حالي كه اگر راستي مي!! 2دارند

اگر روايات مخالف « :فرموده» كافي« 32كه در حديث دوم باب  حضرت رضا
، اينگونه روايات را تكذيب كنند واز افتراء به »�كنم آنها را تكذيب ميقرآن باشند، 
  .أئمه بپرهيزند

                                                           
 .به بعد 497به بعد و صفحه  86صفحه . ك. ر -1
 .تأليف سيد ابوالفضل نبوي قمي و نظاير آن» أمراء هستي«از قبيل كتاب  -2
 .إذا كانت الروايات خمالفة للقرآن كذبتها −�



  625                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

اند، بدان منظور  به نظر ما دشمنان اسالم چون كالم امام را موافق ميل خود نديده
اند،  بوده اند تا اگر افراد ديگري كه در مجلس امام ذيل حديث را به آن افزوده

در جايي نقل كنند، اينها با  –خوانيم  صدر حديث مي كه در –سخن آن حضرت را 
بقية روايت كه جعل خودشان بوده، چنين جلوه دهند كه آنها حديث را تقطيع نموده 

دانستند با اين كار هم امام را دو چهره  زيرا مي! اند و متن كامل حديث را نقل نكرده
ضرت به نداشتن علم حاضرين مجلس را از تصريح آن ح اخباردهند و هم  نشان مي

  !كنند غيب، خنثي مي

نظر از ايراداتي كه بر بخش دوم حديث وارد است و ما مختصراً به آن  اما صرف
اشاره كرديم، صدر حديث نيز كامالً نافي آن است زيرا اگركاري كه در صدر حديث 

انيم، موافق عقيدة آن حضرت نبوده، در اين صورت ممكن نيست حتّي از فردي خو مي
بيت حضرت  اهلعقل چنان كاري سربزند تا چه رسد به امام المتّقين و عالم  كم

  !؟صادق
گويد امام از بيرون وارد شد يعني امام به منزل خود آمده بود و در  حديث مي

پس امام . محضر خليفه و مأمورين حكومتي نبود تا بگوييم مجبور به گفتن بوده است
پرسي كند و سخنان ديگر  حضّار مجلس احوالتوانست اصالً حرفي نزند و با  مي

ماكان و ما يكون بر او پوشيده نيست،  الغيب كه بگويد و لزومي نداشت امامِ عالم
آنكه از او سؤال شود با حالتي غضبناك ومتعجب  برخالف واقع و ابتداء به ساكن و بي

رم و جز خدا شمارند، بفرمايد علم غيب ندا الغيب مي نسبت به كساني كه وي را عالم
  !!اي ذكر كند؟ داند و حتّي بر عدم اطالع خويش از غيب، نمونه كسي علم غيب نمي

حديث چهارم اين باب با عنوان باب بعد مناسبتر است، لذا دربارة آن نيز در باب 
  .گوييم سخن مي 104
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  أن یعلموا علموا اوشاءإذا   االئمة اب أنب - ۱۰۴

هيچ يك را صحيح » محمد باقر«دو  اين باب داراي سه حديث است كه هر
و سوم را مجهول شمرده » مدو احاديثاند و مجلسي حديث اول را ضعيف و ندانسته
  .است

كنند كه هر گاه امام بخواهد  اين باب و آخرين حديث باب قبل ادعا مي احاديث
  !!كند بداند، خدا او را آگاه مي

ئمه است و هر اقوال او حتّي ضد  ضد عقل و قرآن و سيرة پيامبر اخباراينگونه 
داند كه قطعاً خواست و مشيت خداي متعال به هيچ وجه تابع خواست  مسلماني مي

خواستند  انبياء چيزي را مي. سبحانه و تعالي عما يقولون علوا كبيرا. مخلوقاتش نيست
خواست، چنانكه  فرمود مگر وقتي خود مي خدا متسجاب نميا كردند ام و دعا مي

خدا به . اش مستجاب نشد خواست اما خواسته نجات پسرش را مي رت نوححض
] خود[كني بلكه هر كه را خدا  تو هر كه را بخواهي هدايت نمي :پيامبرش فرموده

   :و فرموده) 56/ القصص (كند  بخواهد هدايت مي
 $ tΒ uρ tβρâ™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ Vϑ‹Å3ym   

  )۳۰/ االنسان (  
 $ tΒ uρ tβρâ™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#   ) ۲۹/ التکویر(  

منظور از اين دو آيه آن است كه خواست شما موقوف به خواست خداست و بايد 
ما شما  رايم و اگ ربودن شما را ما خواستهاز او توفيق هدايت بخواهيد و مشيت و مختا

گرفتيم و مشيت شما هيچ تأثيري  خواستيم جلوي مشيت شما را مي ار نميرا مخت
  .نداشت

ة اال باهللا ما شاء اهللا « :كند به خدا عرض مي امام رضا ما شاء اهللا الحول و ال قوّ
هر چه خدا بخواهد، هيچ حركت ونيرويي جز  »الماشاء الناس, ما شاء اهللا و إن كره الناس

نه آنچه مردم بخواهند، هر چه ] شود مي[ه خدا بخواهد خدا نيست، هر چ] بخواست[
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 :كند عرض مي و امام صادق» 1گرچه مردم را ناپسند آيد] شود مي[خدا بخواهد 
حمد خدائي را كه آنچه خود بخواهد  »احلمداهللا الذی يفعل ما يشاء و اليفعل ما يشاء غريه«

  2.»دهد دهد و آنچه غير او بخواهد انجام نمي انجام مي
خود كليني نقل كرده كه آن . نيز مخالف است روايات اين باب با قول علي

جستجو و ) مرگ خود(مر پنهان اچه روزهايي گذراندم و از اين  :حضرت فرموده
كنيد كه امام  مالحظه مي. 3داشتن را نخواست جز نهان ألكاوش كردم و خداوند 

  .خواسته چيزي را بداند اما به او اعالم نشده است
چنانكه مفسرين بسياري از جمله . ر نيز موافق نيستبنگونه روايات با سيرة پياماي

اند نزول وحي  گفته» ضحي«و » كهف«در شأن نزول سورة » البيان مجمع«در » طبرسي«
مدتي قطع شد و با اينكه پيامبر به شدت مشتاق و منتظر وحي بود و قطع وحي بر او 

نزول وحي به هيچ وجه . د مگر وقتي كه خدا خواستآمد اما وحي نيام بسيار گران مي
  .ارتباطي به خواست پيامبر نداشت

 تبا اينكه پيامبر جدا خواهان دانستن حقيق»  مه عائش«همچنين در واقعة إفك 
به راستي اگر . خواست ماجرا بود اما مدتي وحي نيامد و هنگامي نازل شد كه خدا مي

خواست بداند  مي بود قطعاً حضرت يعقوب لهي مياحصول علم به خواست انبياء 
خواست بداند آيا كساني  ترديد مي نيز بي   اكرمعزيزترين فرزندش كجاست؟ پيامبر 

گويند يا خير؟ قطعاً اگر  آورند، راست مي كه براي عدم شركت در جهاد عذر مي
/ وبه الت(كرد تا مورد عتاب الهي قرار نگيرد  توانست، از علم خويش استفاده مي مي
براي ممانعت از اينكه مصر به دست معاويه بيفتد قطعاً  حضرت علي). 43
ترديد  خواست بداند كه آيا اعزام مالك أشتر به مصر مفيد است يا نه؟ و بي مي
آيا ...) از قبيل منذيرين جارود و (كند خواست بداند كه آيا كارگزاراني كه نصب مي مي

                                                           
 .الجنان، در فضيلت بعض از ادعيه نماز صبح مفاتيح -1
 .الجنان، در سجده شكر و دعاهاي طلوع آفتاب مفتاتيح -2
 .149البالغه، خطبه  و نهج) 6حديث 123باب ( 299، ص 1اصول كافي، ج  -3
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كرد و آنها  ت بداند قطعاً از علم خويش استفاده ميتوانس اند يا خائن؟ و اگر مي خادم

نيز  امام صادق. المال مسلمين ضرري نرسد فرمود تا به بيت را نصب نمي
يابد يا خير؟ در اين صورت  خواست بداند كه آيا اسماعيل قبل از وي وفات مي مي

سماعيليه فرمود و بدين ترتيب فرقة ا يل را به جانشيني خود معرّفي نميعهيچگاه اسما
حضرت . شد يافت و از گمراهي گروه زيادي از مردم ممانعت مي امكان وجود نمي
در ... و هكذا . داد خائنين را قوام به امر و وكالي خود قرار نمي موسي بن جعفر

برادر فاضل ما مرحوم قلمداران مطالبي مفيد در كتاب . اين مورد مثال فراوان است
نوشته كه مطالعة آن بسيار مفيد ) بخش علم غيب(» تجات از شرّ غالنراه «شريف 
  .است

یعلمون متی یموتون و أهنم الیموتون إال   االئمة باب أن - ۱۰۵
  باختیار منهم

هيچ يك را صحيح ندانسته » بهبودي«اين باب مشتمل بر هشت حديث است كه 
را  2را ضعيف همطراز موثّق و  7را ضعيف و  4و  3و  1مجلسي حديث . است

  .را حسن شمرده است 8و  6را مرسل و  5مجهول و 
ي كه مجلسي آنها احاديثما دربارة . اند اين باب را ضعفا وكذّابين نقل كرده احاديث

 6شويم كه راوي حديث  گوييم فقط يادآور مي را ضعيف و مجهول شمرده سخن نمي
كه در  است» وشّاء«كه مجلسي آن را موثّق گفته  7كه مجلسي آن را حسن وحديث 

علي بن «كه مجلسي آن را حسن شمرده  8معرّفي شده و راوي حديث  121صفحة 
  1.ايم باشند كه قبالً آن دو را معرّفي كرده مي» سيف بن عميره«و » الحكم

اند كه كليني  اي ضعيف وغالي و كذّاب اين باب عده احاديثچنانكه گفتيم روات 
گفتا اين چه كتابي است كه سعي مؤلّف ش. ثبت كرده است» كافي«كاذيب آنها را در ا

                                                           
 .اند معرّفي شده 245و علي در صفحه  78سيف در صفحه  -1
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. كثراً يا ضد قرآن است و يا غلو دربارة أئمه استاي بوده كه اخبارآوري  آن جمع
   :گويي اينان آية

 Ÿω (#θè= øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ   ) ۷۷/ املائده  – ۱۷۱/ النساء(  
  .»در دين خويش غلو نكنيد«

اند كه حضرت  اهلو يا متج اهلج عالوه بر اين، روات كليني. اند را نشنيده
خوردن، چون از موت خود اطّالع يقيني نداشت، لذا به  پس از ضربت علي

  » إن أبق فأنا ولی دمی و إن أفن فالفناء ميعادی« :صورت مشروط فرموده
كه ] و درگذرم[خويشم و اگر فاني شوم  باقي بمانم كه خود ولي دم] زنده[اگر  

و در جنگ  صفّين ) 23البالغه، قسمت رسائل، شمراة  هجن(گاه من است  مرگ وعده
اگر ايشان را بر ما   »فرهتم علينا فارزقنا الشهادةظإن أ« :نيز به صورت مشروط فرموده

و خطاب به ) 171البالغه، خطبة  نهج(» پيروزي بخشيدي پس شهادت را روزي ما فرما
نی اهللا منک و من ابن أبی فإن يمك« :نويسد نيز به صورت مشروط مي» عاصبن  عمرو «

اگر خدا مرا بر تو و پسر  »سفيان أجز كام بام قدمتام, و إن تعجزا و تبقيا فام أما مكام رشلكام
ايد  را به سزاي كاري كه كرده) معاويه(أبوسفيان چيره سازد، تو و پسر أبوسفيان 

» تر استبرسانم و اگر مرا ناتوان سازيد و خود باقي بمانيد، آينده براي شما بد
  )39البالغه، نامة  نهج(

مور نيست كه به ااند كه امام م البتّه دكّانداران مذهبي از قبيل مجلسي چنين بافته
اين ادعا مخالف با قرآن است كه پيامبر فرموده اگر علم غيب !! ش عمل كنديعلم خو

من  لهي به دستاو اگر معجزات ) 188/ األعراف (كردم  داشتم از آن استفاده مي مي
گوييم اگر قرار است به  عالوه بر اين مي) 58/ االنعام (كردم  بود از آنها استفاده مي مي

علمي عمل نشود و علم مذكور فايده اي براي عالم نداشته باشد اعطاي آن لغو است 
نيز دربارة علمي كه به  پيامبر. و خداي متعال از كار لغو و بيهوده منزّه و مبرّي است
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پروردگارا از دانشي  » اللهم إنی أعوذ بک من علم الينفع« :ساند فرمودهعالم نفعي نر
  1.»برم كه سود نرساند به تو پناه مي

دهد و  چه برايش رخ مي...] از خير و شرّ و [گويد امامي كه نداند  مي - 1حديث ! 
 در صورتي كه قرآن به پيامبر!! شود، حجت خدا بر بندگانش نيست عاقبتش چه مي

   :فرموده
 ö≅è% ... !$ tΒ uρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (   ) ۹/ االحقاف(  
  .»دانم با من و با شما چه خواهند كرد نمي.... بگو «

   :و خدا در قرآن فرموده
 $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘ r& 

ßNθ ßϑ s? 4   ) ۳۴/ لقمان(  
داند به كدام سرزمين خواهد  كند و هيچ كس نمي داند فردا چه مي هيچ كس نمي«

  .»مرد
داند چه وقايعي در انتظار اوست  شود، نمي كه به وي وحي مي آيا رسول خدا

اين چه مذهبي است كه غاليان به ! داند؟ رسد، مي ولي امامي كه به وي وحي نمي
  .ايم كه دربارة اين حديث سخن گفته 418رجوع كنيد به صفحة ! اند؟ وجود آورده

از قول شيخي ! علي بن ابراهيم كه به تحريف قرآن معتقد است -2حديث  *
گفته در هفت عدد خرما به من  الحال روايت كرده كه امام كاظم درباري و مجهول

پرسيم چرا امام عالم به ما كان و ما يكون  مي! مور اند و من پس فردا مي سم خورانده
دانست خوراكش مسموم است نبايد آن را  امام كه مي. مسموم را خورده است طعام
و  144رجوع كنيدبه آنچه در صفحة ! كرد خورد و به مقصود قاتل خويش كمك مي مي

  .ايم ثم گفتهادربارة عدم تعاون بر  145

                                                           
 .92، ص 1سنن ابن ماجه، ج  -1
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فرمود  مدعي شده كه امام سجاد اهلدر اين حديث راوي ج -3حديث  *
گويد اين  مجلسي مي! يابم رحلت فرمود، وفات مي كه رسول خدامن در همان شبي 

روايت مخالف تاريخ مشهور است زيرا حضرت سجاد در محرّم وفات كرد در حالي 
در  تسنّـ اهلدر ماه صفر و بنا به مذهب  كه بنا به مذهب شيعه رحلت رسول خدا

روز دوشنبه رحلت   رماكبسياري وارد شده كه پيامبر  اخبار. األول بوده است ربيع
  .اند وفات حضرت سجاد را روز شنبه دانسته] علماي ما[فرمود واكثر 

آيا اين است معناي االثار . امĤ عجبا كه كليني به اين مسأله توجهي نكرده است
  !الصحيحه عن الصادقين؟

  .ايم، مراجعه شود سخن گفته 142دربارة اين حديث قبالً در صفحة  -4حديث  *
پرسيم چرا خدا به گناه شيعيان خاطي كه از امام خويش اطاعت  مي -5ث حدي *

ايم،  سخن گفته 91دربارة اين حديث در صفحة . نكردند، امام را به بال مبتال ساخت
  .مراجعه شود

دربارة اين حديث رجوع كنيد به صفحة . معناي آن واضح نيست -6حديث  *
  .كتاب حاضر 127و  126

اين باب  احاديثن اشكاالتي است كه در مورد ساير مشمول هما - 7حديث  *
فرشته بود كه امام  پرسيم آيا حضرت علي بن الحسين عالوه بر آن مي. ايم گفته
يش را بشنود؟ مگر حضرت سجاد وفات نيافته بود؟ پس چگونه با پسرش سخن اصد

  !!اند كه چه ببافند گفت؟ مالحظه كنيد روات كليني نفهميده
اين حديث كه كليني يك بار ديگر آن را به عنوان حديث هفتم  به -8حديث  *
. ايم، مراجعه شود كتاب حاضر پرداخته 78تكرار كرده است، قبالً در صفحة  173باب 

مخير شد  گويد امام حسين كه مورد لعن أئمه قرار گرفت مي» سيف بن عميره«
يا اينكه شهيد شده و  بين اينكه ياري و پيروز شود و دولت يزيد را سرنگون سازد

و  دكرميپرسيم اگر حضرت سيدالشّهداء يزيد را سرنگون  مي!! خدا را مالقات كند
! كرد؟ جور نبود و پروردگار متعال را مالقات نميافرمود، آيا م دولت عدل را اقامه مي
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براي نشر عدالت و  شود به نظر اين روات كذّاب و جعال، امام حسين  معلوم مي
  !شدن قيام كرد قيام نفرموده بلكه صرفاً براي كشتهرفع ظلم 

شدن جهاد  اما كذب اين ادعا واضح است زيرا پدر آن حضرت هيچگاه براي كشته
سأجهد فی أن أطهر األرض من هذا الشخص « :و مبارزه نكرد و دربارة معاويه فرمود

شم زمين را از كو مي »املعكوس و اجلسم املركوس حتی خترج املدرة من بني حب احلصيد
انديش، پاك سازم تا ريك از دانه جدا  و اين كالبد كج] كردار[اين شخص وارونه 

جنگم و قطعاً  شدن با معاويه مي و نفرموده به قصد كشته) 45البالغه، نامة  نهج. (»شود
  1.عمل پسر بزرگوارش نيز با پدر تفاوت نخواهد داشت

الزم است دربارة عنواني كه كليني باب بعدي  احاديثپيش از پرداختن به  :سؤال
ميرد،  برگزيده، بپرسيم امامي كه جز به اختيار و انتخاب خويش نمي 105براي باب 

تواند جلوي مرگ خود را بگيرد و از دست قاتلين خويش، پيش از آنكه دستشان  مي
او را به او برسد، بگريزد و يا توطئة آنها را خنثي كند والزم نيست از ترس اينكه مبادا 

. بكشد غائب شود و شيعيان و دوستداران خود را از وجود خويش محروم بگذارد
  پس چرا امام دوازدهم غائب شده است؟

اما اگر گفته شود علّت غيبت وي آن است كه مردم واقعاً خواهان اطاعت از امام 
يرو گوييم چرا اكنون كه ايران در دست آخوندهاي دوستدار و منتر و پ اند، مي نبوده

عجل اهللا «و » أرواح العالمين له الفداء«و » أرواحنا لتراب مقدمه الفداء«اوست و دائم 
المال اين مردم فقير، خيابانها و  گويند و روز تولّدش به حساب بيت مي» فرجه الشريف

گيرند و پولهاي  ها و ادارات را چراغاني و تزيين فراوان كرده و جشن مي كوچه
امروز مردم ايران از ! كند؟ كنند، ظهور نمي قم خرج مي» مكرانج«هنگفت براي منطقة 

كنند و جان در راه  خوانند، از جان و دل اطاعت مي مي» نائب االمام«كسي كه او را 
د از او بيشتر اطاعت خواهند نگذراند، قطعاً اگر خود امام ظهور ك اجراي او امرش مي

                                                           
د جاويد تأليف صالحي رجوع كنيد به كتاب شهي براي آشنايي درست با قيام امام حسين -1

 .اين كتاب از معدود كتبي است كه به سيدالشهداء ظلم نكرده است. آبادي نجف
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گويند امام براي  ايد بگوييم رواياتي كه مييا ب!! شود بينيم امام ظاهر نمي اما مي. كرد
ماندن از شرّ دشمنان عنود و عدم لياقت و پذيرش مردم، غائب شده، كذب  مصون

اند و دلشان با زبانشان يكي  داند كه متولّيان كشور كذّاب است يا اينكه بگوييم امام مي
را از دست  نيست و اگر ظهور كند برخالف اين همه ادعا، براي اينكه رياست خود

  !!كنند ندهند، با او همراهي نمي

یعلمون علم ما کان و ما یکون و أنه   االئمة باب أن - ۱۰۶
  الیخفی علیهم الشیء صلوات اهللا علیهم

. باب داراي شش حديث است كه بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است اين
  .مرده استرا صحيح ش 4را مجهول و  6و  5را ضعيف و  3و  2و  1مجلسي حديث 

و » ابراهيم بن اسحاق األحمر النهاوندي«اين باب از قبيل  احاديثتعدادي از روات 
احمد بن أبي نصر «و » سهل بن زياد«و » يونس بن يعقوب«و » محمد بن سنان«

را در » محمد بن فضيل«و » هشام بن الحكم«و » حسن بن محبوب«و » البزنطي
  ).هرست كتاب مراجعه شودبه ف. (ايم صفحات پيشين معرّفي كرده

   :فرمايد ن گرفته شده كه ميآمخفي نماند كه قسمتي از عنوان اين باب از آية قر
 ¨βÎ) ©!$# Ÿω 4‘xøƒs† Ïμø‹n= tã Ö™ó©x«   ) ۵/ آل عمران(  
  .»همانا چيزي بر خدا پوشيده و پنهان نيست«

  !!اند كردهولي متأسفانه روات غالي و كذّاب اين خصوصيت را براي أئمه ذكر 
 Ÿω 4‘xøƒs† Ïμجالب است كه كليني بداند اگر امام متّصف به وصف  ø‹n= tã Ö™ó©x«  
آورده  103و  102و  94باشد در اين صورت اين صفت با رواياتي كه خود او در باب 

گويد امام يك حرف از هفتاد و دو حرف  سازگار و قابل جمع نيست زيرا در آنجا مي
گويد خداي متعال علمي دارد كه مخصوص به اوست و  د و ميدان را نمي اعظماسم 

گويد گاهي از  از قول امام مي 103اي ندارند و در حديث اول باب  غير او از آن بهره
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شود و ما  دانيم و گاهي اطّالع داده نمي شود، پس ما مي غيب به ما اطّالع داده مي
توان گفت چيزي بر او پوشيده  داند نمي طبعاً دربارة كسي كه گاهي نمي. دانيم نمي

  !برخوردار است ما كان و ما يكون و ما هو كائننيست و از علم 
راوي نخست آن سيف التمار نام دارد كه رواياتش غلوآميز و  -1حديث  *

راوي دوم . اند مشترك بين ضعيف و موثّق است ضدقرآن است و علماي رجال گفته
و به قول علماي رجال، اعتماد به حديثش جايز د نيز ضعيف است اآن عبداهللا بن حم

  .نيست
حال اين افراد از همين . گويد جماعتي از شيعيان نزد امام صادق بودند مي» سيف«

بر ما ) يا پرسيد(امام فرمود . داند اند يا خير، خدا مي نما بوده غاله و دشمنان دوست
ستيم و كسي را گويد ما به راست و چپ نگري مي» سيف«. اند جاسوسي گماشته

سپس امام سه بار به پروردگار كعبه قسم خورد كه . نديديم و گفتيم جاسوسي نيست
داده ) علم به گذشته(و خضر داناترم زيرا به ايشان علم به ما كان  من از موسي

شده بود ولي علم به آنچه هست و آنچه تا روز قيامت خواهد بود داده نشده بود اما 
  .ز رسول خدا به ما رسيده استاين علم به وراثت ا

داند كه  خود خبر ندارد و نمي اصحابامامي كه از  :والًاپرسيد » سيف«حال بايد از 
آيا جاسوسي در آن نزديكي هست يا نيست چگونه به آنچه بوده و تا انقضاي عالم 

  !خواهد بود، علم دارد؟
اند؟ خود موسي كه  تهاز كجا معلوم شده كه موسي و خضر علم به ما كان داش :ثانياً

توان دريافت كه علم به ما كان نداشته زيراهنگامي  چنين ادعاي نكرده و از قرآن نيز مي
   :شدن قومش خبر نداشت تا اينكه خدا به او فرمود پرست كه در طور بود از گوساله

 $ ¯ΡÎ* sù ô‰s% $ ¨ΖtFsù y7 tΒ öθ s% .⎯ÏΒ x8Ï‰÷è t/ ãΛàῑ= |Ê r&uρ ‘“ÌÏΒ$ ¡¡9$#   ) ۸۵ /طه(  
  .»م و سامري گمراهشان ساختيهمانا ما پس از تو قومت را آزمود«

گناهي برادرش مطّلع نبود و سر و ريش او را  و پس از بازگشت از طور نيز از بي
   :كشيد تا اينكه برادرش به او گفت گرفت و مي
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 ¨βÎ) tΠöθ s)ø9$# ’ ÎΤθ àyè ôÒoKó™ $# (#ρ ßŠ% x.uρ ©Í_ tΡθ è= çG ø)tƒ   ) ۱۵۰/ االعراف(  
  .»همانا اين قوم مرا ناتوان ساختند و نزديك بود مرا بكشند«

نداشت و  –جز آنچه به او وحي شده  –نيز علم به ماكان  حتّي پيامبر اسالم
  ).78/ غافر (شناخت  ان پيشين را نميرتعدادي از پيامب

و » ما أدري«و » قل إن أدري« :ثالثاً خدا بارها در قرآن به رسول خود فرموده
علم به  توان برخالف قرآن ادعا كرد كه رسول خدا پس چگونه مي... و » تدريال«

  !ماكان و ما يكون داشته است؟
چگونه . كرد تا وحي برسد كردند، صبر مي سؤال مي اگر از رسول خدا :رابعاً

  .شود به ما كان و ما يكون علم دارد امامي كه به وي وحي نمي
  !راي راويان خرافيشود مگر ب علم ارثي نمي :خامساً

علم «  اكرمگويد اين روايت تصريح كرده كه پيامبر  مي» الحسني هاشم معروف«
و اين بدان ! داشته و آن را به أئمه به ارث داده است »ما كان و ما هو كائن و ما يكون

باقي نگذاشته بلكه علم ] مخصوص به خويش[معني است كه خدا براي خود علمي 
در برخي از . اين ادعا مخالف قرآن است! امبر و أئمه انتقال يافته استإلهي كامالً به پي

پرسيد  چرا از چيزهايي مي :فرمود خويش مي اصحابروايات آمده است كه پيامبر به 
دانم و  دانم همانا من بندة خدايم كه جز آنچه خدايم به من آموخته است، نمي كه نمي
و نظاير اين . و شما به امور دنياي خويش داناتريدمن به امور دينتان آگاهترم  :يا فرمود

نكرده  »ماكان و ما يكون«گونه روايات كه در آنها پيامبر در مورد خويش ادعاي علم به 
  1.است
گويند امام صادق فرموده من آنچه در  اي از ضعفاء و مجاهيل مي عده - 2حديث  *

م و به ما كان و ما يكون دان آسمان و زمين است و آنچه در بهشت و دوزخ است مي
سپس امام مالحظه كرده كه پذيرش اين سخن بر شنوندگان دشوار است و !! علم دارم

                                                           
 .245الموضوعات في اآلثار و االخبار، ص  -1



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  636
 

ام كه خداي عزوجل  اند لذا فرموده اين علم را از كتاب خدا آموخته آن را باور نكرده
   :فرمايد مي
  ٍء ُكلِّ َيشْ   )۸۹: سورة النحل(  تِْبَياًنا لِّ
  :گوييم مي
كه از هر امامي باالتر بود چنين ادعاي نكرده و چنانكه در  ول خدارس :والًا

و خطاب به ... و » قل إن أدري«و » التدري« :سطور فوق گفتيم خدا بارها به او فرموده
   :بندگان خويش كه پيامبر نيز از جملة ايشان است فرموده

 !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) WξŠ Î= s%   ) ۸۵/ االسراء(  
  .»ايد و از دانش جز اندكي اعطاء نشده«

جاعل روايت كه مدعي است امام فرموده تمام اين علوم را از كتاب خدا تعلّم  :ثانياً
ام فراموش كرده كه در روايت قبلي امام فرموده ما اين علم را از پيامبر به ارث  كرده
   :ر در قرآن چنين استايم و مهمتر اينكه آيه را غلط خوانده زيرا آية مذكو برده
 $ uΖø9̈“ tΡuρ šø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x«   ) ۸۹/ النحل(  
در آن است بر تو نازل ] ازامور هدايت و سعادت[كتاب را كه بيان هر چيزي «

  .»كرديم
مجلسي  !!»فيه تبيان كل شیء« :ولي امام روات كليني آيه را چنين خوانده است

بگويد يا امام آيه را نقل به معني كرده است و يا قراءت أئمه بدين صورت  ناگزير شده
  !!بوده است

مور مربوط به بهشت و امهمتر اينكه در قرآن كريم همة مسائل آسمانها و زمين و 
جهنّم و علم ما كان و ما يكون نيامده است و به قرينة حاليه پرواضح است كه مقصود 

مور مربوط به شريعت و هدايت است نه هر چيزي، ا همة» همه چيز=  شی كل«از 
  .است و الغير »تبينانا لكل شیء من أمور الدين«يعني قرآن 

داند و نيازمند به توضيح نيست كه اگر كسي به  به عنوان مثال هر عاقلي مي
يا . اينجا هر چه بخواهي هست :اي اشاره كرده و به مخاطب خود بگويد داروخانه
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فهمد كه هر چه كه به دارو و درمان مربوط باشد،  شنونده مي. ستاينجا همه چيز ه
كرسي وخاكة ذغال ، ندارد كه داروخانة مذكور لحاف منظور گوينده بوده است و توقّع

  !!!نيز بفروشد... و چلوكباب و ارة نجاري و 
اطّالع باشد كه آيه را غلط بخواند و  آن قدر كم چگونه ممكن است امام صادق

توان علم ما كان و ما يكون را  فرموده پس مي» لكل شي«ر كند كه چون قرآن يا تصو
  .اند يقيناً اين حديث دروغ است و آن را روات كليني جعل كرده!! از آن به دست آورد

شناسي و الكترونيك و ژنتيك و  آشكار است كه در قرآن كريم علم ميكروب :ثالثاً
 اگر اين علوم در قرآن بوده و پيامبر براي مردم نيست و إال... جبر و مقابله و شيمي و 

 –نعوذ باهللا  –بيان نكرده تا اينكه غيرمسلمين كشف و بيان كنند، در اين صورت 
   :در حالي كه خدا فرموده. از نشر اين علوم بخل ورزيده است رسول خدا
 $ tΒ uρ uθ èδ ’ n?tã É=ø‹tó ø9$# &⎦⎫ÏΨŸÒ Î/   ) ۲۴/ التکویر(  
  .»غيب بخيل نيست او بر وحي و«
  1.نيز اين روايت را نپذيرفته است» الحسني هاشم معروف«

كه » أبوالخطّاب«فردي ضعيف و خبيث بوده كه با » جماعه بن سعد« -3حديث  *
مورد لعن امام صادق قرار گرفت، خروج كرد و كشته شد، چنين شخصي از قول امام 

تر از آن است كه طاعت كسي  تر و مهربان تر و رحيم خدا گرامي :گويد مي صادق
بايد !! آسماني را از او پوشيده بدارد اخباررا بر بندگانش واجب كند ولي صبح و شب 

خداوند اطاعت رسول را بر بندگان خويش  :به اين رفيق ابوالخطّاب ملعون گفت
جز آنچه به او  –آسمان  اخبارواجب فرمود با اينكه آن حضرت به فرمودة قرآن به 

   :چنانكه فرموده. علم نداشت –وحي شد 
 $ tΒ tβ%x. u’ Í< ô⎯ÏΒ ¥Οù= Ïæ Z∼ yϑ ø9$$ Î/ #’ n?ôãF{$# øŒÎ) tβθßϑ ÅÁ tG øƒs†   ) ۶۹/ ص(  
كردند، دانشي  آن هنگام كه گفتگو و مناقشه مي) عالم فرشتگان(علي ا ءمرا به مال«

  .»نبود
                                                           

 .246الموضوعات في اآلثار و االخبار، صفحه  -1
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رسد  خبري نداشت تا چه –رسيد  تا وحي نمي –از مسائل زميني  اكرم رسول 
  ).از كتاب حاضر» عم غيب و معجزه و كرامت«رجوع كنيد به فصل ! (آسمان اخباربه 

يعني فرماندهان و فرماندارن كشوري و » اولواألمر«ديگر آنكه خدا اطاعت از 
واجب فرموده با اينكه ايشان  –مشروط به عدم تخطّي از كتاب و سنّت  –لشكري را 

  .آسمان وزمين علم ندارند اخباربه 
گويد كه امام واجب اإلطاعه  صدر اين حديث مانند حديث سوم مي -4حديث  *

ل كه چرا اآسماني به او برسد و در ذيل حديث در پاسخِ اين سؤ اخباركسي است كه 
زمين و  اخبارعلي رغم اينكه  –از قبيل حضرت علي و حضرات حسنين  –أئمه 

كرده بودند، در برابر دشمنان  رسيد و براي اقامة عدالت قيام آسمان به ايشان مي
خدا آن مصيبتها را بر ايشان مقدر فرمود و به اختيار  :گويد مغلوب و كشته شدند؟ مي

آنها نيز به جاي پيروزي بر دشمنان، اين مصائب را . آنها نهاد كه بپذيرند يا نپذيرند
از خدا و إلّا اگر آنها ! خدا نيز انتخاب آنها را محقّق ساخت(!!) انتخاب كردند

خواستند كه سلطة طواغيت را نابود سازد، خدا آنها را به سادگي از ميان  مي
  ).است 105مشابه حديث هشتم باب !! (داشت برمي

  خداي ما چنان است كه  :أوالً
 يٌك ِيف اْملُْلِك ُه َرشِ   )۱۱۱/ اإلسراء (  َملْ َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَمل َيُكن لَّ
  .»رفته و او را در فرمانروايي شريكي نيستفرزندي نگ] براي خويش[خدا «

پرسيم از كي مقدرات عالم را به اختيار و انتخاب مخلوقات خود  از اين رو مي
  !اند؟ گذارد كه فقط روات كذّاب كليني باخبر شده مي

خروي است، ااگر قبول مغلوبيت و شكست از طاغوتها موجب رفع مقامات  :ثانياً
جاي طلب پيروزي بر دشمنان، شكست و مغلوبيت را طلب پس چرا پيامبر از خدا به 

  .كرد نمي
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كاذيب اگفتيم اين ) 45و  39نامة (» البالغه نهج«به نقل از  105چنانكه در باب  :ثالثاً
كوشيد بر مخالفانش از قبيل معاويه و  است كه واقعاً مي قوال عليامخالف با 

  .عمروعاص غالب شود
يكي از روات حديث ششم . قبلي را دارند اديثاحهمان عيوب  -6و  5حديث  *

نام دارد كه به قول نجاشي و كشّي، مخلّط و دروغگو است و » عمر بن عبدالعزيز«
در روايت پنجم نيز دروغگوييِ راوي چون روز . كند نامقبول روايت مي احاديث

قول  پانصد مسأله از علم كالم پرسيدم، امام هم» مني«گويد در  آشكار است زيرا مي
  !!متكلّمين را يكي به يك توضيح داد و هم نحوة پاسخگويي به آنها را به من آموخت

به  :مناسب است كه در اينجا مختصري از سخن عالم مجاهد مرحوم قلمداران
 :بياوريم كه فرموده) بخش علم غيب(نقل از كتاب شريف راه نجات از شرّ غاله 

بوابي كه در اترين مستند است در  عالي كه نزد شيعه پس از قرآن بهترين و» يفكا«
بودن   الغيب خصوص علم أئمه تنظيم كرده است كه از آنها دكّانداران مذهبي به عالم

نظر از مخالفت متن   سه حديث آورده كه صرف 104كنند در باب  امامان استناد مي
حيح هيچ يك ص »العقول ة مرآ«آنها با عقل و قرآن، به تشخيص علّامة مجلسي در 

نظر صحيح   داراي هشت حديث است كه صرف 105باب ! نيست و نتيجة آن هيچ
نظر از  داراي هشت حديث است كه صرف 105باب ! نيست و نتيجة آن هيچ

شش  106در باب . ناسازگاري آنها با قرآن، حتي يك حديث صحيح هم در آن نيست
يك صحيح حديث آمده است كه به تشخيص علّامة حلي جز حديث چهارم هيچ 

 در حديث مذكور هم سخني از علم ماكان و ما يكون نيست بلكه امام باقر. نيستند
دانيد  كند كه چرا شما علم امامان خود را با علم امامان مخالفانتان يكسان مي شكوه مي

آسمانها و زمين كه قوام دين و شريعت در آن باشد  اخبارپرواضح است مراد از ... 
گيرند نيست بلكه علمي است كه مربوط  ن به آن معني كه اينان ميعلم ماكان و ما يكو

  .اند حكام و مسائل شريعت است كه در آن البتّه أئمه كاملابه 
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بينيد  در اين موضوع است و چنانكه مي» كافي«ي است كه در كتاب احاديثاينها 
نكه اگر با اي. شود حتّي يك حديث صحيح كه وافي به مقصود باشد در آنها يافت نمي

فرضاً چندصد حديث صحيح هم بود چون مضامين آنها برخالف قرآن است به 
شرحي كه قبالً با استناد به آيات شريفه آورديم كه علم غيب مخصوص خداست و 

 –سالم اهللا عليهم أجمعين  –حدي را بر آن اطّالعي نيست، طبق دستور خود أئمه ا
  .وبيد و اعتناء نكردبايد آنها را رد كرده و بر سينة ديوار ك

است » محمد بن الحسن الصفّار«منسوب به » بصائر الدرجات«اما آنچه در كتاب 
شويم كه محمد بن الحسن بن الوليد استاد شيخ صدوق از آن اعراض داشته  يادآور مي

و شيخ » ابن داود«اي از ارباب رجال چون  پاره. دانست و شايد آن را از صفّار نمي
و ديگري را كه نويسندة » ثقه«اند كه يكي را  قائل بوده» صفّار«بهايي به دو 

توان به جنگ  ي ميبكذا اخباريا با اين آحال . اند بصائرالدرجات است غيرثقه دانسته
  !!قرآن رفت و عقل و وجدان را كنار گذاشت؟

مل یعلم نبیه علما إال أمره أن یعلمه أل باب أن اهللا  - ۱۰۷
  شریکه فی العلم و أنه کان نینمأمیراملؤ

. اند هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 
را » مروايت سو. را موثّق دانسته است 3را حسن و  2را مجهول و  1مجلسي حديث 

بنا به نقل كشّي وي براي . فريب بود روايت كرده كه فردي عوام» منصور بن يونس«
ولي مهمترين ! مانت بود، باال بكشد و ببلعد واقفي شداه نزد او به آنكه اموال امام را ك

اين باب مخالف  احاديث. چيزي كه بايد در نظر داشت متن و مضمون روايات است
نار آمد كه يكي از آن دو را ادو  گويند براي رسول خدا زيرا مي. عقل و قرآن است

وط بود و ديگري را نيمي خود پيغمبر به تنهايي خورد كه نبوت آنحضرت به آن مرب
در  نار علم بود و بدين ترتيب علياداد و آن  خورد و نيم ديگر را به علي
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ها كه بطالنش آشكار است جز ساخته و پرداختة  آيا اين قصه!! علم، شريك پيامبر شد
  روات كذّاب است؟

اين باب  دانست ولي در عجيب است كه كليني در ابواب قبل، علم أئمه را ارثي مي
خدا ملّت ما را !! از ارث دست برداشته و قائل به شراكت شده آن هم با خوردن انار

  .هدايت فرمايد و از خرافات نجات دهاد

  ةباب جهات علوم االئّم - ۱۰۸

اين باب مشتمل بر سه حديث است كه مجلسي حديث دوم را مجهول و حديث 
ول را صحيح شمرده در حالي كه اسوم را ضعيف دانسته اما عجيب است كه حديث 

كتاب  275ص . (ايم است كه قبالً با او آشنا شده» حمزه بن بزيع«يكي از روات آن 
  .اين باب را صحيح ندانسته است احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از ). حاضر

حامل موضوع مفيدي نيست و از قول امام مي گويد علم ما يا راجع  احاديثمتن 
گوييم علم همگان همينگونه  مي. ا به آتيه و يا حادث در زمان حالاست به گذشته و ي

دليل است كه  شنوند ادعاي بي كه أئمه صداي فرشته را مي احاديثادعاي اين . است
  ...).و  354و  343رجوع كنيد به ص . (ايم در صفحات گذشته به آن پرداخته

مباله و  ستر علیهم الخربوا کل امریء لو االئّمةباب أن  - ۱۰۹
  علیه

هيچ يك را صحيح » محمدباقر«اين باب داراي دو حديث است كه هر دو 
  .اند و مجلسي اولي را مجهول و دومي را ضعيف شمرده است ندانسته

از . متن دو حديث فوق مدعي علم غيب براي أئمه و مخالف دهها آية قرآن است
   :آيةايم مخالف است با  جمله چنانكه بارها و بارها گفته

 $ tΒ uρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî   ) ۳۴/ لقمان(  
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  .»دهد؟ داند كه فردا چه برايش رخ مي هيچ نفسي نمي«
   :و آية
 ö≅è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (   

  )۹/ األحقاف (  
  .»چه خواهد شد دانم با من و شما نمي... بگو «

  .»علم غيب و معجزه و كرامت«همچنين رجوع كنيد به فصل 

فی أمر   االئّمةو إلی  باب الّتفویض إلی رسول اهللا - ۱۱۰
  الّدین

ايم و  كافي بررسي كرده 22اين باب را قبالً پس از نقد روايات باب  احاديثكلّية 
فقط در ) به بعد 216حة رجوع كنيد به كتاب حاضر صف. (كنيم در اينجا تكرار نمي

شويم كه اگر امور شريعت به پيامبر واگذار شده بود ماجراي ازدواج  اينجا يادآور مي
به اين  اكرم زيرا رسول ) 37/ األحزاب (يافت  وقوع نمي» زيد«پيامبر با همسر سابق 
  .ازدواج راغب نبود

القول  ةمبن یشبهون ممن مضی و کراهی  االئّمةباب فی أن  - ۱۱۱
  ةفیهم بالنبو

 احاديثبهبودي جز حديث سوم، هيچ يك از . اين باب شامل هفت روايت است
را  4را حسن و  6و  5و  2و  1مجلسي حديث . ته استنساين باب را صحيح ندا

  .را صحيح شمرده است 3را ضعيف و  7موثّق و 
لوم كليني در گواهي عنوان اين باب، ادعاي نبوت أئمه را مكروه شمرده و مع

نظر از روايات  در حالي كه صرف!!! داند شود قول به نبوت أئمه را حرام نمي مي
كه  –بسياري كه در اين موضوع در كتب منقول است، در همين باب، در حديث سوم 
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 ألإن اهللا « :قاطعانه فرموده امام صادق ،اند آن را صحيح دانسته» محمدباقر«هر دو 
انبياء را به پيغمبر شما  –عزذكره –همانا خداي  »عده أبدا ختم بنبيكم النبيني فالنبی ب

گويد امام  و در خبر ششم مي» ختم فرمود بنابراين بعد از او تا أبد هيچ پيامبري نيست
هر كه ما را پيغمبر بداند گوش و چشم و پوست و گوشت و  :فرموده صادق

اينان بر دين من و دين . خونم از آنان بيزار است و خدا و رسولش از ايشان بيزار باد
  ].اند و از اسالم خارج[نياكانم نيستند 

   :گوييم چرا كليني به قرآن توجه نكرده كه فرموده نمي
 $ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ ptèΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% ỳ Íh‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# 

  )۴۹/ األحزاب (  
تان نيست ولي فرستادة خدا و كسي است كه پيامبران محمد پدر هيچ يك از مردان«

  .»يابند به او خاتمه مي
دانيم كه وي با قرآن چندان آشنا نبوده است ولي گويا حتّي داللت روايات  زيرا مي

يافته و با وجود رواياتي كه خود نقل كرده، قول به نبوت أئمه را  خود را خوب در نمي
  !!مكروه شمرده است

ديث ششم ادعاهايي آمده كه به احتمال قوي افزودة جاعلين است و در انتهاي ح
لهي و حجت بر خلق دانسته كه در امر اداران علم خدا و مترجمين  أئمه را خزانه

و  338و  315و  61از جمله صفحات . (ايم صفحات قبل دربارة اين مسائل سخن گفته
بودن غيرنبي ريشه در قرآن  مهمچنين براي أئمه ادعاي عصمت كرده كه معصو). 339

  .و عصمت انبياء نيز چنان است كه در قرآن بيان شده. دليل است ندارد و ادعايي بي
اند كه فرموده أئمه به منزلة پيامبراند  افترا بسته در حديث هفتم به امام صادق

بر  حالل بودند، براي رسول خدا] بيش از چهار[جز اينكه پيغمبر نيستند و زناني كه 
داند كه تفاوت  بهتر از سايرين مي در حالي كه امام صادق. أئمه حالل نيستند

معراج، وجوب نماز شب بر آن حضرت  :از آن جمله. پيامبر با أئمه بيش از اينها است
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بلندكردن   و عدم وجوبش بر غير او، حرمت ازدواج با بيوگان آن حضرت، حرمت
  ... .لفظ هبه و صدا در محضرش، جواز نكاح با وي به 

است كه ما قبالً  112حديث اول و چهارم اين باب مشابه حديث پنجم باب 
  .ايم بررسي كرده) به بعد 362ص (كتاب حاضر  61روايات باب مذكور را در باب 

م باب  –چنانكه گفتيم  –اين باب نيز » محديث سواست 98مكذّب حديث دو.  

  ونحمّدثون مفهم  االئّمةباب أنّ  - ۱۱۲

  .ايم بررسي كرده) به بعد 362ص (كتاب حاضر  61اين باب را در باب  احاديث

   االئّمةباب فیه ذکر االرواح التی فی  - ۱۱۳

. اين باب داراي سه حديث است كه بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است
در ! مجلسي حديث دوم و سوم را ضعيف دانسته اما حديث اول را صحيح گفته است

ابراهيم بن «و  1ايم كه او را معرّفي كرده» جابر جعفي«ي كه حديث اول به واسطة حال
كه ابن الغضائري او را بسيار ضعيف شمرده و حماد بن عيسي كه فقط » عمر اليماني

به شمار  تكه از غال» حسين بن سعيد«به بيست روايت خويش اعتماد داشته و 
  .اعتبار است رود، بي مي

دين صحيح آن است كه مطالب آن مطابق عقل و فطرت باشد، بايد دانست كه 
هر چه عقل حكم كند  »كلام حكم به العقل حكم به الرشع«چنانكه مورد اتّفاق است كه 
مذاهب خرافي بسيار است، از جمله مطالب خرافي . »كند شرع نيز به آن حكم مي

  .آن است اخبارخالف عقل و قرآن، همين باب و 

                                                           
 .292و  261كتاب حاضر صفحه . ك. ر -1
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در صورتي كه ! و اوصياء پنج روح هست ءاست كه در انبيا مدعي احاديثمتن 
اگر انبياء روحي غير روح ساير افراد . قرآن فرموده انبياء بشري مانند شما مردم هستند

  .برش غريكم :فرمود داشتند قرآن مي
گويد آنها با روح شهوت به اطاعت خدا و بيزاري از  ديگر آنكه در حديث اول مي

گويد با روح شهوت خورد و  غب شدند اما در حديث سوم ميمعصيت پروردگار را
  !دهند؟ مندي حالل از زنان را انجام مي نوش و بهره

عالوه بر اين معلوم است كه انساني كه به صفات جالل و جمال خداوند ايمان 
كند و هم از عذاب او بيمناك و به  دارد هم از خدايي كه به او ايمان دارد اطاعت مي

شود و الزم نيست از دو روح برخوردار باشد والزم نيست كه  يدوار ميرحمتش ام
آورند  كند و با روح ايمان، به خدا ايمان مي از خدا اطاعت مي قوتفببافيم با روح 

  .گويند أئمه چنين سخني نمي. شود زيرا ايمان خود موجب اطاعت نيز مي
علم «با اينكه در فصل . تدر خبر دوم و سوم براي أئمه مدعي علم غيب شده اس

و در ساير ابواب دربارة بطالن اين عقيده ) به بعد 100ص (» غيب و معجزه و كرامت
 عيال رسول خدا. كنيم در اينجا نيز چند نمونه ذكر مي. ايم به اندازة كافي سخن گفته

او را در بئر  اصحاب. در راه عقب ماند و به قافله نرسيد و آن حضرت خبر نداشت
. ه كشتند و تا زماني كه يكي از مردم خبرش را نياورده بود، آن حضرت آگاه نبودمعون

توان دريافت  مي» البالغه نهج«پس چگونه امام از همه جا خبر دارد؟ چنانكه از 
مورين و جاسوسانِ آن حضرت از اطراف و امير در هنگام خالفتش اگر ماحضرت 

  .ا خيرشد و إلّ آوردند وي مطّلع مي كناف خبري ميا
در حالي كه . قصد اثبات علم غيب براي ائمه دارند اخباربا اين  اهلاين جاعلين ج

دانست كه  مي المثل اگر حضرت ابراهيم في. اين براي آن بزرگواران فضيلت نيست
 را ذبح نخواهد كرد و يا اگر حضرت امير سرانجام حضرت اسماعيل

سيبي به او نخواهد رسيد، در اين صورت دانست كه اگر در بستر پيامبر بخوابد، آ مي
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كارشان موجب فضيلتي نبود، بلكه اهميت كارشان در اين بود كه عاقبت كار خويش 
  .دانستند ولي براي كسب رضاي حقّ به وظيفة خويش عمل كردند را نمي

 القدس خدا روح :گويد امام صادق فرموده كذّاب مي» مفضّل«جالب است كه 
. شود القدس به امام پس از او منتقل مي داد و پس از رحلت وي، روح را در پيامبر قرار

 در حالي كه انتقال روح از بدني به بدن ديگر همان تناسخ است كه حضرت رضا
ديگر آنكه . »هر كه به تناسخ قائل باشد، كافر است»من قال بالتناسخ فهو كافر« :فرمود

شد اما  حقّ بر آن حضرت نازل مي مراروح القدس هيچگاه در پيامبر نبود بلكه به 
القدس با أئمه كه وحي دريافت  عالوه بر اين روح! نفهميده كه چه ببافد اهلجاعل ج

  اي نكرده است؟ چرا قرآن به اين موضوع اين اشاره! كردند، چه كار داشت؟ نمي

  ةباب الّروح التی یسدد اهللا هبا االئّم - ۱۱۴

را  4را مجهول و  5و  2مجلسي حديث در اين باب شش حديث مذكور است كه 
آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ! را صحيح شمرده است 3و  1را مرسل و  6حسن و 

  .ندانسته است
   :در حديث اول و دوم و پنجم امام استناد فرموده به آية

 $tΒuρ tβ%x. A|³u;Ï9 βr& çμyϑÏk=s3ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ômuρ ÷ρr& ⎯ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅Å™öãƒ Zωθß™u‘ 

z©Çrθã‹sù ⎯ÏμÏΡøŒÎ*Î/ $tΒ â™!$t±o„ 4 …çμ̄ΡÎ) ;’Í?tã ÒΟŠÅ6ym ∩∈⊇∪ y7Ï9≡x‹x.uρ !$uΖø‹ym÷ρr& y7ø‹s9Î) %[nρâ‘ ô⎯ÏiΒ 

$tΡÌøΒr& 4 $tΒ |MΖä. “Í‘ô‰s? $tΒ Ü=≈tGÅ3ø9$# Ÿωuρ ß⎯≈yϑƒM}$# ⎯Å3≈s9uρ çμ≈oΨù=yèy_ #Y‘θçΡ “Ï‰öκ̈Ξ ⎯ÏμÎ/ ⎯tΒ 

â™!$t±®Σ ô⎯ÏΒ $tΡÏŠ$t6Ïã   ) ۵۲- ۵۱/ الشوری(  
هيچ بشري را نزد كه خداي متعال با او سخن بگويد مگر با وحي يا از پس پرده يا «

همانا . وحي كند] به پيامبر[خواهد ] او[اي گسيل دارد تا به فرمان خدا آنچه  فرستاده
و اين چنين به فرمان خويش قرآني را به سوي تو وحي . او واال و حكيم است
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دانستي كه كتاب و ايمان چيست ليكن ما آنرا نوري مقرّر داشتيم كه  تو نمي. كرديم
  .»نماييم بدان هر كه از بندگانمان را كه بخواهيم، راه مي

فرمايد ما آن  در ذيل آيه نيز مي. شدني است جز قرآن نيست روحي كه وحي
مان قرآن است و اين ه. كنيم را نوري قرار داديم كه مردم را با آن هدايت مي) روح(

اميرالمؤمنين نيز فرموده وحي با پيامبر . كه به پيامبر وحي شده و مربوط به أئمه نيست
  ).133البالغه، خطبة  نهج. (خاتمه يافت

روح در اين آيه به معناي فرشته نيست بلكه منظور از آن قرآن  :والًامعلوم شد كه 
چنانكه در حديث ششم . داند ان ميكريم است و طبعاً امام اين موضوع را بهتر از ديگر

جبرئيل » روح«استناد كرده و فرموده » نحل«به آية دوم سورة  همين باب نيز امام
من «شود روحي كه  معلوم مي» شوري«سورة  52با مقايسة اين آيه با اية . نيست

 –فرود آيد و به وي وحي شود و مالئكه ) نبي(باشد و بر بندة موردنظر خدا » مراهللا
  .آن را بياورند، فرشته نيست بلكه قرآن است –اند  مر جبرئيلاكه تحت 

رئيل و بگويد ملك مذكور، از ج ثانياً دروغ ديگر اين روايات آن است كه مي
اي بزرگتر از جبرئيل  در حالي كه قرآن فرشته! رگتر استزب –عليهما السالم  –ميكائيل 

خرافي گفته بنابر اينكه » مجلسي«حتّي . 1كه بر پيامبر نازل شود، معرّفي نفرموده است
  !!جبرئيل از ساير مالئكه بزرگتر است، پس اين موجود بايد از مالئكه نباشد

شود آيا نزد شما كتابي است كه  ديگر آنكه در روايت پنجم چون از امام سؤال مي
فر عامام به ج 98باب  احاديثآموزيد؟ برخالف  خوانيد و از آن مطالب را مي آن را مي

  .اي نكرد و جوابي نداد اشاره... و جامعه و مصحف فاطمه و 
سورة  52مذكور در آية » روح«گويد  با توجه به آنچه گفتيم كذب رواياتي كه مي

زيرا چنانكه گفتيم روح مذكور، فرشته . شود همراه أئمه است، معلوم مي» شوري«
فرشتة وحي يعني جبريل را به معناي » روح«و به فرض آنكه . نيست بلكه قرآن است

  .رسد، مربوط نخواهد بود لماي ما به ايشان وحي نميعبگيريم، به أئمه كه به اجماع 

                                                           
 .»تكوير«سوره مباركه  21و  20و  19البيان، تفسير ايات  مجمع. ك. ر -1
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  در حديث سوم و چهارم به آية 
 štΡθ è= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù=Ïèø9$# ωÎ) 

WξŠ Î= s%    )۸۵/ االسراء(  
مر پروردگار من است، و شما را جز اپرسند بگو روح از  وح ميراز تو دربارة «

  .»اند اندكي از دانش نداده
آورده، دربارة مقصود از  »العقول ةمرآ«استدالل كرده و چنانكه مجلسي نيز در 

ترين قول كه  قوي :اقوال گوناگون آمده است» البيان مجمع«روح در اين آيه، در 
همان است كه در » روح«قوال ديگر مقدم داشته، آن است كه مقصود از ابر » طبرسي«

در اين . سورة مؤمنون نيز به آن اشاره شده است و قوام كالبد انسان به آن است 14آية 
  .صورت بطالن روايات كليني آشكار است

در اين . جبريل يا ملكي از مالئك است» روح«قول دوم آن است كه مقصود از 
ايم ملك  ملك نه در رسول است و نه در امام بلكه همان طور كه قبالً گفته صورت اين

پس . شده نه آنكه در آن حضرت و يا در اوصياي وي باشد مذكور بر پيامبر نازل مي
آيد كه  زيرا الزم مي. هر روايتي كه بگويد آن روح در ماست، به وضوح باطل است

باشند و اين مخالف است با آياتي كه  نبي و امام، روحي بيش از ساير مردم داشته
وانگهي فرشتة مذكور . انبياء را بشري مثل سايرين و همنوع مردم معرّفي فرموده است

عالوه بر اين قرآن كريم به . شود رسد، نازل نمي بر أئمه كه به ايشان وحي نمي
نان اي بزرگتر از جبريل به هيچ وجه اشاره نكرده است ودليلي نداريم كه چ فرشته

  .شده است موجودي بر پيامبر نازل مي
وحي و قرآن باشد كه در اين صورت نيز » روح«قول سوم آن است كه مقصود از 

معلوم . شود زيرا وحي و قرآن به أئمه مربوط نمي. بطالن روايات كليني واضح است
اند كه چه ببافند فقط قصدشان تخريب دين و بازي با قرآن  است كه روات نفهميده

  !آنكه بينديشد مرويات آنها را در كتابش گرد آورده است وده و كليني نيز بيب
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باب وقت ما یعلم االمام مجیع علم االمام الّذی کان قبله  - ۱۱۵
  علیهم مجیعاً الّسالم

هيچ يك را صحيح » باقر محمد«كليني در اين باب سه حديث آورده كه هر دو 
ول و حديث دوم را مجهول همطراز حسن مجلسي حديث نخست را مجه. اند ندانسته

  .و سوم را مرسل شمرده است
است كه نجاشي او را توثيق » حكم بن مسكين«دو حديث نخست اين باب از 

ممقاني . اند نكرده و حالش معلوم نيست، برخي از علماي رجال او را ضعيف شمرده
دفاع از آنها نوشته، و  ءرا به منظور تطهير مجاهيل و ضعفا» تنقيح المقال«كه كتاب 

اند، پس حسن  گويد چون وي كثيرالرّوايه بوده و ثقات از او روايت كرده دربارة او مي
دانند كه ثقات از افراد  در حالي كه آشنايان با علم حديث به خوبي مي!! الحال است

اند و صرف نقل آنان دليل حسن حال  فاسد العقيده و افسد العمل بسيار روايت كرده
در حالي !! الحال بشماريم در غير اين صورت بايد همة ضعفا را حسن. شود ميكسي ن

كه بايد رواياتي كه از كسي نقل شده مطالعه شود، اگر مخالف قرآن و عقل باشد 
برخالف » ابن مسكين«از جمله همين . رچه ثقات از او نقل كرده باشندگمردود است 

  !!شود ة حياتش به امام بعدي منتقل ميگويد علوم امام در آخرين لحظ قرآن و عقل مي
لهي است كه مخصوص انبياء است يا به تحصيل و كسب احصول علم يا به وحي 

رسد پس بايد علم را تحصيل  چون به اجماع علما به امام وحي نمي. تدريجي دانش
علمنی و حدثنی رسول اهللا « :بارها و بارها فرموده اميرالمؤمنين. كنند و فراگيرند

رسول  اصحابليس كل « :و فرموده» ...خت و به من گفت ورسول خدا به من آم »...
 »و كان اليمر بی من ذلک شی إال سألته عنه و حفظته... من كان يسأله و يستفهمه  اهللا

ولي ... همگي از حضرتش سؤال و استفهام نمايند  نه چنان بود كه ياران رسول خدا
» سپردم پرسيدم و به ياد مي آن حضرت ميگذشت مگر آنكه از  بر من چيزي نمي

چنين نبوده كه علوم پيامبر در آخرين لحظة حياتش به امام ) 210البالغه، خطبة  نهج(
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در وصيت خود فرموده من به بيان اين  عالوه بر اين حضرت امير. منتقل شود
آيد  ام نقصاني پديد وصيت شتافتم پيش از آنكه مرگم فرا رسد يا در رأي و انديشه

 )أو أن أنقص فی ردی كام نقصت فی جسمی(چنانكه در جسمم نقصان راه يافته است 
واضح است كه علم از فضائل و صفات روح فرد عالم است كه ). 31البالغه، نامة  نهج(

شود و چنين نيست كه از روح  با انتقال روحش به عالم ديگر، علم او نيز منتقل مي
همين كليني كه ! روح شخص فاقد علم منتقل شودشخص عالم زائل و جداشده و به 

يموت العالم «نوشته است » كافي«خرافي را ثبت كرده در باب هشتم  احاديثاين 
  .»برد داند با خود مي ميرد و آنچه را كه مي عالم مي= فيذهب بما يعلم 

انتقال ارثي علم قطعاً كذب است و همين خرافه مستمسك صوفيه و قلندران شده 
ميرد و فرزندش مقام پدر  مرشدي مي. اند ا نيز مدعي توريث ارشاد و قطبيت شدهو آنه

  !!شود برد و مرشد مي را به ارث مي
و نظاير آن  112و  61عالوه بر اين روايات اين باب مخالف است با روايات باب 

گويند و مخالف است  است و مالئكه برايش حديث مي» محدث«كه ادعا داشتند امام 
طبعاً با !! كه مدعي بودند در امام روحي هست بزرگتر از جبرئيل 114روايات باب با 

. بودن چنين روحي ديگر به انتقال علم از اين سينه به آن سينه احتياجي نيست
گويند امام از جفر و  و نظاير آن كه مي 98همچنين مخالف است با روايات باب 

گيرد و چنانكه در ابواب  را فرا ميجامعه و مصحف فاطمه و الهام به قلب، علم 
آخر عمر امام قبلي، در كتب مذكور  ةمربوطه مالحظه شد امام بعدي مدتها قبل از لحظ

در اين صورت چه احتياجي به انتقال علم در وقت . كند نگرد و علم حاصل مي مي
كه امام  183وفات امام قبلي دارد؟ همچنين مخالف است با حديث اول باب 

زمان حيات پدرش و مدتها قبل از شهادت وي، سؤاالتي را كه خضر  در حسن
شود كه علم  و معلوم مي! براي شناخت امام از غير امام، پرسيده بود، پاسخ گفت

  !امامت به او منتقل شده بود
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كافي است كه آن را  165حديث دوم باب مفتضح » ابن مسكين«كاذيب اديگر از 
و او از قول فرد مجهولي كه حتّي نامش را ذكر  1هبفحطي مذ» اسحاق بن عمار«از 

   :كند كه امام فرموده در آية نكرده، نقل مي
 $ ¯ΡÎ) $ oΨôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éfø9$#uρ š⎥÷⎫t/r'sù βr& $pκs]ù=Ïϑøts† 

z⎯ø)xô©r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# ( …çμ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ z>Éj‹yè ã‹Ïj9 ª! $# 

t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈s)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ š⎥⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$#uρ ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$#uρ z>θ çG tƒ uρ ª!$# ’ n?tã 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 tβ% x.uρ ª!$# # Y‘θ àxî $ JϑŠ Ïm§‘     ) ۷۳-۷۲/ االحزاب(  
رآسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم ب را] تكليف و دين الهي[ا امانت همانا م«

ولي از بر داشتنش پرهيز كردند و از آن بيمناك شدند و آدمي آن را برداشت و 
و  تا خدا مردان و زنان منافق. پذيرفت به راستي كه او ستمگر و نادان بوده است

را  و ايشان[مردان و زنان مشرك را عذاب كند و توبة زنان و مردان مؤمن را بپذيرد 
  .»كه خدا آمرزگار و مهربان است] ببخشايد

است كه بر آسمانها و زمين و كوهها  ميرالمؤمنينا، واليت »مانتا«منظور از 
 72در حالي كه كليني در باب . عرضه گرديد ولي آنها واليت آن حضرت را نپذيرفتند

مين واليت حديث آورده كه امام بر تمام آسمانها و ز بواب رواياتي ضد ايناو ساير 
گويد كه آسمان و زمين واليت  ولي اين حديث مي. دارد ومالك سراسر زمين است

درحالي كه اين ادعاها همگي دروغ است و آية شريفه ربطي به . امام را قبول نكردند
در » طبرسي«واليت وامامت هيچ كس ندارد و چنانكه اغلب مفسرين از جمله 

به دليل آية بعد . لهي استاتكليف و شريعت » مانتا«اند، منظور از  البيان گفته مجمع
چون  اهلروات ج ولي. »توبه بپذيرد=  يتوب«و » تا عذاب كند=  ليعذب« :كه فرموده

اند كه متناسب با قرآن  اند و چيزي بافته اند، به آية بعدي توجه نكرده شنا نبودهآبا قرآن 
  .نيست

                                                           
 .كتاب حاضر معرّفي شده است 138وي در صفحه  -1
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سباط است كه ابتداء اعهدة علي بن ظاهراً مسؤوليت روايات اين باب بر  :تذكّر
فطحي مذهب بود ولي پس از مدتي اظهار تشيع كرد و چه بسا از اين طريق توانست 

وي . باطيل را در ميانشان رواج دهدااعتماد شيعيان را به خود جلب كرده وخرافات و 
  .كند كذّاب نيز روايت نقل مي» محمد بن فضيل«از 

. خاصي با فطحيان داشته است رابطة» ابن مسكين«همچنين بايد توجه داشت كه 
اسحاق بن «كند و هم او از  فطحي مذهب از او حديث نقل مي» سباطاابن «زيرا هم 

  !كند كه فطحي بوده است روايت مي» عمار

و  ةصلوات اهللا علیهم فی العلم و الشجاع ةباب فی أن االئّم - ۱۱۶
  سواء ةالطّاع

. اند هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«هر دو  در اين باب سه حديث آمده كه
  .را ضعيف و دوم را مجهول و سوم را حسن دانسته است مجلسي حديث اول

فرموده  گويد امام صادق نخستين حديث كه سند آن در نهايت ضعف است مي
  :در آية
 t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u™ öΝåκ÷Jyèt7̈?$#uρ ΝåκçJ−ƒÍh‘èŒ ?⎯≈yϑƒÎ*Î/ $uΖø)ptø:r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ !$tΒuρ Νßγ≈oΨ÷Gs9r& ô⎯ÏiΒ 

ΟÎγÎ=uΗxå ⎯ÏiΒ &™ó©x« 4 ‘≅ä. ¤›ÍöΔ$# $oÿÏ3 |=|¡x. ×⎦⎫Ïδu‘   ) ۲۱/ الطور(  
آوردن خويش از آنان پيروي  و كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان با ايمان«

هيچ ] نيكشان[ارهاي اند، فرزندانشان را به ايشان ملحق كنيم و از پاداش ك كرده
  .»هر كس در گرو دستاورد خويش است. نكاهيم

شدن فرزندان مؤمنشان به آنان، عموميت  ايمان و ملحق اهلآية فوق نسبت به همة 
دربارة  مكّي است و در آن زمان هنوز پيامبر» طور«عالوه بر اين سورة . دارد
  .كرد سألة توحيد مبارزه ميحجتي بيان نفرموده بود، بلكه با مشركين بر سر م علي
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كساني كه =  الذين آمنوا«اند كه امام فرموده منظور از  اي كذّاب ادعا كرده اما عده
 :فرمود در حالي كه اگر راست گفته بودند، آيه مي! ، محمد است وعلي»اند ايمان آورده

ع و عجيب است كه جاعلين حديث، جم. »آن دوتن كه ايمان آوردند=  اللذان آمنا«
  !فهمند مثنّي هم نمي

در حديث دوم ادعا شده كه امام فرموده ما امامان در علم و شجاعت با هم مساوي 
  !بر أئمه ديگر فضل و برتري دارد هستيم ولي در حديث سوم فرموده علي

الذی یکون من بعده و ان  یعرف االمام باب أن االمام - ۱۱۷
 فیهم» هااهلودوا االمانات إلی إن اهللا یأمرکم أن ت«قول اهللا تعالی 

  نزلت

را ضعيف  6و  4و  2و  1مجلسي حديث . اين باب مشتمل بر هفت حديث است
كذّاب و » محمد بن فضيل«را مجهول شمرده كه به نظر ما به واسطة وجود  3و 

 7و  5حديث » محمدباقر«هردو . غالي، حديث مذكور ضعيف است» حسين بن سعيد«
توان  در سند حديث هفتم، نمي» برقي«به نظر ما به واسطة وجود . ندا را صحيح دانسته
  .به آن اعتماد كرد

ي كه در اين باب آمده و نظاير آنها در كتب ما فراوان است موجب فريب احاديث
و جدال و تفرقه در ميان ايشان شده   تعداد زيادي از مسلمين گرديده و باعث كينه

براي مبارزه با تفرقة موجود ميان مسلمين : »ارانقلمد«برادر فاضل ما مرحوم . است
شاهراه «به نام  مربوط به امامت منصوصه كتابي مفيد احاديثو به منظور بررسي 

ام ولي چون مسؤولين  تأليف كرد كه اينجانب نيز در حاشية آن مطالبي نوشته» اتّحاد
منتشر شود تا اند كه  خواهند تا كنون نگذاشته كنوني كشور، بيداري مردم را نمي

هاي  ي كه دربارة نصوص امامت و صحيفهاخبارمسلمين خصوصاً ملّت ايران به كذب 
ناچار در اين سطور علي رغم ضعف شديد مزاج . مختلف، جعل شده است، پي ببرند
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كنيم كه خداوند متعال  و پيري و بيماري و عوارض زندان، مطالبي بيان كرده ودعا مي
را فراهم فرمايد كه قطعاً در تنوير » شاهراه اتّحاد«ريف موجبات انتشار كتاب ش دخو

  .إنه ولی التوفيق. دافكار شيعيان بسيار مؤثّر خواهد بو
بريد بن معاويه «راوي نخست اين روايت احمقي است موسوم به  -1حديث  *

به تحريف قرآن معتقد بوده واين حديث او ) 425ص (ايم  وي چنانكه گفته. »العجلي
متأسفانه كليني روايت او را به عنوان االثار الصحيحه ! بر تحريف قرآن داردنيز داللت 

  .عن الصادقين نقل كرده است
سورة نساء را به صورت زير  59آية  أحمق از قول امام» بريد«در اين روايت 

و  »فإن خفتم تنازعا فی أمر فردوه إلی اهللا و إلی الرسول و إلی أولی األمرمنكم« :نقل كرده
گويد ظاهر روايت  مجلسي مي!! دعي شده كه امام فرموده آيه چنين نازل شده استم

 –عليهم السالم  –داللت داردكه در قرآن أئمه » چنين نازل شده »كذا نزلت« :كه گفته
  !!ايه به اين صورت بوده وعثمان آن را از قرآن حذف كرده است
اند لذا با تحريف آيه  يافتهچون جاعلين حديث آية مذكور را وافي به مقصود خود ن

مور مورد اختالف و نزاع بايد عالوه بر خدا و اخواهند بگويند خدا فرموده در  مي
اطاعت كرد » اولواألمر«پس چون بايد از . نيز رجوع كرد» ولواألمرا«رسول خدا، به 

» ولواالمرا«توان با  توان در امور مورد اختالف نيز به ايشان رجوع كرد و چون نمي مي
اند پس مقصود از آنها أئمه  اند و چون آنان معصوم چون و چرا كرد پس آنان معصوم

   :در اينجا چند ادعا مطرح شده كه همگي باطل است!! إثني عشر است
نياز به توضيح ندارد و حضرت  ندعاي تحريف قرآن است كه بطالن آا :اول
ورة نساء را مطابق قرآن س 59آية ) 53و نامة  125خطبة (در نهج البالغه  علي

را به آخر آيه نيفزوده است و با اينكه  »إلی أولی األمر منكم«موجود ذكر كرده و جملة 
بود اما براي رفع اختالف خود و اصحابش با » أولي األمر«خود مصداق أتم و أكمل 

معاويه و سپاهش، نفرمود در اين تنازع به من كه معصومم مراجعه كنيد بلكه حكميت 
آن و سنّت را پذيرفت و راضي بود كه طرفين منازعه كه خودش يك طرف نزاع قر
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را  پس كسي كه صادقانه علي. 1بود به كتاب خدا و سنّت رسول خدا مراجعه كنند
معلوم . قبول دارد و دوستدار اوست بايد حديث كليني را رد كند و آن را دروغ بداند

  !اند هم اعتناء نداشته شود روات كذّاب به كردار و كلمات علي مي
و  340ص (ايم  سورة نساء آورده 59را دربارة آية  ما قبالً تفسير علي :دوم

در قرآن » األمر أولي«شويم كه كلمة  كنيم بلكه يادآور مي و در اينجا تكرار نمي) 384
» منهم«و بار ديگر با » منكم«يك بار با . فقط دو بار در سورة نساء استعمال شده است

همان مؤمنين معاصر پيامبر است و ربطي به امام » هم«و » كم«مقصود از ضماير  كه
مري نبودند تا خدا بفرمايد ااين ده نفر از أئمة إثني عشر والي  رصوم ندارد، عالوه بمع

                                                           
كاري كامالً صحيح و مشروع بود و اگر حكمين نادرست عمل  پذيرش حكميت از جانب علي -1

را كه »ابن عباس«خواست  زيرا وي ابتداء مي. كردند به هيچ وجه به آن حضرت مربوط نيست
به عنوان حكم منصوب فرمايد ولي متأسفانه اصحابش نپذيرفتند و از شناس و آگاه بود،  فردي قرآن

حكم » أبوموسي أشعري«قبول مالك أشتر نيز به عنوان نامزد دوم امتناع كردند واصرار داشتند كه 
سپاه معاويه را نداشت كه فردي سياستمدار و  وي فردي بود كه الاقل توان هم آوردي با حكم. شود

إنام حكم احلكامن «: عالوه براين حكمين چنانكه آن حضرت فرموده بود. بودكارآزموده و زيرك 
مات القرآن, و إحياؤه االجتامع عليه, و إما تته االفرتاق عنه, إن جرنا أليحييا ما أحيا القرآن, و يميتا ما 

رآن زنده همانا دو حكم منصوب شدند تا آنچه را ق»  القرآن إليهم اتبعناهم, و إن جرهم إلينا اتبعونا
كردن قرآن عمل به آن  رانده است، بميرانند، و احياء و زنده گردانده، زنده بدارند و آنچه را قرآن مي

پس اگر قرآن ما را به سوي ايشان ببرد . گرفتن از آن است نكردن و فاصله است، و ميراندن آن عمل
البالغه،  نهج(ما را پيروي كنند ) بايسته است(ما از آنان پيروي كنيم و اگرآنها را به سوي ما بكشد 

بايست به آيات قرآن و سنّت قطعي پيامبر، استناد واستدالل و با يكديگر محاجه  مي) 127خطبه 
⎢ $tΒuρ ÷Λä: نمودند و چنانكه قرآن فرموده مي øn= tG÷z$# ÏμŠÏù ⎯ÏΒ &™ó© x« ÿ…çμ ßϑõ3ßs sù ’n<Î) «!$#   در هر چه

توان فهميد كه  سوره نساء نيز مي 35از آيه  – 10/ الشوري (: اختالف كرديد، حكم آن با خداست
ولي ). اسالم با حكميت در اختالفات، مشروط بر آنكه مخالف كتاب و سنّت نباشد، موافق است

و إال قبول ! متأسفانه مطابق قرآن و سنّت حكم نكردند بلكه به رأي شخصي خود عمل كردند
 .حكم تعيين فرمود» قريظه بني«نيز در غزوه حكميت كاري نادرست نبود و رسول خدا 
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وانگهي چنانكه پيش از اين نيز . باشند، رجوع كنيد به أولي األمر كه همان أئمه مي
 :مصريان فرموده را والي مصر قرار داد و خطاب به شترامالك  ايم علي گفته

» فرمانش را در آنچه مطابق حقّ است اطاعت كنيد » احلق وأطيعوا أمره فيام طابق«
  .در حالي كه او معصوم نبود) 38البالغه، نامة  نهج(

مدعي است كه امام فرموده چونه ممكن است خدا هم به اطاعت از » بريد« :سوم
چنين  گوييم قطعاً امام ان دهد و هم تنازع با ايشان را اجازه دهد؟ مياألمر فرم أولي

اطاعت أولي األمر برخالف اطاعت ) به بعد 384ص (نفرموده زيرا در تفسير آيه گفتيم 
نامشروط نيست بلكه منوط است به عدم مخالفت فرمانشان  از خدا واز رسول خدا

أولي األمر مربوط است به وقتي كه در نتيجه أمر به اطاعت از . با كتاب و سنّت
فرمانشان مخالف شريعت نباشد واجازة تنازع مربوط است به هنگامي كه فرمانشان 

  .قطعاً امام از اين مسأله بهتر از ديگران آگاه است. موافق كتاب و سنّت نباشد
سورة نساء كه در اين حديث مغاير  59مخفي نماند كه مجلسي دربارة آية  :چهارم
گويد ممكن  خوانيم، احتمال ديگري نيز ذكر كرده و مي آنچه در قرآن كريم مي است با

  !!است منظور امام تفسير آيه بوده است
ايم لذا به منظور  دربارة اين مسأله به تفصيل سخن گفته 165چون در مقدمة باب 

آور فقط در اينجا ياد) 690ص (دهيم  اجتناب از تكرار، خوانندگان را بدانجا ارجاع مي
يه بوده است آبيان معني و تفسير » كذا نزلت«شويم كه اگر بگوييم منظور از عبارت  مي

در اين صورت غيرمستقيم اعتراف كرده ايم كه آيه به صورت كنوني معناي موردنظر 
ند مقصر نيستند واين وهن ا رساند و اگر مسلمين آيه را چنان نفهميده امام را نمي

  !كه از اداي مقصود، چنانكه بايد و شايد، ناتوان باشدبزرگي به قرآن كريم است 
البتّه پرواضح است كه اين توجيه مجلسي و مقلّدين او كامالً سست و نادرست 

و نظاير » كذا نزلت«است زيرا اگر منظور امام بيان عناي آيه بود ديگري نيازي به گفتن 
  .آن نبود
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و نظاير اينها،  احاديثاين نظر از ضعف سند اشكال   صرف -4و  3و  2حديث  *
آيات شريفة قرآن را كه براي هدايت و تربيت «به قول برادر فاضل ما آن است كه 

   :مثالً در تفسير آية! كنند عموم جهانيان آمده است در مورد خاصي ميخكوب مي
 ¨βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δr&   ) ۵۸/ النساء(  
  .»مانتها را به صاحبانشان بازگردانيدhدهد كه  همانا خداوند شما را فرمان مي«

از آيات تشريعي و تربيتي قرآن مجيد بوده و عمل بدان بر عموم واجب  يكه يك
مانت در شريعت اسالم از بزرگترين و مهمترين فرائض است و عظمت ااست و اداي 

داي اگويد مراد از  مي] احاديثاينگونه ... [شود  تعاليم قرآن به چنين آياتي دانسته مي
مانتي در دنيا وجود امثل اينكه ديگر ! مانت امام است به امام بعد از خودامانت، أداي ا

  !!ندارد مگر أمانت امامت كه امامي بايد به امام ديگر بدهد
چه مربوط است كه آن را ) غير از امام(فرضاً چنين باشد، بنابراين به مردم 

و طبعاً » 1فقط بايد امام آن را بداند كه به امام بعد از خود اداي امانت كند! د؟بخوانن
كند و در نتيجه نزول اين آيه بدين منظور، چندان  امام نيز در أمانت خيانت نمي

  .ضرورتي ندارد
را ذكر فرمايد و سپس » مانتا«به راستي چرا خدا در كتاب هدايت بشر لفظ مطلق 

است كه هر امامي بايد به امام » امامت«مانت اردم بگويد مقصود از امام بفرستد كه به م
به راستي بهتر نبود، صريحاً و براي اتمام حجت و رفع ! پس از خود تحويل بدهد

را ذكر فرمايد؟ آيا اين كار با لطف و رحمت إلهي مناسبتر » امامت«ابهام و ترديد لفظ 
  نيست؟

ميرد تا خدا به او  عا شده كه امام نمياد احاديثدر اين  -7و  6و  5حديث  *
تعليم فرمايد كه امام پس از او كيست و او بايد دربارة چه كسي به عنوان امام وصيت 

مكذّب رواياتي است از قبيل حديث لوح جابر  احاديثاين گونه  :گوييم أوالً مي!! كند
در . ئمه بوده استگويد نام همة أئمه در لوحي آسماني ذكر شده و در اختيار أ كه مي

                                                           
 .195و  194ارمغان آسمان، حيدرعلي قلمداران، صفحه  -1
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اين صورت نيازي نيست كه خدا هر امام را به امام قبلي معرّفي كند زيرا أئمه از قبيل 
  !شناسند اند و آنها را مي اسامي همة أئمه را در لوح جابر ديده

البالغه و اجماع مسلمين است زيرا بنا  مخالف قرآن كريم و نهج احاديثاين  :ثانياً
و علي نيز فرموده وحي به پيامبر ) 165/ النساء (ء حجتي نيست نبياابه قرآن پس از 

و پس از پيامبر به هيچ كس مستقيماً وحي ) 133البالغه، خطبة  نهج(خاتمه يافته است 
  .و تعليم نخواهد شد

پذيرد، بايد بدانيم نصب كسي  اگر گفته شود اين أمر از طريق الهام انجام مي :ثالثاً
ر از آن است كه به صرف الهام، به عنوان منصبي شرعي و إلهي به امامت إلهيه، مهمت

  !تواند ادعاي الهام كند رسميت يابد زيرا هر كس مي

عهد من اهللا عزوجل معهود من واحد إلی  ةاالمام باب أن - ۱۱۸
  واحد

. اند هيچ يك را صحيح ندانسته» محمدباقر«حديث آمده كه هر دو  4در اين باب 
را مجهول و سند دوم آن را  2را ضعيف و سند اول حديث  3و  1مجلسي حديث 

  .را مجهول شمرده است 4ضعيف و حديث 
اين باب نيز وارد است لذا سخن خود  احاديثاشكاالتي كه در باب قبل گفتيم بر 

ادعا » كافي« 110شويم كه روات كليني در باب  كنيم فقط يادآور مي را تكرار نمي
گويند امام حتّي  پيغمبر و امام واگذار شده ولي در اينجا مي كردند كه امر دين به مي

  !كند لهي را معرّفي مياكند بلكه منتخب  جانشينش را خود انتخاب نمي
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مل یفعلوا شیئا و الیفعلون إال بعهد من اهللا  ةباب أن االئّم - ۱۱۹
  عزوجل و أمر منه الیتجاوزونه

هيچ يك از آنها را صحيح ندانسته  »بهبودي«در اين باب پنج حديث آمده كه آقاي 
كه قسمتي از  –را  3را مجهول و حديث  2را ضعيف و  5و  4و  1مجلسي . است

  .صحيح شمرده است –است و كليني در اينجا تكرار كرده  106حديث چهارم باب 
و ) حديث اول(» جميله أبي«اين باب وضع خوبي ندارند از جمله  احاديثروات 

و » حارث بن جعفر«و ) حديث دوم(» جعفر بن نجيح«و » اصميأحمد بن محمدالع«
» محمد بن أحمدالعمري«! اند مجهول) حديث چهارم(» علي بن اسماعيل بن يقطين«

و مورد لعن قرار ! كرد و گفت من سفير امامم» با بيت«باشد همان است كه ادعاي 
ال ضعيف و نيز از نظر علماي رج) حديث چهارم(» عيسي بن مستفاد«! گرفت
  .ش مضطرب استاحاديث

اعتباري، مطالبي آورده كه مخالف كتاب خدا و عقل  كليني از قول چنين راويان بي
اي مهر شده از جانب خدا توسط  اند كه كتاب و يا صحيفه زيرا ادعا كرده. است

آمده كه زمامداران أمت او و اوصياي وي و اعمالي را  براي رسول خدا جبرئيل
  !انجام دهند، در آن صحيفه، معين شده بود كه بايد

اي است دربارة نجبا و  اين صحيفه :جبرئيل هنگام تحويل صحيفه به پيامبر فرمود
بيت من  اهلآنها چه كساني هستند و كدام  :پيامبر پرسيد. بيت تو اهلنخبگان 
از تو منظور علي و اوالد او هستند كه علم نبوت را  :برئيل جواب دادج! منظوراند؟
آن حضرت اطاق را از أغيار خالي و . اين واقعه هنگام رحلت پيامبر بود!! برند ارث مي

با علي و فاطمه خلوت كرد و به علي فرمود بايد به اين صحيفه و اين وصيت عمل 
كني و با كساني كه دوست خدا هستند دوست و با كساني كه دشمن خدا و رسول او 

بيزاري بجويي و غيظ و غضب خود را فرو بري و بر هستند، دشمن باشي و از آنان 
بردن حقّ تو و غضب خمس تو هتك حرمت خود صابر باشي و اگر حرمت خدا و 
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. رسول هتك شد، دم نزني و اگر ريشت را به خون سرت آغشته سازند، راضي باشي
ضي قبول كردم و را :اي برآوردم و به رو بر زمين افتادم و گفتم من صحيفه :علي فرمود

شدم حتّي اگر حرمتم هتك شود و سنن اسالمي معطّل ماند و كتاب خدا پاره شود و 
و از جمله در فرمان مخصوص به ! كعبه خراب گردد و ريشم به خونم آغشته شود

براي مردم حديث بگو و فتوي  :آمده بود –عليهما السالم  –حضرت باقر و صادق 
كان نيكوكردارت را تصديق كن و جز از بيت خود را منتشر كن و نيا اهلبده و علوم 

گويد از حضرت  و يا راوي مي! مانياخدا نترس كه هيچ كس تو را زياني نرساند و در 
شدن خلفاي غاصب و مخالفتشان با  پرسيدم آيا در آن صحيفه مستولي كاظم

  !!آري قسم به خدا :مذكور بود يا خير؟ فرمود حضرت علي
بايست  ن صحيفه مهرهايي بوده كه هر يك از أئمه ميدر اين روايات آمده كه بر اي

يك مهر را كه مخصوص به خودش بوده باز كند و به هر چه در صحيفه نوشته بود، 
در حديث پنجم . اما اين موضوع نيز در روايات يكسان نيامده است. عمل كند

ما در ساير ا» اي داريم همانا هر يك از ما صحيفه »إن لكل واحد منا صحيفة« :گويد مي
مثالً سيزده (گويد كه يك صحيفه بوده كه چندين  از جمله اولين و دومين مي احاديث

به هر حال اين )!! وكان علی الكتاب خواتيم –كان عليها خواتيم (مهر است ) يا چهارده
   :روايات ضد قرآن و عقل و تاريخ است زيرا

ت من كيست؟ مگر به قول شما بي اهلچرا پيامبر پرسيد كه نجيب و نخبة  :أوالً
را در غدير خم به عنوان وصي و  خودش حدود دو ماه پيش، حضرت علي

اگر حديث غدير بدان معني بود ! خليفه و جانشين خود نصب و معرّفي نفرموده بود؟
). فتأمل(بيت من كيست؟  اهلپرسيد نجيب  گويند، پيامبر هرگز نمي كه علماي ما مي

ن جعل اين حديث هنوز كسي ماجراي غدير را دالّ بر نصب شود تا زما معلوم مي
  !دانسته است علي به خالفت بالفصل پيامبر نمي

اگر قرار باشد علي و فرزندانش از پيامبر ارث ببرند در اين صورت بايد  :ثانياً
كه در واقعة كربالء همراه حضرت سيدالشّهداء، » عثمان بن علي«و » ابوبكر بن علي«
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و ساير فرزندان علي نيز ارث ببرند، در حالي » محمد بن حنفيه«يدند و به شهادت رس
  .بودن ايشان قائل نيستيد كه شما در اين موضوع به وارث

نزول صحيفه و كتاب آسماني غير از قرآن عالوه بر اينكه خالف اعتقادات  :ثالثاً
مخالف  كافي نيز 111و با حديث سوم باب  61اسالمي است با حديث چهارم باب 

ختم ) قرآن(فرموده خدا كتب آسماني را به كتاب شما  كه امام صادق 1است
  .فرموده و پس از آن ابداً كتابي نازل نخواهد شد

گويند  پسند كه مي افكن دشمن شادكن شيطان تفرقه احاديثاين قبيل  :رابعاً
اجرين مه. مهاجرين و انصار حقّ إلهي علي را غصب كردند، قطعاً مخالف قرآن است

و أنصار كه خدا آيات فراوان در تمجيد و تبجيل آنان نازل فرموده و ايشان را مؤمنين 
راستين خوانده و وعدة بهشت به آنان داده و به خشنودي و رضايت خود از آنها 
تصريح فرموده، چگونه ممكن است كه دين خدا را ناقص كنند و فرمان حقّ را زيرپا 

برادر فاضل ما !!! وب خدا بوده است، كنار بگذارند؟نهاده و حضرت علي را كه منص
تعدادي از آيات قرآن را كه دربارة مهاجرين و انصار نازل شده  :مرحوم قلمداران

ما نيز در اينجا به . متذكّر گرديده است) به بعد 47ص (در كتاب شريف شاهراه اتحاد
   :شويم كه اختصار يادآور مي

ند و هجرت گزيدند و در راه خدا با مال و خدا فرموده كساني كه ايمان آورد
جانشان مجاهدت كردند و كساني كه مهاجرين را پناه داده و ياري كردند به راستي 

اند و آمرزش الهي و روزي بزرگوارانه از آن ايشان و آنان ياور و دوست  ايمان آورده
ديگر و با يك) 72و  74/ األنفال ] (كنند عليه همديگر توطئه نمي[يكديگرند 

و فرموده پيامبر و كساني كه همراه او ايمان آورده و با مال و ) 29/ الفتح (مهربانند
ن مهيا ساخته است كه در اها بر ايش جانشان مجاهدت كردند رستگارند و خدا بهشت

و درجات كساني كه قبل از فتح ) 89و  88/ التّوبه (آنجا جاودانه خواهند بود 
  ).10/ الحديد (ز ساير مؤمنين باالتر است اند ا مجاهدت و انفاق كرده

                                                           
 .اند صحيح دانسته» محمدباقر«را هر دو  111حديث باب  -1
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نشينان به خدا و قيامت ايمان دارند و انفاق خود  شماري از باديه :خدا فرموده
دانند و خدا آنها را در رحمت خويش داخل  ودعاي پيامبر را موجب تقرّب به خدا مي

كه در زمان ضعف اسالم ايمان [جستگان مهاجر و انصار  خواهد فرمود و پيشي
اند، خداوند از ايشان خشنود  و كساني كه با نيكوكاري از آنان پيروي كرده] آوردند

بهشتي را كه رودها از زير آن جاري است ] خداوند[است و ايشان از خدا خشنودند و 
و  99/ التوبه (بر ايشان آماده ساخته است و آنان جاودانه در آنجا بسر خواهند برد 

كردن  دن نام عزيز پيامبر در كنار مهاجر و انصار و معطوفخداي متعال با قراردا). 100
ن به رسول خدا به آنان افتخار بخشيده و تصريح فرموده كه آنها را آمرزيده است اايش

داند كه در دل مؤمناني كه زير درخت با پيامبر بيعت  و فرموده مي) 117/ التوبه (
  1.و دهها آية ديگر) 18/ الفتح (گذرد و از ايشان خشنود است  كردند، چه مي

بالسرائر از عاقبتشان آگاه بوده و   الغيوب و عالم آيا كساني كه خداي حكيم و علّام
با اين حال دربارة آنها چنين آياتي در كتابش نازل فرموده، كساني جز خلفاي راشدين 

عاقبت هستند و مرتد  گويد كه آنان خوش و ياورانشان هستند؟ آيا قرآن راست مي
گويند آنها جز سه  الحال كليني كه برخالف قرآن مي شوند يا روات غالي و معلوم نمي

نفر يا هفت تن مرتد شدند و فرمان خدا را زير پا گذاشتند و حقّعلي را غصب 
  !!.كردند؟

بايست  اند، مي خبر بوده كه از صحيفة سري روات كليني بي يو انصار ينمهاجر
يان دولت نوپاي اسالمي را حفظ كرده و با دشمنان آيا ضرور نبود كه ك! كردند؟ چه مي

و  تكردند؟ آيا بايد براي حفظ و بسط دعوت اسالم منتظر اجازة غال مبارزه مي
لهي انشستند كه پس از چند صد سال بيايند و براي آنان خليفة  جاعلين حديث مي
  !!منصوص بتراشند

                                                           
، 15/ ، الحجرات 95/ ، النساء 195و  169و  164و  110/ ، آل عمران 285/ البقره : از قبيل -1

 ... .و  2/ الجمعه 
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و افراد  تغالرگوارش به اين سخنان كذّابين و زفرزندان بو  آيا علي
و  136ص (ايم  چنانكه قبالً نيز گفته! قطعاً و يقيناً خير! اند؟ الحديث راضي مضطرب

 ءتمجيد فرموده و حضرت علي نيز از خلفا پيامبر اصحابحضرت سجاد از ) 137
دربارة ارتداد اصحاب، پس از رحلت . 1است  به نيكويي سخن گفته يو اصحاب

شود كه  بدين ترتيب معلوم مي). 194ص (ايم  فتهپيامبر نيز پيش از اين سخن گ
مؤمناني بودند كه براي حفظ اسالم و تدبير امور و عدم  يو انصار  ينمهاجر

تسلط كفّار و مشركين با شتاب از ميان خود زمامداري انتخاب كردند و حكومتي 
ن در غير اي. تشكيل دادند و از بروز تفرقه جلوگيري و كيان اسالم را حفظ كردند

صورت مدعيان كذّاب پيامبري و مرتدين و ديگران با هزاران تن سپاه، اسالم را در 
پس مهاجرين و انصار انجام وظيفه كردند و اگر كارشان نقايصي . كردند نطفه خفه مي

با خليفة منتخب، ديگران را نرسد كه از پاپ  هم داشت پس از بيعت علي
ر كنند، خصوصاً كساني كه ادعاي تبعيت از علي ما و اگاتر شده و در كارشان  كاتوليك

  )فتأمل! (و حب او را دارند
فرمايد اگر مهاجرين قدرت يابند نماز اقامه كرده و  توجه كنيد كه خداوند مي

اما روات ) 41و  40الحج  (كنند  پردازند و أمر به معروف و نهي از منكر مي زكات مي
افتند حقّ علي را كه منصوب من عنداهللا بود، گويند مهاجرين تا قدرت ي كليني مي

  !!غصب كردند

                                                           
تمجيدها كرده از آن جمله از فراق آنها تأسف خورده و  ضرت علي از اصحاب رسول خداح -1

القرآن فأحكموه و تدبروا الفرض فأقاموه, أحيوا السنة و أماتوا  أوه علی إخوانی الذين تلووا«: فرموده
آن را تالوت كرده آه، بر برادرانم، همانان كه قر»  البدعة, دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائده فاتبعوه

ها را زنده داشته و  سنّت. داشتند كردند و آنها را به پامي در واجبات دقّت مي. كردند و بدان عمل مي
پذيرفتند و به پيشوا و رهبر خود  شدند، مي به جهاد دعوت مي] چون. [بردند بدعتها را از بين مي

 ).182لبالغه، خطبه ا نهج(» كردند اعتماد داشتند و از او پيروي مي] رسول خدا[
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با آنچه در اين صحيفة جعلي آمده، موافق  اقوال و افعال حضرت علي :خامساً
زيرا در اين صحيفه آمده است كه بايد با كساني كه دشمن خدا و رسول . نيست

مر خدا را ادر اين صورت كساني كه . هستند، دشمن باشي و از آنها بيزاري بجويي
زير پا نهاده و خالفت بالفصل آن حضرت را به قول شما غصب كردند، از بزرگترين 

ما چرا حضرت علي با آنها بيعت كرد و پشت ا. شوند دشمنان خدا محسوب مي
عليهما  –سرشان نماز خواند و يكي از آنها را به دامادي پذيرفت و حضرات حسنين 

به خانة وي فرستاد و نام آنها را براي فرزندانش  را براي دفاع از عثمان –السالم 
  !!جستن؟ دانشتن و بيزاري آيا اين است معناي دشمن... برگزيد و 
اگر حقّ تو را بردند و حرمت خدا و رسول  :در اين صحيفه آمده است كه :سادسا

گويد پذيرفتم كه صبر كنم حتّي اگر  حضرت علي مي! خدا هتك شد بايد دم برنياوري
  !!!سالمي معطّل ماند و كتاب خدا پاره شود و كعبه خراب گرددسنن ا
پرسيم اگر سنّتها تعطيل شود و قرآن پاره شود و كعبه ويران شود اما امام صبر  مي

ديگر آنكه ! فرمايد؟ كند، پس فايدة امام چيست و خدا چرا چنين امامي را نصب مي
حالي كه هنوز حكومتش  در  كه با خلفا بيعت كرد با معاويه چرا حضرت علي

  جنگيد و صبر نكرد؟ –نيافته بود و مشكالت فراوان داشت  كامالً استقرار
نيز مخالف است، زيرا آن حضرت  با كالم علي اين وصيت جعلي :سابعاً
آگاه باشيد كه  » رجال ادعی ماليس له, و آخر منع الذی عليه :أال و إنی أقاتل رجلني« :فرموده

با مردي كه چيزي را ادعا كند كه از آنِ او نيست  :كنم م و مبارزه ميستيز با دو تن مي
پس ). 173البالغه، خطبة  نهج(» و با مردي كه ابا كند از كاري كه بر عهدة اوست

گانه و همكاري با آنها و خيرخواهي نسبت به ايشان،  با خلفاي سه نجنگيدن علي
دليل آن است كه  گيدنش با معاويهدانسته و جن دليل آن است كه آنها را غاصب نمي

پذيرفت، به همين ترتيب حضرت علي در  وي ادعاي ناحقّ كرده بود و حقّ را نمي
  .مورد او صبر نكرد
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 :آمده است –عليهما السالم  –در اين صحيفه خطاب به حضرات صادقين : ثامناً
زياني نرساند بيت را منتشر كنيد و جز از خدا نترسيد كه هيچ كس شما را  اهلعلوم 
پس چرا شما در كتب فقه دائماً هر قوليكه مورد پسندتان نباشد حمل بر !! ايد ماناو در

اند و تعداد بسيار زيادي از  گوييد امام باقر يا امام صادق تقيه كرده  تقيه كرده و مي
  !گذاريد؟ روايات را به بهانة تقيه كنار مي

كه پيامبر نزد أئمه آمده و خبر زمان  در روايت آخر اين باب آمده است :تاسعاً
كه از دنيا رفته چگونه نزد أئمه  پرسيم رسول خدا مي!! رساند مرگشان را به آنها مي

  !وي فهميده كه چه به هم بافته است؟يا خود راآگردد؟ به راستي  بازمي
گويد با اينكه خدا به مالئكه اجازه داده بود تا حضرت  عالوه بر اين مي

ما مالئكه هنگامي رسيدند كه كاراز كار گذشته و آن ارا ياري كنند  هداءسيدالشّ
مالئكه عرض كردند خداوندا تو به ما اجازه دادي !! به شهادت رسيده بود حضرت

خدا به ! ما چون فرود آمديم او را قبض روح نموديافرود آييم و حسين را ياري كنيم 
بر او گريه كنيد تا وقتي كه ببينيد او بيرون  ش باشيد ورايشان وحي فرمود كه بر سر قب

آيد، آنگاه او را ياري كنيد و تا آن زمان شما براي گريستن بر او اختصاص  مي
  !!!ايد يافته

باطيل كه به قول اآيا اين ! نعوذباهللا مگر خدا با مالئكه شوخي داشته كه چنين كند؟
آيا هيچ مؤمني ! نيست؟است، تمسخر عالم ملكوت  »تضحک به الثكلی«عرب مصداق 

برد؟ اينها كاري جز تشويق مردم به  نسبت به خداوند عليم حكيم، چنين گماني مي
  !كنند گريه و زاري بر بزرگان دين ندارند زيرا از اين راه كاسبي مي

عبدالوهاب «داللت دارد كه مرحوم » رجعت«مخفي نماند كه اين روايت بر عقيدة 
تأليف كرده كه مطالعة » اسالم و رجعت«افه كتابي به نام در رد اين خر فريد تنكابني

اند، مانع انتشار آن  ه چون آخوندها مخالف بيداري مردمنمتأسفا. آن مفيد است
  .شوند مي
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بايست از قرآن تبعيت نموده و احكام آن را اجرا  مگر أئمه همگي نمي :عاشراً
داراي كتابي مخصوص به خود  كنند؟ در  اين صورت كه اين ادعا كه هر يك از أئمه

اند كه بنابر آن وظيفة هريك از آنها با أئمة ديگر تفاوت داشته است، چه معنايي  بوده
» فرموده » جواب يك دهاتي به آقاي محلّاتي«در جزوة  :»قلمداران«دارد؟ آقاي 
 مور به غير آن است، چنانكه شيعياناموري است كه امام ديگر مامور به ااينكه امام م

گويند،  مي –عليهم السالم  –دربارة احوال و افعال حضرات علي و حسن و حسين 
پس در زمان هرامامي مسلمين عالوه بر كنارگذاشتن اوامر قرآن ناچارند كه از رويه و 

نظر كرده و تابع خالف آن شوند واين  رژيم و سيستم حكومت امام قبل نيز صرف
به اضافه به قول . ق و عقلي سازگار نيستامري عجيب و مشكل است كه با هيچ منط

اند و  سال همه از دنيا رفته 260نفرند كه پس از گذشت  12شيعه، امامانِ منصوص 
كند كه مجموعاً  آيد و هفت سال حكومت مي يك نفر از ايشان باقي است كه مي

 آيا اسالمي كه بايد حالل و حرام وحكومت آن تا قيامت باقي باشد! سال 267شود  مي
مت بدون مجري ادر سالهاي ديگر و مدتهاي بسيار، نبايد حكومت داشته باشد و بايد 

  قوانين ويالن و سرگردان باشد و قوانين آن تعطيل بماند؟
نقل كنم كه اين » مرتضي مطهري«مناسب نيست در اينجا مطالبي از مرحوم  بي

وي . شود مجيد فراوان ميها از وي و اقوالش مدح و ت روزها غالباً در راديو و روزنامه
گويند يك  مي« :نويسد مي» دستور خصوصي داشت؟ آيا امام حسين«تحت عنوان 

پس ! به او گفتند برو و خودت را به كشتن بده. دستور خصوصي فقط براي  او بودند
به دستورات اسالم كه ! كند، يعني قابل پيروي نيست به ما و شما ارتباط پيدا نمي

تفاوت سخن امام با سخن ما چقدر . مومي است، مربوط نيستدستورات كلّي و ع
است؟ امام حسين فرياد كشيده كه علل و انگيزة قيام من مسائلي است كه منطبق بر 

آخر دستور خصوصي را . احتياجي به دستور خصوصي نيست. اصول كلّي اسالم است
مال صراحت امام حسين در ك. گويند كه دستورهاي عمومي وافي نباشد در جايي مي

دهد كه  اجازه نمي –حتّي نفرمود به امام  –اسالم ديني است كه به هيچ مؤمني  :فرمود
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امام حسين مكتب به وجود آورد . بماند  تفاوت در مقابل ظلم و ستم، مفاسد و گناه بي
مكتب اسالم بيان كرد، . مكتب عملي اسالمي، مكتب او همان مكتب اسالم است

بودن  بودن خارج كرديم، وقتي از مكتب حادثه را از مكتبما اين . حسين عمل كرد
شود از  خارج شد ديگر قابل پيروي نيست، وقتي كه قابل پيروي نبود، پس ديگر نمي

از اينجا ما حادثه را از . توان استفاده كرد حسين استفاده كرد، يعني از حادثة كربال، نمي
» ؟1اين باالتر هم در دنيا وجود داردآيا خيانتي از . نظر اثر مفيدداشتن، عقيم كرديم

معلول يك دستور خصوصي به نحو قضية شخصيه  گويند حركت سيدالشّهداء مي«
! بوده است و دستوري خصوصي در خواب يا بيداري به آن حضرت داده شده است

زيرا اگر بنا شود كه آن حضرت يك دستور خصوصي داشته كه حركت كرده، ديگران 
توان براي  را مقتدي و امام خود در نظير اين عمل قرار دهند و نميتوانند او  نمي

قائل شد، برخالف اينكه بگوييم حركت امام حسين از دستورهاي » مكتب«حسين 
كلّي اسالم استنباط و استخراج شد و امام حسين تطبيق كرد با رأي روشن و صائب 

وضع زمان و طبقة دانست و هم به  خودش كه هم حكم و دستور اسالم را خوب مي
حاكمة زمان خود آگاهي كامل داشت، تطبيق كرد آن أحكام را بر زمان خودش و 
وظيفة خودش را قيام و حركت دانست، لهذا در آن خطبة معروف استناد كرد به 

أالترون أن احلق اليعمل  :فرمودايضا ... من رأی سلطانا جائرا « :حديث معروف رسول خدا
يعني وظيفة هر مؤمني  .»لريغب االمام :نفرمود ...هی عنه لريغب املؤمن به و أن الباطل اليتنا

ولي معموالً گويندگان براي اينكه . اين بود نه وظيفة امام حسين از آن نظر كه امام بود
گويند دستور خصوصي براي  را باال ببرند، مي به خيال خودشان مقام امام حسين

يد و ابن زياد بود و در اين زمينه از شخص امام حسين براي مبارزه با شخص يز
در نتيجه قيام امام حسين را از حوزة عمل . گويند خواب و بيداري هزارها چيز مي

  بشري قابل اقتداء و اقتفاء كه 
 öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îοuθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym   ) ۲۱/ االحزاب(  

                                                           
 .78و  77، ص 1حماسه حسيني، انتشارات صدرا، ج  -1
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كار پاكان را «ب برند و حسا كنند و به اصطالح از زمين به آسمان مي خارج مي
هر اندازه در اين زمينه خيالبافي بيشتر . آيد و امثال اينها به ميان مي» قياس از خود مگير

 نبشود، از جنّ و ملك و خواب و بيداري و دستورهاي خصوصي زياد گفته شود، اي
  1.»كند تر مي مصرف نهضت را بي

  االمام ةباب االمور التی توجب حج - ۱۲۰

را صحيح و  5و  4و  1ت بر هفت حديث كه مجلسي حديث اين باب مشتمل اس
را ضعيف شمرده و آقاي بهبودي نيز جز  7را مجهول و  6را حسن و  3و  2حديث 

  .است  را صحيح ندانسته احاديثحديث اول و دوم، باقي 
بودن امام را ثابت »اهللا ةحج«كليني در اين باب قصد دارد اموري را بيان كند كه 

فت اگر امام منصوب خداست، همان كالم خدا كه امام را نصب فرموده، بايد گ. كند
  !باشند، نيازي نيست مي »ظنی الصدور«كه به قول شما  احاديثبياور و به 

است كه با او قبالً آشنا » أحمد بن محمد برقي«راوي آن  -6و  1حديث  *
ظم فرزند در اين حديث فراموش كرده كه امام حسين وحضرت كا). 80ص (ايم شده

از قول هشام بن ) حديث ششم همين باب(گرچه در حديثي مجهول . اند اكبر نبوده
اند كه فرزند اكبر در صورتي امام است كه در خلقتش عيبي  آورده» سالم جواليقي

كافي و همان احمقي  165باب مفتضح  84راوي حديث » هشام بن سالم«. 2نباشد
وي بنا به نقل كليني !! زار آيه بوده استاست كه روايت كرده قرآن داراي هفده ه

و تا ناف مجوف و ) 5حديث  34كافي باب (معتقد بود خداي متعال داراي صورت 
                                                           

 .85و  84، ص 3حماسه حسيني، ج  -1
اين گونه امور را كه شناخت امام الهي و هدايت امت و ممانعت از حيرت و ضاللت مردم منوط به  -2

فرق گوناگون از قبيل  اطّالع از آن است بايد توسط شارع به عموم مسلمين اعالم شود تا اين همه
هشام بن «نه آنكه اظهار آن را بر عهده احمقي چون . به وجود نيايد... واقفي و فطحي و بتري و 

 .كند بگذارند كه به قول غضائري احاديث منكر نيز روايت مي» أبويحيي الواسطي«و يا » سالم
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درمورد سالح پيامبر نيز در باب ). 3حديث  33كافي باب !! (بقية اندامش توپر است
  .بدانجا مراجعه شود. ايم سخن گفته 96

است كه واقفي و قائل به عدم » شعريزيد «راوي حديث دوم  -5و  2حديث  *
اهللا بودن امام  ت تراشان براي حج وفات حضرت كاظم بوده و بعداً در عداد دليل

گوشد نشان  در حديث دوم مي. نجاشي او را توثيق نكرده است. درآمده است
بودن امام اين است كه جواب مسائل حالل و حرام را بدهد و در حديث پنجم  حجت

ببافد  همجلسي ناچار شده من عند!! بودن نيست جواب مسائل، دليل امام گويد دادن مي
كه منظور آن است دادن جواب مسائل براي عوام حجت نيست و براي خواص حجت 

ايد و دليلي بر آن از خود روايت  گوييم اين توجيه را خودتان بافته مي! است
  .ايد نياورده
خور  مسلمانان بايد پاكدامن و حاللگويد كه امام  در اين حديث مي -3حديث  *

  .باشد كه سخن درستي است) عالم به حالل و حرام(و فاضل 
گويد كسي امام است كه بازي نكند در حالي كه امام حسن و امام  مي -4حديث  *

عالوه بر اين كودكي كه بازي . كردند در كودكي بازي مي –عليهما السالم  –حسين 
  .نكردن را حسن كودك به شمار آورد ن بازيتوا نكند، سالم نيست و نمي

كالم اين !! دهد گويد امام كسي است كه از وقايع فردا خبر مي مي - 7حديث  *
   :مخالف قرآن است كه فرموده

 $ tΒ uρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî (   ) ۳۴/ لقمان(  
  .»كند داند كه فردا چه مي و هيچ نفسي نمي«

   :وده تا بگويدو به رسول خدا فرم
 !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ (   ) ۹/ االحقاف(  
  .»دانم كه با من و با شما چه خواهند كرد و نمي«

گويد سخن هيچ انسان يا پرنده و  همچنين در اين حديث مي. و آيات ديگر
رسول  .اين خبر مخالف قرآن و حقايق تاريخ است!! حيواني بر امام پوشيده نيست
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تا چه رسد به زبان ) 46/ و النساء  104/ البقره (دانست  زبان يهوديان را نمي خدا

). كافي 66اين روايات را مقايسه كنيد با روايت هشتم باب ! (1مرغان و ساير حيوانات
) 225و  224، ص 2ج (» االرشاد«مخفي نماند كه اين حديث ضعيف را شيخ مفيد در 

 احاديثاد به اينگونه نبه راستي است. آن را حذف كرده استآورده اما آخرين جملة 
  اي دارد؟ چه فايده

فی االعقاب و اهنا التعود فی أخ و العم و  ةباب ثبات االمام - ۱۲۱
  الغیر مها من القرابات

 2را صحيح و  4و  3و  1اين باب مشتمل بر پنج حديث است كه مجلسي حديث 
را صحيح ندانسته  4و  3بهبودي جز حديث را مجهول شمرده و آقاي  5را ضعيف و 

  . است
فقط  اين باب ادعا شده كه امامت پس از امام حسن و امام حسين  احاديثدر 

بايد گفت امامت و پيشوايي . شود عقاب است و پس از آنان در دو برادر جمع نميادر 
   :چنانكه قرآن فرموده در هر مسلماني كه واجد شرايط و اليق باشد ممكن است،

 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ oΨ −/u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈−ƒ Íh‘ èŒuρ nο§è% &⎥ ã⎫ôã r& $ oΨ ù= yèô_$# uρ 

š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $·Β$ tΒ Î)   )۷۴/  الفرقان(  
روشني چشم  ]ماية[گويند پروردگارا ما را همسران و فرزنداني  و كساني كه مي «

  .»پارسايان قرار دهعطا فرما و ما را پيشوا و مقتداي 
اگر دو برادر مانند حضرت محمد بن علي بن الحسين و حضرت زيد بن علي بن 

يا دو پسر عمو مانند حضرت سجاد و حسن مثنّي يا حضرت جعفر بن  الحسين 
به شريعت اسالم و مسائل دين، عالم باشند، چه .... و  2محمد و محمد نفس زكيه

                                                           
 .389و  97در اين موضوع رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص  -1
 . 273و  242، ص 1تهي االمال، شيخ عباس قمي، ج من. ك. ر -2



  671                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

اصالً چرا و به چه دليل  ايي نموده و مردم را ارشاد كنند؟اشكالي دارد كه هر دو پيشو
   امامت را انحصاري بدانيم؟
معنايي ديگر است و به نظر او امام ارتباط  »امام و امامت«اما اگر منظور كليني از 

در اين  خاصي با خدا دارد كه مانند نبوت، براي غير به هيچ وجه قابل حصول نيست،
چرا در قرآن نيامده  مامت است،اصل اه احكام كه مربوط به پرسيم اينگون صورت مي

آگاه شوند و  –از جمله همين مسأله  –حكام عمومي إمامت اقلّ از اتا كلّ أمت ال 
اظهار آن بر عهدة روات كليني از قبيل علي بن ابراهيم و محمد بن يحيي و سهل بن 

... و  1بن اسماعيل بن بزيعكه فطحي مذهب بوده و محمد  –زياد و يونس بن يعقوب 
  !! نهاده شده است؟

 اعظمچرا قرآن كريم دربارة امامت كه اين اندازه از نظر كليني مهم است و قسمت 
جلد اول كافي را به همين مسأله اختصاص داده است، اهمال نموده و از امامت و 

  ! مسائل مربوط به آن ذكري نفرموده است؟

  و احداً فواحداً  ةو رسوله علی االئمباب ما نص اهللا عزوجل  - ۱۲۲

ثني ادوازده باب تشكيل داده تا منصوصيت أئمة  133تا باب  122كليني از باب 
 علماي ما نصوص موثّق و معتبري كه امامت الهيه را ثابت كند،. عشر را اثبات كند

ابواب  باب حاضر و احاديثرو به روايات غير صحيح و نامعتبر از قبيل  فاقدند از اين
البتّه . مذكور قابل اعتماد نيستند احاديثاند و چنانكه خواهيم ديد،  بعدي متشبث شده

كافي جويند اما حديث غدير براي اثبات ادعايشان  به حديث غدير تمسك مي غالباً
م و ال «ير و عبارت داگر حديث غ. نيست  -  »....من كنت مواله فهذا علیّ مواله, اللهّ

 اكرم   پيامبر واقعاً مربوط به امامت منصوصة إلهيه بود، ال أقلّ  –شود  مي چنان كه ادعا
فرمود، از قبيل  عدد أئمه و يا اسامي آنها و يا اصول كلّي امامت را به وضوح بيان مي

                                                           
 . به فهرست مطالب مراجعه شود. اند اين افراد در همين كتاب معرّفي شده -1
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به دوازده تن منحصر است و جز در فرزند امام قبلي نخواهد بود مگر  اينكه امر امامت
اي  ام پيش از خود نيست و هر يك از آنها صحيفه و وظيفهسومين آنها كه فرزند ام

مت تمام شود و اين اندازه فرق ابر تا حجت ... مخصوص به خود دارند و الخ 
مت اگوناگون و مخالف يكديگر به وجود نيايد و سايرين امكان ادعاي امامت نيابند و 

مت به اقلّ لوازم هدايت ااين كار كمال مناسبت با مقام را داشت و از . متفرّق نشود
  . يكي از اصول دين بود

 5و  2را صحيح و  1حديث است كه مجلسي حديث  16باري باب حاضر داراي 
را حسن  4را ضعيف و  16و  15و  10و  7و  6و  3را مجهول و  14و  11و  9و  8و 
اين  احاديثما آقاي بهبودي هيچ يك از ارا موثّق شمرده  13را حسن موثّق و  12و 

  . باب، جز حديث اول و دوم را صحيح ندانسته است

اگر مجلسي چنين حديثي را صحيح شمرده جاي تعجب نيست اما  -1حديث  *
معتقد  »علي بن ابراهيم«شگفتا كه آقاي بهبودي، حديثي با متن معيوب را كه راوي آن 

ظاير ايشان غالي و ن» حسين بن سعيد«كذّاب و » سهل بن زياد«به تحريف قرآن و 
  ! است، پذيرفته است

سورة نساء و مدعي است كه آيه دربارة  59در حديث استدالل شده به آية 
سخن  66قبالً در باب ما دربارة آية مذكور . نازل شده حضرت علي و حسنين 

سورة نساء مقصود از  83شويم كه آية  آور مي فقط در اينجا ياد )384ص (ايم  گفته
  . تبيين فرموده و احتياجي به روايت نيسترا  »أولي االمر«

مردم را به  قطعاً عالوه بر اين اگر آية مذكور دربارة حضرت حسن بود، علي
در حالي كه بنا به نقل كتب معتبر از  كرد، پذيرش خالفت آن حضرت دعوت مي

، مردم بر آن حضرت پس از ضربت خوردن امير المؤمنين» مروج الذّهب«جمله 
پرسيدند اگر خداي ناخواسته از وجودت محروم شديم آيا با حضرت  ميوارد شده و 

كنم،  كنم و از آن نهي نمي شما را بدين كار امر نمي :؟ وي فرمودمبيعت كني حسن
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 كه امير المؤمنين همين 2و بر طبق تواريخ معتبر. 1بيناتريد] به صالح خويش[خود 
امير المؤمنين وفات نمود و « :تبيرون آمد و گف »عبداهللا بن عباس«وفات يافت 

با شما بيرون بيايد و اگر  ]بيعت[خواهيد براي  فرزندي از خود باقي گذاشته اگر مي
يعني هر كس در انتخاب حاكم . »خواهيد هيچ كس بر گردن هيچ كس حقي ندارد نمي

   3.آزاد است
نارساست وانگهي جواب امام به سؤال از علّت عدم ذكر اسامي ائمه در قرآن چنان 

مردم  :پر واضح است كه اوالً كنيم كه امام چنين پاسخ ضعيفي بدهد؟ كه ما باور نمي
اختالف ... در ركعات نماز يا در تعداد اشواط طواف كعبه و يا در ميزان زكات و 

 :ثانياً. اختالف عميق و جدي دارند ندارند در حالي كه در مورد جانشينان پيامبر
ست و مواردي كه از قول امام گفته شده همگي دربارة فروع امامت از اصول دين ا

دين است؟ در حالي كه سؤال آن است كه چرا دربارة اصلي از اصول دين، در قرآن 
آيا أهميت اصل امامت از « ::»قلمداران«به قول جناب . سخن صريحي وجود ندارد

توان بين  آيا مي!! كمتر است؟ –در قرآن ذكر شده  كه نامش صريحاً –ماجراي زيد 
اصول دين تا اين اندازه تفاوت قائل شد كه همه را به وضوح بيان كنيم و يكي را 

آيا اهميت ماجراي اصحاب كهف كه حتّي از ذكر سگشان، در !! ...... مبهم گذاريم ؟
كه قرآن آن را ذكر كند اما اسم أئمه را  4»قرآن قصور نشده از مسألة امامت بيشتر است

بر كسي پوشيده نيست كه !! ذكر نكند؟ باشند، مت ميالهي اظر شيعيان معلّمين كه از ن

                                                           
 . 425ص  2مروج الذّهب، مسعودي، ج  -1
 . 13ص  8و البداية و النّهاية ج  8ص  4شرح نهج البالغه، ابن ابي الحديد ج  -2
مطالعه . 130ص  1ر اسالم تأليف مرحوم حيدر علي قلمداران ج به نقل از كتاب شريف حكومت د -3

تا انتهاي  125كنم و دربارة موضوع فوق مطالعه ص  اين كتاب را به برادران ايماني اكيداً توصيه مي
 . كتاب مذكور مفيد است 132ص 

 . 95شاه راه اتّحاد ص  -4
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 –ذكر جزئيات فروع دين توقّع نرود  –كه آخرين كتاب آسماني است  –اگر از قرآن 
  ) فتأمل. (رود توقّع مي قطعاً. اما بيان كافي مسائل مربوط به اصول دين –رود  كه نمي

شما را به كتاب خدا و  :كه فرمود قول رسول خدادر اين حديث استناد شده به 
ام ميان آنها و قرآن فاصله نيندازد  خواسته ألكنم كه من از خداي  بيتم سفارش مي اهل

گوييم ما اين قول را قطعاً قبول داريم  مي. تا اينكه بر من بر حوض بهشت وارد شوند
و عقل كه مسلك و مرام  اما چرا كليني كتاب خود را پر كرده از رواياتي ضد قرآن

را  احاديثچرا روات كليني اين  دهد، را به كلّي از قرآن جدا و دور نشان ميبيت  اهل
ناگزيريم كه بگوييم كليني و راويانش اين قول را قبول ! اند؟ به أئمه نسبت داده

  ! ائمه را دور از قرآن جلوه دهند اند اند يا قصد داشته نداشته
بيت يعني خانواده و خانوادة پيامبر منحصر به حضرات علي و  اهلعالوه بر اين، 

  . اش هستند بيت او و خانواده اهلحسنين نيست بلكه ازواج و همسران رسول نيز 
ما . استدالل كرده به آية تطهير مدر اين حديث براي اثبات امامت علي و حسنين 

 :خوانندگان روشن شود دهيم تا مطلب براي آوريم و توضيح مي نيز آن را در اينجا مي
 آية تطهير در سورة احزاب در ميان آياتي است كه كال راجع به زنان رسول خدا

   :شود چنين آغاز مي 28است، چنانكه آية 
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø— X{   )۲۸/  حزاباال(  
  .»....اي پيامبر، همسران خويش را بگوي = .... «

  فرموده  30در آية 
 u™!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É<̈Ζ9$# ⎯tΒ ÏNù'tƒ £⎯ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈ xÎ/   )۳۰/  االحزاب(  
  .»..مرتكب شود  اي زنان پيامبر، هر كه از شما كار زشت و گناهي آشكار ..... «

   :فرموده 31و در آية 
 ⎯tΒ uρ ôM ãΖø)tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ   )۳۱/  االحزاب(  
  .»....ش را اطاعت كند و هر كس از شما خدا و رسول....  «

   :فرمايد كه مي 32رسد به آية  تا مي
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 ™!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É<̈Ζ9$# ¨⎦ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4 Èβ Î) ¨⎦ä⎠ø‹s)¨?$# Ÿξ sù z⎯÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

yìyϑ ôÜuŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ⎯Ïμ Î7ù= s% ÖÚttΒ z⎯ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ös% uρ ’ Îû £⎯ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ 

š∅ ô_§y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yfø9$# 4’ n<ρ W{$# ( z⎯ôϑ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# š⎥⎫Ï?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# z⎯÷è ÏÛr&uρ 

©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9$# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ 

#ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ šχ öà2 øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £⎯à6Ï?θ ã‹ç/ ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ «!$#      
  )۳۴-۳۲/  االحزاب(

اي زنان پيامبر، اگر پرهيزگاري و پارسايي كنيد همسان ديگر زنان نيستيد، پس ...  «
در گفتار خود نرمي نكنيد تا آن كه در دلش بيماري است در شما طمع نياورد و 

يت پيشين را اهلگري ج م گيريد و جلوههايتان آرا در خانه. گفتاري پسنديده گوييد
گيريد و نماز بپا داريد و زكات بپردازيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد  پيش مي

پاكيزه گرداند و  خواهد از شما اين خانه ناپاكي را ببرد و شما را كامالً همانا خدا مي
  .».....شود  هاي شما از آيات خدا تالوت مي به ياد آريد آنچه در خانه

پيش از آنكه آيه را مورد تأمل قرار دهيم الزم خواننده توجه داشته باشد كه آية 
   :گوييم حال مي. است 33اي مستقلّ نيست بلكه جزئي از آية  تطهير آيه
آغاز » اي زنان پيامبر= يا نساء النّبّی «با خطاب  32شود آية  چنانكه مالحظه مي :أوالً

إذهاب «. 32آغاز شده و معطوف است به آية  »فاوعطو«نيز با  33آية . شود مي
توانيم بهانه  است، پس نمي 33اي مستقلّ نيست بلكه جزئي از آيه  نيز آيه» رجس

بياوريم كه اطميناني به نزول آيه در سياق آيات قبل و بعد نيست، شايد آية مذكور در 
   !!گرفته است آوري قرآن، ميان اين آيات قرار وقتي ديگر نازل شده ولي هنگام جمع

آوري شده و جاي آيات  صرف نظر از اينكه آيات شريفة قرآن زير نظر پيامبر جمع
  . هر سوره توسط خود آن حضرت مشخّص گرديده و اين ادعا كال باطل است

نازل شده و آيات  سورة احزاب، مربوط به همسران رسول خدا 28ة ياز آ :ثانياً
چنانچه گفته شود چرا ذيل . اند بين آيات، ايشانمذكور داراي يك سياق است و مخاط

مذّكر » اهل«كه مذكّر است، استعمال شده جواب آن است كه لفظ » كم«ضمير  33آية 
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مورد  »اهل«اگر گفته شود در اينجا مصاديق . استضمير نيز مذكّر آمده  است و طبعاً
پس  اند، پيامبر بودهدر اين آيات، همسران  »اهل«اند نه خود لفظ، و مصاديق  نظر بوده

همان خانه بوده و خداي  اهلگوييم زيرا پيامبر خود نيز  چرا ضمير مؤنّث نيامده، مي
تعالي براي اينكه رسول خود را نيز مخاطب قرار دهد و او را نيز به دفع رجس و 
تطهير نفس مكلّف گرداند، وي را نيز در انتهاي آيه به مخاطبين افزوده است، لذا او 

قرار گرفته است و چون بنا به قواعد زبان عربي، در » بيت اهل«ل در مصاديق نيز داخ
جمعي از نسوان كه يك مذكّر موجود باشد، آن جمع در حكم مذكّر خواهد بود، از 

مؤيد قول ما اين آيات . رو در قسمت اخير آيه، ضمير مذكّر، استعمال شده است اين
   :قرآن است كه فرموده

 …çμ è?r&zöΔ $#uρ ×π yϑ Í←!$ s% ôM s3ÅsŸÒ sù $ yγ≈tΡö¤±t6 sù t,≈ ysó™ Î* Î/ ⎯ÏΒ uρ Ï™!#u‘ uρ t,≈ ysó™ Î) z>θ à)÷è tƒ 

∩∠⊇∪ ôM s9$ s% #©tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Î!r&u™ O$ tΡr&uρ ×—θ àftã #x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷è t/ $ ¸‚ø‹x© ( χ Î) #x‹≈ yδ í™ó©ý s9 

Ò=‹Éftã ∩∠⊄∪ (#þθ ä9$ s% t⎦⎫Î7yf÷è s?r& ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& «!$# ( àMuΗ ÷qu‘ «!$# …çμ çF≈ x.tt/uρ ö/ä3ø‹n= tæ Ÿ≅÷δ r& 

ÏM øt7ø9$# 4 …çμ ¯ΡÎ) Ó‰ŠÏΗ xq Ó‰‹Åg¤Χ   )۷۳-۷۱/  هود(  
و همسر ابراهيم ايستاده بود، خنديد، پس او را به اسحاق و پس از اسحاق به «

اي واي بر من، آيا من كه پيرزني هستم و  :گفت ]همسرش[يعقوب بشارت داديم، 
 :گفتند] فرشتگان. [انا اين چيزي شگفت استزايم؟ هم شوهرم كهنسال است، مي
خانه باد، همانا  اهلكني، رحمت و بركات خداوند بر شما  آيا از كار خدا تعجب مي

  .»خداوند ستوده و بزرگوار است
خانه بوده،  اهلدر اين آيات چون حضرت ابراهيم صلوات اهللا عليه نيز از مصاديق 

در حالي كه مخاطب اول آيه، مؤنّث بوده استعمال شده است، » كم«لذا ضمير مذكّر 
جزو آن  اش كه همسرش قطعاً به خانواده نيز حضرت موسي» طه«است، در سورة 

   :فرمايد بوده مي
 tΑ$ s)sù Ï& Î#÷δL{ (#þθ èWä3øΒ $#   )۱۰/  طه(  
  .»درنگ كنيد :اش گفت موسي به خانواده= «
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و يا به » اهل«تبار لفظ كه در درجة اول مقصود، همسر آن حضرت بوده ولي به اع
اعتبار مصاديق آن كه همسرش نيز جزو آن است لفظ نيز به مالحظة وجود رسول خدا 

  . در ميان أهالي خانه و زوجاتش، خطاب مذكّر آمده است
عالوه بر اين حضرت . شود بيت گفته نمي اهلعرفاً » داماد«در زبان عربي به  :ثالثا

بيت پيامبر  اهلتوان او را  د را داشت و نميبيت خو اهلعلي خود خانة مستقلّ و 
  . شمرد

. بيت، ارادة تشريعي و قانوني است اهلارادة خدا بر اذهاب رجس و تطهير  :رابعاً
اوامر الهي به انسانها در قرآن كه كتاب قانون و تشريع است ناشي از ارادة  اصوالً

صرفاً ) به بعد 28آية (به عالوه آنكه در آيات سورة احزاب . تشريعي پروردگار است
مانند نماز را بپا داريد و زكات بپردازيد و در خانه بمانيد و  :سخن از تكليف است

كه اين اوامر ناشي از ارادة تشريعي خداست نه ارادة تكويني .... خود نمايي نكنيد و 
اي  مانند اراده» يطهركم« :بيت كه فرموده اهلارادة خدا بر اذهاب رجس و تطهير . 1او

و حضرت  خطاب به همة مؤمنين از جمله پيامبر 6است كه در سورة مائده آية 
خواهد تا شما را  مي »يريد ليطهركم« :فرموده..... و  لو حضرت فاطمه علي

   :آية مذكور چنين است. »پاكيزه و پاك سازد
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n<Î) Íο4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ãρ $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# 

Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Νà6ø‹n= tæ ô⎯ÏiΒ 8l tym ⎯Å3≈ s9uρ ß‰ƒÌãƒ öΝä.tÎdγ sÜãŠÏ9     )۶/  املائده(  
 ]و موجب اين امر به شما آن است.... [منظور آن است كه اي مؤمنين وضو بگيريد 

تا شما را پاك خواهد  شما را در تنگنا و سختي قرار دهد ليكن ميخواهد  كه خدا نمي
و پاكيزه سازد و نعمت خود را بر شما تمام نمايد، در اين آيه نيز سخن از تكليف 

در ارادة . خواهد به اراده و اختيار خودتان شما را پاك گرداند يعني خدا مي. است
                                                           

راده و اختيار باشد و به خواست خود به اراده خدا در مواردي تشريعي است كه مكلّف خود نيز با ا -1
اراده خدا عمل كند برخالف اراده تكويني خدا كه نامشروط و علّت تامه تحقّق مراد است و هيچ چيز 

 . تواند بود مانع تحقّق آن نمي
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 185تشريعي اراده و اختيار مكلّف نيز از شروط تحقّق آن است و همچنانكه در آية 
مر و اسورة نساء كه در آنها نيز سخن از تكاليف و  28و  27و  26سورة بقره و آية 

لهي است، ارادة خدا، ارادة تكويني نيست، واضح است كه ارادة مذكور در سورة انهي 
احزاب و مائده نيز ارادة تكويني نيست كه صرف ارادة حق علّت تحقّق آن است و 

   :تكويني فرمودهچنانكه دربارة ارادة . شود مراد خدا حتماً واقع مي
 !$ yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çνãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ#u‘ r& $ º↔ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ …çμ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù   )۸۲/  یس(  
فرمايد  چون چيزي را بخواهد، مي] چنان است كه[جز اين نيست كه فرمان او  «

  .»باشد مي] درنگ بي[باش پس 
چنين  يني باشد،بيت معلول ارادة تخلّف ناپذير تكو اهلاگر طهارت  :خامساً
است، ضيلت نيست و هر شجر و حجري كه امكان تخطّي و تخلّف را فاقد فطهارتي 

اصوالً افرادي كه به ارادة تكوينية حقّ مطهر و مبرّي از هر . معصوم و مطهر است
گوييم خداوند از تمام  حال مي. سوه و مقتداي مؤمنين باشنداتوانند  آلودگي باشند نمي

 اهلاز رجس خواسته ولي در سورة احزاب به خصوص از اجتناب مردم طهارت و 
هر كس به نوعي به او  بيت اهلبيت رسول پاكي و پاكيزگي خواسته زيرا از آنجا كه 

   :چنانكه فرموده اند، مرتبط

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθè% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ   )۶/  التحریم(  
محفوظ  ]دوزخ[ايد، خود و خانوادة خود را از آتش  كه ايمان آورده اي كساني«

  .»بداريد
اند و آبروي ايشان آبروي رسول خداست و  بيت پيامبر نيز به وي وابسته اهل طبعاً

گيرند  مردم توجه خاصي به آنان دارند و بيش از سايرين تحت تأثير رفتار آنها قرار مي
خواهد مؤكدتر و ذكر آن  د و تكاليفي كه از ايشان ميو خدا توقّعي كه از ايشان دار

احزاب به آنان فرموده اگر اعمال صالحه به  31و  30چنانكه در آية . الزم بوده است
جرشان دو چندان و اگر اعمال ناپسند مرتكب شوند كيفرشان دو چندان اجاي آورند 
  . خواهد بود
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بيت عصمت  اهليني و عصمت واضح است كه ارادة إلهي در اين مورد ارادة تكو
رند و داتكويني نيست بلكه خواستة خدا آن است كه ايشان خود را از ناپاكي دور ب

سوة ساير مردم باشند و آبروي اطهارت جسمي و روحي و اخالقي كسب كرده و 
البته خدا از هر مكلّفي طهارت جسمي و روحي و اجتناب از . را حفظ كنند پيامبر

، با اين تفاوت كه خواستة خدا از كساني كه آيات خدا نخست واسته استخناپاكي 
  . بيت رسول، مؤكدتر است اهلشود، يعني از  در خانة آنها تالوت مي

لفظ  »إذهاب رجس«گويند چون قبل از ذكر  علماي ما براي فريب عوام مي :سادساً
ب محصور يعني اثبات و ايجا» حصر«است و  »أدوات حرص«به كار رفته كه از » إنام«

مخاطبين آيه را خواسته است  »رجس و تطهرياذهاب «و نفي غير آن، لذا خدا انحصاراً 
و بنا به روايات، مخاطبين آيه حضرت  !!اند و غير مخاطبين از دايرة حصر آيه خارج

اند و ايشان به ارادة تخلّف ناپذير و  و حسنين بوده و حضرات علي لفاطمه
  !! اند و خطا معصوم گناهتكويني خدا از هر گونه 

   :گوييم مي
از ادوات حصر است اما محصور آن افراد نيستند، بلكه مقصود از » إنّما«گرچه ) أ

مر و نهي، به يك هدف واحد و نفي اهداف و مقاصد ديگر اانحصار هدف از » إنما«
إذهاب رجس و «فرمايد هدف از اين اوامر و نواهي به شما جز  در واقع آيه مي. است
مر و نهي به شما جز تطهيرتان را افرمايد از  به عبارت ديگر خدا مي. نيست »ريتطه
اي  زيرا در آيه. خواهيم و ال غير خواهيم، نه آنكه بفرمايد فقط تطهير شما را مي نمي

  ) فتأمل. (تطهير تمام مكلّفين را خواسته است) 6/ المائده (ديگر 
اشد، چنانكه گفتيم موجب اگر طهارت كسي معلول ارادة تكويني حقّ ب) ب

  . سوة كساني باشد كه تكويناً مطهر نيستنداتواند  فضيلت نيست و نمي
اگر حصر آيه متوجه مخاطبين باشد و سايرين خارج از دايرة حصر آيه باشند، ) ج

  ) فتأمل! (امام ديگر معتقد نباشيد 9بايد به عصمت 
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يد كه داماد و نوادگان هم جزو واضح است اما اگر اصرار دار» بيت اهل«معناي ) د
بيت باشند، چرا ابو الفضل عباس بن علي و ابوبكر بن علي و عثمان بن علي و  اهل

 اهلو فرزندانش را جزو  لچرا عثماندانيد؟  را معصوم نمي لزينب و أم كلثوم
  دانيد؟  بيت نمي

ش اصالح پيامبر از اشتباه مبرّي نبود و از طريق وي كار به نص قرآن كريم،(  ه
چگونه ممكن است كه هل بيتش كه به ايشان  ....)و  1/ و التّحريم  43/ التّوبه (شد  مي

  شود از او پيشي بگيرند و به هيچ وجه خطا و اشتباه نكنند؟  وحي نمي
آيه از رفع رجس و پليدي سخن گفته و پليدي از گناه و معصيت است ولي  :سابعاً

ولي . يعني ناممكن نيست فردي پاك، اشتباه كند خطا و اشتباه كه موجب پليدي نيست
  ! كنيد شما احتمال سهو و خطا را نيز از أئمه نفي مي

جس«بيت رسول در جملة  اهلاصوالً خطاب خدا به  :ثامناً ا ت »ليذهب عنكم الرّ
دهد كه  كند زيرا نشان مي بيت را اثبات مي اهل، عدم عصمت »پليدي را از شما ببرد
پس در اين آيه كه راجع به . خواهد آن را ببرد و زائل نمايد ا ميرجس بوده كه خد

خواهد ايشان خود را به اختيار خويش و با اطاعت از خدا و  زنان پيامبر است خدا مي
در حالي كه شما أئمه را از زمان والدت و در دوران . رسول پاك و پاكيزه سازند

رو بهتر است كه اصرار  انيد، از ايند و خطا ميطفوليت نيز معصوم و مطهر از گناه 
   !اند بوده  نكنيد مخاطب اين آيه حضرت علي و حسنين

اند با  تاسعاً اين ادعا كه أئمه از هر گناه و سهو و خطايي مصون و محفوظ بوده
با رحمت وسيعت « :كند عرض مي رت عليضمثالً ح. كالم خودشان مخالف است

و  2»ام مرا رسوا مفرما جنايتي كه بر نفس خويش كرده با«و  1»گناهان بزرگم را بيامرز
ام و از هر گناهي كه  كنم از هر كار نادرستي كه مرتكب شده توبه مي ]اخد[به سوي «

                                                           
 ). الّصحيفة العلوّية, دعاوه فی نعت اهللا و تعظيمه(اغفرلی بسعة رمحتک كبائر ذنوبی  −١
  ).دعاوه فی الّثناء علی اهللا ممّا علّمه أويسا( جنيته علی نفسی ال تفضحنی بام −٢
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هم اكنون كه اينجا «و  1»ام و از هر كار زشتي كه از من سر زده است انجام داده
ست به من مرحمت زده ا ام، آمرزش گناهاني را كه پيش از اين از من سر نشسته
ات  پروردگارا، همانا بخشايشت از گناهم و گذشت از خطايم و چشم پوشي«و  2»فرما

ام مرا بدين طمع واداشت  از جرم و جنايت بزرگم كه به خطا يا به عمد مرتكب شده
خداوند اگر چه گناهم زشت «و  3»بخواهم كه سزاوارش نيستم] آمرزشي را[كه از تو 

گويم از  ر ارتكاب آنها قصد بريدن از تو را نداشتم و نميو بزرگ است ولي من د
گردم، چون ناتواني و  باز نمي] به گناه و خطا[ام و ديگر  دست بر داشته بدي كامالً

پس [توانم كرد،  رو توبة كامل نمي دانم از اين مي ]بازگشت در توبة بي[ضعف خود را 
كه بر آستانت ] گناهاني[رزشم از پروردگارا از تو خواهان آم«و  4»]خودت مرا ببخشا
و ديگر بار به ارتكاب آن بازگشتم و از تو  ]توبه شكستم[ام سپس  از آن توبه كرده

در زمان [خواهم از كارهايي كه در آغاز، تنها رضاي تو مقصودم بود ولي  آمرزش مي
اهم خو كه از آن تو نبود نيز در آن آميخت و از تو آمرزش مي] ريائي[اموري  ]انجامش
هايي كه بر من منّت نهادي و عطايم فرمودي ولي با نيرويي كه از آنها  نعمت دربارة

فرمايي به كيفر ستم و جور و و عذابم  هاگر شكنج«و  5»گرفتم تو را عصيان نمودم
ام و عذري ندارم كه بدان  روي است كه خود بر خويشتن روا داشته جنايت و زياده

                                                           
دعاؤه المعروف (أتوب إليه من كلّ خطيئة ارتكبتها و من كلّ ذنب عملته و لكلّ فاحشة سبقت منّي  -1

 ). بدعاء المذخور
 ). من دعائه في التّضرّع الي اهللا تعالي(أعطني في مجلسي هذا مغفرة ما مضي من ذنوبي  -2
اللهم انّ عفوك عن ذنبي و تجاوزك عن خطيئتي و صفحك عن عظيم جرمي فيما كان من خطاي و  -3

 ). دعاؤه في االستكانة و طلب المغفرة(عمدي اطمعني في ان أسألك ما ال أستوجبه 
مه من اللهم انّ ذنوبي و ان كانت قطيعة فانّي ما اردت بها قطيعة و ال اقول لك العتبي ال اعود بما اعل -4

دعاؤه في االستغفار في سحر كلّ ليلة عقب ركعتي (خلتّي و ال أستتم التّوبة لما أعلمه من ضعفي 
 ). الفجر

اللهم اني استغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه و أستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني فيه ما  -5
 ). دعاؤه في االستغفار ايضا(ي معاصيك ليس لك و أستغفرك للنّعم الّتي مننت بها علي فتقويت بها عل
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  آورم از اينكه خطاها و يا ستم يا زياده ا به تو پناه ميپروردگار«و  1»پوزش خواهي كنم
هاي نفس و به كار بردن شهوت، ميان من و  روي من دربارة خود و پيروي از هوس

پروردگارا از تو خوهان آمرزشم از گناهاني «و  2»رحمت و احسانت حائل و مانع شود
 3»بازگشتم] به ارتكابشانتوبه شكستم و [كه از آنها به پيشگاهت توبه آوردم دگر بار 

نيز  حضرت سجاد. و كلمات فراوان ديگر كه در كتاب صحيفة علويه مذكور است
پروردگارا مرا «و  4»عصيان تو بر من بسيار است ]گناه[كنم كه  اقرار مي« :كند عرض مي

فرمان دادي كه آنها را ترك كردم و از كارهايي بازداشتي كه مرتكب  ]به كارهايي[
چه بسيار از « 5»انديشة بعد، كار نادرست را برايم آراست و قصور ورزيدمشدم و 

و به بسياري از مواضع احكامت تجاوز نمودم و پردة وظائف و اجباتت غافل بودم 
حاجتم  ]برآورده شدن[براي «و  6»نواهي تو را دريدم و گناهاني عظيم مرتكب شدم

 7»سي بخشندة گناه من نيستجز درگاه تو جايي براي درخواست نيست و جز تو ك
   8.»گناهان ما آنچه را كه پنهان و آنچه را كه آشكار است، بيامرز ]خداوندا[«

                                                           
دعاؤه ليله الهرير و (إن تعذّبني فبظلمي و جوري و جرمي و اسرافي علي نفسي فال عذر لي أن أعتذر  -1

 ). هو دعاء الكرب
أعوذبك أن تحول خطاياي أو ظلمي أو اسرافي علي نفسي و اتباع هواي و استعمال شهوتي دون  -2

 ). رفع المصاحف دعاؤه قبل(رحمتك و برّك 
 ). دعاوه في اليوم الثّامن و العشرين من الشّهر(اللهم انّي استغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه  -3
 ). 10بند  32صحيفه سجاديه، دعاي (كثر علي ما أبوء به من معصيتك  -4
صحيفه سجاديه، (ففرّطت اللهم انّك امرتني فتركت، و نهيتني فركبت و سول لي الخطاه خاطر السوء  -5

 ). 16بند  32دعاي 
مع كثير ما اغفلت من وظائف فروضك، و تعديت عن مقامات حدودك إلي حرمات انتهكتها و كبائر  -6

 ). 18بند  32صحيفه سجاديه، دعاي (ها  ذنوب اجترحت
  ).15بند  12صحيفه سجاديه، دعاي (ليس لحاجتي مطلب سواك، و ال لذنبي غافر غيرك  -7
 ). 48بند  45صحيفه سجاديه، دعاي (و اغفرلنا ما خفي من ذنوبنا و ما علن  -8
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بلكه روايات را  ايد، شما براي اثبات عقيدة خود به آية قرآن استناد نكرده :عاشراً
از جمله . در اين موضوع نيز روايات مختلفي در دست است !!ايد ضميمة آيه كرده

و آل پيامبر يعني آل علي و آل عقيل و آل جعفر و  گويند زنان پيامبر كه ميرواياتي 
گويند مخاطب آيات  رواياتي نيز مي. باشند جزو مخاطبين آيه مي..... و يآل عباس 

راوي روايتي كه خطاب آيات را به همسران گوييد  اما شما مي. دانفقط زنان پيامبر
و از خوارج بوده و در » ابن عباس«و غالم ا. است »عكرمه«منحصر كرده  پيامبر

كرد و به سايرين نيز توصيه  او اعتنا نمي احاديثبه  »مالك بن أنس«. شمار ضعفاست
او را مضطرب الحديث شمرده و » احمد بن حنبل«. او را نپذيرند احاديثكرد  مي

ه وي ب. اند او را دروغگو دانسته» يحيي بن سعيد أنصاري«و » سعيد بن مسيب«
بست تا بدانجا كه  بر او دروغ مي» ابن عباس«دروغگويي مشهور بود و پس از مرگ 

وي به قدري بد نام بود كه چون در مدينه . در خيانت و دروغ سازي ضرب المثل شد
از علماي شيعه نيز كليني او را از . هيچ يك از مردم جنازة او را تشيع نكردندمرد 

اند و ممقاني او را  دبن طاووس او را از ضعفا دانستهخوارج شمرده و عالّمة حلّي و سي
  . منحرف شمرده است

به نظر ما داللت آيات به قدري واضح است كه به هيچ وجه نيازي به حديث 
گوييم چرا  ميداند كه هيچ اصراري بر قبول اين حديث نداريم أما  نيست و خدا مي

 زنيد و دائماً نمي –نهج البالغه  خطبة سوم - » شقشقيه«همين سخنان را دربارة خطبة 
كنيد  ها و راديو، به آن استناد مي براي فريب عوام در كتب و يا بر منابر و يا در روزنامه

است و طرق روايت خطبه  »عكرمه«آوريد كه راوي آن همين  و به روي خود نمي
  ! بائك تجرّ و بائي ال تجر؟!! ؟1شود مذكور به او ختم مي

   :اند به آية در اين حديث استناد كرده جاعلين مذهب ساز
 (#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$#   

  )۶/ االحزاب  ۷۵/  االنفال(  
                                                           

 . 102شاه راه اتّحاد ص . ك. ر -1
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  .»]از ديگران[به يكديگر سزاوارترند ] در ارث بردن[خويشاوندان در كتاب خدا «
اند و به قول  در ابواب ارث آوردهو محدثين به اتّفاق، آية مذكور را تمام فقها 

اند مقصود از آيه  گفته –ذيل هر دو آيه » مجمع البيان«طبرسي در مفسرين از جمله 
اند، ليكن قبل از نزول اين  اين است كه در ارث بردن، خويشاوندان بر ديگران مقدم

ن بي ارث به أخوت و برادري بوده زيرا عدة مؤمنين كم بود و رسول خدا آيه،
و بعداً كه مسلمين زياد شدند، قانون قبلي نسخ نمود  مؤمنين أخوت و برادري برقرار

  . گرديد و ارث با آية مذكور ميان خويشاوندان مسلمان برقرار شد
اي از قبيل  ندارد، اما عدهه كنيد آيه ارتباطي به مسألة امامت إلهي مالحظه مي چنانكه

معتقد به تحريف » علي بن ابراهيم«ي مذهب و فطح »يونس«كذّاب و » سهل بن زياد«
اند كه تأويل و تحقّق آية ارث از زمان  ادعا كرده.... غالي و  »حسين بن سعيد«قرآن و 

 –كه سورة أنفال نازل گرديده  –يعني از غزوة بدر !! حضرت سيد الشّهداء جاري شده
اند  ذّابين هيچ فهميدهكآيا اين !! آيه معطّل بوده است تا زمان شهادت امام حسين

اين افراد فاسد العقيده براي اينكه به مقصود خود نائل شوند و بين  !اند؟ كه چه بافته
گوييم اگر امامت  مي !!اند رث امامت اختصاص دادهاآيه را به  مسلمين تفرقه بيندازند،

به  به ارث است بايد به تمام اوالد امام قبلي برسد نه فقط به يكي از ايشان و اگر
  گوييد به ارث است؟  پس چرا ميتعيين و اعالم خداست 

  . همان اشكاالت حديث قبل را دارد -2حديث  *
ص ( سورة مائده استناد شده كه ما قبالً 55در اين حديث به آية  - 3حديث  *
گويد كه  در اين حديث مي. بدانجا مراجعه شود 1ايم دربارة اين آيه سخن گفته) 381

كه آن را هنگامي كه در  !!ي به بهاي هزار دينار بر دوش داشتا حلّه حضرت علي
اي كه به صورت گدا در آمده و در مسجد  ركوع دوم نماز ظهر بود به سوي فرشته

و معلوم نيست كه چرا در نماز جماعت شركت نكرده و گدايي را بر (كرد  گدايي مي

                                                           
 . 145همچنين بنگريد به شاه راه اتحاد ص  -1
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نداخت و با دست اشاره ا) نماز مقدم داشته و مزاحم جمعيت خاطر نمازگزاران بود
  !!! ة مائده نازل گرديدكسورة مبار 55فرمود كه آن را بر دارد، بدين سبب آية 

چرا علي حلّة هزار ديناري را نفروخت و پول آن را ميان چند تن از محتاجين  :اوالً
  ! و مساكين مدينه تقسيم نفرمود و همه را به يك نفر بخشيد؟

انگشتر يا حلّة هزار ديناري است پس اوالد علي يعني اگر امامت به بخشيدن  :ثانياً
يازده امام بعدي نيز هر يك بايد در حال ركوع به يكي از مالئكه زكات بدهند تا 

پس چرا پرداخت زكات در ركوع ! امامتشان ثابت شود و به صفت علي متّصف شوند
ئمه ملك نازل نماز از آنها روايت نشده است؟ از اين جعاّالن بايد پرسيد مگر بر ا

كرده  آيا علي حلّة هزار ديناري در بر مي! اند؟ مگر مالئكه محتاج زكات شود؟ مي
  ! است؟

  اين روايت را بپذيريم يا روايت بخشيدن انگشتر را؟  :ثالثاً
در اين روايت چنانكه گفتيم ادعا شده كه امام در ركوع نمازش حلّه را به  :رابعاً

پرسيم اگر امام در حال  اره كرد كه حلّه را بر دارد؟ ميسوي سائل انداخت و به او اش
خراب و باطل ركوع حلّه را انداخته و به سائل اشاره كرده كه ركوعش و طبعاً نمازش 

   !شود و اگر قبل يا بعد از ركوع انداخته و اشاره كرده كه ديگر راكع نخواهد بود مي

امام شما كسي است كه در  چرا پيامبر در خطبة غدير اعالم نفرمود كه :خامساً
  ركوع نمازش زكات بدهد؟ 

هايي پرداختند و  اي دشمن دانا يا دوست احمق متعصب بدتر از دشمن قصه عده
و رفتند و مسلمين را گرفتار نفاق و اختالف و غرق در خرافات و در نتيجه انداختند 

ها را  ن افسانهو يك عده افراد ناآشنا با قرآن و كم عقل آ. زبون و ضعيف كردند
  ! اي باور كردند نوشتند و بر ديگران خواندند و عده

انصافي و تعصب آخوندها كه از كسي چون كليني كه  من به راستي متعجبم از بي
  ! كنند آوري كرده است، اين همه تجليل و تقدير مي ها را جمع اين قصه
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دي كامالً منحرف است كه فر» ابو الجارود«راوي هر دو حديث  -6و  4حديث  *
راوي ديگر حديث ششم  809ص (ايم  معرّفي كرده گو بوده است، او را قبالً و بيهوده

  . است كه فرد فريبكاري بوده است »منصور بن يونس«
اش را  سورة مائده، ما نيز آيه و ترجمه 67در اين حديث استناد شده به آية 

اذيب روات كليني و نظاير او را كاوريم تا خوانندگان خود قضاوت كنند و فريب آ  مي
   :نخورند
 öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ $ tΡö¤x6s9 öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ óΟßγ≈ oΨ ù= s{÷ŠV{ uρ 

ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩∉∈∪ öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö s9Î) ⎯ÏiΒ öΝÍκÍh5 §‘ 

(#θ è= Ÿ2V{ ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï% öθ sù ⎯ÏΒ uρ ÏM øtrB ΟÎγ Î= ã_ö‘ r& 4 öΝåκ÷]ÏiΒ ×π ¨Β é& ×οy‰ÅÁ tFø)•Β ( ×ÏVx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ u™!$ y™ 

$ tΒ tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∉∉∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& šø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèøs? 

$ yϑ sù |M øó̄= t/ …çμ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª!$#uρ šßϑ ÅÁ÷è tƒ z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# 

t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩∉∠∪ ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# ÷Λä⎢ ó¡s9 4’ n?tã >™ó©x« 4©®L ym (#θ ßϑŠÉ)è? sπ1 u‘ öθ−G9$# 

Ÿ≅‹ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹s9Î) ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ 3 χ y‰ƒ Í”zs9uρ #ZÏVx. Νåκ÷]ÏiΒ !$ ¨Β tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) ⎯ÏΒ 

y7 Îi/¢‘ $ YΖ≈ u‹øó èÛ #\øä.uρ ( Ÿξsù }̈ ù's? ’ n?tã ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$#   )۶۸-۶۵/  املائده(  
كتاب ايمان آورند و پرهيزگاري پيشه كنند البتّه گناهانشان را جبران  اهلاگر  «

م و اگر تورات و نموده و بپوشانيم و ايشان را به بهشتهايي پر نعمت وارد سازي
و از زير ) آسمان(انجيل و آنچه از پروردگارشان بر آنان نازل شده بر پا دارند از باال 

رو و   يشان ميانها شوند، شماري از مند مي نعمت خورده و بهره) زمين(پايشان 
اي پيامبر آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده برسان كه . كردارشان بد استبسياري 

مردمان محفوظ  ]آسيب[اي و خدا تو را از  كني پيام حق را نرساندهاگر چنين ن
كتاب شما بر چيزي  اهلكند بگو اي  دارد و خداوند گروه كافران را هدايت نمي مي

تا اينكه تورات و انجيل و آنچه را كه از ] به دست نداريدو چيزي [نيستيد 
و البتّه آنچه از  ]نيدو بدان عمل ك[پروردگارتان بر شما نازل شده برپا داريد 
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افزايد، پس بر گروه كافران  پروردگارت بر تو نازل شده بر سركشي و كفر آنان مي
  .»افسوس مخور

سورة مائده در نزديكي غدير خم  67گويند آية  جو مي روات مذهب ساز تفرقه
نازل گرديد بدين معني كه اي رسول آنچه را كه دربارة واليت و خالفت علي بر تو 

اي و خدا تو را از شرّ  گرديده برسان و اگر نرساني، رسالت خدا را تبليغ نكردهنازل 
پذيرند،  كند و خدا قوم كافر را كه واليت علي را نمي مردم كافر و منافق حفظ مي

  ! هدايت نخواهد كرد
كه در اين آيه مذكوراند، چه كساني هستند و خدا كه فرموده  »كافرين«پرسيم  مي

   اند؟ كدام مردم كند، شرّ مردم حفظ ميرسول خود را از 
ها و  آيا خدا اصحاب پيامبر را كه پس از غزوات و سراياي متعدد و فداكاري

مر خدا و پيروي از رسول خدا تازه از انجام أعمال حج فارغ اهاي پياپي به  جانفشاني
ها را كه بسياري از آن پيامبر اصحابآيا خداوند  !كافر خوانده است؟ اند، شده

سرزمين و اموال و خويشاوندان خود را رها كرده و براي رضاي خدا تن به هجرت 
/ الحج (آورند  عمال خير به جا ميااند و خدا فرموده اگر در زمين قدرت بيابند  داده
اند و مهاجران فقير را در خانه و اموال  و شمار از آنها از انصار مدينه) 42و  41

ها آية  و ده )74/ االنفال (ايمان دارند  فرموده واقعاً اند و خدا خويش شريك ساخته
آيا خدا جز سه يا هفت ! ؟1آنها نازل شده، كافر خوانده استقرآن در مدح و تمجيد 

  ! را كافر خوانده است؟ پيامبر اصحابتن از 

رود كه مسلمان عاقل چنين  ايم گمان نمي چنانكه در تفسير تابشي از قرآن گفته
اند  اصحاباند، همان  را أوالً راويان اسالم كه دين خدا را به ما رساندهسخني بگويد زي

واحد چيزي در  اخبارراوي ندارد و جز اگر آنان همه كافر و منافق بودند، پس اسالم 
  ! دست ما نيست، خبر واحد نيز اعتبار ندارد
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ر فضل تمجيد فرموده و آيات فراواني د اصحابديگر آنكه خدا مكرّراً در قرآن از 
تمجيدهاي قرآن بدون  اند، نازل كرده، اگر آنان كافر بوده ينصارامهاجرين و 

خدا اشتباه نموده است در نتيجه تمام قرآن  –نعوذ باهللا  –مصداق گرديده و گويي 
   !شود اعتبار مي بي

سورة مائده در نزديكي غدير خم نازل شده باشد، نزول اين آيه در  67اگر آية  :ثانياً
 همراه رسول خدا يو انصارعم از مهاجرين ا پيامبر  اصحاباست كه زماني 

عمال حج تمتّع را به جاي آورده و در راه ا رشاد پيامبراارت و ظبه مكّه رفته و با ن
كرد كه خدا به جاي آنكه به مهاجرين و توان باور  آيا مي. اند بازگشت به مدينه بوده

و نظاير آن  »عسی أن يتقّبل اهللا أعاملكم« -ت كه وصفشان در سطور باال گذش –انصار 
  ! بفرمايد، آنها را كافر و غير قابل هدايت بخواند؟

كه  پيامبر اصحابآن است كه  يمعناي كافر بودن مهاجرين و انصار :ثالثاً
اند و تحت تأثير  اسالم، مواجه بوده كنندة واسطه با شخصيت واالي رسول تزكيه بي

ايمان واقعي نياوردند و مؤمن  اند، م آن حضرت قرار داشتهتربيت و ارشاد مستقي
بيست و  نبودند، يعني تربيت پيامبر هيچ تأثير قابل توجهي بر پيروانش نداشته و نتيجة

   !!سه سال زحمات پيامبر جز سه يا هفت تن مؤمن نبوده است
قت قسمت سورة مائده در اواخر عمر بركت بار پيامبر نازل شده كه در آن و :رابعاً
پيغمبري كه روز اول رسالت خود كه هيچ يار و . حجاز اسالم آورده بودند اعظم

ياوري نداشت از بيان حقّ و ابالغ آيات الهي به مردم ديار خويش ابا نكرد چگونه در 
نزل اهللا اأواخر عمر كه هزاران فدائي و پيرو داشت از بيم مخالفت آنها، در بيان ما 

  ! است؟خير كرده اتعلّل و ت
سورة مائده را مفاد آية بعدي  67موصوله در آية » ما«اگر شما منظور از  :خامساً

اي كه در قرآن راجع به خالفت بالفصل  دانيد، در اين صورت بايد بگوييد آيه نمي
 67نازل شده و پيامبر از ابالغ آن نگران بوده، در كجاي قرآن است كه در آية  علي

بايد بگوييد كه آية ! كيد شده است؟ابه مردم، سفارش و تمائده راجع به ابالغ آن 
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تا قبل از نزول آية  نازل شده ولي پيامبررسول خدا  خالفت علي كدام است كه بر
  آن را ابالغ نكره بود؟  67

سورة احزاب اشاره  6در غدير خم براي مردم سخنراني كرد و به آية  چرا پيامبر
را فرمود  »علیّ مواله, اللهمّ و ال من وااله و عاد من عاداهمن كنت مواله فهذا «نمود و جملة 

اي كه دربارة اصل امامت و  اما آيه، 1معني دارد 27اي به كار برد كه به قول شما  و كلمه
  . انّ هذا لشئ عجاب! !خالفت بالفصل علي و اوالد اوست، بر زبان نياورد؟
به ما نشان دهند يا روايات امثال  يا كليني و امثال او آنچه دربارة خالفت نازل شده

  . بي الجارود ملعون و سهل بن زياد را دور بيندازندا
به هيچ وجه به اين آيه  اصحابامير المؤمنين در احتجاجات خود در مقابل  :سادساً

دانسته است و  شود كه حضرتش آيه را مربوط به خود نمي معلوم مي. استدالل نفرمود
  . فرمود قلّ به منظور اتمام حجت دريغ نميالأإالّ از استناد بدان 

. به قرينة آيات قبل و بعد، راجع به كفر يهود و نصاري است 67گوييم آية  ما مي
كتاب است و  اهلتكرار شده كه اشاره به  »القوم الكافرين«نيز  68كه در آية  خصوصاً

اواخر عمر و پس در   اكرمپيامبر . دهد  را توضيح مي 67در آية  »كافرين«منظور از 
هاي قدرتمند كفر و توطئة يهود و  با دولت حجاز، اعظماسالم آوردن قسمت از 

متش، آسوده خاطر نبود و در بر خورد انصاري طرف بود و از جانب آنها براي خود و 
نظامي فراوان برخوردار بودند و زيرا آنها هم از قدرت . كرد با آنها مقداري احتياط مي

در داخل ا هتوانستند از طريق آن وراني در داخل حجاز داشتند و مييادي و مزدا هم
اين . تمايلي به تحريك آنها نداشت حجاز توطئه و فتنه ايجاد كنند، لذا پيامبر

ها عالوه بر اينكه از دين حقيقي و توحيد خالص منحرف شده بودند، به تورات  دولت
 66كردند، لذا خداوند در آية  نمي عمل و انجيل كه ادعاي ايمان به آنها را داشتند،

دهيم و در آية  فرموده كه اگر ايشان به تورات و انجيل عمل كنند ما به آنها پاداش مي
دار و آنچه بر تو نازل شده علناً ابالغ كن و بيم مدار  فرمايد دل قوي ميبه پيامبرش  67
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زي نيستيد تا اينكه كتاب شما بر هيچ چي اهلفرمايد بگو اي  مي 68و بالفاصله در آية 
  . تورات و انجيل و آنچه را كه از پروردگارتان بر شما نازل شده بر پا داريد

اي در  در واقع بين فرمان خدا كه فرموده پيغام را برسان با مفاد پيغام هيچ فاصله
و االّ معقول نيست كه ارتباط آيات قبل و بعد را با آية مياني انكار كنيم و . بين ينست

اي كه با تأكيد بسيار و  رآن را نامرتّب و غير مرتبط جلوه دهيم و بگوييم آيهآيات ق
با تهديد فرموده پيام را برسان در اينجاست اما خود پيام كه منظور اصلي است حتّي 

ايا قرآني كه مظهر اعالي فصاحت و بالغت است مقاصد !! پس از آن ذكر نشده است
  ! كند؟ خود را چنين بيان مي

در كجاي  »ما انزل إلی النّبیّ من ربّه«بايد بگويند  –چنانكه گفتيم  –بر اين عالوه 
  قرآن است؟ 

دانند اما  را مكروه و برخي حرام مي» عاشورا«جالب است كه علماي شيعه روزة 
نكتة ديگر  !فرمود گويد كه پيامبر مردم را به روزة اين روز تشويق مي اين روايت مي

را دوازده تن گفته در حالي كه شيخ مفيد  پسران عليآن است كه در اين حديث 
  ). 354ص  1االرشاد ج (پسران آن حضرت را يازده تن گفته است 

را  »صالح بن السندي«روايت مجهولي است كه يكي از رواتش يعني  -5حديث  *
خدا واليت علي را همچون گويد  در اين روايت مي. ايم معرّفي كرده )389ص (قبالً 

ايم اگر واليت  چنانكه بارها گفته. زكات و روزه و حج واجب فرموده است نماز و
علي را خداوند واجب فرموده در اين صورت منكر واليت الهي علي، كافر است پس 

  ! چرا علي با كفر بيعت كرد و يكي از آنها را به دامادي پذيرفت؟
 75به آية  كذّاب است »سهل بن زياد«در اين روايت كه ناقل آن  -7حديث  *

سورة احزاب استناد شده است كه بطالن اين ادعا را در بررسي  6سورة انفال و آية 
  ايم  حديث اول همين باب بيان كرده

امام  اصحابمحمد بن اسماعيل الرّازي كه شيخ طوسي او را از  -8حديث  *
وايتي ه ريعدر وسائل الشّ. صادق شمرده ولي او را توثيق نكرده، مجهول الحال است
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فريبكار و دروغگو » منصور بن يونس«اين مرد از . 1نامعقول از او روايت شده است
. كه مجهول است» زيد بن جهم الهاللي«از كند و او  نقل مي) 398رجال كشّي ص (

يعني مجهولي از كذّابي و او از مجهولي حديث نقل كرده كه در آن با آيات قرآن بازي 
  ! تي را در كتابش آورده استاند و كليني چنين رواي كرده

پس از نزول آية واليت به ابوبكر و  اند كه رسول خدا باري، مجاهيل مدعي شده
سالم كنيد، آن دو از  عمر فرمود كه بر خيزيد و با عنوان امير المؤمنين به علي

و  91سپس آية مر از جانب خداست يا از جانب رسولش؟ اآيا اين  :پيامبر پرسيدند
را به صورت  92اما با كمال وقاحت آية !! در جوابشان نازل شد »نحل«سورة  93و  92

   :زير نقل كرده است
 Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? ©ÉL ©9$% x. ôMŸÒ s)tΡ $ yγ s9÷“ xî .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ >ο§θ è% $ZW≈ x6Ρr& šχρ ä‹Ï‚−Fs? 

óΟä3uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Kξ yzyŠ öΝä3oΨ ÷ t/ β r& šχθ ä3s? îπ ¨Β é& }‘Ïδ 4’ n1ö‘ r& ô⎯ÏΒ >π̈Β é& *    )۹۲/  النحل(  
 :امام فرموداست؟  »ائمه«فدايت شوم آيا در آيه  :از امام پرسيدم :گويد راوي مي

» أربي«امام فرمود  كنيم، قرائت مي» أربي«گفتم ما !! است »أئمه«آري به خدا سوگند 
  !! و با دستش اشاره كرد كه رهايش كن) چيست؟ »أربي«و يا فرمود (نيست 

است و  »امام«جمع مكسر  »أئمه«اند زيرا  گل به آب داده هسواد كليني دست روات بي
آيا ممكن است امام اين . بگويند» هم أزكي«گردد بلكه بايد  به آن بر نمي »هي«ضمير 

  ! مسأله را نداند؟
توان گفت كه امام به اختالف قراءات اشاره كرده است زيرا  همچنين نمي

  . رد قبول أئمة بزرگوار شيعه نبوده استآيات قرآن، مو خوشبختانه اختالف قرائت در
توان گفت منظور امام تأويل و تفسير آيه بوده است زيرا هنگامي  عالوه بر اين نمي

! است »أئمه«است؟ امام قسم خورده كه آري  »ائمه«كه راوي پرسيده كه آيا در آيه 
آنكه سائل از براي پيروان امام، ديگر  خصوصاً تفسير كه نياز به قسم خوردن ندارد،
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يك لفظ سؤال كرده نه از يك آيه تا بگوييم امام آيه را تفسير نموده است، عالوه بر 
چيست و با دست اشاره  »أربي«كنيم اما امام گفته  قراءت مي» أربي«اين راوي گفته ما 

» لفظ«بلكه شود كه منظورش تفسير نيست  معلوم مي !!را رها كن »أربي«كرده كه 
حتّي مجلسي در شرح اين . يرا تفسير آيه كه نيازي به طرد لفظ نداردمقصود اوست، ز

حديث اعتراف كرده كه ظاهر روايت داللت دارد كه آيه در قرآن أئمه بدين صورت 
اگر اين روايت داللت بر تحريف  )!!»كانت اآلية هكذاو الظّاهر أنّ فی قرآهنم «بوده است 

  ! دارد؟ قرآن ندارد پس چه كالمي داللت بر تحريف

اند اين است كه اگر آيه  سواد كليني به آب داده دسته گل ديگري كه روات بي
در اين حديث به  داشت همچنان كه پيامبر مي مكمترين ارتباطي به ابوبكر و عمر

شد در حالي كه آيه به  صيغة مثنّي با آنها سخن گفته، آيه نيز به لفظ مثنّي نازل مي
مكّي است و در آن وقت مسألة  »نحل«متر اينكه سورة از اينها مه! صيغة جمع است

خدا لعنت . ت ميسر باشد و اين آيات نازل شودمامامت مطرح نبود تا نقض پيمان اما
  . كند كذّابين را

صرف نظر از اينكه به قول مجلسي مجهول است يكي از روات آن  - 9حديث  *
  . است كه از ضعفاست» محمد بن فضيل«نيز 

اند  كه هر دو از كذّابان مشهور »سهل بن زياد«و » محمد بن سنان« -10حديث  *
زيرا حديث مذكور . كه مجهول است روايتي نقل است» عبدالحميد بن أبي الديلم«از 
دهد كه كليني چقدر با قرآن ناآشنا بوده  اين حديث نشان مي! اند كردهآيات  لنق در

. ستي افتضاح و ماية خجالت استزيرا حديث مذكور در نقل آيات قرآن به را. است
اما كليني چنين حديث رسوايي را بدون هيچ مخالفتي در كتابش نقل كرده و به نظر 
من ميزان فهم و سواد خود را از قرآن و اسالم آشكار نموده و آبروي خود را برده 

انصاف از چنين كسي شب و روز تجليل و تمجيد  متأسفانه آخوندهاي بي. است
  ! كنند مي
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و كتاب و صحيفة  در اين روايت ادعا شده كه كتاب و صحيفة ابراهيم
در حالي كه خدا كتب آسماني است كه پيامبر بايد به . كبر استاهمان اسم  موسي

آنكه اندكي عقل خويش را به كار گيرد، اين ادعاي  كليني نيز بي! داد علي تحويل مي
  . دليل را در كتابش وارد كرده است بي

دانند، اما  دانند يا نمي كنند بلكه آن را مي را حفظ نمي »اسم«اند كه  نفهميدهاينها 
آيات متعددي هست كه اين ن آدر قر. كنند كنند يا نمي را حفظ مي »ذكر«و » كتاب«

كنند از جمله خدا در تمجيد از تورات و دانشمنداني كه آن را  قول آنها را تأييد نمي
   :اند فرموده حفظ كرده
 !$ ¯ΡÎ) $ uΖø9t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9$# $ pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= ó™ r& t⎦⎪Ï% ©#Ï9 

(#ρ ßŠ$ yδ tβθ –ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$ t6 ômF{$#uρ $ yϑ Î/ (#θ ÝàÏósçG ó™ $# ⎯ÏΒ É=≈ tFÏ. «!$# (#θ çΡ% Ÿ2 uρ Ïμø‹n= tã 

u™!#y‰pκà−   )۴۴/  املائده(  
. بود] نمايد كه راه سعادت را مي[ل كرديم كه در آن هدايت و نورما تورات را ناز«

با  ]دين شناس[ربانيون و علماي ] و نيز[اند  بوده ]فرمان حق[پيامبراني كه تسليم 
كردند و بر آن گواه  آنچه كه از كتاب خدا حفظ داشتند براي يهوديان حكم مي

  .»بودند
را  »اسم اكبر«ست كه آن دانشمندان در حالي كه نتيجة ادعاي روات كليني آن ا

  . نيازي به حفظ كردن ندارد» اسم«دانند اما  را مي» اسم«اما چنانكه گفتيم . اند حفظ بوده
تحويل داد و كتب آسماني  را پيامبر به علي» اسم اكبر«كنند كه  اينها ادعا مي

هاي  خدا كتاب بينيم كه بشماريم مي »اسم«اند حال آنكه اگر كتاب را  بوده »اسم«
آسماني را داده تا تمام مردم براي قيام به قسط و عدالت آن را بخوانند و به مفاد آن 

از جمله  –به فرد خاصي  يعني چيزي نبوده كه منحصراً) 25/ الحديد (عمل كنند 
  . تحويل دهند، بلكه بايد به تمام أمت تحويل داده شود –حضرت علي 
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 ô‰s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ *  
  )۲۵/  احلدید(  

را كه دربارة كفار و » نحل«سورة  127و » حجر«سورة  88سپس قسمتي از آية 
   :فرمايد مشركين مي
 Ÿω uρ ÷β t“øtrB öΝÍκö n= tã   )۸۸/  احلجر(  

   :ربارة مشركين فرمودهرا كه د» زخرف«سورة  89با قسمتي از آيه 
 ö≅ è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 4 t∃öθ |¡sù tβθßϑ n= ôè tƒ   )۸۹/  الزخرف(  

 –با تغيير صيغة فعل  –اي به عنوان آية قرآن به صورت زير  تركيب كرده و جمله
   !»و ال حتزن عليهم و قل سالم فسوف تعلمون« :اند تحويل خواننده داده

نجا كه خدا دربارة كفار و مشركين به گويند آ انصاف مي بيدر واقع اين كذّابان 
به كفّار مربوط » بر آنان افسوس و تأسف مخور »و ال حتزن عليهم« :پيامبرش فرموده

و در سورة  !فضائل وصي خود را بگوت تأسف مخور و اصحابنيست بلكه فرموده بر 
ر و به آورند از ايشان درگذ اين كفّار ايمان نمي :زخرف كه خدا به رسول خود فرموده

پيامبر است و فرموده به  اصحابآنها بدرود بگو كه به زودي خواهند دانست، دربارة 
نفهميده آية ام كه  اطّالعي كليني متعجب من از بي! آنها بگو به زودي خواهيد دانست

نيست بلكه به صيغظ جمع مذكّر ) تعلمون(به صيغة جمع مخاطب » زخرف«سورة 
  ! است) لمونعي(غائب 

به روي خود نياورده كه سورة انعام و حجر و نحل و  اهلر اين جاعل جعالوه ب
  . ندارد زخرف همگي مكّي است و ابداً ربطي به وصايت علي

   :را كه فرموده» حجر«سورة  97در اين حديث رسوا آية 
 ô‰s)s9uρ ÞΟn= ÷è tΡ y7 ¯Ρr& ß,ŠÅÒ tƒ x8â‘ ô‰|¹ $ yϑ Î/ tβθä9θ à)tƒ   )۹۷/  احلجر(  

   :كه فرموده» انعام«سورة  33ز آية را با قسمتي ا

                                                           

‰ ô: آيه شريفه بدين صورت است - * s)s9 $uΖ ù=y™ ö‘r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉit7ø9 $$ Î/ $uΖ ø9 t“Ρr& uρ   
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 öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω štΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £⎯Å3≈ s9uρ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρß‰ysøgs† *  )۳۳/  االنعام(  
اند تا ادعا كنند كه  اي به عنوان آية قرآن به مردم تحويل داده تركيب كرده و جمله

  !! شود، نه از كفّار مكّه گويند تنگ مي مي از آنچه دربارة خالفت علي سينة پيامبر
است كه آن را در مورد ) شرح(» انشراح«سورة مكي  7افتضاح ديگر تحريف آية 

فصل علي را  آورده و حركات فعل را تغيير داده تا از آن خالفت بال خالفت علي
ن به معناي كوشيد» نصب، ينصب«از مادة  7فعل امر در آية . به خيال خود اثبات كند

آورده و كليني » نصب، ينصب«را از مادة  و رنج و خستگي است اما راوي كذّاب آن
گويد چون  راوي كذّاب از تاريخ هم اطّالعي نداشته و مي! نيز سكوت كرده است

كرد، فرمود مردي را به  بعلي را به خالفت نص» شرح«سورة  7پيغمبر با نزول آية 
در حالي ! رسول است، و فرار كننده نيست كه محبوب خدا وفرستم  مي] خيبر[ جنگ

كه جنگ خيبر در سال هفتم هجري و ماجراي غدير در سال دهم هجري واقع شده 
  !است

گفته » موده«، »است كه به جاي المؤوده »تكوير«سورة  8افتضاح ديگر تحريف آية 
ايت اعتراف كرده كه از اين رو »وافي«در جلد اول » محسن فيض كاشاني«مالّ . است

اما چنانكه !!! بوده است» موده«، »المؤوده«شود كه در قرائت أئمه به جاي  استفاده مي
ايم سورة تكوير مكّي است و در آن زمان به هيچ وجه بحث و  بارها و بارها گفته

 اهلسخني از وصايت و امامت و خالفت نبود تا قرآن بفرمايد در قيامت از مودت 
  ! بيت سؤال خواهد شد

سورة نساء را با تحريف و به صورت زير  83اح ديگر آن است كه آية افتض
   :نقلكرده است
 öθ s9uρ çνρ –Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ çμyϑ Î= yè s9 t⎦⎪Ï% ©!$# …çμ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 
  )۸۳/  النساء(  

                                                           

= ô‰s% ãΝn :چنين است» انعام«آيه سوره  - * ÷è tΡ …çμ̄ΡÎ) y7çΡâ“ ósu‹s9 “ Ï%©!$# tβθä9θà)tƒ ( öΝåκ ¨ΞÎ*sù Ÿω štΡθç/Éj‹s3ãƒ £⎯Å3≈s9uρ 

t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# tβρß‰ ysøg s†  )33/  االنعام( . 
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ده است، نظر به اينكه استناد ش »شوري«سورة  23در اين حديث رسوا به آية 
كنند لذا در اينجا مختصراً دربارة  تمسك مي هآخوندها براي فريب مردم غالباً به اين آي

   :رسانيم، آية مذكور چنين است طالبي را به عرض ميآيه م
 ≅ è% Hω ö/ä3è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã #·ô_r& ω Î) nο¨Šuθ yϑ ø9$# ’Îû 4’ n1öà)ø9$#   )۲۳/  الشوری(  

فرموده به مشركين مكّه بگو در رساندن  آيه به پيامبر. مكّي است سورة شوري
ما در خويشاوندي و قرابتي كه ميان من و اخواهم  پيام حقّ، از شما پاداشي نمي

يعني از شما . خواهم شماست، دوستي و رفتار دوستانه و غير دشمنانه از شما مي
گويند  دها براي فريب عوام ميما آخونا. خواهم كه با من دشمنانه رفتار نكنيد مي

جز جري امعناي آيه اين است كه رسول خدا فرموده من از شما براي پيامبري خود 
خواهم و رواياتي را نيز ضميمه  را نمي –بيتم  اهليعني  –دوستي خويشاوندانم 

خويشاوندان  »القربي«تا بگويند منظور از  *)روضة كافي 66از جمله حديث(كنند  مي
  !! علي و فاطمه و فرزندان او :اند از ست و خويشاوندان آن حضرت عبارتپيامبر، ا
مكّي است و معقول نيست در زماني كه رسول » شوري«چنانكه گفتيم سورة  :الًأو
با كفّار بر سر توحيد و اثبات نبوت خويش منازعه داشت و آنها رسالتش را  خدا

جر و اكه رسالتم را قبول ندارد،  باور نداشتند، به مشركين مكّه بگويد من از شما
                                                           

نقل كرده، يعني همان احمقي كه گفته قرآن هفده هزار » علي بن الحكم«روضه كافي را  66روايت  - *
أوالً، توجه : ايم ساسي است كه در متن گفتهاين روايت نيز داراي همان اشكاالت ا! آيه بوده است

نداشته كه سوره شوري مكي است و در مكّه هنوز حضرت علي داماد پيامبر نشده بود و حضرات 
ثانياً، ! حسنين والدت نيافته بودند، تا مردم مكّه آنها را بشناسند و دوست بدارند و با آنها دوستي كنند

ثالثاً، خويشاوندان پيامبر را كه تعدادشان ! گرفته است» ي القربيذو«را به معناي » قربي«بدون دليل 
كم نيست به اهل بيت و اهل بيت را به حضرت زهرا و علي و حسنين منحصر كرده كه در نتيجه، أئمه 

  ! بعدي نيز از شمول آن خارج خواهند بود
هست كه مستند قاعده  نيز» من بلغه الثّواب«ناقل روايت » علي بن الحكم«مخفي نماند كه همين 

شده و به قول مجلسي باعث شده كه علماي ما براي اثبات كراهت و استحباب » تسامح در ادلّه سنن«
 !! اعمال با اتّكاء به اين قاعده، به روايات ضعيف و مجهول استناد كنند
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كه دو تن از آنها يعني حضرات  –را خواهم جز اينكه خويشاوندانم  پاداشي نمي
  !! دوست بداريد –اند  حسنين هنوز والدت نيافته

فرموده به قوم خود بگويد من از شما  خداي متعال به حضرت نوح :ثانياً
/ ، الشعرا 29/ ، هود 72/ يونس (ست ام و أجر من جز بر عهدة خدا ني أجري نخواسته

خواهم و  ي نمياجرفرموده به قوم خود بگويد من از شما  به حضرت هود) 109
به  )127/ ، الشّعراء 51/ هود (من فقط بر عهدة خدايي است كه مرا آفريده است  اجر

فرموده به قوم خود  –صلوات اهللا و سالمه عليهم  –حضرات صالح و لوط و شعيب 
ما جز بر عهدة خداوند جهانيان نيست  اجرخواهم و  ي نمياجرد از شما بگوين

 اجرنطاكيه، از مردم او فرموده پيامبران مبعوث بر مردم  )180، 164، 145/ الشّعراء (
  ). 21/ يس (خواستند  نمي

   :به پيامبر اسالم فرموده تا بگويد
 $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ ß™ ”9$#   )۹/  االحقاف(  
  .»ام نو در آمد پيامبران نبوده«

گويم  اين كه به شما مي :از پيامبران پيشين پيروي كن و مانند آنها بگو :و فرموده
ي اجرجز يادآوري و پندي براي جهانيان نيست و من بر اين پيام رساني از شما 

ي اجرتو از آنها  :و فرموده )86/ ، ص 57/ ، الفرقان 90/ االنعام (خواهم  نمي
كه  –ام  ي از شما خواستهاجربگو هر  :و فرموده) 104/ يوسف (واهي خ نمي

و با ) 47/ سبأ (من جز بر عهدة خدا نيست  اجراز آن خودتان باشد،  –ام  نخواسته
اي كه از غرامت آن گرانباراند؟  ي خواستهاجرآيا تو از آنها  :استفهام انكاري پرسيده

  ). 46/ ، القلم 40/ الطّور (

رسالت  اجربفرمايد » شوري«سورة  23آيات فوق ممكن نيست در آية  با توجه به
  !! من دوستي و دوست داشتن خويشاوندان من است؟

توان گفت خدا براي پيامبر  ا را مردود شمرده و فرموده نميعشيخ مفيد نيز اين اد
و ا اجراو و يا قسمتي از  اجرخواسته و  اجراز مردم  –بر خالف همة پيامبران  –خاتم 
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موري كه به قصد ا اجر صوالًا. بيتش قرار داده است اهلرا مودت خويشاوندان و 
نيز به اين نكته تصريح همة پيامبران شود، چنانكه  كسب رضا و تقرّب به حقّ انجام مي

زيرا معناي  شويم، اند، با كسي نيست مگر خداوند متعال و إالّ با تناقض مواجه مي كرده
 (!!)هد اخو خواهد و مي نمي اجربود كه اي مردم پيامبر از شما اين ادعا چنين خواهد 

   1!!او بر عهدة غير خدا نيست و بر عهدة غير خدا هست اجرو 
أولی القربی يا ذوی «همان  ،»خويشاوندي= قربي «آيه از مصدر اگر منظور  :ثالثاً
ي نفرموده بود پس چرا در اين آيه ذوي القربي يا اولي القرب» خويشاوندان »القربی
. مال كرده استرا استع» اولی القربی و ذی القربی«ها آيه  در حالي كه در ده! است؟

از  –نعوذ باهللا  –رسد قرآن  گاه نوبت به أئمه و امامت ميمعلوم نيست چرا هر
رود و  شود و لغت دقيقاً در معناي خود به كار نمي فصاحت و صراحت دور مي

  !! شويم؟ اي لفظي ميو عدول از معن احاديثنيازمند 
سبب نيست كه شيعيان به حديث بيش از قرآن، عالقه و اهتمام دارند، چون به  بي

   2!شود اند كه مقصودشان جز با حديث برآورده نمي خوبي دريافته
، ذوي القربي فرض شود، به چه دليل ذوي القربي و »قربي«گيرم كه منظور از  :رابعاً

إالّ «وده مايد؟ در اين صورت چرا آيه نفر صر كردهبيت منح اهلرا به خويشاوندان 
ه فی  بيت خارج كرده و فقط  اهلرا از شمول  و چرا همسران پيامبر? »بيتی اهلاملودّ

  . ايد علي و فاطمه و حضرات حسنين را مصداق آن شمرده
حتّي اگر خويشاوندان سببي را در نظر  -  و خويشاوندان رسول خدا ذوي القربي

بسيارند، از جمله ساير دختران  –قط به خويشاوندان نسبي اكتفاء كنيم نگيريم و ف
  .... پيامبر و اعمام آن حضرت و اوالدشان از جمله برادران حضرت علي و زبير و 

                                                           
عتقاد وي اين روزها كه به تصحيح و تكميل اين اوراق مشغولم كتب شيخ مفيد از جمله تصحيح اال -1

 . را در دسترس ندارم تا عين كالم او و شماره صفحه را ذكر كنم
ام كه غالب  ام، دريافته هاي علميه و خارج آن گذرانده نگارنده در طول ساليان دراز كه در حوزه -2

 ! گويند ولي در واقع توجه و رغبتشان به حديث بيش از قرآن كريم است علماي ما گرچه به زبان نمي
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استناد كافي به آيات زير به صورت نادرستي  احاديثدر اين حديث مانند ساير 
ايم در اينجا تكرار  فتهشده كه چون در صفحات قبل دربارة آيات مذكور سخن گ

   :كنيم نمي
  ). 432ص . ك. ر(سورة زخرف  44سورة نحل و  43آية ) الف
   .)322ص . ك. ر(سورة نحل  44آية ) ب
  ). 384و  340ص . ك. ر(سورة نساء  59آية ) ج
  ). 588-584ص . ك. ر(سورة مائده  67آية ) د
  ). 582-573ص . ك. ر(سورة أحزاب  33آية  ( ه
) 289ص (ايم  معرّفي كرده كه او را قبالً» صالح بن السندي« -12و  11حديث  *

كه به قول ممقاني مجهول است، الزم است يادآور شوم ممقاني با » بشير الدهان«و 
اينكه كتاب رجال خود را براي تطهير رجال مذموم نوشته و هر كه مدح غلو آميزي 

كند، اين شخص را مجهول دانسته  آورده او را امامي شمرده و سعي كرده از او دفاع
حديث را نيز در بررسي » منصور بن يونس«و » محمد بن اسماعيل الرّازي«. است

  . كليني روايت اينگونه افراد را در كتابش آورده است. ايم هشتم همين باب معرفي كرده
فريبكار كه » علي بن أبي حمزة«حمق از ا» علي بن الحكم« - 16و  13حديث  *
روايتي نقل كرده كه مفيد است آن را با ) به بعد 166ص (ايم  با او آشنا شده قبالً

تا بدانيد كه افراد . ايم مقايسه كنيد كتاب حاضر آورده 520و  519مطالبي كه در صفحة 
» سهل بن زياد«روايت شانزدهم نيز منقول است از . كنند كذّاب چگونه روايت نقل مي

  ). 261ص (معرّفي شده است  قبالً كه» محمد بن الوليد«كذّاب و 
دانست كه پس از  بود، مي آشنا مياگر كليني با قرآن كريم  -15و  14حديث  *

مجهول  در اين صورت روايات. مرگ و پيش از قيامت بازگشت به دنيا ممكن نيست
كرد كه پيامبر به علي فرمود پس از فراغت از غسل و كفنم مرا  و ضعيف نقل نمي

آيا اگر اين كار را قبل از رحلت . خواهي از من بپرس و بنويس ه ميبنشان و هر چ
  ! داد، ايرادي داشت؟ يانجام م
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عالقه به اسالم  اي مردم بي چنين فهميديم كه عده» كافي«ما از ابواب مختلف 
رو يك  اند قرآن را از تأثير بيندازند و مردم را از كتاب خدا دور كنند، از اين خواسته

اند، سپس هر چه  كه مقامش از قرآن و پيغمبر هم باالتر باشد، ساختهامام خيالي 
گويند  رو غير مستقيم و در لفّافه مي از اين. اند دلخواهشان بوده به آن امام نسبت داده

آن هم امامي كه مورد پسند خودشان است و هيچ ! هيچ و فقط امامقرآن و اسالم 
انيون نيز تحت تأثير امثال سلطان محمد وعاظ و روح! مستند قرآني و تاريخي ندارد

گويد أيها الناس قرآن بدون  بر منابر مي.......  1گنابادي و سيد ابو الفضل نبوي قمي و
گويند قرآن  كافي، مي 84ي از قبيل باب احاديثآيد و با اتّكاء به  امام به كار ما نمي

اين  هاست اما غالباًزيرا اينگونه سخنان موافق مقاصد آن !هادي به سوي امام است
هاي  گويند كه حضرت علي دو فرزند به نام را به مردم نمي –و يا نظاير آن  –مسأله 

ص  1االرشاد ج (مكنّي به ابوبكر داشته  »محمد«عمر و عثمان و فرزندي موسوم به 
  .باشند خير هر دو از شهداي كربالء مياكه دو فرزند ) 354

  احلسن بن علی و الّنّص علی ةراشإلباب ا - ۱۲۳

با اينكه مجلسي كوشش دارد روايات كافي را به هر صورت توجيه و اصالح كند 
را  3را ضعيف و  5و  2را حسن و  4را حسن همطراز صحيح و  1اما ناگزير حديث 

اين  احاديثرا مرفوع شمرده ولي آقاي بهبودي هيچ يك از  7را مرسل و  6مجهول و 
  . باب را صحيح ندانسته است

كه با اين  »سليم بن قيس«حديث اول منقول است از كتاب  -5و  1حديث  *
دانيم كه مطالب دروغ و بر خالف عقل و تاريخ بسيار  و مي )191ص (كتاب آشناييم 

گويد چون كليني و صدوق به  ولي مجلسي كه عطش شديد به خرافات دارد مي. دارد
بايد به مجلسي بگوييم !! بل اطمينان استالبد كتابي قااند  آن اعتماد و از آن نقل كرده

                                                           
 . و نظاير اين دو» أمراء هستي«و كتاب » بيان السعادة«جوع كنيد به مقدمه تفسير ر -1
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مجلسي چنانكه گفتيم اين ! هاي شاخدار كتاب چه كنيم؟ عقلت كجاست؟ پس با دروغ
در  »أبان بن أبي عياش«ن شمرده در حالي كه قطعاً ضعيف است زيرا سحديث را ح

حديث پنجم را . 1سلسله روات آن قرار دارد كه به قول علماي رجال از ضعفاست
ي را به احاديثبسيار ضعيف است و  »نجاشي«نقل كرده كه به قول » و بن شمرعمر«

جالب است كه خوانندة محترم بداند كه هر دو ! اضافه كرده است» جابر جعفي«كتاب 
  ). فتأمل! (شمارند اجماع مي اصحاباز نقل كرده كه او را  »حماد بن عيسي«روايت را 

  ). 80ص . ك. ر(شناسيم  كه او را مي است »أبو الجارود«راوي آن  -2حديث  *
كذّاب روايتي نقل « 2احمق و سيف بن عميرة» علي بن الحكم« -4و  3حديث  *
زيرا دو حديث مذكور . اند كه با روايت اول و پنجم همين باب سازگار نيست كرده
گويند  خود كتاب و سالح را به امام حسن تحويل داد ولي اينها مي گويند علي مي
حسن كتاب و سالح را از پدرش نگرفت بلكه حضرت امير كتاب و سالح را نزد  امام

روايت چهارم نيز !! از او تحويل گرفت مانت گذاشت و امام حسنابه » ام سلمه«
  . فقط در نسخة صفواني موجود بوده و نسخ ديگر كافي فاقد آن است

مذكور است،  )149خطبة (اين حديث كه مشابه آن در نهج البالغه  - 6حديث  *
اي به نص ديده  را نقل كرده ليكن در اين وصيت اشاره ميراوصيت حضرت 

شود و امام حسن را به عنوان دومين امام معصوم منصوب من عنداهللا، معرّفي  نمي
عالوه بر اين مفاد ! لهي پس از خود نفرموده استانفرموده و چيزي در مورد جانشين 

موافق نيست زيرا در اينجا فرموده دربارة مرگ  »كافي«اب اين وصيت با بسياري از ابو
كاوش بسيار كردم اما بر من معلوم نشد و مخفي ماند و اين علمي است كه مخصوص 

.... و  106و  105از جمله در باب  –ما كليني بر ضد اين قول اقدس پروردگار اذات 
دانند و چيزي بر آنها  ميمدعي است كه أئمه وقت مرگ خود و گذشته و آينده را  –

كنم  روم و از شما مفارقت مي ميدر اين حديث فرموده من از ميانتان !! پوشيده نيست

                                                           
 . 135درباره او رجوع كنيد به كتاب شريف شاه راه اتحاد ص  -1
 . رجوع كنيد به فهرست مطالب كتاب. اند هر دو قبالً معرّفي شده -2
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گاه من است ولي پيروان كليني بر  و حتّي فرموده اگر فنا شوم و بميرم فنا و مرگ وعده
گويند او همه جا حاضر و ناظر و از احوال مردم مطّلع  خالف قول آن حضرت مي

  ! است
  . اعتبار است مرفوع و بي -7حديث  *

   و الّنّص علی احلسین بن علی شارةإلاباب  - ۱۲۴

اند  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمد باقر«در اين باب سه حديث آمده كه هر دو 
  ! و مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است

 –م يا در واقع دشمنان اسال –اي فاسد العقيدة كذّاب  عده - 3و  1حديث  *
تو و پدرت حجاب رسول  :فرمود لبه عائشه گويند كه حضرت امام حسين مي
به ناحقّ با  لدر حالي كه بنا به نقل كتب تاريخ با اينكه عائشه !را دريديد خدا
بود، » مهات المؤمنينا«به احترام اينكه وي از  جنگيد اما حضرت امير علي

، از كار او لموجه بودن اقدام عائشهرغم نابجا و نا پس از خاتمة جنگ جمل، علي
و  1پوشي نمود و با كمال احترام با وي رفتار فرمود و برا او آمرزش خواست  چشم

به آن حضرت » صفيه بنت الحارث«به نام  لحتّي با اينكه يكي از اطرافيان عائشه
سخناني ناروا گفت، حضرتش بزرگوارانه سخنانش را ناشنيده گرفت و پاسخش را 

طبعاً پسر بزرگوار حضرت  )540و  539ص  4تاريخ طبري ج . (2و از او گذشت نداد
و  ءدر مورد نظر أئمه دربارة خلفا. دهد امير نيز كاري برخالف پدرش انجام نمي

اين دو خبر . كتاب حاضر 137و  136و  124پيامبر نيز رجوع كنيد به صفحة  اصحاب
                                                           

اصوالً . 544و  534ص  4ج ) هجري 36وقايع سال (تاريخ طبري، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم،  -1
داشتند و امام كاظم و امام هادي يكي از دختران خويش را  را نگاه مي» عائشه«حرمت ) ع( –أئمه 

 ). 312و  244ص  2االرشاد، شيخ مفيد، دارالمفيد ج (نام نهادند » عائشه«
كنند و  جه محكوم ميبرخالف آخوندهاي زمان ما كه به كوچكترين بهانه، مردم را به حبس و شكن -2

 . گذارند متأسفانه مردم اين كارها را به حساب اسالم مي
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راد كذّاب را در كتابش گرد آورده و در اف اخباراز مظاهر بارز جهالت كليني است كه 
  . آتش تفرقه دميده است

اند و  مسائلي عجيب و غريب بر ضد عقل و شرع بافتهدر اين خبر  -2حديث  *
فرمود بنشين كه فردي  »محمد بن حنفيه«به برادرش  اند كه امام حسن ادعا كرده

شوند و زندگان  ان زنده ميمانند تو نبايد از شنيدن سخني دور بماند كه با آن مردگ
كه  كنم امام حسن گمان نمي. بوده استمقصود امام حسن كالم خودش . ميرند مي

و اخالق اسالمي آشنا بوده، اين اندازه از خود و سخن خود به قرآن و سنت  كامالً
اگر بخواهي از زماني خبر دهم كه  :گويد سپس به برادر خود مي. تعريف و تمجيد كند

اينگونه سخنان كالم امام نيست ! ر پشت پدرت بودي، به تو خبر خواهم داداي د نطفه
   :گويد زيرا قرآن فرموده بلكه ادعاي فردي است كه از شدت غرور، ضد قرآن مي

 ¨β Î) ©!$# …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ y]ø‹tó ø9$# ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $ tΒ uρ 

“Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî   )۳۴/  لقمان(  
همانا خداست كه علم هنگام رستاخيز از آن اوست و باران را فرود بارد و از = «

داند كه فردا چه خواهد  ها قرار گرفته، آگاه است و هيچ كس نمي آنچه در رحم
  .»كرد

و حضرت امير نيز فروده اين علوم مخصوص خداست و حتّي انبياء و اوصياء 
گويد امام حسن فرموده  جاعل غالي مي اهلاما ج) 128نهج البالغه، خطبة (دانند  ينم

امام پس از من حضرت  :گويد جاعل حديث سپس از قول امام مي! دانم من مي
بايد گفت شما ! به وراثت از پيغمبر و علي و فاطمه استاست و امامت او  حسين

وانگهي  !چرا اينجا ارثي شد؟ كه معتقديد امامت به تعيين و نصب إلهي است پس
! آيا حضرت فاطمه هم به نظر شما امام بوده است؟ امامت موروث از فاطمه يعني چه؟

پرسيم  مي! من حسين را براي امامت انتخاب كردم :گويد سپس از قول آن حضرت مي
اي ارثي  اگر امامت ارثي است كه انتخابي نخواهد بود و اگر انتخابي است چرا گفته

هاي صوفيه است كه خرقية ارشاد از  اصالً امامت ارثي معني ندارد و از بدعت !است؟
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اي عوام غالي  شما را به خدا ببينيد كه چگونه عده! رسد طريق ارث، از پدر به پسر مي
محمد بن «و از قول  !!اند اند و براي ما مذهب ساخته هر چه دلشان خواسته بافته

  ! قبل از خلقت فقيه بوده استاند كه امام حسن  گفته »حنفيه

   و النص علی علّی بن احلسین شارةإلاباب  - ۱۲۵

اين باب مشتمل است بر چهار حديث كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح 
را مجهول شمرده  4حسن و را  3را ضعيف و  2- 1مجلسي حديث . ندانسته است

  . حيح ندارنددليل و مدرك صكنيد كه براي منصوصيت أئمه  مالحظه مي. است
خير حديث ابه قول مجلسي حديث نخست اين باب، قسمت  -2و  1حديث  *

. در اينجا آورده است است كه كليني آن را تقطيع كرده و مجدداً 122ششم باب 
معرّفي  قبالًاست كه او را  »ابو الجارود«حديث اول و دوم اين باب هر دو منقول از 

با حديث سوم اين باب موافق نيستند زيرا در  دو حديث مذكور .)80ص (ايم  كرده
خود را به دخترش فاطمه داد ولي در حديث گويد امام حسين وصيت نامة  اين دو مي

دربارة اين دو حديث رجوع كنيد به آنچه دربارة  !سوم گفته است به أم سلمه سپرد
  . ايم گفته 98باب  احاديث

را كه مورد لعن  »بن عميرهسيف «حديث جالب است كه مجلسي  - 3حديث  *
 است كه قبالً »علي بن الحكم«راوي ديگر نيز  !شمرده است »حسن«ائمه قرار گرفت، 
   .)245ص (معرّفي شده است 

. فقط در نسخة صفواني مذكور بوده و نسخ ديگر كافي فاقد آن است -4حديث  *
  . تر بود مناسب آمد، بعدي مياگر اين حديث در باب 
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  و النص علی أبی جعفر شارةإلاباب  - ۱۲۶

را ضعيف  3را مجهول و  2و  1حديث در اين باب چهار حديث آمده كه مجلسي 
آقاي بهبودي نيز هيچ  را ضعيف و سند دوم آن را موثّق شمرده، 4و سند اول حديث 

  . اين باب را صحيح ندانسته است احاديثيك از 
ت كه خلف سوم حضرت گويد بعيد اس مجلسي دربارة سند روايت اول مي

  . از امام باقر حديث نقل كند مستقيماً يعني نتيجة آن حضرت، ،سجاد
هنگام وفات صندوق و كتب  گويند علي بن الحسين دو حديث نخست مي

خواهد از دنيا برود  طبيعي است هر كه مي. سپرد خود را به فرزندش حضرت باقر
. سپارد داند مي مين ميازندي كه كتب و صندوق و چيزهاي مخصوص خود را به فر

اما از اين مطلب امامت منصوص من عنداهللا كه مقصود كليني است، استخراج 
پس كتب . عالوه بر اين پيامبر كه سواد نداشت تا از كتاب استفاده كند. شود نمي

مذكور چه كتبي بوده كه در تاريخ هيچ كس از آنها خبر ندارد مگر چند راوي مجهول 
  . ايم گفته 98همچنين رجوع شود به مطالبي كه در باب  !و ضعيف؟

در دو حديث أخير اين باب ) 121ص (ايم  با او آشنا شده كه قبالً »و شاء«
به يكي از كارگزاران عمر بن عبدالعزيز گفته  گويد يكي از فرزندان امام حسن مي

ز او است كه دفتر موقوفات و صدقات پس از حضرت علي نزد امام حسن و پس ا
بوده  نزد حضرت سجاد و پس از او نزد حضرت باقرنزد امام حسين و پس از او 

  . كه اين ادعا نيز مثبت امامت منصوص من عنداهللا نيست. است
  

   و النص علی أبی عبداهللا جعفر بن حمّمد الصادق شارةإلاباب  - ۱۲۷

را  7و  2را ضعيف و  6و  1مجلسي حديث . اين باب داراي هشت حديث است
و  2آقاي بهبودي نيز . را مجهول ارزيابي كرده است 8و  5و  4را حسن و  3صحيح و 
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 »هشام بن المثني«مخفي نماند كه راوي حديث سوم، . را صحيح شمرده است 4و  3
  . مجهول است

سورة  5در اين روايت كه سندش در نهايت ضعف است به آية  - 1حديث  *
و آيات مذكور عطف به آية قبلي معطوف است مباركة قصص استنا شده كه با واو 

كه سورة  خصوصاً. دربارة فرعون است و به امامت الهية أئمة شيعه داللت ندارد
  . قصص مكّي است و در دوران مكّه مسألة امامت مطرح نبود

از فرزندش حضرت  گويند حضرت باقر مي 8و  6و  5و  4و  3و  2 احاديث
او مانند من است و دربارة كفن و دفن خود به او  تعريف كرد كه خلق و خلقصادق 

  . به هيچ وجه داللتي بر تنصيص ندارد احاديثپر واضح است كه اين . سفارش فرمود
حديث هفتم نيز گفته است كه هر امامي بعد از امام پيش از خود، قائم محسوب 

 –لم جالب است كه مجلسي اين حديث را كه يكي از روات آن هشام بن سا. شود مي
و راوي ديگرش جابر  –يعني همان كه روايت كرده قرآن داراي هفده هزار آيه بوده 

  ! است، صحيح شمرده است) 292-261ص . ك. ر(جعفي 

   و الّنّص علی أبی احلسن موسی شارةإلاباب  - ۱۲۸

و  13و  11و  8و  5و  4و  1در اين باب شانزده حديث آمده كه مجلسي حديث 
را مرسل يا  14را مجهول يا حسن و  10را مجهول و  7و  3 را ضعيف و حديث 15

را صحيح شمرده  12را موثّق و  9را حسن و  6و  2را مرسل و حديث  16مجهول و 
  . آقاي بهبودي جز حديث دوم و دوازدهم اين باب را صحيح ندانسته است. است
حديث . است »فيض بن مختار«راوي اين سه حديث  - 16و  9و  1حديث  *

اند و مجلسي به ضعف آن تصريح كرده  صحيح ندانسته» محمد باقر«خست را هر دو ن
حديث نهم نيز كه مجلسي آن را موثّق شمرده، . و حديث شانزدهم نيز مرسل است

داراي متن معيوبي است كه كليني اواخر آن را نقل كرده و متن كامل آن در رجال 
را  »خذه إليک يا فيض :بو عبداهللافقال لی ا«آمده ولي جملة  )303و  312ص (كشي 
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كه فردي مجهول است و شايد » أبي نجيح«حديث مذكور مروي است از . فاقد است
احمد بن الحسن «. كليني براي آنكه از عيب سند بكاهد، نامش را حذف كرده است

   !نيز واقفي است» الميثمي
م پس از حضرت معتقد بود اگر نداند اما »فيض«شود كه  از حديث اول معلوم مي

 –البته بنا به نقل كشّي  –اما در حديث نهم . آتش خواهد بود اهل كيست، صادق
گويد اگر قبل از حضرت صادق بميرم و ندانم امام پس از وي كيست اشكالي  مي

زند ولي اگر پس از آن حضرت بمانم و ندانم كه امام  ندارد و به دينم ضرر نمي
البقره (گوييم مگر مسائل واجب االعتقاد را در قرآن  مي !آتش خواهم بود اهلكيست، 

داني كه خدا  اي و نمي نخوانده .....)و  19/ و الحديد  136و النساء  285و  177/ 
   :فرموده

 ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [sÎ=≈ |¹ öΝßγ n= sù öΝèδ ãô_r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ Ÿω uρ 

ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øts†   )۶۲/  بقرهال(  
پاداش  هر كه به خدا و روز باز پسين ايمان آورد و كردار شايسته به جاي آورند، ا«

  .»است و نه خوفي دارند و نه اندوهيشان نزد پروردگارشان محفوظ اجرو 
اين ادعا كه اگر قبل از حضرت . ايمان به خدا و به قيامت است مان از آتش،اپس 

ثواب و اگر پس از او بميري و امام  اهلدق بميري و امام پس از او را نشناسي، صا
مگر اصول دين، قبل از امام و بعد از امام  يعني چه؟ عقابي، اهلاو را نشناسي بعد از 

آيا ايمان به خودش و فرزندش  چه بوده؟ اصول ايماني حضرت صادق فرق دارد؟
آيا اصول دين را، خدا بايد در  ندش ايمان آورد؟بوده كه بايد مأموم نيز به وي و فرز

   !كتابش بگويد يابندة خدا؟ چرا خدا در كتابش ايمان به امام را نخواسته است

توان دريافت كه  كه در رجال كشّي مذكور است مي »فيض بن مختار«از روايت 
پس از اصرار زياد  مرد راستگويي نبوده است زيرا مدعي است كه حضرت صادق

پذيرفته تا  رحم كنيد،و پس از اينكه زانوي آن حضرت را بوسيده و گفته به من  او
به امام عرض كرده  »فيض«پس از خود را معرّفي كرده و پس از اينكه چهار بار  ماما
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هو « :اش اشاره كرد و فرموده آن حضرت به پسر پنج ساله »بيشتر توضيح دهيد«
  . »ست كه دربارة او پرسيدياو همان صاحب تو » صاحبک الذی سألت عنه

اينها گويا به هيچ وجه با روش اسالم و نصوص اسالمي آشنا نيستند و إالّ 
دانستند كه قرآن مسائل مربوط به اصول دين را به وضوح و بالغت تمام تبيين  مي
دين را به  اصول –كه بسيار بر هدايت و سعادت مردم حريص بود  –ند و پيامبر ك مي

كرد تا همة مردم بفهمند و حجت بر آنان تمام شود و  ين وجه بيان ميبهترين و رساتر
در اظهار و بيان اصول دين از روش  خصوصاً امام نيز در ارشاد و تعليم مردم، قطعاً

اي داشت؟ وانگهي امام  مبهم گويي امام چه فايده اصوالً. كرد تبعيت مي رسول خدا
معرّفي نمود، بلكه شايسته است كه به همة اي معدود و محدود  الهي را نبايد به عده

سبب شده كه كليني صدر روايت فيض را  شايد وجود همين عيب،. أمت معرّفي شود
  . نقل نكرده است

خدا معرّفي  كه امام فرمود كه قبالًگويد  مي »فيض«كليني در اين روايت از قول 
گويد از  مي 183باب نداده بود، در حالي كه در حديث سوم امام پس از مرا اجازه 

همة أئمه معلوم بود و حضرت فاطمه لوحي كه نام همة  نام )ع(زمان حضرت زهرا 
شود كليني به توافق يا  معلوم مي. أئمة در آن مضبوط بود، به جابر نشان داده بود

   !يات با يكديگر توجه نداشته استامخالف رو
نسان به همنشينانش شناخته ا »املرء بجليسهيعرف « :مروي است كه از رسول خدا

و نظاير » ابو النّجيح«و عبد اهللا بن قالّء » در اين باب افراد غير موثوق از قبيل. »شود مي
اند و معلوم است كه وي و دوستانش افراد  حديث نقل كرده »فيض بن مختار«اينها از 

انسته او ند امام صادق خود را امام وي و نظاير» كشّي«بنا به نقل . اند نبودهموجهي 
 »مفضل بن عمر«ديگر از دوستان و همنشينان او ). 302-301رجال كشي ص (است 

املرء علی دين « اند كه بيهوده نگفته). 124رجال كشّي ص ( 1است كه از ضعفاست
و كذبه مشهور به شمار تاست كه از غال» يونس بن ظبيان«از جملة دوستان او . »خليله

                                                           
 . كتاب حاضر 141براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
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الي و جاعل حديث است كه به مروياتش اعتنا به قول غضائري وي غ. رود مي
نجاشي فرموده او بسيار ضعيف و غير قابل اعتنا و تمام كتب او مخلوط به . شود نمي

روضة كافي است كه  209از منقوالت اين كذّاب حديث اي  نمونه. دروغ و باطل است
سيد  همچنين وي روايت كرده هر كه در يك سال قبر !داللت بر تحريف قرآن دارد

را نيمة شعبان و شب عيد فطر و شب عرفه زيارت كند خدا برايش ثواب  الشّهدا
 خروي او را بر آورده انويسد و هزار حاجت دنيوي و  تمتّع و هزار عمره ميهزار حج

را روز عرفه زيارت كند خدا براي  و روايت كرده كسي كه قبر حسين. 1سازد مي
 و يك ميليون عمره را كه با رسول خداامام قائم وي ثواب يك ميليون حج را كه با 

هزار بنده و ثواب بار كردن و فرستادن هزار اسب و ثواب آزاد كردن . انجام شده باشد
ه، دام ايمان آور نويسد و او را بندة صديق من كه به وعده مي براي جهاد في سبيل اهللا،

ز باالي عرش او را تمجيد گويند فالني صديق است كه خدا ا نامد و مالئكه مي مي
 »يونس«اما دروغگو كم حافظه است لذا به . 2شود فرموده و در زمين كرّوبي ناميده مي

حج و عمره دارد يا ثواب هزار  سينحبايد گفت معلوم كن زيارت مرقد امام 
  ! ميليون حج و عمره؟ثواب يك 

حدي از پيغمبران ااي شود كه بر مالحظه كنيد با يك زيارت ساده، ثوابي ذخيره مي
بيش از يك حج تمتّع و سه عمره به جا نياورد ولي  رسول خدا. ذخيره نشده است
البتّه به  !!اش را زيارت كند از پيامبر و أئمه بيشتر ثواب برده است كسي كه قبر نواده

  ! »يونس بن ظبيان«قول كذّاباني از قبيل 
عندنا خزائن االرض و « :مودفر گويد امام صادق مي 176باب  4وي در خبر 

 186ولي در خبر دوم باب !! »خزائن زمين و كليدهاي آن در اختيار ماست» مفاتيحها

                                                           
حديث  371ص ) باب تأكد استحباب زيارة الحسين ليلة الفطر و ليلة االضحي( 10وسائل الشّيعه، ج  -1

2 . 
 . 2ث حدي 359ص  10وسائل الشّيعه، ج  -2
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محبوبترين امور نزد خدا اين است كه چند درهم  :مدعي است كه آن حضرت فرموده
   !به امام پرداخت شود

ي طواف خدا باالشبي در  :عرض كرد مرد همان است كه به حضرت رضااين 
يا يونس إنی أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدنی و أقم الصالة « :سرم آمد و به من خطاب كرد

برو بيرون خدا تو  :غضبناك شد و در جوابش فرمود اًشديد حضرت رضا »لذكری
را و كسي كه تو را حديث گفته لعنت فرمايد و دستور داد او را بيرون كنند و فرمود 

ار لعنت ديگر بر يونس باد كه هر لعنت او را به دوزخ در هزار لعنت و در پي آن هز
آگاه باشيد يونس همراه . اندازد و فرمود من گواهم كه او را جز شيطان ندا نكرده است

  . ترين عذاب دوزخ خواهند بود ابو الخطاب در غل و زنجير و در سخت
عه در ابواب توجه داشته باشيد كه روايات بسياري از اين خبيث در كتب معتبر شي

گويد تمام آبها و انهار زمين از آنِ  مي 162باب  5مختلف ذكر شده از جمله در خبر 
آن را براي شيعيانش حالل فرموده و هر كس غير از امام و شيعيانش  مامام است و اما

را در كتاب شريف زيارت و  »يونس«نمونة ديگر از روايات ! غاصب است. آب بخورد
  . ببينيد) 130ص (زيارتنامه 
شيخ مفيد در  –كه حديثي ضعيف است  –حديث شمارة يك اين باب را  :تذكر

   !آورده است 217ص  2كتاب االرشاد ج 
  
  . كرده استاين روايت را نقل  1شناسيم علي بن الحكم كه او را مي -2حديث  *
اعتبار و به احتمال قوي از  حديثي است مجهول و در نتيجه بي - 3حديث  *

اند و  دانند و در او توقّف كرده است كه حضرت كاظم را امام قائم مي »واقفيه«جعليات 
علي «از همين  96كليني در حديث اول باب . أئمة پس از آن حضرت را قبول ندارند

فرمود من و پدرم زره پيامبر را  روايت كرده كه حضرت صادق »بن الحكم
قائم ما كسي است كه  »بسها مألها إن شاء اهللاقائمنا إذا ل«پوشيديم، براي ما بزرگ بود و 

                                                           
 . 593- 245براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -1
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و در اين  )233ص  1كافي ج (» اگر آن را بپوشد إن شاء اهللا به اندازة اندامش باشد
همانا حضرت كاظم زره را  »إن موسی قد لبس الدرع وساوی عليه« :گويد حديث مي

شيخ شايد به همين سبب  )308ص  1كافي ج ( !»پوشيد و به اندازة اندامش بود
را از  96جملة آخر حديث اول باب  –كه رجال كشّي را تهذيب كرده  –طوسي 

  ). فتأمل( 1رجال كشّي حذف كرده است
آيا با  !آورده است 217ص  2ج » االرشاد«اين حديث را شيخ مفيد در  :تذكّر

   توان ادعايي را اثبات كرد؟ اعتبار مي حديثي مجهول و بي
حديث چهارم را شيخ مفيد در االرشاد جلد . ندا هر دو ضعيف -5و  4حديث  *

و هو «آورده و در آنجا جملة  220-219و حديث پنجم را در صفحة  216دوم صفحة 
   !را اضافه دارد »صبی و عليه ثوبان أصفران

علي «است اما حديث ششم را » صفوان«راوي هر دو حديث  -12و  6حديث  *
ست براي كليني نقل كرده و راوي نخست كه به تحريف قرآن معتقد ا »بن ابراهيم

هايي نسبت داده شده كه  است كه به او دروغ »سليمان بن خالد«حديث دوازدهم 
مالحظه كرد  )به بعد 304چاپ كربالء ص (توان در رجال كشّي  اي از آنها را مي نمونه

. خود را امام وي و نظاير او ندانسته است حضرت صادق »كشي«و بنا به نقل 
حتّي از نظر  -نظر از اين، حديث مذكور خبر واحد است و در اصول عقايد  صرف

عالوه بر اين در . خبر واحد حجت نيست –اند  كساني كه به حجيت خبر واحد قائل
نيامده و نفرموده كه او از جانب خدا بر » امام«، »ولي«، »مولي«متن هر دو حديث لفظ 

شما يعني كسي كه بهتر  2»صاحب«رساند كه  كثر ميا شما واليت و امامت دارد و حد

                                                           
 . همين كتاب 505صفحه . ك. ر -1
شود كه مدتي طوالني همراه و مالزم  صاحب يعني دوست و معاشر و عرفاً فقط به كسي گفته مي -2

آيه  »يوسف«براي اطالع از معناي اين لفظ رجوع كنيد به قرآن كريم سوره . كسي يا چيزي بوده است
ش، ج .  ه 1363انتشارات ناصر خسرو، طهران سال (» معجم الفاظ القرآن الكريم«، در كتاب 39-41
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 چنانچه حضرت صادق. است »موسي بن جعفر« است مالزم و مصاحب او باشيد،
فرمود و به عدة  از الفاظ واضحتري استفاده مي داشت قطعاً قصد معرّفي امام الهي را مي

  . كرد تا بر أمت اتمام حجت شود بيشتري اعالم مي
اسماعيل را به عنوان  آورند كه حضرت صادق بسيار مياسماعيليه نيز روايات 

توان  با اتّكاء به چند حديث غير متواتر كه نمي !امام پس از خود معرّفي فرموده است
  . اصول عقايد را اثبات كرد

ه گفته كو چنان 121حديث هفتم، متن كاملتر حديث پنجم باب  -8و  7حديث  *
دو با تاريخ ناسازگار است، زيرا  حديث هشتم ضعيف و هر. شد، مجهول است

ابتداء اسماعيل را به امامت معرّفي كرد و پس از مرگ وي فرمود  حضرت صادق
در . امام است »موسي«حاصل شده و پس از من فرزند ديگرم » بدا«كه براي خدا 
را براي امامت  »موسي«حضرت امام، از همان ابتداء گويند  مي احاديثحالي كه اين 

  . اين باب همين عيب را دارند احاديث اكثر!! مودمعرّفي فر
را در االرشاد ) 121باب  5حديث (شيخ مفيد حديث مجهول هفتم اين باب  :تذكرّ

  ! ذكر كرده است 271ص  2ج 
  . اعتبار است مجهول و بي -10حديث  *
يعقوب «اي كذّاب از قول  عده. سند آن در نهايت ضعف است -11حديث  *
موسي بن « اند كه وي زماني كه ل ابن غضائري از ضعفاست ادعا كردهكه به قو» سرّاج
او نيز . امام به او فرمود نزد مواليت بيا. بر امام صادق وارد شد در گهواره بود، »جعفر

 :به آن طفل شيرخوار سالم كرد و طفل به زبان فصيح سالمش را جواب داد و فرمود
. و غضب خداست، نامش را عوض كننامي كه ديروز بر دخترت نهادي مورد بغض 

نيز به من  نام گذاشته بودم، حضرت صادق »حميراء«گويد من دخترم را  يعقوب مي
  ! من نام دخترم را تغيير دادم. دستور پسرم رفتار كن تا هدايت شويفرمود كه 

                                                                                                                                                
 :المعاشر و ال يقال في العرف اال لمن كثرت مالزمته، فالصاحب :»الصاحب«آمده است، ) 49ص  2

 . المالزم لشخص او لشئ
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دانند،  باالتر مي شير خوار را از پيغمبر »موسي بن جعفر«مالحظه كنيد كه اينان 
و سنين پس از آن، نام اشخاصي كه به حضورش در چهل سالگي  آن حضرت

ولي اين طفل شيرخوار نام دختري  كرد، دانست و از نامشان سؤال مي رسيدند نمي مي
  . داند را كه نديده، مي

را كه زيبا و  لعائشه اند؟ زيرا رسول خدا صه را ساختهقاما واقعاً چرا اين 
اند كه  براي ايجاد تفرقه گفتهلذا . فرمود طاب ميخ »حميرا« و سرخ مو بود،رو  سرخ

  ! كرد؟ خطاب مياين نام مبغوض خداست كه همسرش با آن 
خود اوست و  ايم معجزات هر پيامبري مختص نيز گفته عالوه بر اين چنانكه قبالً

سخن گفتن از جمله . توان بدون دليل معجزات يكي را براي ديگري قائل شد نمي
هواره به منظور دفاع از پاكدامني و عصمت حضرت مريم در گ حضرت عيسي

 ت حضرت مسيح بودالًادر حالي كه . و اثبات نبوحضرت كاظم پيامبر نبود و  و
اي ضرورت  چنين معجزه ثانيا نيازي به دفاع از پاكدامني مادرش در ميان نبود و طبعاً

دربارة  اند؟ طّلع نشدهاي كذّاب، م وانگهي چرا از اين معجزة بزرگ جز عده. نداشت
  . كتاب حاضر 128- 127اين حديث رجوع كنيد به صفحة 

 2حديث مجهول دهم و حديث ضعيف يازدهم را شيخ مفيد در االرشاد ج  :تذكّر
  ! آورده است 219-218ص 

محمد بن «كذاب از  »سهل بن زياد«حديث سيزدهم را  -14و  13حديث  *
 !نقل كرده است دانست، ظم او را امام نميكه فطحي مذهب بود و حضرت كا» الوليد

  . حديث چهاردهم نيز چنانكه گفته شد مرسل و مجهول است
منظور  رو نقل كرده تا بگويد كه حضرت صادق به كليني اين دو حديث را از آن

پنج نفر را به عنوان وصي  آنكه امام پس از وي بر حكومت جائر عباسي آشكار نشود،
گفته است  120باب  5و  2و  1ا كليني از ياد برده كه در حديث گوي. خود معرّفي كرد

وارد شهر شود و حتّي از كودكان بپرسد م به قدري معروف است كه اگر مسافري اام
 :شنود جواب مي وصيت كرده؟ كه فالن امام به شخصي به عنوان امام پس از خود،
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ي حكومت مشكل نبود تا بنابراين شناخت وصي واقعي امام صادق برا !فالن بن فالن
   !به عنوان تقيه بر بيش از يك نفر وصيت كندامام بخواهد 

كه پس  »عبد اهللا األفطح«معروف به  »عبداهللا بن جعفر«اند  ديگر آنكه اينها ادعا كرده
بود، شايستة امامت نبود زيرا بيني  از اسماعيل مرحوم، بزرگترين فرزند امام صادق

براي مبلغ مشكلي  گوييم لكنت زبان كه خصوصاً مي. بزرگ بوديا پايش بسيار پهن و 
نشد، پس چگونه  –سالم اهللا عليه  –شود مانع نبوت حضرت موسي  ميمهم محسوب 

  شود؟  بودن بيني يا پاي كسي مانع امامت وي ميپهن 
اند كه امام در كودكي بازي  چند تن ضعيف و كذّاب ادعا كرده -15حديث  *
كودكي كه بازي نكند سالم نيست و بازي نكردن كودك امتياز محسوب  :والًا !كند نمي
كردند و حتّي در حالي  بازي مي –عليهما السالم  –حضرات حسنين  :ثانياً. شود نمي

  . شدند كه پيامبر مشغول نماز بود بر گردن و دوش مبارك آن حضرت سوار مي
  ! آورده است 219ص  2اين حديث ضعيف را شيخ مفيد در االرشاد ج  :تذكر

  

   و النص علی أبی احلسن الرضا ةشارباب اال - ۱۲۹

را صحيح و سند  1در اين باب شانزده حديث آمده كه مجلسي سند اول حديث 
اين  احاديث را مجهول و بقية 5را موثّق و حديث  9و  2دوم آن را ضعيف و حديث 

  . صحيح نشمرده است باب را ضعيف دانسته و آقاي بهبودي نيز جز حديث اول را
أئمه چه آنان  اصحابشود،  از ابواب گذشته و چند باب آينده معلوم و مسلّم مي

اند مانند زراره و ابو بصير و محمد بن مسلم و غير هم و چه  بوده خاص اصحابكه 
اند اگر امام معاصرشان وفات كند،  دانسته هيچ يك نمي اند، كه مالزم ايشان بودهآنان 

كنند امام  شود سؤال مي مكرّراً مالحظه مي احاديثاز او كيست و لذا در امام پس 
بنابر  !ما را از آتش دوزخ نجات دهيد و امام بعدي را به ما معرّفي كنيد بعدي كيست؟

أئمه، امام بعد از امام زمان خود را  اصحاباند،  رواياتي كه كليني و امثال او جمع كرده
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. دانند و ايمان به ايشان را از اصول مذهب خود مي كه اكنون شيعيان شناخت آنها
جزء دين و اعتقاد ايشان شود معرفت و ايمان به دوازده امام  معلوم مي !شناختند نمي

دانستند امام بعدي كيست  نمي حتّي خود أئمه. اند اضافه كرده نبوده و آخوندها بعداً
به امامت معرّفي كرد و چون  فرزند ارشد خويش اسماعيل را چنانكه امام صادق ابتداء

   1!!حاصل شده است »بدا«گفتند براي خدا  آن دو در زمان حيات پدر وفات يافتند،

را تكذيب كرده  پسرش حضرت رضا نواب خاص حضرت موسي بن جعفر،
رساند كه أئمه به أمت  حوادث مشابه اين ماجرا مي !را ايجاد كردند »هواقفي«و مذهب 

كليني نيز روايتي كه در آن  ها و روايات نامعتبرِ ند حتّي در همين قصهمعرّفي نشده بود
توان يافت در  نمي معرّفي شده باشد،به صورتي درست و معقول به أمت  امام الهي،

و حالي كه اگر شارع دوازده امام را تعيين كرده بود، اين موضوع مانند ساير مسائل 
أئمه،  اصحابمة مردم و يا ال أقلّّ رسيد و ه اصول شريعت، به گوش همگان مي

  . شناختند دوازده امام را مي
اند كه امام پس از شما  در اينجا نام راوياني كه بالواسطه يا با واسطه از امام پرسيده
از زمان  –آمده » كافي«كيست و بعد از شما به چه كسي مراجعه كنيم و نامشان در 

امام رضا را نيز يم و روات پس از آور مي - تا زمان امام رضا امام حسين
   :هو هذاو . استخراج كرد »كافي«توان از  مي

  
  زراره بن اعين -20  سهل بن زياد - 1
  فضيل بن يسار -21  محمد بن عيسي - 2
  بكير بن أعين -22  يونس بن يعقوب - 3
  محمد بن مسلم -23  ابن مسكان - 4
  بريد بن معاويه العجلي -24  ابو بصير - 5
6 - ابو الجارود زياد بن منذر -25  د بن خالدمحم  

                                                           
 . مفيد است) بعد به 248ص (در اين موضوع مطالعه كتاب شريف شاهراه اتّحاد  -1
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  محمد بن الحسين -26  حسين بن سعيد - 7
  محمد بن اسماعيل بن بزيع -27  نضر بن سويد - 8
  منصور بن يونس -28  يحيي بن عمران الحلبي - 9

  محمد بن جمهور -29 أيوب بن الحرّ -10
  صفوان بن يحيي -30 عمران بن علي الحلبي -11
  صباح األزرق -31  بن المغيرهعبداهللا -12
  زيد بن الجهم الهاللي -32 عبدالرّحيم بن روح القصير -13
  محمد بن سنان -33 معلي بن محمد -14
  اسماعيل بن جابر -34 احمد بن محمد -15
  عبدالكريم بن عمر -35 حسن بن محمد الهاشمي -16
  عبدالحميد بن أبي الديلم -36 احمد بن عيسي -17
  حماد بن عيسي -37 ابن أبي عمير -18
  ابراهيم بن عمر اليماني -38  عمر بن أذينه -19
  أبي الصباح الكناني -62  أبان بن عثمان -39
  هشام بن سالم -63  عبدالصمد بن بشير -40
  فضيل بن عثمان -64  علي بن الحكم -41
  طاهر -65  سيف بن عميره -42
  ن يزيد الجعفيجابر ب -66  ابوبكر الحضرمي -43
  يونس بن عبدالرّحمان -67  عمرو بو شمر -44
  عبداالعلي -68  بكر بن صالح -45
  عبداهللا القالّ -69  محمد بن سليمان الديلمي -46
  فيض بن المختار -70  هارون بن الجهم -47
  أبي أيوب الخزّاز -71  مفضل بن عمر -48
  ثبيت -72  حنان بن سدير -49
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  معاذ بن كثير -73  بكر الشّيبانيفليح بن ابي  -50
  ابو علي االرجاني الفارسي -74  محمد بن الجبار -51
  عبدالرّحمان بن الحجاج -75  ابوالقاسم الكوفي -52
  موسي الصيقل -76  محمد بن سهل -53
  اسحاق بن جعفر -77  ابراهيم بن أبي البالد -54
اسماعيل بن محمد بن  -55

  الحسينعبداهللا ابي علي بن 
  علي بن عمر بن علي -78

  ابن أبي نجران -79  عمران بن موسي -56
  صفوان الجمال -80  محمد بن عبداهللا -57
  منصور بن حازم -81  عيسي بن عبداهللا -58
  احمد بن الحسن الميثمي -82  فضاله بن ايوب -59
  جعفر بن بشير -83  حسين بن أبي العالء -60
  سرّاجيعقوب ال -84  وشّاء -61
  اسماعيل بن عباد القصري -95  سليمان بن الخالد -85
  محمد بن اسحاق بن عمار -96  داود بن الزّربي -86
87- زياد بن مروان القندي -97  داود بن كثير الرّقّي  
  محمد بن الفضيل -98  أبو أيوب النّحوي -88
  المخزومي -99  حسن بن محبوب -89
90- ححسين بن المختار -100  افحسين بن نعيم الص  
  نصر بن قابوس -101  هشام بن الحكم -91
  داود بن سليمان -102  علي بن يقطين -92
  يزيد بن سليط -103  معاويه بن حكيم -93
    نعيم القابوسي -94
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و  اخباراز . أئمه بودند كه از دوازده امام خبري نداشتند اصحاباينان تعدادي از 
توان دريافت كه  مي موجود است،» كافي«دادي از آنها در همين ديگر كه تع احاديث

و اوالدشان از دوازده امام شيعيان كنوني خبري نداشتند، تا چه رسد به حتّي خود ائمه 
چرا آخوندهاي مدعي  !اينكه ايمان به آنان را واجب و يا از اصول اعتقادي بشمارند

 اين  شمارند؟ يا از اصول اعتقادي ميبيت، معرفت دوازده امام را واجب و  اهلحب
 183تتميم اين مطلب در باب  !چه اصلي است كه در كتاب خدا اثري از آن نيست؟

  . خواهد آمد، إن شاء اهللا تعالي

پرسيم آيا امام  صرف نظر از اينكه علي بن يقطين توثيق نشده، مي -1حديث  *
ب نفهمد و دوستانش به او شود كه مخاط مت معرفي ميالهي اين اندازه مبهم به ا

  . به هر حال اين روايت داللتي بر تنصيص ندارد بفهمانند؟
ولي در . ترين فرزند من است گويد علي محبوب در اين حديث مي -2حديث  *

بود امامت را به پسرم قاسم  گويد اگر كار در دست من مي حديث چهاردهم مي
دارم و به او مهر و  دوست مي ]از ديگران بيش[او را » حلبّی إياه و رأفتی عليه«دادم  مي
  . »فت دارمار

 »الرّقّيداود «سند هر دو حديث در نهايت ضعف و ناقل آنها  -5و  3حديث  *
  . كتاب حاضر 517دربارة حديث سوم رجوع كنيد به صفحة . 1است

   !آورده است 248ص  2ج » االرشاد«حديث سوم اين باب را در  شيخ مفيد، :تذكّر
از قول فرد  70كذّاب مانند حديث اول باب  »معلي بن محمد« - 4يث حد *

ادعا كرده كه حضرت كاظم فرموده پدرم  »احمد بن محمد بن عبداهللا«مجهولي به نام 
 –عزّوجلّ  –پسرم خداي  :برد و گفت دستم را گرفت و مرا نزديك قبر پيامبر

   :فرموده

 ’ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz   )۳۰/  بقرهال(  
  .»همانا من در زمين جانشيني قرار دهم«

                                                           
 . همين كتاب 369براي آشنايي با او رجوع كيند به صفحه  -1



  719                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

  . كند و خداوند به قول و گفتة خويش وفا مي
ايم، بدانجا  دربارة آية مذكور سخن گفته؟ »آيا آدم خليفه اهللا است«ما در فصل 

گوييم آري خدا گفتة  در اينجا مي) بند ثالث 409صفحة  خصوصاً. (مراجعه شود
ما آية مدكور ربطي به تعيين خلفاي الهي پس از اده است، خويش را تحقّق بخشي

مذكور در قرآن، ممكن است » خليفة«دريافت كه توان  از كتاب خدا مي. ندارد پيامبر
   :كافر شود، چنانكه فرمود

 uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ä3n= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ⎯yϑ sù txx. Ïμ ø‹n= yè sù …çνãøä.   
  )۳۹/  الفاطر(  

پس هر كه كفر ورزد،  قرار داد،] يكديگر[اوست كه شما را در زمين جانشينان  «
  .»كفرش به زيان خود اوست

خليفة مذكور را  يا ممكن است مفسد و خونريز شود، زيرا هنگامي كه مالئكه،
در حاليكه اگر در . مفسد و خونريز خواندند خداي متعال قول ايشان را رد نفرمود

كه فساد و خونريزي  –، پيامبر و امام و صالحاني نظير آنان بود »خليفه«قرآن منظور از 
قطعاً قول فرشتگان در مورد مفسد و سفّاك بودن خليفه، مردود اعالم  –كنند  نمي
شناسد، ميداند كه آية مذكور  پس امام كاظم كه قرآن را بهتر از سايرين مي. شد مي

ندارد و قطعا در مقام  اكرم   از پيامبر ارتباطي به مسألة خالفت و خلفاي الهي پس 
  . فرمود معرّفي جانشين خود به آية مذكور استناد نمي

ذكر و بدان استناد كرده  249ص  2ج » االرشاد«اين حديث را شيخ مفيد در  :تذكر
   !است
كه به تصريح كليني از » زياد بن مروان القندي«اين حديث از قول  -6حديث  *

بود كه هفتاد هزار  وي از وكالء و مباشرين امام كاظم. ل شدهبوده، نق» واقفيه«
و  167و  166ص (ايم  گفته قبالًنزد وي بود و چنانكه  دينار از اموال آن حضرت،

، ما يملك امام را اختالس كرد و »عمان بن عيسي«و » علي بطائني«با همكاري  )392
   !كرد مخالفت را بنيان نهاد و با حضرت رضا» مذهب واقفيه
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 راوي نخست حديث نهم،. اعتبار است اين باب همگي ضعيف و بي احاديثبقية 
راوي  )203ص (ايم  معرّفي كرده را كه واقفي و ضعيف است قبالً» حسين بن مختار«

» علي بن الحكم«ديگر حديث مذكور نيز همان راوي معتقد به تحريف قرآن، يعني 
  . است

را در كتابش  احاديثگرفت اين  به كار مي به نظر ما اگر كليني عقل خود را
مذكور، امام از وقايع پس از وفات خود و از  احاديثآورد زيرا در تعدادي از  نمي

اند كه امام را عالم به غيب معرّفي كنند در  دهد و جاعلين قصد داشته آينده خبر مي
ي بن أبي حمزة عل«و  »زياد بن مروان القندي« دانست قطعاً حالي كه اگر امام غيب مي

  ! گماشت را به وكالت و نمايندگي خود نمي» عثمان بن عيسي«و  »بطائني
اعتبار است اما  حديث هفتم اين باب گرچه ضعيف و بي :اي به حديث غدير اشاره

. اي تأمل برانگيز است كه اميدوارم مورد توجه خوانندة محترم قرار گيرد حاوي نكته
دانيد چرا  آيا مي :اي را فرا خواند و فرمود عده مگويد حضرت كاظ حديث مياين 

اشهدوا ان ابنی هذا وصيی و القيم بأمری و « :فرمود. نه :گفتند ام؟ شما را دعوت كرده
شاهد باشيد كه اين پسرم وصي من و كارگزار من و پس از من  »خليفتی من بعدی

 خواست علي مي شوم كه اگر پيامبر در غدير خم يادآور مي. »جانشين من است
مت معرفي فرمايد، به جاي حديث ارا به عنوان جانشين و خليفة بال فصل خود به 

فصاحت پيامبر و  و يقيناً قطعاً. فرمود معروف غدير، جمالتي مانند اين بيان مي
  . اش كمتر نبود مت و عدم اختالف در ميان آنان، از نوادهاتمايلش به وحدت 

مر امامت ادر خواب از  شود امام كاظم ه ميچنانكه مالحظ 14در حديث 
ي نقل كرده احاديث 61گويا كليني فراموش كرده كه در باب . با خبر شد» علي«پسرش 
   !شود القاء نمي »محدث«مور شريعت در خواب به او » اند  محدث«أئمه گويند  كه مي

 14حديث و قسمتي از  16و  13و  12و  11و  8و  7و  6مفيد حديث شيخ  :تذكّر
به بعد، آورده  250ص  2در االرشاد ج  اند، را كه همگي به تصريح مجلسي ضعيف

  آيد؟  ضعيف، جز به كار فريب عوام مي احاديثآيا ! است
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   و النص علی أبی جعفر الثانی ةشارإلباب ا - ۱۳۰

فقط  بدان كه از مشكالت خرافيون و امام تراشان آن است كه امام رضا :مقدمه
رو  از اين !داشت كه هنگام وفات آن حضرت، حدود هشت ساله بوديك پسر 

گروهي به امامت برادر وي يعني . دوستداران آن بزرگوار به چند گروه منشعب شدند
برخي در  قائل شدند، –كه در ايران به شاهچراغ معروف است  - »احمد بن موسي«

گفتند امام بايد بالغ  د كه ميايشان از اين قرار بومشكل  1....امام رضا توقّف كردند و 
ما اين طفل اامام بايد عالم باشد . باشد حال آنكه فرزند حضرت رضا بالغ نيست

  . اين مشكالت دربارة امام هادي نيز صادق است. فرصت علم آموزي نداشته است
أم « بعدها دختر مأمون، فروشان آن بود كه حضرت جواد مشكل ديگر تفرقه

خواستند مأمون  كار را بر كساني كه مي طبعاً. رفت و داماد وي شدرا به زني گ »الفضل
آنكه آن بزرگوار در مشكل ديگر . و امام را دشمن يكديگر معرّفي كنند، دشوار ساخت

ساله  9سالگي در گذشت در حالي كه بزرگترين پسرش  25سنين جواني يعني در 
   !بود

علم تي جعل كردند و براي امام روايا جو براي حلّ مشكل اول امام تراشان تفرقه
 و امام را به حضرت عيسي 2الدنّي و علم غيب بافتند و كرامات عجيب قائل شدند

مون جاسوس وي در خانة ابراي حل مشكل دوم ادعا كردند كه دختر م !تشبيه كردند
» الفضل أم«آن حضرت را توسط  »معتصم«امام بوده است و بدون دليل گفتند كه 

   !مسموم كرد
گويد حضرت رضا از غيب  رواياتي كه مي. بطالن توجيه مشكل اول واضح است

دل و نيت خبر داد و گفت خدا به من فرزند پسري خواهد داد و يا حضرت جواد از 

                                                           
نوبختي و كتاب » فرق الشّيعه«رجوع كنيد به كتاب  براي اطالع از آراء شيعيان پس از امام رضا -1

 . اشعري قمي» المقاالت و الفرق
 . است كتاب حاضر بررسي شده 92-91كه در صفحه  179باب  7از قبيل روايت  -2
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ايم،  گفته» علم غيب و معجزه و كرامت در قرآن«چنانكه در فصل  راوي خبر داد،
   :مخالف قرآن است كه فرموده

 ≅ è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ωÎ) ª!$#   )۶۵/  منل(  
  .»ها و زمين كسي جز خدا از غيب آگاهي ندارد در آسمان )اي پيامبر(بگو «

   :و نيز فرموده
 ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{$#   )۳۴/  لقمان(  
  .»داند هاست مي آنچه در رحم ]همانا خداست كه[ و«

  . مخصوص ذات باري تعالي است اين علم
پس چرا در حديث  دانيد، ديگر آنكه شما قياس را در عقائد اصولي حجت نمي

 -  »عليه آالف التحية و الثناء« –باب امام جواد را به حضرت مسيح  دهم و سيزدهم اين
چنانكه  –پيغمبر بود و خداي متعال  در حالي كه حضرت عيسي ايد؟ قياس كرده
براي تصديق سفارت و نبوت وي و دفاع از صديقة طاهره حضرت  –ده در كتابش آم

اما حضرت . آن حضرت را در گهواره به نطق در آورد و رفع تهمت از او، مريم 
پس  عالوه بر اين حضرت عيسي پيامبر نبود و مادرش نيز متّهم نشده بود؛د جوا

دين خدا و مسائل مربوط به  از تكلّم در مهد، ديگر تا سنّ كهل به عنوان پيامبر از
) 110/ ، المائده 46/ آل عمران (نبوت سخن نگفت و ارشاد مردم را بر عهده نگرفت 

گوييد امامت حضرت جواد از هشت سالگي به بعد يكسره ادامه  در حالي كه شما مي
دانست تا اينكه به وي  تا چهل سال نبوت نداشت و چيزي نمي رسول خدا! يافت

شود و هنوز مكلّف نيست و  سه يا هشت ساله كه به وي وحي نمي لطف وحي شد أما
مت بايد تابع او اداند و همة  علمي تحصيل نكرده، به چه دليل معارف شريعت را مي

ادعا كرده كه در طفوليت همة علوم و مسائل شريعت  آيا حضرت عيسي! باشند؟
   شدند؟ يرو او ميدانسته است و بندگان خدا بايد در طفوليتش پ را مي

توان قياس  نيز نمي –سالم اهللا عليه  –حضرت جواد و هادي را با حضرت يحيي 
در قرآن به  مم پيشين است،ابه  طو مربوكرد زيرا خدا آن حضرت را كه استثناء 
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اي در كتابش به حضرت  در اين صورت چگونه هيچ اشاره صراحت معرّفي فرموده،
پس ! ؟*نفرموده است –در آينده به آنان وابسته بود مت اكه هدايت  –جواد و هادي 

عالوه بر اين اگر  اعتقادي را تبيين كرد؟توان مسائل  چگونه با اين قياسات سست مي
در شهرهاي آن  )و نظاير آن 179باب  7از قبيل حديث (چنين واقعه و معجزة بزرگي 

يافت  يان مردم شهرت ميدر م اند، واقع شده بود، قطعاً زمان كه جمعيت زيادي نداشته
و نظاير ايشان آن  بينيم كه روات معلوم الحال كليني، افتاد ليكن مي ها مي و بر سر زبان
آيا مسائل ايماني و ديني را كه موجب دخول در جنّت است خدا در  !!اند را نقل كرده

  ! كند يا امثال روات كليني؟ كتابش بيان مي
كليني او را در هشت سالگي به امامت  جالب است بدانيم امام جواد كه روات

را در مورد خود، اين مسأله  )3حديث  131باب (اند، بنا به نقل كليني  منصوب كرده
، قبول نداشت و اداره و سرپرستي امالك و اموال و »علي الهادي«اش  پسر نه ساله
 !اشتگذ »عبداهللا مساور«خود را تا زمان مكلّف شدن فرزندش بر عهدة  ةساير ما ترك

آيا ممكن است امام كه فرزند نامكلف خود را براي اداره و سرپرستي ما ترك خويش 
  ) فتدبر جداً( !!او را براي ارشاد و هدايت أمت صالح بدانند؟ د، دان صالح نمي

در اينكه حضرت جواد به ميل  والًا بطالن توجيه مشكل دوم نيز واضح است زيرا
ننموده و با او ازدواج نكرده باشد جز ادعاي شما  خواستگاري» أم الفضل«خود از 

در  وي را طالق نداد؟ چرا امام پس از مرگ مأمون، ثانياً. دليل ديگري در دست نيست
مورد قتل آن بزرگوار توسط همسرش نيز جز ادعاي افراد كذّاب، دليلي در دست 

يثبت بذلک عندی خرب  قيل إنّه مضی مسموما و مل« :گويد رو شيخ مفيد مي از اين نيست،
ما اين خبر برايم اثبات نشده اشود كه آن حضرت با زهر كشته شد  گفته مي » فأشهد به

كند  اي نمي و درمورد امام هادي نيز به قتل و شهادت وي اشاره 1»تا بر آن گواهي دهم

                                                           
» وقوع و تحقّق«اين موضوع نيست بلكه بر سر » مكانا«شويم كه نزاع ما با كليني بر سر  يادآور مي - *

  . آن، در مورد پسر و نوادة نابالغ امام رضاست
 . 259ص  2االرشاد، ج  -1
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ة مقامه برسّ من رأی مكرماً فی ظاهر حاله و أقام أبو احلسن« :نويسد بلكه مي ظاهرا  »مدّ
در مدت اقامتش در سامرّاء با احترام و گرامي بسر  حضرت أبو الحسن هادي

بو جعفر اما آنچه كه ا« :نيز فرموده 2»تصحيح االعتقاد«شيخ مفيد در كتاب . 1»برد
نوشته، برخي اثبات شده و و أئمه  دربارة مسموم و مقتول شدن پيامبرصدوق 

شدن امير المؤمنين و  ]و شهيد[ت مقتول قطعي اسه، آنچه دبرخي ديگر اثبات نش
اند و از كساني كه پس از  است كه به مرگ طبيعي از دنيا نرفته حضرات حسين 

 ماست و به احتمال قوي اما ايشان مسموم از دنيا رفته است حضرت كاظم
تل و قما در مورد انيز مسموم گرديده ولي در اين موضوع ترديد هست،  رضا

   3.»اين موضوع براي تحريك و تهييج مردم بيان شده است مسموميت بقية

دي و عسكري ابه قتل حضرت جواد و ه »تهذيب االحكام«شيخ طوسي نيز در 
 4.كند اشاره نمي   

  
* * *  

و  9و  8و  7و  6و  5و  1مجلسي حديث حديث آمده كه  14كافي  130در باب 
. را صحيح دانسته است 10و  3و  2را مجهول و  14و  13و  12و  4را ضعيف و  11

  . را صحيح دانسته است 10و  3و  2 آقاي بهبودي نيز از روايات اين باب فقط حديث
                                                           

 . 311ص  2االرشاد، ج  -1
 . 110تصحيح االعتقاد، منشورات الرّضي، ص  -2
بالسم و القتل فمنه ما ثبت و  و األئمة   من مضي نبينا –رحمه اهللا  –جعفر فأما ما ذكره أبو  -3

خرجوا من الدنيا با لقتل و لم  منه ما لم يثبت و المقطوع به أنّ أمير المؤمنين و الحسن و الحسين 
و يقوي في االنّفس أمر  »موسي بن جعفر«يمت أحدهم حتف أنفه و ممن مضي بعد هم مسموماً 

و كان فيه شك فال طريق إلي الحكم فيمن عداهم بأنّهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبراً،  »لرّضاا«
 . فالخبر بذلك يجري مجري اإلرجاف و ليس إلي تيقنه سبيل

ه را ائم هها براي تحريك احساسات عوام، هم اما در زمان ما آخوندها دائماً در راديو و روزنامه -4
 !! كنند م ميمقتول و شهيد اعال
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  . اعتبار است شد ضعيف و بيچنانكه گفته  -1حديث  *
  . خبر واحد است و داللتي بر تنصيص ندارد -2حديث  *
ويد گ كه به قول شيخ طوسي از ضعفاست مي» محمد بن عيسي« -3حديث  *

البتّه اين ادعا منكري . حضرت جواد به من فرمود كه پدرم غير از من فرزندي ندارد
  . ندارد اما داللت بر تنصيص نيز ندارد

صحيح  »باقر محمد«را هر دو  –به جز حديث دهم  –بقية روايات اين باب 
محمد «و  )9و  8و  7و  6حديث (» محمد بن علي«روات آنها يا از قبيل . اند ندانسته

ضعيف و ) 14حديث (» علي بن محمد القاساني«و  )11حديث ( »بن جمهور
و » محمد بن احمد النهدي«يا ) 4حديث ( »جعفر بن يحيي«اند و يا از قبيل  كذّاب

  !! اند مجهول) 13حديث ( »خيراني«و  )12حديث (محمد بن خالد الصيقلم «
و » محمد بن يحيي«ند از ا دو تن از روات حديث دهم عبارت -10حديث  *

 »صفوان بن يحيي«راوي نخست حديث نيز . 1اند كه در اين كتاب معرّفي شده» برقي«
ي كه از او تمجيد شده از كذّاب اخباروي وضع خوبي ندارد و در  احاديث. 2است

و ) 424-423رجال كشي، ص !! (نيز تمجيد گرديده است» محمد بن سنان«مشهور 
امام از  جيدي به هيچ وجه قابل اعتماد نيست زيرا قطعاًطبيعي است كه چنين تم

  . كند مثال او اظهار رضايت نمياكذّاب و  »محمد بن سنان«
در سه  گويد حضرت مسيح جالب است بدانيد كليني اين حديث را كه مي

تكرار كرده و در آنجا  148سالگي مبعوث شد، بار ديگر به عنوان حديث دوم باب 
عجيب اينكه در ! رت عيسي در كمتر از سه سالگي بوده استگفته كه بعثت حض

را در هفت سالگي  حديثي آورده كه بعثت حضرت عيسي 148حديث اول باب 
  ! دانسته است

                                                           
 . براي آشنايي با اين دو راوي رجوع كنيد به فهرست مطالب -1
 . كتاب حاضر 266و  242براي آشنايي با او رجوع كنيد به صفحه  -2
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 277، در صفحة 10و  2عالوه بر حديث  »االرشاد«شيخ مفيد در جلد دوم  :تذكر
خير ا احاديث. استرا نيز آورده  13و  9و  8و  7و  5و  4و  1 احاديث به بعد،
   !اند فته شد همگي ضعيف يا مجهولگچنانكه 

   و النص علی ابی احلسن الثالث ةشارإلباب ا - ۱۳۱

. اند هيچ يك را صحيح ندانسته »محمد باقر«دو  در اين باب سه حديث آمده كه هر
اين باب  احاديث. را مجهول شمرده است 3و  2مجلسي حديث را حسن و حديث 

  . ص نداردداللت بر تنصي
نام دارد كه بنا به نقل  »اسماعيل بن مهران«راوي نخست اين حديث  -1حديث  *

فروده كه او مضطرب الحديث است و از ضعفا  »غضائري«. متّهم به غلو است» كشّي«
من مضی به .... « :گويد اين حديث است كه مياي از روايات او  نمونه. كند روايت مي

قيل له يا عبداهللا لست من صلوات و مل يقرأ فيها بقل هو اهللا أحد, فيه بخمس  یيوم واحد فصلّ 
هر كه روزي بر او بگذرد و در آن روز نمازهاي پنجگانه را بگزارد و در آنها =  املصلّني

سورة إخالص را نخواند، به او گفته شود اي بندة خدا تو در زمرة نمازگزاران 
و  64، 62، 61، 59، 57، 17سورة (رآن هر كس مسبحات ق :وي روايت كرده!! 1»نيستي

ميرد تا اينكه حضرت قائم را مالقات كند و اگر  نمي را قبل از خواب تالوت كند، )78
چنانكه گفته شد مجهول و  -2حديث  * 2!خواهد بود اكرمبميرد در جوار پيامبر 

  . اعتبار است بي
  ). 618صفحة ( 130در مورد حديث سوم اين باب نيز رجوع كنيد به مقدمة باب 

ص  2ج  »االرشاد«م اين باب را كه مجهول است، شيخ مفيد در حديث دو :تذكّر
  ! با اندكي اختالف لفظي آورده است 298

                                                           
 . كتاب حاضر 68همچنين رجوع كنيد به صفحه  10حديث  622ص  2اصول كافي ج  -1
 . 3حديث  620ص  2اصول كافي ج  -2
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   و الّنّص علی أبی حمّمد اإلشارةباب  - ۱۳۲

مجلسي حديث  !!حديث آمده كه حتّي يكي از آنها صحيح نيست 13در اين باب 
هول ارزيابي كرده و حديث هشتم را مجهول هم طراز را ضعيف و بقيه را مج 5

آقاي بهبودي نيز حديث مجهول هشتم را پذيرفته و به عنوان . صحيح شمرده است
  . آورده است »صحيح الكافي«در  113حديث 

شود مشكلي كه در زمان امام صادق بروز كرده بود بار  از مطالب اين باب معلوم مي
مشكل را براي عوام  »بدا«تراشان ناچار شدند با مسألة ديگر واقع شد و دوباره امام 

كه امام بعدي » أبو جعفر محمد«زيرا فرزند بزرگ حضرت هادي موسوم به  !حلّ كنند
واقع شده و  »بدا«در زمان حيات پدرش در گذشت، ناگزير گفتند  شد، پنداشته مي

ا س« :گويد شيخ عباس قمي مي !امام است» أبو محمد حسن« د مكنّی به ابو و أمّ يّد حممّ
او به جاللت قدر و نبالت شأن معروف است و بس است در شأن او كه پس , »جعفر

بود و  قابليت و صالحيت إمامت را داشت و فرزند بزرگ حضرت امام علي نقي
مام خواهد بود و پيش از پدر از اكردند كه او بعد از پدر بزرگوارش  شيعه گمان مي

   1.»دنيا رفت
دربارة » بدا«تعدادي از آنها حاكي از . اين باب با هم سازگار نيستند يثاحاد

» بدا«و برخي ديگر اشاره به ) 10و  9و  8و  5و  4حديث (حضرت عسكري است 
 2حديث ! (حضرت عسكري به عنوان امام معرّفي شدنكرده و ادعا دارند كه از ابتداء 

ابو جعفر «را بزرگتر از » حمد حسنابو م«اشكال ديگر آن است كه حديث هفتم ). 7و 
! دانسته است شود كه كليني احوال ائمه را به خوبي نمي قلمدادكرده، معلوم مي »محمد

  . فهميد كه اين حديث صحيح نيست و إالّ مي
به  255ص (، به كتاب شريف شاهراه اتّحاد 10و  8و  5و  4 احاديثدر مورد 

  . مراجعه شود) بعد

                                                           
 . 387 ص 2منتهي اآلمال، ج  -1
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ند زيرا حضرت هادي ك بطال مياباب بعدي را  اخباريث اين حد -11حديث  *
حكام ايعني سلسلة امامت و  »اليه ينتهی عری االمامة و أحكامها« :دربارة پسرش فرموده

   1.شود آن با حضرت عسكري تمام مي
كه در باب  - »ابو هاشم داود بن قاسم الجعفري« بنا به اين حديث، -13حديث  *

ادعا كرده كه امام هادي از غيب خبر داده و دربارة امام پس  –آينده معرّفي خواهد شد 
بينيد و بر شما حالل نيست كه اسم  از حضرت عسكري فرموده شما شخص او را نمي

بايد پرسيد آيا حجت خدا بر خلق چنين است كه نه پيروانش او را !!! او را ذكر كنيد
مت اسالم فرموده امام و راهنماي آيا خدا چنين كسي را ا! ببينند و نه نامش را ببرند؟

  فال تعقلون؟ ا! است
ذكر كرده  135اين روايت مشعشع را كليني بار ديگر به عنوان اولين حديث باب 

  . است

اند در االرشاد ج  اين باب را كه همگي ضعيف و مجهول احاديثشيخ مفيد  :تذكر
  . به بعد، آورده است 314ص  2

   صاحب الدارو النص إلی  اإلشارةباب  - ۱۳۳

تأليف  »المقاالت و الفرق«به نقل از كتاب  :چنانكه برادر فاضل ما مرحوم قلمداران
شاهراه اتّحاد، ص (فرق الشيعه نوبختي آورده است «و » سعد بن عبداهللا اشعري قمي«

پانزده عدد دكّان باز شد كه تمامي آنها خود را  پس از حضرت عسكري) 287
كردند كه از آن جمله است دكّاني كه كليني به  معرّفي ميپيروان امام حسن عسكري 

 »مهدي«اين باب را براي اثبات وجود  احاديثوي . جانبداري از آنها پرداخته است
أما . پسر طبي حضرت عسكري ترتيب داده كه به نظر ما هيچ يك از آنها اعتبار ندارد

كه نگارنده مهدي فرزند  پيش از اظهار نظر دربارة اين باب، متذكرّ شومالزم است 
                                                           

ولي در كشور ما اگر كسي منكر صاحب الزمان شود او را تكفير نموده و حتّي ممكن است است به  -1
 ! عنوان مرتد اعدام كنند
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حضرت عسكري را منكر است اما در اينجا به هيچ وجه قصد اظهار نظر دربارة 
  اكرممصلحي كه ممكن است در آينده ظهور كند و از نسل بني هاشم و پيامبر 

شويم كه دربارة اين  باشد و خدمات مهمي به اسالم انجام دهد، نداريم ليكن يادآور مي
سنّت  اهلي كه در كتب احاديثشود و  اي در قرآن كريم يافت نمي شخص هيچ اشاره
توان روايات مذكور  اند و نمي موگر جعلي نباشد، متوجه فرد دشود، ا دربارة او ديده مي

   1!پسر صلبي حضرت عسكري تطبيق داد مگر به قصد دكّانداري و فريب عوامرا با 
كه امام تراشان پس از امام  اين باب همان مشكلي است احاديثيكي از مشكالت 

و حضرت هادي در زمان وفات پدرشان حضرت جواد . اند با آن مواجه بوده رضا
وفات آن ي نيز پسري فرض كنيم، در زمان راند و اگر براي حضرت عسك بودهنابالغ 

 الزم است توجه داشته باشيم كه !پنج ساله بوده استكثر ابزرگوار، پسر مفروض حد:   
سوة مسلمين در پنج امت اسالم نه چنان است كه بگوييم رهبر و ار رهبري ما :أوالً

  . يا هفت يا نه سالگي به امامت رسيد يا از انظار غائب شد و نظاير آن
   :خدا فرموده :ثانياً
 (#θ è= tGö/$#uρ 4’yϑ≈ tG uŠø9$# #©¨L ym #sŒÎ) (#θ äón= t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷β Î* sù Λä⎢ ó¡nΣ#u™ öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô©â‘ (#þθ ãè sù÷Š$$ sù öΝÍκö s9 Î) 

öΝçλm;≡uθ øΒ r&   )۶/  نساءال(  
 برسند پس اگر در آنان رشدي يافتيد، بلوغهنگامي كه به سن يتيمان را بيازماييد تا  «

  .»اموالشان را به ايشان بسپاريد
داند چگونه او را براي  خدايي كه نابالغ را براي تصرّف و ادارة اموالش صالح نمي

  ! شمارد؟ مت صالح ميامور اارشاد و ادارة 
   :خدا فرموده

 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& šn= ö6 s% ω Î) Zω% ỳ Í‘ û©ÇrθœΡ öΝÍκö s9Î)   
  )۴۳/ و النحل  ۱۰۹/ و یوسف  ۷/  انبیاء(  

  .»كرديم، نفرستاديم پيش از تو جز مرداني كه به ايشان وحي مي «
                                                           

 . حاديث مهديابه كتاب نگارنده به نام بررسي علمي در . ك. ر -1
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  . شودمت ابنابراين طفل خردسال و نامكلّف، رجل نيست تا رهبر 
اينكه أئمه در كودكي براي فرار از اين اشكال و نيز براي اثبات  تبعضي از غال
   :اند به حضرت يحيي كه خدا دربارة او فرموده متشبث شدهاند  دانسته همه چيز را مي

 ( çμ≈ oΨ÷ s?#u™uρ zΝõ3çtø: $# $ wŠÎ6 |¹   )۱۲/  مریم(  
  .»عطا كرديم] و نبوت[و او را در كودكي حكم  «

   !اند و حضرات جواد و هادي را با آن حضرت قياس كرده
قياس را  اهلشما كه قياس را قبول نداريد و  :الًوأبطالن اين قول واضح است زيرا 

. ايد قياس شما مع الفارق است زيرا نبي را با غير نبي قياس كرده :ثانياً !كنيد مذمت مي
نكنيد  اهلاند، تج كودك هم نوشته »صبي«اند كه در كتب لغت در معناي  اگر ديده :ثالثاً
يعني كسي كه قبل از سنّ . اند نيز نوشته... و » الغالم«و  »الذی دون الفتی عمراً «كه 

شاگردي كه نزد استادي  :اند حتي در معناي اين لغت نوشته. جواني باشد يعني نوجوان
وييد كه حضرت گ به چه دليل مي :پرسيم اينك مي. اي مشغول باشد به آموختن حرفه

 7يا  5يا  3ها يا سال آخر نوجواني نبوده بلكه  به هنگام أخذكم در سال يحيي
درست است كه به هر طفل . ساله طفل است 5يا  3زيرا انسان ! ساله بوده است؟

هر گردويي گرد است (توان به هر صبي، طفل اطالق كرد  توان صبي گفت ولي نمي مي
  ). ولي هر گردي گردو نيست

بريد كه قرآن  سورة مباركة مريم توجه كنيد به وضوح پي مي 12اگر به آية  :بعاًرا
» صباوت«را استثناء كرده و به همين سبب تصريح نموده كه در  حضرت يحيي 

ذكر اين نكته به سبب ) فتأمل(» تطفولي«عطا فرموديم و نفرموده در  به او حكم
خداي متعال در قرآن آمده است و إالّ  به عنوان معجزي از جانباستثنائي بودنش و 

چنانكه . هميت چنداني نداشتاداديم ضرورت و ذكر اينكه در چه سنّي به او حكم 
تواند  پروردگارم عالم فاعل مختار است و مي. ديگر ذكر نشده استدر مورد انبياء 

نبوت نيز  »صبي«دهد، به  نبوت مي )دو مويي(» كهل«همچنان كه بندگانش را در سنّ 
اگر اين اصل غير . سورة نساء آمده است 6همان است كه در آية ما اصل ا. عطا فرمايد
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زيرا . فرمود اي مي اشاره داشت قرآن قطعاً استثناي ديگري مي از حضرت يحيي
مم پيشين بود، دريغ نورزيد حال اگر اخداي متعال از ذكر اين استثناء كه مربوط به 

نيز چنين استثنايي ظهور كند، قرآن به آن در آينده مت، االهي رهبران قرار بود در ميان 
مهمتر و مفيدتر بود و  يحتّي از ذكر حضرت يحيذكر اين مسأله . كرد اشاره مي

  . براي هدايت مسلمين و عدم اختالف ميانشان ضرورت بيشتري داشت

 و اي بود براي حضرت يحيي يام صباوت معجزهاأخذكم و نبوت در  :خامساً
توان بدون دليل به يكديگر نسبت داد، في المثل  ايم معجزات انبياء را نمي چنانكه گفته

گفت چون حضرت  در گهواره سخن مي توان گفت حضرت موسي نمي
شد چون  مار مي در گهواره سخن كفت يا چوبدست حضرت عيسي عيسي

شد چون در كودكي پيامبر  اكرم شد يا پيامبر  مار مي چوبدست حضرت موسي
عالوه بر اين شما معجزة يك نبي را به !! در كودكي مبعوث شد حضرت يحيي

  ! ايد ايد بلكه معجزة يك نبي را به غير نبي نسبت داده نبي ديگر نسبت نداده
اين قضيه نيست بلكه بر سر » مكانا«ايم بحث ما بر سر  چنانكه قبالً گفته :سادساً

  . است ت يحييآن در مورد غير حضر» وقوع و تحقّق«
حديث كه مجلسي دربارة حديث اول اظهار نظر  6باري، اين باب مشتمل است بر 

را مجهول شمرده  6را ضعيف و  5و  4و  3و حديث  حرا صحي 2نكرده و حديث 
چنانكه گفتيم حديث . آقاي بهبودي نيز جز حديث دوم را صحيح ندانسته است. است

  . كند باطل مي اين باب را احاديثيازدهم باب قبل 
است كه علماي رجال او را در » محمد بن علي بن بالل«راوي آن  -1حديث  *

نزد او جمع شده بود، زيرا از وجوهات مردم مالي . اند رديف شلمغاني، ملعون شمرده
  ! بيت كردنظاير او همه را خورد و ادعاي باو  1»زياد بن مروان القندي«وي مانند 

نجاشي او را . »أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري«از  منقول است -2حديث  *
. گويد روايات او داللت بر غلو دارد صاحب كتاب و روايت نشمرده و دربارة وي مي

                                                           
 . 614، 392، 166درباره او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
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رواياتي كه داللت بر رفعت منزلت « :آقاي بهبودي نيز در توضيح كالم نجاشي فرموده
جعلي و اين روايات اگر ! او نزد أئمه دارد فقط از طريق خود او نقل شده است

رساند كه او  منسوب به وي باشد كه به حال او مفيد نيست و اگر از خود او باشد مي
از تاريخ زندگي او پيداست كه . غلو بوده و اين موجب قدح او و روايات اوست اهل

صاحب كتاب و روايت نبوده بلكه از مردان سياست بوده كه با دست  راوي حديث و
ه بني هاشم و يحكومتيان علمعاشرت داشته و گاهي در توطئة اندركاران حكومت 

نان را به نرخ . (كرد علويان مشاركت داشت و گاهي با مخالفين حكومت همكاري مي
به نظر من كتابي كه به او نسبت ..... بدين سبب به سامرّاء تبعيد شد  !)خورد روز مي

ضعفايي . كنند روايت نمياند جعلي است و به همين سبب روايت موثوق از آن  داده
محمد بن الوليد شباب «و  »سهل بن زياد اآلدمي«و » اسحاق بن محمد الّنخعي«مانند 

كنند و اگر  از آن نقل مي *»وجاده«به نحو  »أحمد بن أبي عبداهللا البرقي«و » الصيرفي
جه از او بدانيم روايات آن موجب قدح عظيم دربارة اوست و به هيچ و كتاب را واقعاً

از » أبو هاشم«زيرا . متن حديث نيز معيوب است. 1»استناد كردش احاديثتوان به  نمي
اي رخ داد، كجا او را بجويم يا كجا  پرسيده اگر براي شما حادثه حضرت عسكري

در حالي كه امام دوازدهم در همان سامرّاء غائب  !!در مدينه :امام فرموده از او بپرسم؟
  ! نه نبوده استو هيچ وقت ساكن مديشده 
آنها را به عنوان ضعيفي است كه كليني بار ديگر  احاديث -4و  3حديث  *

  . ذكر كرده است 134حديث دوازدهم و چهارم باب 
كليني بار ديگر . 135در مورد اين حديث رجوع كنيد به مطالب باب  - 5حديث  *

  . آورده است 182اين حديث ضعيف را به عنوان حديث اول باب 
گويد حسين و محمد بن علي بن ابراهيم كه هر دو  اين حديث مي - 6ث حدي *

اند از محمد بن علي بن عبدالرّحمان العبدي كه مهمل است و  اند روايت كرده مجهول

                                                           
 . 193حاشيه صفحه  كتاب حاضر،. ك. ر - *
 . 251معرفة الحديث، شيخ محمد الباقر البهبودي، مركز انتشارات علمي و فرهنگي ص  -1
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 اهلاو روايت كرده از ضوء بن علي كه مهمل است و او روايت كرده از مردي از 
يت نقل كرده كه در واقع چنين يعني كليني روا !دانيم فارس كه حتّي نامش را نمي

من  :گويد مجهولي به نقل از مجهولي به نقل از مجهولي به نقل از مجهولي مي :است
اند  بيهوده نگفته !!آيا اين هم شد حديث؟!! ام فرزند شيرخوار حضرت عسكري را ديده

   !الغريق يتشبث بكلّ حشيش

به عنوان حديث دوم  182متن كامل اين حديث مشعشع را كليني بار ديگر در باب 
  . آورده است

 353و  351ص  2ج  »االرشاد«اين باب را در  4و  3شيخ مفيد حديث  :تذكّر
  ! آورده است

   هآمن ر ةباب فی تسمی - ۱۳۴

نزد قاضي شهادت  چنانكه در كتب تاريخ آمده مادر و برادر حضرت عسكري
ي از كنيزان آن حضرت به دادند كه آن حضرت فرزندي نداشت، البتّه گفته شد كه يك

لذا معتمد عباسي مدتي او را در منزل خويش از طريق  باردار است، »صيقل«نام 
همسران خود و زنان مورد اعتماد و همسران قاضي تحت نظر قرار داد و پس از 

ميان مادر باردار نبودن وي قطعي شد، به حكم قاضي ميراث حضرت عسكري  اينكه،
ما كليني مدعي است كه آن بزرگوار فرزند داشته ا. گرديد و برادر آن حضرت تقسيم

  !! اند زيرا افراد مجهول و ضعيف چنين گفته
 كنند، مي م، بسياري از اقوال را بدون تحقيق و تفحص و تأمل باورامتأسفانه عو

 )شهري بين اصفهان و شيراز( »آباده«ماجرايي است كه در  مثالي از عدم تحقيق مردم،
سالگي رخ داده است و مردم مرا امام غائب  35نويسنده در سن د براي خو
در حالي كه بنا به دستور اسالم موظّفيم كه براي پذيرش عقيده، قبالً ! *اند پنداشته

                                                           
ام، همچنين مطالعة كتاب زيارت و  حكايت كرده) 34ص (اين ماجرا را در كتاب سوانح أيام  - *

 . نيز مفيد است) به بعد 357ص (نامه  زيارت
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خدا . اعتماد نكنيم –زياد باشد گرچه تعدادشان  –ناموثّق  اخبارتحقيق كنيم و به 
   :فرموده
 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$# uρ yŠ#xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

tβ% x. çμ ÷Ψtã Zωθä↔ó¡tΒ   )۳۶/  اسراء(  
آنچه را كه بدان علم نداري پيروي مكن همانا گوش و چشم و دل، هر يك از آنها «
  .»باز خواست و پرسش خواهند شد ]در رستاخيز[

را صحيح و  1مجلسي حديث . ر آورده استباري، كليني در اين باب پانزده خب
و  13و  11و  10و  9و  8و  6و  5و  3و  2را صحيح يا مجهول و حديث  7حديث 

آقاي بهبودي نيز جز حديث . 1را ضعيف شمرده است 12و  4را مجهول و  15و  14
  . اول اين باب را صحيح ندانسته است

ابو عمر و «و نيابت امام يعني  بنا به اين حديث، اولين مدعي وكالت -1حديث  *
آيا قول ! ادعا كرده كه فرزند حضرت عسكري را ديده است» عثمان بن سعيد العمري

و با همين عنوان اموالي از مردم گرفته، حجت و قابل كسي كه خود ادعاي نيابت كرده 
  ! مسموع و مقبول نيست؟ دانيد كه شهادت مدعي به نفع خود، آيا نمي! اعتماد است؟

امام گفته براي اينكه امام به دست ظلمه نيفتد حرام است نام او در اين خبر وكيل 
بوده و » محمد«اسم امام، اسمي منحصر به فرد نبوده بلكه به قول شما  :اوالً! برده شود

در صورتي كه مقصود  –چرا بايد تلفّظ اين اسم . هزاران نفر به اين اسم وجود داشتند
  ! حرام شود؟ –باشد هم از آن امام دوازد

مت او را نشناسند و او را نبينند و حتّي اسمش را تلفّظ نكنند، چه اامامي كه  :ثانياً
  ! اي براي مردم دارد؟ اين هم شد حجت إلهي؟ فايده

پرسيم اكنون  مي !كرده تغيب گوييد امام براي رهايي از دست ظلمه، شما مي :ثالثاً
عجل اهللا تعالی «و مردم مطيع وي بوده و شب و روز  كه ايران به دست نائبش افتاده

                                                           
است كه مجلسي در آنجا به ضعف آن تصريح  133چهارم باب حديث چهارم اين باب همان حديث  -1

 .كرده است
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 »ارواح العاملني لرتاب مقدمه الفداء«گويند و آخوندها از امام، با عبارت  مي »فرجه الرشيف
   كند؟ كنند، چرا ظهور نمي ياد مي »روحی له الفداء«يا 

ت را اگر بهانه بياوريد كه چون هنوز مردم لياقت و استعداد ظهور آن حضر :رابعاً
لياقت داشتند .... پرسيم چرا در زمان حضرت عسكري و حضرت هادي و  ندارند، مي

بگوييد مردم زمان هارون يا متوكّل  دقيقاً كه امام در ميانشان باشد اما مردم ما ندارند؟
  زمان مجلسي يا مردم زمان ما ندارند؟ چه خصوصيتي داشتند كه مردم 

گويد  ندارند از جمله در حديث هفتم مياين باب هيچ يك وضع خوبي  احاديث
پرسيم چگونه امام را  مي. امام را نزديك حجر األسود ديده است »أبو عبداهللا بن صالح«

او را ديده بود؟ اگر بگويي وي از وكالي امام بوده و يا با وكالء  مگر قبالًشناخت 
نفع خود گوييم در صورت اول سخنش جز شهادت مدعي به  ارتباط داشته است مي

دادند كه  ميامام را به مردم نشان  ءپرسيم مگر وكال نخواهد بود و در صورت دوم مي
حديث نهم  قبالً به او نشان داده باشند تا او بتواند امام را در هنگام حج شناسايي كند؟

نامند او را دوبار ديده  مي» جعفر كذّاب«كه شيعيان او را  »جعفر بن علي«گويد  مي
حديث . گويد يكي از لشكريان ظلمه او را ديده است ميديث يازدهم در ح! است

از آخر آن حذف شده  »بعدي«است كه كلمة  133دوازدهم همان حديث سوم باب 
است كه قسمتي از آن به عنوان  182حديث چهاردهم خالصة حديث دوم باب . است

  . نيز آمده است 133حديث ششم باب 

آيا اصول دين به اين سستي به  شود؟ چيزي ثابت مي آيا با ادعاي افراد مجهول،
  شود؟  مت اعالم ميا

  باب فی الّنهی عن االسم  - ۱۳۵

 شود نام پسر حضرت عسكري مالحظه مي 133باب چنانكه در حديث پنجم 
كليني در اين باب ي است كه احاديثسبب آن . ذكر شده است» م ح م د«به صورت 

  . گويند بردن نام امام داوزدهم جايز نيست مي احاديثاين . نقل كرده است



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  736
 

دين و ايمانش ناقص  ادعا شده هر كه امام زمان خود را نشناسد،افي ك 65در باب 
بوده و خدا را چنانكه بايد، عبادت نكرده و اگر بدين حال بميرد، بر كفر مرده است و 

ي مردم شناخته نشود كنند امام برا در اين باب سعي مياما . برد اي از اعمالش نمي بهره
پس مردم چگونه او را بشناسند و از او . گويند حتّي اسم او را تلفّظ نكنيد و مي
  ! مند شوند؟ بهره

را موثق  3مجهول و را  1در اين باب چهار حديث آمده است كه مجلسي حديث 
آقاي بهبودي هيچ . شمرده و دربارة حديث دوم اظهار نظر نكرده استرا صحيح  4و 

  . ز روايات اين باب را صحيح ندانسته استيك ا
است كه كليني بار ديگر در  132اولين حديث اين باب همان حديث سيزدهم باب 

حديث . 134دربارة حديث دوم نيز رجوع كنيد به مطالب باب . اينجا ذكر كرده است
كه واقفي و مخالف امام » ابن فضال«سوم در نهايت ضعف است زيرا صرف نظر از 

بر خالف شيعه به جبر  1دانيم نيز چنانكه مي »جعفر بن محمد االسدي«بوده،  ارض
ش را از ضعفايي مانند محمد بن احاديثوي . و قابل اعتماد نيستو تشبيه معتقد بوده 

نقل ... و سهل بن زياد و قاسم بن الرّبيع و موسي بن عمران النخعي و اسمايل برمكي 
اگر گفته شود كه مقصود از راوي سوم، . وي استكند و اين خود موجب طعن را مي

است كه در اين صورت نيز وي به قول نجاشي و فضائري از » جعفر بن محمد مالك«
  . ضعفاست

 !برد نميفرموده نام او را جز كافر  گويد امام صادق در حديث چهارم مي
از قبيل ( !رانداند كاف ي كه نام امام دوازدهم را ذكر كردهاحاديثگوييم پس روات  مي

 احاديثنظري به «در فصل  »شاهراه اتحاد«و پنجم و نهم كه در كتاب روايت اول 
كفر و ايمان را گوييم خداي تعالي  اضافه بر اين مي). آمده است »نص و ارزيابي آنها

   :در كتابش ذكر كرده و فرموده

                                                           
 . 332كتاب حاضر صفحه . ك. ر -1



  737                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

 ⎯tΒ uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê 

#´‰‹Ïè t/   )۱۳۶/  نساء(  
هر كه به خدا و فرشتگانش و كتب آسمانيش و فرستادگانش و روز رستاخيز كفر  «

  .»ورزد، به گمراهي دوري در افتاده است
نام او از اصول دين است كه با عدم ذكر آن و يا ذكر آن كسي  آيا امام و يا ذكر

  آيا بيان كفر و ايمان بر عهدة خداي تعالي است يا راويان كليني؟  !فر شود؟كا

  ةباب نادر فی حال الغیب - ۱۳۶

 3ضعيف و حديث  2و  1اين باب مشتمل است بر سه حديث كه به قول مجلسي 
   !اين باب را صحيح ندانسته است احاديثآقاي بهبودي نيز هيچ يك از . مجهول است

نگرند  ميعجاب ابر صدر آن باشد به ديدة  »قال االمام«ا كه عوام هر سخن سستي ر
علمايي از قبيل مجلسي نيز . كنند اين سخنان مملو است از علم و اسرار و خيال مي

به هر صورت توجيه كنند و از آن كوشند هر چه را كه به أئمه نسبت داده شده  مي
كه در  –كه به اينگونه سخنان  دفاع كنند و آن را در نظر مردم بيارايند و آن اندازه

دهند به كالم خدا آنقدر اهميت  بها مي –انتسابشان به بزرگان دين ترديد جدي هست 
  . كنند اند و در كالم مبارك پروردگار اين اندازه تأمل و تدقيق و تفكّر نمي نداده

 بايد گفت اگر اسالم دين همة مردم جهان و خواهان هدايت همگان است طبعاً
گويد و خداي تعالي كه از هر ناطقي عالمتر و در  مي خنان خود را سهل و آسانس

تواند حتّي مطالب عميق و دقيق را به نحوي مستقيم  ساده سخن گفتن تواناتر است مي
خدا در قرآن مكرر  .»و ما ذلک علی اهللا بعزيز«م و قابل استفاده تبيين فرمايد و نامبه
، 32، 22، 17/ القمر (» را آسان ساختيم و هر آينه قرآن »و لقد يرسنا القرآن« :فرموده

اند همه  كه از قول امام در كتب آورده ها بنابراين اين اقوال پيچيده و مبهم گويي. )40
  . برخالف روش قرآن است
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خواهد بگويد در زمان غيبت تكليف  در اين باب و باب بعدي بنگريد كه مي
گويد نزديكترين  در حديث اول مي. اند ط بافتهچيست ولي روات كليني مطالبي نامربو

. اند كه حجت خدا از ميانشان مفقود شده باشد و مكانش را ندانند بندگان به خدا آنان
نكه قرآن آپس . يعني كسي كه به حجت دسترسي نداشته باشد، بهترين بندگان است

اين هم شد به خدا  شما را! داند و آن را گم نكرده بهترين بندگان نيست؟ را حجت مي
حجت اگر الهي است قطعاً رسا و روشن و معين است و إالّ حجت گم !! حديث؟

  . حجت نيست و براي أمت سودي ندارد شدة مجهول المكان اصالً
ولو  –گويند صرف اعتقاد به وجود حجت  البته خرافيون از قبيل مجلسي مي

مانند  رود، دين به شمار ميركان ا خود فضيلتي است و از –ناشناس و در پردة غيب 
بودند ليكن   بودند ولي آن حضرت را نديده اشخاص كه در زمان رسول خدا

ايمان و اركان دين را كتاب خدا بايد بگويد نه  اصول :أوالً. را قبول داشتند حقّانيتش
ر مورد روات معلوم الحال كليني، چنانكه ايمان به نبوت پيامبر را قرآن فرموده اما د

پس قياس شما قياس مع . امام ناشناس مجهول المكان قرآن كريم هيچ نفرموده است
را نديده بودند ولي او را صادق  خدا كساني كه رسول :ثانياً. استالفارق 

را داشتند و همين موضوع بر دانستند، امكان كسب اطّالع از تعاليم و اقوال و افعال  مي
در صورتي مفيد بود كه  اكرم زيرا اعتقاد به رسول  ايشان مفيد و ماية هدايت بود

درصدد كسب اطالع از تعاليم او بر آيند  باعث شود به منظور اقتداء به آن حضرت،
 يعني صرف باور داشتن به وجود وي بدون مجاهدت براي استفاده از تعاليم او،

اعتمادي در  ا هيچ قول و فعل مستند و قابلماما از امام دوازدهم ش. فضيلت نبود
وي  به دست نيست و اگر مردمي كه به وجود امام قائم اعتقاد دارند در صدد اقتداء

گيرم كه صرف اعتقاد به  :ثالثاً. گونه دسترسي به اقوال و آراء او ندارند باشند، هيچ
و استفاده از اند  وجود نبي و حقّانيت او براي قليلي از بندگان خدا كه عذري داشته

كثريت امفيد باشد اما اين مسأله در مورد  برايشان ناممكن بود، اكرم ول تعاليم رس
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مت امكان استفاده از اليكن در مورد امام قائم شما، تمام  ،تمت صادق نيساقاطع 
  . تعاليم او را ندارند و امام است كه از خود چيزي باقي ننهاده است

خدا در نبود حجت به شك ياء گويد اگر خدا بداند كه اول ث مييدر آخر همين حد
يعني اگر مثالً هزار ! سازد يك چشم به هم زدن حجت خود را غائب نمي افتند، مي

خواهند از مقرّبين خدا باشند،  شيعيان اگر ميحجت غائب است سال ديگر بگويند 
گويد زيرا مسلّم است اگر  خدا چنين نمي قطعاً :بايد گفت !دچار شك شوندنبايد 

صحيح و  احاديثاي به او نيست و در  ت به حجتي كه در قرآن هيچ اشارهكسي نسب
 134در باب چنانكه  –بلكه در تاريخ  ر نيز اسمي از پسر حضرت عسكري نيامده،بمعت

او هم ... دالئلي بر خالف آن آمده است، و پدران و اجداد و اجداد اجداد و  –گفتيم 
مگر آنكه بگوييم عقال عقلش شك كرد  شك نكند بايد در صحت اند، وي را نديده

 ،دا، چون مانند خودشان عقل ندارندولي به نظر روات كليني دوستان خكنند  شك مي
  ! كنند شك نمي

گويد عبادت در  در ابتداي حديث مي. در حديث دوم نيز ضد و نقيض گفته است
ت از عبادت در خوف و تقيه بودن امام بهتر اسدولت باطل و آشكار نبودن و در حال 

پرسد پس بايد عبادت ما در اين  راوي ميدر نتيجه . امامدولت حقّ و آشكار بودن 
روزگار كه قدرت در دست دولت حق نيست و امام مبسوط اليد نيست افضل باشد از 

ما امام از گفتار او امخالف سخن امام نيست با اينكه سخن او  !عبادت در دولت حق
دوست نداري كه خدا حقّ و عدل را در بالد  ياسبحان اهللا آ :دفرماي تعجب كرده و مي

هر يك از شما  :فرمايد سپس بار ديگر در آخر حديث خطاب به راوي ميظاهر سازد؟ 
به نظر ما  !به اين حال بميرد نزد خدا افضل است از بسياري از شهداي بدر و احد

بدر و احد كه از مهاجرين و  فرمايد زيرا از شهداي آن امام همام چنين سخن نمي قطعاً
اند در قرآن كريم و  اند و اسالم را در زمان غربت عزّت بخشيده سابقين در ايمان بوده

ضعيف ذكري  احاديثاز روات كليني جز در معتبر تمجيد شده است اما  احاديث
است بهتر از اين انتظار » عمار ساباطي«البتّه از راوي اين حديث كه . نشده است
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نيز از علم و » عبداهللا أفطح«وي فطحي بود و امام او ). 527صفحة . ك. ر(ود ر نمي

  . فقاهت بهرة چنداني نداشت تا چه رسد به عمار
كه  مير المؤمنينا اصحابدر حديث سوم، سهل بن زياد كذّاب از قول يكي از 

 نسبت داده او معلوم است و نه حال او، سخنان مبهمي را به حضرت علي نه اسم
كه آن حضرت مطالبي در وصف اشخاض بيان فرموده كه مصداق را معلوم نكرده و از 

تواند آن كلمات را در حقّ خود تعبير كند و براي خود  كسي نام نبرده و هر كس مي
هايي از اين  بخش. رود حديثي بهتر از اين انتظار نمي» سهل«البته از  !دكّاني باز كند

  . ر حديث سيزدهم آورده استحديث را كليني در باب بعدي د

   ةباب فی الغیب - ۱۳۷

و  22و  12و  11و  9و  1در اين باب سي و يك روايت آمده كه مجلسي حديث 
را مجهول و حديث  23و  21و  13 7و  5و  3و  2را مجهول يا ضعيف و حديث  26
 10و  4را ضعيف يا موثق و  16را ضعيف و حديث  31و  30و  29و  20و  14و  6

را موثّق و  19را موثّق همطراز صحيح و حديث  18را موثّق حسن و  8حسن و را 
را  27و  17و  15را مرسل همراز صحيح و حديث  25را مرسل و  28و  24حديث 

  . را صحيح دانسته است 19و  10و  8آقاي بهبودي فقط حديث . صحيح شمرده است
حسن بن «ت كرده از وي رواي. جعفر بن محمد الكوفّي از ضعفاست -1حديث  *

 بوده و نسبت به حضرت هادي» واقفيه«كه طرفدار سرسخت » محمد بن الصيرفي
كرده از چنين كسي روايت . جسارت ورزيده و حضرتش را ساحر خوانده است

كه مهمل » يمان التمار«اين مجهول روايت كرده از . كه مجهول است »صالح بن خالد«
ز يك واقفي يك دشمن حضرت رضا و فرزندانش يعني مجهولي روايت كرده ا. است

آيا  !!خير روايت كرده از مجهولي كه از قول فرد مهملي سخني گفته استابوده و فرد 
  ! اين هم شد مدرك؟
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به برادرش فرموده صاحب اين  مدعي است كه حضرت كاظم -2حديث  *
ا قبول كنيد مر غيبتي دارد كه عقل و درك شما كوچكتر است از آنكه چنين امري را

اگر سيد جليل القدري مانند علي بن  !!ليكن اگر زنده بمانيد آن را درك خواهيد كرد
چه توقّعي از ديگران است؟ خدا چيزي را كه مردم درك  آن را درك نكند،جعفر 

  . نكنند از ايشان نخواسته است
رش دانست كه بردا مي دانست قطعاً غيب مي عالوه بر اين اگر موسي بن جعفر

فرمود اگر زنده  كند و زنده نخواهد ماند و نمي نسل پنجم از فرزندان او را درك نمي
نيز مشهود است كه گويا حضرات صادقين  23و  22و  5اين اشكال در حديث . بماني

اند اگر  اند كه مخاطبشان تا زمان امام قائم زنده نخواهد ماند لذا فرموده دانسته نمي )ع(
   .الخ... دي در آن زمان زنده بو

 »محمد باقر«و هر دو . سند هر دو حديث بسيار ضعيف است -11و  3حديث  *
 كه از ضعفا است ادعا كرده كه امام صادق »لضّمف«. اند آنها را صحيح ندانسته

شما غائب ار گهايي از روز مسائل را آشكار نكنيد و بدانيد كه امامتان سالفرموده اين 
شود كه هيچ يك از ديگري  پرچم مشابه يكديگر افراشته ميدوازده شود تا اينكه  مي

كه غائب نشده بود و در زمان او كه دوازده پرچم مشابه » مفضّل« !!قابل تمييز نيست
و حتي فرزندان و دانست در زمان مفضّل  امام هم كه خود مي. شده بودنهم افراشته 

فرمود كه نگران  ميا گوشزد راين مسأله نوادگانش اين واقعه رخ نخواهد داد و قطعاً 
دروغ و جعلي است به نظر مان اين حديث . نباش، اين وقايع مربوط به زمان تو نيست

گويد دوازده  مشكل ديگر آن است كه از يك سو مي. مفضّل ناموجه استو گرية 
شود و حقّ از باطل آشكار نيست و از سوي ديگر  پرچم مشابه يكديگر برافراشته مي

جاعل حديث آيا فهميده كه چه به  واقعاً !تر است از اين آفتاب روشنما  امرگويد  مي
را به انواع تمثيالت و  اخبارمثال مجلسي اينگونه  !استگر چه ممكن  هم بافته است؟

  ! احتماالت توجيه كنند
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حضرت به  امرفرموده صاحب اين  در اين حديث امام صادق -4حديث  *
 ه اين شباهت را منكر شود خوك خوانده وسپس امتي ك. شباهت دارد يوسف

أمتي كه غيبت حجت را انكار كند لعن كرده و فرموده چه اشكالي دارد كه خدا 
 گوييم حضرت يوسف مي. حجتش را مانند حضرت يوسف مدتي غائب سازد

از سراسر عالم مدتي از فلسطين و كنعان غيبت كرد ولي در مصر حاضر بود، نه آن كه 
  . ده و با همة مردم قطع رابطه كرده باشدغيبت نمو

 كند در حالي كه وقتي جدش رسول خدا قبله را لعن مي اهلچرا امام ديگر آنكه 
بعضي  را زدند و دندان مباركش را شكستد و آهن زره به پيشاني مباركش فرو رفت،

اناً و إنّ « :در جواب فرمود مشركين را لعن كن،به او گفتند  ام بعثت رمحه إنّی مل أبعث لعّ
ام جز اين نيست كه براي رحمت بر  همانا من لعن كننده مبعوث نشده » للعاملني

  . سپس دعا كرد كه خدا ايشان را هدايت فرمايد »ام جهانيان برانگيخته شده
احمد بن «افراد مجهول و يا يكي از دشمنان أئمه، به نام  -29و  5حديث  *
ديگر . شود امام معلوم نكرده نوادة چندمش غائب مي مثالً. اند مطالبي مبهم گفته 1»هالل

دانسته كه زراره  است نمي» عالم بما كان و ما يكون«آنكه گويا امام كه به قول شما 
سوم آنكه امام كه . »اگر به آن زمان رسيدي« :فرمود و إالّ نميامام غائب را نخواهد ديد 

ه و نامشان را نبرده و يا چرا نام جواني از آينده داشته چرا آل بني فالن گفت اخبارقصد 
آيا جز اين است كه جاعل  را كه قبل از قيام قائم كشته خواهد شد ذكر نفرموده است؟

  . خود را خالص كرده است» فالن«با كلمة  دانسته چه بگويد، حديث چون نمي
شود، جناب محمد نفس  اند كه منظور از جواني كه كشته مي برخي احتمال داده

بكشند مهلت داده گويد اگر آن جوان را  باشد، ليكن روايت مي –رحمه اهللا  –زّكيه ال
را  –اهللا عليه رحمه  –بينيم كه آن بزرگوار  اما مي. شوند و بايد در انتظار فرج بود نمي

شهيد كردند و بيش از هزار سال است كه فرجي حاصل نشده و امام قائم هنوز ظهور 
  !! نكرده است

                                                           
 . 428صفحه . ك. ر. وي در كتاب حاضر معرفي شده است -1
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گوييم به هيچ وجه بلكه روات  ما مي پريشان گويي را امام گفته است؟آيا اين 
 اخباراز اينگونه چرا بايد كليني كتابش مملو . اند و يا دشمنان دوست نما گفته اهلج
اند و موجب  هاي خرافي است كه به دين اضافه كرده همين پيرايهنه باشد؟ اهالج

نيم خدا اسالم را از شرّ خرافات و اند بايد دعا ك بدبيني عقال به اصل دين شده
  . خرافيون نجات عطا فرمايد

 شگويد غيبت امام غائب ش مي مير المؤمنينااز قول  در اين خبر -7حديث  *
 سال از صدو دواكنون قريب هزار  :والًاگوييم  مي! روز يا شش ماه يا شش سال است

ست و كذب اين خبر غيبت امام غائب گذشته و هيچ خبري از ظهور امام نيزمان 
  . روشن شده است

گويند غيبت كرده و اين مدت نه  كسي كه شش روز ديده نشود عرفاً نمي :ثانياً
اغلب مؤمنان نيز در . ي مهم ذكر شودامرچنان است كه در نصوص ديني به عنوان 

سرپرستي  شش روز دچار شك و ترديد و يا گمراهي و هرج و مرج و عواقب بي
و  سال تحت سرپرستي و ارشاد پيامبر 250صاً كساني كه حدود شوند، خصو نمي

شوند  اند، در عرض شش روز نبود اما و رهبر دچار مشكل قابل توجهي نمي أئمه بوده
و نيازي نيست كه حديثي صادر شود و به آنها هشدار دهد مراقب باشيد كه ممكن 

  ! است امامتان شش روز قابل دسترسي نباشد
در آخر  نبوده زيرا احتياطاًدانسته چه ببافد، اما نگران  ل خبر نميپيداست كه جاع

 تا اگر كذب كالمش آشكار شد، ،»است..... ها و  خدا را بداها و اراده«حديث افزوده 
براي چنين مواردي مطرح شده  »بدا« نظرية اصالً !!حاصل شده است» بدا«بگويد 
   !است
رموده ما چونان ستارگان آسمانيم كه هر امام از خود تمجيد كرده و ف - 8حديث  *
تا زماني كه خدا ستارة شما را . اي ديگر ظاهر شود ستاره اي غائب شود، ستارهگاه 

 !غائب سازد و چون بار ديگر ستارة شما طلوع كرد، خداي را سپاس و ستايش كنيد
اگر كنيم حتي  خداي را حمد مي ظاهر شد قطعاًگاه امام سمعا و طاعه هر :گوييم مي
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امامي كه هيچ گاه غيبت (كنيم كه قرآن كريم  ظاهر نشود نيز خداي را حمد مي
را در ميان ما نهاده است و اكنون كه قريب هزار و دويست سال است  )*كند نمي
  !كنيم اي طلوع نكرده نيز خداوند حميد را حمد مي ستاره
نهم امام و همچنين در خبر پنجم و بيست و در اين دو خبر  - 18و  9حديث  *
. گوييم اين دليل باطل است مي! علّت غيبت امام را بيم از قتل دانسته است صادق

زيرا اگر بيم از قتل علّت غيبت باشد بايد هيچ وقت ظاهر نشود زيرا هميشه عدوات و 
افراد حقّ ستيز نيز هستند، چنانكه خدا در سورة مباركة در بشر هست و همواره كينه 

بغض و عداوت در ميان يهود و نصاري باقي  فرموده تا قيامت، )64و  14آيات (مائده 
هر كس مقامي  دشمن در كمين او هست اصوالً. هر وقت امام ظاهر شود. خواهد بود

عالوه بر اين اگر جايز باشد . هست، پس امام بايد هيچگاه ظهور نكند ودارد بيم قتل ا
انبياء و ساير ائمه غائب نشدند؟ از بيم قتل غائب شود پس چرا پس چرا مت اكه رهبر 

آيا اين هم شد  !غائب نشد –عليه االف التّحيه و الثّناء  –چرا حضرت سيد الشّهداء 
  ! اين هم شد حديث؟ امام؟ اين هم شد مذهب؟

علي بن «و ) 156ص ( ي شدمعرّف كه قبالً »ابن ابي عمير« -15و  10حديث  *
به نظر ما اين سخن درست است و . نكار نكنيداند غيبت امام را ا حمق گفتها »الحكم

اثبات  فرزند داشتن حضرت عسكري صالًانيازي به انكار غيبت امام نيست زيرا 
. 1امام دوازدهم نيست ترو نيازي به انكار غيب نشده و جداً محلّ ترديد است، از اين

  . وجود او را اثبات كندبلكه مدعي است بايد نخست 
حمق كه مدعي است ا »هشام بن سالم«كذّاب از » ن زيادسهل ب« -13حديث  *

قرآن داراي هفده هزار آيه بوده است از قول فرد ناشناسي اقوالي كلّي و مبهم را به 
اند كه امام نام كسي را نبرده و هر كسي مدعي امامت  نسبت داده حضرت علي

بايد گفت . ه استكرده و خود را مصداق آن دانستخود تطبيق  آن جمالت را بر شده،

                                                           
 . 340و  339درباره امام بودن قرآن رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  - *
 . »تحقيق علمي در احاديث مهدي«رجوع كنيد به كتاب  -1
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چنانكه گفتيم . اصول و فروع اسالم قرار دادتوان مدرك  را نمياين مبهم گويي 
  . به عنوان حديث سوم آورده است 136هايي از اين حديث را كليني در باب  قسمت

مذكور  احاديثاند  آيات قرآن بازي كردهدر چهار حديث اين باب، روات كليني با 
  . 30، 23، 22، 14اند از حديث  عبارت
كه  »ملك«سورة  30كذّاب با آية  »بن زيادسهل «در اين حديث،  -14حديث  *
امام «در آية مذكور » ماء معين«گويد منظور از  اي مكّي است بازي كرده و مي سوره
شود كه در اين سوره  مراجعه كنيم مالحظه مي» ملك«اگر به سورة  !!است؟» جديد

نظيري بر پا شده  جهان حاضر با حسابگري و انتظام بي خداي متعال پس از بيان اينكه
خطاب به كفّار و  هاي پروردگار، منت ها و اظهار قدرت بي است، در مقام بيان نعمت

   :فرمايد مشركين مي
 ö≅ è% uθ èδ ü“Ï% ©!$# ö/ä.r't±Σ r& Ÿ≅ yè y_uρ â/ä3s9 yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   

  )۲۳/  ملک(  
ها و دلها  بگو او همان است كه شما را آفريد و برايتان گوش و چشم) مبراي پيا( «

  .»....آفريد 
   :فرمايد و در آية بعدي مي

 ö≅ è% uθ èδ “Ï% ©!$# öΝä.r&u‘ sŒ ’Îû ÇÚö‘ F{$#   )۲۴/  لکامل(  
  .»بگو اوست كه شما را در زمين آفريد )اي پيامبر(«

   :فرمايد يخطاب به كفّار و مشركين م 30تا اينكه در آية 
 ö≅ è% ÷Λä⎢ ÷ƒ u™u‘ r& ÷βÎ) yx t6 ô¹r& ö/ä.äτ !$ tΒ #Y‘ öθ xî ⎯yϑ sù /ä3‹Ï?ù'tƒ &™!$ yϑ Î/ ¤⎦⎫Ïè ¨Β    )۳۰/  امللک(  
آب شما در زمين فرو رود پس چه كسي بگو مرا پاسخ دهيد كه اگر ) اي پيامبر( «
  .»آورد؟ براي شما آب روان مي ]جز خدا[

در آن زمان سخني از امام و غيبت او در  مكي است و »ملك«چنانكه گفتيم سورة 
بحثي نداشت تا آيه بفرمايد چه كسي براي  ميان نبود و كسي در اين مورد با پيامبر

  آورد؟  شما امام جديد مي
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گويد مربوط به امام  سورة تكوير مي 16و  15دربارة آية  -23و  22حديث  *
   !شود مي غائب است كه پس از غيبت مانند شهاب در آسمان فروزان

   :آيات مذكور چنين است
 Iξ sù ãΝÅ¡ø% é& Ä§̈Ζèƒø: $$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘#uθ pgø: $# Ä§̈Ψ ä3ø9$#   )۱۶-۱۵/  تکویر(  
هاي  پس سوگند به ستارگان بازگردنده و غروب كننده و روندگان به برج «

  .»فروزنده
ة دربار سورة تكوير دربارة قيامت است و اينكه پيامبر: دانيم اوال ً چنانكه مي

را از فرشتة وحي گرفته و تحت تأثير شيطان  اخبارو اين گويد  قيامت راست مي
است و هيچ ارتباطي به  »معاد«ديگر سورة مذكور مربوط به اصل به عبارت . نيست

  . امام و امامت ندارد
رساند كه منظوراز آيه  به لفظ جمع است و همين مي »جوار الكنس«و  »خنس« :اًنيثا

ت در حالي كه امام غائب مفرد استنيس يك فرد خاص .  
مربوط  –ضر و غائب اعم از حا –به امام  اين آيات در مكّه نازل شده و اصالً :ثالثاً
  ! نيست
كه همگي  –اي كذّاب  عده. سند اين حديث در نهايت ضعف است -30حديث  *

 8ة از آي فرموده منظور كه امام صادقاند  ادعا كرده –اند  در اين كتاب معرّفي شده
اي در قلب امام  آن است كه هنگامي كه در شيپور دميده شود خدا نكته »مدثر«سورة 

   :آوريم آية شريفه را در اينجا مي !!كند خدا امام ظهور مي امرو آنگاه به گذارد  مي
 #sŒÎ* sù tÉ)çΡ ’Îû Í‘θè%$ ¨Ζ9$# ∩∇∪ y7 Ï9≡x‹sù 7‹Í×tΒ öθ tƒ îΠöθ tƒ îÅ¡tã ∩®∪ ’n?tã t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# çö xî 

9Å¡o„ ∩⊇⊃∪   )۱۰-۹- ۸/  املدثر(  
پس چون درصور دميده شود، آن روز روزي است دشوار كه بر كافران آسان  «

  .»نيست
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دربارة قيامت است و ربطي  :مكّي است، ثانياً گوييم اين سوره اوالً طبق معمول مي
گويند ارتباط آيه با  كذّابين مياگر معناي آيه چنان باشد كه  :ثالثاً. به امام و امامت ندارد

  . رود آيات قبل و بعد از بين مي
ي بود كه در آن با آيات قرآن بازي كرده بودند اكنون احاديثچهار حديث فوق 

   :137باب  احاديث پردازيم به بقية مي
گويد  مي 16در حديث ) 121ص (كه با او آشناييم  »وشاء« -17و  16حديث  *

 !وحشت و دلتنگي نيست ]كه همراه او هستند[د و البتّه با سي نفر ناچار امام غيبتي دار
شيعه است زيرا با وجود اين حديث بايد براي طول عمر اين حديث به ضرر متكلّمين 
هستندبلكه از افراد عادي نفر از آنها امام نبوده  29قلّ اسي نفر دليل بتراشند كه حد!! 

قيام امام غائب جنگي ميان دو مسجد در گويد كه قبل از  مي 17در حديث  »وشّاء«
، سال 23و  22گوييم چرا امام در حديث  مي! را نگفته استگيرد اما نام دو مسجد  مي

  ! كند؟ گويي مي كند ولي در اين حديث مبهم بيان مي را دقيقاًغيبت 

گويد  مي) 138ص (ايم  با او آشنا شده كه قبالً »بن عمارسحاق ا« -19حديث  *
دانند و در  غيبت دارد كه در غيبت اول فقط شيعيان مخصوص مكان او را مي م دواام

پرسيم فرق شيعيان مخصوص با دوستان  مي !!فقط دوستان مخصوص او غيبت دوم
   !مخصوص چيست؟

گويند امام در جواب اين سؤال كه مدعي  اي كذّاب مي عده - 20حديث  *
مسائلي بپرسيد كه او مثل يك امام جواب از او  :فرموده مهدويت را چگونه بشناسيم؟

گويد يا نه و  بدانند كه درست ميمردم از كجا  هم شد ارشاد سائل؟اين  !!آنها را بدهد
زيرا اگر سؤاالت معمولي بپرسند كه  مانند جواب امام است يا خير؟آيا جوابش 

توانند جواب درست بدهند و اين دليل امامت و مهدويت  علماي ديگر هم مي
و اگر سؤاالت عجيب و غريب بپرسند و او جواب بدهد مردم از كجا بدانند شود  مين

اگر مقصود شما آن است كه به ! خود پاسخي بافته است؟درست جواب داده يا از نزد 
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مسائل غيبي جواب دهد و علم غيب داشته باشد كه اين موضوع نيز مخالف قرآن 
  ! از غيب خبر دهد؟د توان نمي شود، است و كسي كه به وي وحي نمي

پس از دوران فترت و نبود  اكرمپيامبر گويد همچنانكه  مي -21حديث  *
فترت ائمه ظهور امام غائب نيز پس از دوران  )19/ المائده (پيامبران مبعوث شد 

پذيريم ليكن شما كه مدعي  گوييم اشكالي ندارد ما اين حديث را مي مي !كند مي
ماند چگونه در اين حديث براي أئمه  خالي نمي) بر يا امامپيام(هستيد زمين از حجت 
  ! ايد؟ دوران فترت قائل شده

توان گفت منظور عدم ظهور امام است، زيرا اين ادعا من عندي و ناموجه  طبعاً نمي
امام فترت أئمه را همسان فترت انبياء دانسته و فترت . و بر خالف ظاهر كالم است

بديهي است كه منظور از فترت رسل نه . نيستعدم ظهور انبياء  انبياء قطعاً به معناي
انبيائي  و پس از حضرت عيسي اكرم   بدان معني است كه قبل از رسول 

زمين از حجت خالي «گوييم اين قول كه  به همين دليل مي. اند اند ولي ظاهر نبوده بوده
  ). فتأمل(ادعايي بالدليل است  ،»ماند نمي

اعتبار است كه معناي واضحي ندارد و شارحين  حديثي مرسل و بي -24حديث  *
كه دليلي براي ترجيح يكي  اند طبق معمول برايش وجوهي بافتهكافي از جمله مجلسي 

  !اند در واقع شارحين حيران. بر ديگري در دست نيست
مقايسه كند به  احاديثرا با اين قبيل  معتبر رسول خدا احاديثاگر كسي 
  . يابد كه سبك و اسلوب كالم آن حضرت شباهتي به كالم كذّابين ندارد يوضوح در م

اند كه امام  اي مجهول از قول امام رضا و امام باقر گفته عده -26و  25حديث  *
كسي كه والدتش بر مردم معلوم غائب كسي است كه والدتش بر مردم معلوم نباشد؟ 

   !ه ممكن است حجت بر آنها باشد؟د چگوننباشد و مردم به وجودش علم نداشته باشن
أحمق كه حاوي مطلب مهمي » هشام بن سالم«مروي است از  -27حديث  *
  . نيست
  . مرسل است و حاوي مطلب مهمي نيست -28حديث  *
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ادعا كرده هر گاه خدا  حديثي ضعيف است كه از قول امام باقر -31حديث  *
گوييم چرا پروردگار زمان حضرت  مي! دبر بندگانش خشم گيرد ما را از آنها دور ساز

  ! بر خلق خشم نگرفت سيد الشّهداء

  ةباب ما یفصل به بین دعوی احملّق و املبطل فی أمر االمام - ۱۳۸

اين باب به راستي چنان افتضاح است كه نيازي به بررسي سند آنها نيست  احاديث
زيز كه مصروف چنين بارد و دريغ از عمر ع اين باب مي اخباراز سر و روي و كذب 

ها را  منحرف براي فريب عوام اين قصهدشمنان اسالم و مردم قطعاً ! هايي شود قصه
آوري آنها عرض خود برده و آتش بيار معركة تفرقه  اند و متأسفانه كليني با جمع بافته

اين  احاديث رو به منظور اجتناب از تضييع وقت خوانندگان، از اين! شده استافكني 
  . كنيم كنيم بلكه به اشارتي بسنده مي را يك به يك بررسي نميباب 

خبر آمده كه مجلسي سند اول حديث نخست را مجهول و سند  19در اين باب 
را  19و  18و  17و  14و  12و  11و  6و  4و  2دوم آن را ضعيف دانسته و حديث 

جهول يا را م 9و  7را مجهول و حديث  16و  15و  10و  8و  3ضعيف و حديث 
آقاي بهبودي جز حديث . را موثّق شمرده است 13را صحيح و  5حديث ضعيف و 

  . را صحيح ندانسته است 13و  10
گر چه طلحه . در خبر اول به طلحه و زبير تهمت زده و در آتش تفرقه دميده است

نفرين نكرد را  كه سپاه معاويه مخافت كردند ولي علي با علي مو زبير
به اسالم  مكه، بر خالف معاويه نفتركه قبل از  –است آن دو را چگونه ممكن 

پيش از درگيري دو سپاه، به  در حالي كه زبير نفرين كند، –ند خدماتي نيز كرده ا
نجنگيد و خارج  نيز با علي كناره گرفت و طلحه اشتباه خود پي برد و از جنگ

روات فريبكار كليني ) شودبه كتب معتبر تاريخ مراجعه . (از عرصة جنگ كشته شد
را ذكر نموده و از بيان بقية ماجرا خودداري  فقط مخالفت طلحه و زبير با علي

   !اند كرده
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افترا بسته كه آن حضرت به كسي كه تو را امير  در خبر دوم به امير المؤمنين
  !! مادرت به عزايت بنشيند :المؤمنين خطاب نكرده بود، دوبار فرمود

علي بن محمد بن «كه راوي مشترك هر سه و چهارم و پانزدهم در خبر سوم 
در جواب زني كه از او اند كه أمير المؤمنين  حك ساختهضاي م است قصه »ابراهيم

فرموده امام  به جاي استناد به حديث غدير، پرسيد دليل بر امام چيست؟ علي
اي برداشت و  زهسپس سنگري واجب االطاعه كسي است كه بتواند سنگ را مهر كند؟

مدتي بعد زن سنگريزة مذكور را به حضرت حسن داد و . آن را مهر كرد و به زن داد
حضرت سجاد داد، حضرت سجاد عالوه بر مهر سپس به امام حسين داد و سپس به 

سال داشت دوباره  113اي كرد و زن كه در آن زمان  كردن سنگريزه، به زن اشاره
به به امام باقر و بعد از او به امام صادق و پس از او سپس سنگريزه را ! جوان شد

سنگ را برايش مهر داد و آنها همگي،  حضرت كاظم و سپس به حضرت رضا
  حال شما محاسبه كنيد كه اين زن چند سال عمر كرده است؟ ! !!كردند

مهر  در دو حديث نخست أئمه هر يك موضعي از سنگي را كه حضرت علي
اما سجاد و سپس أئمه تا زمان  ند، اما در حديث پانزدهم پيامبركرده بود، مهر كرد
 !اند اي گرفته و ابتداء آن را چون آرد نرم كرده و سپس مهر كرده هر يك سنگريزه

بلكه مهر كردن سنگ، از  پيامبر سنگ را مهر نكرده عالوه بر اين در دو حديث قبلي،
و  »حبابه و البيه«ر حديث سوم ديگر آنكه نام زن د! آغاز شده است حضرت علي

  !! است »أم أسلم«و در حديث پانزدهم  »أم غانم«در حديث چهارم 
گفته است بني اسرائيل و مردمي كه  در حديث سوم از قول حضرت علي

از (فلس  دادند به صورت ماهي بي تراشيدند و سبيل خود را تاب مي ريش خود را مي
   !!اند مسخ شده و به دريا رفته ...)ي و قبيل جرّي و زمار و مار ماه
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اين كالم مشعشع كه شايسته است به عنوان كشف بزرگ علمي كليني و مشايخش، 
ده مز آيشناسي اروپا و آمريكا تدريس شود، در حديث ششم ن هاي زيست در دانشگاه

   1!!است
به سخن در آمد و شهادت داد كه حضرت  »حجر األسود« :گويد مي -5حديث  *
اد چرا اين معجزه را در حضور  مي! اد امام واجب اإلطاعه استسجگوييم امام سج

عموم مردم اظهار نكرد و از اين معجزه جز روات معلوم الحال كليني كسي با خبر 
آيا امام با علني نكردن اين معجزه به مردمي كه او را به عنوان امام واجب  نشده است؟
 »شاهراه اتّحاد«در كتاب  »قلمداران«جناب  است؟شناختند، ظلم نكرده  اإلطاعه نمي

دربارة اين حديث مطالب مفيدي نگاشته است كه مطالعة  )، بند سوم به بعد238ص (
توان  شويم چنانكه از آثار معتبر مي فقط در اينجا يادآور مي. كنيم آن را توصيه مي

منصوصيت الهي آن اي به  هيچ اشارهدريافت از حضرت سيد الشهداء سالم اهللا عليه 
بزرگوار در دست نيست و آن حضرت نه خود را و نه فرزندش حضرت سجاد را به 

اي  عنوان امام منصوب و منصوص من عنداهللا معرّفي نفرموده است بلكه در نامه
نوشته  –كه او را براي تصدي امامت مسلمين دعوت كرده بودند  –خطاب به كوفيان 

, احلابس نفسه  القائم بالقسط,  احلاكم بالكتاب,إالّ فلعمری ما اإلمام « :است ائن بدين احلقّ الدّ
به جان خودم سوگند امام نيست مگر كسي كه به كتاب خدا  » و الّسالم ,علی ذات اهللا

معتقد و مقيد بوده و خود را وقف رضاي خدا دين حقّّ  هحكم و به علت قيام كند و ب
ادعاي امامت نكرد و خود را امام هيچگاه  حضرت سجاد نيز 2»كرده باشد، و السالم

من عند اهللا نخواند لذا دكّانداران تفرقه فروش ناگزير شدند براي فريب عوام منصوب 
  . هايي از قبيل روايت پنجم اين باب و نظاير آن را جعل كنند قصه

                                                           
كه افتخار جهان اسالم است، دشمني با آن بزرگوار  ايا نسبت دادن اين اقوال به حضرت علي -1

ص . ك. ر(نيست؟ آيا كليني كه اين اباطيل را به آن حضرت نسبت داده، دوستدار وي بوده است؟ 
864 .( 

 . 39ص  2االرشاد، شيخ مفيد ج  -2
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شاهراه اتحاد (فرموده است  :»قلمداران«حديث هفتم چنانكه برادر فاضل ما مرحوم 
عالوه بر كافي در خرائج راوندي و رجال كشّي و بصائر الدرجات صفّار و  )250ص 

، امام پس أئمه اصحابكه خواص رساند  اثبات الوصيه مسعودي نيز آمده است و مي
شناختند و نص بر امامت امام پس از وي، نه تنها بر  را نمي صادق تاز حضر

در اين حديث امام كاظم . ه بودحضرت صادق نرسيد اصحاب مردم بلكه به خواص
ما أقول  ال,« :فرمايد مي فدايت شوم آيا تو همان امامي؟ :پرسد كه ميدر پاسخ سائل 

تواند تقيه را بهانه كرد  پر واضح است كه نمي. »گويم نه، من اين سخن را نمي » ذلک
» نعمان محمد بن«و  »هشام بن سالم«امام، يعني  پدر اصحابزيرا پرسندگان دو تن از 

شناخت و بارها آنها را با  اند و حضرت كاظم آنها را مي معروف به مؤمن الطّاق بوده
و حضرت رضا به سائل اما در حديث هشتم و نهم حضرت كاظم . پدرش ديده بود

 !كنند و حتّي معجزه مي »)كه به دنبالش بودي( امامم نمن هما »أنا هو « :گويند مي
رساند و سپس به  كند و درخت خود را به امام مي ميحضرت كاظم درختي را احضار 

در اهميت اين معجزه همين بس كه سائل ديگر سخن  !!گردد جاي قبلي خود باز مي
حضرت در آيد كسي را از اين واقعه با خبر  در شمار مبلّغين آننگفت و به جاي آنكه 

بر [اوريد تا با آن اي بي به امام عرض كرده بود كه معجزه در حالي كه قبالً! نساخت
  . اند كه دروغگو كم حافظه است راست گفته !استدالل كنم ]امامت

   !!امام رضا نيز عصايش به سخن در آمد و به امامت وي شهادت داد
چرا امام اين معجزه را به سايرين زد؟  حرف نمي پرسيم چرا عصاي پيامبر مي

  ! عرضه نفرمود

را با روايت هشتم و نهم اين باب  حديث هفتم :تذكّري دربارة حديث هفتم
بعدي ضرور است كه دربارة حديث  اخبارمقايسه كرديم ليكن پيش از پرداختن به 

   :اي را يادآور شويم نكته مشابه آن، احاديثهفتم و 
بدان كه حديث هفتم و نظاير آن براي خرافيون مشكل بزرگي ايجاد كرده و باعث 

قلّ براي پيروان أئمه ناشناخته نبود و اإلهيه ال اين سؤال شده كه اگر امامت منصوصة
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 اصحابنصيه، به أمت معرّفي شده بودند، چگونه تعدادي از كبار  احاديثآنان بنا به 
عين يا او خواص ياران أئمه و از آن جمله مؤمن الطّاق يا هشام بن سالم يا زراره بن 

ح و يا ديگر نصوص امامت أئمة مگر حديث لو! اند؟ هتشناخ امام بعدي را نمي..... 
   1!دوازدگانه را نخوانده و يا نشنيده بودند؟

مطالب سستي به هم  »كمال الدين«اين مشكل در كتاب  براي حلّ »صدوق«مرحوم 
را به  اصحابوي بدون آن كه عدم اطّالع شماري از . 2آوريم بافته كه در اينجا مي
ايم كه همة  ما ادعا نكرده« :ته استگف» زراره«فقط در مورد  روي مبارك بياورد،
شود كه يك يا  انكار نمي..... اند  شناخته گانه را با أسامي آنان مي شيعيان، أئمة دوازده
گوييم مگر امامت و  مي !!»را نشنيده باشند] دوازده امام[حديث  دو تن و يا بيشتر،

ل دين و مصاديق از اصوايمان به أئمه از اصول دين نيست پس چگونه شيعيان يكي 
جزء آن يك، دو تن نيست بلكه از خواص  »زراره«عالوه بر اين،  آن را نشنيده بودند؟

برخالف  أئمه است و با افراد عادي تفاوت بسيار دارد و كامالً اصحابو مقرّبين 
 قطعاً نصيه با خبر باشند، احاديثاگر قرار بود فقط يك، دو تن از  »صدوق«ادعاي 

   3!بود »زراره«ا يكي از آنه
عين در حالي وفات يافت كه خبر تنصيص بر اما زراره بن ا :گويد شيخ صدوق مي

كه عذرش را مرتفع سازد نشنيده و هنوز را آن چنان  حضرت موسي به جعفر
فرستاده بود، مراجعت  خبر گرفتن از امام پس از حضرت صادق كسي كه براي

پروردگارا من كسي را به امامت  :نه نهاد و گفترو قرآن را بر سي  از اين. نكرده بود

                                                           
درباره حيرت ) به بعد 248ص (» شاهراه اتّحاد«كتاب  در) ره(» قلمداران«برادر محقّق ما، استاد  -1

 . اصحاب ائمه در امر امامت، مطالب مهمي آورده است
 . به بعد 74ص  1كمال الدين و تمام النّعمة، به تصحيح و تعليق علي اكبر غفّاري، مكتبة الصدوق، ج  -2
رجال (در برابر آموزگار بوديم  همچون كودكاني» زراره«گويد ما در برابر  مي» جميل بن دراج« -3

شاهراه «در نظر أئمه، رجوع كنيد به » زراره«براي آشنايي بيشتر با مقام و منزلت ) 138كشي ص 
 . 252و  251ص » اتّحاد
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م اختالف و اآيا فقيه متدين به هنگ. پذيرم كه اين مصحف، امامتش را تثبيت نمايد مي

  ؟ »دهد جز آنچه زراره كرد، انجام مي عدم وضوح مسأله،
فرد مؤمن كاري غير گويد  انتقادي ندارد و نمي »زراره«واضح است كه كسي به كار 

امام  اصحابفردي كه از بزرگترين بلكه انجام اين كار توسط  داد، و انجام مياز كار ا
 اصحابكند كه وي همچون ساير  به وضوح ثابت مي رود، به شمار مي صادق

  . خبر بوده است نصيه بي احاديثاز .... هشام و  كبار، از قبيل ابو بصير، مؤمن الطّاق،
ابن زراره از امامت حضرت موسي شود كه  گفته مي« :كند صدوق اضافه مي

با خبر بوده ولي پسرش عبيد را بدان منظور فرستاد كه از حضرت موسي  جعفر
را علني و اظهار كند يا در اين آيا جائز است امامت آن حضرت بپرسد  بن جعفر

  . »تر است مورد تقيه كند و اين وجه با توجه به فضل و معرفت زراره مناسب
وجه با قول قبلي صدوق قابل جمع نيست و پيداست كه وي نيز اين قول به هيچ 

الّ يا بايد قائل شود كه اقصد توجيه دارد و  به سخن خويش مطمئن نيست بلكه صرفاً
را نشنيده بود و يا قائل  خبر تنصيص بر امامت حضرت موسي بن جعفر »زراره«

تكليف براي ترك  دانست و قصد كسب شود كه او مسألة تنصيص بر امام بعدي را مي
را براي نام امام  »زراره«موجود،  اخبارينكه بنا به مهمتر ا. يا ادامة تقيه را داشته است

نه براي اعالم به سايرين و اين ربطي به خواست  مي اظهار شهادت در بستر احتضار
دهد و  بينيم كه خداوند را مخاطب قرار مي تقيه يا عدم تقيه ندارد، به همين سبب مي

آورده  از قول رسول خدا 144ين عمل او مطابق است با رواياتي كه كليني در باب ا
 هر كه بدون شناختن امامش بميرد، » يّهاهلمات ميته ج من مات ال يعرف امام,« :است كه

   1.»يت مرده استاهلبه حالت ج
 كند كه ممكن نيست امام نقل مي سپس صدوق قولي سست از امام رضا

زراره از « :فرمود روايت مذكور چنين است كه امام رضا. فته باشدچنين كالمي گ
                                                           

ايم كه هر دو  اين قول را از حديث سوم باب مذكور نقل كرده – 377و  376ص  1اصول كافي ج  -1
 . اند هآن را صحيح شمرد» محمد باقر«
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با  معرّفي كرده است، دامام پس از خومامت پدرم و از اينكه جدم او را به عنوان امر ا
است كه تقيه را ترك كرد تا از پدرم بپرسد آيا جائز خبر بود و صرفاً پسرش را اعزام 

و چون پسرش  امت وي را اظهار كند؟و تصريح پدرش بر امآن حضرت و امامت 
خواسته شد دربارة پدرم سخني بگويد، دوست نداشت كه بدون امر كرد و از او تأخير 

پروردگارا از  :رو قرآن را برداشت و گفت پدرم در اين كار پيش قدم شود، از اين
كسي پيشواي من است كه اين مصحف امامتش را اثبات  فرزندان جعفر بن محمد

   1!»كند
اين روايت جوابگوي حيرت مؤمن الطّاق و هشام و سايرين چنانكه گفتيم  :الًوا

را خواست مشكل  مي حالي كه اگر امام رضادر . كند نميو مشكل را حلّ نيست 
  . فرمود جوابي وافي و كافي بيان مي كند قطعاً حلّ

ه كساني سخن بگويد چ خواستند دربارة حضرت كاظم »زراره«آنان كه از  :ثانياً
شناختند،  كه ديگر تقيه معني نداشت و اگر نميشناختند  را ميامام بعدي  اگر بودند؟

   !نپرسيدند؟ »عبداهللا بن جعفر«پرسيدند و از  »موسي بن جعفر«چرا دربارة حضرت 
وي روايت كرده كه . كند را رد مي »صدوق«رواياتي آورده كه كالم  »كشي« :ثالثاً

اختالف ) جانشيني امام صادق(مر ااي پسركم مردم در اين « :به پسرش گفت »زراره«
روست كه امامت در فرزند   فطح قائل شده از آناكسي كه به امامت عبداهللا  اند و كرده

. مر برايم خبر بياورياو به مدينه برو تا از حقيقت تو بار سفر ببند  بزرگتر است،
 شد و چون به حال احتضار افتاد،ر بست و به مدينه رفت و زراره بيمار فپسرش بار س

تا چون پسرش هنوز باز نگشته بود [ پرسيد كه آيا پسرش بازگشته است يا خير؟
پروردگارا من بدانچه بر پيامبرت  :زراره قرآن خواست و گفت ]برايش خبر بياورد

ر اي و آنچه د اي و او براي ما آورده و آنچه از زبان او براي ما بيان فرموده نازل فرموده
عقيده و دين من آن است كه پسرم عبيد . اي ايمان دارم اين كتاب بر او نازل فرموده

                                                           
شد كه ديگر قابل تقيه نبود، زيرا قرآن در اختيار عموم مسلمين  اگر امامت ائمه از قرآن فهميده مي -1

 . قرار داشت
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كه [پس اگر مرا پيش از اين . اي خبرش را برايم بياورد و آنچه در كتابت بيان فرموده
من دربارة خويشتن است و بدانچه پسرم عبيد ميراندي، اين شهادت  ]پسرم بازگردد

با اين كار به حديث  »زراره« .1مر گواهياارم و تو بر اين اقرار دآورد  را مي] خبرش[
اگر  :در پاسخ كسي كه پرسيده بود كافي عمل كرده كه امام صادق 128هفتم باب 

   امام را نشناختم و جايش را ندانستم، چه كنم؟
پروردگارا من تابع و دوستدار آن حجت توام كه از فرزندان امام گويي  مي« :فرمود
   2.»إن شاء اهللا اين كار برايت كافي است. مانده است سابق باقي

است وآورده، وي در بستر احتضار قرآن خ »زراره«از  »كشي«در روايت ديگري كه 
همچنين . 3»امامي ندارم گواه باش كه جز اين كتاب اي عمه،« :و به عمة خويش گفت

حضرت ابو  ]امامت[ را به مدينه فرستاد تا از »عبيد«پسرش  »زراره«روايت شده كه 
پيش از بازگشت  »زراره«اما . و عبداهللا بن أبي عبداهللا، خبر بگيرد الحسن موسي

عرض كردم كه  گويد به حضرت كاظم ميمحمد بن حكيم .... در گذشت پسرش 
تا امام پس از حضرت صادق را [را به مدينه فرستاده بود  »عبيد«فرزندش  »زراره«

اميدوارم كه زراره در شمار كساني باشد كه خداوند  :ودفرم امام كاظم ]بشناسد
   :دربارة ايشان فرموده

 ⎯tΒ uρ ól ãøƒs† .⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏF÷ t/ #·Å_$ yγ ãΒ ’ n<Î) «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ §ΝèO çμø.Í‘ ô‰ãƒ ßNöθ pRùQ$# ô‰s)sù yìs% uρ 

…çνãô_r& ’n?tã «!$# 4  )۱۰۰/  ءالنسا(  
خدا و رسولش برون آيد، آنگاه مرگ او  و هر كه از خانه به عزم هجرت به سوي «

  .»را دريابد، به راستي كه پاداش او با خداست

                                                           
 . 138و  137رجال كشي، چاپ كربالء ص  -1
 . 309ص  1اصول كافي ج  -2
 . 139رجال كشي ص  -3
 . 139رجال كشي ص  -4
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زراره بن أعين به من گفته بود « :گويد مي» هشام بن سالم«همچنين روايت شده كه 
ديده ] بن محمد[غير از جعفر  ]منصب امامت يا خالفت به حق پيامبر[هاي  بر پايه

وفات يافت به نزدش رفتم و  كه حضرت صادقرو هنگامي  از اين. نخواهد شد
اما  و كالمش را باز گفتم، آوري؟ ياد ميسخني را كه به من گفته بودي به  :گفتم

رأي  هز بجبه خدا سوگند كه من آن را  :وي جواب داد بودم كه او انكار كند،بيمناك 
   1.خود نگفته بودم

چنين سخني شناخته و إالّ  امام بعدي را نمي »زراره«شود،  چنانكه مالحظه مي
از قول » صدوق«ما نيز در سطور قبل گفتيم كه ممكن نيست حديثي را كه . گفت نمي

ارتباطي به  »زراره«چنانكه مالحظه كرديد كار  امام باشد زيراورده، كالم آ امام رضا
از  »كافي« 120با دو حديثي كه در باب  »صدوق«ديگر آنكه حديث . تقيه نداشته است

مضمون . 2نقل شده، موافق نيست و از جدش حضرت صادق رضاامام  خود
است كه هر امامي داراي وصيت آشكار و مشهور است آن چنان مذكور اين  احاديث

 ]متوفّي[كه چون مسافري وارد شهر شود و از مردم حتي از كودكان بپرسد فالن امام 
   3.فالن بن فالن :در مورد چه كسي وصيت نموده، بگويند

خوانندة عزيز اندكي تأمل كن كه چگونه ممكن است امامي كه خود و جدش 
 شناسند، گويند امام چنان مشهور است كه تمام مردم شهر حتّي كودكان او را مي مي

                                                           
شناخت و االّ تا زمان  نيز امام بعدي را نمي» هشام«يد كه كن مالحظه مي – 140رجال كشي ص  -1

توانست  را به او يادآور شود، بلكه مي» زراره«كرد تا نادرستي رأي  صبر نمي وفات امام صادق
قال لي زرارة  :عن هشام بن سالم، قال....  :»روايت كشي چنين است. بالفاصله خطاي وي را بيان كند

تذكر الحديث  :اتيته فقلت له فلما نوفّي ابو عبداهللا :وادها غير جعفر، قالبن اعين، ال تري علي اع
 . أني و اهللا ما كنت قلت ذلك إال برأيي :الذي حدثتني به؟ و ذكرته له و كنت أخاف ان يجحدنيه، فقال

 . 284ص  1اصول كافي ج  -2
مورد استناد ماست، روايت اول  كافي كه 120بدان كه مجلسي از سه روايت اول و دوم و پنجم باب  -3

دانسته » صحيح«و استاد بهبودي روايت اول و دوم را » حسن«و روايت دوم را» صحيح«و پنجم را 
 . است
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 !!كرد؟ از اظهار نام امام حتّي در بستر احتضار تقيه مي »زراره« :امام بگويدهمان 
شوند نه خليفه و  قارب حاضر ميابيت و  لاه محتضر معموالًكه در بالين  خصوصاً

  ). فتأمل! (تا نياز به تقيه باشد مأمورين حكومتي،
   :138باب  احاديثاكنون بپردازيم به بقية 

بنا به سند كليني معلوم نيست اين حديث را برقي نقل كرده يا غير  -10حديث  *
د حديث مجهول باشبرقي باشد كه عيب حديث است و اگر غير او اگر ناقلش . او

اند كه  أحمق گفته »علي بن الحكم«از قول  به هر حال برقي يا غير او،. خواهد بود
هفت سؤال پرسيده بود كه آن  گويد پدرم از امام كاظم فردي واقفي مذهب مي

من نيز از حضرت رضا همان هفت سؤال را  حضرت به شش سؤال جواب داده بود،
نيز مانند امام رضا . گويد يا خير د پدرش جواب ميپرسيدم تا بدانم آيا او هم مانن

شود كليني مطالبي را كه  معلوم مي. پدرش به شش سؤال از سؤاالت هفتگانه پاسخ داد
چيزي بر امام «در ابواب قبلي كافي و حتي در حديث سوم همين باب آورده كه 

و نظاير  106و  104و  98و  92از جمله باب ( !فراموش كرده است .»پوشيده نيست
 االمام اليعزب عنه شئ يريده« :گويد در حديث سوم همين باب ميفي المثل  )آنها

 92و يا در حديث اول باب » ماند را كه امام بخواهد بداند از او پوشيده نميچيزي »
خدا در زمينش  » الأدری :فی أرضه يسال عن شئ فيقول ةإن اهللا ال جيعل حجّ « :گويد مي

  . »دانم نمي :بگويد هد كه چون از چيزي پرسيده شود،د حجتي قرار نمي
است كه كليني بار ديگر در اينجا  130حديث يازدهم همان حديث هفتم باب 

باطل را نابود نكرد و خود داماد  اهلو فرزند حضرت رضا نيز باطل . آورده است
  . مون شدام

از آن  .هايي است كه به صور مختلف نقل شده است حديث دوازدهم از دروغ
كه به قول  - »صالح بن حماد«, »عيون أخبار الّرضا«جمله بنا به نقل صدوق در 

گفته است مسائل بسياري را نوشته » ءوشّا«مدعي است كه  –غضائري از ضعفاست 
چون به  خواستم از حضرت رضا بپرسم تا بدانم او امام است يا خير؟ بودم و مي
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اي به من داد كه جواب يكايك مسائلم  هنزديك خانة آن حضرت رسيدم خادمش نام
معلوم نيست چرا هر چه معجزه بوده امام براي افراد ضعيف و مجهول !! را داده بود
به  100ص (ايم  سخن گفته ما دربارة علم غيب و معجزه قبالً!! كرده است عرضه مي

  . كنيم و در اينجا تكرار نمي )بعد
كه از اعضاي  »ن علي فضّالحسن ب«كليني اين حديث را از  -13حديث  *

مشهورترين خاندان واقفي است نقل كرده، در حالي كه او معاصر كليني نبوده و معلوم 
اند  اين روايت را ديگران نيز نقل كرده. (اند نيست واسطة او تا كليني چه كساني بوده

اين حديث نيز همچون حديث قبلي داللت بر علم  )كه سندشان قابل اعتماد نيست
  ! امام دارد غيب

اي را كه در دهانش گذاشته بود به سويم  گويد امام ورقه حديث چهاردهم مي
گوييم او امام نبوده  ما هم مي! انداخت در ورقه نوشته بود كه عبداهللا أفطح امام نيست

  . است
 –رحمه اهللا  –حديث شانزدهم مسلمانان را كافر شمرده و خطاب به جناب زيد 

أخی حتيی ملة قوم قد كفروا بآيات اهللا و عصوا رسوله و اتبعوا أهواء أتريد يا « :گويد مي
 اي برادر، »بغري هدی من اهللا و اّدعوا اخلالفة بال برهان من اهللا و ال عهد من رسوله  مه

خواهي دين قومي را احياء كني كه به آيات خدا كفر ورزيدند و پيامبرش را  آيا مي
هايشان پيروي كردند و بدون  خدا، از هوس عصيان كرد و بدون هدايتي از جانب

  ! ادعاي خالفت كردند ،دليلي از جانب خدا و يا فرماني از جانب رسول خدا
است كه به قول غضائري و » عبداهللا بن الحكم األرمني«حديث هفدهم از مرويات 

   !كند وي هم ضعيف است و هم از ضعفا نقل مي. نجاشي از ضعفاست
به يحيي بن عبداهللا نوشته است كه تو از  گويد امام كاظم در حديث نوزدهم مي

در اين حديث امام خليفة عباسي را دعا ! اي من و پدرم ادعاي واليت و امامت نشنيده
  ! گفته است ،»خدايش باقي بدار= كرده و أبقاه اهللا 
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 باراخبين امام به حقّ و امام ناحقّ و باطل است در اين  به هر حال آنچه كه واقعاً
فرق بين امام حقّ و غير او، عمل به كتاب خدا و سنّت قطعي رسول . نيامده است

 :امام مسلمين را چنين بيان فرموده است وظيفة ميرااست چنانكه حضرت  خدا
إنه ليس علی االمام إال ما محل من أمر ربه اال بالغ فی املوعظة, و االجتهاد فی النّصيحة, و «

نّة هامن علی و إقا االحياء للسّ همانا بر امام  » هااهلمة احلدود علی مستحقيها, و إصدار السّ
اند از ابالغ موعظه  مر پروردگارش برعهدة او نهاده شده كه عبارتانيست جز آنچه از 

پيامبر و اجراي [سنّت  نو زنده كرد ]براي مردم[خيرخواهي  ]مسير[و كوشيدن در 
اند و رساندن و بازگرداندن ]كيفر[قّ و جاري نمودن حدود بر كساني كه مستح ]آن

و پسرش حضرت ) 105نهج البالغه، خطبة (» به ايشان ]از بيت المال[حقّ مظلومان 
به دين حقّ  :سالم اهللا عليه نيز چنانكه گفتيم دربارة امام مسلمين فرموده سيد الشهداء

حظه چنانكه مال 1»معتقد و مقيد باشد و خود را وقف رضاي خداوند كرده باشد
شود حضرت علي و سيد الشّهداء عليهما السالم براي معرّفي امام به مهر كردن  مي

اي  و سخن گفتن عصا و نظاير آن اشاره »حجر األسود«سنگ و شهادت دادن 
  )فتأمل. (اند نفرموده

 2ج  »االرشاد«اند در  اين باب را كه هردو مجهول 8و  7شيخ مفيد حديث  :تذكر
  . ه استآورد 223و  221ص 

  الّتوقیت  ةباب کراهّی - ۱۳۹

و  6و  5و  2را صحيح و  3و  1در اين باب هفت روايت آمده كه مجلسي حديث 
اين باب را  اخبارآقاي بهبودي هيچ يك از . را مرسل شمرده است 4را ضعيف و  7

  . صحيح ندانسته است

                                                           
 . كتاب حاضر 643رجوع كنيد به صفحه  -1
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از قول در حديث اول . اين باب ضد و نقيض و به راستي افتضاح است احاديث
گويد ظهور امام غائب وقت معيني داشت و خداي متعال هنگام ظهور  مي امام باقر

آن  –صلوات اهللا عليه  -او را سنة هفتاد قرار داده بود اما پس از شهادت امام حسين 
ما نيز اين تاريخ . به تأخير انداخت –يعني به سال صد و چهل  –را هفتاد سال ديگر 
شما اين خبر را انتشار داديد و پرده از راز برداشتيد و خدا پس از را به شما گفتيم و 

خوانندة عزيز بنگر، روات كليني چه مهمالتي را به نام  !!آن وقتي را نزد ما قرار نداد
  . اند امام جعل كرده

ل بندگان غافلگير شده و اعمامالحظه كن خداي كليني چگونه در مقابل  :أوالً
  . نعوذ باهللا الغائب القدير من هذه الخرافات !!دهد؟ اش را تغيير مي اراده

را در برابر  توانست همچنان كه حضرت موسي نمي ي متعالمگر خدا :ثانياً
فرعون و فرعونيان حفظ فرمود، امام خويش را از شرّ اشرار حفظ فرمايد كه ناگزير 

  شد ظهور او را به تعويق اندازد؟ 
چرا امام سجاد را غائب نفرمود بلكه  كه خشمگين شده بود ألي خدا :ثالثاً

اين ديگر چه جور خشم  !!او يعني نوادة نوادة نوادة نوادة او را غائب ساخت» نديدة«
  !! گرفتن است؟

گوييد خدا يكايك أئمه را براي  نصيه مي احاديثشما از يك سو بنا به  :رابعاً
رستاده بود و بنا به اي مخصوص ف رسول خود معين كرده بود و براي هر يك صحيفه

شود و غيبت او تا زماني كه  ها معلوم بود كه دروازدهمين آنها غائب مي اين صحيفه
گوييد قرار بود امام  اما در اين حديث مي كشد، طول مي جهان از ظلم و جور پر شود،
كه هنوز بيش از امام حضرت صادق باقي مانده بود و  –غائب در سنة هفتاد هجري 

عالوه !! ظهور كند –و هادي و عسكري امامت نكره بودند و رضا و جواد امام كاظم 
بنا به صحيفة آسماني مختص  گويد كه چون امام حسين بر اين كليني چگونه مي
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آمده بود كه وظيفة  در آن صحيفة إلهي خطاب به امام حسين !1به خود عمل كرد
ديد  ويد كه چگون خداگ حال چگونه در اين حديث مي!! تو آن است كه كشته شوي

  !! به تأخير انداخت 140غضب كرد و ظهور امام غائب را تا سال  را كشتند، حسين
بعدي  احاديثيد وقت ظهور دو بار معين شد ولي در گو باري، در اين حديث مي

   2!!اند وقتي را معين نكرديم و آنان را كه وقتي را معين كنند كذّاببيت  اهلگويد ما  مي
فرموده اگر ما حديثي به شما  جم مدعي است كه حضرت باقر العلومحديث پن

در اين . فرموده استبگوييد خدا راست  واقع شد،گفتيم و چنانكه گفته بوديم 
  ! گيريد جر مياصورت دوبار 

اند و هر گاه بر خالف گفتة ايشان واقع  گرچه روات كليني كار خود را آسان كرده
شده است اما در جواب ايشان بايد گفت در صورت دوم حاصل » بدا«گويند  شود، مي
در » بدا«عالوه بر اين چون حصول  شود كه قول امام، كالم خدا نبوده است، معلوم مي

توان به كالم ائمه اطمينان  در اين صورت نمي، هاي أئمه، ممكن است مورد تمام وعده
فر و جامعه و عيد امام در جگو مي »كافي« 98باب  احاديثديگر آنكه شما بنا به . كرد
گويد مستند به آنهاست پس چگونه ممكن است خالف گفتة  نگرد و هر چه مي مي... 

  ! آنان واقع شود؟
رفت،  هنگامي كه به ميقات إلهي مي گويد حضرت موسي در همين حديث مي

به قوم خويش وعدة غيبت سي روزه داد و چون خدا ده روز ديگر بر آن افزود قومش 
  ! موسي خلف وعده كرد و گوساله پرست شدند :دگفتن

                                                           
نقل » حسين بن محبوب«و » احمد بن محمد«را  119باب  3و  2جالب است بدانيم كه حديث  -1

 . يت اول باب نيز منقول از آنهاستروا. اند كرده
تأليف نموده و در مقدمه آن عالوه بر تعريف و » رجعت«جالب است بدانيم كه مجلسي كتاب به نام  -2

 ! تمجيد از پادشاهان سفّاك صفوي براي ظهور امام تعيين وقت كرده است
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غيبتش چهل شب بيشتر نبود و بيش از ده با اينكه كلّ  حضرت موسي :والًا
را در ميان قومش جانشين خويش  غيبت ناگفته نداشت، اما حضرت هارون شب،

  ساخت و 
 tΑ$ s% uρ 4©y›θãΒ ÏμŠ ÅzL{ šχρ ã≈ yδ ©Í_øè= ÷z$# ’Îû ’ÍΓöθ s% ôx Î=ô¹r&uρ Ÿω uρ ôìÎ6 −G s? Ÿ≅‹Î6 y™ 

t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$#   )۱۴۲/  االعراف(  
اصالح  ]مور راا[در ميان قومم مرا جانشيني كن و  :موسي به برادرش هارون گفت«

  .»نما و راه تبهكاران را پيروي مكن
سالها در ميان قومشان زيسته بودند و بني  حضرت موسي و هارون  :ثانياً

شناختند و چنين نبود كه برادر و مادرش بگويند  مي مالًاسرائيل آن دو بزرگوار را كا
عمران فرزندي نداشته سپس كسي بگويد كه من نمايندة همان فرزند مورد انكارام و 

كند و من واسطة بين وي  از مردم به نام او پول بگيرد و بگويد او با شما مالقات نمي
ها از اوست كه در  ه اين نوشتهو شمايم و مكتوباتي به مردم نشان بدهد با اين ادعا ك

 *شما نوشته است و عوام كاالنعام نيز اين اندازه عقل خداداد را به كار نگيرندجواب 
ايم پس چگونه بدانيم كه اين مكتوب از  كه ما قبالً وي و دست خطّ او را نديده

و همان مدعي در هنگام مرگ بگويد او براي مدتي نامعلوم غيبت خواهد  !اوست؟
   !!كرد

به ميان همان قومي بازگشت كه آنان را از غيبت خويش  حضرت موسي :ثالثاً
جايش نيز . كند غيبت ميآگاه كرده بود و حتّي به مردم گفته بود كه به چه منظور 

گذاشت و آنان  را در ميانشان نمي نامشخّص نبود و إالّ اگر برادرش هارون كامالً
  . ر مالمت نبودندگفتند موسي خلف وعده كرده، سزاوا مي

                                                           

 ¨βخداي متعال درباره  - * Î) §Ÿ° Éb>!#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «!$# •ΜÁ9 $# ãΝõ3ç6ø9 $# š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω tβθè=É)÷è tƒ  ) 22/ االنفال (
اند  كر و گنگ] گوي نسبت به شنيدن و گفتن حقايق[اند كه  همانا بدترين جنبندگان در نزد خدا آنان« 

 .»انديشند و نمي
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را در قرآن ذكر فرموده چرا در كتابش  خدا كه غيبت چهل روزة موسي :رابعاً
اي  شود، هيچ اشاره به اين امام و غيبت او كه به آيندة مؤمنين آخرين دين مربوط مي

  ! نفرموده و به مسلمانان هشدار نداده است
بيم قتل و يا اينكه  هيچ گاه نفرمود من از ترس اشرار و حضرت موسي :خامساً

شوم و هر گاه كه شما  چون شما هنوز قابليت ارشاد و رهبري مرا نداريد، غائب مي
  ! شوم لياقت بيابيد و جهان پر از ظلم و جور شود، ظاهر مي

نجاشي او را توثيق نكرده و مرگ او . است »علي بن يقطين«حديث ششم از قول 
هجري  169وقايع سنة ن ادر بي» الكامل«در ابن أثير . 1دانسته است 182را به سال 

دقه كوشيد و گروهي از ايشان، از سي به تعقيب و دستگيري زناگويد مهدي عبا مي
سال  صددو :وي مدعي است كه امام كاظم فرمود. را كشت »بن يقطين علي«جمله 

گويد اگر به ما گفته شود  سپس خودش مي !شوند است كه شيعيان با آرزو تربيت مي
مردم از اسالم بر  شود عامة يا سيصد سال ديگر حاصل نمي دوصدظهور امام تا 

اند چه زود است ظهور و چه  گردند، ليكن أئمه براي تأليف قلوب مردم گفته مي
   !!ايم رو ما به آرزوها دلگرم و سرگرم شده از اين. نزديك است فرج

  
اي از  عده اقعي سرگرم كند؟آيا جايز است كه شرع مردم را با وعدة غيروپرسيم  مي

   :گويند اين كار مشابه قول قرآن است كه فرموده ميآخوندها 
 z> utIø% $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝßγ ç/$ |¡Ïm   )۱/  األنبیاء(  
  .»زمان محاسبة اعمال مردم نزديك شد «
  و 
 ÏM t/utIø% $# èπtã$ ¡¡9$# ¨,t±Σ $#uρ ãyϑ s)ø9$#   )۱/  القمر(  
  .»از هم بشكافت هه و مازمان رستاخيز نزديك شد«

                                                           
 . گفته است 180كشي مرگ او را به سال  -1
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اند منظور از آيات فوق و نظاير  ولي چنانكه مفسرين نيز تصريح كرده. و نظاير آن
آن بيان حتمي و قطعي بودن وقوع آن است، چنانكه در گفتار عرفي نيز بسيار شايع 

گويند بيدار شو كه  است كه اگر بخواهند كسي را براي اداي نماز صبح بيدار كنند، مي
نه آنكه . نزديك بودن طلوع آفتاب استفهمند كه مقصود گوينده  همه مي دميد، آفتاب

بخواهند به مخاطب وعدة اميدوار كننده بدهند، در حالي كه حديث فوق تصريح دارد 
ها  رو تشبيه اين وعده از اين. كه وعدة ظهور براي دلگرم نگاه داشتن مردم بوده است

  . به آياتي كه ذكر شد وجهي ندارد
  . ديث هفتم نيز چنانكه گفته شد ضعيف است و حاوي مطلب مهمي نيستح
  

  باب التمحیص و االمتحان  - ۱۴۰

را  6و  3و  2را حسن و  1اين باب داراي شش خبر است كه مجلسي حديث 
را صحيح  4را مرفوع دانسته و آقاي بهبودي فقط حديث  5را صحيح و  4ضعيف و 

  . شمرده است
فرمايد و اين سخني است  است كه خدا بشر را امتحان مي مضمون اين روايات آن

   :صحيح و در قرآن تصريح شده كه
 Νä3̄Ρuθ è= ö7oΨ s9uρ &™ó©ý Î/ z⎯ÏiΒ Å∃öθ sƒø: $# Æíθ àfø9$#uρ <È ø)tΡuρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒ F{$# Ä§àΡF{$#uρ 

ÏN≡tyϑ ¨W9$#uρ 3 ÌÏe±o0uρ š⎥⎪ÎÉ9≈¢Á9$#   )۱۵۵/  البقره(  
ها  ا را به اندكي از بيم و گرسنگي و نقصان مال و جان و ميوهشم حتماًو هر آينه  «

  .»هاييم و صابران را مژده و بشارت دآزم مي
. مطابق تعاليم قرآن كريم است حديث چهارم اين باب كامالً. و آيات بسيار ديگر

اما نبايد غفلت كرد كه مراد كليني آن است كه به طور غير مستقيم بگويد خدا 
گوييم اول بايد وجود پسر حضرت  كند مي ا غيبت امام غائب آزمايش ميبندگانش را ب
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عسكري و غيبت او اثبات شود سپس بگوييم كه غيبت امام نيز از اموري است كه 
  . شوند مؤمنين با آن امتحان مي

  باب أنه من عرف امامه مل یضره تقدم هذا االمر أو تأخر  - ۱۴۱

و  3و  2را صحيح و حديث  1حديث  در اين باب هفت روايت آمده كه مجلسي
را  5و  1آقاي بهبودي فقط حديث . را مجهول شمرده است 6و  5و  4را ضعيف و  7

  . صحيح دانسته است
مضمون آن تشويق به شناخت امام است اما بيان نشده كه فايدة  -1حديث  *

ينكه دين است؟ يا اآيا از فروع  شناخت امام چيست؟ آيا امام از اصول دين است؟
شناخت ايشان مفيد و  ديگر آنكه گيرم در زمان أئمه، امام خود تابع دين اسالم است؟

توان از اين حديث استفاده  الزم بوده ولي امروز كه امامي در ميان ما نيست چگونه مي
   د؟كر

 71سند اين دو حديث بسيار ضعيف است و در آنها به آية  - 7و  2حديث  *
ص (ايم  بيان كرده معناي درست اين آيه را قبالً. اند كرده سورة شريفة إسراء استناد

 »امام«شويم كه لفظ  فقط در اينجا يادآور مي كنيم، و در اينجا تكرار نمي )293و  292
شود،  سورة اسراء ديده مي 71ذيل آية  »مجمع البيان« معاني متعدد دارد و چنانكه در

رو كه مقتدي و متبوع  به پيغمبر نيز از آن .شود گفته مي »امام«و نامة اعمال، به كتاب 
به كتاب آسماني و زمامدار و همچنين به آنكه كسي را گمراه  اطالق شده،» امام«است 

شود لذا بايد با استفاده از قرائن موجود  گفته مي» امام«يا هدايت كند و حتّي به مادر، 
  . كدام يك از معاني است ،»امام«كه مقصود از در آيه و يا آيات قبل و بعد، دريابيم 

فيه يدعی كل اناس بامام « :نقل كرده كه فرمود حديثي از حضرت رضا» طبرسي«
م و سنّة نبيّهم با پيشواي زمان خودشان و در آن روز هر يك از  » زماهنم و كتاب رهبّ

شود  چنانكه مالحظه مي» شوند و سنّت پيامبرشان فراخوانده ميكتاب پروردگارشان 
ناميده است نه امام به معنايي كه مورد پسند  »امام«زمامدار هر عصر را  حضرت رضا،
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دانسته و آگاه بوده  بهتر از سايرين معناي آيه را مي امام صادق طبعاً. كليني است
به معنايي كه  –مكّي است و در مكّه به هيچ وجه موضوع امامت » إسراء«كه سورة 

و افراد غالي و  اهلاما روات ج. ه استمطرح نبود –مورد عالقة روات كليني است 
با نقل اينگونه  - 1كه فردي بسيار متعصب بوده - »فضيل بن يسار«از قبيل كساني 
اند معناي مورد عالقة خود  و البتّه با تغافل از مكّي بودن سورة اسراء خواسته احاديث

   !را به آيه تحميل كنند
هر كه  » يّةاهلو ليس له إمام فميتته ميته جمن مات « :گويد ي كه مياخباردر  به نظر ما

من مات و « يا »يت استاهلو امامي نداشته باشد مرگ او چونان مرگ در زمان جبميرد 
هر كه بميرد و به امام زمان خويش معرفت  »يّة اهلمل يعرف أمام زمانه فقد مات ميتة اجل

 »امام«مقصود از لفظ  ر آن،و نظاي» ميرد يت، مياهلنداشته باشد، مانند مرگ در زمان ج
و همچنين أئمه به ويژه حضرت  زيرا در بيانات رسول خدا. قرآن كريم است

امام اطالق بارها به قرآن،  )340و  339ص (ايم  چنانكه در همين كتاب گفته ريأم
امام بوده، در » تورات«انجيل امام بوده و پيش از آن  يعني همچنانكه قبالً. شده است

به كار رفته و » لم يعرف«به خصوص كه در روايات تعبير . امام استنيز قرآن زمان ما 
نسبت به آن است و اينكه پر واضح است معرفت به چيزي حصول علم و دانش 

درست درك و فهم شود و اين كار در مورد آيات قرآن كريم ممكن است اما در مورد 
 توان به او معرفت پيدا كرد؟ يچگونه م كه به هيچ وجه در دسترس نيست،امام غائبي 

ولي به قرائن كامالً واضح نيست » ماما«رو گرچه در اين روايات مقصود از  از اين
بندگان است و در عصر ما قرآن امام است كه هر » إمام«گوييم كتاب إلهي  عقلي مي

مشركين عهد كس با آن آشنا نبوده و نسبت به محتواي آن فاقد معرفت باشد مانند 

                                                           
» ودية و النّصرانية خير من رضا النّاصبة رضا اليه« :وي همان است كه از قول امام صادق ادعا كرده -1

روايت دوم ! »شير دادن زن يهودي و نصراني از شير دادن زن غير شيعه بهتر است] براي نوزادان شما[
الخالف و ذكر القدرية و الخوارج و المرجئة و  اهلفي صنوف «و روايت ششم باب » كافي« 142باب 
 . وستاز ا) 410ص  2كافي ج (» البلدان اهل
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في المثل اگر آنان در دعا غير خدا و بزرگان خود را . ت و يا بدتر از آنان استياهلج
شدند از كتاب خدا مطلّع نبودند ولي پس  و به روح افراد صالح متوسل ميخواندند  مي

در همه جا غير خدا را  از نزول قرآن كه دهها بار فرموده غير خدا را در دعا نخوانيد،
خبر بماند از كفّار و مشركين  اگر كسي گوش نداده و بي. ..حاضر و ناظر ندانيد و 

اگر كسي اصرار . يت مرده استاهليت بدتر است و اگر بميرد مانند مردم عصر جاهلج
 »امام«گوييم اگر مقصود از  كند كه مقصود از امام در اين روايات امام بشري است مي

ت پيامبر باشد در اين صورت كسي است كه مقيد به كتاب خدا و تابع آن و تابع سنّ
شناخت او فرع بر شناخت قرآن است زيرا تا كسي نسبت به قرآن معرفت نداشته 

پس امام اصلي قرآن و امام فرعي بشر . تواند تابع و غير تابع را بشناسد باشد نمي
اما اگر مقصود از امام كسي است كه شناخت او از اصول يا فروع دين . خواهد بود

ش حرف بزند و سنگ مهر كند و با فرشتگان مرتبط و از ما في الضّمير باشد و عصاي
چنين اعتقادي عين شرك است و ربطي به اسالم ..... مردم آگاه و عالم به غيب باشد و 

  . و قرآن ندارد

أو  ةو من جحد االئم اهلو لیس هلا ب ةباب من اّدعی االمام - ۱۴۲
   اهلملن لیس هلا ب االمامةبعضهم و من اثبت 

را  12و  8و  5و  3و  1در اين باب دوازده حديث آمده كه مجلسي حديث 
را موثّق شمرده و  7را مجهول و حديث  11و  10و  9و  4و  2ضعيف و حديث 

را صحيح  7و  4آقاي بهبودي فقط حديث . اظهار نظر نكرده است 6دربارة حديث 
  . دانسته است

در حديث اول و سوم اين باب . اند ردهدر پنج روايت اين باب با آيات قرآن بازي ك
   :اند كه چنين است اي بازي كرده با آيه
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 tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# “ts? š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ç/x‹x. ’ n?tã «!$# Νßγ èδθã_ãρ îο¨Šuθ ó¡•Β 4 }§øŠs9r& ’ Îû 

zΟ̈Ψ yγ y_ “Yθ ÷VtΒ š⎥⎪ÎÉi9 s3tG ßϑ ù= Ïj9   )۶۰/  الّزمر(  
اند رخسارشان سياه شده، آيا  كه بر خدا دروغ بسته بيني كساني و روز رستاخيز مي «

  .»جايگاهي براي متكبران نيست؟در دوزخ 
با مكّيان بحث  بايد توجه داشته كه اين سوره مكّي است و در آن زمان پيامبر

امامت نداشت و چنانكه از آية قبل پيداست، سخن دربارة كساني است كه تكبر 
را به خدا نسبت كنند و آيين باطل خود  را انكار ميورزيده و آيات و معجزات الهي 

  . آية مذكور هيچ ارتباطي به امام و امامت ندارد. دهند مي
به نظر ما اين قبيل روايات را دشمنان اسالم و افراد منحرف از قبيل محمد بن 
سنان و حسين بن مختار واقفي و عبداهللا األصم كه به قول غضائري از دروغگويان 

را كه براي  –رحمهم اهللا  –زيدي  اند تا سادات حسني و أئمة كردهوده، جعل بصره ب
تضعيف كرده و مردم را از پيرامون بزرگواران  دند،وخدمت به مسلمين قيام كرده ب

   .»لعنة اهللا علی الكاذبني«. پراكنده سازند
   :اند كه چنين است اي بازي كرده با آيه 9در حديث 

$̄Ρ Î)3 $ uΖù= yè y_ t⎦⎫ÏÜ≈ uŠ¤±9$# u™!$ u‹Ï9÷ρ r& t⎦⎪Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄∠∪ #sŒÎ)uρ (#θ è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% 

$ tΡô‰ỳ uρ !$ pκö n= tæ $ tΡu™!$ t/#u™ ª!$#uρ $ tΡzsΔ r& $ pκÍ5 3 ö≅è% χ Î) ©!$# Ÿω âßΔ ù'tƒ Ï™!$ t±ósxø9$$ Î/ ( tβθä9θ à)s?r& 

’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄∇∪ ö    )۲۸-۲۷/  فاالعرا(  
آورند و چون كار  نميايم كه ايمان  همانا ما شياطين را دوستان كساني مقرّر داشته«

اي (مرتكب شوند گويند نياكان خويش و خدا ما را بدان فرمان داده است زشتي 
دهد آيا دربارة خدا چيزي  بگو همانا خداوند به كار زشت فرمان نمي) پيامبر
  .»دانيد گوييد كه نمي مي
همچون سورة پيشين مكّي است و آيه دربارة هر فردي است كه كار سوره نيز  اين

. لهي منتسب سازد و اختصاص به مدعيان امامت نداردامر ازشت خويش را به جبر يا 
   :اند نيز با اين آيه بازي كرده 10در حديث 
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 ö≅è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z⎯sÜt/ zΝøO M}$#uρ z©øöt7ø9$#uρ Îötó Î/ 

Èd,y⇔ø9$# βr&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯Ïμ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω 
tβθ çΗs>÷è s? *  )۳۳/  االعراف(  

و چه پنهان حرام فرموده  آشكاربگو پروردگارم كارهاي زشت را چه  )اي پيامبر( «
ناحقّ را و اينكه چيزي را كه بدان دليل و چنن تباهكاري و سركشي است و هم

دانيد دربارة  حجتي فرو نفرستاده با خداوند شريك شماريد و اينكه چيزي را كه نمي
  .»خدا بگوييد

ذكر كرديم، در آن آيه فرموده بود بگو خدا به اي كه قبالً  اين آيه مرتبط است با آيه
بگو پروردگارم به  :فرمود به پيامبر 29پس در آية دهد س كارهاي زشت فرمان نمي

ن مشاركت دادن وبد –خالص خدا را ] در امور عبادي[اينكه دادگري فرمان داده و 
يم كند خدا نه تنها به كارهاي هبراي آنكه تف )33آية (غير او بخوانيد، سپس در اين آيه 

رموده بگو پروردگارم دهد بلكه با آنها مخالف است، به پيامبر ف فرمان نميزشت 
كارهاي زشت را چه آشكار باشد و چه نهان، حرام و ممنوع ساخته و حتّي اين كار 

دهيد و يا آنچه را كه خدا براي  دليل شرعي چيزي را به خدا نسبت مي شما را كه بي
. شماريد، حرام فرموده است شريك و مشابه خدا ميآن دليل و حجتي نازل نفرموده، 

كنيد اين آيه در سورة مكّي اعراف و در مورد كساني است كه  ه ميچنانكه مالحظ
دهند و ارتباطي به أئمة جور يا  لهي نسبت ميامر ااعمال خطاي خويش را به جبر يا 

  . أئمة حقّ ندارد
گويد آنچه را خدا در قرآن حرام كرده در باطن به معناي أئمة جور  ذيل حديث مي

پرسيم آيا  مي!! حقّ استكرده در باطن به معناي أئمة و آنچه را خدا در قرآن حالل 
حقّ را بر خود  آية نخست سورة تحريم در باطن به معناي آن است كه پيامبر أئمة

                                                           
را از اوامر » قول به غير علم درباره خدا«سوره بقره ارتكاب اعمال بد و زشت و  169خدا در آيه  - *

  . شيطان دانسته است
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حق  سورة احزاب در باطن به معناي آن است كه أئمة 50و يا در آية  حرام كرده بود؟
   :و يا در آية اند؟ بر پيامبر حالل شده

 ¨≅ Ïmé& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’ n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ   )۱۸۷/  البقره(  
  آيا جاعل حديث فهميده كه چه بافته است؟ ! در باطن، أئمة حقّ منظور هستند؟

   :اند  در حديث يازدهم با اين آيه بازي كرده
 š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ ä‹Ï‚−G tƒ ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb=ßsx. «!$# ( t⎦⎪É‹©9$#uρ 

(#þθ ãΖtΒ#u™ ‘‰x©r& $ {6 ãm °! 3 öθ s9uρ “ttƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΚ n= sß øŒÎ) tβ÷ρ ttƒ z>#x‹yè ø9$# ¨β r& nο§θ à)ø9$# ¬! 

$ Yè‹Ïϑ y_ ¨β r&uρ ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>#x‹yè ø9$# ∩⊇∉∈∪ øŒÎ) r&§t7s? t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãèÎ7›?$# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãè t7¨?$# 

(#ãρ r&u‘ uρ z>#x‹yè ø9$# ôM yè©Üs)s?uρ ãΝÎγ Î/ Ü>$ t7ó™ F{$# ∩⊇∉∉∪ tΑ$ s% uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãè t7¨?$# öθ s9 χ r& $ oΨ s9 

Zο§x. r&§t6 oKoΨ sù öΝåκ÷]ÏΒ $ yϑ x. (#ρ â™§t7s? $ ¨ΖÏΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ÞΟÎγƒ Ìãƒ ª!$# öΝßγ n=≈ yϑôã r& BN≡uy£ym öΝÍκö n= tæ ( 

$ tΒ uρ Νèδ t⎦⎫Å_Ì≈ y‚Î/ z⎯ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9$#   )۱۶۷-۱۶۵/  هالبقر(  
شمارند و آن  و برخي از مردم كساني هستند كه غير خدا را همتايان خدا مي= «

دارند و كساني كه ايمان  دارند كه خدا را دوست مي نچنان دوست ميهمتايان را آ
بر [بيشتر است و گرچه آنان كه  ]رگيز ديچر هاز [دوستي ايشان به خدا  اند، آورده

را ببينند دريابند كه  ]إلهي[هنگامي كه عذاب  اند، ردهستم ك] خويش و بر ديگران
در آن هنگامي . از آن خداست و كيفر خداوند شديد است ]تنها[همة نيرو و توان 

بيزاري جويند و عذاب را ببينند و اسباب از پيروان  )گمراهي و ضاللت(كه پيشوايان
ود از ايشان بيزاري ب و روابط گسسته گردد و پيروان گويند اگر ما را بازگشتي مي

بدينسان خدا كردارشان را . از ما بيزاري جستند ]امروز[جستيم چنانكه آنان  مي
  .»برون رفتني نباشند ]دوزخ[نمايد و هرگز از آتش  ميبديشان ماية افسوس و اندوه 

خود را چنان دوست از مردم معبودان آن است كه گروهي  165مقصود از آية 
كنند و آنان را همچون خدا مطاع  با آنان مخالفت نمي وجه كه به هيچدارند  مي
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داشته و اختصاص به دوستي امام حقّ يا امام باطل ت آية مذكور عمومي *دانند مي

قسم به خدا مقصود از  :فرموده ما جاعل حديث مدعي است كه امام باقرا. ندارد
الزم  است،ول اليفة بايد گفت اگر منظور دو خ !اولياء فالن و فالن است» من الناس«

مور حيات و شفيع اكساني كه با آن دو بيعت كردند آنها را مؤثّر در  :والًااست بدانيم 
دانستند و از اعتراض به آنها ابايي نداشتند در نتيجه آيه با آنان تطبيق  روز قيامت نمي

. باشدبا آنها سبب شد كه مشروعيت آنها نقصي نداشته  بيعت علي :ثانياً. شود نمي
كرد و يكي از آنها  هرگز با آنها بيعت نمي علي اگر آنها از مصاديق آية باال بودند،

  . پذيرفت را به دامادي نمي
آيات قرآن را وسيله ساخته و به نام  انگيزي، براي تفرقهاند  روات كليني تا توانسته

  . اند امام، موهومات خود را نشر داده
معلّي بن «و  »وشاء«زيرا . پسند استستعمار روايت چهارم و دوازدهم بسيار ا

سنّت كه به امامت  اهلاند كه تمامي شيعيان زيدي و  روايتي نقل كرده» محمد
و ابوبكر و  )ره(و ساير أئمه معتقد نيستند و جناب زيد  منصوصة حضرت علي

حديثي بهتر از اين آيا استعمار ! باشند دانند، مشمول آن مي مسلمان ميرا  معمر
   !خواهد؟ مي

سند . است و قابل اعتنا نيست» محمد بن سنان« اكاذيبحديث پنجم و ششم از 
  . حديث هشتم نيز در غايت ضعف و فاقد اعتبار است

گوييم  مي. شود گويد امام آخر جز به وسيلة امام اول شناخته نمي حديث هفتم مي
خالفت الهي به  حضرت علي) 572ص . ك. ر(دانيم  چنانكه مي. ايد درست گفته

اي نفرمود و او را به جانشيني خود به أمت معرّفي  هيچ اشاره حضرت امام حسن
را جانشين خود نساخت و  نكرد و حضرت حسن نيز حضرت سيد الشّهداء

                                                           
   :مصداق - *

 لــــو كــــان حبّــــک صــــادقاً ألطعتــــه
 

ـــــــع ـــــــبّ مطي ـــــــن حي ـــــــبّ مل  انّ املح
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را به عنوان جانشين خود معرّفي نفرمود  ، حضرت سجادهمچنين امام حسين
  . شود نصوصه آشكار ميدليل بودن امامت م بدين ترتيب بي. و هكذا

  اهللا عّزوجل بغیر امام من اهللا جل جالله باب فی من دان  - ۱۴۳

را  5و  3را صحيح و  4و  2و  1خبر آمده كه مجلسي حديث  5در اين باب 
 2حديث . را صحيح دانسته است 2و  1ضعيف شمرده، آقاي بهبودي نيز حديث 

  . ده استاست كه در اينجا تكرار ش 65همان حديث هشتم باب 
هوي و اين باب گفته شده هر كس دين خود را تحت تأثير  احاديثدر يكي از 

بگيرد گمراه شود و اعمالش هدر  هدايت نيست، اهلهوس خويش و يا از امامي كه 
اين سخن صحيح و . بگيردستمگر  اهلكسي است كه امام ج منظور،. خواهد بود

زيرا  !است »كلمه حقّ يرادهبا الباطل«مصداق اما متأسفانه اين باب . غيرقابل انكار است
كه مدعي است قرآن هفده » سالمهشام بن «مانند  احمقيدر همين روايات از قول 

هزار آيه داشته است و از قول گروهي كذّاب، ادعا شده فرد يا افراد ظالم و بدكار كه 
را نسبت به گناه شيعيان  توان آيا بهتر از اين مي! يابند امام الهي داشته ندارند نجات نمي

در نجات و سعادت عالوه بر اين اگر امامت الهيه تا اين اندازه  !مباالت ساخت؟ بي
   :مردم مؤثّر است چرا خدا در قرآن به آن اشاره نفرموده و در عوض فرموده

 ⎯tΒ ö≅yϑ÷ètƒ #[™þθß™ t“øgä† ⎯ÏμÎ/ Ÿωuρ ô‰Ågs† …çμs9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ   
  )۱۲۳/  النساء(  

هر كس كاري بد انجام دهد بدان كيفر بيند و جز خدا دوست و ياوري نخواهد  «
  .»يافت

ة ال امام له من اهللا « :گويد در حديث دوم مي  ,عادالً  ظاهراً  ألمن أصبح من هذه األمّ
باشد  امتن كسي كه از اي » و إن مات علی هذه احلال مات ميتة كفر و نفاق أصبح ضاالّ تائهاً 

نداشته باشد، گمراه و سرگردان  –عزّوجل  –خداوند و امامي آشكار و عادل از جانب 
پس مردم از حضرت !! »است و اگر بر اين حالت بميرد، بر كفر و نفاق مرده است
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گوييم امامي كه  ولي ما مي! و ظاهر نيست؟چه كنند كه امامشان غائب شده  يعسكر
 اهلشود و پيوسته ظاهر است و أئمة  و هيچ گاه غائب نمي خدا بر ما حجت قرار داده

 شما اگر اين –و اهللا الحمد  -قرآن مجيد كريم است  اند، كردهآن را تصديق بيت نيز 
غير قابل  اخبارگرايي و  لهي را قبول داريد آن را حكم قرار دهيد و تعصب و فرقهامام ا

  . اعتماد را كنار بگذاريد و رفع اختالف كنيد

اهلدی و هو من الباب  ةمن أئمامام  لیس لهباب من مات و - ۱۴۴
  األّول 

را ضعيف و  4و  2و  1اين باب مشتمل است بر چهار حديث كه مجلسي حديث 
  . نيز حديث سوم را صحيح شمرده استرا صحيح دانسته و آقاي بهبودي  3

بايد گفت  يثاحاددربارة اينگونه . است 143باب  احاديثاين باب مشابه  احاديث
ورد قرار داده است، مامامامامي است كه خدا آن را هادي و اگر مقصود از اين امام،

و هادي بودن قرآن تصريح امامدر كتاب خدا جز به. ترديد هيچ يك از مسلمين نيست
   :پيشواي هدايت معرّفي شده و آن را نشده و فقط قرآن،

 $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x«   )۸۹/  الّنحل(  
   :قرار داده و فرمودهامام»تورات«خوانده و آن را پس از 

 ⎯ÏΒ uρ ⎯Ï& Î#ö7s% Ü=≈ tFÏ. #©y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î)   )۱۲/  االحقاف(  
  .»بودامام)قرآن(و كتاب موسي پيش از آن «

 )340و  339ص (ايم  و اوالدش عزيزش نيز چنانچكه گفته حضرت علي
گويد كه پيرو علي و اوالد  مي اند و اگر كسي راست خود شمردهامامكتاب خدا را

اگر راويان گمراه غالي قرآن را . خود بداندامامكتاب خدا رااوست بايد مانند ايشان 
امام  لهي معرّفي كنند و مردن كساني كهامام ا خواهند غير آن را اند و مي كنار گذاشته
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انصافي  بي شمارند، بسيار مييت اهلاند مردن ج نپذيرفته بدون دليل و مدرك آنها را،
  . اند كرده

الهي نداشته امامگويند هر كه كليني كه در اين باب رواياتي را جمع كرده كه مي
اند  فرموده ي نقل كرده كه حضرات صادقين احاديثباشد كافر و منافق است چرا 

 شناسند، كافر و منافق نيستند؟ ندارند و او را نميلهي امام ا بسياري از مسلمانان كه
عالوه بر اين روايت دوم باب  1)403تا  401ص  ،»ب الضاللاب« ،2ي، ج اصول كاف(

مرگ  144امام مرگ كفر و نفاق است اما روايت دوم باب  گويد مرگ فرد بي مي 143
   !وي را مرگ ضالل گفته است

اه :بنی االسالم علی مخسه« :گويد كه ميي اخبار :تذكّر و احلجّ و اجلهاد و  الصاله و الزكّ
نماز و : استورار شده است ]ركن[پنج اسالم بر =  ما نودی بشئ كام نودی بالواليةو ة يالوال

به اند  شدهف لّكم و تزكات و حج و جهاد و واليت و مردم آنانكه به واليت دعو
بوده كه مسلمان بايد، زمامدار  مقصود رسول خدا »اند چيزي دعوت نشده

و ظالم را ير صالح غو د و فرد كم اطّالع بشناس كند، مسلمين را كه انتخاب ميامامو
و مؤثّر است و  نكند زيرا امامت و زمامداري مسلمين امري بسيار مهمانتخاب 

الئق و قابل است كه امامبرقراري درست چهار ركن ديگر، منوط به وجود ولي و
دار مسلمين  احكام اسالم را به درستي اجرا كند به عبارت ديگر براي انتخاب زمام

است به وجود شده زيرا اجراي تمام احكام اسالم موقوف و موكول يشتر سفارش ب
 بنی االسالم« :توضيح داده و فرموده رباقامامحديث فوق را. صالح و كاردانمجريان 

وم و احلجّ و الوالية و أفظهن  علی الصاله :علی مخسه أشياء كاة و الصّ الوالية ألنّه مفتاحهنّ و الزّ
نماز زكات و روزه و حج و  :بنا شده استاسالم بر پنج چيز  = عليهنّ  ليلو الوالی هو الدّ 

                                                           
 . 137-136همچنين مراجعه كنيد به كتاب حاضر، صفحه  -1
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] مردم[ماي نواليت برترين اين پنج چيز است زيرا كليد آنهاست و والي راه. واليت
  ..... 1به آنهاست

  البیت و من انکر  اهلباب فی من عرف احلّق من  - ۱۴۵

و  2را صحيح و حديث  4و  1در اين باب چهار حديث آمده كه مجلسي حديث 
  . را صحيح دانسته است 4و  1آقاي بهبودي حديث . را ضعيف شمرده است 3

حقّ  اهلبيت هستند اگر  اهلمنسوب به پيامبر و گويند كساني كه  مي احاديثاين 
. دو برابر سايرين عقاب خواهند داشتباشند دو برابر ثواب و اگر مخالف حقّ باشند 

مورد توجه باشد و مردم بيش از سايرين هر كس كه  صوالًااين سخن صحيح است و 
تحت تأثير اعمال او قرار گيرند مسؤوليتش در برابر پروردگار بيشتر است، چنانكه 

   :فرموده اكرم   خدا دربارة همسران رسول 
 u™!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc©É<̈Ζ9$# ⎯tΒ ÏNù'tƒ £⎯ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈ xÎ/ 7π oΨ Éit6 •Β ô#yè≈ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü>#x‹yè ø9$# È⎦÷⎫x÷è ÅÊ 4 

šχ% x.uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# #ZÅ¡o„ ∩⊂⊃∪ ⎯tΒ uρ ôM ãΖø)tƒ £⎯ä3ΖÏΒ ¬! ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷ès?uρ 

$ [sÎ=≈ |¹ !$ yγ Ï?÷σœΡ $ yδ tô_r& È⎦÷⎫s?§tΒ $ tΡô‰tG ôã r&uρ $ oλm; $ ]% ø—Í‘ $ Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊂⊇∪ u™!$ |¡ÏΨ≈tƒ Äc©É<̈Ζ9 $# 

¨⎦ä⎠ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4 Èβ Î) ¨⎦ä⎠ø‹s)¨?$#     )۳۲-۳۱-۳۰/  األحزاب(  
اي همسران پيامبر، هر كه از شما كار زشتي را آشكارا مرتكب شود عذابش دو  «

چندان است و اين كار بر خدا آسان است و هر كه از شما با فروتني خدا و 
پاداش او را دوبار عطا كنيم و  پيامبرش را اطاعت كند و كرداري نيكو به جاي آرد،

اي همسران پيامبر اگر پارسايي كنيد مانند . ايم برايش روزي بزرگوارانه آماده ساخته
  .»هيچ يك از ديگر زنان نيستيد

                                                           
بني االسالم علي « :بر صلي اهللا عليه وآله وسلم ثابت وصحيح است كه فرموده اندنچه از پياملكن آ  - 1

. »شهاده أن ال إله اال اهللا و أن محمدا رسول اهللا و إقام الصاله و إيتاء الزكاه و صوم رمضان و حج البيت: خمس
مد رسول اهللا و بر پا داشتن گواهي دادن بر شهادت ال إله اال اهللا و مح: اسالم بر پنج بنا استوار است« :ترجمه

  .»نماز و دادن زكات و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا
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   باب مایجب علی الّناس عند مضّی االمام - ۱۴۶

 2را صحيح و حديث  3و  1اين باب داراي سه حديث است كه مجلسي حديث 
  . را صحيح دانسته است 3و  1ث را حسن ارزيابي كرده و آقاي بهبودي نيز حدي

هاست كه به سبب ناموجود  اين باب حاوي مطلب مفيدي نيست و قرن احاديث
امام  دربارة زمان در دسترس نبودنامام  احاديثاين در. امامظاهر، قابل عمل نيستبودن

  . سخني نگفته است
 ،مير مسلمانان فرمودهاو امام  دربارة انتخاب به نظر ما آنچه حضرت علي

   :روشن ساخته و موافق است با آية شريفة تكليف مردم را كامالً
 öΝèδ ãøΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/   )۳۸/  الّشوری(  

وری للمهاجرين و األنصار فإن اجتمعوا علی رجل و سمعوا« :آن حضرت فرموده  إنام الشّ
از آنِ  ]مر تعيين اماماو مشورت كردن در [همانا شورا =  إماما كان ذلک هللا رضی

اين  ناميدند،امام  است پس اگر بر مردي اتّفاق كردند و او را ينصارامهاجرين و 
بديهي است زماني كه  )نامة ششم نهج البالغه،( »كار مورد رضاي حقّ تعالي است
  . ساير مؤمنين به اين كار اقدام كنند مهاجر و انصار در ميان نيستند بايد

  أن االمر قد صار إلیه  باب فی أن االمام متی یعلم - ۱۴۷

را حسن همطراز صحيح و  1در اين باب شش خبر آمده كه مجلسي حديث 
را حسن شمرده و آقاي  6را مجهول و  5را صحيح و  4را ضعيف و  3و  2حديث 

  . را صحيح دانسته است 4و  1بهبودي حديث 
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ابله با و پيداست كه براي مق 1اول تا سوم، با عنوان باب متناسب نيست احاديث
و در اينجا  )128ص (ايم  سخن گفته دربارة حديث سوم قبالً. آيد واقفيه به كار مي

  . كنيم تكرار نمي
شود يا حالت خضوع و  بعد الهام ميامامقبلي بهامامگويد مرگ سه حديث بعدي مي

گوييم اين امور ربطي به مردم ندارد و  مي !شود سابقه در دلش ايجاد مي تواضعي بي
رد در قلبم خضوع و كآيا هر كس ادعا . راي حصول علم نسبت به آن ندارندراهي ب

  منصوب من عند اهللا دانست؟ امام  تواضعي نسبت به خدا پيدا شده، بايد او را

  فی الّسّن  باب حاالت االئمه - ۱۴۸

. كليني در اين باب هشت حديث گرد آورده كه البتّه برخي از آنها تكراري است
 4را مرسل و  3را صحيح و حديث  2راز صحيح و حديث طرا هم 1مجلسي حديث 

 2بهبودي فقط حديث . را حسن شمرده است 8را مجهول و  6را ضعيف و  7و  5و 
  . را صحيح دانسته است 8و 

  
نابالغ  يكي از مشكالت شيعيان پس از حضرت رضاايم  چنانكه قبالً نيز گفته

اند تا  ايات اين باب را ترتيب دادهلذا رو. بودن حضرت جواد و حضرت هادي بود
   2.را براي عوام توجيه كننداماممشكل نابالغ بودن

در روايت اول و سوم مطالبي دربارة حضرت عيسي و حضرت يحيي و حضرت 
سليمان صلوات اهللا عليهم گفته تا بتواند آنها را با حضرت جواد و حضرت هادي 

ايم و در اينجا  سخن گفته )617ص (قبل ما دربارة اين موضوع در ابواب  !قياس كند
حضرت  ، اكرمدر روايت اول گفته است هنگام حيات پيامبر . كنيم تكرار نمي

                                                           
گويند بخاري در  شوم كه علماي ما براي تعريف و تمجيد از كليني و فريب عوام مي يادآور مي -1

  !چنين كاري نكرده است» كافي«كتابش احاديثي آورده كه با عنوان باب تناسب ندارد اما كليني در 
 . اند نيز به همين منظور جعل شده است رواياتي كه در آنها معجزاتي براي اين دو بزرگوار تراشيده -2
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 حجت خدا بر مردم و اطاعتش واجب بود ولي در زمان حيات رسول خدا علي
مردم از حجت ساكت و خاموش چگونه پرسيم  مي. گفت ساكت بود و سخن نمي

ايم در روايت اول، رسالت حضرت  بر اين چنانكه قبالً نيز گفته عالوه !اطاعت كنند؟
 !و در روايت دوم در كمتر از سه سالگي دانسته استسالگي  را در هفت عيسي

ام كه كليني چگونه بدون هيچ توضيحي اين دو روايت را به عنوان قول  در تعجب
  معصوم در كنار هم نوشته است؟ 

احتجاج فرموده » نبوت«نيز مانند » امامت«ربارة گويد خدا د در حديث هفتم مي
آية  پرسيم خدا در كجاي كتابش دربارة امامت حجت آورده است، لطفاً مي! است

كنيد همگي دربارة نبوت  آنچه كه از قرآن ارائه ميمذكور را به ما معرّفي كنيد زيرا 
ايم سخن ما در امكان  هنيز گفت عالوه بر اين چنانكه قبالًبه امامت ندارد، است و ربطي 

لهي است كه تاكنون جز انابالغ  امام نيست بلكه در وقوع و تحقّق امامتنبوت نابالغ 
  . ايم ادعا و چند حديث ضعيف چيزي نديده

جواد فرموده حضرت  امام مدعي است كه 1»علي بن حسان«در حديث هشتم 
گوييم اين قياس  مي !ام من نيز نه ساله. در نه سالگي به پيامبر ايمان آورد علي
را بر عهده نگرفت در  امتدر نه سالگي امامت  خطاست زيرا حضرت علي كامالً

حالي كه كسي در مسلمان و مؤمن بودن حضرت جواد سخني ندارد بلكه سخن در 
تواند امامي را كه به  موم تحصيل كند و نميابايد مانند م امام به نظر ما. امامت اوست
را  توان حكم حضرت يحيي با نبي قياس كرد و همچنين نميشود  وي وحي نمي

خواست غير  اگر خدا مي. كه استثناء است، بدون دليل شرعي بر سايرين جاري دانست
  . فرمود در قرآن بيان مي در طفوليت بر مؤمنين زعامت دهد، از آن حضرت را،

                                                           
 . همين كتاب معرّفي شده است 363وي در صفحه  -1
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   ةباب أن االمام الیغسله إال امام من االئم - ۱۴۹

اند  هيچ يك را صحيح ندانسته» محمد باقر«سه حديث آمده كه هر دو  در اين باب
 »معلّي بن محمد«راوي هر سه روايت ! و مجلسي به ضعف هر سه تصريح كرده است

ساير  )به فهرست مطالب كتاب مراجعه شود. (ي شده استاين معرّفاست كه پيش از 
   !ع خوبي ندارندوض »حسن وشّاء«و  »محمد بن جمهور«روات نيز از قبيل 

. روايات اين باب معناي واضح و درستي نداشته و بر خالف حقايق تاريخي است
را  اكاذيبدانسته و إالّ اين  را به خوبي نميتاريخ زندگي أئمه كه كليني شود  معلوم مي
   !داد تحويل خواننده نمي» الصادقينعن  اآلثار الصحيحة«به عنوان 

ت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد را و حضر حضرت سيد الشهداء
در زمان شهادت پدرش بيمار و در اسارت پسرانشان غسل ندادند زيرا حضرت سجاد 

حضرت جواد كودك بود و در زمان وفات خودش،  بود و هنگام وفات حضرت رضا،
  . حضرت هادي طفلي نابالغ بود

نه به از مدي(خواني بگويد حضرت سجاد يا حضرت رضا  ممكن است روضه
شويم كه  يادآور مي! طي االرض كرده و بر جنازة پدرش حاضر شده است )بغداد

كه مقامش از تمام أئمه واالتر و باالتر است  –را  چون مكّيان خواستند رسول خدا
پياده از مكّه بيرون رفت و بقية راه را تا مدينه با زحمت فراوان و با شتر بكشند،  –

در حالي كه اگر طي األرض  صوفيه طي االرض نكرد،پيمود و بر خالف مشايخ 
معلوم بود كه اين معجزه براي تصديق نبوت و رسالت اوست، اما معجزه  كرد، مي

  ! دانيد؟ او را هم پيامبر ميآيا شما براي حضرت رضا براي چيست؟ 
براي تغسيل و تكفين خويش نامي از پسر نبرد  گويد امام كاظم شيخ مفيد مي

كافي  147در حديث چهارم باب . 1ين كار را بر عهدة يكي از غالمانش گذاشتبلكه ا
چگونه را مرگ پدرت آگاه شدي در حالي «در پاسخ اين سؤال كه  نيز امام رضا

                                                           
 . 243ص  2االرشاد، ج  -1
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نفرمود من خود او را غسل دادم، بلكه ؟ »اي و آن حضرت در بغداد بود كه تو در مدينه
اي بر حضور  نيز اشاره 147و سوم باب در حديث اول . فرمود مرگش به من الهام شد

 گويند امام رضا اما در اين باب روات كليني مي. بر جنازة پدرش نفرموده است
و به عالوه غسل امام ديگران فرقي ندارد بر تمام  !گفته است من پدرم را غسل دادم

  . مسلمين حاضر واجب كفائي است نه بر غائب

   ةباب موالید االئم - ۱۵۰

هاشم معروف «ي گردآوري شده كه به قول احاديثباب و باب بعدي  در اين
دهند، شأن امام را از آنچه كه هست  صفاتي كه اين روايات به امام نسبت مي »الحسني

آيات قرآن و . شود ن و مقامش كاسته نميااز شو اگر امام فاقد آنها باشد  برد باالتر نمي
اگر كسي در . كند وايات را تأييد نميروايات صحيح و اصول اسالم نيز اينگونه ر

يابد كه كذّاب و از تشيع صحيح منحرف  در مي. تحقيق كند اخباراحوال روات اين 
   1.اند بوده

در اين باب هشت روايت ذكر شده كه مجلسي هر دو سند حديث اول و حديث 
را مرسل  8را صحيح و  7را مجهول و حديث  4را ضعيف و حديث  6و  5و  3و  2
  . اين باب را صحيح ندانسته است احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از . استمرده ش

كه وي و پدرش را همة  »محمد بن سليمان الديلمي«در روايت اول و سوم، 
علماي رجال از جمله نجاشي و شيخ طوسي و عالمة حلي و ابن داود، تضعيف 

و فردي كذّاب بوده و ديث ح نكه از مشهورترين جاعلي »يونس بن ظبيان«و  2اند كرده
نطفة امام چنين ريخته  :گويند مي ،3واقع شده است مورد لعن حضرت رضا

تر  آيد و شربتي رقيق اي مي فرشته شود كه پيش از مجامعت امام قبلي با همسرش، مي
                                                           

 . 247و  246الموضوعات في اآلثار و األخبار ص  -1
 . 131-109- 82ه براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفح -2
 . 129-128زيارت و زيارت نامه ص . ك. براي آشنايي با او ر -3
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و سفيدتر از شير تر از عسل و سردتر از برف  از آب و ماليمتر از خامه و شيرين
كليني توجه نداشته كه در حديث هشتم اين باب ادعا  !نوشاند ميآورد و به امام  مي

شود پس چگونه فرزند  پرسيم اگر امام جنب نمي مي !شود نميكرده كه امام جنب 
  اي دارد؟  آورد و خوردن شربت مذكور چه فايده مي

بر بازوي  آيد و هنگامي كه طفل در رحم مادر است ملكي مي :گويند سپس مي
كليني خود سرگردان است و عاقبت معلوم  !!نويسد سورة انعام را مي 115راستش آية 

گويند بر  زيرا حديث اول و سوم مي نويسد، شود كه ملك اين آيه را كجا مي نمي
گويد  گويند ميان دو چشم و حديث چهارم مي بازوي راست و حديث دوم و ششم مي

گويد روح در حدود  مي سرگرداني ديگر آن است كه حديث نخست !!ميان دو شانه
م اگويند نطفة ام شود ولي در حديث دوم و سوم مي انشاء مي ،چهار ماهگي نطفة امام
  !! شنود پس از چهل روز مي

در بر بازوي راست امام نوشته د آية مذكور در شكم مايگو همچنين حديث اول مي
الدت انجام گويد نوشتن آيه بر بازوي امام پس از و شود اما حديث سوم مي مي
  ! گيرد مي

بيند و  مدعي بود كه امام فرشته را نمي 61كليني در ابواب گذشته از جمله باب 
پرسيم  مي !آورد گويد فرشته شربت مي ولي در اين باب ميشنود  فقط صدايش را مي
رو  از اين. در اين باب فراوان است اكاذيباز اين نوع  آورد؟ آيا صدا شربت مي

چرا در قرآن اين امتيازات  اين ادعاها را بيان نفرمود؟ غمبر اسالمپرسيم چرا پي مي
   :ذكر نشده بلكه ضد آن را فرموده و ساير انبياء    اكرمبراي رسول 
 ôM s9$ s% öΝßγ s9 öΝßγ è= ß™ â‘ β Î) ß⎯øtªΥ ω Î) Öt±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ   )۱۱/  ابراهیم(  
  .»تيمما جز بشري همسان شما نيس :پيامبرانشان گفتند «

   :و فرموده
 ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ #©yrθ ãƒ ¥’n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& öΝä3ßγ≈ s9Î) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ   

  )۱۱۰/  کهفال(  
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بگو جز اين نيست كه من بشري همسان شمايم كه به من وحي  )اي پيامبر( «
  .»شود كه معبود شما معبودي است يگانه مي

   :همچنين خداي متعال فرموده. وحي است نبياءبنابراين تنها استثناي ا
 $ ¯ΡÎ) $ oΨ ø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r&   )۲/  نسانإلا(  
  .»اي آميخته آفريديم همانا ما انسان را از نطفه «

اين ادعا مخالف است با رواياتي  شوند؟ گوييد كه أئمه جنب نمي پس چگونه مي
پس از مقاربت با همسرانش نقل كرده  ل كردن پيامبركه شيعه در ابواب فقه از غس

نقل شده كه فرمود من مردي كثير  مخالف است با رواياتي كه از عليو  1است
   2.الوذي و المذي بودم و حكم اين مسأله را به واسطة مقداد از پيامبر پرسيدم

   :خدا فرموده
 ª!$#uρ Νä3y_t÷zr& .⎯ÏiΒ Èβθ äÜç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? $ \↔ø‹x©    )۷۸/  الّنحل(  
  .»دانستيد و خداوند شما را از شكم مادرانتان برون آورد در حالي كه هيچ نمي «

گفتند و  شود به محض والدت سخن مي پس چگونه أئمه كه به ايشان وحي نمي
را أئمه  ،هكه آي خصوصاً... دانستند و  كردند و همة علوم را مي قرآن را تالوت ميآية 

  . استثناء نفرموده است

دربارة اين ادعا . اند ناظر اعمال بندگاناين باب ادعا شده كه أئمه  احاديثدر 
حديث هشتم اين باب نيز قبالً بررسي شده . ايم گفته 87رجوع كنيد به آنچه در باب 

  ). 480ص (است 

                                                           
) باب طهارة سؤر الجنب( 1وسائل الشّيعظ ج  – 630حديث  181ص  1ج » صحيح الكافي«. ك. ر -1

 -16حديث  488ص ) الجنب و الحائض في المساجد) باب جواز المرور(، 6حديث  169ص 
، 3و  2حديث  68ص ) جواب قراءة الجنب و الحائض و النّفساء القرآنباب ( 1مستدرك الوسائل، ج 

، 1حديث  70ص ) باب استحباب الصب علي الرّاس(، 4حديث  69ص ) باب كيفية غسل الجنابة(
 . و نظاير اينها 1حديث ) باب عدم وجوب اعالم الغير بخل في الغسل(

 . 41كتاب حاضر صفحه . ك. ر -2



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  784
 

   رواحهم و قلوهبمأو  ةئماألباب خلق أبدان  - ۱۵۱

. ديث آمده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته استدر اين باب چهار ح
را مرفوع و ذيل آن را مجهول  3را مجهول و حديث  4و  2و  1مجلسي حديث 

روايت چهارم اين باب را كليني بار ديگر در جلد دوم اصول كافي . شمرده است
  . تبه عنوان حديث چهارم تكرار كرده اس )باب طينه المؤمن و الكافر( 4صفحة 

غلو كرده و مدعي است كه آنان از نور عظمت و اين باب دربارة أئمه  احاديث
گوييم در  مي! اند از سجين و طينت خراب خلق شدهاند و ساير مردم  علّيين خلق شده

   :اين صورت پيامبر نبايد بگويد
 !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ   )۶/  ۱۱۰/  الکهف و فصلت(  
  .»نيست كه من بشري همسان شمايمجز اين  «

   :اند به آيات رسواتر اينكه استناد كرده!! »إنّام أنا برش غريكم«بلكه بايد بگويد 
 tΠöθ tƒ ãΠθà)tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Éb> tÏ9 t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∉∪ Hξ x. ¨βÎ) |=≈ tG Ï. Í‘$ ¤fàø9$# ’Å∀ s9 &⎦⎫Éi∨Å™ ∩∠∪ 

!$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ×⎦⎫Ång¾ ∩∇∪ Ò=≈ tG Ï. ×Πθ è% ó£Δ ∩®∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ t⎦⎫Î/Éj‹s3Þϑ ù= Ïj9 ∩⊇⊃∪ t⎦⎪Ï%©!$# 

tβθ ç/Éj‹s3ãƒ ÇΠöθ u‹Î/ È⎦⎪Ïe$!$# ∩⊇⊇∪ $ tΒ uρ Ü> Éj‹s3ãƒ ÿ⎯Ïμ Î/ ω Î) ‘≅ ä. >‰tG ÷è ãΒ AΟŠÏO r& ∩⊇⊄∪ #sŒÎ) 4’n?÷G è? Ïμø‹n= tã 

$ uΖçF≈ tƒ#u™ tΑ$ s% çÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫Ï9̈ρ F{$# ∩⊇⊂∪ ξ x. ( 2ö≅ t/ tβ#u‘ 4’ n?tã ΝÍκÍ5θ è= è% $̈Β (#θ çΡ% x. tβθç6 Å¡õ3tƒ 

∩⊇⊆∪ Hξ x. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àfóspR°Q ∩⊇∈∪ §ΝèO öΝåκ̈ΞÎ) (#θ ä9$ |Á s9 ËΛ⎧Åspgø: $# ∩⊇∉∪ §ΝèO 

ãΑ$ s)ãƒ #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# Λä⎢Ψä. ⎯Ïμ Î/ tβθç/Éj‹s3è? ∩⊇∠∪ Hξ x. ¨β Î) |=≈ tG Ï. Í‘#tö/F{$# ’ Å∀s9 š⎥⎫ÍhŠÏk= Ïæ 

∩⊇∇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ tβθ•‹Ïk= Ïã ∩⊇®∪ Ò=≈ tG Ï. ×Πθ è% ó£Δ ∩⊄⊃∪   )۲۰-۶/  املطففین(  
آگاه باش كه . به پا ايستندپروردگار جهانيان  ]جوابگويي به[روزي كه مردم براي  «

... ه تاي نوش كه سجين چيست نامه ياست و تو چه دانكارنامة نابكاران در سجين 
علّيين است و تو چه داني كه علّيين چيست  كوكاران درين باش كه كارنامةآگاه 
   .»اي است نوشته نامه
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اي است و پنداشته  دانسته سجين نوشته خبر بوده و نمي از قرآن بي اهلجاعل ج
از آن خلق  »ارفج«خاكي است پست كه  مثالً »نسجي«مقامي با عظمت و  »علّيين«

   !اند شده

فاوت گذاشته و مدعي است ارواح ميان شيعيان و ساير مردم ت احاديثدر اين 
ولي قرآن كريم ميان مردم  !!»سجين«است و ارواح ساير مردم از  »نييعلّ«شيعيان از 

   :داند و فرموده هيچ فرقي قائل نيست و همه را مخلوق بر فطرت توحيدي مي
 óΟÏ% r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? 

È,ù= y⇐Ï9 «!$#   )۳۰/  ومالّر(  
فطرت و سرشت خداوند است كه  ]بر پاية[روي آور كه  ]معتدل[پس به اين دين  «

  .»مردم را بر آن سرشت آفريده است و آفرينش خداي را دگرگوني نيست
آورده پنج روايت  ١»فطرة اخللق علی التّوحيد«جالب است بدانيم كه كليني در باب 

يعني همگي داراي يك خلقت  اند، كه مردم همگي بر فطرت توحيد و اسالم خلق شده
   !!اند ولي در اينجا ميان شيعيان و غير ايشان فرق قائل شده است و فطرت

  

  باب التسلیم و فضل املسلّمین  - ۱۵۲

را ضعيف و حديث  8و  4و  1در اين باب هشت حديث آمده كه مجلسي حديث 
. را مرسل و مجهول شمرده است 6را مجهول و  5موثّق و را  3ن و را حس 7و  2

  . را صحيح دانسته است 3و  2آقاي بهبودي فقط حديث 
به پذيرش و  دوم اين باب مسلمين را در برابر قول خدا و رسول خداحديث 

هللا و –در جهان اسالم مخالف ندارد تسليم دعوت نموده كه اين موضوع خوشبختانه 
يني اين روايت عالي را در ميان لاما متأسفّانه بايد خواننده را توجه دهيم كه ك –الحمد 

                                                           
 . باب مذكور را صحيح شمرده است 4و  3و  1آقاي بهبودي حديث . 12 ص 2اصول كافي ج  -1
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اين باب  احاديثزيرا ساير  روايات ديگري آورده كه مضمون آنها محلّ تأمل است؛
روات در واقع . و چرا پذيرفته شودچون  ادعا دارند كه هر چه از أئمه رسيد بايد بي

اين ادعا البتّه محتاج ! قرار دهند ف خدا و رسول خدااند ائمه را در ردي خواسته
   :است، زيرااثبات 
محتاج دليل و بينة شرعي  قيد و شرط از غير خدا و رسول خدا اطاعت بي :اوالً

عی«است و     .»البيّنة علی املدّ
موريم در كتابش به اهمان خدايي كه به اطاعت محض از او و رسولش م :ثانياً

تو و پيروانت بايد با بصيرت و دقيق و فكور باشيد و كوركورانه تسليم پيامبر فرموده 
حدي نشويد واطاعت محض از غير خدا و رسول را عبادت اتّخاذ ذرب و شرك ا

اطاعت از غير خدا و رسول و پذيرش  بنا به تعليم اسالم عزيز،. 1شمرده است
راي اطاعت از غير خدا خواست آنان بايد متّكي به دليل شرعي باشد به عبارت ديگر ب

   :قرآن فرموده. الزم استو رسول دليل و برهان 
 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ   )۳۶/  االسراء(  
  .»را كه بدان علم نداري پيروي مكنو آنچه  «

گوييد كه سخنتان درست است برهان ارائه  و به مخالفين فرموده اگر راست مي
  كنيد 
 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟçGΖà2 š⎥⎫Ï% Ï‰≈ |¹   

  )۶۴/  ملالّن - ۲۴/ االنبیاء - ۱۱۱/ البقره(  
  .»گوييد برهان خود را بياوريد اگر راست مي= «

يعني شما برهان نداريد ولي اگر برهان بياورد و مغالطه نكنيد حتي پيامبر رأي شما 
مدعي است كه حضرت  )5حديث (كافي  21حتّي خود كليني در باب . پذيرد را مي

فرموده اگر چيزي به شما گفتم از من بپرسيد اين سخن تو از كجاي  باقر العلوم
 23و در باب . رو كه از جانب من است از آن قول مرا صرفاًقرآن است يعني حتّي 

                                                           
 ). 176ص (ايم  كتاب حاضر گفته 19رجوع كنيد به مطالبي كه در باب  -1
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فرموده حديث را وقتي بپذيريد كه  مدعي است كه امام صادق )2حديث (كافي 
براي آن پيدا كنيد و إال حديث  دا يا قول قطعي رسول خداشاهد مؤيدي از كتاب خ

  . را نپذيريد و به ناقلش رد كنيد
-64حديث هفتم اين باب با آياتي از قرآن بازي كرده و مدعي است مخاطب آية 

روات را آشكار كنيم عاي براي اينكه كذب اد !است سورة نساء، حضرت علي 65
كنيم، بنا به قول  نقل مي» مجمع البيان«ز آن تفسير دربارة آيات مذكور مطالبي را ا

مردي يهودي با يكي از منافقين در موضوعي منازعه گويند  اكثر مفسرين مي» طبرسي«
و پذيرد  در قضاوت رشوه نمي دانست رسول خدا يهودي كه مي. و مشاجره داشت

دعي بريم ولي م مي »دمحم«كند گفت اختالف خود را نزد  به عدالت حكم مي
آيات  !ها قضاوت كندنميان آ مسلماني نپذيرفت و خواست كه فردي غير از پيامبر

  . با عنايت به اين واقعه نازل شد» نساء«به بعد سورة  60
گويد منظور از ظلم به نفس در آية مذكور آن است كه آنان  مي 64سپس دربارة آية 

واقع انكار حقّانيت و  كه در داوري پيامبربا كفر و نفاق خويش و عدم پذيرش 
عدالت آن حضرت و توهين به وي بود، در واقع به خود ستم كردند و اگر با حال 

تا از خدا آمرزش بخواهند و اين آمدند  توبه و با نيت قبول داوري تو نزدت مي
خداوند را توبه پذير و مهربان  خواست، نيز براي آنان از خدا آمرزش مي پيامبر
كند كه آيه چنانكه عادت عرب است از لفظ مخاطب  تصريح مي» سيطبر«. يافتند مي
  . بازگشته است »استغفر هلم الرسول«به لفظ غائب  »جاءوك«در 

 را پيامبر »جاءوك«در فعل » ك«مرجع ضمير  »طبرسي« شود، مالحظه ميچنانكه 
ا در اين مورد كند ام مرويات كليني را در تفسير خود نقل ميوي با اينكه غالباً . داند مي

  . به هيچ وجه به اين روايت اعتناء نكرده است

نموده و ادعا كرده افتراء بسته و آية قرآن را تحريف  روات كليني به امام باقر
م إذ ظلموا « :رار داده و چنين فرموده استقرا مخاطب  كه خدا حضرت علي ولو أهنّ

اباً هلم الرسول ل ستغفرأنفسهم جاءوک فاستغفروا اهللا و ا رحيامً فال وربّک ال يؤمنون وجدوا اهللا توّ
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وا هذا األمر فی بنی حتّی حيكموک فيام شجر بينهم فيام تعاقدوا عليه  داً أالّ يردّ لئن أمات اهللا حممّ
البتّه  !!»العفو و يسلّموا تسليامً  وأممّا قضيت عليهم من القتل  هاشم ثمّ ال جيدوا فی أنفسهم حرجاً 

كه به تحريف قرآن معتقد بوده  »علي بن ابراهيم«مانند  احمقينقل چنين حديثي از 
  . است، عجيب نيست

است،  18بازي كرده و مشابه حديث اول باب » زمر«سورة  18حديث هشتم با آية 
  . بدانجا مراجعه شود

علی الناس بعد ما یقضون مناسکهم یأتوا باب أن الواجب  - ۱۵۳
   علمونه و الیتهم و موّدهتم لهاالمام فیسالونه عن معامل دینهم و ی

را  3و  2را حسن و حديث  1مجلسي حديث . اين باب داراي سه حديث است
  . ضعيف شمرده و آقاي بهبودي فقط حديث نخست را صحيح دانسته است

به نظر تخفيف و تحقير به  گويند حضرت باقر العلوم اين باب مي احاديث
يت نيز اين چنين اهلسته و فرموده در جنگري كردند، حجاجي كه كعبه را طواف مي

اند كه پس از مناسك حج نزد ما بيايند و  مر شدهاكردند و اما مسلمين  طواف مي
ظهار كرده و نصرت خود را عرضه داشته و براي و مودت خويش را به ما ا يدوست

   :پرسيم مي !ياري ما اعالم آمادگي كنند
   !مر كرده است؟انين بفرماييد خدا در كجا چلطفاً  :أوالً
هميت داشت كه موجب تفاوت حج اسالمي به ااگر اين عمل تا بدين حد  :ثانياً
رحم الراحمين در كتابش بيان نكرد و حتي كساني را ايت بوده، چرا خداوند اهلحج ج

فرمود تا حجت بر حجاج تمام شود؟ و بيان آن كه بايد به ايشان مراجعه شود معرّفي ن
  !! روات كليني قرار گرفت؟ بر عهدة
واجب است و  حج عبادتي است همگاني كه بر هر فرد مستطيع حتّي پيامبر :ثالثاً

اگر حجي كه خدا از بندگان مستطيع خواسته است . آن حضرت نيز حج به جاي آورد
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به كه بفرماييد أئمه خودشان بايد پس از مناسك حج  ايد، چنان بايد كه شما ادعا كرده
  ! موم فرق دارد؟اآيا حج امام با م! راجعه كنند؟م

ايد، در آن زمان كه امام ظاهر بوده و شايد  كنيم كه شما راست گفته فرض مي :رابعاً
داشته خواسته عليه خلفاي جور قيام كند و محتاج نصرت سايرين بوده، طبعاً توّقع  مي

اينك كه هزار سال است  كه مردم با حضرتش همكاري كنند و او را تنها نگذارند ولي
   اي دارد؟ چه فايده اخبارامامي در ميان مردم نيست، اين 

سورة مباركة ابراهيم را غلط نقل كرده و به جاي كلمة  37در حديث اول آية 
   !»و اجعل« :گفته است »فأجعل«

افتراء بسته كه  حديث سوم در آتش تفرقه دميده است و به حضرت باقر العلوم
كنند ابو  علماي ما ادعا مي !را خبيث خوانده است :و سفيان ثوري :فهاو ابو حني

 )183ص (نيز چنانكه گفتيم تاريخ . بوده است سال شاگرد امام صادق 2 :حنيفه
چگونه . 1از ارادتمندان و طرفداران أئمه بوده است :دهد كه ابو حنيفه گواهي مي

آيا اين كار جز  !بخواند؟ممكن است امام بزرگوار وي و سفيان ثوري را خبيث 
آيا ! اي دارد؟ فايدهو تشديد تفرقه ميان مسلمين،  دادن أئمه، انصاف جلوه نامؤدب و بي
عالوه بر اين  خواند؟ پشت سر مردم غيبت كرده و آنها را خبيث مي امام بزرگوار،

 چرا حديث كرد، پيغمبر استناد مي احاديثبه آيات قرآن و تعداد كمي از  :حنيفهابو
كتاب «مگر جاعل حديث قرآن كريم را . »بال هدی من اهللا و ال كتاب مبني« :گويد مي

  ؟ داند نمي »مبين

                                                           
 . 164شاه راه اتحاد ص . ك. ر -1
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بیوهتم و تطابسطهم و تأتیهم  ةتدخل املالئک ةباب أنّ االئّم - ۱۵۴
   باالخبار

وارد شده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته در اين باب چهار حديث 
را صحيح شمرده  3را حسن و  2را ضعيف و حديث  4و  1 مجلسي حديث. است
  . است

امام  شوند؟ پرسد آيا مالئك بر شما آشكار مي مياز امام ، راوي ولادر حديث 
فرمايد آنها نسبت  كند بلكه دست خود را به يكي از كودكانش كشيده و مي انكار نمي

قّل تأييد ضمني بر ظهور ااگر اين تصريح نباشد ال !تراند به كودكان ما از خود ما مهربان
م نيز مخالف  !است 61عاي كليني در باب آنهاست و بر خالف ادعاي روايت دواد

پرسم  مي !كردند گويد فرشتگان به متّكاي أئمه تكيه مي است زيرا مي 61باب كليني در 
   !كند؟ صدا چگونه به متّكا تكيه مي

. كنيم و در اينجا تكرار نمي )246و  245ص (ايم  بررسي كرده حديث سوم قبالً
. ر(شناسيم  علي بن أبي حمزة بطائني است كه او را مي اكاذيبحديث چهارم نيز از 

  ). 166ص . ك
  

 باب أنّ اجلّن یأتیهم فیسألوهنم عن معامل دینهم و یتوّجهون - ۱۵۵
  فی أمورهم 

اين باب داراي هفت حديث است كه هر دو محمد باقر هيچ يك را صحيح 
مرسل را  3را ضعيف و حديث  6و  5و  2و  لرا مجهو 1مجلسي حديث . اند تهندانس

  . را ضعيف يا مجهول شمرده است 7را حسن و ذيل آن را مرسل و حديث  4و 
كه او را  »سعد االشكاف«راوي حديث اول و سوم كذابي ناووسي است موسوم به 

 »شمر بن يزيد اجلعفی عمرو بن«راوي حديث ششم  )470ص (ايم  كردهمعرّفي  قبالً
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هاشم معروف «اند و چنانكه استاد  است كه علماي رجال او را بسيار ضعيف شمرده
 »جابر جعفي«هاي خود را از قول  اند وي دروغ گفته »محمد باقر بهبودي«و  »الحسني
اين باب را مردود اعالم  6و  5و  1حديث  »معروف الحسني«آقاي . كرده است نقل مي

   1.كرده است
اند  اند و تب نكرده صداي جنّ را شنيده »جابر«و  »سدير«در حديث چهارم و هفتم 
ديگر آنكه جنّيان  !تب كردشنيد و يك سال  صداي جنّ رااما در حديث پنجم حكيمه 

ديگر نيز بودند و دليلي نداريم كه مسخّر أنبياء  مسخّر حضرت سليمانمر خدا ابه 
با جنّيان  اكرم دريافت كه پيامبر توان  حتّي از قرآن مي !اند تا چه رسد به أئمه؟ بوده

. شد ايشان مطّلع مي اخباربلكه از طريق وحي گاهي از ارتباط مستقيم نداشت 
به نظر ما بهترين دليل بر كذب و بطالن روايات اين باب،  )1/ ، الجن 29/ األحقاف (

  . متن آنها است
  

رهم حکموا حبکم داود و اّنهم إذا أظهر أم ةئمباب فی اال - ۱۵۶
  ، ة آل داود و الیسألون البّین

هيچ يك را صحيح » محمد باقر«در اين باب پنج حديث آمده كه هر دو 
را  4را ضعيف و  5و  2را موثّق و  3را حسن يا موثّق و  1مجلسي حديث . اند ندانسته

  . مجهول شمرده است
به حكم حضرت داود و اين باب آن است كه امام دوازدهم  احاديثادعاي 

!! طلبد كند و دليل و بينه و يا شاهد نمي حكم و قضاوت مي حضرت سليمان 
مگر  رد؟مگر قائم آل محمد مسلمان و تابع قرآن نيست و دين ديگري داپرسيم  مي

نيستيد كه حالل محمد حالل إلي يوم القيامه و حرام محمد حرام إلي يوم شما معتقد 
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شرع جايز نباشد كه قاضي بدون بينه و دليل حكم كند تا روز قيامت وقتي در . القيامه
قرآن خود  چگونه امام بدون طلب بينه از مدعي حكم كند؟پس . جايز نخواهد بود

با آن  اكرم پيامبر . فرموده كه در محاكمه شاهد حضور يابد و بينه و دليل اقامه شود
ضمير ز نيز ا حضرت علي كرد، خواست و بينه طلب مي مقام وااليش شاهد مي

عالوه بر  !پس چگونه امام از دل مردم آگاه است؟)204-203/ البقره (مردم آگاه نبود 
اين خداوند قرآن كريم را حاكم و مهيمن بر كتب آسماني و شرايع پيشين قرار داده 
است، پس چرا امام دوازدهم به جاي حكم كردن به قرآن به شريعت منسوخة 

مگر  !امام قائم يهودي است؟ – نعوذ باهللا –مگر ! كند؟ حكم مي حضرت داود
   كند؟ قضاوت مي چه كم دارند كه امام قائم به حكم داودقرآن و اسالم 

كنيم و هر جا ندانيم  ما به حكم آل داود حكم ميگويد  در خبر سوم تا پنجم مي
و جامعه و مصحف فاطمه چرا در جفر  :الًپرسيم او مي !كند روح القدس به ما القاء مي

شما كه مدعي بوديد امام از داخل شكم مادر اعمال  )98باب . ك. ر( كنيد؟ نظر نمي
   )150باب . ك. ر( !بيند مردم را مي

  كرد؟  دخالت نمي و علي چرا روح القدس در محاكمات پيامبر :ثانياً
شبهه  اء كند، بيكسي كه روح القدس بر او نازل شود و مطالبي را به او الق :ثالثاً

   كنيد كه امام پيغمبر است؟ آيا شما ادعا مي؟ پيغمبر است

» اآلثار الصحيحه عن الصادقين«آيا اين است علوم و معارفي كه كليني به عنوان 
  ! آورده است؟ گرد

   باب أن مستقی العلم من بیت آل حممد - ۱۵۷

هيچ يك  »د باقرمحم«اين باب داراي دو حديث مجهول و ضعيف است كه هر دو 
  . اند ندانستهرا صحيح 
و يا جملة  »البيت أدری بام فی البيت اهل«اين باب همان مفهوم جملة  احاديثمفهوم 

ة  اهل« گوييم چيز قابل  ما نيز منكر اين موضوع نيستيم ليكن مي. است »أدری بشعاهبامكّ
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ظاير اينها به دست و ن »و بصائر الدرجات »كافي«توجهي از معارف آن بزرگواران از 
بوده  كه علوم آن بزرگواران متّخذ از قرآن و سنّت پيامبرترديد نداريم آيد زيرا  نمي

و نظاير آن  »كافي«مخالف قرآن نبوده است، اما قسمت مهمي از آنچه در و هيچ گاه 
  . نيست شود موافق قرآن و سنّت پيامبر ديده مي

الّناس إالّ ما خرج من عند  باب أنه لیس شیء من احلّق فی ید - ۱۵۸
  و أنّ کلّ شیء مل یخرج من عندهم فهو باطل  ةاالئم

را صحيح و حديث  4و  3و  1كه مجلسي حديث در اين باب شش حديث آمده 
را  4و  3و  2آقاي بهبودي حديث . را مجهول شمرده است 6و  5را حسن و  2

  . صحيح دانسته است
وده آنچه كه مردم از حقّ و صواب دارند از بنا به مضمون اين روايات امام فرم

. و باطل و ناصواب باشد از ديگران استبيت صادر شده و آنچه ناحقّ  اهلجانب ما 
همه را به أئمه  –عم از حق و باطل ا –اند  نوشتهگوييم كتب حديث ما، هر چه  مي

در  قل آنند،ي است كه امثال كليني راوي و نااحاديثمقصود همين اگر  !اند نسبت داده
به نظر ما مقصود امام . اين صورت بايد گفت اكثر مطالب آنها ضد قرآن و عقل است

از امام صادر شده و روات فاسد العقيده در آن دخالت  ي است كه واقعاًاحاديث
بايد گفت هر  »كافي«بنابراين با توجه به وضع كنوني كتب حديث از قبيل . اند نكرده

ه آن بزرگواران منسوب است اگر موافق و مطابق با قرآن باشد، رسيده و بچه از ايشان 
مردود است و در واقع گفتة آن بزرگواران  و آنچه موافق كتاب خدا نيست،پذيرفتني 

متّخذ از قرآن و سنّت و بايد دانست هر حكمي . اند بسته نيست بلكه به ايشان افتراء
  . نه بيان كرده باشند ياحال أئمه . باشد بايد پذيرفت

موسوم در حديث ششم اين باب طبق معمول سعي شده، مردم را نسبت به دو تن 
قصد اين روايت راوي در . بدبين سازند »ابن شريح«و فقيهي به نام  »عباد بن كثير«به 

 پدر امام صادقبگويد غالم داشته آن دو را غير زيرك جلوه دهد و به طور ضمني 
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 !فهميد ن دو با هوشتر بود و مسائل را زودتر و بهتر مياز آ »عبداهللا بن ميمون القداح«
او را در شمار ضعفا و در زمرة كساني كه مورد لعن  »ابن داود«بدانيم كه  استاما الزم 

اضافه مطالبي را  احاديثنيز نقل كرده كه او خود در » كشّي«اند آورده و  قرار گرفته
را مالقات نكرده و حديث او از آن  عالوه بر اين وي هيچ گاه امام باقر! كرد مي

روات كليني از چنين كسي تعريف . 1حضرت به لحاظ متن و سند دروغ است
   !اند كرده
  

  باب فی ما جاء أن حدیثهم صعب مستصعب  - ۱۵۹

هيچ يك را صحيح » محمد باقر«اين باب داراي پنج خبر است كه هر دو 
به  !مرسل است 4ضعيف و حديث  5و  3و  2و  1به قول مجلسي حديث . اند ندانسته

   !شاهكار كرده است احاديثراستي كه كليني در گردآوري 
أئمه  احاديث بنا به مندرجات اين باب،. است »صعب«مبالغة » مستصعب«بدان كه 

كنيم  مناقشه نمي احاديثما نيز دربارة اين  !خت و دشوار بلكه بسيار دشوار استس
گويند قرآن مشكل و ظنّي الدالله است و  ن ما ميشويم كه علماي زما ولي يادآور مي

خود دربارة  احاديثدر بايد آيات آن را به حديث أئمه عرضه كرد و آنچه را كه أئمه 
مستعصب و  هأئم احاديثشما گوييم بنا به نقل  مي. پذيرفت اند، تفسير قرآن فرموده

   بسيار دشواراند،
 ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ tβ#u™öà)ø9$# Ìø.Ïe%#Ï9    / )۱۷ ،۲۲ ،۳۱ ،۴۰(  
  .»ايم هر آينه قرآن را براي پند گرفتن آسان ساخته«
و نظاير آنها اين آيات ..... و  »سهذا بصائر للنا«و  »للناسهذا بيان «و  »للناس هدی«و 
مستصعب أئمه  احاديثولي توانند آن را بفهمند  ميرساند كه مردم با تدبر در قرآن  مي
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پس ! فهمند مقرّب و مؤمن ممتحن ميو مالئكة شما آن را فقط انبياء  است و به قول
در واقع رجوع از آسان به غير آسان يا به قول شما  ،احاديثرجوع به  براي فهم قرآن،

و مانند كار باطل كسي كه بخواهد با شمع به دنبال ! مستصعب به مستصعب استغير 
   :به قول شاعر! خورشيد بگردد

ــادان كــه ا ــانزهــي ن  و خورشــيد تاب
  

 بـــه نـــور شـــمع جويـــد در بيابـــان  
  

انبياء اشكال ديگر آن است كه اگر حديث أئمه آنقدر مشكل است كه جز مالئكه و 
پس مطالب آنها فطري نيست و ساير مردم  شوند، و قليلي از مؤمنين متحمل نمي

ر چيزي اگ. مگر در حد وسع و توانمعذوراند زيرا خداوند مهربان تكليف نفرموده 
براي  احاديثدر نتيجه اين  !فهم آن را از عموم نخواسته استبسيار دشوار باشد خدا 

   !اي ندارد اكثريت مردم فائده
بود،  از آنچه در دل سلمان گويد به خدا سوگند اگر ابوذر در خبر دوم مي

دين زيرا . روات مغرض استهاي  اين خبر دروغ و از بافته !كشت شد او را مي آگاه مي
مگر در قلب سلمان چه بود كه موجب كفر و قتل . ابوذر و سلمان يكي بيش نبود

شود و اگر موافق كتاب خدا   باشد اگر موافق كتاب خدا بود كه موجب كفر و قتل نمي
مسلمان و موافق و مطيع كتاب خدا  نبود كه از بحث ما خارج است زيرا سلمان قطعاً

ز معارف شرع آن قدر از هم فاصله داشت كه يكي اين قول كه استنباط آن دو ا. بود
پنداشت، سخن باطلي است، زيرا استنباط از يك موضوع اگر به  ديگري را كافر مي

اسلوب و درست باشد، هر چند كه عميق و استادانه باشد تفاوتش نسبت به استنباط 
  . رسد تر است، هيچگاه به حد تضاد نمي سحطيديگري كه از آن 
و پيمان گرفت همچنانكه از بني آدم پيمان  گويد خدا از شيعه عهد م ميدر خبر سو

سورة  172خدا بنا به آية  پرسيم مگر شيعه غير از بني آدم است؟ ثانياً مي !گرفت
اعراف از بني آدم بر ربوبيت خود پيمان گرفت، لطفاً بفرماييد بنا به كدام آيه خدا از 

   !شيعيان پيمان گرفته است
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سؤال غلط است و اگر سؤالي پرسيده كه خود  ارم از امام هاديدر خبر چه
اما حديث پاسخي  فرمود، آن را بيان ميغلط بودن  بود حتماً جواب از امام مي واقعاً

چيست كه  غلط اين است كه كسي پرسيده معناي قول امام صادق !مبهم داده است
ب و ال نبیّ مرسل« :فرموده در صورتي كه حديث منسوب به  ?»حديثنا ال حيتمله ملک مقرّ

ب و « :دارد و چنين است »إالّ«امام كلمة  راوي  »الخ... حديثنا ال حيتمله إالّ ملک مقرّ
گويد اگر نبي  جواب نيز معيوب است زيرا مي! را حذف كرده است »إالّ«مجهول كلمة 

پرسيم  مي ؟كند جز آنكه آن را به نبي ديگري برساند از آن آگاه شود آن را تحمل نمي
  آن را به كدام پيامبر رساند؟  رسول خدا

تعريف و تمجيد اند تا با اين  در حديث پنجم خواسته بگويد شيعيان تافتة جدا بافته
با اين حديث  »ل حزب بام لدهيم فرحونك«. آنها را بفريبد و به قبول تشيع دلخوش نمايد

گويد سرّي از اسرار خدا را  را مياست زينيز باالتر برده  مقام أئمه را از رسول خدا
 !داريم كه هيچ نبي مرسلي تحمل آن را ندارد و از هيچ كس جز ما خواسته نشده است

   :آيا نفرموده بود جز نبي مرسلي بود؟ آيا رسول خدا
 tβ$ ysö7ß™ ’În1u‘ ö≅ yδ àMΖä. ω Î) #Z|³o0 Zωθß™ §‘   )۹۳/  االسراء(  

املسلمین و اللّزوم  ةئمألّنصیحه بال بّیباب ما أمر الّن - ۱۶۰
  جلماعتهم و من هم؟ 

در اين باب پنج حديث آمده كه مجلسي هر دو سند حديث اول را موثّق و حديث 
آقاي بهبودي . را ضعيف ارزيابي كرده است 5و  4را صحيح و  3را مرسل و  2

  . حديث اول و سوم اين باب را صحيح دانسته است
را به وحدت و اتّحاد و اجتناب از جدايي مسلمان از  اين باب مسلمين احاديث

. مورد قبول ماست و بر سر و چشم ما جاي دارد مسلمانان ديگر، دعوت كرده و كامالً
علي بن «مگر حديث دوم كه به قصد تفرقه جعل شده است و البتّه از فردي چون 
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قه تهمت زده كه در اين حديث به يكي از أئمة ف. رود جز اين انتظار نمي »الحكم
آيا بايد هر تهمتي را نسبت به مسلمان، بپذيريم و  !حديث امام را پاره كرده است

به نظر ما علماي شيعه  در كتاب خود نقل كنيم؟ بدون هيچ مخالفت و يا اظهار ترديد،
راه خود را از مسلمين جدا كرده و  و نظاير آن، »كافي«عمل به روايات كتبي از قبيل  با

اند و مسلمين ديگر را منحرف و خود را  و خرافاتي را به نام امام نشر دادهها  بدعت
   !اند متدين شمرده

  

علی  الّرعّیةو حّق  ةباب ما یجب من حّق االمام علی الّرعّی - ۱۶۱
   االمام

هيچ يك را صحيح » محمد باقر«اين باب داراي نه حديث است كه هر دو 
 4را موثّق و حديث  2را ضعيف و حديث  9و  6 و 3و  1مجلسي حديث . اند  ندانسته

  . را مرسل ارزيابي كرده است 5را مجهول و  8و  7را مجهول همطراز موثّق و 
نيز در محدثين و يا مشابه مضمون آنها را ساير مورخين و  احاديثچون مشابه اين 
با تعاليم آنها در ميان فرق اسالمي مخالف ندارد و اند و محتواي  كتب خود نقل كرده

مورد قبول است و چه بسا  احاديثرو مفاد اين  موافق است از اين كامالًاسالمي 
اند و به  مة بزرگوار شنيدهرا از سايرين گرفته و يا از أئ احاديثروات كليني اين 

بر افراد محدود و مخصوص منحصر  ،اهواء و اهداف خويشمنظور آنكه آن را مطابق 
را با روايات مذكور  دهيم كه برخي از آنها، تّي احتمال مياند و ح نقل كرده سازند،

مانند حديث ششم كه راوي نخست آن . اندكي تغيير و تحريف نقل كرده باشند
توان  مي )334ص (را نجاشي توثيق نكرده و چنانكه از رجال كشّي  »سفيان بن عيينه«

وي . است »املنقریّ  أبو أيّوب سليامن بن داود«راوي دوم آن . است تدريافت، از غال
اند بسيار ضعيف است و در مسائل مهم  شيعه نبود و ابن الغضائري و عالّمة حلي گفته

سنّت نيز او را به شدت تضعيف  اهلعلماي رجال  !دنك از قول ثقات حديث جعل مي
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و جعل سند براي حديث ابايي  احاديثاند از لواط و شرب خمر و جعل  كرده و گفته
قاسم بن محمد «آقاي بهبودي روايات او را جز يكي از ضعفا به نام  به قول. نداشت

  . ذكر نكرده است »االصبهاني كاسوال
گويد امام مسلمين حقّي بر رعايا و رعيت نيز حقّي بر امام  مي احاديثمتن اين 

از جمله اينكه حقّ رعايا بر  شمارد، آنها را نسبت به يكديگر بر ميسپس حقوق . دارد
است كه امام مسلمين سهم رعيت را از بيت المال بپردازد و بر خالف زمان ما  امام آن

خود را به روي رعيت در خانة  !نصارش اموال بيت المال را اختالس نكنندااعوان و 
نبندد تا مردم بتوانند مطالب خود را به او برسانند و حقّ ضعيف را از قوي بستاند و 

امام دين او را بپردازد و با  دين ندارد،توان اداي  مديون است واگر يكي از رعايا 
در آخرين خطبة  چهارم پيامبردر حديث . الخ.... رعايا مانند پدري مهربان باشد و 

به فرد خاصي اشاره شمارد اما  پس از خود را بر مي »والي«خويش حقوق رعايا بر 
  . كند نفرموده و حتّي به عنوان امام نيز از او ياد نمي

آيا مقصود پرسيم آيا مقصود از اين امام جز زمامدار جامعة اسالمي است؟  ال ميح
ا غائب است يهاست از دنيا رفته و  امام است كه زنده و حاضر است يا امامي كه سال

  و خارج از دسترس؟ 

را بيان صفات و خصوصيات عمومي امام مسلمين  اكرم در حديث هشتم پيامبر 
ام كسي است كه از جانب خدا نصب شده باشد و سنگ را مهر نموده لكن نفرموده ام

  .... مردم مطّلع باشد و مدفوعش بوي مشك دهد و حوال اكند و در شكم مادر از 

   باب أن االرض کلّها لالمام - ۱۶۲

 8حسن و حديث  1حديث است كه به قول مجلسي حديث  9اين باب داراي 
اما آقاي بهبودي . ضعيف است 7 و 6و  5و  4و  2حسن همطراز صحيح و حديث 

  . اين باب را صحيح ندانسته است احاديثهيچ يك از 
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 احاديثمقصود از اين . گويند تمام زمين از آن امام است اين باب مي احاديث
زراعت و تمام ملل دنيا كسب و كارشان  اهلاگر مقصود آن است كه تمام  چيست؟

غير شيعيان هاي  م قائم ظهور كند زمينحرام است مگر شيعيان اثني عشري و چون اما
چنانكه حديث سوم و ( !كند هايشان اخراج مي گيرد و آنها را با خواري از زمين را مي

  . !)اند چند حديث ديگر گفته

و نامعقول است و موجب انگيز   گوييم صرف نظر از اينكه چنين ادعايي تفرقه مي
است زيرا آن   اكرمت رسول برخالف سنّ شود، بدبيني مسلمين به يكديگر مي

  . قدرت يافت چنين كاري نكردحضرت هنگامي كه در مدينه 
نيا و اآل« :گويد كه حديث چهارم مياگر مقصود آن است  خرة لالمام أما علمت أنّ الدّ

اي كه دنيا و آخرت از آن امام  آيا ندانسته »? و يدفعها إلی من يشاءيضعها حيث يشاء 
گوييم اين  ؟ مي»دهد خواهد قرار داده و به هر كس بخواهد مياست كه آن را هر جا ب

 اكرم   مخالف قرآن كريم است كه چنين مقامي را حتّي براي پيامبر  صريحاًادعا 
   :قائل نيست و فرموده

 ÷Πr& Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 $ tΒ 4©©_ yϑ s? ∩⊄⊆∪ ¬T sù äοtÅzFψ$# 4’n<ρ W{$#uρ   )۲۵-۲۴/  جمالّن(  
از آن خداست آخرت و  ]بدان كه[پس  زو كند خواهد داشت؟آيا انسان هر چه آر «

  .»دنيا
   :و فرموده
 “Ï% ©!$# …çμ s9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ óΟs9uρ õ‹Ï‚−G tƒ #Y‰s9uρ öΝs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒÎŸ° ’Îû 

Å7 ù=ßϑ ø9$# t,n= yzuρ ¨≅ à2 &™ó©x« …çνu‘ £‰s)sù #\ƒ Ï‰ø)s? ∩⊄∪ (#ρ ä‹sƒªB$#uρ ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9#u™ ω 
šχθ à)è= øƒs† $ \↔ø‹x© öΝèδ uρ šχθà)n= øƒä† Ÿω uρ šχθ ä3Î= ôϑ tƒ öΝÎγÅ¡àΡL{ #uŸÑ Ÿω uρ $ Yè øtΡ     

  )۳- ۲/  الفرقان(
ها و زمين از آن اوست و فرزندي نگرفته و او را  كه فرمانروايي آسمانخداوندي  «

و علم و [ستي و به دردر فرمانروايي هيچ شريكي نيست و همه چيز را او آفريده 
او معبودهايي جز  ]اما گمراهان مشرك[داشته و اي برايش مقرّر  اندازه] حكمت
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شوند و مالك زيان و سود خويش  اند كه هيچ چيز نيافرينند و خود آفريده مي گرفته
  .»نيستند

فرمايد كه خداي متعال هيچ شريكي در فرمانروايي دنيا و  آيه به صراحت تمام مي
  . ندگانش مالك نفع و ضرر خويش نيستندآخرت ندارد و ب

در اينگونه  »ماما«آمده است مقصود از  به نظر ما چنانكه در كتب فقه مبسوطاً
هاي اسالمي است و بايد تمام اراضي مفتوحه  روايات، امام مسلمين و زمامدار سرزمين

ار كه در نتيجة جهاد مسلمين از دست كفّار خارج شده و يا به مملكت اسالمي واگذ
گرديده، در اختيار امام و زمامدار مسلمين قرار گيرد تا وي با توجه به مصالح و منافع 
عموم مسلمين آنها را اجازه دهد و يا خراج گذارد يعني منافع اين اراضي جزء 

هاي عمومي و بيت المال مسلمين است كه بايد تحت نظر و صالحديد امام  سرمايه
 و محاسبه،يايد و هر كس خودسرانه و بدون مطالعه پديد ناداره شود تا هرج و مرج 

حسن مورد استفاده ادر آنها تصرّف نكند و منافع مسلمين ضايع نشود بلكه به نحو 
  . قرار گيرد

نيز همين است كه اينگونه اموال، ملك اختصاصي كسي  اخبارظاهر بسياري از 
اسالمي و امام موال خالصه و انفال است كه بايد تحت نظر حكومت انيست بلكه 
ها  روايات اين باب نيز از اين قاعده مستثني نيست به دليل آنكه در اين. مسلمين باشد

دانيم نهرهاي عمومي از  را نيز تحت اختيار امام به شمار آورده و چنانكه مي» نهارا«
ما روات كليني اين ا. انفال است كه بايد تحت اختيار امام و زمامدار مسلمين باشد

هداف خود را بر آورده سازند و او  هواءااند تا  اي نقل كرده را به گونه روايات
اند چنين به نظر برسد كه تمام زمين و آنچه در آن است ملك اختصاصي امام  خواسته

است و مقصود از امام نيز مدير و زمامدار جامعة اسالمي نيست بلكه فقط دوازده امام 
  !! ه غاصب و تصرّفاتشان حرام استمورد نظر خودشان است و باقي مردم هم

علم جغرافيا توسعة  نكتة ديگر آنكه چون در زمان جعل يا تحريف اين روايات،
اند كه رودهاي دنيا پنج يا  پنداشته اند، از عوام بوده چنداني نداشته و روات كليني غالباً
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تيجه در خبر اند در ن شناخته هفت نهر است و يا اينكه جز پنج يا هفت رود مهم را نمي
رودها را هشت نهر گفته ولي نام هفت نهر را آورده و در خبر هشتم فقط پنج ، پنجم

در خبر پنجم گفته جبرئيل رودها را با انگشت ابهام و در خبر  !كرده استنهر را ذكر 
مجلسي نيز براي رفع اين اشتباهات طبق معمول به . 1هشتم گفته با پا حفر كرده است

   !است بافندگي پرداخته
اگر بگويي اين روايات از امام نيست، بايد گفت پس چرا كليني در كتابش آورده و 

شود علم أئمه متأثّر از همان  اگر بگويي محتمل است كه از امام باشد، معلوم مي
  . اند اطّالعات زمانة خودشان بوده است و عالم بما كان و ما يكون نبوده

مؤيد نظر ماست و از سويي ديگر حديث نهم جالب است زيرا از يك سو 
 اصوالًو  !پذيرند يي كه موافق ميلشان نباشد نمياو خرافيون هر ر ترساند كه غال مي

   !نيستند »حقّ«به دنبال 

  االمام فی نفسه و املطعم و امللبس إذا ولی االمر  ةباب سیر - ۱۶۳

دوم را حديث اول را مجهول و حديث در اين باب چهار حديث آمده كه مجلسي 
آقاي . مورد اختالف و روايت سوم را مرسل و روايت چهارم را صحيح دانسته است

دوم به سبب روايت   به نظر ما .بهبودي نيز حديث چهارم را صحيح شمرده است
مشابه روايت سوم در نهج البالغه . شود ضعيف محسوب مي »معلّي بن خنيس«وجود 

ل و تعاليم اسالمي موافق است، لذا دربارة آنها روايات با عقچون متن . نيز آمده است
  . گوييم به تفصيل سخن نمي

                                                           
 ! ويم كه مجلسي حديث هشتم را به عنوان حديث صحيح پذيرفته استجالب است يادآور ش -1
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  باب نادر  - ۱۶۴

هيچ يك را » محمد باقر«كليني در اين باب چهار حديث ثبت كرده كه هر دو 
را مجهول شمرده  4و  2را ضعيف و  3و  1اند و مجلسي حديث  صحيح ندانسته

 )15حديث شمارة  ،130و  129ص (ايم  سخن گفته دربارة حديث سوم قبالً. است
  . بدانجا مراجعه شود

در حديث دوم دينوري كه مهمل و مجهول است نقل كرده از فردي مجهول و 
سوال كرده كه  كه گفته است مردي مجهول از امام صادق »ابن زاهر«مهمل به نام 

خير، اين اسمي است امام فرموده  سالم كند؟ »مير المؤمنينا«آيا بر امام قائم با عنوان 
حدي قبل از او به اين اسم ناميده ارا ناميده و  عليالمؤمنين  امير كه خدا با آن 

 :مرد مجهول پرسيده !!شود مگر كافر نشده و پس از او نيز كسي به اين اسم ناميده نمي
 !!»السالم عليک يا بقية اهللا«گويند  مي :امام فرموده فدايت شوم چگونه بر او سالم كنند؟

  !! سورة هود را قرائت كرده است 86سپس آية 
اند كه جهالت از  مالحظه كنيد چند فرد ناشناس ادعايي به امام نسبت داده

  . سراسرش هويداست و مخالف عقل و تاريخ است
  المؤمنين ناميده است؟  امير را  خدا در كجا حضرت علي :اوالً
 اميركس را كه مسلمين انتخاب كرده و اين ادعا بر خالف عقل است زيرا هر  :ثانياً

خود خطاب  رت عليضچنانكه ح. شود مي »المؤمنين امير«كنند، خواه ناخواه او 
. 1»نخواهد بود امير اي مردم جز آن كس كه شما به او امارت دهيد،« :به مردم فرمود

 »منينالمؤ امير«كنند او  اميرمارت داده و ابنا به لغت عرب هر كس را مؤمنان  طبعاً
مدفون و از ) افغانستان(بلخ » مزار شريف«كه در  »المؤمنين امير«خواهد بود مانند 

و يا مؤمنين به  حال اگر به كسي كه رسول خدا. است نسل امام حسن مجتبي
گوينده المؤمنين گفته شود؟ چرا  اميراند،  كرده اميروي امارت داده و او را بر گروهي 

                                                           
 . 29شاهراه اتّحاد ص . ك. ر -1
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گفته كافر است؟ مگر يكي از اصول را مخاطب اين شود و يا چ كافر محسوب مي
  . چرا خدا اين كفر را در قرآن بيان نفرموده است! ؟هاسالم را منكر شد

تفرقه افكني در ميان مسلمين  البتّه چنانكه آشكار است غرض اصلي افراد مجهول،
اسم  المؤمنين شدند، اميراند بگويند خلفايي كه جز علي مخاطب به  خواسته بوده و مي

   !»المؤمنين امير«بوده نه  »علي«اسم آن حضرت . نيست بلكه لقب است
امام آيا در زمان  از امام پرسيده به امام قائم چگونه سالم كنيم؟ اهلجاعل ج :ثالثاً
 »السالم عليک يا بقية اهللا«جملة امام قائمي هم وجود داشته كه امام بفرمايد يا  صادق

در  توان سالم كرد؟ اند مي ه هنوز پدرانش به دنيا نيامدهآيا به امامي ك! سالم كنيد؟
شود  معلوم مي. شناختند ائمه هيچ يك امام بعد از امام حاضر را نمي اصحابحالي كه 

آنكه عقل خويش را به كار  كه اين خبر در زمان غيبت جعل شده است و كليني بي
در كتابش ثبت » عن الّصادقني اآلثار الّصحيحة«گيرد، ادعاي افراد مجهول را با عنوان 

   !!كرده است
آية  رسواتر از اينها آخر حديث است كه جاعل مدعي است امام صادق :رابعاً

سورة هود را كه به هيچ وجه به امام مربوط نيست به عنوان مستند قول خود، تالوت 
مذكور آية . باطل رسوا گردند اهلكنيم تا  ما آيه را در اينجا ذكر مي !فرموده است

   :است راجع به حضرت شعيب
 4’ n< Î)uρ t⎦t⎪ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $ Y6 ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈s9Î) …çνçöxî ( 

Ÿω uρ (#θÝÁ à)Ζs? tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# tβ#u”Ïϑ ø9$#uρ 4 þ’ ÎoΤÎ) Νà61 u‘ r& 9ösƒ¿2 þ’ÎoΤÎ)uρ ß∃% s{r& öΝà6ø‹n= tæ 

z>#x‹tã 5Θöθ tƒ 7Ý‹Ït’Χ ∩∇⊆∪ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#θ èù÷ρ r& tΑ$ u‹ò6Ïϑ ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ 

(#θ Ý¡y‚ö7s? }̈ $ ¨Ζ9$# öΝèδ u™!$ u‹ô©r& Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? † Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪Ï‰Å¡øãΒ ∩∇∈∪ àM §‹É)t/ «!$# ×öyz 

öΝä3©9 βÎ) ΟçFΖà2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β 4 !$ tΒ uρ O$ tΡr& Νä3ø‹n= tæ 7á‹Ïpt¿2 ∩∇∉∪ (#θ ä9$ s% Ü=ø‹yè à±≈ tƒ šè?4θ n= |¹r& 

š‚ âæΔù's? β r& x8çøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷ètƒ !$ tΡäτ !$ t/#u™ ÷ρ r& βr& Ÿ≅ yè ø¯Ρ þ’Îû $ oΨ Ï9≡uθ øΒ r& $ tΒ (#àσ¯≈ t±nΣ     
  )۸۷-۸۴/  هود(
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اي قوم  :گفت] گسيل داشتيم، وي[مدين برادرشان شعيب را ] هاليا[و به سوي «
نيست  ]به حقّ[گي كنيد كه شما را جز او معبودي من خداي يگانه را عبادت و بند

و خير شما [بينم  و پيمانه و ترازو را كم مگذاريد، به راستي كه من شما را به خير مي
اي قوم من . دارم  و همانا بر شما از عذاب روزي فراگير و چيره، بيم ]خواهم را مي

هاي مردم را كم مكنيد و در پيمانه و ترازو را به عدالت ايفا كنيد و تمام دهيد و چيز
باقي نهادة خدا  ]بدانيد كه[تباهكاران مگرديد اگر ايمان داشته باشيد  ]چون[زمين 

اي شعيب آيا  :گفتند] قوم او[براي شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم، 
رها كنيم يا  كردند، آنچه نياكانمان عبادت مي] به ما بگوي[أمر كرده كه را تو نمازت 

  .»خواهيم نكنيم؟ اينكه در اموال خويش هر چه مي
گويد آنچه كه از كسب و  به مردم مي شود حضرت شعيب چنانكه مالحظه مي

. ماند، بهتر است از سود غير حالل كار حالل و بدون كم فروشي براي شما باقي مي
ي را غلب اقوال كليناكه  »طبرسي«شيخ . اين موضوع هيچ ارتباطي به امام قائم ندارد

حتّي . اعتنا نكرده استخرافات كليني كند در اينجا به  ذكر مي »مجمع البيان«در 
اند به آنچه كه خدا  را تفسير كرده »اهللا ةبقي«خرافي اعتراف كرده كه مفسرين  »مجلسي«

  ). سود حالل(پس از تمام دادن وزن و پيمانه باقي نهاده است 
كه حتّي  مخاطبين حضرت شعيبعالوه بر اين آيا معقول است كه خدا به 
ديدند و در ميانة بحث از عدالت در  چندين نسل پس از آنان، پيامبر اسالم را نمي

آيا جاعل حديث !! معامله، بفرمايد كه اگر مؤمن باشيد امام قائم براي شما بهتر است
   ؟معرفي كرد امتشد امام قائم را به  فهميده كه چه بافته است؟ آيا بهتر از اين نمي

آيا معقول است كه خدا در سورة هود كه مكّي است و در آن دوران به هيچ وجه 
اگر مؤمن باشيد  :بحث امامت مطرح نبود و سابقه نداشت، خطاب به مكّيان بفرمايد

   امام قائم براي شما بهتر است؟
چرا علماي . آيا خداي متعال اصل و بقيه دارد تا بگوييم امام قائم بقيه خدا است

  ! اند؟ كنند و سكوت كرده الم با اين خرافات مقابله نمياس
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حديث چهاردهم موهم تحريف قرآن است و يكي از آيات قرآن را با زياداتي نقل 
در قرآن  »المؤمنين امير«ي آن است كه كلمة گويد ظاهر خبر گويا كرده كه مجلسي مي

 172خدا آية  :گفته مدعي است كه امام اهلجاعل ج!! اند بوده ولي از آن حذف كرده
آدم من و إذا أخذ ربک من بنی « :سورة اعراف را در كتابش چنين نازل فرموده است

داً  بكم و أنّ حممّ تهم و أشهدهم علی أنفسهم ألست برّ يّ  امريرسولی و أنّ عليّاً  ظهورهم ذرّ
 . »املؤمنني

فقط  )شود مراجعه. (پردازيم مي »كافي«ما در باب آينده به مسألة تحريف قرآن در 
است كه نام و نشاني از » أبو الرّبيع القزّاز«شويم كه راوي اين خبر  در اينجا يادآور مي

راستي چرا كليني اقوال افراد مجهول را در كتابش . شود ب رجال ديده نمين در كتآ
  . آورده است

   ةمن الترتیل فی الوالی باب فیه نکت و نتف - ۱۶۵

 »كافي«ترين باب  ترين و مفتضح ن باب مفصلبدان كه اي :*مسألة تحريف قرآن
ترين باب آن  ترين باب كتاب مذهب ما مفتضح ماية خجالت است كه مفصل! است
روايت گرد آورده كه أغلب آنها مانند روايت چهارم باب  92كليني در اين باب  !باشد
ب متأسفانه وجود روايات موهم تحريف قرآن به با!! موهم تحريف قرآن است 164

ز رواياتي كه اين عيب ين» روضة كافي«حاضر منحصر نيست و در ابواب ديگر و در 
   !شوند بزرگ را دارند، ديده مي

   :خداوند متعال دربارة قرآن كريم فرموده
 ¨βÎ) $ uΖøŠn= tã …çμ yè ÷Ηsd …çμ tΡ#u™öè% uρ   )۱۷/  القیامه(  
  .»ماست ةهمانا گردآوري آن و قرائتش بر عهد«

                                                           
ايم مطالعه فرماييد  آورده 93اي كه در باب  كنم كه بار ديگر مقدمه قبل از مطالعه اين باب توصيه مي - *

 . زيرا با مطالب اين باب ارتباط بسيار دارد
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آوري  ي و حفظ آن تنها بر عهدة بندگان واگذار نشده است و جمعآور يعني جمع
   :تحت عنايت خداست و نيز فرموده نآقر
 …çμ ¯ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïμ‹Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ ⎯Ïμ Ïù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? 

ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗ xq   )۴۲/  فصلت(  
و از (ن هر آينه كتابي عزيز و ارجمند است كه از پيش و پس آن به راستي كه آ«

است از جانب حكيم ] كتابي[هيچ طريقي باطل در آن راه نيابد فرو فرستادن 
  .»ستوده

   :و باز با تأكيدات بيشتري فرموده
 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   )۹/  حجر(  
  .»ايم و هر آينه همانا ما نگاهدارندة آنيم ه اين قرآن را فرو فرستادههمانا ماييم ك«

در اين آيه خدا با تأكيدات مكرّر حفظ قرآن از هر گونه تغيير و تحريف را تضمين 
   :فرموده است

  . استعمال كرده است ،ام و استمرار داردجملة اسميه را كه داللت بر دو :أوالً
  . كه دالّ بر تأكيد است آورده» إنّ«حرف جملة اسميه را با  :ثانياً
  . را بر ضمير مفرد ترجيح داده است »نا«ضمير جمع  :ثالثاً
شدت بيشتري  »نحن«تأكيد بر جملة اسمية مؤكّد را با ذكر ضمير فصل  :رابعاً

  . بخشيده است
نزول قرآن را به خود نسبت داده كه مبين عنايت خاص إلهي به اين كتاب  :خامساً

استفاده كرده كه  )تنزيل (از باب تفعيل  )انزال(همچنين به جاي باب إفعال . تاس
  . شدت معنوي بيشتري دارد

  . در جملة بعد باز هم جمله را اسميه آوره است :سادساً
  . و ضمير جمع بهره برده است »إنّ«تأكيد  تبار ديگر از أدا :و ثامناً سابعاً
  . گرفتهالم تأكيد را نيز به كار  :تاسعاً
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يعني ما كه خداييم و متّصف  صيغة جمع حافظون را استعمال كرده است، :عاشراً
   1.كنيم اين كتاب را حفظ مي ايم، به صفات كمالية علم و قدرت و عزّت

هاي كليني و مشايخش از قبيل علي بن ابراهيم قمي و  متأسفانه يكي از رسوايي
آلودگي ذهنشان به دروغ  ……و محمد بن يحيي و حسين بن محمد األشعري 

اين افتضاح دامنگير عدة قابل توجهي از مشاهير . دشمن پسند تحريف قرآن است
حماقت را به  »حاج حسين نوري«حتّي يكي از علماي شيعه به نام . شيعه بوده است

فصل الخطاب في تحريف كتاب رب «جايي رسانده كه كتابي تأليف كرده به نام 
االسالم كليني نيز به تحريف قرآن معتقد بوده است  ةثق گويد ا ميو در آنج» األرباب

 ،»كافي«و همچنين در روضة  165در باب  كافي، خصوصا» كتاب الحجه«زيرا در 
رد يا تأويل و آنكه آنها را  نقل نموده بي بسياري كه صراحت در تحريف دارند، اخبار

تحريف قرآن اشاره و  ةرش به مسألمجلسي نيز در مواضع متعددي از آثا! توجيه نمايد
خروار، وي در شرح حديث هفده هزار  به عنوان مثال و مشتي از! تصريح كرده است
و مخفي نماند كه اين خبر و !! اين خبر صحيح است« :گويد ، مي2آيه داشتن قرآن

در  اخبارصحيح بر نقص و تغيير قرآن صراحت دارند و به نظر من  اخباربسياري از 
وع از تواتر معنوي برخوردارند و رد همة آنها موجب سلب اعتماد از تمامي موضاين 
و [امامت كمتر نيستند  اخباراز  در اين موضوع، اخباربلكه به گمان من  شود، مي اخبار
امامت نيز  اخبارتوان در  به همين ترتيبت ميمذكور مورد ترديد واقع شوند  اخباراگر 

  . كنند چگونه با خبر اثبات مي ]ة امامت رامسأل ترديد كرد، در اين صورت،

                                                           
تاليف » تابشي از قرآن«ريم از تحريف رجوع كنيد به مقدمه تفسير در مورد مصون بودن قرآن ك -1

) اند قائلين به تحريف، با كتاب خدا بازي كرده(و خصوصاً فصل هجدهم ) فصل اول تا يازده(نگارنده 
تأليف » راهي به سوي وحدت اسالمي«كه مربوط است به روايات موهم تحريف قرآن و كتاب شريف 

 . به بعد 95، چاپ اول صفحه »يمصطفي حسيني طباطبائ«
 . جلد دوم اصول كافي ببينيد 634اين حديث را در صفحه  -2
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شوند زيرا اگر  موجب سلب اعتماد از قرآن كريم مي اخباراگر گفته شود كه اين 
ممكن است، در  ]ناز آيات قرآ[چنين احتمالي در مورد هر آيه تحريفش اثبات شود، 

ل به و عم ]دموجو[قراءت همين قرآن  كه أئمهحالي كه به حد تواتر رسيده است 
حدي اشود كه  تتّبع كند بر او آشكار مي اخبارهر كس كه در . اند آن را تجويز فرموده

داده باشد  ]ديگر[نقل نكرده است كه يكي از أئمه به او قرآني ] ما شيعيان[ اصحاباز 
  . به او آموخته باشد ]ديگر[يا قرائتي 

را به تكلّفات  اخبارآن  ورزند، چگونه جرأت مي] گويند كساني كه چنين مي[ 
قدسي  احاديثو  اخباراند آيات اضافه همان  مانند اينكه گفته ]توجيه كنند[ركيكه 

آنها را به اجزاء كوچكتر قسمت كرده بودند و  گذاري آيات، اند يا اينكه در شماره بوده
خدا  ]حقيقت را[يا اينكه اسامي به عنوان تفسير در حاشية قرآن نوشته شده بود و 

   1.»داند مي
» مناهج األحكام«نراقي در كتاب حمد او شيخ » مصابيح االنوار«سيد عبداهللا شبر در 

 اهلاالحتجاج علي «» و شيخ احمد طبرسي مؤلّف«در مبحث حجيت ظواهر الكتاب 
» وسائل الشّيعه«و مؤلّف  »شرح الكافي« محمد صالح مازندراني مؤلّفو شيخ  »اللّجاج

و نعمه اهللا جزايري در  »األنوار ةمرآ«بش موسوم به يعني شيخ حرّ عاملي در كتا
قول به تحريف قرآن را  »اوائل المقاالت«و شيخ مفيد در كتاب  »ةاألنوار النّعامني«

  !!2اند مرتكب شده

                                                           
» مجلسي«كنيد، مروج الخرافات و خارس البدع  چنانكه مالحظه مي - 525ص  12مرآة العقول، ج  -1

 ! بيش از آنكه نگران سلب اعتماد از قرآن باشد، نگران سلب اعتماد از روايات است
زار و نزاري كه اين روزها دارم و به سبب عدم دسترسي به كتابخانه، تحقيق دقيق و مبسوط  با حال -2

برايم ميسور نيست و بيشتر اين مطالب را از حافظه و دفترچه يادداشت و چند كتابي كه همراه دارم، 
عتقد و تحقيق كرده و علماي م اميد است كه طالّب جوان حقجو در اين مسأله تفحص. ام نقل كرده

البتّه مخفي نماند و خدا . مان بمانندابه تحريف قرآن را معرّفي كنند تا مردم از گزند آنها و آثارشان در 
اند و همه را با يك  همگي به تحريف قرآن معتقد بوده هگواه است كه قصد نداريم بگوييم علماي شيع
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 »مفيد«و براي تفرقه جويان  »مضرّ«كه در واقع براي اسالم و مسلمين  –شيخ مفيد 
نام ما  امام صادق فرموده در قرآن اصلي، مدعي است كه 1چنانكه گفتيم –بوده است 

  !! همچون نام گذشتگان مذكور است
افی فی تفسري «نيز تحت تأثير كليني و امثال او در مقدمة ششم  »فيض كاشاني« الصّ
ديگري كه از ناحية  اخبارمذكوره و  اخبارآنچه كه از تمامي « :گفته است »القرآن

ود، اين است كه قرآني كه اكنون در ش ميرسيده، استفاده  حضرات معصومين 
نازل شده نيست بلكه  اكرماختيار ماست همان قرآن كامل و تمامي كه به پيغمبر 

نزل اهللا و بعضي ديگر محرّف و مغير بوده، چنانكه آيات و ابرخي از آن بر خالف ما 
است كه از  »علي«بسياري از آن حذف شده كه يكي از آنها نام مبارك كلمات 

است كه آن هم از  »آل محمد«ديگري لفظ  ع قرآن حذف شده است،اري از مواضبسي
متعددي موجود مواضع متعددي حذف گرديده، ديگر اسامي منافقين كه در مواضع 

مذكور، ترتيبي كه اكنون گذشته از محذوفات ... بوده و ساقط شده و ساير محذوفات 
مده مورد خشنودي خدا و رسول در قرآن مجيد مراعات شده و به شكل حاضر در آ

آورد و  معروف به تفسير قمي رواياتي ميبن ابراهيم سپس از تفسير علي !! »نبوده است
گفت تغييري كه در كه ذكر شد صحيح باشند ناگزير بايد  اخباراگر اين « :گويد مي

توان مقاصد قرآن را  و هنوز مي[قرآن كريم رخ داده چندان مخلّ مقصود نبوده 
                                                                                                                                                

لماي شيعه به تحريف قرآن معتقد شود ع با اين مسأله مخالفيم كه به دروغ گفته ميچوب برانيم بلكه 
نيستند و سپس به اقوال چند تن از علماي مخالف تحريف، به عنوان نمونه استناد شود و از 

خبر  ذكري به ميان نيايد و عوام از حقيقت حال آنها بي... و مجلسي و نوري و  افتضاحات كليني
لجليل قزويني و يا آية اهللا نعمة اهللا و إالّ خود اعتراف دارم كه مرحوم سيد مرتضي و عبدا. بمانند

اند،  صالحي نجف آبادي و يا مرحوم سيد محمود طالقاني و بسياري ديگر به تحريف قرآن معتقد نبوده
اما مشكل اينجاست كه چرا علما به جاي انتقاد از كليني و مالمت وي و تقبيح كارش و اعالم بيزاري 

اند تا بدانجا كه عوام او را از مفاخر شيعه  عريف و تمجيد كردهدائماً از كليني ت) و همفكرانش( از او 
 ! پندارند؟ مي

 . 494كتاب حاضر، ص . ك. ر -1
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و بعيد نيست براي دفع اعتراض بگوييم برخي از محذوفات از قبيل تفسير و  ]فتدريا

  . »رفته است توضيح آيات بوده و از اجزاء قرآن به شمار نمي

تحت عنوان  »الربهان فی تفسري القرآن«سيد هاشم بحراني نيز در باب دهم مقدمة 
ير عياشي نقل كرده كه چند روايت از تفس »في القرآن باب في ما عني به األئمه«

لو قری « :اند الحسين الكندي از قول حضرات صادقين گفتهداود بن فرقد و سعيد بن 
ی من قبلنا ني كام سمّ اگر قرآن چنانكه نازل شده بود،  »القرآن كام أنزل أللقيتّنا فيه مسمّ

و !! »همچنانكه نام گذشتگان ذكر شده است يافتي، ما را در آن مي ]نام[شد  قراءت مي
لوال أن زيد فی كتاب اهللا و نقص منه ما خفی « :گفته است ميسر از قول حضرت باقر

قه القرآن نا علی ذی احلجا و لو قد قام قائمنا فنطق, صدّ كتاب خدا زيادت و  اگر در »حقّ
ماند و اگر قائم ما قيام كند و  داد، حقّ ما بر خردمندان پوشيده نمي نقصاني رخ نمي
  !! »كند ن او را تصديق ميسخن گويد، قرآ

اينجانب دربارة مسؤوليت  باري اين افتضاح ناشي از روايات كليني و نظاير اوست،
به  490صفحه  93باب (ام  نيز سخن گفته كليني در نقل روايات مخالف قرآن قبالً

نه از آن دسته كتب روايي است كه انواع  »كافي«كنم كه  اما در اينجا نيز تكرار مي )بعد
بلكه كتابي است اند،  كرده آوري  روايات را صرف نظر از صحت و سقمشان، جمع

رو كليني هم در برابر عناويني كه براي هر باب  براي معتقد شدن و عمل كردن، از اين
   )فتأمل. (مسؤول است ي كه در كافي ثبت كرده،اخباريكايك برگزيده و هم درازاء 

دانسته چرا  اگر نمي دانسته يا خير؟ يه چيزي ميو درادانم كليني از علم رجال  نمي
اقدام كرده و چرا علماي ما از او تعريف و تمجيد » كافي«به تأليف كتابي از نوع 

اعتبار را بدون هيچ توضيح و  چرا اين روايات افتضاح و بيدانسته  و اگر مي كنند؟ مي
  ثبت كرده است؟  »كافي«در مخالفتي 
اين باب يا نظاير آنها در  احاديثكليني بهانه آورد كه آبروي توان براي حفظ  نمي

اند و نبايد به آنها استناد شود؛ زيرا اگر آنها ضعيف و  اعتبار و ضعيف بي ابواب ديگر،
اگر دوست  آورده است؟ »كافي«اند چرا كليني آنها را در كنار ساير روايات  اعتبار بي
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به اين  »كافي«ان يا ساير خوانندگ كليني كه از او تقاضاي تأليف كتاب كرده بود و
  ) فتأمل(چه كسي مسؤول است؟  –اند  چنانكه شده –معتقد شوند  احاديث

 :نوشته است - رود كه از مشاهير علماي شيعه به شمار مي - »شيخ بهايي«
حيح, أنّ القرآن العظيم « و يدلّ عليه  زياده كان أو نقصاناً  ]التّحريف[حمفوظ عن ذلک الصّ

افِظُونَ { :یقوله تعال ا لَهُ حلََ إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ و ما اشتهربني النّاس من سورة الحجر) 9( }إِنَّ
ا { :مثل قوله تعالی منه فی بعض املواضع, اسقاط اسم أمري املؤمنني غْ مَ لِّ ولُ بَ سُ َا الرَّ ا أَهيُّ يَ

بِّكَ  لَ إِلَيْكَ مِن رَّ رأي »ذلك، فهو غير معتبر عند العلماء و غير ) 67/ المائده ( }أُنزِ
از تحريف به زيادت يا تحريف به نقصان، به  ميدرست آن است كه قرآن عظ

افِظُونَ داللت آية  ا لَهُ حلََ إِنَّ مصون و محفوظ است همانا ما هر آينه حافظه آنيم   وَ
از  در بعضي موارد، و آنچه در ميان مردم شهرت يافته كه اسم حضرت علي

   1.»از قرآن حذف گرديده، از نظر علماء معتبر نيست) 67/ المائده (آية تبليغ  جمله
كليني  آبرويي شيعيان و خصوصاً آور موجب بي از آنجا كه اين عقيدة باطل و شرم

اند و يا براي فريب عوام به  اي از علما يا اين واقعيت را انكار كرده بوده است لذا عده
اينجانب در تحرير اول اين كتاب . اند يتچسبك متوسل شده هات بارده و الانواع توجي

از ذكر توجيهات فريبندة متعصبين مذهبي و افشاي بطالن توجيهات ايشان، غفلت 
توجيهات آنها و  اختصاراً »معذرة إلی ربّی«لذا براي جبران اين قصور و  كرده بودم،

  . كنم نادرست بودنشان را در صفحات آينده بيان مي
ي كه در احاديثپس از تحقيق و تتبع دربارة « :گويد مي »معروف الحسني« آقاي

يابيم كه  در مي ]مضبوط است[و نظاير اين دو  »وافي«و  »كافي«جوامع حديث مانند 
أئمه و  احاديثورزان براي تباه ساختن  و كينه تبابي از ابواب حديث نيست كه غال

كه اند  دانسته عالوه بر اين چون مي!! ندسن شهرتشان، در آن دست نبرده باشحتخريب 
                                                           

شود علما  چنانكه مالحظه مي – 26آالء الرّحمان في تفسير القرآن، محمد جواد بالغي ص . ك. ر -1
آن نيز روايات كليني و  سوزي در ميان مردم شايع است و سبب اعتراف دارند كه چنين خرافه ريشه

 . افرادي نظير اوست
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تأثيري دارد كه سخنان ديگر فاقد آن نفوذ و تأثير است لذا  ]در ميان مردم[قرآن كريم 
اند و صدها آية قرآن را  از طريق قرآن كريم سموم و دسايش خود را انتشار داده

به دروغ  ]قرآنحميالت خود را به آيات ت[خواستند تفسير و تعبير كردند و  چنانكه مي
  ! و به منظور گمراه ساختن مردم، به أئمة بزرگوار نسبت دادند

أبي حمزة علي بن حسان و عمويش عبدالرّحمان بن كثير و علي بن  ]از آن جمله[
كتبي در تفسير تأليف كردند كه با اسلوب قرآن و بالغت اين كتاب و  1بطائني

سازي است عقل و تحريف و گمراه اهدافش، هيچ تناسب ندارد و سراسر مطالب ضد !  
مطالب ضد عقل  عجيب نيست اگر بدعتگذاران در زمرة اختالف افكنان و مروجين

در آيند بلكه شگفت است كه شيخ المحدثين پس از كوشش طوالني بيست ساله، 
بر كه عيوب متن و سند آن حتي فراواني انباشته سازد  ]ناصحيح[كتابش را از روايات 

پوشيده  حوال روات، دارند،اكه از او دانش و آزمودگي كمتري در اطّالع از كساني 
كتاب كافي  ]با خوشبيني و بدون تحقيق الزم[علما و محدثين پس از او نيز  !!ماند نمي

جز  ]كليني در كتابش[زيرا گروهي معتقدند . و مروياتش را تلقّي به قبول كردند
اعتقاد  دهند، ديگر كه اكثريت را تشكيل ميولي گروهي ! حديث صحيح نياورده است

و هر دو گروه در  !صحيح است احاديثمتشكّل از  »كافي« اعظمدارند كه قسمت 
   2!»اند برابر اين رأي خود، مسؤول

البتّه دكانداران مذهبي به منظور حفظ آبرو و دفاع از دكّان خود، و براي فريب 
گويند كليني خود در باب  اند و مي شبث شدهها و مغالطات مت عوام به انواع دليل تراشي

 مخالف قرآن و مخالف سنّت پيامبر، احاديثاي به دست داده كه  كافي قاعده 23
 تحريفيه نيز در صورتي كه داللتشان بر تحريف، احاديث. مقبول و مسموع نيست

خود، اي كه  مخالف قرآن و در نتيجه مردوداند و كليني نيز بنا به قاعده اثبات شود،
  !! ذكر كرده اين روايات را قبول نداشته است

                                                           
 . رجوع كنيد به فهرست مطالب كتاب. اند اشخاص مذكور در كتاب حاضر معرّفي شده -1
 . 253الموضوعات في اآلثار و األخبار، ص  -2
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پايه است زيرا ترديد نيست كه روايات  ادعايي سست و بي واقعاً !الخالقجلّ 
بود، اما سخن ما اين  مذكور باطل و مردوداند و اي كاش كليني هم با آنها مخالف مي

ه تنها اين كافي عمل نكرده است و إالّ ن 23است كه كليني خود به قاعدة باب 
 »كافي«قلّ در اشست و يا ال كتابش را به آب مي احاديثبلكه بايد بسياري از  روايات،

دانست  داشت و آنها را مخالف قرآن مي اگر او روايات تحريفيه را قبول نمي. آورد نمي
در حالي كه  كرد، قّل در مورد آنها اظهار ترديد مياو يا الآورد  اين كتابش نميدر  طبعاً
دانسته براي  و إالّ ذكر روايتي كه كليني آن را مخالف قرآن مي !ين نكرده استچن

ادعاي شما به زيان كليني است زيرا ثابت  !!دليلي نداشت –و نظاير او  –دوستش 
  !! فهميده است كند كه او عدم موافقت اين روايات با قرآن و اجماع مسلمين را نمي مي

روايات مشابه آنها را براي تسهيل كار كافي و  165اينجانب روايات باب 
   :ام خوانندگان و افشاي خدعة متعصبين به دو نوع تقسيم كرده

  تفسيريه  –به اصطالح  –روايات ) الف
  روايات تحريفيه ) ب

اند و قول امام نيستند اما در اينجا مقصود ما  هر چند هر دو نوع اين روايات باطل
ست كه داللت قطعي بر تحريف آيات إلهي ندارند و از روايات تفسيريه رواياتي ا

كنند براي فريب عوام، روايات نوع  اما آخوندها سعي مي. توان از آنها چشم پوشيد مي
رو براي هشدار دادن به  از اين !ثاني را نيز مانند روايات نوع اول قلمداد كنند

آوريم تا  ا در اينجا ميهايي از هر دو نوع روايت ر خوانندگان و بيداري مردم، نمونه
   1.روي شود هر كه در او غش باشد سيه

در اين نوع  :كنيم تفسيريه را ارائه مي –به اصطالح  –ابتداء خصوصيات روايات 
پرسد  آيه مي» تفسير«از  كند و يا حتّي تصريحاً اي سؤال مي روايات، راوي دربارة آيه

                                                           
 165باب  60و  28ايم و إالّ با مقايسه حديث  شاة با مدعي چنين تقسيمي كردهالبتّه از باب مما -1

نيز تحريف  - ايم  كه ما آنها را از نوع الف شمرده –وان دريافت كه الأقلّ منظور از برخي روايات ت مي
 . قرآن است
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ام كنند و ام ه را مطابق قرآن نقل مياين نوع روايات آي. )165باب  38مانند حديث (
دهد و  و نظاير اينها جواب مي »يعني«يا  »عنی بذلک«يا  »عنی هبا«نيز با تعابيري از قبيل 

و همچنين روايات ). روضة كافي 535مانند حديث (كند  آيه اشاره مي »تأويل«يا به 
و يا روايات  165باب  92و  90، 83، 81، 77، 76، 72، 71 ،54 ،52 ،49، 33، 19، 15

  . روضة كافي و مشابه اينها 526و  525، 397و  243و  202
تفسيريه كامالً متفاوت  احاديثي است كه تعابيرشان با احاديثاما تأكيد ما دربارة 

در . )65ص . ك. ر(ايم  در همين كتاب آورده از جمله روايتي است كه قبالً. است
» تنزيل« :فرمايد امام مي. كند را قراءت مي» مائده«نمونة مذكور راوي آية ششم سورة 

سپس  »فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من املرافق«همانا آيه اين است  !آن چنين نيست
آيه بلكه فرموده  »تأويل«دستش را از آرنجش به سوي انگشتانش كشيد و حتي نفرمود 

  !! آن چنين است» تنزيل«
) 82ص . ك. ر(ايم  خود آورده در حديث يازدهم روضة كافي كه آن را در كتاب

به خدا  :كنيم و امام پاسخ داده نمي »قراءت«كند ما آيه را چنين  راوي به امام عرض مي
سوگند جبرئيل اين آيه را اين چنين بر محمد نازل كرده و اين از مواردي است كه از 

  !! كتاب خدا تحريف شده است
ن را نيز در كتاب حاضر روضة كافي كه آ 18و حديث  165باب  47در حديث 

 :را چنين گفته است» معاج«امام آية اول و دوم و سورة  )83ص . ك. ر(ايم  نقل كرده
در حديث هجدهم روضة !! »سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بوالية علي ليس له دافع«

امام جواب . كنيم نمي »قراءت«فدايت شوم ما آن را چنين گويد  كافي، راوي به امام مي
در و به خدا سوگند جبرئيل آن را اين چنين بر محمد نازل فرموده اده به خدا سوگند د

مجلسي نيز اعتراف كرده كه اين حديث داللت  !!مصحف فاطمه چنين ثبت شده است
  . احتمالي بعيد است ،»تأويل«ظاهر بر تحريف دارد و داللت آن بر 

زنيم كه در جاي خود  كافي را مثال مي 122عالوه بر اين حديث هشتم باب 
را به صورتي  »نحل«سورة مباركة  92در حديث مذكور امام آية . بررسي شده است
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 »أربي«و به جاي لفظ  »أئمه«گويد  مي »أمه« ةكند و به جاي كلم ديگر قراءت مي
تكم«گويد  مي »من أمه« يو به جا »أزكي«گويد  مي پرسد فدايت شوم  راوي مي .»من أئمّ

گويد  راوي مي !است» أئمه«آري، به خدا سوگند  :دهد امام جواب مي وييد؟گ مي» أئمه«
أربي چيست؟ و  »و أو مأبيده فطرحها  ما أربی?« :امام فرمود. كنيم قراءت مي ولي ما أربي

در حالي كه در مورد )!! يعني آن را رها كن(» با دستش اشاره كرد و آن را انداخت
حتّي مجلسي به ناگزير اعتراف كرده كه  !ده كرده استاستفا »يعني«ساير آيات از كلمة 

  ! رساند كه در قرآن ائمه، آية مذكور به اين صورت بوده است ظاهر حديث مي
ديگر روايتي است از جلد دوم اصول كافي كه متن آن را در كتاب خود  نمونة

تفسير  گويد و نمي(كند حروفي  و در آنجا راوي تصريح مي )70ص . ك. ر(ايم  آورده
خوانند  مي ]از قرآن[شنيدم كه مانند آنچه مردم  ضور امام ميحاز قرآن را در  )يا معنايي

سورة  12كه آية » االيمان و الكفركتاب «از  )باب الذّنوب(و يا حديث دهم  !!1نبود
   2.صحيح نقل نشده است »يس«

ة سور 95گويد آية  روضة كافي است كه راوي مي 247اي ديگر حديث  نمونه
ذو « :امام فرمود. »دو عادل از شما=  ذوا عدل منكم« :را چنين تالوت كردم» مائده«

و اين از مواردي است كه كاتبين قرآن اشتباه » يك عادل از شما=  عدل منكم
   3!!اند كرده

 »أنعام«سورة مباركة  115روضة كافي، راوي مدعي است امام آية  249در حديث 
من به امام  »و متت كلمة رّبک احلسنی صدقا و عدالً « :ردك »تالوت«را به اين صورت 

=  إّن فيها احلسنی« :امام فرمود. كنيم قراءت مي» الحسني«عرض كردم ما آيه را بدون 
ما «يا ؟ »معناي آن چيست=  ما معناها« :راوي نپرسيده !!»همانا در آيه الحسني هست

                                                           
 . 71-70كتاب حاضر صفحه . ك. ر -1
 . 270ص  2اصول كافي ج  -2
 . 85كتاب حاضر، ص . ك. ر -3
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» كنيم همانا آن را قراءت مي=  أهااّنام نقر« :بلكه گفته؟ »تأويل آن چيست=  تأويلها
و اگر منظور تفسير و  »همانا در آن=  إّن فيها« :سپس آيه را خوانده و امام فرموده

مجلسي نيز گفته . »همانا در معناي آن=  إّن فی معناها« :فرمود معناي آيه بود ال أقلّ مي
و  !ده استدر آيه موجود بوده و متروك ش» الحسني«رساند كه لفظ  است حديث مي

را با تغيير لفظي خوانده يعني » توبه«سورة  40روضة كافي، امام آية  571يا در حديث 
امام ! راوي سؤال كرده آيا آيه چنين است؟ !»علي رسوله«گفته است  »عليه«به جاي 

  !! آيه چنين است» تنزيل«كنيم و  ما چنين قراءت مي :جواب داده
م آية قرآن را به صورتي ديگر تالوت فرموده، ي است كه امااحاديثهاي ديگر  نمونه

و  122و حديث دهم باب  1171و حديث اول باب  61 از قبيل حديث نخست باب
خدا در كتابش چنين = هكذا أنزل في كتابه «كه در آن تعبير  164 حديث چهارم باب

 »دصا«سورة  38كه امام در آية  167حديث سوم باب و به كار رفته است » نازل كرده
هكذا هي في قراءة « :استعمال كرده و گفته است »أعط«كلمة  ،»أمسك«به جاي لفظ 

28، 27، 26، 25، 23، 9، 8 احاديثو  !!2»آيه در قراءت علي چنين بوده است=  علي ،
، 437، 436، 208 احاديثكافي و  165باب  64، 62، 60، 59، 58، 51، 47، 32، 31

  . و نظاير اينهاروضة كافي  570 ،5694، 440، 4393

                                                           
را به عنوان !) (!كليني يك بار ديگر خالصه اين حديث مفيد  – 555كتاب حاضر صفحه . ك. ر -1

 ! روضه كافي ثبت كرده است 212حديث 
از جمله (كنم كه در تعدادي از احاديث نوع دوم  اكيداً توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مي -2

توان ادعا كرد كه  صورت منقول آيه كامالً مخالف مفهوم آيه در قرآن است و نمي) 167باب  3حديث 
كثر غير ظاهر لفظ خواهد بود نه ا زيرا تأويل آيه حد. يل آيه بوده استمنظور حديث، تفسير يا تأو

است و جز بر تحريف قرآن داللتي ندارد » أمسك«ضد » أعط«ضد آن، در حالي كه در اين روايت 
 ). فتأمل(

 . 70روضه كافي و نظر مجلسي درباره آن، رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  439در مورد حديث  -3
 . كتاب حاضر 70مورد اين حديث رجوع كنيد به صفحه در  -4
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را با هم  اخباربه نظر ما هر كه منصفانه و بدون تعصب و پيشداوري، اين دو نوع 
يابد كه بين  كند كه آنها داراي يك حكم نيستند و حتّي در مي مقايسه كند اعتراف مي

رو  از اين. مذكور تفاوتي آشكار مشهود است احاديثدر  »تأويل«و  »تنزيل«مفهوم 
ادعا كنيم كه منظور از آنها نيز مانند نوع اول  )نوع ب(= دوم  عارة نوتوانيم درب نمي

  . تفسير و تأويل آيه بوده است ،)نوع الف(
امام  122گويند در حديث اول باب  خدعة ديگر دكانداران مذهبي آن است كه مي

 با اين مسأله كه اسم أئمه در قرآن نيامده است مخالفت نكرده و به طور ضمني عدم
اي  ضمن آيه پس اگر در روايتي اسم علي. در قرآن را پذيرفته استذكر نام أئمه 

نقل شده است، منظور تفسير است، چون ممكن نيست كه كليني هم معتقد باشد كه 
 !در قرآن آمده است در قرآن نيامده است و هم معتقد باشد كه اسم علياسم أئمه 
اند، در روايتي ديگر به صورت  غيير ذكر شدهگويند برخي از آياتي كه با ت گاهي مي

  ! تفسير آن بوده است يافتة آيه،پس منظور از ذكر صورت تغيير . اند صحيح نقل شده
اين ادعا شامل آياتي كه صورت صحيح آن در كافي  :والًابايد توجه داشت كه 

  . شود نيامده است، نمي
توان منظور از  نميام أئمه ندارد و روايات متعددي هست كه ارتباطي به ذكر ن :ثانياً

سورة نساء به  137كه آية  165باب  42آنها را تفسير آيه قلمداد كرد، از قبيل حديث 
نقل شده و آنچه كه در جلد دوم اصول  صورت ديگري غير از آنچه در قرآن است،

باب (م و به عنوان حديث دو )باب أنّ القرآن يرفع كما انزل( »كتاب فضل القرآن«كافي، 
  . و بيست و هشت آمده است 1به عنوان حديث شانزده) النّوادر
برخي از فرق  اين مسأله قطعي است كه به اعتراف علماي شيعه و غير ايشان، :ثالثاً

يين قصد ايجاد توهم تحريف قرآن، در ميان مسلمين را اخبارضالّه از قبيل حشويه و 
روات حديثي كه ت الزم است توجه كنيم كه غالباً با در نظر داشتن اين واقعي. اند داشته

                                                           
آمده  492تر در رجال كشّي چاپ كربالء ص  و به صورتي مفصل» بزنطي«حديث مذكور از قول  -1

 . است
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اند غير از كساني هستند كه در حديث خود آيه را به  صورت صحيح آيه را ذكر كرده
اي كه مثبت ادعاي شما باشد، فاقد  نشانه احاديثمتن اكثر اين . اند صورتي ديگر آورده

ي بن ابراهيم و بريد بن مذكور از قبيل عل احاديثعالوه بر اين برخي از روات . است
خود با تحريف .... معاويه و سياري و معلّي بن محمد و علي بن حسان و بطائني و 

ايد كه قصد آنها از نقل اين  اند شما چگونه علم حاصل كرده قرآن مخالف نبوده
دانيم  حتّي چنانكه مي ؟1روايات تحكيم و تقويت عقيدة خود در ميان مردم نبوده است

اند و برخي مضمون  از علماي شيعه از روايات مذكور معناي تحريف فهميده تعدادي
  . اند آنها را پذيرفته و بعضي روايات مذكور را رد كرده و از جعليات فرق گمراه شمرده
اي  بنابراين دو روايت در مقابل ماست كه هر دو را كليني نقل كرده، در يكي عده

كه در آنجا صورت صحيح آيه نقل شده اند  بت دادهاي را به امام نس نقل نادرست آيه
توان بدون دليل حكم دو حديث را كه روات نامشترك دارند، يكسان  اما نمي. است

  . انگاشت
ايم كليني به عدم توافق رواياتش با قرآن  چنانكه بارها در كتاب حاضر ديده :رابعاً

ديگر اعتنا و يا حتّي به تكرار كريم يا با عقل سليم و يا با حقايق تاريخي و يا با يك

                                                           
از جمله اينكه روات اين احاديث از . در حالي كه بر سوء نيت آنان قرائن بسياري موجود است -1

يگر آنكه متن روايات چنان غير منطقي و نادرست است كه هيچ د. اند مجاهيل و ضعفاء و منحرفين
دهد چنان سخناني از يك فرد عادي صادر شود تا چه رسد به كساني چونان  منصفي احتمال نمي

شود  ايم گاهي آنچه كه ادعا مي عالوه بر اين چنانكه گفته.... حضرت باقر العلوم و حضرت صادق و 
گوييم مخالف مفهوم آيه است  تناسب بلكه مي گوييم بي مخالف نمي تفسير و تأويل آيه بوده كامالً

  . كند و اين خود بطالن اين ادعا را اثبات مي) 167باب  3ديث مانند ح(
آنكه  بي 85را نقل كرده، در حديث دوم باب  165حديث باب  33كه » معلّي بن محمد«به عنوان مثال 

حذف شده است و از ايجاد توهم » رحمانال«ي از سوره ا امامي را نام ببرد، مدعي است كه آيه
كليني نيز بدون هيچ توضيح يا اظهار ترديد، روايتش را ذكر ! تحريف قرآن در ذهن شنونده ابايي ندارد

 ! منظور او تفسير و تأويل آيات است نه تنزيلشان؟ 165كنيد كه در باب  حال چگونه ادعا مي!! كند مي
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شما بايد اثبات كنيد كه كليني به عدم توافق . 1نداشته است روايت در يك باب توجه
اگر  !ايد تاكنون جز ادعا چيزي ارائه نكردهاما . رواياتش با يكديگر توجه داشته است

 »كافي«كليني اين روايات ضعيف و معيوب را قبول نداشته چرا آن را در كتابي چون
   2آورده است و هيچ اظهار نظر و توضيحي همراه آنها نكرده است؟

سورة حجر ايمان داشته باشد و در عين  9كنم كسي صادقانه به آية  من باور نمي
و نظاير آنها بر آيد و بتواند بدون هيچ توضيح  165حال از عهدة تحمل روايات باب 

  . ا سكوت كامل، در كتابش نقل كندآنها را مانند ساير روايات ب و اظهار ترديد،
براي اينكه به خواننده  130باب  7و حديث  129باب  6كليني هنگام نقل حديث 

است به  »الفضل ما شهد به األعداء«القاء كند اين حديث از مصاديق مثل معروف 
واقفي يعني از  »ابن قياما«و » زياد بن مروان القندي«كند كه  خواننده يادآوري مي

پس  118اند و در باب  ين و منكرين امامت حضرت رضا و حضرت جواد بودهمخالف
دهد، و در فروع كافي به  ، معناي آن را براي خواننده شرح ميكر حديث سوماز ذ

نسبت به اينكه ذبي حضرت  اصحابمنظور اشاره به وجود اختالف نظر در ميان 
ذكر عن أبی بصري أنّه سمع أبا  و« :گويد اند، مي كدام يك از دو فرزندش بوده ابراهيم

ا زرارة فزعم أنّه اسامعيل أبا عبداهللا جعفر و  از ابوبصير روايت »يزعامن أنّه إسحاق فأمّ
ذبيح  معتقد بودند حضرت اسحاق شده كه او شنيده است حضرات صادقين 

م موه احاديثأما در برابر . 3»است و أما زراره معتقد بود حضرت اسماعيل ذبيح است
حتّي عناويني براي ابواب كتابش اختيار كرده كه  !كند تحريف قرآن كامالً سكوت مي

  ! به هيچ وجه بيانگر ترديد يا عدم موافقت او با آنچه كه ثبت كرده، نيست

                                                           
و حديث  60و  28و حديث  61و  21حديث  165و باب  74و  3حديث  90رجوع كنيد به باب  -1

 . 52و  34
 ). كتاب حاضر 93باب . (ايم رجوع كنيد به آنچه در مورد انواع كتب روايي گفته -2
باب حج ابراهيم و اسماعيل و بنائهما البيت و من ولي البيت بعد (» كتاب الحج«، 4فروع كافي، ج  -3

 . 4حديث ) هما
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بر تحريف قرآن، آن است كه روات اين  احاديثدليل ديگر ما بر داللت اين 
اند كه  و منحرف و كذّابسد العقيده و يا اشخاص فا احمقاز افراد خرافي و  احاديث

معروف «اند از قبيل كساني كه استاد  نداشتهاز ذكر هيچ دروغي نسبت به قرآن اباء 
بن كثير ن اعبدالرّحم«و عمويش » علي بن حسان«يعني از آنها نام برده است » الحسني
كه  »علي بن أبي حمزة بطائني«از آنهاست و  165كه يازده حديث باب  »الهاشمي

عبداهللا بن «نمونة ديگر حديثي است كه راوي آن . از اوست 165شش حديث باب 
فردي غير قابل اعتماد و متأسفانه مروج افسانة  1ايم وي چنانكه گفته. است» سنان

 »عبداهللا ابن سنان«از  »ثواب األعمال«شيخ صدوق در كتاب  !تحريف قرآن بوده است
سورة األحزاب فيها فضائح الّرجال و النّساء من  :قال عن أبی عبداهللا« :نقل كرده كه

يا بن سنان إّن سورة االحزاب فضحت نساء قريش من العرب و كانت يا  قريش و غريهم,
سورة  :فرمود حضرت صادق»من سورة البقره لكن نقصوها و حّرفوها أطول 

سنان همان اي پسر . هاي مردان و زنان قريش و سايرين بود احزاب مشتمل بر رسوايي
ولي از آنان . تر بود سوزة أحزاب زنان قريش را رسوا ساخت و از سورة بقره طوالني

   2!»كاستند و آن را تحريف كردند
 115آية  مدعي است كه حضرت صادق 165باب  23چنين كسي در حديث 

و لقد عهدنا إلی آدم من قبل كلامت فی حمّمد و « :را چنين نقل كرد» طه«سورة مباركة 

                                                           
 . حاضر معرّفي شده است 300و  257وي در صفحه  -1
ها تحت نظارت  كه سال درباره اين حديث بايد گفت اصحاب پيامبر – 245ص  3مرآة العقول ج  -2

مرتد  –يا حد اكثر هفت نفر  –و ارشاد و تربيت رسول خدا بودند و به قول شما همگي به جز سه 
قريش بود، چرا خدا به جاي مفتضح ساختن آنان، قريش  تر از كار زنان شدند، كارشان بدتر و زشت

چرا زنان ساير مخالفين اسالم را رسوا نساخت و فقط به ! را رسوا ساخت؟ –خصوصاً زنانشان  –
هاي قريش پرداخت؟ ثانياً چه كسي آيات قرآن را كه مربوط به زنان قريش بوده، حذف و  رسوايي

از ذهن مؤمنين غير قريش كه قرآن را حفظ بودند پاك كند تحريف نموده؟ و توانسته آيات مذكور را 
 ! ؟»ابن سنان«و يا در تمامي نسخ موجود قرآن دست ببرد كه أحدي از اين واقعه با خبر نشد مگر 



  821                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

هكذا و اهللا « :و فرمود» من ذّرّيتهم فنسی) ع(لّی و فاطمة و احلسن و احلسني و األئّمة ع
مجلسي ! »نازل گرديد اين چنين بر محمد ]آيه[به خدا سوگند  » نزلت علی حمّمد

» اين چنين نازل گرديد ]آيه[به خدا سوگند «در شرح اين روايت گفته است جملة 
آيه چنين بوده است و تأويل كردن حديث  ]خود[ »يلتنز«ظاهر بلكه صريح است كه 

باشد، به  گفته است معناي آيه چنين مي ]به پيامبر[به اينكه جبرئيل هنگام نزول آيه 
كه به تحريف  »عبداهللا بن سنان«منظور د يگوي شما به چه دليل مي 1.غايت بعيد است

يا  »معلّي بن محمد«يا » هشام بن سالم«قرآن معتقد بوده و يا منظور كساني از قبيل 
ه دو ساير كذّابين، ايجاد توهم تحريف قرآن نبو» بطائني«يا » عبدالرحمان بن كثير«

اي به نام  كه مسألة تحريف قرآن در ميان شيعه چنان بود كه سوره خصوصاً! است؟
   2!!!بافتند و ادعا كردند از قرآن حذف شده است» واليت«

 165باب  اخباركنم كه اغلب كساني كه  نكته جلب ميخوانندگان را به اين  توجه
اند افراد خرافي و كم عقل و يا از ضعفا و اشخاص  مشابه آنها را نقل كرده احاديثو 

در اينجا اسامي . 3اند اند كه همگي در كتاب حاضر معرفي شده منحرف و كذّاب بوده
ي كه در اين باب نقل ثاحاديآوريم و در مقابل نامشان تعداد  تعدادي از آنان را مي

   :نويسيم اند، مي كرده
  حديث 33  معلّي بن محمد - 1
  4حديث 11 علي بن حسان و عمويش عبدالرّحمان بن كثير - 2

                                                           
و تأويله بالتّأويل بأن يكون المعني و قال » التّنزيل«ظاهر بل صريح في » هكذا و اهللا نزلت« -1

 ). 26ص  5مرآة العقول ج (ه هذا، في غاية البعد عند نزوله أنّ معنا جبرئيل
آورده » ....فصل الخطاب «را در كتاب » واليت«حاج ميرزا حسين نوري طبرسي متن سوره جعلي  -2

 ! است
 . رجوع كنيد به فهرست مطالب كتاب -3
را » يعبدالرّحمان بن كثير الهاشم«كاذيب عمويش ا» علي بن حسان الهاشمي«دانيم  چنانكه مي -4

 34به نظر ما اشتباهاً در حديث  52از مرويات اوست و با توجه به روايت  34روايت . داد اشاعه مي
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  حديث 10  محمد بن فضيل - 3
  حديث 10  احمد بن مهران - 4
  حديث 9  )معتقد به تحريف قرآن(علي بن ابراهيم  - 5
  حديث 8  محمد بن أورمه - 6
  حديث 8  اءوشّ - 7
راوي حديث  ،حديث وي 6  محمد بن سنان - 8

  روضة كافي نيز هست 437
  حديث 6  محمد بن جمهور - 9

  حديث 6  علي بن أبي حمزة بطائني -10
 احاديثحديث عالوه بر اين  5  سهل بن زياد -11

11، 18، 95، 248، 435 ،436، 
 مروياتروضة كافي نيز از  570

  اوست
  حديث 4  اب البراوستانيسلمه بن الخطّ -12
  حديث 4  منخّل -13

  
خواست به امام  مي احاديثپرسيم اگر جاعل اينگونه  با توجه به مطالب فوق، مي

ببندد و از قول او بگويد كه آية قرآن تحريف و يا چيزي از آن ساقط گرديده  افتراء
  ! رد؟گفت تا شما بپذيريد كه حديثش داللت بر تحريف دا است، بايد چگونه مي

و هم  )الف(هم خصوصيات روايات نوع  165باب  91نظر به اينكه حديث 
را داراست و متن آن مشوش است و غالباً براي فريب ) ب(خصوصيات روايات نوع 

                                                                                                                                                
را يازده عدد » عبدالرّحمان«رو تعداد روايات  از اين. ه استدذكر ش» عبداهللا» «به جاي عبدالرحمان

 . به شمار آورديم
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رو حديث مذكور را در اينجا بررسي  از اين. گيرد مردم مورد سوء استفاده قرار مي
  . كنيم مي

اين حديث را صحيح ندانسته و مجلسي به  »محمد باقر«هر دو  -91حديث  *
. 1نيز آن را باطل دانسته است» هاشم معروف الحسني«ضعف آن تصريح كرده و استاد 

اعتبار  بي 2»محمد ابن فضيل«اين حديث به لحاظ سند، هم مجهول و هم با وجود 
   3.به عبارت ديگر سند آن در غايت ضعف است. است

را غلط نقل كرده و آن را قول خدا دانسته و  »ابنتغ«سورة  8در ابتداي حديث آية 
را به صورت زير نقل  »صف«سورة  8سپس آية  !!به آن استناد و استدالل كرده است

راوي  »و اهللا متمّ نوره والية القائم و لو كره الكافرون بوالية علیّ « :فرمايد خداوند مي :نموده
تنزيل است و غير  ]كه گفتم[ين حرف آري ا :پرسد آيا اين تنزيل است؟ امام فرمود مي

  . از آن تأويل است
كند و  را نقل مي» جنّ«سورة  13حديث نيز وقتي راوي قسمتي از آية واسط ادر 

نه  :دهد امام جواب مياين تنزيل است؟  :پرسد راوي مي دهد، امام آن را توضيح مي
  . تأويل است ]اين توضيحات[

   :كند ين ذكر ميرا چن» جنّ«سورة  23تا  21سپس آية 
 ö≅ è% ’ÎoΤÎ) Iω à7 Î=øΒ r& ö/ä3s9 #uŸÑ Ÿω uρ #Y‰x©u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ ÎoΤÎ) ⎯s9 ’ÎΤuÅgä† z⎯ÏΒ «!$# Ó‰tnr& ô⎯s9uρ 

y‰É r̀& ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ #´‰ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪ ω Î) $ Zó≈ n= t/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯Ïμ ÏG≈ n=≈ y™ Í‘ uρ    )۲۳- ۲۱/  ناجل(  
اش آيه را  آري سپس براي تأكيد گفته :موداين تنزيل است؟ امام فر :پرسد راوي مي

   :چنين ادامه داده است
 ⎯tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù …çμ s9 u‘$ tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #´‰t/r&    )۲۳/  ناجل(  

                                                           
 . 231و  230الموضوعات في اآلثار و األخبار ص  -1
 . كتاب حاضر معرّفي شده است 267وي در صفحه  -2
خواسته  گويا مي! ذكر كرده است 165كليني بخشي از اين حديث را به عنوان حديث پنجم باب  -3

 !! تعداد احاديث اين باب بيش از آنچه كه هست جلوه كند
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كند  استفاده مي »يعني«خواند، امام از تعبير  را مي» جن«سورة  24اما وقتي راوي آية 
  . شمارد را تنزيل نمي و توضيح خود

آنگاه امام آيه را چنين  1خواند را غلط مي» مزّمل«سورة  10سپس راوي صدر آية 
   :دهد ادامه مي
 öΝèδ öàf÷δ$#uρ #\ôfyδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ ’ ÎΤö‘ sŒuρ t⎦⎫Î/Éj‹s3çRùQ$#uρ ’Í< 'ρ é& Ïπ yϑ ÷è̈Ζ9$# ö/àSù= Îdγ tΒ uρ ¸ξ‹Î= s%     

  )۱۱-۱۰/  املزمل(
  ! آري :دهد امام جواب مي ن تنزيل است؟اي :پرسد راوي مي

را همچنانكه در قرآن آمده است،  »نحل«سورة  118امام آية  در قسمتي از حديث،
  . آري :دهد اين تنزيل است؟ امام جواب مي :پرسد راوي مي خواند، مي

اين تنزيل  :پرسد خواند و مي را مي» مطفّفين«سورة  17در خاتمة حديث راوي آية 
استفاده  »يعني«از تعبير  و براي توضيح مراد آيه،آري  :دهد جواب مياست؟ امام 

  . كند مي
هايي از  روضة كافي و حتّي بخشو روايات  165چنانكه در همة روايات باب 

  . تنزيل در لسان روايات غير از تأويل است شود، همين روايت مالحظه مي
   :خواند كه را مي »سانان«سورة  23اما در بحشي از اين حديث وقتي راوي آية 

 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ y7 ø‹n= tã tβ#u™öà)ø9$# Wξƒ Í”∴s?   )۲۳/  اإلنسان(  

. »نازل كردني كه به واليت علي بوده است=  بوالية علیّ تنزيالً « :دهد امام توضيح مي
آري اين تأويل =  ذا تأويل نعم,« :آيا اين تنزيل است؟ امام فرمود :پرسد راوي مي

  ! »است

                                                           
ما نيز بر . اند اين خطا را به نساخ نسبت داده. گفته است» فاصبر«است ولي راوي » واصبر«آيه  -1

هر چند كه اين غلط در نسخ مختلف كافي يكسان است و مصح كافي . انكار اين ادعا اصراري نداريم
در حالي . اي نكرده است و احتمال اينكه خطا از خود راوي باشد، منتفي نيست به اختالف نسخ اشاره

دهد كه در بعضي از  توضيح ميمصحح در پاورقي  165كه في المثل درباره روايت اول و هفدهم باب 
 . توان يافت ها فراوان مي از اين نمونه. نسخ كافي دو حديث مذكور به امام صادق نسبت داده شده است
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مذكور نيست و  »آري= نعم «گويد در بعضي از نسخ كافي كلمة  مي» مجلسي«
نيز اين  2»تأويل اآليات الظّاهره«چنانكه مؤلّف كتاب  1اين وجه ظاهرتر است ]صحت[

. ذكر كرده است» ال تأويل« :و به صورت »نعم«حديث را به نقل از كافي و بدون كلمة 
چنين بوده يا اينكه وي خود آن را  ]كافي داشتهاي كه او از [ دانيم آيا نسخه نمي

» يعم«آن را  »نعم«تصحيح كرده تا معناي درستي به دست آيد؟ برخي از علما به جاي 
تر از آن است كه آن را تصحيف  بهتر و موجه »نعم«اند كه به نظر ما زائد بودن  خوانده

»3.بدانيم »يعم   
توان گفت قول  روضة كافي مي يثاحادو  165با توجه به روايات ديگر باب 

اين تنزيل  :يعني در واقع راوي پرسيده است. صحيح است »نعم«مجلسي بر زائد بودن 
و اگر جز اين بگوييم، با  ،]و تنزيل نيست[اين تأويل است  :امام جواب داده است؟

  . ساير روايات و يا با ساير اجزاي همين روايت سازگار نخواهد بود
اگر كسي بخواهد به اين فقره به صورت كنوني استناد كند، ابتداء  بايد توجه داشت

  . بايد صحت اين وجه را اثبات و سپس به آن استناد كند
البتّه اشكاالت اين حديث بسيار بيش از اينهاست و بر آشنايان با قرآن كريم 
ن پوشيده نيست و پرداختن به يكايك آنها موجب اطالة كالم و تضييع وقت خوانندگا

  . خواهد بود
برند آن  به كار مي) نوع الف و ب(هر دو دستة روايات  خدعة ديگري كه دربارة

أسامي يا معني مذكور نه بدان معني است كه اين  ،احاديثگويند در اين  است كه مي
به عنوان قرآن نازل شده، بلكه به عنوان تفسير و بيان مقصود الفاظ از جانب پروردگار 

رت ديگر منظور از تنزيل اين است كه جبرئيل همچنانكه آيات إلهي به عبا. آمده است

                                                           
 . است» تأويل«اين  :است؟ امام فرموده» تنزيل«اين  :يعني راوي پرسيده -1
ين علي حسيني استر سيد شرف الد«گويا منظورش يكي از علماي قرن دهم هجري است موسوم به  -2

 . »تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الظاهرة«مؤلّف كتاب » آبادي
 . 151ص  5مرآة العقول ج  -3
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رساند، مقصود و  آورد و به رسول خدا مي مي –كه اينك در قرآن مضبوط است  –را 

شد و هم  گفت، يعني هم آيه نازل مي معناي آيه را نيز همزمان با انزال آيه به پيامبر مي
   !!!مقصود و معناي آن

ه در صفحات قبل ديديم بين تنزيل و تأويل تفاوت قائل شده و روايات چنانك :أوال
. بلكه برخالف واقع است دليل، كالم شما ادعايي بي. اند تنزيل را غير از تأويل شمرده

عاي شما، حدت و سقم آن  –كثر ا ادشود به روايات  مربوط مي –صرف نظر از صح
  ) فتأمل.(گويند زيل قرآن سخن ميما بحث ما دربارة رواياتي است كه از تناتأويل، 
بدون مطالبة دليل، پذيرفتيم كه منظور از  كه از باب معاشاه با مدعي،بر فرض  :ثانياً

بگويد آية قرآن بدين روايات مذكور، توضيح و تفسير آيه بوده و راوي قصد نداشته 
ت كه در صورت بوده است، بنابراين برعهدة كاتبين قرآن نبوده كه آيات را بدان صور

بنويسند و بر قرّاء قرآن نيز نبوده كه آيه را بدان صورت قراءت و بينيم،  روايات مي
يكي تنزيل آيه به عنوان قرآن كه  :داريم »تنزيل«زيرا به قول شما دو . تالوت كنند

نوشتند و حفّاظ، حفظ و قراءت و تالوت  فرمود و كتاب وحي مي مي پيامبر
  . كردند مي

و  –رسيد و از طريق آن حضرت  مي ي و مقصود آيه كه به پيامبردوم تنزيل معن
اين تنزيل عنوان تفسير و توضيح . شد از آن آگاه مي امتبايست  مي –يا از طريق أئمه 

  ! رآنقشد بلكه چيزي بود در كنار  داشت و قرآن محسوب نمي
ا را به كتابت خطكنند زيرا برخي از روايات  أما روايات، ادعاي شمار را تكذيب مي
هكذا فی الكتاب « :گويد كه مي 165باب  32كنوني وحي منتسب ساخته مانند حديث 

و يا خطا را به كاتبين وحي » ر كتاب چنين مخطوط و مكتوب استد=  *خمطوطه
  . روضة كافي 247اند مانند حديث  نسبت داده

                                                           
و » مراد«شود نه نعمت  محسوب مي» آيه«مؤنث است و نعت » مخطوطة«توجه داريد كه لفظ  - *

صريح است ] تعبير[ب و اين يعني مكتو» مخطوطة« :مجلسي نيز درباره اين حديث مي گويد. »معني«
و اينكه مقصود از آيه به عنوان شرح و تفسير آيه نوشته شده بود » تأويل«و حمل آن به » تنزيل«در 
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 249ز قبيل حديث اند ا  در بسياري از روايات تنزيل و قراءت را با هم به كار برده
نه اينكه مراد از آيه و يا  يه را تالوت كرده،آروضه كه بنا به تعبير روايت، امام 

را رها كن، در  »أربي«كه امام فرموده لفظ  122باب  8و يا حديث  تفسيرش را بگويد؛
يه، نيازي به طرح و طرد لفظ ندارد؛ و يا آحالي كه پر واضح است بيان مراد و مقصود 

كنيم و هم تنزيل آيه  قراءت مي روضه كه امام فرموده هم آيه را اينچنين 571حديث 
=  هكذا أنزل فی كتابه« :گويد كه مي 164باب  4، يو يا حديث 1اين چنين بوده است
در حالي كه بنا به ادعاي شما خدا معني و » چنين نازل فرموده است خدا در كتابش اين

را ازطريق جبرئيل آگاه كرده است  كه پيامبرشنازل نفرموده بلمقصود را در كتابش 
نازل فرموده و عنوان قرآن دارد همان است كه بين الدفتين در  »كتاب«و آنچه كه در 

گويد  كه مي 167باب  3و يا حديث . شود اختيار همة مسلمن هست و قراءت مي
قراءت علي اد آيه،پيداست كه منظور قراءت آيه است نه بيان مر! چنين بوده است 

زيرا بيان مراد و مقصود ربطي به قراءت آيه كه مربوط به ظاهر الفاظ است، ندارد و يا 
از اين قراءت دست بردار و چنانكه مردم  :كه امام به او فرمود» سالم بن سلمه«حديث 

و أئمه  كه نزد پيامبربديهي است كه مردم تفسيري را . 2قراءت كنكنند  قراءت مي
روضة  569و يا حديث . كردند بلكه ظاهر آيات را قراءت مي كردند بوده قراءت نمي

و منظور تفسير آيه نيست و يا حديث  كند قراءت آيه را بيان مي كافي كه امام صريحاً

                                                                                                                                                
مخطوطه أي «اند، مكتوب بوده، بعيد است   هايي كه داشته يا اينكه نه در قرآن بلكه در كتابي از كتاب

أويل بأن يكون المراد أنّها مخطوطة شرحاً و تفسيرّ و حمله علي التّ» التّنزيل«مكتوبة و هو صريح في 
 5مرآة العقول ج (» لآلية، أو كون المراد أنّها مكتوبة في الكتاب من الكتب الّتي عند هم ال القرآن، بعيد

 ). 32ص 
 . ايم كتاب حاضر آورده 163اين حديث را در صفحه  -1
اين حديث را در صفحه  -23حديث  633ص ) باب النّوادر(» كتاب فضل القرآن« 2اصول كافي ج  -2

 :است كه نجاشي درباره او گفته است» سالم بن سلمة«راوي نخست آن . ايم كتاب حاضر آورده 70
» حديث او پاكيزه و نا معيوب نيست= حديثه ليس بالنّقي« . 
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ليس « :فرمايد كند و امام مي سورة توبه را قراءت مي 105كه مردي آية  165باب  62
به [جز اين نيست كه آيه = املأمونون و  *إنام هی«» آيه اين چنين نيست=  *هكذا هی

بديهي است كه مرد مذكور تفسير آيه را نگفته  !»و المأمونون است ]و المؤمنونجاي 
و يا حديث . 1بود تا امام بفرمايد تفسير آيه چنين نيست بلكه او آيه را قراءت كرده بود

 :گويد مي كه 165باب  59و  58و  27و  26و  25 احاديثروضة كافي و يا  18و  11
جبرئيل اين آيه را بر محمد اينچنين نازل =  نزل جربئيل هبذه اآلية علی حمّمد هكذا«

 خود آيه، اًكند بلكه ظاهر اي به تفسير و بيان مراد آيه نمي و هيچ اشاره» كرده است
  . منظور است

قرآن را تحريف و تبديل كردند، از گويند  همچنين رواياتي كه به صورت عام مي
روضة كافي و يا حديث  95و يا حديث  2هزار آيه داشتن قرآن 17حديث  قبيل

و يا ) كتاب حاضر 703صفحة . ك. ر(كه صدوق نقل كرده است  »عبداهللا بن سنان«
گويد خدا در قرآن نام  كه مي )كتاب حاضر 425صفحة . ك. ر(» بريد العجلي«روايت 

را » أبو لهب«ردند و تنها نام قريش نام شش تن را حذف كما اهفت تن را ذكر فرمود 
در تفسير قرآن نيامده بلكه در خود قرآن » ابولهب«بديهي است كه نام  !!!باقي گذاشتند

كند مسألة تحريف قرآن  و نظاير اينها كه تعدادشان كم نيست و ثابت مي. آمده است
  . در ميان شيعيان سابقه و زمينه داشته است

ا، موجب بزرگترين دشمني و توهين به ساحت دليل شم پذيرش ادعاي بي :ثالثاً
كثر رواياتي كه به ادعاي شما داللت بر بيان مقصود و اقرآن كريم مجيد است زيرا 

                                                           
 . ، آيه است»هي«مرجع ضمير  - *
 . ، آيه است»هي«مرجع ضمير  - *
ابن الغضائري و عالّمه . اند وي و پدرش هر دو گمراه بوده. است» بن مياح حسين«راوي اين حديث  -1

 . اند حلي و ابن داود او را غالي و ضعيف شمرده
 . 247و  246درباره اين حديث رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -2
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آنها به هيچ وجه از ظاهر آيه استنباط اند كه معناي ادعايي  معناي آية قرآن دارند، چنان
   !!شود نمي

براي اداي  –نعوذ باهللا  – نتيجة اين روايات بهترين دليل خواهد بود كه قرآن
ناتوان است و اين چيزي نيست جز دشمني با قرآن و بهترين راه است  مقصود جداً

براي وصول فرق و طوائف منحرف به مقصود نادرستشان، زيرا هر چه بخواهند بنا به 
  ! دهند با نقل رواياتي به عنوان بيانگر مراد آيات، به قرآن نسبت مي مقاصد خود،

آساي قرآن را  و جمال معجزهبايد ادعاي خود در مورد فصاحت و بالغت  :رابعاً
با  نابليغ بودن، رعالوه بدر نتيجة ادعاي شما، بسياري از آيات قرآن،  !!پس بگيريد

آيات قبل و بعد و با سياق كالم و مقتضاي احوال و اوضاع خطاب و مخاطب، 
جزاي آن با هم پيوند نداشته و نامرتبط خواهد بود، و قرآن كتابي خواهد شد كه ا

عليم حكيم خبير آيا به نظر شما خداي قدير . كامالً نابسامان و پراكنده است
  توانست بهتر و رساتر مقصود خود را در كتابش بيان فرمايد؟  نمي

و سند انكار ناپذير نبوتش را  اكرم    در اين صورت شما معجزة باقي پيامبر
   .»يا أولی األبصار فاعتربوا«ايد  انكار كرده
اگر قرار بود كه آيات الهيه جز آنچه كه از ظاهر كالم و قرائن موجود در  :خامساً

دانستند چرا  آن را ميشود، معناي ديگري داشته باشد كه فقط أئمه  آيات، استنباط مي
 امتبه صورتي واضح و صريح به  –قلّ براي اتمام حجت اال  –قرآن و يا پيامبر 

كردند كه براي فهم معاني ديگر و يا معاني پنهان اين كتاب كه هيچ ارتباطي با اعالم ن
بايد به عدة مخصوصي . ندارد آيات قبل و بعد و يا با احوال و شرائط نزول آيه،

معرفي نكردند؟ و چرا أئمه اين معاني را  امتمراجعه كنيد و چرا آنها را به وضوح به 
  ! اند؟ فتهاي كذّاب و ضعيف نگ جز به عده
مقاصد با توجه به اينكه هدف اصلي و اساسي از انزال كتاب در واقع ابالغ  :سادساً

و معاني است و خداوند رؤوف رحيم اراده نداشته كه صرفاً كتابي سليس و فصيح و 
كه حتّي با ارائه فرمايد، در اين صورت ابالغ معاني و مفاهيمي دلنشين به بندگانش 
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و امام  ن از ظاهر آيات قابل استفاده نيست و فقط در اختيار پيامبردقّت و تدبر فراوا
اين ادعاي شما بهترين دليل است بر اينكه پيامبر . قرار دارد، مهمترين وظيفة آنهاست

زيرا . قصور ورزيده است –نعوذ باهللا  –در ابالغ معاني آيات پروردگار   اكرم
بايست  مي بود، ضرورتاً ز ظاهر آيات دور ميچنانكه گفتيم اگر مقاصد الهي ين اندازه ا

و نيز أئمه جد و جهد فراوان به عمل آورند تا مقاصد آيات حقّ، به مردم  پيامبر
آحاد كه ناقلين آن  اخبارو مقاصد جز از طريق ابالغ شود، در حالي كه اين معاني 

   !!اند، در كتب اسالمي ثبت نشده است اي ضعيف و كذّاب و مجهول عده
كرد و هم معناي آن را  گوييد خداي قدير عليم حكيم خبير هم آيه نازل مي شما مي
وانگهي اين مقاصد را بر پيامبري نازل فرمود . كرد تا مقصودش معلوم گردد نازل مي

 امترساند و معناي آن را چنانكه الزم است به  امتكه فقط آيات قرآن را به همة 
آيا خداوند عليم قدير  !!ة ضعفاء و مجاهيل نهادابالغ نكرد و ابالغ آن را بر عهد

توانست آيات خويش را به صورتي بيان فرمايد كه خود معني و مراد الهي را  نمي
ا كبرياً «!! برسانند و نيازي به انزال معني نباشد؟    .»سبحانه و تعالی عامّ يقولون علوّ

   :خداوند متعال به بندگان خود أمر فرموده كه :سابعاً
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™   )۷۰/  االحزاب(  
  .»ايد تقوي پيشه كنيد و سخني درست و استوار بگوييد اي كساني كه ايمان آورده«

  اش، فرموده  و حتّي دربارة يك امر خانوادگي مانند اظهار وصيت ميت به ورثه
 Zω öθ s% #´‰ƒÏ‰y™   )۹/  الّنساء(  

گفته شود و مسلمين را از مبهم و دو پهلو سخن گفتن در شهادت بر حذر داشته 
وجوب و لزوم  بديهي است كه اين امر در مورد امام هدايت، )135/ النّساء ( است

مور مربوط به شريعت و ابايد در  است و طبعاً امتبيشتري دارد زيرا مقتداي همة 
واضح و عاري از ابهام و ايهام بيان نمايد، تا  را كامالً هدايت خلق اهللا، مقصود خود

هم حجت اتمام شود و هم مردم دچار شك و ترديد نشوند و از هدايت محروم 
  . نمانند، نه آنكه طوري سخن بگويد كه از آن تحريف قرآن هم استنباط شود
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و مجمالت را از امام و امام را مفسر و مبين مقاصد آيات  احاديثاگر شما اين 
دانيد كه ما بايد تفسير قرآن را با كالم ايشان بفهميم، چرا امام در اين  كتاب خدا مي

نوع بطوري سخن گفته كه مفهوم تحريف قرآن هم از  احاديثخصوصاً  – احاديث
اين كار نه تنها مفيد نيست بلكه بر خالف تقيه است، زيرا  شود؟ كالمش استنباط مي

جوامع اسالمي به نفع كسي نبود و موجب دفع خطر اه در مسألة تحريف قرآن هيچگ
داشت و به  منظوري غير از تفهيم مسألة تحريف مي رو اگر حديث، شد، از اين نمي

گفت كه احتمال تحريف  امام طوري سخن مي قطعاً راستي از امام صادر شده بود،
  . سلب شود قرآن از حديث كامالً

 و نظاير آنها را به هيچ وجه از أئمه  165باب مخفي نماند كه ما روايات  :ثامناً
اند و آنان مدافعين قرآن  را به ايشان افترا بسته احاديثو معتقديم كه اينگونه دانيم  نمي

به امام  :اند چنانكه در تفسير عياشي و تفسير برهان و رجال كشّي آمده است كريم بوده
در آية [زالم او ميسر و انصاب و ايد خمر  گفته شده، روايت كه شما فرموده صادق

خلقه بام ال ليخاطب  ألما كان اهللا « :ن حضرت فرمودآمرداني هستند،  ]سورة مائده 90
خداوند نه چنان است كه با خلق خويش بدانگون سخن گويد كه =  )يعقلون( يعلمون
  ). يا درك نكنند(ندانند 

موافق قرآن است  و كامالً كند و نظاير آنها را رد مي 165اين حديث، روايات باب 
   :كه فرموده
 !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡Î= Î/ ⎯Ïμ ÏΒ öθs% š⎥ Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝçλm;    )۴/  ابراهیم(  
نفرستاديم تا برايشان ] يافتند كه آن را در مي[را جز به زبان قومش ما هيچ پيامبري «
  .»بيان نمايد ]حقايق دين را[

   :و فرموده
 #x‹≈ yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?† Î1ttã ê⎥⎫Î7•Β   )۱۰۳/  النحل(  
  .»به زبان عربي واضح و روشن است] اين قرآن[«
 ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ tβ#u™öà)ø9$# Ìø.Ïe%#Ï9   )۱۷/  القمر(  
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  .»و هر آينه قرآن را براي يادآوري و پند گرفتن آسان ساختيم«
و قرائن موجود در آيات  و اگر قرآن مقاصدي غير از داللت الفاظ و جمالت خود

فرمود كه  اعالم مي امتبه وضوح به  در اين صورت بايد خود و يا پيامبرداشت  مي
معنايي غير از آنچه  »خمر«گويم  اگر مي مثالً مقصود قرآن غير از معاني الفاظ است و

كرده و نه خود را چنين معرّفي  در حالي كه نه قرآن، !كنم قصد مي فهمد، عرب مي
نيز ثابت  »صولا«دانند كه در علم  ميمطّّلعين . چنين خبري داده است امتبه  رپيامب

شده كه در يك لفظ حقيقت و مجاز قابل جمع نيست في المثل در يك جمله 
  . حمل كرد »آدم شجاع«و در عين حال به معناي » شير«را به معناي  »أسد«توان  نمي

صود آيات نيز همراه خود آيات نازل ادعاي شما در مورد اينكه مراد و مق :تاسعاً
اي از حقيقت ندارد و با كتاب  شده است، چنانكه گفتيم صرف ادعاست و هيچ بهره مي

   :كريم كه توسط آنر نيست زيرا قرخدا سازگا
  ßyρ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã 

&⎦⎫Î7•Β   )۱۹۵-۱۹۳ / و الشعرا ۱۰۳/  النحل(  
تعالي كه در  حق. گرديده گوياي مقصود هست و نيازي به نزول معني نداردنازل 

طوري آيات را نازل سخني، استادتر بوده  داي مقصود از هر استاداسخن گفتن و در 
  . نموده كه براي همه قابل فهم باشد

ر شيعه از اينگونه روايات معناي تحريف ايم تعدادي از مشاهي چنانكه گفته :عاشراً
اند كه رواياتشان به كتب شيعه راه  اند و آنها را از جعليات فرق منحرف دانسته دريافته

و مؤلّف تفسير مجمع البيان و عبدالجليل قزويني در يافته است، از قبيل سيد مرتضي 
. 1اند صانيه شمردهيه و دياخبارو  تاين روايات را از غال )282ص (» النّقض«كتاب 

اينگونه روايات را در كتابش آورده و با اين كار  ما كليني بدون توجه به اين موضوع،ا
  ! با فرق ضالّه همراهي كرده است در ظلم به قرآن كريم و ظلم به أئمه 

                                                           
 . 118صفحه ) ره(و نيز قول مرحوم قلمداران  72و  71كتاب حاضر صفحه . ك. ر -1
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نقل  165را دربارة رواياتي مشابه روايات باب » يعبدالجليل قزوين«در اينجا رأي 
و در  :آنكه گفته است« :نويسد سنّت مي اهلدر پاسخ يكي از نويسندگان وي . كنيم مي

چنانكه  قرآن هر آيتي كه به سببي ديگر أنزله بوده است به هواي خود با نام علي كنند،
   :گويد آنجا كه مي
 ö≅ t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î= ö6 s% ⎯ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘   )۴۵/  الزخرف(  

ان پيش فرستاديم، بپرس ايشان را كه من امتان پيشين را به تفسيرش كنند كه پيغمبر
تا مبشّر شوند به واليت و امامت علي و فرزندانش و رسول ايشان را بدان فرستاديم 

داشت تا در روز غدير خم آيت به تهديد  و امامت علي پنهان ميكرد  خدا تهاون مي
سول بلّغ ما أنزل إليک من ربّک«آمده كه  ها  تا به ضرورت او را بر پاالن »فی علیّ  يا أهيا الرّ
  . باال برد

اما جواب اين كلمات آن است كه هر آيت كه نه در حقّ علي باشد بر 
أصل است  ت بيآلوي بستن، بدعت و تهمت و ضاللت باشد و اين حوا

ت كه كرده است و هر عاقل عالم كه در آخر اين آيت نظر آلمانند ديگر حوا
مانتي اين مصنّف مجبر كه باري تعالي ا د كذّابي و بيكند او را معلوم شو

≅ ö :گويد t↔ó™ uρ ô⎯tΒ $ oΨ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ y7 Î= ö6 s% ⎯ÏΒ !$ uΖÎ= ß™ •‘    د از آنبپرس اي محم
گروه كه ما ايشان را فرستاديم پيش از تو از رسوالن و مبهم فرو نگذاشت 

محان آهلة أجعلنا من د« :تا كسي تأويل كند در حقّ علي، مصرّح بگفت ون الرّ
جز از خداي  –رديم گبه ألف استفهام يعني ب –نكرديم كه آيا  »يعبدون

اينجا به امامت علي و غير علي چه اليق است  تا ايشان را پرستند؟خداياني 
و در معناي اين آيت محكم چه شبهت است كه آن را به تأويلي حاجت 

ره دارد، اين حوالت و آن كسي كه از لغت و تفسير اندك مايه به! باشد؟
آيت در اثبات وحدانيت و نفي عبادت اصنام است و اگر ! چگونه روا دارد؟

نويسد بايستي كه حوالت به تفسير  گويد و مي اين مصنّف نه دروغ محض مي
مين، آيت اشيعه يا به عالمي معتمد يا به راويي  اصحابمفسري كردي از 



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  834
 

آخر اين آيت بخواند او را  به امامت چه تعلّق دارد؟ و هر كس كهخود 
   1.»شبهتي نماند

و گويند ن و القلم، قسم است به  :آنكه گفته است :نويسد و در جاي ديگر مي
شيعت در تفسير اين قسم آن است كه باري جواب آن است كه مذهب . محمد و علي

ره و اين سو ,»و ما يسطرون« :خورد و لوح و قلم، به داللت آنكه گفت تعالي سوگند مي
آمد  ي از مفسران كه به مصطفيعضبه مكّه منزل بوده است و اولين سورتي به قول ب

پس چگونه قسم باشد به  منزل شد ابتداي بعثت،» قرأإ«بود و سوره القلم بعد از  »اقرأ«
   2.الخ »و ما يسطرون«و بيان كرده شد كه قسم است به لوح و قلم به قرينة  ؟علي

بدان كه در بعضي از قراءات قرآن به قول ... گفته است  آنكه« :نويسد و باز مي
گويد در تأويل  بن هاشم كه از روافض متقدم بوده است ميروافض علي بن ابراهيم 

  اين آيت كه 
 !$ uΖ−/u‘ $ tΡÍ‘ r& È⎦ø⎪s% ©!$# $ tΡξ |Ê r& z⎯ÏΒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ $ yϑ ßγù= yè øgwΥ |M øtrB $ uΖÏΒ#y‰ø% r& $ tΡθ ä3u‹Ï9 

z⎯ÏΒ t⎦⎫Î= xó™ F{$#   )۲۹/  فصلت(  
كنند يكي بوبكر  محمد كه حوالت بديشان مي امتاين دو كس را از دوزخيان از 

   3.ايشان نهادند خالفت به ظلم، ايناست و يكي عمر كه ب
اما جواب اين كلمات آن است كه بر هيچ دانشمند و دانا پوشيده نماند كه بهتان و 

   :د از چند وجهزور و كذب است كه حوالت كرده باش
محمد باشند  امتدوزخيان كنند كه از  يكي آنكه گفته است كه اين حوالت اضالل،

» السجده«سورة كند در  ول آيت معلوم است كه باري تعالي از كافران حكايت مياو از 
نا أرنا الّذين أضالّنا من اجلنّ و اإلنسو « در دوزخ گويند آنها كه به  ,»قال الّذين كفروا ربّ

                                                           
 . 180-179، صفحه النّقض -1
 . 279النقص، صفحه  -2
رجوع كنيد به . كافي مشابه همين روايت است 165باب  83و  71، 43، 42، 17، 14، 3حديث  -3

 ). به بعد 48، ص 5ج (مرآة العقول 
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 آن دو شخص را كه،= به مانما، الّذين = أرنا » پروردگار ما= ربنا  :دنيا كافر بوده باشند
از جنّيان و اإلنس به واو عطف گفت و از = ما را گمراه كردند، من الجنّ = أضالّنا 

زعم  و عليكافران باشند كه اين خواهش كنند  باشند، محمد امتآدميان، پس نه از 
محمد كرده باشند نه  امتبا  اضاللي كردند در خالفت، مو عمربوبكر امصنّف اگر 

  . و آيت حكايت است از قول كافران با كافران،
 مبوبكر و عمراديگر آنكه مفهوم است از آيت كه يكي جنّي است و يكي إنسي و 

پس آيت را به نام ايشان تأويل كردن و تفسير داده جهل و خطا باشد . اند هر دو إنسي
را با كسي خصومت باشد، تفسير آيت قرآن به وجهي نكنند كه در  هراً شيعو گر مقد

و زراره بن  :آنكه گفته است« :نويسد و باز مي. 1اجزاء لفظ و بيان معني مخطئ باشند
   :عين الرّافضي گفته است كه از صادق پرسيدند تأويل اين آيتا

 7‹Í×tΒ öθ u‹sù ω Ü> Éj‹yèãƒ ÿ…çμ t/#x‹tã Ó‰tnr& ∩⊄∈∪ Ÿω uρ ß,ÏOθ ãƒ ÿ…çμs%$ rO uρ Ó‰tnr&   
  )۲۶-۲۵/  الفجر(  

گويد، به  است كه باري تعالي مي بوبكرا در شأن :كيست؟ گفتاين در شأن 
زيرا كه به ناحق پاي عذابي كنند كه هيچ خلق را آن عذاب نكنند  را بوبكراقيامت 

حالي نيك شد و دعا كرد  سيد. بر منبر نهاد به دليل آنكه در غار پايش را مار بزد
چون بر منبر نهاد  به درد آيد، او را گفت چون اين پاي بر جايي نهي كه تو را نباشد،

ها  ها و بهتان أقيلوني أقيلوني و چنين خرافات :به درد آمد و از آن درد به بانگ افتاد كه
  . ايشان را فراوان است

تابي از كتب أما جواب اين جمله آن است كه اين نقل بر اين وجه در هيچ ك
از آن بزرگوارتر است كه تفسير قرآن خطا  مسطور نيست و صادق هاصوليان شيع

نداند، اكنون بداند كه اين آيت از  را عالمتر است كه سبب نزول هر آيتگويد و از آن 
و اين نه صفت  »كالّ بل ال تكرمون اليتيم« :گويد سوره الفجر است كه باري تعالي مي

                                                           
 . 263-262النّقض، ص  -1



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  836
 

ون علی « :آنكه گفت .*خدمت سر همة يتيمان كرده بود است كه او بوبكرا و ال حتاضّ
. است كه معلوم است كه بذل مال كرد بوبكراو اين نيز نه هم صفت  »طعام املسكني
اث أكالً ملّاً « :آنكه گفت است كه او مقتصد  بوبكراو اين هم نه صفت  »و تأكلون الرتّ

اً و حتبّ « :آنكه گفت. و قانع بوده است در نفقه نه صفت و اين هم  »ون املال حبّاً مجّ
. است كه به مذهب خواجه است كه از موروث و مكتسب او گليمي بماند بوبكرا

پس اين آيت وعيد است در عقوبت آن جماعت كه اين صفات دارند كه بيان كرده 
  . شد و اين ناقل بدين دروغ مستحقّ عقاب خداي است

ول كتاب دعوي كرده است كه بيست و پنج ا نمايد كه اين مصنّف كه در چنان مي
ي و حشوي بوده اخبارداشته است پنداري همه دروغ است، غالي و  *سال اين مذهب
يه و ديصانيه است كه آورده است و نه مذهب اخبارو  تهاي غال است كه شبهت

  1.»است و الحمدهللا رب العالمين هاصوليان شيع
.... و » آل محمد«يا  »واليه علیّ «يا  »فی علّی«يل رواياتي كه كلماتي از قبو در مورد 

كه نوشته خوانيد باين كالم عبدالجليل قزويني را  2اند اي از قرآن همراه كرده را با آيه
قيل هلم ماذا أنزل ربّكم و إذا ( :گويند آيه افزايند و ميو اندرين  :آنكه گفته است« :است

د (و اين آيه ) فی علی بتم و فريقاً تقتلوهنم بكربالءففريقاً من آل حممّ   .*)كذّ
صل آن است كه برين ا جواب اين حوالت نادرست و اشارت به باطل و نقل بي

وجه كه بيان كرده است هر عاقل عالم داند كه خود نه بر نظم و اسلوب قرآن است و 
ركاكت در كلمه ظاهر است و باري تعالي حافظ قرآن است و فصحاء و بلغاء عالم 

در همة  اشند كه در وي زيادت و نقصاني كنند كه اگر در يك آيت روا باشد،قادر نب

                                                           
 . است مقصود او رسول أكرم - * 

 . مقصود او مذهب تشيع است - *
 . 282و  281النّقض، ص  -1
 . 165، باب 64، 60، 59، 58، 51، 47، 45، 32، 31، 28، 27، 26، 25، 9، 8نظير روايات  -2

 . كافي است 165باب  31مشابه حديث  - **
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آيات و سور روا باشد، پس با چندين خصمان كه قرآن را هستند بايستي كه از كثرت 
أول بنمانده بود و هر عاقل منصف كه بشنود باور ندارد و تصرّف ايشان قرآن بر أصل 

روا داشتن بدعت و ضاللت باشد و نه مذهب قرآن زيادت و نقصان أما در أصل .... 
حجت نباشد و آنچه  هبر شيع..... أصوليان است و گرغاليي يا حشويي خبري نقل كند 

قالوا أساطري «اين را روشن كند آن است كه باري تعالي به لفظ ماضي ياد كرده است 
لني   . محمد امتو اين حوالت به يهود نصاري و به مشركان عرب است نه به  »األوّ

بتم و فريقا تقتلون ففريقاً « :آنكه گفت مبرّا باشد و هم تا هم شيعت ازين حوالت  »كذّ
صحابة رسول از آن منزّه، و هر آيت مانند اين كه آورده است و گفته كه در او زيادتي 

   1.»تر فايده را ترك أولي اند، جوابش هم اين است كه گفته شد و تكرار بي كرده

  
* * *  

 165باب مفتضح  احاديثپردازيم به  مي اي كه گذشت، وجه به مقدمهاينك با ت
  : كافي

صحيح دانسته اما تذكّر اين باب را  66و  17بدان كه آقاي بهبودي فقط حديث 
  . داند را مجهول مي 66دهيم كه مجلسي حديث  مي

   :كنيم اين باب را به صورت جدول زير ارائه مي احاديثرأي مجلسي دربارة 
   36 :رفوعم - 1
   2و  1 :مرسل - 2
  . 91، 86، 82، 81، 78، 76، 66، 51، 48، 35، 28، 24، 19، 5 :مجهول - 3
  ! را مجهول همطراز صحيح دانسته است 65و  6حديث  - 4
 25، 23إلي  20و حديث  18، حديث 16إلي  7و حديث  3حديث  :ضعيف - 5
و  71إلي  68، 64لي إ 52حديث  ،50و  49، حديث 47إلي  37، 34إلي  29، 27إلي 

  . 92و  90و  88و  87و  85و  84و  79و  77و  73حديث 
                                                           

 . 272و  271النّقض، ص  -1
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  !! را كه ضعيف است به عنوان حديث صحيح پذيرفته است 63حديث  - 6
  . 67 :موثّق - 7
   4 :حسن - 8
   89 :حسن يا موثّق - 9

را ضعيف و سند  75، ضمناً سند اول حديث 83و  80، 74، 72، 17 :صحيح -10
  . حيح دانسته استدوم آن را ص

ي كه احاديثما در اين باب نخست اشكال نيست ابال  احاديثالبتّه متن هيچ يك از 
   :كنيم اند بررسي مي بهبودي يا مجلسي صحيح يا موثّق يا حسن شمرده

است كه خطاب به همة » انشقاق«سورة مكي  19دربارة آية  -17حديث  *
نيست اما فالن و فالن و فالن را  حديث حاوي مطلب مفيد و مهمي. هاست انسان

تا به خلفاي راشدين اشاره كرده باشد و در آتش بدمد و دشمنان اسالم مبهم ذكر كرده 
  . شاد شوند

  . حاوي مطلب مهمي نيست -72حديث  *
گويد خدا  را ذكر كرده و مي »تغابن«در اينجا آياتي از سورة  -74و  4حديث  *

. ن به واليت ما و يا كفر به واليت ما شناخته استايمان و كفر بندگان را به ايما
محترم اندكي تأمل كن كه آيا معقول است كه پروردگار مهربان از پيروان  خوانندة

خواسته باشد كه به پسر عموي ...... و يا  يا حضرت يوسف  حضرت نوح
يا احتمال آ !اند و فرزندان او، ايمان بياورند؟ پيامبري كه هوز اجدادش تولّد نيافته

راوي اين حديث طرفدار امام  آيا واقعاً! دهيد كه امام بزرگوار چنين سخني بگويد ؟ مي
   !بوده است؟

» عالم ذر«گويد پيمان واليت ما را خدا در  البته حديث بيش از اين ادعا كرده و مي
و  از خرافات »عالم ذر«در حالي كه  !گرفته است اند، از بندگان كه در صلب آدم بوده

موهومات است و به هيچ وجه دليلي از كتاب و سنّت ندارد و خدا از ذرات فاقد 
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نبايد چيزي را كه دليل شرعي ندارد به دين نسبت دهيم . گيرد شعور پيمان نمي
  ). فتأمل(

 165را كليني به عنوان حديث چهارم باب  74جالب است بدانيد كه صدر حديث 
نقل كرده و متعصبين اين اشتباه را به گردن نساخ  آورده و در آنجا آية قرآن را غلط

پرسيم چرا نساخ در اينجا  ما اصراري بر انكار اين ادعا نداريم ولي مي !اند انداخته
گوييد  چرا نمي !اند؟ هيچ يك اشتباه نكرده 74اند و در حديث  همگي اشتباه كرده

ديگر آنكه اين  !اند؟ ت كردهو نساخ از نسخة او تبعيكليني در نقل حديث اشتباه كرده 
حديث چه خصوصيتي داشته كه كليني صدر آن را دوبار در اين باب نقل كرده 

محسوب » صحيح«و بار ديگر » حسن«مجلسي سند اين حديث را يك بار  !است؟
  ! نموده است؟

مجلسي سند اول آن را ضعيف و سند دوم آن را صحيح دانسته  -75حديث  *
و حديث  )399ص (معرّفي است كه قبالً او را » عمركي«ن آم راوي سند دو. است

. ايم اي از مرويات او در صفحات پيشين بررسي كرده مذكور را نيز به عنوان نمونه
  ) 401ص (

صل و ريشة اسورة ابراهيم منظور از  24مدعي است كه در آية  -80حديث  *
كن توجه نداشته كه سورة لي. حضرت علي است و منظور از فرع آن، پيامبر درخت،

مذكور مكّي است و در دوران مكّه بحث امامت مطرح نبود و مفسرين نيز كلمة طيبه 
  . اند دانسته »توحيد«را كه به درخت تشبيه شده، 

بزنطي است ولي چون در اين حديث نيز به «با اينكه راوي آن  -83حديث  *
ي قرار گرفته و از ياد برده كه قرآن مورد پسند مجلس فالن و فالن و فالن اشاره شده،

ما به ا )51/ النّساء (اظهار ايمان كردند  »جبت و طاغوت«كتاب به  اهلكريم فرموده 
با ايشان  پس چگونه آنها را كه حضرت علي سه خليفة اول اظهار ايمان نكردند،

با بيعت خويش به حكومت  علي !بدانيم؟» جبت و طاغوت«بيعت فرمود، مصداق 
جبت «آيا به نظر كذّابين ممكن است آن حضرت با . ا مشروعيت و رسميت بخشيدآنه
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همچنين رجوع كنيد به تفسير . نعوذ باهللا تعالي من العصبيِة !بيعت كند؟ »و طاغوت
روايات  غالباً »طبرسي«سورة نساء و توجه داشته باشيد كه  51مجمع البيان ذيل آية 

اما در مورد آية مذكور به اين  آورد، تفسيري ميكليني را به عنوان يكي از اقوال 
  . روايت اعتنا نكرده است
  گويد مقصود از آية  در اين حديث مي

 ω Î) ⎯tΒ zΜ Ïm§‘ y7 •/u‘   )۱۱۹/  هود(  
ايم سورة مذكور مكّي است و در  گفتهاما چنانكه بارها و بارها  !هستندأئمه شيعيان 

  . ت تا آيه به آنها بپردازدآن زمان شيعه و غير شيعه وجود نداش
ظهور امام قائم  سورة يونس آن است كه امام به شيعيان، 64گويد منظور از آية  مي

در حالي كه سورة يونس مكي است و در دوران  !دهد و قتل دشمنانشان را بشارت مي
  !! مكّه بحث امامت مطرح نبود تا چه رسد به امام قائم

ي خرافات است مدعي است كه امام باقر حنان بن سدير كه راو -67حديث  *
در آن شهر يا شهرها جز  :كه مكّي است، فرموده »الذّاريات«سورة  36و  35دربارة آية 

حنان بن « !آيا جاعل حديث خود فهميده كه چه بافته است؟ !آل محمد باقي نماند؟
عرض كرد من برخي  گويد كسي به حضرت باقر العلوم همان است كه مي »سدير

خورند و زنا و  نوشند و ربا مي بينم كه شراب مي از شيعيان و دوستداران شما را مي
شوند و در اداي نماز و پرداخت زكات و همة واجبات سستي  ميلواط مرتكب 

بينم  ما مياسازند  كنند و اگر مؤمني حاجتي ناچيز داشته باشد، آن را بر آورده نمي مي
كند و درهمي از  حرام پرهيز ميعمال ااز اين  –كه در كفرش ترديد ندارم  –ناصبي 

خورد و براي رضاي خدا حوائج مسلمين را برآورده  مال مسلمين را به ناحق نمي
رازي پوشيده و پنهان دارد و خداوند سبحان اجازه امام فرمود اين مسأله . سازد مي

رموده سپس ف. آشكار شود نداده كه اين جز براي كساني كه تحمل آن را دارند،
و زالل اند و طينت ما از آبي گوارا  شيعيان از اضافة گل و طينت ما أئمه آفريده شده

اند كه از آبي كدر سيراب  غير شيعيان را از گل و طينتي سرشته. سيراب شده است
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سپس خدا طينت شيعه و غير شيعه را با هر دو آب ! شده و متعفّن و خبيث است
بيني ناشي از طينت  عمال صالحه در غير شيعه مياپس آنچه از . مخلوط كرده است

مؤمن است كه با طينت غير شيعه مخلوط شده و آنچه از اعمال حرام و ترك واجبات 
بيني از طينت دشمن ناصبي ماست كه با طينت شيعيان مخلوط شده  در شيعيان مي

ود ش روز قيامت اعمال صالحه كه ناشي از طينت مؤمن است به مؤمن ملحق مي! است
گردد و هر چيزي به اصل  و اعمال ناپسندي كه مؤمن مرتكب شده به ناصبي ملحق مي

  !! كند و جوهر خود رجوع مي

عالوه بر اينكه روات اين  :گويد پس از ذكر اين حديث مي» معروف الحسني«
متن حديث نيز مخالف  باشند، حديث مجهول و يا فاسد العقيده و مفتري بر أئمه مي

ها نهاده است در  يم است كه مسؤوليت اعمال بد را بر عهدة خود انسانآيات قرآن كر
م زعم از خير و شرّ از لوااحالي كه اين روايت داللت دارد بر اينكه همة كارهاي انسان 

   1!طينتي است كه از آن آفريده شده و فرد هيچ اختياري در كارهايش ندارد
كرد از  رفت و از حافظه نقل مي كه آثارش از بين» ابن أبي عمير« -89حديث  *
سورة بقره،  40گويد امام فرموده منظور از عهد خدا در آية  واقفي مي» سماعه«قول 

نگاريم و قضاوت را بر عهدة  ما آيه را در اينجا مي! المؤمنين است اميرواليت 
   :گذاريم خوانندگان مي

 û©Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) (#ρ ãä.øŒ$# z©ÉL yϑ ÷èÏΡ û©ÉL ©9$# àMôϑ yè ÷Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ (#θ èù÷ρ r&uρ ü“Ï‰öκyé Î/ Å∃ρ é& 

öΝä.Ï‰ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î)uρ Èβθç7yδ ö‘ $$ sù   )۴۰/  البقره(  
اسرائيل نعمتي را كه به شما بخشيدم ياد كنيد و به عهدم وفا كنيد تا به  اي بني«

  .»و تنها از من پروا بداريدم پيمان شما وفا كن

                                                           
را در صفحه » حنان«اي ديگر از خرافات  نمونه–به بعد  235الموضوعات في اآلثار و األخبار، ص  -1

روضه كافي نيز از  341و  340كافي و حديث  165حدث أول باب . حظه كنيدكتاب حاضر مال 473
 . اوست
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ص (ايم  بررسي كرده است كه قبالً »ن عبداهللاربعي ب«اين حديث از  -6حديث  *
كنيم تا با وي  اي ديگر از او را نقل مي در اينجا خرافه. وي راوي خرافات است). 266

قسم به آنكه جانم به  :فرموده او مدعي است كه امام صادق. بيشتر آشنا شويد
آلود تا روز  چهار هزار فرشتة ژوليدة غبار دست اوست پيرامون قبر سيد الشّهداء

   !آيا اين است معارف تشيع؟ !راستي فايدة اين كار چيست؟ !!؟1كنند قيامت گريه مي
كذّابي به نام  !!مجلسي اين حديث را همطراز صحيح دانسته است -65حديث  *

سورة جنّ  18در آية  »مساجد«د امام فرموده مقصود از يگو مي» محمد بن فضيل«
كه سورة جنّ مكّي است و در آن زمان بحث وصايت به و غافل بوده  !است »وصياءا«

را دربارة  »هاشم معروف الحسني«ي امناسب است كه در اينجا ر. وجه مطرح نبود هيچ
مؤلّفين . است تترديد نيست كه اين روايت از جعليات غال«. اين حديث بياوريم

محمد بن « ]گردي[راوي . اند شمرده ترا از غال) محمد ابن فضيل(كتب رجال او را 
اگر فرض كنيم كه همگي روات آن از  ]ماا. [مشترك بين ضعيف وثقه است» اسماعيل

آيا جائز است كه امام راستگو اين  ]باز هم اين حديث مقبول نيست[موثوقين باشند 
چنين در آيات قرآن كريم تصرّف كند كه هيچ با اسلوب اعجاز آميز قرآن تناسب 

ي كه از ما روايت شده بر شما مشتبه احاديثهر گاه  :رمودهندارد در حالي كه خودش ف
   2.»آنچه مخالف كتاب خدا باشد از ما نيست .آنها را به كتاب خدا عرضه كنيد شد،

كه  »احمد بن مهران«به وجود  –ضعيف است  63حديث  -63و  24حديث  *
ن هشام ب«راوي نخست حديث يعني . مجهول و به قول مرحوم غضائري ضعيف است

در  !!داند را صحيح مياما مجلسي چنين حديثي . عقايد درستي نداشته است »الحكم
  آية اين حديث ادعا شده كه امام 

                                                           
وسائل الشّيعه، (و الّذي نفسي بيده إنّ حول قبره أربعة آالف ملك شعث غير يبكونه إلي يوم القيامة  -1

حديث  328ص .... كتاب الحج، ابواب المزار و مايناسبه، باب تاكد استحباب زيارة الحسين » ،10ج 
30 .( 

 . 250و  249الموضوعات في اآلثار و األخبار ص  -2
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 tΑ$ s% #x‹≈ yδ îÞ≡uÅÀ ¥’n?tã íΟŠÉ)tG ó¡ãΒ   )۴۱/  احلجر(  
را چنين گفته  )غير منون و مفتوح االخر است »علي«مرفوع منون و  »صراط«(
مجرور منون  »علي«مرفوع غير منون و  »صراط«( »مستقيمهذا رصاط علیّ « :است
  )!! است

   :فرمايد سورة زخرف كه مي 43نيز مدعي است كه امام دربارة آية  24حديث 
 ô7Å¡ôϑ tG ó™ $$ sù ü“Ï% ©!$$ Î/ z©Çrρé& y7 ø‹s9Î) ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β   

  )۴۳/  الزخرف(  
تو بر واليت علي هستي و علي همان راه  :رمودوحي ف گفته است خدا به پيامبر

ايم سورة حجر و زخرف هر دو مكّي  اما چنانكه بارها و بارها گفته !راست است
عالوه بر اين . هستند و در دوران مكّه به هيچ وجه بحث واليت و امامت مطرح نبود

   !؟يامبربر راه پ بود يا علي عليبر راه  پرسيم پيامبر از كليني و مجلسي مي
قلّ روزي پنج بار نماز خوانده و اال از ياد برده كه علي اهلديگر آنكه جاعل ج

» اهدنا الرصاط املستقيم« :كرد در نمازهايش سورة حمد را قراءت كرده و عرض مي
آيا منظورش اين بود كه پروردگارا مرا به » پروردگارا ما را به راه راست هدايت فرما

وائل بعثت اين آيه را در نمازهايش اكه در  اكرم ا پيامبر ي !!خودم هدايت فرما؟
) كه در آن هنگام نابالغ بود(خواند مقصودش اين بود كه پروردگارا مرا به علي  مي

صراط «بگذريم از اينكه اگر علي  آيا جاعل فهميده كه چه بافته است؟!! هدايت فرما؟
   :باشد معناي جملة» مستقيم
 y7 ¨ΡÎ) 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β   )۴۳/  الزخرف(  

همانا تو بر علي  )اي پيامبر( »إنّک علی علیّ « :شود مضحك خواهد بود زيرا مي
   .»امقةنعوذ باهللا من العصبّية و احلّ « !هستي
صار آيه بر أئمه حالبتّه دليلي بر ان. حاوي مطلبي نادرست نيست -66حديث  *

د با تبعيت از آن حضرت، مردم را با باي اكرم نداريم بلكه همة پيروان رسول 
  . بصيرت به سوي خدا دعوت كنند
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  دربارة آية  گويد امام باقر مي -78حديث  *
 ßŠ$ t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ ZΡöθ yδ #sŒÎ)uρ ãΝßγ t6 sÛ% s{ 

šχθ è=Îγ≈ yfø9$# (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™   )۶۳/  الفرقان(  
سپارند  اند كه با فروتني و نرمي بر زمين ره مي رحمان آنان ]تين خدايراس[بندگان «

 ]پاسخ[مخاطب سازند، به مسالمت  ]به گفتاري نابجا[و چون نادانان ايشان را 
  .»گويند

   !روند باشند كه از بيم دشمن چنين راه مي فرموده مقصود اوصياء مي
. ايت و اوصياء مطرح نبودسورة فرقان مكّي است و در آن زمان بحث و ص :والًا
 !را آورده است؟» عباد الرّحمان«و عنوان عام  »األوصياء« :جرا خدا صريح نفرموده :ثانياً
در دورة خالفت خويش از بيم دشمن  در دوران مدينه و علي آيا پيامبر :ثالثاً

كور مذ» مشي«دانسته كه  جاعل حديث از عوام بوده و نمي رابعاً !رفتند؟ باهون راه مي
 63ذيل آية (در مجمع البيان در آيه، ناشي از بيم دشمنان نيست بلكه به قول طبرسي 

مشي با وقار و آرامش و بدون نخوت و تكبر و خودپسندي و بدون ) سورة فرقان
ربطي به بيم از دشمن ندارد بلكه با وجود » مشي«و اين نحوه از تكلّف و تبختر است 

اگر آيات بعدي همين  :خامساً. مشي كنندينگونه مايد هامنيت نيز بندگان مطيع خدا ب
شما كه  اند؛ شود كه مصداق آيات افراد غير معصوم آيه را مالحظه كنيد، معلوم مي
آيا  :سادساً !كنيد؟ اند چرا اين آيات را با أئمه تطبيق مي اصرار داريد أئمه معصوم بوده

ي او را به كالمي ناروا اهلاند كه اگر ج حدي از مسلمين چنين نبودهاواقعاً غير از أئمه 
   !مخاطب سازد به او جوابي خدا پسندانه بدهد؟

   1.فوق را مجلسي يا جناب بهبودي صحيح يا موثّق يا حسن دانسته بودند احاديث

                                                           
دانسته ليكن ما به سبب تشابه » مجهول«را چنانكه در جدول مالحظه شد،  24البتّه مجلسي حديث  -1

را نيز  78مجلسي حديث . ، آن را در همين بخش بررسي كرديم63موضوع حديث مذكور با حديث 
نسته اما گفته است كه علي بن ابراهيم حديث مذكور را با دو سند دا» مجهول«بنا به سند كليني، 

 . را نيز در همين جا بررسي كرديم 78رو حديث  از اين. صحيح ذكر كرده است
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* * *  

   :اند آنها را صحيح ندانسته »محمد باقر«ي كه هر دو احاديثپردازيم به  اينك مي
كه راوي » حنان بن سدير«اند از قول  عرّفي نشدهگروهي كه م -1حديث  *

   :المؤمنين است اميرر دربارة واليت ياند كه آيات ز كردهخرافات است، ادعا 
 …çμ ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒ Í”∴tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇®⊄∪ tΑt“ tΡ ÏμÎ/ ßyρ ”9$# ß⎦⎫ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 

z⎯ÏΒ t⎦⎪Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &⎦⎫Î7•Β    )۱۹۵-۱۹۲/  الشعراء(  
) جبرئيل(روح األمين  ]كه[پروردگار جهانيان است نازل شدة ] قرآن[همانا اين و« 

دهندگان  قلب تو فرود آورد تا از بيم ]دل و[بر آن را به زبان عربي واضح و روشن 
  .»باشي

آيات در وصف قرآن است اين شود سورة شعراء مكّي است و  چنانكه مالحظه مي
  . مربوط به واليت نيستو اصالً 

  ). 552ص . (اين حديث قبالً بررسي شده است -2حديث  *
   :است كه فرمودهسورة أنعام  82دربارة آية  -3حديث  *
 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β 

  )۸۲/  األنعام(  
از [نيالودند بر ايشان  ]شرك[آنان كه ايمان آوردند و ايمان خويش را به ظلم «

  .»اند ايمني است و ايشان راه يافتگان ]عذاب حقّ
مدعي است كه امام فرموده كساني مقصود آيه  1كذّاب» عبدالرّحمان بن كثير«

به واليت فالن و فالن مخلوط ايمان آورده و آن را  هستند كه به واليت علي
  ! نكردند؟

  براهيممكّي است و آيات مذكور در ميان آيات مربوط به حضرت انعام اسورة 
گويد بين موحدين و مشركين كدام  خطاب به قوم مشرك خود مي 81است كه در آية 

                                                           
 . 396براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
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منظور از موحدين را  82سپس در آية  يك سزاوارتراند به امنيت از عذاب الهي؟
. باشند كه ايمان خود را به ظلم شرك نيااليند دهد كه كساني موحد مي ح ميتوضي

بايد از . شود آيات مذكور هيچ ارتباطي به واليت و خالفت ندارد چنانكه مالحظه مي
در مكّه بود، ابوبكر و عمر به خالفت رسيده  كذّابان بپرسيم مگر وقتي رسول خدا

   !ند؟نازل ك بودند كه خدا دربارة آنان آيه
  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد 4حديث 

سورة  7همين باب است كه ادعا كرده آية  91بخشي از حديث  -5حديث  *
جاعل  كنند؟ وفا مي واليت ما گرفته شده،گويد به نذري كه از آنان دربارة  مي »انسان«

كن است مري اختياري است و مماگيرند بلكه  دانستند نذر را از كسي نمي حديث نمي
اند كه جاعل حديث مطّلع شده  مردم كي نذر كرده ثانياً. كسي نذر كند يا نذر نكند

دانند به حضرت علي و  شيعه آية مذكور را مربوط ميبسياري از مفسران  ثالثاً است؟
حال بايد جوابگو باشند كه آيه را . كه به نذر خود وفا كردند فاطمه و حسنين 

  ! اش؟ م يا دربارة حضرت علي و خانوادهدربارة همة شيعيان بداني
  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد 6حديث 

گويند  بازي كرده و مي »شوري«سورة  23در اين روايت با آية  - 7حديث  *
ة فی القربی«منظور از  را به  »فی القربی«بدون دليل  اهلأوالً جاعل ج! أئمه است »املودّ

   !گرفته است» ذي القربي«معناي 
 اميرايم اين سوره مكّي است و در مكّه هنوز حضرت  چنانكه بارها گفته :ثانياً

كه مورد نظر شماست هنوز والدت نيافته  »ذوی القربايی«عيال و فرزند نداشت و 
  . بودند

  . دوستي يك امر قلبي است و به سفارش و توصيه قابل حصول نيست :ثالثاً
   دوست داشتن خود را نخواسته است؟ امبربود چرا پي اگر قابل حصول مي :رابعاً

   :استثناء در اين آيه استثناي منقطع است نظير آية :خامساً
 ö≅ è% !$ tΒ öΝà6è= t↔ó™ r& Ïμ ø‹n= tã ô⎯ÏΒ @ô_r& ωÎ) ⎯tΒ u™!$ x© β r& x‹Ï‚−G tƒ 4’ n<Î) ⎯Ïμ În/u‘ Wξ‹Î6 y™     



  847                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

  )۵۷/  الفرقان(
خواهم مگر اينكه هر  اداشي نميپ ]رسالت خويش[بگو از شما بر اين  )اي پيامبر(«

  .»گيرد ]در پيش[پروردگارش  ]قرب[كه خواهد راهي به سوي 
  ). 593ص (ايم، مراجعه شود  سخن گفتهدربارة اين آيه قبالً 

از فريبكاري ابايي نداشته و در آخر  »بطائني«با توجه به اينكه  -8حديث  *
نانكه در به نظر ما چ» ستاين چنين نازل شده ا=  هكذا نزلت« :حديث گفته شده

  . است) نوع ب(تحريفية  احاديثايم از  مقدمة همين باب گفته
سورة احزاب را با  53در اين حديث ذيل آية . ضعيف و مرفوع است - 9حديث  *

ة«همان سوره تركيب كرده و ميان آن دو، عبارت  69ذيل آية  را افزوده  »فی علیّ و األئمّ
  . است

آمده است  »كافي«نگاريم سپس آن را به صورتي كه در  را ميدر اينجا هر دو آيه 
  . كنيم تا خوانندگان خود قضاوت كنند ذكر مي
1- $ tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 βr& (#ρ èŒ÷σè? š^θß™ u‘ «!$# Iω uρ β r& (#þθ ßsÅ3Ζs? …çμ y_≡uρ ø— r& .⎯ÏΒ 

ÿ⎯ÍνÏ‰÷è t/ #´‰t/r& 4 ¨β Î) öΝä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 y‰ΖÏã «!$# $ ¸ϑŠ Ïàtã             ) ۵۳/ االحزاب(  
    

  
2- $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪Ï%©!$% x. (#÷ρ sŒ#u™ 4©y›θãΒ çνr&§y9 sù ª!$# $ £ϑ ÏΒ (#θ ä9$ s% 4 

tβ% x.uρ y‰ΖÏã «!$# $ \κ Å_uρ   ) ۶۹/ االحزاب(  
   :اند روات كليني آيه را به شكل زير آورده

 $ tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρ èŒ÷σè? š^θß™ u‘ «!$#  )فی علی و االئمة( t⎦⎪Ï% ©!$% x. 

(#÷ρ sŒ#u™ 4©y›θãΒ çνr&§y9 sù ª!$# $ £ϑ ÏΒ (#θ ä9$ s%   
و كليني نيز چنين روايتي را بدون هيچ توضيحي همچون ساير روايات در كتاب 

دانم چرا كليني اين حديث و  نمي »كافي«با توجه به به مقدمة  !!خود ذكر كرده است
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واضح البطالن چه  احاديثدر كتابش آورده و به راستي ذكر اينگونه  نظاير آن را
  ! اي براي دوستش داشته است؟ فائده
سورة طه پرسيد كه  123گويد مردي از امامي دربارة آية  مي -10حديث  *
  : فرمايد مي
 Ç⎯yϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’s+ô±o„   )۱۲۳/  طه(  
 هر كه از هدايت و رهنمايي من پيروي كند،) اش فرمود زوجهخداوند به آدم و ( «

  .»شود به شقاوت دچار نمي ]در آخرت[شود و  گمراه نمي
خوانندة محترم آيا معقول است . امام فرمود منظور تبعيت و اطاعت از ائمه است

 !شود؟ ئمه تبعيت كند شقاوتمند نميااش بفرمايد هر كه از  كه خدا به آدم و زوجه
  . يگر آنكه اين سوره مكّي است و أئمه براي كسي شناخته نبودندد

  گويد منظور از  ضعيف و مرفوع است و از قول امامي مي -11حديث  *
 7$ Î!#uρ uρ $ tΒ uρ t$ s!uρ   )۳/  البلد(  

فعل ماضي و اين سوره » ولد«دانسته كه  نمي اهلآيا جاعل ج علي و اوالد اوست؟
   !نبود »والد«هنوز  حضرت علي مكّي است و در دوران مكّه

ذی «اند كه امام صادق فرموده منظور از  اي كذّاب ادعا كرده عده -12حديث  *
در حالي كه اين . باشند المؤمنين و ساير أئمه مي اميرسورة انفال،  41در آية  »القربی

ر نازل شده و در آن وقت هنوز أئمه والدت نيافته بودند و اگ »بدر«آيه در غزوة 
آنها به دوازده نفر كه يازده نفرشان والدت نيافته  است، مقصود خويشاوندان رسول

   !شد بودند منحصر نمي
دار خلفاي عباسي  و خزانه 1شناسيم كه او را مي »عبداهللا بن سنان« -13حديث  *

سورة مكّي اعراف،  181در آية  »أمه«فرموده منظور از  گويد امام صادق بوده، مي
پرسيم آيا آيه شامل انبياء و ساير مبلّغين اسالمي كه در راه هدايت  مي !ستأئمه ا

  ! شود؟ نمياند  بندگان خدا كوشيده
                                                           

 . 703و  300و  257براي شناخت او رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  -1
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  ) 137ص . (ايم بررسي كرده اين حديث را قبالً -14حديث  *
  . اي كذّاب است و حاوي مطلب مهمي نيست از مرويات عده -15حديث  *
   :اند كه از امام دربارة آية دعا كردهاي از ضعفاء ا عده -29و  16حديث  *
  
 $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= äz÷Š$# ’ Îû ÉΟù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ÿω uρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÅV≡uθ äÜäz 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çμ ¯ΡÎ) öΝà6s9 Aρß‰tã ×⎦⎫Î7•Β   )۲۰۸/  البقره(  
ويد و به دنبال ايد همگي در مسالمت و صلح وارد ش اي كساني كه ايمان آورده «

  .»هاي شيطان نرويد كه همانا او براي شما دشمني آشكار است گام
  :و آية
 ô‰s)s9uρ $ uΖù= ¢¹uρ ãΝßγ s9 tΑöθ s)ø9$# öΝßγ ¯= yè s9 šχρ ã©.x‹tG tƒ   )۵۱/  القصص(  
  .»را پي در پي آورديم، باشد كه متذكّر شوند] لهيا[و هر آينه براي ايشان اين گفتار «

در صورتي كه ]! پيوستيم[امامي را به امام ديگر ] پياپي[ت كه سا فرمود مقصود اين
ئمه در آن زمان موجود نبودند افعل ماضي است و » وصلنا«سورة قصص مكّي است و 

معلوم است . آورد مي) نوصل(خواست به امام اشاره كند القلّ فعل را مضارع  و اگر مي
نداده است مضافاً بر اينكه  حديث ماضي و مضارع را از هم تشخيص اهلجاعل ج

  . سخن نيست» امام«سخن و گفتار است و » القول«

با اين دو آيه بازي كرده و در واقع آبروي خود و كليني را برده  -19حديث  *
  : است
 (#þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœÎ)uρ t,≈ ysó™ Î)uρ 

z>θà)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6ó™ F{$#uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4©y›θãΒ 4©|¤ŠÏã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# ⎯ÏΒ óΟÎγ În/§‘ Ÿω 
ä−ÌhxçΡ t⎦÷⎫t/ 7‰tnr& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯øtwΥuρ …çμ s9 tβθ ãΚ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î* sù (#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ 

Ï‰s)sù (#ρ y‰tG ÷δ$# ( β Î)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ oÿ©ςÎ* sù öΝèδ ’ Îû 5−$ s)Ï© ( ãΝßγ x6‹Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# 

ÞΟŠÎ= yè ø9$#    )۱۳۷-۱۳۶/  البقره(  
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بگوييد به خداوند و آنچه بر ما فرو آمده و آنچه بر ابراهيم و  )شما اي مسلمين(«
داده سباط نازل گرديده و آنچه به موسي و عيسي ااسماعيل و اسحاق و يعقوب و 

ايمان آورديم و  از جانب پروردگارشان داده شده، ]ديگر[شده و آنچه به پيامبران 
گذاريم و ما براي خدا تسليم و فرمانبرداريم، پس  ميان هيچ يك از ايشان فرق نمي

اند و اگر روي  ايمان آورند همانا هدايت يافتهمانند شما  ]يهود و نصاري[اگر 
  .»اند تيز و مخالفتدر س ]با شما[گردانند، ايشان 

بگوييد به خداوند و آنچه « :گويد صدر آيه كه فرموده از قول امام مي احمقراوي 
خطاب به حضرت علي و فاطمه و حسن و حسين و » بر ما فرود آمده ايمان آورديم

بيت كه  اهل[سپس آيه فرموده پس اگر مردم مانند شما ! ايشان استپس از  ئمةا
  . الخ... ايمان آورند هدايت يافته ] داي مخاطب صدر آيه بوده

نازل  –نفال او حتّي قبل از سورة  –وائل دوران مدينه اگوييم سورة بقره در  مي
در آن زمان هنوز والدت نيافته بودند، چگونه خدا آنان  شده و حضرات حسنين 

را مخاطب قرار داده و ساير مسلمانان بالغ از جمله حضرت حمزة سيد الشّهداء و 
  ! را رها كرده است؟... عمار ياسر و 

   :دربارة اين آيه است -20حديث  *
 χ Î) ’ n< ÷ρ r& Ä¨$̈Ψ9$# zΝŠ Ïδ≡tö/Î* Î/ t⎦⎪Ï%©#s9 çνθãè t7¨?$# #x‹≈ yδ uρ ©É<̈Ζ9$# š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ 3 

ª!$#uρ ’ Í< uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#   )۶۸/  آل عمران(  
در [م به ابراهيم هر آينه كساني هستند كه مرد ]و نزديكترين[همانا سزاوارترين «

  .»ايمان آوردند ]به او[اين پيامبر و كساني كه ] نيز[وي را پيروي كردند و ] زمان او
فعل ماضي  »آمنوا«در صورتي كه . اند گويد منظور أئمه و پيروان ايشان راوي مي

ديگر و است و در زمان نزول آيه هنوز حضرت علي امامت نيافته بود و أئمة 
اي مخصوص، منحصر  ثانياً شما به چه دليل آيه را به عده. اند پيروانشان وجود نداشته

  ! ايد؟ و محدود كرده
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يك حديث است كه كليني دوبار در يك باب تكرار كرده  -61و  21حديث  *
به هر حال ! اين باب بيش از آنچه هست، به نظر آيد احاديثخواسته  گويا مي. است

   :اين آيه است حديث دربارة
 z©Çrρé&uρ ¥’n< Î) #x‹≈ yδ ãβ#u™öà)ø9$# Νä.u‘ É‹ΡT{ ⎯Ïμ Î/ .⎯tΒ uρ xn= t/   )۱۹/  األنعام(  
 ]اين قرآن به او[اين قرآن به من وحي شده است تا با آن شما را و هر كه  )بگو(«

  .»برسد، هشدار دهم
ا قرآن هشدار گويد يعني به هر كه از آل محمد برسد كه امام است او ب راوي مي

اين سوره مكّي است و هيچ يك از !! داد دهد، چنانكه رسول خدا، هشدار مي مي
آيا اين تأويالت خنك بازي . توانستند چنين معنايي از آيه بفهمند مخاطبين آيه نمي

  ! كردن با قرآن نيست؟
روضة كافي از  569فاسد العقيده كه حديث » علي بن الحكم« -23و  22حديث  *
با  2كرده غير قابل اعتماد كه حديثي در تحريف قرآن نقل» عبداهللا بن سنان«و  1اوست

   :اند اين آيه بازي كرده
 ô‰s)s9uρ !$ tΡô‰Îγ tã #’n< Î) tΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% z©Å¤oΨ sù öΝs9uρ ô‰ÅgwΥ …çμ s9 $YΒ ÷“ tã    )۱۱۵/  طه(  
 ]پايداري[آهنگ برد و برايش  و هر آينه از پيش با آدم عهد كرديم پس او از ياد«

  .»نيافتيم
را  آدم» نسيان و عزم نداشتن«دانيم كه قرآن خود  آشنايان با قرآن كريم مي

 »ابن سنان«و  »ابن الحكم«توضيح داده و جايي براي توضيحات كساني از قماش 
  قرآن فرموده به آدم و همسرش گفتيم . نگذاشته است

 Ÿω uρ $ t/tø)s? ÍνÉ‹≈ yδ nοtyf¤±9$# $ tΡθ ä3tFsù z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$#    ) ۱۹/  األعراف ،۳۵/ البقره(  
  .»نزديك نشويد كه از ستمگران خواهيد بودبه اين درخت «

                                                           
 . كتاب ما مالحظه كنيد 70حديث را در صفحه  اين -1
 . كتاب حاضر مطالعه كنيد 703متن اين حديث را در صفحه  -2
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كند كه ابليس با انسان دشمني دارد سپس در  يادآوري مي» طه«سورة  116و در آية 
كه موجب مبادا كه به آدم گفتيم ابليس دشمن تو و همسر توست فرمايد  مي 117آية 

فريب  اما آدم اين عهد و فرمان را از ياد برد و از شيطان. خراج شما از بهشت شودا
آية مذكور ربطي . فرموده در او عزم نيافتيم 115شود كه چرا آية  خورد لذا معلوم مي

  . مكّي است» طه«كه سورة  خصوصاً محمد و مهدي ندارد،به محمد و آل 
به » مفضل بن صالح« :گويد فوق ميدربارة دو حديث » معروف الحسني«استاد 

. و جاعل حديث بوده و مرويات او قابل اعتماد نيستاتفاق علماي رجال، كذّاب 
از  –خواه فرزند عبداهللا الديلمي باشد يا فرزند زكريا الديلمي  - »محمد بن سليمان«

  . شود نظر علماي رجال دروغگو بوده و به رواياتش اعتنا نمي
  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد 63مشابهت با حديث  به سبب 24حديث 

  ) 496ص . (اند قبالً بررسي شده -26و  25حديث  *
همان سوره  174سورة نساء را با ذيل آية  47صدر آية  خل»منخّل« -27يث حد *

ما آيات مذكور را در ! استرا افزوده » في علي«تركيب كرده و در ميان آن دو عبارت 
   :گذاريم اريم و قضاوت را بر عهدة خوانند مينگ اينجا مي

۱(  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# (#θ ãΨÏΒ#u™ $ oÿÏ3 $ uΖø9̈“ tΡ $ ]% Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 Νä3yè tΒ ⎯ÏiΒ È≅ö6 s% βr& 

}§Ïϑ ôǕΡ $ \δθã_ãρ $ yδ ¨Šçt∴sù #’ n?tã !$ yδ Í‘$ t/÷Šr& ÷ρ r& öΝåκs] yè ù= tΡ $ yϑ x. !$ ¨Ψ yès9 |=≈ ptõ¾r& ÏM ö6¡¡9$# 4 

tβ% x.uρ ãøΒ r& «!$# »ωθ ãèøtΒ   )۴۷/  الّنساء(  
به آنچه كه تصديق كنندة  داده شده است،] آسماني[اي كساني كه به شما كتاب  «
هايي را محو كنيم و به پشتشان  شماست ايمان آوريد پيش از آنكه چهره] كتب[

را لعنت كرديم ) روز شنبه(سبت  اصحاببرگردانيم يا ايشان را لعنت نماييم چنانكه 
  .»انجام يافتني است] قطعًا[و امر خدا 

 $pκš‰r'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰s% Νä.u™!%ỳ Ö⎯≈yδöç/ ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θçΡ $YΨÎ6•Β   
  )۱۷۴/  الّنساء(  
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اي مردم شما را دليل و برهاني از جانب پروردگارتان آمده و به سوي شما نوري  «
  .»ايم فرستاده آشكارا

  :كذّاب آيه را بدين صورت نقل كرده است» منخّل«
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# (#θ ãΨÏΒ#u™ $ oÿÏ3 $ uΖø9̈“ tΡ )في علي( #Y‘θ çΡ $ YΨÎ6 •Β    

عبدالجليل «و نظاير اينها رجوع كنيد به كالم  27و  26و  25در مورد حديث 
  . ايم كردهنقل كه در همين بخش  »قزويني

مشترك است بين ضعيف وثقه و » بو طالبا«راوي آن  – 60و  28حديث  *
اين روايت را كليني يك بار به عنوان روايت بيست . نيز مهمل است» يونس بن بكّار«

گويا چنانكه گفتيم قصد . و هشتم و بار ديگر به عنوان روايت شصتم تكرار كرده است
   !ه هست به نظر برسدآنچداشته روايات اين باب بيش از 

  . در همين بخش بررسي شده است 16با حديث  29حديث 
اند كه امام دربارة چهار آية آخر سورة مكّي  اي كذّاب ادعا كرده عده -30حديث  *

 »اآلخر«است و منظور از  واليت غير علي »احلياه الدنيا«فرموده منظور از » عليا«
ابراهيم  ]آسماني[در كتب  ،پيشينيان آمده ]آسماني[است كه در كتب  واليت علي

واقعاً ذكر اينكه مردم پس از رحلت خاتم النبيين واليت غير علي را بر !  و موسي
 حضرت ابراهيم و حضرت موسيدهند براي پيروان  واليت آن حضرت ترجيح مي

  ! اي داشت؟ چه فايده

به . استرده نقل ك» عبدالجليل قزويني«مشابه حديثي است كه  -31حديث  *
  ) 717ص . (مراجعه شود احاديثگفتار وي دربارة اينگونه 

توثيق نكرده و مجهول الحال » شيخ طوسي«را » عبداهللا بن ادريس« -32حديث  *
  . 709دربارة اين حديث رجوع كنيد به صحفة . است
 گويد روز قيامت، سورة اعراف مي 43دربارة آية  اهلجاعل ج -33حديث  *

اند خدا را شكر  ئمه هدايت شدهاالمؤمنين و ساير  اميرنكه به واليت شيعيان از اي
ثانياً . ئمه موجود نبودنداعراف مكّي است و در آن زمان اوالً سورة اگوييم  مي. كنند مي
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و اگر  »هلذه« :فرمود بود آيه مي مقصود مي »واليه«در حالي كه اگر  »هلذا« :آيه فرموده
آيه بودند،  و اگر خود أئمه مقصود مي »هلذه« :فرمود ، آيه ميبودند ئمه مقصود مياخود 
  . شود جاعل حديث كذّابي كم سواد بوده است معلوم مي !»هلؤالء« :فرمود مي

تكرار  52بار ديگر به عنوان حديث اين حديث را كليني  -52و  34حديث  *
سورة  44در آية  »واليه«طبق معمول حديث مدعي است كه مقصود از ! كرده است

مكّي است و در آن  در حالي كه سورة كهف،! است المرمنين اميركهف، واليت 
واليت از آن خداست » الوالية هللا احلّق « :ثانياً آيه فرموده. واليت نداشت زمان علي

   !المؤمنين است اميرگويند واليت از آن  اما كذّابين مي» كه حق است

روضة كافي است، در  568حديث كه راوي  »صالح بن سندي« -35حديث  *
ادعاي او در واقع همان سخن مسيحيان ! سورة روم بازي كرده است 30اينجا با آية 
   !گويند دين، يعني دوستي عيسي مسيح است كه مي

از سورة انبياء ذكر  47كه در آية  »املوازين القسط«مدعي است كه  -36حديث  *
زيرا قرآن تأكيد  قول خالف قرآن است،وصياء هستند و اين انبياء و اشده همان 

 –انبياء  )6/ األعراف (گيرند  فرموده كه همه، حتّي انبياء نيز مورد حسابرسي قرار مي
موازين قسط نيستند بلكه آنها نيز با موازين قسط سنجيده  –صلوات اهللا عليهم 

  . شوند مي
بدان  »غري هذا أو بدلهائت بقرآن «اند كه آية  اي كذّاب ادعا كرده عده -37حديث  *

در اينجا ما آيه را ! »علي را عوض كن »بدل عليا« :گفتند معني است كه به پيامبر مي
   :آوريم تا كذب مدعيان آشكار شود مي
 #sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? óΟÎγ øŠn= tæ $ uΖè?$ tƒ#u™ ;M≈ oΨÉi t/   tΑ$ s% š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ã_ötƒ $ tΡu™!$ s)Ï9 ÏMø$# 

Aβ#u™öà)Î/ Îöxî !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ã&ø!Ïd‰t/   )۱۵/  یونس(  
شود كساني كه به مالقات  و هنگامي كه آيات واضح و روشن ما بر آنان تالوت مي «

  .».....بياور و يا آن را تغيير دهقرآني جز اين  :گويند ما اميد ندارند مي
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قرآن است و به شخص » بدله«در » هاء«شود مرجع ضمير  چنانكه مالحظه مي
عالوه بر اين جملة مذكور قول . ندارد ربطي به حضرت علي يست و طبعاًراجع ن

كفّاري است كه به معاد اعتقاد نداشتند نه كساني كه مخالف واليت علي بودند زيرا 
 و در آن دوران هيچ بحثي از نصب يا عدم نصب علي مكّي است ،سورة يونس
  . مطرح نبود

كه مدعي علم و  –له مجلسي از جم –متعجبم از آخوندها  -38حديث  *
و كليني را به سبب ثبت اين حديث واضح اند اما اين حديث را رد نكرده  فقاهت

اند و حتّي مجلسي اين قول مضحك را تفسيري  مالمت نكرده ،»كافي«البطالن در 
و  ةوصوم و زكا ةصال(داند الفاظي از قبيل  اي مي هر طلبه !!وجيه و متين شمرده است

داراي معناي شرعي و منقول به معناي ثانوي هستند، بايد به معناي شرعي كه  )حّج 
سورة  43حال چگونه ممكن است آية . حمل شوند مگر آنكه قرينه يا دليلي مانع شود
عالوه بر اين معنايي كه روات براي ! مكّي مدثّر را به معناي شرعي حمل نكنيم؟

بلكه اصطالحي مخصوص اسبدواني  ي لغوي لفظ نيستحتّي معنا اند، گفته »يمصلّ«
توان آن را به معناي  است و اگر در غير مسائل مربوط به اسبدواني استعمال شود نمي

ما افسوس كه كليني ا. گويد چنين سخني نمي امام صادق قطعاً. مذكور حمل كرد
است كه فضل » حسن قمي«يكي از روات اين حديث  !فهمد اين امور واضح را نمي

  . او را كذّاب دانسته و شيخ طوسي او را غالي شمرده است بن شاذان
است كه در همان باب بررسي شده  88تكرار روايات باب  -40و  39حديث  *
  . است
 واليت علي ،»سبا«سورة  46در آية » واحده«مدعي است كه  -41حديث  *
و ود ت و در آن دوران بحث واليت مطرح نبسمكّي ا» سبا«در حالي كه سورة . است

  . فرمود تر بيان مي آيه واضح بود قطعاً مي اگر مراد آيه واليت علي
اي را براي امام  اند كه كذّابي آيه كردهاي كذّاب روايتي نقل  عده -42حديث  *

در  !سؤالش را پاسخ داده استآنكه خطاي او را اصالح كند،  غلط نقل كرده و امام بي
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امام خطاي سائل را متذكّر  شد قطعاً ه غلط گفته مياي در مقابل امام ب حالي كه اگر آيه
ي حال ما دو آيه را كه راوي آنها را با هم اعلي . فرمود شده و آن را تصحيح مي

   :آوريم مخلوط كرده است مي
1 -  
 ¨β Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ ¢ΟèO (#ρãxx. ¢ΟèO (#θ ãΖtΒ#u™ ¢ΟèO (#ρ ãxx. ¢ΟèO (#ρ ßŠ#yŠø— $# #\øä. óΟ©9 Ç⎯ä3tƒ 

ª!$# tÏøó u‹Ï9 öΝçλm; Ÿω uρ öΝåκu‰ Ï‰öκu Ï9 Kξ‹Î6 y™   )۱۳۷/  الّنساء(  
همانا كساني كه ايمان آوردند سپس كفر ورزيدند سپس ايمان آوردند سپس كفر «

افزودند خدا ايشان را نيامرزد و ايشان را به راهي  ]خويش[ورزيدند آنگاه بر كفر 
  .»كند هدايت نمي

2 -  
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãxx. y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΨ≈yϑƒ Î) ¢ΟèO (#ρ ßŠ#yŠø— $# #\øä. ⎯©9 Ÿ≅ t6 ø)è? óΟßγ çG t/öθ s? y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ 

ãΝèδ tβθ—9!$ Ò9$#   )۹۰/  آل عمران(  
افزودند، توبة  ]خويش[همانا كساني كه پس از ايمانشان كفر ورزيدند سپس بر كفر «

  .»اند ايشان هرگز پذيرفته نشود و آنان گمراه
عالوه بر . يني نيز بدون توجه روايت را به همين صورت مغلوط نقل كرده استكل

نازل شده كه هيچ ايماني بر ايشان باقي گويد آيه دربارة فالن و فالن و فالن  اين مي
فرمود و چرا دومي  ايمان بيعت با اين افراد بي گوييم چرا حضرت علي مي! نماند؟

زش را براي دفاع از جان سومي به خانة او را به دامادي پذيرفت و پسران عزي
  ! فرستاد؟

اي كذّاب كه حديث قبلي نيز از مرويات آنهاست،  عده -44و  43حديث  *
فرمود دربارة فالن و  »محمد«سورة  26و  25دربارة آية  امام صادقگويند  مي

د كه به مان بستنيميه پارا ترك كردند و با بني  فالن و فالن است كه واليت علي
سورة  80و  79بو عبيدة جرّاح كاتب پيمان نامة آنها بود و خدا آية اما خمس ندهند و 

نفهميده كه سورة زخرف مكّي است و  اهلجاعل ج! زخرف را دربارة آنها نازل فرمود
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و در آن زمان هنوز خمس تشريع نشده بود تا آنها  نفال نازل گرديدهاقبل از سورة 
نيز باطلي است مانند دو حديث پيش  44حديث !! نپردازند شوند كه خمسپيمان  هم
  . گويد چنين اباطيلي نمي دار علي خود و به نظر ما دوستاز 

باب حاضر و نظاير آنها  43و  42روايت » هاشم معروف الحسني«مخفي نمانيد كه 
 ئمه را ندارم واگويد من قصد دفاع از خلفاء و حكّام معاصر  را باطل دانسته و مي
اند بلكه مقصود من آن است  فت نكردهلئمه با آنها مبارزه و مخااقصد ندارم كه بگويم 

با رفتار و كردار و  كه أئمه با ستمگران و طغيانگران زورگو و منحرفين از اسالم،
 ئمهاما شأن ا.... مبارزه كردند بود، صحيح و راستين تعاليم خود كه نمايانگر اسالم 

به بدگويي و سب و شتم روي آورند كه گاهي مردم نابخرد براي  جل از آن است كها
سيره و اخالق آن بزرگواران نيز از اين عمل . شوند ارضاي خشم بدان متوسل مي

راضي نبود كه پيروان و دوستدارانش با معاويه كه به  حضرت علي. مبرّي است
ممكن است امام به اينگونه اعمال روي آورند پس چگونه  كرد، اسالم تظاهر مي

ها درجه از امثال  قلّ دهابه چنين كاري، در مورد كساني راضي شود كه ال  صادق
   1اند؟ تر و بهتر بوده معاويه پاك

مربوط دانسته كه  اي مكّي را به واليت علي طبق معمول سوره -45حديث  *
  . سورة فصلت بازي كرده است 27اين حديث با آية  !واضح است بطالن آن كامالً

مربوط دانسته و آيه را غلط  »واليت«سورة مكّي غافر را به مسألة  -46حديث  *
  . نقل كرده است

  .كتاب حاضر 698دربارة اين حديث رجوع كنيد به صفحة  -47حديث  *
 2سوره ذاريات و آية  9و  8اي كذّاب آية  عده -88و  50و  49و  48حديث  *

 يتكه هر سه مكّي هستند، مربوط به وال سورة بلد را 13تا  11سورة يونس و آية 
فک «اند عبور از عقبه يعني قبول واليت ما و آية  گفته 88و  49در حديث  !!اند دانسته
اند مگر  يعني همه بردة آتش دوزخ) 13/ بلد ال(» آزاد كردن گردني از بردگي »رقبه

                                                           
 . 195و  194الموضوعات في اآلثار و األخبار ص  -1
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و امامت مطرح سورة بلد مكّي است و در آن دوران بحثي از واليت  :والًا  !شيعيان
 كند، خود بالفاصله در جواب آن، سؤال مي» عقبه«قرآن پس از اينكه دربارة  ثانياً. نبود

كند و آية سيزدهم در واقع جواب آية  را ذكر مي »عقبه«مقداري از مصاديق عبور از 
عبور  اگر قبول واليت أئمه از مصاديق مهم نجات از آتش دوزخ و. قبل از خود است

اگر قبول . كند و آية سيزدهم در واقع جواب آية قبل از خود است را ذكر مي »عقبه«از 
قرآن  بود قطعاً مي »عقبه«واليت أئمه از مصاديق مهم نجات از آتش دوزخ و عبور از 

كرد، در حالي كه اصالً ذكري از واليت أئمه در قرآن  آن را مقدم بر همه ذكر مي
  ) فتأمل. (نيست
سورة  19آية  توجه به سياق كالم و آيات ما قبل و ما بعد، بدون -51حديث  *

  ! اند دانسته حج را مربوط به واليت علي
  . است كه در همين بخش بررسي شده است 34تكرار حديث  52حديث 

اند كه منظور از آية  ادعا كرده اي كذّاب از قول امام صادق عده -53حديث  *
در حالي ! منين را در ميثاق، رنگ واليت زده استسورة بقره آن است كه خدا مؤ 138

و قبل از غزوة بدر نازل نفال ااين آيه در سورة بقره است كه قبل از سورة  :كه أوالً
  . زمان مسالة واليت و امامت به هيچ وجه مطرح نبودشده و در آن 

  پيامبر اصحابسورة بقره ميان آياتي قرار دارد كه خطاب به  138آية  :ثانياً
  : فرمايد مي
 (#þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ#u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ oÿôœÎ)uρ t,≈ ysó™ Î)uρ 

z>θà)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6ó™ F{$#uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4©y›θãΒ 4©|¤ŠÏã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$# ⎯ÏΒ óΟÎγ În/§‘ Ÿω 
ä−ÌhxçΡ t⎦÷⎫t/ 7‰tnr& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ß⎯øtwΥuρ …çμ s9 tβθ ãΚ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î* sù (#θ ãΖtΒ#u™ È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ 

Ï‰s)sù (#ρ y‰tG ÷δ$# ( β Î)̈ρ (#öθ ©9uθ s? $ oÿ©ςÎ* sù öΝèδ ’ Îû 5−$ s)Ï© ( ãΝßγ x6‹Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# 

ÞΟŠÎ= yè ø9$#    )۱۳۷-۱۳۶/  البقره(  
ايم و به آنچه كه نازل شده است بر ما و آنچه نازل  ن آوردهبگوييد به خدا ايما «

و آنچه به موسي و سباط اشده است بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 
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در [داده شده و آنچه به پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده است و عيسي 
كه پروردگار [اوييم ميان هيچ يك از ايشان جدايي نيفكنيم و ما تسليم  ]ايمان آوري

ايمان آورند، به راستي هدايت  ايد، پس اگر مانند آنچه شما بدان ايمان آورده ]ماست
  .»......اند  يافته

اي به مسألة واليت نفرموده بلكه ايمان  شود نه تنها هيچ اشاره چنانكه مالحظه مي
مرده پيامبر را قبل از غزوة بدر موجب هدايت و أسوة هدايت ديگران ش اصحاب

فرمايد از چنين ايماني پيروي كنيد كه  مي 138سپس در آية منظور يعني آية . است
آميزي كند و ما او را عبادت  آميزي خداست و كيست كه از خدا بهتر رنگ رنگ
  . كنيم مي

. دانستند نيز در آن زمان چيزي از واليت و امام و وصايت نمي  پيامبر اصحاب
  . ه استدنكر ن ايمان آورد بر شمرده و ذكري از واليتقرآن نيز اموري كه بايد بدا

سخن گفت  دربارة آية مذكور قبالً. به آية تطهير استناد كرده است -54حديث  *
  . كنيم و در اينجا تكرار نمي) 573ص (ايم 

است كه او را قبالً معرّفي  »عمر بن عبدالعزيز«يكي از روات آن  -55حديث  *
مالحظه شد، وضع خوبي  106او چنانكه در خبر ششم باب  اخبار) 542ص (ايم  كرده
  . ندارد
سورة  40آية  )361ص (معرّفي شده است  كه قبالً» زيد الشّحام« -56حديث  *

. آييم مكّي دخان را غلط نقل كرده و از قول امام ادعا كرده كه امام به كار شيعيان مي
خدا هيچ كار ساز و  اين قول بر خالف قرآن است كه فرموده روز قيامت جز

امام  قطعاً. فريادرسي نيست و از هيچ دوستي براي دوستش كاري ساخته نيست
  . گويد خالف قرآن نمي

گر چه آيه داللت بر انحصار ندارد اما حديث نيز يكي از مصاديق  -57حديث  *
  . عالي آن را ذكر نموده و مطلب نادرستي نگفته است اما سند آن ضعيف است

آغاز شده و  »فاء«سورة بقره را كه با حرف  59اي از ضعفا آية  عده -58حديث  *
 58براي اينكه كذبشان آشكار شود به آية  !اند نقل كردهبا اضافاتي ادامة آية قبل است 
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نقل  رادر شگفتم كه چگونه فردي عاقل چنين حديثي . همان سوره مراجعه كنيد
  ! مت عقل كليني ترديد دارماين باب، در سال احاديثبا مطالعة  !كند مي

كفروا «كلمات . سورة نساء را غلط نقل كرده است 170تا  168آية  -59حديث  *
! افزوده است 170به ذيل آية » مافي«حذف نموده و كلمات  168را از صدر آية  »و

  . آورد نمي »كافي«اين روايت را در بود،  نوس ميااگر كليني با قرآن م
در همين بخش  21همراه حديث  61و حديث  28همراه حديث  60حديث 

  . بررسي شده است
دربارة . است» حسين بن مياح«حديثي ضعيف و مرسل و راوي آن  -62حديث  *

  . 710او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحة 
  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد 63حديث 

مكّي هستند سورة فرقان را كه هر دو  50و آية سورة كهف  29آية  -64حديث  *
دربارة اينگونه آيات رجوع كنيد به كالم . به واليت علي مربوط دانسته است

  . ايم عبدالجليل قزويني كه در همين باب آورده
  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد 67و  66و  65حديث 

است كه از سور مكّي قرآن است و در  »ملك«سورة  27دربارة آية  -68حديث  *
خبري نبود و هنوز كسي واليت وي را غضب  واليت و امامت علياز مكّه هنوز 

  ! اي در اين موضوع نازل شود المؤمنين نخوانده بود تا آيه اميرنكرده و خود را 
  . اي كذّاب است قول عده -70و  69حديث  *
سورة حجرات، مقصود از كفر و  7گويند در آية  اي كذّاب مي عده -71حديث  *

مي استفسوق و عصيان اومي و سوپرسيم چرا علي مي! لي و دو  با آنها بيعت
  ! فرمود و يكي از آنها را به دامادي پذيرفت

  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد -72حديث 
گوييد  گوييم اگر راست مي به اين كذّابان مي. ضعيف و مرسل است -73حديث  *

 شود پس چرا علي صب ميدانستند كه خالفت غ ئمه از قبل مياو  كه پيامبر
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أنّ العرب تزعج  و ال خيطر ببالی, يلقی فی روعی,و اهللا ما كان « :فرمايد قسم ياد كرده و مي
كه عرب گذشت  به خدا سوگند در دلم اين فكر نمي » بيته اهلعن  من بعدههذا األمر 
نهج (» بيت او بيرون ببرند اهلاز ) پيامبر(را پس از آن حضرت ) خالفت(اين امر 

  . را بپذيريم يا ادعاي شما افراد كذّاب را سخن علي). 62البالغه، نامة 
  . در بخش قبلي همين باب بررسي شده است 75و  74حديث 

علي بن ابراهيم معتقد به تحريف . سند آن در غايت ضعف است -76حديث  *
ناشناس با كه مهمل است و او از قول مردي » حكم بن بهلول«قرآن از پدرش و او از 

   :آوريم در اينجا چند آيه از جمله آية منظور را مي. اند اي از سورة زمر بازي كرده آيه
 ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó©x« ( uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &™ó©x« ×≅‹Ï.uρ ∩∉⊄∪ …ã& ©! ß‰‹Ï9$ s)tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$#uρ 3 š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχρ ãÅ¡≈ y‚ø9$# ∩∉⊂∪ ö≅ è% 

uötó sùr& «!$# þ’ÎoΤÿρ ããΒ ù's? ß‰ç7ôã r& $ pκš‰ r& tβθè= Îγ≈ pgø: $# ∩∉⊆∪ ô‰s)s9uρ z©Çrρ é& y7ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ 

šÎ= ö6 s% ÷⎦È⌡s9 |M ø.uõ° r& £⎯sÜt6 ósu‹s9 y7 è= uΗ xå £⎯tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒø: $# ∩∉∈∪ È≅ t/ ©!$# ô‰ç7ôã $$ sù 

⎯ä.uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9$#    )۶۶-۶۲/  الزمر(  
تدبير و [كليدهاي . خداوند آفريدگار هر چيزي است و او نگاهبان هر چيزي است«
هاي خداوند كفر  ها و زمين از آن اوست و كساني كه به آيات و نشانه آسمان] ارةاد

جز خدا را عبادت  دهيد كه بگو آيا مرا فرمان مي. اند اند همانان زيانكاران ورزيده
كه پيش از تو بودند  يبه كسان] نيز[و هر آيه به تو وحي شده و  !اي نادانان كنم؟

گردد و از زيانكاران نابود  ]نيكت[آوري يقيناً كردار  كه اگر شرك ]وحي شد[
  .»بلكه فقط خداي را عبادت كن و از شكر گزاران باش. خواهي بود

ايم بحث  ان مكّه چنانكه بارها و بارها گفتهسورة زمر مكّي است و در دور :والًا
  . واليت و امامت مطرح نبود

 خصوصاً »توحيد«شود در آيات مذكور سخن فقط دربارة  چنانكه مالحظه مي :ثانياً
، »اعبد«است بر فعل » بهمفعول «كه  »اهللا«با تقدم  66است و آية » توحيد عبادت«
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 صالًا. ا خدا بايد عبادت شود و ال غيررساند تا مخاطب بفهمد كه تنه انحصار را مي
  . ي از غير خدا در ميان نيستثبح

پرسيم آيا پيامبران سابق نيز  مي. ايم فرموده به انبياء پيشين نيز گفته 65در آية  :ثالثاً
پسر عمويشان به خالفت منصوب شده بود كه خدا به آنها بفرمايد كسي را كه با پسر 

  ! اند؟ آيا اين روات واقعاً به قرآن معتقد بوده! د؟عمويتان در واليت شريك نسازي
دربارة اين . سورة مائده استناد شده است 55در اين حديث به آية  -77حديث  *

 83در اين حديث به آية . به بعد 145صفحة » شاهراه اتحاد«آيه رجوع كنيد به كتاب 
ا انكار نكرده بود تا در دوران مكّه كسي واليت علي ر. اند سورة نحل نيز استناد كرده

نفهميده سورة مائده در مدينه و پس  اهلعجيب است كه جاعل ج!! اي نازل شود آيه
 83گويد آية  در حالي كه در اين روايت مي از سورة نحل كه مكي است نازل گرديده،

  ! سورة مائده نازل گرديده است 55سورة نحل پس از آية 
  . ددر بخش قبلي همين باب بررسي ش 78حديث 

» هاشم معروف الحسني«متضمن تأويالت بارده است آنچنانكه  -79حديث  *
شايد اين نوع تأويل از بدترين انواع دخل و تصرّف در « :گويد دربارة اين حديث مي

بن [أصبغ «كسي كه اين روايت را از قول ] عالوه بر اين. [كالم و بازي با الفاظ است
كه بين او و  1است »سعد االسكاف« رده،نقل ك» ]اميرحضرت  اصحابنباته، از 

به دروغگويي و  ]دسع[نظر از اينكه  صرف!! 2بيش از نود سال فاصله است» أصبغ«

                                                           
 . 470براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
حديث ديگري نيز » ابن نباته«به ) 318ص ( »ةالغيب«در كتاب » محمد بن ابراهيم نعماني«بنا به نقل  -2

نازل شده؟ ] بر پيامبر[پرسيد آيا قرآن موجود چنان نيست كه  اند كه وي از حضرت امير نسبت داده
را » ابو لهب«نه، نام هفتاد تن از قريش با اسم پدرانشان از قرآن حذف شده و نام  :آن حضرت فرمود

 !! اند ويي از آن حضرت، حذف نكردهج بوده به منظور عيب كه عموي رسول خدا



  863                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

ثري از آنها در كتب رجال ااند و  ث نيز مجهوليروات حدانحراف متّهم است بقية 
   1.»ام نيافته

ترين  ريبتأويل اين خبر از غ« :ث گفته استيمجلسي نيز دربارة مفاد اين حد
ئمه، از بطون عميقه است كه از ظاهر لفظ دور اصدورش از تأويالت است و بر فرض 

سپس قول طوالني يكي از شارحين  !2»داند كه چه گفته است خود مياست و گوينده 
آن را به صورت ] لذا[ب بود، يچون اين قول به شدت غر« :گويد كند و مي را نقل مي
  . »كامل آوردم

سورة لقمان را در قرآن مطالعه فرماييد تا بدانيد كه  15و  14آية  كافي است كه
  . و يا مغرض بوده است اهلججاعل روايت چقدر 

  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد 80حديث 
  ) 254ص . (بررسي شده است قبالً -81حديث  *
 اميرسورة بقره دربارة كسي است كه امامت  81گويد آية  مي -82حديث  *
دني است كه قبل از مدر حالي كه سورة بقره اولين سورة  !را انكار كند نينالمؤم

نبود تا كسي آن را انكار  غزوة بدر نازل شده و در آن زمان خبري از امامت علي
آيا نعوذ نفرمود؟ را صريحاً چعالوه بر اين اگر مقصود آيه امامت آن حضرت بود . كند

  !!! باهللا خدا هم تقيه كرده است؟
  . در بخش قبلي همين باب بررسي شد 83حديث 

  . اي كذّاب است كه حاوي مطلب مهمي نيست قول عده -84حديث  *
سورة فاطر  10آية گويند امام دربارة  اي كذّاب و عوامفريب مي عده -85حديث  *

جاعل . شود رود و قبول نمي فرموده كسي كه واليت ما را ندارد اعمال او باال نمي
ه نداشته كه سورة فاطر مكّي است و در آن دوران بحث واليت مطرح توج اهلج

                                                           
 . 194الموضوعات في اآلثار و األخبار، ص  -1
و التّأويل الوارد في الخبر من أغرب التّأويالت، و علي تقدير صدوره عنهم من البطون المعميقة البعيدة  -2

 ). 98، ص 5مرآة العقول، ج (عن ظاهر اللّفظ و علمه عند من صدر عنه 
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ديگر آنكه اگر واليت أئمه شرط قبول اعمال صالحه است چرا خداوند متعال كه . نبود

براي اعالم اين موضوع  كهف در كتابش صرف نظر نفرموده، اصحاباز ذكر سگ 
اعالم نكرد كه شرط قبول  مهم، واضح و صريح، أئمه را در قرآن معرّفي نفرمود و

  !!واليت أئمه است و اعالم آن بر عهدة كذّاب افتاد أعمال عباد،
  :مقصود ازاند  گفته تاي كذّاب از غال عده -86حديث  *
 öΝä3Ï?÷σãƒ È⎦÷,s#øÏ. ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG yϑ ôm§‘   )۲۸/  احلدید(  
  .»شما را دو بهره از رحمت و بخشايش خويش عطا فرمايد«

   :مقصود از حضرات حسنين و
 ≅ yèøgs† uρ öΝà6©9 #Y‘θ çΡ tβθ à±ôϑ s? ⎯Ïμ Î/   )۲۸/  احلدید(  
  .»ره سپاريد )كه در پرتوش(برايتان نوري قرار دهد «

چنانكه مفسرين  والًا! دهد تا از او پيروي كنيد آن است كه براي شما امامي قرار مي
ثانياً . عقبي استاند مقصود از نور، نور هدايت است كه موجب سعادت دنيا و  گفته

اند يعني در واقع آيه  هر سه جواب طلب و مجزوم »يغفر«و » يجعل«و » يؤتي«افعال 
خدا شما  ]در اين صورت[اش ايمان آوريد كه  فرموده از خدا پروا كنيد و به فرستاده

مند  كند و شما را از فضل و رحمت و بخشايش خود بهره آمرزد و هدايت مي را مي
ها و براي همة مخاطبين قرآن قابل تحقّق است أما  در همة زمانني اين مع. سازد مي

بگيريم در اين صورت از زمان غيبت  »امام«اند  چنانكه غاله گفتهاگر مقصود از نور را 
و آيه به  !تاكنون، آيه تحقّق نيافته و هزار سال است امامي نداريم كه از او پيروي كنيم

   !!شود محدود ميزمان حضور أئمه 
كه قبالً معرفي  »قاسم الجوهري«از قول  احمق »علي بن ابراهيم« -87حديث  *

  اند آية  اي از مجاهيل گفته گويد عده مي )380ص (شده است 
 štΡθ ä↔Î6 .⊥ tFó¡tƒ uρ <,ymr& uθ èδ    )۵۳/  یونس(  
  .»گيرند كه آيا آن راست است؟ و از تو خبر مي«
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گويي حقيقت دارد؟  آيا آنچه دربارة علي ميپرسيدند  بدين معناست كه از پيامبر مي
نابالغ يا نوجوان  در حالي كه سورة يونس مكّي است و در آن دوران حضرت علي

دربارة علي چيزي به مكّيان نفرموده بود و با آنان دربارة واليت و  بود و پيامبر
قيقت دارد اي ح امامت بحثي نداشت تا مشركين مكّه بپرسند آيا آنچه دربارة علي گفته

ديگر آنكه . بر سر مسألة توحيد و معاد بود يا خير؟ بلكه مخالفت آنها با پيامبر
موجود است و در آيات قبل ذكري از  »هو«ر آيه ضمير دنفهميده كه  اهلجاعل ج

 »لهياعذاب «بلكه مرجع ضمير در آيات قبل نيامده تا مرجع آن قلمداد شود  علي
 . »نعوذ باهللا من اجلهالة«! است

در بخش قبلي همين باب  89در همين بخش، و حديث  48با حديث  88حديث 
  . بررسي شده است

صحيح ندانسته اين روايت را  »محمد باقر«چنانكه گفته شد هر دو  -90حديث  *
نيز اين حديث را » معروف الحسني«استاد . و مجلسي به ضعف آن تصريح كرده است

روات چهار گانة اين حديث قابل اعتماد  :ويدگ نپذيرفته و دربارة روات حديث مي
. كذّاب و ضعيف است به اتّفاق علماي رجال، »مه بن الخطّاب البراوستانيسل«. نيستند

واقفي و كذّاب و  »بن أبي حمزة بطائني علي«. توثيق نشده» حسن بن عبدالرّحمان«
به قول . )166ص . ك. ر(وي كسي است كه مذهب واقفيه را بنيان نهاد . ملعون بود

ابو بصير يحيي بن «، »إتقان المقال في أصول الرّجال«در كتاب  »محمد طه نجف«شيخ 
   1.وست كه بطائني را بدين كار واداشتا دروغگو بود و هم »القاسم

در همين  5در بخش قبلي همين باب و قسمتي از آن به عنوان حديث  91حديث 
  . بخش بررسي شد

با اين تفاوت كه در اينجا . است 90د حديث سند آن همان سن -92حديث  *
بدانيم » حسن«اگر آن را تصحيف . آمده است» حسين«، »حسن«راوي سوم به جاي 

بدانيم » حسين«را نخواهد داشت و اگر آن  90كه سند حديث، تفاوتي با حديث 
                                                           

 . 252و  251آلثار و األخبار ص الموضوعات في ا -1
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دربارة . 1نيز اين حديث را نپذيرفته است» معروف الحسني«آقاي . خواهد بود» مهمل«
  ). 474ص (ايم  سخن گفته 86در باب  ين حديث قبالًا

توان گفت كه كليني واقعاً به  كافي آيا مي 165خوانندة محترم پس از مطالعة باب 
  آية 
 $ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ …çμ s9 tβθ ÝàÏ≈ ptm:   )۹/  احلجر(  

  ايمان داشته است؟ 
سنّت را  اهلودم يكي از آخوندها كتابي از زماني كه در زندان ب :بيان يك خاطره

اكنون به ياد ندارم  –در برابرم گشود و حديثي كه داللت بر تحريف داشت نشانم داد 
را با چها نيستي  و گفت اگر مزدور سنّي –صحيح مسلم بود يا بخاري يا درالمنثور 

ت كه با كليني اي اس اين چه كينه نويسي؟ بر اينها نمي رد كني و اينها مخالفت نمي
اي با كليني ندارم اگر تو جواني و مرا  داند كه من هيچ كينه خدا مي: الًواداري؟ گفتم 

منتظري و مهدوي كني و أنواري و گلپايگاني شناسي بسياري از آخوندها از قبيل  نمي
. شناسند من در جواني نسبت به كافي و كليني بسيار متعصب بودم و سايرين مرا مي

دانم اما ملّت ما  عيب نمي ام و آنها را بي سنّت را خوانده اهلبسياري از كتب  :ثانياً
و كتب سيوطي يا سنن ترمذي و غيره ندارند و خطري از جانب  احاعتنايي به صح

شما نبايد از من غضبناك باشيد بلكه بايد از كليني  :ثالثاً. اين كتب متوجه آنها نيست
اگر او . سنت را بسته است اهلزبان انتقاد شما عليه  عصباني باشيد كه با اين افتضاح

انستيد تو امروز شما به آساني مي كرد، آوري نمي جمع »كافي«ننگين را در  احاديثاين 
ايد  اگر شما از كار من ناراحت :رابعاً. به باد انتقاد بگيريد ،سنّيان را در مورد رواياتشان

به خدا در آنجا . ش و مصر و پاكستان بفرستيدمرا از زندان آزاد كنيد و به اردن و مراك
 »من ال حيرضه«و  »كافی«كنم زيرا مردم آنجا اعتنايي به  هيچ از كليني و صدوق ياد نمي

در آنجا وظيفة من بيان . و غيره ندارند و خطري از جانب اين كتب متوجه آنها نيست
  . ام نه خادم الكليني من خادم القرآن –عيوب صحاح و سنن است

                                                           
 . 233و  232الموضوعات في اآلثار و األخبار ص  -1
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  باب فیه نتف و جوامع من الّروایه فی الوالیه  -۱۶۶

هيچ يك را صحيح  »محمد باقر«دو  حديث كه هر 9اين باب مشتمل است بر 
را  6و  5و  4را ضعيف و حديث  8و  7و  3و  2و  1مجلسي حديث . اند ندانسته

روايات اين باب مانند باب سابق مطالبي . را حسن شمرده است 9مجهول و حديث 
   :ت خرافياس

خدا دو هزار سال پيش از خلق ابدان گويد  از قول امام مي -9و  1حديث  *
گوييم  مي! شيعيان ارواح آنها را آفريد و در عالم ذر بر واليت ما از ايشان پيمان گرفت

»ات بي »عالم ذرشعور نطفه در پشت آدم باشند، قولي موهوم و خرافي و فاقد  كه ذر
گيرد  تعالي بخواهد پيمان بگيرد از موجودات با شعور پيمان مياگر خداي . دليل است

سورة اعراف را به معناي پيمان فطري  172علماي اسالم نيز آية . شعور نه از ذرات بي
اند كه مربوط به نحوة خلقت انسان است و نيازي به ذره و غير ذره ندارد،  گرفته

ل پيش از خلقت ابدان ايشان آفريده وانگهي اين ادعا كه ارواح شيعيان دو هزار سا
   :شده است، با قرآن كريم موافق نيست كه فرموده

 ¢ΟèO $ uΖø)n= yz sπ xôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n= tæ $ uΖø)n= y‚sù sπ s)n= yè ø9$# Zπ tóôÒ ãΒ $ uΖø)n= y‚sù sπ tó ôÒßϑ ø9$# $ Vϑ≈ sà Ïã 

$ tΡöθ |¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9$# $ Vϑ øtm: ¢ΟèO çμ≈ tΡù't±Σ r& $̧)ù= yz tyz#u™ 4 x8u‘$ t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ômr& t⎦⎫É)Î=≈ sƒø: $#    
  )۱۴/  املؤمنون(

آنگاه نطفه را خوني بسته و آويزان ساختيم، آن خون بسته را پاره گوشتي ساختيم «
ها را گوشتي پوشانيديم،  ها آفريديم و استخوان آن پاره گوشت استخوان ]در[و 

سن الخالقين، و حاو خداوند . ايجاد كرديم )روح(سپس در او آفرينشي ديگر 
  .»االمقام و با بركت است

كه خدا به سبب آفرينش آن به خود تبريك  –شود كه انشاء روح  پس معلوم مي
  ! پس از تماميت خلقت جسم بوده، نه قبل از آن –گفته 

   :ديگر آنكه خدا به پيامبرش فرموده
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 y7 Ï9≡sŒ ô⎯ÏΒ Ï™!$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9$# ÏμŠ Ïmθ çΡ y7 ø‹s9Î) 4 $ tΒ uρ |MΨä. óΟÎγ ÷ƒ t$ s! øŒÎ) šχθ à)ù= ãƒ öΝßγ yϑ≈ n= ø% r& 

óΟßγ •ƒ r& ã≅ àõ3tƒ zΝtƒ ötΒ $ tΒ uρ |MΨà2 öΝÎγ ÷ƒ y‰s9 øŒÎ) tβθ ßϑÅÁ tF÷‚tƒ    )۴۴/  آل عمران(  
تو نزد آنان نبودي هنگامي  ]إال[كنيم و  غيب است كه به تو وحي مي اخباراين از «

كدام يك از ايشان سرپرست  افكندند كه مي ]به منظور قرعه[هاي خود را  كه قلم
با هم منازعه  ]براي سرپرستي مريم[مريم شود و تو نزدشان نبودي هنگامي كه 

  .»كردند مي
نبوده چگونه ممكن است دو هزار  پيامبري كه در زمان مادر حضرت عيسي

نيز همين دروغ را  167حديث اول باب  !ل از خلقت ابدان أمتش حاضر باشد؟سال قب
  ! تكرار كرده است عليدربارة حضرت 

  . كنيم و در اينجا تكرار نمي )280ص (بررسي شده است قبالً  -2حديث  *
گويند هيچ پيغمبري  اي كذّاب و منحرف از قول امام مي عده -6و  4و  3حديث  *

مگر اينان قرآن !! مبعوث نشد مگر براي شناخت واليت ما و برتري دادن ما بر سايرين
ايم  ة قسط و عدالت فرستادهمدر قرآن فرموده ما پيامبران را براي اقا اند كه خدا نخوانده

ايم تا موحدان صالح  و يا فرموده انبياء را براي بشارت و انذار فرستاده )25/ الحديد (
پس لهي بشارت و غير صالحين را به عذاب الهي بيم دهند؟ارا به رحمت و بهشت 

والد او اواليت پسر عموي آخرين پيامبر و چرا نفرموده كه انبياء را براي معرّفي 
ديگر  اند؟ اي كذّاب و ضعيف مطّلع شده موضوع مهم فقط عدهايم؟ چرا از اين  فرستاده

 از قبيل نوح و ابراهيم و موسيديان سابقه ااي دارد كه پيروان  آنكه چه فايده
  ! ولي خداست؟ كه عليبدانند 

وستي أئمه را اثبات كند بايد بداند كه كسي د اكاذيبخواهد با اين  اگر كليني مي
  ! مسلمين اين موضوع را انكار ندارد و به اين همه جعليات نيازي نيستدر ميان 

حال بايد ديد چرا خدا اين ! واليت ماست گويد دين مالئكه، مي -5حديث  *
ن نبياء و مالئكه است، در قرآن كريم و به صورت واضح بيااواليت را كه دين تمام 

  ). 286ص (ايم  دربارة اين حديث قبالً سخن گفتهنفرموده است؟ 
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و در  )136و  135ص (ايم  سخن گفته دربارة حديث هفتم قبالً -8و  7حديث  *
مالك كفر و  شويم كه اگر شناخت علي فقط يادآور مي. كنيم اينجا تكرار نمي

   أفال تعقلون?! ايمان است چرا خدا در قرآن بيان نفرموده است؟

  هم یباب فی معرفتهم أولیاءهم و التفّویض إل - ۱۶۷

در اين باب سه خبر آمده كه مجلسي حديث اول را ضعيف و خبر سوم را مجهول 
همطراز حسن و حديث دوم را مورد اختالف دانسته و آقاي بهبودي نيز هيچ يك را 

  . صحيح نشمرده است
. ك. ر(جاعل حديث مشرك  »صالح بن سهل«در حديث اول  -2و  1حديث  *
براي حضرت  مالحظه شد، 166همان دروغ را كه در روايت نهم باب ) 330ص 
 »عمار بن مروان«غالي و  »حسين بن سعيد«در حديث دوم  !بافته است علي

   !دانيم كه او منافق است يا مؤمن گويند امام فرموده ما هر كه را ببينيم مي مهمل، مي

را دارند و مطالبي كه در باب مذكور  91باب هر دو خبر عيوب حديث نخست 
اما در اينجا نيز براي چندمين بار يادآور . كند را اثبات مي احاديثگفته شد بطالن اين 

به كساني كه براي  اكرمچنانكه پيامبر . شويم كه انبياء از باطن مردم خبر نداشتند مي
إذن داد، چون  شمردند، يخواستند و خود را معذور م ميذن hحضور نيافتن در جهاد 

   :رو خدا به رسول خود فرمود از اين. گويند دانست كه دروغ مي نمي
 $ xtã ª!$# šΖtã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟßγ s9 4©®L ym t⎦¨⎫t6 tG tƒ šs9 š⎥⎪Ï%©!$# (#θ è% y‰|¹ zΜ n= ÷ès?uρ 

š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9$#   )۴۳/  التوبه(  
معذور بودن از شركت در در [پيش از اينكه كساني كه خدايت ببخشايد، چرا  «

 دروغگويان را بشناسي، ]و پيش از آنكه[بر تو معلوم شوند،  اند، راست گفته ]جهاد
  .»]بگيرند  از جهاد كناره[رخصت دادي 

   :رو فرموده فقط خداست، از اين »عالم السرّ و الخفيات«در قرآن 
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 ö≅ è% β Î) (#θ à÷‚è? $ tΒ ’ Îû öΝà2 Í‘ρß‰ß¹ ÷ρ r& çνρ ß‰ö6 è? çμ ôϑ n=÷è tƒ ª!$#    )۲۹/  آل عمران(  
  .»داند هايتان است، نهان داريد يا آشكار سازيد خدا مي بگو اگر آنچه را كه در سينه«

گفتند  در جواب كساني كه مي حضرت نوح. و غير خدا چنين علمي ندارد
   :فرمود مي اند، پيروان تو فرومايگان

 $ tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷ètƒ   )۱۱۲/  الّشعراء(  
  .»اند كرده كه چه ميچه دانم  «

خدا به رسول خود عتاب . يعني از باطن و اعمال مخفي ايشان اطّالعي نداشت
داني شايد او  آمده بود؟ تو نمي تو فرموده كه چرا روگردانيدي از كوري كه خدمت

   :طالب تزكيه و هدايت باشد
 $ tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ãƒ …ã& ©#yè s9 #’ ª1̈“ tƒ   )۳/  بسع(  
  .»پاك سازد ]خود را[تو چه داني شايد كه او «

و نيز رجوع كنيد ) 101/ ، التّوبه 105/ ، النّساء 204/ بقره (ها آية ديگر از قبيل  و ده
  . گفته شد )100ص ( »علم غيب و معجزه و كرامت در قرآن«به آنچه در باب 

 86ث چهارم باب بخشي از اين حديث را به عنوان حدي ي قبالًنليك - 3حديث  *
 110و حديث دوم باب  78روايت حاضر كه مشابه حديث سوم باب . آورده است
استناد كرده  »حجر«سورة مكّي  76و  75به آية  گويد حضرت صادق است مي

همچنين در اين حديث از . ايم گفته 86در اين مورد رجوع كنيد به آنچه در باب . است
در اينجا از اينكه آيه را با تحريف نقل . سورة صاد 39قول امام استدالل كرده به آية 

ية مذكور قبالً توضيحاتي آدربارة . كنيم صرف نظر مي) 700ص . ك. ر(كرده است 
شويم بنا  يادآور مي ماا. كنيم تكرار نميكه در اينجا  )به بعد 219ص . ك. ر(ايم  آورده

ف داده و براي توجيه به اين حديث امام در يك مسأله به سه نفر، سه جواب مختل
ا مقياس كرده كه  سورة صاد استدالل خود را با حضرت سليمان 39عملش به آية 

خواست  را مي) از جنّيان(هر كه  چنانكه سليمان دهيم هر طور خواستيم جواب مي
پرسيم  مي!! داد داد يا نمي خواست مي كرد و يا به هر كس هر چه مي كرد يا نمي آزاد مي
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توان گفت چون سليمان   آيا مي !س را قبول داريد آن هم قياس مع الفارق؟آيا شما قيا
داد پس ما هم  داد يا نمي كرد و يا مالي مي كرد يا نمي خواست آزاد مي هر كس را مي

روات كذّاب از  كنيم؟ در حال كه امام بر خالف حكم خدا را هر طور بخواهيم بيان مي
  آيات 
  َأْنَزَل اهللاَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن  َوَمْن َملْ َحيُْكْم بَِام  
  َوَمْن َملْ َحيُْكْم بَِام َأْنَزَل اهللاَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاملُِوَن 
 ََوَمْن َملْ َحيُْكْم بَِام َأْنَزَل اهللاَُّ َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقون  

  )۴۷و  ۴۵و  ۴۴/  املائده(  
د فرو فرستاه است حكم نكند پس آنان كافر و ظالم و و هر كه بدانچه خداون«

  .»اند فاسق
بر كند  كند بلكه حتّي المقدور مجاهدت مي تنها چنين كاري نميمطّلع است و نه 

  . مسلمين إتمام حجت شود و حكم خدا چنانكه هست به مردم برسد
خود جمع كرده است؟ مخالف قرآن را در كتاب  احاديثبه راستي چرا كليني 

گوييم  ميتمييز نداشته،  شايد كسي بگويد كليني كم سواد و از عوام بوده و قوة
اند؟ آيا غرض سوئي  اين قدر از كتاب او تعريف و تمجيد كردهدانشمندان بعدي چرا 

  ! در كار بوده است؟

  و وفاته  بواب التاریخ باب مولد الّنبّیا - ۱۶۸

را بيان نموده  د و رحلت رسول خداتاريخ تولّبدان كه كليني در اين باب ابتداء 
و آنچه ذكر كرده بدون سند و نام راوي است و مطابق است با آنچه كه بسياري از 

  . اند مورخين نوشته
را دوازدهم ربيع األول دانسته كه مخالف است با عقيدة  وي تولّد رسول خدا

را  رسول خدااند و رحلت  شيعه كه والدت آن حضرت را هفدهم ربيع االول شمرده
نيز دوازدهم ربيع األول گفته است كه مخالف است با عقيدة شيعه كه رحلت آن 
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رغم تجليل  علماي ما علي. سنّت اهلاما موافق است با . دانند صفر مي 28حضرت را 
شمارند ولي  حديث مي  كنند و او را بزرگترين عالم و تبجيل بسياري كه از كليني مي

اند كه سخن  چون ديده –قدم از ساير علماي ما بوده است اكه او با اين –در اين مورد 
اند و رأي مخالف او را اتّخاذ  سنّت نيست، رأي او را نپذيرفته اهلاو بر خالف اعتقاد 

آورده » صحيح الكافي«را در  168مخفي نماند كه آقاي بهبودي مقدمة باب ! اند كرده
  . است

و  25و  9و  4و  1ه كه مجلسي حديث در اين باب كليني چهل حديث نقل كرد
 16را مجهول و سند دوم آن را مرسل و حديث  21را مجهول و سند اول حديث  34

و  31و  30و  26را حسن و حديث  12را مرفوع و حديث  32را نيز مرسل و حديث 
را  29را صحيح و حديث  40و  22و  17را حسن همطراز صحيح و حديث  37

آقاي بهبودي فقط . است  را ضعيف شمرده احاديثرسل و بقية صحيح و آخر آن را م
  . را صحيح دانسته است 4حديث 

  . به قول مجلسي حديث اول مجهول و حديث دوم صحيح است -2و  1حديث  *
 و علي  محمد أليگويد خدا غالي مي» محمد بن عيسي« -4و  3حديث  *

موجودي محتاج به ظرف  در حالي كه هر! را قبل از خلقت جهان آفريده است
ظرف  بشر كه حتّي در عالم برزخ نيز بي خصوصاً. است و در ظرفي بايد خلق شود
نيز قبل از جهان كه ظرف  در اين صورت پيامبر. نيست و داراي قالبي لطيف است

 1به آنچه دربارة حديث . ك. ر. (از آن آفريده شده است ساوست خلق نشده بلكه پ
را جمع كردم و  و علي گويد روح محمد ديگر آنكه مي) گفته شد 166باب  9و 

گويد آن يك  بعد مي. شود يكي نمودم كه اين نيز مخالف عقل است زيرا دو يك نمي
اين تقسيمات در جواهر ! را تقسيم كردم به دو قسم و آن دو قسم را به چهار قسم

ندارد، اما چون  كثيفه ممكن است ليكن دربارة روح كه كثيف و جسماني نيست، مورد
   !سواد بوده هر چه خواسته گفته است جاعل حديث بي
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كه راوي » دريسإعبداهللا بن «كذّاب از قول » معلّي بن محمد« -5حديث  *
است و شيعه نيست و شيخ طوسي او را توثيق نكرده و حالش  173باب  8حديث 

امور  –نعوذ باهللا  –خدا  :گويد كذّاب مي» محمد بن سنان«معلوم نيست و او از قول 
خلقت جهان را واگذار كرد به محمد و علي و فاطمه كه ايشان هر چه را بخواهند 

  ! حالل و هر چه را بخواهند حرام كنند
 »كل يوم هو فی شأن«كه  مالحظه كنيد كه اين كذّابين چگونه خداي عظيم كبير را

آيا اين افراد مسلمان . »ا كبرياً سبحانه و تعالی عامّ يقولون علوّ «! اند؟ است، تحقير كرده
   :اند؟ خداوند متعال فرموده بوده
 È≅è% uρ ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# óΟs9 õ‹Ï‚−G tƒ #V$ s!uρ óΟs9uρ ⎯ä3tƒ …ã& ©! Ô7ƒÎŸ° ’ Îû Å7ù= ßϑ ø9$# óΟs9uρ 

⎯ä3tƒ …ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ÏiΒ ÉeΑ—%!$# ( çν÷Éi9 x.uρ #MÎ7õ3s?   )۱۱۱/  االسراء(  
ستايش خداي راست كه فرزندي نگرفت و او را در فرمانروايي  و بگو سپاس و«

بزرگ  دان شريكي نيست و خرد و ناتوان نيست كه ياوري بدارد و او را بزرگ
  .»]كه سزاوار اوست[دانستني 

   :خداوند درباة غير خود فرموده
 Ÿω šχθ à6Î= ôϑ tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ öΝçλm; $ yϑ ÎγŠ Ïù 

⎯ÏΒ 78÷Å° $ tΒ uρ …çμ s9 Νåκ÷]ÏΒ ⎯ÏiΒ 9Îγ sß   )۲۲/  سبأ(  
مالك نيستند و آنان را در ها و زمين  اي در آسمان به اندازة ذره] چيزي را حتّي[ «

  .»يار و ياوري نباشدشركت نيست و خداي را از آنها آسمان و زمين 
   :فرموده تا بگويد و بارها به پيامبر

 ÷βÎ) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ #©yrθãƒ ¥’ n< Î)   
  )۹/ ، األحقاف ۱۵/ ، یونس ۲۰۳/ األعراف  ،۵۰/األنعام (  

  .»كنم شود پيروي نمي جز آنچه را كه به من وحي مي «
خداي متعال عقيدة به تفويض را از مشركين دانسته و آنها را با استفهام انكاري 

   :عتاب فرموده كه
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 ÷Πr& óΟßγ s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 z⎯ÏiΒ É⎥⎪Ïe$!$# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$#   
  )۲۱/  الشوری(  

آنچه را كه خدا بدان  را شريكاني است كه از دين و شريعت، )مشركين(آيا ايشان  «
  .»؟اند تشريع كرده ]و اعالم نفرموده[ذن نداده ا

مر با خدا ادر اين لهي باشد و كسي اعالم اذن و ايعني هر چيز در شريعت بايد به 
   :چنانكه فرموده. همراه نيست
 Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒø: $# âöΔ F{$#uρ   )۵۴/  األعراف(  
  .»از آن خداست ]تنها[آگاه باشيد كه آفرينش و فرمانروايي «

  . با خدا شريك نيست –مر شريعت ااز جمله  –مر ايعني كسي در 
دارد كه در تشريع  مين عرضه مياي كذّاب روايتي را به مسل چراكليني از قول عده

در  !براي خداوند متعال شركائي قائل شده و تشريع را به آنها تفويض نموده است؟
 225ص (ايم  ما قبالً در اين موضوع سخن گفته. حالي كه قائل به تفويض كافر است

  . مراجعه شود )به بعد
خلقت أئمه قبل از اند به عالم ذر و  اي كذّاب قائل شده عده -9.  7و  6حديث  *

ايم  و در همين باب سخن گفته 166در باب  ما دربارة اين دو موضوع قبالً !خلقت دنيا
  . كنيم و تكرار نمي

و » محمد بن الوليد الصيرفي«و » سهل بن زياد«اي كذّاب از قبيل  عده - 8حديث  *
د أمر كرد آسمان و زمين را آفري متعال گويند چون خدا غالي مي» يونس بن يعقوب«

و  »أشهد أن ال إله إالّ اهللا«: به توحيداول شهادت  :منادي سه بار سه شهادت را ندا كند
داً « :دوم شهادت به نبوت حضرت خاتم النّبيين سوم شهادت به » رسول اهللا أشهد أنّ حممّ

اً  امريأنّ عليّاً أشهد « :مامت حضرت عليا ث جالب است كه در اين حدي .»املؤمنني حقّ
  !!دارد »حقّا«است و فقط شهادت سوم » حقّاً«شهادت به توحيد و نبوت فاقد كلمة 
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قامه ابيهوده نيست كه شيخ صدوق، مفوضه را كه شهادت سوم را به اذان و 
داخل شيعيان  اند بلكه خود را اند، لعنت كرده و گفته است آنها شيعه نبوده افزوده
  . است تاز جعليات غال نيز به نظر ما اين حديث. 1اند كرده
دانم كليني هنگام ثبت اين حديث به خود بوده است يا نه، ولي  نمي -10حديث  *
كه  - »جابر بن يزيد جعفي«! دانم كه جاعل حديث خود نفهميده كه چه بافته است مي

و خاندان او را آفريد   گويد خدا قبل از هر چيز محمد مي - 2ايم قبالً با او آشنا شده
شود نور  معلوم مي! مگر نور سايه دارد؟! ساية نور يعني چه؟!! (نها ساية نور بودندو آ

ابداني نوراني و بدون روح بودند كه حج گويد آنها  سپس مي)! افراد كذاب سايه دارد
به راستي !!! شدند گرفتند و به وسيلة روح القدس تأييد مي گزاردند و روزه مي مي

ديگر آنكه ! شدند؟ تأييد مي ه پس از آنها خلق شد،چگونه به وسيلة روح القدس ك
گرفتند  كعبه بنا نشده بود، روزه مياني كه هنوز شب و روز خلق نشده و چگونه در زم
هاي بدون روح چگونه خدا را درك  و معلوم نيست اين بدن! گزاردند؟ و حج مي

  ! كردند؟ نموده و او را تسبيح و تهليل مي
» محمد بن سنان«و » سهل بن زياد«اب مشهور يعني دو كذّ -20و  11حديث  *
يكي آنكه سايه . چند صفت بود كه در سايرين نبود كه در رسول خدا :گويند مي

رفت تا دو يا سه روز بوي عطر او از آن راه به مشام  دوم آنكه به هر راهي مي. نداشت
كرد و  ه ميگذشت براي او سجد رسيد، سوم آنكه به هر سنگ و درختي كه مي مي

  ! شد اي از ماه ديده مي ديگر آنكه در ظلمت شب مانند پاره
را افرادي عادي   اكرماز جمله رسول  پيامبران  اما قرآن فرموده مردم،

/ ، الفرقان 23و  24/ المؤمنون (روند  خورند و در بازارها راه مي ديدند كه غذا مي مي
خويشتن را افرادي مثل سايرين معرّفي  –حي به استثناي تلقّي و –و انبياء خود نيز  )7

دار نبود، مردم او  سايه در حالي كه اگر پيامبر) 110/ الكهف  ،11/ابراهيم (اند  كرده

                                                           
 . 45كتاب حاضر، ص . ك. ر -1
 . 292و  261براي اطّالع از احوال او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -2
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اي  دار نبودن آن حضرت اشاره معاصرين پيامبر نيز به سايه. يافتند را معمولي نمي
نيز چنين صفتي را » شامابن ه«و  »ابن اسحاق«نويسان معتبر از قبيل  اند و سيره نكرده

وده است متوجه بسيار ن» سايه«با اينكه قرآن كريم به . اند براي پيامبر ذكر نكرده
دار  ما به مسألة عجيب سايها )و آيات ديگر 30/ الواقعه  ،21/ ، فاطر 45/ الفرقان (

اگر  اصوالً. ه استدو يا سجدة سنگ و درخت براي او، اشاره نفرمو نبودن پيامبر
كرد و معاندين  داشت كسي او را انكار نمي چنين صفاتي مي ول خدارس
توانستند او را تكذيب كنند و تبليغ اسالم آن همه جهاد و رنج و مرارت  نمي
  . خواست نمي

  . است كه قابل اعتماد نيست» بزنطي«راوي آن  -12حديث  *
ينجا تكرار و در ا) 171ص (ايم  دربارة اين حديث سخن گفته قبالً -13حديث  *
  . كنيم نمي

كه خالف قرآن و  حاوي مطالبي است دربارة رسول خدا - 17و  14حديث  *
  . عقل نيست و در كتب سيره نيز آمده است

حديث ) 96ص . (ايم سخن گفته دربارة حديث پانزدهم قبالً - 16و  15حديث  *
خود را  امتنام و احوال  اند كه رسول خدا مذكور و حديث شانزدهم ادعا كرده

بهشت با خبر بود  اهلآتش و  اهلشناخت و از  دانست و صالح و طالح آنان را مي مي
در صورتي كه اين ادعاها برخالف قرآن  !و نام تمام آنان را در مشت خود داشت

   :فرمود از باطن پيروان خود خبر نداشت و حتّي مي پيامبر. است
 !$ tΒ uρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/   )۹/  االحقاف(  
  .»دانم با من و با شما چه خواهد شد نمي«
در اينجا يكي از ). گفته شد 2و  1دربارة حديث  167رجوع كنيد به آنچه در باب (

نام دارد معرّفي » أبو جميله مفضّل بن صالح األسدي«روات حديث پانزدهم را كه 
اعتراف شمرده و فرموده او او را كذّاب و ضعيف  »ابن الغضائري«مرحوم  :كنيم مي
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نجاشي نيز فرموده وي ! بي بكر را جعل كرده استاكرده كه نامة معاويه به محمد بن 
  . ضعيف است، آيه اهللا خويي نيز او را ناموثّق شمرده است اصحاببه اتّفاق همة 

. است كه رواياتش خرافي است» حسن بن سيف«يكي از روات حديث شانزدهم 
هر مؤمني كه سورة توحيد را پس از گويد  او آن است كه مي يثاحاداي از  نمونه

نمازهاي واجب بخواند خدا پدر و مادرش و خودش و برادران و خواهرانش را 
  ). 78ص . ك. ر(نيز وضع خوبي ندارد  »حسن«پدر ! 1آمرزد مي

از قبيل  (!!)اي از ضعفا  اند از عده اي از مجاهيل نقل كرده عده -18حديث  *
كه به اّتفاق علماي رجال » أميه بن علي القيسي«و او از  »د بن هالل العبر تائيأحم«

واقفي » درست بن أبي منصور«كذّاب و غالي است و او از راوي نادرست به نام 
همين باب روايت كرده كه ابو طالب چند  27يعني همان كه در حديث . 2مذهب

كليني افرادي بهتر از اين اشخاص سراغ  آيا !!شير داد روزي از پستان خود به پيامبر
  ! نداشته است

ادعاي اين روايت بر خالف قرآن است كه فرموده پيامبر را به سوي قومي 
   :شناختند ايم كه پدرانشان انذار نشده و دين حق را نمي فرستاده
 u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒ öθ s% !$ ¨Β u‘ É‹Ρé& öΝèδ äτ!$ t/#u™ ôΜßγ sù tβθ è= Ï≈ xî    )۳/ لسجده و ا ۶/  یس(  
  .»نشده بودند  اند و پدرانشان بيم داده دهي كه غافل بوده تا قومي را بيم«

 )19/ المائده (توان گفت ابو طالب كه در دوران فترت رسل  رو نمي از اين
  . زيسته، وصاياي پيامبران سلف را داشته است مي

كه كسي  فرد مجهولي ادعا كرده كه پس از وفات رسول خدا -19حديث  *
مدح و تمجيد كرده و به و مقداري  نامرئي بوده از سوي خدا آمده در خانة آل محمد

 لومجهول پرسيد مگر بعد از رسبايد از راويان ! آنها تسليت و تعزيت گفته است
  ! آورد؟ باز هم از طرف خدا كسي پيغام مي خدا

                                                           
 . 11، حديث 622ص » كتاب فضل القرآن، باب فضل القرآن« 2اصول كافي ج  -1
 . معرفي شده است 428ر، صفحه وي در كتاب حاض -2
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د دوم آن دو سند دارد كه به قول مجلسي سند اول آن مجهول و سن -21حديث  *
  . مرسل است

يكي از ! اي به عبدالمطّلب نكرده است؟ گوييم چرا قرآن اشاره مي -22حديث  *
  . همين باب را نقل كرده است 25است كه روايت  »ابن أبي عمير«روات اين حديث 

 »بداء«نخستين كسي است كه به » عبدالمطلب«گويد  مي - 24و  23حديث  *
ديگر آنكه پيامبر ؟ معتقد نبودند »بداء«پيامبران قبلي به  پرسيم آيا مي !معتقد بوده است

از نبوت خودش قبل از بعثت خبر نداشت چگونه جدش از اين موضوع آگاه بود و 
  ! دانست؟ مي »اهللاآل «اش را  نواده

را با آن يني لتوان ميزان عقل و فهم ك بسيار جالب است و مي -25حديث  *
داند و با امير حبشه توسط  ب جز عربي زباني نميدر اين حديث عبدالمطّل. سنجيد

ها را  ما زبان فيلاپرسد،  ميگويد و معناي سخن امير را مترجمش  مترجم سخن مي
بهتر بود عبدالمطّلب به جاي تعلّم زبان به نظر ما  !داند و نياز به مترجم ندارد مي
هايي كه از  ان گفت فيلتو يا مي! آموخت تا محتاج مترجم نباشد ها، زبان حبشي مي فيل

  ! اند؟ داشته »محمود«حبشه آمده بودند كجا عربي آموخته بودند و اسم عربي مانند 
اگر كسي . اين حديث و نظايرش در كتاب مذهبي ما ماية خجالت است واقعاً

دانست؟ يا بپرسد چرا عبدالمطلّب از فيل  بپرسد عبدالمطلّب نام فيل را از كجا مي
مگر فيل  گويند اين معجزة عبدالمطّلب از فيل پرسيد، كلّف بود؟ ميپرسيد، مگر فيل م

اگر بگويي مگر غير از پيغمبران، ! گويند اين معجزة عبدالمطلب بود؟ مي مكلّف بود؟
 معجزه، زيرا اگر سايرين نيز معجزه داشته باشند،( آورند؟ افراد ديگر نيز معجزه مي

. تو وهابي و مزدور هستي !فضولي موقوفگويند  مي) مثبت نبوت أنبياء نخواهد بود
  . بندند با تهمت وهابي، دهان مردم را مي!! رسد عقلت نمي

را كه كودك بود و بر پاي  گويد وقتي خواستند پيامبر مي -26حديث  *
زيرا فرشته نزد او از او دست برداريد،  :عبدالمطلب نشسته بود، از او دور كنند، گفت

. شد فرشته بر او نازل نمي قبل از چهل سالگي و بعثت آن حضرت،تا  :أوالً! آمده است
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فهميد كه  شد، عبدالمطلّب چگونه مي گيرم كه فرشته بر آن حضرت نازل مي :ثانياً
آيا كليني فراموش كرده ! شنيد؟  آيا او هم صداي فرشته را مي فرشته آمده است يا نه؟

  !! اند؟ گفته أئمه محدث 61كه در باب 

و در اينجا تكرار  )132ص (ايم  دربارة اين حديث قبالً سخن گفته -27حديث  *
  . كنيم نمي

كهف  اصحاببه  –!! قرآن هفده هزار آيه  يراو –هشام بن سالم  -28حديث  *
 اهلراوي ج. افتراء بسته كه ايشان ايمان را پنهان كردند و شرك را اظهار داشتند

ما اظهار شرك نكردند زيرا در ان كردند نفهميده كه گرچه آنها ايمان خود را كتما
صورت اظهار شرك نيازي نبود كه به كهف پناه ببرند بلكه علّت پناه بردنشان به كهف 

  . خواستند اظهار شرك كنند اين بود كه نمي
ناظر است به اختالف شيعه و سنّي دربارة ايمان ابو طالب در اين  -29حديث  *

  . تسده اگويد ابو طالب مؤمن بو روايت مي
دربارة  31و حديث  دربارة حمايت ابو طالب از پيامبر - 31و  30حديث  *

  . است هجرت پيامبر
گويند  هر دو حديث مي. اولي مرفوع و دومي ضعيف است - 33و  32حديث  *

فرمود ابو طالب به حساب جمل اسالم آورد و با دستش عدد شصت  امام صادق
كه جاعل حديث خود نفهميده چه بافته است فقط  معلوم است!! و سه را نشان داد

يب و غريب، مخاطب را مرعوب سازد تا جرأت مخالفت جخواسته با گفتن كالمي ع
است كه علماء  اخباراين خبر از معضالت گويد  مجلسي دربارة آن مي. نداشته باشد

اي  هبافته كه جز اتالف وقت خواننده نتيجسپس وجوهي  !!اند در حلّ آن حيران شده
آنكه ب ما به جاي اگر طالّ. كار شرع معما بافي نيست بلكه هدايت مردم است. ندارد

گرفتند امروز وضع  نس مياوقت خود را با اينگونه روايات تلف كنند، بيشتر با قرآن 
  . شد مسلمين از اينكه هست، بسيار بهتر مي
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ن آمد و دربارة المؤمني اميرنزد  گويد عباس مي» ابن أبي عمير« -37حديث  *
اند كه  دانسته كه شيعه و سنّي متّفق راوي كذّاب نمي. مطالبي گفت تدفين رسول خدا

شركت داشته و در آن زمان در  اكرم غسيل و تكفين رسول حضرت علي خود در ت
دخالت  تعيين مدفن پيامبرمر امردم بسته بودند و كسي در را بر روي  خانة پيامبر

ما قبض نبیّ إالّ دفن «حديث ساني كه در خانه حضور داشتند به نداشت بلكه همان ك
  . عمل كردند» شود يابد دفن مي هر پيامبري در همان جايي كه وفات مي=  حيث يقبض

چنين حديثي را  »مجلسي«اگر مروج الخرافات و حارس البدع  -40حديث  *
وات واسطة ميان بپذيرد عجيب نيست ولي شگفتا كه آقاي بهبودي اين حديث را كه ر

  ! پذيرفته است در سندش مذكور نيست، »ابن محبوب«كليني و 
در . قلمداد كرده است »مدّبر األمر«را   اكرممتن آن نيز معيوب است زيرا رسول 

   :خدا فرمودهحالي كه 
 ≅ t/ °! ãøΒ F{$# $ ·èŠÏΗ sd   )۳۱/  الّرعد(  
  .»مر از آن خداستاهمة «

   :و فرموده
 Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒø: $# âöΔ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$#   )۵۴/  األعراف(  
مبارك است خداوند پروردگار كه آفرينش و فرمان از آن اوست  آگاه باشيد«

  .»جهانيان
   :كند و فرموده است خداست كه امور را تدبير مي

 ãÎn/y‰ãƒ tøΒ F{$#   ) 3/ يونس ، 31/ المسجد  13/ الرعد( 
بايد البتّه ) 31/ يونس (دانند  مي »رواألممدبّر «حتّي مشركين نيز خدا را فرموده  و

 از آن :والًا) 5 /النازعات(اند  گفته شده »مدبّر األمر«توجه داشت كه اگر فرشتگان 
آيند و از جانب خود كاري انجام  روست كه فرشتگان جز با رخصت حقّ پايين نمي 

كامالً مانند قبض روح بندگان، مور او در تدبير  )6/ حريم و الت 6/ مريم (دهند  نمي
خوانده » مرامدبرات «قرآن خود برخي از مالئك را  ثانياً. لهي هستندامطيع فرمان 
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توان بدون دليل متقن شرعي آن  چنين چيزي نفرموده و نمي است اما در مورد پيامبر
اند ولي  عامل قبض روحرشتگان همچنانكه برخي از ف !خواند »مدبّر األمر«حضرت را 

را نيز  شكالي ندارد اگر پيامبرااند پس  توان گفت چون مالئك عامل قبض روح نمي
توان گفت چون برخي از مالئك  به همين ترتيب نمي! قابض روح بندگان بخوانيم

  ! خواند »مدبر األمر«توان پيامبر را  أمراند پس مي  عامل تدبير

   شراف علی قرب الّنبّیباب الّنهی عن اإل - ۱۶۹

جعفر بن المثنّي «راوي آن احمد برقي و . در اين باب فقط يك حديث آمده
خير را علماي رجال بنا به قول ممقاني واقفي و ناموثّق ااست كه فرد  »الخطيب
اند و مجلسي آن را  اين حديث را صحيح ندانسته »محمد باقر«هر دو . اند شمرده

گويا در سند حديث نام برخي از روات اسقاط شده است گويد  مجهول شمرده و مي
را درك  بوده و زمان امام صادق امام رضا اصحاباز  »جعفر بن المثنّي«زيرا 

  . نكرده است
جايي كه  گويد زماني كه در مدينه بودم، سقف مسجد رسول خدا مي» جعفر«

سقف مسجد  كارگردان براي تعمير بود، خراب شد،  اكرممشرف بر مرقد رسول 
وعدة  من به ياران خود گفتم كدام يك از شما امام صادق. رفتند باال و پايين مي
تا از آن حضرت سؤال كند كه آيا باال رفتن و مشرف شدن بر قبر مالقات دارد؟ 

ما از فرداي آن روز جمع شديم يكي از دوستان گفت رسول خدا جائز است يا خير؟ 
. من دوست ندارم يكي باال رود و بر قبر مشرف شودامام فرمود  امام سؤال كرديم،

را ببيند كه به نماز  زيرا ممكن است چيزي ببيند كه كور شود و يا رسول خدا
  ]!! است خلوت كرده[يكي از همسرانش  ايستاده و يا با

» امامان راستگوآثار صحيح از «اي از  آيا نمونه! آيا معارف تشيع همين چيزهاست؟
پس از  قدمة كتابش وعده داده، همين است كه بگوييم رسول خداكه كليني در م
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كه و آياتي ! گذشت صد سال هنوز در قبر است و از عالم فاني به عالم باقي نرفته؟
   :فرموده
 öΝçλm; â‘#yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘   )۱۲۷/  االنعام(  
  .»ستبر ايشان نزد پروردگارشان سراي سالمت و درود و ايمني ا «

المائده  ،259/ البقره (اطالّعي از دنيا اشاره فرموده  و يا آياتي كه به عالم برزخ و بي
دروغ است و صد سال پس از رحلت رسول  –نعوذ باهللا  –همه  )117و  109/ 

   !و همسرانش در قبر ممكن است با زنانش خلوت كند خدا
كساني كه ! اند شمرده شان را بر ما حجتاحاديثاين است علم و فهم رواتي كه 

!! اند ولي امروز مرويات آنها رهنماي ما در فهم دين است دين بوده سواد و يا بي بي
الله«گويند قرآن  آخوندها مي نّی الدّ كمك بگيريم و بهترين  اخباراست و بايد از  »ظّ

در واقع اگر به توصية آنها عمل كنيم بايد ! كليني است »كافي«كتاب حديث و خبر 
  ! روز در جهل و انحطاط فروتر و فروتر رويم بهروز
را از اين  امت شود چرا پيامبر سبب كوري مي اگر اشراف بر قبر پيامبر :والًا

به خاك سپردند و بر قبرش مشرف  كار نهي نفرمود و چرا كساني كه پيكر مطّهرش را
  ! شدند كور نشدند؟

ر آخرين روزهاي عمر پر بركت كه د مالك آمده است پيامبر »موطّأ«چنانكه در 
ذوا قبور أنبيائهم مساجد. ل اهللا اليهود و النّصاریتقا« :خويش فرمود خداوند با يهود و » اختّ

التتخذوا « :و فرمود» نصاري بستيزد كه قبور انبياي خود را مسجد و عبادتگاه گرفتند
چرا در اين مورد  ،»شود قبرم را بتي مگيريد كه مورد عبادت واقع مي »قربی وثناً يعبد

  چيزي نفرمود؟ 
مردم چگونه ممكن است از وراي سنگ و خاك، پيامبر و يا همسرانش را  :ثانياً
  ! ببينند؟
دانند  اگر منظور ديدن روح آن حضرت است مگر نمي منظور از دين چيست؟ :ثالثاً

  يت نيست؟ ؤكه روح قابل ر
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ن با همسر قائل نشده و فرقي بين نماز خواندن و خلوت كرد اهلراوي ج :رابعاً
در حال نماز خواندن كه ايرادي ندارد بلكه از معجزات آن  نفهميده كه ديدن پيامبر

مردم و تشويق آنها به اقامة نماز حضرت محسوب خواهد شد و موجب تقويت ايمان 
  . شود مي

يب و غريب جحوال عا – تبه قول غال –پس از وفات  گيرم كه پيامبر :خامساً
اند و در مناطق مختلف  هاي عادي بوده اما همسران آن بزرگوار كه انسان شد،داشته با
با   اكرمآيند تا رسول  آنها چگونه پس از صد سال به مرقد پيامبر مي اند، دفن شده

  ! آنها خلوت كند؟
و كليني ! نمايانگر عقل و فهم اوست خوانندة محترم نقل اين روايت توسط كليني،

همه در كتب مختلف و در مجالس مذهبي از او تعريف و تمجيد همان است كه اين 
  !! شود مي

   باب مولد أمیر املؤمنین - ۱۷۰

كليني در اين باب يازده حديث آورده كه آقاي بهبودي فقط حديث پنجم را 
را مرسل  11را صحيح و حديث  8و  5مجلسي نيز حديث . صحيح دانسته است

را ضعيف و مجهول و مرفوع  احاديثه و باقي همطراز موثّق يا همطراز صحيح شمرد
مخفي نماند كه حديث دهم اين باب كه مجلسي آن را حسن ارزيابي . دانسته است

  . كرده، مربوط است به باب بعدي
 هسي سال پس از عام الفيل از مادرش فاطم گويد علي كليني در اين باب مي

گويند علي و يا نور  ي را كه مياراخبتمام كند  سد متولّد شده و اين قول رد ميابنت 
كنند  كه ادعا مي» انسان«در سورة . او قبل از خلقت عالم و آدم موجود بوده است

   :نازل شده، خدا فرمود دربارة علي
 ö≅ yδ 4’ tAr& ’n?tã Ç⎯≈ |¡Σ M}$# ×⎦⎫Ïm z⎯ÏiΒ Ì÷δ ¤$!$# öΝs9 ⎯ä3tƒ $ \↔ø‹x© #·‘θ ä.õ‹̈Β ∩⊇∪ $ ¯ΡÎ) $ oΨø)n= yz 

z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ÏΒ >π xôÜœΡ 8l$ t±øΒ r&   )۲-۱/  اإلنسان(  
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به تحقيق بر آدمي روزگاري گذشت كه چيزي قابل ذكر نبود همانا ما انسان را از  «
  .»آفريديم  اي آميخته نطفه

را از نطفة مخلوط پدر و مادر خلق  و علي يعني انسان از جمله رسول خدا
  . در و مادرشانفرموده نه از نور و نه از چيز ديگر و نه قبل از پ

دانست و قبل از بعثت  اند ابوطالب غيب مي اي مجهول گفته عده - 3و  1حديث  *
شناخت زيرا وقتي  را مي كرد و حتّي وصي و وزير پيامبر غيبگويي مي پيامبر
گفت سي سال صبر كن من هم  را به او داد، سد بشارت والدت پيامبرابنت ه فاطم

زايي و  دهم كه تو او را مي بشارت مي –جز در مقام نبوت  –تو را به شخصي مانند او 
  ! متولّد شد سي سال بعد علي

كه هر دو را  –اي كذّاب از قبيل سياري و محمد بن جمهور  عده -2حديث  *
ما از اشوند  اند كه پيامبر فرمود همة مردم برهنه محشور مي ادعا كرده - 1شناسيم مي

جاي  را استثناء كند و از فشار قبر نيز نجات دهد؟ يخواهم كه مادر عل خدا مي
لهي در قيامت براي كسي به هم خورده و استثناء امگر مقررات  :والًاسؤال است كه 

گويد چون فاطمه بنت اسد بيمار شد زبانش بند آمد و با  در اين خبر ميپذيرد؟  مي
كه به عقيدة  مبرچرا حضرت علي و پيا :اوالً. كرد اشاره مي دست رسول خدا

براي بيان  :ثانياً! شيعيان حتّي پس از وفات، وسيلة شفا هستند، او را شفا ندادند؟
مقصود احتياجي به اشاره نبود زيرا به عقيدة شيعيان، أئمه از ما في الضّمير مردم 

  ! اند آگاه

را در قبر نهاد با او نجوي كرد  لپيكر فاطمه گويد چون رسول خدا سپس مي
 :فرمود از آن حضرت توضيح خواستند، اصحابچون . پسر توست :بار گفتو دو

من به او . چون از فاطمه دربارة ولي و امامش سؤال كردند، نتوانست جواب دهد
  . پسر توست :گفتم

                                                           
 . اند كتاب حاضر معرّفي شده 283و ابن جمهور در صفحه  119سياري در صفحه  -1
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و قبل از  مامت علي در زمان حيات رسول خداامگر  :كه اوالً جاي سؤال است
  كه حتّي از مادرش سؤال شده است؟ صول دين بوده اواقعة غدير خم نيز جزء 

صول دين بوده چرا به مادر آن حضرت به وضوح نگفته بودند تا در ااگر از  :ثانياً
  ! جواب را به او برساند موقع سؤال دچار مشكل نشود و نيازي نباشد كه پيامبر

لب بوطااآيا كليني در موقع ثبت اين خبر به ياد نداشته كه بنا به نقل خودش  :ثالثاً
را كه جز در نبوت، تفاوتي با او  به همسرش گفته بود كه وصي و وزير پيامبر قبالً

  ! ؟به دنيا مي آوري ندارد، تو
لهية علي را واضح بيان نفرموده تا همة مسلمين امامت اچرا قرآن كريم  :رابعاً
  . شود اي كذاب نقل كنند بهتر از اين نمي خبري كه عده بدانند؟

است ر خبر چهارم محمد برقي كه مانند پسرش انبان خرافات د -4حديث  *
عمر بن ابراهيم «كه مهمل است و او از  »أحمد بن زيد نيشابوري«روايت كرده از 

أسيد بن «كه مهمل است و او از » كه مهمل است و او از عبدالملك بن عمر »الهاشمي
ايت كرده از مجهولي عقل خرافي رو كه مهمل است يعني در واقع يك فرد بي» صفوان

آمده گريه  اميراز مجهولي از مجهولي از مجهولي كه پس از شهادت حضرت 
از كليني !! كرده و قدري مداحي نموده سپس او را جستند و نيافتند يعني غيب شد

  ! اين هم شد حديث؟! پرسيم اين هم شد سند؟ مي
رت صادق تا زمان حض اميرداللت دارد قبر حضرت  - 11و  6و  5حدث  *

در نتيجه رواياتي كه . اي نداشته است مكانش معلوم نبوده و ساختمان و نشانه
گويند اگر به زيارت مرقد آن حضرت رفتي چون گنبد را ديدي چنين بگو و چون  مي

تماماً  و چون به ضريح رسيدي فالن دعا را بخوان،به در صحن رسيدي چنان بگو 
بعدها به گنبد و بارگاه أئمه . حديث استهاي شاخدار جاعلين  مجعول و از دروغ

اصًال مرقد آن امام همام گنبد و  دست سالطين جائر و فاسق بنا شده و در زمان ائمه،
خصوصاً » زيارت و زيارتنامه«در اين مورد رجوع كنيد به كتاب . بارگاه نداشته است

  . به بعد 104صحفة 
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و در اينجا تكرار  )418ص (ايم  اين حديث را بررسي كرده قبالً - 7حديث  *
  . كنيم نمي

  . »سهل بن زياد«از مرويات كذّابي است به نام  -8حديث  *
ما افسوس كه كليني توان ا. دليل بر كذب آن استمتن آن بهترين  - 9حديث  *

   !آورد پذيرد و در كتابش مي اي را مي مور را ندارد و هر قصهادرك اين 

   باب مولد الّزهراء فاطمه - ۱۷۱

 6و  3را صحيح و حديث  2و  1در اين باب ده حديث آمده كه مجلسي حديث 
اين باب  احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از . را مجهول و بقيه را ضعيف شمرده است
چنانكه قبًال نيز گفتيم حديث دهم باب قبل . را صحيح ندانسته و آنها را نپذيرفته است

  . نيز مربوط به باب حاضر است
قوال ا لدر مورد والدت و وفات حضرت زهرا  -170باب  -10حديث  *
  . قوال استافي نقل شده كه اين حديث يكي از آن لمخت

است كه بار ديگر در اينجا ذكر شده  98قسمتي از حديث پنجم باب  -1 حديث *
  . به باب مذكور مراجعه شود. است
در اينجا نيز  )4000ص (ايم  به حديث دوم پرداخته ما قبالً - 6و  2حديث  *
توان آن را  گوييم عدم حيض ناشي از نقص بدن و عدم سالمت است و نمي مي

 شدند؟ دانيد كه ساير دختران پيامبر حيض نمي به اضافه شما از كجا مي. فضيلت شمرد
گويد ميان بار دار شدن  كه مي 173وانگهي اين خبر معارض است با حديث دوم باب 

بود كه معلوم  ليك طهر فاصله مام حسينو ا حضرت زهرا به امام حسن
  . شود آن حضرت حالت طهر و غير طهر داشته است مي

كنيم  به روايات جعلي است يادآوري مياما در مورد شهادت آن حضرت كه متّكي 
قاتل  حيدر كرار را به دامادي پذيرفت و قطعاً بعدها عمر كه حضرت علي

  . ردپذي مادر فرزندانش را به دامادي نمي
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ما مختصري در همين كتاب دربارة . به موضوع فدك اشاره دارد - 3حديث  *
چنانكه مجلسي نيز ذكر كرده سيد . مراجعه شود )151ص (ايم  فدك توضيح داده

 لگويد حضرت فاطمة زهرا  مي »الشّافي في اإلمامه«مرتضي علم الهدي در كتاب 
عباس و مقداد و  ،رت عليشبانه به خاك سپرده شد و در دفن وي عالوه بر حض

رساند كه  حضور عباس و زبير در مراسم تدفين آن حضرت مي. زبير حاضر بودند
نبوده زيرا عباس و زبير حضرت  گويد، چنان كه شيعه مي شبانة وي،مقصود از دفن 

با حضور آنها مقصودي كه مورد پسند  و طبعاًدانستند  علي و فاطمه را معصوم نمي
بوبكر انستند محلّ مرقد آن حضرت را به تو زيرا آنها مي. شد صل نميشيعيان است حا

  . بگويند  مو عمر
  . ضعيف است و حاوي مطلب مهمي نيست -4حديث  *
را گرفت و او را به  گريبان عمر مدعي است كه حضرت زهرا -5حديث  *

ي را فرمود بهتر است هيچ زني مرد نامحرم آيا حضرت زهرا كه مي !سوي خود كشيد
ديگر آنكه گرچه حضرت ! كند؟ چنين كاري مي ننگرد و هيچ مرد نامحرمي او را نبيند،

دانسته چنانكه قرآن بارها فرموده، اگر  دانسته اما قطعاً جاعل حديث نمي مي فاطمه
  . بخشد گناهان را نجات مي عذاب الزم شود خدا بي

و  134، 76/ الصافّات  ،17اء الشّعر، 76/ ، انبياء 18/ ، فصلت 94، 66، 58/ هود (
آيا جاعل حديث . گناهان مانع عذاب شود و چنين نيست كه وجود بي )آيات ديگر

به قول » الجعفيعبداهللا بن محمد «البته  !بوده است؟ زهرارت ضارادتمند ح واقعاً
نيز در افروختن آتش تفرقه در ميان مسلمين » صالح بن عقبه«. نجاشي ضعيف است

چنانكه . 1است »عمرو بن شمر«هاي  يكي از كارهاي او رواج دادن دروغ. دارديد طوال 
  . كنيد در روايت هفتم همين باب مالحظه مي

شد  پرسيم آيا حضرت فاطمه كه به قول شما فرشته بر او نازل مي مي - 7حديث  *
  ! دانست كه نبايد از خوراك آن سيني به غير معصوم بدهد؟ و از معصومين بود، نمي

                                                           
 . 275براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  -1
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آن دو  هزار سال قبل از آدم 22پرسيم كه  از جاعل حديث مي -8حديث  *
  ! جمله را پشت فرشته نوشته بودند كه چه كسي بخواند و بداند؟

سهل «راوي دوم آن كذّاب مشهور . است ءااز ضعف» بزنطي«راوي آن  - 9حديث  *
  . است »زياد بن

استاد . انه بوداحمق راخباو  اكاذيبچنانكه مالحظه شد اكثر روايات اين باب 
 اي از مرويات مربوط به حضرت فاطمه پس از ذكر نمونه» معروف الحسني«

اند كه عقولشان در نيابد و  هيچ گاه با مردم چنان سخن نگفتهو أئمه  پيامبر :فرموده
در مخيلة آنان نگنجد و پس از اينكه با سيل بنيان كن روايات دروغين كه به ايشان 

مر كردند كه تا روايات را به اده بود، مواجه شدند به پيروان خويش نسبت داده ش
كتاب خدا عرضه نداشته و از عدم مخالفت آنها با نصوص و ظواهر كتاب إلهي 

در نتيجه روا نيست كه از يك سو با مردم از اينگونه . اند، آنها را نپذيرفتند مطمئن نشده
سخن بگويند و  –ي رخ داده باشند چنين امور ]با فرض اينكه[حتّي  –مور غيبي ا

اعالم كنند هر روايتي كه مخالف كتاب خداست به دروغ به ما نسبت آنگاه به عموم 
   1.»داده شده است

  
كليني ابواب مواليد را به منظور بيان تاريخ تولّد و وفات أئمه در كتاب خود  -172

گر چه مداحي . ستاآورده ولي ضمن آن از قول راويان غالي به مداحي پرداخته 
ها باعث  ما همين مداحيامورد عالقة ملّت ماست و مردم ما به آن اعتياد شديد دارند 

ها و نقل كرامات و معجزات بزرگان دين و از  شده كه مردم ما بپردازند به نقل مداحي
اگر اين تمجيدها در حد معقول و  !صل دين و قرآن و تعاليم اسالمي غافل بمانندا

ها با  كثر اين مداحيااشكالي نداشتيم ولي  و طبق روح تعاليم اسالم و قرآن بود،مجاز 
روات كذّاب كاري . قواعد دين موافق نيست و سبب ابتال مسلمين به غلو شده است

                                                           
 . 217و  216الموضوعات في اآلثار و األخبار ص  -1
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إلهي از نبياء ادر صورتي كه . اند وصاف فوق بشري قائلااند كه ملّت ما براي أئمه  كرده
   :مكرّر فرموده اكرم  جمله جدشان رسول 

 !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ   ) ۶/ فّصلت  ۱۱۰/ الکهف(  
  .»ل شمايمثمن بشري م«

   :و فرمود
 ö≅ yδ àMΖä. ω Î) #Z|³o0 Zωθ ß™ §‘   )۹۳/  األسراء(  
  .»؟]از جانب خدايم[آيا جز بشري فرستاده شده «

يك دهم آن براي رسول  اند كه روات كذّاب معجزات بسياري براي أئمه نقل كرده
نقل نشه و از اين معجزات نيز جز أفراد كذّاب و غالي و ضعيف مطّلع  خدا
  ) فتأمل. (اند نشده

هستند كه ده آيه گو در ميان ملّت  خوانان و مرثيه و روضهدر زمان ما هزاران مداح 
از أئمه دانند ولي صدها شعر خيالي و روايت ضد قرآن در مدح و تمجيد  از قرآن نمي

بر رونق روز   به متأسفانه پس از انقالب روز! اند از حفظ دارند و دين را دكّان نان كرده
ما مرا از اعمال را تأييد و تشويق كرده اشود و حكومت اينگونه  بازارشان افزوده مي

  ! كند قامة مجلس تفسير قرآن در منزلم منع ميا
اي بهبودي جز حديث سوم را اين باب مشتمل است بر شش حديث كه آق باري،

را مورد اختالف  2را مجهول و حديث  1مجلسي حديث . صحيح ندانسته است
 5و  4را حسن و حديث  3دانسته اما خود به عنوان حديث صحيح پذيرفته و حديث 

  . را ضعيف شمرده است 6را صحيح و حديث 
كر كرده ما نيز در مقدمة اين باب كليني زمان تولّد و وفات حضرت مجتبي را ذ

و يكي از . كنيم كه آن حضرت دو تن از پسرانش را ابوبكر و عمر ناميده بود اشاره مي
   1.نام داشت »طلحه«پسرانش 

                                                           
مختصر من تاريخ المعصومين األربعة ال – 243و  240ص  1منتهي اآلمال، شيخ عباس قمي، ج  -1

 . 11عشر، محمد الحسين األديب، مكتبة نينوي الحديثة ص 
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البتّه در مورد سنّ آن . متن هر دو حديث بال اشكال است -2و  1حديث  *
  . قوال مختلفي ذكر شده استاحضرت 

اما آقاي بهبودي  1است» بن عميرهسيف «آن  تبا اينكه يكي از روا -3حديث  *
  ! آن را پذيرفته است

هايي  به قول كشّي متّهم است به غلو و دروغ »اسماعيل بن مهران« -4حديث  *
به قول غضائري بسياري از رواياتش منقول از . نيز به او نسبت داده شده است

شك خ آبي كنار نخلي كه از بي اين حديث مدعي است كه امام حسن. ضعفاست
 !!شده بود نشست و دعا كرد و درخت خشكيده، سبز شد و فوري خرماي تازه آورد

امام فرمود نه . سارباني كه همراه آن حضرت بود اين كار را حمل بر سحر و جادو كرد
  . است اين سحر نيست بلكه دعاي مستجاب پسر پيغمبر

نيزش زهر و ك خوانندة محترم بنگر كه بنا به حديث قبلي، به حضرت مجتبي
دادند، كنيزك زهر را قيء كرد و بهبود يافت ولي امام نتوانست سم را از شكمش 

ما در اين حديث به دعاي امام درخت مرده زنده شد و فوراً ا. خارج كند و در گذشت
آيا ! پرسيم چرا امام دعا نكرد كه سم از شكمش خارج شود و شفا يابد؟ مي !خرما داد

ز بر آورده ساختن ميل يكي از فرزندان زبير به خرما، كمتر هميت سالمت خودش اا
 ديگر اينكه چرا معجزة خرما آوردن نخل خشكيده را در مقابل سپاهيان معاويهبود؟ 

  ! رها كرده و به سپاه امام ملحق شوند؟ را نياورد تا ايمان آورند و معاويه

ايم بدانجا  كتاب حاضر ذكر كرده 263اين حديث را در صفحة  -5حديث  *
  . مراجعه شود

دربارة اين موضوع در كتاب  داللت بر علم غيب امام دارد كه ما قبالً -6حديث  *
در اين خبر آمده با اينكه پاهاي  )به بعد 100ص . ك. ر(ايم  حاضر توضيحاتي آورده

 مبارك امام از راه رفتن ورم كرده و آسيب ديده بود و با اينكه مركب حاضر بود،
در حالي كه حفظ سالمت بر همه كس چه ! براي حفظ سالمت سوار شود حاضر نشد

                                                           
 . كتاب حاضر معرّفي شده است 78وي در صفحه  -1
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ما اين خبر را . دهد اما كار نامعقول انجام نمي امام و چه مأموم واجب است و قطعاً
امام حسن خود . ش بوده استاكرم   بر خالف سليقة جد كنيم زيرا كار امام  باور نمي

دانست كه رسول  و مي. 1كرد شتر مي دانست كه جد بزرگوارش پيادگان را سوار مي
در سفر حج مردي را ديد كه افتان و خيزان ميان دو پسرش و دو مرد راه  اكرم   

همانا خدا  :نذر كرده پياده حج كند، فرمود :عرض كردنداين چيست؟  :پرسيد. رود مي
. 2ي كندبايد سوار شود و قربان. نياز است از اينكه او خود را عذاب و شكنجه كند، بي

. 3خواست پياده حج كند فرمود خواهرت را أمر كن كه سوار شود و به برادرزني كه مي
كتاب الحج و العمره، (» جامع المنقول في سنن الرسول«مذكور را در كتاب  احاديث
  . ام ؟ آورده)»باب الحج راكباً أفضل أو ما شياً» باب دهم

   باب مولد احلسین بن علی - ۱۷۳

عليه آالف  –پس از ذكر تاريخ تولّد و شهادت حضرت سيد الشّهداء در اين باب 
را مورد اختالف دانسته  3و  1مجلسي حديث . نه حديث آورده است –التّحيه و الثّناء 

را  4را صحيح و حديث  2صحيح پذيرفته و حديث ول را به عنوان او خود حديث 
را  9را مجهول و  8را حسن و  7را موثّق همطراز صحيح و  6را مرفوع و  5مرسل و 

  . آقاي بهبودي نيز جز حديث دوم را صحيح ندانسته است. ضعيف شمرده است

انه است كه ذكر متن آنها براي اثبات بطالنشان احمقاين باب چنان  احاديثغلب ا
  . كافي است و نيازي به توضيح نيست

دق ام صاما ز قولاست كه حديث الب اج اما. ستاريخ اموافق ت - 1حديث  *
  !! گويد شهيد شد مام حسين در روز عاشورا در گذشت و نمياگويد  مي

                                                           
 ). 62ص  8وسائل الشّيعه ج (يحمل المشاة علي بدنة  كان رسول اهللا -1
انّ  :قال. نذر أن يحج ما شياً :هذا؟ قالوا ما :رأي رجالً يهادي بين ابنيه و بين رجلين، قال انّ النبي -2

 ). 61ص  8وسائل الشيعهف ج . (غني عن تعذيب نفسه فليركب وليهد  –عزّوجل  –اهللا 
 ). 60ص  8وسائل الشيعه، ج (انطلق إلي أختك فمرها فلتركب  -3
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  . كند را رد مي 171باب  6و  2چنانكه گفتيم حديث  -2حديث  *
سورة أحقاف را غلط نقل كره  15آية  حديث سوم طبق عادت، -4و  3حديث  *

  ! گفته است »حسنا«حسانا، او به جاي 
 اهلگويا راوي ج! نازل شده ة مذكور دربارة امام حسينمدعي است كه آي :ثانياً

هنوز ازدواج نكرده  اطّالع نداشته كه اين سوره مكّي است و در مكّه حضرت علي
به اضافه اينكه آيات ! اي نازل شود به دنيا نيامده بود تا براي او آيه و امام حسين

بارداري . او قرار داد عام قرآن را نبايد در يك فرد خاص ميخكوب كرد و مخصوص
  . و وضع حمل بر هر مادري دشوار و مكروه است و اختصاص به مادر امام ندارد

گويد جبرئيل سه بار باال رفت و پايين آمد و بار سوم به  در حديث چهارم مي :ثالثاً
كشد  متّت پس از تو او را ميادهد كه  خدا تو را به مولودي بشارت مي :فرمود پيامبر

پرسيم چرا جبرئيل  مي. دهد مامت و واليت و وصايت را در نسل او قرار مياو خدا 
عالم  –نعوذ باهللا  –مگر !! بار اول اين كار را نكرد؟ و دوبار بيهوده باال و پايين رفت؟

  ! ملكوت نيز مثل ادارات زمان ماست كه نظم و ترتيب درستي ندارند؟
 ربه نيندوخت و يك بار همين پيامبرنيز از اين ماجرا تج تر اينكه پيامبر جالب

اطّالع داد و آن حضرت نپذيرفت،  فاطمهجبرئيل را به صورت ناقص به حضرت 
معلوم . پذيرفت جبرئيل را كامل به دخترش خبر داد و او سپس بار دوم پيامبر

  ! نگفت؟ ول پيام را به صورت كامل به حضرت زهراانيست چرا پيامبر همان بار 
  سورة احقاف را قرائت كرد كه در آن آمده  15گويد امام آية  مي :رابعاً
 ôx Î=ô¹r&uρ ’Í< ’ Îû û©ÉL −ƒ Íh‘ èŒ   )۱۵/  األحقاف(  
  .»برايم در نسلم اصالح فرما«

گفت، كلّ فرزندان او  رو همة فرزندانش امام نشدند و اگر اين جمله را نمي از اين
حكمت و آشفته است  ذّاب چنان بيك تآيا عالم ملكوت به پندار غال!! شدند امام مي

 امتكه صرف خواندن يك جمله يا نخواندنش موجب كم و زياد شدن تعداد أئمة 
  !شود؟ مي
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بر امام پوشيده نيست، چه  »ما كان و ما يكون و ما هو كائن«گوييد  شما كه مي :اًسخام
دانش را از دانست كه گفتن اين جمله تعدادي از فرزن گوييد امام نمي طور در اينجا مي
   !سازد؟ امامت محروم مي

و هيچ زني شير نخورد  ل از حضرت فاطمه گوييد امام حسين مي :سادساً
زبانش را در و آن حضرت انگشت ابهام يا ند دآور مي بلكه او را نزد رسول خدا

را به اندازة نياز دو يا سه روز  گذاشت و او انگشت پيامبر اش مي دهان نواده
. اين كذب به قدري رسوا است كه نياز به توضيح ندارد!! خورد مي مكيد و شير مي

  . معتبري نيامده استمتن  چچنين ماجرايي در هي
حديثي است مرفوع كه متن آن را ذكر كرده و قضاوت را بر عهدة  -5حديث  *

   :كه فرموده »صافّات«مكّي گويد در سورة  گذاريم، مي خوانندگان مي
 øŒÎ) tΑ$ s% Ïμ‹Î/L{ ⎯Ïμ ÏΒ öθ s% uρ #sŒ$ tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? ∩∇∈∪ % ¸3øÍ← r& Zπyγ Ï9#u™ tβρßŠ «!$# tβρ ß‰ƒ Ìè? ∩∇∉∪ 

$ yϑ sù /ä3‘Ζsß Éb> tÎ/ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∇∠∪ tsà oΨ sù ZοtôàtΡ ’ Îû ÏΘθàf–Ψ9$# ∩∇∇∪ tΑ$ s)sù ’ ÎoΤÎ) ×Λ⎧ É)y™ ∩∇®∪ 

(#öθ ©9uθ tG sù çμ ÷Ζtã t⎦⎪ÌÎ/ô‰ãΒ   )۹۰-۸۵/  الّصافّات(  
يا به جز آ پرستيد؟ به پدر خود و قوم خويش گفت اين چيست كه ميهنگامي كه  «

خواهيد؟ پس پندارتان دربارة  خدايان و معبوداني ديگر ميبه دروغ  ]يگانه[خداي 
پس نظري دقيق به ستارگان كرد و گفت همانا من  پروردگار جهانيان چيست؟

  .»بيمارم پس از او اعراض كرده و برگشتند
 فرمود من از آنچه كه بر سر حسين رت ابراهيممنظور آن است كه حض

  ! خواهد آمد، بيمارم
. ايم كتاب حاضر سخن گفته 78از اين دو حديث در صفحة  -7و  6حديث  *

كنيم كه چرا مالئكه از اينكه  ، يادآوري مي6در اينجا فقط دربارة حديث . مراجعه شود
شود،  لهي نائل ميابه لقاء  در بهترين وضع يعني شهادت في سبيل اهللا، امام حسين

آنها كه باطن و حقيقت شهادت را كه موجب وصل به مقامات  كنند؟ ضجه و شيون مي
مناسب ضجه و شيون . كنند گريه و شيون نمي دانند، طبعاً مي. عالية قرب الهي است
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مور آنها را متأثّر و متألّم ابينند و ظاهر دردناك  مور را نمياكساني است كه باطن 
ديگر آنكه گفته خدا در پاسخ ضجه و شيون فرشتگان فرمود من با امام قائم . سازد يم

ظهور امام قائم در زمان  نيز گفتيم بايد پرسيد مگر چنانكه قبالً. گيرم از آنها انتقام مي
» رجعت«اگر قائل به  اند كه او از ايشان انتقام بگيرد؟ زنده هنوز قاتلين امام حسين

اي  خرافه »رجعت«بدان كه  بشماري، »رجعت«ث را مربوط به مسألة باشي و اين حدي
   :از آن جمله. اري از آيات قرآناست كه مخالف است با بسي

 §ΝèO /ä3̄ΡÎ) y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ tβθ çFÍh‹yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ä3̄ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# šχθ èWyè ö7è?   
  )۱۶-۱۵/  املؤمنون(  

سپس همانا شما . همانا شما مردگان خواهيد بود ]رديممراحل كه ياد ك[پس از آن  «
  .»روز رستاخيز بر انگيخته خواهيد شد

  و 
 #©¨L ym #sŒÎ) u™!% ỳ ãΝèδy‰tnr& ßNöθ yϑ ø9$# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθ ãèÅ_ö‘ $# ∩®®∪ þ’ Ìj?yè s9 ã≅ yϑ ôã r& $ [sÎ=≈ |¹ 

$ yϑŠ Ïù àMø.ts? 4 Hξ x. 4 $ yγ ¯ΡÎ) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è=Í← !$ s% ( ⎯ÏΒ uρ ΝÎγÍ← !#u‘ uρ îˆy— öt/ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ tβθèWyè ö7ãƒ 
  )۱۰۰-۹۹/  املؤمنون(  

پروردگارا مرا باز گردانيد شايد در  :تا چون يكي از ايشان را مرگ فرا رسد گويد «
نه چنين است و اين  كرداري شايسته به جاي آرم، كه ترك كردم، ]ها فرصت[آن 

ان برزخي است تا روزي كه كالمي است كه او گويندة آن است و در برابرش
  .»برانگيخته شوند

  و 
 Ÿω šχθè%ρ ä‹tƒ $ yγŠ Ïù šVöθ yϑ ø9$# ω Î) sπ s?öθ yϑ ø9$# 4’ n<ρW{$#   )۵۶/  الّدخان(  
كه در دنيا [چشند مگر همان نخستين مرگ را  مرگ را نمي) آخرت (در آنجا  «

  .»]چشيدند
  . كند را رد مي »رجعت«و ساير آيات كه 
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 55و حديث  168باب  27و حديث  96باب  9ل ذيل حديث از قبي -8حديث  *
ي است كه با نظر به احاديثو از جملة  169روضة كافي و حديث باب  507و  268و 

چون گويد  در اين حديث مي. توان ميزان عقل و فهم كليني را دريافت ميآنها 
ه قصدشان لشكريان كربالء خواستند نعش امام را با سم اسبان لگد كوب نمايند، فضّ

زيست گفت آيا  اي مي و رفت به شيري كه در جزيره ؟)از كجا دانست(را دانست 
خواهند او را لگد كوب  مي چه كنند؟ جنازة حسينند با هخوا داني كه فردا مي مي

. دو دستش را بر جنازة مطهر امام گذاشتشير مذكور آمد و . سم اسبان سازند
   !!روبرو ديدند، منصرف شدندلشكريان كربالء چون خود را با شير 

حضور فضّه در كربالء ثابت نيست و محلّ ترديد است :الًاو .  
آيا او هم علم غيب چه قصدي دارند؟ فضّه از كجا دانست كه لشكر كربالء  :ثانياً
   !داشت؟

تعجب است و نزديكي آن، كدام جزيره هست فضّه بدانجا رفت؟   در كربالء :ثالثاً
جزيره و اطراف آن چنين در كربالء دانسته  عراق بوده و نميها ساكن  از كليني كه سال
  . و دريايي نيست

هايشان  اند چرا شير را با تير كمان ها هزار نفر بوده لشكري كه به قول شما ده :رابعاً
  ! هايشان نزدند؟ و يا با نيزه
زبان  آيا او نيز مانند حضرت سليمان! فضّه چگونه با شير سخن گفت؟ :خامساً

  ! كنند براي هر كه بخواهند معجزه جعل مي تكذّابين و غال! دانست؟ حيوانات را مي
بار در حديث ذكر شده، به جا استعمال نشده  كه دو »اخليليوطّؤوا «جملة  :سادساً

ندان چشود عربي كليني  معلوم مي» توطّؤه الخيل«بلكه درست آن است كه بگويد 
  . تعريفي نداشته است

از فضّه نقل  حديث را مستقيماً» دريس بن عبداهللا«ليني توجه نكرده كه ك :سابعاً
  ! نكرده و معلوم نيست كه واسطة بين فضّه و او چه كسي بوده است
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. اند سنّت اهلاز روات » بو كريبا«و  »ابو سعيد األشج«و » عبداهللا بن ادريس« :ثامناً
قلّ بسياري از رواياتشان اكه ال  – را» مسلم«و » بخاري«مثال او كه روايات او كليني 

كنند و منقوالت آنها مورد اعتناء و  نقل نمي –حال و روز بهتري از اين حديث دارند 
را كه » المصنّف«مؤلّف كتاب » عبدالرّزاق صنعاني« احاديثاعتمادشان نيست و حتّي 

ذكر سنّت، قابل  اهلچرا اين روايت را از ! كنند سنّت نيست، نقل نمي اهلاز 
  !! دانند؟ مي

جساد پاك شهداء ااز اسب تاختن بر  گويد سپاهيان كربالء اين حديث مي :تاسعاً
رحمه اهللا  – جساد مطهر شهداي كربالءاگويد بر  ما شيخ مفيد مياصرف نظر كردند 

اين ماجرا را طبري و ابن  )113ص  2ج  اإلرشاد، دارالمفيد،(اسب تاختند  –عليهم 
  كدام قول را قبول كنيم؟ . اند مروج الذّهب نيز نقل كرده ثير و مسعودي درا

به نظر  !رسد، در كافي آورده است؟ كليني چرا اين حديث را كه به امام نمي :عاشراً
  . كند ميرا به دين بديين مردم فكور  ها، ما كليني با نقل اينگونه قصه

قول فردي  كه بهاند  اي كذّاب و مجهول حديثي نقل كرده عده - 9حديث  *
لفظ و معني مشوش است و جز اينكه مردم متعصب و خرافي چون مجلسي، به لحاظ 

  . اي ندارد فائدههاي خالف سنّت اسالم، تشويق كند  و عزاداريرا به گريه و شيون 
اين باب چنان دور از  احاديثغلب اخوانندة محترم چنانكه مالحظه شد  :تذكّر

حال خود . ات بطالنشان نيازي به توضيح نداشتانه بود كه اثباحمقعقل سليم و 
قضاوت كن آيا انصاف است از كسي كه اين روايات را بدون هيچ توضيح و تذكّر و 

  اظهار ترديد، در كتابش آورده، اين اندازه تمجيد و تبجيل شود؟ 

   باب مولد علی بن احلسین - ۱۷۴

را ذكر  العابدين ، تاريخ تولّد و وفات حضرت زيناحاديثكليني قبل از ذكر 
و از  »أبو جعفر«با كنية  از امام باقر» التاريخ أبواب«وي با اينكه در . نموده است
كند كه  ما در اين باب حتّي اشاره نمياياد كرده  »أبو عبداهللا«با كنية  امام صادق
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و اي كاش براي تقرب  .1بوده است »بوبكرا« هاي حضرت سجاد يكي از كنيه
كرد كه يكي از فرزندان آن  اشاره ميو تقويت وحدت اسالمي،  قلوب مسلمين

   .)45ص  ،2منتهي االمال، ج . ك. ر(نام داشت  *»عمر األشرف«حضرت 
را ضعيف دانسته  6و  1اين باب مشتمل است بر شش حديث كه مجلسي حديث 

را موثّق همطراز  2ما خود، حديث ششم را به عنوان صحيح پذيرفته است و حديث ا
آقاي  .را حسن ارزيابي كرده است 5را مجهول و  4را مرسل و  3حيح و حديث ص

  . را صحيح ندانسته است 2اين باب جز حديث  احاديثبهبودي هيچ يك از 
اين حديث قول دكتر سيد جعفر شهيدي را به اختصار و دربارة  -1حديث  *

اد محض را كنار خوش باوري و اعتم.... اگر پژوهشگري « :آوريم تصرّفي اندك، مي
چون و چرا نپذيرد بلكه  اند بي محدثان و تاريخ نويسان قرن سوم نوشتهنهد و آنچه را 

به سروقت سندهاي آنان رود و با روش علمي به تحقيق در آن سندها بپردازد سپس 
هاي خارجي بسنجد، براي او روشن خواهد شد كه  آن سندها را با قرينهمضمون 
آري  !لهرب مشهور ال أصل  :داقي درست از اين مثل است كهمص »شهربانو«داستان 

سپس واقعيت خارجي در  ها پديد آورده، داستان شهربانو را نخست پندارها و افسانه
به  آنگاه تذكره نويسان و مورخان بعدي، !ها پنهان مانده است پوشش خيال، از ديده

كنم  را باور نمي »شهربانو«ن داستان م.... اند  هاي پيشينيان را پذيرفته هيچ جستجو گفته
اگر پاية چنين شهرت ..... چون سندهايي كه اين داستان در آن آمده درست نيست 

  . دراز مدت بر اين سندها است كه بررسي شده، چندان ارزش علمي ندارد
او و به نام در نزديكي شهر ري در دل كوه براي » بي شهربانو بي«مزاري هم به نام 

اين مزار ] خبر عامي و بي[كنندگان  و زيارت ]رند و دكّاندار[برپا دارندگان  !او برپاست
بر اسب او كه ذو  و شهادت امام حسين گويند اين بانو پس از حادثة كربالء

                                                           
بن زندگاني علي «به نقل از  105ص  2و كشف الغمة ج  175ص  4مناقب آل أبي طالب ج  -1

 . 8تأليف دكتر سيد جعفر شهيدي، ص » الحسين
 . بوده است) سيد رضي و سيد مرتضي علم الهدي(وي جد مادري سيدين  - * 



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  898
 

. ري بدين كوه رسيددر نزديكي . نشست و يكسره به ايران تاخت ]نام داشت[الجناح 
گفت اي ] به خطا[ مرا بگير، »هو«د اي خواست بگوي »شهربانو«. دشمن در پي اوبود

   !كوه شكافته شد و او در دل كوه رفت! مرا بگير »هكو«
اند و  نوشته پسر پرويز، »شيرويه«و ..... آخرين پادشاه ساساني  ،»يزدگرد«پدر او را 

در كربالء حاضر بود كه گويند  »شهربانو«ما گذر ا. مشهورتر از همه نام يزدگرد است
آنجا به ايران هجرت رفت، چرا از  به حجازو يا اگر از عراق ايران افتاد؟ چگونه به  –

براي چه پيمود تا بدين  ]وصعب العبور را آن هم به تنهايي[هاي دراز  كرد و اين راه
ي بخواهد ليكن زبانش به ريا »هو«و او از  سرزمين برسد و دشمن او را دنبال كند؟

   1!م باز شود و او را در شكم خود پنهان سازد؟بگويد و كوه از ه »كوه«را  »هو«خطا 

چون  :از جابر بن عبداهللا چنين روايت كند »عمرو بن شمر«كليني از طريق .... 
چون به . او آمدنددوشيزگان مدينه به تماشاي  در آوردند، دختر يزدگرد را بر عمر

 بدو نگريست وي روي چون عمر!! مسجد به نور او روشن شد مسجد در آمد،
دهد و قصد  گفت مرا دشنام مي عمر. اف بيروج باد هرمز :خود را پوشاند و گفت

او را بگذار تا يكي  !او را فرمود تو چنين حقّي نداري المؤمنين امير. كشتن او كرد
. مال فيئ قرار بدهاز مسلمانان را به شوهري اختيار كند و او را بهرة آن مسلمان از 

 امير. نهاد او بيامد و دست خود را بر سر حسين. دختر را آزاد گذاشت عمر
سپس  !نه، شهربانو :امام فرمود. ن شاهجها :گفت نام تو چيست؟ :پرسيد المؤمنين
روي زمين را براي تو خواهد  ]خلق[ نعبداهللا او بهتري –با ايا  :گفت به حسين

  .زاد
اي خارجي نيز با آن ه قرينه..... ما اين حديث با چنين سند و متن پذيرفتني نيست ا

او را است كه نجاشي و ابن غضائري  »عمرو بن شمر«راوي حديث .... سازش ندارد 
. اند و وجيزه بر ضعف او تصريح كرده »العقول ةمرآ«اند و صاحب  بسيار ضعيف دانسته

 :بار ديگر در اين عبارت بنگريد. است نيز در خور بررسيحديث از جهت متن 
                                                           

 . 4و  3سال دوم شماره » هاي تاريخي بررسي«مجلّه . ك. ر -1
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. »چون به مسجد در آمد مسجد به نور او روشن شد »ملّا دخلتهارشق املسجد بضوئها «
يا او آفتابي يا ماهي  مشعلي براي او افروختند؟ بايد پرسيد چرا مسجد روشن شد؟

 :چنان است كه بگويندنيست كه بگوييم اين عبارت مقام جاي مجاز گويي  بود؟
هاي مصنوع  عبارت اين گونه تعبيرها، خاص. مجلس ما را به جمال خود نوراني كردي

پردازي و  در بيان اين حديث قصد عبارت امام صادق. است نه روايت
براي همين است كه مجلسي چون با چنين غرابت لفظ در . سرايي ندارد مديحه
ارشاق املسجد بضوئها « :روبرو شده عبارت را بدين گونه تفسير كرده است حديث،

بهم من صورهتا واملسجد برؤيتها و ت اهلكنايه عن ابتهاج  مجلس روشن شدن  »باحتهاص عجّ
اما اين  1)3ص  6مرآه العقول ج (» يعني مردمان به ديدن وي شادمان شدند بدو،

در روايت  گذشته از روايت كافي و بصائر الدرجات،. ظاهر كلمه استتفسير مخالف 
شش مجلس از درخ »ها أرشق املجلس بضوء وجه« :جمله چنين است خرائج از جابر،

 بينيم كه عمر مي ،باز در ذيل اين روايت به نقل جابر !»رخسارش روشن شد
دختران پادشاهان را هر چند هم كه  :گفت علي را به مزايده بگذارد، خواست او
. او را به اختيار خود بگذار تا يكي را انتخاب كند!! توان فروخت نمي كافر باشند،

رفت و دست خود را بر دوش او  چنين كرد و دختر نزد حسين بن علي عمر
چه نام داري اي  :ميان آنان روي داد –البته به فارسي دري  –نهاد و اين گفتگو 

  . راست گفتي –. آن خواهر من بود –شهربانويه  نه، –. شاهجهان  -كنيجك؟ 

دهد اين است كه گويد شهربانو  جملة ديگر كه ساختگي بودن حديث را نشان مي
 پيغمبراو كه به نامة  !هرمز چرا بايد نفرين شود؟ !»ادا هرمزاف بيروج ب« :گفت
خسرو پرويز پسر هرمز  –اند  اگر داستان بدان صورت باشد كه نوشته –حرمتي كرد  بي

به مسجد مدينه در آمده و اگر آن دختر، شهربانو فرزند يزدگرد اگر دختري . است
شناخته و از كردار آنان به خوبي  ياين اندازه مسلّم است كه پدر و جد خود را م بوده،

   .آگاه بوده است
                                                           

 . نقل كرده است 9ص  46آقاي شهيدي قول مجلسي را از بحار األنوار ج  -1



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  900
 

گفتند زيرا  مي »ابن الخيرتين«را  بن الحسين كه عليخوانيم  در ذيل روايت مي
  . برگزيدة خدا از عرب هاشماست و از عجم فارس

 »الطالب فی أنساب آل أبی طالب ةعمد«سيد احمد بن علي داوودي مؤلّف كتاب 
 خداوند علي بن الحسين را به فرزند :گويد.... ب دارد كه در اين باره نصري جال

نياز فرموده است، آن هم دختري كه بر  پيغمبر از پادشاه زادگي مجوس بيزادگي 
اگر پادشاهي موجب شرف بود بايست عجم بر عرب . سنّت اسالمي متولّد نشده است

 ]اند ه صحرانشين بودهك[بر بني عدنان  ]اند كه پادشاهي و سلطنت داشته[و بني قحطان 
   !فضيلت داشته باشد

پذيرفتن اين روايت با آن روبرو خواهيم شد، اين مشكل ديگري كه در صورت 
 اگر جزء اسيران خراسان است، سير شده؟ادر كجا  است كه شهربانو چه سال و

پس در نتيجه آوردن . نه در خالفت عمرخراسان را در دورة عثمان گشودند 
اگر در عهد . نادرست خواهد بود د مدينه و گفتگوي او با عمرشهربانو به مسج

سيري او در يكي از نبردهاي قادسيه، مدائن يا نهاوند اشد، اسير شده با عمرخالفت 
نخست اينكه تاريخ . بوده است كه در اين صورت داستان از دو جهت پذيرفتني نيست

ت و عقب نشيني يزدگرد را هاي عرب و ايران، داستان حرك نويسان هنگام شرح جنگ
ها يزدگرد و  به موجب اين گزارش. اند اي به نقطة ديگر به تفصيل نوشته از نقطه

يزدگرد  هنگامي كه جنگ قادسيه آغاز شد،. اند خاندان او هيچ گاه در ميدان نبرد نبوده
سپس از . در مدائن بود و پيش از آنكه مسلمانان به مدائن برسند به حلوان رفت

ها  نشيني در اين عقب. به قم و كاشان و از آنجا به اصفهان و كرمان و مرو افتاد حلوان
را داشته بلكه آشپزان، زنان و خويشاوندان و خزانة خود را همراه يزدگرد نه تنها 

پس دختر او چه وقت و در كجا و چگونه . اند مشگران، يوزبانان او نيز همراه وي بوده
  أسير مسلمانان شده است؟ 

بنابر مشهور در سال سي و هفتم هجري متولّد  بن الحسين گر آنكه امام عليدي
والدت او در سال چهل و ششم يا چهل و هفتم از هجرت شده و به اختيار اين بنده 
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بر فرض كه . دانيم در سال بيست و سوم هجري كشته شد چنانكه مي عمر. است
اند از  نزد او به مدينه آورده بگوييم شهربانو را در آخرين روزهاي زندگاني عمر

بن الحسين سال بيست و سوم تا سال سي و هفتم كه سال والدت امام علي  است
اين حادثه هر چند  چهارده سال گذشته، چگونه شهربانو در اين مدت نازا مانده است؟

اين هر دو اسبتعاد را مجلسي دريافته و بدان . نمايد ما بسيار بعيد ميامحال نيست 
  . »اشارت كرده است

بي  پرسيم چرا آخوندها مردم را آگاه نكرده و مردم را از زيارت بي اينك مي
  . كنند نظير آن نهي نميشهربانو و خرافات 

نسبت داده شده،  »ليؤاألسود الدأبو «آقاي شهيدي دربارة ذيل حديث و بيتي كه به 
ما ا بدان كاري نداريم، ه؟شخصيتي است حقيقي يا ن ابو االسود كه بود؟« :نويسد مي

بن  امام علي خود استشهاد بدين بيت و اينكه مقصود از غالم ميان كسري و هاشم،
شود  چه رسد بدان كه چنين بيتي در ديوان ديده نمي. كافي نيست باشد، الحسين

در حاشية » بحار األنوار«و چنانكه محقّق فاضل و مصحح ارجمند مجلّد چهل و ششم 
نسبت  »ابو االسود«ها به  اين بيت به تنهايي در بعض كتاب اند، اب نوشتهكت 4صفحة 

  . صول كافي باشداهمان كتاب  ترين مĤخذ انتساب، داده شده و گويا ديرينه
تعبير از  سبك بيت و مضمون آن نيز با مولود خاندان امامت تناسبي ندارد،

تر است تا با  موروثي مناسب هاي با خاندان پايبند سنّت چنان مولود،تعويذبندي براي 
   1.»و اهللا العالم. فرزند سومين امام

بعدي اين باب جز حديث پنجم و ششم، به شتر حضرت سجاد  احاديث
آن حضرت با اينكه هرگز گويند شتر حضرت سجاد پس از وفات  اند و مي پرداخته

آيا او را دانست؟ قبر از كجا جاي (آمد و قبر را يافت  قبر آن بزرگوار را نديده بود،
گويد چشمان شتر پر از  و در حديث چهارم مي –! و ناله كرد؟ )هم علم غيب داشت

                                                           
تأليف دكتر سيد جعفر شهيدي، دفتر » زندگاني علي بن الحسين«سشتر، به كتاب طالبين تفصيل بي -1

 . مراجعه كنند 26تا  7نشر فرهنگ اسالمي، فصل أول ص 



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  902
 

امام باقر فرمود پيش از آنكه مردم شتر را در اين حالت ببينند او را به  – !!اشك شد
   .نزد من باز گردانيد

فقط خود البد اي داشت و چرا ايجاد شد؟  اگر بپرسيم اين معجزة پنهاني چه فايده
 !شگفتا كه آقاي بهبودي حديث دوم اين باب را پذيرفته است! دانند روات حديث مي

  . گذاريم را بر عهدة خوانندگان مي احاديثما قضاوت دربارة اين 
شتري را در اي عوامفريب  به ياد دارم زماني كه ساكن مشهد خراسان بودم عده

غوغاي برپا  !!به زيارت امام آمده رها كردند و ادعا شد كه شتري حرم امام رضا
در آن زمان يكي ! عوام براي تبرّك موهاي شتر را كندند و حيوان آزار بسيار ديد. شد

به  –ام  آورده) 360ص (نامه  چنانكه در كتاب زيارت و زيارت –از مجتهدين خراسان 
ز او ا. منزل نگارنده آمده و نظرم را دربارة معجزة به زيارت آمدن شتر جويا شد

جناب  آيند؟ پرسيدم چرا همين يك شتر به زيارت آمده و ساير شتران به زيارت نمي
در آن زمان  !اين شتر شيعه و داراي واليت بوده بقيه چنين نيستند :مجتهد گفت

گفتم كه بشارت باد بر تو كه عالوه بر  به او مينداشتم و إالّ  دايروايات كليني را به 
يگر سراغ دارم كه البتّه افتخار كشف آن متعلّق به كليني يك شتر شيعة د اين شتر،

  !! است و او قبل از شما شتري شيعه به جهان اسالم معرّفي كرده است
چه اندازه  رساند كه حضرت سجاد متن آن بالاشكال است و مي - 5حديث  *

كرده  قرآن را تالوت ميبا قرآن كريم مأنوس بوده و تا آخرين لحظات حيات آيات 
  . اميد است كه آن بزرگوار سرمشق ما قرار گيرد. است
يكي از اقوالي است كه دربارة سنّ امام و سال وفات آن حضرت،  -6حديث  *

  . بيان شده است

   بی جعفر حمّمد بن علّیأباب مولد  - ۱۷۵

شش حديث آمده كه  در اين باب پس از ذكر تاريخ تولّد و وفات حضرت باقر
را  4را حسن و  3را ضعيف و حديث  6و  5و حديث  1ث مجلسي هر دو سند حدي
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با اينكه حديث دوم را ضعيف شمرده اما آن را به عنوان صحيح مجهول شمرده و 
  . اين باب را صحيح ندانسته است احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از !! پذيرفته است

ن نزديك ديواري نشسته بود در اي ما در حضرت باقرگويد  مي -1حديث  *
 :آن بانو با دست به ديوار اشاره كرد و گفت. هنگام ديوار با صداي مهيبي فرو ريخت

ديوار ميان زمين و . خدا به تو اجازه نداده سقوط كني نه، قسم به حقّ مصطفي
   !بانو عبور كردآسمان معلّق ماند تا آن 

بياء معجزه غير انفهمد؟ ديگر اينكه براي  شنود يا مي بايد ديد آيا ديوار چيزي مي
و عبد صالح وقتي به  ثابت است يا خير؟ پيامبر خدا حضرت موسي كليم اهللا

آن را قسم ندادند كه سقوط نكن و نفرمودند  ديواري رسيدند كه در شرف انهدام بود،
   :چنانكه قرآن فرموده. ذن سقوط نداده بلكه اقدام به تعمير آن كردنداخدا به تو 
 #y‰ỳ uθ sù $ pκ Ïù #Y‘#y‰É` ß‰ƒ Ìãƒ β r& Ùs)Ζtƒ …çμ tΒ$ s% r'sù ( tΑ$ s% öθ s9 |Mø⁄ Ï© |Nõ‹y‚−G s9 Ïμ ø‹n= tã 

#\ô_r&   )۷۷/  الکهف(  
ديواري يافتند كه ] شهر[در آن ) حضرت موسي و عبد صالح(پس آن دو  «

و تعمير كرد، موسي به عبد [آن را بر پا داشت ] عبد صالح[خواست فرو ريزد،  مي
  .»گرفتي ستي بر اين كار مزدي ميخوا اگر مي :گفت] صالح

بنا . نيز آمده است) 44و 43ص (» رجال كشي«مشابه اين حديث در  -2حديث  *
 گذشت كه در آن مكتب اي مي در مدينه از كوچه به اين حديث جابر بن عبداهللا

نامش را پرسيد و او را بوسيد و سالم . در آنجا حضرت باقر را ديدوي . اي بود  خانه
 )44ص (حتّي در خبر ديگري كه در رجال كشي . را به وي رسانيد ارسول خد

 به جابر فرمود فرزندم به مكتب رفته آيا بفرستم كه بيايد؟ حضرت سجاد آمده،
  . روم جابر گفته نه من خودم به مالقاتش مي

از جمله حضرت باقر براي تحصيل به مكتب داللت دارند كه أئمه  اخباراينگونه 
  . علم امام تحصيلي است نه لدنّي –ايم  نيز گفته 90و چنانكه در باب رفتند  مي
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گويد بنا به اين حديث حضرت سجاد پيش از جابر  مجلسي دربارة اين حديث مي
وفات يافته است در حالي كه اين قول با تاريخ وفات آنها موافق نيست زيرا جابر به 

در  ما وفات حضرت سجاداتّفاق فريقين قبل از سال هشتاد هجري در گذشت ا
  . هجري بوده است 95يا  94سال 

 خواست بر مرقد حضرت سيد الشّهداء در زماني كه مي عالوه بر اين جابر
  ! را دريافت؟ چگونه حضرت باقر را ديد و شباهت او با پيامبر كور بود، حاضر شود،

ر آيه داشته كه روايت كرده قرآن هفده هزا احمق» علي بن الحكم« - 3حديث  *
وارث  آيا رسول خدا :پرسيدم نقل كرده كه از امام باقر» ابو بصير«است از قول 

ها  توانيد مرده پرسيدم شما مي. بلي :فرمود تمام علوم انبياء بوده و شما وارث پيامبرايد؟
   !!ذن خداابلي به  :فرمودبرص را شفا دهيد؟ ارا زنده كنيد و كور و 

هاشم معروف «است كه به قول » ابوبصير«ن حديث چنانكه گفتيم راوي اي
ابو بصير  -1 :اند از متعلّق است به چهار نفر كه عبارت »أبو بصير«كنية  »الحسني

. أبو بصير ليث بن البختري - 3. أبو بصير علباء بن دراع -2. عبداهللا بن محمد األسدي
ابن «البتّه برخي . اند قايشان همگي متّهم و ناموثو. ابو بصير يحيي بن أبي القاسم - 4

   1.اند اند، أما گروهي ديگر او را مطعون و فاسد العقيده شمرده را توثيق كرده »البختري
شود كه  مگر به امام وحي مي پرسيم اوالً مي. متن حديث نيز واضح البطالن است

برص براي احياي اموات و شفاي كور و امعجزة  :ذن بدهد؟ ثانياًاخدا گاهي به او 
بوده است، پس چگونه آن را به حضرت  ثبات نبوت و مختص به حضرت عيسيا

دانيد؟ ديگر آنكه حتّي اگر او را نبي بدانيد،  آيا او را نبي مي دهيد؟ نسبت مي باقر
بدون ...) و  547و  313و  98ص (ايم  نبياء را چنانكه بارها گفتهامعجزة هر يك از 
ي كور ات و شفامواحياء ادر قرآن  :ثالثا. ا نسبت دادتوان به ساير انبي سند شرعي نمي

ظاهر  –صلوات اهللا عليه  –برص كار خداست كه به دعاي حضرت عيسي اد و ادرزام
 رسول خدا )90بند (در دعاي جوشن كبير . شود نه كار خود آن حضرت مي

                                                           
 . 233الموضوعات في اآلثار و األخبار ص  -1
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قدرت خدا  خزائن. »كند خدا زنده نمي مردگان را جز »ال حييی املوتی إالّ هو« :گويد مي
   :چنانكه خدا به رسول خود فرموده بگويد. نه نزد رسول خدا است نه نزد امام

 Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$#   )۵۰/  نعاماال(  
  .»دانم گويم كه خزائن خداوند نزد من است و غيب نمي به شما نمي «

به صورتم بينا گويد امام دست كشيد  ور بوده ميدر آخر اين خبر ابو بصير كه ك
عوامفريبان زمان ما كه اينگونه . شدم سپس بار ديگر دست كشيد دوباره نابينا شدم

روند بر سر قبر امامان و امام زادگان و  تظاهر به كوري كرده و مي. اند را شنيده اخبار
. كه امام مرا شفا داد كنند كه كوري شفا يافته پس از چندي داد و فرياد و غوغا مي

غوغايي بر پا كردند كه كوري شفا  چنانكه در زمان فرهاد ميرزا در حرم امام رضا
  ). 358نامه ص  زيارت و زيارت. ك. ر(يافته اما نامبرده مشت فريبكاران را باز كرد 

خواهي حتماً به بهشت بروي بايد  فرموده اگر مي» ابو بصير«در اين حديث امام به 
معلوم نيست كه بينائي چه منافاتي با ورود به بهشت دارد كه امام بهشتي ا باشي؟ نابين

  بودن ابو بصير را موكول به نابينايي او دانسته است؟ 
، امام بهشت را براي 176در اين حديث براي ابوبصير و در حديث پنجم باب 

 :ت فرمودهضمان همساية ابو بصير مشروط بر اينكه كارهاي ناشايستش را ترك كند،
در حالي كه جز كساني كه خداي متعال خود در قرآن به آنها وعدة بهشت يا دوزخ 

محتوم الورود به بهشت يا  توان بدون سند متقن شرعي، داده است، ديگران را نمي
پذيرد اما به هر حال قبول يا رد توبه  اگر كسي توبه كند خدا مي آري،. دوزخ شمرد

خدا به ! نان نيست كه غير خدا بتواند آن را ضمانت كندفقط در اختيار خداست و چ
   :رسول خود فرموده

 }§øŠs9 šs9 z⎯ÏΒ ÌøΒ F{$# í™ó©x« ÷ρ r& z>θçG tƒ öΝÍκö n= tæ ÷ρ r& öΝßγ t/Éj‹yè ãƒ öΝßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑ Î=≈sß 
  )۱۲۸/  آل عمران(  

پذيرد يا  يا توبة ايشان را مي ]خداست كه. [چيزي از اين كار به اختيار تو نيست «
  .»كند زيرا آنان ستمگراند عذابشان مي



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  906
 

دهد و قطعاً امام از  را در حالتي بين خوف و رجاء قرار مي اسالم مؤمنين اصوالً
  . گويد اين موضوع آگاه است و خالف آن نمي

بودم كه يك جفت قمري نر و  گويد خدمت امام باقر راوي مي -4حديث  *
پرسيدم قصة اين پرندگان . او سخن گفتند و رفتندماده آمدند خدمت امام و مدتي با 

تر  هر پرنده و چهار پا و هر ذي روحي از آدميزاده نسبت ما مطيع :چيست؟ امام فرمود
. اين قمري به مادة خود بدگمان شده بود و آن دو به قضاوت من راضي شدند !است

  !! اي من به قمري نر گفتم توبه قمري ماده ستم كرده
د قكنند و ع مگر حيوانات هم جفت خود را عقد مي :والًات كه جاي سؤال اس

  ! بندند كه كبوتر ماده فقط به يك نر اكتفا كند؟ مي نكاح
/ البقره (دانست  نمي )عبري(زبان يهود  اكرمجد ارجمند امام، يعني رسول  :ثانياً

  ! داند؟ چگونه فرزند او زبان حيوانات را مي) 104
پس چگونه ). 112كتاب حاضر ص . ك. ر(را گزيد  مبرعقرب دست پيا :ثالثاً

ها  بودند بايد همة ميكرب اگر همة جانداران مطيع امام مي! اند؟ امام  همة جانوران مطيع
. ك. ر(مطيع آن حضرت باشند و امام بيمار نشود در حالي كه به تصريح شيخ صدوق 

  . شود امام بيمار مي) 104ص 
آن حضرت از پاكدامني  نسبت ناروا دادند، ،اكرم   وقتي به همسر رسول  :رابعاً
 گناهي همسرش آگاه نبود و چون دربارة اين موضوع با حضرت علي و بي

گناهي او اطّالعي نداشت، گفت  مشورت فرمود، حضرت امير نيز چون از بي
ه تبرئه لسورة نور نازل و عائش 18تا  11را رها كن تا اينكه آيات  لعائشه
  چگونه امام باقر حتّي از عفت يا خيانت پرندگان با خبر است؟ حال . گرديد

آيا به گفتة اينگونه افراد . اند و جاعلين ناآشنا با قرآن ساخته تاين حديث را غال
عقل خود  احاديثآيا كليني در هنگام ثبت اين ! توان سند مذهبي به دست آورد؟ مي

  گرفت؟  را به كار مي
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دربارة اين آيه . خوانده است »اهللا ةبقي«خود را  رامام باقگويد  مي - 5حديث  *
دعا بر خواننده آشكار است و او اينك خطا بودن اين ) 688ص (ايم  سخن گفته قبالً
با قرآن آشنا بوده  است كه كامالً داند كه اين قول تهمت به حضرت باقر العلوم مي

  . گفته است چنين سخني نمي و قطعاً
گويد اين قول با هيچ يك  ة جملة آخر اين حديث ميمجلسي دربار -6حديث  *

  . آمده، موافق نيست »الواعظني ةروض«از تواريخ جز با آنچه در 

   باب مولد أبی عبداهللا جعفر بن حمّمد - ۱۷۶

و محلّ مرقد آن بزرگوار  تاريخ تولد و وفات حضرت صادقكليني پس از ذكر 
بود و  ر قاسم بن محمد ابن ابي بكرو دخت »ام فروه«ية مادر آن حضرت نك گويد مي

مادر آن بانو يعني مادر بزرگ مادري امام صادق، اسماء دختر عبدالرحمان بن ابي 
   1.بود بكر

را مجهول و  6و  1اين باب مشتمل است بر هشت روايت كه مجلسي حديث 
آقاي بهبودي نيز فقط حديث ششم . را موثّق و بقيه را ضعيف شمرده است 8حديث 

  . ا صحيح دانسته استر
دارد » سعيد بن مسيب«گويد اين حديث داللت بر مدح  مجلسي مي -1حديث  *

ثقفي در ذم او وارد شده و گويا ذم او » الغارات«بسياري در رجال كشي و  اخباراما 
  . ارجح است

و در اينجا تكرار  )141ص (ايم  سخن گفتهاز اين حديث قبالً  -2حديث  *
  . كنيم نمي

در . اند حديثي نقل كرده »رفيد«اي ضعيف و مجهول از قول  عده -3حديث  *
گرچه ممقاني ! باشند اند كه هر دو مجهول مي دو تن به نام رفيد ذكر شده كتب رجال،

                                                           
 . رسم مي من دوبار به ابوبكر :امام صادق فرموده) 124ص (بدين سبب چنانكه گفتيم  -1
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ظاهراً او امامي است در حالي  :گويد دربارة هر كه از أئمه حديثي روايت كند مي غالباً

غير امامي نبوده و اين مذاهب بعداً به وجود آمده  كه در زمان ائمه مذهب امامي و
چنانكه . است  نشين نقل كرده اي از عربي باديه اين جناب مجهول الحال معجزه. است

اي كه حتّي يك  البتّه معجزه!! بارد از در و ديوار معجزه مي »كافي«گفتيم در كتاب 
» عيون المعجزات«كتاب  توان از آن صدها نشين اظهار كند اهميتي ندارد و مي باديه

معجزه به  :فرمود ستند و آن حضرت ميخوا معجزه مي اما از رسول خدا. ساخت
  . دست من نيست و من بشري مانند شمايم

 šχθ ä9θ à)tƒ uρ Iωöθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïμø‹n= tã ×π tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ În/§‘ ( ö≅ à)sù $ yϑ ¯ΡÎ) Ü=ø‹tó ø9$# ¬! (#ÿρ ãÏàtGΡ$$ sù 

’ ÎoΤÎ) Νä3yè tΒ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ÌÏàtFΨ ßϑ ø9$#   )۲۰/  یونس(  
پس بگو همانا غيب از آن  شود؟ اي نازل نمي گويند چرا بر او نشانه و معجزه و مي «

  .»ام خداست پس منتظر باشيد كه همانا من نيز از منتظران
علم غيب و «به كتاب حاضر، فصل . (اي ارائه كند و چنين نبود كه دائما معجزه

  ). مراجعه شود» معجزه و كرامت در قرآن
گويند امام  اي كذّاب مي عده. سند آن در نهايت ضعف است -4حديث  *
در صورتي كه خداي . فرمود خزائن زمين و كليدهاي آن در دست ماست صادق

   :متعال به رسول خود فرموده
 ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$#   )۵۰/  نعاماال(  
  .»كه خزائن خداوند نزد من استگويم  بگو به شما نمي «

   :و خزائن را از آن خدا شمرده و فرموده
 βÎ)uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) $ tΡy‰Ψ Ïã …çμ ãΨÍ← !#t“ yz $ tΒ uρ ÿ…ã& è!Íi”t∴çΡ ω Î) 9‘ y‰s)Î/ 5Θθ è= ÷è̈Β    )۲۱/  جراحل(  
ست و آن را جز به ]و در اختيار ما[ه خزائن آن نزد ما كو هيچ چيز نيست مگر آن «

  .»كنم اي معلوم نازل نمي اندازه
  . 398همچنين مراجعه شود به صفحة 
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در نقل اين روايت چهار تن « :گويد هاشم معروف الحسني دربارة اين حديث مي
.... خيبري بن علي الطّحان . دخالت و مشاركت دارند به دروغگويي و غلو،از متهمين 

عجيب  اخبارفضل بن شاذان و عمر بن عبدالعزيز كه مخلّط و دروغگو بود و به قول 
به [كرد و مفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان كه  و نادرست و مورد انكار نقل مي

در ذم آن دو و احتراز  اند و كافي است از آنچه كه امام صادق معروف ]دروغگويي
   1.»كه امام يونس را هزار بار لعن كرده است ]بدانيم[آگاه باشيم و  از آنها فرموده،

غضائري و مؤلّف . كنيم بو سعيد الخيبري بن علي الطحاّن را معرّفي مياجا در اين
يونس بن «مجمع الرّجال او را ضعيف الحديث و فاسد العقيده و غالي و از همنشينان 

. كتابي نوشته كه قابل اعتنا نيست. ندك اند كه از او بسيار روايت مي شمرده »ظبيان
را به همين صفات نكوهيده مذمت كرده و مرحوم نجاشي و عالّمة حلي نيز او 

هاي او اين است كه از قول  يكي از دروغ. گويند در مذهب او غلو و ارتفاع هست مي
كند در حالي كه به  حديث نقل مي »اصبغ بن نباته«از  »حسين ابن ثوير بن ابي فاخته«

بن ثوير  پس چگونه حسين. پيرمرد بود آقاي بهبودي اصبغ در زمان امير المؤمنين
  ! كند؟ حضرات صادقين است از او حديث اخذ مي اصحابكه از 
كامل «ايتي است كه در اي از آنها رو ي در زيارت دارد كه نمونهاحاديث »خيبري«

يارات  و كتب ديگر از او روايت شده كه از قول امام رضا »وسائل الشيعه« و »الزّ
كسي است كه خدا را در عرش زيارت  بي عبداهللا را زيارت كند ماننداگفته هر كه قبر 

   2!!!كرده باشد
به جاي خداي متعال و  –نعوذ باهللا  –امام حسين را  مالحظه كنيد كه اين حديث،

و گويي فقط نشسته تا انسان برود او را زيارت قبرش را به جاي عرش إلهي گذاشته، 
  !! ورده استآ» تهذيب االحكام«جالب است كه بدانيد شيخ طوسي چنين را در ! كند

                                                           
 . 241- 240في اآلثار و األخبار ص  الموضوعات -1
 قال من زار قبر أبي عبداهللا عن الخيبري عن الحسين بن محمد القمي عن أبي الحسن الرّضا -2

 ). 319، ص 10وسائل الشيعه، ج !! (بشط الفرات كمن زار اهللا فوق عرشه
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باز در وسائل الشيعه و كتب ديگر حديثي عجيب از او آمده كه از قول امام كاظم 
آن است كه گناهان گذشته و آيندة او  گفته كه كمترين ثواب براي زائر قبر حسين

   1!!آمرزيده است
  . كشاند ي است كه مردم را به گناه و نافرماني خدا مياحاديثآري چنين 

» معلّي بن محمد«ديث پنج مجهول و ضعيف و از مرويات ح - 6و  5يث حد *
كور بوده ولي » ابوبصير« 175باب  3از مسائل جالب اين است كه در حديث . است

و من چنانم كه  »و انا كام تری« :گويد اش به او مي در اين روايت بيناست و همسايه
گفته  175سوم باب دربارة حديث پنجم رجوع كنيد به آنچه دربارة حديث  !»بيني مي
  . شد

گويد جز خدا كسي علم غيب ندارد ولي ابوبصير مدعي است كه  با اينكه قرآن مي
وقتي خواستم وارد خانة امام شوم و هنوز يك پايم در صحن خانه و پاي ديگرم در 

بابصير ما براي رفيقت به عهد خويش وفا اراهرو بود، امام به صداي بلند گفت اي 
دانست كه دوستش مرده و بهشتي شده  اين است كه امام از غيب ميمنظورش . كرديم
جعفر بن « -دانم چرا آقاي بهبودي آن را پذيرفته  كه نمي –و در حديث ششم ! است

ار منصور بو از خواص در كه برادرزادة قاتل امام حسن مجتبي» محمد بن األشعث
دانست به يكي از  يب ميچون غامام صادق  :2گويد خليفة عباسي است مي دوانيقي،

مأمورين خليفه كه با خود پولي به مدينه آورده بود تا به عنوان وجوهات به امام بدهد، 
  !! اي فالني از خدا پروا كن و آنچه ميان او و خليفه گذشته بود، به او باز گفت :فرمود

   :فرموده آيا راوي حديث به آية قرآن كه به پيامبر
 ≅ è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ωÎ) ª!$# 4   )۶۵/  نملال(  
  .»داند ها و زمين غيب نمي كسي در آسمان بگو جز خدا، «

   :و فرموده
                                                           

 . 319صفحه ) ابواب المزار و مايناسبه، باب سي و هفتم(، 10وسائل الشيعه، ج  -1
 . شايد جاعلين حديث، عمداً اين حديث را به نام او جعل كرده باشند -2
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 ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$#    )۵۰/  نعاماال(  
  .»دانم غيب نمي........ بگو = «

و  !گويا اين افراد خبر ضد قرآن را اگر در مدح امام باشد، قبول دارند ن داشته؟ايما
في المثل در اين !!! بايي ندارند كه يكي از صفات الهي به غير خدا نسبت داده شودا

مرا به همة  »اخربنی بجميع ماجری بينی و بينک حتّی كأنّه كان ثالثنا« :گفته است حديث
كه اين همان !! ه بود، خبر داد گويي كه سومي ما بوده استآنچه ميان من و تو گذشت

   :صفت خداي متعال است كه فرموده
 öΝs9r& ts? ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( $ tΒ Üχθ à6tƒ ⎯ÏΒ 

3“uθ øgªΥ >πsW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟßγ ãè Î/#u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ÷Šr& ⎯ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iω uρ 

usYò2 r& ω Î) uθ èδ óΟßγ yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( §ΝèO Οßγ ã⁄ Îm6 t⊥ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è=ÏΗ xå tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# 

Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« îΛ⎧ Î= tæ   )۷/  ادلهاجمل(  
 داند؟ ميها و آنچه در زمين است  خدا آنچه در آسمانكه ] اي و ندانسته[آيا نديدي «

هيچ سه تني نيست مگر آنكه او چهارمين ايشان است  ]و سخن در خفا گفتن[ انجو
و هيچ پنج تني نيست مگر آنكه او شمشين آنهاست و شماري كمتر از اين يا بيشتر 

آنگاه روز رستاخيز آنان را . از اين نباشد جز اينكه او با ايشان است، هر جا كه باشند
  .»دهد، كه خداوند به هر چيز داناست اند، خبر مي كرده ]در دنيا[از آنچه 

اي كاش آقاي بهبودي قبل از آنكه حديث ششم اين باب را بپذيرد، در متن آن 
  كرد؟  تأمل مي
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   باب مولد أبی احلسن موسی بن جعفر - ۱۷۷

نه حديث  كليني در اين باب پس از ذكر تاريخ تولّد و وفات حضرت كاظم
را مجهول و بقيه را ضعيف شمرده  3را صحيح و  8و  6آورده كه مجلسي حديث 

  . اين باب را صحيح ندانسته است احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از . است
اين باب داللت دارد بر علم غيب امام كه ما بارها و بارها در مورد بطالن  احاديث

 خواننده را ارجاع حضرت كاظم غيبايم و دربارة علم  اين عقيده سخن گفته
  . 167و  166صفحة دهيم به كتاب حاضر  مي

عيسي بن «نام  است از مجهولي بهمتن حديث اول كه منقول  -2و  1حديث  *
خجالت است و موضوعي را به مادر حضرت بسيار افتضاح و ماية » عبدالرحمان

 !!دهد نسبت داده كه جز دشمن كسي به فرد محبوب خود، چنين نسبتي نمي كاظم
اش بارها با  كنيز بيماري بود كه فروشنده كه مادر حضرت كاظم، حديث مدعي است

  !!، قرار گرفته بود ولي دخول نكرده بود؟شوهر نسبت به همسراو در وضعيت 
پرسيم آيا در ميان عرب و عجم، زني بهتر از اين وجود نداشت كه حضرت باقر  مي

آيا امام  تولّد شود؟از او م امتاو را براي همسري فرزندش برگزيند و امام آيندة 
در ميان اقوام و آشنايان خود زني مناسبتر از او نيافت كه او را به عنوان  باقر

  !عروس خويش برگزيند؟
پرسيم آيا هدف جاعل حديث، جز اين بوده است كه غير مستقيم بگويد  مي ثانياً

و چه بسا حديث دوم را بازيچة دست اين و آن بوده است؟  مادر حضرت كاظم
  . ول جعل كرده باشندامنظور اصالح افتضاح حديث  به

منها مقعد يقعد «چرا مرد سفيد مو پيش از آنكه برده فروش در وضعيتي كه  :ثالثاً
ل من املرأه زد و غيرتش  شد و به برده فروش سيلي نمي قرار بگيرد، ظاهر نمي »الرجّ

  ! آمد؟ بسيار دير به جوش مي
  گرفت؟  عقل خويش را به كار مي يث واقعاًآيا كليني به هنگام ثبت اين حد
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متن ان نيز داللت بر علم غيب امام دارد كه . اعتبار است مجهول و بي -3حديث  *
  . مورد تأييد قرآن نيست

به قسمتي از اين حديث در . به نظر ما از جعليات باطنيه است - 4حديث  *
الت جاعل و عالئم جه). مراجعه شود(ايم  اشاره كرده 39باب  11بررسي حديث 

   !اما افسوس كه كليني از درك اين امور ناتوان است. جعل از سراسر حديث هويداست
كنيم و از ذكر بسياري  ما فقط به چند خطاي آن اشاره مي. طوالني است *اين قصه

   :1كنيم از ايرادات صرف نظر مي
است آمد و عرض كرد كه سي سال  گويد مردي نصراني نزد حضرت كاظم مي

در خواب ديدم . كنم خدا مرا به بهترين دين و بهترين بندة خود هدايت كند كه دعا مي
   !ردي در دمشق به من معرفي شدمكه 

چرا فرد معرّفي  :ثانياً! چرا خود حضرت كاظم در خواب به او معرفي نشد؟ :اوالً
  ! شده، خود مسلمان نشد؟

به مرد   يم و عيسيدر بخشي از حديث، امام مطالبي دربارة حضرت مر
پرسيم كه وي از كجا دانست كه امام درست گفته  مي. دانست نصراني گفت كه او نمي

گفته اما در حديث اول  »مرثا«از جمله در اين حديث نام مادر حضرت مريم را  يا نه؟
گويد حضرت  در اين حديث مي! گفته است؟» حنّه«نام مادر آن حضرت را  184باب 
در حالي كه پر واضح است كه  !را در كنار فرات زاييد سيحضرت عي مريم،

را در كنار پس حضرت مسيح  در عراق، نه حضرت مريم در بيت المقدس بودند
  . فرات نزاييده است

                                                           
 . حيف است كه اين اكاذيب را حديث بناميم - *
قرآن = قرأت ظاهر القرآن « :جالب است بدانيد كه مجلسي در شرح اين كالم مرد نصراني كه گفت -1

مقصود از ظاهر = ا منها دون ما سقط منه المراد بظاهر القرآن ما كان ظاهر« :گويد مي» ام را خوانده
 !! »باشد، غير از آنچه كه از قرآن ساقط شده است قرآن، آن مقدار از قرآن است كه آشكار مي
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اي است از قبيل قصة قبلي كه براي مرعوب كردن مخاطب از  قصه -5حديث  *
س«گويد  ياين حديث م. اند قول امام، سخنان عجيب و غريب گفته خانة آل  »بيت املقدّ

بوده  »املحاريب ةحظري«شام قرار دارد نامش كه در منطقه  »بيت المقدس«محمد است و 
، نامش را تغيير دادند و و قبل از رسول خدا كه مشركين پس از حضرت عيسي

  ! بيت المقدس گذاشتند
اول  :ه استتأليف مستر هاكس آمريكايي آمد» قاموس كتاب مقدس«در حالي كه 

باشد و سابق  مي »يوشع«در كتاب مقدس ذكر شده در كتاب  »ليمشورا«دفعه كه اسم 
، شهر پادشاه شهر يهودا :معروف بود شود، سمائي كه در ذيل نگاشته ميآبر آن به 

  . ئيل شهر مقدس، اري عظيم،
 »اورشليم«اين شهر  ها قبل از حضرت عيسي شود، قرن چنانكه مالحظه مي

است و كسي از آن شده  ياد مي »شهر مقدس«شد و پيش از آن نيز به عنوان  ميده نامي
  . ياد نكرده است »حظيره المحاريب«با عنوان 

وي مدعي . 1نقل كرده است احمق» علي بن الحكم«اي است كه  قصه -6حديث  *
قسم است كه امام كاظم گاو مردة زني را زنده كرد و زن در مقابل اين معجزة بزرگ 

در قسمتي از  !!اي فائده به راستي كه معجزة بي!!! است خورد كه او عيسي بن مريم
خواهي كه  گريست پرسيد آيا مي گويد امام از بيوه زن كه به مرگ گاو مي حديث مي

پرسيم آيا اگر به او الهام  مي !آري؟ :گاو را زنده كنم؟ به زن الهام شد كه بگويد
   !؟جاعل حديث فهميده كه چه بافته استآيا ! نه؟ :گفت شد، مي نمي

و در اينجا تكرار  )138ص (ايم  قبالً اين حديث را بررسي كرده - 7حديث  *
  . كنيم نمي

  . متضمن بدگويي از فرزند اسماعيل بن جعفر الصادق است -8حديث  *
  . يكي از اقوالي است كه در مورد وفات امام كاظم گفته شده است -9حديث  *
  

                                                           
 . 593-245براي آشنايي با وي رجوع كنيد به صفحه  -1
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   مولد ابی احلسن الّرضا باب - ۱۷۸

يازده حديث آورده كه  ذكر تاريخ والدت و وفات حضرت رضاكليني پس از 
را  6را مرسل و  5و  2را حسن و حديث  8را صحيح و حديث  7- 1مجلسي حديث 

اين باب را  احاديثآقاي بهبودي هيچ يك از . مجهول و بقيه را ضعيف شمرده ات
  . صحيح ندانسته است

 اهلگويد زني از  مجهول الحال است مي »هشام بن احمر«راوي آن  - 1حديث  *
را كه  زيست مادر حضرت رضا كتاب كه در يكي از مناطق دور دست مغرب مي
! كند؟ اين زن در دست تو چه مي :كنيزي بوده است، ديد و به برده فروش گفت

ندك مدتي در روي زمين باشد و پس از ا سزاوار است كه او نزديكترين بندة خدا
  . زايد كه در شرق و غرب زمين مانند او زاده نشده است بهترين پسر دنيا را مي

عجيب است كه  !!دانند كتاب نيز غيب مي اهلحتّي زنان » كافي«در جالب است كه 
  كتاب با اين همه اطّالعات، چرا مسلمان نشد؟  اهلزن 

فرمايد فقط خداست كه  اما خوشبختانه قرآن كريم اين خرافات را رد كرده و مي
  ) 34/ لقمان . (داند چه در رحم مادران هست مي

  ! آورده است )254ص  2ج (» اإلرشاد«شيخ مفيد اين روايت را در  :تذكر
حديثي است مرسل كه داللت بر علم غيب امام دارد و شيخ مفيد آن  -2حديث  *

  ! آورده است) 255ص  2ج (را در االرشاد 
گويد كه  از قول برادرش مي »حسن بن منصور«ي به نام مرد مجهول -3حديث  *

سپس مرد ديگري !! مانند ده چراغ روشن شدامام در تاريكي خانه دستش را بلند كرد 
 !اجازة ورود خواست امام دستش را پايين آورد و اجازه داد كه وي داخل شود

فيه كه امامتش را امام چرا اين معجزه را براي واق پرسيم فايدة اين معجزه چه بود؟ مي
  ! قبول نداشتند ظاهر نساخت تا هدايت شوند؟

كه به دروغ خود را از است » عبداهللا بن ابراهيم الغفاري«راوي آن  -4حديث  *
 به قول آقاي بهبودي،. وي كذّاب و جاعل حديث است !كرد قلمداد مي »أبوذر«عقاب ا
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 )218ص  2ج (» الرّضا اخبارعيون «نقل كرده و در  حديثي كه وي از امام رضا
  . دارد اين خبر نيز داللت بر علم غيب امام. ثبت شده، به وضوح تمام دروغ است

آورده و به جاي نام  )255ص  2ج (» اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكر
  . ذكر كرده است »فالن«، »طيس«

  ! حديثي است مرسل كه داللت بر علم غيب امام دارد -5حديث  *
  ! آورده است )257ص  2ج ( »االرشاد«شيخ مفيد اين روايت را در  :تذكر

كه مجهول الحال است مدعي است كه امام » حمزه بن القاسم« - 6حديث  *
آيا معجزه در نظر !! ش معجزه كرد و فرمود كه كتمان كناصحاببراي يكي از  رضا

كند و افراد ثقه  ل ميمقدار است كه فقط فردي مجهول الحال آن را نق چنان بي »كليني«
بهتر نبود كه امام علني  فائدة معجزة مخفيانه چيست؟ مانند؟ خبر مي و منصف از آن بي

نيز هدايت شوند و فريب نواب خائن  –خصوصاً واقفيه  –كرد تا ديگران  معجزه مي
همين  10و  4عالوه بر اين چرا امام كه بنا به حديث ! را نخورند؟ حضرت كاظم

توانست از زمين طال استخراج كند و يا  پرداخت و مي قرض سايرين را ميباب حتّي 
حتّي حديث يازدهم  كرد؟ ريخت، در اداي دين خود تعجيل نمي از انگشتانش طال مي

اگر امام  اصوالً !!امام رضا قرضش را نداد تا اينكه از دنيا رفتگويد  مي 179باب 
چرا از مردم قرض ريخت،  طال مي توانست از زمين طال بگيرد و از انگشتانش مي
  ! گرفت؟ مي

  ! آورده است) 258و  257ص  2ج ( »اإلرشاد«شيخ مفيد چنين روايتي را در  :تذكر
الخادم كه به قول علماي رجال از مأمورين و جواسيس  »ياسر« -8و  7حديث  *

 مأمون بوده و به امر او خادم حضرت رضا گرديده مدعي است كه امام رضا
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 ]قبر[و هر كه براي زيارت  ]بيت اهل[بار سفر نبنديد مگر به سوي قبور ما  فرموده
  1!!من بار سفر بندد دعايش مستجاب و گناهان او آمرزيده گردد

 كردند، و امام، آنان را زيارت مي گوييم مؤمناني كه در زمان حيات پيامبر مي
وجب غفران گناهان پس چگونه است كه زيارت قبرشان م شد، نميگنانانشان آمرزيده 

همين ياسر خادم از  !ايد؟ اين چه هرج و مرجي است كه در دين ايجاد كرده! شود؟ مي
   2!شود روز است و كمتر نمي  قول امام رضا روايت آورده كه ماه رمضان هميشه سي

براي اقامة نماز عيد و رفتن به مصلّي  گويند امام رضا از قول چنين كسي مي
كفش به پا نداشت؟ آيا پا برهنه به نماز عيد رفتن مستحب است  چرا(! پا برهنه رفت

از » مرو«گويند شهر  مي؟ )رفت پا برهنه به نماز عيد مي اكرم آيا پيامبر يا واجب؟ 
چرا، مگر تكبير ( !افتاد و شهر سراسر، گريه و شيون بودگريه و ناله و فرياد به لرزه 

مون از اين اوضاع بر اگويند م مي) ند؟كن گريه دارد؟ مگر روز عيد مردم گريه مي
او كه مرد هوشمند و با تدبيري  پرسيم چرا ترسيد؟ حكومت خويش بيمناك شد؟ مي

بود چرا صبر نكرد تا امام نماز را برگزار كند و باز گردد و آبروي او نيز نزد مردم 
چرا امام نماز نخوانده بازگشت و دستور خالف شرع مأمون را  محفوظ بماند؟

در حالي كه بنا به روايت بعدي، دوبار تقاضاي مأمون را رد كرد و ! يرفت؟پذ
اگر مردم تا اين اندازه مؤمن بودند كه با تكبير آن حضرت به گريه ! نپذيرفت؟

بنا  –افتادند، چرا امام حقائق واليت و امامت را بيان نفرمود و به كمك همانان كه  مي
كه فرمود پراكنده شويد چنان آهنگ به يك اشارة حضرتش  –به روايت بعدي 

                                                           
قبورنا، أال  ال تشد الرحال إلي شئ من القبور إالّ :قال علي بن موسي الرّضا :عن ياسر الخادم قال -1

و إنّي مقتول بالسم ظلماً و مدفون في موضع غربة فمن شدر حله الي زيارتي استجيب دعاوه و غفرله 
 ). 441ابواب المزار ص  84باب  10وسائل الشيعه ج !! (ذنوبه

انّ شهر  :هل يكون شهر رمضان تسعه و عشرين يوماً؟ فقال :قلت للرضا :عن ياسر الخادم قال -2
، كتاب الصوم، ابواب احكام شهر رمضان، 7وسائل الشيعه، ج !! (الينقص من ثالثين يوماً ابداًرمضان 

 ). 36، حديث 5باب 
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قيام نكرد و مأمون را خلع نفرمود و  افتادند، كردند كه روي يكديگر مي بازگشت مي
لهي خويش محروم اخود زمام خالفت را به دست نگرفت و مردم را از خالفت 

  ! گذاشت؟
فضل «مدعي است كه سربازان و فرماندهان و طرفداران » ياسر«در حديث هشتم 

 –كه به قول شما غاصب خالفت بوده است  - قصد از بين برد مأمون را » ياستينذوالرّ
امام به . تقاضاي كمك كرد مأمون كه كاري از او ساخته نبود از امام رضا. داشتند

دست به آنها اشاره فرمود كه متفرّق شويد، همه سوي آنان رفت و به صرف اينكه با 
   !خطر نجات يافتو مأمون از !! دوان دوان متفرق شدند

كنيم كه اي كاش امام كه با اشارة دست سربازان و فرماندهان را پراكنده  تكرار مي
گرفت و  كرد، طرفداران مأمون را پراكنده فرموده و خود خالفت را به دست مي مي

اصوالً چرا امام به غاصب ! گذاشت؟ لهي خويش محروم نميامردم را از خالفت 
  . قلّ اقدامي نكنداتوانست ال كه مي خالفت كمك كرد، در حالي

و  264صفحة  »االرشاد«شيخ مفيد روايت هفتم اين باب را در جلد دوم  :تذكر
  ! آورده است 267و  266و روايت هشتم را در صفحة  265

به كسي بگويد كه به دروغ بگو در  گوييم حاشا كه امام رضا مي -9حديث  *
گفت جانش در خطر نبود و حتّي اگر  ست ميرا »مسافر«ام، زيرا اگر  خواب ديده
بيشتر » هارون بن مسيب«گفت كه اين خبر را از امام شنيده است، چه بسا  راست مي
  . گرفت تر مي كرد و آن را جدي تأمل مي

ذيل حديث نيز داللت بر علم غيب امام دارد كه با توجه به آنچه در صفحات قبل 
  . ايم بطالن آن آشكار است گفته
و  268و  267شيخ مفيد صدر اين حديث را در جلد دوم االرشاد صفحة  :ذكرت

  . آورده است 258ذيل آن را در صفحة 
يكي از اقوالي است كه دربارة زمان وفات حضرت رضا گفته شده  -10حديث  *

  . و مخالف است با قولي كه كليني در مقدمة همين باب آورده است
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  بن علی الثّانیباب مولد ابی جعفر حممد  - ۱۷۹

كه  كليني در اين باب پس از ذكر تاريخ تولّد و وفات حضرت جواد األئمه
هيچ يك را صحيح  »محمد باقر«داماد مأمون عباسي بود، دوازده خبر آورده كه هر دو 

مجلسي فقط حديث هفتم اين باب را حسن همطراز صحيح دانسته و . اند ندانسته
  ! را مرسل و بقيه را ضعيف شمرده است 4يث را مجهول و حد 11و  2حديث 

گويد كه بر من ثابت نشده كه آن حضرت  مي) 295ج ص ( »اإلرشاد«شيخ مفيد در 
  . مسموم شده باشد

مردي ناشناس گفته است كه من مشغول عبادت بودم كه امام  -1حديث  *
الحرام مرا با طي االرض به مسجد كوفه و مسجد الرّسول در مدينه و مسجد  جواد

   !در مكّه برد و سپس به شام برگردانيد
با زحمت بسيار به مدينه هجرت  كه جانش در خطر بود، بايد گفت رسول خدا

كند و  اش طي االرض مي چگونه نواده فرمود و با طي االرض خود را به مدينه نرساند،
 كه حالش» علي بن خالد« كذّاب از آن با خبر نشده است؟» محمد بن حسان«جز 

نامعلوم است و به قول شما زيدي مذهب بوده چرا با ديدن اين معجزه، شيعة اثني 
كذّاب كه بسيار مورد عالقة ضعفاست، » ابن حسان«از كجا بدانيم كه  عشري نشد؟

  اين دروغ را از قول او نبافته است؟ 
پرسيم  مي! ديگر آنكه حديث مدعي است كه امام فرد مذكور را از زندان نجات داد

  ! كاظم در زندان ماند و خود را نجات نداد؟چگونه جد امام، حضرت 
كه مدعي است » عبداهللا بن رزين«خرافي به نام  تيكي از غال -2حديث  *
كفش حضرت جواد را بر دارد، چند روز سعي كرده و موفّق خاك ته خواسته  مي

و مانع كار او البد چون حضرت جواد علم غيب داشته از نيتش با خبر شده . نشده
بايست او را نهي  مي اگر امام جواد از نيتش مطّلع بود،گوييم  اما ما مي !!شده است

فرمود و الزم نبود كه به كارهاي  ساخت و او را ارشاد مي كرده و با توحيد آشنا مي
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 )فتأمل! (اقدام كند... عجيب از قبيل نماز خواندن با نعلين يا ورود با االغ در حمام و 
  . مناً خالي كردن حمام از اغيار، رسم ملوك و جبابره بوده نه رسم ائمة بزرگوار دينض

است كه كليني در اينجا تكرار  148قسمتي از حديث هفتم باب  -3حديث  *
  . بدانجا مراجعه شود. كرده است

  . مرسل و فاقد اعتبار است -4حديث  *
ند حديث ششم صرف در س. سند حديث پنجم در غايت ضعف -6و  5حديث  *

الهاشمي  »محمد بن علي«يا  »علي بن محمد«، »معلّي بن محمد«نظر از ضعف 
فحات قبل هر دو حديث داللت بر علم غيب امام دارند كه بطالن آن در ص! اند مجهول

  . بيان شده و نيازي به تكرار نيست
و حديث  293حديث پنجم را در صفحة  »االرشاد«شيخ مفيد در جلد دوم  :تذكّر

جز براي فريب اعتبار  بي احاديثآيا اينگونه . آورده است 291ششم را در صفحة 
  ! عوام، فائدة ديگري هم دارد؟

. كتاب حاضر بررسي شده است؛ مراجعه شود 91در صفحة  -7حديث  *
  !! كنيم كه مجلسي چنين حديثي را همطراز صحيح شمرده است يادآوري مي

  . فاقد اعتبار استسندش ضعيف و  -8حديث  *
گويد امام كسي را كه به  مي. اعتبار است سندش بسيار ضعيف و بي - 9حديث  *

 اكرم   اما پيامبر . او سخني ناروا گفته بود نفرين كرد و نفرينش مستجاب شد
مشركيني را كه به جنگش آمده بودند و پيشاني مباركش را مجروح ساخته و دندانش 

   .نفرين نكرد را شكستند،
  . بررسي شده است) 100ص (در كتاب حاضر  -10حديث  *
دربارة اين حديث مراجعه كنيد به آنچه . مجهول و فاقد اعتبار است -11حديث  *

  . ايم گفته 178كه دربارة حديث ششم باب 
  . آورده است )292ص  2ج ( »االرشاد«خي مفيد چنين حديثي را در يش :تذكر
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گفته شده  وفات حضرت جواد ةكه درباريكي از اقوالي است  -12حديث  *
  . است

  و الرضوان باب مولد ابی احلسن علّی بن حمّمد  - ۱۸۰

امام هادي و نام مادرش را ذكر تاريخ تولّد و زمان وفات كليني در مقدمة اين باب، 
ناميده  »عائشه«كرد كه آن حضرت دختر خويش را  كند و اي كاش يادآوري مي مي
شويم كه شيخ مفيد به شهادت  عالوه بر اين يادآور مي). 312ص  2االرشاد، ج (! بود

در گذشت  254گويد آن حضرت در رجب سال  بلكه ميكند  امام هادي اشاره نمي
  ). 311ص  2االرشاد، ج (

اند و  هيچ يك را صحيح ندانسته »محمد باقر«حديث آمده كه هر دو  9در اين باب 
را ضعيف و بقيه را مجهول  5و  3و  2و  1را مرسل و حديث  7مجلسي حديث 

  . شمرده است
اند،  كه ضعيف »معلّي«و  »وشاء«در سند حديث صرف نظر از  - 1حديث  *

با توجه به متن حديث شايد بتوان گفت از . نيز مهمل است »خيران األسباطي«
از قول چنين كسي علم غيب و . بوده است »كارگزاران خليفة عباسي الواثق باهللا

  ! اند اند و عوام را با اين مطالب سرگرم كرده تي براي امام ساختهمعجزا
  ! آورده است) 301ص  2ج (» االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكر

است كه قبالً با » احمد بن محمد بن عبداهللا«از مرويات  - 5و  3و  2حديث  *
  ). 428ص (ايم  دروغهايش آشنا شده

) 305و  304ص  2ج (» االرشاد«ا شيخ مفيد در حديث پنجم اين باب ر :تذكر
  ! آورده است

ه كشده  يمدع» اهريابراهيم بن محمد الطّ«به نام فرد مجهولي  -4حديث  *
، آن حضرت نيز پرسيدند را از امام هاديطريقة عالج . متوكل را دملي عارض شد

ي آن را معجزه گفت معالجة دمل معجزه است؟ ظاهراً كلينتوان  آيا مي. بيان فرمود
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و اگر ل است؟ مة دجبر مسلمين معالپرسيم آيا شرط امام و زعامت  مي! شمرده است
  تواند زعيم مسلمين شود؟  كسي نداند، نمي

  ! آورده است) 303و  302ص  2ج (» االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
  . اعتبار است مجهول و بي -6حديث  *
  . راستاعتبا مرسل و بي -7حديث  *
كه حاضر نبود دين را » موسي مبرقع«اين حديث را براي بدگويي از  -8حديث  *

اگر او چنان بود كه اين روايت . اند دكّان و عوام را پيرامون خود جمع كند، جعل كرده
حسين «ديگر آنكه راوي حديث يعني . 1داشتند مدعي است، او را در قم گرامي نمي

توان مسلماني را  آيا به قول فردي مجهول الحال مي .مهمل است »بن الحسن الحسني
  كرد؟ متّهم 

كه حاضر نبود دين » موسي مبرقع«اي بدگويي از ربشيخ مفيد اين حديث را  :تذكّر
اگر او چنان بود كه اين . اند جعل كرده خود جمع كند،را دكّان و عوام را پيرامون 

ديگر آنكه راوي حديث يعني . 2داشتند روايت مدعي است، او را در قم گرامي نمي
توان  الحال ميآيا به قول فردي مجهول . مهمل است »حسين بن الحسن الحسني«

  مسلماني را متّهم كرد؟ 
ص  2ج (» اإلرشاد«در  –با اندك اختالف لفظي  –اين حديث را شيخ مفيد  :تذكّر

  ! آورده است 3089و  307
زيد بن علي بن «د مجهولي به نام كه فرداللت بر علم غيب امام دارد  - 9حديث  *

راستي فائدة اين معجزات كه فقط افراد مجهول از . نقل كرده است »الحسين بن زيد
  آن خبر دارند، چيست؟ 

   .آورده) 308ص  2ج (» اإلرشاد«ا در رشيخ مفيد اين حديث مجهول  :تذكر
  

                                                           
 . 287صفحه » شاهراه اتّحاد«رجوع كنيد به كتاب » موسي مبرقع«درباره  -1
 . 287صفحه » شاهزاده اتّحاد«رجوع كنيد به كتاب » موسي مبرقع«درباره  -2
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   باب مولد أبی حممد احلسن بن علّی - ۱۸۱

را نقل  ادر و تاريخ تولّد و وفات حضرت عسكريكليني در اين باب، نام م
شيخ مفيد نيز مانند كليني اشاره به شهادت امام حسن عسكري نكرده و . نموده است

   1.در گذشت 260گويد آن حضرت در شب هشتم ربيع األول سال  مي
. خبر آمده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است 27در اين باب 
و حديث  8تا  2را مرسل و حديث  26و  25ا صحيح و حديث ر 27مجلسي حديث 

   !را مجهول و بقيه را ضعيف دانسته است 24و  23
فرزندي نداشت و داللت دارد  داللت دارد كه حضرت عسكري -1حديث  *

اند و امام مقتول نشده بلكه به  كه افرادي ثقه و تعدادي طبيب بر بالينش حاضر بوده
  . ه استمرگ طبيعي وفات يافت

و ادعا كرده كه حضرت عسكري، زمان مرگ  برخالف قرآن است -2حديث  *
   !داود را از قبل اعالم كرده بودمعتزّ و عبداهللا بن محمد بن 

كه مهمل است از » ابن الكردي«معروف به  »محمد بن ابراهيم« -5و  3حديث  *
اي نقل كرده كه  هقص كه ضعيف است، »محمد بن ابراهيم بن موسي بن جعفر«قول 

 !براي يك واقفي معجزه كرد ولي او بر مذهب خود باقي ماند حضرت عسكري
  ! اي چه معجزة بيهوده
كه مهمل و مجهول است از قول ضعيفي به نام  »أبو أحمد بن راشد«قصة پنجم را 

  ! نقل كرده است» ابو هاشم الجعفري«
واست كنند آن حضرت جالب است كه در روايت سوم بدون آنكه از امام درخ

ما در حديث پنجم، ابه ايشان داد  خواستند، حاجت آنها را دانست و پولي را كه مي
  ! كرد امام از احتياج راوي خبر نداشت تا اينكه وي از فقر خود نزد آن حضرت شكوه

                                                           
 . 326ص  2االرشاد، ج  -1
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آورده  )328و  326ص  2ج (» االرشاد«را در شيخ مفيد دو حديث فوق  :تذكّر
  ! شود؟ چيزي ثابت مي احاديثه آيا با اينگون !است
  . توانستند رام كنند تري را رام كرد كه ديگران نميشد امام اگوي مي -4حديث  *

  . ذكر كرده است )327ص  2ج ( »االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
  . »ابو عبداهللا بن صالح«راوي آن فردي است مجهول به نام  -6حديث  *

  . آورده است )329ص  2ج ( »االرشاد«ايت مجهول را در شيخ مفيد اين رو :تذكر
علي بن الحسن الفضل «اين دو حديث را دو فرد مجهول به نام  -8و  7حديث  *
و » اليماني»د بن اسماعيل العلوياند نقل كرده »محم .  

ذكر كرده  )330و  329ص  2ج (» االرشاد«شيخ مفيد دو حديث فوق را در  :تذكّر
  . است
نقل  »إسحاق بن محمد النّخعي البصري«را  احاديثهمة اين  - 22الي  9ث حدي *

نجاشي او را ! كرده كه به اتّفاق علماي رجال ضعيف و كذّاب و جاعل حديث است
شيخ طوسي او . شمرده است آميزي در سخن،  فاسد المذهب و معدن تخليط و دروغ

كشّي به نقل از . شود عتنايي نميحلي فرموده به مرويات او ا را غالي شمرده و عالّمة
او را . كرد استادش عياشي خبري نقل كرده كه حاكي است كه وي حديث جعل مي

اسحاق يا از مجاهيل از قبيل . اند شمرده »إسحاقيه«موسوم به  تزعيم گروهي از غال
و  )18حديث (و عمر بن أبي مسلم  )12و  11حديث (» أحمد بن محمد االقرع«

كند  روايت مي )20حديث (و محمد بن الرّبيع السائي  )19حديث (شيري يحيي بن الق
و ابو هاشم جعفري  )17و  16حديث (يا از كذّاباني از قبيل محمد بن حسن شمون 

  )!! 21و  10حديث (
در  !سحاق داللت بر علم غيب امام و اطّالع از مافي الصدور مردم داردا احاديث

   :داند كه فرموده ط خدا ميحالي كه ضماير مردم را فق
 ¨βÎ)uρ y7 −/u‘ ãΝn= ÷è u‹s9 $ tΒ ⎯Å3è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹   )۷۴/  نّملال(  
  .»دارند دارد، مي هايشان نهان مي همانا پروردگارت آنچه را كه سينه «
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 ãΝn= ÷è tƒ §Åc£9$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ   )۶ / فرقانال(  
  .»داند ا و زمين ميه را از پنهان را در آسمان ]خدا[ «
 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$#   )۷/  ائدهامل(  
  .»هاست آگاه است همانا خداوند بدانچه در سينه از خدا پروا كنيد،= «

  . و آيات بسيار ديگر
به موافقت يا عدم موافقت آنها با قرآن توجه  ،احاديثاما متأسفانه كليني در نقل 

  ! داردن
همگي از اين باب را  16و  15و  14و  13و  11و  10 احاديثشيخ مفيد  :تذكر
  !! آورده است )به بعد 330صفحة  2ج ( »االرشاد«است در » اسحاق«مرويات 

دانسته اسب يكي از  مدعي امام با اينكه مي 15قابل توجه است كه حديث 
چه سريعتر معاوضه كند، ولي  از او خواسته اسبش را هر ميرد، پيروانش امشب مي

حاشا كه  !شد مغبون و متضرّر مي پذير، خوشبختانه وي چنين نكرد، و اال فرد معاوضه
آيا جاعل حديث غير ! اين هم شد روايت؟! امام به پيروانش اين چنين توصيه كند

  ! كرده است؟ خواست بگويد امام از علم خود، سوء استفاده مي مستقيم مي
  . اعتبار است ول و بيمجه -23حديث  *
كه مهمل است از قول يكي از » محمد بن الحسن المكفوف« -24حديث  *

كه مسلمان نشده و امامت حضرت عسكري  –دوستان مجهولش از قول يك مسيحي 
معلوم نيست چرا امام براي هر كس و ناكس  !!اي نقل كرده است معجزه –را نپذيرفته 
  ! كند؟ معجزه مي

  . اعتباراند مرسل و بي -26و  25حديث  *
  ). 249ص (ايم  دربارة اين حديث قبالً سخن گفته -27حديث  *



 

  ابواب گذشته  احادیثتاّملی در 

ضعاف را  اخبارمالحظه شد كليني  )به بعد 170باب (در ابواب گذشته چنانكه 
عبارت است از نقل علم غيب امام و يا معجزات أئمه كه بنا به  گرد آورده كه غالباً

از آن بزرگواران صادر شده كه چند برابر اين معجزات و كارهاي خارق  تادعاي غال
اما مسلمان معتقد به . از بزرگان صوفيه و ساير مذهب سازان نقل شده است العاده،

انجام  غيبگويي و اصوالً. را پايه و سند دين خويش قرار دهد اخبارتواند اين  قرآن نمي
شود  كه از مرتاضان و جوكيان هندي نيز گزارش مي –يب و عجكارهاي خارق العاده 

از شرايط واليت و امامت مسلمين نيست بلكه شرط زعامت و زمامداري، ايمان و  –
به نظر ما اگر امام عالم به ماكان و ما يكون و از . علم و عدالت و تجربه و تدبير است

و  تورد پسند غالبود به جاي اين معجزات كه م ما في الضمير مردم مطّلع مي
موري كه موجب ارتقاي اهاي صعب العالج و يا  خرافيون است، راه مداواي بيماري

فرمود  سطح علمي و عملي مسلمين شود و به حال اكثريت مردم مفيد باشد، بيان مي
  . محتاج يهود و نصاري نشوندكه مسلمين در اين امور 

د مورد نظر خود ندارند لذا با لهي افرااتراشان چون نص شرعي بر امامت   مذهب
كوشند در ميان عوام براي آنان  مي جعل معجزات و ادعاي علم غيب داشتند ايشان،

  . مقبوليت و مشروعيت ايجاد كنند
به نظر ما بهتر است مردم ابتداء با حقايق قرآن و اسالم آشنا شوند تا بتوانند دريابند 

خواهند بر  ميكنند و چه كساني  وت ميچه كسي به حقائق و عقائد حقّة اسالمي دع
  ! دوش عوام سوار شوند

از جمله  الزم است بدانيم چنانكه در مقدمه و نيز در فصول مختلف كتاب حاضر،
) 484ص (» علّت غلو دربارة ائمه«و يا  )346ص (فصل تذكّري دربارة مظلوميت أئمه 

بيت كه مورد ارادت  اهليم، ا و همكارانش گفته )166ص (و يا در معرّفي علي بطائني 
 )اواسط قرن دوم هجري(خصوصاً از زمان حضرت كاظم  –و اكرام قاطبة مردم بودند 
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افراد جاه طلب و سودجو و عوام فريب بيش از پيش، مورد سوء استفادة  –به بعد 
   1.قرار گرفتند و به نام اين بزرگان، دكانهاي متعدد باز شد

 اهلنند به جاه و مال برسند ابتداء يكي از بزرگان مذهب فروشان براي اينكه بتوا
بيت را انتخاب، و او را منصوب اهللا قلمداد كرده و برايش مقامات عجيب و غريب و 

هايي  علم غيب و اطالع از مافي الضمير مردم، ادعا نموده و در تأييد اين ادعا قصه
رباح اقبيل خمس  آنگاه براي آن بزرگواران، حقوقي خاص از !2كردند جعل مي

وكيل و  :عناويني از قبيلسپس خود را تحت . 3شدند مكاسب و سهم امام قائل مي
كردند تا از طريق انتساب به ايشان هم  معرّفي مي... نائب و محرم اسرار و نماينده و 

به نيات پست دنيوي برسند و هم فكر اعتراض يا ترديد در اعمال و اقوالشان به ذهن 
همچنين براي آنكه فريب خوردگان خود را از ساير افراد جامعه  !4ندعوام خطور نك

                                                           
به  284ها رجوع كنيد به كتاب شاهراه اتحاد، صفحه  براي آشنايي اجمالي با تعدادي از اين دكان -1

 . بعد
وي در كتاب . بود كه مدعي نمايندگي امام هادي» احمد بن اسحاق قمي«هاي  از قبيل قصه -2

 . ، معرّفي شده است249حاضر، صفحه 
از ) ع(و حضرت علي و حسن  ارباح مكاسب كه پيامبر اكرمبينيم خمس  بدين سبب است كه مي -3

تر و مهمتر شد و به شكل يك  تر و مهم روز برجسته روزبه مردم نگرفتند، از زمان حضرت كاظم
در عوض !! شد در آمد كه مستمرّا از مردم دريافت مي –همچنين زكات  -حقّ مالي شرعي دائمي 

چيز منحصر شد و چنان شرائطي براي  9د قرار گرفته، به ها بار در قرآن مورد تأكي زكات كه ده
  !!! پرداختش مقرر گرديد كه به تدريج متروك شد و شيعيان عنايت چنداني به پرداخت زكات ندارند

دم درباره زكات و را غريق رحمت خويش فرمايد كه براي بيداري مر» قلمداران«خداوند متعال مرحوم 
 . تأليف نمود» حقائق عريان در اقتصاد قرآن« و جلد به نامخمس، كتابي در د

كساني از قبيل عروه بن يحيي ! بيت متجاوزند، ادعاي وكالت امام داشتند اهل عده زيادي كه از -4
و شلمغاني و احمد بن هالل ) معرفي شده 625محمد بن علي بن بالل كه در صفحه (الدهقان و باللي 

كه مورد انتقاد و لعن ائمه ) كاران عثمان بن سعيد العمري بودوي از هم. 428ص . ك. ر(العبرتائي 
  . قرار گرفتند
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بيت را، حتّي در مواردي كه دليلي در دست  اهلكه بزرگان كردند  جدا كنند، سعي مي
   1.و مسموم خلفاء، قلمداد كنندنبود، مقتول 

و حتّي  با اينكه أئمة بزرگوار از اينگونه افراد انتقاد و از ايشان اظهار بيزاري نموده
ما در آن زمان، با فقدان دستگاه چاپ و مطبوعات و راديو و اكردند،  آنها را لعن مي

رسيد و فريبكاران  قول آن بزرگواران چنانكه بايد، به همة مردم نمي... تلويزيون و 
يافتند تعداد زيادي از عوام را بفريبند و پس از مدتي جعلياّت آنها به كتب  فرصت مي
  . آمد كرد و در شمار اعتقادات در مي نفوذ مي..... يل كافي و كمال الدين و روايي از قب

مهمترين عامل گرمي بازار اين فريبكاران، عدم آشنايي عوام با قرآن كريم بود كه 
اند  محروميافته و مردم از آشنايي با قرآن متأسفانه اين بلية عظمي تا زمان ما نيز ادامه 

آن بطون متعدد قائل  را مشكل جلوه دهند و برايفهم قرآن  كوشند و آخوندها نيز مي
بدين ترتيب عوام در برابر هجوم  !شوند و بگويند قرآن بدون روايات قابل فهم نيست

قيام كند او  د و اگر كسي براي دعوت مردم به آشنايي با قرآن،نا دفاع مانده خرافات بي
   !دارند ها از عوام دور نگه مي را با انواع تهمت

راه نجات اسالم و مسلمين از دام  به هر حال چنانچه در سطور فوق گفتيم،
 اخبارآشنايي مردم با قرآن است تا به سادگي تحت تأثير  خرافاتي كه در آن گرفتاراند،

  . خرافي و كتبي از قبيل كافي و نظايرش قرار نگيرند

                                                                                                                                                
در اين ايام به سب ضعف پيري و بيماري، مطالعه و نوشتن برايم دشوار است و كتب چنداني نيز در 

هايي كه هوز در حافظه دارم آن است كه  هاي متعدد ذكر كنم اما يكي از مثال اختيارم نيست تا نمونه
تحت عنوان وكالت .... تخوراني از قبيل ابو علي الصائغ و ابو الحسن بن ثوابه و ابو عبداهللا الجمال و مف

و يا مانند قوام و وكالي !! گرفتند از عوام پول مي) برادر حضرت عسكري(جعفر بن علي الهادي 
توانند  حقيق ميت اهلها در قرن دوم و سوم بسيار است و  از اين نمونه!! حضرت موس بن جعفر
 . شد، فراوان بيابند بيت، انجام مي اهلها كه به نام ائمه مظلوم  از اينگونه عوامفريبي

كه داماد مأمون بود و حضرات هادي و  از قبيل وفات حضرت رضا و حضرت جواد -1
 . عسكري
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ارة ائمه و اينك كه با علّت جعل روايات معجزات و مسائل عجيب و غريب درب
نيز همچون ابواب  182باب  اخباربزرگان دين آشنا شديم الزم است بدانيم كه 

اين باب دربارة كسي است كه  اخباربا اين تفاوت كه  !گذشته مملو از خرافات است
حتّي وجودش ثابت نشده است و در همة مسائل مربوط به او اختالف نظر مشهود 

   :رور استاست، لذا تذكاري در اين موضوع ض
ايم الزم است در اينجا خوانندگان را  گفته 133عالوه بر مطالبي كه در مقدمة باب 

خرافيون . آگاه سازيم شوند، خرافيون بدان متشبتث مي از يك فريب ديگر كه غالباً
براي توجيه اختالفات بسياري كه در مورد فرزند حضرت عسكري وجود دارد 

مادر آن حضرت، نبايد در  ف در تاريخ تولّد يا نامگويند به صرف وجود اختال مي
آري، اگر اين . در حالي كه اين قول صحيح نيست !صل وجود وي تشكيك كردا

صل وجودش ترديد نيست و شواهد كافي بر وجود او در اكسي كه در د رسخن در مو
 اختيار هست ولي در يك يا چند مورد از مسائل مربوط به او اختالف نظر هست،

مور مربوط به او اتّفاق نظر وجود اما در مورد كسي كه در هيچ يك از ارفتني است پذي
اي اتّفاق  لهادر مورد فرزند حضرت عسكري در هيچ مس. ندارد، اين سخن، باطل است

 اش را انكار كرده، ه مادر حضرت عسكري وجود نوادهكصرف نظر از اين. نظر نيست
ماه والدت وي ذي القعده، شعبان و رمضان  و 258تا  252تاريخ والدت او از سال 

ساله يا پنج ساله يا  2 سن وي را به هنگام وفات حضرت عسكري،! ذكر شده است
اند هشت ماه پس از وفات آن حضرت، متولّد  برخي گفتهاند و  هشت ساله ادعا كرده

خمط  مليكه، ريحانه، نرجس، سوسن، ،نام مادرش را مريم بنت زيد !شده است
و !! اند از ران مادرش تولّد يافت در مورد نحوة والدت برخي گفته !اند گفته وصقيل

اسم  !!شود متولّد مي ماند و بعداً اند در شكم مادر تا مدتي نامعلوم مي اي ادعا كرده عده
 اش بوده، عمة حضرت عسكري را كه به قول اينان شاهد والدت فرزند برادرزاده

و در همة مواردي كه به فرزند حضرت  !اند گفته »هخديج«و بعضي  »حكيمه«برخي 
  ! قول واحد وجود ندارد عكسري مربوط است،
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ما نكتة مهم ديگري كه بايد توجه خوانندگان را بدان جلب كنم آن است كه اغلب ا

پولي كه در واقع به . دربارة پول گرفتن از مردم به نام امام است 182باب  احاديث
اين  احاديثبا مطالعة  !ه ادعاي وكالت و نيابت امام را داشتندكرسيد  دست كساني مي
رسد گويا مشغلة فكري امام، مسألة سهم امام بوده و پي در پي نامه  باب به نظر مي

اگر اضافه  28و  23كرده و جالبتر اينكه بنا به حديث  نوشته و سهم امام را طلب مي مي
   )فتأمل!! (فرستاد فه را پس نميرسيد، اضا بر سهم امام به ناحية مقدسه مي

   باب مولد الصاحب - ۱۸۲

هيچ يك را  ،24و  9خبر آورده كه آقاي بهبودي جز حديث  31كليني در اين باب 
را مجهول همطراز  9را ضعيف و حديث  1مجلسي حديث . صحيح ندانسته است

و  25و  24و  20و  8و  4 احاديثرا حسن همطراز صحيح و  15صحيح و حديث 
  . را صحيح و بقيه را مجهول شمرده است 31و  29و  26

. است كه در اينجا تكرار شده است 133همان حديث پنجم باب  -1حديث  *
 بوده ولي ما در تاريخ، »زبير بن العوام«والد ااز » زبيري«گويد گويا  مجلسي مي

باب، سال كليني در مقدمة همين  !دانيم كه او كيست ماجراي قتلش را نيافتيم و نمي
گويد تولّد امام در سال  ذكر كرده ولي اين روايت مي 255تولّد امام دوازدهم را سال 

   !بوده است 256

است كه كليني در اينجا آورده  133متن كامل حديث ششم باب  - 2حديث  *
علي العجلي گويد امام دو ساله و ضوء بن  در اين حديث مرد ايراني مي. است
گويند امام بيست و يك ساله  ه ساله و ابو عبداهللا و ابو علي ميگويد امام چهارد مي

   !است
بدانيم اين اقوال كه در سال  256يا  255به قول مجلسي اگر سال تولد امام را سال 

 24زيرا در آن زمان امام بايد . بيان شده، با تاريخ والدت امام موافق نخواهد بود 279
  . ساله باشد 23يا 
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ادعا كرده مرد هندي » محمد بن محمد العامري«به نام  مهملي -3حديث  *
كه مدعي است تورات و انجيل و زبور و صحف  »غانم أبو سعيد«مجهولي به نام 

سؤال كرده،  كرده، به بلخ رفته و در آنجا دربارة رسول خدا را مطالعه مي ابراهيم
سيده وصي و جانشين او پر. رحلت كرده است اند پيامبر اند و گفته جوابش را داده

گوييد آن پيامبري كه من اوصافش را  اين كه مي :وي گفته. ابوبكر :گفتند كيست؟
نيست زيرا  ام، ام و در طلبش از هندوستان بيرون آمده در كتب آسماني پيشين خوانده

برادر ديني و پسر عموي وي و  مورد نظر من كسي است كه جانشين او، پيامبر
بسيار عجيب است كه اين همه نشاني  !جلّ الخالق( !ادگان اوستدامادش و پدر نو

بايد از  !!در قرآن نيامده ولي در كتب پيشينيان آمده است دربارة جانشين پيغمبر اسالم،
بهتر نبود به جاي اينكه خداي متعال، اين همه اطّالعات دربارة  :جاعل حديث پرسيد

آورد كه  در قرآن ميآمده است، ... زبور و جانشين پيامبر را كه به قول تو در تورات و 
رفته و با امام زمان  سپس او به بغداد !)نشويد؟ احاديثاينگونه امثال تو ناچار به جعل 

هندي با او سخن گفته و از احوال چهل تن از رفقايش مالقات كرده و امام به زبان 
رسي و با صهيب، با سلمان، فا اكرم در حالي كه پيامبر  !!يك به يك پرسيده است

  . گفت رومي سخن نمي
و در اولين  255، سال تولّد امام را 182جالب است كه كليني در مقدمة باب 

بدون  – 264آورده ولي در اين حديث مرد هندي در سال  256حديث باب، سال 
در حالي كه امام !! با امام مالقات كرده است –آنكه بگويد فردي كه ديدم كودك بود 

غيبت صغري با كسي مالقات حضوري نداشت و نواب وي واسطة ميان امام  در زمان
  . اند و مردم بوده

حديث ( كه روايت شيردادن ابوطالب به پيامبر» سعد بن عبداهللا« -4حديث  *
كه » ابو صدام«و » حسن بن نضر«را نقل كرده از قول مجهولي به نام ) 168باب  27

كه در امر  »حسن«گويد  گرفتند، مي ميز مردم پول ادعاي وكالت ائمه را داشته و ا
امامت پس از حضرت عسكري در حيرت بود به سامرّاء رفتند تا دربارة امام پس از 
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اي  :اند و از پشت پرده كسي به او گفته اي برده آن حضرت خبري بگيرد، او را به خانه
لوم نكرده حسن كسي را نديده و مع. خدا را حمد كن و شك مكن »حسن بن نضر«

پرسيم چرا امام با وكيل خود  مي !كه منادي كه بوده و نسب و حسب او چه بوده است
له حسن يرند بدين وساي  شايد عده نكرده و از پشت پرده سخن گفته است؟مالقات 

جالب است كه يادآوري كنيم مجلسي چنين حديثي را  !اند بن نضر را فريب داده
  ! صحيح شمرده است

آيا فرداي قيامت با اين  اين هم شد حجت؟د اين هم شد حديث؟ نگارنده گوي
افراد متحير كم عقل  اخبارتوان جواب خدا را داد؟ آيا كليني با  اعتبار مي بي اخبار
  خواهد ديگران را هدايت كند؟  مي

محمد ابن ابراهيم «مدعي است كه  »محمد بن حمويه«مهملي به نام  -5حديث  *
زحمت و پر  شغل بي گرفته و او نيز بعداً از مردم به نام امام پول ميكه پدرش  »مهزيار

گويد مدتي به عراق رفتم و  مي! درآمد پدر را پيشة خود ساخت و ادعاي وكالت كرد
اي به دستم رسيد و پولهايي كه همراه داشتم طلبيد  اي اجاره كردم، نامه باالي شطّ خانه

كرد و بدين ترتيب من جانشين پدرم امام، منصوب اي ديگر مرا به عنوان وكيل  و نامه
وي بنا به گفتة خودش نه كسي را ديده و نه حجتي ! !شدم كه او نيز وكيل امام بود

 :گفت شاهدت كيست؟ :از روباه پرسيدند!! نقل كرده و نه شاهدي معرّفي كرده است
  ! دمم

اموال مردم ساده لوح را تحت عنوان وكالت امام، اند كه  از اينگونه افراد بسيار بوده
   :به راستي اگر مسلمين به آية مباركة! خوردند مي

  
 Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ íΟù= Ïæ   )۳۶/  سراءاال(  
  .»از آنچه بدان علم نداري، پيروي مكن«

  . شدند امروز وضع و حالشان بسيار بهتر از اين بود كه هست ملتزم مي
   !آورده است )355، ص 2ج (» االرشاد«را در شيخ مفيد اين حديث  :تذكر
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دانيم  گويد أبو عبداهللا النّسائي كه نمي مي. تر است از همه ناقص - 6حديث  *
در  –كه او نيز مجهول است  –. كيست و چه كاره بوده، اموالي را به مرزباني رسانده

كن، آن را شكستم آن را به من باز گردانيدند و گفتند آن را بش. ميان اموال النگويي بود
  ! كردم و طالي خالص را فرستادم، قبول كردندو ناخالص آن را جدا 

بايد از كليني پرسيد نسائي و مرزباني كيستند؟ النگو مال كدام زن مسكين ساده 
ه عنوان آن را براي كساني فرستاده كه آنها را كامالً چلوحي بوده و چرا و به 

توز  خدا كند دشمنان كينه! اي؟ ه را چرا آوردهاين خبر بي سر و تشناخته است؟  نمي
  . اسالم مطّلع نشوند كه كتب مذهبي ما چنين موهوماتي دارد

  ! آورده است )356، ص 2ج (» االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
گفته كساني كه » فضل الخزاز المدائني«فردي مهمل و مجهول به نام  -7حديث  *

ماهانه بر » في السابق كما«گفتند وي فرزند داشته  ي ميعسكر تپس از وفات حضر
گفتند وي فرزند نداشته مبلغي كه هر ماه به ايشان  رسيد و كساني كه مي ايشان پول مي

گفتند حضرت عسكري فرزند  اي مي پس معلوم شد چرا عده !رسيد، قطع شد مي
  ! داشته است

كه حالش » بن محمد علي«زيرا . تر است از حديث قبلي مهمل - 8حديث  *
مال . مالي را رسانيده گويد مردي كه نه نامش معلوم است نه حالش، است مينامعلوم 

او  !به او بازگردانده شد و گفتند چهارصد درهم مال پسران عمويت را خارج كن
ناشناس  داز كجا بدانيم كه مر! چنين كرد و بقية مال را فرستاد، مالش را پذيرفتند

پرسيم  اگر منظور اين است كه گويندة چنين سخني امام بوده، مي است؟دروغ نگفته 
  شود؟  مگر به امام وحي مي

  . آورده است) 356، ص 2ج ( »االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكر
گويد  خذ وجوهات بوده، مياكه گويا از وكالي » قاسم بن عالء« -9حديث  *

اي نوشتم و درخواست  هر يك از آنها نامهبارها صاحب فرزند شدم و من براي بقاي 
. تا اين كه پسرم حسن متولّد شد. همة فرزندانم مردند. آمد جوابي نميما اكردم  دعا مي
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ماند و فرزندم  اين بار جواب آمد كه او زنده مي. اي نوشتم و التماس دعا كردم نامه

قصود او ان است كه به اگر م. معلوم نكرده به كجا نامه نوشته است »قاسم«. زنده ماند
مانند كه  دانسته كه فرزندانش باقي نمي پرسيم مگر امام غيب مي امام نامه نوشته مي

  جواب نداده ولي دربارة حسن، جواب داده است؟ 
وكالء ! اند كه احترام امامزاده با متولّي است البتّه امام غيبگو نيست اما بيهوده نگفته

  ! ه ادعا كنند تا مردم با رغبت بيشتري پول بدهندو معجزبايد براي امام غيبگويي 
  . آورده است )356، ص 2ج (» االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر

كاره چه  و معلوم نيستاست كه مجهول » ابو عبداهللا بن صالح« -10حديث  *
 و اجازة خروج 1گويد سالي از سالها به بغداد رفتم داشته است ميبوده و چه مذهبي 

دو روز كه در شهر ماندم و قافلة  و پس از بيست. ذن داده نشدااز شهر خواستم اما 
مأيوس از رسيدن به قافله، از شهر . مسافران به نهروان رفت، من اجازة خروج داده شد

  . خارج شدم و به قافله رسيدم
ذن خروج گرفته و حتّي نگفته در مدت امعلوم نيست اين مرد ناشناس از كه 

قافله اتفاق افتاده است،  اهلو دو روز كه همراه قافله نبوده، حادثة سوئي براي  بيست
خواهد چه  هاي بي سر و ته مي به راستي كليني با ذكر اين قصه. چه منظوري داشته
  . چيزي را اثبات كند

از قول مهمل و  2كه مهمل و مجهول است» نضر بن صباح« -11حديث  *
گاهم برآمد، به  دملي در نشيمن :گويد مي »سف الشاشيمحمد بن يو«مجهولي به نام 

. اي نوشتم و التماس دعا كردم نامه. شناسيم اطباء نشان دادم گفتند دوايي براي آن نمي
. جواب آمد كه خدايت لباس عافيت بپوشاند و تو را در دنيا و آخرت با ما قرار دهد

  . يك هفته نگذشت كه دمل بهبود يافت

                                                           
خرجت « گفت در حالي كه بايد مي! »خرجت ببغداد« :جمله عربي حديث صحيح نيست زيرا گفته -1

 . به همين سبب شيخ مفيد حديث فوق را به صورت دوم آورده است» الي بغداد
 . باشد به قول نجاشي از غاله است» نصر«اگر  -2
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 هد بگويد امام با اعجاز مرض را شفا داده بايد مرضش فوراًخوا اگر راوي مي
زيرا دمل و  شود تأثير اعجاز بوده است نه پس از يك هفته، شد تا معلوم  خوب مي

ضعاف نه حقّي اثبات  اخباربا اين . يابد كورك چون سر وا كند به تدريج بهبود مي
  . شود شود و نه باطلي رد مي مي

  . آورده است) 357، ص 2ج ( »االرشاد«يث را در شيخ مفيد اين حد :تذكر
در گويد  مي» علي بن الحسين اليماني«مهمل و مجهولي به نام  -12حديث  *

ايشان همسفر شوم لذا يمن مهياي حركت شد، خواستم با  اهلبغداد بودم كه قافلة 
با ذن خروج خواستم جواب آمد كه در كوفه بمان كه در همراهي ااي نوشتم و  نامه

چرا امام به . (قافله تاخت و آنها را غارت كرد اهلقبيلة حنظله بر . آنان خيري نيست
مگر امام خيرخواه و دلسوز مسلمين . قافله خبر نداد كه دچار راهزنان نشوند اهل
اجازه صادر . ذن خواستمابار ديگر نامه نوشتم و براي مسافرت از طريق دريا  ؟)نبود
. اند به سامراء رفتم ايي هند، مسافران دريا را غارت كردهمعلوم شد دزدان دري !نشد

حسين بن «خواندم كسي به دنبالم آمد و مرا به منزل  هنگامي كه در مسجد نماز مي
سه روز مهمان . برد و با او سرّي و به نجوي سخن گفت كه ندانستم چه گفت» احمد

داده شد و من شبي از داخل  اجازه. آنجا بودم و اجازه خواستم تا درون خانه را ببينم
  . خانه ديدار كردم

فهميده  چگونه مي خواسته، ذن مياخواسته؟ اگر از امام  ذن ميامعلوم نيست از كه 
  گويند؟  اجازه يا عدم اجازه، از جانب امام است و مدعيان وكالت دروغ نمي

  اند؟  هحسين بن احمد كه بوده و چرا با خادم نجوي كرده و به هم چه گفت :ثانياً
پس چرا  خواهد از شهر خارج شود بايد از امام اجازه بگيرد؟ مگر هر كه مي :ثالثاً

  . گرفتند ذن نميااز آنها .... و  و يا حضرت باقر مردم در زمان حضرت علي
اين ادعا كه امام از آيندة مردم مطّلع بوده خالف قرآن است كه به رسول  :رابعاً

   :خود فرموده
 ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “Í‘÷Šr& $ tΒ ã≅ yèøãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/  )۹/  حقافاال(  
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  .»دانم با من و با شما چه خواهند كرد  ام و نمي بگو من نو در آمد رسوالن نبوده «
   :و فرموده
 $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî   )۳۴/  لقمانال(  
  .»ند كه فردا چه خودهد كرددا هيچ كس نمي «

در ماجراي رجيع و بئر معونه كه در سال چهارم هجري رخ داد  اكرم پيامبر 
اين دو واقعه . شوند دانست كه آنها همگي كشته مي اي را براي تبليغ فرستاد و نمي عده

  . آن حضرت را بسيار محزون ساخت
كنند،  خوندها از آن ياد ميبا آن آب و تابي كه آ» كافي«كنند كتاب  م گمان ميدمر

دهد كه چنين مهمالتي در آن  كتابي است علمي و معقول و موافق قرآن و احتمال نمي
  ! باشد

  ! آورده است) 358، ص 2ج (» االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكّر
مهملي است نظير حديث دوازدهم كه آن را مهمل و مجهولي به  -13حديث  *

محمد بن «گويد  مجلسي مي. نقل كرده است» بن زيد اليمانينام حسن بن الفضل 
حيف . كه در حديث آمده نامش در شمار وكالء و سفراي امام ذكر نشده است »احمد

  . اعتبار شود هاي بي از عمر كه صرف اين قصه
آورده و جملة ) به بعد 359، ص 2ج (شيخ مفيد اين حديث را در االرشاد  :تذكر

اي كه از كافي داشته، فاقد اين جمله  شايد نسخه. ذف كرده استرا ح» طوس وردت«
  . بوده است

كه » حسن بن عبدالحميد«از قول مهمل و مجهولي است به نام  -14حديث  *
كه ادعاي وكالت و نيابت امام غائب را داشته و » حاجز بن يزيد«مر وكالت اگفته در 

شك داشته، چرا قبل از حصول  اگر(مال جمع كردم . مجهول الحال است، شك كردم
اي به من رسيد كه دربارة ما و  نامه. و به سامرّا رفتم) يقين از مردم پول گرفته است؟

همچنين دربارة كسي كه به أمر ما قائم مقام ماست شكّي نيست، آنچه با خود داري به 
  ! بده» حاجز بن يزيد
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در كار شخص  توجه كنيد كه در اين به اصطالح حديث، مجهولي گفته من
اي فرستاده  مجهولي شك كردم لذا به سامرا رفتم و شخصي كه او را نديدم برايم نامه

او نيز بنا ! اي به همان شخص مورد شك بده و شك مكن كه اموالي كه از مردم گرفته
اي بخواهد، اموال را تحويل داده  آنكه از گيرندة اموال دليل و بينه خودش بيبه ادعاي 

  ! است
زنيد  آيا علوم أئمه كه اين همه از آن دم مي اين هم شد حديث و مدرك ديني؟

آوري  مشغول جمعبه اسم امام  »حسن«واضح است هنگامي كه  !همين چيزهاست؟
اء رسيده با فرستادن امرّسبه  ناند و چو اي رند با خبر شده بوده، عدهپول از مردم 

پس از خوردن  –خود » حسن«البتّه اگر . دان آورده  اي، پول را از چنگش بيرون نامه
  ! داستان دادن پول به نمايندة امام ناديده را جعل نكرده باشد –پولها 

خوانندة گرامي، اندكي در اين مسأله تأمل كن كه آيا حجت إلهي كه وجودش 
پايه است كه غيب شود و با  براي هدايت و ارشاد مردم است تا بدانجا سست و بي

نوع تعليم و ارشادي از او ديده دن، از مردم تقاضاي پول كند و ديگر هيچ نامه فرستا
  !! آيا اين هم شد دين؟ نشود؟

اي به حجت غائب نكرده بلكه فرموده  در حالي كه قرآن كريم نه تنها هيچ اشاره
سر و  هاي بي اميدوارم كه مردم اينگونه قصه. )165/  نساء(پس از انبياء حجتي نيست 

  . آمين يا رب العالمين. ه حساب قرآن كريم و اسالم نگذارندته را ب
  ! آورده است) 361، ص 2ج (» االرشاد«شيخ مفيد حديث فوق را در  :تذكر

كه وضعش كامالً معلوم نيست و مورد اختالف  »محمد بن صالح« -15حديث  *
ما اينكه آن كرده، ا است و از كساني بوده كه مانند پدرش به نام امام وجوهات جمع مي

زيرا امامي كه غائب شد ديگر احتياج به اموال . كرده باز معلوم نيست اموال را چه مي
ما كه دليلي نداريم كه امام ناديده اموال مأخوذه را صرف ساختن پل يا . (مردم ندارد

ابن «به هر حال  )خرج كرده باشد.... جاده يا مدرسه يا در راه مبارزه با خرافات و 
هايي از مردم داشت كه  پدرم سفته. گويد پدرم مرد و كار او به من رسيد مي »صالح
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جواب آمد . اي نوشتم و كسب تكليف كردم نامه. از مردم گرفته بود *بابت مال غريم
مردم نيز دين خود را ادا كردند جز . چنين كردم. ها را از مردم مطالبه كن كه وجه سفته

چهارصد دينار بر عهدة او بود و براي پرداختش اي به مبلغ  مردي كه پرداخت سفته
من از كار او به پدرش شكايت . كرد پسرش نيز به من توهين مي. كرد امروز و فردا مي

پدرش از او دفاع كرد من نيز ريشش را گرفتم و او را به وسط منزل كشاندم . كردم
خواند و سي فرزندش بيرون جست و مردم بغداد را به فريادر !!)؟(ولگد بسيار زدم

، من نيز سوار اسب شدم و مردم پيرامونم گرد آمدند. گفت قمي رافضي پدرم را كشت
من . كنيد از ظالم طرفداري مي گفتم آفرين بر شما بغداديان كه عليه غريبي مظلوم،

را ندهد مرا قمي رافضي  مردي سنّي و از همدانم و اين شخص براي اينكه حقّم
. مردم را آرام كردم. خواستند وارد دكّانش شوند شدند و مي مردم مخالف او. خواند مي

  . صاحب سفته متعهد شد كه مال مرا تمام شد
خوانندة محترم بنگر كه چگونه به عنوان وكيل و نائب امام به سادگي دروغ 

به عنوان علوم و ها را  كليني اين قصه !گرفتند گفتند و به زور از مردم پول مي مي
  !! جمع كرده است –دانند  كه آن را بهترين كتاب حديثي مي - »كافي«ر معارف أئمه د

  ! آورده است) 362ص  2ج ( »اإلرشاد«شيخ مفيد قصة فوق را در  :تذكّر
كه غالم يكي از درباريان بني عباس موسوم به » بدر«فردي مجهول الحال به نام 

طّالع از مافي الضّمير مردم اي نقل كرده كه داللت بر ا بوده، معجزه» احمد بن الحسن«
در اين روايت نيز طبق معمول . ايم ادعايي مخالف قرآن است دارد و چنانكه بارها گفته

  ! امام ناديده، پول تقاضا كرده است
اند به صورت غير مستقيم از  از فردي مجهول نقل شده و خواسته -17حديث  *

كتاب  630و  332ص . ك. ر(» ديمحمد بن أبي عبداهللا عون األس«فرد ضعيفي به نام 
   !تعريف كنند) حاضر

                                                           
 . سهم امام است» غريم«به قول ممقاني مقصود از  - *
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) 364و  363، ص 2ج ( »االرشاد«اعتبار را در  شيخ مفيد اين روايت بي :تذكّر
  ! آورده است

  . گويد امام تقاضاي پول كرده است حديثي است مجهول كه مي -18حديث  *
  ! ستآورده ا) 364، ص 2ج ( »االرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :تذكر

كه مجهول و » حسن بن عيسي العريضي«حديثي است از قول  -19حديث  *
  . اعتبار است بي

   !مال تقاضا كرده است طبق معمول امام ناديده، - 26و  22و  20حديث  *
  » حسن بن خفيف«از قول مجهولي است به نام  -21 حديث *
اين باب عمدة توجه  اخبارچنانكه قبالً نيز اشاره كرديم بنا به  - 28و  23حديث  *

گرفته اما اگر  امام غائب، فرستادن نامه و مطالبة سهم امام بود كه با جديت از مردم مي
، چهار 23بنابه حديث !! كرد شد مقدار اضافه را مسترد نمي مال بيشتري فرستاده مي

و او بيست درهم از مال خود بر صد و هشتاد درهم از سهم امام نزد كسي جمع شد 
با اينكه به وي گفته شد بيست درهم آن . فزود و پانصد درهم براي ناحيه فرستادآن ا

گويد ناحيه  نيز مي 28حديث ! اما به او مسترد نشد سهم امام نيست و از آن توست،
كه بهايش هايي را  خواست به همين سبب، بابت طلب خود دكّان پانصد دينار مي

ه سي دينار ما به التفاوت طلب خود و پانصد و سي دينار بود، گرفت بدون آن ك
  !! ها را بپردازد قيمت مغازه

 )367و  366و  365ص  2ج ( »االرشاد«شيخ مفيد دو حديث فوق را ذر  :تذكّر
  ! آورده است

گويد پس از  مي 1شناسيم كه او را مي» حسين بن محمد األشعري« -24حديث  *
نامه آمد كه به كارشان ادامه دهند وفات حضرت عسكري، براي دو تن از نمايندگانش 

   !پس از مدتي خبر مرگ نمايندة سوم به ما رسيد. اي نيامد و براي نفر سوم نامه

                                                           
 . 406و  134براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر صفحه  -1
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راوي آن ! است» المعني في بطن الشّاعر«از مصاديق بارز  -29و  25حديث  *
نيز  29حديث . همين باب از اوستاست كه حديث پانزدهم » محمد بن صالح«همان 
  . آن نيست بهتر از
علي بن زياد «گويد مهملي به نام  مي» عيسي بن نصر«مهملي به نام  -27حديث  *

يمريامام جواب فرستاد كه تو در سال . از امام غائب كفني درخواست كرد» الص
   :اين ادعا مخالف قرآن است كه فرموده! ميري و او همان سال مرد هشتاد مي
 $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$ ¨Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî   )۳۴/  اللقمان(  
  .»داند كه فردا چه خواهد كرد هيچ كس نمي«

  . ايم مراجعه شود همين باب گفته 12به آنچه دربارة حديث 
  ! آورده است )366، ص 2ج (» اإلرشاد«شيخ مفيد اين حديث را در  :رتذكّ
دربار به احتمال قوي مدعيان وكالت و نيابت جاسوساني در  - 31و  30حديث  *
لذا اين دو . اند كرده اند كه آنها را قبل از سايرين از تصميمات دربار مطّلع مي داشته

دستور آمد كه مدتي از مردم پول نگيريد و از زيارت قبور  گويند از ناحيه، حديث مي
  . تا شناخته و دستگير نشويد قريش و حائر خودداري كنيد،

هاي فوق را به عنوان دليل  ي ما قصهچنانكه مالحظه شد در مهمترين كتاب حديث
اند در حالي كه چندان مربوط به امامت و زعامت  هت كردبوجود و امامت امام غائب ث

جز پول گرفتن از مردم كاري  –و در واقع مدعيان وكالت او  –امام . نيست
دين و حقائق احكام شريعت كه در ارشاد اند و كمتر سخني در باب معارف  كرده نمي
موجود در اين باب چنانكه ديديم از افراد  اخبار. د به كار آيد، از او نقل شده استعبا

عالوه بر اين، با اينكه شيعه مدعي نواب . مجهول الحال نقل شده كه فاقد اعتبار است
گرچه دليل !! باشند مدعي وكالت و نيابت مياربعه است ولي در اين باب افراد زيادي 

و صداقت همان چهار نفر نيز در دست نيست جز چند محكمي حتّي بر وثاقت 
  ) فتأمل جدا! (اند روايت كه ناقلين آنها معيوب و ناموثوق
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ناگفته نماند رواياتي كه مالحظه شد، تمام سرماية كليني بود كه اقدم محدثين شيعه 
اما ! گرد آورده است 182و  133شود و هر چه به دستش رسيده در باب  محسوب مي

در  –كه حدود پنجاه و دو سال پس از وي وفات يافت  –هايي كه شيخ صدوق  قصه
ذكر » الغيبه«در كتاب  –زيست  كه در قرن پنجم مي –و يا شيخ طوسي » كمال الدين«

  ! اند هاي مذكور را پس از كليني جعل كرده شود قصه معلوم مي. اند، نياورده است كرده

   لنص علیهمباب ما جاء فی االثنی عشر و ا - ۱۸۳

. در اين باب بيست خبر آمده كه آقاي بهبودي هيچ يك را صحيح ندانسته است
را  15را مورد اختالف و حديث  4و حديث  (!!)را صحيح  2و  1مجلسي حديث 

سند دوم آن را مجهول و  را مرسل و 8حسن همطراز صحيح و سند اول حديث 
را مجهول و بقيه را ضعيف  20و  14و  10و  7و  6 احاديثرا مرفوع و  18حديث 

  . شمرده است
بدان كه كليني در اين باب قصد داشته كه اثبات كند امامت دوازده امام از صدر 

سيزده  صرف نظر از اينكه از برخي روايات او،. اسالم معلوم و مشخّص بوده است
  !! آيد امام به دست مي

يم كه چون نص معتبر اين باب الزم است يادآوري كن احاديثقبل از بررسي 
شرعي بر امامت أئمه إثني عشر وجود نداشت و پس از وفات هر يك از ايشان در 

شد لذا شيعيان با  ميان پيروانشان اختالف نظر بروز كرده و انشعابات فراوان واقع مي
اين مشكل بزرگ مواجه بودند كه چرا قرآن كريم به موضوعي تا اين اندازه مهم و 

 منوط به اطالع از آن است، امت تي از اصول دين است و هداياساسي كه اصل
تن توسط قرآن مانند ساير اصول دين به صورتي اي نكرده است و اين دوازده  اشاره

  ! اند؟ كه بر مردم اتمام حجت شود، معرّفي نشده
اند  اند و از آن جمله گفته هايي تراشيده متكلّمين شيعه براي فريب عوام بهانه

و نشان ائمه نيز در قرآن نماز صبح نيامده، نام كه در كتاب خدا عدد ركعات همچنان
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اند كه بطالنش واضح  در حالي كه آنها به قياس مع الفارق متشبث شده !نيامده است
فروع دين، ولي مسألة امامت از اصول دين از بلكه خود نماز از منعدد ركعات . است

تظار نرود قطعاً بيان واضح اصول دين انتظار است و اگر از قرآن كريم بيان فروع ان
   1.رود مي

 گروهي ديگر براي رفع اين نقيصه و اشكال بزرگ و به منظور جبران كمبود نص
ي پرداختند كه كليني آنها را در كتابش از جمله در احاديثبه جعل  در اين موضوع،

ست كه دربارة لوح ا احاديثاز جملة اين جعليات . آوري كرده است جمع 183باب 
   :داشته باشيمآنها بايد توجه 

داشت ديگر به طرح مسألة  حقيقت مي )لوح احاديث(اين باب  احاديثاگر  :والا
چنانكه  –زيرا در صورت معرّفي و اعالم أئمه از صدر اسالم  نيازي نبود، »بداء«

قبل از  )پسر حضرت صادق(ديگر به هيچ وجه اسماعيل  –اند  لوح ادعا كرده احاديث
  . شدند قبل از حسن، به امامت معرّفي نمي )پسر حضرت هادي(موسي و محمد 

حديث  :ابواب قبلي موافق نيست كه از آن جمله است احاديثبا  اخباراين ثانياً 
ندارد و امام  –و نظاير آن  –كه ابوبصير اطّالعي از حديث لوح جابر  118اول باب 
فرمايد كه  شود و نمي كي پس از ديگري نازل مييفرمايد امامت هر امامي  نيز مي

و . تعيين و اعالم شده است –مثال آن اتوسط لوح جابر و  –در شرع  امامت أئمه قبالً
امام پس از حضرت صادق را  ،كه نوة حضرت سجاد 128حديث پنجم باب 

 128در حديث هفتم باب  !شناخت و امام نيز به حديث لوح جابر اشاره نفرمود نمي
فقط پسرش موسي را معرّفي نمود و به  به نبيرة حضرت علي امام صادق

اي نكرد و فرمود اگر امام زمانت را نشناختي چنين و چنان بگو و  حديث لوح اشاره
خواهند بود و امام ..... هاي فالن و فالن و  گويد پس از من پنج امام ديگر به نام نمي

  . ششم غائب خواهد شد

                                                           
 . 95تا  93ص » شاه راه اتحاد«ه رجوع شود به در اين موضوع مفيد است ك -1
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شود كه منصور بن حازم و فيض بن  نهم باب فوق، مالحظه ميدر حديث ششم و 
همچنين ضرور است كه مراجعه كنيد . مختار و رفقايش خبري از حديث لوح ندارند

  ). 649تا  643ص (ايم  گفته 138به آنچه در بررسي حديث هفتم باب 
) 169ص ( شاهراه اتحادچنانكه در حاشية كتاب  –نيز  129حديث چهاردهم باب 

الّ اشناخت و  ائمة پس از خود را نمي تم داللت دارد كه حضرت كاظمگف
در خواب به من اعالم شده و تا از جانب  فرمود خبر امام حضرت رضا نمي

  ! شود خبر نرسد به كسي از خاندان ما وصيت نمي و حضرت علي پيغمبر
را خوب  حضرت باقر »زراره«كه داللت دارد،  1حديث هفتم باب الكفر

پنداشت كه حضرتش علم بحث و مناظره ندارد و سپس به اشتباه  شناخت و مي نمي
عشر و پدرانشان قبالً  اثني داشت كه أئمة چنانچه اين مسأله حقيقت مي. خود پي برد

دانست كه حضرت  رسيد و او مي مي »زراره«قلّ خبرش به أمثال امعرّفي شده بودند، ال
علم مردم او منصوب و منصوص شارع است و  امتامام  ابو جعفر محمد بن علي

  . احاديثو نظاير اين . زمانة خويش است

امام بعدي را  أئمه، اصحابكند  پس از اينكه تصريح مي »بهبودي«استاد 
 ،2اند كرده اند و به همين سبب از هر امام دربارة جانشينش سؤال مي شناخته نمي
بيت، شيعيان با اينكه در  اهلأئمة  با در گذشت هر امام ازبدين سبب « :نويسد مي

اما در مناي دين وجود داشت اميانشان فقهاي بزرگ و متكلّمين و حفّاظ حديث و 
دانستند به كه اقتداء نموده و امور خود را به  و نميكردند  الف ميامام قائم بعدي اخت

                                                           
 120ص  1و صحيح الكافي ج  385ص ) باب الكفر(، كتاب االيمان و الكفر 2اصول كافي، ج  -1

نيز داللت دارد كه وي با ) 383و  382ص (همچنين حديث سوم باب أصناف النّاس،  – 402حديث 
مسأله سبب شده كه دكّانداران اين . پذيرفت نمي كرد و قول امام را به راحتي امام بحث و مجادله مي

 . توجيهات مختلفي براي اين موضوع ببافند كه صرف ادعاست و متّكي به دليل نيست
أئمه از  اصحاب«فصل ) به بعد 248ص (در اين موضوع رجوع كنيد به كتاب شريف شاه راه اتّحاد  -2

 . »خبر بودند نصوص بي
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غيبت صغري يا كه از زمان اگر اين روايات فراوان دربارة كلّية أئمه ! كه ارجاع دهند
اين اندازه  بود، شود، در اختيار و دسترس آنان مي كمي پيش از آن بر ايمان روايت مي

. 1»شد أئمه پيدا نمي] حضور[هاي مختلفي ميان شيعيان دوران  اختالف و فرقه
و غير آن  ]جابر[از قبيل حديث لوح  ]گانه دوازده[ي كه دربارة منصوصيت أئمة احاديث«
همگي در زمان غيبت و حيراني مردم يا كمي قبل از آن جعل  ]شود مي در كتب ديده[

امامي موجود بود، در شناخت اگر اين نصوص فراوان نزد شيعيان شده است و إالّ 
 ساطين مذهب و بزرگان حديث،اأئمة طاهرين به اين اختالف شديد دچار نشده و 

اين كثرت به تأليف كتبي در  شدند و نيازي نبود كه با سالها دچار حيرت و ترديد نمي
   2.»بشتابند امتاثبات غيبت و زدودن حيرت از قلوب 

را در كتاب اين باب  احاديث :»قلمداران«مخفي نماند كه برادر مجاهد ما جناب 
و فصل أئمه از » نص و ارزيابي آنها احاديثنظري به «فصل (» شاهراه اتحاد«شريف 

مطالعة دو فصل . و بررسي قرار داده است مورد تحقيق) »اين نصوص خبر نداشتند
گيريم  ما راه او را پي مي. مذكور براي اطّالع از اعتبار روايات اين باب ضروري است

   :رسانيم و مطالبي را به اختصار به عرض مي
كه قبالً با  »أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري«منقول است از  -2و  1حديث  *

چنانكه در كتاب . وي روايات ضد و نقيض دارد )626و  96ص (ايم  او آشنا شده
وي امام پس از حضرت  132در حديث دهم باب  گفته شده،» شاهراه اتحاد«

 از طريق امام جواد 183شناخته أما در حديث اول و دوم باب  را نمي هادي
  !! قول خضر را دربارة دوازده امام شنيده است

به ) 80ص . (معرّفي شده است ست كه قبالًا »احمد بن برقي«راوي دوم حديث 
آقاي . مرسل و يا منقول از ضعفاست احاديثكثر روايات او اقول علماي رجال 

آنكه نسخ واقع و  وي حديث را به نحو و جاده و بي« :بهبودي دربارة او نوشته است

                                                           
 . 94ارات علمي و فرهنگي، ص معرفه الحديث، مركز انتش -1
 . 109معرفه الحديث، ص  -2
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تم كه پس از تتبع در مرويات او درياف! كرد درست را از نسخ جعلي تمييز دهد، نقل مي
از  !1كند در بسياري از موارد از نسخ جعلي كه منسوب به ثقات است، حديث نقل مي

كه شيخ  183باب  2و  1حديث [بو هاشم داود الجعفري احديث آن جمله است 
و كليني  )65ص  1ج ( »الرّضا اخبارعيون «و  )90ص  1ج ( »علل الشّرائع«صدوق در 

در پاسخ مسائل  لفاظ اين حديث خصوصاًا. اند آورده )526و  525 1ج (» كافي«در 
اين كه همين حديث به نقل  ]توجه به[با . 2پردازان است شبيه ترّهات قصه.... سه گانه 

ما جواب مسائل با آنچه اآمده .... قمي  ]علي بن ابراهيم[از داود الجعفري در تفسير 
اعتباري حديث  د و بياند تفاوت فاحش دارد و همين دليل فسا صدوق و كليني آورده

از گفتگوي ميان محمد بن يحيي العطّار و استادش محمد بن الحسن الصفّار .... است 
] حديث[ اصحابتوان دريافت  مي..... كه كليني پس از ذكر حديث، نقل كرده است 

اند  موافق و متّفق بوده بر ضعف وي و غير قابل احتجاج و استناد بودن حديثش،
گويد كه  بود، نمي اهلخذ حديث متسار حسن الصّفار كه خود در بو جعفاچنانكه 

   3.»توان به حديثش احتجاج كرد برقي ثقه است و مي
گويد اگر دو امام  كافي كه مي 63متن حديث نيز مخالف است با حديث اول باب 

گويند  كه مي 115مخالف است با روايات باب يكي از آن دو ساكت است و  باشند،
از علوم و شؤون امامت برخوردار  حيات امام قبلي، لحظة در آخرينامام بعدي 

در زمان امامت پدرش ساكت نيست بلكه در  زيرا در اينجا امام حسن. شود مي
قل پنج سال قبل ا يعني حد –هجري است  35كه متوفّاي سال  –زمان حيات سلمان 

                                                           
از ) الخالف اهلباب في صنوف (حديث چهارم . كافي است 169از جمله احاديث او حديث باب  -1

) ع(حديث مذكور مدعي است كه امام باقر يا صادق . را او نقل كرده است) 410ص (جلد دوم كافي 
 !! تراند مدينه هفتاد برابر از آنها خبيث اهلورزند و  فر ميمكّه آشكارا به خدا ك اهل: فرمودند

از اين  –به بعد  363ص » شاه راه اتّحاد«ها رجوع كنيد به  براي اطالع از چند و چون اين جواب -2
هاي مضحك را پذيرفته  سواد بوده زيرا اين جواب خرافيون، بي» خضر«شود كه  حديث معلوم مي

 !است
 . 109 معرفه الحديث، ص -3
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بايست اين  يوانگهي م !، علوي امامت به وي منتقل شده استاز شهادت علي
سفانه امت. به مكّه رفته باشد وائل خالفتش همراه پسرش حضرت مجتبياماجرا در 

  . با يكديگر توجه ندارد احاديثكليني به اختالف 
لوح جابر است كه عالوه بر كليني بسياري از علما  مشهور به حديث - 3حديث  *

اثبات «عاملي در  يخ حرّو ش» الرّضا اخبارعيون «و  »كمال الدين«از جمله صدوق در 
پيش از بررسي متن حديث يكي از روات . اند و سايرين در كتب خويش آورده» الهداه

   :كنيم آن را معرّفي مي
ابو «كه مجهول است، يكي از روات اين حديث » د بن عبداهللامحم«صرف نظر از 

وم مرح. نام دارد كه ضعيف و معيوب است »الخير صالح بن أبي حماد الرّازي
منكر و  اخباررا نامعلوم دانسته كه هم غضائري او را ضعيف شمرده و نجاشي امر او 

همين حديث لوح  بر ضعف او دارد از جملهاو داللت  اخبار. خوب دارد اخبارهم 
و ضعيف و فاسد  *روضة كافي كه از قول فرد خطّابي 303جابر و يا حديث 

كه من و شريكم قاسم و نجم بن حطيم و  نقل كرده »مفضّل بن عمر«اي به نام  العقيده
يكي  !!!»أئمه پروردگارند«داديم كه نظر صالح بن سهل در مدينه مشغول مناظره بوديم 

برويم از او كند برخيزيد  نزديكيم و امام از ما تقيه نمي از ما گفت ما به امام صادق
و عبا در چون نزديك خانة آن حضرت رسيديم ديديم حضرتش بدون كفش . بپرسيم

 اي اي مفضل، نه، نه، :حالي كه موهايش راست ايستاده از خانه بيرون آمد و فرمود
  قاسم، اي نجم 

 ö≅t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çμ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ ⎯ÍνÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ 
  )۲۷-۲۶/  االنبیاء(  

بر او پيشي نگيرند و ايشان به فرمانش  اند كه در گفتار نه، بلكه آنان بندگاني گرامي«
  .»كنند عمل مي

                                                           
خطّابيه پيروان أبو الخطّاب را گويند كه معتقد بودند حضرت صادق خداست و ابو الخطّاب رسول  - *

 !! اوست
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خواسته بگويد امام علم غيب داشته و از گفتگوي ما با يكديگر مطّلع بوده، كه  :والًا
آية مذكور مربوط به أئمه نيست و چنانكه حضرت  :ثانياً. اين ادعا خالف قرآن است

حضرت  الئكه است و قطعاًفرموده از اوصاف م »نهج البالغه« 91در خطبة  امير
  . از اين موضوع به خوبي مطّلع بوده است صادق

چنين كسي . 1ايم آن را نقل كرده روضة كافي است كه قبالً 305نمونة ديگر حديث 
ص (ايم  نقل كرده كه او را نيز معرّفي كرده »بكر بن صالح«حديث لوح را از قول 

يم كه او چه جانوري است در اينجا نيز ولي براي اينكه به خوانندگان يادآور شو )251
گويد امام  مي »سليمان الجعفري«وي از قول . آوريم اي از رواياتش را مي نمونه
وي مردي زيبا بود كه همسر مردي مؤمن . طاووس مسخ شده است :فرمود رضا

زن نيز با نامه ارتباط . ن زن دست يافت و با او زنا كردآبه او نيز . داشت دوستش مي
آن دو را به صورت دو طاووس نر و  –ل عزّوج – خداوند. او حفظ كردد را با خو

پرسيم آيا حيوان  مي !!2شود لذا گوشت و تخم اين پرنده خورده نمي. ماده مسخ فرمود
بدتري نبود كه خدا آنها را بدان صورت مسخ فرمايد؟ چرا خدا آنها را به گراز و گفتار 

نهج  165كه در خطبة  چرا حضرت امير! ود؟و خفاش و نظاير اينها مسخ نفرم
به اين موضوع هيچ  البالغه مطالب زيادي در عجائب خلقت طاووس بيان فرموده،

  ! اي نفرموده است؟ اشاره
نقل كرده كه  »عبدالرّحمان بن سالم«حديث لوح را از قول » بكر«همين آقاي 

حال . اند ضعيف شمردهعلماي رجال از جمله عالّمة حلّي و ممقاني او را مجهول و 
  ! توان چنين حديثي را پايه و سند مذهب قرار داد؟ چگونه مي

                                                           
 . 6شماره  124كتاب حاضر صفحه . ك. ر -1
عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن  -2

. حبه فوقع بها ثم راسلته بعدرجالً جميالً فكابر امرأة رجل مؤمن تكان . الطّاووس مسخ :قال الرّضا
، باب 6فروع كافي، ج . (ي و ذكراً و ال يؤكل لحمه و ال بيضهثطاووسين أن –عزّوجلّ  –ها اهللا  مسخف

 ). 16، حديث 247جامع في الدواب الّتي التؤكل لحمها، ص 
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متن و ترجمة حديث لوح را در كتاب  :»قلمداران«چون محقّق مجاهد مرحوم 
آورده و اشكاالت آن را بيان فرموده است لذا ) به بعد 173ص (» شاهراه اتحاد«

كنيم به كتاب مذكور رجوع  توصيه ميمطالب ايشان را تكرار نكرده و به خوانندگان 
   :كنيم كنند و در اينجا به ذكر برخي از عيوب حديث اكتفا مي

 »الرّضا اخبارعيون «و  »ينكمال الد«در لوح را شيخ صدوق بدان كه حديث  - 1
 حضرت باقر قبل از وفاتش و در حال احتضار، :شود نقل كرده كه چنين آغاز مي

برادر . خود خواند تا عهد امامت را به او واگذاردرا نزد  فرزندش حضرت صادق
نيز در آن مجلس بود و به امام باقر   »زيد بن علي بن الحسين«آن حضرت، جناب 

رفتار   حسين اگر دربارة من مانند امام حسن و امام ]چه خوب بود[ :گفت
ر فرمود، يعني همچنان كه امام حسن، امامت را به برادرش امام حسين واگذا. كردي مي

دانسته كه امام پس   شود كه جناب زيد نمي معلوم مي(تو نيز امام را به من واگذار كن، 
داشت، امام سجاد فرزندش جناب  اگر حديث لوح حقيقت مي! باقر كيست از حضرت
اعتبار، صد و چند سال  بي» عبدالرّحمان بن سالم«چگونه . گذاشت خبر نمي زيد را بي

كه  –  :»زيد«د، جناب ما فرزند حضرت سجاالوح با خبر شد پس از هجرت از مفاد 
حضرت باقر براي  )فتأمل! خبر بوده است؟ از بزرگان مجاهدين و شهداء است، بي

مامت از قبل به امر الهي تعيين گرديده و اقانع كردن جناب زيد در اين موضوع كه امر 
ها نيست بلكه  و فرمانو رسوم به مانند عهود  ]امامت[مانت اقابل تغيير نيست فرمود 

كه بايد به چه كسي  ]تعيين شده[لهي اامامت از اموري است كه از قبل دربارة حجج 
كيد بر سخن خويش و قانع كردن برادرش، جابر را خواند و اسپس براي ت. سپرده شود

. الخ... اي بيان كن  ديده مادرم حضرت زهرافرمود آنچه از لوحي كه در دست 
، جابر چهل سال پيش از »شاهراه اتحاد«يادآور شويم كه به قول مؤلّف  الزم است

   !!بوده، در گذشته بود 118يا  114وفات حضرت باقر كه در سال 

رجا غري فضلی او خاف غري  فمن« :در اين خبر به خدا افتراء بسته كه فرمود - 2
ز فضل من اميد بدارد پس هر كه به ج »عدلی عّذبته عذابا ال أعّذب به أحدا من العاملني
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او را چنان عذاب كنم كه أحدي از جهانيان را نكرده  و يا از غير عدل من بترسد،
   !!»باشم

و صدور آن از حقّ متعال ممكن  1صرف نظر از ايراداتي كه به اين جمله وارد است
قبح عقاب «كنيم كه اين جمله از خداست، در اين صورت از آنجا كه  فرض مي نيست،
لذا بايد اين موضوع را  –مگر بر جاعلين حديث  -بر كسي پوشيده نيست، » بالبيان
متخلّفين، مستحقّ عذاب و عقاب شوند، نه  به عموم اعالم فرمايد تا پس از ابالغ، علناً

  !!اند ه اي كذّاب از آن مطّلع نشد آنكه در نامة خصوصي بگويد كه جز عده
من هيچ پيامبري  »إالّ جعلت له وصّيًا ..... مل أبعث نبّيا « :در اين خبر گفته شده - 3

اين جمله صحيح نيست زيرا  »مگر اينكه برايش وصي قرار دادم..... را مبعوث نكردم 
اند از قبيل حضرت هود و لوط و يونس و يحيي  بسياري از رسوالن خدا وصي نداشته

   -صلوات صلوات اهللا عليهم امجعني  –... و 
وصياي ديگر برتري اوصي تو را بر  »علی األوصياءفّضلت وصّيک «جملة  - 4
باالتر  - اكرم جز نبي  –نبياء انيز با اعتقاد متأخّرين شيعه كه أئمه را از همة » دادم
خواند،  پشت سر امام دوازدهم نماز مي دانند، و حتّي معتقدند حضرت عيسي مي

  . موافق نيست
حسن ات  تو را به دو نواده » تک بشبليک و سبطيک حسن و حسنياكرم« جملة - 5

اي  قبل از آنكه دختر يا نوه زيرا رسول خدا. صحيح نيست !!»و حسين گرامي داشتم
لهي با نبوت اكرام شده بود و فرزندان و بستگانش به اداشته باشد به فضل و كرم 

اند و  واسطة او از نعمت عظماي هدايت برخوردار شده و بندة گرامي خدا گرديده
س به سبب فرزندش به كرامت نبوت نرسيده است زيرا در اين صورت ولد از هيچ ك

  . والد به نبوت سزاوارتر خواهد بود

                                                           
 . به بعد ببينيد 182ص » شاه راه اتّحاد«اين اشكاالت را در  -1
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امام  »خازن وحيی جعلت حسيناً « :گويد از عالئم كذب اين خبر آن است كه مي - 6
من « :گويد مي و در مورد امام رضا !!»دار وحي خويش قرار دادم زانهخحسين را 
و در !! »گذارم او كسي است كه بارهاي نبوت را بر دوش او مي »عباء النبوه أضع عليه أ

  !! »مين وحي من استااو  » أمينی علی وحيی« :گويد مورد امام هادي مي
. مراجعه كند گفته شد، 69باب  احاديثخواهيم به آنچه در بررسي  از خواننده مي

نبوت بر دوش هر كه قرار گيرد او نبي بارهاي  :والًاشويم كه  در اينجا فقط ياد آور مي
 اكرمخواهد بود و ال غير و پس از نبي   بر عهدة هيچ كس قرار ندارد و ديگر به

لهي در ميان مردم بوده است امين وحي ارسد و فقط آن حضرت  هيچ كس وحي نمي
چنانكه  ،داري وحي و بر دوش داشتن بار نبوت باشد و هر كه مدعي وحي و خزانه

  . از اسالم خارج است) 354ص . ك. ر(تيم گف
   :خدا به رسول خود فرموده :ثانياً
 ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟä3s9 “Ï‰ΖÏã ß⎦É⎩!#t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$#    )۵۰/  االنعام(  
غيب  ]بگو[نزد من است و گويم كه خزائن خداوند  بگو به شما نمي) اي پيامبر(«

  .»دانم نمي
   :و فرموده
 βÎ)uρ ⎯ÏiΒ >™ó©x« ωÎ) $ tΡy‰Ψ Ïã …çμ ãΨÍ← !#t“ yz $ tΒ uρ ÿ…ã& è!Íi”t∴çΡ ω Î) 9‘ y‰s)Î/ 5Θθ è= ÷è̈Β   

  )۲۱/  احلجر(  
هايش نزد ماست و آن را جز به  نيست جز آنكه خزائن و گنجينهيز چو هيچ  «

  .»فرستيم فرو نمياي معلوم  اندازه
پس (نيست  پيامبر نزدشود قرآن تصريح فرموده كه خزائن  چنانكه مالحظه مي
  . بلكه نزد خداست )حضرتش خازن نيست

فال ا !د؟اش خازن خواهد بو چنانچه پيامبر خازن نباشد چگونه خليفه )فتأمل(
  تعقلون؟
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نيز  - !ادعا دارندكه كليني و نظايرش، ارادت به آن حضرت را  حضرت امير
و اعلم « :فرموده نسته و در وصيت خود به امام حسنخزائن را در دست خدا دا

و بدان كسي كه  »أّن اّلذی بيده خزائن الّساموات و االرض قد أذن لک فی الّدعاء
 ]به درگاهش[ذن دعا او زمين به دست اوست تو را رخصت و ها  هاي آسمان خزانه

  ). 31نهج البالغه، نامة (» داده است
  !! خدا دانسته استامام را خازن وحي و علم  خبر از اسالم و قرآن، اما جاعل بي

 كلمة تامة »عنده  ةجعلت كلمتی الّتاّمه معه و حّجتی البالغ« :گويد در اين خبر مي - 7
در حالي كه اگر مقصود از . »خود را با او و حجت رساي خود را نزد او قرار دادم

كلمة تامه و حجت بالغه، قرآن باشد كه نزد همة مسلمين بوده و انحصاري نيست و 
ت ديگري است كه خداي مهربان بايد آن را به مردم عرضه فرمايد و چيزي اگر حج

گرچه جاعل روايت  شود؟ را كه عرضه نكرده چگونه براي مردم اتمام حجت مي
كرده كه خداوند در قرآن هر حجتي پس از انبياء را نفي  اهلدانسته و يا تج نمي

   )165/ النساء . (فرموده است

ثواب و ) امام حسين (به سبب عترت او » ثيب و اعاقببعرتته أ« :گويد مي - 8
ثواب و اين سخن باطل و ضد كتاب خداست زيرا قرآن فرموده  !!»دهم عقاب مي

   :فرمايد قرآن مي. عقاب به ايمان و عمل صالح است
 3“t“ ôfçG Ï9uρ ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡Ÿ2   )۲۲/  اجلاثیه(  
  .»داده شود] يا كيفر[اداش تا هر كه بدانچه كسب كرده است، پ «

. در قرآن نيامده است »عترت«خدا نفرموده ثواب و عقاب به عترت است و لفظ 
عالوه بر . الزم بود كه قرآن بيان فرمايد ،بود اگر ثواب و عقاب به عترت مربوط مي

  اين، ثواب و عقاب خود عترت به چيست؟ 
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. »فرزندش شبيه جد اوست » ابنه شبه جّده« :گفته است در وصف امام باقر - 9
 »ابنه شبهک«گفت  است بايد مي در حالي كه چون نامه خطاب به خود پيامبر

   1.برخالف عادت و بر خالف بالغت است »جده«و كلمة  »فرزندش شبيه توست
» يدفن فی املدينه اّلتی بناها العبد الّصالح« :گويد مي دربارة مدفن امام رضا -10

مشهور است ! »شود است دفن ميآن را بنا كرده  )ذو القرنين(ح در شهري كه بندة صال
شهر  اين در دانند كه امام رضا اما همه مي. كه شهر هرات را ذو القرنين بنا نهاد

به خاك سپرده شد كه در چهار فرسخي  »حميد ابو قحطبه«دفن نشد بلكه در خانة 
  ! طوس قرار داشت و اين شهر فرسنگها با هرات فاصله دارد

مين وحي و اگويد خدا از  دليل ديگر بر كذب اين خبر آن است كه مي -11
  !! بيان كرده است؟ »م ح م د«رسولش تقيه كرده و نام امام دوازدهم را به رمز 

خورد و  قسم مي در محضر حضرات صادقين  مكرّراً »جابر«اين خبر  در -12
يد داشت كه مكرّر سوگند آيا مگر امام در سخن او ترد. گيرد خدا را شاهد مي

   !سبب قسم خوردن است هاي دروغگويي بي اند كه از نشانه چه خوب گفتهخورد؟  مي
هر كه او را نپذيرد و  »الّراد عليه كالّراّد علّی  :گفته دربارة حضرت صادق -13

اليؤمن « :گويد مي و راجع به امام جواد! »رد كند مانند كسي است كه مرا رد كند
پس ( !»بهشت است اهلاي كه به او ايمان آورد  هر بنده » مثواهة إال جعلت اجلنّ عبد به 

حال جاي سؤال است مگر ايمان به )! دوزخ خواهد بود اهلهر كه به او ايمان نياورد 
اگر امام و امامت از اصول  ايمان آورد؟ وصول دين است كه بايد به ااامام نيز اصلي از 

در حالي كه قرآن متكفّل بيان اصول ! ؟كري از آن نيستدين بود چرا در قرآن هيچ ذ
بود،  اگر براي سعادت اخروي، ايمان به امام الزم مي. دين و اصول ايمان است

و من يكفر باهللا و « :فرمود كرد، مثال مي قلّ در يك آيه آن را ذكر مياترديد خدا ال بي

                                                           
 . ، حاشيه سوم178، ص »شاه راه اتّحاد«مقايسه كنيد با  -1
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اما چنين نفرموده » ضالال بعيداًو اليوم اآلخر فقد ضلّ ) و ائمه(مالئكته و كتبه و رسله 
  . است

رابطة تساوي » راد اهللا«با » راد الرّسول«عالوه بر اين پر واضح است كه رابطة 
كه » الّرسول راد«نيست بلكه رابطة عموم و خصوص مطلق است و چه بسيار است 

  . كتاب است اهلنيست و في المثل از  »راد اهللا«
 ô⎯yϑ sù ÞΟn= øßr& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“utIøù$# ’ n?tã «!$# $ \/É‹Ÿ2 ¨≅ÅÒ ã‹Ïj9 }̈ $ ¨Ζ9$# Îötó Î/ AΟù= Ïæ   

  )۱۴۴/  األنعام(  
  . )فتأمل دون العصبيه. (قطعاً خداي متعال در سخنش از چنين خطايي منزه است

آمده  »غايه المرام«گوييم جاعل حديث مجعولي كه در  بدين سبب است كه مي
در . استحديث به خرج داده ري در جعل بيشت از جاعل حديث فوق، دقّت 1است

  . »عليه كالرّاد عليالرّاد « :گفته است آنجا وي به جاي خدا از قول پيامبر
عته فی سبعني من «گويد  مي دربارة امام جواد -14 بيته كلّهم قد استوجبوا  اهلشفّ
كه همگي آتش  ام بيت و خاندانش قرار داده اهلهفتاد تن از  ]مقبول[او را شفيع   النّار

  !! »بر ايشان واجب گرديده است ]دوزخ[
شيعيان كه امام را شفيع تمام  2صرف نظر از اينكه اين حديث با حديثي ديگر
پرسيم آيا كسي حقّ شفاعت  مي. شمرده، سازگار نيست، با قرآن كريم نيز موافق نيست

لي به رسول دارد؟ پس چرا خداي تعا دربارة كساني كه آتش بر آنان واجب گرديده،
   :خود فرموده
 ô⎯yϑ sùr& ¨,ym Ïμ ø‹n= tã èπ yϑ Î= x. É>#x‹yè ø9$# |MΡr'sùr& ä‹É)Ζè? ⎯tΒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9$#    )۱۹/  الّزمر(  
آيا كسي كه فرمان عذاب عليه او ثابت گرديده آيا پس تو او را كه در آتش است «

  .؟»رهاني مي
   :فرموده و لوط و چرا خدا دربارة همسران حضرت نوح

                                                           
 . 227ص » شاه راه اتحاد«براي اطالّع از مفاد اين حديث رجوع كنيد به  -1
 . حديث هفتم 200ص » شاه راه اتحاد«. ك. ر -2
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 šUuŸÑ ª!$# Wξ sVtΒ š⎥⎪Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. |Nr&tøΒ $# 8yθ çΡ |Nr& tøΒ $#uρ 7Þθ ä9 ( $ tFtΡ% Ÿ2 |M øtrB 

È⎦ø⎪y‰ö6 tã ô⎯ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã È⎦÷⎫ysÎ=≈ |¹ $ yϑèδ$ tFtΡ$ y⇐sù óΟn= sù $ uŠÏΖøó ãƒ $ uΚ åκ÷]tã š∅ ÏΒ «!$# $ \↔øŠx© Ÿ≅‹Ï% uρ 

Ÿξ äz÷Š$# u‘$̈Ζ9$# yìtΒ t⎦,Î#Åz≡£‰9$#    )۱۰/  التحریم(  
همسر نوح و همسر لوط  :خداوند براي كساني كه كفر ورزيدند مثالي زده است «

دو بنده از بندگان نيكوكردار و صالح ما بودند و به آن ] سايه و سرپرستي[كه زير 
 ]نتوانستند[در برابر خدا  ]به نفع آن دو[كاري  ]پيامبر[دو خيانت كردند و اين دو 

وارد شوندگان به  ]همراه ديگر[گفته شد ] به آن دو[نيازشان ننمودند و  كرد و بي
  .»آتش وارد شويد

   :در مورد پسرش مقبول نيفتاد و خدا دربارة او فرمود و شفاعت حضرت نوح
 šχ% s3sù z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï% tøó ßϑ ø9$#   )۴۳/  هود(  
  .»پس او در شمار غرق شدگان بود«

  . هند، تا چه رسد به ديگرانخود را از عذاب خدا نجات د اهلتوانند  پس انبياء نمي
گفته اين خبر را به » عبدالرّحمان بن سالم«بو بصير به ادر خاتمة حديث،  -15

به ضعيفي چون بكر بن  (!!)پرسيم پس چرا اين خبر مفيد  مي! شاهلكسي نگو مگر 
آيا مسلمانان كه به خدا و معاد و پيامبر ايمان ! رسيده؟ »بي حماداو صالح بن » صالح
خوانند و نماز  كنند و قرآن مي و بنا به فرمان شرع دربارة بزرگان دين غلو نمي داشته
يت شنيدن اين خبر را ندارند ولي اهلپذيرند،  دليل را نمي كنند و سخن بي مياقامه 

يت اهلو امثال ايشان » ابن ابي حماد«و » ابن صالح«و  »ابن سالم«افراد منحرفي چون 
  ! آن را دارند؟
شود چرا  خبر از حقايق شريعت است و با آن يكي از اصول دين اثبات مياگر اين 

  ! مت از دانستنش محروم بمانند؟ابايد فقط ضعفا از آن آگاه شوند و بقية 
  لهي بگويد اتواند به درگاه  هر مؤمني مي ديگر آنكه بنا به فرمودة قرآن،

 $ oΨ ù= yèô_$#uρ š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $·Β$ tΒ Î)   )۷۴/  الفرقان(  
  .»تقوي قرار ده اهلپروردگارا ما را پيشواي  «
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  . و امامت منحصر به عددي معين نيست
خود از  ابوبصير كه اين روايت در تنصيص بر دوازده امام از قول اوست، -16

رو براي اينكه  از اين شناخته، را نمي متحيرين بوده و امام پس از حضرت باقر
آن حضرت را امتحان كرد تا مطمئن شود  ست يا نه،امام ا »جعفر بن محمد«بداند آيا 

وارد شدم و  چنانكه نقل شده كه او گفته است بر امام صادق !كه وي امام است
آن  به من دالئل امامتش را ارائه كرده بود، خواستم همچنانكه پدرش امام باقر مي

من  لذا با حال جنابت بر آن حضرت وارد شدم، امام به. حضرت نيز چنين كند
و به قصد [گفتم عمداً ! شوي؟ اعتراض كرد كه آيا با حال جنابت بر من وارد مي

از آن پس به امامت آن ... و به منظور آنكه دلم آرام گيرد، چنين كردم  ]آزمايش
   1.حضرت قائل شدم

كه به قول استاد بهبودي است » بن أبي عياشأبان «يكي از روات آن  - 4حديث  *
. دانند شيعه و سنّي او را ضعيف و متروك الحديث مي) 99معرفه الحديث، ص (

عبداهللا بن جعفر «همراه پسر عمويشان  حديث مدعي است كه حضرات حسنين 
 پرسيم معاويه از جاعل حديث مي! اي گرد آمدند در جلسه با معاويه» الطّيار

در دست داشته، كي و كجا با حضرات حكومت شام را  كه از زمان عمر
البد در جلسة امضاء معاهدة صلح ! اي تشكيل داده است؟ جلسه..... و  منينحس

و فرزندانش  كه علي» ابن عباس«جالب است كه ! و معاويه بين امام حسن
  ! قول عبداهللا را تأييد كرده است –دانست  را منصوب من عند اهللا نمي

                                                           
االمامه مثل ما  و أنا أريد أن يعطيني من دالئل دخلت علي أبي عبداهللا :عن أبي بصير، قال -1

فلما دخلت و كنت جنبا فقال يا أبا محمد ما كان ذلك فيما كنت فيه شغل،  أعطاني ابو جعفر
! بلي ولكن ليطمئنّ قلبي :أولم تؤمن؟ قلت :قال. ما عملته إالّ عمداً :فقلت! تدخل علي و أنت جنب؟

. عند ذلك إنّه امام :قلت قم، فاغتسل فقمت و اغتسلت و صرت إلي مجلسي و :يا أبا محمد :قال
 ). 45، باب الالّم، ص 2و تنقيح المقال، ممقاني، ج  3، حديث 490، ص 1وسائل الشّيعه، ج (
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» السرّاجحنان بن «گويد  مجلسي دربارة حديث پنجم مي -8و  5حديث  *
هر دو كيساني  »أبو الطّفيل عامر بن واثله«حيان و . است» حيان السرّاج«تصحيف 

! گويند چرا خود مذهب كيسانيه را برگزيدند؟ پرسيم اگر راست مي مي!! مذهب بودند
ة  مالحظه كنيد كه از قول چه كساني نصداود بن «! اند ثني عشر آوردهابر امامت أئم

  . نيز مهمل و مجهول است »سليمان الكسائي
گفته است كه وصي پيامبر  اميرجالب است كه جاعل حديث از قول حضرت 

در حالي كه به قول . خورد سي سال بدون يك روز كم و زياد ضربت مي دقيقاً
  ! شهيد شد ماه پس از پيامبر 7سال و  29مجلسي حضرت علي 

إنّ « :گويد ا نيست زيرا ميبيان حديث نيز نااستوار است و در بيان مقصود رس
د در حالي كه  !»دوازده امام عادل است براي محمدهمانا  » اثنی عرش إماماً عدالً  ملحمّ

 :گفت مام األئمه است بلكه بايد مياامامي نيست و آن حضرت  اكرم براي رسول 
  ..... إنّ بعد محمد اثني عشر 

ابو هارون «ز روات آن يعني حديث هشتم صرف نظر از اينكه مرسل است، دوتن ا
پرسيم يهودي از كجا  ديگر آنكه مي. اند مهمل و مجهول »و محمد بن الحسين» العبدي

مگر خودش  درست است يا نه؟ 6و  5و  4به سؤال  فهميده كه جواب علي
دانست از كجا دانسته بود؟ جالب است كه  اگر مي دانست؟ جواب سؤاالت را مي
اين ! روايت دربارة اسالم آوردن يهودي نيز ساكت است. رسيديهودي سؤال هفتم را نپ

  ! هم شد روايت؟
به قول علماي رجال از جمله قهپايي » عمرو بن ثابت«راوي دوم آن  - 6حديث  *

و » أبو سعيد العصفوري«يعني راوي سوم . ضعيف است و به مروياتش اعتمادي نيست
از مجهولي يعني مجهولي  !اند ول الحالنيز مجه» محمد بن الحسين«راوي چهارم يعني 

متن حديث نيز مخالف قرآن و عقل است زيرا  !!از ضعيفي حديث نقل كرده است
و يازده فرزندش  علي و،گويد خداوند متعال قبل از خلقت مخلوقات، محمد مي

و همسرش و  ولي قرآن فرموده كه جز حضرت آدم !عظمت خود آفريدرا از نور 
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اند كه از نطفة  بشري مانند سايرين اكرم نبياء از جمله رسول ، احضرت عيسي
تو اميد  :فرموده عالوه بر اين به پيامبرش. اند خلق شدهآميختة پدر و مادرشان 

در حالي كه اگر روح و شبح پيامبر قبل از . نداشتي كه كتاب آسماني بر تو نازل شود
وردگار مشغول بوده، ديگر همه چيز خلق شده و آن حضرت به تسبيح و تقديس پر

چرا در زمان حيات جسماني نداند كه ايمان و كتب آسماني چيست و به نزول كتاب 
قرآن كريم فرموده كه پيامبر . )86/ و القصص  52/ الشوري (آسماني اميدوار نباشد 

نو در آمد رسل نيست، پس همچنانكه آنها قبل از خلقت مخلوقات خلق  اكرم   
  . ر نيز از اين قاعده مستثني نيستاند پيامب نشده
عالوه بر اين نام برادر . اعتبار است دانيم مجهول و بي چنانكه مي -7حديث  *

در حالي كه به قول عالّمه . گفته است »علي بن راشد«را  ناتني حضرت سجاد
ست نيست كه خود كليني در رد» علي بن راشد«اوالً،  :»الدخيله خباراال«شوشتري در 

  . گفته است» عبداهللا بن زيد«نام برادر آن حضرت را  112دوم باب  خبر
  . درست است» عبداهللا بن زبيد«ثانياً، عبداهللا بن زيد درست نيست بلكه 

  ! ثالثاً، وي برادر مادري آن حضرت نبود بلكه برادر رضاعي بود
رد كه به قول هاشم معروف الحسني مو» ابي الجارود«منقول است از  -9حديث  *

 !1منسوب به اوست »سر حوبيه«قرار گرفت و فرقة بيزاري امام باقر و امام صادق 
  !!اند نص بر دوازده امام آورده مالحظه كنيد كه از قول چه كساني،

نام  گويد در لوح حضرت زهرا جالب است كه در اين حديث از قول جابر مي
نام  »علي«سه تن از آنها . يدموصياء را كه فرزندان آن حضرت بودند، دادوازده تن از 

  . نام چهار تن از ائمه است »علي«در حالي كه !! داشتند
الّّ اين حديث در كتب ااند كه اين اشتباه از نساخ بوده است و  طبق معمول گفته

. شيخ طوسي ذكر شده و در آنجا نام چهار علي ديده شده است» الغيبه«صدوق و در 
  . يست كه شيخ صدوق، خود اين اشتباه را تصحيح كرده باشدنگارنده گويد البتّه بعيد ن

                                                           
 . 254الموضوعات في اآلثار و االخبار ص  -1
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 267ص . ك. ر(محمد بن فضيل . در غايت ضعف استسند آن  -10حديث  *
  . شناسيم را مي )182ص . ك. ر(و محمد بن عيسي بن عبيد ) كتاب حاضر

). 62ص (ايم  سخن گفتهدربارة حديث يازده قبالً  -13و  12و  11حديث  *
كه پيش از » حسن بن العباس بن الحريش«مذكور از مرويات  احاديث. مراجعه شود

با  گويد حضرت علي در روايت سيزده مي). 521ص (اين معرّفي شده است 
دهم كه رسول  فرمود شهادت مي سورة آل عمران به ابوبكر 169استناد به آية 

هر گاه نزدت آيد و  و به خدا سوگند كه زند تو مي ]پس زنده است[شهيد شد  خدا
. گر شود جلوه تواند به شكل پيامبر آمد تو يقين كن كه خود اوست زيرا شيطان نمي

به او   اكرمرسول  !را به او نشان داد را گرفت و پيامبر سپس دست ابوبكر
اي ابابكر به علي و يازده تن از فرزندانش ايمان بياور كه آنها مانند من باشند  :فرمود

. اي توبه كن كه در آن هيچ حقّي نداري ز خالفتي كه به دست گرفتهمگر در نبوت و ا
  !! رفت و ديگر ديده نشدسپس پيامبر 

ترديد  دانسته و بي معناي آية مذكور را بهتر از سايرين مي قطعاً حضرت علي
بسته  آيه را نفهميده و به آن حضرت افتراء اهلچنين سخني نفرموده اما جاعل ج

اند و روزي  در زمين زنده » االرضأحياء فی «شهداء نفرموده كه آيه دربارة . است
بّ «بلكه فرموده  »خورند مي شود و روزي خوردن عند الرّب در غير  گفته نمي »عند الرّ

  . پس بازگشت پيامبر به دنيا يا به زمين، قطعاً دروغ است. دنياست

 خالفت نداشتند، ع درمكه ط امترسول خدا را به ساير افراد  چرا علي ثانياً،
نيفتد و حجت بر همه تمام شود و  امتنشان نداد تا گمراه نشوند و تفرقه در ميان 

  !! اي باقي نماند، به عالوه مگر علي محيي األموات است؟ شبهه
با كسي كه هيچ حقّي در خالفت نداشت و به دستور پيامبر در  ثالثاً، چرا علي

. ك. ر! (از غاصبين خالفت تعريف كرد؟ ترك خالفت اعتنا نكرد، بيعت فرمود و
  ). 413و  397و  124همين كتاب ص 
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غالي  »حسن يا حسن بن عبيداهللا. مهمل است »علي بن سماعه« -14حديث  *
  . هاشم معروف الحسني نيز اين روايت را باطل شمرده است. است
نقل  است كه روايت سوم همين باب نيز از او »ابو بصير«راوي آن  -15حديث  *

  . شده وي به قول هاشم معروف الحسني قابل اعتماد نيست
در  »معلّي ابن محمد«و » وشاء«و » أبان«سند آن به واسطة وجود  -16حديث  *

   1.غايت ضعف است
. سند اين دو حديث مشابه حديث ششم همين باب است -18و  17حديث  *

» ابو سعيد العصفوري«نام مجهول حديثي نقل كرده از مجهولي به » محمد بن الحسين«
كه مطعون  »أبي الجارود«و او از  »عمرو بن ثابت«و او نقل كرده از ضعيفي موسوم به 

هاشم ! اين هم شد سند مذهب؟ اين هم شد حديث؟!! و ملعون أئمه بوده است
  . اعتبار شمرده است معروف الحسني نيز اين دو روايت را بي

و » با عبداهللا بن عبد الرّحمان األصم. ستسند آن در نهايت ضعف ا -19حديث  *
دربارة اين حديث . 2ايم آشنا شده قبالً«و سهل بن زياد  »محمد بن الحسن بن شمون«

دهيم كه جاعلين  ولي در اينجا خوانندگان را توجه مي 62ص (ايم  گفتهقبالً نيز سخن 
راي انتساب حديث زحمت خود را در جعل حديث بر باد داده و فرد نامناسبي را ب

 !به قول شيخ طوسي واقفي خبيث است »كرّام«زيرا . اند حديث به او، انتخاب كرده
! دانسته است نداشته و آنها را دروغگو ميرا قبول  يعني أئمه پس از حضرت كاظم

حديث أئمة  رو ممقاني در تنقيح المقال تعجب كرده كه چگونه فردي واقفي، از اين
و متفطّن نشده كه چه بسا پس از او اينگونه روايات  !است  دهإثني عشر را روايت كر

  . را از قول وي جعل كرده باشند
گويد خدا پس از شهادت امام  بيان حديث نيز نااستوار و معيوب است زيرا مي

اي را كنار زد و در پس آن محمد و دوازده وصي او را به مالئكه نشان  پرده حسين

                                                           
 . اند روات فوق، همگي در كتاب حاضر معرفي شده. به فهرست مطالب كتاب مراجعه شود -1
 . اند روات فوق، همگي در كتاب حاضر معرفي شده. عه شودبه فهرست مطالب كتاب مراج -2
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اي  :دست فالن را كه قائم است گرفت و سه بار فرمودداد، سپس از ميان ايشان 
  0 !دهم نصرت مي )قائم(من با اين  زمين من،هاي من، اي  فرشتگان من، اي آسمان

اين ! نشين است؟ آيا خداوند متعال پرده هايي است؟ آيا بين خدا و مالئكه پرده
  . است 173باب  6حديث مشابه حديث 

. مراجعه شود )173ص (ايم  سخن گفته دربارة اين حديث قبالً -20حديث  *
پس ئمة اكه واقفي بود و  »عثمان بن عيسي«جالب است كه حديث دوازده امام از قول 

   !!نقل شده است از حضرت كاظم را قبول نداشت،
صالً مدرك قرآني و شرعي ندارد و ا »محدث«شويم كه  عالوه بر اين يادآور مي

رجوع كنيد به كتاب حاضر، باب (اند  رواج داده اي است كه در ميان شيعيان خرافه
61 .(  

كه قطع نظر از ضعف سند و مخفي نماند كه يكي از افتضاحات كافي آن است 
اين  احاديثتعدادي از  شود، مالحظه مي 183باب  احاديثساير اشكاالتي كه در متن 

پس از ئمه ابرخالف اجماع شيعه، داللت دارند كه ) 18و  17و  14و  9و  8و  7(باب 
قدم او اين افتضاح بسيار بزرگي است كه معتبرترين و !!! سيزده نفراند رسول خدا

   !ي را نقل كنداخبارمحدثين شيعه چنين 
االثنا عرش االمام من آل « :گويند مي حديث هفتم و چهاردهم از قول امام باقر

ث من ولد رسول اهللا و من ولد علیّ و رسول اهللا حممد  » و علیّ مها الوالدانكلّهم حمدّ
همگي محدث و از فرزندان رسول خدا و از فرزندان  دوازده امام از خاندان محمد

  ! »باشند علي بوده و رسول خدا و علي دو پدر مي
ه « :گويد مي حديث هشتم از قول علي يّ ه اثنی عرش اماما هدی من ذرّ إنّ هلذه األمّ

دوازده امام هدايت است كه از نسل پيامبرشان و از  امتهمانا براي اين  »نبيّها و هم منّی
  ! »باشند من مي

و بني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء  دخلت علی فاطمه« :و در حديث نهم آمده است
د و ثالثه منهم علیّ  من ولدها فعددت اثنی عرش, آخر هم القائم, بر حضرت  »ثالثه منهم حممّ
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كه از فرزندان  ]پيامبر[بود كه نام اوصياي لش لوحي وارد شدم و در مقاب فاطمه
سه . شمردم دوازده نفر بودند كه آخرينشان امام قائم بود ]مكتوب بود[فاطمه بودند 

  !»]نام داشتند[نفر از ايشان محمد و سه نفر علي 
 ]زر[إنیّ و إثنی عرش من ولدی و أنت يا علیّ رزّ  :قال رسول اهللا« :در حديث هفدهم و

 رسول خدا »الخ... ها اهلفإذا ذهب اإلثنا عرش من ولدی ساخت االرض ب.... ...األرض 
پس چون ... من و دوازده تن از فرزندانم و تو اي علي، قفل زمين هستيم  :فرمود

  ! »الخ.... برد  خود را فرو مي اهلزمين  دوازدهمين فرزندم از دنيا برود،

ثون  نا عرش نقيباً نجباءمن ولدی اث :قال رسول اهللا :و در حديث هجدهم آخر .... حمدّ
از فرزندانم دوازده تن نقيب و نجيب و  :فرمود رسول خدا »الخ.... هم القائم 
  ! »الخ... اند كه آخرينشان قائم است  محدث

كه نوادة پيامبر  به اضافة حضرت علي بنابراين دوازده نوادة رسول خدا
  !! شوند، سيزده امام نيست مي

كّانداران مذهبي براي اخفاي اين افتضاح كليني به انواع حيل متوسل بدان كه د
   :كنيم برخي از آنها را بيان مي كه ما براي بيداري مردم،اند  شده

اند مسؤوليت اين افتضاح  اند و خواسته اي از علما به اشتباه نساخ متشبث شده عده
ثني ا« ار» حد عشرا«نساخ سهوًا لفظ اند كه  لذا ادعا كرده. را به گردن نساخ بيندازند

بو سعيد ا«صل ااند به اين ادعا كه اين روايت در  و متشبث شده !اند نوشته» عشر
و  »كمال الدين«همچنين شيخ صدوق در . آمده است »حد عشرا«با لفظ » العصفري

با حديث را  »الغيبه«و شيخ طوسي در  »من ال يحضره الفقيه«و  »الرّضا اخبارعيون «
   1.اند آورده »احد عشر«لفظ 

                                                           
نصاري گفته ابر انيز ج انهآورده كه در ابر جعفي از جاتج السفابي اشيخ صدوق نيز رواياتي به نقل از  -1

اين اسامي اوصياء است كه از  :فرمود دوازده اسم را مكتوب بر لوح ديدم كه حضرت فاطمه
من هؤالء؟  :فعددت األسماء فاذا هي اثنا عشر، فقلت لها! شان قائم استباشند و آخرين فرزندانم مي

 . »فقالت هذه أسماء األوصياء من ولدي آخرهم القائم
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چنانكه در  –كه در دست ماست  »كافي«بايد توجه داشت نسخة هشت جلدي  - 1
با هفت نسخة معتبر مقابله و مقايسه شده و در حاشية بسياري  –آمده است  1صفحة 

تفاوتي ميان نسخ  ما در اين مورد،ا ،هاز صفحات آن، به اختالف الفاظ نسخ، اشاره شد
  . ه ذكر نشده استهفتگان
در شرح  »العقول ةمرآ«مجلسي كه نسخ متعددي از كافي در اختيار داشته و در  - 2

 كند، در اين مورد اختالفي در نسخ خود، اختالف نسخ را ذكر مي ،احاديثبسياري از 
  . ذكر نكرده است

آمده  »حد عشرا«لفظ » عصفري«صل ادر اين صورت حتّي اگر ادعاي شما كه در 
. در اين صورت مسؤوليت اين خطا بر عهدة كليني است نه نساخ راست باشد، است،

كه لفظي با » ثنيا«كلمة  است بانقطه  كه لفظ بي »حدا«بايد توجه داشت كه بين كلمة 
اين چه اشتباهي است كه . هيچ شباهتي وجود ندارد تا با هم اشتباه شود نقطه است،

صالً از ميان ااند و  روايات اين باب مرتكب شده فقط نساخ كافي و فقط در اين لفظ از
  . شد قلّ در نسخ مختلف، اختالف ديده ميابود ال »كافي«نساخ 
أحمد «ايم و دكّانداري به نام  بايد توجه داشت كه فرقة سيزده امامي نيز داشته - 3

در  .اي سيزده امامي تأسيس كرده بود فرقه )نوة عثمان بن سعيد العمري(» بن هبه اهللا
مقصود ما اين . نيز روايات سيزده امام موجود است» سليم بن قيس«كتاب مجهول 

چنين  كردند، اي سعي مي كه مسألة سيزده امام نيز بدون زمينه نبوده، گويا عدهاست 
  . اي را رواج دهند عقيده

مذكور در مقام بيان  احاديثاند بلكه  اند نساخ اشتباه نكرده گروهي ديگر گفته
 !!هميت و مقام واالي چهارده معصوم را بيان كننداخواهند  ه امام نيستند بلكه ميدوازد

گويد همانا من و دوازده تن از فرزندانم و تو اي علي قفل  مي 17مثالً اگر حديث 
و من و تو  منظور آن است كه يازده امام و دخترم حضرت زهرا. زمين هستيم

خواهد  خواهد تعداد ائمه را بگويد بلكه مي ميايم و ن قفل زمين) جمعاً چهارده نفر(
  ! هميت معصومين را بيان نمايدا
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اگر حديث به زعم شما . پر واضح است كه اين توجيه از سرناچاري است - 1
أحد «دربارة مقام معصومين است چرا در كتب صدوق و غيبت شيخ طوسي عدد 

ذكر » اثني عشر«در كافي عدد و اگر در مورد تعداد ائمه است چرا  !آمده است؟ »عشر
  ! شده است؟

از فرزندانم دوازده تن  :گفته شده 18، در حديث 17با سند همان حديث  - 2
 زهراحضرت . نقيب يعني پيشوا و مهتر و سرپرست و بزرگ قوم. اند  نقيب

كه در اين حديث پيامبر به خود نيز اشاره  خصوصاً. سرپرست و پيشواي قوم نبود
مجلسي نيز اين احتمال . مقام معصومين استوييم مقصود حديث، بيان نفرموده تا بگ

  . را بعيد دانسته است
. را در بابي آورده كه با توجيه شما سازگار نيست احاديثخود كليني نيز اين  - 3

خواهد تعداد ائمه و نام و مشخّصات  مي زيرا در اين باب به شهادت ساير روايات،
  . كنديك به يك، معرّفي  آنها را
علمايي از قبيل آيه اهللا خوئي و عالّمة شوشتر و معروف الحسني و بسياري  - 4

  . اند سيزده امام فهميده ،183باب  احاديثديگر، از 
گرد (.  ه 329يا  328متوفّاي (كه كليني اعتبار  روايت بي 20بدان كه اين  :تذكر

تر  عيب ضحتر و بهتر و كمي وااحاديثي بوده كه يافته است و اگر احاديثآورده بهترين 
ما پس از او نيز جعل حديث ادامه يافته است ا. كرد يافت قطعاً از ذكرشان دريغ نمي مي

روايت  دوصد حدود »األثر ةكفاي«صاحب كتاب م ربه طوري كه در اواسط قرن چها
  ). فتأمل جدا!! (در كتابش گرد آورده است ثني عشر،ائمة الهية ادر تصريح بر امامت 

شاهراه «برادر فاضل ما مرحوم قلمداران در كتاب شريف عالوه بر اين، چنانكه 
بو از قبيل ان اشباصحائمه و ذريه و ااثبات كرده است، ) 266الي  233ص ( »اتحاد

و بو بصير اعين و اره بن الم و زرام بن ساحول و هشالابو جعفر الي و احمزة ثم
 128باب (حمد برقي و فيض بن مختار ار و اطّيلاهللا امفضّل بن عمر و محمد بن عبد
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از اين نصوص خبر  1و بسياري ديگر )3حديث  129باب (و داود رقّي  )1حديث 
 اصحابداشت چگونه  حال جاي سؤال است كه اگر اين نصوص وجود مي. نداشتند

ز ولي در زمان ما به تقليد ا. دانستند أئمه آنها را نشنيده بودند و چيزي از آن نمي
اعتقاد به امامت منصوصة إلهيه از ضروريات مذهب به شمار  اي كذاب جعال، عده

  ! !شمارند رفته و هر كس در آن چون و چرا كند، دين او را ناقص مي

قوام نزديك ائمه كه هر يك مقامي اداشت فرزندان و  اگر اين نصوص اصالت مي
شدند و براي كسب خالفت  ياند از اين نصوص مطّلع م واال در فضل و تقوي داشته

در اينجا ما برخي از آنها را يادآور . كردند قيام نكرده و مردم نيز با آنان بيعت نمي
گروه زيادي موسوم به كيسانيه او را كه  )ره( »محمد بن حنفيه«جناب  -1 :شويم مي

 رضوان اهللا –جناب زيد بن علي بن الحسين  -2. دانستند امام و پيشواي مسلمين مي
مردم كوفه كه سالها  اگر اين نصوص موجود بود،. كه مردم با او بيعت كردند –عليه 

محمد بن «جناب  -3. كردند نشسته بودد، با آن جناب بيعت نمي پاي منبر علي
بيت است و  اهلكه از بزرگان  2معروف به نفس زكيه عبداهللا بن الحسن المجتبي 

 تين با او بيعت كردند و فرزندان حضربني هاشم و علوي مردم مدينه خصوصاً
كردند و سيد  و برادرش عبداهللا با او همكاري مي يعني حضرت كاظم صادق

نيز با تمام توان از آن جناب » عيسي بن زيد بن علي بن الحسين«بزرگوار جناب 
  . كرد طرفداري و به وي خدمت مي

  »سن المجتبيحسين بن علي بن الحسن بن الح«شهيد بزرگوار جناب  - 4
در منتهي  ياز آن جمله حاج شيخ عباس قم - كه تمام محدثين  *مشهور به شهيد فخ

 حضرت جواد. اند از او را داراي جاللت قدر و فضايل بسيار دانسته –المال 
بعد از كربال قتلگاهي بزرگتر از فخّ ديده  بيت، اهلبراي ما  :روايت شده كه فرمود

                                                           
 . 129براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به كتاب حاضر باب . در اينجا به ده نمونه اكتفا شد -1
 . به بعد 237ص  »شاه راه اتّحاد«درباره احوال اين بزرگان، رجوع كنيد به  -2
 . در يك فرسنگي مكه واقع است» فخ« - *
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ن علي براي احراز امامت و زعامت مسلمين قيام كرد و با جناب حسين ب. نشده است
چگونه ممكن است . جنگيد و با بسياري از سادات علوي در فخّ شهيد شدبني عباس 

ثني عشر، براي ابا وجود نصوص امامت أئمة  اي، بزرگواران از جان گذشتهچنين 
   !كسب زعامت مسلمين قيام كنند؟

 محض كه با جناب حسين بن علي در فخّ، جناب حسن بن محمد بن عبداهللا - 5
  . شربت شهادت نوشيد

  . جناب سيلمان بن عبداهللا محض كه او نيز در فخّ شهيد شد - 6
  . جناب علي بن محمد بن عبداهللا محض - 7
جناب ابراهيم بن عبداهللا محض كه مردي عالم و فاضل بود و در بصره قيام  - 8

  . شهيد شد» با خمري«نمود و در 
بود  »حسين بن علي«جناب يحيي بن عبداهللا محض كه در واقعة فخّ با جناب  - 9

و پس از شهادت او به گيالن و ديلم رفت و قيام به امامت نمود و مردم با او بيعت 
كردند و رياست و نفوذ او باال گرفت و هارون الرّشيد را به وحشت انداخت و هارون 

آن جناب . هزار اشرفي برايش فرستاد صدداد و دو هاي فراوان به او امان الرّشيد با نامه
اما سرانجام هارون نقض عهد كرد و با . را ادا كرد ديون جناب حسين بن علي

امان نامة  »ابو البختري وهب بن وهب«. و خدعه آن بزرگوار را شهيد ساختله يح
ي يك ميليون بود، پاره كرد و از بين برد و به قول :هارون را كه در اختيار جناب يحيي

شود كه شاعري در ذم  گفته مي !!و ششصد هزار درهم به او داد و او را قاضي گردانيد
   :هارون سروده است

ــا     ــاويها يكتّمه ــي مس ــداً ف ــا جاح  ي
  

ــتم      ــف يكت ــي كي ــيد بيحي ــدر الرّش  غ
  

  كني  اي آنكه بديها و بدكاريهاي او را پنهان و كتمان مي
   توان كتمان كرد؟ ه يحيي را چگونه مينيرنگ و خدعة هارون الرّشيد نسبت ب

كافي در نامة خويش به حضرت  138باب  19همين يحيي است كه بنا به حديث 
كنم كه  من خود را و تو را به پروا و تقواي الهي سفارش مي« :نوشت كاظم
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بر  يكي از ياوران دين خدا و نشر طاعت او،. سفارش خدا به سابقين و ال حقين است
اي ولي ما را ياري و همراهي  ام طلب رحمت كرده  و مرا از اينكه دربارهمن وارد شد 

كه  كسي از آل محمد ]زعامت[دربارة دعوت به  ]قبالً[من . كني، با خبر ساخت نمي
مسلمين باشد با تو مشورت كرده بودم اما تو پنهان شدي و از  ]اكثريت[مورد رضايت 

شما از قديم چيزي . از اين كار كناره گرفت اين كار كناره گرفتي و پيش از تو پدرت
ها و آرزوهايتان را به  نبود و خواسته ]و به شما منحصر[ايد كه از آن شما  را ادعا كرده

پس در پي هواي نفس رفتيد و . جايي رسانديد كه خداوند به شما عطا نفرموده است
بت به خويش بر حذر دارم از آنچه خدا تو را نس گمراه كرديد و من تو را بر حذر مي

  . داشته است
أتانی كتابک « :نويسد مي »يحيي بن عبداهللا بن حسن«حضرت كاظم در جواب نامة 

ات به من رسيد كه در آن  نامه »مّدع و أبی من قبل و ما سمعت ذلک منّیتذّكر فيه أّنی 
ايم در حالي كه تو از  كرده ]امامت[حضرت صادق ادعاي (نوشته بودي من و پدرم 

 اكرم   الزم است به ياد داشته باشيم همچنانكه پيامبر  !»اي ن چنين سخني نشنيدهم
   :مأمور بود به دستور قرآن كه فرموده

 ö‘ É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã š⎥⎫Î/tø% F{$#   )۲۱۴/  الشعراء(  
  .»و اقوام نزديك خويش را بيم ده«

أئمه نيز  د،قبل از سايرين، نزديكان خويش را به اصول شريعت دعوت فرماي
قارب خويش را به حقائق و اصول شريعت دعوت ام و اقواديگران،  بايست پيش از مي

چگونه ممكن است امام منصوب من عند اهللا حتّي اقوام . ايندمقلّ آنها را آگاه ناو يا ال
والً امام آن را مسكوت اامامتش آگاه نسازد؟ اگر نصي صادر شده بود، خويش را از 

ماند و با آن فضل و تقوايش نص مذكور را  خبر نمي ثانياً جناب يحيي بي. گذاشت نمي
  . كرد انكار نمي

به نام  و دو فرزند حضرت كاظم فطح فرزند امام صادقاعبداهللا  -10
  . نيز براي كسب امامت و قيادت اقدام نمودند »زيد بن موسي«و  »احمد بن موسي«
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ر مكّه قيام كرد و مردم به عنوان خليفة كه د» محمد بن جعفر الصادق«جناب  -11
هارون الرّشيد براي آرام . المؤمنين ناميدند اميربا او بيعت كرده و او را  رسول خدا

را به عنوان سخنگوي خود نزد او فرستاد  »علي بن موسي الرضا«كردن او حضرت 
  . پيشنهاد حضرت رضا را نپذيرفت و براي جنگ آماده شد ولي آن جناب،

جناب احمد بن عبداهللا بن ابراهيم بن اسماعيل ديباج بن ابراهيم بن الحسن  -12
در مصر براي به دست گرفتن امامت مردم قيام  270در سال  بن الحسن المجتبي
  . نمود و شهيد گرديد

بو ابه كمك  مون،افت مم خالايامحمد بن ابراهيم بن اسماعيل ديباج كه در  -13
  . ش باال گرفتالسرايا خروج كرد و كار

شهيد فخّ  »حسين بن علي«ادريس بن عبداهللا محض كه از همراهان جناب  -14
رفت و مردم را  »طنجه«و  »فاس«بود و پس از شهادت او به آفريقا گريخت و به شهر 

مردم امامتش را پذيرفتند و با او بيعت كردند و او حكومتي . به امامت خويش خواند
  . تشكيل داد

اند مقصود از قيام سادات  اين ادعاي دكانداران مذهبي كه گفته شود معلوم مي
علوي عوت به مرضي آل محمد يعني دوازده امام شيعيان كنوني بوده كذب است و 

تا خودشان امامت كرده و دين خدا را نشر كردند  كامالً آشكار است كه آنان قيام مي
لهي و انحصاري فرد يا افرادي ادهند و با ظلم مبارزه كنند نه اينكه امامت را حقّ 

  . خاص بدانند
اطالع بودند و خبر نداشتند،  از همه مهمتر اينكه أئمه خود نيز از اين نصوص بي

نخست فرزندش اسماعيل را به عنوان امام بعدي  دانيم امام صادق چنانكه مي
شده حاصل  »بدا«فرمود براي خدا  معرّفي فرمود و چون او پيش از پدر وفات كرد،

  . كافي به اين موضوع اشاره شده است 132در خبر دهم باب . است
را به امامت معرّفي » ابو جعفر سيد محمد«نيز ابتداء  همچنين حضرت هادي

. حضرت حسن را به امامت معرّفي فرمود كرد و چون او پيش از پدر در گذشت،
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اواخر عمر  شود تا مالحظه مي 129باب  14نيز چنانكه در خبر  حضرت كاظم
در حالي كه اگر اين بزرگواران از حديث لوح و . دانست امام پس از او كيست نمي

بودند، هرگز اسماعيل يا سيد  ي كه نام دوازده امام در آنها مذكور است مطّلع مياحاديث
  . كردند محمد را به امامت معرّفي نمي
فرموده » ن مختارفيض ب«به  امام صادق ،128باب  9عالوه بر اين، در حديث 

در حالي . پيش از اين خدا به ما اجازه نداده بود كه امام بعدي را به كسي معرّفي كنيم
لوحي را كه شامل نام دوازده امام بوده به  لكه در حديث لوح، حضرت زهرا 

به  نيز براي قانع كردن برادرش جناب زيد بن علي نشان داده و امام باقر جابر
نيز در زمان  183در حديث اول باب . 1را از مفاد لوح با خبر سازد فرمود تا او جابر
  . المؤمنين، خضر دوازده امام را نام برده است امير

جواب اين است كه جعل  جعل شده است؟ احاديثاگر كسي بگويد چرا اين 
   :چند علّت داشته احاديثاينگونه 
مظلوم و مقتول  د،كه متّقي و فاضل و بزرگوار بودن والد علياچون  )الف
به آنها توجه  پسنديدند، قلوب مردمي كه ظلم سالطين أموي و عباسي را نمي شدند،
ها مايل بودند كه دستگاه ظلم بر چيده شود و حكومت در دست أوالد  اين گروه. يافت

كردند و  ي جعل مياحاديث لذا براي اوالد علي. علي قرار گيرد، شايد بهتر باشد
باور  به آن بزرگواران در دل داشتند، بدون تأمل،بب عالقه و احترامي كه مردم نيز به س
  . كردند و قبول مي

از سوي ديگر دشمنان حقود و عنود اسالم كه قدرت و شوكت اسالم را ) ب
سوختند، چون توان مبارزة علني و عملي با مسلمين را نداشتند براي  ديدند و مي مي

ها دور  ن و به منظور اينكه مسلمانان را از حكومتايجاد تفرقه و عناد ميان مسلمي
ها مشروع نيستند و حكومت حقّ  ي جعل كردند كه اين حكومتاحاديثسازند 

اند و بايد با حكّام دشمن  و خلفا دين خدا را تغيير دادهانحصاري افراد ديگري است 
                                                           

 . ببينيد» شاه راه اتّحاد«كتاب  167كتاب حاضر و صفحه  815و  814اين حديث را در صفحه  -1
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بود به اكثر اين جعليات در قرن سوم هجري كه دولت اسالمي در كمال قدرت . بود
  . موافق قرآن نيست احاديثتّفاق اين اكثر قريب به اوجود آمد، در حالي كه 

قسام تأويالت نامربوط و ارا پذيرفته و با انواع و  احاديثهاي بعدي نيز اين  نسل
توجيهات ناروا كوشيدند آنها را درست جلوه دهند و از مذهب مقبول خويش دفاع 

  ). نعوذ باهللا من العصبيه(كنند 
تأسفانه تعصب مذهبي باعث شده علما، مذاهبي را كه در كتاب خدا نام و خبري م

از آنها نيست به عنوان دين خدا معرّفي كنند و اموري را كه خدا و رسول او از اركان 
اند، از اصول دين قلمداد كنند و براي اثبات امام منصوص صدها معجزه  دين نشمرده
و . حجت بدانند و انكار آنها را ضاللت بشمارندو مجعوالت را  اكاذيببتراشند و 

در حالي كه خدا پس از رسوالن هر حجتي . مردم فكور را به اصل اسالم بدبين سازند
  ). 165/ النساء (را نفي فرموده است 

كه  –دين دنياپرست فرصت طلب  در اين اوضاع و احوال گروهي رند بي) ج
 احاديثتا با جعل ا مستعد و مناسب يافتند موقعيت ر –ست يتعدادشان كم نبوده و ن

براي بزرگان و ادعاي ارتباط و رواج آنها و قائل شدن به مقامات عجيب و غريب 
اي از  نمونه. با ايشان، عوام ناآشنا با قرآن را بفريبند و به جاه و مال برسندخودشان 

رجوع . ايم و حضرت عسكري ديده اينگونه افراد را پس از وفات حضرت كاظم
  . 182و باب  »ابواب گذشته احاديثملي در ات«فصل  ،181كنيد به باب 

  مسائل مربوط به خالفت  هتذکراتی دربار

در انحصار كسي  در اسالم امامت و زمامداري مسلمين، ،بدان كه پس از پيامبر
و برخالف . هيچ اثري نيستكريم  نبوده و از انحصار امامت به افرادي معين، در قرآن

نبوت، خداوند به هر يك از مؤمنين حقّ داده كه از او بخواهد و تقوا پيشه كند و علم 
   :چنانكه فرموده. بياموزد و خود را تربيت نمايد و امام المتّقين شود
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  .»ما را امام و پيشواي متّقيان قرار ده.... گويند پروردگارا  و كساني كه مي«

والد كرامش نيز آشكار است كه آنان نيز خود را امام او  از سخنان علي
دانستند بلكه خود را از سايرين براي تصدي اين  منصوب و منصوص من عند اهللا نمي

نيز ذكر » شاهراه اتحاد«شريف دانستند و چنانكه در كتاب  تر و تواناتر مي م شايستهمقا
ادعاي نص نفرمود در حالي  براي خود و فرزندش حضرت مجتبي شده، علي

چنانكه در  –كه اگر نصي شرعي دربارة وي يا اوالدش صادر شده بود آن حضرت 
نسبت به خالفت اظهار  –شود  مينهج البالغه ديده  229و  196و  137و  91خطب 

انّي لم أرد النّاس حتّي أرادوني و لم أبايعهم حتّي « :فرمود و نمي .1كرد بيزاري نمي
مرا خواستند و دست  ]خود بيعت[نخواستم، تا آنان ] به بيعت[من مردم را = بايعوني 

امثال ). 54امة ن/ نهج البالغه (» با من بيعت كردند] به اصرار[بيعت پيش نبردم، تا آنان 
آن حضرت تا آن حد از خالفت اظهار . اين تصريحات در نهج البالغه بسيار است

آبي  ]خالفت[اين = هذا ماء آجن و لقمه يفص بها آكلها « :فرمايد كه ميبيزاري نموده 
و چنانكه در شرح نهج البالغة ) 5خطبة / نهج البالغه (» اي گلوگير است بد مزه و لقمه

إّن اهللا عامل من فوق سامئه و عرشه أّنی كنت كارها « :حديد نقل شده، فرمودابن أبي ال
خدا از فراز آسمان و عرش  »حّتی أمجع رأيكم علی ذلک للواليه علی أمه حمّمد

كراهت داشتم تا آنكه رأي شما بر  محمد امتخويش داناست كه من از زمامداري 
  . »آن گرد آمد و متّفق شديد

دا او را به خالفت و امامت منصوب فرموده بود، قطعا چنين بنابراين اگر خ
ايم هيچگاه ادعا نكرده كه من و  عالوه بر اين چنانكه بارها گفته. كرد اظهاراتي نمي

                                                           
 . 237تا  233ص » شاه راه اتحاد«. ك. ر -1
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اوالدم امام منصوب و منصوص خداييم بلكه چند قرن بعد، نص تراشان، كاسة داغتر 
  . اند اند و آن حضرت را منصوب اهللا دانسته از آش شده

إنّی و اهللا لو لقيتهم واحداً و « :در حالي كه آن حضرت خود را چنين معرّفي كرده كه
به خدا سوگند اگر من تنها با ايشان  »هم طالع االرض كلّها ما با ليت و ال استوحشت

همة روي زمين را  )از بسياري و كثرت(روبرو شوم و آنها  )و لشكريانش معاويه(
چنانكه  )62نامة  نهج البالغه،(» هراسم ه و دلتنگ نشده و نميپر كرده باشند باك نداشت

من با كسي كه چيزي را ادعا كند كه از آن او نيست  :تصريح فرموده )564ص (گفتيم 
اگر خلفاي پيش از آن حضرت به ناحقّ و برخالف . جنگم ميو استحقاق آن را ندارد، 

كردند،  عي او را انكار ميگرفتند و خالفت شر ميدستور شرع، خالفت را به دست 
  . فرمود قلّ با آنها موافقت نمياكرد و يا ال  با آنها مخالفت مي قطعاً حيدر كرّار

گوييم حضرتش  مخالفت با آنها را نداشت مياگر گفته شود كه آن حضرت امكان 
توانست با آنها بيعت نكرده و يا سكوت كرده و از آنها تعريف نكند و آنها را به  مي
و براي آنها خيرخواهي نكرده و فرزندانش را همنام آنها نكند و با ايشان دي نگيرد داما

ه كبينيم نه تنها چنين نكرد بل اما مي. 1رفت و آمد و معاشرت خانوادگي برقرار نسازد
مشورت در انتخاب خليفه، حقّ  »انام الوری للمهاجرين و االنصار« :تصريح فرموده كه

نهج البالغه، (ار آنها را مورد رضايت خداوند شمرده است و ك» مهاجر و انصار است
رسولش خليفه را نصب كرده بودند، ديگر مشورت يا  در حالي كه اگر خدا) 6نامة 

عالوه بر فرمود،  چنين نمي مهاجر و انصار مورد نداشت و زائد بود و قطعاً علي
د مؤمن خوانده و ان اين آن حضرت كساني را كه در انتخاب خلفاي قبلي دخيل بوده

پس اگر كسي از پذيرش ....  »فان ابی قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املومنني«.....  :فرموده

                                                           
ارش، يام احتضادر  تصريح كرده كه پرستار حضرت زهرا) مجلس چهارم(مالي اشيخ طوسي در  -1

با خانواده ابوبكر روابط  شود خانواده علي معلوم مي. بوده است) اسماء بنت عميس(زوجه ابوبكر 
 . اند نزديك داشته
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امر مهاجر و انصار سرپيچي كند، با او قتال نمايند زيرا راهي غير از راه مؤمنين را 
  ) فتأمل. (»پيروي كرده است

مالحظه  )28و  27ية صفحة حاش(» شاهراه اتحاد«عالوه بر اين همچنانكه در كتاب 
نيز از علي پيمان گرفته بود كه با منتخب مهاجر و انصار،   اكرمشود پيامبر  مي

جل  أن هنی النّبیّ « :گويند كه مي تي اساحاديثاين قول موافق . مخالفت نكند يؤمّ الرّ
ند، مرد بر قومي بدون إذن ورضاي ايشان، امامت كاز اينكه  پيامبر »قوما إالّ بإذهنم
 پيامبر بود قطعاً منصوب اهللا مي در حالي كه اگر حضرت علي. »نهي فرمود

  . گرفت فرمود و از آن حضرت چنان پيماني نمي نميچنين 
و چنانكه به نقل از زجاج و عياشي » مجمع البيان«عالوه بر اين، چنانكه در تفسير 

شدن ابوبكر و يفه خبر خل اكرمدر تفسير قمي و تفسير صافي آمده است پيامبر 
» تحريم«سورة  3ذيل آية » صافي«مثالً در تفسير . را به همسرش داده بود معمر
نبّأنی  :من أنباک هذا? قال :إنّ أبابكر يلی اخلالفه بعدی ثمّ بعده أبوک فقالت :فقال« :خوانيم مي

] به همسرش حفصه[ پس پيامبر» ها من يوملالعليم اخلبري, فأخربت حفصه به عائشه
. خالفت خواهند كرد ]عمر [و پس از او پدرت  فرمود همانا پس از من ابوبكر

مرا  :آگاه كرده است؟ فرمود] از اين خبر[چه كسي تو را  :عرض كرد] لحفصه[
را از اين  لهمان روز عائشه لحفصه. خداوند عليم خبير آگاه فرموده است

  . »خبر آگاه ساخت
را براي شادمان كردن همسرش به او اطّالع اين خبر  كه پيامبرشود  مالحظه مي

يك واقعة ناگوار، و إالّ معني ندارد به همسرش به عنوان مژده داده است نه به عنوان 
نهد و خالف را غصب كرده و موجب گمراهي  بگويد پدرت فرمان خدا را زير پا مي

م توان و با در اين صورت الزم بود پيامبر در فرصت باقي مانده با تما !!شود مردم مي
و با صراحت كامل مردم در فرصت باقي مانده با تمام توان  صراحت الزم بود پيامبر

را كه منصوب خداست، به خالفت بپذيرند، نهي  را از اينكه كسي غير از علي
خبر  فرمايد و نمايندگاني به مناطق ديگر بفرستد تا سايرين نيز از اين موضوع بي
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پيمان بگيرد كه مبادا براي  مابل مردم از ابوبكر و عمرنمانند و در مسجد و در مق
  ) فتأمل جدا. (خالفت كمترين اقدامي بكنندكسب 

نشود، براي اين بود كه به مسألة شور خواست اين خبر علني  مي اما اينكه پيامبر
اي  خدشهحلّ و عقد  اهلو مشورت در ميان مسلمين و توجه به رأي و نظر يكايك 

  :خواست مسلمين با عمل به آية مي زيرا پيامبر .وارد نشود
 t⎦⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ç/$ yftG ó™ $# öΝÍκÍh5tÏ9 (#θãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# öΝèδ ãøΒ r&uρ 3“u‘θä© öΝæη uΖ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ 

öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà)ÏΖãƒ   )۳۸/  الشوری(  
انتخاب  در اين مسألة به مشورت بپردازند و اين مسأله به يك سنّت و رويه در

يافت، مسلمين  در حالي كه اگر اين خبر انتشار مي. زمامدار مسلمين تبديل شود
را به  كردند و به اين بهانه كه خدا از قبل، خبر خالفت ابوبكر  مشورت نمي

در . آوردند م را به عمل نميداده است، در اين مسأله همت و جديت الز پيامبرش
 –در ميان مسلمين » مشورت«صل او تحكيم تقويت  خداحالي كه براي رسول 

بيش از اينكه چه كسي خليفه شود، أهميت  –خصوصاً در موضوع انتخاب زمامدار 
  ) فتأمل. (داشت

بيش از همه با خواست و سليقة پيامبر  كه بينيم علي كه مي روست از اين
ت و توجه به صول مشاوراآشنا بود، بيش از سايرين بر رعايت تام و تمام     اكرم

آراء سايرين، اصرار داشت و قبل از به دست گرفتن خالفت، با جديت كوشيد تا مردم 
. فرصت كافي براي انديشيدن و مشاوره داشته باشند و در انتخاب خليفه شتاب نكنند

خواستند با وي بيعت كنند به جاي اشاره  رو در زماني كه پس از قتل عثمان از اين
بيعت من پنهاني نبوده و جز با رضايت مسلمين  :ي خويش فرمودلهابه منصوصيت 

مهلت دهيد تا مردم جمع  :و باز پيش از آنكه باوي بيعت شود، فرمود. نخواهد بود
و به جاي آنكه اشاره كند امامت مقامي است الهي كه . شده و با يكديگر مشورت كنند

ن، اختيار با مردم است كه پيش از بيعت كرد :شود، فرمود خداوند احراز ميبه نصب 
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اي مردم انبوه و هوشيار، اين كار شما « :فرمود و نيز مي. چه كسي را انتخاب كنند
  ) فتأمل( 1.»مارت دهيداحقّ هيچ كس نيست مگر كسي كه شما او را ) زمامداري(

گويند آن حضرت  مي عجيب است كه دكّانداران مذهبي و مدعيان حب علي
لهية ام و مسلمين و ممانعت از خالف و تفرقه، از خالفت براي حفظ مصالح اسال

خويش صرف نظر كرد، ولي خودشان به جاي اينك از حضرتش پيروي كنند و از 
لهيه دست بر دارند و از تفرقه بپرهيزند، دائماً در پي روايات خالف اادعاي خالفت 
تبعيت » لف العامهخذ ما خا«شيطان پسند روند و از قاعدة  ساز مي انگيز و تفرقه

از آنها تعريف كرده و با آنها همكاري  و سعي دارند كساني را كه علي !!كنند مي
  . نموده، گمراه و منافق جلوه دهند

كوشيم  و دوستدار راستين آن حضرت ماييم كه واقعاً مي قعي علياوشيعة 
و اوالدش  خرافي را به آن حضرت اخبارهمچون مقتداي خود، از تفرقه بپرهيزيم و 
موري را كه خود، دربارة خويش ادعا انسبت ندهيم و دربارة آنها غلو نكنيم و 

  . »و اهللا احلمد, إنّه ولیّ التّوفيق«اند، به زور روايات ضعيف، به ايشان نسبت ندهيم  نكرده

باب فی أّنه إذا قیل فی الّرجل شیء فلم یکن و کان فی ولده  - ۱۸۴
  ذی قیل فیه او ولد ولده فاّنه هو الّ

ول را صحيح و دوم را مجهول ادر اين باب سه حديث آمده كه مجلسي حديث 
همطراز صحيح و سوم را ضعيف شمرده و آقاي بهبودي نيز حديث اول و دوم را 

  ! صحيح دانسته است
غيبي  اخبارخواستند امام را عالم بالغيب معرّفي كنند و  به نظر ما جاعلين كه مي

رو براي  تحقّق نيافت از اين اخباركردند، چون ديدند كه آن  عل ميبراي ايشان ج
اند كه حضرت  اين باب را جعل كرده اخبارتوجيه عدم تحقّق جعليات خود، 

                                                           
 . 29، ص »شاه راه اتّحاد«به نقل از  -1



  975                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

فرمود اگر اما دربارة كسي خبري داد و آن خبر واقع نشد، شما تكذيب  صادق
  ! نكنيد زيرا ممكن است در فرزند يا نوادة فرد مذكور مصداق يابد

در سند حديث اول و نيز علي بن ابراهيم كه  1»بي بصيرا«به نظر ما با وجود 
خرافي و قائل به تحريف قرآن بود و همچنين به واسطة پدر مجهول الحال او، اين 

را  ايم در خبر اول اين باب، مادر حضرت مريم چنانكه گفته. اعتبار است خبر بي
  ! گفته شده است» مرثا«، نام مادر آن حضرت، 177باب  4ناميده اما در حديث  »حنّه«

خبر داد كه من به تو پسر با بركتي عطا » عمران«گويد خدا به  در حديث اول مي
او . كند كنم كه كور مادرزاد و فرد مبتال به پيس را درمان كرده و مردگان را زنده مي مي

محقّق نشد و خدا فرموده بود لهي آن چنان كه انيز به عيالش خبر داد ولي خبر 
لهي به اپسري داد و خبر  ما بعداً به مريما! به او داد دختري به نام مريم

  !! مصداق يافت )پسر حضرت مريم (اش  به جاي فرزندش دربارة نواده عمران،
گويد زيرا به قول شما خدا به عمران فرموده  گوييم امام قطعاً چنين مطلبي نمي مي

 –نعوذ باهللا  –مگر مريم  داده، به او نداده و به مريمولي  2دهم به تو پسر مي
دليلي نداريم كه خداوند ! آيا عطاي به مريم، عطاي به عمران است؟عمران است؟ 

بدين صورت، به لحاظ  اخبار! عالم الغيب، خبر دقيق و كامالً مطابق با واقع ندهد
/ النساء (دق القائلين صاتحقّق، صدق دقيق و كامل ندارد، در حالي كه خداوند متعال 

فصح اخدا . و منزّه است از اينكه خبرش فاقد صدق كامل و دقيق باشد )122و  87
فرمود كه  شبهه به صورتي مي بوده، بي »عمران«القائلين است و اگر مقصودش نوادة 

  ) فتأمل. (همان مقصود فهميده شود، نه چيز ديگر

                                                           
 . 776دربارة او رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحه  -1
دهم تا بگوييم منظور دودمان  يعني مخاطب را مفرد گفته است و نفرموده به شما فرزندي مي -2

إخبار نكرده تا بگوييم كه او رؤيا را درست تعبير نكرده » عمران«بوده و با رؤيا نيز به » عمران«
 . است
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كه گاهي مصالح عظيمه اقتضا مجلسي در توجيه اين دو حديث چنين بافته است 
» بدا«بگويند يا از اموري كه نبياء و اوصياء به صورت توريه و مجار سخن اكند كه  مي

مور زمان قيام امام قائم و تعيين آن ااز جملة اين ! شود، خبر دهند در آن حاصل مي
دان شود، اين ب ما دقيقاً واقع نميادهد  كه اما خبري مي[ئمه است احضرت در ميان 
شيعيان مأيوس و دلسرد نشوند و منتظر فرج امام قائم بمانند و صبر ] منظور است كه

چه بسا امام بگويد فرزندم امام قائم ! نموده و كارهاي خلفا را عليه خود تحمل كنند
يا منظورش ! ما منظورش آن است كه او قائم به امامت است نه قائم به شمشيرااست 

يا اگر شيعيان صبر كنند و ! دهد، قائم به شمشير خواهد شدذن اآن است كه اگر خدا 
يا ! اسرار را كتمان نمايند و امام خود را اطاعت كنند، پسرم امام قائم خواهد بود

   2!!»من قائم خواهد بود 1منظورش آن است كه فرزند هفتم
فقط ما براي احتراز از اطالة كالم ااين بافتة مجلسي عيوب و ايرادات زيادي دارد 

ة مسلمين زئمه به هيچ وجه به اندااشيعيان در زمان  :كنيم به ذكر چند مورد اكتفا مي
بي طالب، در فشار و دشواري به سر اصدر اسالم در دوران مكّه، خصوصاً در شعب 

با آنان به اين صورت سخن نگفت بلكه با خواندن قرآن   اكرمما پيامبر ابردند،  نمي
. توصيه به صبر و بردباري، مانع شد كه خسته و نااميد شوند و توصيه به دعا كردن و

ديگر آنكه بيان شريعت، بيان عرفي است ولي اينگونه سخن گفتن برخالف عرف 
  . است

ديگر آنكه اين باب گفته فرزند يا نوادة يا نواده و نگفته فرزند فرزند فرزند فرزند 
قائم است ام بگويد فرزندم گويد كه اگر ام پس مجلسي به چه مجوزي مي!! فرزند

آيا هيچ انسان !! آن حضرت باشد؟) فرزند نبيرة(رود كه مقصود نديدة  احتمال مي
  ! اند گويد؟ اينها دين را به بازي گرفته منصفي چنين مي

                                                           
 . گويا منظورش فرزند ششم باشد -1
 . 237ص  6، ج )طهران(مرآه العقول، دارالكتب االسالمية  -2
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به قول اينان اگر امام دربارة كسي سخني بگويد و قولش دربارة او محقّق نشود، 
را همان فرزند يا نواده شما منظور امام . قّق شوداش مح ممكن است در فرزند يا نواده

رود كه او  مثالً اگر امام فرمود زيد خائن يا خادم است احتمال مي! محسوب كنيد
گوييم اگر امام  مي!! اش خائن يا خادم باشد خائن يا خادم نباشد بلكه فرزند يا نواده

مين نيز بتوانند كسي چيزي بر خالف واقع بگويد پس بايد مأموحق دارد دربارة 
در حديث سوم از امام ! مومين استاسوة ماهمچون او سخن بگويند، زيرا امام 

نقل كرده كه فرمود گاهي مردم را به عدل يا ظلم نسبت دهند و حال آنكه  صادق
اش پس از او چنين باشد، پس خود اوست كه  چنين نبوده و چون فرزند يا نوادهاو 

  !! منظور بوده است
ناصالح  –عليه آالف التّحيه و الثّناء  –توان گفت چون فرزند حضرت نوح  آيا مي

يا !! بود، پس جايز است خود او را ناصالح بخوانيم و بگوييم منظور ما فرزند اوست؟
!! است؟ را صالح بخوانيم و بگوييم مقصودمان فرزندش حضرت ابراهيم» آزر«

چرا بايد صفت يا لقبي بر ! است چنين كاري دربارة آنها ناحقّ و بر خالف عدالت
  ! كسي حمل شود كه خود مستحقّ آن نيست؟

   :چنين كاري بر خالف قرآن است كه فرموده
 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“t÷zé&   )۱۶۴/  االنعام(  
   1.»دارد ديگري را بر نمي] عمل[هيچ كس بار  «

   :و فرموده
 ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘   )۳۸/  املدثر(  
  .»هر كسي در گرو كاري است كه كرده است «

   :و فرموده
 Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $#   )۱۰۵/  املائده(  
  .»اگر شما هدايت يافته باشيد، كسي كه گمراه شده، شما را زياني نرساند «

                                                           
 . جم نيز آمده استآيه مذكور در سوره اسراء و فاطر و زمر و ن -1
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قرآن . مل كندپس نبايد كسي نتايج كار ديگري، از جمله صفت يا لقب او را ح
   :فرموده
 Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/   )۱۱/  احلجرات(  
  .»ندهيد] نابجا[هاي  به يكديگر لقب «

اش به  توان پدري را به حساب فرزند يا نواده در حالي كه بنا به قاعدة اين باب، مي
  !! لقبي ملقب ساخت

   دون إلیهکلّهم قائمون بأمر اهللا تعالی ها ةباب أن االئّم - ۱۸۵

هيچ يك را صحيح  »محمد باقر«كه هر دو كليني در اين باب سه خبر آورده 
. مجلسي حديث اول را مجهول و دو حديث بعدي را ضعيف شمرده است. اند ندانسته

  . خير در غايت ضعف استاو به راستي نيز سند دو حديث 
دل مردم آگاه است،  در حديث اول امام با اينكه به قول كليني عالم به غيب و از

ما كه ! سائل را يك ماه معطّل كرده و سرانجام به او گفته من مهدي موعود نيستم
دربارة شخصيت واالي امام چنين گماني نداريم كه با دوستداران خود چنين رفتار 

  . كند
اند كه حضرت  ادعا كرده 1»عبداهللا بن سنان«اي كذّاب از قول  در حديث سوم عده

إمامهم اّلذی بني أظهرهم و هو « :»أسراء«سورة  71در آية  »إمام«موده فر صادق
زمان خود  اهلاست و او قائم ) مردم(امامي است كه در ميان ايشان » زمانه اهلقائم 
سراء مكّي است و در آن زمان بحثي از امام و امامت در اسورة  :گوييم اوالً مي! »است

سراء دربارة قيامت است و مربوط به امام نيست كه اة سور 72و  71ثانياً آيه . ميان نبود
 »عمالانامة «ايم به معناي  در اين آيه چنانكه قبالً گفته »ماما«قائم باشد يا نباشد و لفظ 

است نه امام به معناي پيشواي مردم و قطعاً با قرائن موجود در آيه، حضرت 

                                                           
 . 703و  300و  257براي آشنايي با او رجوع كنيد به كتاب حاضر، ص  -1
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. امام و امامت ندارد دانسته كه مقصود آيه ربطي به بهتر از سايرين مي صادق
در دوران ما كه امامي  :ثالثاً). 292دربارة اين آيه رجوع كنيد به كتاب حاضر، صفحة (

  بود؟ ظهرنا و در ميان ما نيست، معناي آيه چه خواهد ابين 

   االمام ةباب صل - ۱۸۶

را ضعيف و  5و  3و  2را مرفوع و  1در اين باب هفت حديث كه مجلسي حديث 
آقاي . را موثّق همطراز صحيح شمرده است 7را موثّق و  4حديث  را مرسل و 6

  . اين باب را صحيح ندانسته است احاديثبهبودي هيچ يك از 
روايات اين باب منقول است از منحرفين و ضعفايي از قبيل مفضّل بن عمر و 
خيبري بن علي الطّحان و يونس بن ظبيان و محمد بن سنان و علي بن الحكم و 

را كساني كه به نام امام و به عنوان نماينده و  احاديثبه نظر ما اين . 1حاق بن عماراس
  . اند تا به جاه و مال برسند اند، جعل كرده گرفته يا وكيل امام، از مردم پول مي

چرا كافر !! گويد هر كه امام را محتاج اموال مرد بداند كافر است حديث أول مي
كه زمامدار مسلمين محتاج مال مردم است و بايد از بيت است؟ آيا اگر كس بپندارد 

توان چنين كسي را  آيا مي! المال حقوق بگيرد، منكر اصول يا فروع اسالم شده است؟
مجمع «سورة توبه استشهاد كرده كه به قول مؤلف  103تكفير كرد؟ ذيل حديث به آية 

ر واقع آيه ربطي به خمس د. به قول اكثر مفسرين، ظاهر در معناي زكات است» البيان
زكات بايد به زمامدار مبسوط اليد پرداخت . و سهم امام و ساير وجوه شرعيه ندارد

متأسفانه روات كذّاب . شود تا آن را در مواردي كه قرآن تعيين فرموده، مصرف كند
رواياتي جعل كرده و پرداخت زكات را به نه چيز منحصر نموده و براي آن نه چيز نيز 

                                                           
 . به فهرست مطالب رجوع شود. اند اين افراد همگي در كتاب حاضر معرّفي شده -1
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اند كه سبب شده شيعيان عمالً توجهي به پرداخت زكات نداشته  طي قائل شدهشراي
   1!باشند

استشهاد كرده كه مربوط به انفاق » حديد«بعدي به آية يازدهم سورة  احاديثدر 
است و مدعي است كه به امام بايد پرداخت شود و دادن يك درهم به امام به اندازة 

ي سگفته است اگر ك )6حديث ( احاديثي يكي از حتّ. جر و ثواب داردا» حدا«كوه 
آيا !! فضل است از اينكه دوميليون درهم در راه خير بدهدا يك درهم به امام بدهد،

بسازد، ... اي يا مسجدي يا راهي يا  اگر كسي با دو ميليون درهم بيمارستاني يا مدرسه
چرا قرآن  !نيست؟ دهد كه مبسوط اليد ثوابش كمتر است از يك درهمي كه به امام مي

ما تا مردم بدانند كه انفاقات خود را به امام بدهند؟ در زمان اين مسأله را بيان نفرموده 
بايد داد؟ البد به نمايندگانش كه در قم و نجف  كه امامي در دسترس نيست به كي

  !! هستند

باب الفیء و االنفال و تفسیر اخلمس و حدوده و ما یجب  - ۱۸۷
  فیه 

را مورد اختالف و  1مجلسي حديث . خبر آورده است 28ين باب كليني در ا
را ضعيف و  26و  25و  24و  23و  22و  20و  18و  15و  14و  10و  6و  2حديث 

و  27و  19و  17و  16و  9و  8و  3را مجهول و حديث  21و  12و  5را مرسل و  4
. شمرده استرا صحيح  13و  7را حسن يا موثّق و حديث  11را حسن و حديث  28

  . را صحيح دانسته است 27، 21، 18، 17، 13، 11، 9، 8، 7، 3 احاديثآقاي بهبودي 
شود كه  روايات اين بخش، چنانكه از عنوان باب پيداست، به فروع دين مربوط مي
راويان ! كليني در اين جزء از كافي كه آن را به اصول اختصاص داده، آورده است

                                                           
حقائق عرياندر «كتابي بسيار مفيد درباره زكات به نام ) ره(» قلمداران«برادر فاضل ما مرحوم  -1

 . كنم تأليف نموده كه مطالعه آن را به برادران ايماني مؤكّداً توصيه مي» ناقتصاد قرآ
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ني هستند كه در صفحات قبل با بسياري از آنها آشنا باب حاضر، همان كسا احاديث
  . ايم شده

ي خود را چنين اظهار ااي آورده و ر ، مقدمهاحاديثكليني در اين باب، قبل از ذكر 
اين قول ! خليفة خدا شد تمام دنيا را خدا به خليفة خود داد كرده كه چون آدم

او را خليفة موجودات سابق  خطاست زيرا آدم خليفة خدا نبود، بلكه خداوند متعال
  . مفسدين مذكور مالك دنيا نبودند. قرار داد كه مفسد و سفّاك بودند

   :مالئكه نيز از كالم خدا كه فرمود
 ’ÎoΤÎ) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz   )۳۰/  البقره(  
  .»همانا من در زمين جانشيني قرار دهم «

دهد، زيرا خدا  فّاك، جانشيني قرار ميچنين فهميدند كه خدا براي سابقين مفسد س
و » دهم ام را در زمين قرار مي من خليفه »إنّی جاعل فی األرض خليفتی« :نفرموده بود

  . مراجعه شود) 406ص . (ايم ما قبالً در اين مورد توضيح داده» خليفه اهللا«نفرمود 
به تقليد از شود كليني نيز مانند نويسندگان زمان ما كه بدون تحقيق و  معلوم مي

نويسند، بدون آنكه در آيه تأمل كند،  يكديگر و تحت تأثير مشهورات، مطلب مي
گويد چون تمام دنيا مال  وي مي. مطالبي گفته كه مدرك و مستند صحيحي ندارد

رسد  ميوصياء اء و انبيايعني به شد پس از او به فرزندان نيكوكارش  حضرت آدم
از دنيا به دست دشمنان ايشان افتاده، با جنگ و غلبه  واگر آنچه. 1شود و مال امام مي

در حالي كه . 2ناميده شده و متعلّق به امام است» فئ«بر دشمنان، مجدداً به دست آيد، 
مال بيت المال است كه بايد با نظارت امام و زمامداري كه منتخب مؤمنين است » فئ«

نشين است و  امامي كه خانهدر راه منافع و مصالح اسالم و مسلمين مصرف شود نه 

                                                           
 ! در دوران فترت رسل، دنيا مال چه كسي بوده است؟ -1
بر خالف كليني گفته است فئ مالي است كه بدون جنگ از دشمن أخذ » تبيان«شيخ طوسي در  -2

 . شود
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مبسوط اليد نيست كه بتواند اموال بيت المال را در مصارف عمومي كه مربوط به همة 
  . )ايم گفته 162رجوع شود به آنچه در باب ! (صرف كند. مسلمين است
سورة حشر را  7آبروست آية  بي» بي عياشان بن ابا«ت از مروياول كه ادر حديث 

است  »فئ«اين آيه دربارة ؤمنين افتراء بسته كه آن حضرت فرموده الم اميرآورده و به 
دانند كه آية مذكور  مي آشنايان با قرآن و سيرة پيامبر!! كه تماماً مخصوص ماست

به اتّفاق فريقين ماجرا از اين قرار است كه . نازل شده است »بني النّضير«دربارة يهود 
دند، مسلمانان قلعة ايشان را محاصره آمادة جنگ با مسلمين ش» بني النضير«چون 
در نتيجه آنان پذيرفتند كه از مدينه كوچ كنند و به مقداري كه چارپايانشان . كردند
تواند، اثاثية خود را حمل كنند و با خود ببرند و خانه و زمين و باقيماندة اموال  مي

هاجرين كه اموال ايشان را بين م رسول خدا پس از اين واقعه،. خود را بگذارند
نيازمند بودند و خانه و زندگي نداشتند تقسيم نمود و به انصار كه وضعشان بهتر بود 

كه آنان نيز  »حارث بن الصمه«و » سهل بن حنيف«و » ابو دجانه«چيزي نداد مگر به 
  . فقير بودند

بهتر از سايرين از اين موضوع مطّلع بوده و محال است كه  حضرت علي
 –نعوذ باهللا  - اموال مخصوص من و فرزندانم بوده ولي رسول خدا بفرمايد تمام آن

چيزي نداده است و يا اموال ما را  مبرخالف شرع عمل كرده و به عمل و حسنين 
شود كليني  معلوم مي!!! اند به سه تن از انصار نيز داده است كه در آن حقّي نداشته

ريخ اسالم نيز اطّالع چنداني نداشته از سيرة پيامبر و تاعالوه بر ناآشنايي با قرآن، 
  ! است

  آية مذكور چنين است 
 !$ ¨Β u™!$ sùr& ª!$# 4’n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ ô⎯ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“tà)ø9$# ¬Tsù ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “Ï% Î!uρ 4’ n1öà)ø9 $# 

4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ È⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# ö’ s1 Ÿω tβθä3tƒ P' s!ρ ßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨ øî F{$# öΝä3ΖÏΒ 
  )۷/  احلشر(  
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آنچه خدا از اموال اين آباديها عائد رسول خويش ساخت، از آنِ خدا و رسول و  «
توانگران شما دست خويشاوندان و يتيمان و مساكين و در راه ماندگان است تا ميان 

  .»به دست نگردد
   :دربارة آية حديث دوم مدعي است كه امام باقر

 (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ $ yϑ ¯Ρr& ΝçG ôϑÏΨ xî ⎯ÏiΒ &™ó©x« ¨β r'sù ¬! …çμ |¡çΗ è~ ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ “Ï%Î!uρ 4’ n1öà)ø9$# 
  )۴۱/  االنفال(  

هستند و خمس مال خدا و مال  خويشاوندان رسول خدا» ذي القربي« :فرمود
كنيد آية مذكور و دو آية  ما اگر بقية آيه را بخوانيد مالحظه ميا! و مال ماست پيغمبر

آن و آيات پس از آن، همگي راجع به جنگ و جهاد با مشركين بوده و در پيش از 
   :حتّي در ادامة آيه فرموده. غزوة بدر نازل شده است

 tΠöθ tƒ Èβ$ s%öàø9$# tΠöθ tƒ ‘s)tG ø9$# Èβ$yè ôϑ yfø9$# 3 ª!$#uρ 4’ n?tã Èe≅à2 &™ó©x« íƒ Ï‰s%   
  )۴۱/  االنفال(  

با هم روبرو ] مشركان و موحدان[دو گروه روزي كه  ]حقّ از باطل[روز جدايي «
  .»شدند

   :و در آية بعد فرموده
 øŒÎ) ΝçFΡr& Íοuρ ô‰ãè ø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ‘‰9$# Νèδ uρ Íοuρ ô‰ãèø9$$ Î/ 3“uθ óÁ à)ø9$# Ü=ò2 §9$#uρ Ÿ≅xó™ r& öΝà6ΖÏΒ 

  )۴۲/  االنفال(  
دورتر  در ناحية ]مشركان[و آن  ]به چاه بدر[تر  آنگاه كه شما در ناحية نزديك «

  .»تر بود از شما پايين] أبوسفيان[بودند و قافلة 
شود آيه وضعيت مسلمين و مشركين در غزوة  چنانكه به وضوح تمام مالحظه مي

چون مسلمين در اين غزوه فاتح شدند و غنائمي به دست . بدر را بيان فرموده است
شما افتاد، يك  در آية فوق فرموده بدانيد آنچه از غنائم در جنگ به دست اآمد خد

. و نزديكان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است پنجم آن مال خدا و رسول
كليني در حديث فوق و در حديث چهارم روايت آورده كه مقصود از يتيمان و 

و كرده كه اگر يتيم  اهلنفهميده و يا تج و !مساكين و در راه مانده از آل محمد
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بود، ذكر يكايك آنها زائد بود زيرا  ، مقصود ميآل محمدمسكين و ابن السبيل از 
در » ذي القربي«اند و با وجود  آنها همگي در مفهوم ذوي القرباي آن حضرت مندرج

رساند كه، ايتام و مساكين  در آيه ميرو ذكر آنها  از اين. آيه، نيازي به ذكر آنها نيست
ما بنا به روايت كليني خدا به اارد ند اند و آيه انحصار به آل محمد مسلمين مقصود

كه خود  ولي رسول خدا!! رسول خود فرموده غنائم بدر را بده به يتيم آل محمد
بينيم كه آن حضرت غنائم  رو مي از اين. اند حيات داشته، آل او يتيم و مسكين نبوده
و بر  نداده –يعني به يتيماني كه نداشته  –بدر را به آل خود يعني فرزندان خود 

يتام و ابيت خود قسمت نكرده بلكه آن را به  اهلاعتبار كليني، ميان  بيخالف روايات 
  . و ابن السبيل مسلمين داده استمساكين 

است كه حتّي مجلسي اعتراف كرده  »غنمتم«كلمة نكتة ديگر در آية مورد بحث، 
و غير منقول عم از منقول ا –آيه داللت بر وجوب خمس در غنائم دارالحرب  مضمون

شود و تفسير مفسرين  دارد و در اين آيه از غنيمت چنين معنايي به ذهن متبادر مي –
ما قبل و ما بعد آية مذكور، دربارة جنگ ] خصوصا كه[كند  نيز اين نظريه را تأييد مي

   1.است
و » غنمتم«در سراسر قرآن كريم لفظ  :»قلمداران«به قول برادر فاضل ما مرحوم 

از جمله در . در سياق آيات جهاد و جنگ با غير مسلمين ذكر شده است »مغانم«
و در ميان . تا پايان سوره، در سياق جنگ و جهاد است 55همين سورة انفال از آية 

  فرمود  69اين آيات در آية 
 (#θ è=ä3sù $ £ϑ ÏΒ öΝçFôϑ ÏΨ xî Wξ≈n= ym   )۶۹/  االنفال(  
  .»ي كه حالل و پاكيزه استايد بخوريد در حال آنچه از غنائم گرفته«

نيز كلمة مغانم در سياق آيات جنگ آمده و آيات قبل و بعد  94در سورة نساء آية 
ديده  15كه در آية  »مغانم«در سورة فتح نيز كلمة . آن مربوط به جنگ و جهاد است

در وسائل الشيعه نيز آمده . شود، آيات قبل و بعد مربوط به جنگ و جهاد است مي
                                                           

 . 248، ص 6مرآة العقول، ج  -1
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ه« :فرمود ام صادقاست كه ام خمس جز در  »ليس اخلمس إال فی الغنائم خاصّ
 :أقول« :گويد شيخ حر عاملي نيز پس از ذكر حديث مذكور مي. »نيستغنام  صخصو

گويم مقصود آن است كه بنا به  مي »املراد ليس اخلمس الواجب بظاهر القرآن إالّ فی الغنائم
   1.»ظاهر قرآن خمس جز در غنائم، واجب نيست

املوارد ال خيّصص «صولي اكوشند با تمسك به قاعدة  البتّه دكّانداران مذهبي مي
شبهه خطا و مصداق  اين قول بيما ا! بگويند آيه، انحصار به غنائم جنگ ندارد »الوارد

اختصاص نداده و از » بدر«است، زيرا ما آيه را به غزوة » حّق يرادهبا الباطل ةكلم«
ايم و عموميت آيه را شامل هر جنگ شرعي با غير مسلمين  قاعدة مذكور تخلّف نكرده

ما بايد توجه داشت كه اين قاعده مستمسك تعميم آيه به غير جنگ و ا. دانيم مي
تعميم آن به غير غنيمت جنگي، محتاج دليل است و غنيمت جنگي نيست و تسرّي و 

روست كه  از اين. چنانكه گفتيم فقط شامل غنائم جنگ استنفال اسورة  41آية إالّ 
. رباح مكاسب نگرفتنداهيچ گاه از مردم خمس  و علي  اكرمبينيم رسول  مي

  ) فتأمل(
مطلب ديگري كه بايد توجه داشته باشيم آن است كه در برخي از روايات اين باب 

ئمه سؤال شده كه حقّ شرعي، در فلزّاتي از قبيل طال ااز  )28و  21و  19و  8حديث (
هاي قيمتي از قبيل مرواريدي كه از دريا صيد  آهن و قلع و مس و يا سنگو نقره و 

يعني مقدار زكات . يك پنجم :امام فرموده شود و ياقوت و زبرجد، چقدر است؟ مي
عددي كسري است نه اينكه فرعي مستقلّ از فروع  »خمس«است و لفظ  »خمس«آنها، 

و در بعضي  »يك دهم= عشر «به عبارت ديگر زكات در بعضي از اموال . دين باشد
و در برخي از اموال يك پنجم  »ربع العشر«و در بعضي » يك بيستم= نصف العشر «

                                                           
) ابواب ما يجب فيه الخمس، باب دوم، حديث اول و پانزدهم(، كتاب الخمس 6ج  وسائل الشيعه، -1

 . 342و  338ص 
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، 13كتاب الزّكاه، باب (» جامع المنقول في سنن الرّسول«رجوع كنيد به كتاب . 1است

كوشند چنين وانمود  ما متأسفانه كليني و مقلّدين او ميا). باب زكاه الرّكاز و المعدن
  ! نند كه خمس فرعي مستقلّ از فروع دين و در رديف آنهاستك

و  7و  3از قبيل حديث  –مطلب ديگري كه در برخي از روايات باب حاضر آمده 
باشد و پس از او در اختيار امام  بايد به دست رسول خدا »نفالا«اين است كه   9

ها و أراضي  رودخانهها و معادن و  ها و كوهستان عبارت است از جنگل »نفالا«. باشد
هايي كه با مسلمين بر اعطاي آن مصالحه شده و يا صاحبانشان از آنها  موات و زمين
بديهي . اند و چيزهاي قيمتي كه مخصوص سالطين و حكّام بوده است اعراض كرده

همان زمامدار مرضي و منتخب  –چنانكه گفتيم  - »امام«است كه در اينجا مقصود از 
ايد مبسوط اليد باشد تا بتواند اين اموال را در ران منافع و مصالح مؤمنين است كه ب

ما كليني و ا. نشين كه چنين امكاني ندارد اسالم و مسلمين صرف كند، نه امام خانه
   !اند ، همان امام منصوص است كه غاليان گفته»ماما«مقلّدين او ادعا دارند كه مقصود از 

ما كه گمان  اصحابگويد يكي از  ات ميدر حديث پنجم كليني در معرّفي رو
باشد از » سياري«و اگر ! دانسته رواي كيست يعني نمي. بوده است» سياري«كنم  مي

ادعا شده كه  در چنين حديثي به دروغ از قول حضرت كاظم. 2أضعف ضعفاست
   :چون فدك به دست آمد، خدا به رسول خود فرمود

 ÏN#u™uρ #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çμ ¤)ym   )۲۶/  االسراء(  
  .»و حق خويشاوند را بده «

! رو از جبرئيل سؤال كرد از اين!! اند ندانست خويشاوندان كيست و رسول خدا
فدك را به  ل خداورس. بده را به فاطمه» فدك«خدا به وي وحي كرد كه 

                                                           
ابواب ما يجب «باب دوم و احاديث باب سوم و چهارم  11و  10و  9و  8و  5و  4و  2أحاديث  -1

 . وسائل الشّيعه نيز مؤيد قول ماست 6جلد » فيه الخمس
 553نيز در صفحه » علي بن أسباط«راوي اول حديث يعني كتاب حاضر و  119وي در صفحه  -2

 . معرّفي شده است
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مر امتولّي  چون ابوبكر. داد و ملك مذكور به تصرّف و اختيار او در آمد لفاطمه
 به ابوبكر لفاطمه. را بيرون كرد لفت شد، وكالي حضرت فاطمهخال

 ابوبكر. را شاهد آوردم أيمن او  فرمود فدك را به من بازگردان و حضرت علي
با نامه از  لنشويد، چون فاطمه فاطمه »فدك«نيز فرماني نوشت كه متعرّض 

  !! گرفت و پاره كردبرخورد و او نامه را به زور  بيرون آمد به عمر نزد ابوبكر
توان عقل و فهم  به راستي يكي از شاهكارهاي كليني، ذكر اين حديث است و مي

   :و ميزان علم و سواد او را دريافت
پرسيم  مي!! اند كيست» ذي القربي«ندانست كه  حديث مدعي است كه پيامبر :والًا
دانست كه  عربي نمي امبرلهي در بيان مقصود رسا نبود يا پياكالم  –نعوذ باهللا  –آيا 

  اند؟  كيست» خويشاوندان«در نيافت 
دختر مخاطب است، مگر ساير دختران » ذي القربي«عالوه بر اين اگر منظور از 

  شوند؟  محسوب نمي» ذي القربي« پيامبر
منظور است نه يك فرد خاص از مصاديق آن از اينها گذشته » ذي القربي«وانگهي 

  ! ?»آت فاطمه حّقها«يا نفرمود » ت بنتک حّقهاو آ« :چرا آيه نفرمود
 171سراء و سورة روم هر دو مكّي هستند و اگر قول كليني را در باب اسورة  :ثانياً

بپذيريم، حضرتش حدأكثر هشت ساله بوده و هنوز  دربارة والدت حضرت زهرا
   !صغير بود و امكان تملّك شخصي نداشت

فتح نشده بود تا خدا بگويد فدك را به فاطمه  »فدك«در دوران مكّه هنوز  :ثالثاً
  !! بده

را به عنوان  كه علي لكرده كه حضرت زهراجاعل حديث فراموش  :رابعاً
را به  خواست نامة ابوبكر مي شاهدهمراه برده بود، هنگامي بازگشت اگر عمر

  . شد مانع مي زور بگيرد و پاره كند، قطعاً حضرت علي
بوده و آن را در  لهملك فاطم »فدك«اين حديث بپذيريم كه اگر بنا به  :سابعاً

 حق فاطمهگويند  مالك شده است، پس رواياتي كه مي لزمان حضرت رسو



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  988
 

و همچنين رواياتي كه  – 171باب  3از جمله حديث  –ش را ندادند ثخورده شد و ار
بوده و  ملك رسول خدافدك  :به مسجد آمد و گفت لگويند حضرت زهرا مي
رسد، همگي دروغ است، زيرا چيزي كه رسول  يمإرث  باشم، من كه فرزند او ميبه 
بوده، ديگر به ارث بردن آن معني  لدر زمان حياتش بخشيده و ملك فاطمه خدا
   . ندارد

به خليفة عباسي فرمود حدود  حديث مدعي است كه حضرت كاظم :ثامناً
از سوي ديگر، از سيف البحر  است تا عريش مصر و» حدا«ك از يك سو، از كوه دف

» فدك«گويد  مي »قاموس«به نقل از  )ة العقولمرآ(مجلسي در !! است تا دومه الجندل
 پرسيم آيا ممكن است حضرت كاظم حال مي. اي در ناحية خيبر بوده است قريه

  ! چنين سخني كه به وضوح برخالف واقع است گفته باشد؟
آيا خليفة عباسي حدود فدك ! اعتراض نكرد گويد، خليفة عباسي حديث مي :تاسعاً
رجوع  »فدك«اين ادعاي خالف واقع چيزي نگفت؟ دربارة دانست كه در برابر  را نمي

  ) 151ص . (ايم كنيد به آنچه در همين كتاب به اختصار آورده
آيا كليني هنگام ثبت اين روايت عقل خود را به كار نگرفت كه حدود  :عاشراً

كه در اين حديث آمده و قطعاً چنين كالمي از امام صادر نشده و  چنان نيست» فدك«
  ! قابل ضبط نيست؟» كافي«اين خبر در كتابي از نوع 

برخالف قرآن كريم كه فقط خمس غنائم جنگي  13و  12و  11و  10در حديث 
ب و كار بايد سروز ك اند كه فرموده از بهرة روزبه را ذكر فرموده، به امام افتراء بسته

   !مس پرداخته شودخ
و عمل حضرت  اكرم مخالف قرآن و مخالف سنّت رسول  احاديثاينگونه 

آية مذكور به هيچ وجه مربوط . است كه از كسب و كار مردم خمس نگرفتند امير
در حالي » خمس آن را بدهيد= آتوا خمسه « :و خدا نفرموده. به كسب و كار نيست

، »بدهيد= آتوا « :فرمود منظور بود، مي – از جمله كسب و كار –كه اگر همه چيز 
ليكن چون فقط غنائم مقصود بوده و غنائم صاحب معين ندارد لذا در اختيار امام و 
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آن را  »خمس«زمامدار مسلمين است كه بايد سهم عمومي يا سهم بيت المال يعني 
= لموا أع« :روست كه آيه فرموده جدا كرده و سپس سهم مجاهدين را بپردازد، از اين

روز كسب و كار مردم، بافتة راويان  شود تعميم آيه به بهرة روزبه پس معلوم مي. »بدانيد
  . خبر از كتاب و سنّت است بي

پذيرند و با انواع  براي دكانداران مذهبي دردناكترين موضوع كه به هيچ وجه نمي
و نظاير  20و  16و  10 احاديثكنند آن است كه در  ها از قبول آن شانه خالي مي بهانه

آنها آمده است و امام خمس را بر شيعيان بخشيده و نپرداختنش را بر آنها حالل 
 فرموده پدرم حضرت باقر در حديث دهم امام صادق مثالً. فرموده است

جعل شيعته فی حلّ «نپرداختن خمس قرار داد تا پاك باشند حالليت  شيعيانش را در
 (براي ايشان يعني نپرداختن خمس » فانّه و حملّل هلم« :فرموده 16و در حديث  »ليزكوا
يعني ما  »قد طيبّنا ذلک لشيعتنا« :فرمايد مي 20و در حديث . حالل شده است )شيعيان

  . را براي شيعيان خود حالل ساختيم )خمس(آن 
 )فتأمل جدا. (گيرند ما متأسفانه ميابدين ترتيب فقها نبايد از مردم خمس بگيرند 

متعددي راجع به حلّيت نپرداختن خمس براي  احاديثب وسائل الشيعه نيز در كتا
   1.رساند پرداختن خمس بر عهدة ايشان نيست شيعيان، ذكر شده كه مي
 :گويند مي 2»يونس بن يعقوب«كذّاب و » محمد بن سنان«در حديث پانزدهم 

. الشان سؤال كننداجازة مالقات خواستند تا دربارة خمس امو اي از امام صادق عده
أنت فی حلّ ممّا « :امام به دو نفر أول فرمود. امام اجازه داد كه دو نفر دو نفر وارد شوند

آنچه از اموالشان  »كان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حلّ من ذلکكان من ذلک و كلّ من 
ش بر تو حالل است و هر كه پس از من حال] اي و خمسش را نپرداخته[نزد تو بوده 

ما به اشخاص بعدي كه حالشان مشابه دو ا. »مانند وضعيت تو باشد بر او حالل است

                                                           
 . به بعد 378ص ) ابواب األنفال و ما يختص باالمام، باب چهارم(، كتاب الخمس 6وسائل الشيعه، ج  -1
 . 342و  338ص . ك. ر. وي در كتاب حاضر معرّفي شده است -2
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م« :ول بود، فرمودانفر  ] سپرده نشده[اين كار به ما  »ما ذلک إلينا, مالنا أن نحلّ و ال أن نحرّ

  ! »و ما چنين حقّي نداريم كه چيزي را حالل كنيم يا حرام كنيم
حالل يا حرام كند چرا براي دو نفر نخست خمس اگر امام حق نداشته چيزي را 

چرا براي بقية افراد نكرد و حتّي از  توانست حالل كند، را حالل كرد و اگر مي
آيا ممكن است كه امام در يك مسأله دو نوع فتواي متضاد ! تقاضاي آنها غضبناك شد؟

  ! بدهد؟
خطاي او پر واضح ! گويد امام تقيه كرده است مجلسي ناگزير و طبق معمول، مي

بخشيدن آن زيرا ساير مذاهب ناست زيرا بخشيدن خمس بيشتر با تقيه تناسب دارد تا 
  ) فتأمل. (دانند را يك فرع مستقل از فروع دين نمياسالمي، خمس 
معتقد به تحريف آن از قول پدر مجهول الحالش  »علي بن ابراهيم« ،27در حديث 

آمد و تقاضا كرد  امام در قم، نزد حضرت جواد گويد يكي از وكال و نمايندگان مي
و » بر تو حالل است=  أنت فی حلّ « :امام فرمود. بر او حالل كندكه امام خمس را 

يعني !! (چون وي از مجلس امام خارج شد، امام فرمود خدا از او مؤاخذه خواهد كرد
چه ! الل است؟پرسيم چرا او را گمراه كرد و فرمود بر تو ح مي). بر او حالل نيست

به عالوه، امامي كه . آمد گفت، نمايندة امام در صدد جبران بر مي بسا اگر حقيقت را مي
  ! حتّي به نمايندة خود حقيقت نگويد، پس به كه خواهد گفت؟

ما  ايما آن اندازه كه علمافقط يك بار در قرآن آمده » خمس«عجيب است با اينكه 
كه بيش از صد بار در قرآن ذكر شده، » زكات« توجه و اهتمام دارند به »خمس«به 

رساند در همه چيز و در  در حالي كه در قرآن كريم آياتي هست كه مي!! توجه ندارند
در . منحصر نيست اند، فقها گفتهچيز كه  9هست و به  »زكات«هر كسب و تجارتي 

هميت آن ارا با نماز قرين فرموده و هر چيز كه » زكات«خداوند  بسياري از آيات،
كه بارها و بارها در قرآن  »زكات«مانند . بيشتر است، آيات راجع به آن زيادتر است

كاه« :فرموده اله و آتو الزّ    :و فرموده »نماز به پا داريد و زكاه بپردازيد »أقيموا الصّ
 ô‰s% yx n= øùr& tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$#uρ öΝèδ Íο4θ x.¨“=Ï9 tβθ è= Ïè≈sù    )۴-۱/  نوناملوم(  
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  .»پردازند مي] خود را[آنان كه زكات ..... به درستي كه مؤمنان رستگار شدند = «
   :و فرموده
 !$ tΒ uρ (#ÿρ âÉΔ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$ xuΖãm (#θ ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ 

nο4θ x.¨“9$# 4 y7Ï9≡sŒuρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$#   )۵/  البینه(  
و به آنان فرمان داده نشد جز اينكه خداي را در حالي كه حقّ گرايانه دين را فقط  «

اند، عبادت كنند و نماز به پا دارند و زكات بپردازند و اين  براي او خالص كرده
  .»]نزد خدا[است دين استوار و ارجمند 

كه شامل بيع و تجارت  –ز در قرآن عالوه بر آيات زيادي كه زكات را در همه چي
   :واجب دانسته، صريحاً فرموده –شود  نيز مي
 ×Α% ỳ Í‘ ω öΝÍκ Îγ ù= è? ×οt≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹t/ ⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# ÏΘ$ s% Î)uρ Íο4θ n= ¢Á9$# Ï™!$ tGƒ Î)uρ Íο4θ x.¨“9$#   

tβθ èù$ sƒs† $ YΒ öθ tƒ Ü=̄= s)tG s? ÏμŠ Ïù ÛUθ è= à)ø9$# ã≈ |Á ö/F{$#uρ   )۳۷/  النور(  
اي و بر پا داشتن نماز و ايشان را از ياد خد ]كاال[مرداني كه بازرگاني و فروش  «

اند كه دلها و ديدگان دگرگون  پرداخت زكات غافل نسازد و از روزي بيمناك
  .»شوند  مي

شود و  چيز، اطالق نمي 9بديهي است كه بيع و تجارت فقط به خريد و فروش 
  ) فتأمل. (اي است عم از هر معاملها

 - » خمس«به زكات در تجارت و بيع آمده آيا دربارة چنين آية صريحي كه راجع 
در كجاي قرآن زكات را براي شتر  شود؟ در قرآن يافت مي –گيرند  كه در زمان ما مي

دانند، ولي براي تجارت كه چنين آية صريحي  ذكر كرده كه در آن واجب مي صريحاً
داند، روز  را واجب نمي» زكات«و تجارت دانند؟ كسي كه در بيع  دارد، واجب نمي

  قيامت جواب اين آيه را چه خواهد داد؟ 
بايد روايات مخالف  ،رمودهفمنحصر نچيز  9اكنون كه دانستيم قرآن زكات را در 

وانگهي روايات مذكور، معارض است با  رها كرد، اند، قرآن را كه جاعلين جعل كرده
داند مانند  چيز منحصر نمي 9زكات را در  روايات متعددي كه موافق قرآن بوده و
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آيا  :سؤال شد شيخ طوسي آمده كه از امام صادق» تهذيب االحكام«حديثي كه در 
مدينه در آن زمان كه قانون  :آري، سپس فرمود :امام فرموددر برنج هم زكات هست؟ 

ن ليك شد شاليزار برنج نداشت تا گفته شود زكات بر آن واجب است، زكات وضع مي
خدا در برنج زكات قرار داده است و چگونه در برنج زكات نباشد در حالي كه تمام 

   1!خراج عراق از برنج است؟
از برنج زكات نگرفته  كند كه اگر مثالً رسول خدا بيان مي اين حديث صريحاً

بدان سبب است كه در مدينه كشت برنج رايج نبوده، نه اينكه وجوب زكات منحصر 
فيام سقت األهنار و العيون و « :مروي است كه فرمود از رسول خدا. دچيز باش 9به 

وانی و النّاضح, نصف العرش واالغيوث  زكات آنچه با  »كان بعال, العرش و فيام سقی بالسّ
ها و با آب باران آبياري شود، يا كشت آن ديم باشد، يك  رودها يا جويها و چشمه

 :و فرمود. »ش آبياري شود، يك بيستم استدهم و آنچه با دلوها و با شترهاي بارك
, العرش و فيام سقی بالغرب, نصف العرش« امء أوسقی سيحاً زكات در آنچه به  »فيام سقت السّ

وسيلة آسمان يا آب جاري آبياري شود، يك دهم و در آنچه با دلوهاي بزرگ آبياري 
  . »شود، يك بيستم است

سؤال كردم كه زكات  مام صادقروايت شده كه گفت از ا »محمد بن مسلم«از 
درهم رسيد، زكات آن واجب  صدهمين كه قيمت آن به دو :طال چقدر است؟ فرمود

شود در اين حديث امام مالك زكات طال را قيمت آن  چنانكه مالحظه مي. 2است
  . دانسته و بحثي از مسكوك بودن يا نبودن آن نفرموده است

   :فرمايد قرآن مي

                                                           
چيز را در جلد أول كتاب شريف  9ث عدم انحصار زكات بر برادر فاضل ما مرحوم قلمداران، احادي -1

 اهلزكات در تمام حبوبات و غالّت از نظر أئمه «، در فصل )زكات(» حقائق عريان در اقتصاد قرآن«
 ). مراجعه شود( :آورده است) به بعد 128ص (» بيت

وسائل (تي درهم فعليه الزّكاة اإذا بلغ قيمته م :عن الذّهب كم فيه الزّكاة؟ قال سألت أبا عبداهللا -2
 ). 2، حديث 92، ص 6الشيعة، ج 
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 βÎ* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θ àxî 

ÒΟ‹Ïm§‘ .... β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?#u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ* sù ’Îû Ç⎯ƒ Ïe$!$# 3 

ã≅ Å_ÁxçΡuρ ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβθßϑ n= ôè tƒ   )۱۱- ۵/  التوبه(  
و زكات بپردازند، رهايشان كنيد كه خدا پس اگر توبه كنند و نماز به پا دارند  «

پس اگر توبه كنند و نماز به پا دارند و زكات بپردازند ..... آمرزگار و مهربان است 
دانند  را براي گروه كه مي ]خود[در اين صورت برادران ديني شما باشند و ما آيات 

  .»كنيم مي به تفصيل بيان
يا أمحد االسالم عرشه أسهم و قد  :جاء نی جربئيل فقال لی« :نيز فرمود رسول خدا

هلااخاب من السهم له فيها,  اله و هی الطّهر  :الكلمه و الثانيهشهاده أن ال إله إال اهللا و هی  :وّ الصّ
كاه  :و الثّالثه هم اسالم ده س اي احمد، :جبرئيل بر من فرود آمد و گفت » الخ...... الزّ

اول شهادت به توحيد . است و كسي كه سهمي از آنها نداشته باشد، هالك شده است
و سوم زكات . *است] از گناهان[دوم نماز كه آن پاكي . *است و آن كلمة كاملي است

ه بعدكم, أال فاعبدوا ربّكم و  ا الناس,أهيّ « :و نيز فرمود 1»الخ.... است  إنّه ال نبیّ بعدی و ال أمّ
وا زكاه أموالكم صلّوا  وا بيت ربّكم و أدّ اي مردم  »الخ... مخسكم و صوموا شهركم و حجّ

آگاه باشيد، . ي پس از شما نيستامتهمانا پس از من هيچ پيامبري نباشد و  ]بدانيد[
پروردگارتان را عبادت كنيد و نمازهاي پنجگانه را به جاي آريد و ماه روزه را روزه 

   2.»الخ....را حج نماييد و زكات اموال خود را بپردازيد  بداريد و خانة پروردگارتان
                                                           

 . سوره ابراهيم 25و  24اشاره است به آيه  - *
 . سوره عنكبوت 45اشاره است به آيه  - **

 . 14، ص 1وسائل الشّيعه، ج  -1
ها حاديثي كه در آناكنيم به اين نكته كه در  توجه شما را جلب مي -15ص  1وسائل الشّيعه، ج  -2

ما از اذكر شده ... اصول و فروع مهم اسالم شمارش شده، نماز، زكات و جهاد و حج و واليت و 
است يعني زكات برخي از اشياء » زكات«نوعي از » خمس«خمس ذكري نيست، زيرا چنانكه گفتيم 

 ) فتأمل. (است و خود فرعي مستقلّ نيست» يك پنجم= خمس «
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 اهلمن محمد رسول اهللا إلي  :اي كه به عمان فرستاد، نوشت در نامه خدا رسول
كاه عمان، أما بعد،  وا الزّ وا بشهاده أن ال إله االّ اهللا و النّبیّ رسول اهللا و أدّ از  »الخ.... فأقرّ

ما بعد، پس با شهادت دادن به اينكه هيچ معبودي ان، اي عملاهامحمد فرستادة خدا به 
فرستادة خداست و زكات  ،پيامبر ]اين[جز اهللا حقّ نيست، اقرار كنيد و اينكه 

  . »الخ.... بپردازيد 
كاه :فرموده اميرحضرت  نوا أموالكم بالزّ از اموالتان با پرداخت زكات،  »حصّ
 »لكلّ شئ زكاة« :و فرموده 1)146صار، شمارة كلمات ق نهج البالغه،( »محافظت كنيد

   2).136قصار، شمارة  تكلما نهج البالغه،(» هر چيزي زكات دارد
 :خواهد كه صحيفة سجاديه از خداوند توفيق مي 44در دعاي  حضرت سجاد

كواتا« ها بإخراج الزّ خداوندا ما را توفيق عطا ( »ن نخلّص أموالنا من التّبعات و أن نطهرّ
ها  كه اموالمان را از تبعات خالص ساخته و آنها را خارج كردن و پرداختن زكات )افرم

  . »پاكيزه نماييم
مرحوم قلمداران و » زكات«زيادي هست كه بايد به كتاب  اخباردر اين موضوع 

باب الزّكاه في كلّ «باب سوم كتاب الزّكاه،  »جامع المنقول في سنن الرّسول«كتاب 
 9حال چطور از همة اين دالئل صرف نظر كرده و زكات را به  .مراجعه شود ،»شئ

اند دايرة  در واقع تا آنجا كه توانسته. نّ هذا الشئ عجابا! اند؟ چيز منحصر نموده
را توسعه  »خمس«هاي واهي تنگ كرده و در عوض شمول  را به بهانه» زكات«شمول 

  !! اند داده
رأي يكي از علما و مجتهدين مشهور دانم  مفيد مي پيش از خاتمه دادن اين باب،

با تصرّفي  - »زكات«موسوم به آيه اهللا محمد تقي جعفري تبريزي را دربارة  شيعه،

                                                           
، 4، ص 6وسائل الشّيعه، ج . ك. ر. نيز نقل شده است دقاين كالم از حضرات كاظم و صا -1

 . 21، حديث 15و ص  5حديث 
، حديث 3، ص 7وسائل الشّيعه، ج . ك. ر. نيز روايت شده است همين كالم از حضرت صادق -2

2 . 



  995                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

بحثي دربارة عدم انحصار پرداخت «وي در مقالة . ، ذكر كنم»منابع فقه«ناچيز از كتاب 
اد نه خراج شود يا اينكه انحصار مخرج زكات به موازكات از مواد نه گانة معروف 

 به عنوان حكم زمامداري بوده است و قوانين و موازين فقهي از نظر منابع معتبر، گانه،
ماده تجاوز كرده، مواد عام المنفعة روز را هم مشمول قانون زكات  9تواند از اين  مي

   :نويسد مي )به بعد 78ص (سپس در كتاب مذكور . ؟1»بداند
را به خصوص از ] به جز مواد نه گانه[روايات فراواني هست كه مواد ديگري 

حبوبات، بر آنچه ذكر شد، اضافه كرده است كه زكات اين مواد نيز بايد تحت شرائط 
  . معيني اخراج و پرداخت شود و مقادير معيني از آنها به مصرف زكات برسد

بنابراين، زكات به مواد نه گانه منحصر نيست و عموم و شمول حكم آن بسي 
آنها را  هايي وجود دارد كه ما ذيالً بر اين عدم انحصار دليل. دارتر است و دامنهبيشتر 
   :كنيم ذكر مي

اخراج مالي را به عنوان زكات با  در حدود بيست آيه در قرآن مجيد، :ولادليل 
كيفيت آن را معين نكرده بيانات مختلف، دستور داده، هيچ يك از اين آيات كميت و 

تفسير شده » زكات«كه به » صدقه«در هشت جا در مورد كلمة  ريباًاست، همچنين تق
از آن طرف مفهوم انفاق كه در . هيچگونه مقدار و خصوصيتي ذكر نشده است –است 

  . آيات فراوان ذكر شده است هيچ گونه اندازه و كيفيتي ندارد
و زكات  شود كه پرداخت مال به عنوان انفاق چنين استفاده مي از اين آيات عموم،

نيست بلكه هدف  »تعيني و تعييني و مولوي«مانند بجا آوردن دو ركعت نماز صبح 
شود بقية مال را  ريشه كن كردن احتياجات است و مالي كه در اين راه مصرف مي

  . گرداند مشروع و پاك مي
ولي با » هر عمومي قابل تخصيص است«گويد  مي »صول فقها«گرچه قانون 
كند با روايات  ياتي كه مال زكوي را در مواد نه گانه منحصر ميمالحظة اينكه روا

قابل  نمايد، فراواني معارض است، لذا آياتي كه داللت بر عموم لزوم اخراج زكات مي
                                                           

 . 46منابع فقه، چاپ دوم، صفحه  -1
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تمسك خواهد بود و مطابق علّتي كه در روايات معتبره براي زكات گفته شده است 
آن اندازه مقرر گردد كه علّت  بايستي زكات، )بلكه پيشگيري آنها رفع احتياجات،(

  . مزبوره حاصل شود
يعني گفته باشند كه اين حكم براي چه  –حكمي كه علّت آن منصوص باشد 

مطابق آن علّت و تحقّق يا عدم تحقّق آن، دايرة حكم توسعه و  –وضع شده است 
ه دربارة زكات، رواياتي هست كه آن را در شمار احكام منصوص العلّ. يابد تضييق مي

يعني رواياتي دربارة زكات وارد شده است كه علّت وجوب را بيان كرده  آورد، در مي
اين است كه اگر چه را بايد به عنوان  آيد، اي كه از اين مقدمه به دست مي نكته. است

بلكه علّت  و ديگر علّتي براي آن بيان نشده باشد،» عمل عبادي و با قصد عبادت است
. هم عموم است و حكم از نظر فقيه، منصوص العلّه استروشني دارد كه قابل ف

   :]آوريم در اينجا مي[اي از رواياتي كه علّت وجوب زكات را گفته است  نمونه

خداوند در اموال اغنيا براي  :فرمود امام صادق :زراره و محمد بن مسلم) الف
د خداوند آن حقّ اگر كافي نبو. فقرا حقّي معين فرموده است كه براي آنان كافي است

بلكه از اينجاست  پس بينواي فقيران مربوط به حكم خدايي نيست،. كرد را اضافه مي
كردند  اگر مردم حقوق واجب را ادا مي. اند كه اغنيا آنان را از حقّ خود محروم كرده

   1.رسيدند زندگاني در خوري ميفقيران به 
 ]وبخ[ت براي زكا :فرمود حضرت موسي بن جعفر :مبارك عقرقوفي) ب

   2.زندگي كردن فقرا و بركت يافتن اموال اغنياست
زكات براي آن واجب شده است كه توانگران  :فرمود امام صادق :معتّب) ج

اگر مردم زكات مال خود را . داشته باشند ]خوبي[آزمايش شوند و بينوايان زندگي 
با همين حقّي كه خداوند ماند و همة بينوايان  پرداختند يك مسلمان بينوا باقي نمي مي

                                                           
 . 2، حديث 3، ص )كاةابواب ما تجب فيه الز(» كتاب الزّكاة«، 6وسائل الشيعه، ج  -1
 . 4، حديث 4، ص »كتاب الزّكاه« ، 6وسائل الشيعه، ج  -2
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شوند و نيازمند و گرسنه  مردم، بينوا نمي. گشتند نياز مي ب كرده است بيواج
   1.گردند مگر به سبب تقصير أغنياء نمي
خداوند در ثروت  :فرمود امام صادق :ابن مسكان و گروهي ديگر از راويان) د

دانست  اگر مي. داده استحقّ قرار  اغنيا براي فقيران و مستمندان به اندازة كفايت،
   2.كرد بيشتر وضع مي براي زندگاني آنان بس نيست،

گويد مقدار مقرّر از ماليات براي  ممكن است گفته شود مضمون اين روايات مي
خواهيم اين مقدار مقرّر را كه براي  مرتفع ساختن فقر كافي است، در صورتي كه ما مي

توهم صحيح نيست زيرا علّت صريح كه در ، ولي اين تغيير بدهيم امروز كافي نيست،
شود، مرتفع شدن فقر و احتياجات اجتماعي است و مقدار مقرّر،  اين مدارك ديده مي

چنانكه در مباحث بعدي خواهيم ديد، با . براي كفايت آن روز وضع شده است
افزايش نفوس و كثرت ارتباط انسان با طبيعت، احتياجات، روز افزون است به طوري 

ت حاگر روايات در اين باره صرا. باشد احتياجات امروز با ديروز قابل مقايسه نميكه 
دارد كه وضع ماليات در اسالم براي ريشه كن كردن فقر و بر طرف كردن احتياجات 

توان گفت كه مقدار مقرّر آن روزي با نظر به مقدار فقر و احتياجات  است، قاطعانه مي
  . بوده است

مادة زكوي  9وايت، در كتاب زكات وسائل الشّيعه، پس از بيان ر 13در  :دليل دوم
 پيامبر خدا »عّام سوی ذلک  و عفی رسول اهللا« :شود اين عبارت ديده مي مزبور،

بر اين  ]اين روايات[همة  3»عفو فرمود وجوب اخراج زكات را از غير مواد نه گانه،
فقط به عنوان  اكرمان پيغمبر موضوع داللت دارد كه تعيين مواد نه گانه، در زم

                                                           
 . 4، حديث 4، ص »كتاب الزّكاه« ، 6وسائل الشيعه، ج  -1
 . 4، حديث 4، ص »كتاب الزّكاه« ، 6وسائل الشيعه، ج  -2
تا  33از صفحه ) 6ج (الشّيعه  –وسائل » كتاب الزّكاة«رواياتي كه اين جمله در آنها آمده است در  -3

 . آمده است) 6حديث ( 53و يك روايت در صفحه  38
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عمال روية حكومت وقت بوده است و با شرائط اقليمي و زماني اصالحديد و 
  . بدي خدا باشداسنجيده شده است، نه اينكه حكم 

بو يوسف اتأليف ) 77ص (» الخراج«موضوع عفو كه بدان اشاره كرديم، در كتاب 
  . يعقوب بن ابراهيم نيز آمده است

اين است كه علّتي كه آيد  هميتي كه از اين دو موضوع به دست مياا نتيجة بسيار ب
كن ساختن فقر  بلكه ريشه ادارة زندگاني فقرا و بينوايان،(در وجوب زكات ذكر شده 

آمرانة مولوي و آزمايش  كند كه زكات يك قانون صرفاً تصريح مي) از سطح اجتماع
مور معاش آن اتنظيم و تأمين  رواني خالص در مقابل دستور خداوندي نيست بلكه

يا درآمد كارشان براي ادارة  توانند كار كنند، دسته از افراد جامعه است كه نمي
زندگيشان كافي نيست و همچنين ديگر مصارف اجتماعي از قبيل انتظامات و غيره، 

  . مين گرددابايد از اين ماليات ت
ور و مقداري كه به عنوان زكات بينيم كه مواد نه گانة مذك اكنون در اين روزگار مي

مور اشود، براي تنظيم و تأمين معاش مستمندان و سامان دادن ديگر  از آنها اخراج مي
كه بدان تصريح شده كه زكات براي همين تأمين  –علّت حكم . اجتماعي كافي نيست

توان دست روي دست گذاشت و منتظر آن بود كه اعجاز شود تا  گويد نمي مي –است 
  . زندگاني آنان را تأمين سازدامور 

اي باشد و به مقاري  روشن كنيم كه پرداخت مال بايد به اندازه براي اينكه كامالً
مصرف شود و هزينه گذاشته شود، تا ريشة فقر كنده شود و ديگر اثري از مستمند و 

روشن . ]كنيم را ذكر مي[ مبي ذر و عثمان ابينوا و تنگدست نماند، جريان مشاجرة 
است و قول او  امتاز بزرگترين و مهمترين علما و فقها و صلحاي  ت كه ابوذراس

ج (» الغدير«در كتاب . 1بيان مقاصد دين، حجت و سند استاز نظر اسالمي و فقهي و 
 عثمان. آمد به مجلس عثمان بوذراروزي « :چنين آمده است) 351، ص 8

هم حقّي براي ديگران در آن گفت آيا كسي كه زكات مالش را پرداخته است باز 
                                                           

 . 356تا  335، ص 8عالّمه أميني، ج » الغدير«براي تفاصيل اين نظر رجوع شود به كتاب  -1
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اي  :مشتي به سينة كعب كوفت و گفت بوذرا. نه :گفتهست؟ كعب األحبار 
   :آنگاه اين آيه را خواند. گويي يهودي زاده، دروغ مي

 }§øŠ©9 §É9 ø9$# β r& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ £⎯Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ 

«!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# Ïπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ ’ tA# u™uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã ⎯Ïμ Îm6 ãm 

“Íρ sŒ 4† n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ t⎦⎫Å3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t⎦ø⌠ $#uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# t⎦,Î#Í← !$ ¡¡9$#uρ ’ Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# 

uΘ$ s% r&uρ nο4θ n=¢Á9$# ’ tA# u™uρ nο4θ Ÿ2 ¨“9$#   )۱۷۷/  البقره(  
بلكه نيكي آن  نيكي نه آن است كه روي خويش به سوي شرق و غرب بگردانيد،«

پسين و فرشتگان و كتاب آسماني و پيامبران وااست كه كسي به خداوند و روز 
را به رغم دوست داشتنش به خويشاوندان و يتيمان و  ]خويش[ايمان آورد و مال 

اسرا بدهد و نماز به پا داشته و ] آزادي[و خواهندگان و مستمندان و در راه ماندگان 
  .»زكات بپردازد

المؤمنين  اميركاري است كه خود  دليل بسيار روشني بر اين مطلب، :دليل سوم
محمد بن مسلم و زراره از امام باقر . اند در دوران زمامداري خود انجام داده علي

هايي كه به چراگاه  براي اسب ينالمؤمناميركنند كه  نقل مي  و امام صادق
در اين باره روايات متعددي وارد شده . رفتند در هر سال دو دينار زكات وضع كرد مي

   1.است
شود كه اگر  اين مطلب روشن مي به فقه اسالمي و قوانين آن،با اندك توجهي 

افزودن  ود،بدي و غير قابل تغيير باحتمي و  مقدار مقرر، مانند عدد ركعات در نمازها،
بر خالف قانون اسالمي  المؤمنين علي اميرمادة ديگري به مواد زكوي به وسيلة 

  . بود
انحصار  ،»كافي«صاحب كتاب يونس بن عبدالرّحمان بنا به نقل كليني  :دليل چهارم

ول دانسته است و مواد ديگري را كه اماده، مخصوص صدر  9مواد زكوي را در 
ل امقرر شده است، به مراحل بعد از صدر  روايات، ضميمة موادو سالم، حمل

                                                           
 . 2و  1، حديث 51، ص »كتاب الزّكاة«، 6وسائل الشيعه، ج  -1
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سپس . گويد چنانكه نماز هم در اول بعثت دو ركعت بود يونس مي. نموده است
  . پيغمبر ركعات بعدي را اضافه كرد

عرض  به حضرت صادق :گويد روايتي است از ابو بصير كه مي :دليل پنجم
در آن زمان در مدينه برنج نبود  :فرمود سپس بلي، :فرمودكردم آيا برنج زكات دارد؟ 

چگونه برنج . شود برنج كاشته مي برنج چيزي گفته نشده است ولي فعالًلذا دربارة 
 زكات ندارد در صورتي كه عموم ماليات عراق از برنج است؟ سند اين روايت كامالً

و ابوبصير  ابراهيم بن هاشم، حماد، حرير :قراراند –معتبر است زيرا روات آن از اين 
   1).11، حديث41، ص »كتاب الزّكاه«، 6وسائل الشّيعه، ج (. حلبي

نتيجة كلّي بررسي موضوع مزبور اين است كه اگر زكات مواد مزبوره نتوانست 
احتياجات جامعه را برطرف كند، حاكم كه به منزلة نائب پيشواي اسالمي است 

ار دهد و تعيين مواد و شرائط، قر ]زكات[تواند مواد ديگري را مشمول ماليات  مي
  ). انتهي كالم جعفري(مربوط به نظر او خواهد بود 

  
* * *  

ست و هللا ايد اصول عقاكه در » فياصول كا«ول اجلد  احاديثتمام شد بررسي 
روضة (و جلد هشتم ول اترين مجلّدات كافي جلد  بايد دانست كه افتضاح. الحمد
 احاديثكنيم كه همين روات منحرف و كذّاب كه  بار ديگر يادآوري مي. 2است) كافي

 ماي و ما تعدادي از آنها را در كتاب حاضر معرّفي كرده –اند  اين دو مجلّد را نقل كرده
و در فروع  3صول كافيااند و در جلد دوم  كافي را نيز روايت نموده احاديثساير  –

 يده و عادل و خصوصاًي كه رواتش همه صحيح العقاحاديث) جلد سوم تا هفتم(كافي 

                                                           
 . سته استماده مذكور را مشمول زكات دان 9حديث دهم نيز غير از  -1
 ! اند از كليني نيست به قدري افتضاح است كه برخي گفته» روضه كافي« -2
را به عنوان شاهد گفتار » صول كافيا«حاديثي از جلد دوم االبتّه ما به تناسب مطالب كتاب حاضر،  -3

 . ايم خود و يا به عنوان نمونه، در صفحات گذشته آورده



  1001                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

اشكال باشد، زياد نيست و اگر بخواهيم  آنها موافق قرآن و سنّت و عقل و بيمتن 
ناصحيحي را كه در فروع آمده بيان كنيم، مثنوي هفتاد من كاغذ شود و با  احاديث

منيت ابيماري، به سبب عدم شرايطي كه اين روزها دارم صرف نظر از ضعف پيري و 
 خود ساكن نباشم،مورين حكومت كه موجب شده در خانة امت مجاني و بيم مزاح

ما صرفاً به عنوان نمونه چند حديث خرافي ناموافق با ا. اين كار برايم ميسر نيست
آوريم تا معلوم شود كه آنها نيز از  از ساير مجلّدات كافي مي كتاب خدا و عقل،

، اين كار ما مقبول خداي اميد است كه به فضل پروردگار. باطل خالي نيستند احاديث
   :متعال قرار گيرد و براي ما با قيات الصالحات باشد

) به بعد 2ص (» طينه المؤمن و الكافر«باب  اخبار» صول كافيا«در جلد دوم  - 1
» باب آخر منه« 1موجب جبر و سلب اختيار از سعيد و شقي است، خصوصاً حديث 

گرفت،  *اين كه خدا از ذرات نطفه پيمانو » عالم ذر«همچنين قائل شدن به ). 6ص (
آقاي بهبودي نيز هيچ يك از . مخالف عقل و قرآن و مخالف تكليف و اختيار است

  . باب اول جلد دوم اصول كافي را صحيح ندانسته است 5 احاديث
روات ابواب مذكور نيز وضع خوبي ندارند و صرف نظر از مجاهيل، نام كساني از 

و  »محمد بن أورمه«و » سهل بن زياد«و  »صالح بن سهل«و » اهللاربعي بن عبد«قبيل 
كه همگي در كتاب  -  »بي حماداصالح بن «و » عقبهصالح بن «و  »علي بن الحكم«

  . شود در ميانشان ديده مي - 1اند حاضر معرّفي شده
است كه با  احاديثصول كافي، آن دسته از ااز روايات واضح البطالن جلد دوم  - 2
جلد دوم اصول  »كتاب الدعاء«در  !شود ايي مختصر، گناهان انسان آمرزيده ميدع

نقل كرده،  2»حمد بن اسحاقا«كه ) الدعاء عند النّوم و االنتباه(كافي، حديث أول باب 
بنا به حديث مذكور هر كس قبل از خواب سه بار . است احاديثاي از اينگونه  نمونه

                                                           
 . دانيم يما پيمان مذكور را پيمان فطري م - *
 . فهرست مطالب كتاب. ك. ر -1
 . همين كتاب 249درباره او رجوع كنيد به صفحه  -2
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قهر و احلمدهللا الّذی بطن فخرب و احلمدهللا الّذی ملک فقدر و احلمدهللا الذی عال ف« :بگويد
مانند روز والدتش از  ;»احلمدهللا الذی حييی املوتی و يميت األحياء و هو علی كلّ شئ قدير

  ! اند اينها حساب قيامت را به شوخي گرفته!! 1شود گناهاني كه مرتكب شده، خارج مي

هر كه به  :گويد مي امام صادق نمونة ديگر، اين حديث است كه از قول - 3
را پس از نمازهاي ) إخالص( »توحيد«خداو روز رستاخيز ايمان دارد، خواندن سورة 
بخواند خدا خير دنيا  ]پس نمازهايش[واجب از دست ندهد زيرا هر كه اين سوره را 

  !! 2و آخرت را برايش گرد آورد و او و والدينش و فرزندان آنها را بيامرزد
را » هاشم معروف الحسني«قول استاد  ،احاديثاين گونه  كه دربارة مفيد است

مهارت و ابتكار فراوان  پردازان در خيالپردازي و جلب توجه مخاطب، قصه« :بياوريم
توان يافت كه فاقد سندي باشد كه از  هاي آنان مي اي از افسانه دارند و كمتر افسانه

ئمه آن ادهد و يا از طريق يكي از پيروان  طريق يك صحابي آن را به پيامبر نسبت مي
در برخي از موارد نيز نامي جعل كرده و سند حديث خود  !سازد را به امام منسوب مي

اينان  !دادند ئمه و يا اولياي دين نسبت ميارا از طريق اين شخص مجعول به پيامبر يا 
كنيم و هر چه را  گفتند ما اين سند را حفظ مي شدند، مي اگر مورد اعتراض واقع مي

  !! افزاييم حديثي برايش ساخته و اين سند را به آن مي نيكوو پسنديده بدانيم،
و نتايج آن كه سبب شده در پذيرش  »تسامح در أّدلة سنن«وي سپس دربارة قاعدة 

سخن گفته كه ما قول او روايات مربوط به امور غير واجب دقّت كافي مبذول نشود، 
مراجعه ) به بعد 53ص . (ايم ور در مقدمة كتاب حاضر آوردهرا در مورد قاعدة مذك

  . شود
يكي از خرافات رسواي فروع كافي حديث زير است كه راوي آن بويي از  - 4

گويد وارد مدينه شدم و نزد حضرت  وي مي! توحيد و خداشناسي نبرده است
 امير ]قبر[ام كه  رفتم و گفتم فدايت شوم در حالي نزد شما آمده صادق

                                                           
 . 535، ص 2اصول كافي، ج  -1
 . 11، حديث 622ص  2اصول كافي، ج  -2
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اگر از شيعيان ما نبودي، ! چه بد كاري كردي :فرمود! ام را زيارت نكرده المؤمنين
نبياء و اكنند و  آيا كسي را كه خدا با مالئكه او را زيارت مي. كردم رويت را نگاه نمي

گفتم فدايت شوم من اين موضوع را ! !كني؟ زيارت نمي ،دكنن مؤمنين او را زيارت مي
آيا هيچ خداشناسي ممكن . نه و تعالي عما يقولون علوا كبيراالخ سبحا 1دانستم نمي

راضي چگونه كليني ! كند؟ است بگويد كه خداي متعال يكي از بندگانش را زيارت مي
  شده اين روايت را در كتابش بياورد؟ 

 اميرتهمت زده كه آن حضرت به  در حديث ديگري به رسول خدا - 5
مرا در زمان حياتم يا پس از وفاتم زيارت كند يا اي علي، هر كه  :فرمود المؤمنين

تو را در زمان حياتت يا پس از وفاتت زيارت كند يا دو پسرت را در زمان حياتشان 
ها و شدائد  كنم كه روز قيامت او را از ترس ضمانت مي يا پس از وفاتشان زيارت كند،

   2!!همد قيامت نجات بخشم تا بدانجا كه او را به درجة خود ارتقا مي
و با جناق حضرت  كه داماد پيامبر پرسيم آيا اين حديث را دربارة عثمان مي
  ! دانيد؟ يرا زيارت كرده بود، صادق مو علي  بود و طبعاً بارها پيامبر علي
از او ذكر شده فردي  »روضه«و در  »فروع«يكي از روات كليني كه رواياتي در  - 6

او » معجم الرّجال«اهللا خويي در  تكه آي »بيع الشّاميابو الرّ«مجهول الحال است به نام 
» طلب الرّئاسه«را مجهول شمرده و به قول برخي از علماي رجال، حديث ششم باب 

                                                           
محمد بن يحيي عن حمدان بن سليمان عن عبداهللا بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس  -1

جعلت فداك أتيتك و لم أزر  :فقلت دخلت المدينة فاتيت ابا عبداهللا :قال بن أبي وهب القصري،
بئس ما صنعت، لو ال أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، أال تزور من بزوره اهللا  :قال! أمير المؤمنين

فروع (الخ .... جعلت فداك، ما علمت ذلك  :قلت!! مع المالئكة و يزوره األنبياء و يزوره المؤمنون؟
 . 3، حديث »باب فضل الزّيارات و ثوابها«، 580و  579، ص 4، ج كافي

ابو علي األشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن سنان عن محمد بن علي رفعه قال رسول اهللا  -2
يا علي من زارني في حياتي أو بعد موتي او زارك في حياتك او بعد موتك او زار ابنيك في حياتهما 

. ضمنت له يوم القيامه او اخلصه من اهوالها و شدائدها حتّي اصيرّه معي في درجتي او بعد موتهما
 ). 2، حديث »باب فضل الزّيارات و ثوابها«، 579، ص 4فروع كافي، ج (
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كراد ااو دربارة  احاديث). 298، ص 2اصول كافي، ج (داللت بر قدح او دارد 
به حضرت خود را ظالمانه  اكاذيبرساند كه وي با اين قوم، دشمني داشته و  مي

كراد معاشرت و افرمود با  گويد امام صادق وي مي! نسبت داده است صادق
و (ازدواج نكنيد كه آنها گروهي از جنّيان هستند كه خدا پرده از آنها برداشته است 

   1)!!اند آشكار شده
اقوام كوه نشين » جنّ«اند منظور از  مخفي نماند كه برخي از علما توجيهي گفته

اند و  نشين نبوده كراد كوهاعام است و بسياري از  »كرادا«الي كه لفظ هستند، در ح
  . اند نبوده» كرد«نشينان نيز  بسياري از كوه

قبل از شيخ صدوق كه رواياتي دربارة حيوانات نقل كرده و ما دو نمونة آن را  - 7
 كليني دسته گل به آب داده و اين حديث )332و  310ص (ايم  در كتاب حاضر آورده

پادشاهي زنا كار  ]قبالً[فرمود فيل  امام رضا :را به جامعة اسالمي تقديم كرده است
نشين و دالّل محبت بود و خرگوش زني بود كه به شوهرش  عربي باديه بود و گرگ،
مردي بود كه  )خفاش(كرد و وطواط  غسل نمي كرد و پس از دورة حيض، خيانت مي

] حرمت[اند كه  ها گروهي از بني اسرائيل و خوك ها دزديد و ميمون خرماي مردم را مي
اند كه چون  روز شنبه را زير پا گذاشتند و مارماهي و سوسمار گروهي از بني اسرائيل

ايمان نياوردند و سرگردان  نازل گرديد، مائدة آسماني بر حضرت عيسي بن مريم
دند و موش زني شدند و گروهي از آنها در دريا افتادند و گروهي در خشكي باقي مان

بدكار بود و عقرب مردي سخن چين بود و خرس و زنبور قصاب بودند كه كم 
   2!!كردند فروشي مي

                                                           
، 308و  307، ص 12وسائل الشّعيه، ج  - 2، حديث 352، ص )كتاب النّكاح( 5فروع كافي، ج  -1

  .56، ص 32، باب 14و ج  2و  1حديث 
قال  محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسن األشعري عن أبي الحسن الرّضا -2

الفيل مسخ كان ملكاً زنّاء و الذئب مسخ كان اعرابياً ديوثاً و األرنب مسخ كانت امراه تخون زوجها و 
قوم من بني اسرائيل  ال تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمور النّاس و القرده و الخنا زير
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بقره و آية سورة  65الزم است بدانيم كه خرافة باال و نظاير آن، به آنچه كه در آية 
ارتباطي ندارد، بلكه مخالف آن خوانيم،  سورة أعراف مي 166سورة مائده و آية  60

صل گروهي اگويد كه ميمون و خوك در  ، زيرا آيات مذكور به هيچ وجه نمياست
د گروهي فرماي مياند بلكه برخالف روايات خرافي،  اند سپس مسخ شده انسان بوده

لهي را كيفر نموديم و آنها بوزينه و خوك شدند در اخاص از متجاوزين به حدود 
ام بيان منشأ و أصل جانوران نيست واقع آيه بر خالف روايات فوق به هيچ وجه در مق

متّصف فرموده، در حالي كه » مطرود= خاسئ «آية قرآن آنها را به صفت  )فتأمل(
براي بوزينه و خوك معمولي، متناسب نيست، زيرا آنها گناهي » مطرود و خوار«صفت 

سورة مائده آنها را با  60 ندارند تا در ازاء آن خوار شوند خصوصاً كه در آية
به يكديگر عطف فرموده كه داللت » كسي كه غير خدا را پرستيده = لطاغوتعبدا«

 66كه در آية  دارد بر اينكه منظور از آنها، ميمون و خوك معمولي نيست خصوصاً
در . سورة بقره فرموده كه ما آنها را به منظور مجازاتشان، ميمون و خوك قرار داديم

ندارند و از ميمون بودن خود سانيت حالي كه ميمون و خوك معمولي تصوري از ان
قدم تفاسير قرآن است اكه از  –به همين سبب بنا به نقل تفسير طبري . ناراحت نيستند

اند منظور  مجاهد و گروهي از مفسرين گفته ،»الدر المنثور«و بنا به نقل سيوطي در  –
خوار و «ور منظآيات قرآن اين نيست كه ايشان قرده و خنازير معمولي شدند بلكه 

گفته است انسان مسخ شده، » الميزان«طباطبائي نيز در  عالّمة. است» ذليل و منفور

                                                                                                                                                
اعتدوا في السبت و الجرّيث و الضّب فرقة من بني اسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة علي عيسي بن 

فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البرّ و الفأرة فهي فويسقة و العقرب كان نماماً و  مريم
باب جامع في الدواب الّتي ال تؤكل «، 6فروع كافي، ج ! (الدب و الزّنبور كانت لحاماّ يسرق في الميزان

اصول كافي نيز آمده است كه گروهي از  138باب  6و  3و در حديث ) 14، حديث 249، ص »لحمها
بني اسرائيل و لشكر بني مروان نيز به شكل ماهي جرّي و مارماهي و زمار و ميمون و خوك و وبر 

) نوري از انواع سوسمار كه سري كوچك و دمي دراز داردجا(و ورك ) جانوري كوچكتر از گربه(
 ! مسخ شدند
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كسي است كه در انسانيتش خلل وارد شده و نه بدان معني است كه مانند حيوانات 
   1.فاقد انسانيت باشد كامالً

ة دربار روايت شده كه از رسول خدا »ابن مسعود«در روايات معتبر نيز از 
پيامبر  اند؟ كه خدا فرموده مسخ شدهاند  ها سؤال شد كه آيا آنها همان بوزينگان و خوك

باقي خداوند هيچ قومي را هالك يا مسخ نفرمود كه از آنها نسل يا فرزندي  :فرمود
نيز وجود  ]متجاوزين به حدود الهي[پيش از  ]معموليي [ها بوزينگان و خوك. بماند
  . اند داشته

چه خوب  –أيده اهللا تعالي  -» مصطفي حسيني طباطبايي«ما استاد  برادر مفضال
اگر گفته شود آنها واقعاً به ميمون و خوك معمولي تبديل شدند، با آية بعدي  :فرموده

فرموده ما اين واقعه را ماية عبرت  66سازگار نيست زيرا در آية  )سورة بقره 66آية (
هاي  اگر بوزينگان و خوك. قرار داديم حاضرين و آيندگان و اندرزي براي متّقين

اند و  آدميزاد بوده توانند تشخيص دهند كه قبالً مردم نميعادي در محيطي ديده شوند، 
رو با دقّت در اين آيات و قرائن موجود در آنها  از اين. طبعاً ماية عبرت نخواهند شد

اي بد شكل و  هتوان دريافت كه افراد ممسوخ دچار نوعي سكتة صورت شده و قياف مي
چنانكه امروزه براي اطباء معلوم . ناخوشايند از قبيل چهرة ميمون و خوك پيدا كردند

كج و معوج  نحاء مختلف،اشده نوعي ويروس، چهرة فرد مبتال را دگرگون كرده و به 
اين عارضه غالباً عالج ندارد و خوردن و نوشيدن فرد مبتال را بسيار مشكل . نمايد مي

  . سازد مي آور و رنج
. ندارد... چنانچه مالحظه شد آيات قرآن هيچ ربطي به خرافات كليني و صدوق و 

  ). همچنين رجوع كنيد به نمونة نهم در همين فصل(
 74حديث كه آقاي بهبودي فقط  597بر مشتمل است » يروضة كاف«بدان كه  - 8

ي را كه احاديثالبتّه اگر . حديث آن را صحيح شمرده است 61حديث و مجلسي 

                                                           
 1الميزان في تفسير القرآن، ج (فالممسوخ من االنسان إنسان ممسوخ ال أنّه ممسوخ فاقد لإلنسانية  -1

 ). 209ص 
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 مجلسي بنا به رأي شخصي خود به عنوان صحيح پذيرفته، به اين رقم را بيفزاييم،
ي كه احاديثالزم است بدانيم از جملة . رسد مي 76مقبول وي به  احاديثتعداد 

و  )همين كتاب 290ص . ك. ر( !روضه است 55مجلسي صحيح شمرده، حديث 
هر  :فرموده پرسيد آيا رسول خداگويد حجال از جمل بن دراج  كه مي 272حديث 

 :حجال پرسيد. آري :گاه شريف قومي نزد شما آمد او را گرامي داريد؟ وي گفت
 :از معناي آن پرسيدم، فرمود شريف چيست؟ جميل گفت از امام صادق ]معناي[

  ! آيا ممكن است امام چنين سخني بگويد؟!! شريف كسي است كه داراي مال باشد
 202حديث مذكور، مانند حديث . را نيز صحيح شمرده است 525مجلسي حديث 

سورة نساء  108مدعي است آية  –اند  آن را صحيح ندانسته» محمد باقر«كه هر دو  –
به اگر دربارة اين آيه ! نازل شده است دربارة أبوبكر و عمر و أبو عبيدة جرّاح

كنيد  اجعه نماييد، مالحظه ميتفاسيري از قبيل مجمع البيان و الميزان و تفسير نمونه مر
دزدي زدند و هيچ   گناه تهمت كه آية مذكور دربارة كساني است كه به يك يهودي بي

  . پيامبر ندارد اصحابارتباطي به مهاجرين از 
با اينكه مؤلّفين هر سه تفسير به روايات كليني توجه بسيار دارند اما هيچ يك به 

  . اند كردهاعتنايي ن »روضة كافي«اين روايات 
روضة كافي از  323حديث  )همين كتاب 124ص . ك. ر( 305مشابه حديث  - 9

از اتاقش خارج شد و ديد كه مروان و  رسول خدا :گويد مي قول امام صادق
مارمولك فرزند  :فرمود ]به آن دو[آن حضرت . كردند پدرش استراق سمع مي

شود كه مارمولك به سخنان  ه مياز آن روز به بعد ديد :فرمود امام صادق !مارمولك
  ). رجوع شود به نمونة هفتم همين فصل( !!دهد مردم گوش مي

تهمت زده كه آن حضرت در پاسخ سؤال  به حضرت علي 268حديث  -10
  !! بر بر درختي است كه روي تلّي از ريگ قرار داردا :فرمود؟ »ابر در كجاست«

ايم،  شيخ صدوق در اين كتاب آوردهمرويات  زاي كه ا ها و چند نمونه اين نمونه
ميزان  و نيز ميزان فهم و سواد كليني و صدوق و »كافي«براي اطالع از كيفيت كتاب 
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همچنين رجوع كنيد به مقدمة كتاب حاضر، صحفة (كافي است  رآن،قآشنايي آنها با 
  ). به بعد 26

ابش را صحيح اند وي همة روايات كت براي حفظ آبروي كليني گفته ءبرخي از علما
ما در شناخت  :گويد مي »كافي«زيرا در انتهاي مقدمة  1دانسته است و مقبول نمي

اين علم دسترسي نداريم و احتياطاً علم به قواعد مذكور را به  قلّا، جز به حداحاديث
كنيم كه از ميان  متعارض به اين فرمودة امام عمل مي اخبارگذاريم و در  امام وا مي

كتاب حاضر، . ك. ر! (كند ، هر يك را قبول كنيد شما را كفايت ميمتعارض اخبار
  ). 27حاشية صفحة 

 متعارض كتابش، اخباردر حالي كه حدأكثر داللت اين سخن آن است كه وي در 
غير  اخباركه او كنيد  داده، أما به چه دليل ادعا مي صحيح را از ناصحيح تمييز نمي

را تشكيل داده قبول نداشته است؟ اگر » افيك«كتاب  اعظممتعارض را كه قسمت 
دانسته چرا آنها را در كتابي با اوصافي كه  نميرا صحيح و مقبول  اخباربرخي از 

  ). ايم گفته 93آنچه در مقدمة باب رجوع كنيد به (دوستش خواسته بود آورده است؟ 
كتاب كه مشهورترين و معتبرترين  »كافي«خوانندة محترم توجه كن وقتي كتاب 

گيرند،  چنين وضعي دارد، ساير كتب كه در مقام پس از آن قرار مي ،2حديثي ماست
 »معجم رجال الحديث«في المثل آيه اهللا خوئي در مقدمة أول كتاب  چه وضعي دارند؟

گفته  »ةحلدائق النّاظر«مؤلّف  :نويسد مي ،شيخ طوسي »ماتهذيب االحك«دربارة كتاب 
                                                           

» همن ال يحضره الفقي«توانند از اين عذر استفاده كنند زيرا وي در مقدمه  در مورد شيخ صدوق نمي -1
تصريح نموده كه من تمام احاديث اين كتاب را صحيح و اخبارش را حجت ميان خود و خداي خود 

 . دانم مي
كان أضبط األصول و أجمعها و أحسن مؤلّفات الفرقه النّاجية و « :نويسد مي» كافي«مجلسي درباره  -2

صل حديثي فرقه ناجيه اكافي به لحاظ ضبط و ثبت حديث و جامعيت، بهترين و بزرگترين = أعظمها 
گفته » وافي«فيض كاشاني نيز در ). 3ص  1مرآة العقول، دار الكتب االسالمية، طهران، ج (» است
ترين و  كافي شريفترين و موثّق= و أوثقها و أتمها و أجمعها ) الكتب األربعة(= كان اشرفها  :است

 .... ترين كتاب از كتب أربعه است  كاملترين و جامع



  1009                                                            عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  

توان يافت كه در متن يا سند آن تحريف يا  تهذيب مي احاديثاست كمتر حديثي از 
اين سخن گرچه خالي از مبالغه نيست ليكن . تصحيف يا زيادت و نقصاني ديده نشود

  . آري خلل در روايات تهذيب بسيار است. اجماالً درست است
 )و يا صدوق و طوسي( »كليني«خوانندة عزيز، بدان كه بسياري از فقها صرف نقل 

در  !اند گيرند و معتقدند كه مشايخ ثقات، موثوق دليل و ثاقت وي مي وي را،از يك را
اكنون با مطالعة . شود خالفت آن ثابت مي حالي كه خود مالحظه كرديد پس از تحقيق،

پايه است  توانيد قضاوت كندي كه چنين قولي تا چه اندازه نامقبول و بي مي تاب،اين ك
ي سستي، عقيده و ايمان خود را به دست كتبي از و آيا صحيح است كه با چنين ادعا

  و نظاير آن، بسپاريم؟ » كافي«قبيل 
بدان كه با قبول روايات  بيت پيامبري، اهلخوانندة گرامي اگر واقعاً دوستدار 

اي بلكه بر خالف  در واقع با آن بزرگواران به هيچ وجه دوستي نكرده اينگونه كتب،
لفت راستين اي كلمه اهللا و اتّحاد واقعي مسلمين و عالاكه جز  –خواست و آرزويشان 

اميد است كه خداوند متعال همگي . اي قدم بر داشته –ميان قلوب مؤمنين نبوده است 
و  توفيق عطا فرمايد تا كتابش را بيشتر و بهتر بشناسيم و فريب دشمن مكّارما را 

  . آمين يا رب العالمين. متعصب را نخوريم احمقدوست 

كنيم كه بايد  مي كيداايم، در اينجا هم تكرار و ت ه در مقدمة كتاب نيز گفتهچنانك
فروع كافي را نيز همين روات كه در كتاب حاضر  احاديثتوجه جدي داشت كه 

قوالشان اتوان به  اند كه نمي ايم و نظاير آنان، نقل كرده بسياري از ايشان را شناخته
  . نهايت احتياط بايد رعايت شود ا،اعتماد كرد و در پذيرش مرويات آنه

يام در ميان بدان كه جعل خبر از قديم اال :مشكل جعل خبر در ميان مسلمين
مسلمين رواج داشته و هر يك از فرق اسالمي براي تأييد مذهب خود، خبر جعل 

را باور كرده و در ميان  اخبارافراد عامي و ساده لوح و ناآشنا با قرآن اين  !كردند مي
جعلي را  اخبارهاي بسياري از  شما در كتاب حاضر نمونه. دادند رين انتشار ميساي

ما متأسفانه اين بالي بزرگ به قرون گذشته اختصاص نداشته و ا. ايد مالحظه كرده
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اي از جعل خبر در زمان ما  نمونه! اي از اين ار با زنايستادند زمان ما عده حتي در
ظاهراً اين مقاله را شخصي . 1اسالم چاپ شده است است كه در مجلّة مكتب اي مقاله

مدتي بعد فردي به نام دكتر . از اصفهان براي مجلّه فرستاده بود» مهدي ايماني«به نام 
 اي الهكه ظاهراً استاد دانشگاه تبريز بوده در همان مجلّة مكتب اسالم مق» رحيم هويدا«

و آن را حقيقت  خبر را باور كرده رسد اين كه به نظر مي 2در تأييد گزار مذكور نوشت
   !پنداشته بود

اي در نقد اين گزارش در مجلّة  مقاله »رنگين كمان نو«يكي از نويسندگان مجلّة 
اي يك  و براي اينكه مردم فريب اينگونه جعليات را نخورند اعالميه. 3مذكور نوشت

آن گزارش و مقالة  ،براي اطّالع خوانندگانما . برگي منتشر و در ميان مردم پخش كرد
آوريم تا إن شاء اهللا تعالي  مذكور را با اندكي تصرّف و متن اعالمية وي را در اينجا مي

   .»فاعتربوا يا أولی االبصار«ماية عبرت و هشياري مردم باشد 
   :گزارش بسيار جالب باستان شناسي شوروي دربارة كشتي حضرت نوح

شود  وروي كه به طور ماهانه منتشر ميش» اتفا دنيزوب«مجلّة رسمي و پرتيراژ 
گزارش عجيب زير را كه هم از نظر باستاني بسيار ارزنده و جالب است و هم از نظر 

ترين دليل بر عظمت قرآن و عقايد ديني ماست، درج نموده است و به  ديني عالي
روسي  آن مقاله را از.... مصري، پاكستاني و اي از نويسندگان انگليسي،  دنبال آن عده

هاي محلّي خود نقل  ها و روزنامه به انگلسيي و عربي و اردو ترجمه نموده و در مجلّه
اينك ما خالصة آن را با توضيح دربارة ارزش علمي و ديني آن از نظر . اند كرده

. م 1953نامبرده در شمارة تشرين دوم گذرانيم، مجلّة  خوانندگان ارجمند مي
   :نويسد مي

                                                           
 . 29الي  26، صفحه 1350اسالم، سال دوازدهم، شماره آبان  مكتب -1
 . به بعد 17صفحه ). 1391ذي الحجه (، 1350مكتب اسالم، سار سيزدهم، شماره بهمن  -2
 . به بعد 7رنگين كمان نو، سال پنجم، شماره بيست و ششم، صفحه  -3
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طبق تصريح قرآن (اي كه وادي قاف  شناسان روسي در منطقه هنگامي كه باستان
 »العالطّمراصد ا«دي بوده به ادعاي صاحب لنگرگاه كشتي نوح بعد از طوفان كوه جو

شهر  –كيلومتري شمال شرقي جزيرة ابن عمر  40اين كوه در » منجد العلوم«و 
سط حسن بن عمر تو.  ه 961مشرف بر نهر دجله و به سال  كوچكي است در سوريه،

باشد و بنا به نقل ديگران از جمله مؤلّف  مي –بن خطّاب ثعلبي بنيان گذاري شده 
رمنيه بين ايران و تركستان روس النگرگاه، در آرارات از جبال » تفسير الميزان«بزرگوار 

همة اين نظرات با وادي قاف در  لبتّهاواقع در ديار بكر از نواحي موصل بوده كه 
ها سازش دارد چه اگر اين محلّ يا نزديك به اين محلّ  اكتشاف تخته مسكو محلّ

دريا و تحوالتي كه در طول چندين هزار نبوده امكان دارد با مرور زمان بر أثر امواج 
مشغول ) عماق زمين قرار گرفته باشداها در منطقة مزبور و در  سال رخ داده آن تخته
اي قطور و  عماق زمين به چند پاره تختهادر آثار باستاني بودند حفّاري و جستجوي 

 1ها قطعات جدا شده از كشتي نوح بوده اي برخوردند كه معلوم شد اين تخته پوسيده
سال همچنان در دل زمين  5000ثر تحوالت دريايي و زميني در طول حدود او بر 

ان به خود ها نظر محقّقين باستان شناس را آنچن برخورد با اين تخته. باقي مانده است
جلب نمود كه دو سال ديگر به كنجكاوي و تعقيب عمليات حفّاري خود پرداخته و 

برخوردند كه به صورت لوحي طبق  باألخره در همان منطقه به يك قطعه تختة ديگري
ترين خطوط بر روي آن منقوش  ترين و ناشناخته سطر كوتاه از كهنكليشة زير چندين 

شده باشد ود كه اين تختة لوح بدون اينكه پوسيده يا محجر آور ب ما بسيار شگفتا. بود
اكنون در موزة آثار باستاني مسكو در  آنچنان سالم و دست نخورده باقي مانده كه هم

   2.ها و تماشاگران خارج و داخلي است معرض ديد توريست
شناسي شوروي براي تحقيق از چگونگي اين  ثر اين اكتشاف ادارة كلّ باستانابر 

ّ  ساتيد خطاشناسان و  هيئتي مركّب از هفت نفر از مهمترين باستان وح و خواندن آن،ل

                                                           
 ها متعلّق به كشتي نوح بوده است؟ چگونه معلوم كه اين تحته -1
 ايد؟  چرا هيچ عكس و تصويري از اين تخته سالم و دست نخورده ارائه نكرده -2
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مور تحقيق و بررسي نموده كه نام آنها بدينگونه ادان روسي و چيني م شناس و زبان
   :است

  . هاي قديمي و باستاني در دانشگاه مسكو استاد زبان پرفسور سولي نوف، - 1
  . تاد زبانشناسي در دانشكدة لولوهان چينايفاهان خينو دانشمند و اس - 2
  . ميشانن لوفارنگ مدير كلّ آثار باستاني شوروي - 3
  . تانمول گورف استاد لغات در دانشگاه كيفزود - 4
  . پرفسور دي راكن استاد باستان شناسي در آكادمي علوم لنين - 5
  . ايم أحمد كوال مدير تحقيقات و اكتشافات عمومي شوروي - 6
  . لتوف رئيس دانشكدة استالينميچركو - 7

اين هيئت پس از هفت ماه تحقيق و مطالعه و مقايسة حروف آن با ساير خطوط و 
   :شناسي شوروي گذاشت كلمات قديم متّفقاً گزارش زير را در اختيار باستان

هاي  كاوشهاي مربوط به  مخطوط چوبي از جنس همان پاره تخته اين لوح - 1
 ها آن قدر  كشتي نوح بوده است منتهي لوح مزبور مثل ساير تختهمتعلّق به قبلي و كال

پذير  هاي آن به آساني امكان پوسيده نشده و طوري سالم مانده كه خواندن خط
  . باشد مي

م احروف و كلمات اين عبارات به لغت ساماني يا سامي است كه در حقيقت  - 2
  . باشد و به سام بن نوح منسوب مي )ريشة لغات(اللّغات 

اي خداي من، و اي ياور من، به  :معناي اين حروف و كلمات بدين شرح است - 3
محمد، ايليا  :خاطر اين نفوس مقدسه رحمت و كرامت مرا ياري نما، و به پاس

اند و جهان  آنان كه همه بزرگان و گرامي ، فاطمه،)حسين(شبير  )حسن(شبر  ،)علي(
تواني مرا به  تنها تويي كه مي ها مرا ياري كن،ت، به احترام نام آنسپا به بركت آنها بر

  . راه راست هدايت كني
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هاي باستاني در دانشكدة  استاد زبان »اين ايف ماكس«دانشمند انگليسي  بعداً
ها  منچستر ترجمة روسي اين كلمات را به زبان انگليسي برگردانيد و عيناً در اين مجلّه

   :ها نقل و منتشر گرديده است و روزنامه
  . م 1953دسامبر 28لندن شمارة مربوط به  »ويكلي ميرور«مجلّة هفتگي  - 1
  . م 1954انگليسي، لندن، مربوط به كانون دوم » إستار«مجلّة  - 2
  . م 1954منتشره از منچستر، شمارة مربوط به كانون دوم » سن اليت«روزنامة  - 3
  . م 1954تاريخ يكم شباط » ويكلي ميرر«روزنامة  - 4
   1.م 1953مارس  30قاهرة مصر، تاريخ  »الهدي«نامة روز - 5

يك ي مقام پاكستاني حكيم سيد محمود گيالني كه لسپس دانشمند و محدث عا
تسنّن بود و بعداً از روي  اهلپاكستان و نخست از  »الحديث اهل«موقع مدير روزنامة 

ايليا مركز «ي به نام زبان اردو و در كتابآن گزارش را به  تحقيق به آيين تشيع گراييده،
 45ضمن به زبان اردو » .....ايليا «كتاب . (ترجمه و نقل كرده است» ديان العالمانجات 

سال  الهور پاكستان به صفحه به عنوان چهل و دومين نشرّية دار المعارف اسالمية
  ). به چاپ رسيده است.  ه 1381

ول اسال .  ه 1385لقعده هاي شوال و ذو ا در شماره«نجف  »رهذب«آنگاه مجلّة 
بدان توسل جست  هاي مباركي كه حضرت نوح زير عنوان نام 81الي  78صفحة 

  . ردو به عربي ترجمه و نقل كرده استااز 
رجمند را به نكاتي چند انمايد به طور فشرده توجه خوانندگان  اكنون الزم مي

   :ف باستاني معتقد شوندمعطوف نماييم تا بيشتر به ارزش علمي و تاريخي اين اكتشا
                                                           

خبر را چاپ كرده و يك ماه از » ويكلي ميرور«يك ماه بعد از مجلّه » ويكلي ميرور«چرا روزنامه  -1
كردند كه ابتداء روزنامه  انعكاس خبر خودداري ورزيده است؟ بهتر نبود خبر را بدين صورت تنظيم مي

  خبر مذكور را درج نمود؟ » ويكلي ميرور«خبر را چاپ كرد و يك هفته بعد مجلّه » كلي ميروروي«
هاي لندن خبر را چاپ كرده، أما  ماه زودتر از روزنامه 9قريب » الهدي«ديگر اينكه روزنامه مصري 

دو ترجمه نجف چهار سال پس از اينكه اين مقاله در پاكستان از عربي به ار» بذره«مجلّه عرب زبان 
 ! را منعكس نموده است رشده، خب
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هاي  ها و لوح يكي از دالئل بر اصالت و واقعيت داستان آنكه اكتشاف اين تخته - 1
و ماجراي  ديني كه مشروحاً حاكي از قضية كشتي نوح احاديثقرآن مجيد و 

  . اند كه مورخان اسالمي و غير اسالمي نيز نوشتهغرق شدن آن است همچنان 
غراض شخصي ابيت از روي تمايالت و  اهلدربارة  آنكه معتقدات شيعه - 2

هاي  رهبران شيعي و مؤلّفين نيست بلكه بر مبناي يك سلسله حقائق علمي و واقعيت
تاريخي است كه شيعه خود را ناگزير از تسليم در پابند شدن به آن ديده و در نتيجه 

   .بيت را انتخاب كرده است اهلپيروي 
هاي آن بر كشتي  امبر از خاندان رسالت و نقش نامپي بديهي است استمداد نوح

هاي  چندين هزار سال قبل از نزول قرآن و پيدايش اسالم و انشعاب مسلمانان به فرقه
علي و اشارة غيبي به ا امختلف و متضاد شيعي و سنّي بوده و جز از روي الهام از مبد

هاي مقدس  نام درست است كه حضرت نوح. آن را تفسير كردتوان  هيچ چيز نمي
را به عنوان دعا و به عنوان تبرّك نقش بر لوح نمود  »محمد حسن حسين و فاطمه«
هاي خيلي دور و دراز دربارة  ما در حقيقت اين يك پيشگويي عجيب از دورانا

سال پس از  5000فاصلة حدود  پيدايش خاندان وحي و رسالت بوده است كه با
  . ندطوفان قدم به عرصة گيتي گذاشت

ثر باستاني در يك كشور غير ديني و به دست ابرخورد به يك چنين جالب آنكه 
خره در محيطي اتّفاق افتاده كه از نيم قرن پيش دين افراد غير مسلمان و بااليك عده 

و عقيده به مبدأ و معاد و وحي و رسالت را كنار گذارده و تنها از ديدة محدود 
  . نگرند است مي ماديگري به جهان و آنچه در آن

هميتي كه از ديد باستان اناگفته معلوم است كه ماجراي اين لوح به نسبت ارزش و 
شناسان دنياي روز دارد نيز ارزش ديني و مذهبي براي مسلمانان به ويژه شيعيان داشته 

  . و دارد
ليف ات »قبس من القرآن«نجف و كتاب » بذره«مطالب اين مقاله ترجمة  :تذكّر
  ) انتهي. (باشد نجف مي.  ه 1389چاپ  طيف خطيب بغدادي،عبداللّ
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خواندن اين  :دربارة گزارش مذكور نوشت »رنگين كمان نو«چنانچه گفتيم مجلة 
هاي آقاي  ماية تعجب گرديد زيرا طبق نوشته... » مكتب اسالم«مقاله در مجلّة شريفة 

اتفاد «مجلّة كه در  هاي كشتي نوح  كشف تخته از اصفهان، »مهدي ايماني«
باشد و تعجب  مي –نوزده سال قبل  – 1953چاپ شده است مربوط به سال » نيزوب

ما اين بود كه چه شده است مسألة به اين مهمي كه نظر انگليسيها را جلب كرده است 
و در همان سال در چهار روزنامة انگليسي و يك روزنامة مصري انتشار يافته است و 

تاني ما اين مطالب را از انگليسي به اردو در همان تاريخ ترجمه با اينكه همساية پاكس
اند ما ملت شيعة ايران تا سال گذشته بر آن واقف نشديم از آن روز كه وسائل  كرده

ول در هر اارتباطي سريع السير اختراع شده است به خصوص از زمان جنگ جهاني 
 24يد قبول كنيم كمتر از گوشة دنيا هر خبري شده است اگر نگوييم بالفاصله با

  . شود قصي نقاط دنيا پخش مياساعت در 
تلويزيون، تلگراف و اين همه وسائل پخش خبر  فرض كنيم وسائل ارتباطي راديو،

هاي قبل همين مجلّه دربارة خبرسازي و خبر پراكني،  هم وجود نداشت در شماره
به دو نفر در مدت ربع  حسابي شده بود كه اگر يك نفر شايعه سازي و شايعه پراكني،

سه نفر  و آن دو نفر به اضافة اين گويندة خبر كه جمعاًساعت خبري را بدهد 
هر يك در مدت ربع ساعت دوم خبر را به دو نفر ديگر بدهند جمعاً نه نفر  شوند، مي

اند كه اگر در ربع ساعت سوم به خبر چيني ادامه دهند و هر يك از  آن خبر را شنيده
شوند و اگر به  دو نفر ديگر آن خبر را بدهند بيست و هفت نفر مطّلع ميبه نه نفر 

ت اهمين ترتيب خبر پراكني ادامه يابد حدپنج ساعت تمام مردم كرة زمين كثر در مد
ادعا نيست قلم بر . كنند كه بالغ بر سه ميليارد نفر است بر آن مطلب اطّالع حاصل مي

ضرب كنيد  3را در  27عدد  شود، ت تشكيل ميداريد، هر ساعت از چهار ربع ساع
ضرب كنيد الي آخر تا ببينيد در  3نفر، اين تعداد را در عدد  81شود  تعداد نفرات مي

  . گردد شود از سه ميليارد تجاوز مي انتهاي ربع ساعت بيستم كه پنج ساعت مي
 كه در هميت كشف كشتي نوحااي به  تعجب ما از اين جهت است كه مسأله

تمام مذاهب يهودي، مسيحي و مسلمان از آن بحث شده است و به خصوص مسألة 
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اند و براي  مربوط به نوشتة روي تختة كشتي كه باستان شناسان روسي آن را خوانده
   !شيعيان تا اين حد أهميت دارد، نوزده سال طول كشيده است تا به ما رسيده است

  و منكر وجود خدا و پيغمبرانممكن است فكر شود روسها المذهب هستند 
اند كه ملّت  اند ولي سر و صدايش را در نياورده اين كشف را كرده و دين و مذهب،

» مهدي ايماني«آقاي  ولي با توجه به اينكه در مقاله،. ديني دست بر ندارند روس از بي
درج نوزده سال پيش  »اتفا دنيزوب«اند مطلب را در مجلّة رسمي و پر تيراژ  نوشته
شويم به خصوص با توجه به اينكه همان روزها اين  از اين فكر منصرف مياند  كرده

خبر از ديوارهاي آهنين كشيده شده گرد روسية شوروي به خارج درز كرده است و 
در چند مجلّه و روزنامة انگليسي درج شده است و بعد به پاكستان رفته و به زبان 

كنيم چه شده است  رسيم و از خود سؤال مي نتيجه مياردو انتشار يافته است، به اين 
مهم با خبر مانديم و چه شد اين موضوع  كه نوزده سال ما ملّت شيعة ايران از آن بي

اين همه مراكز ديني و مذهبي كه داريم براي اولين مرتبه بعد از نوزده سال در اصفهان 
اند  لة خود را به قم فرستادهرا جلب كرده است و ترجمة مقا »مهدي ايماني«نظر آقاي 

  . درج شده است» مكتب اسالم«و در مجلّة 
از نظر اينكه اين . در هر حال چون موضوع مهم بود در صدد تحقيق برآمديم

شناسي مراجعه و تحقيق كرديم آيا  شناسي است به ادارة باستان كشف مربوط به باستان
 هاي منتشره در اين مدت نوزده بآيا در كتا دربارة اين كشف مهم اطّالعي داريد؟

چنين  بررسي دقيق گفتند اصالًسال در اين باره مطلبي منتشر شده است؟ بعد از 
صلي مراجعه و از آنجا اباالخره تصميم گرفتيم به منبع و منشأ . مطلبي وجود ندارد

جماهير شوروي و كسب اطّالع كنيم بدان جهت به وابستة مطبوعاتي سفارت اتّحاد 
يستي در ايران مراجعه كرديم و خواستيم در اين باره تحقيق كنند و به ما سوسيال

در اينجا نقل  مدتي طول كشيد تا جوابي براي ما فرستادند كه عيناً جواب دهند،
   :شود مي

  :شعار مي دارد كهاعالي  در پاسخ نامة جناب
  . وجود ندارد »اي از چوب متعلّق به كشتي نوح تخته«در موزة مسكو  - 1
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كشتي «باستان شناسي شوروي به هيچ وجه به كار در زمينة جستجوي بقاياي  - 2
  . اشتغال ندارند» نوح

هرگز چاپ نشده و نيز چاپ » اتفا دنيزوب«اي به نام  در شوروي مجلّه - 3
وابستة مطبوعاتي سفارت اتّخاذ جماهير شوروي  آسيرايژكين، :با احترام. شود نمي

  . سوسياليستي در ايران
از . اند هاي كشتي نوح براي ما نوشته ن بود اطّالعاتي كه در مورد كشف تختهاي

اند تقاضا  را چاپ كرده »مهدي ايماني«كه مقالة آقاي  »مكتب اسالم«مجلّة شريفة 
اند و  كرده  شود در صورت امكان دسترسي به ايشان كه چنين مطالبي را ترجمه مي

بفرمايند و درخواست كنند، اسناد و مداركي كه اند سؤال  براي آن مجلّة گرامي فرستاده
اند براي آن مجلّة شريفه بفرستند و ضمناً تحقيق بفرمايند و توجه   به آنها اشاره كرده

هاي مختلف مسلمانان  فرقه نداشته باشند آيا اين قبيل انتشارات براي آن نيست كه بي
  مانند گذشته تفرقه و نفاق كماكان حكمفرما باشد؟ 

همان طور كه . تمه يادآوري يك نكته به نظر نگارنده ضروري استدر خا
و  اخبار اطّالع دارند دشمنان دين مبين، »مكتب اسالم«نويسندگان محترم مجلّة 

منظورشان هم اين . اند معروف» اسرائيليات«و روايات جعل كردند كه به نام  احاديث
مسلمان را از قرآن كه وحي و روايات، مردم  احاديثو  اخباربود كه با جعل اين 

آيا ساختن و پرداختن چنين . است منحرف سازند پروردگار بر محمد مصطفي
باشد، از جملة آن  هاي آن مقارن با تأسيس دولت يهود در فلسطين مي خبري كه تاريخ

  نيست؟  اخبار
به دست ما برسد از خواندن مقاله و  *ناگفته نماند قبل از آن كه اين جواب

اند مع  كه در آن داده شده است با وجود مهارتي كه در تنظيم آن بكار بردهتي توضيحا
از آن جمله . صل مقاله اشتباهات جغرافيايي شده استاذلك متوجه شده بوديم در 

هاي آرارات كه بين تركستان روس و ايران و  كه در خاك عراق است با كوه» موصل«
سكو است سازش داده شده است در حالي كه در م ]بنا به ادعاي مقاله[وادي قاف كه 

                                                           
 .منظور جواب سفارت شوروي است - *



  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول                                                  1018
 

اين نفاط فرسنگها از هم دور هستند و بعد هم پوسيدن چوب در طول پنجاه قرن و 
خبر  با اين حال به مبدأ....... نبودن خطّ و كتابت در زمان نوح و خيلي جزئيات ديگر 

  . كه روسية شوروي باشد، رجوع كرديم
صل در همين مجلّة اواقعيتي است و روي همين ما منكر داستان نوح نيستيم زيرا 

هاي  هاي قبل آن را به مسابقه گذاشتيم و بهترين جواب در شماره »رنگين كمان«
عجاب بود و در اما ساختن اين چنين مطالبي براي ما ماية ا. رسيده را درج كرديم

نكه اطّالع خوانديم با اي» مكتب اسالم«همان موقع كه اين مقاله را در مجلّة شريفة 
رسمي به دست ما نرسيده بود، در چند شمارة قبل به آن اشاره كرديم و غرض از 

  . ي را مشخص ساختيماخبارساختن و پرداختن چنين 
كه در جهان يك كنيم  شويم و با رقم و عدد حساب مي باور كنيد وقتي متوجه مي

 أله همگي اهللاصد ميليون عرب مسلمان و حدود چهارصد ميليون غير عرب هستند ك
دانند و ايمان دارند قرآن وحي إلهي است  را فرستادة او مي را قبول دارند و محمد

و به راه خدا  )ال اله اال اهللا(كثير زير لواي آيد كه اگر اين جماعت  پيش مياين سؤال 
آيا ممكن بود در برابر قومي كوچك و سرگردان كه تعدادشان براي خدا اتفاق داشتند، 

شكست بخورند و به زانو در  رسد، نفر ميپيگيري به حدود مسلمين ها  سال بعد از
شدند و بر پاية فروع و  اگر تفرقه و نفاق نبود، اگر مسلمانان واقعي اغوا نمي آيند؟

هاي جعلي به تحريك دشمنان اسالم در تركستان روس و ايران و  خبرها و حديث
سير سر اها  هاي مسلمان قرن شت ملّتكوبيدند، آيا امكان دا وادي قاف خود را نمي

باز  يپنجة استعمار دول مسيحي باشند و اينك كه اوضاع جهان تغيير كرده است برا
كمونيست كه منكر وجود خدا هستند و با  *هاي هاي خود به دولت سرزمين تنگرف

دارندگان مذاهب، از جمله مسلمانان دشمني دارند، متوسل گردند؟ برادران همكيش 
آيا صحيح است ما بر سر مسائل جزئي به جان هم  هموطنهاي عزيز ايراني، ان،مسلم

آيا صحيح است بر سر  افتيم و دشمنان اسالم و معاندين مملكت خود را شاد كنيم؟
قدرت و نيروي خالّقه و فعالة خود را  هاي نابجا، هاي نادرست و برداشت استنباط

                                                           
 . منظور جواب سفارت شوروي است - *
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....  توزي و عداوت كنيم؟ ت با هم كينههدر دهيم و بر سر كلمات و جمالت و جعليا
  ) انتهي(الخ 

سير خرافات نشويم، امجعول را نخوريم و  اخبارنگارنده گويد براي اينكه فريب 
جهان به بركت «در اين خبر آمده كه . آشنايي با قرآن كريم بهترين وسيلة نجات است

حال است حضرت داند كه م در حالي كه هر فرد آشنا با قرآن مي» پنج تن برپاست
   :فرموده  اكرم چنين اعتقادي داشته باشد زيرا خداي متعال به رسول  نوح
 ö≅ è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ z⎯ÏiΒ È≅ ß™ ”9$# !$ tΒ uρ “Í‘ ÷Šr& $ tΒ ã≅yè øãƒ ’Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/ ( ÷β Î) ßìÎ7¨?r& ω Î) 

$ tΒ #©yrθãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×⎦⎫Î7•Β   )۹/  االحقاف(  
دانم با من و با شما چه خواهد شد،  نيستم و نمي ]خدا[بگو نو در آمد فرستادگان  «

اي آشكار  كنم و جز هشدار دهنده شود، پيروي نمي جز از آنچه به من وحي مي
  .»نيستم

كه هيچ كس مدعي نيست جهان براي  كه قرآن دربارة حضرت عيسينو همچنا
فرمايد آن حضرت پيامبري است و در شمار  مي –او و به بركت او بر پا شده است 

   :دربارة حضرت ختمي مرتبت نيز فرموده ،)75/ المائده (ساير پيامبران 

 $ tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$#   )۱۴۴/  آل عمران(  
  .»ندگذشت ]آمدند و[اي بيش نيست كه پيش از او نيز فرستادگاني  محمد فرستاده«

   :فرموده  و به آن حضرت
 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# “y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷νÏ‰tFø% $#   )۹۰/  االنعام(  
كساني هستند كه خداوند ايشان را هدايت فرموده پس تو از  )پيامبران(آن  «

  .»هدايتشان پيروي كن
 ه حضرت نوحپس پيامبري كه بايد از هدايت و طريق الهي انبياء سابق از جمل

پيامبري كه برخي از پيامبران . پيروي كند، چگونه ممكن است عالم براي او بر پا شود
  ). 78/ ، غافر 164/ النّساء (شناسد  را نمي

ها  قرآن كه خطاب به همة انسان. چگونه ممكن است عالم براي او بر پا شود
  : فرموده
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 šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_   )۲۹/  قرهالب(  
  .»براي شما آفريد] خداوند[آنچه در زمين است  «

 اكرم چرا قرآن كه از پيامبر چگونه از مطلب فوق هيچ يادي ننموده است؟ 
پيامبري كه بنا به نقل اي نفرموده است؟  تمجيد فرموده به اين موضوع مهم هيچ اشاره

دانست كتاب  بعثت نميتا قبل از ) 114باب  5حديث (كافي كه موافق قرآن نيز هست 
چگونه ممكن است عالم براي او بر پا شده ) 52/ الشّوري (آسماني و ايمان چيست 

  . باشد
   :به پيروانش فرمود فرمايد حضرت نوح ديگر آنكه قرآن مي

 (#θ ç7Ÿ2 ö‘$# $ pκ Ïù ÉΟó¡Î0 «!$# $ yγ1 1øgxΧ !$ yγ8 y™öãΒ uρ 4 ¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θàtó s9 ×Λ⎧ Ïm§‘    )۴۱/  هود(  
به نام خداست  ]در مقصد[سوار شويد كه رفتن و لنگر انداختنش ] كشتي[در اين  «

  .»همانا پروردگارم آمرزگار و مهربان است
 )36/ الزّمر (دانست كه خدا براي بندگانش كافي است  مي قطعاً حضرت نوح

نيز  ديد كه نام غير خدا را بر كشتي بنويسد همچنانكه دربارة پسرش الزم نمي و قطعاً
نجات او را فقط از خدا خواست و نام غير خدا را به ميان نياورد و خدا را به كسي 

  . قسم نداد
سه لفظ آمده كه  ديگر آنكه در اين گزارش براي حضرات علي و حسنين

ما چرا براي محمد و فاطمه انويسنده آنها را به علي و حسن و حسين ترجمه كرده، 
عالوه بر اين جالب است كه در انجيل از  رده است؟لفظي از زبان مذكور، ذكر نك

ما اياد شده  –توان گفت نام دوم آن حضرت بوده  كه مي» احمد«با نام  رسول خدا
  ! معرّفي شده است» محمد«در كشتي نوح با نام 

بهتر . ، نام سايرين را نياورده استخره اينكه چرا خدا در قرآن، جز نام پيامبرباال
شد  اين بزرگواران بر كشتي نوح مكتوب شود، در قرآن ذكر مياينكه نام  نبود به جاي

  تا مردم آسانتر، ايشان را بشناسند؟ 
بارها چه در خارج زندان و چه در زندان با اين مشكل  :سخني با خوانندگان كتاب

سنّت  اهلپرسيدند مگر در كتب  كردم، مي ام كه تا از روايتي انتقاد مي مواجه شده
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به  – ءقلّ علماادر حالي كه ال گويي؟  چنان نيست؟ چرا از آنها چيزي نمي چنين و
ما با اين حال ا. ام دانند كه من زادة قم و پرورده حوزة علمية قم و نجف خوبي مي

  !!سنّت جلوه دهند اهلدائماً سعي دارند مرا در برابر عوام، سنّي و مدافع 
، فاصلة چنداني ندارم، به منظور اتمام با لقاي حقّبه همين سبب در اين روزها كه 

كنم و خداوند متعال  كيد بلكه اصرار مياتصريح و ت –انصاف  اهلقلّ با اال  –حجت 
سنّت ندارم، بلكه من نيز  اهلگيرم كه اين جانب تعصبي نسبت به فرق  را گواه مي

نم و دا صحيحين را صحيح نمي احاديثسنّت به هيچ وجه تمامي  اهلمانند منصفين 
كه در كتاب  –أيده اهللا تعالي  -» مصطفي حسيني طباطبائي«با برادر جليل القدر جناب 

را  ءآراء برخي از علما )59- 58ص  1چاپ أول، ج (شريف خيانت در گزارش تاريخ 
صحيحين آورده است، كامالً موافقم و به  احاديثدر مورد عدم صحت تعدادي از 

  . د نيستمسنت مقي اهلهيچ يك از مذاهب 
و » محمد حسن مظفّر«اهللا  تاي از علماي شيعه از جمله آي نكتة ديگر آنكه عده

سنّت،  اهلو سايرين، از جوامع روايي  »صادق نجمي«و » هاشم معروف الحسني«
ثير ااند در حالي كه صحاح ستّه در ميان مردم ما رواج ندارد و كسي تحت ت انتقاد كرده

اگر در  !مثال كليني و صدوق هستنداشيفته و فريفتة  كتب مذكور نيست بلكه مردم
محيط ما، اشكاالت و ايرادات صحيحين را بگويم مانند آن است كه در ليبي يا در 

را بگويم در حالي كه  »تهذيب«و » كافي«اشكاالت و معايب .... حرمين يا در مصر و 
مر به معروف ار در تكليف شرعي اين حقي. مردم بالد مذكور كاري به اين كتب ندارند

آن است كه به جاي توجيه و تأويل و اخفاي هم و مهم او نهي از منكر، بنا به قاعدة 
ساخته و ايرادات كتب خرافاتي كه در مذهب تشيع رواج يافته، مردم را از حقائق آگاه 

ر كه خود را دوستدا –بيت در برابر خرافيون  اهلمثال او را بيان نموده و از اكليني و 
تعالي و بإذنه و توفيقه، مشمول  دفاع كنم، تا إن شاء اهللا –كنند  بيت معرّفي مي اهل

   :اين آية شريفه نباشم كه فرموده
 ¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 3“y‰çλù; $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çμ≈̈Ψ ¨ t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 
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ها و دالئل روشن و رهنمودي كه فرو  همانا كساني كه آنچه را كه ما از نشانه «
كنند،  كتمان مي آن را براي مردم در كتاب بيان كرديم،ايم، پس از آنكه  فرستاده

  .»كنند نيز ايشان را لعنت مي كند و لعنت كنندگان خداوند آنان را لعنت مي
به منظور دفاع از  كند آن است كه غالباً حكم مي نكتة ديگري كه انصاف به ذكر آن،

گويند اشتمال يك كتاب بر چند خبر مجعول يا مجهول و ضعيف يا مرسل  مي »كافي«
، صحيحين نيز با اينكه از آنها تعريف و اشدتواند ب اعتباري كلّ كتاب نمي موجب بي

اعتبار  ناصحيح نيستند أما كسي كلّ آنها را بي اخبارشود، فاقد  جيد بسيار ميتم
توجه داشت كه فرق بسيار است ميان كتابي مشتمل بر چهار يا سه هزار بايد . داند نمي

و كتابي با  1آن ضعيف باشد) يعني حدود سه درصد(حديث كه صد و ده حديث 
 60يا  56يعني حدود (حديث  9000ود حدود شانزده يا پانزده هزار حديث كه حد

   2.آن ناصحيح باشد )درصد
انتقاد شود، براي مرعوب .... از كليني يا صدوق و تذكّر ديگر آن است كه غالباً اگر 

علي بن «گويند كليني دانشمندي بزرگ و شاگرد بزرگاني از قبيل  كردن مخاطب، مي
محمد بن يحيي «و » ائر الدرجاتبص«مؤلّف  »محمد بن حسن صفّار«و » ابراهيم قمي

كه در قرون بعد  –قوال علماي مشهور را اسپس . بوده است.... و .... و  »العطّار
  !! كنند تا كليني را عالمي بزرگ و بصير جلوه دهند دربارة او رديف مي –اند  زيسته مي
تاب معرّفي ما در اين ك برند، ساتيد او نام ميابزرگاني كه به عنوان مشايخ و  :والًا
  . قضاوت كند!!) ؟(تواند دربارة اين بزرگان  خوانندة محترم خود مي 3ايم كرده

تواند دربارة ميزان فهم و سواد  پس از مطالعة كتاب حاضر، خواننده خود مي :ثانياً
ول اكليني يا صدوق و آشنايي آن دو با قرآن، قضاوت كند و سپس به مقدمة جلد 

از » حسين علي محفوظ«آميزي كه آقاي  هاي اغراق تعريف و )به بعد 26ص ( »كافي«
ها و  آوري كرده، مراجعه كند تا بداند اين تعريفو كليني، گرد» كافي«قول علما دربارة 

                                                           
 . درباره صحيح بخاري گفته است» ابن حجر عسقالني«چنانكه  -1
 . توان دريافت مجلسي مي» مرآة العقول«چنانكه از كتاب  -2
 . ب كتابو نيز فهرست مطال 131كتاب حاضر، ص . ك. ر -3
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اي گفته شده  است و با تعصب فرقه» رب مشهور ال أصل له«تمجيدها از مصاديق بارز 
از پيشينيان خود تعريف و ي، ا علماي هر فرقه صوالًاو متّكي به واقعيت نيست و 

خرافي و يا  »مجلسي«كنند و ذكر اينكه  تمجيد فراوان كرده و دربارة آنان مبالغه مي
يا بحر العلوم يا محقّق كركي يا خوانساري متعصب، مؤلف  »عبداهللا أفندي«شاگردش 

 ند،ا از كليني و كافي تعريف و تمجيد فراوان كرده و نظاير اينان، 1»روضات الجنّات«
اي و مشابه تعريف و تمجيد بسياري است كه  مبين چيزي نيست مگر تعصب فرقه

  ) فتأمل. (كنند نويسندگان ساير مذاهب، از علماي خود مي
قياس و شكر بيكران خداي رحمان رؤوف رحيم را كه به  حد و سپاس بي  حمد بي

تكميل اين كتاب را  اين بندة ناچيز با اين حال زار و نزار، توفيق و فرصت تهذيب و
عطا فرمود و به فضل و رحمت و كرمش اميد دارم كه تأليف اين كتاب را از اين 
حقير، قبول فرمايد و آن را موجب بيداري مردم و توجه بيشتر به قرآن كريم و ماية 

ما توفيقی إالّ باهللا عليه «آمني يا ربّ العاملني, . تقريب قلوب مسلمين به يكديگر قرار دهد
 . »كلت و إليه أنيبتو

 
 )برقعی(سّيد ابوالفضل ابن الّرضا  :ةاملطهر ةخادم الّرشيع

                                                           
 . ببينيد 148اي از اقوال او را در كتاب حاضر صفحه  نمونه -1



 

  ای از کشتی نوح در مسکو ساختگی بود خرب پیدا شدن ختته

رساند كه دشمنان  اند مي خبر كه با تردستي مخصوصي آن را خارجيان ساخته ناي
هاي  در كتب فرقه را در قديم ساخته و خالف قرآن احاديثاسالم چگونه روايات و 
اند تا از ساده لوحي مسلمانان خوش باور بر ضرر اسالم و به  مختلف اسالم جا داده

  . ها ببرند نفع استعمار مسلمين استفاده
بوده و  تن  اي از كشتي نوح كه در آن اسم پنج در مورد خبر پيدا شدن تخته

گليسي كه نوشته چندي پيش مجله مكتب اسالم تحقيق نكرده از قول سه نشرية ان
اند منتشر كرده چون در  اقتباس كرد» اتفا دنيزوب«بودند آن را از يك مجله روسي بنام 

متن اين خبر مطالبي برخالف راهنمائيهاي قرآن مجيد بود و معلوم بود كه آن را براي 
اند و حتي محل فرود آمدن كشتي نوح را  هاي اسالم ساخته تشديد دشمني ميان فرقه

كوه جودي كه در شمال شرقي (ذكر فرموده تر از جائي كه قرآن مجيد بسيار دور
تعيين كرده بودند نويسندة ترجمه و تفسير قرآن مجيد در مجله هفتگي ) سوريه است

رنگين كمان در صدد تحقيق بر آمد و از طرف مجله رنگين كمان به قسمت مطبوعاتي 
ت مربوطه مسكو كتباً به سفارت شوروي مراجعه شد و آنان پس از سؤال از مقاما

  : مجله چنين پاسخ دادند
  . اي از چوب متعلق به كشتي نوح وجود ندارد در موزة مسكو تخته - 1
بكار در زمينة جستجوي بقاياي كشتي نوح باستانشناسي شوروي به هيچ وجه  - 2

  . اشتغال ندارند
  . شود ياي بنام اتفاد نيزوب هرگز چاپ نشده و نيز چاپ نم در شوروي مجله - 3
 7مجله رنگين كمان و به تاريخ  26شرح مفصل اين موضوع در شمارة (

  ) منتشر شده است 51ارديبهشت سال 
دكتر صادق تقوي تصوير اعالمية يك برگي كه 1475/13صندوق پستي  –تهران 
  . از آن ياد شده است 869در صفحة 
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  184  ........................................................................................................  هارون بن مسلم
  254و  93  ..............................................................................................  هشام بن الحكم
  568  ..........................................................................................................  هشام بن سالم

  ي
  786  ..............................................................................................................  ياسر الخادم
  568  ..................................................................................................................  يزيد شعر

  367و  263  ............................................................................................  يعقوب بن يزيد
  608  ...........................................................................................................  يعقوب سرّاج

  183  ..............................................................................................  يونس بن عبدالرّحمان
  605  ........................................................................................................  ونس بن ظبياني

  342و  338  .........................................................................................  يونس بن يعقوب
  

  

اي  شود، شمارة صفحه اي كه سمت چپ عناوين ابواب مالحظه مي شماره :توضيح
سيد جواد مصطفوي «ترجمة  »اصول كافي«كه باب مذكور را در نسخة دو زبانة 

  .توان يافت مي) چاپ انتشارات علميه اسالميه(» خراساني


