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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ه مقدم
 احلمدهلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.

 اما بعد:
و سالم بر پيامرب رمحيت كه اب  ي هسيت را فرا گرفته، و درودبه �م مهرابن اهلي كه رمحتش مهه 

قلب مهرابنش شفقت و حمبت و رمحت را مهچون شربيت گوارا به امتش نوشاند، و درود و سالم بر  
�ران و خاندانش كه اولني شاگردان اين مكتب رمحت و شفقت بودند، ات جايي كه خداوند رمحان  

قولھ تعالى:   ستايش منود و فرمود: و رحيم بدليل تبلور رمحت در ميانشان به مهني عنوان از آ�ن

 ]. ٢٩[سورة الفتح: ﴾جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل﴿

 گري و در ميان خود مهرابنند». «حممد رسول خداست و كساين كه اب او هستند بر كافران سخت
عقيديت و   ي بشري مهواره نيازمند رهربان و پيشوا�ين است كه بتوانند فسادها و احنرافهايجامعه 

فكري و اخالقي مردم را اصالح كنند، ات قطار سري جامعه به طوفان موانع برخورد نكند و دچار اختالل 
و �بودي نگردد، خداوند حكيم كه خالق مطلق و مدبر ُكّل اين جهان است اب علم و حكمت خودش  

 . تشخيص ميدهد كه جامعه در چه زماين نيازمند چه نوع رهربان و مصلحاين است 
سنت حكيمانه آن ذات قدسي اين بود كه مهواره پيامربان و رسوالين را از ميان خود مردم بر   
گزيد و پيام خودش را توسط آ�ن به مردم ابالغ ميكرد و راه  سامل زيسنت و هبرت زيسنت را به  مي

امتحان، در اين جهان فاين حكمتش چنني اقتضا    منود، سراجنام در فرصت اپ�ينآ�ن تلقني مي
ي پيامربان و  منود كه آخرين پيامربش را اب آخرين كتابش مبعوث كند و بدين ترتيب به سلسله

صاحبان   یرساله را برا ني که ا  خواهمیاز خداوند جل و عال م  ن�اپ  دررسوالنش اپ�ن خبشد.
ۡو   ِ� َ�ٰلَِك َ�ِۡ�َرٰى لَِمن نَّ  ِ﴿إ: د يفرمای �فع بگرداند، مهانگونه که م تري بص

َ
َ�َن َ�ُۥ قَلٌۡب أ

ۡمَع وَُهَو َشهِيٞد  لَۡ� ٱلسَّ
َ
 ]. ٣٧: ق[ ﴾٣٧�

و از  ميکنیاند تشکر ممنوده یمهکار  مااب  �مه نيکه در شکل گرفنت ا  یکسان  یاز متام و
، وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا  بدهد  ريخ  یکار به آ�ن جزا  نيکه در مقابل ا  خواهمیخداوند م

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 عليهم السالم تياهل ب دراندوست ی�مه اى برا
و صلوات و درود بر آن كسى که براى رمحت  انيخمصوص پروردگار جهان شيو ستا محد

ما، حممد صلى هللا عليه وسلم ، و   یو الگو  یما، موال امربيمبعوث شده است، پ  انيجهان
از   امتيکردند و ات روز ق  یو ري که از او پ  یو کسان شيابوفا  ران�بر خاندان اپک او ابد. و 

 کردند. اما بعد:  یو ري سنت او پ
را   قتيحق دارد،یو هوس مقدم م ی که عقلش را بر هو   یاست که به هر کس یاميپ نيا

  قتيکه حق  داندیجواب مى دهد و م قت،يحقرا اب  قتيحق دهد،یم حيبر تعصب ترج
 تر است. كه آن را متابعت كند.  ستهيشا

  عهي) بيان كردمي، و از منابع معترب شتياهل ب دارانبه دوست ی آن را اب عنوان (�مه ا و
مردم هستند، از مجله آ�ن مردان  یگروه ها  ريمانند سا انيعيش رايگرفته شده است، ز 

بر  ديهستند که تعصب و تقل یآ�ن کسان انيهستند. و در م زهيو اپک کوکاريخردمندند که ن
کردند و    یو ري حق ترجيح دادنند و عقل خود را از کار انداختند و از هوا و هوس خود پ

  یدي�مه  را اب د نيخوانندگان ا ميدوار يکردند. و ام  ديتقل گرانيو حجت از د تري بدون بص
است، هر کجا که بود و اب هرکه بود   زيعز  قتيحق رايد، ز ابز و به دور از تعصب خبوانن

 واجب است كه متابعت شود.
 ازمجله مثاهلاىي  و قرار دادن آن در برابر ديدگان  خوانندگان گرامى اينها است: 

  هيو آله و سلم و بق هيهللا عل یاگر رابطه خاندان نبوت و اصحاب رسول هللا صل -١
ذكر شده  عهيو نزاع بوده ابشد که در کتب ش یو دمشن نهيک  یاز رو  شيقر  یخانواده ها

صلى هللا عليه وسلم و   امربياصحاب پ هينبوت و بق تياست؟ پس راز امساى و ازدواج اهل ب
 !؟ از اين منونه ازدواجها عبارتند از:ستيچ شانيا ازبعد  ش،يخانواده هاى قر 

به   عنه به �م اصحابهللا یرض ی از فرزندان و نوادگان عل یگروه  یـ �مگذار  الف
و ابوبکر بن   ،یهللا عنهم و از مجله ابوبکر بن عل یابوبکر و عمر و عثمان و طلحه رض ژهيو 

بن احلسن، و   یابوبکر بن احلسن املثن دند يهللا عنه به شهادت رس یرض نياحلسن که اب احلس
 الکاظم. ی ابوبکر بن موس نوه او رمحه هللا
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الرضا بن   یو عل ديشه نيبن احلس ن يالعابد نيز  ی : علآ�ا ابوبکر است هاى هياما کن  و
 کاظم است.  یموس

صلى هللا عليه وسلم   امربيخاندان پ  اني�مها در م نياز مشهورتر  یکيو اما �م عمر 
  یهللا عنهما ابق ی�م در هجده نسل از اوالد دو سبطني احلسن واحلسني رض ن ياست، مها� ا

 مانده است و از آن پس:
هللا عنه در كربالء شهيد   یرض نيعمر بن احلسن،كه مهراه  اب حس ،یاالطرف بن عل عمر

) یعمر (شجر  ن،يالعابد نيز  یعمر االشراف بن عل د،يشه نيشدند، عمر بن احلس
 .نيالعابد نيفرزند عمر االشراف بن ز  یفرزند عل نيکوچکرت 

 بسيار بود و از آن مجله: نبوت ت يو اما اسم عثمان هم در ب 
در كربالء   نيبه مهراه برادرش احلس یالکالب  نيطالب مادرش ام البن ی بن اب یبن عل عثمان

خداوند از مهه  است، كه  نيبن احلس  یاز اوالد عل مانيبن سل يیحيشد، عثمان بن  ديشه
 ابشد.  یآ�ا راض

هللا عنه و مادرش ام اسحاق بنت   یطلحه بن احلسن السبط رض :تيطلحه در اهل ب �م
 هللا عنه. یبن احلسن السبط رض یهللا عنه طلحه بن احلسن املثن  ی هللا رض ديطلحه بن عب
هللا عنها   یرض یکه در آل عل  ی: از مجله کساندر خاندان اهل بيت شهيعا ی�مگذار 

  شهيالکاظم، عا یدخرت موس شهيدخرت امام جعفر صادق، عا شهيشده اند: عا دهي�م شهيعا
  شهيعا ،یاهلاد یدخرت عل شهيالرضا، عا یدخرت عل شهيالکاظم، عا یدخرت جعفر بن موس

 . یبن احلسن املثن ردخرت حممد بن احلسن بن جعف
پسران   یشان در �مگذار  انيعيش �آ ستند؟يالگو ن انيعيش یبرا زيدر مهه چ تياهل ب �آ

کند اسم پسرش را ابوبکر،   یجرات م عهيش �خواهند کرد؟ آ یو ري و دخرتانشان از آ�ا پ
 بگذارد؟ شهيدخرتش عا �عمر، عثمان 

آل ابوبکر و آل خطاب و آل   ژهيبه و  و صحابه تيخاندان و اهل ب ني ازدواج  ب - ب
 به آ�ا اشاره کرده اند از مجله:  عهيمنابع معترب ش است که اريبس ريزب

 هللا عنه. یهللا عنه اب عمربن اخلطاب رض یرض  یازدواج ام کلثوم دخرت عل -الف
از عمق رابطه و   یهللا عنه درآورد، نه تنها حاک یدخرتش را به عقد عمر رض یعل نکهيا
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هللا عنه معتقد است که  یرض یآن است که عل انگريحمبت استوار دو طرف است، بلکه ب
و   هيهللا عل ی رسول خدا صل یاست که سزاوار است نوه دخرت  یمرد نيعمر بن خطاب هبرت 

هللا عنه است    یبه عمر رض انيعيبرخالف تصور ش ن يآله و سلم به عنوان مهسرش ابشد و ا
يُِّبوَن لِلطَّيِّبَاِت أُولَِئَك َوالطَّيِّبَاُت لِلطَّيِِّبَني َوالطَّ ﴿: ديفرما یم یامر حق تعال نيا دييو در أت

 .٢٧النور  ﴾ُمَربَُّءوَن ِممَّا يـَُقولُوَن َهلُْم َمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرِميٌ 
 یرض ريبن الزب دهيکه اب منذر بن عب  هللا عنه  یطالب رض یبن اب ی فاطمه بنت عل -ب

 هللا عنه ازدواج کرده است. 
 بوده است.  ريمصعب بن الزب مهسر د،يشه نيبنت احلس نهيسک - ج
 هللا عنه ازدواج کرده است. یرض ريکه اب عمرو بن الزب  هللا عنه یدخرت احلسن رض هيرق -د
 اب عبدهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان ازدواج کرد.  د،يشه نيفاطمه بنت احلس - ج
هللا عنه   یرض ريکه اب عبدهللا بن الزب  هللا عنه یام احلسن دخرت حسن السبط رض - ح

 ازدواج کرده است. 
 ازدواج کرده بود.  ريکه اب جعفر بن مصعب بن الزب  )یملکه بنت احلسن (املثن - ح
 هللا عنه ازدواج کرد.  یبکر رض یبن اب  اب حفصه بنت عبدالرمحن یحسن بن عل -د
هللا عنه  یهللا رض ديبنت طلحه بن عب هللا عنه اب ام اسحاق یرض یحسن بن عل -ی

ازدواج کرد. پس چون حسن رضي هللا عنه از دنيا رفت به برادرش حسني شهيد وصيت كرد  
كه بعد از او اب او ازدواج كند  سپس حسني شهيد اب او ازدواج كرد و فاطمه به را برايش به 

 دنيا آورد. 
کرد و   هللا عنه ازدواج یبکر رض یبن حممد بن اب  حممد ابقر اب ام فروه بنت القاسم -ر

 او مادر امام جعفر صادق عليه السالم است.
ابوبکر و عمر   ن يراشد فهيبه صحابه بزرگ و در رأس آ�ا سه خل نيرا اب توه انيعيش -٢

  یمن یسن کي یمى كنند، و در عوض حت کيهللا عنهم خود را به خدا نزد ی و عثمان رض
 یم کرتيحمبت به آ�ا خود را به خدا نزدنفر را از اهل بيت  را لعن کند بلکه اب   کيکه   ميب�

توانند آن را انکار   یاگر اب  دروغ ابشد من یحت انيعياست که ش یز يچ نمها نيكند، و ا
 کنند. 
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و آله و سلم را از آنچه مردم   هيهللا عل یکنند که رسول خدا صل  یذکر م عهيمنابع ش -٣
خداوند متعال او را از هر   رايکرده است، ز در مورد آزار رساندن به آ�ا اجنام مى دهند آگاه  

در کتب معترب   انيعيافتد آگاه کرده است، اما ش ی اتفاق م امتيآنچه پس از او ات روز ق
صلى هللا عليه وسلم   امربياحلوض به ارتداد صحابه استدالل مى كنند:  که پ ثيخود اب حد

، فأقول: أصحايب، أصحايب!،  فرمود: «يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونين، فيذادون عن احلوض
و   شناسمیکه آ�ا را م  شوندیبر من وارد م یفيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك». «مردان

: اصحاب  ميگو یو آنگاه من م شوندیو آ�ا از حوض من ابزداشته م شناسند،یآ�ن مرا م
  ديتو پد بعد از يیزهايکه چه چ  یدانیتو من شودیمن، اصحاب من هستند!، گفته م

داند  یو آله وسلم من هيهللا عل یکه رسول خدا صل  ستين نيبر ا ليدل نيا �اند»؟! آآورده
 یرا من بيو آله وسلم علم غ هيهللا عل  یصل ابعد از او چه خواهد شد؟ و اگر رسول خد

 دانست، پس غري از او من ابب أوىل علم غيب منى داند.
ساختند  یبردند؟ نه قصر  یخالفت چه سود یهللا عنه از تصد یابوبکر و عمر رض -٤

هللا عنه شورا را   یبه ارث بردند و نه خالفت را  به مرياث بردند، بلکه عمر رض یو نه پول
 نباشد.   یخطاب احد یشش نفر انتخاب کرد و سفارش کرد که از بن

پس سه نفر از آ�ن  س د،يشورا برگز  یهللا عنه پس از مرگش شش نفر را برا  یعمر رض -٥
هللا عنه    یرض یکردند، سپس عبدالرمحن بن عوف کنار رفت، پس عثمان و عل  یري کناره گ

ماندند. پس على رضي هللا عنه نگفت خالفت از اول براي من بوده ووصيت شده   یابق
 عمر رضي هللا عنه مى ترسيد؟  ازمرگاست؟ آ� مگر او از كسى بعد 

هللا    یهللا عنه اب رسول خدا صل یکنند که ابوبکر و عمر رضتوانند انکار   یمن انيعيش -٦
دارد، و آنچه را در  تيکردند، و خداوند از آ�ا رضا  عتيدرخت ب ريو آله و سلم در ز  هيعل

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِ ﴿دانستند، چنانکه خداوند متعال فرمود:  یبود م شانيدهلا ِإْذ  نيَ َلَقْد َرِضَي اهللَّ
خداوند  ،﴾بًايـُبَاِيُعوَنَك َحتَْت الشََّجرَِة فـََعِلَم َما ِيف قـُُلوهِبِْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأاََثهَبُْم فـَْتًحا َقرِي

 یبود م شانيدرخت آنچه را در دهلا رياب تو خشنود است. در ز   عتياز مؤمنان به هنگام ب
  نيفتح اپداش داد. مثل ا کيآ�ا را اب  یکرد. به زود  زلدانست، پس آرامش را بر آ�ن �

 ". یدان یدرابره آ�ا من ميدان یپروردگار، آنچه را که ما م ی: "تو انديگو   یاست که م



                                            اهل بيت عليهم السالم �مه اى به دوستداران               
 

 

۱۰ 
 

و آله و سلم به   هيهللا عل یصل امربياسالم است. پس چرا پ یرکن عمل نيمناز بزرگرت  -٧
معتقدند؟ و اگر ابوبکر  انيعياوست، چنانکه ش نيکه جانش  یمناز داد نه عل شنهاديابوبکر پ

انداخت و به   رينکرد و او را به أتخ حيرا به خاطر آن تقب یاز سر خود آمده بود، چرا عل
 اوست؟ نيرسول خدا پس از او و جانش نياو مناز خواند و استدالل کرد که او جانش یجا

بکر، سپس عمر و سپس  و آله و سلم، ابو  هيهللا عل یپس از رحلت رسول خدا صل -٨
گمراه، ظامل و کافر مى    انيعيهللا عنه خالفت را به عهده گرفتند و آ�ن را ش یعثمان رض

کافر،   �مناز خواندن پشت سر فاسق،  �را غصب کرده اند. و آ تيدانند. که حق اهل ب
 است؟ حيصح انيعيش یبرا

بزرگ بود از   اريهللا عنه بس یو عمر و عثمان رض در عهد ابوبکر یفتوحات اسالم -٩
سند و   یکشورها  قا،ياملقدس، فتح مصر، آفر  تيمجله فتح فارس، فتح شام، فتح ب

  ؟ريخ �شود  یاسالم حمسوب م یاز جانب خداوند برا یوز ري پ نيا �، پس آ گركشورهايد
فاسد و ظامل حمسوب   فهياجنام داده اند خل يیکارها  نينکه در زمان خالفت او چ  یکسان  �آ
آ�ا  رايمانند او هستند، ز  قاً يکه آ�ا دق  ستين یشوند؟ سرابزان حتت امر او چطور؟ شک یم

  یفراموش من انيعيپردازند و ش یخوانند و به گردش م یهستند که اب آ�ا مناز م يیلشکرها
سلمان، ابوذر و   ،نيحسن، حس ،یفتح شده (عل یکشورها  ن�لشکر  نيکنند که از مجله ا

 ابشه.  یعمار) هستند. كه خدا از مهشون راض
  یهللا عنه از رو   یرض یمتفق القول است که رابطه عمر و عل عهيکتب مورد نظر ش  -١٠

  تيب یدهايگرفنت کل  ليحتو  یبرا یکه عمر وقت  ميب� یبوده است، سپس در م یو دمشن نهيک
اگر  نکهي؟! اب ا ديمنایمقرر م نهيمدخود در  نيرا به عنوان جانش یعل رودیاملقدس م
 خواهد شد!   فه يخل یعل ديايب شيپ عمر یبرا یمشکل نيکوچکرت 
 کجاست؟!  یدمشن نيا پس

 شود که اب هم دوست بودند.  ی م دهيفهم کياز عمل هر  � و
سپس خداوند آن را مطرح کرده  د،يشو  یم وزري خداوند متعال فرمود: «وگرنه پ  -١١

سفر ابوبکر  ن يمهراه او در ا نه،يهستند، مکه به مد هيکافران خود دو اثنکه    یاست، در حال
  امربشياب پ یمهراه یرا برا یواقعه بزرگ مرد نيخداوند در ا �هللا عنه بود. آ  یرض قيصد
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رسول خدا   �شرکت را نداشته ابشد؟ آ نيا یستگيکه شا  ديو سلم برگز  آلهو   هيهللا عل یصل
تر از   ستهيکه شا  ابديخود ب ران� انيرا در م یلم نتوانست کسو آله و س  هيهللا عل یصل
سفر بزرگ انتخاب   نيا یخداوند برا � ابشد  - اني عيبه اعتقاد ش -فاسق و ظامل  یمرد

آن را دارد و انتخاب   یستگيو آله و سلم که شا هيهللا عل یصل امربشياب پ یکرد. مهراه
است به او سالم   یصحاب نيکه او هبرت   ليدل نيو سلم و به ا و آله هيهللا عل یرسول خدا صل

  دهيبه عق -فاسق و ظامل بود  یابشد، پس اگر ابوبکر مرد یکه در سفر مهم  یکرد. شخص
مرد را مجع مجع کند. در قول او (ان هللا    نيبزرگوارش و ا امربيچگونه خداوند متعال پ - عهيش

که نص ابشد    ستيابشد، هبرت ن حي ابوبکر صحبه  انيعيش دهياگر عق �اب ماست) آ
 (خداوند اب من است)؟

  –است  یکه به پندار آ�ا مؤسس مذهب جعفر   – از امام جعفر صادق عيانيش -١٢
: (ابوبکر دو ابر مرا زاده است)  چون نسب جعفر  گفتیکه او اب افتخار م  کنندیم تيروا

 : رسدیبه ابوبکر م قيصادق از دو طر 
 .  بکریبن حممد بن اب مادرش فاطمه بنت قاسم قياز طر  اّول

که امساء مادر فاطمه بنت    بکر،یمادر بزرگش امساء بنت عبدالرمحن بن اب قيدّوم از طر  و
از امام صادق   ینيدروغ یهاتيروا عهيکه ش   مينيبیاست. سپس م بکریقاسم بن حممد بن اب

 !ديمنایرضى هللا را مذّمت م که او جّدش ابوبکر  دهندیارائه م
و از   کند،یطرف به جّد خود افتخار م کيکه چگونه امام صادق از   نجاستيا سوال

زند، نه از  جاهل سر  یابزار  کياز  یسخن ني! و ممكن است چنزند؟یبه او طعنه م یطرف
او را جمبور   یهرگز کسو  مشارند،یفرد دورانش م نيزگارتر يو پره نيتر هياو را فق عهيکه ش  یامام

 .ديمذمت منا �کند   شيستا ار  ینکرده که کس
طرف به پدربزرگش افتخار   کيمرد درستکار از  شود که یاست: چگونه م نيا سؤال

جاهل   ی سخن ممکن است از جانب ابزار  نياو را بد �م کند؟! ا گريکند و از طرف د
  ی مردم زمان و زمان خود م نيو اب تقواتر  نيدا�تر آن را  انيعيکه ش  ی ابشد، اما نه از امام

از   عهياز کتب ش یو نه اب هتمت مکلف نکرده است و برخ  مدحکس او را نه اب   چيدانند. ه
!  رم؟يبود گفت: آ�ا را بپذ دهيکه از ابوبکر و عمر پرس  یکند که به زن  یجعفر صادق نقل م
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اگر او را مالقات کنم به من امر کرده   ميگو   یگفت: آ�ا را برب. گفت: پس به پروردگارم م
 دنياز اصحاب ابقر اب شن ی: مردديگو   یکه آن دو را تصرف کنم؟! به او گفت: بله. م  یا

 یم �شد، آن مرد گفت: آ ريهللا عنه که دوست است متح یابقر از ابوبکر رض فيتوص
  دينگو  او دوست است، پس هر که ،یابقر گفت: آر  ؟یکن  في توص نياو را چن یتوان

  قيابوبکر صد ابرهدر  انيعيچه گفته است. نظر ش ديگو   یدوستم، خداوند در آخرت به او من
 ست؟يهللا عنه چ یرض

  نيقرب ا د ي، مسلما�ن ابمسلما�ن دفن کنند ی عموم یرا در قربستا�ا یاگر کافر  -١٣
ابوبکر و عمر  انيعياعتقاد ش کافر را نبش قرب کرده و از قربستان مسلما�ن خارج کنند. بنابر

هللا عنه قرب آ�ا را نبش قرب نکرد و قرب   یرض یهللا عنه کافر و ظامل هستند پس چرا عل یرض
 هللا عنه از  ینکرد. رض ريرا تطه خدارسول 

رسول خدا   �به آ�ا معتقدند درست است؟ سپس آ انيعياب آ�ا، اگر آنچه ش یگيمهسا
را که در قرب او بودند  یکرد ات کسان  ليو سلم پروردگارش را خوار و ذل و آله  هيهللا عل یصل

 کافر و ستمگر کرد؟؟ 
مشا   دگاهيو حال آن که از د شوند،یص دفن م امربيچگونه ابوبکر و عمر در کنار پ و

 آ�ا کافرند؟! 
ا  ص؟! و چرا خداوند او ر  امربيدر کنار کفار دفن کرد، چه برسد به پ ديمسلمان را نبا و

 از قرار گرفنت در جوار کّفار حمافظت نکرد. 
 امر خطر�ک و مهم خمالفت نکرد؟!  ن يکجا بود؟! چرا اب ا  یعل و

که نزد   یگاهياند و به خاطر جاکه ابوبکر و عمر م مسلمان بوده  دير يمشا بپذ دياب پس
ده است،  آ�ا کر  بيرا نص امربياند خداوند افتخار دفن شدن در کنار پداشته امربشيخدا و پ

از   یگرفته است!! و عل  شيراه سازش را در پ انشميو ا نيدر د یکه عل  دييبگو  نکهيا �و 
 است.   کاپ یز يچ نيچن

 یستگيکار و شا  تيبر موفق ليدل وانشري پ تياو در ترب قيکه توف  یمرب � شوايهر پ -١٤
  نيکمرت   زيو سلم ن و آله  هيهللا عل یابشد، پس سهم رسول خدا صل ليو حتص یرهرب  یاو برا

معلم مهه اعصار   نيهللا عنه آموزگار بزرگ و هبرت  یرض شانيکه ا  يیسهم است. از آجنا



                                            اهل بيت عليهم السالم �مه اى به دوستداران               
 

 

۱۳ 
 

آ�ا را بر  شانيبودند که ا یکردند بر خالف اصول  تيکه آ�ا را ترب  یناکثر کسا خياست.اتر 
، اما رسول خدا از  خود بودند نياهل د  نيهبرت  یامرب يکرده بود لذا اصحاب از هر پ  تيآن ترب

  کي �از آ�ن، اصحاب او بودند؟ آ یجز اندک ن،ياهل د نيبدتر  رايحمروم شد، ز  ازيامت نيا
 رد؟ يپذ یو آله را م ه يهللا عل  یچالش اب رسول خدا صل ن يمسلمان عاقل ا

است که   یآمده است، جامعه صحابه، جامعه ا عهيطبق آنچه در کتب معترب ش -١٥
معتقد است،   عهيبر خالف آنچه ش ميکه قرآن کر   ینزاع حاکم است، در حالو  نهيدر آن ک

 : ديفرما یخداوند متعال م
نَـُهمْ ﴿ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاءُ بـَيـْ ، وقال تعاىل:  ٢٩الفتح  ﴾ُحمَمٌَّد َرُسوُل اهللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ُتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوا�ً َواذُْكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ كُ ﴿ آل   ﴾نـْ
ُ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َواِبْلُمْؤِمِنَني (﴿، وقال تعاىل: ١٠٣عمران  ) َوأَلََّف ٦٢فَِإنَّ َحْسَبَك اهللَّ

نَـُهْم إِ َبْنيَ قـُُلوهِبِْم َلْو أَنـَْفْقَت َما ِيف اْألَرْ  َ أَلََّف بـَيـْ يًعا َما أَلَّْفَت َبْنيَ قـُُلوهِبِْم َوَلِكنَّ اهللَّ َعزِيٌز  نَّهُ ِض مجَِ
، فمن نصدق كتب الشيعة ومراجعهم، أم القرآن الكرمي؟ آن وقت  ٦٣-٦٢األنفال  ﴾َحِكيمٌ 

و پس  د؟يمردم رس هيبه بق نيبود، چگونه د عهياگر وضع جامعه صحابه به شرح کتب ش
 را گسرتش داد؟  نيکشورها را ابز کرد و د  یچه کس ؟یچه کس توسط
على حسب معتقد الشيعة، فإن جل الصحابة مرتدون فاسقون، فييمن نزلت  - ١٦

َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَّلُوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن  ﴿آ�ت الثناء واملدح من مثل قوله تعاىل: 
ُ َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأَعَ اتـَّبَـُعوُهْم إبِِ  َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اْألَْ�َاُر َخاِلِديَن ِفيَها   دَّ ْحَساٍن َرِضَي اهللَّ

ُ َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ ﴿، وقوله تعاىل   ١٠٠التوبة آية   ﴾أَبًَدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َلَقْد َرِضَي اهللَّ
الفتح آية  ﴾السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأاََثهَبُْم فـَْتًحا َقرِيبًا لَ يـُبَاِيُعوَنَك َحتَْت الشََّجرَِة فـََعِلَم َما ِيف قـُُلوهِبِْم فَأَنـْزَ 

نَـُهْم تـَرَ ﴿،  وقوله تعاىل١٨ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاءُ بـَيـْ اُهْم رُكًَّعا  ُحمَمٌَّد َرُسوُل اهللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
تَـُغوَن َفْضًال ِمَن اهللَِّ َورِْضَواً� سِ  ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف  يَماُهمْ ُسجًَّدا يـَبـْ

يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفَآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى سُ  وِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع التـَّْورَاِة  َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِجنِْ
الفتح   ﴾الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـُْهْم َمْغِفرًَة َوَأْجرًا َعِظيًما  لَِيِغيَظ هِبُِم اْل ُكفَّاَر َوَعَد اهللَُّ 

ُتْم َخْريَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروفِ ﴿،  وقوله تعاىل ٢٩آية  َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ُكنـْ
وكثري من اآل�ت، فضال عن األحاديث النبوية ؟ منابع  ،١١٠آل عمران آية  ﴾َوتـُْؤِمُنوَن اِبهللَِّ 
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  یرا ابور م یکنند چه کسان  یرا نقد م یکتاب هللا تعال  ت �آ �که صحابه رسول هللا   عهيش
 م؟ يکن

تَـُغوَن َفْضًال  لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِي﴿قال تعاىل:  - ١٧ َن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِد�رِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَبـْ
َ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُوَن ( ميَا٨ِمَن اهللَِّ َورِْضَواً� َويـَْنُصُروَن اهللَّ اَر َواْإلِ ِمْن   نَ ) َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

ُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر  ِإلَْيِهْم َوَال جيَِ
بـَْعِدِهْم  ِمنْ ) َوالَِّذيَن َجاُءوا ٩َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبِنَا ِغالًّ لِلَِّذيَن َآَمُنوا َربـَّنَا   يـَُقولُوَن َربـَّنَا اْغِفرْ  ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� اِبْإلِ لَنَا َوإلِِ
، فقد قسم الباري سبحانه يف هذه اآل�ت،  ١٠-٨احلشر اآل�ت  ﴾ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

  ی) مردند، رضنيندارد، خبش اول (مهاجر  یشود که چهارم یم ميبه سه خبش تقس املسلمني
آ�ا) و  یهللا عنه، خبش سوم (طلب کنندگان). آمرزش برا یهللا عنه، خبش دوم (انصار)، رض

و نه از استغفار   یکه نه مهاجر است و نه انصار   يیمانند. جا ی م یابق امتيات روز ق نهايا
 آ�ا؟  یکنندگان برا

و آله اذعان دارند، اما   هيهللا عل یسول خدا صل ر  هري صحابه به س انميبه ا انيعيش -١٨
است که مهه اصحاب رسول خدا   بي کنند که بعد از آن مرتد شدند! چقدر عج  یادعا م

دادند؟ و چرا؟ چگونه  تيبه ارتداد رضا شان يو آله و سلم پس از رحلت ا  هيهللا عل یصل
کنند و او را اب    ی م یر � بتيو مص ی و سلم را در هنگام سخت لهو آ هيهللا عل یصل امربيپ

 دهند؟  یم هيجان و مال فد
پوشند؟! مگر آنكه بگوىي ارتداد آ�ا به خاطر واليت ابوبكر  یم ليدل یاز مرگش ب بعد

 رضي هللا عنه بر آ�ا بوده است، پس به تو گفته مى شود: 
کردند و چه   عتيو آله به اتفاق آرا اب ابوبکر ب  هيهللا عل یچرا اصحاب رسول خدا صل 
داشت و آ�ا را   اريبر آ�ا قدرت و اخت رضي هللا عنهابوبکر  �از ابوبکر داشتند؟ آ یترس

بود و   شياز قر  ميت یاز بن رضي هللا عنهکرد؟ سپس ابوبکر   یاب خود م یاجبار  عتيجمبور به ب
 یهاشم، بن یمتعلق به بن شيموضوع و تعداد در قر  ابودند، ام شيتعداد قر  نياز کمرت 

 خمزوم بود.  یعبدالدر و بن
کند پس چرا   عتيو آله را وادار به ب هيهللا عل یرسول خدا صل ران�نتوانست  اگر
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 یو اخرو  یو يخود را فدا کردند. ، تقدم، دن یوز ري و پ انميهللا عنه جهاد و ا یاصحاب رض
 هللا عنه است؟ یو او ابوبکر رض گران،يبه خاطر د

ابوبکر به آ�ا گفت که   یکنند، وقت  عتيشد که انصار اب ابوبکر بابعث  یچه عامل -١٩
 ندارند؟ یاست و انصار در آن نقش شيموضوع در نزد قر  نيا

در   نکهيطالب و ا یبن اب یاغلب از حمبت انصار به عل یدوازده امام عهيش یعلما -٢٠
 نيشود: اگر چن یکنند. به آ�ا گفته م  یم د�بودند  ارياو بس ن�در لشکر  نيجنگ صف

  یبرا یاست پس چرا خالفت را به او ندادند و به ابوبکر ندادند؟! مشا اپسخ قانع کننده ا
و   ان يحام نيکه ا  ميديرا د عهياست که کتب ش ليدل نيکرد. به مه   ديخنواه دايپ یسرگرم

  فهيکه در واقعه سق  يیکنند، مهان کتاب ها  یم یستادگيا نيدر جنگ صف یدوشادوش عل
 چرخانند!  ی اپشنه م ی�مند و رو  یآ�ا را ارتداد م

را از   یز يخالفت را به دست گرفتند چه چ یهللا عنهم وقت یابوبکر و عمر رض -٢١
هللا عنه آنچه را که در زمان خالفت پنهان کرده بود  یرض یعل �پنهان کردند؟ آ نياحکام د

هللا    یرض یآوردند و سپس عل را در زمان خالفت خود به وجود ینشان داد؟ و چه مسائل
 خود حذف کرد؟ فتعنه آ�ا را در زمان خال

متفق   عهيهللا عنه کافر بدعت گذار بوده است که منابع معترب ش یرض هياگر معاو  -٢٢
هللا عنه چگونه به او اعرتاف کرده است!  یالقول بر آن اتفاق نظر داشته اند پس حسن رض

 ازيکنند، امت  یادعا م انيعيآن گونه که ش �ست!! آدستش ا ريبلکه جزء گله اش شد که ز 
  هيعل تيجنا نيا �بلکه آ ست؟يگذار، اهانت به عصمت او ن  دعتدادن حسن به کافر ب

کار    نيشود!! اگر حسن ا یامت و گله اش که خداوند به او امانت داده است، حمسوب من
او در  نکهيهتمت به حسن و ا: ستيآ�ا سوم ن یاست که برا زيرا کرد، نشانگر دو چ

خالفت   ستهيشا هيمعاو  نکهيا � ت،خود را ترک کرده اس یکرده و رهرب   انتيامانت خود خ
 کرد.   یچشم پوش ش يبرا د،يحسن د-است که آل  یز يچ نياست، و ا

 َفَال َختَْضْعَن َ� ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ  ﴿: قال هللا تعاىل - ٢٣
) َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوَال َتَربَّْجَن َتَربَُّج  ٣٢اِبْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف قـَْلِبِه َمَرٌض َوقـُْلَن قـَْوًال َمْعُروفًا (

ُ لُِيْذِهَب َعْنكُ  اِهِليَّةِ اجلَْ  َا يُرِيُد اهللَّ َ َوَرُسوَلُه ِإمنَّ ُم  اْألُوَىل َوأَِقْمَن الصََّالَة َوَآِتَني الزََّكاَة َوأَِطْعَن اهللَّ
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  ی) و آنچه را که در خانه ها٣٣سازند ( یاپک م یو مشا را به اپک تياهل ب ﴾الّرِْجسَ 
  ريو تطه تيخداست. آل الب  ريا خکه خد  ديکنشود ذکر   یم یو ري خدا و حکم پ ینشانه ها

�زل شده   هيآ نياست که درابره مادران مؤمنان از ا یا هياز آ یکامل.) خبش  ريمشا اب تطه
  ثيحد �. ? و آديآ یم ونري ب امربياب استدالل مهسران پ انيعيش ثياست، پس چگونه حد

از   ريغ ريشود که هر تطه یاضافه است و معلوم م  �کند   یقبل را ابطل م ت� کساء مضمون آ
 شود. منت نوشته؟  یکه ادراک به آ�ا حمدود من  نيشود ات اب توجه به ا یرا شامل م امربيمهسران پ
 کوين ی(و سخن -٢) دينشو  مي(تسل -١هشت فرمان آمده است  ت�آ نيدر ا -٢٤

 -٦( هللا) -٦) دينباش مي(به زابن تسل -٤) ديخود مبان ی(و در خانه ها -٣) دييبگو 
شود به  ی (و آنچه را که خوانده م -٨) ديو از خدا و رسولش اطاعت کن( -٧عاء) و د(
است،  امربيمهسران پ یدستورات برا ني: اميبپرس) و اگر از هر مسلمان عاقل ديآور  د�

هللا    یخدا صل خواهد بود (ات مهسران رسول  ني. ? اپسخ او بدون شک استيهدفشان چ
دستورات را پس از او   نيو آله و سلم اپک و مطّهر ابشند) و خداوند سبحان علت ا هيعل

: دييبگو  ماً يپس مستق ،دستورات هفت گانه را از آ�ا ذکر کرد نيروشن کرده است. مهم تر 
ور  را از خود د یديدستور داده است که پل امربيمجله را که خداوند متعال به مشا ز�ن پ نيا

 . ديو مشا را اپک کن ديکن
حديث کساء، مهان طور که نص حديث است، خمتص به پنج تن است، پس شيعه  -٢٥

منت ذکر  نيو آله در مه   هيهللا عل یصل امربيپ �چگونه غري از آن پنج را وارد کرده است؟ آ
  چيهللا عنه بدون ه یرض نياو هستند و نه نفر از فرزندان حس تياهل ب نهايکرده است که ا

را  یعشر  یدانند؟ چگونه اثن یکه دوازده نفر م  یبيهللا عنه به ترت یضاز فرزندان احلسن ر  کي
و آله و سلم آ�ا را ذکر نکرده است، در   هيهللا عل یدر منت وارد کنم که رسول خدا صل

رم مادران اهل آوردند، منظو  ونري را که در اصل در منت �زل شده اند ب یکه آ�ا کسان  یزمان
 ابشه؟؟ یراضخدا ازشون  نياست. مومن تيب

 حيمنبع صح نيذکر شده است، اما مهمرت  یالکساء از اهل سنت در منابع متعدد ثيحد -٢٦
حساب چه   نيرا نقل کرده است. اب ا ثيهللا عنها حد یرض شهيمسلم است که از مادر مؤمنان عا

 برد؟  یم یثي حد نياز نقل چن یهللا عنها چه سود  یرض شهيبر آ�ا حجت است؟ عا یکس
هللا عنها را آشکار   یرض شهيخداوند سبحان در داستان معروف افک برائت عا -٢٧
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که مهچنان او را به    ميب� یرا م انيعياز ش یشر اپک کرد، آنگاه عده ا نيکرد و او را از ا
گونه است که اهانت به رسول خدا  مهان    نيو ا  -نعوذ ابهلل  -کنند!!   یمتهم م انتيخ

آگاه است و   بيمتعال است که از غ  یو آله و سلم است و اهانت به خدا  هيهللا عل یصل
  یا  دهيمنفور، عق  دهيخرب نداده است که زنش خائن است؟! دور از آن، و عق امربشيبه پ

 زند.  یانسان ها و مادران مؤمنان هتمت م نياست که به مهسران هبرت 
هللا عنها دفن شده است؟   یرض شهيو آله چگونه در حجره عا هيهللا عل یخدا صلرسول  -٢٨

صلى هللا عليه وسلم در حجرة   امربيدفن شدن پ �کنند؟! آ  یاو را به کفر و نفاق متهم م انيعيو ش
 بوده است؟!  یاو را دوست داشته و از او راض امربيپ  نکهيبر ا ستين  یلياو دل

  یدانند، مهچنان که نبوت نص یاز جانب خداوند متعال م ینص انيعيامامت را ش -٢٩
که امام نص خدا بر او، امام مکلف ابشد.    ستين حياساس، صح نياز جانب اوست، بر ا

را از جانب   ينيتع نيا یامرب يپ ستيقرار، مهان گونه که صواب ن نياطاعت کردن، امتناع از ا
خواهم بعد از   یم یهللا عنه که گفت: وقت ی از قتل عثمان رض خداوند رد کند. به او پس

 کنم.   عتيهللا عنه ب یکشنت عثمان رض
که صورت و رنگ    مير يپذ یرا م یابشم که ما امر  یگر ي((بگذار و به دنبال شخص د

 کند؟   یم   هيهللا عنه آن را توج یرض یدارد))، پس چگونه عل
و مستحق بودنش به   t یاحت امامت علکه در قرآن به صر   کنندیادعا م انيعيش -٣٠

است؛ چون   یابطل يیادعا نياصحاب آن را پنهان کردند. ا یشده، ول انيخالفت ب
استدالل   یاز آن بر امامت عل عهيکه ش  یثيکه احاد  مينيبیاصحاب رضى هللا عنهم را م

: «أنت مين مبنزلة هارون من موسى» و  منزلت ثياند، مثل حدرا پنهان نکرده کنندیم
 را پنهان نکردند؟! ثياحاد نيهستند، پس چرا آ�ا ا نيکه مانند ا  گريد یثياحاد

يَاً� ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى  ﴿قال هللا تعاىل واصفا القرآن الكرمي  - ٣١ َونـَزَّْلنَا َعَلْيَك اْلِكتَاَب تِبـْ
َما فـَرَّْطنَا ِيف اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء مثَُّ ِإَىل  ﴿ ، وقال تعاىل ٨٩لنحل ا ﴾َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمَني 

اوست و نه از پشت سر  شيَال َ�ْتِيِه ابطل از پ: ، وقال سبحانه ٣٨األنعام  ﴾َرهبِِّْم ُحيَْشُرونَ 
در صورت   است که یلي) اشکال و دل٤٢ ةيستوده است (فصل مياو �زل شده از حک

از امامت، مانند ارث، احکام   �کند. آ  یرا ذکر م یاتياختالف به آن رجوع شود که جزئ
 پسترت هستند؟  هري شکار و غ ان،ميو زا ضيح
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  عتيهللا عنه ب یهللا عنه اب اجبار اب ابوبکر رض یرض یکنند که عل  یادعا م انيعيش - ٣٢
هللا  یکرد. به عمر رض  عتيهللا عنه ب یرض یعل یول مير ياستدالل را بپذ نياگر ا یکرد حت

عمر بود و در  ريوز  یاست که عل ني امر ا نيبر ا لياجبار و دل یعنه داوطلبانه و نه از رو 
که   ی برم. معضل یعمر گفت: به خدا پناه م نکهيرأس مشاور من عمر قرار داشت ات ا

بوده اند و اگر  تياجهت الزم است که ابوبکر و عمر امامان هد نيابواحلسن ندارد) و از ا
. هر کس ستمگر ستيمورد فاقد ظلم ن نيدر ا ی امامان ظامل بوده اند، عل انيعيش یبه ادعا

ِإالَّ َأْستَـْعُتُم  نيَ َو ال َتطَُلوا بِلَُّه الظَّالِمِ ﴿:  ديفرما یمتعال م ند کند مانند اوست، خداو   یر �را 
 .١١٣ ﴾ُکمْ يْ ِمَن اهللَِّ ِإَال تـَْعلَ  یٌ النَّاِر َو َال أَْولِ 

 ارج �اده شده است:  انيعيدر کتاب (�ج البالغه) که نزد ش -٣٣
 : هيالسالم) به معاو  هياز او (عل  ی(و از �مه ا

کردند و شاهد    عتيکه اب آ�ا ب  یعتي که اب ابوبکر و عمر و عثمان به خاطر ب  یمردم یعني
است.  تين و اهل بمهاجرا یغائب رد، بلکه شورا برا ینه حق انتخاب داشت و نه برا

کرد، و خداوند آنچه را که    یو ري از راه مؤمنان پ ريانصار، پدرم، اب او جبنگ که از او غ
 . هيمعاو  یاو سپرد، ا هگرفت و جان من را ب

 راهنما: نيا در
 ندارد!  انيعيش یبه رکن امامت برا  یکنند و ربط  یو انصار انتخاب م نيامام را مهاجر  -١
 کردند.   عتيهللا عنهم ب یالسالم مهان گونه که ابوبکر و عمر و عثمان رض هيعل یعل -٢
  یو مرتبه ابال یستگياز شا تيحکا نيو انصار است و ا نيشورا خمصوص مهاجر  -٣

 منافات و منافات دارد. شندياند یاز آ�ن م انيعيکه ش  یر يآ�ن نزد خداوند دارد و اب تصو 
 خداوند است. یآ�ن از رضا یبرا ی آ�ن اب امام عتيو بمهاجران و انصار  دييو أت رشيپذ -٤
که در   ميافتيهللا عنه را ن یرض یکنند و ما عل  ی هللا عنه را لعن م  یرض هيمعاو  انيعيش -٥

 او را لعن کند! شي�مه ها
بود که خداوند متعال منصوب کرده بود، چگونه   یهللا عنه امام یاگر حسن رض -٣٤

 کرد!   یواگذار م یگر يانتصاب را به د نيا
اگر حسن رضي هللا عنه معصوم بوده است، اعطاي او به معاويه رضي هللا عنه ابيد   -٣٥

صحيح و صحيح ابشد نه ابطل، مهچنان كه رضاي خداست.معصوم دوم بعد از آن. حسن  
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  هيعل یبن عل نيما حس یعمل برادرش متنفر بود ((ابوخمنف گفت: موال نيهللا عنه از ا یرض
رفتار کرده بود و   هيکرد. او اب معاو   یزار يالسالم ب هيحسن عل رشالسالم نسبت به آنچه براد

 نيداشت)) جز ا یاز برادرم دوستش م شرتياو ب دميبر  یخود را اب موس ینيگفت: اگر ب  یم
 هيعل نياست. حس ليدل نياز خداست و به مه  یتيکه عمل حسن خطا و �رضا  ستين

  یپس معصوم ظلم من ست،يمعصوم ن سندهد که ح ینشان م نيز او متنفر بود و االسالم ا
عمل   نياو از ا رايز  ست،يمعصوم ن نيحس نکهيا �کند، خمصوصاً در مورد سرنوشت ائمه و 

 .دهدیو کار درست را اجنام م کندیکه خطا من  یکراهت داشته است. معصوم کس
 انشيعيکه از سران ش  يیها اميبه خاطر پ �رفت  ونري ب يیبه تنها نيحس ديشه �آ -٣٦

 نيا بيکردند! نکته عج  ديدادند او را �ام اميبه او پ نکهيپس چرا بعد از ا د؟يبه او رس
 بودند که او و خانواده اش را کشتند. یسران رهربان ارتش نياست که ا

  � ت،يتوبه امنو  هيحسن به معاو  ازيحال ملت هبرت است، امت یبرا کيکدام   -٣٧
و  فشيخون شر  نتخيآن ر  نيبه ابر آورد که بزرگرت  ید�ز  یها بتيکه مص  نيخروج حس

از آ�ا   کيکدام   ،ميبود. و بعد از جنگ حرّه و حماصره خانه قد تشياهل ب کوکارانين
  ونري ب �اجنام داد، که قادر به جنگ فراوان،  سنبس و صلح است که حآتش نيتر حيصح

از آ�ا   یکيکرد؟   نيمهان طور که حس  ،یمشار  یو ب ی آن است. درماندگرفنت و جنگ اب
و خطاکار طبق   ستيقابل مجع ن زيدو چ نيابطل است و ا یگر يبدون شک حق و د

 .ستياز معصوم معصوم ن عهيش فيتعر 
و آله و سلم، اهل    هيهللا عل یذکر شده است که رسول خدا صل عهيدر منابع ش -٣٨

).  هري کرد، مانند (قرآن فاطمه، جفر و غ  ی جدا م گريخود را اب علم و بدون احد د تيب
 ) و او سبحان فرمود:١٠٧/اءي) (انبمينفرستاد انيخداوند متعال فرمود (و ما تو را جز رمحت جهان

دانند که داللت بر شرط   یمتون م نياز مهم تر  یکيخم) را  ري(غد ثيحد انيعيش -٣٩
هللا عنه دارد. و اگر براى استدالل فرض كنيم كه على امر  یطالب رض یبن اب یخالفت عل

به سكوت در برابر هر چه بر او مى شود، پس چرا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ساير  
هم دستور داده  نهايبه ا �اصحاىب كه شيعيان آ�ا را به علي و نه ديگران وفادار مى دانند؟ آ

 رسد سکوت کنند؟ یم یبه علشده است که در مورد آنچه 
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  هيدادن او به معاو  ازيامت ليهللا عنه به دل ینسبت به احلسن رض انيعيموضع ش -٤٠
توانند او را به   یاست من یکيچون او  یشود، ول ی مشرده م یهللا عنه موضع بد و منف یرض

ر  چالش بکشند. از صاحبان کساء، چنان که امامت را از آ�ن سلب کردند و بدون او د
 هيعل یفرزندان حسن بن عل هياز آ�ن گفتند ((بق یات آجنا که برخ ،قرار دادند نيفرزندان حس

 .شود)) یکه موجب تقوا من  یالسالم) اعمال زشت
رسد و بدون   یضرر من اريکرده اند که به امامان بدون اخت  انيب عهيمنابع معترب ش -٤١

  یف علميذکر کرده است: «االئمه  یدر الکاف ینياز مجله آنچه که کل ند،ري م یمن ارياخت
 به تقوا است؟ یاز يخودشان» پس اگر دارند چه ن اري. بدون اختُرون»ميُُ االموت و ال 

سکوت بر   � سکوت بر حق است  � هيتق رايز  ستند،يو عصمت اب هم ن هيتق -٤٢
در قرآن آمده است  که  یاب نصوص هيبه عصمت است، مهچنان که تق راديا ن يابطل، و ا

منافات دارد. سنت و حىت روا�تى كه از اهل بيت رضي هللا عنهم منقول است كه به صرب  
است، هر چند ضرر بزرگى در آن ابشد، و از آن   قدر هنگام مصيبت و اپيدارى بر اصل ح

حديث علي است. رضي هللا عنه: ما آن زمان را در�فتيم، پس چگونه عمل كنيم، فرمود:  
نند اصحاب عيسي عليه السالم): اره اب اره و مصلوب بر چوب، مرگ در طاعت  (مها

 خداست) یدر �فرمان یخداوند متعال. هبرت از زندگ
ذکر کرده اند، پس چرا رسول خدا   عهيکه منابع معترب ش  است ی در مقام  هياگر تق -٤٣

ده نکرده است، استفا طيحاالت و شرا نيتر  کيو آله و سلم از آن در اتر   هيهللا عل یصل
بر  یو آله و سلم، آنگاه که قول حق تعال هياثبت شده است. صلوات هللا عل شانيبلکه از ا

را در روز آشکارا ندا داد،  شيو آله و سلم در کوه الصفا و قر  هيعل هللا  یاو �زل شد: او صل
تنها بود به  که  یکرد در حال  یبلند ندا م یرا اب صدا نيچنانکه او سالم و درود. روز حن

که خداوند   یال دروغ ** من بن عبداملطلب هستم) تقوا غمرب،يرفت (من پ یدمشن م یسو 
قرار ندهد؟ و چرا  یرا در معرض هالکت و سخت رانش�کرد. و خود و   عياو تشر  یبرا

و خون او و   دي) رسهي(تق د�هللا عنه از آن استفاده نکرد و به حکومت ابن ز  یرض نيحس
 کرد؟   قيرا تزر  رانش�اب  قومش و انتخ

  یگاه  نند،يب یمتضاد از ائمه را در مسائل فروع م ت�در کتب خود روا انيعيش -٤٤
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حالل، فروع حالل است و   یمکروه و گاه یحکم حرام است و گاه ني: اديفرما ی امام م
امام معصوم   کيتناقض از  نيبه ا یاز يتواند از آ�ا سوء استفاده کند، پس چه ن ی. میاحد

 است؟ هيبه �م تق
  نيچنانکه در ا ،ندري م یمن اريائمه جز به اختذکر کرده اند که  عهيمنابع معترب ش -٤٥

کنند.    یحال ذکر م نيو در ع ه»ريِ اال خبَ  ُرونَ ميُُ َو ال  ُتونَ ميُْ  علموايآمده است: «االئمه  تيروا
  ستين یمسموم شدن منرده ابشد، «نبود امام �که اب کشته شدن   ستين یامام چيه نکهيا

خود قتل را انتخاب   یتواند برا ی، پس چگونه مد»ري مسموم شدن مب �اب کشنت  نکهيمگر ا
 ممنوع؟ یاز خودکش ینوع نيا �کند، آ
على رضى هللا عنه کشته شد و امت به خاطر آشوىب که بر آن حاکم شده بود   -٤٦

سخت به آن حمتاج شد، پس چگونه مى تواند کشتارى را که گله اش را از آن حمروم مى کند در  
هللا   یوفاتش پسرش احلسن رض جياز نتا یک يدارد، براى خود انتخاب کند؟ و  ازيحاىل که به آن ن

 دانند؟  یاو را سر کفر و ظلم م انيعي هللا عنه بود که ش یرض هيبه معاو  فتخال یعنه، واگذار 
ذکر شده است، از   تيو آداب اهل ب عهياز ماوراء الطب یار يبس عهيدر کتب ش -٤٧

درجات)  ريدر کتاب خود (بص یقمر  یهجر  ٢٩٠سال  یمجله آنچه که حسن الصفار متوف
که خداوند به    یذکر کرده است. : (سوره ائمه که هر کس از اصحابشان را خبواهند اب قدرت

بر ابرها و عروج او در   نياملؤمنري ) و (سوره سوار شدن امروند یراه م نيآ�ا عطا فرمود در زم
  هميو آله و سلم و ائمه عل هيهللا عل یاسباب و آمسا�ا). و (فصل در وصف رسول خدا صل

اند.  فته�اختصاص   ننديب یآن بدون مردم آن چه م یشوند و برا یم دهيالسالم در آنچه د
کنند که اگر درست بود، پس   یاشاره م  گر،يد یزهايچ یلي خ) و یدار ي از اعمال در خواب و ب

را کشت. خدا از او   نيهللا عنه غائله و حس ی رض یچرا خود را از ضرر دور نکردند، پس عل
هست،   دت�داشت که  يیابشد، خانواده اش را به دست او کشت، و اگر عادات ماورا یراض

ذبح شده اش را در ااتقش ذبح کند؟ حقيقت اين است كه اهل بيت،   بچه ريخواست ت  یچرا من
 مني دهند.  كرامت ها را نفي مني كنند و ماوراء طبيعي و خرافات را به آ�ا نسبت

 
صلى   امربي((امام کسى است که از طرف پ است: نيا عهيامام در نزد ش فيتعر  -٤٨
 دارد). امامت کلى وىيو دن ىنيو آله در امور د هيهللا عل
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 کند؟  یصدق م بيغا یدر مورد مهد فيتعر  نيا �آ
در حديث مهدي آمده است: «اگر از دنيا يك روز ابقي مي ماند، خداوند آن   -٤٩

روز را طوالين مي كرد ات مردي از اهل بيت من را بر آن بفرستد كه �م من و �م پدرش �م  
حممد بن احلسن   انيعيدر نزد ش یو مهدو آله  هيمن ابشد. از پدرم.» عبدهللا صلوات هللا عل

 مشکل بزرگ است! کين يشود! ا یم دهي�م
است، پس چرا  یکيامام دوازدهم خود ترس از اتر  بتي: علت غنديگو   یم انيعيش -٥٠

  خيدر طول اتر  یعيش یاز دولت ها یبرخ سيخطر اب أتس نيرفنت ا نياب از ب بتيغ نيا
 ! ست؟يک  رانيا یآ�ا در کشور امروز  نيو آخر  ن�و صفو  هيو آل بو  دهايمثل عب فت؟�ادامه 
خود از او   تيتوانند به او کمک کنند و در وضع  یم انيعيو ش د يآ ی من ونري او اکنون ب چرا

 کنند..!!  یاو م یاست و صبح و شام جان خود را فدا  یونيليحمافظت کنند؟! و تعدادشان م
آ�ا ظهور کند به حکومت آل داوود حکومت   یکنند که اگر مهد  یادعا م انيعيش -٥١

 و آله و سلم رونوشت احکام گذشته کجاست؟!  هيهللا عل یحممد صل عتيکند! شر   یم
را کشت؟!!   شيآمد و اعراب و قر  ونري و نصارا ب هوديبه نفع  عهيش یچرا اگر مهد -٥٢

 و ائمه هم طبق گفته مشا؟! ستيو از اعراب ن شيو آله و سلم از قر  هيهللا عل یحممد صل �آ
 نيکنند که فرمود: «صاحب ا  یم تيروا -جعفر الصادق  -عبدهللا  یاز اب انيعيش -٥٣
 یم تيروا یخواند...». و از ابوحممد حسن عسکر  یاست که او را جز کافر من یامر مرد

  اميقو �م او حممد است و او پس از من  یآور  یگفت: فرزند ذکور م  یکنند که به ام املهد
: هر که او را به �مش خبواند کافر يیگو   یابر م کي! ست؟ين تناقض نيکند. ...».ا  یم

 �م او را حممد گذاشته است!  یحسن العسکر   دييگو   یابر م کياست و 
هللا عنه دشنام داده،  یشده اند که فاطمه رض یدر منابع خود مدع عهيش یعلما -٥٤

هللا   یالکرار رض یسقط شده است، حمسن، پس عل نشيکتک زده، دنده اش شکسته و جن
مردم در  نيهاشم و عرب و عجم و شجاع تر  یبن نديعنه کجاست. ، از آن! و کجا

  هيبق نديو سلمان و مقداد کجا هستند! کجا رمانند ابوذ  یعل ران�و اسالم! و  تيجاهل
 آن! ی شاوندياصحاب و خو 

هللا    یرض یو آله و سلم به عل هيهللا عل ی رسول خدا صل کنند که  یادعا م انيعيش -٥٥
شود و امر فرموده است. او در برابر  یهللا عنه چه م  یفاطمه رض یعنه خرب داده بود که برا
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هللا   یرض یکه عل  ديشد و مردم را موعظه کرد، چون شن نيساکت مباند، خشمگ نهايمهه ا
. ، گفت (و فاطمه اپره تن  هيسالم هللا عل ابوجهل ازدواج کند، پس دخرتخواهد اب  یعنه م

هللا عنه است  یکه او را آزرده کند) و آن به حساب خطر فاطمه رض  زارميمن است و من ب
هللا عنه حفظ کند. سکوت در مورد ضرب و شتم و کشنت فاطمه  ی و درود خدا بر او رض

که   ی او را از ازدواجهللا عنه  یخطر فاطمه رض نتهللا عنه و اوست که اب در نظر گرف یرض
رسول خدا   نکهيبر ا یمبن انيعيش یخداوند بر او حالل فرموده ابز داشته است؟ سپس ادعا

امر کرده که از خانواده و �موس خود دفاع نکند شرعاً و   یو آله و سلم به عل  هيهللا عل یصل
دستور داده است دفاع از مال و خانواده،   لهو آ هيهللا عل یاو صل راياست، ز  ممکنري عقالً غ

است و هر که بدون مال کشته شود  ديکه بدون مال کشته شود شه  یپس فرمود: (کس
او است). شهيد) و در روايت كتب  نيبدون د �بدون خون  �است. خانواده او  ديشه

آله): هر كه   و شيعه به چند كلمه اين حديث آمده است، از مجله: ((از او صلوات هللا عليه 
بدون اهل بيت خود به �حق كشته شود شهيد است. و هر که به �حق بدون مال کشته  

است و هر که در راه   د يکشته شود) مظلومانه شه  هياست و هر که بدون مهسا ديشود شه
  هيو آله و سلم. صلوات هللا عل هيهللا عل  ی است)) پس رسول خدا صل ديخدا کشته شود شه

دهد که از مال و مهسر خود دفاع کنند، سپس به  یمهه مسلما�ن دستور م هو آله و سلم ب
او قرار داده دفاع نکند.  یکه خداوند برا  یمردم نيکند که از هبرت   ی هللا عنه امر م یرض یعل

و آله دستور داده شده است که از مهه ز�ن   هيهللا عل یز�ن عامل؟ بلکه به امت حممد صل
 هللا عنه دفاع کنند.  ینبوت رض تيب لاهز�ن  یمسلمان به رهرب 

 (مسأله فدک) -٥٦
هللا عنه در مورد فدک اختالف نظر داشتند،  ی فاطمه رض یدر صحت ادعا عهيش منابع

طلبد، اما   یهللا عنه مطالبه دخرت را بر ارث پدر م  یرض یاز آ�ا اشاره کرده اند که و  یبرخ
 برد). یارث م یز يبرد از مال چ یزن از ملک ارث من عهياست که در فقه ش ن يا بينکته عج

)، و برندیارث من نيعنوان آورده است (ز�ن از زم نيبه ا یابب مستقل یدر الکاف ینيکل
: «النساء ال يرثن من األرض وال من  کرده است که گفت  تيجعفر؛ روا یمورد از اب نيدر ا

 ارث ندارند» .  هيسهم نيالعقار شيئًا». «ز�ن از زم
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نقل کرده که گفت: «سألت أاب عبد هللا ؛ عن النساء ما هلن   رياز مس بيدر هتذ یطوس و
من املرياث؟ فقال: هلن قيمة الطوب والبناء واخلشب والقصب فأما األرض والعقار فال مرياث  

خشت و بنا   متياو گفت: ق دم؟ي. «از أاب عبدهللا ؛ در مورد حق ارث ز�ن پرسهلن فيهما»
  یو حممد بن مسلم از اب برند»،یارث من نياز زم یول شودیز�ن داده م هب یو چوب و ن
است که گفت: «النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئًا». «ز�ن از   تيجعفر ؛ روا

که    کندیم تياز ابو عبدهللا إ روا �از ابو جعفر  نيعبدامللک بن اعو  برند»،یارث من نيزم
ارث   هيسهم نيوالعقار شيئًا». «ز�ن از خانه، ملك، و زم الدورگفت: «ليس للنساء من 

  ت�طبق روا نياستثناء نشده است. پس بنابرا گريد یکس  �فاطمه  تيروا نيندارند»  در ا
 ص ابشد. امربيهان ارث از پفاطمه حق ندارد که خوا عهيمذهب ش

شد و ابوبکر در جملس او   ريو آله دستگ   هيهللا عل ی گفت: چون رسول خدا صل  او
آمد و فاطمه   ونري فرستاد و او را برد. از فدک ب هايفاطمه سالم هللا عل ندهينشست، نزد منا

و بر  یپدرم هست نيکه جانش  یابوبکر تو ادعا کرد ینزد او آمد و گفت: ا ها يسالم هللا عل
که   یدانست یچون م یبرد ونري و او را از فدک ب یمن فرستاد ندهيمنا دو نز  یمسند او نشست
  امربيآورد و من بر آن گواهان داشتم، به او گفت: پ انميو آله بر من ا هيهللا عل یرسول خدا صل

السالم برگشتم   هيلع ی نشده است، پس نزد عل تيو آله به او فرمود: و خانواده وص هيهللا عل یصل
و آله و  هيهللا عل یصل امربيکه پ  یگفت: نزد او برگرد و به او بگو: ادعا کرد  وو به او گفتم، ا

که   د يارث برد، به خاطر داشته ابش �زکر  يیحيداوود را به ارث برد و  مانيسلم. ، ارث نربده، سل
و آله و  هيهللا عل  یصل امربيهللا عنه است و در گفتار ابوبکر به او (پ یبه فاطمه رض تيفدک وص

). ارث بربد) و بعد مرور کرد و گفت (چگونه از پدرم ارث نربم؟) حبث بر سر مسئله  د ينگذار  مسل
. اب او (من اب مشا در  د يهللا عنه بگو  یتواند به ابوبکر رض یاست من  یرود وگرنه از او راض یارث م

 از کجاست؟)   نيپس ا د،يکن  یکنم و مشا در مورد ارث صحبت م  یصحبت م تيمورد وص
 

هللا عنه بود،  یو آله و سلم به فاطمه رض هيهللا عل ی رسول خدا صل هياگر فدک هد -٥٧
ابشد،    یو آله دخرتش را عطا کرد. ام کلثوم، خدا از او راض هيهللا عل یرسول خدا صل �آ

  یکند؟ ام کلثوم زمان  لياو را در آنچه فاطمه به او داده دخ �را عطا کرد؟  مهانطور که فاطمه
هللا عنه در شعبان   یغلبه کرد، حضور داشت و رض ربيبر رسولش فدک و خ ندکه خداو 



                                            اهل بيت عليهم السالم �مه اى به دوستداران               
 

 

۲٥ 
 

گفت: (اگر من عدالت نکنم    هيرفت. و اوست که صلوات هللا عل ايسال �م هجرت از دن
کرده است که پدرش او را    تيهللا عنه روا  یرض ريکه عدالت کند؟) نعمان بن بش  ستيپس ک

 یعنيآوردم ( ايپسرم را برده به دن نيو گفت: من ا وردو آله آ هيهللا عل  ینزد رسول خدا صل
و آله و سلم فرمود: «پس  هيهللا عل یبه او دادم) پس رسول خدا فرمود. رسول خدا صل یبنده ا

را حرام کرد و سپس آن را اجنام   یز يو آله و سلم چ هيهللا عل یکجا رسول خدا صل  د،ي او را برگردان
 بکن که در حق بچه ها ظلم کرده است؟» یکار   کند،رسول خدا خدا رمحتش   �داد و آ
واراثن  نيب �آ د؟يهللا عنه اب فدک چه کرد که امر خالفت به او رس یرض یعل -٥٨

هللا عنه گفته بود  ینه که ابوبکر رضآن را مهان گو  �شود؟  یم ميهللا عنه تقس یفاطمه رض
 نگه داشته است؟ 

هللا عنه مجع   یرض یکنند که قرآن را آن گونه که �زل شده جز عل  یادعا م انيعيش -٥٩
است، وبعد از آن او در   از ترس فتنه و ارتداد مردم آن را پنهان کرده ینکرده است، ول یآور 

جيش أبوبكر اب كساىن كه مانع زكا ت دادن بودند جنك كرد وترس از مرتد شدن ىنها  
هللا عنه  یرض یعل �وقت او در لشكر أبو بكر مى جنكيد، پس آ مههنداشت در حاىل كه 

 د؟ يسآن قرآن را که تنها خودش حفظ کرده بود، آن طور كه �زل شده زماىن كه  خالفت به او ر 
داستان  ند؟ري گ  یدارند که علم خود را از آن م یاز قرآن کتاب ريغ تياهل ب �آ -٦٠
عبارتند از: (قرآن فاطمه،   یچه کسان ست؟يذکر کرده اند چ عهيکه منابع ش  یگر يد یکتاهبا

 و زبور)؟  لياجلفر، تورات، اجن ،یروز�مه عل ف،يالس وت ياجلامع، روز�مه النام، روز�مه ز 
سخن از   نيکه ا  نديگو   یکنند و م  یم بيتکذ فيسخن را اب حتر  نيا انيعيش -٦١

  ینصوص چه م نياهل سنت بر آ�ن است، پس در کتب مورد نظر خود درابره ا ات يجعل
و امامان بعد   یعبدهللا فرمود: { و هر کس خدا و رسولش را در مقام عل ی: ((از ابنديگو 

 �زل شد.  نياست} فرمود: چن دهيرس یبزرگ یوز ري از او اطاعت کند، به پ
�زل شد: «کلمه خود   نيبر حممد چن هيآ ن ياب ا السالمهيعل لي: جربئديگو یابوجعفر م از

پس  ،ی�زل کرده است کافر شدند. بنده ما در عل یرا فروختند که به آنچه خدا در مورد عل
امر بر حممد   نياب ا ليجربئالسالم فرمود:  هيمانند آن آوردند.} و از اابعبدهللا عل یسوره ا

 .دياور يب انميکه کتاهبا به مشا داده شد، ا  یکسان  ی: «اهيآ نيو آله �زل شد. ا  هيعل هللا یصل
السالم   هيالرضا عل یحممد بن سنان عل ی} و علميروشن �زل کرد ینور  یآنچه بر عل به
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(ع)   یحضرت عل یتو. آ�ا را به سو  بزرگ شدند آنچه یفرمود: مشرکان اب حجت عل
که بر   یاز عذاب یاست و از اابعبدهللا فرمود: {سائل ی کتاب به صورت خط  نيدعوت کن. ا

ندارد} فرمود: پس به خدا  یا زهي انگ چياست، ه شده(ع) وارد  یکافران در حال عل
 و آله �زل شد. ))  هيهللا عل یالسالم اب آن بر حممد صل هيعل ليسوگند جربئ

کنند، ثقل اکرب قرآن    یثقلني استدالل م ثيبراى اثبات ائمه خود را به حد انيعيش -٦٢
 یعشر  یمانند آنچه اثن اوردين انميو ثقل اصغر ائمه هستند، و هر که به امامان ا ميکر 

كه او عصمت و امامت ائمه را طعن كرده است، و    رايمعتقدند. پس او کافر مرتد است، ز 
طعنه زدن، به قرآن جمتهد  –کنند جمتهد هستند   ی(قرآن) طعن م ربکه در ثقل اک  یکسان

شود، كه  ی که از آ�ا سؤال م  یرو، هنگام ني است و اكرخطا کار يك ثواب مى برد، و از ا
کتاب رب االرابب)    فيدر کتاب (فصل اخلطاب در شرح حتر  یطربس ی مراجعشان مثل نور 

 و خطا کرده است  و يك ثواب مى برد!!!  هاجتهاد كرد است که یکه او عامل بزرگ  نديگو   یم
کدام را    عه،يش د�مذاهب خمتلف و ز  انياز م ديشود، اب عهيخبواهد ش یاگر کس -٦٣

هستند که  یو دروز .... اخل مهه مدع هيديو ز  هيري و نص هيليو امساع هيانتخاب کند؟! امام
بن   یند، و مهه به امامت علاست، و مهه اب صحابه دمشن هست تيمذهبشان مذهب اهل ب

است، پس   امربيبالفصل پ فهيابورند که او خل نيو بر ا  عتقدندطالب رضى هللا عنه م یاب
 انتخاب کرد؟!!  ديرا اب کيکدام 
در   د�پس چرا اختالف ز  ندري گ  ی جهت م کيعلم دين خود را از  انيعياگر ش -٦٤

 آ�ا وجود دارد؟   ثياحاد
  بيکتابش هتذ  ۀ در مقدم عهيش خي ش یاين منظور ابو جعفر حممد بن حسن طوس وبراى

را سزاست که صاحب حق و مستحق آن است، و   یخداوند شي: ستاديگو یاالحکام م
و   نياز دوستان در مورد تبا یکيحممد صلى هللا عليه وسلم ابد،  اشده يدرود خدا بر بنده برگز 

مگر آن که در   ستين یتيروا چيماست که ه  اصحاب ثيکه در احاد  یتضاد و تناقض
خمالف  ثياحاد نيخمالف اب آن نباشد، اب من مذاکره کرد، و چنان ا یتيمقابل آن روا

  ت�تضاد اخبار و روا نياعرتاضات خمالفان ما بر مذهب ما مه  نيکه از بزرگرت   گرنديمهد
 است....». 
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که   یثي: احادديگو یاالصول م  مذهب در کتاب اساس عهيش یاللکنو  یدلدار عل ديس و
مگر   ستين یثيحد چيه باً ياند به شّدت خمتلف و متضادند، چنانکه تقر شده تياز ائمه روا

  گريد یتيمگر آن روا ستين یتيروا چيخمالف اب آن هست، و ه  یثيآن که در مقابل آن حد
 افراد �قص از مذهب بر گردند ....  ی که سبب شده ات بعض  يی اب آن خمالف است، ات جا

در  یالکرک نيبن شهاب الد نيحس  انيعيش خي و ش ميو پژوهشگر و حمقق و حک عامل
  اني: «چنان که در اول کتاب بديگو یائمه األطهار»  م قيطر  یاألبرار إل هي کتابش، «هدا

  عهياز ش یسبب شده به خاطر آن بعض ماست که ت�روا انيکرده هدفش دفع تناقض در م
 از مذهب بر گردند». 

 اند .شان اعرتاف کردهبه تناقضات موجود در مذهب  عهيش یعلما مييگو یم ما
].  ٨٢: النساء[ ا﴾َكِثري   ِتلَٰفاخٱَلَوَجُدوْا ِفيِه  هللَِّ ٱ َغريِ  ِعندِ  ِمن َكانَ : ﴿َوَلو  ديفرمایم خداوند

 . فتند»�الف فراواىن در آن مىخدا بود، اخت غري سوى از «اگر
: ﴿بَِل اهللََّ فَاْعُبْد﴾ ديفرمایبنده خدا ابشد؛ خداوند متعال م تواندی انسان فقط م-٦٥
 نيخودشان را عبداحلس یهااسم انيعيکن». پس چرا ش   ی]. «فقط خدا را بندگ٦٦[الزمر: 

 !.گذارند؟یعبداالمام م)، و عبدالزهرا و ی(بنده عل ی) و عبد علني(بنده حس
درست است که بعد  �نکردند؟ و آ یو عبدالزهرا �مگذار  یائمه فرزندانش را عبد عل چرا

خادم   ؟نيخادم حس یعني نيعبداحلس ميياست بگو  دهيبه شهادت رس نياز آن که امام حس
آب  یمعقول است که کس �آ ديمنایو خدمت م کندیم هياست که آب و غذا را هت یکس
 نيکه خادم حس  مييرا آماده کند ات بگو  شيبربد و در قربش آب وضو  نيحس یغذا براو 

 است؟!!. 
برخوردار است، پس   ید�از قداست ز  انيعيش ی) براینيبه اصطالح (خاک حس -٦٦

 وجود و حرمت داشته است؟  تيخاک از طرف ائمه اهل ب نيا �آ
کردن سر و   نيو خون  یزنهللا عنه واهل بيت او قّمه  یرض نيحس یشيعيان برا -٦٧
  یرا نقل م ی ت�حال كه کتباهباى معتربشان روا نيكنند، و در ع  یراعبادت م  يیسرانوحه 

: « هيآ ريدر تفس یالصاف ريشده است، و در تفس یکنند؛ که قّمه زىن وخونني كردن سر  �
بر  یکرد مبن  عتياب ز�ن ب امربي] آمده است که پ١٢[ممتحنه:  ﴾َمْعُروفٍ  ِيف َوَال يـَْعِصيَنَك ﴿
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سر ندهند.  اليواو  د�را اپره نکنند و فر  بانشانينپوشند و گر  اهي) سبتي(به هنگام مص نکهيا
و مهجنني در �ج البالغه آمده است: «وقال علي عليه السالم بعد وفاة النيب صلى هللا عليه  

يه وسلم: لوال أنك �يت عن اجلزع وأمرت ابلصرب ألنفد� عليك صلى هللا عل �هوسلم خماطبا إ
 امربيصلى هللا عليه وسلم  خطاب به پ امربي عليه السالم  بعد از وفات پ یماء الشؤون». «عل

فرمان  یو به بردابر  یکردیمن ی� یاتبیو ب یقرار ی صلى هللا عليه وسلم فرمود: اگر از ب
 .  شد»یکه اشک چشمامنان متام م  تيمخير ی اشک م تيبراچنان  یدادیمن

عليه السالم گفت: «أن علياً ؛ قال: من   یدر �ج البالغه آمده است که عل نيمهچن و
 يیو بال بتيبه هنگام مص یضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله». هر کس
 است.  دهيدستش را بر رانش بزند و أتسف خبورد، عمل او نيست و�بود گرد

 کنند؟   یدستور داده اند خمالفت من زي اب كارشان از آنچه خدا و رسولش دستور داده و ائمه ن انيعي ش �آ
که ابيد مردم براى او   یکس  نياول �اعمال مشروع بوده است، آ گريزدن از د  نهيس اگر

و آله و سلم و سپس اپره تن ابكيزه اش فاطمه   هيهللا عل  یقّمه زىن مى كردند رسول خدا صل
 و خاندانش قّمه زىن وبه سر وزدن سينه براى آ�ا اجنام دانند؟  یعل �هللا عنه است، آ یرض

و زدن به   يیسراکردن سر و نوحه   نيو خون   یزنقّمه  کنندیاّدعا م انيعيچنان که ش اگر
و سر و صورت خود را   زنندیقّمه  من عهيش یدارد پس چرا علما یاپداش بزرگ نهيسر و س

 ند؟ يمنایمن نيخون
هللا عنه عنوان كنند سياه   یرض نيحس یشيعيان  براى اينكه غم و اندوه خود برا -٦٨

شده   ی� یپوش اهياز س تياهل ب  حيصر  ت �دانند، درحاىل كه  روا یپوشي راعبادت م
السواد فإنَّه لباس است، از مجله: از على عليه السالم روايت است که فرمودند: «ال تلبسوا 

در   یالصاف ريلباس فرعون است». در تفس اهيچون لباس س د؛ينپوش اهيفرعون». «لباس س
  عتياب ز�ن ب امربي] آمده است که پ١٢.[ممتحنه: ﴾َوَال يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروفٍ  ﴿ هيآ ريتفس

 سر ندهند. اليواو  د�نکنند و فر را اپره  بانشان ينپوشند و گر  اهي) سبتي(به هنگام مص نکهي بر ا یکرد مبن
  ،ینيب ،یشانيمعتقدند اعضاء سجده در مناز هشت عضو است (پ عهيش یعلما -٦٩

متاس داشته   نيدر هنگام سجده اب زم د ياعضاء اب ن يکف دو دست، زانوها ، واپها) و ا
واجب است، و به   یدنيو غري پوش یخوراک ريغ یز يمعتقدند سجده بر چ نيابشند. و مهچن

 گذارند.   یرا بر خاک(مهر) م شانيشانيپ ليدل نيا
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۲۹ 
 

 گذارند؟!   یسجده خاک من یاز اعضا کيهر  ريز  انيعيچرا ش پس
  ی است که نوشنت براى ما ميسر آسان شده است و از خداوند متعال م یز يمهان چ نيا

و رمحت خداوند بر سيد ما   و درود ديفرما تيکه ما را در گفتار و عمل اخالص عنا  ميخواه
 ابد. رانش�حممد صلى هللا عليه وسلم و آل او و 

 سيد� وخامت النبيني وآله الطيبني الطاهرين برمحتك � أرحم الرامحني.  ی هللا عل یوصل
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 خامته
اما رسالت و مسئوليت آ�ن اپ�ن �پذير است، لذا افتخار حتمل و اداي اين مسئوليت 

اولني جمموعه از ميان اين   صلى هللا عليهاهلي به  اين امت سپرده شد، بنا بر اين نيب خامت 
 امت را جهت تبليغ و اجراي اين رسالت پيامربانه بدست مبارك خودشان تربيت منودند.  

سالمي تقريبا اتفاق نظر دارد كه مهچنانكه در گذشته هبرتين و اپكرتين  بنابراين امت ا
ي حممدي  انسا�اي روي زمني پس از پيامربان و رسـوالن شاگردان آنــان بوده اند در مـدرسه

 ي بسيار روشن و ابرزي متجلي بوده است.صلي هللا عليه وآله و سلم نيز اين قاعده بگونه
ي نبوت، اظهار  آن كرمي ابرها از اين شاگردان خملص مدرسهلذا خداوند مهرابن در قر 

 خوشحايل و رضايت منوده و به آ�ن وعده هبشت ومغفرت داده است:
جيمعنا مع أهل البيت نبينا وسيد� حممد  هللا أن ينصر دينه و أن يعلي كلمته و أن  نسأل

لى نبينا حممد وعلى آله وصلى هللا ع يف فردوس األعلىومن شايعهم وأن  صلى هللا عليه وسلم
 وصحبه وسلم.

 عليكم ورمحة هللا وبركاته والسالم
 : یگردآور                                                                        

 جلنة علمي بدار املنتقى 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 




