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  به نام خدا

با سالم و آرزوي طول عمر همراه با سالمتي براي شما استاد محترم به 
يعه است از ما روحاني شيك كه  س كتاب معارف اسالمياند مدرسر مي عرض

   :تحقيق كنيمي زير ي نوشتهدرخواست نمود درباره دانشجويان اهل سنّت

طبق حديث ثقلين كه در كتابهاي شيعه و سني آمده است مردم بعد از «
 پيامبر ـ ص ـ بايد تفسير صحيح قرآن را از ائمه ـ ع ـ بشنوند و الّا گمراه

مي كنيم كه از امامان معصوم ـ ع ـ پيرويشوند. ما شيعيان افتخار مي مي
ي ري از هدايت جز پيروي از ائمهنماييم. برادران اهل سنّت نيز براي برخوردا

   »اي ندارند.اطهار ـ ع ـ چاره
براي ما بيان فرماييد. قبالً از ي سخن فوق لطفاً ديدگاه اهل سنّت را درباره

  حمات شما بسيار ممنون و سپاسگزاريم. ز
  

  (جمعي از دانشجويان اهل سنّت)
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  حيمحمن الرَّبسم اهللا الرَّ

ِ و الصال  سالم علی رسول هللا محمد و علی آله و اصحابه و و ال ةالحمد هلِلّ
  جمیع اتباعه املخلصین 

  دانشجويان گرامي سالم و رحمت خدا بر شما باد! 
رساند واقعيت اين است كه در پاسخ درخواست شما عزيزان به عرض مي

در بعضي از كتابهاي حديث ما مورد استناد علماي شيعه حديث ثقلين 
د صحيح مسلم و صحيح ترمذي و مسند امام احمد مسلمانان اهل سنّت مانن

حنبل وجود دارد، اما الزم است بدانيد كه صرف بودن حديث مزبور در كتابهاي 
شود كه ملزم به قبول تفسير و برداشت علماي شيعه از دليل نمي حديث ما

ي حديث مزبور بنا به حديث ثقلين باشيم زيرا به اعتقاد ما ادعاي آنان درباره
  باشد. يلي كه به زودي ذكر خواهيم نمود نادرست ميدال

ي حديث ثقلين را نقل  اي از تفسير علماي شيعه درباره اينك چكيده
كنيم، سپس در حد فهم و معلومات شما به نقد و بررسي تفسير علماي  مي

ي  پردازيم و سرانجام ديدگاه اهل سنّت را درباره شيعه از حديث مورد بحث مي
   نيم.ك آن بيان مي

  حديث ثقليني  نقد ديدگاه علماي شيعه درباره

كه با مقداري تفاوت از قول پيامبر  مورد استناد علماي شيعه حديث ثقلينِ
انّی تارک فیکم الثقلین کتاب ِهللا و عرتتی ما ان «ـ ص ـ نقل شده چنين است: 

ان شما من دو چيز سنگين (گرانبها) در مي« يعني: »م بهام لن تضلّوا ابداً تمتسک
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ام) مادام كه به اين دو گذارم كتاب خدا (قرآن) و عترتم (خانوادهبه جاي مي
  »شويد.چنگ زنيد هرگز گمراه نمي

  گويند: علماي شيعه مي
 » ه هستندنمقصود از عترت پيامبر در اين حديث امامان دوازده گا«   
 » ك به آنها نشانگر مقارن نمودن  اهل بيت و قرآن كريم در لزوم تمس

  »آن است كه هيچ يك از اين دو به تنهايي كافي نيست.
 »  براي هدايت انسانها قرآن  به تنهايي كافي نيست بعد از پيامبر مردم

بايد تفسير صحيح از قرآن را از زبان عترت و اهل بيت او كه همان امامان 
  »تاد.اند بشنوند درغير اين صورت به گمراهي و ضاللت خواهند افدوازده گانه

اين تفسير علماي شيعه از حديث ثقلين چند ايراد اساسي دارد كه البته هر 
   ايرادها عبارتند از: يك به تنهايي مردود بودن ديدگاه آنان را اثبات مي كند.

دانيم محال است پيامبر امين ـ ص ـ به خالف آيات ـ هم چنان كه مي1
با آيات قرآن مغايرت داشته قرآن سخني فرموده باشد بنابراين چنان چه حديثي 

  اند. باشد يا سخن پيامبر ـ ص ـ نيست و يا آن را تغيير داده
عالوه بر اين اگر حديثي به عنوان سخن رسول اهللا ـ ص ـ مورد قبول 
دانشمندان اسالمي باشد و كساني تفسير و برداشتي از آن حديث داشته باشند 

برداشت به طور قطع و مسلّم كه با آيات قرآن در تعارض باشد آن تفسير و 
  مردود و باطل است. 

بنابراين اولين اشكال وارد بر تفسير علماي شيعه از حديث ثقلين اين است 
   :نمونه ت با آيات قرآن منافات دارد برايكه از چند جه

در صورتي ادعاي علماي شيعه صحيح خواهد  بود كه خداوند متعال  :الف
اش آموزش دهد و اشد قرآن را فقط به خانوادهبه پيامبر ـ ص ـ دستور داده ب
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اي در قرآن وجود دارد و نه رسالت و فقط آنان را تربيت كند اما نه چنين آيه
  اختصاص داشته است.  1اشنبوت مبارك حضرت به خانواده

در آيات متعددي از قرآن كريم آمده است كه حضرت محمد ـ ص ـ 
به عموم مردم ابالغ نمايد همچنين ن را مكلّف بود در حد امكان و توانش قرآ

موظف نمود چنان  خداي متعال آن حضرت را به تبيين آيات قرآن براي مردم،
َّاسِ «فرمايد: مي ي نحلاز سوره 44ي در آيهكه  ِلن نَ ل بَ ِتُ ِلَْيكَ الذْكرَ ل ا إ ْلنَ أَْنزَ  »وَ

مورد پسند هم چنين رسول خدا ـ ص ـ موظف بود كه مؤمنان را آن طور كه 
 خداست طبق دين الهي تربيت كند و قرآن و حكمت را به ايشان تعليم دهد

ةَ « ْكمَ اْلحِ ابَ وَ تَ مُ اْلكِ كُ لمُ ُعَ ي ْم وَ كيكُ ُزَ ي ا وَ ِنَ ْم آيَات لَْيكُ ُو عَ   ) 151(بقره/ »يَْتل
عاليبا و تكليفش را به نحو احسن و  وظيفهص ـ  اكرم ـبدون شك پيامبر
پيام الهي را به عموم مردم ابالغ  ،ام داد او در حد توانترين شكل ممكن انج

را تربيت ا مؤمن پاك و مخلص كرد و قرآن را براي آنان تبيين نمود و صده
  كرد و قرآن و حكمت را به ايشان آموزش داد. 

دهد كه اصحاب مهاجر و انصار  خداوند متعال در قرآن كريم گواهي مي 
مؤمنان   –ي پيامبر ـ ص ه و آموزش ديدهشد همان ياران و شاگردان تربيت

  :بهترين امت بودندهاي عالي دينداري و اسوه حقيقي، نمونه و
ئِكَ  «  ُولَ وا أ رُ صَ َ ْوا وَ َّذِينَ آوَ ال بِيلِ اهللاِ وَ ِي سَ وا  دُ َ ا جَ وا وَ رُ اجَ َ نُوا وَ َّذِينَ آمَ ال وَ

قا ْؤمِنُونَ حَ مُ اْلمُ   )74(انفال /  »....ُ

                                           
پيـامبر ـ ص ـ جـزو اهـل بيـت آن        و فرزنـدان  كنند كـه همسـران  لماي شيعه ادعا ميع - 1

آيند و مقصود از اهل بيت پيامبر تنها حضرات فاطمه و علي و حسن و حسين حضرت به شمار نمي
ي امامانشان هستند. به نظر ما مسلمانان اهل سنت اين باور به خـالف آيـات صـريح قـرآن     و بقيه

  اي مستقل نياز دارد.ي آن به رسالهاست و بحث درباره



  ي حديث ثقلين گفتاري درباره

 )5(

» ِ ل ذَ كَ ولُ وَ ونَ الرَّسُ يَكُ َّاسِ وَ َى الن اءَ عَ َدَ ونُوا شُ كُ ِتَ ا ل طً سَ ُمَّةً وَ اكُْم أ لْنَ عَ كَ جَ
ا ِيدً ْم شَ لَْيكُ   ) 143(بقره / »...عَ

رِ  « ْنكَ نِ اْلمُ َْونَ عَ ْن تَ وفِ وَ ْعرُ ونَ بِاْلمَ رُ ْمُ َّاسِ تَ ِلن ْت ل ُْخرِجَ ُمٍَّة أ ْرَ أ ْم خَ كُْنتُ
تُْؤمِنُونَ بِاهللاِ    )110ل عمران /(آ »وَ

  ي مهاجرين و انصار آمده است: درباره 100ي توبه آيه چنين در سورههم
اٍن  « ِْحسَ ْم بِ ُ و عُ َّبَ َّذِينَ ات ال ارِ وَ صَ ْ َ اْل ينَ وَ رِ َاجِ َوَّلُونَ مِنَ اْلمُ ابِقُونَ اْل السَّ وَ

َّاٍت  ن ُْم جَ دَّ لَ أَعَ ُ وَ ْن وا عَ ضُ رَ ُْم وَ ْن يَ اهللاُ عَ ِ َارُ رَ َْن َا اْل ْحتَ ْجرِی تَ    »...تَ
ي مهاجر و انصار را خداوند متعال به صراحت تمام صحابه مالحظه مي شود

اي براي مردم معرفي كرده است و اري و مقتداي پاك و شايستهدالگوي دين
فرمايد كساني كه به نيكي از آنان پيروي كنند خدا از آنان راضي خواهد شد مي

حضرت رسول ـ ص ـ به نحو بدون ترديد كند و ان آماده ميو بهشت را بر ايش
احسن اين آيات را تبيين فرموده است و به مردم آموخته است كه پيروي از 

و اصحاب مهاجر و ا نصار موجب هدايت و رسيدن به سعادت  پيامبرقرآن و 
خانواده ـ به خالف اين آيات صريح است در نتيجه محال است پيامبر ـ ص 

نحصراً به عنوان مرجع و مقتداي مسلمانان معرفي كرده باشد و اين اش را م
يعني تفسير علماي شيعه از حديث ثقلين آشكارا به خالف آيات قرآن است و 

  باشد. قطعاً نادرست مي

خداي متعال به مسلمانان مناطق مختلف فرمان داده كه به سوي : ب
احكام دين را  يد ورسول خدا ـ ص ـ كوچ كنند و در خدمت آن  حضرت عقا

در  بياموزند سپس به سوي قوم خود باز گردند و آنان را آموزش دهند. چنان كه
  فرمايد: ي توبه ميسوره 122ي آيه



  ي حديث ثقلين گفتاري درباره

 )6(

ا « ِذَ ُْم إ ْومَ وا قَ ِيُْنذِرُ ل ِي الدينِ وَ ُوا  َّ ق فَ تَ ِيَ ٌة ل ِفَ Òا ُْم طَ ْن ٍة مِ رَ مِْن كُل فِْرقَ فَ َ ا  لَْولَ فَ
ْي  ِلَ وا إ عُ جَ ونرَ رُ ُْم يَْحذَ َّ ل عَ اي، گروهي از پس چرا از هر دسته«يعني:  »ِْم لَ

كنند تا در دين تفقّه كنند و چون بسوي قوم خود بازگشتند ايشان كوچ نمي
   »ايشان را بيم دهند شايد بپرهيزند

وقتي خداي متعال آشكارا صالحيت و شايستگي آن مسلمانان را تأييد 
به خدمت پيامبر ـ ص ـ مشرف شوند و تفسير توانستند فرموده است كه مي

صحيح قرآن را بياموزند و همان تعاليم را به مردم خود انتقال دهند بنابراين 
ي پيامبر ـ ص ـ گويند مردم فقط بايد به خانوادهادعاي علماي شيعه كه مي

  مراجعه كنند و دين و احكام الهي را از آنان بياموزند نامستدل و مردود است.
سبحان در آيات متعددي به مسلمانان دستور داده است كه از  خداي ج: 

نساء مسلمانان را ي  سوره 59ي  قرآن و سنت پيروي كنند همچنين در آيه
صاحبان امر: در آن (از اولي االمر  –ص  –مكلف نموده است بعد از پيامبر

 است به ايشان دستور دادهاطاعت نمايند و نيز )مهاجر و انصاري  زمان صحابه
چه دچار اختالف نظر شدند آن را به قرآن و سنت ارجاع دهند بنابراين  چنان

بعد از  :توصيه نموده باشد به خالف قرآن -ص -محال است حضرت رسول 
   پيروي نماييد.ام  من تنها از خانواده

طبق آيات  -ص - راستي آيا هيچ انسان عاقلي باور مي كند كه پيامبر خدا 
د كه از قرآن و سنت پيروي كنن آموزش داده باشدلمانان به مسسال  23قرآن 

موجب رستگاري و بهره مندي از بهشت است همچنين چگونگي پيروي از 
داده باشد اما در آخر عمر شريفش  تعليمقرآن و سنت شريفش را به مسلمانان 

عبارتي را بيان كرده باشد به اين معني كه شما هيچكدام قرآن و سنت را نمي 
حضرت علي و نيز دو نوه اش حضرت حسن و (ام  و آن را فقط از خانوادهفهميد 
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آيا اين توهمات و  بياموزيد؟ )حضرت حسين كه كودكاني خردسال بودند
 - توهين به رسالت پيامبر خدا  – نعوذ باهللا –خرافات و برداشت ضد قرآني 

    سال زحمات طاقت فرساي آن محبوب نيست؟ 23و  -ص
با سنّت عملي حضرت رسول  مورد بحثعه از حديث ـ تفسير علماي شي2

خواني ندارد زيرا در كتب سيره آمده است در سال دهم بعثت ـ ص ـ نيز هم
دوازده نفر از مردم مدينه به مكه آمدند و اسالم آوردند سال بعد همان افراد با 

ان به خدمت پيامبرـ ص ـ آمدند و آن )جمعاً هفتاد نفر(اي از زنان و مردان عده
هم اسالم را پذيرفتند و با حضرت پيامبر ـ ص ـ بيعت كردند كه به بيعت عقبه 

صعب را به اش يعني حضرت مشهرت دارد. پيامبر يكي از ياران پاك و شايسته
  ي قرآن و سنّت همراه  آنان به مدينه فرستاد. م و مربعنوان معلّ
به  »قاره«و  »ضلع«ي ي جمعي از طايفههجر چنين در سال چهارمهم

خدمت پيامبر ـ ص ـ آمدند و به ظاهر اسالم آوردند و از حضرت درخواست 
كردند چند نفر از يارانش را به عنوان معلم و مفسر قرآن همراه آنان بفرستد 

تن از يارانش را همراه آنان  ششپيامبر ـ ص ـ درخواستشان را پذيرفت و 
به آنان بني هذيل ي  ر از قبيلهوقتي به چاه رجيع رسيدند دويست نففرستاد اما 

 ن جنايت و عملآدند به قتل رسي حمله كردند سرانجام آن اصحاب جليل القدر
  ي رجيع مشهور است. به حادثه ضد انساني

فرستادن افرادي غير از خانواده اش به ( -ص –حضرت رسول اين اقدام 
را شيعه  علمايبه وضوح ادعاي  )م و مفسر قرآن به ديگر نقاطعنوان معلّ
  كند. ابطال مي

حديث ثقلين با اقدامات و سخنان حضرت علي  تفسير علماي شيعه ازـ 3
از غير  افرادي ،خودش زيرا حضرت علي در زمان خالفت هم در تضاد است
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را به عنوان فرماندار و استاندار  به مناطق مختلف مي -ص–پيامبر  ي خانواده
را بعهده بگيرند و هم مبلّغ و معلّم  فرستاد تا هم مسئوليت مديريت آن جاها

  .دين اسالم باشند
اي حضرت علي ضمن نامهدر نهج البالغه آمده است كه  براي نمونه

و اردد الی هللا و رسوله ما یضلعک من  ...«نويسد: ل به مالك اشتر ميمفص
 لقوم احّب ارشادهم هللا تعالی الخطوب و یشتبه علیک من االمور فقد قال

ِي يَا أَ  « ْم  ْعتُ ازَ نَ ِْن تَ ْم فَ َْمرِ مِْنكُ ِي اْل ُو أ ولَ وَ وا الرَّسُ يعُ أَطِ وا اهللاَ وَ يعُ نُوا أَطِ َّذِينَ آمَ َا ال ُّ ي
ولِ  الرَّسُ َى اهللاِ وَ ِ وہُ إ دُّ رُ ْيٍء فَ کم کتابه و الرّد الی فالرّّد الیه الی هللا: االخذ مبح »َ

كارهايي را كه بر تو «يعني:  »...رقهخذ بسّنته الجامعه غیر املفالرسول: اال 
گردد به خدا و رسولش بازگردان، زيرا مي )مشتبه( ناكآيد و شبهسنگين مي

اي «خداي متعال براي گروهي كه دوست داشته راهنمايي شوند فرموده است: 
رسول و صاحبان امرتان اطاعت كنيد پس اگر كساني كه ايمان آورديد از خدا و 

مراد از بازگرداندن » ردانيد.رديد آن را به خدا و  رسول باز گدر چيزي اختالف ك
گرفتن  ،به رسولد از بازگرداندن گرفتن محكمات كتاب اوست و مقصو ،خدابه 

  »سازدبخشد و پراكنده نمي سنّت وي است كه وحدت مي
مالحظه مي شود حضرت علي مسئوليت اجراي احكام الهي و تعليم و 

. بدون ترديد مالك اشتر كه جزو اهل بيت نبود سپرد ت را بهتبليغ قرآن و سنّ
حديث ثقلين در تعارض ي  اقدام آن حضرت با مدعاي علماي شيعه درباره

   آشكار است.
ـ علماي شيعه مدعي هستند مردم بعد از پيامبر ـ ص ـ بايد به امامان 4

الزمه  شوندمراجعه كنند و تفسير صحيح قرآن را از آنان بگيرند و الّا گمراه مي
منطقي ادعاي مزبور اين است كه بعد از وفات پيامبر ـ ص ـ تا قيامت به تعداد 
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اي امامي معصوم براي  تفسير قرآن و هدايت مردم وجود داشته باشد هر جامعه
تعداد دوازده امام كامالً مغايرت دارد. به عبارت ديگر ،با باور آنان به و اين

ي منطقي اي نتيجهر جامعهاني و در هضرورت وجود امامانِ متعدد در هر زم
علماي شيعه است و چون در هيچ عصري چنين نبوده و نخواهد بود ادعاي 

  ماند. پس سخن آنان در حد يك ادعاي  بدون دليل و نامستدل باقي مي
تعداد  اعتقاد آنان به برداشت علماي شيعه از حديث ثقلين با ،خالصه

  باشد. دوازده امام در تعارض مي
گويند: مفسر حقيقي قرآن امامان دانيم علماي شيعه ميچنان كه ميـ هم5

معصوم هستند و اقدام براي دريافت تفسير صحيح قرآن از غير معصوم جز 
  اي ندارد. گمراهي ثمره

مردم به فقها و دانشمندان اسالمي براي آموختن  يبا اين وصف مراجعه
اساس امري واهي و بيان ن آندين و احكام الهي به سبب غير معصوم بود

  خواهد بود. 
گويند  به عبارت ديگر علماي شيعه از طرفي بر اساس حديث ثقلين مي

شود و از طرفي در زمان غيبت امام مراجعه به غير معصوم سبب گمراهي مي
مراجعه كنند و براي رسيدن به گويند به غير معصوم (فقها) زمان به مردم مي

فهمد واي آنان عمل كنند. هر خردمندي به وضوح ميهدايت و سعادت به فتا
. خالصه برداشت علماي شيعه از حديث ثقلين متضاد اند كه اين دو ادعا با هم

ي آنان به مردم (مراجعه به فقها در زمان غيبت امام دوازدهم) با توصيه
   .ناسازگار است

صحيح  مردم بايد بعد از پيامبر ـ ص ـ براي دريافت تفسير«ـ ادعاي 6
در صورتي » مانند قرآن با امامان ـ ع ـ مراجعه كنند و الّا از هدايت محروم مي

موجه و درست خواهد بود كه قرآن براي غير امامان قابل درك و فهم نباشد در 
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نتيجه ناچار شوند به آنان مراجعه نمايند. اما اين تفسير و برداشت از حديث 
اند شان نقل كردهز پيامبر ـ ص ـ و اماماناست و با سخناني كه ا نادرستثقلين 

بود آن را ند اگر موافق قرآن سخن ايشان را با قرآن بسنج«اند: كه فرموده
منافات دارد. چنان كه در » بدانند كه جعلي و ساختگي است بپذيرند و االّ

از قول پيامبر ـ ص ـ آمده  27ص  1تفسير مجمع البيان طبرسي شيعي ج 
عّنی حدیث فاعرضوه علی کتاب هللا فام واقفه فاقبلوه و ما اذا جائکم « است:

اگر حديثي از من برايتان  آمد آن را بر «يعني:  »خالفه فارضبوه عرض الحائط
قرآن عرضه كنيد پس آنچه موافق قرآن بود بپذيريد و آنچه مخالف آن بود بر 

  » ديوار بكوبيد.
علي آمده است:  از قول حضرت )8ص  1ج (شيعي  »یالعیاش«در تفسير 

و علی کّل صواب نوراً فام وافق کتاب هللا فخذوه به  ةً إّن علی کّل حق حقیق«
هر سخن حق و درستي روشنايي و «يعني: . »و ما خالف کتاب هللا فدعوه

نوري دارد پس هر چه را موافق قرآن بود بگيريد و هرچه با قرآن ناسازگار باشد 
  ».آن را رها كنيد

از قول حضرت جعفر صادق  )224ص  1ج (شيعي  »یرجال الکش«در 
هيچ «يعني:  »ةدیثاً اال ما وافق القرآن و السنال تقبلوا علینا ح«آمده است: 

  » حديثي را از ما نپذيريد مگر آن كه موافق قرآن و سنّت باشد
شيعه بايد قرآن براي غير امامان قابل فهم  امامانِ با توجه به اين سخنانِ

ه حضرت محمد ـ ص ـ و امامان بزرگوار شيعه به مردم باشد و الّا چگون
بنابراين تفسير علماي شيعه  ؟ايشان را با قرآن بسنجند اند سخنانسفارش كرده

و  –ص  –پيامبر هاي مسلّم و ترديد ناپذير ثقلين با اين سفارش از حديث
  اساس است.امامان ـ ع ـ منافات دارد در نتيجه مردود و بي
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ي شيعه از حديث ثقلين به معني ـ نعوذ باهللاِ ـ تناقض ـ برداشت علما7
روايت در باشد. توضيح اين كه گويي در سخن حضرت محمد ـ ص ـ مي

منسوب به پيامبر ـ ص ـ (بعد از من از قرآن و عترتم پيروي كنيد تا گمراه 
قرآن براي مردم (نشويد) هم به مردم سفارش شده كه از قرآن پيروي نمايند 

فرمود) بوده است و الّا پيامبر ـ ص ـ به پيروي از آن سفارش نميقابل فهم 
هم با پيروي از عترت (عدم فهم قرآن براي غير امامان همان چيزي كه 
علماي شيعي مدعي آن هستند) را اعالم نموده است. بديهي است كه دو 
سفارش مزبور با هم متناقض هستند و چون محال است سخن پيامبر ـ ص ـ 

باشد بنابراين علماي شيعه دو راه بيشتر ندارند يا عدم صحت انتساب متناقض 
اعالم نمايند   -به پيامبر ـ ص را  »کتاب هللا و عرتتی« با عبارتث ثقلين يحد

کتاب « عبارتو يا از تفسير و برداشتشان منصرف شوند و حديث ثقلين را با 
ص ـ هم به پيروي از تفسير نمايند و بپذيرند كه رسول خدا ـ  ،»تیهللا و سنّ 

اش سفارش فرموده است ه و اهتمام به خانوادهتش و هم به توجقرآن و سنّ
ام بياموزيد) و اين دو توانيد از خانوادهتم را ميبدين معني كه بخشي از سنّ(

قابل جمع هستند و سرانجام علماي شيعه همنوا با ساير مسلمانان جهان 
ـ يگانه راه هدايت و  د ـ صمحم بگويند پيروي از قرآن و سنّت حضرت

  2سعادت است.
ـ يكي از اشكاالت ديگر كه واهي و مردود بودن برداشت علماي شيعه را 8

كند اين است كه كاربرد عملي ندارد و ادعايشان به از حديث ثقلين اثبات مي
هنمايي اشخاصي دو راه مندي از راشود زيرا براي بهرهشعاري توخالي منجر مي

يا بايد آن افراد زنده باشند تا ديگران بتوانند از محضرشان درس  اردوجود د
                                           

 حاضر مراجعه شود.  ي آخر رساله به ضميمه - 2
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ي آن از راهنمايي و بياموزند يا بايد اثر و تأليفي داشته باشند تا مردم با مطالعه
  هدايتشان سود ببرند. 

چون امامان در قيد حيات نيستند و اثري مكتوب در تفسير قرآن و حال 
ران فقه اسالمي از آنان در دسترس نيست در نتيجه ادعاي پيروي از آن بزرگوا

و چون محال است پيامبر ـ ص ـ سخني فرموده ماند در حد يك شعار باقي مي
يعه باشد كه معني آن به شعاري غير عملي منجر شود لذا ادعاي علماي ش

  .مستدل استاساس و نابي حديث مورد بحثي  درباره
دعوت علماي شيعه به پيروي از كه روشن شدن اين مطلب بيشتر براي ( 

كه يكي از دوستان آن را براي بنده به گفتگوي زير  امامان عمالً ناكارآمد است
   )توجه فرماييد.نقل كرده است 

  گفتگوي مال قلندر و مال غضنفر 
ي وحدت همراه جمعي از روحانيون اهل به مناسبت هفتهچند سال قبل 

سنّت به تهران سپس به قم رفتيم عصر يك روز قرار بود با يكي از مراجع 
تقليد شيعيان ديدار داشته باشيم. حدود نيم ساعت مانده بود برويم آخوند 
ميانسالي به نام حاج آقا غضنفر به اتاق ما آمد و گفت: آقايان محترم كم كم 

خواهيم حركت كنيم. عالم شوخ طبعي كه وي نيز ميانسال و از اده شويد ميآم
ت: جناب آخوند داشتيم استراحت همراهان ما بود به حاج آقا غضنفر گف

شود سخنان اين آيت اهللا را ضبط كنيد تا در فرصتي به آن كرديم حاال نمي مي
كسي را دارم؟  گوش دهيم؟ آن آخوند شيعي پرسيد: بنده افتخار آشنايي با چه

ي حقير قلندر بر وزن غضنفر هستم و اين چنين دوست و همراه ما گفت: بنده
  گفتگوي كوتاهي ميانشان رد و بدل شد. 
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رويم و از بياناتش مستفيض ميقا ميآمال غضنفر: ان شاء اهللا به خدمت 
ي وحدت بيت و طهارت است و دربارهدتمندان واقعي اهل شويم. آقا از ارا

دانيد كند شما علماي اهل سنّت ميو پيروي از اهل بيت صحبت مي اسالمي
كه حديث ثقلين توسط محدثين شيعه و سنّي روايت شده است ما و شما هر دو 
اهل بيت را دوست داريم يكي از راههاي مهم رسيدن به وحدت پيروي از ائمه

عادت ي اطهار است پيروي از آن ستارگان تابان موجب هدايت و رسيدن به س
  است. 

دانيم كه مقصود شما از محبت ما و شما نسبت به مال قلندر: اوالً خوب مي
كه بزرگان ما به آن  »زدايي و شيعي گراييسني«اهل بيت يعني همان جريان 

امهات (ازواج نبي مكرّم اسالم ـ ص ـ  اند ثانياً، جناب آخوندر دادههشدا
ي ما همههستند و  -ص -مبر به طور قطع و مسلم اهل بيت پيا )منينالمؤ

ي گرانقدر پيامبر اسالم ـ ص ـ را مسلمانان اهل سنّت تمام اعضاي خانواده
دوست داريم و از جان و دل برايشان احترام قائل هستيم آنان از قرآن و سنّت 
پيغمبر اسالم ـ ص ـ پيروي كردند و به سعادت دنيا و آخرت رسيدند ما هم ـ 

ي ما را به پيرو قرآن و سنّت هستيم. خدا عاقبت همهإن شاء اهللا ـ مطيع و 
  خير گرداند. 

رسيدن به سعادت و عاقبت به  موجبمال غضنفر: پيروي از اهل بيت 
موجب محروميت از هدايت است و  ؛خيري و روي برتافتن از آن بزرگواران

  اي ندارد. اخروي نتيجهمعلوم است كه گمراهي جز عذاب 
جناب ؟ البته ي مي دانيجهنّمت محروم و از هداي را پس شما مامال قلندر: 

سفر خود دلتان را خوش نكنيد چون شما هم با ما به سوي جهنّم هم بيآخوند 
  خواهيد بود. 

  مال غضنفر (با خنده): چطور مگر؟ 
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خواهيد با ما وحدت ي وحدت است و شما ميهفتهمال قلندر: آخر هفته، 
  برقرار كنيد؟! 

شاء اهللا ـ همه از مكتب اهل بيت پيامبر ـ ص ـ پيروي  مال غضنفر: ـ إن
  رويم. كنيم و به بهشت مي مي

شما دست بردار نيستيد و به زور مي !مال قلندر: مثل اينكه جناب آخوند
هم اتاقي بنده اگر چه  خواهيد ما را به بهشت خودتان ببريد البته اين دوستانِ

علوم است از سخنان جنابعالي اند ولي از چهره و سيمايشان مسكوت كرده
خواهم مثل تو از  ناخشنودند اما بنده طالب راه نجات و آرزومند سعادتم و مي

  اهل بيت پيروي كنم البته به يك شرط
  مال غضنفر: چه شرطي؟ 

  به شرط اينكه بنده را نزد يكي از امامان ببري مال قلندر:
  (با تعجب): منظورت چيست؟  مال غضنفر
مقصودم بسيار روشن است با هم به خدمت يكي از امامان مال قلندر: 

  شويم تا ايشان راه رستگاري و نجات از جهنّم را به ما نشان دهد. مشرّف مي
ي امامان بقيه (ارواحنا و ارواح العاملین له الفدا)مال غضنفر: به جز امام زمان 

  در قيد حيات نيستند. 
رواح عالمين) را فداي امام زمان مال قلندر: جناب آخوند شما حق نداري (ا

  كنيد. 
  مال غضنفر: جناب ملّا بفرماييد چه اشكالي دارد؟ 
غير » ارواح عالمين«گويي مال قلندر: دو اشكال دارد اول اين كه وقتي مي

  شود و اين يعني تحميل عقيده و ديكتاتوري. شيعيان را شامل مي
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ها) است چگونه به دوم اين كه پيامبر ـ ص ـ يكي از عالمين (انسان
س حضرت ختمي مرتبت ـ ص ـ را فداي امام دهي روح مقدخودت اجازه مي

  ؟زمان كني
را براي » اللّهّم عّجل فرجه الرشیف«از اين به بعد دعاي  ،مال غضنفر: پس
  برم. آقا امام زمان بكار مي
 خوند كار را بدتر كردي زيرا اين عبارت ـ نعوذ باهللا ـمال قلندر: جناب آ

  اهانت به خداوند سبحان است. 
كه قرار است به ديدارش كنيد مثالً به  همين آيت اللهي شما جرأت نمي

عجله  يا= خدا اللهّم عّجل« گوييد:ولي به خدا مي» عجله كن«برويم  بگوييد 
  كنم كه از اين سخن كفرآميز دست برداريد. به شما توصيه مي» كن

واست عاجزانه از خداست نه توهين به دعا و درخ ،مال غضنفر: اين عبارت
  خدا.

كنم كه سخن شما كفرآميز مال قلندر: اما من به دليل قرآن اثبات مي
ذكر شده و آن در » = عجله كن عّجل«ي است. در قرآن  فقط يكبار كلمه

ا  «: است كه از قول كافران آمده است 16 ي ص آيهسوره نَ جْل لَ ا عَ َّنَ ب الُوا رَ قَ وَ
نَ  ابِ قِطَّ سَ ْبلَ يَْومِ اْلحِ و گفتند پروردگارا عجله كن پيش از روز حساب «يعني: »  ا قَ

  »ي ما را از عذاب برسان(در قيامت) بهره
اند كافران ملعون اين  عبارت را  از باب مسخره و جمهور مفسران فرموده

  گفتند.مي ،احترامي به خداتوهين و بي
  مطالعه كنم.  مال غضنفر: اينجانب بايد در اين مورد
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مال قلندر: به هر حال پس اكنون كه دسترسي به امامان ممكن نيست 
لطفاً زحمت بكشيد يكي از كتابهايي را كه توسط امامان در تفسير قرآن تأليف 

  ي آن راه هدايت و رستگاري را بيابيم. شده باشد به حقير بدهيد تا با مطالعه
اند اما  اطهار ـ ع ـ كتابهايي نوشتهي مال غضنفر: به اعتقاد ما شيعيان ائمه

  ها نزد آقا امام زمان است. در دسترس ما نيست آن كتاب
مال قلندر: پس جنابعالي قبول داريد كه نه دسترسي به خود امامان امكان 

  دارد و نه دسترسي به  كتابهايشان.
  طور است. مال غضنفر: بلي همين

ي حقير را فرماييد اين كه بندهمال قلندر: بناء علي هذا معلوم و مشخص ب
  كني منظورت از اين دعوت چيست؟ به پيروي از امامان دعوت مي

هاي  مال غضنفر: راه و روش و سخنان ائمه ـ عليهم السالم ـ در كتاب
  حديث ما شيعيان مكتوب است.

دانيم معتبرترين كتاب حديث شما شيعيان چنان كه ميملّا قلندر: هم
ي آن اختالف نظر دارند بعضي از علماي ماي شما دربارهاست و عل »الکافی«

ن استرآبادي، فيض كاشاني، حمد امينامدار شما مانند سيد بن طاووس، مال م
را صحيح و خالي از عيب  »الکافی«شيخ مفيد و خود جناب كليني تمام احاديث 

هللا دانند اما برخي از بزرگان شيعه مانند شهيد ثاني و فرزند وي و آيت امي
خويي و آيت اهللا بروجردي و دكتر محمد باقر بهبودي كتاب الكافي را خالي از 

اند اند و آن را مورد نقد و بررسي قرار دادهاحاديث جعلي و نادرست ندانسته
ما از امامان معصوم پيروي مي«گوييد:  ميكه  بنابراين ترديدي نيست شما

فقط  »مت و طهارت هستيمكنيم كه پيرو اهل بيت عصكنيم، ما افتخار مي
بينيم كه به پيروي از كتاب الكافي دعوت مي ولي در عمل ميدهيد،  شعار مي
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ي صحت تمام روايات آن اتفاق نظر كنيد كتابي كه خود علماي شيعه درباره
  ؟ سرگردان چه مي شودمردم اين ندارند پس تكليف 

   مال غضنفر: تكليف مردم اين است كه به علما مراجعه كنند.
  مال قلندر: اين كه شد پيروي از علما نه پيروي از امامان 

گويند آنان بر اساس سخنان مال غضنفر: علما كه از خودشان چيزي نمي
  كنند. معصومين حقايق دين را بيان مي

ي آن روايات اختالف نظر دارند پس گفتيم علما درباره مال قلندر: اوالً
  .پيروي كنيدآنان اختالف نظر بجاي پيروي از امامان بفرماييد از 

ت اصلي و صحيح و كدام روايت جعلي انند كدام روايدثانياً علما از كجا مي
  و ساختگي است؟ 

اند براي مال غضنفر: از طريق تطبيق با قرآن زيرا امامان ما فرموده
  تشخيص درست از نادرست سخنان ما را به قرآن عرضه كنيد.

ه قرآن مراجعه نكنند چه نيازي به امامان مال قلندر: چرا مردم خودشان ب
  هست؟ 

و اهل مال غضنفر: بر اساس حديث ثقلين براي فهم قرآن بايد به عترت 
بزرگواران تفسير صحيح قرآن را مي پيامبر ـ ص ـ مراجعه شود فقط آنبيت 
  دانند.

متناقض  د با عرض معذرت سخنان جنابعالي كامالًمال قلندر: جناب آخون
براي و گويي قرآن براي غير معصوم قابل فهم نيست از طرفي مي زيرا هستند

پرسيم چگونه برايمان معلوم شود كدام مي فهم آن بايد از امامان پيروي كنيم.
فرماييد بايد با قرآن تطبيق ساختگي است ميروايت سخن امام و كدام يك 

مد تا آن ا بفهرداده شود و اين يعني اين كه غير معصوم بايد بتواند قرآن 
تطبيق را انجام دهد. پس طبق سخنان شما قرآن هم براي غير معصوم قابل 
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فهم نيست (بايد از معصومين پيروي شود) هم براي غير معصوم قابل فهم 
دهند) و ي روايات به قرآن صحيح و سقيم را تشخيص مياست (علما با عرضه

  اين دو سخن با هم تناقص دارند. 
عدم  دليلپيروي از امامان به كه: دعوت شما به  كالم اين استي خالصه

گردد و  دسترسي به خود آن بزرگواران عمالً به پيروي از كتابهاي روايي بر مي
ي آن روايات اختالف نظر دارند دعوت به پيروي از چون علماي شما درباره

  شود. علما هم به پيروي از اختالف نظر آنان منتهي مي
يك و نيم گويي بياييد با همه شعار و تناقض برادر گرامي! بجاي اين

ن جهان همنوا شويد بياييد با هم يكصدا بگوييم پيروي از قرآن و ميليارد مسلما
سنت حضرت محمد تنها راه هدايت و رسيدن به سعادت و رستگاري است 

  والسالم.
به نظر بنده اين داليل و توضيحات كافي است تا  !دانشجويان ارجمند

د در نوشتهه شويمتوجس شما چه اشكاالتي اساسي وجود دارد. ي كوتاه مدر
ي حديث ثقلين نيز اشاره ت دربارهاكنون نوبت آن است كه به ديدگاه اهل سنّ

  كنيم. 
َى «چنان كه قبالً ذكر شد طبق آيات صريح قرآن از جمله: هم ا عَ مَ وَ

ن بِ اغُ اْلمُ لَ َّا اْلبَ ِل ولِ إ ا«و  »الرَّسُ ْلنَ أَْنزَ نَ  وَ بَ ِتُ ِلَْيكَ الذْكرَ ل عِ «/نحل) 44( »إ ُطِ ْن ي مَ وَ
ا يمً ظِ ا عَ ْوزً ازَ فَ ْد فَ قَ ُ فَ ولَ سُ رَ ْم  «و  » اهللاَ وَ لَْيكُ ُو عَ ْم يَْتل ولًا مِْنكُ سُ ْم رَ ا فِيكُ لْنَ ا أَْرسَ مَ كَ

ةَ  ْكمَ اْلحِ ابَ وَ تَ مُ اْلكِ كُ لمُ ُعَ ي ْم وَ كيكُ ُزَ ي ا وَ ِنَ ف بود در حد لّد مكحضرت محم» آيَات
توان و امكان پيام الهي را به مردم برساند و قرآن را براي آنان تبيين كند و 

ت فرا خواند و ياران و شاگردانش را تربيت ايشان را به پيروي از قرآن و سنّ
ت را به آنان آموزش دهد. آن حضرت وظايفش را به نحو كند و قرآن و سنّ
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ي دعوت سه سال رسالت مباركش وظيفهاحسن انجام داد. او در طول بيست و 
مردم به اطاعت از قرآن و سنّت را به نيكوترين وجه ادا نمود پس بسيار بديهي 

است كه در اواخر عمر شريفش فرموده باشد اي مردم قرآن و معقول و منطقي 
گذارم چنان كه از قول پيامبر نقل شده كه و سنّت را برايتان به يادگار مي

  فرموده است: 
امام مالك فصل (النهي عن القول بالقدوم) از قول حضرت  »املوطأ«ر د

ترکُت فیکم امریِن لن تضلّوا ما متّسکتم بهام «آمده است:  –ص  –رسول 
  .»نبیّهِ  ةو سن کتاب هللاِ 

فاعقلوا ایها الناس قولی فانّی قد بلّغت و قد ترکُت فیکم ما إن اعتصتم «
ص  4(سيره النبويه ابن هشام ج  »هنبی ةکتاب هللا و سن ناً بِه فلن تضلّوا ابداً امراً بیّ 

   يعني: )151ص  3و تاريخ طبري ج  251
دين خدا را تمام و كامل (اي مردم سخنم را درك كنيد بدرستي كه من «
ت و سنّ )قرآن(و در ميان شما چيزي روشن: كتاب خدا ام  رسانيده )به شما

پيروي كنيد هرگز گمراه نخواهيد  اگر از آن دوام  پيامبرش را به جا گذاشته
    .»شد

كه با آيات قرآن و » تیکتاب هللا و سنّ «در نتيجه حديث ثقلين با عبارت 
خواني دارد بيست و سه سال زحمات حضرت رسول كامالً سازگار است و هم

حديث مزبور با عبارت ي  دربارهمورد قبول ما مسلمانان اهل سنت است و اما 
 ي كه حضرت ـ ص ـ سفارش فرموده باشدبه اين معن »یکتاب هللا و عرتت«

واضح است كه چنان بياموزيد  )امهات المؤمنين(ام بخشي از سنّتم را از خانواده
 محترمپاك و ي  زيرا خانواده  سفارشي با حديث فوق الذكر قابل جمع هستند.

كه در محضر انور المؤمنين حضرت عايشه ام  خصوصاً -ص –حضرت رسول 
در كتب تاريخ و  به كتاب و سنت بوده اند وعالم ضرت تلمذ كرده اند آن ح
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موزش مسائل ديني بسيار به مسلمانان براي آكه آمده است مكرّر حديث 
   .شدند ف ميمشرّمادران معنوي خود  خدمت

      ضميمه
  )مهمرتین سفارش امئة الهدی(

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
امامان شـيعه (فرزنـدان حضـرت حسـين)     ت به اعتقاد ما مسلمانان اهل سنّ
 –ن و سنّت پيـامبر  آاند كه با جديت و عالقه قر انسانهاي مؤمن و صالحي بوده

انـد و   انـد و بـدان عمـل نمـوده     را تبليـغ كـرده   –م ي اهللا عليه و آله و سـلّ صلّ
ي آنان براي پيروان راستينشان اين بـوده اسـت كـه از     مهمترين پيام و توصيه

تبعيـت كننـد. در اينجـا بـه ذكـر چنـد روايـت         –ص  –پيغمبر قرآن و سنّت 
از زبان آن بزرگـواران   –ص  –ي پيروي از قرآن و سنّت حضرت رسول  درباره
  پردازيم. مي

روايـت   –ع  –) از حضـرت كـاظم   170ص  3(ج » بحار جديـد «در   -1
  شده كه فرموده است:

مـن بعـده و  اتاهم رسول هللا مبا یستغنون به فی عهده و ما یکتفـون بـه«
بـراي مـردم آورد آنچـه را     –ص  –رسول خدا «يعني: » کتاَب هللا و سنة نبّیـه

نياز گردند در زمان خودش و آنچه بدان اكتفا كنند پس از زمان خـود و   بدان بي
  » -ص  –آن عبارت است از كتاب خدا و سنّت پيامبرش 

) آمده اسـت كـه سـماعه از حضـرت     80ص  1(ج » اصول كافي«در  -2
صـلی هللا  –شیء فی کتاب هللا و سـنة نبّیـه  ّل أکُ«پرسيد:  –ع  –كاظم  موسي

  » أو تقولون فیه؟ قال بل کل شیء فی کتاب هللا و سنة نبّیه –علیه و آله 
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موجود اسـت   –ص  –آيا همه چيز در كتاب خدا و سنّت پيغمبرش «يعني: 
ر كتـاب  يا شما هم در آن گفتاري داريد؟ حضرت در پاسخ فرمود: همـه چيـز د  

  ».باشد خدا و پيغمبرش مي
ع  –) از قول حضرت جعفر صـادق  69ص  1(ج » در اصول كافي«   -3

کّل شیء مردوٌد الـی الکتـاب و السـنة و کـل حـدیث ال یوافـق «آمده است:  –
هر چيزي (هر سخني و نظري) بايد به كتـاب و  «يعني:  » کتاب هللا فهو زخرف

 ».فق قرآن نباشد جعلي و دروغ استسنّت ارجاع داده شود و هر حديثي كه موا
روايت  –ع  –) از حضرت جعفر صادق 224(ص » رجال الكشي«در   -4

يعنـي: هـيچ   » التقبلوا علینا االّ ما وافق القرآَن و السـنة«شده كه فرموده است: 
شود) نپذيريد مگر آن كه با قرآن و سنّت پيغمبـرش   سخني را (كه از ما نقل مي

 »موافق باشد. –ص  –
 –ع  –) از قول حضرت جعفر صـادق  224(ص » رجال الكشي« در   -5
و سـنة  یٰ لالتقبلوا علینا ما خـالف قـوُل ربنـا تعـا«خوانيم كه فرموده است:  مي

آنچه را كه با سخن پروردگار بزرگ و سـنّت پيغمبرمـان مخـالف    «يعني: » نبینا
 »باشد (و به ما نسبت داده شود) نپذيريد.

 –ع  –) از حضـرت جعفـر صـادق    69ص  1(ج » اصول كافي« در   -6
اذا ورد علیکم حدیث فوجـدتم لـه شـاهداً مـن «روايت شده كه فرموده است: 

و اال فالذی جاءکم بـه  –صلی هللا علیه و آله  –کتاب هللا أو من قول رسول هللا 
چون سخني (از ما) به شما رسيد و شاهدي از قرآن يا سخنان «يعني: » أولی به
كسي كه چنان سخني  ي آن يافتيد آن را بپذيريد و االّبر درست –ص  –پيامبر 

 »اش سازيد! را برايتان آورد بدان سزاوارتر است (سخنش را به خودش داده روانه
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) از احمـد بـن حسـن مثنـي     192(ص » عيون اخبار الرضا«در كتاب   -7
ي اختالف روايت از حضـرت رضـا    گزارش شده كه وي در حضور جمعي درباره

 آن حضرت در پاسخ فرمود:  سؤال كرد –ع  –
ما ورد علیکم من خربین مختلفین فأعرضوهام علی کتاب هللا فام کان فی «

کتـاب هللا موجـوداً حـالالً أو فـاتبعوا مــا وافـق الکتـاب و مل یکـن فـی الکتــاب 
چـون دو خبـر   «يعنـي:  »  –صـلی هللا علیـه و آلـه  –فاعرضوه علی سنن النبی 

دو را بر قرآن عرضه كنيد و حـديثي را كـه بـا    مختلف (از ما) به شما رسيد آن 
حالل و حرام قرآن سازگار بود پيروي نماييد و اگر در كتاب خـدا چيـزي در آن   

  »عرضه داريد. –ص  –مورد نباشد آن خبر را به سنت پيامبر خدا 
اند تنها  شود امامان بزرگوار برخالف غاليان شيعه هيچگاه نگفته مالحظه مي
 –يم و تنها مـا را مفسـر قـرآن بدانيـد و راه و روش پيـامبر      فهم ما قرآن را مي

 -ص –را تنها از ما بياموزيد بلكه هم خودشان از قـرآن و سـنّت پيـامبر     -ص
اند كـه از قـرآن و سـنّت     اند و هم به پيروان صادقشان دستور داده پيروي كرده

طبـق   پيروي نمايند. بنابراين سخن ما مسلمانان اهل سنّت كه –ص  –پيامبر 
گوييم سعادت و رستگاري انسانها در پيروي مخلصانه از قرآن و  قرآن كريم مي

ً (سنّت است  ً عظيمـا ي  با توصـيه  )71(احزاب/ )من يطع اهللا و رسول فقد فاز فوزا
  مؤكد امامان يكي است. 

  والسالم علی من اتبع الحق و الهدی
  ربیعی) -الحقیر املذنب: م القرآن و السنة خادم(

  


