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نگاهی به
الوشیعة فی نقد عقاید
الشیعة و ردیههای آن
احمد رنجبری حیدرباغی
کارشناس ارشد کالم شیعه

آنچــه در پــی میآید گزارشــی اســت از نقدهای عالمــان ،متفکران و مرزداران اندیشــه
شــیعی  -اســامی درباره آثار موســی جاراهلل و پاســخی به تذکار و تذکر فقیهان ارجمند
پس از نشر مقاله پیشین
نویســنده مقالــه ا کنون سالهاســت کــه در حوزه کالم شــیعی (مهدویــت) و نیز تاریخ
ادبیات شــیعی و اســامی در قفقاز و اورآسیا به پژوهش و بررسی مشغول است .مؤلف
در پی اولین آشنایی با موسی جاراهلل به تکاپو افتاده و برای شناساندن بهتر و بیشتر
وی که در میان عالمان شیعی با دو اثر مسائل جاراهلل و الشیعه فی نقد عقاید الشیعه
معروف گشــته به ترجمه مقالهای با محوریت زندگی ،اندیشــه و آثار جاراهلل روی آورد
که در شماره پیشین آیینه پژوهش به چاپ رسید که چگونگی آن و مسائل مرتبط با
آن مقاله را در سرمقاله همین شماره آوردهام.
نگارنــده بعــد از اطــاع از ایــن که حتی در دو کنگره برگزار شــده با عنــوان «خوانش آثار
موســی جاراهلل بیگیف» در کشــور روســیه با شــرکت نهادهای دینی  -تبلیغی ایران به
معرفــی آثــار جــاراهلل و ّردیههای آن پرداخته نشــده ،چکیده مقاله حاضــر را برای ارائه
در ســومین دور ایــن همایــش بــه دبیرخانــه کنگره ارســال میکند که بــه پژوهش وی
توجهی نمیشود.
ایــن مقالــه را اینجا میآوریم با آنچه در ســرمقاله آمده برای نشــانگری دربارۀ چگونگی
مواضع و تطور اندیشه ها
آینه پژوهش



اشاره
یک) حدود دو سال پیش اولین بار با نام الوشیعة و نام موسی جاراهّلل با پسوند «روسی» در یکی از کتابهای
درسی مرتبط با شبههشناسی آشنا شدم .پسوند «روسی» برایم بسیار غریب مینمود؛ زیرا تاکنون کتابهای
زیادی در ّرد شــیعه نوشــته شــده و این مایه تعجب نبود ،ولی روســیبودن مؤلف برایم تعجبآور بود .هر چه
ً
بیشــتر گشــتم کمتــر مطالــب دندانگیری پیــدا کردم .در اثنای جســتجو با مقالهای نســبتا خــوب و جامع در
دایرةالمعارف اسالم ترکیه 1مواجه شدم که آن را به فارسی ترجمه کرده و به عنوان تحقیق کالسی به استاد آن
 .1مدخل «جاراهلل» در جلد  ،31ص  ،216 - 214دائرةالمعارف اسالم ترکیه ( )İslâm Ansiklopedisiبه چاپ رسیده است.
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چکیده:
ردیه های دانشمندان شیعه بر دو
کتاب مسائل جارهللا و الوشیعه
موسی جارلله بر دو دسته تقسیم می
شود .دسته ای مربوط به یک مورد از
موارد مطرح شده در دو کتاب مذکور
است .دسته ای دیگر از ردیه ها عهده
دار پاسخ به بیش از یک موضوع
یا بیشتر موضوعات مطرح شده
در مسائل جارلله و الوشیعه است.
نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد
گزارشی از محتوای برخی از این ردیه
ها را ارائه نماید .وی در راستای این
هدف ،نخست برخی از آگاهی های
بدست آمده درباره موسی جارلله
و نیز توجه او به شیعه و باورهای
آنان تا قبل از نگارش نقد بر شیعه
مرور می کند .در ادامه ،به معرفی
مسائل جارلله و الوشیعه پرداخته
و چاپ های مختلف الوشیعه را
برمی شمارد .در انتها ،ردیه های
دانشمندان شیعه بر مسائل جارهللا و
الوشیعه را معرفی می کند.
کلیدواژه:
کتاب الوشیعه فی نقد عقاید
الشیعه ،ردیه ،رد شیعه ،عقاید
شیعه ،موسی جارهللا ،نقد شیعه،
مسائل جارهللا ،ردیه های شیعه.
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درس ارائه کردم .در همان روزها در پی بررسی درباره این شخصیت از طریق چندین سایت اینترنتی ایرانی
متوجه شــدم که در روســیه و در شــهر ســنت پترزبورگ ،دو دوره بزرگداشــت برای موســی جاراهّلل تحت عنوان
«خوانش میراث موسی جاراهّلل بیگییف» برگزار شده ،میهمانانی نیز از ایران در این بزرگداشت حضور یافته و
به ایراد سخن پرداختهاند .راقم سطور نیز تصمیم داشتم با نگارش مقالهای تحت عنوان «نگاهی به الوشیعة
و ردیههای آن» در همایش ســوم که قرار بود در  29 - 27آوریل  2016برگزار شــود شــرکت کنم .بخشی از مقاله
را نوشــتم و بر اســاس روش مرســوم همایشها ،چکیده مقاله (به زبان روسی) را به ایمیل همایش ارسال کردم
ً
که تا امروز هیچ جوابی به آن داده نشده است .طبیعتا عوامل برگزارکننده با توجه به عنوان مقاله فکر کردهاند
که مضمون مقاله در رد موســی جاراهّلل خواهد بود و ارائه چنین مقالهای در آن محفل که بزرگداشــت موســی
ً
جاراهّلل است خوب که نیست ،قطعا مضر و مخل است.
بعدها به نظرم آمد که پس از انتشار ترجمه فارسی مدخل جاراهّلل دایرةالمعارف اسالم ترکیه ،مناسب است
مقالــه ابترمانــده را (بــا وجود عدم دسترســی به منابع کافی به دلیل مســافرت) به ســرانجام برســانم و برخی از
اطالعات بهدستآمده در این ماهها را به جامعه علمی ارائه کنم «تا که قبول افتد و که در نظر آید».

در این مجال دیگر به شرح
ّ
جارالله
زندگی و افکار
نمیپردازم .خوانندگان
محترم برای آگاهی از کلیت
سوانح عمری و اندیشههای
ّ
جارالله به مقاله
موسی
ّ
جارالله؛ دانشمند
«موسی
و متفکّر مسلمان تاتار»
چاپشده در دو ماهنامه
آینه پژوهش (شماره ،159
تابستان  ،1395صفحه -12
 )17مراجعه کنند.

دو) در ایــن مجــال دیگر به شــرح زندگی و افکار جاراهّلل نمیپردازم .خواننــدگان محترم برای آ گاهی از کلیت
ّ
ســوانح عمــری و اندیشــههای موســی جــاراهّلل بــه مقالــه «موســی جــاراهّلل؛ دانشــمند و متفکــر مســلمان تاتــار»
چاپشده در دو ماهنامه آینه پژوهش (شماره  ،159تابستان  ،1395صفحه  )17-12مراجعه کنند.
سه) در ادامه برخی از آ گاهیهای بهدستآمده درباره موسی جاراهّلل و نیز توجه او به شیعه و باورهای آنان تا
قبل از نگارش نقد بر شیعه را مرور میکنیم .دانسته نیست که آیا موسی جاراهّلل قبل از سفر هفتماهه یا یک
ســال و اندی 2به عراق و ایران ،از نزدیک با شــیعیان جاهای دیگر مثل داغســتان و افغانستان و هند ارتباطی
داشــته یا نه؟ بنابراین اولین آشــنایی جاراهّلل با جامعه ،اندیشــمندان ،اندیشههای فقهی و کالمی و نیز منابع
شیعی نیازمند بررسی و مراجعه به آثار جاراهّلل است.

3

جاراهّلل در کتابچه تاريخ القرآن و المصاحف( ،چاپشــده به ســال  1323ق 1905 /م) دربارهٔ عدم تحریف
ّ
قرآن از دیدگاه شــیعه چنین نوشــته اســت« :و علماء االمامية رحمهم اهّلل تعالى أجل من يقولوا قد وقع نقص
في القرآن بمكر ابي بكر او امر عثمان .والشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه والسيد المرتضى
علم الهدى ذو المجد ابو القاسم علي بن الحسين الموسوي ،والقاضي نور اهّلل في مصائب النواصب واالمام
الطبرسي في مجمع البيان هؤالء أعلم علماء االمامية وأعالم أمتنا االسالمية قد قالوا بإمتناع وقوع التغيير في
ّ
القــرآن وقالــوا ان العلــم بتفاصيل القرآن وأبعاضه كالعلم بكله وجملته فمن رام في اســقاط بعض آيات نزلت
ً
فليسع اوال في رفع كل القرآن و كتم أخبار انتشرت ،وما نقل من بعض علماء الشيعة من سقوط بعض آيات
ً
نزلــت فــا ارى ان ذلــك كان رأيا لهم يرونه انما ذلك من جملة بقايا أخبار كانت تنشــر من عند الذين يحبون
أن تشيع الفاحشة والفتنة في المسلمين».

4

در زمان چاپ تاريخ القرآن و المصاحف ،جاراهّلل  32سال داشته و در زمان چاپ الوشیعة 63 ،سالگی خود
را ســپری میکرده .ببینید در این نقلقول علمای امامیه را با چه عباراتی ســتوده اســت« :هؤالء اعلم علماء
االمامية و اعالم امتنا االســامية» .او حتی باور به تحریف قرآن توســط برخی علمای شــیعه را توجیه میکند:
ً
«و ما نقل من بعض علماء الشيعة من سقوط بعض آيات نزلت فال أرى أن ذلك كان رأيا لهم يرونه انما ذلك
« .2جلت فی بالد الشیعة طوال و عرضا سبعة اشهر و زیادة( »...الوشیعة ،ص  )24و «اما سیاحتی فی البالد العراقیة و االیرانیة فقد دامت سنة و زیادة
ً
ً
و کانت صعبة و أفادتنی دروسا جدیدا» (الوشیعة ،ص .)23
 .3عاملی که پژوهش درباره جاراهلل را کمی مشکل کرده ،یکی این است که حجم قابل توجهی از آثار جاراهلل به ترکی است .دلیل دیگر در دسترسنبودن
آثار اوست ،حتی آن دسته از آثاری که به عربی است.
 .4تاريخ القرآن و المصاحف ،ص .30
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من جملة بقايا أخبار كانت تنشر من عند الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والفتنة في المسلمين».
موسی جاراهّلل پیشتر در رسالهای پیشنهاد کرده که مذهب شیعه را در کنار مذاهب اربعه به عنوان پنجمین
مذهب به رســمیت بشناســند .جاراهّلل از این رســاله نامی نبرده و به سال نگارش یا انتشار آن نیز اشاره نکرده
اســت .وی در الوشــیعة آورده چنین نوشــته اســت« :و قد ألفت فی ســابق األزمنة رســالة اقترحت فیها علی
ً
ً
ً
العالم االســام أن یعترف بمذهب الشــیعة اإلمامیة مذهبا رســمیا خامســا بین المذاهب المعروفة فی عالم
اإلسالم».

5

همچنین وی درباره کتابخانه خود و نحوه آشــنایی اصول اعتقادی و مســائل فقهی شــیعی با نوشــته اســت:
«کنت أعرف أصول الشــیعة اإلمامیة من الکتب الکالمیة و کانت مکتبتی الغنیة تحتوی علی کثیر معتمد
من کتب الشیعة اإلمامیة الفقهیة .قد درستها و استفدت منها استحسنت الکثیر من مسائلها و أحکامها».

6

وی نام برخی از آثاری را که مطالعه کرده آورده است« :اصول و فروع الکافی ،التهذیب ،من الیحضره الفقیه،
الوافی ،مرآة العقول ،مجلداتی از بحار االنوار ،غایة المرام فی تعیین االمام و »...

7

نیــز دربــارهٔ روش مطالعــه و برداشــت از متــون شــیعی اینگونــه نوشــته اســت« :طالعتهــا باهتمــام علــی قــدر
اســتطاعتی برغبــة کاملــة الســتفادة و نیة صادقــة خالصة فی اإلفادة علی حســب عادتــی و طبیعتی .و منذ

ضعفــت فصــارت تختاننــی فــی حفظهــا حافظتــی و کانــت ال تطاوعنــی فــی التذکیــر ذاکرتــی ،جعلــت فی
ّ
ّ
ّ
اإلحتیــاط و اإلحتیــال أقیــد کل کلمة و کل مســألة أستحســنها و کل مســألة أســتغربها أو أنکرهــا فی دفاتری
باسم الکتاب و رقم صحفاته لتسهیل المراجعة».

8

غیر از کتب قدیم شیعی چند اثر زیر را نیز مطالعه و بررسی کرده است :اصل الشیعة و أصولها (تألیف عالمه
محمد حســین کاشــف الغطاء) 9،الدین و االســام (از همو) 10،کشــف الغطاء (تألیف شــیخ جعفر کاشــف
الغطاء متوفای۱۲۲۷ق).

11

نویســنده الوشــیعة دیدارهایی هم با برخی از مراجع و بزرگان شــیعه داشته است .از آن جمله دیدار با محمد
حســین کاشــف الغطاء در قدس و نجف (دو بار :یکبار در منزل کاشــف الغطاء که در همان جلســه عالمه
کتاب اصل الشیعة و أصولها به او می دهد و بار دیگر که جاراهّلل در نماز به وی اقتدا کرده است).

12

بیــن موســی جــاراهّلل و عالمــه سیدمحســن امین هــم دو دیدار صــورت گرفته اســت .یک بــار در کوفه (1352

ّ
جارالله و عالمه
بین موسی
سیدمحسن امین هم دو
دیدار صورت گرفته است .یک
بار در کوفه ( 1352ق) و یک
بار در تهران (1353ق در سه
ّ
جارالله
روز) .در دیدار کوفه،
در مورد تقیه و متعه از عالمه
امین ،علت مشروعبودن آن
در نزد شیعیان را جویا شده
که در همان مجلس پاسخ
گرفته است.

ق) و یــک بــار در تهــران (1353ق در ســه روز) 13.در دیــدار کوفه ،جــاراهّلل در مورد تقیه و متعــه از عالمه امین،
علت مشــروعبودن آن در نزد شــیعیان را جویا شــده که در همان مجلس پاســخ گرفته اســت .عالمه امین در
مقدمه نقض الوشیعة در مورد همین دیدار مینویسد :اگر وی از این جوابها قانع نشده بود ،چرا ناتمامبودن
اســتدالل را همانجــا آشــکار نکــرد و بــدان اعتراض نکرد تــا به صورت محکمتــر و با دیگر دالیل این مســائل
برایش روشن گردد.

14
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 .11الوشیعة ،ص .31
 .12الوشیعة ،ص .34
 .13نقض الوشیعة أو الشیعة بین الحقایق و االوهام ،ص  10و .11
 .14نقض الوشیعة أو الشیعة بین الحقایق و االوهام ،ص  10و .11
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نگاهی به الوشیعة فی نقد عقاید الشیعة و ردیههای آن

نقدوبرریسکتاب

جاراهّلل در تهران در مجالس وعظ و عزاداری شــرکت کرده و بنا بر نوشــته

ً
تــا جایــی کــه خديجة عبــاس حلمــى او را حمایت کــرده؟ 19اینهــا صرفا

خــودش چیزهایــی را کــه در این مجالس دیده برنتافتــه و کراهت خود از

گمانهزنیهایی است و تقویت آنها نیازمند دالیل و اسناد قویتر.

این امور را به همراه چهار نکته در ورقی نوشته و در تاریخ 1934/08/26
میــادی بــه عالمــه امیــن داده اســت و از آن تاریــخ به بعد دیگــر عالمه را
ندیده اســت .این چهار نکته از این قرار اســت .آن چهار نکته در کتاب
بازتاب یافته و پاسخ دریافته است.
جاراهّلل مینویســد« :در یکی از مجالس خطیبی مســائلی را بیان کرده که
نشان میداد این ورقه دست به دست گشته است».

15

20

معرفی مسائل جاراهّلل و الوشیعة
یک) مسائل جاراهّلل
جــاراهّلل آثــار حدیثــی و کالمــی را مطالعه کــرده و برخی از مســائل برای او
ناخوشــایند جلــوه کــرده و بــه هیــچ روی نمیتوانــد وجــود آن مطالــب در
کتــب شــیعه را قبول کند .حتــی باالتر از آن گفته که اینها را امت اســام
ً
هم نمیپذیرد و ائمه نیز به وجودشان راضی نیست و اصال به مصلحت

چهــار) نگاهــی اجمالی به زندگی جاراهّلل گویای آن اســت که وی بســیار

اســام نبوده و با بیشــتر مصالح امت اســامی در تضاد است .جاراهّلل در

سفر کرده است .او پس از چاپ کتاب الوشیعة در مصر تا زمان مرگش در

ســفر دوم خود بر اســاس مطالعات قبلی و مشــاهدات خود در ســفر به دو

مصر به سفرهای زیادی رفته است .برای نمونه «او از مصر به هندوستان
و از آنجــا بــه ژاپــن رفــت و تا پایــان ســال 1938م در توکیو زندگــی کرد .با

شــیعی ایــران و عــراق و برخی از شــهرهای این دو کشــور ،جزوهای
کشــور
ِ

بــا عنــوان مســائل جــاراهّلل در نجف به قلــم م ـیآورد .وی در آغاز مســائل

آغاز دومین جنگ جهانی از ژاپن به هندوســتان رفت و در آنجا به اتهام

بیســتگانه چنین نوشــته اســت« :و فی النهایة تبینت أن کتب الشــیعة
هــذه قــد أجمعت علی أمور التتحملها ّ
األمة و اتفقت علی أشــیاء کثیرة

و اســتناد به طرفداری از ژاپنیها توســط انگلیسها بازداشت شد» 16.در
سال  1993میالدی) زبان عربی را از وی فراگرفت .بهمن ذکیپور در مورد

الترتضیهــا ّ
األئمــة و ال تقتضیها مصلحة اإلســام و تناقض أ کثر مصالح
ّ
األمــة» 21.بعــد از ذکــر ایــن مطلــب ،شــروع بــه شــمارش امــور بیس ـتگانه

فراگیــری زبــان عربی ایزوتســو در نزد جاراهّلل در مقاله «به ســوی فرافلســفه

میکند .این مســائل بیستگانه را با توجه به تکرار یبودنشان میتوان در

شــرقی؛ یــادی از فیلســوف و اسالمشــناس فقیــد توشــیهیکو ایزوتســو»

امور زیر خالصه کرد:

چنین نوشته است« :ایزوتسو در دوران دانشگاه مطالعه زبانهای یونانی

مسئله  :3 - 1تکفیر صحابه و صراحت و شدت تکفیر خلیفه اول و دوم

قدیم و التین و از میان زبانهای شــرقی در ســن  ۲۰سالگی ابتدا آموختن

در کتب شیعه.

صــرف و نحــو عربــی را نزد خــود آغاز کرد و بــه مطالعه متــون ادبی بهویژه

مسئله  :4وقوع تحریف قرآن کریم در کتب شیعه.

همین ســفر بود که توشیهیکو ایزوتســو (اسالمشناس ژاپنی درگذشته به

ادبیات عرب قبل از اســام پرداخت .ســپس ،پس از آشــنایی با عالمی
تاتاری به نام «موسی جاراهّلل» در مسجد توکیو ،به مدت دو سال نزد او به
قرائت متون و دیوان شعرای عرب پرداخت».

17

پنج) زرکلی در األعالم در شــرح زندگی و آثار جاراهّلل چنین نوشــته است:
«و اضطربت عقيدته في أعوامه األخيرة .و مرض في مصر ،فدخل «ملجأ
العجــزة» بالقاهــرة ،و توفي به» 18.به راســتی معنای عبــارت «و اضطربت
عقيدته في أعوامه األخيرة» چیســت؟ ایــن «اضطراب در عقیده» را باید
چگونــه تفســیر کرد؟ مــی دانیم که جــاراهّلل بعد از چاپ الوشــیعة بیش از
یک دهه در مصر زندگی کرد .آیا جاراهّلل در این مدت تغییر عقیده داده و
به جرگه ســلفیها و وهابیها گرویده .در این صورت علت منزو یشدن

مســئله  :5اعتقاد شــیعه منبی بر طاغوتبودن حکومتها و دولتهای
اسالمی ،قاضیان و علمای آنها.
مســئله  :6اعتقاد شــیعه مبنی بر کافربودن و اهل ناربودن همه فرقههای
اسالمی غیرخودشان.
مســئله  :7شــیعه معتقــد اســت جهــاد غیرمشــروع و حرام اســت (مانند
خــوردن گوشــت خوک و مــردار) مگر در کنار امام مفترض الطاعة باشــد.
بنابراین آنها معتقدند جهاد مسلمان نامشروع است.
مســئله  :8امامــان شــیعه اقــوال ائمــه اهــل ســنت را بیاعتبار دانســته و
دستور دادهاند بر خالف گفته آنان عمل شود.

و بهســربردن در «ملجــأ العجــزه» چگونه توجیه میشــود .چرا ســلفیها او
رها کردند .آیا ممکن است که جاراهّلل شیعه شده یا تمایل به اندیشههای
شیعی پیدا کرده و به همین دلیل مورد بیاعتنایی و بیمهری واقع شده
 .15الوشیعة ،ص .27 - 26
 .16ر.ک بــه« :موســی جــاراهلل؛ دانشــمند و متفکــر مســلمان تاتار ،آینــه پژوهش ،شــماره  ،159ص 12
 .17 .17سایت مرکز مطالعات ژاپن ،تاریخ مراجعه :1395/6/1
http://japanstudies.ir/post/2094/

 .18االعالم ،ج  ،7ص .321
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 .19در مذا کــرات کــرد علــی ،ج  ،4ص  1233چنیــن آمــده اســت« :أفاده أجله فی مصــر فی ملجأ أم
المحســنین و فــی رعایــة األمیرة خدیجــه عباس حلیم .فاشــتد نعیه علی المســلمین» .در جریدة
االهــرام ( 26اکتبــر 1949م) نیــز در اینبــاره چنین آمده اســت« :توفى أمس العالمة موســى جاراهلل،
المولــود فــى راســتوف دون بروســيا عــن  71عاما فى ملجــأ العجزة ألم المحســنين بمصــر القديمة،
حيــث كان فــى رعايــة النبيلة خديجــة عباس حلمــى .وصلى عليه فــى المســجد الزينبى ،ودفن
بمقابــر األســرة الخديويــة بالعفيفى .ومما يذكر أن الفقيد كان من كبار علماء مســلمى الشــمال فى
روسيا ،وقد نزح من وطنه فرارا من وجه البالشفة».
 .20این احتمال را کریم الکمولی در مقدمه ردیه مســائل جاراهلل تألف آیت اهلل شــیخ هادی کاشــف
الغطا آورده است.
 .21الوشیعة ،ص .109
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مســئله  :9در کتب تفســیر شــیعه تأویل و تنزیل ســورهها و آیاتی در مدح
امامان شیعه و پیروان آنها مشاهده میشود و بر عکس سورهها و آیاتی در
کفر ابوبکر و عمر و پیروان آنها وجود دارد.

نگاهی به الوشیعة فی نقد عقاید الشیعة و ردیههای آن

الشــیعة و الکتــاب عندی محفــوظ  ...راجعت مجتهدی الشــیعة بهذه
ً
المســائل التی نقلتها من أمهات الشیعة عرضا علی سبیل االستیضاح؛
عمال بأمر اهّلل فی کتابه «فسئلوا أهل الذکر ان کنتم ال تعلمون» ثم انتظرت
ً
ســنة و زیــادة و لم اســمع جوابا اال من کبیــر مجتهدی الشــیعة بالبصرة.

مسئله  :10بحث تقیه در کتب شیعه.
مســئله  :11طــاق عایشــه بــه دســت امــام علــی (ع) ،جار یکــردن حد بر
عایشه توسط امام مهدی (ع) و خارجکردن ابوبکر و عمر از قبر و . ...

فقــد قــام بوظیفتــه و تفضــل علی بــکل أجوبته فــی کتاب تز یــد صفحاته
علــی تســعین بکلمــات فــی الطعــن فــی العصــر األول أشــد و أجــرح مــن
کلمات کتب الشیعة».

23

مســئله  :12عــدم اعتقــاد فقهای شــیعه بــه در «عول در فرائض» (مســائل
مربوط به صورتهای خاص در تقسیم ارث).

دو) الوشیعة فی نقد عقائد الشیعة
الوشــیعة از نظم مرســوم در کتابها برخوردار نیست .تکرار و حشوهایی

مسئله  :13نکاح متعه.
مســئله  :14ارثبــردن امــام علــی (ع) از پیامبــر اکــرم (ص) و حدیــث

دارد .همچنیــن متن مســائل جاراهّلل را در دل خورد جــای داده .جاراهّلل در
الوشــیعة بســته به تناســب بحث ،موارد فوق را بســط و تفصیل میدهد.

«عرض» در کتب شیعه.

بــه دیگر ســخن الوشــیعة بس ـطیافته این موضوعات بیس ـتگانه اســت.

مسئله  :15وحدت امت اسالمی و لزوم ترک لعن و تکفیر صدر اول.

موضوعــات دیگــری هم وجود دارد کــه از ابتدا تا انتها به ترتیب و اختصار

مسئله  :16جزای پیروی از امام عادل و امام جائر در کتب شیعه.

بدانها اشــاره میشود :شــرح سفر به بالد اسالمی( 24بهویژه عراق و ایران)
و بیان مشــاهدات (قمهزنی در نجف ،شــبیه و تعزیهگردانی و ،)...دو امر

مسئله  :17نسیء و تقویم اهل البیت در کتب شیعه.

ناگوار در اســام (قتل عثمان و امام حســین (ع)) ،نظریه عصمت ائمه یا

مسئله  :18شمار حج پیامبر ( 20حج) در کتب شیعه.

عصمــت امت ،ذکر ســیره و روش حکومت خلفای راشــدین بهتفصیل و

مســئله  :19اعتقــاد شــیعه بــه وقوع حج ســال نهــم در ذیالقعــده در دور

بــه ترتیب ،آیا حکومتهای اســامی ،حکومت دینــی بودند؟ (درج متن

نسیء.

کامل مسائل بیستگانه در کتاب) ،طعن کتب شیعه بر همسران پیامبر،

مســئله  :20عــدم اهتمــام شــیعه به خوانــدن اصولی و حفظ قــرآن کریم و

عمل به وجاده در شیعه ،اعتقاد شیعیان به اختیارات بسیار وسیع برای

وجود احایث حا کی از مصحفی خاص در دستان امام مهدی (ع) و. ...

***

او توانســت بــه کمک «جمعية الرابطــة العلمية» نســخههای متعددی از
این جزوه کمحجم را به دست علمای شیعه در برخی از شهرهای عراق
ً
مانند نجف ،کاظمین و ...برســاند .احیانا این مســائل توسط اشخاص
دیگری هم که بدان دســت یافته بودند ،در برخی از شــهرها و حتی دیگر
کشورها به دست علمای شیعه رسیده بود .در این میان جاراهّلل نسخهای
از ایــن مســائل را بــا خــط خــود نوشــته و بــه آیتاهّلل سیدحســن صــدر در
کاظمین ارســال میکند .تاریخ انتشــار و ارسال این جزوه چهارشنبه 23
ذیقعده سال  1353برابر با  27فوریه سال 1935م است.
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کتمان در شیعه ،اعتقاد شیعه به تفویض امور به امامان ،احادیث خلقت
نوریــه ،علــم غیب ،احادیــث مربوط به جفر و مصحــف و جامعه و طومار
نشــمردن والیت و کاف رشــمردن
وصیــت ،معراجرفتن امامان ،اســاس دی 
تــارک والیــت ،یهودیخوانــدن باور بــه بداء ،بحــث مفصل در بــاره نکاح
فهم
متعــه ،انتقــاد از وضعیت نابســامان زنــان در ایران ،ذکــر مصادیقی از ِ
بــد برخــی از آیات قرآن از ســوی اهل ادب و علم و نقد آنــان مثل ابن حزم
ِ
اندلسی ،اشاره به تغییرات و آبادانی در ایران و لزوم اصالح مسائل مربوط
به دین ،عول در مسئله ارث ،مطالبی با عنوان «مسائل علمیة فیها فوائد
لطلبة» ،تعصیب در مســئله ارث ،ســیره ابوبکر در زمان خالفت به ســان
ســیره امــام مهدی (ع) اســت! شــیعه در کتــب خود بدترین دشــمن خود

جــاراهّلل در الوشــیعة از انتظــار خود برای پاســخ علمای شــیعه و بازخورد
آن اینگونــه ســخن میگویــد :فقــط یکی از بزرگان شــیعه در بصره پاســخ
مــرا در  70صفحــه داده کــه آن هــم حاوی طعن عصر اول اســام اســت:
«هذه رســالتی فــی مراجعاتی .و قــد تفضل ّ
علی کبیــر مجتهدی البصرة
فی جوابها بکتاب فی تسعین صفحة؛ یؤیدنی فی کل ما نقلته من کتب
 .22هــذه هی رســالة الرســالة التــی کثرت نســخها فی کراریــس بســماعدة الرابطة العلمیــة بالنجف
االشــرف و ّوزعتهــا الرابطــة العلمیــة األســاتذة النجف و منها بقلمی قدمتها للســید الصدر ،شــیخ
مجتهدی الکاظمیة ببغداد ،و اهلل ولی التوفیق» .ر.ک به :الوشیعة ،ص .107
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امامــان ،غنیمــت و خمــس ،قضیــه فــدک و حدیــث «ال نــورث» ،تقیــه و
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را اهــل ســنت و جماعــت معرفــی میکنــد ،ذکر برخــی از مســائل فقهی و
اجتماعی شــیعی (مانند احکام طالق و مواریث) که اعجاب و تحسین
جــاراهّلل را در پی داشــته ،تحســین تبین ّ
خاصی از والیــت که در احادیث
ِ
ِ
شیعه آمده و تجلیل از روایاتی که شیعیان راستین را انسانیهای با ورع و
متقی و به دور از عداوت معرفی کرده است.
 .23الوشیعة ،ص .127
 .24جــاراهلل در مقدمــه الوشــیعة (ص  )26 - 22از ســفرهای خــود به کشــورهای اســامی (دو نوبت
قبــل از  1930و بعــد از آن) بــا عنــوان «أهــم مــا رأیته» ،گزارشــی از وضعیت حوزه هــای علوم دینی و
آبادانی و  ...در هند ،افغانستان ،ترکیه ،ترکستان شرقی و غربی و  ...در چند صفحه ارائه میدهد.
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جــاراهّلل در الوشــیعة بــه هنــگام بررســی بیشــتر موضوعــات ،کنایــه و

الفکيکي (وکیل و حاکم نجف) یکی از این آثار است .سیدحسن صدر

تعریضهایی به جامعه شیعی ،علما و حتی برخی از ائمه زده است که

در کاظمین نیز با نگارش رسالهای در موضوع نسیء گامی در نقد تک

این با ادعای اصالحگری و دعوت به اتحاد بین فرق اسالمی در تعارض

موضوعی ادعاهای موســی جاراهّلل برداشــت .کتابها و مقاالت دیگری
ً
هم وجود دارد که در آنها به نام جاراهّلل و اثرش اشاره شده و معموال نقدی

است.

27

گذرا صورت پذیرفته ،بهویژه در کتابها و مقاالت مرتبط با نکاح متعه

چاپ ،تهذیب و  ...الوشیعة
کتــاب الوشــیعة تاکنون از ســوی ناشــران مختلف مورد تحقیــق ،مقدمه

و تحریف قرآن.

و تهذیــب قرار گرفته اســت .در ادامه مشــخصات ایــن چاپها ارائه می

دســتهای دیگر از ردیهها عهدهدار پاســخ به بیش از یک موضوع یا بیشتر

شود:

حشــده در مســائل جاراهّلل یا الوشیعة است .برخی از این
موضوعات مطر 

 .1الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ،مکتبة الخانجی ،قاهره ،مصر1355 ،

ردیههــا در دســترس بــود و راقــم ســطور توانســت از محتوای آنها گزارشــی
ً
تهیــه کنــد .بــرای برخی از نویســندگان ردیههای زیر که احیانا از شــهرت

ق 312 ،ص.

25

کمتری برخوردار بودند ،شرح حال کوتاهی آورده شده است.

.2الوشــيعة فــي نقــد عقائــد الشــيعة ،الطبعة الثالثة :با كســتان ،الناشــر:
سهيل أ كاديمي الهور 1403ق 1983 /م 314 ،ص.
 .3الوشــيعة في نقد عقائد الشــيعة ،دراســة وتحقيق أ .د .محمد عمارة،

 .1نقض الوشیعة أو الشیعة بین الحقایق و االوهام
عالمه سيدمحسن امين عاملى ( ۱۲۸۴ق ۱۳۷۱ -ق)

مؤسسة األزهر ،مصر 2014 ،م 368 ،ص.

پیشتــر بــه دیــدار و گفتگوی موســی جاراهّلل بــا عالمه سيدمحســن امين

 .4الوشــيعة في نقد عقائد الشــيعة ،الطبعة االولی :القاهره ،دار البصائر،
2009م ،وزیری 332 ،ص.

اشــاره شــد .مصنف در مقدمه چنين آورده است« :همه روزه نوشتجات
و كتابهايــى بــه دســت من مىرســد كه بــوى ايجاد تفرقه ،روش ـنكردن
آتــش عــداوت و تازهكردن كينهها و زخمهاى كهنــه را دارد ،در حالى كه

 .5الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ،تحقيق و تعليق و تقديم :جماعة من

مؤلفــان ايــن مكتوبات به روش اهل علم برخورد نكــرده و آداب مناظره را

كبار العلماء ،مكتبة االزهرية للتراث ،قاهره[ ،بیتا] ،وزیری 287 ،ص.

رعايت نمىكنند ،گاهى شتم و سب مخالفينشان را مىكنند ،در حالى

 .6الوشــيعة فــي نقد عقائد الشــيعة ،مقدمه :الشــیخ محمــد احمد عرفة
(عضو جماعة کبار العلماء) ،مطبعة الكيالني 327 ،ص.

كــه كتــاب و ســنت از چنيــن مســائلى نهى كــرده اســت .اينان بــه دلیل
عاجــز بودنشــان از دليــل محكــم و متين از هيــچ دروغى در يــغ نمىكنند
 . ...نام يكى از اين كتب الوشيعه فى نقد عقائد الشيعه ،تأليف موسى

 .7تهذيــب الوشــيعة فــي نقد عقائد الشــيعة ،هذبه وقدم لــه وعلق عليه

جاراهّلل ابن فاطمه است  . ...در اين كتاب بحث علمى ديده نمىشود،

وعــرض أجوبــة مراجع الشــيعة على مســائله :ناصر بن عبــداهّلل الغفاری،

مگــر ادعاهاى بدون دليل و متناقض و ســب و شــتم ،عبــارات بيهوده و

الطبعــة االولی[:مصــر] ،مكتبة اإلمام البخاري للنشــر والتوزيع 2013 ،م،

مزخرف كه مخالف اجماع مسلمين ،ضروريات دين است و حال آنكه

وزیری 192،ص.

مؤلفش در انگيزه تأليفش مىگويد :هدف من تأليف قلوب امة شــيعه و
اهل سنت است».

ردیههای مسائل جاراهّلل و الوشیعة
ردیههای دانشــمندان شیعه بر عناوین فوق به دو دسته تقسیم میشود.
دســتهای مربــوط بــه یک مــورد از مــوارد مطرحشــده در مســائل جــاراهّلل یا
الوشــیعة اســت :المتعة و اثرها في االصالح االجتماعي 26نوشــته توفيق
 .25این اولین چاپی است که زمان حیات جاراهلل صورت گرفته است.
 .26در کتــاب كذبــوا علــى الشــيعة (در بخــش متعة النســاء أفضــل القربات عند الشــيعة) ،ص 65
چنیــن آمده اســت« :ولألســتاذ عبد الهادي مســعود األبيــاري وکيــل وزارة الثقافة واإلرشــاد القومي
بالقاهــرة مقــال عنوانــه (زواج المتعــة فــي اإلســام) صــدر بــه کتــاب المتعــة وأثرهــا فــي االصالح
االجتماعي لألستاذ توفيق الفکيکي المطبوع في القاهرة في المطبعة العربية عبر فيه عن رأيه في
المتعة اإلســامية التي تقول بها الشــيعة اإلمامية والتي شوه صورتها وحقيقتها وأخرجها عن واقعها
المفسد إبراهيم الجبهان الکاذب األثيم الذي اعتبرها زنا ،نقتطف منه ما يلي ...:أما المتعة عند
الشيعة فهي تدفع جرائم عديدة تهدد المجتمع کله بالدمار ،وقد أوردنا إحصاء يکشف عن بعض
هذه الجرائم ،فيها المتزوج وفيها المتزوجة ،وفيها الجيران والقريب الذي يدخل مستظال بقرابته،
والصديق المستظل بصداقته ،والذي يغري المرأة والذي تغريه المرأة».
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عالمــه اميــن بعــد از ذكــر شــبهه بــه صــورت كوتــاه و مختصــر ،جــواب را
ً
مطابــق نيــاز و اهميت ســؤال (گاهــى به اختصــار و گاهى مفصــا) بيان
ً
مىكنــد .ابتــدا معمــوال جواب نقضى مىدهند ،ســپس شــروع به جواب
ّ
حلى مىكنند و گاهى هم بالعكس .روش استدالل كتاب حاضر بيشتر
بهــاى داد هشــده مســتدل بــه
جنبــه اســكات خصــم دارد ،اگرچــه جوا 
براهين محكم و متقن عقلى و نقلى است .از آنجا که در الوشیعه بیشتر
مباحث تکراری زیاد است ،عالمه امین همه موضوعات مرتبط به هم را
 .27ر.ک بــه« :فهرســت نســخههای خطــی کتابخانــه سیدحســن صــدر» ،ص  ،313علــی علیــزاده
آقکند ،کتاب شــیعه ،شــماره  ،5ســال  .1391سیدحســن صدر به در این رســاله هیچ اشارهای به
ردیهنویسی بر مطالب جاراهلل ندارد ،ولی با توجه به اینکه نسخه از مسائل جاراهلل برای وی فرستاده
شده به احتمال زیاد این رساله کوتاه تحت تأثیر این جزوه ارسالی از طرف جاراهلل بوده است.
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در یک جا گرد آورده و پاســخ میدهد .مصنف تا آنجا كه ممكن اســت

کتب آموزش علوم دینی بود و از مشوقان «جمعیة منتدی النشر» به شمار

جواب را از مســتندات و منابع خود اهل ســنت مىدهد ،به طور مثال در

مــی آمــد .وی در  12جمادى الثانيــة 1373ق در نجف وفات یافت و در

ادله جواز جمع نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشــاء به صحيح مســلم

قبرســتان وادی الســام در کنار پدر و مادر خویش به خاک ســپرده شــد.

و بخارى استناد كرده و روايات مذكور را با سلسله سندشان ذكر مىكند.

از آثار اوســت :شــرح کفایة االصول ،حاشــیة تصدیقات شرح الشمسیة،

ايشان مستشكل را به اين نكته متنبه مىكنند كه مسئله اجماعى است

رســالة فی الوقف ،رسالة فی البداء ،رســالة فی الرهن ،االطوار ،تعلیقات
31
علی جواهر الکالم و . ...

عالمــه در اكثر شــبهات در ابتــدا خواننده را ملتفت ايــن مطلب میكند
ً
كه اساســا اشــكال بىمورد اســت و شــبهه بر اثر كماطالعى يا بىاطالعى

مؤلــف در آغــاز کتــاب را نفحــة طفيف نور مــن اهّلل في إخماد نار موســى
جاراهّلل نام نهاده و در زمان بهچاپرســاندن اســم آن را به کشف االشتباه
تغییر داده اســت .این اثر دوبار در ایران به زبان عربی چاپ شــده اســت
32
کــه در یکــی از چاپهــا تقریظــی از آقابــزرگ طهرانــی نیــز وجــود دارد.
بــا توجــه به اینکــه آق ابــزرگ در موضوع تحریف قــرآن در ایــن مدخل برای
ً
موضوع این کتاب برجسته کرده ،احتماال همه کتاب یا بیشتر حجم آن
در رد تحریف قرآن باشد.

و خود مستشكل هم به آن معتقدند و طبق آن عمل مىكنند.

28

مستشــكل ايجاد شــده و توهمى بيش نيســت .گاهى هــم فرض مىكند
كــه چنيــن مســئله و شــبههاى باشــد ،لكــن در جــواب مىفرماينــد :اگــر
مستشــكل ادعــا مىكنــد ايــن اشــكال بــر شــيعه وارد اســت ،چــرا خــود و
ً
همسلکانش مرتكب اين افعال و اقوال مىشود؛ مثال در زيارت اهل قبور
مىنویســد :خود شــما قبر امــام ابى حنيفه ،شــيخ عبدالقــادر گيالنى در
بغداد ،قبور اولياء و صلحاء را زيارت مىكنيد و من اين مســئله را بعينه
در مصر مشاهده كردهام.
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چاپها
 .1کشــف االشــتباه؛ با مقدمــه آقابزرگ تهرانــی؛  1949م  1370 /ق215 ،

مصنف در البالى اســتدالل گاه از حالت تدافعى خارج شــده ،شروع به
ايراد و اشكال بر مستشكلين مىكند.

30

ص.

33

 .2کشــف االشــتباه (في رد موســي جاراهّلل)؛ دهلی :مطبعه برقی پريس،

چاپ

بــا مقدمــه سیدمحســن نــواب صاحــب لکهنــوی نجفــی ،بــا مؤخــره

نقــض الوشــیعة أو الشــیعة بیــن الحقایــق و االوهام؛ عالمه سيدمحســن

ســیدمحمدمجتبی صاحــب قبلــه بــن سیدمحمدحســين صاحــب
نوگانــوی بــا تقر يــظ شــيخ محمد بــن طاهر ســماوی ،به ّ
خط ســیدنفيس

وزیری۱۴۰۳ ،ق 416 ،ص.

حسن نقوی امروهی۱۳۵۶ ،ق ،وزيری کوچک( 2+540 ،ستون نخست)

اميــن عاملــى؛ بیروت ،موسســة االعلمــی للمطبوعات ،الطبعــة الرابعة،

[ش  ]1896/1متن عربی.
 .3ترجمه کشــف االشــتباه (اردو)؛ مترجم :سیدمحمدمجتبی صاحب

.2كشف اإلشتباه في الرد على موسى جاراهّلل
شيخ عبد الحسين رشتی نجفی (1373 - 1292ق)

قبلــه بــن سیدمحمدحســين صاحــب نوگانــوی؛ دهلــی :مطبعــه برقــی

شــیخ حســین رشــتی نجفی در کربال به دنیا آمد و بعد از اقامت در کربال
و نجــف ،در چهــار ســالگی به رشــت رفــت و در آنجــا دروس مقدماتی و
برخــی از کتــب فقهــی را نزد پــدر آموخت .ســپس به تهران رفتــه و دروس

پريــس ،با مقدمه سیدمحســن نواب صاحب لکهنــوی نجفی ،با مؤخره
مترجــم ،بــه خـ ّـط ســیدنفيس حســن نقــوی امروهــی۱۳۵۶ ،ق ،وز يــری
کوچک( 2+540 ،ستون دوم)[ ،ش.]1896/2

فقه و اصول را نزد شــیخ محمد حســین آشتیانی فراگرفت و به همان جا

حاشــية کشف االشــتباه (اردو)؛ محشــی :ســیدمحمدمجتبی صاحب

کالم و فلسفه را از استادان فن آموخت .به سال  1323ق به نجف رفت

قبلــه بــن سیدمحمدحســين صاحــب نوگانــوی ،دهلــی :مطبعــه برقــی
پريــس ،بــا مقدمه سیدمحســن نواب صاحــب لکهنوی نجفــی ،به ّ
خط

طباطبایی یزدی و آخوند خراسانی آموخت.

ســیدنفيس حســن نقوی امروهی۱۳۵۶ ،ق ،وزيری کوچک( 2+540 ،در

و تحصیــات خــود را در ســطوح عالی فقــه و اصول در نــزد محمد کاظم
وی شــخصی بســیار محترم و اخالقی و در عین حال شــخصی علمی،

هامش)[ ،ش .]1896/3

34

دقیق و عمیق الفکر بود .در نجف شاگردان بسیاری داشت و به تدریس
فقــه و اصــول و فلســفه و  ...میپرداخت .همچیــن وی طرفدار تحول در
 .28نقض الوشیعة أو الشیعة بین الحقایق و االوهام ،ص .19
 .29نقض الوشیعة أو الشیعة بین الحقایق و االوهام ،ص .21
 .30نقض الوشیعة أو الشیعة بین الحقایق و االوهام ،ص .29
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 .31فهرسالتراث ،ج ،2ص 412 :و طبقات اعالم الشیعة ،ج  ،15ص .1067 - 1064
 .32الذريعة ،ج ،24ص .253
 .33الذريعة ،ج ،24ص .253
 .34ر.ک بــه :فهرســت کتابهــای چــاپ ســنگی کتابخانه میــر جال لالدین محــدث ارموی ،ج ،1
ص  .604نسخهای از این سه اثر که در یک جلد به چاپ رسیده در کتابخانه محدث (وابسته به
کتابخانه تاریخ ایران و اسالم قم) موجود است.
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نگاهی به الوشیعة فی نقد عقاید الشیعة و ردیههای آن

 .3أجوبة مسائل جاراهّلل
عالمه عبدالحسين شرفالدين ( 1290ق  1377 -ق)

نقدوبرریسکتاب
(بــا مقدمــه محمدمهــدى آصفى)؛ انتشــارات جهــان آرا ،تهــران[ ،بىتا]
(تاريخ مقدمه  ،)1352/10/25جیبی 322 ،ص.

عبدالحســين شــرفالدين در ایــن مقدمــه ایــن اثــر مینویســد« :ایــن
مســائل از طرف هیئت رابطه علمی ادبی نجف به دســت من رســید .با
ایــن حــال مــن از جــای دیگــر نیز به این ســؤاالت پی بــرده بــودم» .وی در

 .2جــواب اشــكاالت موســى جــاراهّلل؛ ترجمــه :علــى روحانــى نجفــى
اصفهانى؛ چاپخانه محمدى ،اصفهان1372 ،ق 157 ،ص.

مقدمــه چنین مینویســد« :كنت ارى ان االقتصار علــى هذا المقدار في
جواب مســائل موسى جاراهّلل اولى من االستقصاء في ردها ،واالمعان في
مناقشــته عليها ،فــان هذا اقرب إلى الســام ،وابقى للوئــام ولكنني رأيته
يلح في تفصيل الجواب ،حتى طرق في ذلك كل باب 35فلم يبق بد من
اجابته ،وال سيما بعد ان كلفني بها من ال تسعني مخالفتهم من االجالء
وافاضل العلماء».

 .4الرد علی مسائل موسی جاراهّلل
آیتاهّلل شیخ هادی کاشف الغطا (۱۳۶۱ -۱۲۹۰ق)
شــیخ هــادی به ســال 1290ق در نجف به دنیــا آمد .او از خانــدان بزرگ و
معروفی علمی کاشف الغطاء بود .پس از طی مقدمات علوم ،فقه و اصول
را نزد شــیخ الشریعة اصفهانی ،سیدکاظم یزدی ،شیخ محمد طه نجف

همچنیــن عبدالحســين شــرفالدين در پایــان ردیــهاش بــرای خودش و

و آخونــد خراســانی فراگرفــت .در شــعر و ادب شــهره بــود و از بنیانگذاران

موســی جــاراهّلل چنیــن مینویســد« :تمت (والحمــد هّلل) هذه الرســالة في

یشــد .همچنین وی فقیــه ،مورخ و
نهضــت ادبی ســدۀ ۱۴ق شــناخته م 

مدينــة صــور مــن جبــل عامــل ســلخ ربيــع االول ســنة  1354بيــد مؤلفها

محقق برجســتهای به شــمار می آمد .وی به سال 1361ق درگذشت و در

االقل االحقر عبد الحســين  ...عامله اهّلل بالفضل و الحســنى و ختم له و

مقبره خانوادگی در کنار پدر و برادر خود به خاک سپرده شد.

لموســى جــاراهّلل ولجميع المؤمنين والمؤمنات بما هــو احمد في العقبى
واهّلل المســؤول ان يجمع كلمتنا على الهدى انه الســميع لمن دعا تبارك
اهّلل ربنا وتعالى».
با توجه به اینکه این ردیه در ربیع االول  1354قمری نگاشته شده است،
قبل از چاپ الوشــیعة بوده اســت .چندان که از نام أجوبة مسائل جاراهّلل
پیداســت ،ایــن اثر در جواب مســائل جاراهّلل اســت .عالمه شــرفالدین
اثری به نام النجعة في المتعة هم دارد که پاســخ ســؤاالت موسی جاراهّلل
درباره متعه را به ارجاع می دهد.
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از شــیخ هــادی آل کاشــف الغطــاء آثــاری بــر جــای مانــده اســت کــه

برخــی از آنهــا بدیــن قــرار اســت :المقبولیة الحســنیة ،المســتدرک علی
نهجالبالغــه ،مــدارک نهجالبالغــه ،ضمیمۀ مســتدرک ،اوجــز االنباء فی
ّ
سیدالشــهداء ،ضمیمۀ المقبولیه الحسنیه ،هدی المتقین ،شرح
مقتل
ّ
بــر شــرائع االســام ،البرهــان المبیــن فی مــن یجــب اتباعه مــن النبیین،
حاشــیه بــر کتاب طهارت شــیخ انصــاری ،قاموس المحرمــات ،قاموس
الواجبات ،رساله فی ّ
الروحانیات و . ...
کاشف الغطاء این ردیه را در سال انتشار مسائل جاراهّلل و با فاصله اندک

چاپ

و در کمال عجله نگاشته است .مؤلف در جواب مسئله ( 17با موضوع

 .1أجوبــة مســائل جــاراهّلل؛ العالمــة الســيد عبدالحســين شــرفالدين

نســیء) نوشــته کــه مجــال مراجعه بــه برخــی از منابع را نداشــته اســت.

الموسوی؛ الطبعة الثانية :مطبعة العرفان ،صيدا1373 ،ق1953 /م.

(ص  )59 - 58گفتنی است این ردیه به صورت مختصر سامان یافته.

 .2أجوبة مســائل جاراهّلل؛ تحقیق :عبدالزهراء الیاســری؛ تهران :المجمع

مؤلف در مقدمه گفته است« :وقد طلب مني بعض طلبة العلم من أهل
النجــف األشــرف ْأن أ ُكت َب ما يسـ ُ
ـنح لي من الجواب عنها على ســبيل

العالمی الهل البیت(ع) ،وزیری 130 ،ص۱۴۱۶ ،ق.

اإليجاز واهّلل الموفق»( .ص )22

 .3أجوبــة مســائل جــاراهّلل؛ (ضمن موســوعة اإلمام الســید عبدالحســین
شرفالدین ،ج )4؛ مرکز العلوم والثقافة االسالمیة (قسم إحیاء و التراث
اإلسالمی) ،الطبعة االولی :بیروت ،لبنان ،دار المؤرخ العربي1431،ق.

ترجمه
 .1بيســت پاســخ به موســى جاراهّلل؛ ترجمه :محمدمختار شاهى طبسى

نســخه خطــی ایــن اثــر بــه خــط مؤلــف و نســخهای از مســائل جــاراهّلل به
خــط کاتبــی غیر کاشــف الغطاء و ختم شــده به توقيع موســى جاراهّلل در
کتابخانه شخصی شیخ هادی کاشف الغطاء وجود دارد.

چاپ
الرد علی مســائل موســی جاراهّلل؛ تحقیق :کریم الکمولی؛ الطبعة االولی:
بیروت ،1435 ،وزیری 150 ،ص.
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 .35إذ رفــع مســائله هذه إلــى علمائنا االعالم في ايران ،وفي البصرة ثــم رفعها إلى اعالم المجتهدين
في الكاظمية المقدسة ،ثم إلى شيوخ االسالم في النجف االشرف ثم الينا بواسطة الرابطة العلمية
االدبية النجفية كما بينا وكلف الجميع بالجواب( .ر.ک به :مقدمه أجوبة مسائل جاراهلل)
 .36الذريعة ،ج ،24ص 68

58

 .37این رساله به همراه رسالة فی اللعن و فضل العلویین تالیف آیتاهلل شیخ هادی کاشف الغطا
به چاپ رســیده اســت .ردیه کاشــف الغطاء در صفحات  22ـ 62و همچنین مســائل بیس ـتگانه
جاراهلل نیز در ص  82 - 63به چاپ رسیده است.
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نگاهی به الوشیعة فی نقد عقاید الشیعة و ردیههای آن

نقدوبرریسکتاب

 .5شیعة الهدی
شیخ مهدی حجار نجفی ( 1318ق 1358 -ق)

ّ
شــیخ مهــدی در ســال 1318ق در ناحیــه حیره بــه دنیا آمد .مقدمات و مبادی علوم را در ســن 10ســالگی در
کوفــه آغــاز کرد .ســپس برای تکمیل تحصیالتش به نجــف رفته و باقی علوم ادبی را در نزد اســتادان معروفی
آموخــت .از اســتادان علــوم دینــی وی بــه اشــخاص زیر میتوان اشــاره کــرد :آقا ضیاء عراقی ،شــیخ حســین
نائینی ،شیخ جواد بالغی و شیخ احمد کاشف الغطاء.
َ
وی در هشتم شعبان 1358ق در چهل سالگی درگذشت و پیکرش از َمعقل به سوی ُز بیر و از آنجا به نجف
اشرف انتقال یافت .سیدابوالحسن اصفهانی بر پیکر سفیر خود نماز گزارد و سپس بنا به وصیت خودش در
الســام دفن شد .شیخ مهدی در نظم و شعر ّ
قبرســتان وادی ّ
تبحر خاصی داشت و به همین دلیل بیشتر آثار
ّ
وی به نظم است .از آثار اوست :دیوان شعر ،البالغ المبین ،فوز الدارین فی نقض العهدین و . ...
شــیخ مهــدی حجــار ایــن ردیه را پیــش از ردیهنگاری ضمنــی عالمه امینی در الغدیر نگاشــته اســت؛ عالمه
امینی در الغدیر نوشــته اســت« :ســخن دربارۀ اين ياوهســرایىها موكول به فرصت گســتردهترى است و شايد
چنين فرصتى در آينده دست دهد؛ چنانكه عالمه فقيه ،شيخ مهدى ّ
حجار نجفى ،سا كن معقل ،برخى از
وقت خود را به ابطال سخنان بىپايهاش مصروف داشت».

38

چنانکه در معرفی مسائل جاراهّلل گذشت ،خود جاراهّلل هم به ردیه اشاره کرده است .بنابر اطالعاتی که آقابزرگ
ح (نوشته محمد
در الذریعة آورده است :شیخ مهدی حجار ردیهای در رد الوشيعة (جاراهّلل) و اإلسالم الصحي 
إســعاف نشاشــيبی) نوشــته و آن را طــی  53روز نگاشــته و در  8ذی قعــده ســال  1357به پایان بــرده .آقابزرگ
نســخهای از این کتاب را به خط باقر بن حبيب آل نوح رؤیت کرده و از روی همین نســخه حســن قبانچی به
ســال  1367استنســاخ کرده اســت 39.آقابزرگ از چاپ این اثر خبر داده 40،حال آنکه در جای دیگر نوشــته در
زمان حیات مؤلف به چاپ نرسیده است 41.نسخهای که آقابزرگ به آن اشاره کرده در مؤسسه کاشف الغطاء
العامة در نجف با نام «نقض الوشيعة» نگهداری می شود.
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.6نظرة فی کتاب الوشیعة لموسی جاراهّلل
عالمه عبدالحسین امینی (1320ق  1390 -ق)

زرکلی در األعالم در شرح
ّ
جارالله چنین
زندگی و آثار
نوشته است« :و اضطربت
عقيدته في أعوامه األخيرة.
و مرض في مصر ،فدخل
«ملجأ العجزة» بالقاهرة ،و
توفي به» .به راستی معنای
عبارت «و اضطربت عقيدته
في أعوامه األخيرة» چیست؟
این «اضطراب در عقیده» را
باید چگونه تفسیر کرد؟

كتــاب حاضــر توســط احمــد الکنانی تدوین گشــته و در قالب یک کتاب به چاپ رســیده اســت .این اثر در
ّ
حقيقت پاســخی از ســوی علمه امينی به شــبهات موســی جاراهّلل در دو موضوع عصمت امت و نيز ازدواج
موقت اســت که در جلدهای ســوم (ضمن بحث از  16كتاب كه در آنها به شــيعه افتراهای نامربوط زدهاند)
و ششــم (ضمن بحث از متعه) الغدیر مطرح شــده اســت .این نقد پس از انتشــار الوشــیعة به نگارش درآمده
است.
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این کتاب در دو موضوع عصمت امت و ازدواج موقت در دو بخش سامان یافته است:
بخش اول :در پاسخ به نظريه عصمت امت اسالم در كليات و جزئيات دين اسالم و بینيازگرديدن امت از
 .38الغدیر ،ج  ،3ص .324
 .39الذريعة ،ج ،24ص 292ـ 291.همچنین بنگرید :الذريعة ،ج ،9ص 701؛ الذریعة ،ج  ،14ص .274
 .40الذریعة ،ج  ،14ص .274
 .41الذريعة ،ج ،24ص 292ـ291.
 .42اطالعــات ایــن نســخه بــه لطف فاضل ارجمند جناب آقای مصطفی درایتی به دســت آمد .اطالعات دقیقتر مربوط به این نســخه چنین اســت:
شــماره نســخه ،5911 :تاریخ کتابت ،1357 :خط :محمد باقر بن حبیب آل نوح حلی ،تعداد صفحات 238 :صفحه( .ر.ک به :دلیل مخطوطات
موسسة کاشف الغطاء العامة ،ج  ،1ص .)446
 .43الغدیر ،ج ،3ص441 :
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نگاهی به الوشیعة فی نقد عقاید الشیعة و ردیههای آن

وجود معصومی ديگر بعد از رسول خدا (صلی اهّلل عليه و آله).

نقدوبرریسکتاب
کتابنامه

بخــش دوم :در پاســخ بــه پندار جــاراهّلل در موضــوع ازدواج موقت كه آن را
نوعی نكاح از ايام جاهليت دانسته است.
مولــف ايــن بخش را بــا مطالبی پاســخ داده اســت كه ســر فصلهای آن

 .1علیزاده آقکند ،علی؛ «فهرســت نســخههای خطی کتابخانه ســید حســن صدر»؛
کتاب شیعه ،شماره  ،5سال .1391
ّ
 .2کانلــی دره ،احمــد؛ موســی جــاراهّلل ،دانشــمند و متفکــر مســلمان تاتــار؛ ترجمه:
احمد رنجبری حیدرباغی؛ آینه پژوهش ،شــماره  ،159تابســتان  ،1395صفحه -12
.17

بدین شــرح می باشــد :المتعه في القرآن؛ حدود المتعه في االســام؛ اول

م للمالیین،
 .3زرکلی ،خیرالدین؛ االعالم؛ الطبعة السادســة عشــرة ،بیروت :دار العل 
2005م.

متعة الحج و . ...

 .4موســی جاراهّلل؛ تاريــخ القرآن و المصاحــف؛ الطبعة االولی ،پترســبور غ :المطبعة
االسالمیة 38 ،ص1323 ،ق1905 /م.

مــن نهــي عن المتعه؛ الصحابــه و التابعون؛ رأي الخليفــه في المتعتين؛
عالمــه امینــی در الغدیر در آغاز نقــدش به مطالب جاراهّلل چنین نوشــته
است« :هیچ مایل نبودم نامی از این کتاب به میان آید و کمترین آوایی
از آن بگوش برسد؛ زیرا بیش از آنکه آن را نام تألیف نهیم شایسته است
نــام رســوائی و فضیحــت بــر آن اطالق گــردد ،ولی چاپ و انتشــار کتاب

 .5دلیــل مخطوطات موسســة کاشــف الغطاء العامة ،قســم الذخائــر للمخطوطات
مؤسســة كاشف الغطاء العامة؛ الطبعة الثانیة ،لبنان  -بیروت :شركة صبح للطباعة
والتجليد 2013 ،م.
 .6تهرانــی ،آقابــزرگ؛ الذریعــة إلــی تصانیــف الشــیعة؛ چــاپ اول ،قــم :انتشــارات
اسماعیلیان و تهران :کتابخانه اسالمیه140 ،ق.

مــرا بــر آن داشــت تــا جامعــه را در جریــان ارزش نویســندهاش قــرار دهم و

 .7الرد علی مســائل موســی جاراهّلل؛ تحقیق :کریم الکمولی؛ الطبعة االولی ،بیروت:
 ،1435وزیری 150 ،ص.

امــت اســامی و هــر صفحهاش فضیحتــی زنندهتر برای قوم اوســت .من

 .8الرد علی مســائل موســی جاراهّلل؛ تحقیق :کریم الکمولی؛ الطبعة االولی ،بیروت:
 ،1435وزیری 150 ،ص.

نمونــهای از صفحــات تیــرهاش را بر آنــان فرو خوانم که هــر برگش ننگی بر
نمیدانــم دربــاره کتــاب مردی که کتــاب الهی و ســنت پیامبرش (ص)
را پشــت ســر انداختــه و خودســرانه بــه حکــم و نقــد و ایــرادی پــردازد چه
نویســم؟ دربــاره کســی کــه ناروا ســخن میگویــد و دروغ میبافد ،نســبت
نادرست میبندد و لقب ناسزا میسازد و با کتاب خدا بازی میکند و با
رأی ناچیز خود آن را تفسیر مینماید».

44

عالمه امینی در ادامه نوشــته است« :ســخن با او درباره این یاوهسراییها
موکول به فرصت گستردهتری است و شاید چنین فرصتی در آینده دست
دهد ،چنانکه عالمه فقید شیخ مهدی ّ
حجار نجفی ساکن معقل برخی
از وقت خود را به ابطال سخنان بیپایهاش مصروف داشت».

45

 .9تهرانی ،آقابزرگ؛ طبقات اعالم الشــیعة؛ الطبعة االولی ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی1430 ،ق.
 .10امينى ،عبدالحســين؛ الغدير فى الكتاب و السنة و االدب؛ مركز الغدير للدراسات
االسالميه  -چاپ اول ،قم1416 :ق.
 .11حســينى جاللــى ،سيدمحمدحســين؛ فهــرس التراث؛ قــم :انتشــارات دليل ما،
 1422ق.
بهــای چــاپ ســنگی کتابخانه میر جــال الدین محــدث ارموی؛
 .12فهرســت کتا 
نــگارش :حســین متقــی؛ فتح اهّلل ذوقــی ،چاپ اول ،تهــران :کتابخانه ،مــوزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی ،قطع رحلی 2 ،جلد۱۳۸۸ ،ش.
 .13الرضوی ،محمد الرضی؛ كذبوا على الشيعة؛ [بینا][ ،بیتا] 391 ،ص.
 .14کرد علی ،محمد؛ مذا کرات کرد علی؛ الطبعة االولی ،ریاض :أضواء السلف2010 ،
م.

چاپ
نظرة فی کتاب الوشــیعه لموســی جاراهّلل؛ اعداد :احمد الکنانی؛ الطبعة
االولی :مشعر ،جیبی 119 ،ص( ۱۳۷۹،فروست :من فیض الغدیر )3

 .15اميــن عاملــى ،عالمــه سيدمحســن؛ نقــض الوشــیعة أو الشــیعة بیــن الحقایق و
االوهــام؛ الطبعــة الرابعــة ،بیروت :موسســة االعلمی للمطبوعات ،وزیــری۱۴۰۳ ،ق،
 416ص.
 .16الوشــيعة فــي نقــد عقائــد الشــيعة؛ مقدمــه :الشــیخ محمــد احمــد عرفــة (عضو
جماعة کبار العلماء)؛ مطبعة الكيالني 327 ،ص.

سایت

سایت مرکز مطالعات ژاپنhttp://japanstudies.ir :
سایت دانشنامه تخصصی کتابشناسی و زندگینامهhttp://wikinoor.ir/ :

 .44الغدیر ،ج ،3ص .441 - 440
 .45الغدیر ،ج ،3ص .441

60

160

سالبیستوهفمت،مشارۀچهارم،مهـروآبـــــــان1395

