ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ«
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻬﻔﯽ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ »ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ« در اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻸ ﻋﻈﯿﻢ از ﻋﺪم ﻃﺮح ﺣﻮادث ﻗﺮن اول و ﯾﺎ
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﭼﻬﺎر اﻣﺎم اول ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی وارد ﺷﺪه و ﺗﺸﯿﻊ را در اﯾﻦ دوران
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »دﺳﺖ ﮐﻢ از اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی اﻧﺘﻈﺎر و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ و رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ِ
اﻧﻘﻼﺑﯽ از دودﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻇﻬﻮر ﮐﺮده وﻧﻈﺎم ﻓﺎﺳﺪ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را در ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ را
ﭘﯽرﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد در ﻫﻤﮥ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺠﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ را ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ«.

۱

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ادﻋﺎ را از ﻗﻮل وﯾﻠﻔﺮد ﻣﺎدﻟﻮﻧﮓ از ﮐﺘﺎب داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( و ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﻪ از ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﻣﻮﺿﻮع آن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ .آﻧﻘﺪر رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( در اﺳﻼم زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آن رواﯾﺖ ،از راوﯾﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ رواﯾﺎت از زﺑﺎن ﺧﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع(،
اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( و اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( در ﻫﻤﺎن ﻗﺮن اول ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ رواﯾﺖ از اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ در ﻫﻤﺎن
ﻗﺮن اول ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﭼﻪ ﺳﻨﯽ درﺑﺎرۀ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدهاﻧﺪ،
 ۶۴۴۲رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ  ۳۹۲۷ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و رواﯾﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺸﯿﻊ  ۲۵۱۵ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در  ۱۵۴ﮐﺘﺎب از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ در ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی اﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ را اﻣﺎم زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؟ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ از ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ادﻋﺎی ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .ﻣِﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ( آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
و ﭼﻬﺎر اﻣﺎم اوﻟﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام درﺑﺎرۀ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮدن آن در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺎران و اﺻﺤﺎب و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺟﻤﻊآوری ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﺟﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎن و دراﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎلﻫﺎی اول اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل ﺻﺪ ﺳﺎل اول ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻨﺪی اﯾﻦ رواﯾﺎت و راوﯾﺎن اوﻟﯿﮥ آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻣﻮرد
ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ،اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ،ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ،ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،اﻣﺎم زﻣﺎن و ﻇﻬﻮرش از
ﻧﺴﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ)ع( و  ...ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻼ ً ﻧﺎم ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ:
 .۱ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اﺣﮑﺎم
 ۱ﺻﻔﺤﻪ ۳٤

 .۲ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻦ
 .۳ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺰی -ﺟﻠﺪ  -۲ﺻﻔﺤﻪ  ۲۹۸و ۲۹۷
 .٤ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ -ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ -ﺻﻔﺤﻪ ۱۲
 .٥ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ -ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ا ...ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ...ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر -ﺟﻠﺪ دوم  ۱۲۹و
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ۳۷۱ ،۱۱۶ ،۱۱۰ ،۱۰۹
 .٦ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ -ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺻﻔﺤﻪ  ۲۸۱و ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ ۳۴۷
 .۷ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮ داود ﻃﯿﺎﺳﯽ -ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ  ۲۳و ۱۱۱
 .۸ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ﺑﯿﻬﻘﯽ -ﺟﻠﺪ  ۱۰ﺻﻔﺤﻪ ۱۴
 .۹اﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﻪ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ -ﺟﻠﺪ  ۵ﺻﻔﺤﻪ ۹۴
 .۱۰ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺨﺮ رازی در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻠّﻎ ...
 .۱۱د ّر ﻣﻨﺜﻮر ﺳﯿﻮﻃﯽ ذﯾﻞ آﯾﮥ ﻓﻮق
 .۱۲در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی از ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ و ﻏﺪﯾﺮ و اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۱۳ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل -ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی -ﺟﻠﺪ  -۶ﺻﻔﺤﻪ ) ،۳۹۹ﺟﻠﺪ دوم دﻫﻬﺎ ﺑﺎر در ﺟﺎی ﺟﺎی آن(
 .۱٤ﮐﻨﻮز اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ  -ﻣﻨﺎوی  -ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴۵و ۴۲
و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دهﻫﺎ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

۱

ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎم  ۳۶۰ﻧﻔﺮاز راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ را آوردهاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪای ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ را  ۱۱۰ﻧﻔﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ از آﻧﻬﺎ رواﯾﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺛﻘﮥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ را
 ۱۸ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺪﯾﺮ را در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.۳

و اﻣﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ ،اﻣﺎم زﻣﺎن ،اﻣﺎﻣﺖ و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 .۱ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
 .۲ﺛﻮاب اﻻﻋﻤﺎل ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق
 .۳اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ
 .٤اﻻرﺷﺎد ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ
 .٥رﺟﺎل ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ
 .٦رﺟﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﯽ
 .۷رﺟﺎل ﻧﺠﺎﺷﯽ
 .۸اﺛﺒﺎة اﻟﻬﺪاﯾﺔ ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ
 .۹اﻟﻐﯿﺒﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ
 ۱ﺟﻠﺪ  ۱اﻟﻐﺪﯾﺮ از ﺻﻔﺤﻪ  ۱۷۵اﻟﯽ ۲۹۴
 ۲ﺟﻠﺪ  ۱اﻟﻐﺪﯾﺮ از ﺻﻔﺤﻪ  ۸۵ﺗﺎ ۱۷۴

 ۳ﺟﻠﺪ  ۱اﻟﻐﺪﯾﺮ از ﺻﻔﺤﻪ  ۲۳۹ﺗﺎ ۲۹٥

 .۱۰ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻃﺒﺮﺳﯽ
 .۱۱ﻋﻼم اﻟﻮری ﺑﺎ ﻋﻼم اﻟﻬﺪی ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ
 .۱۲اﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ و اﺗﻤﺎم اﻟﻨﻌﻤﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق
 .۱۳اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺷﯿﺦ ﻃﺒﺮﺳﯽ
 .۱٤آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﻪ اﺑﻮ رﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ
 .۱٥ﺗﺤﻔﻪ اﻟﺰاﺋﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ
 .۱٦ﺗﺬﮐﺮة اﻻﺋﻤﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ
 .۱۷ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ
 .۱۸ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ
 .۱۹ﺛﻮاب اﻻﻋﻤﺎل ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق
 .۲۰ﺷﺮح ارﺑﻌﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ
 .۲۱ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ
 .۲۲ﺑﻠﺪ اﻻﻣﯿﻦ ﮐﻔﻌﻤﯽ
 .۲۳ﻣﻨﺎﻗﺐ آل اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب
 .۲٤وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ
 .۲٥ﻣﺼﺒﺎح ﮐﻔﻌﻤﯽ
 .۲٦اﻟﻐﺪﯾﺮ اﻣﯿﻨﯽ
و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اوﻻ ً ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ ﻫﻤﮥ  ۶۴۴۲رواﯾﺖ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺎور اﻣﺎم زﻣﺎن از ﻗﺮن دوم رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ؟
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ﭼﺮا از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران رواﯾﺖ و ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی و اﻣﺎﻣﺖ و ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ و آل رﺳﻮل از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺎدﻟﻮﻧﮓ از ﮐﺘﺎب داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﺑﯿﺎن رواﯾﺎت ﺧﻮد ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺎدﻟﻮﻧﮓ و ﮔﻠﺪذﯾﻬﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

