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ـــــد  خورشـــــید حـــــق دمی

 

ــــــــــاب  ــــــــــور آفت  ای ک
 

ــــــخ ــــــی پاس ــــــی نم  دھ
 

 جــــــواب ابلــــــیس بــــــی 
 

 کــــــنم مــــــی ســــــرخاب
 

ـــــــی  ــــــخم دھ ــــــر پاس  گ
 

 شــــــوم مــــــی خــــــاموش
  

ـــــــز  ــــــود نی ـــــــی خ گھ  آ
  

ــــــخی ــــــه پاس ــــــا چ  ام
 

ـــــدل؟  ـــــز ج ـــــه ج  داری ب
  

ـــــدیث ـــــه و ح ـــــز قص  ج
 

 محــــل جــــز حــــرف بــــی 
 

ــــــــــی ــــــــــِی قم  قزوین
 

 گمـــــــــیھا  در قصـــــــــه 
  

ـــــدی ـــــر ش ـــــطحی نگ  س
 

ـــــــــــوھمی  ـــــــــــرق ت  غ
 

 در کلــــــه تــــــو نیســــــت
 

 ھـــــــا غیـــــــر از شـــــــماره 
 

ــــــین ــــــر بب ــــــاالی س  ب
 

 ھــــــــا نــــــــور ســــــــتاره 
  

ـــــــو ـــــــر ت ـــــــار فک  انب
 

ــــــزینش اســــــت   فکــــــر گ
 

 ھـــــــا از بـــــــین قصـــــــه
 

ـــــرگرم   ـــــتس ـــــنش اس  چی
 

 منفــــــی نگــــــر شــــــدی
 

ــــــدی  ــــــر ش ــــــته خ  آھس
  

ــــــده ــــــا ش ــــــت فن  دین
 

ــــــدی  ــــــرر ش ــــــرق ض  غ
  

 وھـــــــــابَیم نخـــــــــوان
 

 تھمــــت نـــــزن بـــــه مـــــن 
 

ـــــن مُ  ـــــینم ـــــِلمم، ھم  س
  

ـــــکن  ـــــت ش ـــــر ب ـــــا فک  ب
 

 دیــــن تــــو مــــذھب اســــت
 

ـــــذھب  ـــــتم ـــــه اس  ، خراف
 

 توحیـــــد، اصـــــل دیـــــن
 

ـــــت  ـــــافه اس ـــــذھب، اض  م
 

ــــــــرور ــــــــونریزی و ت  خ
 

ــــــــــالحتان  ــــــــــا س  تنھ
 

 مــــــاتھمــــــت زدن بــــــه 
 

ـــــــــــــــــــــان   وزر و وبالت
 

 





 
 

 

 مقدمه

 سالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان پاکش و اصحاب وفادارش.
است به  ١کتاب حاضر، قسمتی از جلد سوم کتاب سرخاب و سفیدآب

ھمراه مطالب دیگری که به آن اضافه گردیده است که ھمگی مربوط 
شود به پاسخ و بررسی پیرامون شبھات جناب دکتر محمد حسینی  می

قزوینی که در نزد شیعیان از جایگاه علمی واالیی برخوردار است و خود را 
 کند و ھمیشه خود را برای ھر مجری اوامر آقای مکارم شیرازی معرفی می

داند و در واقع ایشان نماینده  ای با علمای اھل سنت آماده می گونه مناظره
 وقتی پاسخ این شخص داده شود، دیگربنابراین  باشند. اھل تشیع صفویه می

شمار فیلتر نشده  بی ھای ھا و وبالگ ر مدعیان تشیع و دکانداران و سایتیسا
الن عقایدشان مطمئن و آزاد، حرفی برای گفتن نخواھند داشت و باید در بط

جانب نیز قبال ھمچون جناب قزوینی شیعه شاه عباسی بودم، ولی  این شوند.
پس از تحقیق و مطالعه به پوچ بودن چنین مذھبی پی بردم و بدون تعصب 

که برای امثال قزوینی ظاھرا از روی  ضاله آن را به دور انداختم، کاریعقاید 
                                           

در مورد  دھند) و جلد سوم با نام آخرین سرخاب و سفیدآب (مراجع شیعه، پاسخ نمی -١
ھا در ایران در پاسخ مدعی،  گونه آمده: عوام و بازاری نام کتاب در ابتدای کتاب این

آورند با این مضمون: اگر چنین و چنان شد من ریش و سبیل خودم را  مثلی می
مالم. ھرچند من در تمامی این تحقیق  تراشم و به جای آن سرخاب و سفیدآب می می

شدم، ولی با کمال معذرت از آقایان خوارج حزب الھی از مراتب ادب اسالمی خارج ن
% سواالت این تحقیق، پاسخی عقلی و ١٠من نیز در صورتی که آخوندھا فقط به 

منطقی و قرآنی و منطبق با شواھد مسلم و متواتر و معتبر تاریخی بدھند، حاضرم 
 چنین کنم!!
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کن شده است. خواننده گرامی توجه مم لجبازی یا تعصب یا ِکَبر سن، غیر
داشته باشد که ھمین جناب قزوینی ھم طبلی تو خالی بیش نیست، ولی 
چون متاسفانه برخی از عوام تحقیقی ندارند ممکن است فریب سخنان او را 
بخورند و ما نیز تنھا جھت بیداری این دسته به شبھات این شخص پاسخ 

 حاوی سواالتی با نام سرخاب و سفید جلد کتاب ۳جانب  وگرنه این ایم، داده
ام تا  و کل مراجع مدعی تشیع را به مبارزه طلبیدهام  کرده آب طرح

 سوادی ایشان را ثابت کنم. بی



 
 

 

 پاسخ به شبهات قزوینی

 نفرند)  ۱۲خلفا ( پاسخ به شبهه ائمه اثنا عشریه
حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثناعرش خليفة كلهم  الدين قائامً ال يزال «

 ]۱۲۷ص  ۸ج  یح بخاریو صح ۱۴۵۳ص  ۳ح مسلم ج یصح[ »من قريش

خلیفه بیایند  ۱۲اینکه  رود تا روز قیامت و این دین رو به زوال نمی« :یعنی
 ۱۲مراجع شیعه و جناب قزوینی برای اثبات ( .»که ھمه از قریش ھستند

 کنند.) شیعه به این حدیث استناد میامام 
در  صگوید: پیامبر است میبن سمره که راوی این حدیث  اوال جابر -

ای فرمود و در اثنای  که اسلمی را سنگسار کردند خطبه  عصر روزی
ه حتی جابر ابن سمره قسمت این خطبه این حدیث را فرمودند ک

خودش پدرش) که جلوی ( ز شخصیشنود و ا را درست نمیآخر آن
کند که پیامبر چه فرمود؟ به ھر حال معلوم نیست  وال میاست س

چه چیزی  دربارهاند  پیامبر اسالم قبل و بعد از این حدیث داشته
 اند؟ کرده صحبت می

مند است  اند این دین برجا و قدرت پیامبر اسالم در این حدیث فرموده -
. در اینجا خلیفه که ھمگی از قریش ھستند سرکار بیایند ۱۲اینکه  تا

که به  وقتی کنند و ما پیامبر اسالم دارند خبری غیبی را بیان می
 بینیم دوازدھمین خلیفه پس از پیامبر کنیم می تاریخ مراجعه می

باشد که در سال  بن عبدالعزیز میکه اتفاقا ھمگی از قریشند) عمر ا(
شود و جالب اینجاست که اولین شکست  ھجری شھید می ۱۰۲
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 ۱۰۲ھا در تولوز در ھمین سال یعنی سال  ھا از فرانسوی مسلمان
ھجری بوده است و اسالم تا این تاریخ در اوج و در حالت پیشرفت 

 بوده است. و این خود یکی از معجزات پیامبر اسالم است. 
فرزند اوست  ۱۱اگر منظور شیعه این است که اشاره پیامبر به علی و  -

ید. زیرا دو نفر از این بزرگواران آ این موضوع با تاریخ جور در نمی
امام رضا) و یک نفر ( عھد علی و حسن) و یک نفر ولی( خلیفه شدند

نفر که خلیفه نشدند،  ۱۲امام زمان). خوب ( به قول شما غائب شد
 اند؟!!  از چه چیز خبر داده صنفر خلیفه شدند، پس پیامبر ۲

ھا باالخره امام بودند. چرا پس  امام شیعه ھستند، آن ۱۲اگر منظور  -
 ھا دین اسالم دنیا را نگرفت و قیامت نشد؟  از آن

سال  ۶۲۵بنی امیه و بنی عباس ھمگی از قریش بودند و مدت  -
نفر. از امامان  ۱۲ھا نفر بودند و نه  ھا به طول کشید و ده خالفت آن

ام حسن کسی خلیفه نشد. اگر شیعه نیز به جز حضرت علی و ام
نفر از فرزندان  ۱۱اشاره و تایید بر خالفت ص منظور پیامبر

خلیفه و جانشین من ھمگی  ۱۲ :فرمودند حضرت علی بود، باید می
باشند، زیرا پیامبر اسالم با این سخن راه را برای  از بنی ھاشم می

ز ھا نیز از قریش بودند با خالفت بنی امیه و بنی عباس که آن
 اند. نموده

مشخص است که این حدیث ماھیتی از جنس ھمان حدیثی را دارد  -
قریش االئمه من  اند: که حضرت ابوبکر در سقیفه به آن اشاره داشته

و اگر منظور فرزندان علی بود مسلما حضرت ابوبکر به این حدیث 
که در سقیفه حاضر بودند  کرد کسانی کرد و اگر اشاره می میاشاره ن
خواھی خالفت را غصب کنی و  گفتند پس چرا تو می کر میبه ابوب

منظور پیامبر از ائمه قریش، علی و فرزندان او ھستند، ولی در ھیچ 
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که در سقیفه بودند چنین  جای تاریخ حتی در کتب شیعه کسانیک
 سخنی نگفتند. 

ای  حتی حضرت علی نیز در ھیچ کجای تاریخ به این حدیث اشاره -
که اگر این حدیث مربوط به ایشان بود جا  یاند. در صورت نکرده

شان برای احتجاج با معاویه و سایر  داشت حداقل در زمان خالفت
شان اشاره  ھای ھا و نامه ه این حدیث در سخنرانیمخالفین مرتب ب

 نمایند. 
شما باید بگویید که دستور الھی و منصوب بودن امامان شیعه از  -

در مقام انشای یک خبر حدیث مشخص است که دارد  کجای این
 شود؟ بیان می

 پاسخ به شبهه پیرامون حدیث حوض
 یثی که مورد استناد دائم مراجع رافضی و جناب قزوینی است مبنیحد

رد و به او یگ یش را میسراغ اصحاب خوص امبریدر جھان آخرت پاینکه  بر
ھا پس از تو  ردند و آنکارانت پس از تو چه یاصحاب و  یدان یند: تو نمیگو یم

 ])۳/۱۱۱( مسلم[مرتد شدند. 
ث مورد استناد شماست؟ مگر شما ین حدیه چطور اکن است یسوال ما ا

ز از احوال ما باخبرند و در یامبر و امامان پس از مرگ نیه پکد یده نداریعق
 اران خودش ھمیاز ص امبریث پین حدیاند، پس چطور در ا واقع زنده

 ندارد. یش اطالعیاز حوادث پس از رحلت خو یخبر است؟ و حت بی
رده بودند که او ظلم یه علک یسانکد: حضرت فاطمه به یگوئ یمگر شما نم

ص امبریت شما را نزد پدرم خواھم برد، پس چطور پیاکه شکفرموده 
 اطالع است؟ یب
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ر و عمر ھستند؟ که منظور از اصحاب، ابوبکد یا جا متوجه شدهکو شما از 
ن خالفت یا بوده؟ یه منظور از ارتداد غصب خالفت علکد یدیجا فھمکو از 

 د. ینکد آن را ثابت یا ه ھنوز ھم نتوانستهکشماست  یادعا یالھ

�ِِسيَ�ُٰهۡم  ٱلُۡمۡجرُِمونَ ُ�ۡعَرُف ﴿ چنین آمده: ۴۱و اما در سوره الرحمن آیه
 ِ قَۡدامِ وَ  ٱ�ََّ�ِٰ� َ�ُيۡؤَخُذ ب

َ
شان  یمایاز ساران کتبھ« ]۴۱[الرحمن:  ﴾٤١ٱۡ�

. در سوره طه نیز چنین »رندیشان بگ یشانی و پایشوند و از پ شناخته می

ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ َ�ُ ﴿ آمده:
َ
هُ  ۥَوَمۡن أ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَمعِيَشٗة َضنٗ� َوَ�ُۡ�ُ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 قت زندگی تنگیاد من دل بگرداند در حقیاز ھرکس  و« ]۱۲۴[طه:  ﴾١٢٤أ

قَاَل ﴿ ،»مینک نا محشور مییز او را نابیی) خواھد داشت و روز رستاخو سخت(
ۡ�َ�ٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصٗ��

َ
تَِ�ٓ أ  !د پروردگارایگو می« ]۱۲۵[طه:  ﴾١٢٥َرّبِ لَِم َحَ�ۡ

َ�ۡتَك َءاَ�ُٰتنَا ﴿ ،»نا بودمیه بکردی با آنکنا محشور یچرا مرا ناب
َ
قَاَل َكَ�ٰلَِك �

ۖ َوَ�َ�ٰلَِك  ه کد ھمان طور یفرما می« ]۱۲۶[طه:  ﴾١٢٦تُنَ�ٰ  ٱۡ�َۡومَ فَنَِسيَتَها
گونه فراموش  ھای ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی امروز ھمان نشانه

در قیامت اصحاب ص سوال اینجاست که پس چطور پیامبر .١»شوی می

                                           
� ٱيَۡوَم يُنَفُخ ِ� ﴿ -١ ورِ که  ، [ھمان] روزی]١٠٢[طه:  ﴾١٠٢يَۡوَم�ِٖذ ُزۡرٗقا لُۡمۡجرِِم�َ ٱَوَ�ُۡ�ُ  لصُّ

انگیزیم. در ضمن  شود و در آن روز مجرمان را کبود چشم بر می در صور دمیده می
سوره طه صریحا بیان شده که فرد غافل از خدا نابینا  ١٢٦و  ١٢٥و  ١٢٤در آیات 

نه قبال بینا بوده ولی اکنون شود که چگو شود و حتی سبب آن را جویا می محشور می
توانید بگویید که منظور از نابینا بودن در واقع  نمیبنابراین  گونه شده است؟ این

گوید چطور قبال  کار می کوردل بودن است چون بسیار مسخره خواھد شد، زیرا گنه
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شناسد؟!! مگر طبق قرآن مجرمین از  ھا نمی را از چھره آنمرتد خودش 
گوید در قیامت،  شوند؟ ولی عالم رافضی می شان شناخته نمی سیمای

اصحاب پیامبر اسالم را بردند و پیامبر علتش را جویا شد و به او گفتند که تو 
دانی!!! و  دانی!! به این دو کلمه توجه بیشتری داشته باشید: تو نمی نمی

دانند پس چگونه و  معصومین خود را حی و حاضر میاینکه  افض با وجودرو
  کنند؟ چرا به این حدیث استناد می

ۖ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ ﴿ ی آیه استداللشان از : پاسخ به شبهه  !﴾إَِماٗما
، ١شما بخوانید ضاللت)( ای والیت جناب قزوینی در شبکه ماھواره

سخنرانی داشتند پیرامون اثبات امامت از قرآن و  ۱۹ساعت ۹/۹/۱۳۸۹مورخ

                                                                                           
طبق تفسیر شما یعنی منظورش این خواھد بود که چطور قبال بنابراین  ام و بینا بوده

گاه بودهبص  ام؟!!! یر و ھوشیار و دل آ
ای نور، متعلق به اھل سنت و موحدین است ولی جناب قزوینی و  شبکه ماھواره -١

خوانند!! خوب ما ھم در اینجا بجای  مقلدین نادان ایشان، این شبکه را ظلمت می
گوییم شبکه ضاللت یا جھالت یا حماقت یا لجاجت یا شقاوت یا  شبکه والیت، می

احترامی  و بقیه القابی که برازنده خودتان است، تا متوجه شوید که توھین و بیرذالت 
ای دارد. جالب است که در ایام محرم به مناسبت شھادت امام حسین  چه طعم و مزه

بیشتر طراحی داخلی و در و دیوار شبکه والیت با رنگ سیاه پوشیده شده بود و 
ادن کلیپی از شبکه نور و نقد آن بودند مجری برنامه و جناب قزوینی در حال نشان د

گفت:  که اتفاقا طراحی شبکه اھل سنت بسیار نورانی بود، ولی جناب قزوینی باز می
شبکه ظلمت!! من با خودم گفتم معلوم است چه کسی در تاریکی و ظلمت قرار 

خبر از راه برسد و یک نگاه به ھر دو شبکه  شخصی بیچه  چنانگرفته و حتی 
فھمد که کدامیک در ظلمت و تاریکی غوطه ور ھستند. آری،  براحتی میبیندازد، 

این شما ھستید که تمام افکارتان سیاه است و به رنگ سیاه نیز خیلی عالقه مند 
 ھستید.



 پاسخ به شبهات قزوینی   ١٠

و گفتند که حضرت ابراھیم در جوانی  ۱۲۴اشاره کردند به سوره بقره آیه 
که کھنسال شده تازه به  پیامبر بوده و نبوت داشته و سپس در پیری و زمانی

ز نبوت است و مقام امام رسیده است و این دلیلی بر باالتر بودن امامت ا
  ١باشد!! طور دلیلی بر اثبات امامت از قرآن می ھمین

باید  دھیم: در پاسخ به سخنان گھربار! جناب قزوینی مطالبی را شرح می
گفت ھمین استدالل، باعث رد و بطالن عقاید شماست، چون به قول خودتان 

ا حضرت ابراھیم در ابتدا نبوت داشته و سپس امام شده است، چون اگر شم
معتقد به این استدالل ھستید پس باید قوانین آن را نیز رعایت کنید و 

توانید یک تکه از آن را به نفع خود گزینش کنید. ما طبق ھمین استدالل  نمی
پرسیم: مگر حضرت علی نیز مانند حضرت ابراھیم، ابتدا نبوت  از شما می

ا با ھم قیاس داشته که بعد از آن امام شده باشد؟ پس چطور این دو نفر ر
 کنید که نبی را با غیر نبی قیاس می کنید؟ آن ھم قیاسی مع الفارق؟ چون می

بگویید ما مقام امامت این چه  چنانو  ٢تازه شیعه که منکر قیاس نیز ھست)(

                                           
ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِمامٗ  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ٱۡ�َتَ�ٰٓ ۞�ذِ ﴿ -١ ُهنَّ َ�مَّ

َ
اۖ قَاَل َوِمن بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  و چون ابراھیم را پروردگارش  .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ٱل�َّ
با کلماتی بیازمود و وی آن ھمه را به انجام رسانید (خدا به او) فرمود: من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم (ابراھیم) پرسید: از دودمانم (چطور؟) فرمود: پیمان من به 

 رسد. بیدادگران نمی
داریم و در فروع قیاس طبق معمول بگویید که ما در اصول عقاید قیاس چه  چنانو  -٢

گوئیم چرا این امامت شما در قرآن نیست؟  گوئیم پس چطور وقتی می نداریم!!! می
گویید که تعداد رکعات نماز نیز در قرآن نیست؟ چطور آنجا با فروع دین  فوری می
کنید؟! و مگر در احادیث شما نیامده که دین با قیاس به دست نیاید؟ مگر  قیاس می

که به زعم شما بسیار مھم  ا جزء دین شما نیست؟ آن ھم چنین اصلیاصول عقاید شم
 باشد. می
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اید چون: امامت  ربط زده سخنی بیکنیم، باید گفت باز  دو را با ھم قیاس می
بوده و پس از آن اھدا شده است و خود حضرت ابراھیم دنباله رو نبوت وی 

دانید و در حقیقت  شما نیز این امر را دلیلی بر باالتر بودن امامت از نبوت می
امامت حضرت ابراھیم متصل به نبوت او بوده است و نبوت وی برای این امر 

ھا نبوتی نداشته تا بعد از آن امام  الزامی بوده است، ولی حضرت علی سال
دارید امامت حضرت علی را با نبوت و امامت حضرت ابراھیم شود، پس شما 

توانید یک  تنھا با امامت او قیاس کرده باشید، و نمیاینکه  کنید، نه قیاس می
طبق معمول ھمیشه) به نفع خود گزینش کنید. مسلما برخی از ( تکه را

اند و ھم امامت، ولی این چه ربطی به خالفت  پیامبران ھم نبوت داشته
علی دارد؟ شما که مقام امامت علی را از نبوت کل پیامبران الھی  حضرت

امامت ابراھیم را باالتر بدانید، شما شخصی غیر نبی را اینکه  دانید، نه باالتر می
شان باالتر  اید از پیامبران الھی و نبوت که خودتان برایش امامتی تراشیده

داشته است، خوب این ای نبوت در زندگانی خویش ن که ذره دانید، شخصی می
و دارای نبوت) دارد؟! آن امامت ابراھیم، ( شخص چه ربطی به ابراھیم پیامبر

 ادامه و دنباله رو و چسبیده به نبوتش بوده و در واقع با ھم بوده است نه
امامت به تنھایی بوده باشد، ولی شما با یک تکه گزینشی از ھر موضوعی اینکه 

ا ثابت کنید. آیا معقول است که ختم نبوت خواھید عقاید خرافی خود ر می
اعالم شود و به جایش چیزی باالتر از آن، یعنی امامت گذاشته شود؟! یعنی 

یک طنز ( خاتمیت اعالم شده و چیزی باالتر از آن گذاشته شده است؟!
شما که امام را دارای وحی  خولیایی!!) ھای توھم زده مالی عجیب دیگر از ذھن

نی نبوت و وحی خاتمه یافته و امامت بدون وحی و باالتر از دانید؟ پس یع نمی
آن گذاشته شده است؟ وحی نبوت باالترین نحوه ارتباط خدا با بنده خویش 
است و الھام قلبی و خواب دیدن و.... ارتباطی مادون وحی نبوت است. پس 
چگونه ممکن است در مقامی باالتر از نبوت، وحی در کار نباشد؟ و قدمای 
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گوید: به  که عبدالجلیل قزوینی می اند، چنان ه نیز چنین اعتقادی نداشتهشیع
) تازه ۵۷صفحه النقض،( است از درجه امامتتر  اتفاق علما درجه نبوت رفیع

است در قرآن بیان گردیده، ولی امامت علی تر  آن خاتمیت و نبوت که پایین
!! اصال ھمین ان نشده است؟که به قول شما باالتر و بعد از آن است، بی

چون به  ١را بیان نموده، ادعای شما را نقض خواھد کرد.آن که قرآن امامتی
قول خودتان خداوند در این آیه حضرت ابراھیم را امام قرار داده است، خوب 

شود بفرمایید خداوند در کجای قرآن حضرت علی را امام قرار داده است؟  می
چندین ھزار سال قبل از زمان چطور خداوند امامت ابراھیم که متعلق به 

و پس از ص که پس از پیامبر وده است را بیان کرده، ولی امامیپیامبر اسالم ب
خاتمیت و متعلق به ھمان زمان بوده را بیان نکرده است؟! در انتھای آیه نکته 

کند، خداوند در انتھای  بسیار زیبایی وجود دارد که مشت دروغگویان را باز می

ٰلِِم�َ َ� َ�نَاُل َ�ۡهِدي ﴿ فرماید: آیه می عھد من به ظالمین « ﴾١٢٤ٱل�َّ
در  .گرنه امام کفر نیز داریم) امامت مومنین، و( امامتاینکه  ، یعنی»رسد نمی

که  ای است بین خداوند و شخص امام. در صورتی سیاق قرآن عھد و رابطه
مه ناس) و ھمین کل( شخص) و مردم( خالفت، عھد و بیعتی است میان امام

گر این است که منظور از امام نه  رسد، بیان عھد خدا که به ظالمین نمی
پیامبر به سوی  ھا توسط خالفت و حکومت بر مردم، بلکه ھدایت معنوی آن

که بدون قدرت سیاسی نیز امکان پذیر است. مثال ھم اکنون  الله است، ھدایتی
کشورھای مسلمانی چون اندونزی و مالزی وجود دارند و شاید بسیاری فکر 

                                           
باشد و مثال در مورد  که مد نظر قرآن است صحیح می فراموش نکنید مقام امامتی -١

حضرت ابراھیم به وی اعطا شده است و البته این در تضادھای متعددی با امامت و 
و موارد دیگر نیز در تعارض قرار عقاید مورد نظر شیعیان است که با خاتمیت 

 گیرد. می
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ھا مسلمان ولی  که مردم آن کنند که حکومت آنجا اسالمی است، در حالی می
شان الئیک است!! ضمنا کجای تاریخ نوشته شده که حضرت ابراھیم  حکومت

سیده به جز چند پیامبر) به مقامات حکومتی و سیاسی ر( دان ایشانیا فرزن
که چشم عده زیادی به دنبال وی باشد و البته  باشند؟ معنای امام یعنی کسی

 در قرآن ائمه کفر نیز داریم و نیازی نیست چنین شخصی حتما خلیفه باشد
ی شما امام را رھبرچه  چنانو یا ممکن است باشد، ھمچون: فرعون) و (

دانید که ما با شما مشکلی نداریم، ولی اگر آن را توامًا و  معنوی و دینی می
ه دانید، این مطرود و باطل است. ب ھمراه با خالفت و حکومت سیاسی می

راستی تکلیف زمان حال چیست؟ چون طبق قول خودتان کسی معصوم 
ھای زیادی که گذشته چه بوده است؟ امام  نیست، پس تکلیف این سال

باشد که اتفاقا ھمین خصوصیات نیز مخالف  ھیزکاران دارای خصوصیاتی میپر
با عقایده شماست. امام، بیشتر از مستضعفین است و فراموش نکنید این گفته 

کنید  استناد می ۵باشد و دائما به سوره قصص آیه و استدالل خود شما نیز می
حضرت علی خوب طبق این آیه  ١شوند. که مستضعفین در زمین پیشوا می

                                           
ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿ -١

َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
َوَ�َۡعلَُهۡم أ

شده  که در آن سرزمین فرو دست و خواستیم بر کسانی .]٥[القصص:  ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱ
ایان (مردم) گردانیم و ایشان را وارث (زمین) کنیم. بودند منت نھیم و آنان را پیشو

دانند باید گفت: آیا امام زمان  (به مراجع شیعه که این آیه را در خصوص امام زمان می
شما مستضعف و ضعیف است؟ بطور حتم شما ایشان را نه از نظر مادی و نه از نظر 

مان بر جھان و به دانید، شما قائل به والیت تکوینی امام ز معنوی مستضعف نمی
که انواع کرامات یا معجزات و علم غیب و غیره.... را  خصوص ایران ھستید، کسی

رسد و مانند آفتابی از پشت ابر به ھمه  دارد و در جاھای مختلف به فریاد پیروانش می
توان گفت: مستضعف!!! و فراموش نکنید که  که نمی کند، به چنین کسی کمک می

خواند و غیره... و در واقع از  رود و قرآن می ولد به سجده میامام معصوم از بدو ت
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دانند که حضرت  بیشتر مستضعف بوده یا حضرت ابوبکر و عمر؟!! ھمه می
طور بنی امیه) از  و ھمین( علی از قبیله بنی ھاشم بوده و قبیله بنی ھاشم

اند، بر خالف قبایل ابوبکر و عمر، خوب این  قبایل مھم و قوی و مطرح بوده
تضعف بودن در سیاق از لحاظ مس( یک امتیاز به نفع حضرت ابوبکر و عمر

قرآن) و اما از لحاظ قدرت بدنی نیز حضرت علی شیر خدا و دارای شمشیر 
ھا بوده و شما نیز دائما به این موارد  ذوالفقار و فاتح خیبر و پرچمدار جنگ

بھا  کنید و حضرت علی که به قول خودتان انگشتری بسیار گران اشاره می
ت، پس چنین شخصی نه از لحاظ داشته که آن را به فقیری زکات داده اس

آید، پس  ای ضعیف به حساب نمی مادی و نه از لحاظ بدنی و نه از لحاظ قبیله

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿ اند حضرت ابوبکر و حضرت عمر مستحق خالفت بوده
َ
َونُرِ�ُد أ

ِينَ  ْ  ٱ�َّ �ِض ِ�  ٱۡسُتۡضعُِفوا
َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ٱۡ� �ِمَّ

َ
 ،]۵[القصص:  ﴾٥ٱۡلَ�ٰرِ�ِ�َ َوَ�َۡعلَُهۡم أ

کسی بگوید پس مگر امام باید ضعیف و ناتوان باشد و این با چه  چنانو اما 
گوئیم که شخص ضعیف با تالش و مجاھدت  عقل سازگاری ندارد، در پاسخ می

تواند خود را تکامل دھد و اصال ھمین امر باعث تحسین است، وگرنه  می
دارای عصمت و قدرت و کرامات و امکانات  براحتی و از ھمان ابتداچه  چنان

رسیدن به چیزی بدون تالش!! مانند امامان شیعه ( که ھنر نیست!! عالی باشی
خوانند و عصمت دارند و  روند و قرآن می بینیم از بدو تولد به سجده می که می

و اما دلیل و نکته مھم و اساسی در آیه مورد نظر این است که  ١غیره...)

                                                                                           
ھا را  ھمان ابتدا بطور ذاتی معصوم و دارای کرامات و قدرت بوده، نه اینکه با تالش آن

 .به دست آورده باشد)
که بدون فعالیت و صرف  گوید: ھر فرد و اجتماعی فیلسوف شیعی، عالمه جعفری می -١

انتظار نتیجه مفید داشته باشد، توقع ضد حقیقت در مغز  نیروھای عضالنی و فکری،
گوید: برای به ثمر رساندن شخصیت آدمی، ھیچ راھی جز  پروراند و می خود می
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آنچه  فرماید: و نرید، یعنی ما خواستیم، یعنی ھر ھمان ابتدا میخداوند در 
کنند، یعنی ھمه  ھا خیال می گیرد نه آنچه بعضی خداوند بخواھد صورت می

بایست قبایل  چیز در دست خداست نه من و شما، از دید و عقل من و شما می
ل اند نه قبای شده قوی و مطرحی ھمچون بنی ھاشم یا بنی امیه خلیفه می

اش  ضعیف ابابکر و عمر! ولی خداوند ھمیشه در چنین لحظاتی قدرت و اراده
که در ھمان جلسه کشد. و اما سخن دوم جناب قزوینی  ھا می را به رخ انسان

فرماید: عھد  سوره بقره خداوند می ۱۲۴در انتھای آیه  :ایراد نمودند این بود
یک مصداق کلی برای رسد و در واقع خداوند در اینجا  من به ظالمین نمی

ھا شرک است، چون در  تشخیص امام را نشان ما داده است. که یکی از آن

ۡكَ إِنَّ ﴿ قرآن آمده: ، و این مسئله کل شیرازه ]۱۳[لقمان:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  ٱلّ�ِ
ید ا اقل خودتان معترف ریزد، چون ال را به ھم می ١و اعتقادات شما وھابیون

 اند!!  که ابوبکر و عمر قبل از اسالم آوردن مشرک بوده
  گویم: در پاسخ به جناب قزوینی می

اند و ھمانطور که قبال نیز اشاره شد، خلیفه  شیخین خلیفه بوده :اوال
ھایی داشته باشد و الزم نیست ھر امامی حتما خلیفه  تواند با امام تفاوت می

                                                                                           
ترین حیات آن است که کار و  گوید: بھترین و ارزنده کوشش و تکاپو وجود ندارد و می

 کوشش در آن موجب به ثمر رسیدن شخصیت انسانی شود.
جناب قزوینی تمامی اعتقادات اھل سنت و جماعت را به طعنه گرفته و  جالب است -١

کند و سپس آن را  آمیز در موردش صحبت می کند و یا با لحنی اھانت مسخره می
برد، ھر مسئله و اعتقادی از اھل سنت که در نظر ایشان  خطاب به وھابیون بکار می

از اعتقادات اھل سنت، البته رود نه  شبھه باشد از اعتقادات وھابیون به شمار می
علت آن روشن است، چون مخالفت ایشان تنھا با ھمان قرآن و سنت است و 
بکارگیری کلمه وھابیت تنھا برای فریب مردم ساده لوح و گمراھی اذھان ایشان 

 است.
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مسئله توبه اشاره شده است و حتی توبه باشد، ثانیا: در آیات قرآنی به 
شود، چه برسد به گناھان قبل از  ھکاران مسلمان بخشیده و پذیرفته می گن

مسلمان شدن، پس درد شما چیست؟! ثالثا: با اسالم آوردن، اعمال گذشته 
شوند، حتی جنگ کردن با اسالم و مسلمین و شخص  محو و پاک و نابود می

تا قبل از مسلمان شدن گناه بوده است و کفار و مشرکین پس از ص پیامبر
بینیم  اند که نمونه آن بسیار بوده است و می شده مسلمان شدن، بخشیده می

بن ولید که حتی پس از جنگ احد بوده است اکه اسالم آوردن و توبه خالد 
ه: : طبق این استدالل شما پس چرا حضرت علی فرمودشود، رابعاً  پذیرفته می

و اگر بگویید منظور  ١ای ناچار به داشتن امیریست حتی ظالم؟ ھر جامعه
باشد، در جواب  حضرت علی این است که بودن یک رھبر بھتر از نبودنش می

به زعم شما) سخنی مخالف با مصداق ( گویم: بطور حتم شخص معصوم می
 زند، چون خداوند فرموده که عھد من به ظالمین کلی کالم خداوند نمی

رسد و خود جناب قزوینی نیز تاکید داشتند که در اینجا خداوند یک  نمی
مصداق کلی را نشان ما داده است و البته در پی آن نیز طعنه به ابوبکر و 
عمر را وارد نمودند. پس این سخن حضرت علی با عقاید و استدالالت شما 

و در واقع ، ظلم ]۱۸[ھود: در تضاد کامل است. در ضمن افترا بستن به خدا
شود و جناب قزوینی باید کمی بیشتر تحقیق کند  ھمان شرک محسوب می

کنم آقای قزوینی از  توصیه می( تا بفھمد چه کسی ظالم و مشرک است؟

                                           
البته ممکن است جناب قزوینی این سخن حضرت علی را نیز ضعیف بدانند، ھمچون  -١

از گفتن سخن حق یا مشورت دادن به عدالت دست «فرماید:  می آنجا که حضرت علی
نگاه ندارید، من باالتر از آن نیستم که اشتباه نکنم و کارھایم از خطا و اشتباه مصون 

) و ایشان آنرا ٤٨٥(نھج البالغة ص ». نیستند، مگر آنکه خداوند مرا حفاظت کند
روند تا  اب قزوینی به پیش میگونه که جن ترسیم این ضعیف قلمداد کردند!!! ما می

 چندی دیگر چیزی از نھج البالغه باقی نماند.
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در قرآن آمده اینکه  کتب اھل سنت و صفحات آن بیشتر استفاده کنند!)
ه دھد ک رسد در حقیقت یک سرنخ به دست ما می عھد من به ظالمین نمی

توانند امام شوند و شرایط امام معنوی مردم را بیان  ھای عادل می انسان
بینید که نام کسی برده نشده و نگفته این امام، علی یا  کرده است و می

حسن یا نقی است و حتی نگفته است که این امام ھمان جانشین خاتم 
ه و ھمین االنبیاء و فرزندان او ھستند، بلکه تنھا مصداق کلی را ارائه داد

دھد که امر امامت، انحصاری و در دست چند نفر خاص  مسئله نشان می
 باشد. بھترین تفسیر آیات قرآن، تفسیر آیه با آیه است و در این آیه آمده: نمی

ۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
ٰلِِم�َ  ابراھیم) ( تو را پیشوای مردم قرار دادم« :یعنی ]۱۲۴رة: [البق ﴾١٢٤ٱل�َّ

خوب  .»رسد چطور؟) فرمود: پیمان من به ظالمین نمی( پرسید از دودمانم
ابراھیم ( بایست ظالم باشد در آیه شرایط امام برای مردم بیان شده که نمی

امام نیز خلیفه نبوده) و اما در آیه دیگری از قرآن نشان داده شده که این 
 سوره فرقان آمده: ۷۴ھمان امام معنوی است نه خلیفه و حاکم در آیه 

ما را امام پرھیزکاران و متقین قرار « :، یعنی﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ٱۡجَعۡلَناوَ ﴿
که خلیفه و حاکم سیاسی، امام فاجر و متقی و خوب و بد و  در صورتی. »بده

شود و در  روشن میقصود آیات تمامی مردم بطور کلی است، پس معنا و م
بینیم که  که جعلنا برای خلیفه بکار رفته و صحبت از خلیفه است، می آیاتی

تنھا مصداق متقین بوده اینکه  بطور کلی خطاب و صحبت شده است نه

ِيَوُهَو ﴿ باشد، مانند: �ِض َجَعلَُ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف  ٱ�َّ
َ
َورََ�َع َ�ۡعَضُ�ۡم فَۡوَق  ٱۡ�

ٓ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ إِنَّ َر�ََّك َ�ِ�ُع  َۡبلَُوُ�ۡم ِ� َما لََغُفورٞ  ۥ�نَّهُ  ٱلۡعَِقاِب َ�ۡعٖض َدَرَ�ٰٖت ّ�ِ
 ۢ  که شما را در زمین جانشین و اوست کسی« ]۱۶۵[األنعام:  ﴾١٦٥رَِّحيُم
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جاتی برتری داد تا یکدیگر) قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به در(
 کیفر است و شما را در آنچه به شما داده است بیازماید آری پروردگار تو زود

�ِض ُ�مَّ َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ� ﴿ .»ھم) او بس آمرزنده مھربان است(
َ
ِمۢن  ٱۡ�

آنگاه شما را پس از آنان در « ]۱۴[یونس:  ﴾١٤َ�ۡعِدهِۡم ِ�َنُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُونَ 

بُوهُ ﴿ .»کنید زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار می فََكذَّ
َعهُ  ۡيَ�ُٰه َوَمن مَّ ۡغَرۡ�َنا  ٱۡلُفلِۡك ِ�  ۥَ�َنجَّ

َ
ِينَ وََجَعۡلَ�ُٰهۡم َخَ�ٰٓ�َِف َوأ بُواْ  ٱ�َّ َكذَّ

ۖ فَ � و را تکذیب پس ا« ]۷۳[یونس:  ﴾٧٣ٱلُۡمنَذرِ�نَ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ٱنُظرۡ َ�ٰتَِنا
که در کشتی ھمراه او بودند نجات دادیم و آنان  وی را با کسانیکردند آنگاه 

تبھکاران) ساختیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق ( را جانشین

ِيُهَو ﴿ .»شدگان چگونه بود داده کردیم پس بنگر که فرجام بیم َجَعلَُ�ۡم  ٱ�َّ
�ِض� َخَ�ٰٓ�َِف ِ� 

َ
ُ�ۡفرُُهۡم  ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َوَ� يَزِ�ُد  ۥۖ َ�َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ  ٱۡ�

ۖ َوَ� يَزِ�ُد   ]۳۹[فاطر:  ﴾٣٩ُ�ۡفُرُهۡم إِ�َّ َخَساٗر� ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ ِعنَد َرّ�ِِهۡم إِ�َّ َمۡقٗتا
که شما را در این سرزمین جانشین گردانید پس ھر کس  اوست آن کس«

ن اوست و کافران را کفرشان جز دشمنی نزد کفر ورزد کفرش به زیا
 .»افزاید افزاید و کافران را کفرشان غیر از زیان نمی پروردگارشان نمی

توانید در سیاق کلی آیات قرآن، امام و خلیفه را مترادف اعالم  نمیبنابراین 
 ماند که به فرض کنید. در ضمن یک سوال دیگر از مراجع رافضی باقی می

رسیدند و بطور  و امامان یکی پس از دیگری به خالفت می حضرت علیاینکه 
و به احتمال ( یافته است حتم پس از امام زمان نیز این سلسله خلفا ادامه می

قوی نیز حالتی موروثی داشته و تنھا منحصر به خاندان پیامبر و اھل بیت و 
در میان این خلفا ناگھان چه  چنانشده است) حال  فرزندان مھدی می
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َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ ی ظالم و فاسق به خالفت برسد و به آیه:شخص
ٰلِِم�َ  استناد کند و بگوید که من ظالم نیستم وگرنه  ]۱۲۴[البقرة:  ﴾١٢٤ٱل�َّ

وقت در  رسید و من از ذریه امامان و اھل بیت ھستم، آن خالفت به من نمی
میان اھل  کنید؟و تکلیف کار چیست؟! و فراموش نکنید که برابر او چه می

اند و حتی افراد فاسق نیز  بیت و فرزندان ائمه، ھمگی نیکوکار نبوده
اند، ھمچون: زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب که از  داشته

نوشید)،  او شراب می( گوید: فرزندان اھل بیت است و کشی شیعه امامی می
را  مجلسی، جعفر بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر صادق

المثنی) که از ( ). حسن بن حسن۵/ ۵۱( بحار االنوار)( نامد. دروغگو می
اھل بیت است و روایات شیعه در تنقیح المقال در مورد او مختلف ھستند 

).عبدالله بن ۳۷۳، ۱/۳۵( تنقیح المقال)( که آیا او کافر است یا فاسق؟
 حسن بن حسن معروف به محض که از اھل بیت است، او را دروغگو

) و تنقیح ۱۹۴، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۶، ۱۷۳ص ( بصائرالدرجات)( اند نامیده
).محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن، ملقب به النفس ۲/۱۷۷( المقال

اند که او دروغگو بوده و به دروغ  الزکیة که از اھل بیت بوده است، گفته
) و مامقانی ۱۰۹۵۳ترجمه ( ح المقال)یتنق( .ادعای امامت کرده است

دادند که  وید: سایر فرزندان حسن بن علی کارھای زشتی انجام میگ می
توان کارھای زشت  توان آن را بر تقیه حمل کرد، به استثنای زید که می نمی

گویم: و این در مورد  می( ).۳/۱۴۲( ح المقال)یتنق( او را بر تقیه حمل نمود.
اھل بیت است که نیمی از تعداد  -علیھم السالم -فرزندان حسن بن علی 

دھند، چون اھل بیت از فرزندان حسن و حسین ھستند و  را تشکیل می
ھا یعنی فرزندان حسن از دیدگاه مامقانی کارھای زشتی  نصف آن

که از اھل بیت پیامبر بوده است و ص اند.) عباس عموی پیامبر کرده می
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او گویم: روایات در مورد  می( گوید: مامقانی شیعی امامی در مورد عباس می
تنقیح ( کنند قوی ترند. به شدت مختلف ھستند و روایاتی که او را مذمت می

ی کس )پسر عباس، عبدالله که از اھل بیت است،۱۲۸-۲/۱۲۶( المقال)
کند که او به علی خیانت کرد و بیت المال بصره را  شیعه امامی ادعا می

 ).۴/۱۴۳( الرجال) مجمع( برداشت.

 سوره نور آیه غار و آیات پاسخ به شبهه:
 ۱۹ساعت ۹/۹/۱۳۸۹ای والیت مورخ  جناب قزوینی در شبکه ماھواره 

در خالل سخنرانی خود که پیرامون اثبات مسئله امامت از قرآن بود خطاب 
شود،  به اھل سنت گفتند که ھیچگاه وجود عایشه در قضیه افک ثابت نمی

کر در آیه غار طور وجود ابوب چون نامی از او در آیات سوره نور نیست و ھمین
ما نیز برای اثبات بنابراین  رسید و و شما برای اثبات این موارد به سنت می

کنیم و در یک کالم منظورش این بود که ھرگاه  امامت به سنت اشاره می
شما این موارد را بدون مراجعه به سنت اثبات کردید ما نیز امامت را بدون 

توانید خودتان به  عنی شما نمیکنیم و ی و حدیث و روایت) اثبات می( سنت
 سنت اشاره کنید، ولی ما اشاره نکنیم!! 

دوباره شما دست به قیاسی مسخره  گویم: در جواب به جناب قزوینی می
و نابجا زدید، شما و ھم مسلکان شما مسئله امامت را از اصول بسیار مھم و 

چه  چناندانید که حتی از نبوت نیز باالتر است و معتقدید که  اساسی می
کرد، مثل این بود که اصال رسالتش را انجام  آن را ابالغ نمیص پیامبر

داد. خوب اصولی به این مھمی چه ربطی به آن مواردی دارد که شما  نمی
اشاره فرمودید؟! اصول دینی چون توحید و نبوت و معاد در جای جای قرآن 

قضیه افک را جزء اند و آیا شما وجود ابوبکر در غار و عایشه در  بیان شده
و شخصی ص دانید؟ در ضمن در قرآن به وجود یار پیامبر اصول دینی می



 ٢١  پاسخ به شبهات قزوینی

در غار تصریح شده است و البته با مراجعه به احادیث، وجود حضرت ابوبکر 
شود. ولی خالفت و امامت شما کجای قرآن ذکر شده است تا ما  ثابت می

اقل در قرآن تعیین  یعنی ال( بخواھیم برای اثباتش به سنت رجوع کنیم؟!!
شد نه به اختیار  جانشینی خاتم النبیین، دستوری از جانب خداوند اعالم می

آمدیم و برای پیدا کردن آن شخص جانشین به  امت و شورا، آنگاه ما می
که ای مردم خلیفه پیامبرتان از  کردیم، ولی چنین چیزی سنت رجوع می

دالیل پوچ مذھب رافضی گری اینکه  جانب خداست، در قرآن نیست) برای
تان  تان روشن شود و مشت جناب قزوینی و مراجع مدعی تشیع برای برای

آیم و سوالی از جانب تمامی اھل سنت از جناب قزوینی و  باز شود، من می
به فرض، ھمه مسلمین جھان قبول کنند چه  چنانپرسم: آیا  مراجع دیگر می

ه نور، حضرت ابوبکر و ام المومنین که مراد آیاتی چون آیه غار و آیات سور
 عایشه نبوده است و در واقع برای اثبات این موارد به سنت رجوع نکنند، آن

کنید که حضرت علی، خلیفه و جانشین بالفصل و  وقت آیا شما نیز قبول می
کنید که چنین چیزی  نبوده است و قبول میص من عندالله رسول اکرم

در نتیجه سلسله امامان الھی نیز از امام در غدیر خم مطرح نشده است؟ و 
شوند؟ اگر شما این مسئله  حسن و امام حسین گرفته تا امام زمان باطل می

گویید اھمیت موضوع امامت بسیار  کنید) و می که نمی( کنید را قبول نمی
گوییم: پس چرا این مسئله با اھمیت را با آن  باالتر از این چیزھاست، می

ھا در نظر شما  کنید؟! و چرا آن مسائلی که اھمیت آن میمسائل دیگر قیاس 
اند، ولی مسئله مھم و با اھمیت مورد  کمتر از امامت است در قرآن بیان شده

بینید که چگونه گرفتار تناقضات مسخره این  نظر شما بیان نشده است؟ می
 شوید. مذھب شوم می
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 سوره المعارج ی اول آیه پاسخ به شبهه:
 ۱۹ساعت ۹/۹/۱۳۸۹ای والیت مورخ در شبکه ماھوارهجناب قزوینی 

اشاره داشت که در خصوص  ١پیرامون واقعه غدیر به آیه یک از سوره المعارج
که این جانشینی علی  سوال کردص ر از پیامبریدر غدشخصی بوده که 

پاسخ دادند: فرمان خداوند ص فرمان خدا بود یا گفته خودت؟ که پیامبر
اگر فرمان خداست پس عذابی بر سر من بیاید که گوید  بود و سائل می

آید و با عرض معذرت از  ای از آسمان بر سر او فرود می ناگھان سنگ پاره
گوییم که روایات و  گردد!!! در پاسخ می شود و ھالک می مقعدش خارج می

 بایست موافق با قرآن باشند و این از شروط صحیح بودن احادیث می
ر تضاد با قرآن است، چون در قرآن، ھمین و این روایت د ھاست آن

یعنی خدا و قرآن) از جانب کفار شده  تر مھمآن ھم در موضوعی ( درخواست
 که از آسمان بر سر ما سنگ ببارد یا عذابی بیاید ولی در پاسخ آمده که تا تو

إِن َ�َن َ�َٰذا  ٱللَُّهمَّ �ۡذ قَالُواْ ﴿ شوند: پیامبر) در میان آنان ھستی، عذاب نمی(
ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن  ٱۡ�َقَّ ُهَو 

َ
َمآءِ مِۡن ِعنِدَك فَأ وِ  ٱلسَّ

َ
بَِعَذاٍب  ٱئۡتَِناأ

 ٖ��ِ
َ
 یاد کن) ھنگامی را که گفتند خدایا اگر این( و« ]۳۲[األنفال:  ﴾٣٢أ
ھایی بباران یا  کتاب) ھمان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگ(

ُ َوَما َ�َن ﴿ ،»بی دردناك بر سر ما بیاورعذا نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن  ٱ�َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ِ�َُعّذِ

 ُ َ�ُهۡم وَُهۡم �َۡسَتۡغفُِرونَ  ٱ�َّ و[لی] تا تو در میان آنان « ]۳۳[األنفال:  ﴾٣٣ُمَعّذِ
ھستی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش 

                                           
َل َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِعٖ ﴿ -١

َ
ای  شونده ای از عذاب واقع  پرسنده« ]١[المعارج:  ﴾١َسأ
 .»پرسید
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گویم: اصال مگر نزول  می .»کننده ایشان نخواھد بود عذابکنند خدا  می
ھر موقع ھوس کرد خداوند را ھرکس  عذاب به دست بندگان است که

امتحان کند و درخواست عذاب نماید؟!! حتی گاھی در قرآن دعای پیامبران 
در نزول عذاب رد شده است و چرا این سنگ در سقیفه بنی ساعده نازل 

ای  شد و یک فایده لوی غصب خالفت الھی گرفته میاقل ج نشد؟ آنجا ال
داشت تا به قول شما امت اسالمی گمراه نشوند، مثال نزول سنگ بر سر آن 

داند در حال  که به زعم شما می سائل چه سودی داشته است؟! آن کسی
آید و در روز غدیر بخ بخ  غصب کردن خالفت است و حتی از روی نفاق می

صی بھتر نبوده که عذاب شود؟ آن سائل که کاری با گوید، آیا چنین شخ می
ای برپا نشده بوده  غصب خالفت نداشته و اصال در آن زمان ھنوز سقیفه

که شما معتقد ھستید خالفت را غصب  است و چطور ابوبکر و عمر و کسانی
ص اند با دیدن این صحنه نترسیدند و باز پس از رحلت نبی اکرم کرده

غصب کردند؟! آیا با خود نگفتند که این شخص سائل خالفت را به زعم شما 
ھنوز اقدامی علیه غصب خالفت نکرده بود و به این صورت وحشتناک به 

وقت آیا بر سر غاصبان اصلی خالفت چه بالیی نازل  ھالکت رسید، آن
ھا فرار  شود؟!! این افراد به زعم شما ترسو و منافق که در جنگ می
ھا نشانه  اند؟! آیا این در اینجا اینقدر شجاع شدهاند، چطور ناگھان  کرده می

خولیایی شما نیست؟ در ضمن در سوره معارج تنھا آمده  ذھن بیمار و مالی
ای سوال کرد و بقیه موارد متعلق به روایات و تفاسیر ھستند و  که پرسنده

گوییم مگر سوال کردن جرم است که مستحق  در سوره نیستند و ما می
؟ و طبق این تفسیر و روایت، دیگر این مورد سوال چنین عذابی شود

 شود که بگوئیم سائل بوده است، بلکه درخواست عذاب شده است. نمی
 



 پاسخ به شبهات قزوینی   ٢٤

 کتب لکمأ از  صمنظور نبی اکرم پاسخ به شبهه:
 ۱۸ساعت ۵/۹/۱۳۸۹ای والیت مورخ جناب قزوینی در شبکه ماھواره

لکم چه بوده کتب أ از ص گفت که در حدیث قرطاس منظور نبی اکرم می
ھا را  است؟ و بطور حتم منظورشان نماز و روزه که نبوده است، چون این

بوده ÷ منظورش جانشینی حضرت علیبنابراین  قبال گفته بوده است!!! و
 است!!! 

به زعم خودتان مسئله جانشینی نیز قبال بیان شده گویم:  در پاسخ می
مختلف و به در جاھای  صبوده است، شیعه معتقد است که پیامبر

کرده است و از یوم االنذار  ھای گوناگونی خالفت علی را بیان می مناسبت
گرفته تا یوم الغدیر، موضوع خالفت علی را برای ھمه مطرح کرده است!! 

کتب لکم، جانشینی حضرت علی أاز ص پس در نتیجه منظور نبی اکرم
آنگاه آیا  نبوده است و اصال اگر به فرض سخن جناب قزوینی را بپذیریم،
سال  ۲۳معقول است که به قول خودتان فروعی چون نماز و روزه در طی 

بارھا بیان شوند ولی مسئله جانشینی و امامت که در نظر شما از اصول 
بسیار مھم و حتی باالتر از نبوت است، ناگھان لحظات آخر زندگانی بیان 

ه دارای دروغ و و البته آخر ھم بیان نگردیده است) آری مذھبی ک( گردد؟!!
 شود. افترا است، ھمیشه گرفتار تناقضات و تضادھای گوناگون می

 !بر باالی هفتاد هزار منبر لعنلعن  پاسخ به شبهه:
 ۱۷ساعت ۵/۹/۱۳۸۹ای والیت مورخ جناب قزوینی در شبکه ماھواره

را بر باالی ھفتاد ھزار منبر ÷ گفت که در ایام بنی امیه، حضرت علی می
شود بفرمایید در آن زمان، ھفتاد  اند!! سوال اینجاست که می کرده لعن می

ھزار منبر کجا بوده است؟!! این تعداد زیاد منبر در چه شھرھایی وجود 
ھا مردم بنشینند و به لعن شدن علی گوش  داشته که پای ھر کدام از آن
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اند را برای ما  شده دھند؟ لطفا نام این مساجد که حضرت علی در آن لعن می
توانید ھم اکنون در ایران پیدا کنید که  این تعداد مسجد را می( ویید؟بگ

، عمر، عثمان و عایشه ھستند نه علی) الزم ١البته در آن مشغول لعن ابوبکر
کنند  زمخشری و حافظ سیوطی استناد میاست بدانید جناب قزوینی به 

ی بن ابی که: در ایام بنی امیه بیش از ھفتاد ھزار منبر بود که روی آن عل
 ھا گذاشته بود). و به کتاب شد و معاویه این سنت را برای آن طالب لعنت می

کنند.  النصائح الکافیة) ابن عقیل که از سیوطی نقل کرده استناد می(
ھایی که سند ندارند، صحیح نیست و  اعتماد کردن به چنین کتاب گویم: می
ھای عقاید، و متھم کردن  مانند تا کتاب ھای موعظه می ھا بیشتر به کتاب این

ترین اسباب انحراف عقاید مخالفان اھل سنت  اساس آن از بزرگ مردم بر
است. در ضمن ابن عقیل فرد ناشناخته ایست و به ظاھر شیعه است و در 

این، او مشخص نکرده که  توان به او اعتماد کرد. بنابر کند نمی آنچه نقل می
کند که  ت و او از سیوطی نقل میاز چه منبعی این سخن را نقل کرده اس

                                           
اش به من احسان  ابوبکر بیشتر از ھمه مردم با مال و ھمراھی«فرمود: ص پیامبر -١

). ابوبکر با دست و زبانش جھاد ٢٣٨٢) و (مسلم)(٧/١٠(بخاری)( .»کرده است
کرد و اولین کسی بود که به سوی خدا دعوت داد و اولین کسی بعد از پیامبر بود  می

دفاع کرد.  صکه مورد اذیت و آزار قرار گرفت و اولین کسی بود که از پیامبر
) و به ھمراه او ٧/٩٩)((بخاری ) ابوبکر بالل را خرید و آزادش کرد.٣٦٧٨(بخاری)(

)، و آن ٣/٢٨٤)، الحاکم (١٢/١٠(مصنف ابن أبی شیبة) ( شش نفر دیگر را آزاد کرد.
گوید:  را صحیح قرار داده و ذھبی نیز موافق با او چنین کرده است. ابن کثیر می

که مسلمان شد ابوبکر صدیق بود، و اسالم آوردن او از اسالم آوردن  اولین مرد آزادی
تر ذکر شدند مفیدتر بود، چون او یکی از افراد بزرگ و رئیسی در  ه پیشک کسانی

داد، و او فردی دوست  آمد و ثروتمند بود، و او به اسالم دعوت می قریش به شمار می

 )٣/٢٦)(البداية( کرد. داشتنی بود، مال خود را در اطاعت از خدا به پیامبر خرج می
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سیوطی از علمای قرن نھم است و تقریبًا ھشتصد سال با دولت اموی فاصله 
و این اسلوبی است  دارد و پذیرفتن قول او بدون روایت صحیح، مردود است.

ھای تاریخی فاقد سند استدالل نشود  بایست رعایت شوند و به داستان که می
قبولی است و ھمچنین به  ی هط و الزمو البته صحت و درستی آن شر

احادیث و روایات غیر مستند و یا غیر دقیق و نادرست در مسائل عقیدتی 
 توان استدالل کرد. نمی

 »من ر�ک أن ىلع و� املؤمن�!!«روایت  پاسخ به شبهه:
 ۲۲ساعت ۲۰/۸/۱۳۸۹ای والیت مورخ  جناب قزوینی در شبکه ماھواره

سوره مائده از عبدالله بن مسعود روایت است که ما  ۶۷گفت در مورد آیه  می

 ويل ن عيلأ بكمن ر«خواندیم:  گونه می در دوران پیامبر این آیه را این

و این در کتب اھل سنت نیز ثبت شده است و به برخی از کتب  »منني!!ؤامل
و بدین طریق جناب قزوینی قصد داشت ولی امر بودن ( .١اشاره کردند

این آیه نشان دھد و حتی آن را از دیدگاه صحابه اثبات حضرت علی را در 
  .نماید)

 :دھنده دروغ بودن این ادعاست، چون ھمین نشان گویم: در جواب می
اوال: در اینجا صحبت از تحریف قرآن است و قضیه باطل اندر باطل 

شود و ھرکس چنین ادعایی کند به اجماع علمای شیعه و سنی کافر  می
 است، 

 دالله بن مسعود که گفته ما در زمان پیامبر این آیه را بدینثانیا: عب
شود بفرمایید از دیدگاه شما شیعیان، این زمان در  خواندیم، می صورت می

چه دورانی از رسالت بوده است؟ شما که معتقد ھستید این آیه در اواخر 

                                           
 نوشته آلوسی اشاره داشت. ١٩٣صفحه  ٦مثال به کتاب روح المعانی جلد  -١
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ماه مانده به پایان زندگانی ایشان نازل شده است،  ۲و ص عمر نبی اکرم
اند که  اند؟ راست گفته خوانده گونه می صحابه آیه را چه موقع این پس

 دروغگو کم حافظه است!!

 خاتمیتو امامت  پاسخ به شبهه:
 ۲۲ساعت ۱۱/۹/۱۳۸۹ای والیت مورخ جناب قزوینی در شبکه ماھواره 

ای داشت که بحث پیرامون تضاد نداشتن مسئله امامت با خاتمیت  برنامه
سوره بقره اشاره کردند و گفتند که قرطبی در تفسیر  ۳۰بود. ایشان به آیه 

خود این آیه را اصلی برای نصب امام و خلیفه دانسته تا مردم از او اطاعت 
نصب امامت واجب بوده میان امت اسالمی و پیشوایان اینکه  کنند و در

نصب امام واجب و اصل است و البته به بنابراین  ایشان اختالفی نیست و
نیز از علمای اھل سنت اشاره داشت، ھمچون صحیح مسلم و  کتب دیگری

و یا کتاب  »ةجاهلي ةمام زمانه مات ميتإمات ومل يعرف من «ھمچنین حدیث 

از شیخ االسالم ابن تیمیه که در آنجا آمده: والیت مردم از  السياسة الرشعية
و . »ترین واجبات است و ھیچ دینی بدون والیت امر امکان پذیر نیست بزرگ

گفت چون این امر نزد شما خیلی واجب است، پس بر خداوند و رسولش  می
گونه تضادی با  نیز واجب بوده که امام و خلیفه را تعیین کنند و امامت ھیچ

دانید که این دو را در  خاتمیت ندارد و شما اصال معنای خاتمیت را نمی
 دانید و غیره....،  تضاد با ھم می

که متاسفانه شما خودتان را به  باید گفت در جواب به جناب قزوینی
شوید. بطور حتم نصب خلیفه  ھا بیدار نمی اید و به این راحتی خواب زده

بصورت شورا و توسط خبرگان امت اسالمی و بودن رھبر و حاکم جھت 
برقراری احکام اسالمی و اتحاد میان مسلمین و رھبری کردن امت از 

ه ھمین خاطر احادیث فراوانی واجبات بسیار حساس و مھم است و ب
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پیرامون این قضیه وجود دارد و مسلم است که علمای اھل سنت نیز این 
ه عقیده شما خوب این چه ربطی ب اند. مسئله را از واجبات ضروری دانسته

مبنی بر خالفت من عندالله و بالفصل حضرت علی دارد؟ خالفت و امامت 
کند که شما آن را الھی  پیدا می مورد نظر شما بخاطر این با خاتمیت تضاد

اید. مھم دانستن یک مسئله با وصل کردن  دانسته و به خداوند وصل کرده
گویید چون امری واجب است پس بر  میاینکه  آن به خداوند تفاوت دارد.

چه  چنانخدا و پیامبرش نیز واجب بوده که امام بگذارند!! باید گفت مثال 
بفرمایید پس از امام دوازدھم باید چه  شود گرفت، می این امر صورت می

که نگفته بودند سلسله امامت در فرزندان علی تا ص کردیم؟!! پیامبر می
باشد؟!! ضمنا خداوند در قرآن امر به تقویت سپاه از مردان جنگی  قیامت می

و.... نموده، آیا این امر مھم دلیل آن است که خداوند  ]۶۰:نفالألا[ھا  و اسب
یروی جنگی از آسمان بفرستد؟! یا این وظیفه مانند تعیین امام باید اسب و ن

 به عھده خود مسلمین است؟ 
نص صریح داریم به وجوب ص جناب قزوینی تاکید داشت که از پیامبر

 مسلمان نباید حتی یک شب بدون امام باشد.اینکه  امامت، ھمچون
موارد مھم که گفتم تعیین خلیفه از ھمانطور گویم:  در جواب قزوینی می 

طی تعلیمات خود بارھا ضرورت آن را ص و اساسی در اسالم بوده که پیامبر
آور شده است و به ھمین خاطر پس از رحلت ایشان، صحابه  به صحابه یاد

سریعا در سقیفه بنی ساعده جمع شدند تا خلیفه را تعیین کنند و به استناد 
شما امامت را اینکه  .خودتان، حتی یک شب را ھم بدون امام و رھبر نباشند

دانید و امام را نیز با وحی مرتبط  ھمچون نبوت من عندالله و خدایی می
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و داشتن عصمت و کرامات را نیز از خصوصیات امام  ١دانید و علم غیب می
دانید، خوب با این تفاسیر،  که امامت را باالتر از نبوت می دانید، بطوری می
گیرد؟ آیا داخل مغز نخودی شما این  میشود بفرمایید خاتمیت کجا قرار  می

گونه تضادی با مسئله خاتمیت ندارند؟!! این امام شما چه تفاوتی  چیزھا ھیچ
مقامش از نبی ھم باالتر است، پس شما چگونه معتقد به اینکه  با نبی دارد؟!!

خاتمیت یعنی ختم رسل و البد بطور زبانی!!) ( خاتمیت ھستید؟
وث نموده است، ولی از دیدگاه شما دوباره که خداوند مبع پیامبرانی

که حتی از پیامبران مقامی باالتر ای از فرستادگان و منصوبین الھی  سلسله
کنند!! و این در نزد ھر عاقلی یعنی عدم خاتمیت.  دارند، شروع بکار می

گرفت که دیگر  نصب این امام توسط خداوند و رسولش صورت میچه  چنان
و ایجاد شورا و مشورت بر عھده امت نبود و ای جھت نصب آن  وظیفه

چه  چنانشد.  بسیاری از احادیث، پیرامون حساسیت این قضیه باطل می
قرار بود امامی معصوم که سخنش وحی الھی است بر مردم حکومت کند، 

بایست تنھا اطاعت  میص تنھا وظیفه مردم اطاعت از اوست و پیامبر
و ھمچنین خصوصیات آن امام که پسر کرد  چون و چرای او را تاکید می بی

                                           
از سدیر روایت کرده که گفته: من و ابو بصیر و یحیی  ٢٥٧در جلد اول کافی ص  -١

إذ خرج إلينا وهو مغضب «البزاز و داود بن کثیر در مجلس حضرت صادق بودم که: 

هللا عزوجل فلام أخذ جملسه قال: يا عجبا ألقوام يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إال ا

امام صادق  »لقد مهمت برضب جاريتي فالنة فهربت مني فام علمت يف أي بيوت الدار
داند مگر  دانیم، غیب نمی کنند ما علم غیب می که فکر می فرمود: در تعجبم از کسانی

خواھم کنیزی را تنبیه و ادب کنم، پس  خداوند عزوجل، برخی مواقع من می
پنھان) شده است.(البته آقای قزوینی در مقام مناقشه دانم که او در کدام اتاق( نمی

کرده است یا روایت ضعیف است و یا امام که  خواھند گفت امام صادق داشته تقیه می
 کرده!!!) کنیزش را ادب نمی
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شود، سخنش ماینطق عن الھوی  عم من است، وحی به نوعی بر او نازل می
است، دارای علم غیب و عصمت و کرامات است، مقام امامتش از مقام نبوت 
من باالتر است و روی قبرش را ھم گنبد و بارگاه بسازید!!!! خوب آیا 

تنھا به ضرورت وجود حاکم و اولی  این چیزھا را گفته است یاص پیامبر
ای از ضروریات  االمر برای رھبری امت اسالمی اشاره کرده که نزد ھر جامعه

توانید در رجوع به مطالب و احادیث بصورت گزینشی  بدیھی است. شما نمی
عمل کنید، چون احادیث معروفی پیرامون امام و حاکم در کتب اھل سنت 

ونه سازگاری ندارند، چون این حدیث در کتاب گ داریم که با عقاید شما ھیچ

ة حق اهللا لكم ىلإحب اجلهاد أ«: صقال رسول اهللا :۷/۱۶۱سنن النسائی
مبارزه نزد خدا، گفتن سخن حق در مقابل ترین  محبوب« .»مام جائرتقال إل

. خوب در این حدیث سخن از امام جائر و ستمکار »گر است پیشوای ستم
گونه نیست و  دانید؟! بطور حتم این خود را جائر میاست و آیا شما امامان 

گویید قرآن ناطق  ای خطا دانسته و می ھا را معصوم از ذره حتی شما آن
فرمود: اطاعت صاحبان ص ھستند. یا در حدیثی از ابن عمر که رسول خدا

والیت، خواه با اکراه باشد و خواه با رضایت، واجب است، مادام که مامور به 
خوب آیا یک ( ، ولی اگر او را به گناه امر کردند، نباید اطاعت کند.گناه نشود

با رجوع و بررسی احادیث و بنابراین  کند؟!) امام معصوم به گناه امر می
شویم که منظور از امام آن چیزی نیست که  روایات مختلف، متوجه می

گفت در تاریخ دمشق  علمای مدعی تشیع در نظر دارند. جناب قزوینی می
آمده که ھر پیامبری وصی و وارث داشته و علی ھم  ۳۹۲صفحه ۴۲جلد

وصی و وارث من است. و قصد داشت تاکید کند که این مسئله در طول 
به تنھایی ص تاریخ و در پیامبران گذاشته نیز بوده و مختص نبی اکرم

ربطی ÷ گویم: وصایت حضرت علی نیست. در جواب به جناب قزوینی می
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ت بالفصل مورد نظر شما ندارد. وصی تنھا به معنای به والیت و خالف
در قبیله بنی ھاشم و امور مالی و به خاک سپاری ص جانشینی نبی اکرم

ایشان است نه عقاید مورد نظر شما و معنای وصی با ولی متفاوت است. 
ای که با خاتمیت در تضاد است و مورد قبول ما نیست، مسئله ولی  مسئله

ودن حضرت علی است که شما آن را بالفصل و الھی امر بودن و خلیفه ب
دانیم مطالب مورد استناد شما چه ربطی به این مسئله  دانید و ما نمی می

بایست اسناد چنین احادیثی را ذکر کنید تا راویان آن  دارند؟!! در ضمن می
کار را نکردید و استناد به کتبی  بررسی شوند و البته شما طبق معمول این

و مانند این است که ما بیاییم و  ١خ دمشق نیز دارای اعتبار نیستچون تاری

                                           
ھای حدیث دارای طبقات و جایگاه متفاوتی  گوید: (کتاب محدث ولی الله دھلوی می -١

ھا  (و این کتاب گوید: حدیث را دانست) سپس میھای  ھستند، پس باید طبقات کتاب
گوید: (طبقه اول:  میاینکه  از نظر صحت و شھرت بر چھار طبقه ھستند...) تا

منحصر در سه کتاب است که عبارتند از: موطأ و صحیح بخاری و صحیح مسلم...، 
 ... و تقریباً (المجتبی) نسائی سنن... (سنن ابوداود و جامع ترمذی و  طبقه دوم:

طبقه سوم: مسانید و مصنفات و  مسند احمد بن حنبل ھم در این طبقه قرار دارد).
تصنیف  -ھا  ھا و بعد از آن قبل از بخاری و مسلم و در زمان آن -جوامعی ھستند که 

ھا احادیث صحیح و حسن و ضعیف و معروف و شاذ و منکر و  اند که این کتاب شده
ھای خطیب و  و طبقه چھارم:...(...کتاب .اند...) درست و نادرست را جمع کرده

أبونعیم... و ابن عساکر ھستند. و طبقه پنجم...) ولی الله دھلوی بعد از ذکر طبقات 
ھای حدیث برای عمل به آن و استناد  (از طبقۀ سوم کتاب گوید: ھای حدیث می کتاب

بله. گاھی گوید:  میاینکه  افراد دانشمند... تا توسط شود مگر به آن استفاده نمی
شود. سپس  ھا استدالل نمی شوند. اما از آن اوقات متابعات و شواھد از آن گرفته می

آوری آن و استنباط از آن نوعی تعمق  گوید: (و اما طبقۀ چھارم، پرداختن به جمع می
نگری و تکلف از متأخرین است، و در حقیقت بدعت گذاران از قبیل رافضه و  و ژرف

توانند شواھدی برای مذاھب خود  ھا می کمترین نگاه به این کتابمعتزله و دیگران با 
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االنوار شما را باز کنیم و ھر حدیثی را که خواستیم از آن جدا  کتاب بحار
که  مسلما خیر) و زمانی( کنید؟ کنیم و آیا شما آن احادیث را قبول می

 ھای حدیث آمده است، پس در مورد تاریخ چه ھای زیادی در کتاب دروغ
کنید؟ به خصوص کتاب تاریخ دمشق که تقریبًا ھشتاد جلد است و  فکر می

کنده از روایات دروغین  مملو از روایاتی است که صحت ندارند، بلکه آ
خواھد  که می آورد تا کسی روایت را با سند می -/-باشد و مولف کتاب می

مورد استدالل کند قبل از استدالل روایت را تحقیق کند. خوب آیا شما در 
 اید؟!  سند روایت تحقیق کرده

که از رسول حدیث بریده  در مورد اسناد و منابع حدیث فوق باید گفت:
روایت است: ھر پیامبری وصی و وارثی دارد، وصی و وارث من علی ص خدا

 المیزان)( . ذھبی درو روایت مذکور موضوع استبن ابی طالب است. 
) آن را از طرق محمد بن حمید رازی از سلمه االبرش از ابن اسحاق ۲/۲۷۳(

از شریک از ابوربیعه ایادی از ابن برید از پدرش روایت نموده است و بغوی 
 و ابن الجوزی آن را درھم آن را از طریق محمد بن حمید روایت کرده است 

 المصنوعه) الآللی( سیوطی دراز بغوی تخریج نموده است و  الموضوعات)(
در ادامه  و ذھبی) از دو طریق روایت مذکور را نقل کرده است، ۱/۳۵۹(

و ذھبی پذیرد)  این دروغ است و شریک القاضی آن را نمی( افزاید: روایت می
رجال   به استثنای بریده صحابی و پسرش ھمه سخن راستی گفته است، زیرا

عمر بن ربیعه) ( یعهباشند، و ابورب اسناد آن ضعیف و جای سخن و حرف می

                                                                                           
 حجة( ھا درست نیست. بیاورند، پس در مناقشات حدیثی علما، استدالل از این کتاب

(بخاری و  گویم: بطور کلی دو کتاب صحیحین ). (می١٣٥-١/١٣٣( )البالغة اهللا
رافضی بدان اشاره  که مراجع مسلم) از دیگر کتب معتبرتر ھستند، نه ھر کتابی

 .کنند) می
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گوید: او منکر الحدیث است و شریک با وجود جایگاه  او می  دربارهابوحاتم 
ای معروف است. و ابن اسحاق ھم از لحاظ اسناد  ارزشمند او به کم حافظه

اھل تدلیس است و سلمه بن فضل بن ابرش به علت کثرت اشتباه و سوء 
واقعی حذف این حدیث و حافظه در اسناد روایت ضعیف است و لیکن علت 

موضوع بودن آن وجود محمد بن حمید رازی در اسناد آن است و ابوزعه، 
اند و یعقوب بن  صالح جزر، ابن خراشی و علی بن مھران او را تکذیب نموده

گوید: او بسیار از لحاظ اسناد روایت منکر الحدیث است و  او می  دربارهشیبه 
ن است و نسائی گفته او موثوق نیست نجاری ھم گفته است در او نظر و سخ

زیاد بسیار   اند و او با توانای حافظه و رازی و ابوحاتم و نیز او را متھم نموده
بایست بر  دروغگوست و این جرح واضحی است و بر مبنای علوم الحدیث می

ھر تعدیلی مقدم شود. و با این توضیح اعتماد امام احمد و ابن معین به او 
المیزان) ( اند و آنچه ذھبی در شود زیرا او را نشناخته مینادیده گرفته 

گر این مدعاست که در شرح حال ابن حمید گفته شده  نماید بیان می نقل 
شد که از  گوید: به ابن خزیمه گفتم، چه می است که ابوعلی نیشابوری می

 نمودی زیرا امام احمد او را مورد ستایش قرار داده ابوحمید اسناد روایت می
شناخت ھرگز او را  است، گفت او را نشناخته است و اگر ھمچون ما او را می

کنند که بغوی و طبری، ابن  کرد و اما آنچه مراجع رافضی اّدعا می مدح نمی
توان آن را اثبات کرد و حجتی  اند کذب محض است و نمی حمید را ستوده

ھا  ت و آنھم ندارد. روایت بغوی و طبری از ابن حمید جای اعتبار نیس
اند و  اند که از اھل ثقه روایت نمایند و چنین ادعایی ھم نکرده ملتزم نشده

) بیان شده که روایت معتمد از ۱/۲۶۲ج ( در قواعد مصطلح علوم الحدیث
اینکه  آید، مگر بار به عنوان تعدیل و توثیق برای او به شمار نمی یک راوی یک

مراجع رافضی در مورد اینکه  از صاحبان صحیح البخاری و ُمسلم باشد. و
او از گذشتگان ذھبی است) سخن باطلی است، ابن ( گویند: ابوحمید می
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حمید که به خاطر شیعه بودنش و بلکه در کذب و نیرنگی از پیشگامان 
روافض است و محمد بن حمید رازی از میان متھمین به کذب تنھا کسی 

که سیوطی  گری ھمچناننیست که این حدیث را روایت کرده، بلکه کذاب دی
 ) گفته است به نام احمد بن عبدالله فریانی۱/۳۹۵( الآللی المصنوعه)( در
یا فریانانی) روایت مذکور را از سلمه بن ابرش نقل و روایت کرده است که (

او گفته است: مشھور به وضع حدیث است و ابن حبان   دربارهحافظ ابونعیم 
اھل ثقه نسبت داده و احادیثی را به گفته است او احادیث دیگران را به 

اند و نسائی گفته است او  دھد که بر زبان جاری ننموده کسانی نسبت می
محل وثوق و اعتماد نیست. با تمام آنچه ذکر شد بطالن وکذب این روایت 

 ) و سیوطی در۱/۳۷۶( الموضوعات)( گردد و ابن جوزی در متحقق می
گویم  البته باز می( اند. غ به شمار آورده) آن را باطل و درو۱/۳۵۹( الآللی)(

که وصایت حضرت علی ربطی به عقاید مورد نظر مراجع رافضی نداشته و 
 .ندارد)

 اعتقاد به تفویض برای امامان پاسخ به شبهه:
شیعه برای امامان خود معتقد به تفویض است و این خالف کالم الھی 

ۡمرِٓي إَِ� ﴿ فرماید: است که می
َ
فَوُِّض أ

ُ
قُوُل لَُ�ۡمۚ َوأ

َ
ٓ أ ِۚ فََسَتۡذُكُروَن َما إِنَّ  ٱ�َّ

 َ ِ  ٱ�َّ م به یگو پس به زودی آنچه را به شما می« ]۴۴[غافر:  ﴾٤٤ٱۡلعَِبادِ بَِصُ�ۢ ب
 حال) بندگان( ه بهکسپارم، خداست  ارم را به خدا میکد آورد و یاد خواھی

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿ .»ناستیخود) ب(
َ
ِ َوَ�ٓ أ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
َوَ�ٓ  ٱۡلَغۡيَب َوَ�ٓ أ

ۡ�ُيُنُ�ۡم لَن يُۡؤ�ِيَُهُم 
َ
ِيَن تَۡزَدرِٓي أ قُوُل لِ�َّ

َ
قُوُل إِّ�ِ َملَٞك َوَ�ٓ أ

َ
ُ أ �ۖ  ٱ�َّ ُ َخۡ�ً  ٱ�َّ

َِّمَن  ٓ إِٗذا ل نُفِسِهۡم إِّ�ِ
َ
ۡعلَُم بَِما ِ�ٓ أ

َ
ٰ أ م یگو و به شما نمی« ]۳۱[هود:  ﴾٣١ِم�َ لِ ٱل�َّ
ه من ک میگو دانم و نمی ب نمییش من است و غیھای خدا پ نهیه گنجک
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نگرد  دگان شما به خواری در آنان مییه دک سانیک دربارهام و  فرشته
گاه رشان نمییم خدا ھرگز خیگو نمی تر  دھد خدا به آنچه در دل آنان است آ

قُل ﴿.»اران خواھم بودک در آن صورت از ستم م) منین بگویاگر جز ا( است
قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن 

َ
ٓ أ َّ� ِ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
قُوُل لَُ�ۡم إِّ�ِ َملٌَكۖ  ٱۡلَغۡيَب َوَ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۚ قُۡل َهۡل �َۡسَتوِي  تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ إِۡن �

َ
ُرونَ  ٱۡ�َِصُ�ۚ وَ  ٱۡ� فََ� َ�َتَفكَّ

َ
 ﴾٥٠أ

ز یب نیھای خدا نزد من است و غ نهیم گنجیگو بگو به شما نمی« ]۵۰[األنعام: 
ه به سوی من کام جز آنچه را  ه من فرشتهکم یگو دانم و به شما نمی نمی

ر کا تفیسان است، آیکنا ینا و بیا نابینم، بگو آک روی نمییشود پ وحی می

آید و  قزوینی برای اثبات عقاید ضاله خویش می . در مقابل جناب»دینک نمی
گوید در قرآن آمده که فصل الخطاب به حضرت داوود داده شده است و  می

وََشَدۡدنَا ﴿ این ھمان چیزی است که مد نظر ماست، چون در قرآن آمده:
ش را یو پادشاھ« ]۲۰[ص:  ﴾٢٠ٱۡ�َِطاِب َوفَۡصَل  ٱۡ�ِۡكَمةَ َوَءاَ�ۡيَ�ُٰه  ۥُمۡلَكهُ 

. در پاسخ به »میردکدھنده عطا  صله یم فالکمت و کم و او را حیردکاستوار 
گویم که منظور از فصل الخطاب، علم قضاوت بوده و  امثال قزوینی می

ھمچنین کتاب آسمانی زبور، چون کتاب قرآن نیز فرقان نامیده شده است 
ز اتینا و که ھمان فصل الخطاب است و البته در آیات دیگر قرآن منظور ا

اعطا شده بیان گردیده است، چون در سوره ÷ چیزی که به حضرت داوود

داوود زبور و به « ﴾١٦٣َزُ�وٗر� ۥدَ َداوُ  اَوَءاتَۡينَ ﴿ خوانیم: می ۱۶۳نساء آیه

پس تفویض مورد ادعای شما ربطی به فصل الخطاب داوود  »بخشیدیم
 نداشته و ندارد.
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 »علي موالهمن کنت مواله فهذا « پاسخ به شبهه:
 ۲۲ساعت ۱۴/۹/۱۳۸۹ای والیت مورخ  جناب قزوینی در شبکه ماھواره

 در غدیر خم وص ای داشتند پیرامون واضح بودن سخن نبی اکرم برنامه
جای بھانه برای کسی باقی نمانده و ÷ در مورد خالفت حضرت علیاینکه 

از  قبلص پیامبراینکه  در غدیر، حجت بر ھمگان تمام شده است، به دلیل

به جمعیت فرموده مگر نه  من كنت مواله فهذا يلع مواله خطابجمله: 

ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ که: این ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
پیامبر به مومنان از خودشان  ،١﴾ِمۡن أ

 ذا يلعمن كنت مواله فه«سزاوارتر است و سپس فرموده: پس ھم اکنون نیز: 
مولی در این جمله ھمان اینکه  یعنیص و این سخنان نبی اکرم »مواله

و ( نفسھم در جمله قبلی را دارد و معنای اولیأمنین من ؤولی بالمأمعنای 
 خلیفه و اولی االمر) را خواھد داشت!!! 

: بنابراین گویم در جواب به جناب قزوینی و مراجع مدعی تشیع می
بایست در جمله  طبق ھمین استدالل و طبق ھمین آیه، میص پیامبر

مر نه مولی که معانی مختلف دارد، بطور ولی األأفرمود: خلیفه و یا  بعدی می

، ولی به جای اولی از نفسكمأمن  ىلأو فهذا عيلفرمود:  چنین میمثال این
در  کند. و در مورد استناد شما به این آیه باید گفت: کلمه مولی استفاده می

ۡوَ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ گونه که طبق این آیه: این بوده که ھمانص کل منظور پیامبر
َ
أ

 ِ نُفِسهِۡمۖ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب
َ
باشد، پس باید از من حرف شنوی داشته باشید  می ﴾ِمۡن أ

خواھم که علی را دوست داشته باشید. و اولی  و من در اینجا از شما می

ۡوَ�ٰ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿ یت و در آیه نیز آمده:معنای سزاوارتر دارد نه معنای وال
َ
و  ﴾أ

                                           
 ]٦[األحزاب:  -١
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بکار رفته است. برای ص ھمین کلمه اولی نیز، تنھا مختص نبی اکرم
بررسی یک موضوع باید خود را در حال و ھوای ھمان زمان قرار داد، در آن 

باال گرفته بود و  در میان (بعضی) مردم زمان دشمنی با حضرت علی
دوستی ھمان کسی را بیان کند که مردم با  قصد داشته وجوبص پیامبر

که بزرگان قبائل را  کسی( اند اند و کینه او را به دل گرفته او دشمن شده
ھا پرچمدار بوده و سوره برائت را خوانده بوده و....)  کشته بوده و در جنگ

که تشریح شد، مسلم است که  با تصور این اوضاع و حال و ھواییپس 
ن دوستی با حضرت علی، آمده و در ابتدا شان و مقام قبل از بیاص پیامبر

آور شده است تا کسی پس از آن بھانه نیاورده و  خودش را نزد مردم یاد
گونه بیان نموده که ای مردم، منی که در قرآن از  سرپیچی نکند، یعنی این

و اطاعتم واجب است) پس ھمین من دارم ( شما به خودتان سزاوارتر ھستم
 ویم که باید این علی را دوست بدارید و با او دشمنی نورزید.گ به شما می

اولی) ( معنیاینکه  را به عنوان قرینه مطرح کند، یعنی خواھد این شیعه می(
المولی) بعد از آن در نظر بگیریم و البته این اشتباھی آشکار ( را به معنی

 شما خیلی بهچه  چناناست) در ضمن به امثال قزوینی باید گفت که 
دھید، پس چطور به جمله بعدی  جمالت قبلی و بعدی اھمیت می

توجھی ندارید که تنھا به ھمان دوستی حضرت علی تاکید ص پیامبر

ا دوست یخدا ،»عاد من عاداهاللهم وال من وااله و«کند؟! یعنی جمله:  می
ه با او دشمن که او را دوست دارد و دشمن باش با ھر کداشته باش ھر 
گونه  سوره احزاب این ۶فاضل مقداد سیوری در مورد آیهاست. در ضمن 

و عقد مواخات) ( به اصحاب خود به شرط ھجرتص نویسد: رسول الله می
که از صدقه  شان ارث داد، مانند سھامی و نه خویشاوندی، برای تالیف قلوب

بخشید. و این امر با این آیه و آیات ارث نسخ شد و معنایش آن  می کفاربه 
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ویشاوندان به میراث ھمدیگر سزاوارترند تا مھاجرین و غیر آنان. است که خ
. دوستان) مومن را جایز شمرد( سپس وصیت در حق اولیاء یعنی اصدقاء

) جناب قزوینی پس از این سخنان و اشاره به کتب ۲/۳۲۵کنزالعرفان،(
خم  مختلف علمای اھل سنت، رفتند به سراغ امام غزالی که او نیز از غدیر

طور به علمای دیگری از اھل سنت  ت خالفت را داشته است و ھمینبرداش
کسی نیست به (اند  اشاره داشتند که در کتب خود از امام غزالی یاد کرده

اند؟ و  قزوینی بگوید پس چگونه این علما از غزالی با عنوان امام یاد کرده
نی دھد که نزد ایشان، امام به معنای مورد نظر شما، یع ھمین نشان می

العالمین امام غزالی اشاره  حاکم نبوده است) جناب قزوینی به کتاب سر
کند که در آنجا غزالی گفته: عمر پس از معرفی علی در غدیر به او تبریک  می
او تسلیم والیت و خالفت علی شده و اینکه  گوید و این عبارت عمر یعنی می

اینکه  کرد و برایبه آن حکم کرده است، ولی بعد از آن ھوس بر عمر غلبه 
گویم که در  گیرد!! در جواب می به ریاست برسد پرچم خالفت را به دست می

جمله امام غزالی اشاره و تاکیدی به خالفت الھی و بالفصل حضرت علی 
ایشان نیز مانند سایر علمای اھل سنت، ھمان اینکه  نشده است و این یعنی

ھمان کلمه مولی به تنھایی برداشت دوست را از کلمه مولی کرده است و از 
در مورد حضرت علی استفاده نموده است نه چیزی دیگر، چون اصلی به این 
مھمی در دین که دستوری از جانب خدا بوده است باید از زبان عالمی سنی 
صریحا بیان گردد تا برای دیگران ایجاد شبھه نکند، ولی امام غزالی به 

لكن صورت است:  ه ایشان بدینچنین چیزی تصریح نکرده است، عین جمل

أسفرت احلجة وجهها وأمجع اجلامهري عىل متن احلديث من خطبته يف يوم غدير 

. فقال عمر: بخ بخ يا خم باتفاق اجلميع وهو يقول: من كنت مواله فعيل مواله

 ىضتسليم ور . فهذاةمنؤممن وؤومولی كل م صبحت مواليأباحلسن لقد أ
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، وعقود ةمحل عمود اخلالفو ةاساهلوی حلب الريحتكيم. ثم بعد هذا غلب و

البنود وخفقان اهلو يف قعقعة الرايات واشتباك ازدحام اخليول وفتح األمصار 

وراء ظهورهم، واشرتوا به ول فنبذوه اخلالف األ إىلسقاهم كأس اهلو، فعادوا 

 ، طبعة ٤٨٣جمموعة رسائل اإلمام الغزايل، كتاب رسالعاملني ص( .الثمنا قلي

شما چه  چنان.) و مصححة منقحة، إبراهيم أمني حممد، املكتبة التوفيقية
بگویید پس منظور امام غزالی از گرفتن ریاست و خالفت مربوطه توسط عمر 
چیست؟ و این در واقع ھمان خالفت حضرت علی بوده که عمر گرفته و به 

ده است گویم: منظور امام غزالی این بو او تسلیم نکرده است، در جواب می
به عنوان دوست ص که چون حضرت علی در غدیر خم توسط پیامبر اکرم

و موالی ھر مرد و زنی معرفی شده است، پس بھتر بوده که به عنوان خلیفه 
بایست به نفع او از  نیز منتصب گردد و طبق این واقعه، حضرت عمر می

عندالله خالفت حضرت علی من اینکه  کرده است نه گیری می خالفت کناره
بایست اولین ایراد را به  گونه بود می و بالفصل بوده باشد، چون اگر این

خلیفه گردیده است و نه به ص گرفت که پس از رحلت نبی اکرم ابوبکر می
دھند که  عمر که تازه پس از ابوبکر خلیفه شده است و این موارد نشان می

بته امام غزالی سخنان امام غزالی عقیده شیعیان را مد نظر نداشته است و ال
دھد به ھیچ عنوان عقیده شیعه مبنی بر  دیگری نیز دارد که نشان می

خالفت الھی حضرت علی را قبول نداشته است و مسلما ایشان عالمی سنی 
بوده!!!) غزالی در کتاب  البته شاید به زعم شما در حالت تقیه( بوده است

صی دیگر به فرماندھی از گوید: چطور انتصاب اشخا علوم الدین میاحیاء 
مثل فرماندھی خالد بن ولید و ( جانب پیامبر اسالم به ما رسیده است

دیگران) ولی در مورد حضرت علی چنین چیزی به ما نرسیده است!!! چطور 
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اینقدر مھم بوده اینکه  بوده رسیده، ولیتر  و کم اھمیتتر  ھا که جزئی آن
یز از واقعه غدیر برداشت مورد نرسیده؟!! در ضمن علمایی از اھل تشیع ن

اند، پس چگونه شما به سخن  اند و سخنانی دیگر گفته نظر شما را نداشته
که شما در  ھر جوابی این عالمان شیعی توجھی ندارید و فراموش نکنید

خصوص این علمای شیعه به ما بدھید ما نیز ھمان جواب را در خصوص 
از علمای شیعه، حدیث غدیر  دھیم، شریف مرتضی امثال غزالی به شما می

داند. آنجا که در  ای پوشیده برای خالفت می خم را نص غیر مستقیم و اشاره
گوید: ما به ضرورت پذیرش تعیین خالفت از طریق نص،  الشافی) می( کتاب

یک از ھم مسلکان  نه برای خودمان و نه برای مخالفین ما قائل نیستیم. ھیچ
ص  ۲المرتضی: الشافی، ج( نکرده است ما نیز به چنین ضرورتی تصریح

ومنها: اخلفية املحتملة للتأويل ( د:یگو یعالم شیعی م ی) ابو المجد الحلب۱۲۸

 من كنت مواله فعيل مواله)( أوهلا: نص يوم الغدير، قوله صىل اهللا عليه وآله

ث روز یلند مانند حدیو قابل تأو یاز اخبار خف یبعض(. )52إشارة السبق ص(
س دولت حکومت یین ری، اول١ھمچنین مھندس مھدی بازرگانر) و یغد

ر خم یامبر اکرم در غدیند پیگو یماینکه  گوید: شیعی و نظام والیت فقیه می
که ست چون ین درست نیا ن کردند،یخود مع ینیرا به جانش یحضرت عل

ھا به آن  شد مسلمان یامبر ابالغ شده میاز طرف خدا به پ ین حکمیاگر چن
امبر به سراغ یکردند و بالفاصله بعد از رحلت پ یا فراموش نمآن ر یزود

از بازرگان و کتاب  یدئولوژِیکتاب بعثت و ا( رفتند! یخالفت و..... نم یشورا
) به امثال قزوینی که ھنرشان تنھا جمع آوری سخنان این یان وابستگیحام

                                           
لطفا فوری نگویید که ما بازرگان را قبول نداریم!!! سخن نخست وزیر حکومتی شیعی  -١

تواند مورد استناد قرار بگیرد و  که توسط نائب بر حق امام زمان تعیین شده است، می
 بطور حتم جناب خمینی یک سنی را نخست وزیر نکرده است!!!
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لقی و آن است باید گفت که مسئله مورد ادعای شما از اصول بسیار مھم ت
شود که از نبوت ھم باالتر است، آنگاه مضحک است که برای اثبات آن به  می

کنید که بطور حتم معصوم نیز نبوده است،  سخنی از یک نفر استناد می
مثل این است  ید،آ  اثبات چنین مواردی باید از صریح کتاب و سنت به عمل

که بخواھیم مثال معاد یا نبوت را از سخن یک عالم در یک کتاب اثبات 
کنیم!!! بطور حتم این اصول در قرآن و احادیث بطور متواتر موجود ھستند. 

که علمای شما نیز سخنان فراوانی ضد عقاید شما  به جناب قزوینی باید گفت
و منع  ٢منع متعهتا احادیث  ١تن خمس گرفتهارند، از واجب نداشد

و تصریح  ٥و منع شھادت ثالثه در اذان ٤وقت ۵و خواندن نماز در  ٣قبرسازی
و  ١روز است ۳۰و ماه رمضان ھمیشه  ٦به ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم

                                           
برای مشاھده سخنان علمای شیعه پیرامون واجب نبودن خمس به کتاب دوباره  -١

 ) مراجعه کنید.٥٧(سوال دھد) (آخوند پاسخ نمی سرخاب و سفیدآب
 برای مشاھده تعدادی از احادیث منع متعه، به کتاب دوباره سرخاب و سفیدآب -٢

 ) مراجعه کنید.٥٦(سوال دھد) (آخوند پاسخ نمی
(از کتب شیعه) در جلد اول کتاب سرخاب و  احادیث منع قبرسازیتعدادی از  -٣

  .)١٢٠(در قسمت تناقضات، سوال باشد. دھد) موجود می (شیعه پاسخ نمی سفیدآب

از ابراھیم کرخی روایتی پیرامون این مسئله  وسائل الشيعةبه طور مثال در کتاب  -٤

من مجع بني «ود: فرمص باشد و یا از ابن عباس روایت شده که رسول خدا می

یعنی ھرکس بین دو نماز را بدون  »بواب الكبائرأمن  باباً  أتىالصالتني من غري عذر فقد 
 عذر جمع ببندد مرتکب گناھی از گناھان کبائر شده است.

ای از سوی  شیخ صدوق در کتاب من الیحضره الفقیه شھادت ثالثه در اذان را جمله -٥
من الیحضره الفقیه از کتب اصلی و اربعه شیعه  غالیان دانسته است.(فراموش نکنید

 .باشد) می
 کند. به این ازدواج تصریح می ١٠٩صفحه  ٤٢عالمه مجلسی در بحار االنوار جلد -٦
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کنید؟ مسلما خیر،  غیره...، و آیا شما سخنان این علمای خودتان را قبول می
ایند و سخن گزینش شده شما از حال چگونه اجماع علمای اھل سنت باید بی

یک عالم اھل سنت را بپذیرند؟!! جناب قزوینی پس از بیان این مطالب 
که در کتب و ÷ رفتند به سراغ بکار رفتن کلمه ولی در مورد حضرت علی

گویم: بحث پیرامون واقعه  احادیث اھل سنت ثبت شده است، در جواب می
وارد موجود در غدیر را بگویید، غدیر خم است و نه جاھای دیگر، باید فقط م

موارد مورد اشاره شما در جاھای دیگر ھستند و در ضمن این اخبار متواتر 
باشند و خبری واحد برای امری به این مھمی  نیستند و جزء اخبار واحد می

که از اصول مھم مذھب شماست و از نبوت ھم باالتر  باشد، امری حجت نمی
ن برنامه خود تصریح داشت که من در بیان است!!! و جناب قزوینی در ھمی

و ام  داشته ھا اشاره احادیث ھمیشه به سند و صحیح بودن و ثقه بودن آن
و شما تنھا یک مورد را بیان کنید که من ام  کرده را ذکرآن ھمیشه سند

گویی جناب  سندی را ذکر نکرده باشم!!! اینجا بود که فھمیدم در دروغ
وجود ندارد و مشخص است که ایشان  ای شبھه قزوینی ھیچ شک و

اند!! باید گفت: شما بارھا و بارھا شده که اسناد  خودشان را به خواب زده
بایست  کنید و در مورد ھمین احادیث ولی بودن نیز، می حدیث را ذکر نمی

                                                                                           
در روایت ١٦٩در کتاب من الیحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق، جلد دوم صفحه  -١

آمده که گفت: ماه ÷ محمد ابن سنان از حذیفه بن منصور از امام ابو عبدالله صادق
شود!! و در ھمان من الیحضره الفقیه  روز است و ھیچگاه کمتر از آن نمی ٣٠رمضان 

گفتم: آیا ماه ÷ از یاسر خادم، روایت شده که به امام رضا ١٧١صفحه  ٢جلد
شود؟ گفت: ھمانا ماه رمضان ھیچگاه از سی روز کمتر  رمضان بیست و نه روز می

ه حدیث منسوب به امام جعفر صادق آورده است که ماه شود!!! شیخ کلینی در س نمی
-٧٨،ص٤شود(کافی،ج رمضان ھمیشه سی روز است و ھرگز بیست و نه روز نمی

٧٩(. 
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ھا اشاره داشت که  که جناب قزوینی به آن حدیثی اسناد را بیاورید.
ولی کل مومن من بعدی، یعنی تو ولی تمام به علی فرموده: انت ص پیامبر

مومنین پس از من ھستی. در اینجا منابع و اسناد این حدیث را بررسی 
کنیم تا متوجه شوید که مراجع مدعی تشیع از صبح تا شام به چه  می

کنند: حدیث مذکور از طرق مختلفی روایت شده، مانند:  احادیثی استناد می

من ؤلك م نت و�أبه علی فرمود: ص حدیث ابن عباس که رسول خدا
باشی) ابو داود آن را از ابو عوانه  شما ولی ھر مؤمن بعد از من می( يبعد

گیری از ابو بلج یحیی سلیم فزازی از عمرو بن  وضاح بن عبدالله پیش
میمون آوری از ابن عباس روایت نموده و با این وجود ضعیف و این حدیث 

  گانه فضایل نوزده  دربارهای از حدیث ابن عباس  منکر و مردود است و قطعه
یحیی ابن سلیم فزازی است و به  –علی است و علت ضعف آن در ابو بلج 

آورد و امام احمد و ابن حبان  روایت منکرات روی میسبب سوء حفظ به 
: وی جای نظر و تأمل گوید گویند: دارای روایات منکر است و بخاری می می

اند به معنی قبول تمام منکرات او  بلج اعتماد نموده که به ابو است و کسانی
 توان اند می نیست، بلکه به این منظور است در آنچه ثقات با او ھماھنگ بوده

که او را مورد  بر اساس َجرح کسانی - توثیق مطلق به او اعتماد کرد، و اما
کنندگان توجه داشت) در  باید به سخن جرح بررسی( -جرح و مردود است

 کنیم: اول: ترمذی در اینجا به دو نمونه از سھل انگاران در تصحیح اشاره می
موده که در اصل ) دو حدیث را برای ابو بلج روایت ن۳۳۲-۴/۳۳۱( الجامع)(

جز ابو ھا  باشند و رجال اسناد آن دو قطعه از حدیث طوالنی ابن عباس می
و حال ترمذی آن دو حدیث را غریب به شمار آورده است. اند  بلج اھل ثقه

) ابو بلج را ذکر نموده و گفته ۹/۱۲۰( مجمع الزوائد)( دوم: ھیثمی در
طرق دیگر این حدیث که است: او اھل ثقه و او ضعیف الحدیث است و اما 

  حدیث عمران بن حصین و ھمچنین حدیث بریده است و مربوط به قصه
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از ص باشند و سبب واقعی آن خطبه و ستایش پیامبر غدیرخم می  خطبه
قبل از حجه ص علی و اھل بیت در آن خطبه بیان شده که رسول خدا

ه با الوداع او را به یمن فرستاده و سپس علی برگشت و در حج در مک
علی بودند به که در یمن با  مالقات نمود و در آن ھنگام کسانیص پیامبر

که علی انجام داده بود اعتراض نمودند و او را به جور و  علت برخی کارھایی
بخل نسبت دادند و چون پیامبر از حج فارغ گشت و به مدینه برگشت به 

ص ین خطبه پیامبرتبیین فضیلت علی و برائت او از اتھام وارده پرداخت و ا
در مکانی میان مکه و مدینه نزدیک ُجحفه به نام غدیرخم ایراد گردید و در 

)، ۲۵۰-۴/۲۴۹( نگاه کنید به: سیره ابن ھشام –حجه الوداع نبوده است 

) و سایر کتب ۲۰۹-۵/۲۰۸( ةوالنهاي ةالبداي)، ۱۴۹-۳/۱۴۸( تاریخ الطبری
از جانب شیعه دچار تغییر سیره... و این حدیث نیز ھمچون سایر احادیث 

ھا چنین است که به حق و واقعیت توجه  گردیده است، زیرا عادت آن
افزایند، لذا بسیاری از علماء،  نمایند، بلکه به باطل امر نموده و به آن می نمی

فضایل علی مورد پذیرش نیست و آنان   اند که روایات آنان درباره حکم داده
باشند و در  و ھمچون خوارج و معتزله میدر افزودن بر امور بدعی و غل

ھا  ھای زیادی از اضافات شیعه در آن حدیث عمران بن حصین و بریده نمونه
-۴/۴۳۷( حصین: امام احمد خواھیم یافت و اما در ابتدا، حدیث عمران بن

خصائص ( )، نسائی۱۱۱-۳/۱۱۰( حاکم )،۳۲۶-۴/۳۲۵( ترمذی )،۴۳۸
) آن را از طریق جعفر بن سلیمان ۱۲/۷۹( ) و ابن ابی شیبه۴۵ص ( علی)

ضبعی از یزید الرشک از مطرف بن عبدالله از عمران بن حصین روایت 
اند و حاکم گفته است: بر شرط مسلم صحیح است، ولی ذھبی آن را  نموده

آن نگفته است و اصل این جریان صحیح و به ثبوت   دربارهنپذیرفته و چیزی 
مران بن حصین دارای نکاتی است که لیکن عبارت حدیث ع رسیده است، و
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علی ولی ھر مؤمنی است) ( گوید: که می گردد و این مانع استدالل به آن می
صحیح و به ثبوت رسیده است، ولی نکات آن عبارت است از این که او ولی 

بعدی) به ثبوت نرسیده است و صحیح ( ھر مؤمنی بعد از من است و لفظ
ھا جعفر آن را روایت نموده و او اگر چه نبوده و قابل احتجاج نیست و تن

گونه موارد قابل احتجاج نیست و حافظ  صادق است اما شیعی است و در این
او به تشّیع تمایل ( گوید: وی می  دربارهالتھذیب) به نقل از امام احمد ( در

علی غلو و   دربارهکرد و اھل بصره  داشته و احادیثی در فضیلت علی بیان می
گیری در حدیث، آن را غریب  مایند، لذا ترمذی علیرغم آسانن افراط می

ن حدیث را در شمار احادیث منکر به شمار یداند و ذھبی در المیزان ا می
 کس در زیارت آورده است و در حدیث بریده تبیین خواھیم نمود که ھیچ

روایت) جز اجلح کندی راوی حدیث بریده فردی از حدیث جعفر متابعت (
دانیم این  و او نیز مانند جعفر شیعی است و به طور یقین میننموده است 

بعدی) جز از طریق دو فرد شیعی روایت نشده است. و اما حدیث ( روایت
جماعت) به یمن فرستاد، بر یکی علی ابن ابی ( دو بعثهص بریده: پیامبر

طالب و بر دیگری خالد بن ولید امیر نمود و فرمود: اگر ھر دو جماعت با ھم 
سپاه) امیر باشد، و چون از ( بودید و با ھم اجتماع نمودند. پس علی بر مردم

گوید: با  امیر) باشد. و می( ھم جدا گردید پس ھر کدام از شما بر سپاه خود
قوم بنی زید از یمن برخورد نمودیم و به جنگ پرداختیم، و مسلمانان بر 

و زنان را اسیر جویان را کشتیم و کودکان  مشرکین غلبه نمودند و جنگ
نمودیم، و علی از میان زنان اسیر شده، یکی را برای خود انتخاب نمود، 

ای برای رسول خدا فرستاد و تا او را از  گوید: خالد ھمراه من نامه بریده می
گاه سازد و چون نزد پیامبر بیامدم نامه را به وی دادم، نامه بر ص جریان آ

وی ھویدا گردید و گفتم ای   ر چھرهوی خوانده شد، دیدم عالمت ناراحتی د
رسول خدا این محل پناه است، مرا ھمراه مردی ارسال نمودی و مرا دستور 
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ام عمل نمودم، رسول  دادی تا از امر او پیروی نمایم و به رسالت محوله
علی چیزی نگوئید و او از من و من از اویم و او بعد   دربارهفرمود: ص خدا

) آن را با ھمین عبارت از طریق ۵/۳۶۵( احمداز من ولی شماست. امام 
 اجلح کندی از عبدالله ابن بریده از پدرش بریده روایت نموده است و

گونه موارد در  ضعف) آن اجلح است و او مانند جعفر شیعی است. و در این(
روایات منفرد قابل استدالل نیست. و ھدف از انفراد از میان کسانی است که 

ھا یا ضعفاء از  ھا یا ناشناخته تنی است، اما متروک الحدیثشان پذیرف روایات
گونه زیادت ھرگز مورد  در حدیثی از ابن عباس) در این( قبیل ابو بلج

باشند.  اعتبار ساقط می  گیرند، زیرا این افراد خود از درجه متابعت قرار نمی
الحدیث) است و حافظ در شرح حال اجلح در ( و با این وجود اجلح ضعیف

گوید: اجلح حدیث منکر روایت نموده است.  التھذیب به نقل از امام احمد می
بعدی در حدیث است و   باید گفت که نکته در این حدیث ھمان زیادت کلمه

این ( گوید: ) این زیادت را رد نموده و می۷/۳۴۳( )البداية والنهاية( ابن کثیر
گونه موارد  در این کلمه منکر است و اجلح شیعی است و در روایت انفرادی

تر  قابل استدالل نیست و کسی از او متابعت نموده که از او ضعیف الحدیث
نماید. و  گویا به روایت ابو بلج برای حدیث سابق ابن عباس اشاره می( است.

) این لفظ را رد و آن را برای ۳۲۶-۴/۳۲۵( شرح الترمذی)( مبارکفوری در
قصه از طریق کسانی غیر از دو نفر ھمان سبب انکار نموده است، ذکر این 

اجلح و جعفر) بیانگر این مدعاست که در عبارت و لفظ روایت کلمه ( شیعی
بعدی نیست.) و طرق دیگر عبارتند از، اول: ربیع از اعمش از سعد بن عبیده 

) روایت گردیده است. دوم: از ۵/۳۵۸( از ابن بریده از پدرش نزد امام احمد
-۵/۳۵۰( از عبدالله بن بریده از پدرش، نزد امام احمدَروح از علی بن سرید 

ھا ذکر شده، در ھیچ  ھای دیگر آن که این روایت در آن ) و سایر طریق۳۵۱
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بعدی وجود ندارد و این کلمه منکر و مردود است بلکه   ھا کلمه کدام از آن
نگاه کنید  –المنھاج) به موضوع بودن آن حکم نموده است ( ابن تیمیه در

) باید گفت که در حدیث نکات دیگری نیز ۳۱۱مختصر المنھاج ص( به:

ذا التقيم فعلیّ علی الناس إ( گوید: که می وجود دارد که عبارت است از این

صحیح ( ) و این عبارت با آنچه دركام علی جندهن افرتقتام فكل واحد منإو
باشد،  می) از حدیث بزاز به ثبت رسیده در مخالفت ۲۰۷-۵/۲۰۶( البخاری)

مرا ھمراه خالد بن ولید به یمن فرستاد، ص گوید: پیامبر که بزاز می
گوید: سپس علی را به جای وی بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد بروید  می

ھر آنکه خواست ھمراھت بیاید پس ھمراھت آمده و ھر آنکه خواست بپذیرد 
است و بر او بَدل و به جای خالد رفته ÷ که علی و این صریح است در این

تر است  امیر نبوده است و روایت بخاری به طور یقین از روایت اجلح صحیح
 ) ذھبی۱۳۲-۳/۳۱( تاریخ)( و آنچه از روایت بخاری نقل شد، جریر طبری

) نیز آن را پذیرفته و ۶۹۱-۶۹۰ص ( المغازی)( تاریخ االسالم) قسمت(
قبًال در این زمینه  که روایت اجلح کندی با سایر روایتی اند و ترجیح داده

مورد اشاره قرار دادیم در تعارض است. و اما طرق و الفاظ دیگر این حدیث، 
به من فرمود: از خدا برای شما ص گوید: رسول خدا که می÷ حدیث علی

پنج درخواست نمودم، چھار خواسته را به من ارزانی داشت و یکی را از من 
که زمین برای او  دی باشیز او خواستم شما اولین فرممانعت نموده، ا

شکافته شود، و شما ھمراه من باشی، و پرچم ستایش و حمد ھمراه 
باشی، و به من عطاء نمود، که شما بعد از من  شماست، و شما حامل آن می

 ولی مؤمنین ھستی. این حدیث موضوع و جعل و دروغ آن از تخریج صاحب
ر نموده و در تخریج آن ) ذک۳۶۴۱۱( الکنز) نمایان است و آن را با شماره(

آنرا در) واھیات به شمار آورده است. و حدیث علی ( گفته است: ابن جوزی
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) با اسناد موضوع ذکر کرده ۴/۳۳۹( که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد
است. در آن عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابو طالب 

گوید: از  ابن حبان میگوید: او متروک الحدیث است. و  است. دارقطنی می
باید گفت: و او ھمچنین در این . (گردد پدران او روایت موضوع روایت می

 روایت آن را از پدرش عبدالله از جدش از علی روایت نموده است و ذھبی در
نماید و در اسناد  المیزان) تعدادی احادیث موضوع را برای او نقل می(

د که شرح حال ھیچ کدام در حدیث مذکور افرادی ناشناخته وجود دارن
رجال شناسی نیست و طرق دیگر حدیث، حدیث وھب بن حمزه که گفت: با 

در سفر) ستم دیدم و گفتم اگر برگشتم از شما ( علی مسافرت نمود و از او
ص نمایم، پس برگشتم و جریان را به پیامبر رساندم. پیامبر شکایت می

انا او بعد از من ولی شماست. فرمود: این سخن را در مورد علی نگوئید، ھم
 ) به نقل از ابن السکن و طبرانی نیز در۳/۶۴۱( ابن حجر در االصابه

 ) کنز العمال۹/۱۰۹( مجمع الزوائد -اند  الکبیر) آن را روایت کرده(
در حدیث ( گوید: وھب بن حمزه مذکور می  دربارهو ابن السکن  -)۳۲۶۹۱(

او را ذکر نموده و ابن کثیر  وی نظر و ایراد است) و سپس حدیث مذکور

) از طریق ۳۴۵-۷/۳۴۴( )البداية والنهاية( اسناد آن را به صورت کامل در
عبیدالله بن موسی از یوسف بن صھیب از دکین از وھب بن حمزه روایت 

عبیدالله بن  -نموده است: و در آن دو یا سه علت ضعف وجود دارد. اول:
گونه  ولیکن او شیعی است و در اینموسی اھل ثقه از رجال بخاری است، 

گری احادیث منکر  موارد قابل احتجاج نیست. خصوصًا او به علت شیعی
 گوید: فراوانی در فضایل علی و اھل بیت روایت کرده است و امام احمد می

گوید: او به  او اھل اختالط و احادیث ناپسندی مطرح نموده) و ابن سعد می(
نماید و لذا  تشیع احادیث منکری روایت می تشیع تمایل داشته و در مورد

 المیزان) و( به شرح حال وی در. (دانند بسیاری او را ضعیف الحدیث می



 ٤٩  پاسخ به شبهات قزوینی

التھذیب) بنگرید.) دوم: دکین مذکور در اسناد حدیث در کتاب جرح و (
با  –تعدیل نامی از وی یافته نشد. و در نام وی تردید است که نام وی رکین 

رکین) ( با راء» اإلصابه«و ابن حجر نام او را در  –ال است راء و یا دکین با د
دکین) باشد. ( رسد که نام وی با دال ذکر نموده است، ولیکن به نظر می

مملو از اشتباه و تصحیف است. و در ھمان » اإلصابه«ی  ا زیرا: اوًال: نسخه
یوسف بن سحیب) آمده و ( اسناد به جای یوسف بن صھیب مذکور در اسناد

توان بر آن اعتماد نمود. ثانیًا: نام  ن اشتباه و تحریف واضحی است و نمیای
دکین) در دو موضع از دو کتاب مختلف آمده که بعید به نظر ( وی با دال

)) ۷/۳۴۴( البداية والنهاية( رسد اشتباه شده باشند و دو کتاب مورد بحث می
ثابت گردید که ) ھیثمی است. و چون ۹/۱۰۹( مجموع الزوائد)( ابن کثیر و

 گوید: المجمع) بر حدیث که می( او دکین است پس جز توضیح ھیثمی در
طبرانی آن را روایت نموده و در آن دکین وجود دارد و ابن ابی حاتم از وی (

نام برده و کسی او را ضعیف به شمار نیاورده است) دیگر ذکری از وی در 
 رح و التعدیل) با شمارهالج( ھیچ منبعی نیست و او نزد ابن ابی حاتم در

او جرح و تعدیلی ننموده است. و به این   درباره) ذکر شده است، و ۱۹۹۵(
شک او با  رسیم که کسی شرح حال او را مطرح ننموده است و بی نیتجه می

گیرد. سوم: وھب بن  ھای غیر موثق قرار می این وضعیت در شمار ناشناخته
است و ابن حجر این حدیث را در حمزه مذکور صحابی بودن وی ثابت نشده 

شرح حال وھب مذکور در قسم اول صحابیان وارد نموده است، و 
که در مقّدمه آن گفته است: این بخش در مورد کسانی است که  ھمچنان

ھا از طریق روایت از وی و یا غیر او وارد شده است، اعم از اینکه  صحبت آن
به  -به ھر طریق نامی از او  طریق روایت صحیح و یا حتی ضعیف باشد، و یا

ذکر شده باشد، و من در ابتدا این بخش را به سه بخش  –عنوان صحابه 
تقسیم نموده بودم، سپس بر آن شدم آن را یک بخش واحد نمایم و ویژگی 
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 یا نگاه کنید به: مقدمه –ھر قسمت را در شرح حال افراد معین نمایم 
سامی صحابی در این بخش به این پس وارد نمودن حافظ برای ا –اإلصابه) (

معنی نیست که ُصحبت فرد وارد شده ثابت شده است، و حال ابن حجر 
خود نص سخن او را از ابن سکن نقل نموده که به ضعف اسناد این حدیث 

تصریح نموده اقرار نموده است. و آنچه مورد ص که به سماع آن از پیامبر
است. و از طرف دیگر در تضعیف واقع شده است ھمین حدیث مورد بحث 

جای دیگر بر ثبوت صحبت وی اشاره نکرده است و در این صورت پس بھتر 
بود او را در شمار تابعین مجھول ذکر نماید نه اینکه در ردیف صحابیان باشد 

اعتبار   علت ضعف حدیث معلوم گشته و استدالل به آن از درجهبنابراین  و
مختلف این حدیث بودند که مالحظه ھا اسناد و طرق  گردد. این ساقط می

کردید و اما سوال اینجاست که اگر مقصود شما از کلمه ولی ھمان خالفت 
است، پس مگر علی تنھا خلیفه مومنین بوده است؟ اگر مقصود شما از کلمه 

باشد و  ولی ھمان حاکم و خلیفه باشد، پس این حاکم، ھم حاکم مومنین می
مقصود دوست و یاور و نزدیک باشد، چه  انچنھم حاکم کافرین و فاسقین و 

موضوع بنابراین  یعنی این دوستی نسبت به ھمان مومنین بوده است و
خالفت در کار نیست و مورد بحث و اختالف ما بر سر خالفت است و کسی 
منکر دوستی حضرت علی نیست. متاسفانه مراجع رافضی معنای کلمات را 

و ولی را به حاکم و اولی االمر و کنند و کلماتی چون مولی  تحریف می
سازند و این شیوه غربیان ضد اسالم نیز ھست که مثال  خالفت مرتبط می

آیات جھاد و کلمه جھاد را به ستیزه جویی و جنگ طلبی و خشونت تعبیر 
گونه نیست و مثال از ابن عمر آمده که مردی نزد  که این کنند، در صورتی می

پرسید: آیا والدینت ص خواست، پیامبر آمد و اجازه جھادص رسول خدا
فرمود: پس در جھت خواست و ص اند؟ آن مرد پاسخ داد: بلی، پیامبر زنده

ھا جھاد کن. و یا در احادیث دیگر ذکر شده که شکستن ھوای  منافع آن
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نفس جھاد اکبر است و آن بقیه جھاد اصغرند که در دفاع از دشمنان و یا 
ھا مفاھیم  ند و غیره....، که ھمه اینباش حفظ امنیت امت اسالمی می

بینیم که مغرضین غربی و ملحدین  رسانند، ولی می مختلف جھاد را می
خبر را نسبت به  بی کنند تا ذھن مردم آیند و معنای جھاد را تحریف می می

اسالم بدبین کنند. آخوندھای گمراه رافضی نیز ھمین شیوه را در قبال 
که برای خواننده  گیرند. مطلب دیگری می کلماتی چون مولی و ولی بکار

مثل ھمان ( شویم این است که برای بررسی یک موضوع آور می گرامی یاد
بایست حال و ھوای ھمان زمان را در نظر داشت. سوء  واقعه غدیر) می

ھای انسانی وجود دارد. طبیعت  ھای فرصت طلبان از برخی لغزش استفاده
ھای عقلی و منطقی  و جزمیت استدالل و نوسانات حاالت بشری با قطعیت

متفاوت است و در ھمین نکته است که برخی شیطان صفتان سوء استفاده 
کنند، به عنوان مثال: اشتباه نسخه برداران و کاتبان: کاتبی بجای کلمه  می

یا با نیت سوء استفاده) در ( وصی من بعدی به اشتباه نوشته: ولی من بعدی
علی بیشتر نقل شده است، اما حدیث  که وصی بودن حضرت صورتی

صحیحی نداریم که حضرت علی فرموده باشد: من ولی و جانشین پیامبر به 
فرمان خدا بوده ام. مثالی دیگر: عدم توجه به شرایط و اوضاع و احوال ھمان 

که  و آن ھم نگاه سیاه!!) به اتفاقی( زمان و محیط و نگاه با عینک زمان حال
در غدیر ص یط و فرھنگی دیگر افتاده است. پیامبرسال قبل در مح ۱۴۰۰

گوید: ای مردم  برای آشتی مردم با علی که بزرگان قبائل را کشته و.... می
پا روی ھوای نفس و بنابراین  دانید، اگر مرا اولی و سزاوارتر به خود می

ھا گذاشته و با علی دوست باشید، ولی آخوند از این کالم نص  کینه
کشد. مثالی دیگر: بنا به شرایط حاد پیش آمده، حاکم  می جانشینی بیرون

 شود بدعتی نیکو را موقتا ایجاد و یا سنتی را موقتا ممنوع کند مجبور می
حکم حکومتی) شورش اھل رده شده و ھمه قبایل به جز مدینه مرتد (
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اند، عمر برای ایجاد اتحاد بیشتر، امر به خواندن جماعت نماز تراویح  شده
ھر لحظه ممکن است راھزنان و شورشیان و مرتدین به مدینه  دھد. می

توھین کنند. ص حمله کنند و شھر را غارت و احتماال به جسد دختر پیامبر
قرن برای  ۱۴کند. این پس از  خبر و شبانه دفن می بی حضرت علی جسد را

شود عالمت چیزی که یعنی فاطمه با عمر و ابوبکر بر سر فدک  شیعه می
تازه به فرض صحت چنین روایاتی و ( ھا بوده است!!! ه و دشمن آندعوا کرد

در روایات متعدد دیگر اسماء ھمسر ابوبکر، ھمیشه و تا آخرین لحظه نزد 
بایست  فاطمه بوده و خود ابوبکر نیز با فاطمه دشمنی نداشته است) پس می

 در تحقیق و بررسی، شرایط زمان مربوطه را در نظر گرفت.

 اتحاد شیعه و سنی! :پاسخ به شبهه
ای  در شبکه والیت برنامه ۲۲ساعت ۵/۱۲/۱۳۸۹جناب قزوینی در مورخ

داشتند پیرامون ھفته وحدت میان شیعه و اھل سنت و در خالل 
ھای خود، به دشمنی مسیحیان و یھودیان اشاره کردند و اینکه  صحبت

د، رای ایجاد اتحادانند ولی ب مسیحیان قاتل حضرت عیسی را یھودی می
ای را صادر کرد که ما حاضریم از این عقیده که یھودی  واتیکان بیانیه

حضرت مسیح را کشته است، دست برداریم و منظورش این بود که جھت 
بایست از عقاید خود کناره گیری کنیم و  ایجاد اتحاد میان شیعه و سنی می

دست  ھر کدام برای تحقق این امر، یک قدم برداریم و از فالن عقیده خود
بکشیم و سپس خطابش به اھل سنت بود که ایشان حاضر به عقب نشینی 

ای نیستند و آیا مثال حاضرند مومن بودن ابوطالب را بپذیرند و  از ھیچ عقیده
 این مسئله نزد شیعه خیلی مھم است!!! 

شما که الالیی بلدی چرا خوابت  گویم: خطاب به جناب قزوینی می
بره؟!! مثال شیعه از کدام عقاید خویش دست برداشته؟! شما ھنوز بر سر  نمی
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کنید و تنھا  مسئله قمه زنی در شک و شبھه ھستید و آن را قطعا حرام نمی
دانید!! آیا شما حاضرید از افسانه شھادت  بخاطر وھن شیعه آن را جایز نمی

دوم و آتش زدن خانه و اصابت درب به پھلو و  حضرت فاطمه توسط خلیفه
سقط جنین دست بردارید؟ چون این افسانه نقش مھمی را در ایجاد تفرقه 

کنید و حتی دھه  ساله بر آن بیشتر پافشاری می کند، ولی شما ھر بازی می
که گفتید شامل حال خودتان  پس تمام این سخنانی .١گیرید فاطمیه می

 : به مورد طنزما در مورد ایمان ابوطالب باید گفتاشود نه اھل سنت و  می
اید و یا واقعا  آمیز و خنده داری اشاره کردید. شما یا خودتان را به خواب زده

جاھل و نادان ھستید. ایمان داشتن یا نداشتن ابوطالب چه ربطی به عقاید 
شما دارد؟!! عقاید شما ھمچون خالفت الھی حضرت علی و امامت جزء 

آیند که نزد شما از نبوت ھم باالتر است.  اصول دینی به حساب می ینتر مھم
کنید؟! و ظاھرا شما ھیچ چیزی را نزد اھل  پس این چه قیاسی است که می

اھل چه  چنانو مثال اید.  سنت پیدا نکردید که به چنین مواردی روی آورده
که سنت قبول کنند که ابوطالب ایمان داشته آیا شما حاضرید قبول کنید 

حضرت علی دارای خالفت الھی و بالفصل نبوده؟ و آیا حاضرید منکر چنین 
ای شوید؟ یا منکر امام زمان، خمس مال مردم، عصمت ائمه و دیگر  مسئله

                                           
باشد  می سحتی در شھر کاشان آرامگاھی برای ابولؤلؤ مجوسی که قاتل حضرت عمر -١

(البته  گیرند. کنند و یا اطراف آن جشن می اند و آن را زیارت می درست کرده
ھای  کند؟ البته روافض برای ھر سوالی پاسخ دانم قبر ابولؤلؤ در کاشان چه می نمی

گویند که حضرت علی، ابولؤلؤ را  منطقی و بسیار محکمی دارند و در این مورد نیز می
زیر عبای خود گرفت و با طی االرض به کاشان برد و او را در آنجا گذاشت و برگشت، 

فه مجازاتش نکند!! البته شما مختار ھستید که به دنبال تا کسی بخاطر قتل خلی
روایات صحیح و متواتر تاریخی بروید و یا به دنبال خبری واحد و جعلی و غلوآمیز و 

 .مسخره
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می الزم به تذکر است عقایدی را که شوید؟ برای خواننده گرا عقایدتان می
ت نیز کند، بر فرض صح جویی از اھل سنت مطرح می شیعه به عنوان عیب

ھا خیلی حائز اھمیت  و اعتقاد و یا عدم اعتقاد به آن ١خیلی مھم نیستند
نبوده و نقش چندانی ندارد، ولی عقاید شیعه بر روی کل جامعه و امت 

و تر  اسالمی تاثیرات مختلف سیاسی و دینی و اجتماعی را دارد و بسیار کلی
ولی امر کل نمونه آن رھبر شیعیان است که خود را ( خطرناک ھستند

طور نائب بر حق امامی معصوم و من عندالله  داند و ھمین مسلمین جھان می
که سخنش ھمچون وحی الھی است) پس الزم به تذکر است که این عقاید 

گر تشیع قالبی است که از ابتدا مانع ایجاد وحدت  ضاله و مخرب و ویران
مانند و  ه میریز که ھمچون سنگ است، عقایدی عی میان مسلمین گشتهواق

قابل حل شدن با سواد اعظم مسلمین نیستند و تازه سواد اعظم مسلمین را 
کند و انتظار دارند با دالیل خود، اھل علم و  به حل شدن با خود دعوت می

تحقیق را قانع سازند که مذھب ایشان بر حق است، یعنی در یک کالم: ای 
بیایید صحابه را غاصب یک و نیم میلیارد مسلمان اھل سنت، لطف کنید و 

ایشان را لعن کنید و ھمچون ما زیارت  خالفت الھی حضرت علی بدانید و
عاشورا بخوانید و ھر ساله در ماه محرم بر سر و روی خود بکوبید و روی 
قبور را گنبد و بارگاه بسازید و برای ظھور امام زمان نیز، دعای ندبه بخوانید 

                                           
تازه مراجع رافضی دائما بر این عقاید اشتباه تاکید دارند و باالی منبرھا مرتب و تنھا  -١

گونه نیستند و  که علمای اھل سنت این یکنند، در صورت از ھمین عقاید صحبت می
حتی چه  چنان(در ضمن  کنند، نه عقاید خرافی و اشتباه به قرآن و سنت تاکید می

توان گفت که مراجع  اھل سنت از برخی نظرات خود دست بکشند، به جرات می
ای نیستند  ھی حاضر به عقب نشینی از ھیچ عقیدهلمتعصب رافضی و خوارج حزب ال

زبانی به این امر معترف شوند، در دل بر ھمان عقیده قبلی خود چه  نچناو حتی 
 .کنند) مانند و به اصطالح خودشان تقیه می می
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ھمچون خداوند صدا بزنید و از قبور و در مصائب و مشکالت، امامان را 
ایشان حاجت بطلبید و رھبر ما از فقیھان شیعه را به عنوان ولی امر 
مسلمین جھان و نائب امام معصوم قبول کنید و اجازه دھید والیت فقیه ما 
به کشور شما نیز صادر شود و غیره....، خواننده گرامی خود قضاوت کند که 

اصال ایجاد اتحاد ممکن است و آیا شیعه حاضر  آیا با داشتن چنین عقایدی،
به ایجاد اتحاد با خوارج و نواصب ھست یا خیر؟ با اینکه خوارج تنھا با علی 

اند و بسیاری دیگر از عقاید رافضیان را ندارند که آن نیز  کرده دشمنی می
اند و ھمچون  ھم اکنون کم رنگ شده و خوارج امروزی بسیار معتدل شده

د، ولی باز شیعه حاضر به شنیدن نام ایشان ھم نیست و حتی با سابق نیستن
اھل سنت که حضرت علی و اھل بیت را دوست دارند مشکل دارد، چه 
برسد به خوارج و نواصب. آری تا ریشه فتنه را نابود نکنید، تظاھر به وحدت 

 شود بخشد و باالخره در جایی این آتش زیر خاکستر برمال می سودی نمی
که آخوندی بنام مھدی دانشمند بر باالی منبر رفت و اھل سنت  تیمثل وق(

و ابوبکر و عمر را حرامزاده خواند، مراجع شیعه باید توجه داشته باشند که 
بعضی اوقات ممکن است برخی از ایشان از حالت تقیه خارج شوند و آنچه را 

موقع است  که در دل به آن ایمان کامل دارند، ناگھان بر زبان بیاورند و آن
 .شود و این برای منافقین خوب نیست) که چھره واقعی ایشان نمایان می

گفت:  وحدت می درباره ١ای جالب است که جناب قزوینی در برنامه
گفت که  بایست به مقدسات کسی توھین شود!!! باید به جناب قزوینی نمی

ا که مورد محبت و دوستی اھل سنت ھستند ر به اشخاصی ظاھرا شما لعن
دانید؟! خوب با این حساب، خوارج و نواصب ھم توھینی به شما  توھین نمی

گونه ادامه  اند و باز جناب قزوینی پیرامون وحدت شیعه و سنی این نکرده

                                           
 .شبکه والیت ٣٠/٢١ساعت  ١٢/١٢/١٣٨٩برنامه مورخ  -١
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بایست عواطف یکدیگر را جریحه دار  دادند که به گفته شھید مطھری: نمی
که شما در گمراھی رتبه اول را در جھان دارید، باید  گویم: واقعا !!! میکنیم

رت به شما و مطھری و دیگر مراجع گفت: آیا لعن کردن و داشتن کینه و نف
که مورد محبت اھل سنت ھستند باعث  و بدگویی کردن در مورد اشخاصی

شود که عواطف ایشان جریحه دار شود؟ پس خوارج و نواصب ھم  آن نمی
اند و شیعه حق اعتراض به ایشان را  یحه دار نکردهعواطف شیعیان را جر

و چرا دائم معترض ھستید که در زمان بنی امیه، علی را بر منبرھا ( ندارد.
خوانید و البته کودکان دبستانی  اند؟ شما ھم زیارت عاشورا می کرده لعن می

دانند) ھمانطور که گفتم  ھم مقصود اشخاص لعن شونده در این زیارت را می
 شود و شما و ریشه خرافات و فتنه از بین نرود سودی حاصل نمیتا 

خواھید سخنان زیبا بکار بگیرید.  تان چون مطھری، ھرچه می فکران روشن
جناب قزوینی به اتحاد میان شیعه و سنی در ایران اشاره کرد که ایشان 

کنند و حتی با  بدون ھیچ مشکلی و بخوبی در کنار یکدیگر زندگی می
نمایند. البته این سخنان مرا به خنده انداخت، چون به یاد  زدواج مییکدیگر ا

و ھمچنین مسموم شدن و ترور علمای  ١تخریب مساجد اھل سنت افتادم
گاھان نیازی به توضیح بیشتر در این زمینه نیست و  ٢ایشان که البته برای آ

و ولی امر مسلمین جھان) حتی اجازه ساخت یک ( حکومت شیعی ایران

                                           
ھمچون مسجد شیخ فیض محمد مشھد یا مسجد بجنورد و مساجد دیگر از اھل  -١

 سنت.
سط سربازان گمنام امام زمان که با انجام این مسموم شدن علمای اھل سنت تو -٢

فکران شیعه از  کنم منظور روشن اند و فکر می اعمال عالوه بر گمنام، بدنام نیز شده
جریحه دار نکردن عواطف اھل سنت ھمین بوده که با سم ریختن و بصورت مخفیانه 

ناراحتی به  دار نشود و ایشان به آرامی و بدون عمل کنید تا عواطف اھل سنت جریحه
 ای بخورد!!!  قتل برسند تا مبادا به وحدت شیعه و سنی لطمه
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دھد و  را در شھرھای بزرگی چون تھران و اصفھان به اھل سنت نمی مسجد
 زند. جناب قزوینی سخنان بسیاری گفت در مورد تنھا دم از وحدت می

ما بسیار عالی و مودبانه بوده است. در پاسخ  رفتار علمای عربستان بااینکه 
دانیم که اھل سنت و علمای ایشان ھمیشه در  گویم: خود ما نیز می می

فظ جماعت مسلمین و دوری از تفرقه و ایجاد اتحاد، گام اول را ح
تان  که در مذھب ایید که با عقاید و افکار مسمومیاند و این شم برداشته

اید و این رفتار  دارید، ھمیشه باعث تفرقه و ایجاد فتنه میان مسلمین شده
خوب علمای اھل سنت باید باعث شرمندگی شما باشد. به ھرحال خالصه 

بایست اتحاد واقعی و اتحادی از ته قلب میان  خن ما این است که میس
مسلمین ایجاد شود نه اتحادی ظاھری و ایجاد چنین اتحادی تنھا در سایه 

ر است، تمسک به قرآن و سنت و دوری از عقاید پوچ و خرافی امکان پذی
اقعی) و نه شیعیان و( که پایه و اساس تشیع قالبی عقاید تفرقه انداز و پوچی

اند و مراجع مدعی تشیع نیز به این سادگی از این عقاید  را تشکیل داده
 کشند. دست نمی

 قیاس عدم ذکر اسم علی در قرآن بر تعداد رکعات نماز! پاسخ به شبهه:
وقتی به مراجع مدعی تشیع و جناب قزوینی بگویید که چرا نام علی و 

ما تعداد رکعات نماز را ھم گویند که ش امامت او در قرآن نیست؟ در پاسخ می
 در غار!!! ص توانید از قرآن به دست آورید!! یا وجود ابوبکر ھمراه پیامبر نمی

گذریم که نامی از حضرت علی در  ما از این مسئله می گویم: در پاسخ می
دھیم، ولی مسئله  قرآن نیست و اصال ما این مورد را به شما آوانس می

) در قرآن بارھا و بطور صریح بیان شده ةصال( اینجاست که خود مسئله نماز

در غار نیز بیان شده ص طور بودن شخصی ھمراه پیامبر است و ھمین
گاھی از تعداد رکعات به سنت و احادیث رجوع می کنیم و  است و ما برای آ
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در غار، ولی مسئله اینجاست س طور برای اثبات وجود حضرت ابوبکر ھمین
از جانب ص فصل و دستور جانشینی پیامبرکه در قرآن خالفت الھی و بال

خدا بیان نشده است تا ما بخواھیم برای یافتن آن خلیفه الھی به احادیث 
و جانشین کسی نیست رجوع کنیم و متوجه شویم که منظور از آن خلیفه 

بایست یک آیه از قرآن بیاورید  شما مدعیان تشیع می .١طالب جز علی بن ابی
یا غیرمستقیم خداوند فرموده باشد: تعیین رھبری  که در آن آیه مستقیم و

سیاسی جامعه اسالمی و حکومت سیاسی آن به فرمان خداست و یا پس از 
پیامبر اسالم، امامانی وجود دارند که منتصب الھی ھستند، یا فرموده باشد 

صورت  در این .خود را تعیین و معرفی خواھد کرد جانشینص که پیامبر
کردید که این شخص مورد نظر کیست؟  سنت سوال میشما از علمای اھل 

ای وجود دارد تا با استدالل به آن بیاییم و به  آخر کجای قرآن چنین آیه
احادیث و سنت رجوع کنیم و شخص خلیفه را بیابیم؟!!! پس قیاس این 
مسئله با فروعی چون تعداد رکعات نماز اشتباه است، شیعه که منکر قیاس 

آیات قرآن  .٢خورد م که در ھمین قیاس نیز شکست میبینی نیز ھست و می
پیرامون مسئله جانشینی چند دسته ھستند، تعدادی که تنھا مربوط به 

باشند و ربطی به خاتم االنبیاء و جانشینی ایشان ندارند و  پیامبران قبلی می

                                           
قضیۀ ص حتی امام و رھبر شیعیان، جناب خمینی تصریح کرده است که پیامبر -١

گوید: روشن و واضح است که اگر امر  امامت را بیان نکرده و توضیح نداده است، او می
ر تبلیغ کرده بود و کوشش دربارۀ آن امامت آنطور که خدا دستور داده بود و پیغمب

ھا و  کرده بود جریان پیدا کرده بود این ھمه اختالفات در مملکت اسالمی و جنگ
افتاد، و این ھمه اختالفات در دین خدا از اصول گرفته تا فروع  ھا اتفاق نمی خونریزی
 .)١٣٥ص ، (کشف األسرار شد. پیدا نمی

ر اصول عقاید قیاس داریم و در فروع قیاس گویند: ما د جالب است که گاھی می -٢
 کنند که از فروع است. نداریم، ولی ناگھان در اینجا با تعداد رکعات نماز قیاس می
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و یا طریقه حل نزاع و اختالف) با ( برخی نیز قانونی کلی پیرامون اطاعت

ْ ﴿ کنند، ھمچون: فرماندھان را بیان می رھبران و ِطيُعوا
َ
َ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
َوأ

ْوِ�  ٱلرَُّسوَل 
ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ھا جانشینی  که از ھیچکدام از این ]۵۹[النساء:  ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

شود، یعنی در ھیچکدام از آیات نیامده که  خاتم االنبیاء استخراج نمی
بایست جانشین پیامبر شما را  انتصاب این امر با خداست و خداست که می

این امر در اختیار پیامبرتان است. یعنی تعیین رھبر اینکه  تعیین نماید، یا
در کجای قرآن ذکر شده ص رسول اکرم سیاسی امت اسالمی پس از

إِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ�  ۥدُ َ�َٰداوُ ﴿ آمده: ۲۶است؟ مثال در سوره ص آیه 
�ِض 

َ
ِ  ٱ�َّاِس َ�ۡ�َ  ٱۡحُ�مفَ  ٱۡ� ِۚ َ�يُِضلََّك َعن َسبِيِل  ٱلَۡهَوىٰ َوَ� تَتَّبِِع  ٱۡ�َقِّ ب  ٱ�َّ

ِينَ إِنَّ  ِ يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ْ يَوَۡم  ٱ�َّ لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسوا
م، پس یدیفه گردانین خلیما تو را در زم ،ای داوود«، ]۲۶[ص:  ﴾٢٦ٱۡ�َِساِب 

اه ه تو را از رکن کروی مین و زنھار از ھوس پکان مردم به حق داوری یم
 سزای)( روند به ه از راه خدا به در میک سانیکقت یند در حقکخدا به در 

بینید  . می»خواھند داشت اند عذابی سخت ردهکه روز حساب را فراموش کآن
که نام حضرت داوود که متعلق به چند ھزار سال قبل از اسالم است بیان 
شده، ولی نام علی که متعلق به ھمان زمان است بیان نشده است؟ یا حتی 

دستور اینکه تعیین خلیفه بعد از رسول به اختیار امت نیست، بلکه طبق 
که خداوند در قرآن  خداوند و انتصابی است نیز بیان نشده است، در صورتی

 ٱلُۡملَۡك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلكِ َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿ فرماید: می
ۖ �َِيِدَك  ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء ۖ ِممَّ ءٖ  ٱۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ إِنََّك َ�َ
س را کی ھر آن یفرما ه فرمانک ییا تویبگو بار خدا« ]۲۶[آل عمران:  ﴾٢٦قَِديرٞ 
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ی را باز ستانی و یروا ه خواھی فرمانکی بخشی و از ھر یروا ه خواھی فرمانک
ھا  یه را خواھی خوار گردانی، ھمه خوبکه را خواھی عزت بخشی و ھر کھر 

در ضمن فورا نگویید که این سخن ( .»ییز توانایبر ھر چبه دست توست و تو 
یزید نیز بوده و باطل است، چون خالفت یزید ھمچون خالفت علی به زعم 
شما الھی و به دستور خداوند نبوده است، بلکه حتی شورایی نیز نبوده و 

 .موروثی بوده است)

 ؟!پرداختن به مقابلهچرا علی با ابوبکر و عمر  پاسخ به شبهه:
ای  برنامه ۲۲ساعت ۱۸/۹/۱۳۸۹جناب قزوینی در شبکه والیت مورخ

با ص طور که پیامبر چرا ھماناینکه  داشتند و بحث و پاسخ داشتند راجع به
بایست در جریان  ابوجھل و ابولھب به مقابله پرداخت، حضرت علی نیز می

کار  پرداخت، ولی این غصب خالفت الھی خویش با ابوبکر و عمر به مقابله می
کند؟ جناب قزوینی برای پاسخ به این مسئله در ابتدا شروع کردند به  را نمی

بیان تھدیدات انجام شده علیه حضرت علی و طبق معمول رفتند به سراغ 
بخاری در اینکه  برخی از موارد ثبت شده در کتب علمای اھل سنت، ھمچون

ترساند و  آورده که عمر کاری کرد که مردم را ۳۶۶۹حدیث ۱۹۳صفحه ۴جلد
در جامعه ایجاد وحشت کرد و صحابه مبتالی به نفاق بودند و یا در شرح نھج 

دانم ابن ابی الحدید از کی تا به حال جزء  نمی( البالغه ابن ابی الحدید آمده
دانند، چون به افضل بودن  علمای اھل سنت شده؟! بسیاری او را معتزلی می

سوادی  ھا نشانه بی لبته ھمه اینعلی نسبت به ابوبکر اشاره کرده است و ا
شان با لباس  قزوینی است) که ابوبکر و عمر و عبیده بن جراح و اطرافیان

زدند و دستش  دیدند با شالق می آمدند و ھرکس را که می نظامی و شالق می
گذاشتند تا بیعت بگیرند و به کتب  گرفتند و روی دست ابوبکر می را می

اند ابوبکر روز اول روی منبر  ه داشت که آوردهبیھقی و حاکم نیشابوری اشار
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آمد و دید که علی نیست و پرسید که او کجاست؟ و تعدادی از انصار علی را 
خواھی وحدت  آوردند به مسجد و ابوبکر گفت ای پسرعموی نبی اکرم آیا می

مسلمین را به ھم بریزی و ایجاد فتنه کنی؟ در اینجا جناب قزوینی شروع 
و قال فراوان که منظور ابوبکر از ایجاد فتنه توسط علی در واقع  کردند به قیل

مرتد اعالم کردن وی بوده تا حکم قتل او نیز به نوعی صادر شده باشد!!! و به 
اشاره کرد که از ابن عباس نقل  ۲۱صفحه ۱۱کتاب معجم کبیر طبرانی جلد

مرتد شده که ھرکس میان مسلمین ایجاد فتنه کند از اسالم خارج شده و 
نقل شده که فرموده ھرکس ص است و در جایی دیگر نیز از رسول خدا

ار رفتند به کار را کرد او را بکشید. جناب قزوینی پس از این سخنان گھرب این

دینوری که با اینکه بارھا ثابت شده  ةقتیب ابن ياسةاإلمامة والسسراغ کتاب 
این کتاب منسوب به دینوری است، ولی جناب قزوینی به روی مبارک خویش 

کنند. جناب قزوینی به  آورند و باز چرندیاتی را از این کتاب نقل می نمی
نھج البالغه اشاره کرد که  ۳زا بودن محیط تاکید داشت و به خطبه خفقان

ین محیط خفقان زا یان دو راھی بودم که در احضرت علی فرموده من در م
کند و یا اینکه با  که پیران را فرسوده و جوانان را پیر می صبر کنم، محیطی

خواستم قیام کنم  نیز فرموده که می ۲۶دست خالی قیام کنم؟ و در خطبه 
 ۲۵ولی جز اھل بیت یاوری نداشتم و ترسیدم که نسل پیامبر از بین برود و 

علی ھمچون اینکه  م که در آن قلبم به درد آمد و علتسال صبر کرد
قیام نکرد این بود که اوال: نیرو نداشت، ثانیا: اسالم دینی نو پا بود ص پیامبر

ھای بزرگی چون روم و ایران دنبال فرصتی برای  آمد، ثالثا: قدرت و از پا در می
ن در قلب مسلمین حمله بودند تا اسالم را از بیخ و بن نابود کنند، رابعا: ایما

 رسوخ نکرده بود و امکان ایجاد جنگ و تفرقه و برادرکشی میان ایشان بود. 
سواد  من در اینجا بطور مفصل به سخنان جناب قزوینی و ھمه مراجع بی
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 ان شاء الله برای کسی جای ھیچ شک و دھم تا مدعی تشیع پاسخ می
محیط اشاره کردند، زا بودن  اقی نماند. جناب قزوینی به خفقانبای  شبھه

شود بفرمایید این چه خفقانی بوده که حضرت زھرا به زعم  گویم: می می
خودتان در مسجد رفته و علیه خلیفه خطبه خوانده است؟!! این چه خفقانی 
بوده که حضرت زھرا ھر شب جھت اخذ بیعت برای علی، به درب منازل 

ا از بیعت کردن سر باز ھ رفته؟!! این چه خفقانی بوده که علی ماه انصار می
به قولی تا شش ماه و البته اقوال صحیحی نیز ھمان ابتدا ذکر ( زده؟!
فھمد  اند، ولی شیعه که بر طوالنی بودن عدم بیعت پافشاری دارد، نمی کرده

کشد در تناقض است) جالب است که  که پیش می که این مسئله با خفقانی
انش از یبوبکر به ھمراه اطرافا ینویسند: وقت یک جا مینویسندگان شیعه 

را در راه ھرکس  ان اویرفتند، اطراف ینه میفه به سمت مسجد مدیسق
 یعت در جوین اخذ بیگرفتند!! و ا یعت میزدند و با زور ب یدند مید یم

کنده از ترس و رعب و تھد  یند: ایگو یگر مید یید، بعمل آمد. ولی در جایآ
ک نشده با انتخاب ابوبکر ھلھله و امبر خشی! چرا ھنوز آب غسل بدن پیوا

کردند؟ باالخره معلوم  یم یکوبیھا جشن و پا براه انداخته و در کوچه یشاد
د و یا ترس و خفقان و ارعاب و تھدیبوده  یو شاد یکوبیست جشن و پاین

ع، یمردم چرا پس از قتل حضرت عثمان با آن وضع فج ی؟ براستیکتک کار
رفتند؟ و  یعت به سمت خانه حضرت علیب یکنان و ھلھله کنان برا یشاد

ن یکه کامًال با قتل حضرت عثمان مخالف بود در ا یا نعوذ بالله حضرت علیآ
ص رمکا یدر سوگ نبای  ه اگر ھلھلهکداشت؟  ینقش یھلھله و شادمان
حضرت علی اینکه  م؟ در جواب بهیبدان یکر را در آن شرکبوده باشد، ابوب

ته است و ترسیده که نسل اھل بیت از بین نیرویی جھت قیام کردن نداش
برود!! باید به امثال قزوینی و مراجع ایشان بگوییم که دروغگو کم حافظه 
است، علمای شما ھمچون عالم طراز اول شیعه، جناب شیخ شرف الدین 
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کنید در کتاب  صاحب کتاب المراجعات که به او و کتابش خیلی افتخار می
اند  را ذکر کرده که از طرفداران علی بوده تن ۲۵۰الفصول المھمه، نام 

فضل بن  ر، یمقداد، طلحه، زب کسانی چون: عباس، عمار، ابوذر، سلمان، (
س بن یعب، ابان، قکبن  ید، براء بن عازب، ابیعباس، بالل، خالد بن سع

نفر حمله  ۲۵۰توانسته با کمک این  سعد بن عباده و....) پس آیا علی نمی
خویش را بگیرد؟ در ضمن چگونه است که شما در کند و خالفت و حق 

گویید حضرت علی بخاطر مصلحت اسالم و دوری از تفرقه و  جایی دیگر می
یک از مطالب شما  جلوگیری از برادرکشی، سکوت کرده است؟آخر کدام

اینکه  صحیح است؟ علی برای مصلحت و حفظ اسالم سکوت نموده و یا
قیامی نکرده است؟! آیا قیام نمودن چون نیرویی نداشته سکوت نموده و 

شده است؟! از این مطالب متناقض در مذھب شما  باعث برادرکشی نمی
ھمچون بخاری) ( که از کتب اھل سنت رویم سراغ مواردی گذریم و می می

ده است. باید گفت به به آن اشاره داشتید که عمر ایجاد رعب و وحشت نمو
گوییم که پس از رحلت نبی  یز میکه خودتان فرمودید ما ن ھمان دالیلی

، بطور حتم مسلمین صو رفتن حاکم و رھبری چون رسول خداص اکرم
اند، ھمچنین خطرات دیگری چون  و اسالم در خطری جدی قرار داشته

ھای ایران و روم و وجود منافقین نیز بوده  شورش اھل رده و خطر قدرت
دیده و جھت برقراری امنیت  ھا را به چشم می است و حضرت عمر ھمه این

و ترساندن منافقین و دشمنان اسالم ایجاد ترس کرده است، پس در یک 
کالم عمل ایشان تنھا حفظ وحدت و برقراری امنیت و ھشدار به دشمنان و 

خاطر حذف حاکم و محور رھبری و تعیین منافقین بوده است، آن ھم ب
کرده است.  نظمی می جامعه آن زمان، ایجاد تفرقه و بیرھبری جدید که در 

یعنی جلوگیری از ایجاد شورش و اوضاع نا به سامان تا مبادا زخم خوردگان 
اسالم در این آب گل آلود، ھوس ماھیگیری کنند و انواع ضربات خود را به 
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ما جناب قزوینی به نکته جالبی اشاره داشتند که حضرت اسالم وارد سازند. ا
ھای ایران و روم و منافقین  علی بخاطر حفظ اسالم که خطراتی چون دولت

پرسیم:  اند!!!! ما از جناب قزوینی می اند، سکوت کرده کرده آن را تھدید می
شود بفرمایید که چه کسانی با این خطرات مقابله کردند؟!! مگر ھمین  می
کر و عمر و صحابه نبودند که ایران و روم را شکست دادند و به منافقین ابوب

نیز اجازه دخالت ندادند؟!! پس به اعتراف خود قزوینی این ابوبکر و صحابه 
بینیم که  اند. ما از طرفی می اند که اسالم را از این خطرات نجات داده بوده

با اھل رده، حال آیا طور جنگ  اند و ھمین صحابه به جنگ ایران و روم رفته
و ( تر و واجب تر مھمالیت الھی حضرت علی بیعت کردن و حفظ خالفت و و

ھایی؟!! پس چگونه است که  تر) بوده یا رفتن به چنین جنگ حتی آسان
اند ولی دستور الھی  صحابه جان خود را در آن امر در کف دست گذاشته
ین مسخره نیست که مبنی بر خالفت حضرت علی را زیر پا گذاشتند؟ آیا ا

انسان امری مھم را رھا کند و حتی از آن سرپیچی کند تا جھنمی شود، ولی 
از آن طرف برود و بخاطر حفظ ھمان دین در جنگی دیگر کشته شود؟ آیا 

ره نیستند؟ در پاسخ به علل این عقاید در ذھن انسانی عاقل و فھمیده، مسخ
تن نیرو و و نوپا بودن که حضرت علی قیام نکردند، ھمچون نداش دیگری

گویید حضرت علی بخاطر  اسالم!!! باید گفت پس چرا در جایی دیگر می
حفظ و مصلحت اسالم و جلوگیری از برادرکشی سکوت کرده و کاری نکرده 
است؟ در ضمن مگر پیامبر اسالم از ھمان ابتدای بعثت دارای لشکر و نیرو 

دور خود جمع نمود. نیز در ابتدا افراد معدودی را ص بود؟ پیامبر
بایست  سال مکه جنگی نکرد. حضرت علی نیز می ۱۳نیز در ص پیامبر

رفت و در  نمود و پله به پله به جلو می عمل میص طبق سنت نبی اکرم
نمود و سپس با ھجرت به مکانی  ابتدا اندکی ھوادار برای خود جمع می

گاه  پرداخت و خارج از حوزه حکومتی، به تبلیغ و ھدایت مردم می ایشان را آ
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کرد تا در موقع مناسب خالفت خویش را پس بگیرد و حتی خود مردم با  می
گاه شدن توسط این امام و مقام منصوب الھی، می توانستند خالفت غصب  آ

امام نتواند مردم را به چنین امر مھمی فرا چه  چنانشده را پس بگیرند و 
ت نماید، پس این ھمه خواند و متذکر شود و بدین ترتیب ایشان را ھدای

یعنی حضرت علی نعوذبالله از ( معنا خواھد بود. بی تبلیغات شما پیرامون او
خمینی کمتر بود که تحت آزار قرار گرفت ولی بر عقیده باطلش استوار ماند 
و از کشور تبعید شد، ولی دوباره بازگشت و پیروز شد؟!) در ضمن طبرانی در 

ر نقل نموده که او گفته است: ابو سفیان به ) از ابن ُح ۳/۲۰۹( تاریخ)( کتاب
قریش باشد، سوگند  ۀترین قبیل علی گفت: چرا امر خالفت در دست ضعیف

به خدا اگر شما بخواھی این قبیله را پر از خیل و سواره نمایم، علی گفت: 
بسیار با اسالم و مسلمانان عداوت و دشمنی ورزیدی پس با  ،ای ابو سفیان

دانیم.  به آن نرسید و ما ابوبکر را سزاوار این منصب میدشمنی شما ضرری 
و اسناد آن تا ابن حر صحیح است و ما از ابن حر اطالعی نداریم و احتماال 
 حصین بن مالک بن ابو الحر است و او از اھل ثقه و از بزرگان تابعین است و

از توانسته  قصه ثابت و مقبول است. خوب در اینجا حضرت علی میبنابراین 
نیروی ابوسفیان کمک بگیرد و البته پس از به دست گیری خالفت اجازه 
دخالت و ضربه زدن را به او ندھد و به ھرحال خلیفه الھی با داشتن علوم 

گویید  میاینکه  کار را بکند. توانسته به راحتی این غیبی و امدادھای الھی می
ی را نداشته حضرت علی برای مقابله کردن و دفاع از حق الھی خود کس

سال چه  ۲۳در طی این ص طبق این عقیده) پیامبر( پرسیم است، پس می
با کمک ص کرده است؟ داشتن عقاید شما به این معناست که پیامبر می

نتوانست تعداد اندکی را جھت  ۲۳فرشتگان و نزول وحی و غیره... در طی 
کل شریعت حفظ اسالم تربیت کند، پس آیا این توھین و اھانت و جسارت به 

نیست؟ البته مرا ببخشید، چون فراموش کردم که نزد ص و مقام پیامبر
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که  امی این چنین با این مقام واالییشما مقام امامت باالتر از نبوت است. ام
تر از  کنید، باید خیلی آسان و حتی راحت شما دائم در موردش تبلیغ می

و جامعه اسالمی کرده  کرده است و مردم را ھدایت می عمل میص پیامبر
آیا کار علی از  ١خواسته چکار کند؟! داده است. مگر علی می را نجات می

ھا و تغییر روش  ھا و نابودی و شکستن آن مخالفت و مقابله با پرستش بت
آباء و اجدادی و موروثی مشرکین و پس از آن نیز امر به دادن زکات و 

بوده است؟ تر  دستورات، سختوقت و انجام حج و دیگر  ۵خواندن نماز در 
دھد ولی علی با  ھا را انجام می با نبوتش ھمه آنص بینیم پیامبر که می

دھد؟ تازه ابوبکر و عمر بدتر از ابوجھل و  امامت باالتر از نبوت، انجام نمی
ابولھب نبودند و محیط مدینه و بودن مسلمین در آنجا نیز بدتر از محیط 

نبوده است و ھواداران علی نیز ص کرممکه و کفارش در زمان رسول ا
اند و تازه ابولھب و ابوجھل در شھر  نبودهص کمتر از ھواداران پیامبر

اند، برخالف ابوبکر و عمر که در شھر  خودشان و میان حامیان خویش بوده
به ابوجھل و ابولھب مشورت داد و یا ص اند و مگر پیامبر خودشان ھم نبوده

طور  ھمین( ٢کند؟! کارھا را نیز می ی علی ایندختر به ایشان داد که حت

                                           
آید که چرا علی پس از خالفت ابوبکر جھت پس گرفتن  حتی این سوال پیش می -١

دۀ دھن ھایی نبوده تا بیم خالفت اقدامی نکرد؟ چون در ھنگام وفات ابوبکر فتنه

العرب و عامل برگرداندن مردم از اسالم باشد و مسیلمه و  ةشورش و آسیب به جزیر
اند، زیرا خداوند آنان را توسط سربازان ابوبکر نابود  طلیحه و سجاح ھم در کار نبوده

ساخته بود و کسی از کفار روم یا فارس ھم نبود تا قصد کمین و ضربه به اسالم را 
 ن در فکر ضربه به آنان بودند.داشته باشد، بلکه مسلمانا

آید و البته مراجع  ام کلثوم دختر فاطمه زھرا به ازدواج عمر بن خطاب در می -٢
کنند. به این  توز رافضی تا بتوانند این قضیه را رد کرده و آن را ماست مالی می کینه
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ایمان اینکه  شخص پیامبر اسالم نیز با خلفا خویشاوندی داشته است) و
ھنوز در دل مسلمین رسوخ نکرده بود و امکان برادر کشی بوده است، باید 
گفت اگر این دلیل شما صحیح بود پس چگونه حضرت علی در زمان 

نین مسائلی را مورد توجه قرار نداد؟ خالفتش از جنگ دوری نکرد و چ
ھای حضرت  چگونه آنجا برادر کشی موردی نداشته است؟ چون ھمه جنگ

گیرد و تازه از  جمل و صفین و نھروان) میان خود مسلمین صورت می( علی
که بیعت خود را با علی شکستند و با ابوبکر بیعت کردند و  نظر شما کسانی

دیگر بنابراین  اند و دچار کفر و ارتداد شده منکر اصل والیت و امامت شدند،
سواد رافضی  معناست که جناب قزوینی و مراجع بی بی مسئله برادرکشی

گویند علی بخاطر این مسئله جنگ و قیامی نکرده است. طبق  دائم می

                                                                                           
 ۴۲ازدواج در کتب مختلفی تصریح شده و حتی مجلسی متعصب در بحار االنوار جلد

(ازدواج خلیفه با ام کلثوم)  گوید: انکار شیخ مفید درباره اصل واقعه می ۱۰۹صفحه 
شود وگرنه،  که این حادثه از طریق آنان (اھل سنت) ثابت نمی تنھا مربوط به آنست
(از طریق امامیه) گذشت انکار این امر، شگفت است!! و کلینی  که پس از ورود اخباری

گزارش نموده که ÷ آورد) از ابوعبدالله صادق (سلسله سند را می به سند خود
گفت: چون عمر وفات یافت، علی نزد ام کلثوم رفت و او را به خانه خود برد. و 

نیز ÷ کند) از ابوعبدالله صادق ھمانند این روایت با سند دیگر(سند را ذکر می
 ۴۲گزارش شده است و مسئله تقیه نیز مردود است، چون در ھمین بحاراالنوار جلد

، یعنی: گاھی روایت شده که يثارإنه كان عن اختيار وأيروی  ةتارآمده که:  ۱۰۷صفحه
این ازدواج از روی اختیار و ایثار انجام گرفته است. در کتاب وسائل الشیعه اثر شیخ 

م أماتت حر عاملی، ضمن کتاب المیراث از امام باقر علیه السالم نقل کرده است که: 

وسائل .....(سالم وابنها زيد بن عمر بن اخلطاب يف ساعة واحدةكلثوم بنت عيل عليه ال

) یعنی: ام کلثوم دختر علی علیه السالم و پسرش ۴۰۸، ص۳، چاپ سنگی،جالشيعة
 (مقارن با یکدیگر) ُمردند.....  زید فرزند عمر بن خطاب در یک زمان
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ھا را  جنگیده و آن ای مرتد می بایست با عده مذھب منحرف شما، علی می
که ایمان در  نه با مسلمانانی ١پس بگیرد، کشته تا حق الھی خود را می
ھا  ایمان ھنوز در دلاینکه  شان کم رسوخ کرده است و البته در جواب دل

رسوخ نداشته، باید گفت اتفاقا ایمان از ھر زمان دیگری بیشتر بوده و در دل 
صحابه رسوخ کامل داشته و آیات قرآن در مدح مھاجرین و انصار فراوان 

ایمان در چه  چنانربط است و  بی معنا و بی خن شما نیزھستند، پس این س
توانستند اسالمی را که به قول شما نوپا  قلب ایشان رسوخ نکرده بود، نمی

شود بفرمایید که  بوده، حفظ نمایند و از خطرات مختلف نجات دھند و می
ای در تخلف از دستور الھی و بیعت با شخص  صحابه چه قصد و انگیزه

کار چه سودی نصیب ایشان  اند؟!! مثال از این ابوبکر را داشتهدیگری چون 
شده است؟!! آیا قصد ثروت اندوزی یا حفظ مقام و قدرت یا ایجاد حرمسرا  می

که جناب قزوینی به  !! در موارد دیگریاند؟ و یا آوردن دین جدیدی را داشته
آیا  کتب اھل سنت اشاره کردند ھمچون اینکه ابوبکر از علی پرسیده که

قصد فتنه داری؟ و جناب قزوینی ھیاھوی زیادی به راه انداختند که ابوبکر 
با این سخن، حکم ارتداد علی را صادر کرده است!!! باید گفت که ابوبکر از 
علی تنھا سوال کرده که آیا قصد فتنه داری؟ خوب مسلم است که خانه علی 

                                           
وم ما چقدر گفتم: فدایت ش÷ از حمران بن اعین روایت شده که گفت: به ابو جعفر -١

کم ھستیم! اگر ھمه جمع شویم و بخواھیم گوشت یک گوسفند را بخوریم آنرا تمام 
تری از این سخن نگویم:  نخواھیم کرد!! ابو جعفر گفت: آیا با تو از چیز عجیب

(با دستش اشاره کرد) یعنی ھمه مرتد  مھاجرین و انصار ھمه رفتند به جز سه نفر
روایت است که گفت: بعد از ÷ ) و از ابو جعفر٢/٢٤٤شدند به جز سه نفر!! الکافی(

ھمه مردم مرتد شدند به جز سه نفر، گفتم: آن سه نفر چه کسانی ص پیامبر
) و کافی ١/٦( رجال الکشی ھستند؟ گفت: مقداد بن اسود، و ابوذر، و سلمان فارسی.

 ) آن را روایت کرده است، با شرح جامع مازندرانی.١٢/٣٢١( در
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خانه در نزدیک محل تجمع مخالفین شده و نباید فراموش کنید که این 
و خطرات ص مسجد و محراب و منبر قرار داشته است و با رحلت نبی اکرم

گوناگونی چون ایران و روم و منافقین و شورش اھل رده، تازه این موضوع 
نیز مزید بر علت شده است و غیبت حضرت علی در مسجد نیز به تشنج 

علی پرسیده که واقعه افزوده است و به ھمین خاطر ابوبکر تنھا سوالی از 
یعنی با این اوضاع و احوال آشفته مراقب اعمال و حرکات خویش باش تا 
مبادا چنین فکری در مورد تو بشود که نکند علی قصد ایجاد تفرقه و فتنه 

گفت: که  دارد؟ و اما اگر عقاید شما صحت داشت، پس علی باید در پاسخ می
ای و خالفت  زیر پا گذاشته تو ای ابوبکر دستور الھی و قرآن و بیعت خود را

الھی مرا غصب کرده ای، آنوقت آیا من قصد فتنه دارم یا تو؟! و چطور چنین 
بینیم  سخنانی از زبان مردم حاضر در مسجد زده نشده است؟! چطور ما می

سال بعد شخصی در مقابل ابن زیاد که داشته علیه امام حسین  ۶۰که 
گوید که حتی گردنش را  می خیزد و سخن کرده است بر می بدگویی می

کس سخنی نگفته است؟! ھمین  زنند، آنوقت در زمان حضرت علی ھیچ می
دھد که چنین چیزی وجود نداشته است، یعنی دستور الھی  نشان می

طور گرفتن بیعت در غدیر  پیرامون خالفت بالفصل حضرت علی و ھمین
رفتن ابوبکر بر  خم، چون اگر چنین موارد مھم و اساسی وجود داشتند، اصال

کرد و الاقل یکی پیدا  منبر و خلیفه شدن او در نزد ھمه مسخره جلوه می
تن از صحابه، اصل واقعه غدیر را نقل  ۱۱۰شد تا سخنی بگوید و چطور  می

گونه نقلی صورت نگرفته است؟!  اند ولی در غصب خالفت علی ھیچ کرده
ثبت شده ولی موارد  گوید: کردید و نکردید، چطور آن جمله سلمان که می

گویید حضرت علی بخاطر حفظ و  میاینکه  از آن ثبت نشده است؟!! و تر مھم
داده  کند و به ھمین خاطر نیز به خلفا مشورت می مصلحت اسالم سکوت می

گوییم: پس اسالم منحرف نشده و  اند، ما نیز می ھا نیز گوش کرده است و آن
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دارد که علی خلیفه بوده باشد  صورت چه فرقی حفظ گردیده است و در این
یا ابوبکر؟ چون به ھر حال اسالم حفظ شده و دیگر درد شما چیست؟ واگر 

ھای حضرت علی بیفایده بوده و اسالم منحرف شده که  ھا و توصیه مشورت
شد بھتر نبود؟ شما  کرد و کشته می قیام میچه  چنانصورت آیا  در این

ده است، خوب آیا خون علی گویید خون حسین باعث حفظ اسالم ش می
توانست باعث رسوایی ابوبکر و عمر شود و به نوعی اسالم را حفظ کند؟!  نمی

شود، پس آیا بھتر نبود که بخاطر  علی که باالخره توسط ابن ملجم کشته می
شد؟! اصال حفظ و  نمود و کشته می غصب خالفت الھی خویش قیام می

ابسته به اصل امامت است، حال وجود اسالم و استمرار آن در نظر شما و
گویید که علی بخاطر حفظ اسالم سکوت کرد و از مقام خود کناره  می

بخاطر حفظ اسالم سکوت کرد ص گرفت، مثل این است که بگوییم پیامبر
و آیات قرآن را ابالغ نکرد و با ابوجھل و ابولھب مقابله ننمود!! و از مقام خود 

بینیم که  ام امامت باالتر از نبوت است) ما میتازه نزد شما مق( کناره گرفت!!!
داده است و در  حتی حضرت علی به حضرت عمر بارھا و بارھا مشورت می

رسانده است و مگر  امور مختلف نظامی و قضایی و سیاسی به او یاری می
کند؟! و مگر علی تر  ھای حکومت غاصب را محکم خواسته پایه علی می

ظالم ھمچون شرکت در ظلم اوست؟ شما نفرموده که مشورت دادن به 
گویید علی بخاطر حفظ وحدت و مصلحت اسالم سکوت کرد، ولی از آن  می

اند!!! خوب آیا معنا و  طرف معتقد ھستید که خلفا منافق و مخالف اسالم بوده
شود که وحدت مسلمین و دین اسالم توسط  نتیجه سخن شما این نمی

گویند که علی بخاطر  ی تشیع میمنافقین حفظ شده است؟!! مراجع مدع
حفظ و پیشرفت اسالم به خلفا مشورت داده است!!! و بخاطر جامعه اسالمی 

که مشکل، مشکل  زمانیو مشکالت آن بوده که مشورت داده است!!! و 
اسالمی باشد. تک تک مردم نسبت به برطرف کردن آن وظیفه دارند. در 
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دھم. مشخص  شیع پاسخ میاینجا بطور مفصل به این سخن مراجع مدعی ت
است که منظور حضرت علی نیز مشورت دادن به شخصی ظالم در ظلم او 

که مشکل، مشکل اسالمی باشد، تک تک مردم  زمانیگویید  نیست. شما می
حضرت عمر نیز  گویم: در جواب مینسبت به برطرف کردن آن وظیفه دارند. 

فت اسالم در امور گونه بوده و مانند مسلمانی واقعی برای پیشر ھمین
سوال ما  ،١کرده است رفته است و مشورت می مختلف نزد حضرت علی می

نیز ھمین است که آیا این غاصب و ظالم اینقدر غم دین داشته است؟ و تازه 
کاش ھمه دشمنان اسالم داده است؟ و ای به حرف مشاور دلسوز گوش می

ابوبکر و عمر را غاصب گونه بودند. الزم به تذکر است که روافض،  ھمین
دانند و مشورت به چنین  خالفت و مخرب اسالم و موجب فساد در دین می

شخصی، تنھا وقتی صحیح است که آن شخص بر راه و روش صحیح و 
اسالمی بوده باشد، وگرنه بطور حتم در امور منحرف و تخریبی، حضرت علی 

ه و روش صحیح داده است. پس عمر و ابوبکر بر را کس مشورت نمی به ھیچ
اند و نه ظالم و غاصب، وگرنه مشورت به ظالم ھمچون شرکت  و اسالمی بوده

 اند، ھا ظالم نبوده در ظلم اوست و سوال ما نیز ھمین است که چون این
داده است. پس اسالم دچار  ھا مشورت می حضرت علی به آنبنابراین 

و با روشی صحیح  اند که عمر و ابوبکر ظلمی نکرده انحراف نشده است، چون
شان کرده است تا اسالم پیشرفت کند، ولی  اند و علی ھم کمک به پیش رفته

                                           
نقل شده که حضرت علی بھترین مشاور و  ٥٥ص  ٣اریخ ابن اثیر ج در کتاب ت -١

خیرخواه سیدنا عمر و قاضی توانا و حکیمی برای مسائل پیچیده بود و عالمه شبلی 
نویسد:  نعمانی در کتاب الفاروق تحت عنوان پاس داشت خاطر خویشان رسول می

د و مشاوره جناب دا فاروق اعظم امور مھم را بدون مشورت حضرت علی انجام نمی
امیر نیز مبنی بر نھایت اخالص و خیر خواھی بود. چون فاروق اعظم به بیت 

 المقدس سفر کرد، امور خالفت را به جناب امیر تفویض کرد.
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به تازگی اینکه  گویند که اسالم منحرف شده است. ضمن مدعیان تشیع می
نشیند تا ما آب  مثلی در میان آقایان باب شده به این مضمون: فالنی با ما می

، تا پلیدی خودش را در نظر مردم آید کنار ما تطھیر او شویم! یعنی او می
که بوده، باعث نوعی مھر ای  ھرگونه پاک کند! پس آیا مشاورت علی با خلفا به

تایید بر خالفت ایشان نبوده است؟ در کتب خودتان از امام حسین حدیثی 
 دھد ھست که: ھمنشینی با فاسقان، انسان را در معرض اتھام قرار می

بایست  به این ترتیب اصال علی نمی ) خوب۱۲۲، ص۷۸،جبحاراألنوار(
داده است. اگر به عقیده شما حضرت  گونه کمک و مشورتی به خلفا می ھیچ

علی برای دفاع از اسالم به عنوان مشاور عمل کرده و باز ھم اسالم منحرف 
شد تاثیر چندانی نداشته  خودش ھم خلیفه میچه  چنانشده است، پس 

، پس درد شما چیست و چه است و اگر اسالم منحرف نشده است
خواھند بگویند که عمر و ابوبکر  خواھید؟ مراجع مدعی تشیع فقط می می

اند، ولی حضرت علی در آنجا به ایشان  شده مرتکب ظلم و ستم ھم می
عمر و ابوبکر چه  چنانداده است! باید به این جاھالن بگویم که  مشورت نمی

ظالم و منافق و در واقع دشمن اند و به قول شما غاصب و  سوء نیتی داشته
اند، پس در آن  اند و قصد ضربه زدن به دین اسالم را داشته اسالم بوده

دادند  مواردی ھم که شما ذکر کردید نباید به مشورت حضرت علی تن در می
و به ظلم خودشان ادامه دھند. اند کار خودشان را بکنند  توانسته و می
شیدن خانه فاطمه و سقط جنین او باکی که به عقیده شما از به آتش ک کسی

نداشته و با کمک چندین نفر آمده و علی را با طنابی جھت بیعت اجباری 
تر بوده  برده است، پس گوش ندادن به مشورتی ساده برایش بسیار آسان

است و لزومی به اطاعت کردن از علی را نداشته است و اصًال چنین شخصی 
و ظلم و ستم به دیگران آمده است نه برای  برای ضربه زدن و نابودی اسالم

کمک خواستن از علی در امور مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی و قضایی 
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و....، یعنی در یک کالم: برای نجات اسالم. ضمنا عجیب است که عمر به 
دھد، ولی  مشورت علی مثال در خصوص مظلوم نشدن یک زن گوش فرا می

قاعده ( گذارد و دستور الھی را زیر پا می آید و حق ھمین علی از آن سو می
ھم!!) چنین شخصی به زعم شما، فقط برای ظلم به دختر ھم فاألاأل

و یا دورترین اشخاص و مسلمین آمده و مسلما نسبت به اشخاص ص پیامبر
داده است و فراموش نکنید وقتی  ترین باکی را به دل راه نمی دیگر کوچک

توانسته این ھمه نسبت به ص نبی اکرمعمر در ھمان روزھای اول رحلت 
علی و فاطمه) ظلم کند و دیگران را نیز با خود بسیج ( ترین افراد نزدیک

تر بوده و اصال در  کند، پس در زمان خالفتش به مراتب نیرومندتر و قوی
ای نداشته است، ولی عجیب است که  مخالفت کردن با علی ترس و واھمه

نکند دو شخصیتی بوده؟) بر خالف ( ده استمشورت پذیر و دلسوز اسالم بو
 دھند و توجھی ندارند شیعیان امروزی که به سخنان حضرت علی گوش نمی

عمر که ادعای شیعه بودن نداشته است) عمر از نظر شما شخصی ظالم و (
غاصب است و در نتیجه دشمن اسالم است و به ھر نحوی جلوی پیشرفت 

ماند  ین شخصی با علی، مانند این میگیرد و مشورت کردن چن اسالم را می
متخصص برود تا  ی، نزد شخصیریساختن دستگاه دزدگ یکه یک دزد برا

ند؟! ک یم یارکن یچن یچ دزدیا ھیند آن دستگاه را بسازد!! آک کمکبه او 
فراموش نکنید طبق گفته خودتان، حضرت علی تنھا در امور دینی و گرفتن 

داده است و  راه پیشرفت اسالم مشورت میحقوق مسلمین و در یک کالم در 
رفته و  عمر نیز برای پیشرفت اسالم نزد او میاینکه  این خود به خود یعنی

کرده است، وگرنه طبق گفته خود  البته حضرت علی ھم به او کمک می
و مشورت به دشمن اسالم) ھمچون شرکت ( حضرت علی، مشورت به ظالم

بنابراین  ت ھمین موضوع بوده است کهدر ظلم اوست و منظور ما نیز اثبا
جویم از  حضرت عمر شخصی ظالم نبوده است و از خداوند استغفار می
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مسلما سخن حضرت علی در مشورت ( بکارگیری چنین کلماتی در شان او.
دادن به ظالم مشورت در امور شخصی نبوده، بلکه ھمان شئون حکومتی 

م نیست، زیرا آن یار امام بوده است و حتی منظور مشورت درست یا غلط ھ
صادق برای سفر حج به ھارون شترھایش را کرایه داد، ولی امام صادق او را 

ابوبکر و عمر و عثمان سوء نیتی داشتند و یا دشمن چه  چنانتوبیخ کرد) 
کردند تا اسالم ھمان جا نابود شود و  اسالم بودند، قرآن را جمع آوری نمی

ھا مناسب  ھمه زمینهبنابراین  اند و بودهاصحاب ھم که به قول شما مرتد 
گویند که آیا شما جایی را سراغ دارید که  بوده است. مراجع مدعی تشیع می

بحث منافع اسالم و مسلمین نباشد و علی به عمر کمک کرده باشد و 
گویم: در تاریخ طبری چنین آمده که  مشورت داده باشد؟ که در پاسخ می

یت المال بر دارد و البته نه بصورت غیر شرعی، عمر قصد داشت مالی را از ب
بلکه حقوق خلیفه بوده و دستمزد او، ولی در برداشت آن مردد بوده و به 

کند، یعنی بر  یعنی نظرت چیست؟) و علی او را منع می( کند علی نگاه می
ای شخصی بوده و ربطی به اسالم و  نداری بھتر است. خوب در اینجا مسئله

گوئید مخفی بودن قبر حضرت زھرا دارای  است. شما میمسلمین نداشته 
گویم آیا مشورت دادن حضرت علی به عمر  ای است، من می پیام و نشانه

گر و الگو با خود  ای نیست؟!! امام ھدایت دارای ھیچگونه پیام و نشانه
شود و مردم و  گفته که ھمکاری من با فردی ظالم در تاریخ ثبت می نمی

بینند و گمراه  خبر نیز ھمواره مرا در کنار این اشخاص می بی عوام ساده و
تازه به زعم شما حضرت علی به علم غیب نیز مجھز بوده) نوف ( شوند؟ می

گوید: در مسجد کوفه حضرت علی را دیدم و از ایشان خواستم مرا  بکالی می
اندرز دھد، او گفت: با مردم خوب باش، خدا با تو خوب خواھد بود، از ایشان 

خواھی فردای  خواستم یک چیز بیشتر برایم بگوید، فرمود: نوف اگر می
کتاب صدای عدالت انسان، ( قیامت با من باشی تو باید یار ستمگر نباشی.
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 ، جرج جرداق)۷۵ص

 !ینامام حس یبرا ینسبت به عزادار یتوهاب یدگاهد پاسخ به شبهه:
 ۲۲ساعت ۲۱/۹/۱۳۸۹ای والیت مورخ جناب قزوینی در شبکه ماھواره

ای داشتند با عنوان دیدگاه وھابیت نسبت به عزاداری برای امام  برنامه

اشاره کردند  ۵۲صفحه ۱جلد ةمنهاج السنحسین. ایشان در ابتدا به کتاب 
ھای شیعه این است که ھر سال  گوید: از حماقت که در آنجا ابن تیمیه می

ھا قبل به شھادت رسیده است و  گیرد برای امام حسین که سال اتم میم
گوید: شیطان به خاطر شھادت حسین  می ۳۳۴صفحه ۴طور در جلد ھمین

دو بدعت را میان مردم رواج داده است، یکی بدعت گریه و زاری و نوحه 
سرایی در ایام شھادت و دیگری بدعت شادی کردن و سرور و فرح در این 

یکی نیست به قزوینی نادان بگوید پس ابن تیمیه ( سط اھل سنت.ایام، تو
کرده است) سپس جناب  مغرض نبوده و معایب اھل سنت را نیز بیان می

نوشته محمدبن  ۴۷۳صفحه ۱جلد الرد عىل الرافضةقزوینی به کتاب 
عبدالوھاب اشاره کرد که در آنجا گفته: یکی از کارھای زشت شیعه این 

سرایی و گریه  دھند و نوحه حسین را روز ماتم قرار می است که روز شھادت
 ۴کنند و این بدعت است. سپس به کتبی چون روح البیان جلد می

اشاره کرد که در آنجا به اھل سنت توصیه شده که ھر کسی در  ۱۴۳صفحه
و  .روز عاشورا بخواھد نوحه سرایی کند به رافضیان تشبه پیدا کرده است

که ایشان بر عکس اعمال ما را انجام  ند به سخنرانیینی شروع کردجناب قزو
کنند  دھند و حتی در به دست کردن انگشتری مخالف با شیعه عمل می می

 و غیره... که در اینجا باید به جناب قزوینی یادآور شویم که ظاھرا شما قانون

ذ( گوید  میتان  اید که در آن امام ) خودتان را فراموش کردهةما خالَفَ العامَ  خُ
یعنی اھل سنت) عمل کنید!! عمربن حنظله از امام ( که مخالف با عامه
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اھل ( پرسد اگر دو خبر از اخبار شما داشتیم که یکی موافق عامه صادق می
فرماید:  سنت) و دیگری مخالف آنان بود، کدام یک را اخذ کنیم؟ امام می

اصول کافی ( !خبر مخالف عامه را اخذ کنید که رشد و ھدایت در آن است!
، باب اختالف الحدیث، حدیث دھم) پس ناراحتی شما بخاطر چیست؟ ۱جلد

ھاست  و البته مسلم است که در تبعیت از مذھبی که مملو از بدعت
بایست بسیار مراقب بود و برای عوام ساده اھل سنت بھتر است که اصال  می

در مجموع  /توجھی به اعمال شما نداشته باشند. شیخ االسالم ابن تیمیه
که حسین را به قتل رسانید یا  : و اما کسیگوید ) می۴۸۸-۴/۴۸۷( الفتاوی

کمک به کشتن او نمود یا به کشتن او رضایت داده، لعنت خدا و مالئکه و 
تمام مردمان بر او باد. پس بر خالف ذھن بیمار جناب قزوینی، ابن تیمیه با 

ھای شیعه مخالف  حماقت اھل بیت دشمنی نداشته است، بلکه تنھا با ھمان
نیز حسین  /و نام یکی از پسران شیخ محمدبن عبدالوھاب .بوده است

بوده است و کنیه خود او نیز ابوالحسین بوده است، پس مخالفت این علما 
ھا و اعمال و حرکات احمقانه بوده که توسط جاھالن  تنھا با خرافات و بدعت

السنة ما سن رسول اهللا « فرماید: می÷ گرفته است. حضرت علی صورت می

آورده و ص سنت آن است که رسول خدا«یعنی،  »والبدعة ما أحدث بعده

». ایجاد و اضافه شده استص بدعت چیزی است که پس از رسول خدا
چنین حرکاتی جھت عزاداری صورت ص خوب مسلما در زمان رسول اکرم

بشری است و اختیار که جزء خلق و خوی  بی ای گرفته است و تنھا گریه نمی
گرفته، جایز بوده است نه بیشتر از آن. شما  بخاطر مرگ عزیزی صورت می

ھای  و صحابه ایشان در کوچهص تصور کنید آیا در صدر اسالم، پیامبر
اند؟!! یا برای مرگ  انداخته ھای زنجیرزنی و سینه زنی به راه می مدینه دسته

روضه و تعزیه بر پا اند؟!! یا ھرساله مراسم  کرده کسی نوحه خوانی می
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داند که در آن زمان چنین حرکاتی وجود  اند؟!! ھر انسان عاقلی می کرده می
بنابراین  اند و ایجاد و اضافه شدهص ھا پس از رسول خدا نداشته است و این

و شیخ محمد بن  /بدعت ھستند و سخن شیخ االسالم ابن تیمیه
نیز ھمین بوده است. فراموش نکنید مراجع رافضی برای  /عبدالوھاب

گونه عزاداری  گونه است و این گویند که روش عزاداری ما این فریب شما می
گویم: مگر  جزء فرھنگ و رسوم ماست!!! که در جواب به این ماست مالی می

برای مبارزه با ھمین آداب و رسوم و خرافات رایج در عصر ص پیامبر
اند دیگر  که در خود شرع اسالم نھی شده یده است؟ مواردجاھلیت نیام

احادیث فراوانی از شیعه و سنی در نھی از نوحه ( بایست انجام شوند نمی
گری و زدن بر خود وجود دارند) و اگر این اعمال جزء آداب و رسوم ھم 

دانیم این چه آداب و رسومی  بایست که ترک گردند. تازه ما نمی باشند، می
پیدا شده اش  ھایی چون آل بویه و صفویه سر و کله از ظھور دولت است که

ھا نبوده است؟!! و اگر این جزء آداب و رسوم  است و قبال خبری از آن
دھند؟!!  را انجام میآن ایرانیان است، پس چرا شیعیان کشورھای دیگر نیز

ا گویند م خواننده گرامی توجه کند که فریب دیگر آخوندھا این است که می
ھا بنام دین نیستند!! در جواب  دھیم و این این حرکات را به دین نسبت نمی

معناست، چون ھمه شیعیان این اعمال را نشانه  بی گویم: این سخن نیز می
توجه  بی دانند و اھل سنت و کسانی را که نسبت به آن دینداری بسیار می

ند، در نظر بیشتر این اعمال را تکرار کھرکس  کنند و ھستند سرزنش می
است و والیت و محبتش به اھل بیت بیشتر تر  دیگران دیندارتر و مومن

گفت که ھمه در این عزاداری حسین  است. حتی خود جناب قزوینی می
کنند به جز وھابیون!!! پس این نوع عزاداری از نظر شما نشانه  شرکت می

الی منبر برود اید که با دینداری است و شما تا به حال کدام روحانی را دیده
و بگوید ای مردم این اعمال ما ربطی به دین ندارد و ما خودمان 
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خواستند چنین سخنانی  دھیم؟!!! اگر روحانیون می طوری انجام می ھمین
شان خیلی وقت پیش بسته شده بود. سپس جناب قزوینی  بگویند که دکان

گفته  ھای مسیحی که سخن جالبی را ایراد کردند از قول یکی از شخصیت
ای برایش یک پرچم  اگر امام حسین متعلق به ما مسیحیان بود، در ھر قریه

کردیم!! و جناب  زدیم و بنام حسین مردم را به مسیحیت دعوت می می
گفت: ببینید که این مسیحی حق مطلب را ادا کرده است، ولی  قزوینی می

ه یھودیت و گفت: ما در مورد دیدگا ابن تیمیه آنگونه سخن گفته است!! و می
مسیحیت راجع به حسین مطالب بسیاری داریم!!! در پاسخ به جناب قزوینی 
باید گفت: اتفاقا به نکته جالبی اشاره فرمودید و سخن ما نیز ھمین است که 

 اید، ھا را از ھمان مسیحیان و یھودیان وارد این مذھب کرده شما این بدعت
سم به صلیب کشیدن حضرت اند و مرا کرده آری مسیحیان تعزیه بر پا می

ریزند و قبور مردگان خود را  اند و برای او اشک می کرده عیسی را اجرا می
شان یاعیسی مسیح و یامریم مقدس است،  کنند و ورد زبان زینت می

تان است. آری ابن تیمیه داخل  علی و یا حسین ورد زبان ھمچون شما که یا
گمراھی مذھب رافضی را درک خود اسالم و مسلمین بوده و انحراف و 

کرده است و مشخص است که با  ھای آن را بیان می کرده است و بدعت می
گفت  آن مسیحی و یھودی مورد عالقه شما تفاوت دارد. جناب قزوینی می

که مخالفین عزاداری از بیان مقتل حسین برای مردم وحشت دارند تا مردم 
گاه نشوند!!! می شناختند زیر ظلم  ین واقعی را میگویم: آری، اگر مردم حس آ

ماندند و توسط مراجع رافضی گمراه  ای و خمینی نمی امثال خامنه
دادند. نزد عاقالن  شدند و زمام دین و آخرت خود را به دست شما نمی نمی

خواھد حسین واقعی و اھل بیت واقعی را به  روشن است که چه کسی نمی
فاجعه عاشورا شده و شھادت  مردم معرفی کند، حادثه عاشورا نزد مردم

ای شده برای گریه و زاری و نه شناخت و معرفت او، فاطمه  حسین وسیله
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زھرا شده شھید در و دیوار و امام رضا شده غریب طوس و ھمه مظلومند و 
مغز کوبید. آری در ایام محرم از  بی شان گریه کرد و بر سر فقط باید برای

بینیم و از این ھمه  ا معرفت حسین را میھ ھا و خیابان صبح تا شام در کوچه
گفت برخی از علمای اھل  شناخت و معرفت در عجبیم!! جناب قزوینی می

اند تا مبادا مردم بگویند که یزید را معاویه بر  سنت از لعن یزید نھی کرده
مسند قدرت نشاند و معاویه را عثمان و عمر بر سر کار گذاشتند و بدین 

ن شوند!!! در پاسخ به این چرندیات باید گفت طبق طریق مردم با عمر دشم
گوید: به خالد بن ولید و  شود و می این استدالل بچه گانه یکی ھم پیدا می

اینکار را ص ابوموسی اشعری چه کسی سمت داد؟ مگر نه اینکه پیامبر
موسی اشعری را والی یمن  کرد؟ خالد را به فرماندھی لشکر گماشت و ابو

را ص عیانی که این دو نفر را قبول ندارید البد پیامبرنمود. پس شما شی
دانید که در زمان خود ایشان را بر سر کار گذاشته است؟!! شما  مقصر می

گویید او نیز در حمله به خانه فاطمه  نفرت و کینه خالد را به دل دارید و می
موسی اشعری را نیز مطرود  زھرا و شھادتش نقش داشته است و ابو

خیلی از والیان زمان حضرت علی نیز به وی خیانت کردند، پس  دانید. می
آیا باید علی را مقصر دانست؟! اصال زیاد ابن ابیه نیز توسط حضرت علی به 

ابتدا سمتی در بصره و سپس والی فارس بوده و حتی ( رسد قدرت می
کند) و پس از او و در راستای او نیز پسرش  شورشی در فارس را سرکوب می

رسد که در شھادت امام حسین نقش داشته است، پس  اد به قدرت میابن زی
شما به علی نیز ایراد بگیرید که چرا پدر ابن زیاد را بر سر کار گذاشت و 
طبق این استدالل شما، پس البد حضرت علی نیز در شھادت فرزندش 

تازه به زعم شما حضرت علی علم غیب نیز ( حسین نقش داشته است؟!!
توانسته از حوادث آینده با خبر شود، ولی عمر و ابوبکر که علم  داشته و می

غیب نداشتند تا متوجه شوند در آینده چه خواھد شد؟!!) پس از این جناب 
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اشاره کردند که در آنجا نیز حضرت یعقوب  ۸۴قزوینی به سوره یوسف آیه
گریه و زاری برای حسین نیز بنابراین  بخاطر فراغ یوسف گریه کرده است و

ٰ َ�ۡنُهۡم َوقَاَل ﴿ صورت است: اشکال است!!! آیه مربوطه به این بال َوتََو�َّ
ٰ يُوُسَف وَ  َسَ�ٰ َ�َ

َ
أ ۡت َ�ٰٓ  ]۸۴[یوسف:  ﴾٨٤َ�ُهَو َكِظيمٞ  ٱۡ�ُۡزنِ َ�ۡيَناهُ ِمَن  ٱۡ�َيضَّ

خورم، و  فراق) یوسف اسف می( با اندوه) گفت بر( و از آنان روی برگرداند و«

. در پاسخ به جناب »سپید شد و اندوه خود را فرو خورد چشمانش از اندوه
گویم که اتفاقا این آیه دقیقا مخالف با عقیده شماست، چون اوال:  قزوینی می

در آیه صحبتی از گریه و زاری نیست و دقیقا در آیه بعدی پسران به یعقوب 
شوی، و نی تا زار و نزار یا نابود ک اد مییوسف را یوسته یگویند: به خدا پ می
که  بینیم که در آیه از یاد و ذکر یوسف سخن رفته است، در صورتی می

کنی تا ھالک  گفتند تو آنقدر گریه می نظر شما صحیح بود، باید میچه  چنان
شوی. در این آیات بالعکس تصور اشتباه جناب قزوینی و دیگر مراجع  می

است، صبر و  مدعی تشیع، تنھا صبر و شکیبایی در برابر مصیبت بیان شده
تحمل بخاطر دوری پسرش و چشم به راه ماندن برای او. خواننده گرامی 

بدتر است، چون بطور مثال در توجه کند که چشم براه ماندن از ھر چیزی 
شوند باعث  دھد، آن فرزندانی که کشته می که میان دو کشور رخ می جنگی

ا یک زمانی طول گردند ولی به ھر حال این اندوه ت اندوه والدین خود می
اند که فرزندشان  دانند و مطمئن شده کشد و دیگر آن پدر و مادر می می

اند و  االثر شده اند، ولی فرزندانی که مفقود مرده و او را به خاک سپرده
بینیم که والدین ایشان دائم چشم به راه آمدن  ھا نیست، می خبری از آن

امید به بازگشت فرزندشان خورند و  ایشان ھستند و ھر روز غم و غصه می
گردد، حزن  شان سپید می دارند و در این انتظار و چشم براه ماندن چشمان

و اندوه حضرت یعقوب و سپید شدن چشمانش در فراق و غم یوسف نیز به 
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َ�ُهَو ﴿ ھمین شکل است، نه بخاطر گریه کردن بسیار و در انتھای آیه آمده:
، یعنی اینکه صبر پیشه ١را فرو برد، یعنی پس او غم و غصه خود ﴾َكِظيمٞ 

کرد و از آیات دیگر سوره یوسف نیز مسئله صبر در برابر مصیبت برداشت 
کور شدن، مخالف با صبر  ردن تا حدک) و گریه ۸۶و  ۱۸ آیات( شود می

کردن است و در آیات صحبتی از کور شدن در اثر گریه بسیار نیست و تنھا 
دوه بیان شده، آنوقت جالب است که جناب صبر و شکیبایی در برابر غم و ان

قزوینی برای توجیه صبر نکردن شیعیان در اثر مصیبت عاشورا به این آیه 
کند که به صبر و شکیبایی در مقابل مصیبت اشاره دارد. ھمانطور  اشاره می

نگران و غمگین بوده، ولی اش  که گفتیم حضرت یعقوب برای فرزند زنده
دانیم نگرانی شما بخاطر  شھید شده است و ما نمیھا پیش  امام حسین سال

دانسته که یوسف زنده است  فراموش نکنید حضرت یعقوب می ٢چیست؟!
گوید یوسف و برادرش را جستجو  سوره یوسف که به پسران می ۸۷طبق آیه

سوره یوسف که  ۱۸طور در آیه  امید نشوید و ھمین کنید و از رحمت خدا نا
بیان شده که نشان از زنده بودن یوسف است،  خون دروغین و صبر یعقوب

ٰ قَِميِصهِ ﴿ در آیه آمده: لَۡت لَُ�ۡم  ۦوََجآُءو َ�َ بَِدٖ� َكِذٖب� قَاَل بَۡل َسوَّ

                                           
 .لقب امام ھفتم شیعیان نیز کاظم است، یعنی فرو برنده خشم -١

پرسد که چرا  میغمگین بوده است و یکی از یارانش از او ÷ روزی امام صادق -٢
فرزندم بیمار است و منتظر حکیم ھستم، سپس آن  :گوید غمگینی؟ امام صادق می

بیند که اینبار در حال خندیدن است،  شخص در بعد از ظھر دوباره امام صادق را می
دھد: خیر،  پرسد که آیا فرزندت خوب شده است؟ امام صادق پاسخ می از او می

مورد است و نگرانش نیستم) پس قیاس  نگرانی بی(یعنی دیگر  فرزندم مرده است
ھا پیش شھید شده و دارای جایگاھی نیکو در آخرت است با حضرت  حسین که سال

 اش نگران بوده است، قیاسی خطا و نابجاست. یعقوب که برای فرزند زنده
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ۡمٗرۖ� فََصۡ�ٞ َ�ِيٞلۖ وَ 
َ
نُفُسُ�ۡم أ

َ
ُ أ ٰ َما تَِصُفونَ  ٱلُۡمۡسَتَعانُ  ٱ�َّ  ،]۱۸[یوسف:  ﴾١٨َ�َ

عقوب) گفت: ولی نفس اماره تان به ی( ندن آوردیراھنش خونی دروغیو بر پ«
چاره من) صبری نیکوست، و خداوند در آنچه ( دست شما کار داد. پس

بینید که در این آیه نیز حضرت یعقوب به  . می»من) است( گویید مددکار می

که شیعیان در مورد امام  ) پرداخته است، صبریفصرب مجيل( کوصبری نی
گوید که خدا یاری  آیه حضرت یعقوب میدھند. در این  حسین انجام نمی

 ۸۶طور در آیه دھنده است و در این مصیبت به خدا پناه برده است، ھمین
گوید: درد و اندوھم را فقط  بینیم که باز حضرت یعقوب می سوره یوسف می

ه شما کدانم  زی مییت) خداوند چیعنا( گذارم، و از با خداوند در میان می
اند یا در وسط  یان غم و اندوه خود را نزد خدا بردهد. خوب آیا شیعیدان نمی

اند تا ھمه عالم و دنیا متوجه شوند؟!! آیا شیعیان صبر  کوچه و خیابان برده
که نشانه صبر  کوبند؟!! چنین اعمالی کنند یا بر سر و روی و بدن خود می می

، حضرت  ۸۷صبری ھستند. در سوره یوسف آیه بی نیست و ھمه نشانه
گوید که از رحمت خداوند نا امید نشوید، خوب این  پسران می یعقوب به

توانید فورا  حرکات شیعیان ھمگی نشانه نا امیدی و یاس است. در ضمن نمی
وسیله مصیبت و شخصیت حسین را به دنیا  خواھیم بدین بگویید که ما می

ھا  نشان دھیم!!! چون اوال: برای شناختن حسین نیازی به این حماقت
اند و نیازی به  تازه ھمه دنیا دیگر متوجه حرکات مسخره شما شدهنیست و 

تکرار آن نیست، ثانیا: شما برای توجیه کار خود به حضرت یعقوب استناد 
بایست کامال مانند او عمل کنید و غم و اندوه خود را  میبنابراین  کنید، می

شته باشید و نزد خدا ببرید و یا اینکه به آیات قرآن و حضرت یعقوب کاری ندا
گونه  تان امر کرد، انجام دھید. ثالثا: اگر این ھر کاری که شیطان و نفس

است، پس چرا فرزندان یعقوب و پیامبران بعدی، برای معرفی شخصیت 
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یوسف به جھانیان، این عمل حضرت یعقوب را تکرار نکردند؟!! فراموش 
چه بوده و  بگویید پس نابینا شدن حضرت یعقوب بخاطرچه  چناننکنید که 

که صحبتی از گریه  گویم در پاسخ میمگر بخاطر گریه بسیار نبوده است؟ 
کردن نیست که بخواھیم آن را سبب کور شدن بدانیم و در آیات تنھا از غم 

قزوینی و اندوه سخن رفته است و اما دالیل بیشتری برای پاسخ به امثال 
ه گرامی بطور کامل متوجه کنم تا خوانند ھا را نیز ذکر می وجود دارند که آن

 پوشالی بودن ادله این مذھب شود.
در این آیه خداوند در حال نقل قول یک داستان است و ما جواز  الف)

زنی و زنجیرزنی و نوحه  گریه و زاری و بر خود کوفتن و برپایی روضه و سینه
سرایی را در جایی از آیه ندیدیم و نقل قول یک چیزی ربطی به سنت شدن 

 !!!دارد؟آن ن
بینیم که در جایی امری اشتباه تنھا  آیات قرآن گوناگون ھستند و میب) 

عکس در جایی  شود و بر گردد و اشتباه بودن آن بیان نمی نقل قول می
گردد، در مورد حضرت یعقوب نیز تنھا  دیگر اشتباه بودن آن نیز بیان می

تازه در ( استنقل قول شده و اشتباه یا صحیح بودن این عمل بیان نشده 
قرآن، بسیاری از اوقات اشتباه پیامبران بیان شده است تا مردم بدانند که 

 ایشان بشری معمولی ھستند و برایشان مقام خدایی قائل نشوند)
بینیم که بسیاری از موارد حتی در زمان حضرت رسول  ما می ج)

داریم و اند و در قرآن نیز آیات ناسخ و منسوخ  شده نیز نسخ میص اکرم
اید و  باشد، حال شما آمده میص اسوه و الگوی اصلی ما حضرت محمد

 اید؟!! زار سال پیش را گزینش و سنت کردهداستان چند ھ
آیا خداوند دستور چنین عملی را به حضرت یعقوب داده است و یا  د)

خود حضرت یعقوب اینکار را کرده است؟ چون شما قصد دارید این عمل را 
اند، ولی در آیات دستوری  وه دھید که پیامبران نیز داشتهسنتی الھی جل
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حضرت یعقوب از روی خصلت بشری و ( پیرامون این عمل وجود ندارد
 .بخاطر فرزندش غمگین بوده، ھمین و بس)

در قرآن چندین مورد از خطاھای پیامبران بیان شده است و آیا ما  ھـ)
گیرد و بطرف  ون را مینیز باید آن را انجام دھیم؟ حضرت موسی سر ھار

، پس آیا این عمل جواز کتک کاری را به ما ]۱۵۰: عرافألا[ کشد خویش می
  ...دھد؟!! و) می

اختیار به تنھایی  بی به فرض درست بودن ادعای شما، باید گفت که گریه
ای جداست و ربطی به بحث ما ندارد، اشک ریختن بخاطر بروز غم و  مسئله

ت، ولی برپایی ساالنه روضه و مراسم عزاداری غصه، جزء طبیعت بشری اس
بصورت یک بدعت و در آن بر سر و روی خود کوبیدن و زنجیر زدن و نوحه 
خواندن و احساسات مردم را تحریک کردن، مخالف سیره و سنت نبوی و 
عقل سلیم است و این حرکات مسخره شما چه ربطی به غمگین شدن 

 حضرت یعقوب دارد؟!
غمگین بوده و این چه ربطی به اش  خاطر پسر زندهحضرت یعقوب ب ز)

سال پیش کشته شده است؟ یعنی یک قیاس مع  ۱۴۰۰امام حسین دارد که 
 .امام حسین پسر شما بوده؟!!)مگر (اید  الفارق کرده

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿ اند پیامبران نیز مانند ما بشری بوده ح) نَا
َ
� ٓ َما  ﴾قُۡل إِ�َّ

وحی، ابالغ حوزه شریعت و در و از نظر ما پیامبران به جز  ]۱۱۰[الکهف: 
اند و  شده و به اقتضای خوی بشری خود غمگین نیز می ١عصمت ندارند

                                           
را نشان  در مسائل غیر از ابالغ شریعت و وحی آیات قرآن عدم داشتن عصمت -١

و  ٤٣ھمچون آیات ابتدایی سوره عبس و سوره تحریم و یا سوره توبه آیه دھند،  می
و سوره غافر  ١١٣و سوره توبه آیه ٢٤و  ٢٣و سوره کھف آیات  ٣٧سوره احزاب آیه

و سوره انعام  ٢٣و سوره سجده آیه ١٠٥و سوره نساء آیه ١٩و سوره محمد آیه ٥٥آیه
 .١٦و سوره قیامه آیه ٦٨آیه
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یا به قول شما گریه کرده) ( بخاطر مخلوقی تا این حد غمگین شدهچه  چنان
که به این شدت صدمه خورده و باعث نابینایی او گشته است، خوب معصوم 

 رفته است. چطور برخی مراجع شما وده و نباید تا این حد پیش میاز خطا نب
زنی و جراحات و صدمات آن را جایز  و ھمین جناب قزوینی) قمه(

یابند و  زنی پس از مدتی بھبود می تازه جراحات ناشی از قمهدانند؟!  نمی
قابل مقایسه با کور شدن نیستند. خداوند حاالت بشری پیامبران را بیان 

اند و مبادا  وسیله ھمه بفھمند که ایشان نیز بشر بوده ست تا بدینکرده ا
برایشان مقام خدایی قائل شوند. در آیات متعدد قرآن به ÷ ھمچون عیسی

ھا  صبر و شکیبایی تصریح شده است و آیا این اعمال شیعیان و این خود زنی
ا تابع ھا، نشانه صبر و شکیبایی است؟!! اگر شم ھا و زنجیرزنی زنی و سینه

ھا  قرآن ھستید، پس در قرآن آمده که به ھنگام مواجه شدن با مصیبت

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ ﴿ بگوییم: ا َّ�� ِ و نگفته به ھنگام  ]۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٦إِنَّا ِ�َّ
مصیبت، گریه و زاری کنید و بر سر و مغز خود بکوبید و اگر نیازی به این 

شد. پس چرا شما بجای این سخن، آن حرکات  کارھا بود حتما بیان می
 دھید؟!!  مسخره را انجام می

به ھنگام مواجه شدن ص بعد از این جناب قزوینی به گریه رسول اکرم
در یعنی این جزء سنت بوده است!!) ( شاره کردندبا جسد مثله شدن حمزه ا

و یارانش ص گویند که توسط پیامبر که سنت به چیزی می گویم جواب می
تکرار شده باشد، نه مواردی که گاھی از روی حاالت بشری انجام داده 
باشند و بعد به فراموشی سپرده باشند و یا نسخ شده باشند و یا حتی نسبت 

باشد. حال شما با تکرار ھر ساله چنین مواردی، به آن عذرخواھی شده 
خواھید آن را نزد مردم سنت جلوه دھید. نمونه بارز دیگر چنین حالتی  می

باشد، توجه کنید که  می »من كنت مواله فهذا عيل مواله«در ھمان حدیث 
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دانیم یکی از لوازم حتمی و واجب در امر تبلیغ،  گوید بلغ و ما می خداوند می
بایست در مکه و در مراسم حج و  میص ت. در ھمین راستا پیامبرتکرار اس

در عرفه و در غدیر و در مدینه، ھمیشه و ھمیشه حضرت علی را صراحتا به 
کرده است. موارد دیگری نیز پیرامون  عنوان خلیفه و جانشین معرفی می

سنت بودن یک چیز وجود دارند، ھمچون عدم ساخت و تزئین قبور که 
ای بر  ، ھیچگونه سازهصھای پی در پی در زمان نبی اکرم البینیم س می

شود و این یعنی سنت یا خواندن نمازھا در  روی قبور مسلمین گذاشته نمی
گرفته است و این یعنی سنت، نه اینکه در یک  وقت که ھر روزه صورت می ۵

به خاطر عذری یا موردی پوشیده مانده) نمازھا با ھم خوانده شده و این ( جا
برای شیعه شده سنت!!! یا عدم سجده بر چیزی بنام مھر که جزء سنت و 

عزاداری تا این حد واجب است، پس چه  چنانبصورت ھر روزه بوده است. 
اھل سنت نیز باید برای حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی و 

با ( شھدای احد و بئر معونه و یک میلیون اھل سنتی که توسط ھالکوخان
ساله عزاداری کنند. و اگر چنین  خ طوسی) قتل عام شدند، ھرمشاورت شی

چیزی سنت است پس چرا تنھا برای امام حسین است؟!! چرا برای حضرت 
که به طرز ( خدیجه و حضرت حمزه و جعفر طیار و محمد بن ابی بکر

روز سال را  ۳۶۵یعنی ھر ( کنید؟!! عزاداری نمی فجیعی نیز کشته شد)
توانید بگویید که شھادت حسین نقش  در ضمن نمی عزاداری کنید!!!)

اساسی در نجات و حفظ اسالم داشته، چون بطور حتم شھادت حضرت 
خدیجه و بخشش اموالش در پیشرفت اسالم نوپا نیز بسیار مھم و اساسی 
بوده است و ھمچنین شھادت حضرت حمزه در جنگ با کفار صدر اسالم 

کردند،  ر حفظ اسالم جانبازی نمیایشان دچه  چناننیز مھم بوده است و 
ماند تا امام حسین بخواھد در کربال از آن دفاع کند. پس  اصال اسالمی نمی

معناست و در حقیقت بدعت است. و  بی سنت شدن این مسئله موردی
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بگویید ما از ائمه خود جھت اشک ریختن بخاطر عزای حسین چه  چنان
چون مگر خدیجه و حمزه چه  ،اید معنا گفته بی روایت داریم!! باز سخنی

ھا  فرقی با حسین دارند که برای حسین اشک ریخته شود، ولی برای آن
بوده باشد ص نشود؟! اگر این سنت است که باید دستورش از جانب پیامبر

فرموده ھرساله برای حسین اشک بریزید ولی برای حمزه ص و آیا پیامبر
برای ص اشک ریختن پیامبراین کار را نکنید؟! شما که خودتان دائم به 

کنید، خوب آیا این سخنان و عقاید شما متناقض و مسخره  حمزه اشاره می
بخاطر حمزه، سنت بوده ص نیستند؟!! در ضمن اگر گریه رسول اکرم

کند؟!! و  ھای بعدی این عمل را تکرار نمی در سالص است، پس چرا پیامبر
ن عمل را تکرار چرا حضرت علی و امام حسن در مدت خالفت خویش ای

بایست بطور ساالنه  کنند؟!! یعنی ھمچون عزاداری شما برای حسین می نمی
وقتی جنازه حمزه را دید ص گویید پیامبر شده است. اینکه می تکرار می

وقتی جنازه مثله شده حمزه را دید، ص گریه کرد، باید گفت که پیامبر
بعد گفت که اینکار را  تن از اجساد کفار را مثله کند، ولی ۴۰قسم خورد که 

نیز در اثر احساسی بشری نبوده ص کنم. خوب آن گریه کردن پیامبر نمی

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿ است؟ نَا
َ
� ٓ َما ربطی به سنت بنابراین  و ]۱۱۰[الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

شدن آن ندارد. در جریان حادثه بئر معونه که بسیاری از حافظان قرآن و 
ھر روز آن ص بینیم که پیامبر شوند، می می شھیدص صحابه رسول اکرم

گردد. جالب است که  کرده است، ولی از این عمل نھی می کفار را لعن می
جناب قزوینی به روایتی اشاره کردند از کتاب صحیح مسلم که اتفاقا ھمین 
روایت نیز مخالف با عقاید شماست. در روایت نقل شده که ابراھیم فرزند 

کرد  بخاطرش گریه میص ی در گذشت و پیامبرماھگ ۱۸در ص پیامبر
کنی؟ و  گوید آیا گریه می کند و می که عبدالرحمن بن عوف تعجب می



 پاسخ به شبهات قزوینی   ٨٨

گرید  ام و چشم می دھد که رحمت خدا را از دست داده پاسخ میص پیامبر
گوید. در جواب  سوزد، ولی زبان بر خالف رضای خدا چیزی نمی و قلب می

اختیار و  بی ای نیز ھمین است، یعنی گریه گویم: که سخن ما به قزوینی می
نیز ص صبر و تحمل در برابر مصیبت وارد شده، بطوریکه رسول اکرم

گوید. خوب آیا شیعیان در مراسم عزاداری  فرموده که زبان چیزی نمی
گویند؟!! آیا آخوندھا باالی منبرھا و مداحان پشت  حسین چیزی نمی

ند؟!! در ضمن در روایت آمده که گوی بلندگوھا ساکت ھستند و چیزی نمی
کند و از او سوال  تعجب میص عبدالرحمن بن عوف از گریه رسول اکرم

دھد که این عمل سنت  کنی؟ خوب ھمین نشان می کند که آیا گریه می می
کرد و  ای چون عبدالرحمن بن عوف تعجب نمی نبوده است وگرنه صحابه

ھای بعدی  بایست سال یمص این امر جزء سنت بود، پس پیامبرچه  چنان
کرده است. در ضمن عالم طراز اول  نیز برای فرزندش ابراھیم گریه می

کند:  یت میروا÷ یاز حضرت عل یخودتان جناب محمد باقر مجلس
ز) او ین( فوت کرد به من امر فرمود و منص م بن رسول اللهیابراھ یوقت«

و به من فرمود:  دیاو را کفن نمود و حنوط مالص را غسل دادم، رسول الله
ع رساندم و بعد از آن بر آن یاو را حمل کن، او را حمل کرده تا به بق یعل یا

ه او یه کرد و از پس گرید گریاحوال او را دص پیامبر یو وقت Öنماز گذارد
زنان بلندتر شد  یه) مردان از صدایگر( ینکه صدایه کردند تا ایمسلمانان گر
ه یفرمود و گفت: چشم گر یھا را نھ آنن حالت یدتریبه شدص و رسول الله

آورد، و  یم پروردگار بر ما خشم میگوئ یشود و نم ین میکند و قلب غمگ یم
ن یم و ھمانا ما به اراده تو اندوھگیشو یبت میھمانا ما توسط تو دچار مص

) پس باید به جناب قزوینی گفت ۱۰۱-۸۲/۱۰۰بحار األنوار: ( ».میشو یم
یز مشاھده کنید و فقط دنبال به کرسی نشاندن حرف که شما این روایت را ن
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خود نباشید. جناب قزوینی برای توجیه زدن بر سر و روی خویش به 
بر روی خود زده ص حضرت عایشه اشاره کرد که در رحلت نبی اکرم

دانیم این ھمه نادانی امثال قزوینی را به حساب چه چیزی  است!!! نمی
زنانه، برای قزوینی و ھمه شیعیان، حجت بگذاریم؟!! عملی از روی احساسی 

ساله شده جھت سینه زنی و زنجیرزنی و بر سر و روی خود  و سنت ھر
 کوبیدن!!! ھمانطور که گفتیم اعمالی که به ندرت و از روی حاالت بشری

توانند به عنوان سنت تلقی شوند و  اند، نمی زده حتی از خود پیامبر) سر می(
رفتار و اعمال متواتر و قطعی چه بوده است و  باید دید که دستور کلی و

دھد که تا آن زمان چنین  اصال ھمین عمل ام المومنین عایشه نشان می
بایست بطور  عملی بصورت تکرار دائمی و سنت نبوده است، چون سنت می

ھر روزه و مستمر بوده باشد، نه اینکه بیایید و مواردی را که در برخی مواقع 
گزینش کنید و اگر چنین است پس چرا حضرت عایشه و اند  خاص رخ داده

اند؟!! چرا فقط و  کرده ھای بعدی این عمل را تکرار نمی یا صحابه در سال
اند و پس از آن  تنھا در یک لحظه خاص و از روی احساسی بشری انجام داده

شد. در  بایست ھمیشه تکرار می دیگر تمام شده است؟!! اگر سنت بود که می
در کتب خودتان) این عمل را نھی ( یث و روایات دیگری نیزضمن احاد

که از  حدیثی بیند؟! ھا را نمی اند و چگونه است که چشمان شما آن کرده
مکه را ص که پیامبر روایت شده که در آن آمده: زمانی طریق امام صادق

گوید:  فتح نمودند با مردان بیعت نمودند. سپس زنان آمدند، ام حکیم می
ای که خداوند به ما دستور داده  خدا آن امر معروف و پسندیده ای رسول
آن از فرمان شما سرپیچی نکنیم کدام است؟ پس گفت:  دربارۀاست که 

ھرگز بر سر و روی خود نزنید و صورت خود را مخراشید، موھای خود را 

ة وسائل الشيع( نکشید و گریبان خود را پاره نکنید و لباس سیاه نپوشید
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) و از عمر بن ابی 32/619، بحاراألنوار2/455ستدرک الوسائل، م3/275
دانید،  گوید: آیا می مقداد روایت شده است که شنیدم امام محمد باقر می

چیست؟ عرض کردم:  ]۱۲[الممتحنة:  ﴾َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف ﴿ معنای آیه

وجهاً وال إذا متُّ فال ختميش يلعَّ «به فاطمه فرمود: ص نه. گفت: پیامبر
ھرگاه من از « :»تريخ يلعَّ َشعراً وال تنادي بالو�ل واثلبور وال تقي� يلعَّ ناحئة

 دنیا رفتم صورت خود را نخراش، و موھایت را به خاطر من پریشان نکن و
مده) و بر من نوحه و شیون و زاری سر ( مرا) با شیون و زاری مخوان(

فرموده  -عّز وجّل  -این ھمان معروفی است که خداوند  .»سوگواری مکن

، علل 4/384الشيعة وسائل، 2/213 حكام، هتذيب األ3/403يف الكا( است

 .)2/346الرشائع

کرد، او را از این  زنی را دید که در کنار قبر فرزندش گریه میص پیامبر
ر به ھمراه کار نھی کرد و به او دستور داد که صبور باشد و به او فرمود: اج

عالم أ، 2/154بحاراألنوار( .تر است تحمل مصیبت اولی و محتمل

 صاکرم ی) جعفر بن محمد از پدرانش از نب2/543 ، اخلصال346الدين
 یھمانا او از بوجود آوردن صدا«کند:  یت میشدگان، روا یث نھیدر حد

دن آن و یو شن یفرمود از نوحه سرائ یفرمود و نھ یبت نھین در مصیحز

) و در کتب اھل ۴-۴/3من الحيرضه الفقيه: ( فرمود از زدن صورت ینھ
دھد این امر  سنت از جمله صحیح بخاری نیز حدیثی ھست که نشان می

صورت  جزء سنت نبوده و حتی از این عمل نھی شده است، حدیث بدین

مِّ َعِطيََّة ريَِضَ ا�َّ َ�نَْها قَالَْت:«است: 
ُ
َخَذ َعلَيْنَا انلَّ  َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه  يِبُّ أ َص�َّ ا�َّ

ْن ال َ�نُوَح، َ�َما َوفَْت  وََسلَّمَ 
َ
َيَْعِة أ

ْ
مِّ  ِعنَْد ابل

ُ
مِّ ُسلَيٍْم َوأ

ُ
ٌة َ�ْ�َ مَخِْس �ِْسَوٍة: أ

َ
ِمنَّا اْمَرأ
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َة وَ  يِب َسرْبَ
َ
ِو اْ�نَِة أ

َ
. أ ِ�ْ�َ

َ
ِة ُمَعاٍذ، َواْمَرأ

َ
َة اْمَرأ يِب َسرْبَ

َ
َعالِء َواْ�نَِة أ

ْ
ةٍ ال

َ
ِة ُمَعاٍذ َواْمَرأ

َ
اْمَرأ

ْخَرى
ُ
ص د: رسول اللهیفرما یم لهی) ترجمه: ام عط۱۳۰۶بخاری:( .»أ

س از ما به ک چیم. اما ھینکن یه نوحه خوانکعت، از ما تعھد گرفت یھنگام ب
ھمسر «م، ام عالء و دختر ابو سبره یرد، مگر پنج زن: ام سلکن عھد وفا نیا

بینیم که در سنت و در دستور کلی  میگر. خوب یو دو زن د» معاذ
ای  بینیم که در ابتدای امر عده از این عمل نھی شده است و میص پیامبر

اند و مسلما زنان در  اند و برخی دیگر نتوانسته از زنان به آن عمل کرده
تر از مردان ھستند و عمل یکی از ایشان، آن  نگھداری احساسات خود ضعیف

تواند سنت کلی شود برای ھمه  وھرش، نمیھم در ھمان لحظه رحلت ش
 ۱۴۰۰ھا بریزند و بخاطر مصیبتی که در  مسلمین، که ھر ساله به خیابان

سال پیش رخ داده است، بر سر و مغز خود بکوبند. در ضمن شما که عایشه 
دانید، پس چطور در اینجا عایشه  و اھل بیت نمیص را دوستدار پیامبر

شده و بر روی خویش زده است؟!! جالب ناراحت ص بخاطر رحلت پیامبر
گفت که اگر  است که جناب قزوینی در ھمین برنامه در رد قمه زنی می

اند، این فتوای ایشان در  تعدادی از مراجع ما در گذشته به این امر فتوا داده
یعنی باید شرایط ھمان موقع را بررسی ( زمان و شرایطی خاص بوده است

گویم: آفرین و صدآفرین بر  اب به قزوینی میکرد و در نظر داشت) در جو
شما!! خوب سخن ما نیز ھمین است که احادیث دلخواھی را که شما از 

کنید به ھمین شکل ھستند و در شرایط و  کتب اھل سنت گزینش می
بخاطر مشاھده جسد ص اند، مانند ھمان گریه پیامبر زمانی خاص بوده

ابراھیم و یا عمل عایشه در ھنگام مثله شده حمزه و یا بخاطر مرگ فرزندش 
ھا نیز ھمگی در شرایط و زمانی خاص رخ  ، خوب اینص رحلت نبی اکرم

اند و باید این شرایط را در نظر گرفت نه اینکه ھمچون احمقان یک  داده
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روایت را به نفع خود بیرون کشید و آن را در بوق و کرنا کرد و طبق آن یک 
داد تا بیشتر گمراه شوند. در ضمن جناب بدعت را نزد مردم سنت جلوه 

گوید فتاوای مراجع قبلی پیرامون قمه زنی در شرایطی خاص  قزوینی که می
و برای ھمان موقع بوده است، باید گفت پس چرا شما مرتب به برخی از 

ھا را بدعت  گیرید و آن ایراد میس ھای حکومتی و نظرات حضرت عمر حکم
اند.  در شرایطی خاص و در ھمان زمان صادر شدهھا نیز  دانید؟!! خوب آن می

ای مخالف خودشان ایراد داشت که چرا  ھای ماھواره جناب قزوینی به شبکه
دھند و  در مسئله قمه زنی تنھا نظر مراجع موافق با این عمل را نشان می

شما مرد ھستید چرا سخن مراجع مخالف با این مسئله را نشان چه  چنان
سخن ما  ٢اید به جناب قزوینی بگویم: آفرین و صدآفرین!!!باز ب ١دھید؟! نمی

                                           
زنی تنھا تحت الفاظی چون این  مخالفت امثال قزوینی با مسئله قمهفراموش نکنید  -١

کنند، چون این علمای نابغه  شوند و صریحا آن را حرام نمی عمل جایز نیست بیان می
کنند تا مبادا کمی به صراط  در دور شدن از خرافات خود، بسیار محتاط عمل می

ھا ھنوز بر  زیز بگویم که اینمستقیم و مسیر ھدایت نزدیک شوند. باید به موحدین ع
زنی دچار شک و شبھه ھستند و ھنوز وحشت دارند که آن را  سر مواردی چون قمه

ھا) آن  (و نه ھمه شرایط و ھمه زمان صریحا حرام کنند و تنھا در شرایط و زمان فعلی
دانند. خوب وقتی عمق فاجعه و عمق حماقت تا این حد است، چه  را تنھا جایز نمی

است که عقاید دیگرشان چون امامت و عصمت و علم غیب و امام زمان را  انتظاری
 .کنار بگذارند؟!! آری مصیبت این است، نه کربال و عاشورا

خواھد تا ھمه  زند و یک نفر را می البته جناب قزوینی سخنان رسواکننده بسیاری می -٢
ا تنھا به برخی از ھا را جمع نموده و بصورت کتابی حجیم به مردم ارائه دھد و م آن

در شبکه والیت  ٢٢ساعت ٩/١٠/١٣٨٩کنیم، مثال در مورخ سخنان وی اشاره می
گفتند که  ای داشتند و با استناد به سخن یکی از علمای اھل سنت می برنامه
بایست عمل او را  بود ما تنھا می خوار می حتی یکی از سادات زناکار و شرابچه  چنان

و دشمنی با سادات جایز نیست!! در پاسخ به جناب  دشمن بداریم نه خود او را
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نیز ھمین است که چرا شما تنھا احادیث باب میل خودتان را ذکر 
کنید و آن ھمه  کنید؟!! چرا تنھا چند خطای صحابه را در بوق و کرنا می می

آورید؟!! چرا این  آیات و احادیث در مدح ایشان را به روی مبارک خود نمی
بینید  پیرامون نھی از نوحه خوانی را در کتب شیعه و سنی نمی ھمه حدیث

چسبید؟!! یا مسائل دیگری که دائم به آن اشاره  و تنھا به مواردی خاص می
که به زعم شما بدعت س کنید، ھمچون مواردی در حکومت حضرت عمر می

اند و در زمان و شرایطی خاص  اند و در حقیقت حکمی حکومتی بوده بوده
اند، نه اینکه بدعت بوده باشند و موارد متعدد دیگری که مراجع  دهصادر ش

کنند. ما از این مراجع  ھا رعایت ھیچ چیز را نمی رافضی در ذکر آن
سال  ۳تواند  پرسیم که چطور مرجع شیعیان جھان جناب خمینی می می

متوالی حج خانه خدا را ممنوع کند؟!! و چطور ھم اکنون دستور تخریب 
شوند و اھل سنت در شھرھای بزرگی  سنت در ایران داده می مساجد اھل

ھا حکم  چون تھران و اصفھان اجازه ساخت مسجد را ندارند؟!! البد این
 حکومتی ھستند و بدعت نیستند؟!!

 مالت ببرندچومال مسلمان و  ببری
 

 مسلمانی نیست!! بانگ وفریادبرآری که 
 

با قمه زنی و مقلدین  جالب است که جناب قزوینی نظر مراجع موافق
ایشان را محترم دانستند و تنھا نظر خودشان را بیان کردند، ولی در مواجه 

که قمه  گونه احترامی قائل نیستند. کسانیشدن با عقاید اھل سنت ھیچ

                                                                                           
گویم: پس لطفا تنھا عمل او را شالق بزنید و نه خود او را، چون دشمنی با  قزوینی می

ایشان جایز نیست و تنھا باید عمل ایشان را بد و ناپسند دانست نه خود ایشان را، پس 
سوره  ٦بحث پیرامون آیه ای دیگر که (یا در برنامه مبادا به خودش شالق بزنید!!!
سوره مائده!! البته این اشتباه در گفتن نام سوره در  ٦احزاب بود به اشتباه گفت: آیه 

اھمیت است و ھر کس از چنین  ھا و خرافات و گمراھی ایشان بی برابر بدعت
 .کند) اشتباھاتی می
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زنند به روایتی اشاره دارند از حضرت زینب که به ھنگام سوار بودن بر  می
کجاوه زده و این باعث خونریزی کجاوه از شدت اندوه سرش را به ستون 

سرش شده است. خواننده گرامی خوب توجه کند که جناب قزوینی در رد 
این مسئله گفتند اگر این روایت صحیح بود چرا زینب یا بنی ھاشم در 

دھد که قمه زنی  ھای بعدی این عمل را تکرار نکردند و این نشان می سال
آفرین بگوییم و جالب است که صحیح نیست!!! باز باید به جناب قزوینی 

دھند، باید گفت که مسئله عزاداری برای امام  ایشان جواب خودشان را می
چه  چنانحسین نیز به ھمین شکل است و سخن ما نیز ھمین است که 

ھای بعدی آن را تکرار  عزاداری صحیح بود، پس چرا زینب و بنی ھاشم سال
ص ای بعدی برای پیامبرھ نکردند؟!! چرا حضرت عایشه و صحابه، سال

ھای بعد برای فرزندش ابراھیم  در سالص عزاداری نکردند؟!! چرا پیامبر
عزاداری نکرد؟!! جناب قزوینی سخن جالب دیگری نیز ایراد فرمودند و 
خطاب به قمه زنان گفتند که کاری بر خالف مقررات یک کشور انجام 

توانید  انی شوید و نمیندھید و در خیابان یک کشوری قمه زنی نکنید تا زند
اعتراض کنید که چرا مرا زندان کردند و یا شالق زدند؟ چون احترام به 

کنیم که شما  قوانین یک کشور ضروری است!!! ما از جناب قزوینی سوال می
کنید، پس چرا به قوانین کشور عربستان احترام  که اینقدر خوب نصیحت می

یی چون قبرستان بقیع جنجالی به گذارید و ھر چند وقت یکبار در جاھا نمی
خوانید؟!! و اگر در اثر این  اندازید؟!! چرا در آنجا زیارت عاشورا می راه می

ای زندانی شوند و یا مسجدی از شیعیان بسته شود،  حرکات احمقانه، عده
اندازید و  ھای خود و در ھمه دنیا جار و جنجال به راه می آنگاه شما در رسانه
کنید. مورد دیگر اینکه خواننده گرامی توجه  مایی میشروع به مظلوم ن

گویند: در حدیث آمده که امام  می داشته باشد که گاھی نیز مراجع رافضی

لطمن اخلدود الفاطميات ىلع قن اجليوب وشق لقد«فرمود: ÷ جعفر صادق
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، »�شق اجليوبىلع مثله تلطم اخلدود واحلس� بن ىلع عليهما السالم و
گریبان  علیھما السالم برای حسین بن علی ‘طمه زھرادختران فا«یعنی:

خویش زدند و برای کسی که ھمانند ھای  خود را پاره کردند و بر گونه
. در جواب باید ھا بزنند و گریبان بدرند جایز است که برگونه÷ حسین
این حدیث از لحاظ سند مخدوش است و قابل استدالل نیست، زیرا گفت: 

باشد که  آمده خالد بن سدیر می» شیخ طوسی ھذیبت«که در راوی آن چنان
عالمه ممقانی در کتاب تنقیح  اند. دانسته» مجھول«علمای رجال او را 

یعنی این مرد در نزد  جمهول. يفهذا الرجل عندنویسد:  می وی دربارهالمقال 
. در اینجا مطالب و احادیثی را از علما و کتب خودتان بر من ناشناخته است

آوریم تا بلکه ھدایت شوید و البته شما دکانداران مذھبی  رایی میضد نوحه س
سعی کنید ھمه این مطالب را ھر طور که شده ماست مالی و توجیه کنید و 

به ھنگام ÷ حضرت علیای در عقاید خرافی خود شک کنید.  مبادا ذره
 کردی و از اگر به شکیبایی امر نمی :فرماید میص غسل دادن پیامبر

و  ،ھایم تمام شود ریختم تا اشک فرمودی آنقدر اشک می نھی نمی، تابی بی
مستدرک  و ۲۳۵نھج البالغه خطبه ( .ماند این درد جانکاه ھمیشه در من می

علی  حضرت ھمچنین در نھج البالغه آمده است که ) و۲/۴۴۵الوسائل 

ھر  .»بة عىل فخذه فقد حبط عملهيده عند مصياً؛ قال: من رضب يأن عل«گفت: 
ی به ھنگام مصیبت و بالیی دستش را بر رانش بزند و تأسف بخورد، کس

 وسائل الشيعةو  ۶۲۱فحهالخصال صدوق ص( عمل او نابود گردیده است.

خ صدوق یملقب به ش یه قمین بن بابویعالمه محمد بن حس )۳/۲۷۰
ن شکل یندارد به ا یبرتر یزیکه بر آن چص : در لفظ رسول اللهگوید می

حضره یمن ال( »باشد یت میاز اعمال جاھل ینوحه سرائ«آمده است که: 
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یوسف  و ۲/۹۱۵ وسائل الشيعةو حر عاملی در  ۲۷۲-۴/۲۷۱ه: یالفق

جامع و حاج حسین البروجردی در  ۴/۱۴۹احلدائق النارضةالبحرانی در 

ن لفظ آن را یبا ا ین محمد باقر مجلسیو ھمچن )۳/۴۸۸أحاديث الشيعة 
بحار األنوار: ( »باشد یت میاز جاھل یسرائ نوحه«ت کرده است که: یروا
 صاز رسول الله یو بروجرد ینورعلمایی چون مجلسی و و ) ۸۲/۱۰۳
إعوال عند  بغضهما اهللا:يصوتان ملعونان اند که او فرمود:  ت کردهیروا

دو صدای نفرین شده « .»انلوح والغناء ع�يبة، وصوت عند نغمة؛ يمص
ندارد: شیون و فریاد به ھنگام مصیبت، و  ھا را دوست ھستند که خداوند آن

نوار بحار األ( _سرایی و موسیقی یعنی نوحه _صدای آھنگ و ترانه

و جامع األحاديث الشيعة  144-1/143و مستدرک الوسائل  82/103

اد کرد از یتوان  یات مین روایاز ا ).2/271و من ال حيرضه الفقيه  3/488

که  ینیدر سرزم«فرستاد:  رفاعة بن شدادبه  سنیمنؤرالمیکه ام یا نوشته

مستدرک ( »دھم یمرده ھشدار م یتو را به نوحه برا یصاحب قدرت ھست

 یون نھیو ھمانا شما را از نوحه و ش: «آمده ثیو در حد) ۱/۱۴۴: الوسائل

ص امبریاز پس که جابر یتیو روا) ۳/۳۷۲: جامع احاديث الشيعة( »کنم یم
و دو  یاز نوحه سرائام  کرده یھمانا من شما را نھو «آورده است که فرمود: 

و  یطانیش یلھو و آوازھا یھا بار: صدا ھنگام نغمهو  بند بی احمقانه یصدا
 »یطانیقه و ناله شیچنگ زدن صورت و پاره کردن ) و( بتیصدا ھنگام مص

ت یز از اعمال جاھلی: سه چیعل حضرتو از ) ۱/۱۴۵مستدرک الوسائل: (
دن از یامت برپا شود: باران طلبیرود تا ق ین نمین مردم از بیبباشد و در  یم

بحار األنوار: ( »در مرگ ین کردن به اقوام و نوحه سرائیستارگان و توھ
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اد زدن بر یفر«کند که فرمود:  یت میاز امام صادق روا ینیو کل) ۸۲/۱۰۱
 ».کنند یاکثر مردم درک نم یول ،باشد یز نمیگردد و جا یمرده اصالح نم

اد یفر«از امام صادق آورده است که فرمود:  ینیکل باز و )۳/۲۲۶: یالکاف(
 »ستیز نیجا )نیز ھمچنین( ست و لباس پاره کردنیز نیمرگ جا یزدن برا

کند:  یت میروا÷ یعل حضرتاز  یمحمد باقر مجلس) ۲۵۵/ ۳: یالکاف(
او  )زین( فوت کرد به من امر فرمود و منص م بن رسول اللهیابراھ یوقت«

د و به من فرمود: یاو را کفن نمود و حنوط مال صرسول الله ،را غسل دادم
ع رساندم و بعد از آن بر یاو را حمل کرده تا به بق ،او را حمل کن ،یعل یا

ه کرد و از پس یگر دیاحوال او را دص پیامبر یو وقت Öآن نماز گذارد
زنان  یمردان از صدا )هیگر( ینکه صدایه کردند تا ایه او مسلمانان گریگر

فرمود و گفت:  یھا را نھ ن حالت آنیدتریبه شدص بلندتر شد و رسول الله
م پروردگار بر ما خشم یگوئ یشود و نم ین میکند و قلب غمگ یه میچشم گر

م و ھمانا ما به اراده تو یشو یبت میو ھمانا ما توسط تو دچار مص ،آورد یم
از صوت ص پیامبرو )۱۰۱-۸۲/۱۰۰: بحاراألنوار( ».میشو ین میاندوھگ

 دن آنیو شن یاز نوحه سرائ )نیھمچن( فرمود و یبت نھین در مصیحز

ت یسر روایاز فضل بن م ینیو کل) ۲/۹۱۵ وسائل الشيعة:( فرمود ینھ )زین(

آمد و از  یم و مردیبود÷ عبدالله یما نزد اب«کند که گفت:  یم
فرمود: ÷ ابو عبداللهکرد.  یت میوارد شده بود شکا یکه به و یبتیمص

که خداوند بر  یَقَدرآن  یو اگر صبر نکن یریگ یاجر م یتو صبر کنچه  چنان
ر کرده است ) ۳/۲۲۵: یالکاف( دیکش یآن را خواھ یگذرد و سخت یم ،تو ُمقَدّ

 ،مؤمن شدن یصبر و بالء بسو«و از امام صادق جعفر بن محمد که فرمود: 
 یو بالء و جزع بسو ،د و او صبور استیآ یبالء م )که یبطور( برند یش میپ

د و او جزء و فزع یآ یاست که بالء م یبرند و آن وقت یش میکافر شدن پ
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د اول یملقب به شھ یالعامل یمحمد بن مک) ۱: صفحه یالذکر( کند یم
 خ ادعا کردیخ در المبسوط و ابن حمزة نوحه را حرام کردند و شیش«گفت: 

خ یو ش) ۸۲/۱۰۷: بحاراألنوار ،۲: صفحه یالذکر( »اجماع است )ن مسئلهیا(
نوحه را حرام کرد و  ،خ الطائفهیملقب به ش یابو جعفر محمد بن حسن طوس

 یچه بسا او در عصر طوس ،باشد ین مسئله اجماع مین بود که، ایش ایادعا
که اکنون در  یونیزمان بر حرام بودن نوحه و ش ان در آنیعیبود و ش

محمد بن  یت الله العظمیآ .اجماع داشتندشود,  یده میات شنینیحس
خ در المبسوط و ابن حمزه حرام بودن یاز ش یول«گفت:  یرازیش ینیحس

و  یدر الجواھر خودزن«گفت:  یرازیو ش) ۱۵/۲۵۳فقه: ( »مطلق آمده است
و امام باقر فرمود: ) ۱۵/۲۶۰الفقه: ( »حرام شده است یون بطور قطعیش
ون و زدن یو ش یدن در ناراحتیبلند کشاد ی) فریصبر یب( ن جزعیبدتر«

که نوحه را  یباشد و کس یم یشانیپ یدن مویو کش ،باشد ینه میصورت و س
 »ده استیر از راه درست را برگزیغ یبرپا کند صبر را ترک کرده است و راھ

و ) ۸۲/۸۹بحار األنوار:  ،۲/۹۱۵عه: یوسائل ش، ۲۲۳-۳/۲۲۲: یالکاف(
بت دستش را بر یکه در مص یکس :قول امام صادق است که از نیھمچن

: فرمودص پیامبرو ) ۳/۲۲۵: یالکاف( ».شود یرانش بزند اجر او باطل م
مستدرک الوسائل: ( »ستیقه پاره کند از ما نیکه بر صورت زند و  یکس«
کند که از امام محمد  ین مسئله ذکر میا یسماو یجانیو محمد ت) ۱/۱۴۴

است  یحیث صحیحد«د و او جواب داد: یث پرسین حدیا  دربارهباقر صدر 
چاپ  ۵۸صفحه  ،ت شدمیآنگاه ھدا ،تیثم اھتد( »ستین یکه در آن شک

آمد و  صاکرم ینزد نب یبن خالد آمده است که مرد ییحیو از ) یعرب
ھا بر  کند؟ فرمود: زدن دست یبت را باطل میاجر مص یزیگفت: چه چ

 یکه به آن راض یکس ،ن مسائل استیتر مھمت از بیو صبر در مص ،گریکدی
او  یکه خشم کند پس برا یخواھد بود و کس یتمندیااو رض یشود برا
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فرمود:  صاکرم یدر ادامه نب ،خواھد بود)از طرف خداوند( ینیخشمگ
دن سر و یتراش یبه معن( ،زار ھستم یکه بتراشد و باال ببرد ب یاز کسمن «

پدرانش  از جعفر بن محمد) ۳/۴۸۹: ةالشيع أحاديثجامع ( )بلند کردن صدا

ھمانا او از بوجود «کند:  یت میروا ،شدگان یث نھیدر حدص اکرم یاز نب
و  یفرمود از نوحه سرائ یفرمود و نھ یبت نھین در مصیحز یآوردن صدا

و ) ۴-۴/۳ه: یحضره الفقیمن ال( فرمود از زدن صورت یدن آن و نھیشن
دن مو ینه زدن و پاره کردن و کشیبر سر و س«گفت:  یالعامل یمحمد بن مک

 ینیآن را در المبسوط گفته است و آن خشمگ ،باشد یبه طور اجماع حرام م
: گفته است یرازیو ش) ۷۲: صفحه یالذکر یف( »است یبر قضاء و َقَدر الھ

دکتر ) ۱۵/۲۶۰الفقه: ( »شده است یزدن صورت و برکندن مو نھ یدر المنھ
طالب و  یش ابیبر عموص اکرم ینب ی هیبه گر یسماو یجانیمحمد ت

آن  یدر تمام یول«د: یگو یکند و م یجه اشاره میحمزه و ھمسرش خد
از فرد  یاز بروز ناراحت یو ی, ولÖکرد یه میگر یحاالت از سر مھربان

پس چگونه است حال تو  ،فرمود ینه نھین و زدن صورت و پاره کردن سیحز
در ( »شود؟ یر میکه خون سراز یبطور یزن یود مبر خ یکه با اجسام آھن
ن یر المؤمنیکند که ام یاد می یجانیسپس ت )۱۵۱صفحه  :کتاب کل الحلول

دھند در زمان وفات  یان امروزه انجام میعیطالب آنچه را که شیبن اب یعل
ن و سجاد یب امامان حسن و حسین ترتیانجام نداد و به ھمص اکرم ینب
را  یزھائیھمانا چ: گفته است یجانیت ،ن امامیا دربارهن کار را نکردند و یز این

که  یکربالئ ،ده است او با دو چشم خود شاھد کربال بودیکس ند چید که ھید
را  یھائ بتیکشته شدند و مص یش و بردارانش ھمگیدر آن پدرش و عموھا

ھم یعل( ائمه چکدام ازیز از ھیخ نید که کوه دوام آن را ندارد و در تارید
نکه یا ایت نشده است و یکرده باشد روا یآنکه او کار درباره یزیالسالم) چ
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ن یھمچن یجانیت) ۱۵۱کل الحلول: صفحه( آن کند یرویت و پیامر به تبع
ان از آن اعمال خاص یعیش یشود: آنچه که بعض یبه حق گفته م«د: یگو یم

اجتھاد کنند و فتوا ن یست و اگر مجتھدین نیاز د ی دھند ذره یانجام م
، م قرار دھندیعظ یبزرگ و ثواب یدھندگان به آن فتوا دھند که در آن اجر

برخورد کردن است که اھل آن  ید و احساسیھمانا آن فقط عادت و تقل
شوند و بعد از  یخارج م یعیان کرده و توسط آن از حالت طبیتوسط آن طغ

 یاز پدرش به شکلد که پسر یآ یم در یک رسم قومیفقط بصورت  یمدت
گونه  نیاز عوام ا یبعض که یبرد، تا جائ یکورکورانه و بدون فھم به ارث م

الله  یکردن قرب ال یمال یکنند که با زدن خود و خود را خون یحس م
ن کار را انجام ندھد یکه ا ینگونه اعتقاد دارند که کسیا یعضباشد و ب یم

ن گفته است: یو ھمچن) ۱۴۸کل الحلول: صفحه ( »ن را دوست نداردیحس
لخت  یمرد یوقت ،ردیپذ یمشمئز کننده را نم ن مناظریم ایعقل سل«
وانه وار ید یزند و به طرز یر بدست خودش خود را میشود و با زنج یم

ز یب و شک برانگیکند و عج ین مین حسیخود را بلند کرده و حس یصدا
کباره کارشان تمام یآن افراد به  یشود وقت یده میوضوح ده نجا است که بیا

ھا بر طرف شده است و با گذشت  آن ین است که ناراحتیانگار مانند ا ،شد
 ینیریخندند و ش یکه م ینیب یم یبعد از اتمام عزادار یاندک زمان

ز با تمام شدن حرکت یخورند و ھمه چ یوه مینوشند و م یخورند و م یم
 یندارید یھا انسان ھا شتر آنیب آنجا است که بیشود. و عج یدسته تمام م

ھا مدارا کرده و گفتم:  ن دفعه خودم در انتقاد از آنین رو چندیستند و از این
 »د کورکورانه استیو تقل یک رسم قومیدھند فقط  یھمانا آنچه انجام م

د در کتاب یخ مفیاست که ش یتین روایو ھمچن) ۱۴۹کل الحلول: صفحه (

يا أخية، إين «نب، فرمود: ین به خواھرش زیآورده که حضرت حس» ارشاد«
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وجهاً، وال  یختميش علجيباً، وال  یفأبري قسمي، ال تشقي عل كسمت عليأق

چاپ  ۹۷صفحه  ۲اإلرشاد ج ( »بالويل والثبور إذا أنا هلكت یتدعي عل
خواھر جان، من تو را سوگند دادم و تو به سوگند من  یا: «یعنیتھران) 

بر من چاک مکن و چھره مخراش و بان یوفادار باش که چون کشته شدم گر
و  م مرگ دھد) مگویعذاب بر من باد خدا( ال واثبورایدر مرگ من واو

به خواھرش  که حسین در کربال صاحب منتھی االمال نقل کرده طور ھمین

لف، إذا قتلت عىل هذا احل يأن حتافظ كيباهللا عل ك، أحلفيا أختي«زینب گفت:

ل والثبور يبالو ي، وال تنادكبأظفار كوجه يشب، وال ختمياجل عيلّ  يفال تشق

دھم که وقتی من کشته  خواھرم تو را به خدا سوگند می -.»عىل شهاديت
ھایت خونین مکن، و به  ات را با ناخن شدم گریبانت را پاره مکن، و چھره

ن یو ھمچن )۱/۲۴۸مال منتھی اآل( خاطر شھادت من فریاد واویال سر مده

ىلَ «آورده که فرمود:  یدر نھج البالغه از حضرت عل یف رضیشر ُ عَ ربْ لُ الصَّ ينْزِ

هُ  رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ نْدَ مُ هِ عِ ذِ ىلَ فَخِ هُ عَ بَ يدَ َ نْ رضَ مَ ، وَ يبَةِ صِ ـمُ رِ الْ دْ نھج البالغه ( »قَ
صبر : «یعنی )روتیچاپ ب ۱۴۴ن شماره یرالمؤمنیباب المختار من حکم أم

بت بر ران خود بکوبد یکه در مص یرسد و کس یانسان م بت بهیبه اندازه مص
بن جعفر  یز به سند خود از امام موسین یدر کاف ینیکل. شود یاجرش تباه م

هِ «آورده که فرمود:  رِ بَاطٌ ألجْ يبةِ اِحْ ـصِ ندَ الـمُ هِ عِ ذِ يلَ فَخِ هُ عَ بُ الرجلِ يدَ ْ  .»رضَ
بت دست یھنگام مصکه به  یمرد: «یعنی )۲۲۵ص  ۳ج  یالفروع من الکاف(

ن یھمچن». شود یش میخود را بر رانش بکوبد موجب تباه کردن اجر خو
به سند خود از حضرت » هیحضره الفقیمن ال «خ صدوق در کتاب یش

فخذه عند مصيبته  یمن رضب يده عل«گزارش نموده که فرموده: ÷ صادق
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که  ھر کس: «یعنیچاپ قم)  ۵۲۰ص  ۱ج  هیحضره الفقیمن ال ( »حبط أجره
و ». شود یبت دست خود را بر رانش بکوبد اجرش تباه میبه ھنگام مص

سوره بقره با  ۱۵۶و  ۱۵۳ات ین است که طبق آیدگان ایبت دیفه مصیوظ

ونَ «ند. یند و بگویجو یاریصبر و نماز از خدا  عُ اجِ يهِ رَ ا إِلَ إِنَّ : یعنی »إِنَّا هللاَِِّ وَ
 کتاب ۵۶و در صفحه ». میکن یاو رجوع م یم و به سویخدا ھست یبرا«
غمبر یوسف بن عبدالله بن سالم نقل کرده که پیاز  )ترجمه مسکن الفواد(

شان را امر یشد ا یاش وارد م بر خانواده یبتیشدت و مص یھر وقتص اکرم

ِ ﴿ کرد: یه را قرائت مین آیکرد به نماز خواندن و ا یم ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
ِ ٱَوأ لَٰوة  لصَّ

ۖ  ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  ات را به نماز و صبر را  امر کن خانواده«: یعنی ]۱۳۲[طه:  ﴾َعلَۡيَها

قال: ÷ عن جابر عن الباقر«آورده است:  ۵۷در صفحه . »ریآن بپذ درباره

ز الشعر ومن أقام أشد اجلزع الرصاخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وج

بام صنع د ريض الصرب ومن صرب واسرتجع ومحد اهللا جل ذكر فق كالنواحة فقد تر

عليه القضاء وهو ذميم  جر كوجل ومن مل يفعل ذل اهللا عز یاهللا فوقع أجره عل

ن یتر فرمود: سخت جابر از امام باقر نقل کرده که: «یعنی. »حبط اهللا أجرهأو
نه یس دن و لطمه به صورت زدن و بریال و ناله کشیاد: به واویھا فر یتاب یب

کنند صبر  یبر پا م ینوحه سرائ که جلسه یکندن است کسان یدن و مویکوب
 یکه صبر کنند و شکر و سپاس خدا را به جا یاند. و کسان نکردهبت یبر مص

عز  یبا خداھا  باشند پس ھمانا اجر آن یعز و جل راض یآورند و به کار خدا
شود  یم یشان جاریبر ا یھکه صبر نکنند قضا و حکم ال یو جل است و کسان

در  یابو جعفر طوس. ع شده استیشان ضایا که مذمومند و اجر یدر حال

البكاء ليس به بأس، وأما اللطم واخلدش وجز «سد: ینو یم» مبسوط«کتاب: 
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چاپ  ۱۸۹ص  ۱المبسوط جلد ( »الشعر والنوح فإنه كله باطل حمرم إمجاعاً 
ندارد اما ضربه زدن بر بدن و چھره  یستن، گناھیگر: «یعنیتھران) 

 یو نوحه خواندن به اجماع فقھا ھمگ یدن) مویا تراشی( دنیدن و چیخراش
» السرائر«در کتاب  یس حلین محمد بن ادریھمچن. اند باطل و حرام

البكاء ليس به بأس وأما اللطم واخلدش وجز الشعر والنوح بالباطل «سد: ینو یم

 یستن گناھیگر: یعنیچاپ قم)  ۱۷۳ص  ۱السرائر جلد ( »فإنه حمرم إمجاعاً 
 )دنیا تراشی( دنیدن و چیکر و چھره و خراشیدن بر پضربه ز یندارد ول

به اجماع  یبت ھمگیباطل خواندن در ھنگام اندوه و مص یھا و نوحه یمو
» جواھر«در کتاب  یخ محمد حسن نجفین شیو ھمچن. اند فقھا حرام شده

 ۳۶۷ص  ۴الجواھر ج ( »مجاعاً إنعم ال جيوز اللطم وجز الشعر «سد: ینو یم
بت وارد یمص یبرا یدن مویکر و چی، ضربه بر پیآر: «یعنیروت) یچاپ ب

در نھج البالغه از حضرت  یف رضیو شر. ستیز نیشده به اجماع فقھا جا

بَ «آورده است که فرمود: ÷ یعل َ نْ رضَ مَ ، وَ يبَةِ ـصِ ـمُ رِ الْ ىلَ قَدْ ُ عَ ربْ لُ الصَّ ينْزِ

هُ  رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ نْدَ مُ هِ عِ ذِ ىلَ فَخِ هُ عَ ھج البالغه باب المختار من حکم ن( »يدَ

بت یصبر به اندازه مص: «یعنیروت) یچاپ ب ۱۴۴شماره ÷ نیر المؤمنیأم
بت بر ران خود بکوبد اجرش تباه یکه در مص یسد و کسر یبه انسان م

از عمرو بن مقدام گزارش کرده که گفت: از ابوجعفر  ینیخ کلیو ش. شود یم
ست یچ یتعال ین گفتار خدایا یمعناد یدان یا میگفت: آ یدم که میباقر شن

از تو  یکیچ کار نیدر ھ( ]۱۲[الممتحنة:  ﴾َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف ﴿ که:
به فاطمه فرمود: ص پاسخ دادم: نه، گفت: رسول خدا ؟)نکنند ینافرمان

شعراً وال تنادي بالو�ل وال  وجهاً وال تنرشي ىلع إذا أنا مت ال ختميش ىلع«
 یگونه بر من مخراش و مو ،که من ُمردم یھنگام: «یعنی. »ناحئة تقي� يلع
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. من بپا مکن یبرا یال بر مدار، و نوحه خوانیاد واویشان مکن، و فریرا پر
که خداوند بزرگ دستور داده  یکین است کار نیفرمود: اسپس ابو جعفر باقر 

سکن م«نکه در کتاب یگر ای) د۵۲۷ص  ۵کتاب النکاح ج  یفروع کاف( است.

لعن اخلامشة  صأن رسول اهللا عن أيب أمامه«امامه نقل نموده  یاز اب» الفواد

ابوامامه نقل نمود: که : یعنی. »وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور

ا یاشد صورت خود را بخر ،بتیکه در مص ین کرد به زنینفرص غمبر اکرمیپ
زنی را دید که در ص پیامبر. دیال بگویکه واو یقه خود را چاک زند و کسی

او را از این کار نھی کرد و به او دستور داد  ،کرد کنار قبر فرزندش گریه می
تر  و محتمل لیکه صبور باشد و به او فرمود: اجر به ھمراه تحمل مصیبت او

از امیرالمؤمنین ) ۲/۵۴۳، الخصال۳۴۶، اعالم الدین۲/۱۵۴بحاراألنوار( است
فرموده است:  صشده است که فرمود: پیامبرطالب؛ روایت  بن ابی علی

أر�عة ال تزال يف أّميت إىل يوم القيامة: الفخر يف األحساب والطعن يف «
چھار چیز تا روز قیامت در میان امت من باقی : «»األ�ساب وانلياحة....

ھا و ناله و  ماند: افتخار کردن به اصل و نسب، تحقیر و طعن در نسب می

، 2/351مستدرک الوسائل( ..ت و زاری...زاری در ھنگام مصیب

که در  زمانی÷ ) حضرت علی1/222 سالم، دعائم اإل79/93بحاراألنوار
بازگشت از صفین وارد کوفه شد و بر شامیان گذر کرد، گریه مردم بر 
کشتگان صفین را شنید. به ھمین دلیل به شرحبیل شامی گفت: آیا 

ھا را از این  اند؟ آیا آن لبه پیدا کردهتان در ایجاد این سر و صدا بر شما غ زنان

÷ از امام صادق ) و۲/۴۱۱مستدرک الوسائل( کنید؟ صداھا نھی نمی
از ص روایت شده است که به روایت از پدرانش فرموده است که رسول خدا

خوانی و گوش دادن به آن و  شیون و ناله در ھنگام مصیبت و رجز و نوحه
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، مستدرک 22/451بحاراألنوار( فرمودندآمدن زنان در پی جنازه نھی 

از جمله ) و 1/226، اخلصال17/128ة ، وسائل الشيع13/93الوسائل

در آخر حیات مبارکش زنان را از آن نھی فرمودند، ص پیامبر که مواردی
ده است که در آن آمده است: حدیثی است که از طریق امام صادق روایت ش

با مردان بیعت نمودند. سپس زنان مکه را فتح نمودند ص که پیامبر زمانی
ای که  گوید: ای رسول خدا آن امر معروف و پسندیده آمدند. ام حکیم می

آن از فرمان شما سرپیچی نکنیم  ۀخداوند به ما دستور داده است که دربار
کدام است؟ پس گفت: ھرگز بر سر و روی خود نزنید و صورت خود را 

 ان خود را پاره نکنید و لباس سیاهمخراشید، موھای خود را نکشید و گریب

 بحاراألنوار ،۲/۴۵۵ الوسائل ، مستدرک۳/۲۷۵الشيعة  وسائل(. نپوشید
از عمر بن سعید بن ھالل روایت شده است که خدمت امام صادق  )۳۲/۶۱۹

کنم....  عرض کردم: مرا نصیحت کن. فرمود: تو را به رعایت تقوا سفارش می
را به ص پس مصیبت وفات رسول خدا به مصیبتی مبتال شدیچه  چنانو 

یحضره  من ال( .اند زیرا مردم ھرگز به چنین مصیبتی دچار نشده ،یاد بیاور

 )۲/۳۴۶، علل الشرائع۲/۶۱۴، الخصال۴/۳۸۳ الشيعة وسائل ،۱/۲۵۱ الفقیه
گوید:  از عمر بن ابی مقداد روایت شده است که شنیدم امام محمد باقر می

چیست؟ عرض کردم:  ﴾َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� َمۡعُروٖف ﴿ دانید، معنای آیه آیا می

إذا متُّ فال ختميش يلعَّ وجهاً وال «به فاطمه فرمود: ص نه. گفت: پیامبر
ھرگاه من از : «»تريخ يلعَّ َشعراً وال تنادي بالو�ل واثلبور وال تقي� يلعَّ ناحئة

 پریشان نکن ودنیا رفتم صورت خود را نخراش، و موھایت را به خاطر من 
و بر من نوحه و  )شیون و زاری سر مده( با شیون و زاری مخوان )مرا(

فرموده  -عّز وجّل  -این ھمان معروفی است که خداوند » سوگواری مکن.
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، علل ۴/۳۸۴الشيعة وسائل، ۲/۲۱۳حکام، تھذیب األ۳/۴۰۳الکافی( است
که امام  زمانی ر روایت شده است که فرمود:از امام محمد باق )۲/۳۴۶الشرائع

حسین خواست وارد مدینه شود، زنان بنی عبدالمطلب به سوی او آمدند و 
خواستند شیون و زاری سر دھند. امام حسین در میان آنان راه رفت و 

را  )شیون و زاری( کنم که این امر فرمود: شما را به خاطر خدا سفارش می
مستدرک ( نکنیدبه خاطر معصیت بودن آن نزد خداوند و پیامبرش ظاھر 

 )۱۹۴، املی مفید/۶۸۱، املی صدوق/۲۲/۵۴۵بحاراألنوار، ۲/۴۴۳الوسائل

ما اكن من حزٍن «روزی که فرزندش ابراھیم از دنیا رفت، فرمود: ص پیامبر
 من فهو و�ايلدِ  اللسان حزن من اكن وما رمحة هو فإنّما والع� القلب يف 

که در  چشم باشد، رحمت است. اما اندوھی که در قلب و اندوھی« »الشيطان
مستدرک ( .»از سوی شیطان است )ظاھر شود جوارح( زبان و دست

  .١)۲/۴۵۳الوسائل

 !به تن کردن لباس سیاه جهت عزاداری پاسخ به شبهه:
ای والیت  در شبکه ماھواره ۲۱ساعت  ۵/۱۰/۸۹جناب قزوینی در تاریخ 

به تن کردن لباس سیاه جھت عزاداری و به مواردی  دربارهای داشت  برنامه

                                           
عوامل گوید: واقعه عاشورا مورد تحریف قرار گرفته است و ھر چند  مطھری می -١

تحریف در ھر حادثه تاریخی را باید در اغراض دشمنان آن یافت ولی در حادثه کربال 
ھر چه تحریف شده از ناحیه دوستان است و از آنجا که بشر متمایل به اسطوره سازی 

که در تمام تواریخ دنیا وجود دارد) در این قضیه نیز  (چنان و افسانه پردازی است
دازی غوغا کرده است، آری آنچه امروزه از حادثه کربال اسطوره سازی و افسانه پر

شنویم تحریفاتی است که معلول حس اسطوره سازی ما ایرانیان است و حقیقت  می
 اند. ندارد و متأسفانه ھمه تحریفات را دوستان نادان انجام داده
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اشاره کردند ھمچون اینکه اسماء برای جعفر طیار و یا حسان بن ثابت 
 اند!!  لباس سیاه به تن کردهص بخاطر رحلت پیامبر

به فرض صحت این موارد، اوال: سنت متعلق به نبی  گویم: در جواب می
کجا بخاطر عزاداری ص است نه کسی دیگر و خود شخص پیامبرص اکرم

بایست مداوم و  سیاه پوشیده است؟در ثانی ھمانطور که گفته شد سنت می
متواتر و ھر روزه و تکراری باشد، نه اینکه گزینش شده و بصورت خبری 

و صحابه کجا برای شھادت و یا رحلت کسی، ص واحد باشد، پیامبر
یا شھدای جنگ  اند؟ آیا برای شھادت حمزه یا خدیجه و شده پوش می سیاه

احد و یا شھدای بئر معونه، ھمه رفتند و سیاه پوشیدند؟ و یا برای ھمان 
پوش شدند؟ پس این مورد جزء سنت به  ھمه سیاهص رحلت نبی اکرم

آید و بدعت است. در ضمن از کی تا به حال عمل حسان بن  حساب نمی
ثابت برای شیعیان حجت شده است؟!! در ضمن در احادیث و در کتب 
خودتان نیز پوشیدن رنگ سیاه نکوھیده شده است، از جمله: حضرت 

فرمود که لباس سیاه نپوشید زیرا لباس فرعون  به یارانش امر می÷ علی

، ۳/۲۷۲ الشيعة وسائل، ۴/۳ ، من الیحضره الفقیه۷۸/۲۵۷ بحاراألنوار( است
گوید:  بن احمد روایت شده است که می از محسن ) و ۴۲۲/ الصدوق امالی

خوانم کالھی سیاه  که نماز می امام صادق عرض کردم: من در حالی خدمت
 امام فرمودند: با آن کاله نماز نخوان. زیرا لباس اھل آتش است ،پوشم می

 الشيعة وسائل، ۲/۴۴۹، مستدرک الوسائل۵/۵۲۷، الکافی۲۱/۱۳۴بحاراألنوار(
روایت  حدیثی است که از طریق امام صادق) و ۲/۳۶۴، تفسیرالقمی۲۰/۲۱۱

مکه را فتح نمودند با ص که پیامبر ده است که در آن آمده است: زمانیش
گوید: ای رسول خدا  سپس زنان آمدند. ام حکیم می ،مردان بیعت نمودند

آن  هٔ ای که خداوند به ما دستور داده است که دربار آن امر معروف و پسندیده
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بر سر و روی از فرمان شما سرپیچی نکنیم کدام است؟ پس گفت: ھرگز 
خود نزنید و صورت خود را مخراشید، موھای خود را نکشید و گریبان خود 

، مستدرک ۳/۲۷۵ الشيعة وسائل( .را پاره نکنید و لباس سیاه نپوشید
) و در تحقیقات علمی نیز مشخص شده ۳۲/۶۱۹بحاراألنوار، ۲/۴۵۵الوسائل

ز ریشه بسیاری که رنگ مشکی اندوه آور و حزن انگیز است و غم و اندوه نی
چه  چنانبنابراین  باشد، و حتی سرطان) می( از امراض جسمی و روحی

حتی اخیرا ( بایست از آن اجتناب کند امری برای انسان ضرر داشت می
اند که خود رنگ سیاه و استفاده از آن نیز سرطان  دانشمندان کشف کرده

وضوع زاست، پس ھم از نظر شرعی و ھم از نظر عقلی و علمی، این م
 .نکوھیده و مطرود شده است)

 تا از طریق او بخشیده شوند÷ رفتن پسران نزد یعقوب پاسخ به شبهه:
اشاره  ۹۷جناب قزوینی برای توجیه توسل به واسطه به سوره یوسف آیه 

اند تا از طریق او بخشیده  رفته÷ داشت که در آنجا نیز پسران نزد یعقوب

ْ ﴿ شوند، در آیه چنین آمده: بَانَا قَالُوا
َ
� ٓ  َ�َا ٱۡسَتۡغفِرۡ  َ�ٰٓ  �َ  َِٔ�ِٰ�  ُكنَّا إِنَّا ُذنُوَ�نَا

در . »میار بودکه ما خطاکگفتند ای پدر برای گناھان ما آمرزش خواه « ،﴾٩٧

که یعقوب زنده بوده است و این چه ربطی به خواندن مردگان  گویم جواب می
مچون خداوند در خوانید و ایشان را ھ غائب دارد؟ شما مدعو غیبی را می

زنید. کجای قرآن آمده که یکی از  ھمه جا حاضر و ناظر دانسته و صدا می
پیامبران از پیامبران مرده قبلی درخواست کمک کرده باشد؟ با اینکه در 

و  ١)۲۱نحل/( قرآن تصریح شده که مردگان غیر زندگانند و یکسان نیستند
                                           

يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ ﴿ -١
َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
مردگان غیر «، ]٢١[النحل:  ﴾٢١أ

 . »دانند کی برانگیخته خواھند شد اند و نمی زنده
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دارای عقل باشد این موضوع که  ری واضح و آشکار است و ھر انسانیاین ام
گوید که طبق سوره آل عمران  فھمد، ولی باز جناب قزوینی می را می

 اند، یعنی مانند یعقوب زنده ھستند. در آیه چنین آمده: شھدا زنده ۱۶۹آیه

ِينَ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ ِ قُتِلُوا ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِهِ  ٱ�َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
ۡم أ

اند  شته شدهکه در راه خدا کسانی را کھرگز «، ]۱۶۹[آل عمران:  ﴾١٦٩يُۡرزَقُونَ 

. »شوند ه نزد پروردگارشان روزی داده میکاند  ه زندهکمرده مپندار، بل

، ﴾١٦٩ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرَزقُونَ ﴿ کنید در انتھای آیه آمده: ھمانطور که مالحظه می
شوند، یعنی نزد خداوند و نه در این  ییعنی نزد پروردگارشان روزی داده م

جھان و در آیه نگفته عند قبرھم یرزقون. خواننده گرامی توجه داشته باشد 
که از نزد  شھیدانی خواھد به مردم بفھماند که منظور آیه روشن است و می

 گیرند و اند در واقع نزد پروردگارشان ھستند و در آنجا روزی می شما رفته
اند. مشخص است که مقصود آیه،  رید که ایشان نابود شدهگمان نببنابراین 

ی است ا یادآوری اصل معاد و زندگانی پس از مرگ است، به خصوص مژده
اند تا  که جان خویش را در راه اسالم فدا کرده برای مومنین و پرھیزکارانی

وسیله بیشتر در راه خویش دلگرم و مصمم شوند و از رفتن شھدا  بدین
نگردند. پس مقصود آیه زنده بودن شھدا نزد پروردگارشان است، نه غمگین 

اند!!! آیه حالت خاص خود را دارد و مثل این  اینکه ایشان ھم اکنون نیز زنده
خوب معنای سخن کامال  ام، است که یک نفر بگوید من چون کوھی ایستاده

ت!! کسی بگوید که او مانند خود آن کوه واقعی اسچه  چنانروشن است و 
اند، یعنی  خندند. در قرآن نیز آمده که شھیدان زنده مسلما ھمه به او می

مقصودی غیر از چه  چناناند و  اینکه در جھانی دیگر ھستند و نابود نشده
ھا که در گورھا ھستند چه  آید که پس این این باشد این سوال پیش می

ور روح این توانید بگویید که منظ باشند؟!! و البته شما نمی کسانی می
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اند و نه اجساد موجود در گورھا!! چون شما  اشخاص ھستند که زنده
توانید ھر جا به ضررتان شد، ناگھان روش تفسیری خود را عوض کنید و  نمی
ای به روح یا جسد و  بایست طبق ھمان روش به پیش روید. در آیه اشاره می

اید و بدین طریق  رفتهاند را گ گور نیست. شما در اینجا تنھا ظاھر شھدا زنده
توانید  دانید و دیگر با بقیه چیزھا کاری ندارید، پس نمی ایشان را زنده می

ناگھان به تفسیر و تاویل بپردازید و صحبت از روح کنید. در ضمن شما 
کنید، چون در انتھای آیه مکان شھدا صریحا  طبق ھمین روش نیز عمل نمی

باشد، ولی شما با  نزد پروردگار می اعالم شده است که ھمان عند ربھم یعنی
اند و توجھی ندارید  گویید شھدا زنده این قسمت نیز کاری ندارید و فقط می

چه  چنانکه این زنده بودن سنخیتی با آن زنده بودن حضرت یعقوب ندارد. 
ادعای مراجع رافضی مبنی بر واسطه بودن شھدا و امامان صحیح بود، پس 

عند رهبم يشفعون و يا عند آمد:  عند ربھم یرزقون می باید در انتھای آیه بجای

که چنین نیست. در ضمن اگر معنای مورد نظر  ، در صورتیرهبم واسطون
شما در این آیه را بپذیریم و شھدا را زنده بدانیم یعنی اینکه باید مردگان 

اند و در حقیقت  دیگر را مرده بدانیم!! یعنی بقیه اموات و مردگان دیگر مرده
اند و اصال زنده نیستند، ولی شھدا  ھا ھستند و نابود شده رده واقعی آنم

شود؟  اند!! و آیا این مضحک نیست؟! پس تکلیف مردگان دیگر چه می زنده
بایست دنبال نمود تا  خواننده گرامی توجه داشته باشد که ادامه آیه را می

َد َرّ�ِهِۡم ِعن﴿ فرماید: معنا و مفھوم روشن گردد و چونکه در ادامه می
شوند  یعنی اینکه این شھدا در نزد پروردگارشان روزی داده می ﴾١٦٩يُۡرزَقُونَ 

نه این جھان) زنده و جاویدان خواھند ( اند و در جھانی دیگر و نابود نشده
بود، ولی مردگان دیگر و مثال کفار کشته شده نزد خداوند و در آرامش 

شما واقعا بر چه  چناندر ضمن  نیستند و نزد دوزخ و شیطان خواھند بود.
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ھا را از ھر  اند و آن ای ھستید که شھدا و امامان ھمچون ما زنده چنین عقیده
ھا عزاداری و گریه و زاری  دانید، پس چرا اینقدر برای آن میتر  ای زنده زنده
کنید؟ چرا ھرساله برای حسین شھید شده عزاداری کرده و بر سر و  می

کوبید مانند این است  گونه که شما بر سر خود می نکوبید؟ ای روی خود می
اند و یا اینکه در بھشت نیستند. و اال اگر واقعا  ھا نابود شده و مرده که آن

اند و ھم در بھشت، دیگر این کارھای سخیف  ھا ھم زنده عقیده دارید که آن
 و اعمال چندش آور برای چیست؟

 ن در گلو!سال خار در چشم و استخوا ۲۵ پاسخ به شبهه:
آقایان و به خصوص جناب قزوینی با ُھق ُھق، مرتب به این حدیث اشاره  
سال خار در چشم داشتم و استخوان  ۲۵کند که حضرت علی گفتند من  می

که در زمان ابوبکر و عمر چه اتفاقی افتاد که  سوال اینجاستدر گلو!! 
نعوذبالله شد خار در چشم حضرت علی؟! سرکوب شورش رده و مسلمان 
شدن مجدد قبائل به دست حضرت ابوبکر و سایر مسلمین، شد خار در 

یا خار در چشم منافقین و یھود و مجوس؟!!) گسترش ( چشم حضرت علی؟
ضرت علی؟! جمع آوری و حفظ اسالم در سطح جھان شد خار در چشم ح

قرآن، شد خار در چشم حضرت علی؟! به فرض که آن احادیث جعلی شما 
شد در چشم حضرت علی یا امر  صحیح باشند، آیا حرام شدن صیغه خار می

شود در چشم حضرت علی؟! دوست و دشمن معترفند  به نماز تراویح خار می
ان و اجرای دقیق حدود که حضرت عمر در رعایت شعائر دینی و الزام دیگر

ھا خار بوده  گیر بوده است، آیا این و قصاص و سایر احکام دینی بسیار سخت
ھا خار است در چشم دشمنان اسالم  در چشم حضرت علی؟! نه برادران، این

ھا خار است در چشم معدود منافقین و مجوسان زخم  و دشمنان قرآن، این
البته ( ان حضرت علی نگذارید.ھوده حرف دل خود را بر زب خورده. پس بی
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و حضرت فاطمه و سایر ص اگر منظور حضرت علی فراغ و دوری از پیامبر
اند بوده باشد، ما را با شما بحثی نیست و ما این را  اصحاب که شھید شده

 قبول داریم.) 

 استدالل غلط از روایت مسلم پاسخ به شبهه:
انی که حضرت علی کساند  مراجع رافضی و جناب قزوینی بر این عقیده

دانسته و برای اثبات این ادعا به  گر می چون حضرت عمر را خائن و حیله
کنند و با اینکه بارھا جواب این مسئله داده  روایتی از صحیح مسلم اشاره می

باره  آورند و دو شده است، ولی باز مدعیان تشیع به روی مبارک خویش نمی
و مشخص است که قصد ھدایت  کنند ھمان مزخرفات قبلی را تکرار می

کنند که طبق  شدن را ندارند، مدعیان تشیع به روایت کتاب مسلم اشاره می

فلامّ تويفّ رسول گونه آمده است:  آن از زبان عمر، خطاب به عباس و علی این

اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله، قال أبوبكر: أنا ويل رسول اهللاّ... فرأيتامه كاذباً آثامً غادراً 

ناً... ثمّ تويفّ أبو بكر فقلت: أنا ويلّ رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله، ويل أيب خائ

.! ، تابع للحقّ  بكر، فرأيتامين كاذباً آثامً غادراً خائناً! واهللاّ يعلم أينّ لصادق، بارّ

ر مدعی خالفت آن حضرت شد، و ک، ابوبصامبر گرامییپس از رحلت پ
گر و خائن  لهیار، حکگو، گنھا دروغر رکعباس) ابوب علی و( شما دو نفر

ر نمودم کامبر و ابوبیفه پیر من مدعی خلکد، و پس از درگذشت ابوبیدانست

صحيح مسلم ج [ د.یگر و خائن دانست لهیار، حکباز ھم مرا دروغگو، گنھشما 

حكم الفئ حديث  15) كتاب اجلهاد باب 1757ح  728ص ( ،152ص  5
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ُ�َّرِفُوَن ﴿ که متاسفانه طبق آیه گویم: پاسخ به مراجع گمراه رافضی میدر 
َواِضعِهِ  ٱۡلَ�ِمَ  شما مانند بسیاری از شبھات دیگر  ]۴۶[النساء:  ﴾ۦَعن مَّ

زنید و فقط یک قسمت را که به نفع  خودتان، سر و ته یک واقعه را می
یھود نیز بوده این روش برخی از علمای ( کشید خودتان است بیرون می

است) شما شرح صحیح مسلم امام نووی را بخوانید. ما برای جلوگیری از 
عمر ابن خطاب  :گوید نویسیم: مالک می اطاله کالم، خالصه واقعه را می

دھی  اجازه می !نینؤمای امیرالم :قاصد فرستاد پیش من... یرفا آمد و گفت
شوند. عباس آمد و  داخل :عمر گفت .خواھند داخل شوند علی و عباس می

بین من و بین این کاذب گناھکار غدار خائن، قضاوت  ،گفت: یا امیرالمومنین
یعنی علی! ظاھرا دعوا سر فدک بوده که حضرت عمر آن را پس داده ( کن

آید!) مردم  بوده و دوباره بین مالکیت آن بین علی و عباس درگیری پیش می
شید، من شما را به ام باآر :ھا قضاوت کن. عمر گفت گفتند: بین آن

دانید که  دھم آیا می که آسمان و زمین به اذن او قائم است قسم می خدایی
گذاریم صدقه است؟  گذاریم آنچه ما می ما ارث به جا نمی :رسول خدا فرمود
دانید پیامبر  دھم شما می که... قسم می شما را به خدایی :گفتند: بله. گفت

. عمر گفت: خداوند ویژگی به پیامبر داده ھمان سخنان) گفتند: بله( گفت

فَآَء ﴿ که این ویژگی را به بعضی در برخی احکام نداده است مانند:
َ
آ أ ُ مَّ  ٱ�َّ

ٰ رَُسوِ�ِ  آنچه از فی خدا نصیب رسولش کرد رسول خدا  ]۷[الحشر:  ﴾...ۦَ�َ
سالش را از  اموال بنی نضیر را بین شما تقسیم کرد و رسول خدا خرج یک

کرد،  جھاد و...) مصرف می( داشت و بقیه را در جای خودش ین مال بر میا
دانید؟ گفتند: بله. عمر گفت:  ھا را قسم داد آیا این را می دوباره عمر آن

من جانشین رسول خدا ھستم، شما  :وقتی رسول خدا فوت کرد ابوبکر گفت
دو نفر آمدید میراث خود را خواستید ابوبکر گفت: پیامبر گفته ما ارث 
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داند که ابوبکر  گذاریم، شما دو نفر دیدید: کاذب، خائن غادر... خدا می نمی
صادق است، نیکوکار و پیرو حق است، ابوبکر فوت کرد و بعد از او من 

یعنی ( پس دیدم: کاذب و خائن و مکار و.... دوست پیامبر و دوست ابوبکرم.
داند که من  کنم) خداوند می این دعوی را مرتب بین شما مشاھده می

زنید که دیوار  یعنی اگر ھم دارید به در می( صادقم نیکوکارم و تابع حقم
زنید) تو و عباس  بشنود، یعنی اگر ھم دارید غیر مستقیم به من طعنه می

را بده به ما، من گفتم: اگر خواستید آن را به شما فدک) ( گفتید این مال
یعنی ( دھم ولی عھد و پیمان خداست، مانند رسول خدا به آن عمل کنید می

 تولیت و نحوه مصرف آن نه تملک) و شما چنین کردید، چنین نیست؟
یعنی به شما دادم، حاال بین ھم اختالف کردید؟ مطمئن باشید اگر ھم (

آمد! زیرا  دادند، تازه بین علی و عباس درگیری پیش می خالفت را به علی می
عمو!)  ھا برای عموی یک نفر ارزش بیشتری قائل ھستند تا پسر عرب

 بین شمااید  گفتند: بله. عمر گفت: بعد ھم که مال را به شما دادم، آمده
کنم، اگر از این کار  قضاوت کنم من به غیر از این تا قیام قیامت قضاوت نمی

جالب است ادعای شیعه مبنی بر کشورداری و ( مال را برگردانید عاجزید
خالفت برای شخص دیگری جز حضرت عمر!) در ضمن عجیب است که 

در ص مراجع رافضی معتقد ھستند ابوبکر و عمر پس از رحلت نبی اکرم
اند تا مبادا کسی جرات مخالفت  جامعه آن زمان خفقان شدیدی ایجاد کرده

بینیم که در این روایت عجب خفقانی وجود  ولی می و حق طلبی بنماید،
له گر و خائن بکار یار، حکداشته است که حتی الفاظی چون دروغگو، گنھ

ای و والیت مطلقه فقیه و  اند و آیا کسی جرات دارد با جناب خامنه گرفته
آری تشیع رافضی پر است از  ١گونه صحبت کند؟!! اولی االمر شیعیان این

                                           
اند تا مبادا کسی  ھای مختلف بارھا و بارھا بسته و تعطیل شده در ایران حتی روزنامه -١
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ضات که ھمگی بخاطر کاذب بودن و گمراه بودن این مذھب گونه تناق این
 است.

 ...افراد حاضر در کربال پاسخ به شبهه:
ان یت از جانب مدعیخ، نسبت به اھل بین ظلم و ستم در تاریشتریب

شه دم از حب اھل یه ھمکوفه کن را ھمان مردم یع بوده است، امام حسیتش
و ھمین بیعت ( بیعت کردند که با مسلم شتند، و آن کسانیکزدند  یت میب

از افراد سپاه  یکیتوسط  یو حضرت عل اند) ایشان، یعنی اینکه شیعه بوده
د شد و.... پس با این اوصاف یتندرو خودش، شھ یلیان خیعیخودش و ش

معترض است؟ حال جناب قزوینی برای ماست مالی  یسکعه به چه یش
اند و از  ز اھل شام بودهگوید که افراد حاضر در کربال ا کردن این قضیه می

ھا ھمان اھالی  گویم: این اند!! در جواب به امثال قزوینی می شیعیان نبوده
اند که حضرت علی در نھج البالغه و بر باالی منبر بارھا ایشان را  کوفه بوده

اند و یا البد اھل شام  ھا نیز شیعه نبوده سرزنش کرده است و البد این
اند و بعد  آمده از شام برای برپایی نماز به کوفه میھا  اند؟!! البد این بوده

نفر خوارجی که در جنگ نھروان  ۴۰۰۰اند؟!! آن  گشته دوباره به شام بر می
اند؟! البد از  مقابل حضرت علی ایستادند جزء شیعیان چه کسی بوده

اند؟!! اگر افراد زمان  اند؟! و یا البد از اھالی شام بوده شیعیان معاویه بوده
اند پس اصال ما شیعه نخواھیم داشت و البد تنھا  رت علی شیعه نبودهحض

ای  اند، یعنی: سلمان و عمار و ابوذر و مقداد. نمونه ھمان چند نفر شیعه بوده

                                                                                           
دار است که قزوینی احمق و  سخنی خالف مصلحت نظام بگوید، آنوقت خنده

اند در میان روایات تا بلکه عیب و  کردهآخوندھای گمراه سرشان را از صبح تا شب 
ایرادی از خلفا پیدا کنند، یکی نیست بگوید ھمه این ایرادات در مملکت و مذھب 

 شود. خودتان به وفور پیدا می
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و ائمه دیگر بشنوید: در نھج ÷ از اوصاف شیعیان را از زبان حضرت علی
و میان من فرموده: به خدا سوگند دوست داشتم که خدا  ۱۱۶البالغه خطبه 

که نسبت به من سزاوارتر است ملحق  شما جدایی اندازد و مرا به کسی
خواھم به زودی مرا از  از خدا می :به ابن عباس فرموده ۳۵فرماید. در نامه 

این مردم نجات دھد، به خدا سوگند اگر در پیکار با دشمن آرزوی من 
داشتم حتی  میشھادت نبود و خود را برای مرگ آماده نکرده بودم، دوست 

 ۱۲۵یک روز با این مردم نباشم و ھرگز آنان را دیدار نکنم. در خطبه 
نفرین بر شما، چقدر از دست شما ناراحتی کشیدم، یک روز آشکارا  :فرموده

خوانم و روز دیگر آھسته در گوش شما زمزمه  با آواز بلند شما را به جنگ می
ام فرا خواندن و نه برادران گویی ھستید به ھنگ دارم، نه آزاد مردان راست

فرموده: نه یکدیگر را یاری  ۱۱۳مطمئنی برای رازداری ھستید. در خطبه 
بخشید و نه به  کنید و نه خیرخواه یکدیگرید و نه چیزی به یکدیگر می می

خدا خیرتان دھد آیا دینی  :فرموده ۱۸۰کنید. در خطبه  یکدیگر دوستی می
نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را برای جنگ با 

من شما را به سوی حق  :فرموده ۱۳۱دشمن بسیج کند؟ در خطبه 
گریزید،  ھایی که از غرش شیر فرار کنند می کشانم اما چونان بزغاله می

ھا را که در  زدایم و کجیھیھات که با شما بتوانم تاریکی را از چھره عدالت ب

 يا( : ای مردنمایان نامردفرموده ۲۷در خطبه حق راه یافته راست نمایم. 

ھای شما به  خرد که عقل ) ای کودک صفتان بیرجال الرجال وشباه الأ
عروسان پرده نشین شباھت دارد، چقدر دوست داشتم که شما را ھرگز 

پشیمانی حاصلی نداشت و شناختم. شناسایی شما جز  دیدم و ھرگز نمی نمی
اندوھی غم بار پایان آن شد، خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر 

 الکافی)( ام از خشم شما ماالمال است. ھمچنین کلینی در خون و سینه
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بن بکر واسطی روایت نموده که  ) چاپ طھران با سند آن از موسی۸/۲۲۸(
ھا را  را جدایی نمایم آنام  به من گفت: اگر شیعه÷ گفته است: ابوحسن

ھا را امتحان و آزمایش نمایم،  اند و اگر آن  دروغ)( یابم مگر اینکه واضع نمی
یابم و اگر آنان را بررسی و مورد تحقیق قرار دھم،  ھا را جز با ارتداد نمی آن

ص ( الرجال)( یابد و الکشی در کتاب در میان ھزار نفر یکی نجات نمی
، کربال) از صادق روایت نموده که او گفته است: چاپ مؤسسه اعلمی( )۲۵۳

گویان شیعیان شروع نموده و آنان را از  اگر امام قائم ما قیام نماید، از دروغ
ای  نماید: خداوند سبحان آیه نیز از صادق نقل می ۲۵۴برد و در ص بین می

 گردد که تشیع را به منافقین نازل ننموده مگر اینکه شامل کسانی می  درباره
کند که او گفته است: ھر  ) از صادق روایت می۲۵۲ص ( اند و در وجود آورده

یھود و نصاری و مجوسیان مشرک است   آنکه تشیع را ایجاد نماید او در زمره
نماید که او گفته است: که  باقر روایت می ) از محمد۱۷۹ص ( و باز الکشی

4بودند  اگر تمام مردم شیعه ما می
3

ھا شکاک و بقیه ھم نادان  از آن 
العابدین روایت نموده است که گروھی  زین ) از علی۱۱۱ص ( باشند و در می

از شیعیان مرا دوست خواھند داشت تا حدی در مورد ما ھمان گویند که 
اند، پس آنان از ما نیستند و ما از  ُعزیر و عیسی گفته  دربارهیھود و نصاری 

) سخن حضرت ۲۵۸-۲۵۷ص  الرجال( الکشی در آنان نیستیم. و روایت
نماید: که از جعفر صادق روایت شده: که او گفته است: ما  صادق را نقل می

نماید و با کذب او  باشیم و ھمواره کذابی بر ما دروغ می اھل بیت راستگو می
گردد، سپس به ذکر کسانی  صدق ما نیز نزد مردم از اعتبار ساقط می

رسد و به  اند و تا به اصحاب خود می ران او دروغ نمودهپردازد که بر پد می
بن سعید، بزیع، سری، ابوالخطاب، معمر، بشار اشعری، حمزه  ذکر مغیره

گوید خداوند آنان را نفرین نماید و  پردازد و می یزیدی و صائب نھدی می
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نماید و خداوند مرا از شکنجه و عذاب ھر کذاب  پیوسته کذابی بر ما کذب می
نماید و بر آنان گرمای آھن بچشاند. حال مراجع مدعی تشیع  مصون

اند و جنگ با امام حسین و ایستادن در  ھا شیعه واقعی نبود گویند آن می
برابر مقام امامت و عصمت، خالف شیعه بودن است و این کارھا با شیعه 

گویم: اصال عقیده به امامت و خالفت الھی  بودن منافات دارد!!! در جواب می
و عصمت با شیعه بودن و مسلمان بودن منافات دارد و اتفاقا مردم آن زمان 

اند تا شما، چون مثال  تر بوده به شیعه بودن و مسلمان بودن بسیار نزدیک
اند و ھنوز بسیاری از  شیعیان حضرت علی تنھا در امر جھاد سستی داشته

ته تا اعتقاد به اند، از زینت کردن و پرستش قبور گرف خرافات شما را نداشته
ھا ھستید  ھمان خالفت الھی و عصمت و علم غیب و.... پس شما بدتر از آن

در آن زمان بودید شک نکنید که در سپاه یزید حضور داشتید و چه  چنانو 
اید و  حضرت علی زنده شود و از قبر بیرونچه  چنانحتی ھم اکنون نیز 

ای از خوارج  نیم که عدهبی بگوید که این عقاید شما اشتباه است، باز می
کنند و مطمئن باشید  ھی و شیعیان متعصب به حرف او توجھی نمیحزب ال

 ایستند تا از مکتب امثال مجلسی دفاع کنند. در برابر او می

 !!صمخالفت صحابه با پیامبر پاسخ به شبهه:
گیرند و  جناب قزوینی و مراجع مدعی تشیع مرتب به صحابه ایراد می

اند و  نیز با او مخالفت داشتهص ھا در زمان زنده بودن پیامبر گویند این می
کنند ھمچون نتراشیدن سرھا در حج توسط صحابه و یا  به مواردی اشاره می

اند آن را بطور کامل  نخواندن نماز بطور شکسته که برخی قصد داشته
 صحابه پس ازبنابراین  گویند بخوانند و غیره...، و پس از ذکر این موارد می

اند و غصب خالفت  کرده آسانتر دستورات او را اجرا نمیص رحلت پیامبر
علی نیز از ھمین موارد است!!! حال سوال ما از این مراجع مدعی تشیع این 
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وحشتی ص به قول شما صحابه از مخالفت با پیامبرچه  چناناست که 
ارد کم اند، پس چطور در مو داده اند و اینکار را به راحتی انجام می نداشته

اھمیتی چون نتراشیدن سر و نخواندن نماز بطور شکسته، مخالفت 
بینیم که  به زعم شما) می( اند ولی در مسئله مھم جانشینی و خالفت داشته

آید و حتی خود شما دائم به  گونه مخالفتی به عمل نمی در غدیر خم ھیچ
ا ابا ی: که خطاب به علی گفته( کنید تبریک گفتن عمر در غدیرخم اشاره می

ھر زن و مرد  یمن و موال ین به بعد تو موالی! از ایک، تبریکالحسن! تبر
دانید و حتی  ) شما بسیاری از صحابه را دارای نفاق می.یدیگرد یمؤمن

را بخاطر ھمان مسئله خالفت ص دشمنی ایشان با حضرت علی و پیامبر
مخالفتی  دانید. خوب طبق این عقاید ضاله پس چرا ایشان در غدیر خم می

دھد که در غدیر موضوع خالفت مطرح نبوده  اند و ھمین امر نشان می نکرده
شدند و  عصبانی میص ایشان در برابر سخن نبی اکرمچه  چناناست و 

گفتیم پس البد  کردند، ما می دادند و مخالفت می عکس العمل نشان می
قتی ما اند، ولی و ھمان موضوع خالفت مطرح بوده که ایشان ناراضی شده

بن خطاب که از نظر شما دشمن درجه یک خالفت و اھل  بینیم عمر می
شویم که  گوید، پس مطمئن می آید و به علی تبریک می بیت بوده است می

ادعای شما باطل اندر باطل است و چطور به زعم شما ھمین عمر در 
آید و با مکتوب شدن جانشینی علی  میص لحظات آخر زندگی پیامبر

گوید؟! چرا در  کند، ولی از آن طرف در غدیرخم تبریک می یمخالفت م
 کند؟! آیا تا کنون مذھبی به این مسخرگی دیده بودید؟ غدیرخم مخالفت نمی

 واقعه غدیرخمسبب  پاسخ به شبهه:
در شبکه والیت،  ۲۲ساعت ۳/۹/۱۳۸۹جناب قزوینی در برنامه مورخ 

ماجرای اختالف و درگیری حضرت علی با خالد و بریده را در اعزام ایشان به 
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را مربوط به حجه ص یمن و شکایات مطرح شده علیه علی نزد پیامبر
الوداع و غدیرخم ندانستند، بلکه باز طبق معمول بصورت گزینشی عمل 

ز میان روایات مطرح شده، بصورت دلخواه انتخاب نمودند که این کرده و ا
 ۱۰( حادثه مربوط به قبل از واقعه غدیرخم بوده است. حدود یکسال قبل

ماه) یا دو سال و در سال ھشتم ھجری بوده و به کتبی از اھل سنت اشاره 
که علمای اھل سنت، اقوال و روایات مختلف را ذکر  نمودند. در صورتی

اند.  اند و قول ارجح را مربوط به ھمان حجه الوداع و غدیرخم دانسته کرده
سوال ما این است که چرا در بررسی و تحقیقات خود به جمیع روایات نگاه 

آورید؟  کنید؟ و چرا قول برتر و اقوال متواتر سیره نویسان را در نظر نمی نمی
مربوط به ھمان تواریخ معتبر و سیره نویسان، بیشترین ذکر این حادثه را 

) سیرة ابن ۳/۱۴۹( اند، از جمله: تاریخ طبری سال دھم ھجری دانسته
) مراجعه شود و بخاری بابی در این زمینه در صحیح خود ۴/۲۵۰( ھشام

ارسال شدن علی بن ابی طالب و خالد بن ( گوید: منعقد ساخته است و می

 )۲۰۹-۵/۲۰۸( يةالبداية والنهاولید به یمن در حجه الوداع)و ابن کثیر در 
تاریخ ( ھمچون بخاری بابی در این زمینه منعقد ساخته است به ١)۵/۱۰۴(

                                           
به سبب  سھمین که بگو مگوھا دربار علی«گوید:  ابن کثیر در تاریخ خود می -١

که جانشین  ھای غنیمتی ن جامهگرفت  اش از به کارگرفتن شتران و باز پس جلوگیری
او به آنان داده بود بیشتر شد، گرچه حق کامًال با او بود، اما به ھر ترتیب موضوع در 

از حج فارغ گشت و در راه  صکه رسول خدا بین حجاج شایع گردید، لذا زمانی
 سای خواند و ساحت علی بازگشت به مدینه بود، در غدیرخم و در میان مردم خطبه

گفتند، پیراسته دانست و منزلت او را واال برشمرد و فضل او را به  نچه میرا از آ
ھای بسیاری از مردم جای گرفته  دیگران یاد آور گردید، تا آنچه را نسبت به او در دل

آورده که زمانی که بقیۀ غنایم و  ١٠٥، ص۵، جالبداية والنهايةبود، از بین ببرد. و در 
گردانید تا  که ھمراه او آمده بودند به طرف مکه برمی صیاموال زکات را با خود و اشخا
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 ) ذھبی۲۵۰-۴/۲۹۴( ) ابن ھشامةالنبوي ةالسري( )،۱۳۲-۳/۱۳۱( طبری)
تاب الصواعق ک) در یھجر ۹۷۴یمتوفا( یثمیحجر ھ )، ابن۶۹۱-۶۹۰ص(

و غیره....، مراجعه شود. ابن  ةتاب دالئل النبوکصاحب  یھقیو ب قةالمحر
این حدیث و بیان کلمات صحیح  دربارۀکثیر در تاریخ خود آن را ذکر کرده و 

و کلمات ضعیف آن در شش صفحه به طور فراگیر سخن گفته است، محمد 
کند، با سند خودش از یحیی بن  که حجه الوداع را بیان می وقتی بن اسحاق

ه از یزید بن طلحه بن یزید بن رکانه آن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبی عمر
کند. ابن اسحاق از عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم،  را روایت می

خود زینب بنت  ۀو او از سلیمان بن محمد بن کعب بن عجره، و او از عم
و او از ابوسعید خدری روایت  -که ھمسر ابوسعید خدری بود -کعب 

کند. امام احمد از  ق محمد بن اسحاق روایت میکند. و امام احمد از طری می
فضل بن دکین، و او از ابن ابی غنیه، و او از حکم، و او از سعید بن جبیر، و 

کند و به ھمین صورت، نسائی این  او از ابن عباس، و او از بریده روایت می
حدیث را از ابوداود حرانی، و از او ابونعیم فضل بن دکین، و او از عبدالملک 

است و این سند خوب و قوی است و راویان آن بن ابی غنیه روایت کرده 

). حتی علمای شیعه نیز به این ۳/۲۰۴( )البداية والنهاية( ھمه ثقه ھستند
ت کرده ین روایچن» دهیبر«که از  ینیعالمه ام امر اشاره دارند، ھمچون

                                                                                           
برساند و او نیز در میان مسلمانان تقسیم کند، طبق روایت بیھقی: از  )صبه پیامبر

در بین راه گروھی از ھمراھان از او خواستند تا قدری  سجمله ابوسعید خدری
اموال زکات گرفته که به عنوان غنایم و  شتران خود را استراحت دھند و بر شترانی

از پذیرش این خواسته ایشان  سشده و ھنوز تقسیم نشده بودند سوار شوند، اما علی
قاطعانه خود داری کرد و فرمود: سھم شما در این شتران ھمانند سھم دیگر 

 مسلمانان است.
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قدمت فلام ة من، فرأيت منه جفواليس عن بريده قال: غزوت مع عيل«است: 

يتغري،  صذكرت علياً بشيئ ينقصه، فرأيت وجه رسول اهللا صرسول اهللا عىل

هللا! قال: يا رسول ا نفسهم؟ قلت: بىلأمن باملؤمنني  وىل! ألست أةفقال: يا بريد

ن یمن شدم و در ایرھسپار س ی، یعنی: با علمواله من كنت مواله، فهذا عىل

اد ی یرا به بد یم، علآمدصدم، چون نزد رسول اللهید یسفر از او تند
دگرگون شد و فرمود:  صامبریپ ۀدم که چھریکردم و از او انتقام نمودم، د

 ،یستم؟ عرض کردم: آرین از خودشان سزاوارتر نیا من به مؤمنیده! آیبر یا
ر، یالغد( اوست یز موالین یم، علیاو یمن موالھرکس  رسول خدا، فرمود: یا

 نویسد: ایشان ابوالفتوح رازی می .١، چاپ سوم)۳۸۴، ص۱، جینیعالمه ام
کردند ص را با رسول÷ ای از حاضران در حجه الوداع) شکایت علی عده(

فرمود: علی صواب کرد و چون آنان ص شان بود. رسول خدا از آنچه در دل
به ص داری نکردند، رسول الله خود÷ از کینه و بددلی نسبت به علی

السنتکم عن علی فانه خشن فی  ارفعوا( ای فرمود: خبر برآمد و طی خطبه
تان از علی کوتاه کنید که مرد  ذات الله غیرمداھن فی دینه) یعنی: زبان

درشتی است در ایمان به ذات خدا و در دین خدا مداھنه نکند. مردمان 
حج ص چون خشم رسول و مبالغه او بدیدند زبان کوتاه کردند. چون رسول

ای  که آن را غدیرخم گویند، خطبهبگذارد و برگشت در راه به جایی رسید 
بلیغ برای مردم خواند و تمام احکام خدا را که قبال به مردم رسانیده بود 

 من كنت مواله فهذا يلع«دوباره بازگو و تاکید کرد و در آن خطبه حدیث: 

                                           
امام احمد نیز ھمین روایت را در مسندش از ابن عباس و او ھم از بریده نقل کرده  -١

و تمام روایان آن را مورد اعتماد » حسن«ابن کثیر، إسناد این روایت را است و 
 دانسته است.
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برای رفع کدورت و غرض و ایجاد  »مواله، اللّهم وال من وااله واعد من اعداه
تفسیر ابوالفتوح سوره مائده ص ( محبت او در قلب مسلمانان بیان فرمود.

اکبر  یح علی، به تصحیر روح الجنان، ابو الفتوح رازیو در تفس )۱۹۱
، ینورالله شوشتر ین، قاضیو مجالس المؤمن ۲۷۶و  ۲۷۵، ص۴، جیغفار

را برای س یاسلم ۀدیبرس یعل اند که خ آوردهیآمده که: توار ۴۳، ص۱ج
شتر روانه یھا گماشت و امور تحت مراقبت او قرار داد و خود با سرعت ب آن

مت شمردند و قبل یفرصت را غنس یمکه شد. یا ذکر شده که ھمراھان عل
شان یا یبراس یخواستند تا آنچه را که علس دهیدن به مکه از بریاز رس

ت المال یاجازه دھد تا از شتران بآورده سازد و  برآورده نساخته بود بر
ھا  رفت و عالوه بر آن به ھرکدام از آنیاستفاده کنند، او خواسته آنان را پذ

 ید. زمانیم نشده، بخشیم تقسیاز غنا یمانی یھا ک دست لباس فاخر حلهی
شان فرستاد و  را به سراغس یعلص امبریدند، پین افراد به مکه رسیکه ا
ھای  د که از شتران و لباسیآنان برگشت و دان یبه مس ین که علیھم
گونه که عادتش بود،  ن شد و ھمانیاند، خشمگ استفاده کرده یمتیغن
ت المال با ین را به خاطر استفاده و تصرف در اموال بیریو ساس دهیبر

ات مورد ضرب و یاز روا یاساس برخ ت تمام مورد عتاب و مؤاخذه و بریقاطع
د: یگو یم» االرشاد«د در کتاب یخ مفیقبلی) ش منبع: مرجع( شتم قرار داد

مناديا  صرسول اهللاشكاوهيم من أمرياملؤمنني، وأمر فام دخلوا مكة كثرت «

 اهللا ذات يف خشن فهو طالب يف الناس: ارفعوا ألسنتكم عن عيل بن أيب فناد

ر روح یتفس -۱۶۱د، صیخ مفیاإلرشاد، ش( »دينه يف مداهن غري عزوجل

َها ﴿ :ۀیل آی، ذیأبوالفتوح رازالجنان،  ُّ�
َ
� ن ییعنی: ھم ﴾...بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل ۞َ�ٰٓ

ن باال یرالمؤمنیشان از ام اتیوارد مکه شدند و شکا یکه ھمراھان حضرت عل
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ن مردم اعالم کند که یرا فرستاد تا در ب یکس صامبریگرفت، پ
ر است و در یگ را او در کار خدا سختید، زیکوتاه کن یتان را از عل یھا زبان

 ید و أبو الفتح رازیخ مفیش ١کند. ینم یو سست ین او ھرگز کوتاھید
 دربارهص ان قبل از مالقات رسول خدایر شاکیده و سایاند که بر آورده

که  یاز مردم یاریشان بر بسیکردند و سخنان ا یینزد مردم بدگوس یعل
بر جا گذاشت. و  یر منفیشناختند، تأث ینم یرا به درستس یھنوز عل

ھای اسالم  تاریخ شیعه و فرقه ھمچنین دکتر محمد جواد مشکور در کتاب
گاھی نیز به دوبار ارسال ( به این موضوع تصریح کرده است. ۶تا  ۴صفحه 

شود که البته منبع معتبری نیست تا به آن  حضرت علی به یمن اشاره می

) ذکر کرده ۴/۲۹۰( )ةالنبوي ةالسري( استناد کنند مگر آنچه ابن ھشام در
گوید: و غزوه علی در یمن که دو بار انجام داده است و بعد از آن  است و می

ارسال او را در سال دھم بعد از خالد بن ولید ذکر نموده است و ابن ھشام 
) با سایر اھل علم آن را مربوط به سال دھم دانسته است ۲۵۰-۲۴۹( در ص

لی به یمن جز ابن سعد کسی با وی موافق دوبار ارسال شدن ع دربارۀو 
سال ( نبوده و او مانند ھشام آن را در مسند خود ذکر نکرده و فقط یکبار

دھم) را ذکر کرده است و نگفته است که بار اول در چه سالی اتفاق افتاده 

                                           
يب أعن «کند:  ھمین روایت را چنین نقل می سابن ھشام نیز از ابی سعید خدری -١

يها أفينا خطيبا، فسمعته يقول:  اهللانلاس عليا فقام رسول  اشتىك«سعيد اخلدري قال: 
 »وا�! إنه ألخشن يف ذات اهللا، أو يف سبيل اهللا من أن �شىكانلاس! ال �شكوا علياً، ف

شکایت کردند، پس  ساز ابی سعید خدری نقل کرده است که گفت: مردم از علی«
به عنوان خطیب برخاست و فرمود: ای مردم! از علی شکایت نکنید، ص رسول خدا

یا در راه خدا  تر است، زیرا به خدا قسم او در جھت اجرای فرمان خدا از ھمه حساس
 گیرتر است. کند، سخت که از او شکایت می از کسی
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گیریم که ماجرای درگیری بین حضرت علی و سپاه  است.) پس نتیجه می

) قطعا مربوط به سال مواله ت مواله فهذا يلعمن كن( یمن و سخن پیامبر
دھم ھجری بوده و ھیچ ربطی به خالفت و تعیین جانشین نداشته و ندارد. 
جناب قزوینی تالش فراوانی نموده تا این قضیه را رد کند و دالیل خود را 

ه السالم سه سفر به یعل یعل( دھد که: تلخیص شده) ارائه می( صورت بدین
من را دعوت یسالم، اھل اإل یلإًا یسفر اول به عنوان داعمن داشته است، ی
ا یا اسالم یه کنیجنگ و اعالم ا یبرا یعنیًا یاند غاز ا رفتهینند به اسالم ک

م از جمله محمد بن مسلم یات متعدد دارین باره روایا جنگ. در ایه یجز
ان را مفصل ین جریا یح بخاریتاب صحکدر  یھجر ۲۵۶یمتوفا یبخار

 یًا الیمن رفتند داعیبه ص غمبرین به دستور پیرالمومنیه امکآورده است 
 یبرا :قضاوت بود،. سفر سوم یمن برایرفته به  یه علک ی. سفر دوماالسالم

جالب است که جناب قزوینی به  .)ت المال، زکات و صدقاتیب یآور جمع
داستانش به  گوید: گیرد و می ھمین روایت گزینش شده خودش ھم ایراد می

ه: کھشام آمده است  ره ابنیر، سیاث خ ابنی، تاریخ طبریطور مفصل در تار
طالب  یله آل ابیز به قبینکرد، ده کم ین قبائل تقسین غنائم را بیرالمؤمنیام

با در قرعه به نام یز یلیز خینک یکرد و باالخره کم یھا را تقس د، بعد آنیرس
ن یر بار ایه ما زکنند ک یدارند نقل مھا  نیا ن رایافتاد ـ البته ا÷ یعل

م بر یات متعدد داریم و روایم چون ما معتقد ھستیرو ینم یا هین قضیچن

م نساء العاملَ عىله: کن یا ه فاطمه ک یمادام، عيلٍّ ما دامت فاطمة حيّةً  إنّ اهللا حرّ
 یولن حرام بوده است. یرالمؤمنیات بود تمام زنان عالم بر امید حیزھرا در ق

باید  .ردکافتاد و حضرت تصرف ھم  یبا به علیز زینکن یند: ایگو یمھا  نیا
کشید بطور کلی تمام قضیه  بگوییم که اگر جناب قزوینی خجالت نمی

نمود تا خیال ھمه را راحت  شکایات مطرح شده علیه حضرت علی را نفی می
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ماه  ۱۰و کند و اما جناب قزوینی جریان شکایت بریده را مربوط به مدینه 

دخلت املسجد ورسول د: یگو یده میقبل از حجه الوداع دانسته که در آن بر

بابه فقالوا ما اخلرب يا  سلّم يف منزله وناسٌ من أصحابه عىلاهللا عليه و اهللا صىل

 املسلمني فقالوا ما أقدم؟ قال: جارية أخذها عيلّ  هللا عىل؟ فقلت: خري فتح اةبريد

فأخربه فإنّه يسقطه من  :اهللا عليه وسلّم قالوا صىل من اخلمس فجئت ألخرب النبي

ل خدا در منزل خود بودند در ه رسوک. وارد مسجد شدم عني رسول اهللا
اران آن حضرت ھم در مقابل در مسجد بودند. گفتند: یاز  یا ه عدهک یحال
و  یروزی؟ گفتم: خبر خوش دارم، خداوند عالم پیمن چه خبر داریده از یبر

چه جلوتر از سپاه  یرده است. گفتند: تو براکب مسلمانان یفتح نص
غمبر یه به پکام  رده، آمدهکرا از غنائم گرفته و تصرف  یزینک ی؟ علیا آمده

ار کن یه اکغمبر بده ین خبر را به پیده برو و حتمًا ایخبر دھم. گفتند: بر
جناب  هک یا هین قضیفتد. اما سند ایغمبر بیاز چشم پ یه علکشود  یباعث م

و  ۱۶۳، ص ۶، جیمعجم أوسط طبران[قزوینی به آن استناد جسته است: 
،  ۳، جیشابوریم نکحا کو مستدر ۱۲۸، ص۱۸، جیر طبرانیبکمعجم 

سپس اشاره  هذا حديث صحيح عيل رشط مسلم.د: یگو یه مک ]۱۱۰ص
 یآقا( گونه فرمود.... نیغمبر ایردند و پکت یاکش یاز علھا  نیا کند که می
ح یث صحیھذا حد :دیگو یم ۱۱۰، ص ۳، جکدر مستدر یشابوریم نکحا
ح اھل سنت از جمله احمد بن حنبل در یات صحیشرط مسلم. در روا یعل

و سر  یبعد از من ول ی، علیّل مؤمن بعدک یه: و ھو ولکمسند خود دارد 
ن است.) در پاسخ به جناب قزوینی باید اسناد منابع مورد یپرست تمام مسلم

ھای زیادی  نظر را بررسی کنیم. در حدیث عمران بن حصین و بریده نمونه
از اضافات شیعه خواھیم یافت و اما در ابتدا، حدیث عمران بن حصین: امام 
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)، ۱۱۱-۳/۱۱۰( )،حاکم۳۲۶-۴/۳۲۵( )، ترمذی۴۳۸-۴/۴۳۷( احمد
) آن را از طریق ۱۲/۷۹( ) و ابن ابی شیبه۴۵ص ( )خصائص علی( نسائی

جعفر بن سلیمان ضبعی از یزید الرشک از مطرف بن عبدالله از عمران بن 
اند و حاکم گفته است: بر شرط مسلم صحیح است، ولی  حصین روایت نموده

آن نگفته است و اصل این جریان   دربارهذھبی آن را نپذیرفته و چیزی 
یده است، ولیکن عبارت حدیث عمران بن حصین صحیح و به ثبوت رس

علی ( گوید: گردد و اینکه می دارای نکاتی است که مانع استدالل به آن می
ولی ھر مؤمنی است) صحیح و به ثبوت رسیده است، ولی نکات آن عبارت 

بعدی) به ثبوت ( است از این که او ولی ھر مؤمنی بعد از من است و لفظ
ده و قابل احتجاج نیست و تنھا جعفر آن را روایت نرسیده است و صحیح نبو

گونه موارد قابل  نموده و او اگر چه صادق است اما شیعی است و در این
وی   دربارهالتھذیب) به نقل از امام احمد ( احتجاج نیست و حافظ در

کرد و  او به تشّیع تمایل داشته و احادیثی در فضیلت علی بیان می( گوید: می
گیری  نمایند، لذا ترمذی علیرغم آسان علی غلو و افراط می  بارهدراھل بصره 

ن حدیث را در شمار یداند و ذھبی در المیزان ا در حدیث، آن را غریب می
احادیث منکر به شمار آورده است و در حدیث بریده تبیین خواھیم نمود که 

روایت) جز اجلح کندی راوی حدیث بریده فردی از ( کس در زیارت ھیچ
یث جعفر متابعت ننموده است و او نیز مانند جعفر شیعی است و به طور حد

بعدی) جز از طریق دو فرد شیعی روایت نشده ( دانیم این روایت یقین می
جماعت) به یمن فرستاد، بر ( دو بعثهص است. و اما حدیث بریده: پیامبر

: اگر ھر یکی علی ابن ابی طالب و بر دیگری خالد بن ولید امیر نمود و فرمود
سپاه) ( دو جماعت با ھم بودید و با ھم اجتماع نمودند. پس علی بر مردم

امیر) ( امیر باشد، و چون از ھم جدا گردید پس ھر کدام از شما بر سپاه خود
گوید: با قوم بنی زید از یمن برخورد نمودیم و به جنگ  باشد. و می
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جویان را کشتیم و  پرداختیم، و مسلمانان بر مشرکین غلبه نمودند و جنگ
کودکان و زنان را اسیر نمودیم، و علی از میان زنان اسیر شده، یکی را برای 

ای برای رسول خدا  گوید: خالد ھمراه من نامه خود انتخاب نمود، بریده می
گاه سازد و چون نزد پیامبر بیامدم نامه را ص فرستاد و تا او را از جریان آ

وی   شد، دیدم عالمت ناراحتی در چھرهبه وی دادم، نامه بر وی خوانده 
ھویدا گردید و گفتم ای رسول خدا این محل پناه است، مرا ھمراه مردی 
ارسال نمودی و مرا دستور دادی تا از امر او پیروی نمایم و به رسالت 

علی چیزی نگوئید و او   دربارهفرمود: ص ام عمل نمودم، رسول خدا محوله
) آن را ۵/۳۶۵( د از من ولی شماست. امام احمداز من و من از اویم و او بع

با ھمین عبارت از طریق اجلح کندی از عبدالله ابن بریده از پدرش بریده 
ضعف) آن اجلح است و او مانند جعفر شیعی است. و ( روایت نموده است و

گونه موارد در روایات منفرد قابل استدالل نیست. و ھدف از انفراد از  در این
ھا یا  شان پذیرفتنی است، اما متروک الحدیث است که روایات میان کسانی

گونه  در حدیثی از ابن عباس) در این( ھا یا ضعفاء از قبیل ابو بلج ناشناخته
اعتبار   گیرند، زیرا این افراد خود از درجه زیادت ھرگز مورد متابعت قرار نمی

حافظ در الحدیث) است و ( باشند. و با این وجود اجلح ضعیف ساقط می
گوید: اجلح حدیث منکر  شرح حال اجلح در التھذیب به نقل از امام احمد می

  روایت نموده است. باید گفت که نکته در این حدیث ھمان زیادت کلمه

) این زیادت را ۷/۳۴۳( )البداية والنهاية( بعدی در حدیث است و ابن کثیر
ی است و در روایت این کلمه منکر است و اجلح شیع( گوید: رد نموده و می
گونه موارد قابل استدالل نیست و کسی از او متابعت نموده  انفرادی در این

گویا به روایت ابو بلج برای حدیث سابقی از ( است.تر  که از او ضعیف الحدیث
) ۳۲۶-۴/۳۲۵( شرح الترمذی)( نماید. و مبارکفوری در ابن عباس اشاره می
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بب انکار نموده است، ذکر این قصه از این لفظ را رد و آن را برای ھمان س
اجلح و جعفر) بیانگر این مدعاست که ( طریق کسانی غیر از دو نفر شیعی

در عبارت و لفظ روایت کلمه بعدی نیست.) و طرق دیگر عبارتند از، اول: 
 ربیع از اعمش از سعد بن عبیده از ابن بریده از پدرش نزد امام احمد

دوم: از َروح از علی بن سرید از عبدالله بن ) روایت گردیده است. ۵/۳۵۸(
ھای دیگر آن  ) و سایر طریق۳۵۱-۵/۳۵۰( بریده از پدرش، نزد امام احمد

بعدی وجود   ھا کلمه ھا ذکر شده، در ھیچ کدام از آن که این روایت در آن
المنھاج) به ( ندارد و این کلمه منکر و مردود است، بلکه ابن تیمیه در

مختصر المنھاج ( نگاه کنید به: –کم نموده است موضوع بودن آن ح
) باید گفت که در حدیث نکات دیگری نیز وجود دارد که عبارت ۳۱۱ص

ن افرتقتما فلك واحد �م فعّ� ىلع انلاس وذا اتلقيإ«گوید:  است از اینکه می
) ۲۰۷-۵/۲۰۶( صحیح البخاری)( و این عبارت با آنچه در »كما ىلع جندهنم

گوید:  باشد، که بزاز می ه ثبت رسیده در مخالفت میاز حدیث بزاز ب
گوید: سپس علی را  مرا ھمراه خالد بن ولید به یمن فرستاد، میص پیامبر

به جای وی بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد بروید ھر آنکه خواست 
ھمراھت بیاید پس ھمراھت آمده و ھر آنکه خواست بپذیرد و این صریح 

ل و به جای خالد رفته است و بر او امیر نبوده بَد ÷ است در اینکه علی
تر است و آنچه از  است و روایت بخاری به طور یقین از روایت اجلح صحیح

تاریخ ( ) ذھبی۱۳۲-۳/۳۱( تاریخ)( روایت بخاری نقل شد، جریر طبری
) نیز آن را پذیرفته و ترجیح ۶۹۱-۶۹۰ص ( المغازی)( سالم) قسمتاإل

که قبًال در این زمینه مورد اشاره  روایت اجلح کندی با سایر روایتی اند و داده
قرار دادیم در تعارض است و مشخص است که در کتب تاریخی و روایی ھر 

شود و باید اخبار صحیح و متواتر و معتبر را مورد استناد قرار  چیزی پیدا می
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ود باشیم. در داد نه اینکه فقط به دنبال توجیه و به کرسی نشاندن عقاید خ
مجلسی گرفته تا کتب اصلی ایشان ھمچون  بحاراألنوارکتب شیعه نیز از 

کافی و من الیحضره الفقیه، عبارات و احادیث جعلی و حتی ضد شیعی 
کنند، ولی در اینجا  ھا را قبول نمی فراوانی وجود دارند که مراجع شیعه آن

ھا  قزوینی ساعتکنند. جناب  آیند و بصورت گزینشی عمل می خودشان می
به قول خودشان بیش از دویست ساعت) تا از بین ( کند وقت صرف می

روایات ارسال شدن علی به یمن آنچه را که باب میلش است پیدا کند!! آری، 
اصوال مدعیان تشیع با احادیث و سنت قطعی و متواتر کاری ندارند و ھمیشه 

تواتر ھر نماز در وقت به دنبال موارد استثنایی ھستند. در سنت قطعی و م
گردد دنبال  شده است، ولی شیعه می خود و بطور جداگانه خوانده می

شود سنت  اند و این می حدیثی که در فالن جا نمازھا به ھم چسبانده شده
ھمه روزه برای شیعه!! در سنت متواتر و قطعی، کسی برای مرگ کسی دیگر 

کشد  روایت را بیرون می گردد و یک شده است، ولی شیعه می پوش نمی سیاه
ساله و ھر  شود سنت ھر پوش شده است و این می که فالنی در یک جا سیاه

روزه برای شیعیان جھت عزاداری!! یا در یک جا شخصی از روی احساسی 
ساله برای  شود سنت ھر گرفته و این میاش  بشری برای مرگ عزیزی گریه

و روی خود بکوبند!!! آری،  شیعیان تا بخاطر حسین گریه کنند و حتی بر سر
شیعه تنھا دنبال استثناء است نه موارد قطعی و متواتر. کتب حدیث معتبر 
اھل سنت صحیح بخاری و مسلم ھستند و در میان تواریخ نیز سیره ابن 

ھا اشاره  ھشام است و در کتب دیگری نیز ذکر واقعه غدیر آمده که به آن
که مبادا عقایدشان را زیر  اتیل روایروند به دنبا شد. ولی مدعیان تشیع می

که از  ر امامت و اصول دینی به این مھمیسوال ببرد. کسی نیست بگوید اگ
نبوت ھم باالتر است صحت داشت، پس چرا برای اثبات آن اینقدر زحمت 
کشیدن الزم است؟ چرا اینقدر باید در میان متون و البه الی کتب، پیچ و 
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دھد که ادعای شما  ات برسانید؟ ھمین نشان میتاب بخورید تا آن را به اثب
بگویید که این بخاطر شبھه افکنی چه  چنانو ( کذب و پوشالی است.

توانند در  دشمنان و وھابیون علیه ماست، باید گفت چرا این دشمنان نمی
سایر اصول دینی ھمچون توحید و معاد و نبوت شبھه افکنی کنند؟ چون 

اند تا کسی نتواند  ر صریح و متواتر ابالغ شدهاصول مھم در قرآن و سنت بطو
گونه نیست، پس اصل نیست و تنھا  بھانه بتراشد ولی اصل مورد نظر شما این

 .ادعاست)

 ینورید یبهابن قت ، منسوب بهمامة والسیاسةاإلکتاب  پاسخ به شبهه:
 اإلمامة والسياسةجناب قزوینی در مناظرات خود، دائم به مطالب کتاب 

که طبق شواھد و دالیل بسیاری  در صورتیکند  ابن قتیبه دینوری استناد می
، ولی باز ایشان به روی مشخص شده که این کتاب متعلق به ابن قتیبه نیست

کنند،  باره به مطالب این کتاب استناد می آورند و دو مبارک خویش نمی
که  کسانیکند: اول:  دالیلی که تعلق این کتاب به ابن قتیبه را رد می

اند آن را در میان آثار او ذکر نکردند، اما  زندگینامه ابن قتیبه را ذکر کرده
قاضی ابوعبدالله توزی معروف به ابن شباط در فصل دوم از باب چھل و 

گر این  ) از آن نقل نموده است، دوم: کتاب بیانءالسام ةصل( سوم در کتاب
ابن قتیبه از بغداد جز به آن در دمشق بوده است و حال   است که نگارنده

کند و  نور بیرون نرفته است، سوم: کتاب مذکور از ابولیلی روایت میید
) شصت و پنج سال قبل از ابن قتیبه در کوفه قاضی ۵۱۴۸( ابولیلی سال

فتح اندلس را از زنی نقل کرده  اإلمامة والسياسةبوده است، چھارم: مؤلف 
سال قبل از تولد ابن قتیبه  ۱۲۰که خود او را دیده است و حال فتح اندلس 

ن نصیر را ذکر ب بوده است، پنجم: نگارنده کتاب فتح مراکش توسط موسی
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بن تاشفین پادشاه مرابطین در  که این شھر توسط یوسف نماید، در حالی می
وفات نموده است.   ھ ۲۷۶ن قتیبه در سال بنا شده است و اب  ھ ۴۵۵سال 

، در  بهیقت  بن  مسلم  عبدلله بن  حال   شرح ِسندگانیاز نو  یک چیھششم: 

از   هکاند  ردهکر نکرا ذ اإلمامة والسياسة تابک  نام  یو  فیتصان  فھرست
 انیات االعیوف(  انیعاأل  اتیوفرد: ک  اشاره  لیذ  یھا تابک  به  توان یم  آنجمله

  شمس  فیروت) تألی، دار صادر ب۳۲۸، شماره شرح حال: ۴۳-۴۲، ص: ۳، ج

 و  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية ھـ.ق) ۶۸۱  یمتوف(  انکخل  احمد بن  نیالد

ق: یتحق، املكتبة العرصية، ١٤٤٤، شماره شرح حال ٦٤-٦٣، ص: ٢ج(  النحاة
  یمتوف(  یوطیس  دالرحمن، عب نیالد جالل  فیم) تألیمحمد ابو الفضل ابراھ

-۶۰۷، ص: ۱۷ات، ج یبالوف ی، الوافیصفد(  اتیبالوف  یالواف ھـ.ق) ۹۱۱
ھـ ۱۴۱۱سبادن، ینر بفی، دار النشر فراوز شتا۵۱۶، شماره شرح حال: ۶۰۹

  خیھـ.ق) تار ۷۶۴  یمتوف(  یصفد  کبیأ  بن  نیالد  صالح  فیم) تأل۱۹۹۱
، شماره شرح حال: ۱۷۰، ص: ۱۰ج خ بغداد، یب، تاری، خطیبغداد( بغداد

  یمتوف  یبغداد  یعل  ر، احمد بنکابوب  فیتأل) املكتبة السلفية ،۵۳۰۹
خبار األ  ونیع  تابکو پژوھشگر   ، محقق لیطو  یعل  وسفیتر کھـ.ق) د۴۶۳(

 ةوالسیاس ةماماإل  تابک  د: علما در انتسابیگو یور مکمذ  تابک  در مقدمه
  سندگانیو نو  از مؤرخان  یک چیھ  هک  است  آن  شان لید دارند و دلیترد

ر کرا ذ  والسیاسة  مامةاإل  تابک  بهیقت  ابن  فیتصان  مشھور در فھرست

، دار الكتب العلمية ،۳۳خبار، مقدمه ص: ون األیبه، عیابن قت( اند ردهکن

 لسياسةوا  مامةاإل  هک  ـ معتقد است DOZY  یم) ھفتم: دوز۱۹۸۵ھـ ۱۴۰۶

و   یالیخ  اتیو روا  یخیتار  اشتباھات  یرا حاوی، ز حیصح  و نه  است  یمیقد  نه
  بهیقت  ابن  به  یفیضع  فیتصن  نیچن  رو انتساب  نی. از ا است  معقول ریغ
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  ز با او موافقین  ید و دوزیگو یر مکھاما  معروف  . خاورشناس ستین  نکمم
دارند و   یحماس  جنبه  هک  آن  امثال  یخیتار  یھا تابکو   تابک  نیا  هک  است
  فیتأل  مسلمانان  در روح  حماسه  ختنیانگ  یبرا  یبیصل  یھا جنگ  امیدر ا
ر.ک عنان، محمد ( سازند.  اجدادشان  یھا یقھرمان  را متوجه  اند تا آنان شده

د ی، ترجمه: عبد الحم۲۱، ص: ۱در اندلس، ج  یخ دولت اسالمیعبد الله، تار
  ھان) ھشتم: مستشرقی، چاپ موسسه ک۱۳۶۶چاپ اول، زمستان  ،یتیآ

  ابن  را به اإلمامة والسياسةتابکد: یگو یم Brakeman  لمانکبرو  معروف
  تابکد: یگو یم DEGEIE  یگو  ید  هک  یاند. در حال داده  نسبت  بهیقت

  شده  فیتصن  بهیقت  ابن  و در زمان  ا در مغربیاسه در مصر یو الس  االمامه
خ یتار( . است  مأخوذ شده  بیحب ابن  خیاز تار  تابک  از آن  یو قسمت  است

:  است  ز آمدهین  میةسالاإل  المعارف  ) و در دائرة۲۲۰، ص۲، ج:یدب العرباأل
 DE GEIE  یگو  ید  هک یاند در حال داده  نسبت  بهیقت  ابن  را به  تابک  نیا

  بهیقت  و معاصر ابن  یا مغربی  یمصر  یمرد  آن  مصنف  هکدھد  یم  حیترج

 سالميةدائرة املعارف اإل م،ید، ابراھیخورش ی، احمد، زکیالشنتاو( . است  بوده

  المعارف ةدائر  سندگانینو  هکآن  از ھمهتر   و جالب )وتريب داراملعرفة) ۱/۲۶۲(
  شورمانک  د بنامیو اسات  نفر از محققان ۲۲۷  وششک  به  هک  یاسالم  بزرگ

دارند:  یم  مرقوم  نیچن  بهیقت  ابن  فیتصان  در فھرست  است  شده یگردآور
:  مردود است  یقو  احتمال  ا بهیقطعًا   بهیقت  ابن  به  شان انتساب  هک  ییھا تابک

  نییالقرو  در جامعه  از آن  یا نسخه  هک،  عربةامل  لقابباأل  بةاملغر  لفاظاأل ـ۱

  بارھا به  هک  اإلمامة والسياسةـ ۲) ۱۶۲  ، ھمان نتکوک( ، استموجود   فاس
  طه  وششک  به  م ۱۹۸۵ز در یو ن  در قاھره  م ۱۹۵۷در   ، از جمله دهیرس  چاپ

، چاپ اول تھران ۴۵۹، ص: ۴، ج یبزرگ اسالم دائرة املعارف( . ینیمحمد ز
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  نام  را بخاطر نقل  متعدد پژوھشگران  نظرات  توان ی) لذا نمیشمس ۱۳۶۹

  وسفی  هک  عربةامل و  بيةالعر  املطبوعات  معجمدر  اإلمامة والسياسة  تابک
ورش به خانه یکوثر و  ی دردانه ی سندگان مقالهیمحققان و نو(  سکیرس انیال

در  اند) س نقل کردهیاس سرکیس را اشتباھا الیان سرکیوسف الینام  یوح
  تابک  ی دربارهو   برده  را نام  یو عجم  یعرب   شده  چاپ  یھا تابک  فھرست  آن

معجم  ان،یوسف الیس، یر.ک. سرک(  ردهکن  یاظھار نظر  گونه چیمزبور ھ

مردود ) ثقافة الدينيةالمكتبة  ۲۱۱-۲۱۲، ص: ۱ج، املعربةو املطوعات العربية
. و در  میا شده  و تعصب  احساساتز گرفتار یما ن  صورت  در آن  هک  دانست

محمد   هک  است  آن  اإلمامة والسياسة تابک  فیدر تأل  یواقع  ی زهیانگ  قتیحق
  یعلو  یھاشم  عهید شیر عقاید: تأثیگو یم  ی، دانشمند معاصر مصر دروزه  عزه

  خورد. و به یم  چشم  ارا بهکآش  اإلمامة والسياسة  اتیشتر روایدر ب  یو عباس
  یاز خلفا  پس  هک  است  یتضاد و رقابت  جهینت  اتیروا ن یا  یقو  احتمال

با  بیوعل  فاطمه  و گرنه  است  د آمدهیپد  انیو ھاشم  انیامو  انیم  نیراشد
پا   به  مسلمانان  مصالح  بر خالف  هکاند  بوده  و خردمند از آنتر   تر، منّزه  مانیا

  خانه  سوزاندن  به  هک  است  وخوددارتر از آنتر   زند و عمر بزرگیخ

ص: ، سالماإل تاريخ العرب يف حممد عزة،دروزه، ( ازد.ی  دست لفاطمه

جالب است که شما مراجع رافضی برخی از ) املكتبة املرصية وتري، ب21
که با سالیق شما منطبق  ب را قبول ندارید و فقط آنجاھاییمطالب این کتا

مطالبی مانند افسانه مسخره عشق یزید به ارنب و اینکه  است را قبول دارید،
گیرد و....  گیرد و یزید کینه امام را به دل می امام حسین زودتر او را می

ھای عجیب و غریب  معلوم است نویسنده مجھول این کتاب به افسانه سرایی
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و محیرالعقول عالقه داشته که جریان حمله به خانه حضرت فاطمه را ھم 
 ھای غالیان در آن آورده است.... اثیر اندیشهتحت ت

 !انصار در سقیفهسخنان  استدالل به پاسخ به شبهه:
سوال زیر در جلد اول کتاب سرخاب و سفیدآب مطرح شده است، 

 صورت: بدین
در مورد ماجرای ÷ نھج البالغه آمده که حضرت علی ۶۷در خطبه 

ھا پاسخ  گفتند؟ و آنپرسد که انصار در سقیفه چه  یسقیفه از یارانش م
دھند که انصار گفتند: زمامداری از ما و رھبری از شما مھاجرین انتخاب  یم

ھا به این سخن رسول خدا  فرمود: چرا با آن÷ گردد پس حضرت علی
ھا  انصار سفارش فرمود: با نیکان آن دربارهاستدالل نکردید که آن حضرت 

ن ھنگام یارانش از یرید و در اھا درگذ به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آن
ھا را از زمامداری و خالفت  چگونه این سخن آن :پرسیدند÷ یحضرت عل

د: اگر زمامداری و حکومت یگو یدر پاسخ م÷ ه حضرت علیککرد  دور می
 ھا معنایی نداشت. در آنان بود سفارش کردن در مورد آن

خالفت  گوئیم: اگر می÷ حال ما در اینجا طبق گفته خود حضرت علی
ص بوده است پس چرا اینقدر پیامبرص فقط منحصر به اھل بیت پیامبر
شیعه نیز دائم به این سفارشات ( کرده است در مورد اھل بیت سفارش می

ھا  بود سفارش مکرر در مورد آن اشاره دارد) اگر خالفت در بین اھل بیت می
جاھایی که معنایی نداشت، و به طور مثال ممکن بود مردم در غدیر خم یا 

شده است به  شیعه معتقد است علی به عنوان خلیفه بالفصل معرفی می
بایست سفارش ما را به علی بکنی نه سفارش او را  بگویند: تو میص پیامبر

د مراقب ما یه او پس از تو خلیفه و حاکم بر ما خواھد شد و باکبه ما، چون
دستوری از گیریم که  نتیجه می÷ باشد. پس طبق این سخن حضرت علی



 پاسخ به شبهات قزوینی   ١٣٦

بر خالفت در اھل بیت نبوده است، و شما  یمبنص سوی خداوند یا پیامبر
عه یز شین مورد نیرا قبول نکنید. در ا÷ توانید سخن حضرت علی نیز نمی

 ندارد. یجواب
 ۱۱/۵/۱۳۸۹ای والیت در تاریخ و اما جناب قزوینی در شبکه ماھواره

به تلفن بینندگان و ای داشتند که  برنامه ۲۰ھجری شمسی حدود ساعت 
دادند، شخصی در این برنامه تلفن کرد و سوال  شبھات مطرح شده پاسخ می

ھای مسخره  فوق را از ایشان پرسید و جناب قزوینی ھمان ھذیان و پاسخ
ھا به  صورت که در مورد انصار گفته شده با نیکان آن ھمیشگی را دادند بدین

ذرید و چنین چیزی که در مورد اھل ھا درگ نیکی رفتار کنید و از بدکاران آن
 بیت گفته نشده!!!

سوال ما واضح بوده و صحبت از سفارش در مورد انصار است، خود 
فرموده: اگر زمامداری و حکومت در آنان بود سفارش ÷ حضرت علی

÷ ھا معنایی نداشت. خواننده دقت کند که حضرت علی کردن در مورد آن
ح به سفارش در مورد ایشان اشاره دارد زمامداری را گفته و سپس بطور صری

ھا به نیکی رفتار کنید  جمله با نیکان آن÷ یعنی در واقع خود حضرت علی
ھا درگذرید را به سفارش کردن معنا نموده است و آن را  و از بدکاران آن

طبق ھمین بنابراین  اند و سوال ما نیز ھمین است که نوعی سفارش دانسته
زمامداری در اھل بیت بود سفارشات دائم پس اگر ÷ سخن حضرت علی

در مورد ایشان معنا نداشت، پس سوال تنھا در مورد سفارشات ص پیامبر
در مورد ص در مورد ایشان است، آیا شما این جمله پیامبرص پیامبر

در این خطبه آن را ÷ دانید یا خیر؟ خود حضرت علی انصار را سفارش می
گوید: نخیر در مورد اھل بیت  ی میسفارش دانسته است، حال جناب قزوین

ای نیامده!! و در واقع کاری با بحث سفارش و سوال ما  که چنین جمله
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نداشته و اصال رفته سر موضوعی دیگر و البته دلیل آن کامال روشن است، 
 چون سوال ما جوابی نداشته است.

 مرتنازع با اولی األ پاسخ به شبهه:
ھجری  ۱۱/۵/۱۳۸۹والیت در تاریخای  جناب قزوینی در شبکه ماھواره

ای داشتند که به تلفن بینندگان و شبھات  برنامه ۲۰شمسی حدود ساعت 
سوره  ۵۹دادند و شخصی تلفن کرده و در مورد آیه مطرح شده پاسخ می

نساء سوال کردند که پس چگونه است که در انتھای آیه به تنازع با اولی 

ءٖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ﴿ االمر اشاره شده شود با امام معصوم  و مگر می ﴾ِ� َ�ۡ
سر و ته ارائه دادند  بی مخالفت کرد؟ جناب قزوینی نیز در پاسخ، مطالبی

مر و معصوم بر سر ھمان موضوع چه بسا این تنازع با اولی األ ھمچون اینکه

َها ﴿ آمده: ۵۹در سوره نساء آیه  گویم: در پاسخ میباشد!!!  خالفت او می ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

 ِ ْ  ينَ ٱ�َّ ِطيُعوا
َ
ْ أ َ َءاَمُنٓوا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
مِنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�تُۡم  ٱۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡ�َ �ِ ِ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب �  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ َ�ٰلَِك  ٱ�ِخرِ
ۡحسَ 

َ
وِ�ً�  نُ َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
ای اھل ایمان اطاعت کنید از فرمان «، ]۵۹[النساء:  ﴾٥٩تَأ

تان، و چون در چیزی  خدا و اطاعت کنید از فرمان رسول خدا و فرمانداران
سنت) باز گردید ( قرآن) و رسول( کارتان به گفتگو و نزاع کشد به حکم خدا

رجوع به حکم خدا و رسول) ( اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این کار

. مراجع رافضی، اولی االمر را »خواھد بودتر  شما بھتر و خوش عاقبتبرای 
دانند، سوال اینجاست که  در حقیقت ھمان امام معصوم و من عندالله می

کلمه منکم در آیه چیست؟ چون منکم یعنی از خودتان، یعنی اولی االمر و 
ده حاکمی از خودتان و این با عقیده شیعیان در تضاد است و طبق این عقی

آمد نه منکم، چون ھمه که امام و معصوم  باید مثال من اھل بیت نبی می
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نیستند و اصال خودتان یعنی ما و بقیه مردم عادی و مشخص است که مردم 
عادی با امامان خارق العاده شیعه تفاوتی از زمین تا آسمان دارند، خلقت ما 

تیم در از خاک است ولی خلقت امامان از نور است!! ما معصوم نیس
ای سھو و خطا ھستند!! ما کرامات یا  که امامان معصوم از ذره صورتی
ای بیرون  ای نداریم ولی از ھر انگشت امامان اعمال خارق العاده معجزه

شود، در سوره  آید!! در ضمن معنای منکم با توجه به آیات دیگر روشن می می

ِينَ وَ ﴿ آمده: ۷۵انفال آیه ْ َمَعُ�ۡم  ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ مِۢن َ�ۡعُد َوَهاَجُروا َءاَمُنوا
ْوَ�ٰٓ�َِك مِنُ�مۚۡ 

ُ
مان آورده و ھجرت یه بعدا اک یسانکو «، ]۷۵[األنفال:  ﴾فَأ

پس نگفته فقط ( ندینان از زمره شمایاند ا ردهکنموده و ھمراه شما جھاد 
 ۵۹ تھای آیهشوند)، در ان اھل بیت یا فقط علی و فرزندانش جزء منکم می

سوره نساء آمده که چون در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشید به حکم 
خدا و رسول بازگردید، سوال اینجاست که مگر کسی حق دارد با امامی که 
معصوم از خطا است نزاع کند؟ مگر سخن امامان معصوم ھمچون وحی 

آمد  نین میتوان با ایشان نزاع داشت؟ در آیه باید چ نیست؟ پس چگونه می
که ھرچه امام معصوم گفت فوری اطاعت کنید، ھمانطور که در مورد 

گونه آمده است و امر به اطاعت او شده است و آیا در جایی  ھمینص پیامبر
به مخالفت و نزاع با پیغمبر اسالم اشاره شده و این امر را عادی شمرده یا 

ه بخاطر تنازع با برعکس از آن نھی نیز شده است؟ اصال شان نزول این آی
فرمانده است، اطاعت از خدا و رسول که از اول تا آخر قرآن ذکر شده و 

داند، پس موضوع اصلی ھمان تنازع با حاکم است و  را می ھرکس این
امام ھمچون رسول بود که تنازع با او ممکن نبود و چرا برای الله و چه  چنان

طیعوا آمده است، ولی برای اولی االمر نیامده است؟ اگر اولی االمر از أرسول 

ْوِ� ﴿طیعوا ندارد؟ در آیه آمده أجانب خداست پس چرا 
ُ
ۡمرِ َوأ

َ
، ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�
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یعنی حاکمی از خودتان، چرا بجای منکم، منا نیامده؟ یا چرا من اھل بیت 
مر اشاره شده و راه رفع نبی نیامده است؟ در آیه به تنازع با این اولی اال

یعنی ارجاع دادن اختالف به کتاب و سنت) ( اختالف نیز بیان شده است
شود با شخص معصوم نزاع داشت؟ و مگر اطاعت  سوال اینجاست که مگر می

گوید: چه بسا این نزاع و اختالف بر سر  او واجب نیست؟ جناب قزوینی می
حضرت علی که به زعم  گوییم خالفت ھمان موضوع خالفت باشد!! ما می

شود تا کسی بخواھد با او اختالف  گردد و او اولی االمر نمی شما غصب می
قبول چه  چنانسال نیز مورد قبول شما نیست و  ۲۵کند و خالفت او پس از 

خالفت بالفصل را  داشتید که دیگر مشکلی وجود نداشت، شما تنھا
لی و حسن که آن نیز بطور به جز ع( یک از امامان شیعه نیز خواھید. ھیچ می

اند تا بخواھیم ایشان را مصداق این آیه بدانیم  بالفصل نبوده) خالفت نداشته
اند تا کسی بخواھد با ایشان پیرامون  و ائمه شیعه اولی االمر نبوده

اند که  شان مخالفت کند. در ضمن جناب قزوینی فراموش کرده خالفت
و حتی فھم قرآن را مستلزم  دانند ایشان حضرت علی را قرآن ناطق می

دانند، خوب بازگشت به قرآن دیگر یعنی چه؟ مثل این  وجود اھل بیت می
باره به ھمان  است که با خود قرآن اختالف کنیم و برای رفع این اختالف دو

قرآن بازگردیم!!! آیا این عقاید شما مضحک نیستند؟!! تازه وقتی افراد 
و سنت ارجاع دھند، چیزی پیرامون  بخواھند اختالف موجود را به کتاب

کنند و پس از آن باید چه کنند؟  خالفت الھی علی در کتاب و سنت پیدا نمی
البد به انجیل؟!!) در این آیه خداوند ( و اختالف را به کجا ارجاع دھند؟

فرماید در صورت اختالف و منازعه با اولی االمر موضوع مورد اختالف را  می
دھید. سوال ما این است که اگر ائمه ھمان اولی  به کتاب و سنت ارجاع

االمر ھستند و اگر معصومند و اگر عالم به غیب ھستند و اگر در خصوص 
آمد که  گونه می ادامه آیه باید اینبنابراین  فھم قرآن محال است اشتباه کنند،
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در صورت منازعه و اختالف موضوع را به اولی االمر ارجاع دھید یا اینکه با 
گونه که با خدا و رسول نباید  ھمان( ی االمر نباید منازعه و مخالفت کنیداول

آمد که فرمان و نظر اولی االمر در حقیقت  گونه می مخالفت کنید) و یا این
ھمان فرمان و نظر خداست. آری اگر عقیده شما درست است چرا خداوند 

توان  المر مینعوذبالله موضوع را اینقدر پیچانده است؟!! و اگر با اولی ا
شود؟!  مخالفت کرد، پس اطاعت کو؟! پس تکلیف اطاعت کردن چه می

که در ابتدای آیه در مورد خدا و رسول ذکر شده و شما آن را برای  اطاعتی
دانید و این اطاعت را در راستای ھمان  اولی االمر نیز الزامی و واجب می

 .١دانید که در آیه ذکر شده است اطاعت خدا و رسول می

 خوئی جناب معجم رجال الحدیث تالیفبا استفاده از  پاسخ به شبهه
کشند،  جناب قزوینی دائما مطالبی را از داخل کتب اھل سنت بیرون می

جناب قزوینی  کنیم که حال ما نیز در اینجا به یکی از کتب شیعه استناد می
کنند و آن را یکی از بھترین کتب  در مورد آن بسیار تعریف و تمجید می

                                           
که طبرانی به سند صحیح از حضرت علی نقل کرده است که او از حضرت  چنان -١

(به  ای برایم روی داد و حکم آن در قرآن و سّنت رسول پرسیده است: اگر حادثه
د: (برای ارائه فرموص فرمایید چطور عمل کنم؟ حضرت صراحت) نیامده باشد، می

حکمی واحد) از میان دانشمندان مؤمن و متقی شورایی تشکیل دھید، مبادا تنھا به 
) و ھمچنین ابن ١٩٦ص  ٥رأی خودت آن را فیصله دھی(به نقل از تفسیر المنار ج

ای روبرو  گوید: ھرگاه خلفای راشدین با مسأله می ٨٤ ص ١القیم در اعالم الموقعین ج
کردند و  آن نصی در قرآن و حدیث نبود، اصحاب را جمع میشدند که درباره  می

دادند، وقتی به رأی واحدی  ھا به مشورت قرار می سپس آن مسأله را میان آن

ص  ٧ابن کثیر ج  البداية والنهايةکردند(به تاریخ  رسیدند آن را اعالم و اجرا می می
 نگاه کنید)نیز  ١٠٠شراف اثر احمد بن یحیی بالذری ص نساب األأو  ٣٩٤
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دانند یعنی کتاب معجم رجال الحدیث تالیف جناب خوئی، که  عه مییش
آقای قزوینی آن را بسیار عالی و خوب دانسته و قبول دارند. مطلب مورد 

ت. در قرآن که نظر پیرامون عدم تواتر احادیث و روایات مدعیان تشیع اس
خبری از عقاید شما نیست و ھمیشه باید به زور حدیث و روایت بیایید و 
آیات قرآنی را به نفع خویش تفسیر کنید و مشخص است که مراجع رافضی 
بر روایات تاکید بسیار دارند و از اثبات خالفت علی گرفته تا امام زمان و نص 

کنند.  احادیث و روایات اشاره میآیند و دائم به  امام و غیره... می ۱۲برای 
بایست در حد تواتر باشند تا  گوییم آیا الاقل این احادیث نمی حال ما می

حجت بر ھمگان تمام شود و آیا احادیث کتب اصلی و اربعه شیعه دارای 
کنیم. خوئی  تواتر است؟ برای پاسخ به این سوال به کتب خودتان استناد می

براستی ( گوید: )می۱۸-۱/۱۷( چاپ دوم)( در کتاب معجم رجال الحدیث
اصحاب و یاران ائمه علیھم السالم با اینکه غایت جھد و اھتمام خویش را در 

 هامر حدیث و حفظ نمودن آن از نابودی و کھنگی بر َحَسب دستورات أئم
نمودند و  ھا در دوران تقّیه زندگی می علیھم السالم مبذول داشتند، اّما آن

زمان بصورت علنی غیر ممکن بود، پس چطور این  نشر احادیث در آن
 اند؟) و باز در ھمان کتاب احادیث به حّد تواتر یا چیزی قریب به آن رسیده

کلینی، ابن ( اما احادیثی که به دست آن سه محّمد( گوید: ) می۱/۱۹-۲۰(
رسد  بابویه و طوسی) رسیده است اغلب آحاد ھستند نه متواتر). تا بدانجا می

ھای دسترسی  و اّما راه( کند که: ) روایت می۱/۲۰( را از صّدوق که سخنی
دانیم که کدامین این  آنان به ارباب کتب برای ما نامعلوم است، و نمی

شان غیر صحیح است، با این وجود چطور ممکن  احادیث صحیح و کدامین
است اّدعا نماییم که تمام این روایات از سوی معصومین علیھم الّسالم صادر 

ای را در مورد قطعّیت صدور روایات مذکور  شده است). سپس خویی ردّیه
 ):۱/۲۰( گوید، ھای چھارگانه نگاشته است و در آن رابطه می در کتاب
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کالم: بحقیقت اّدعای قاطعیت بودن صدور جمیع روایات کتب  ۀخالص(
اربعه از سوی معصومین علیھم السالم واضح البطالن است) و بعدًا بطور 

-۱/۸۰( ل تمام روایات منقوله در کتب چھارگانه را بررسی کرده و درمفصّ 
اگر پذیرفته شود که محّمد بن یعقوب کلینی بر صّحت جمیع ( گوید: ) می۹۰

الکافی) گواھی داده است، گواھی وی غیر مسموع است، ( روایات کتاب خود
ش را چون اگر وی با این شیوه خواسته باشد که روایات منقول در کتاب خوی

 یکی از شرایط حجّیت قرار دھد، کار وی قطعی البطالن است، زیرا در کتاب
الکافی) روایات مرسل و ھمچنین روایات مجھول االسناد زیادی وجود دارد (

 گوید: و بعالوه برخی دیگر از روایات جعلی و مکذوب ھستند). و باز می
حّجیت بودن تمام اخبار و روایات منقول از شیخ صدوق از نظر صحت و (

گردد و حّجیت آن روایات برای غیر او  ھا تنھا به رأی و نظر وی برمی آن
آنچه که در ( گوید: پذیر نیست). باز خویی در مورد روایات طوسی می توجیه

کتاب طوسی نیز جاری است). تا بدانجا  ۀرابطه با صدوق بیان داشتیم دربار
عه ثابت نیست و باید در گوید: صحت جمیع روایات کتب ارب رسد که می می

 که در ھا نظر خواھی نمود، چنان مورد اسناد تمام روایات منقول در آن
گویم: خالصه کالم اینکه اکثر روایات  می( ) آمده است.۱/۹۰( المعجم)(

کتب اصلی شیعه خبر واحد بوده و اینکه آیا خبر واحد حجیت دارد یا نه؟ آن 
که صدھا خبر ضد در برابر خود  ھم در مورد اصول دین و آن ھم اخباری

داشته و مخالف عقل و اجماع و بسیاری از آیات قرآن نیز ھست؟ آری آیا این 
تواند  چنین اخباری، چه در کتب شیعه و چه در کتب اھل سنت، آیا می

 .قضاوت با وجدان شما خواننده گرامی)( جواز عقیده و عمل قرار گیرد؟
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 ت، قرآن نیست!قرآن بدون اهل بی پاسخ به شبهه:
علمای مدعی تشیع و امثال قزوینی معتقد ھستند که فھم قرآن مستلزم 
وجود اھل بیت و امامی معصوم است و قرآن، قابل فھم نخواھد شد و 

گویند که قرآن بدون اھل بیت، قرآن نیست!! سوال ما این است که در  می

[البقرة:  ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى لِّلُۡمتَّقِ�َ  ٱۡلِكَ�ُٰب َ�ٰلَِك ﴿ آمده: ۲سوره بقره آیه

 ، این کتابیست که در آن ھیچ شکی نیست و راھنمای پرھیزکاران است]۲
 کنند تا قرآن را غیر فراموش نکنید که مراجع رافضی آیات را اشتباه معنا می(

 کنند: این کتاب گونه معنا می قابل فھم نشان دھند، مثال ھمین آیه را این
که در آیه آمده الریب فیه و  ھیچ شک راھنمای پرھیزکارانست، در صورتی بی

فیه یعنی در آن، یعنی در آن ھیچ شکی نیست، یعنی در قرآن ھیچ شکی 

 ]۲[السجدة:  ﴾٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ� َرۡ�َب �ِيهِ ِمن رَّّبِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ تَ�ِ�ُل ﴿ نیست)

ت از سوی پروردگار کتابی است فرو فرستاده که ھیچ شک در آن نیس«

پس چیزی که غیر قابل فھم باشد و در آن شک و ظن وجود  .»ھاست جھان
داشته باشد نیاز به امام برای فھمیدن دارد، نه چیزی که الریب و بدون شک 

کند. در پاسخ جناب  است و خود را نور و جدا کننده حق از باطل معرفی می
! در توانید از قرآن بفھمید! گوید: شما تعداد رکعات نماز را ھم نمی قزوینی می

گویم: این چه ربطی به قابل فھم بودن یا نبودن قرآن دارد؟  جواب ایشان می
بحث بر سر خود آیات قرآن به تنھایی است و بس، تعداد رکعات و برخی از 

اند که  ھا فروعی ھستند که اصال ذکر نشده احکام اصال در قرآن نیستند و این
ھا در احادیث صحیح و  ح آنبخواھند قابل فھم باشند یا نباشند و البته توضی

آمده است. شما چیزی را که در کتاب خدا نیامده ذکر ص سنت رسول اکرم
که بحث بر سر خود کتاب الله به تنھایی است و نه موارد  کنید، در صورتی می

فھمد و البته  خارج از آن. امر به نماز در قرآن آمده و ھرکس معنایش را می
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ھا در  فھم آن باید به سنت رجوع کنیم، این تعداد رکعاتش ذکر نشده و برای
در ص واقع آیات معدودی مربوط به احکام و غیره ھستند که توسط پیامبر

اند و البته ربطی به غیر قابل فھم بودن آیات قرآن  سنت توضیح داده شده
مردم) ( ندارند، پس این دلیل شما مردود است. خطاب آیات الھی، ناس

که  یعنی ھمین عقل معمولی( ارندگان آنقل توسط دھستند و بھره گیری از ع
اکثرا از آن برخوردارند) و جایی خطاب با امام یا حتی علما نیست، پس چرا 

دانید و  مردم و عوام و امت اسالمی را برای فھم قرآن و عمل به آن قادر نمی
دانید؟!! مراجع شما به  ھدایت را مستلزم وجود اھل بیت و امامی معصوم می

َ لِلنَّاِس ﴿ آیه امر ص نیز اشاره دارند، یعنی اینکه به پیامبر ]۴۴[النحل:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ
شده آیات را برای مردم تبیین کند و این را نشانه غیر قابل فھم بودن قرآن 

گویم: تبیین دو معنا خواھد داشت، یکی ھمان ابالغ و  دانند. در پاسخ می می
امر شده که آیات را ص پیامبررساندن وحی است که در آیات متعددی به 

برای مردم بیان و ابالغ کند و دیگر اینکه این دستورات الھی و آیات را بطور 
عملی برای مردم انجام بده تا ببینند و یاد بگیرند، پس این نیز ربطی به قابل 

ص اند و پیامبر فھمیده فھم نبودن قرآن ندارد. خود آیات قرآن را مردم می
داده تا یاد  ان ایشان آن دستورات را بصورت عملی انجام مینیز در مقابل چشم

بنا به اعتقاد شما) پس ( بگیرند. ضمنا اگر معنای تبین، تفسیر و توضیح باشد
طبق ھمین آیه فقط پیامبر اسالم حق تفسیر قرآن را دارند نه امام و آخوند و 

فھم بودن  مراجع و....، در ضمن آیات دیگری نیز حاکی از آسان بودن و قابل

َولََقۡد ﴿ دھند قرآن نیازی به امام ندارد، آیاتی چون: قرآن دارند که نشان می
نَا  ۡ كِرٖ  ٱۡلُقۡرَءانَ �َ�َّ دَّ و قطعا قرآن را برای « ]۱۷[القمر:  ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل مِن مُّ

  .»ای ھست رندهیا پندگیم پس آیا ردهکپندآموزی آسان 
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 !اهل بیت قرآن ویکی بودن پاسخ به شبهه: 
و ھمینطور جناب قزوینی) قرآن و اھل بیت را یکی ( مراجع مدعی تشیع

دانند  دانسته و حتی فھم و تفسیر آیات قرآنی را طبق سخنان معصومین می
دانند.  و به احادیثی چون قرآن و عترتی اشاره دارند و امام را قرآن ناطق می

الھی ھستند که از ھا ریسمانی  حال سوال اینجاست که اگر ھر دوی این
شوند و حتی وجود معصوم در کنار قرآن الزامی و واجب  یکدیگر جدا نمی

ولی  ١تضمین شده است ۹است، پس چطور حفظ قرآن در سوره حجر آیه 
امامت غصب شد و حفظ نشد؟ بطور حتم حفظ حجت الھی و اصول دینی و 

می شاھراه ھدایت و ریسمان نجات دھنده، جھت گمراه نشدن امت اسال
گویید که با غصب مقام الھی حضرت  واجب است و خودتان نیز ھمیشه می

شبان شدند و به ھمین خاطر گمراه  بی علی، امت اسالمی ھمچون گله
شدند!!! و مسببین آن نیز مستحق لعن و نفرین ھستند، چون شما حتی 

دانید!!  فجایع بعدی و انحرافات دیگر را نیز بخاطر ھمین غصب خالفت می
شد تا در آن  آیا نباید این حق الھی حضرت علی ھمچون قرآن حفظ میپس 

شد، بطور  نداشته باشد؟ چون مثال اگر قرآن تحریف میای  بھانه جھان کسی
توانستیم  گفتند ما نمی شد و مردم در آن جھان می حتم دیگر حجت نمی

ھدایت شویم، چون کتاب صحیحی از جانب خداوند برای ھدایت ما وجود 
ت و به ھمین خاطر ما گمراه شدیم. این عقیده شما که آن را از نبوت نداش

شود؟! مانند  دانید، پس چگونه ھمچون نبوت حفظ نمی ھم باالتر می
 گیرد درون غار در معرض خطر مشرکین قرار میص که پیامبر زمانی

گردد. شمایی که  و به اذن خداوند توسط تار عنکبوتی حفظ می ]۴۰:توبه[ال

                                           
ۡ�َا ﴿ -١ تردید ما این قرآن را به  بی« ]٩[الحجر:  ﴾٩َلَ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ

 .»ایم و قطعا نگھبان آن خواھیم بود تدریج نازل کرده
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کنید، پس  کنید و این دو را با ھم قیاس می را با قرآن یکی میاھل بیت 
توانید ھر جا که این قیاس و یکی شدن به ضررتان تمام شد ناگھان کنار  نمی

بکشید یا سفسطه ببافید. خواننده گرامی توجه داشته باشد که امثال 
کند به بافندگی و مثال در ھمین مورد  قزوینی برای ھر سوالی شروع می

ن است بگویند خالفت حضرت علی غصب شده ولی امامت او پا برجا ممک
بوده و او امام بوده است!!! البته این ھذیان گویی مراجع مدعی تشیع، نیازی 

شود  به پاسخ ندارد و ایشان ھمچون مرتضی مطھری ھر جا به ضررشان می
: کنند!! خطاب به این ایشان باید گفت ناگھان خالفت را از امامت جدا می

گویید این خالفت حقی الھی بوده که غصب شده است و به  پس چرا می
ھمین خاطر مردم گمراه شدند؟ تکلیف ما را روشن کنید که خالفت نیز من 

که به نظر شیعه بوده) پس چرا مانند قرآن ( عندالله بوده یا خیر؟ اگر بوده
مراه حفظ نشده است؟ و اگر امامت علی پابرجا مانده، پس امت اسالمی گ

اند و درد شما چیست؟ اگر امام با داشتن امامت نتوانسته جلوی  نشده
چه  چنانگمراھی مردم را بگیرد، پس این ایرادی است به مذھب شما و 

بگویید که جھت ھدایت کامل و ایده آل جامعه اسالمی، امام مستلزم داشتن 
 شود که این امامت و خالفت نیز ھست، پس ھمان سوال اول تکرار می

داند)  ھا را من عندالله می فراموش نکنید شیعه ھر دوی این( خالفت الھی
گونه  ماندند، چرا این که باید ھمچون قرآن و در کنار قرآن جھت ھدایت می

نشدند؟ و خالفت الھی حضرت علی به زعم شما غصب گردید و باعث 
د جالب است این خالفت بزرگ الھی با وجو( انحراف در امت اسالمی شد؟!!

دستور صریح الھی و با وجود امدادھای غیبی و داشتن علم غیب و عصمت و 
معجزاتی که به زعم شیعه جزء علوم امامت ھستند و با وجود فرشتگان و 

و و و و......، در انتھا توسط دو نفری غصب ص حمایت شخص نبی اکرم
اند و حتی  شود که به عقیده شیعه، صفت و شخصیت خاصی نداشته می
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ای به این بامزگی شنیده  اند!!! آیا لطیفه و منافق و دائم مورد توبیخ بودهترسو 
ھا به قرآن و  در آنص که پیامبر و اما در مورد احادیثی ١بودید؟!!)
 اشاره کرده باید گفت: اش  خانواده

گونه احادیث بررسی شوند و اسناد ھمین  بایست این اول از ھمه می -
بایست بررسی شود که در انتھای این  میحدیث کتاب الله و عترتی نیز 

قسمت اینکار صورت گرفته است و اما در کل باید گفت که منظور سفارش 
به حفظ و نگھداری این دو گوھر بوده و نه اینکه این دو الزم و ملزوم 
یکدیگرند، زیرا در این صورت اکنون که خانواده ایشان زنده نیستند آیا 

م که غائب تشریف دارند) و صدھا امام زمان ھ( شوند؟ ھا گمراه می مسلمان
پاسخ دیگر مانند اینکه چرا خاندان ایشان یک کتاب در تفسیر قرآن  بی الؤس

احادیث شما ھم که جعل فراوان دارند و تازه صحبت از وجود ( ننوشتند؟
شبان و  بی خود عترت در کنار قرآن است و نه احادیث ایشان و تکلیف گله

شود؟! قرآن ھم که بدون امام معصوم قابل فھم نیست،  مسائل روز چه می
تان یعنی اصول کافی اشاره  در مورد احادیث شما به معتبرترین کتاب

حدیث است و  ۹۶۲کنیم: مجموعه احادیث کتاب الحجه از اصول کافی  می
طبق تشخیص عالمه خودتان، جناب مجلسی در مراه العقول مجموعه 

حدیث و  ۲۳۶از نظر سند معتبرند  احادیث صحیح و حسن و موثق که

                                           
گوییم  ھا جھت امتحان امت است!!! ما می گوید: ای آقا، این البته آخوند گمراه می -١

(چون این مسئله به زعم شیعه از اصول مھم است که  در خود اصول دینخداوند 
کند تا  حتی از نبوت ھم باالتر است) که حجت ھستند، امتحان و شبھه ایجاد نمی

بھانه به دست کسی بدھد، بلکه امتحان در مال و فرزندان ھستند و این استدالل 
صل معاد و مسائل آن، نوعی ماند که بگوییم خداوند در مورد ا ابلھانه مثل این می

امتحان بکار برده و ناگھان در روز قیامت خطاب به مردم بگویند: این یک امتحان 
 بوده است!!!
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مجموع احادیث ضعیف و مجھول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف فیه 
حدیث است، کتاب الحجه کتاب امام  ۷۲۶که از نظر سند معتبر نیستند 

شناسی است که یعنی سه چھارم احادیث آن طبق نظر عالم خودتان سند 
باید صورت بگیرد)و بطور کل  ھا نیز و تازه بررسی متن آن( معتبری ندارند

 ھزار حدیث آن را ضعیف دانسته است ۹ھزار حدیث کافی،  ۱۶مجلسی از 

به تحقیق  ۱۹۴-۱۹۵اثر یوسف بحرانی ص:  لؤلؤة البحرينطور در  ھمین(

اثر ھاشم معروف  خباراألاملوضوعات فی اآلثار وبحرالعلوم ومحمد صادق 

اثر یحیی محمد ص  »االسالممدخل الی فهم «. بنگر به ۴۴حسینی ص 
.) و از دیگر علمای شیعه، حاج میرزا ابوالحسن شعرانی است که در ۳۹۴

باشد،  ای که بر شرح اصول کافی تالیف مولی صالح مازندرانی می مقدمه

 ةغري صحيح الكايف يفصول حاديث األأكثر أن إ نویسد:..... گونه می این

یعنی بیشتر احادیث اصول در  )۱۲مقدمه شرح اصول کافی،ص( ....سناداإل
که اسناد  و یا شیخ صدوق، عالم مشھور شیعی کافی سندشان صحیح نیست

روایاتش را در من الیحضره الفقیه نیاورده و غالبا به ذکر راوی نخستین 
بسنده کرده است. از علمای دیگر شیعه، جناب خوئی در کتاب معجم رجال 

راستی اصحاب و یاران ائمه گوید: ب )می۱۸-۱/۱۷( چاپ دوم)( الحدیث
علیھم السالم با اینکه غایت جھد و اھتمام خویش را در امر حدیث و حفظ 

علیھم السالم مبذول  هدی و کھنگی بر َحَسب دستورات أئمنمودن آن از نابو
نمودند و نشر احادیث در آن  ھا در دوران تقّیه زندگی می داشتند، اّما آن

، پس چطور این احادیث به حّد تواتر یا زمان بصورت علنی غیر ممکن بود
گوید: اما  ) می۲۰-۱/۱۹( اند؟و در ھمان کتاب چیزی قریب به آن رسیده
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 کلینی، ابن بابویه و طوسی) رسیده( احادیثی که به دست آن سه محّمد
ھمچنین سید شریف مرتضی ملقب به  .١است، اغلب آحاد ھستند نه متواتر

ھـ) که استاد شیخ مفید ـ استاد شیخ الطائفه ابوجعفر  ۴۳۶( علم الھدی
  گوید: در سند اکثر احکام فقه، افراد مذھب واقفیه طوسی ـ بوده است، می

 یگریباشند، از د ینکه فرع میا ایا در خبر اصل ھستند یه کوجود دارد 
از  یسند افراد  ن در سلسلهیروایت کرده و از او روایت شده است و ھمچن

که  لول مانند فالنی و فالنی و کسانیت، خطابیه، مخمسه، اصحاب حغال
ه مشبه و اھل جبر است. کشود  یبیشمارند، وجود دارند، و به قمی متصل م

ھا بدون استثناء جز ابوجعفر بن بابویه، ھمه  قمی ی ه ھمهکگفتنی است 
شان بدین چیز گواھی  ھا و تصانیف شان مشبه و جبری ھستند و کتاب

کند که: ای  مھم خالصه می  ان، بحث را به این گفتهید. مرتضی در پادھ می
روایتی سالم و عاری از این است که اصل یا فرعش،   چه  دانستم که کاش می

باشد، آزمایش در میان ما و جستجو  یواقفی، غالی یا قمی مشبه و جبری نم
 یر واحدگوید: پس روایت خب که به صراحت می ـ تا جایی ھاست آن در میان

را متھم نند، چگونه برای ما صحیح است. بلکه اصحاب حدیث ک یه نقل مک
برد  را از بین می  کلی اعتبار محدثین امامیه  مستقیم و به  که کند، طوری می

رھا نماید، زیرا در میان آنان   ث خودمانیما را با اصحاب حد«گوید:  و می
  شود که یدا نمیشود و ھمچنین شخصی پ فردی استداللی یافت نمی
 »اند! ز برای استدالل وضع نشدهیشان ن ھای استدالل را بشناسد و کتاب

                                           
کرده و دفتری داشته که ھر  شیخ صدوق کاسبی بوده در قم که برنج فروشی می -١

که بنظرش خوب آمده گرفته و درج کرده و محمد بن یعقوب  خبری را از کسی
ز کاسبی بوده در بغداد و ھر خبری را از ھر کس ھم مذھب او اعتماد نموده کلینی نی

 و بفاصلۀ بیست سال در دفاتر خود جمع کرده است.
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لی فهم إمدخل / از کتاب ۱۳۰-۱۳۱/ ص ۳ج رسائل الرشيف املرتضی/(

ھمچنین  دوازده امامی است)  یحیی محمد که شیعه -۳۹۳/ صسالماإل
گوید: بعد از پیگیری و  معاصر می یعشر یھاشم معروف، دانشمند شیعی اثن

جستجو در احادیث منتشر شده در مجامع حدیث مانند کافی، وافی و غیره، 
بینیم که از ھر دری برای فساد  غالیان و حسودانی را بر این ائمه ھادی می

اند، به دنبال آن به قرآن  ھا داخل شده ادبی به منزلت آن بی احادیث ائمه و
را بر آن بپاشند، زیرا قرآن تنھا   شان ھای سموم و دسیسهاند تا  مراجعه کرده

ھا  محتمل آن یگریز دیچ چیکالمی است که محتمل چیزھایی است که ھ
اند، تفسیر کردند و با دروغ،  که خواسته باشد، لذا صدھا آیه را طوری ینم

ھا را به ائمه چسباندند. علی بن حسان و عمویش  آن یساز سه و گمراهیدس
ھایی را در تفسیر  من بن کثیر و علی بن ابوحمزه بطائنی کتابعبدالرح

ھا تحریف و خرافات و گمراھی است و با اسلوب،  اند که ھمگی آن تألیف کرده

اآلثار  املوضوعات يف( بالغت و اھداف قرآن ھماھنگی و ھمخوانی ندارد

ای که برای تاریخ غیبت  سید محمد صدر در مقدمه و) ۱۵۳ص-خباراألو
تمھید) نوشته است، از اسباب پیچیدگی در تاریخ ( تحت عنوانصغری 
گوید و او چند عامل را برای این امر بر  سخن می –یعنی شیعی  –اسالمی 

پنجم: اسناد روایات مؤلفین ( گوید: شمرده است که در پنجمین آن می
ھا رسیده است را در  شان برای آن امامیه ھمه روایاتی که از ائمه یا از یاران

ین روایات را در اند بدون آن که صحت یا ضعف ا شان جمع کرده ھای کتاب
  .)نظر گرفته باشند

شوند یعنی اینکه عترت و اھل  اینکه قرآن و عترت از یکدیگر جدا نمی -
شوند، نه اینکه  باشند و از دستورات و آیات آن جدا نمی بیت تابع قرآن می

قرآن قابل فھم نیست و یا اینکه وجود قرآن حتما مستلزم وجود عترت 
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ا را بینیم که در احادیث و روایات نیز تاکید شده که سخنان م است. می
موافق قرآن بود بپذیرید و اگر مخالف آن بود، رھا کنید. پس یعنی چه  چنان

رفتار و سخنان اھل بیت منطبق بر قرآن است، نه اینکه قرآن منطبق بر اھل 
 ۱جلد  یبیت باشد و یا به وجود ایشان نیازمند باشد. در کتاب اصول کاف

ه: ھر آنچه من باشد که فرمود یم یثیحد÷ از امام محمد باقر ۵ث یحد
قرآن است و ھمچنین ائمه اھل  ید که در کجایتان گفتم از من بپرس یبرا

رجال ( ھر حدیثی مخالف قرآن باشد باطل است اند: بیت فرموده
 اند نه در خودشان. ) یعنی مالک حق را در قرآن دانسته۲۲۴کشی،ص

ھمچون حدیث ترمذی از زید بن ( احادیثی نیز که در کتب اھل سنت -
اند، دلیلی بر وجوب پیروی از اھل بیت و  نیز روایت شده ١)۴/۳۴۳قمار

ما إن تمّسکتم به...) و بعد از ( ھا وجود ندارد، چون در تلفظ تمّسک به آن
به) فقط راجع ( آن ذکر کردن کتاب الله، داللت بر این دارد که ضمیر مفرد

اھل بیت  در این حدیث تمّسک بهص به کتاب الله است، و اگر ھدف پیامبر
شد. اما ذکر کردن اھل بیت  بھما) آورده می( بود، ضمیر آن به صورت ھم می

باشد. یعنی اینکه  ھا می در اینجا تنھا به خاطر توصیه کردن امت نسبت به آن
در عرفات ص ھا را رعایت نمایند. ھمچنین پیامبر مردم، ارزش و احترام آن

بزرگی را بر مردم خواند و در آن به مردان نسبت به زنان توصیه کرد،  ۀخطب
نبود. بلکه ص تمسک به عترت پیامبر دربارۀای  باز در آن ھیچ توصیه

گذارم، اگر به آن تمسک جویید گمراه  در میان شما چیزی را جا می«فرمود: 
 م)صحیح مسل( ـ نگاه کنید به» نخواھید شد، و آن کالم الله مجید است

) ـ که در آن ۳۰۷۴( سنن ابن ماجه)( )،۱۹۰۵( سنن ابی داود)( )،۲/۸۹۰(
گونه ذکری از اعتصام به مذھب عترت و اھل بیت وجود ندارد. و  ھیچ

                                           
 اسناد چنین احادیثی نیز صحیح نیستند. -١
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) و طبرانی در ۳۶۷-۴/۳۶۶( ) و احمد۲۴۰۸( ھمچنین آنچه که مسلم
کنند بدین شیوه  ) روایت می۵۰۲۸و  ۵۰۲۷، ۵۰۲۶ص ( کبیر)( کتاب

اما بعد... ای مردم من ھم : «صبن ارقم و او ھم از پیامبر است. از زید
الموت) به نزد من بیاید  کمل( خداوند ۀانسانی ھستم، نزدیک است فرستاد

ام،  و من ھم او را بپذیریم، و من در میان شما دو چیز گرانبھا را نھاده
 نخست کتاب الله که در آن ھدایت و نور وجود دارد. پس آن را بگیرید و به

یعنی: تحریض به کتاب الله و رغبت در آن. سپس ». آن تمسک جویید
و نیز اھل بیت خودم، خدا را به یاد آورید در مورد اھل بیت من، «فرمود: 

خدا را بیاد آورید در مورد اھل بیت من، خدا را بیاد آورید در مورد اھل بیت 
رد حدیث ترین روایتی است در مو بن ارقم صحیح و این روایت زید». من 

را در مورد اھل بیت بیان ص غدیر خم، که به خوبی اراده و ھدف پیامبر
باشد نه  در مورد اھل بیت میص پیامبر ۀدارد و در حقیقت تنھا توصی می

قرآن را نام برد ما را به ص ھا. وقتی پیامبر وجوب تمّسک به ھدایت آن
را به رعایت  اطاعت از آن امر نمود، و وقتی اھل بیت خود را ذکر کرد ما

ترین دلیلی است بر اینکه  ھا فرمان داد، و این روشن کردن و دادن حقوق آن
ھا امام  ھا امام نیستند، و امامت در دیگران خواھد بود. چون اگر آن آن
نمود، چون وصیت برای کسی  ھا وصیت می بودند مسلمین را به آن می
 ان باشد.شود که قدرت داشته باشد نه کسی که ضعیف و ناتو می

گفتند: روایت وارد شده ÷ در حدیثی است که به امام جعفر صادق
است که مقصود از خمر و میسر و انصاب و ازالم که در قرآن آمده رجال و 

 »علموني خاطب خلقه بام الما كان اهللا لي«مردان خاصی است، امام فرمود: 
خلق خود با ) یعنی این سنت خدا نبوده و نیست که با ۳۰۰ص ،۲۴ج بحار،(

مالحظه ( خطاب کند که آن را ندانند و نفھمند.ای  گونه الفاظی و به
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کنید که امام صادق قرآن را قابل فھم دانسته و نفرموده که قرآن نیاز به  می
 .اھل بیت دارد)

 در کتب اهل سنت)( و اما بررسی اسناد حدیث کتاب الله و عترتی
  ست:این حدیث با مضامین مختلفی ثبت گردیده ا

) ۴۹۷۱، ۲۶۸۱( الکبیر)( بن ارقم روایتی دارد که طبرانی در کتاب زید
طفیل از زیدبن ارقم  که راوی ضعیفی است) از ابی( از طریق حکیم بن جبیر

فانظروا كيف ختلّفوين يف «گفته است: ص گوید پیامبر آورده است، می

صدایی  »گیرید در رابطه با ثقلین مرا می ببینید که چگونه جای« »الثقلني

کتاب «فرمود: ص برخواست: ای پیامبر خدا ثقلین کدامین ھستند؟ پیامبر
جّل است و از طرفی دیگر در که از یک طرف در دست خداوند عّزو الله

دستان شما. بدان تمسک جویید، گمراه نخواھید شد، و دیگری اھل بیت 
گاه ساخته که آن دو از ھم جدا الخبیر  من، ھمانا خداوند لطیف مرا آ

 ». شوند... نخواھند شد تا بر حوض کوثر بر من وارد می
اسناد این حدیث ضعیف است، چون شواھد دیگری ھست که برخی از 

امر ص دھند، و در آن پیامبر الفاظ این حدیث را غیرصحیح جلوه می
ن داشته که نفرموده است در رابطه با تمسک به اھل بیت، بلکه اشاره بدا

ثقلین ھمان قرآن و اھل بیت است، و از ھم جدا نخواھند شد تا اینکه بر 
روند. و این معنی صحیحی است که در حدیثی  حوض کوثر نزد پیامبر می

، ۴۹۸۰( الکبیر)( دیگر صّحت آن به اثبات رسیده است و آن را طبرانی در
 اند.  ) آورده۳/۱۴۸( الحاکم)( ) و۴۹۸۲، ۴۹۸۱

-۵/۱۸۱( ام احمد از زیدبن ثابت این حدیث را اخراج نموده درو اما ام
) که با یک سند این حدیث را روایت کرده و در دو موضع آن را ۱۸۲-۱۸۹

اعاده نموده و البته حدیث صحیحی نیست، و آن ھم به دو علت، اوًال: چون 
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شریک قاضی، خاطر و ذھنی نامناسب داشته که مانع صحت این حدیث 
در آن شخصی به نام قاسم بن حسن وجود دارد، که ھم بخاری  است، ثانیا:

شناسند. اما برای این حدیث زید بن  گویند که او را نمی و ھم ابن القطان می
) از ۴۹۷۰، ۴۹۲۳، ۴۹۲۲، ۴۹۲۱( ثابت شاھدی در نزد طبرانی وجود دارد،

ھم طفیل و او  بن ابی ثابت و او از ابی طریق شریک، از اعمش او ھم از حبیب
 بن ثابت. و این عین اسناد حدیث زیدبن ارقم نزد طبرانی بود از زیدن

) علت دیگری را ھم اضافه نموده و آن سوء ۳/۱۰۹( )، اما حاکم۴۹۶۹(
شریک) است و ممکن ھم ھست که این ( حافظه و اختالط در یادگیری

توان گفت که تلفظ  اسناد را با شیوه و شواھد وی آراسته کنیم. پس می
من در میان شما دو جانشین خودم را «بن ثابت این است:  زیدحدیث 

الله که ریسمانی دراز در میان آسمان و  کتاب -۱خلیفتین) ( گذارم می
ھا از ھم گسسته  اھل بیت، و آن -۲زمین یا از آسمان تا زمین است. 

 طبرانی در کتاب» شوند شوند تا اینکه بر حوض کوثر بر من وارد می نمی
بن ارقم را روایت نموده  ) به روش دیگر این حدیث زید۴۹۸۶( الکبیر)(

گر  بن ابی ثابت وجود دارد، که او ھم مردی حیله  است، و در آن اسم حبیب
و مدّلس در ارسال احادیث بود. و باز در ھمان روایت کامل ابو العالء نیز 

ھا صحیح  خوبی نداشته است، و اسناد بر آن ۀوجود دارد که وی نیز حافظ
نیست و باز از شواھد حدیث زیدبن ارقم، حدیث حذیفة بن أسید غّفاری 

) از طریق زیدبن الحسن ۳۰۵۲( )۲۶۸۳( الکبیر)( است، که طبرانی در
طفیل و او نیز از حذیفه بن اسید روایت  االنماطی ثنا معروف بن خربوذ از ابی

و داشته است. که در اینجا نیز زیدبن حسن ضعیف و منکر الحدیث است 
) و ۴/۳۲۴( این حدیث نیز صحیح نیست. روایتی از جابر را ترمذی در

کنند که ای مردم من در بین شما  ) نقل می۲۶۸۰( الکبیر)( طبرانی در
چیزی گذاردم که اگر آن را در اختیار گیرید ھرگز گمراه نخواھید شد: کتاب 
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نماطی خدا و عترتم: اھل بیتم. این حدیث جابر، از طریق زید بن الحسن األ
بن محمد از پدرش و او ھم از جابر روایت داشته است.  و او ھم از جعفر

 اسناد این حدیث ضعیف است، به خاطر زیدبن حسن. ھمانطور که حافظ در
ای است، و این حدیث  اند: حدیث انکارشده التقریب) و ابوحاتم ھم گفته(

قم نقل بن ار باطل است و قابل اثبات نیست. ترمذی حدیثی را از زید
کند بدین مضمون که من در میان شما چیزی به ودیعه گذاردم، که اگر  می

به آن متمسک شوید پس از من ھرگز گمراه نخواھید شد. قرآن کتاب خدا 
که ھمچون ریسمانی از آسمان تا زمین امتداد یافته، و عترتم اھل بیتم، این 

لحق گردند، پس دو ھرگز از ھم جدا نخواھند شد تا در کنار حوض به من م
بن ارقم که  کنید. حدیث زید ھا رفتار می بنگرید چگونه به جای من با آن

ثابت  ) نقل کرده، از طریق اعمش از حبیب بن ابی۴/۳۴۳( ترمذی آن را در
بن ارقم. و سند این حدیث ھم به دو علت صحیح نیست. نخست:  از زید
بت که وی نیز بن ابی ثا  گری اعمش در نقل روایت. دوم: حبیب حیله

گری به کار ھا تدلیس و حیله  احادیث زیادی را روایت نموده و در اغلب آن
عمش که وی به کار برده بدتر از ھمانی است که ا برده است. حتی تدلیسی

ین) بیان داشته، سطبقات المدلّ ( که حافظ در به کار برده است!!! ھمانطوری
. و آنچه وجود انقطاع در این که وی نیز احادیث زیادی را ارسال نموده است

تر از این  کند، آن است که سندھای دیگری ھست صحیح اسناد را تأیید می
) از اعمش ثنا ۳/۱۰۹( کتاب الحاکم)( ).۴۹۵۹( الکبیر)( سند، از طبرانی در

بن ارقم، حاکم  ثابت از عامر بن وائله ـ ابوطفیل ـ از زید حبیب بن ابی
مسلم و ( اما مشروط بر صّحت شیخینگوید: این حدیث صحیح است  می

بخاری) و چون اعمش تصریح به روایت آن از کسانی دیگر کرده، تا حدی 
ثابت در اینجا  بن ابی  تدلیس وی را از میان برداشته، و اما حبیب ۀشبھ

بن  کند. و آن ھم عامر بن ارقم ذکر می ای را بین خود و بین زید واسطه
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ت حیله گری وی. و به فرض صحت این وائله است، با بقای علت و خصل
شویم که در آن دلیلی بر وجوب پیروی از اھل  آور و متذکر می حدیث، باز یاد

كتم به( ھا وجود ندارد، چون در تلفظ بیت و تمّسک به آن ...) بعد ما إن متسّ
به) فقط راجع به ( ذکر کردن کتاب الله، داللت بر این دارد، که ضمیر مفرد

در این حدیث تمّسک به اھل بیت ص و اگر ھدف پیامبرکتاب الله است 
شد. اما ذکر کردن اھل بیت  بھما) آورده می( بود، ضمیر آن به صورت ھم می

باشد. یعنی اینکه  ھا می در اینجا تنھا به خاطر توصیه کردن امت نسبت به آن
در عرفات ص ھا را رعایت نمایند. ھمچنین پیامبر مردم، ارزش و احترام آن

بزرگی را بر مردم خواند و در آن به مردان نسبت به زنان توصیه کرد،  ۀخطب
نبود. بلکه ص تمسک به عترت پیامبر دربارۀای  باز در آن ھیچ توصیه

گذارم، اگر به آن تمسک جویید گمراه  در میان شما چیزی را جا می«فرمود: 
 مسلم)صحیح ( نگاه کنید به .»نخواھید شد، و آن کالم الله مجید است

) که در آن ۳۰۷۴( سنن ابن ماجه)( )،۱۹۰۵( سنن ابی داود)( )،۲/۸۹۰(
گونه ذکری از اعتصام به مذھب عترت و اھل بیت وجود ندارد. و  ھیچ

) و طبرانی در ۳۶۷-۴/۳۶۶( ) و احمد۲۴۰۸( ھمچنین آنچه که مسلم
کنند بدین شیوه  ) روایت می۵۰۲۸و  ۵۰۲۷، ۵۰۲۶ص ( کبیر)( کتاب

اما بعد... ای مردم من ھم : «صبن ارقم و او ھم از پیامبر داست. از زی
الموت ـ به نزد من بیاید  کخداوند ـ مل ۀانسانی ھستم، نزدیک است فرستاد

ام،  و من ھم او را بپذیریم، و من در میان شما دو چیز گرانبھا را نھاده
به  نخست کتاب الله که در آن ھدایت و نور وجود دارد. پس آن را بگیرید و

یعنی: تحریض به کتاب الله و رغبت در آن. سپس ». آن تمسک جویید
و نیز اھل بیت خودم، خدا را به یاد آورید در مورد اھل بیت من، «فرمود: 

ا بیاد آورید در مورد اھل بیت خدا را بیاد آورید در مورد اھل بیت من، خدا ر
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مورد حدیث ترین روایتی است در  بن ارقم صحیح و این روایت زید». من
غدیر خم، که به خوبی اراده و ھدف پیامبر را در مورد اھل بیت بیان 

در مورد اھل بیت است، نه اینکه ص پیامبر ۀدارد و این تنھا توصی می
قرآن را نام برد ما را ص ھا. وقتی پیامبر وجوب اتباع و تمّسک به ھدایت آن

کرد ما را به رعایت  به اطاعت از آن امر نمود، و وقتی اھل بیت خود را ذکر
ترین دلیلی است بر اینکه  ھا فرمان داد، و این روشن کردن و دادن حقوق آن

ھا امام  ھا امام نیستند، و امامت در دیگران خواھد بود. چون اگر آن آن
شود  ینمود، چون وصیت برای کسی م بودند مسلمین را به آن وصیت می می

ناتوان باشد. حدیث دیگری در که ضعیف و  که قدرت داشته باشد نه کسی
، ۲۶، ۱۷، ۳/۱۴( مورد کتاب خدا و عترت را که امام احمد از ابی سعید در

) و ابویعلی ۲۶۷۹، ۲۶۷۸( الکبیر)( ) و طبرانی در۴/۳۴۳( ) و ترمذی در۵۹
اند. سند این  سعید خارج ساخته ) از طریق عطیه عوفی از ابی۶۰/۲( در

حدیث باز ھم صحیح نیست، چون جناب عطیه سیء الحفظ و کثیرالخطا 
التقریب) ( درچه  چنانبوده است. و ھمچنین راوی مدّلسی بوده است ـ 

تدلیس اوست که از کلبی ـ محمدبن سائب الکلبی که  ۀآمده ـ و از شیو
برد،  اش نام می پردازی است ـ نقل حدیث کرده و او را با کنیه غمتھم به درو

گوید: ابوسعید برای ما گفت.... تا خواننده چنین بپندارد که او سعید  و می
سازد  بیوگرافی وی، روشن می دربارۀالتھذیب) ( الخدری است. نگاه کنید به

داشته، این  که در این باره روایت حدیث باطل است. از دیگر احادیثی که این
شوم و از این  ای مردم من به زودی قبض روح می«است: ص قول پیامبر
گاه  جھان می روم و من سخنی که عذر شما را قطع کند به شما گفتم. آ

گذارم، سپس  بیتم را در میان شما می باشید من کتاب خدا و عترتم اھل
قرآن با دست علی را گرفته بلند کرد و فرمود: این علی با قرآن است و 

علی مع القرآن و القرآن مع علی) از ھم جدا نخواھند شد تا آنگاه که ( اوست
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 قسمتی از این حدیث را طبرانی در» در کنار حوض به من ملحق گردند
المجمع) نیز قسمت دیگر آن را به ( ) داشته بود و در کتاب۷۰۷( الصغیر)(

قابل قبول  و غیر اّم السّلمه نسبت داده بودند. سند این حدیث نیز واھی
أسود کوفی وجود دارد که  است. چون از یک سو در آن اسم صالح بن ابی 

وی سخن رانده است و از سوی دیگر، اسم  دربارۀالمیزان) ( ذھبی در
ابوسعید التّیمی ملّقب به عقیص آمده است که دار قطنی او را متروک 

یرموّثق دانسته، و دانسته، جناب جوزجانی و کسانی دیگر نیز این حدیث را غ
اند، چون کسان دیگری از راویان این حدیث  آن را واھی شمرده

الھویه ھستند. در انتھا برای خواننده گرامی الزم به تذکر است که  مجھول
احادیث ( در جلد سوم کتاب سرخاب و سفیدآب و در بخش دوم آن با نام:
 ۱۱۱( دان شیعه پسند در کتب اھل سنت) چنین احادیثی بررسی شده

احادیثی که دائما مورد  ،١ای مطالعه بدانجا مراجعه فرماییدحدیث) که بر
 گیرند. استناد جناب قزوینی و مراجع رافضی قرار می

 پایان

 ھجری شمسی ١٣٩٠ پائیز

                                           
بینید که اسناد و راویان این احادیث توسط علمای رجال اھل سنت  در این بخش می -١

 ھا استناد جست. توان به آن نمیبنابراین  اند و رد شده
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