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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ........................................................................ مقدمه

 ٥ ..................... ست؟یچ شاوریپ یها شب کتاب ۀسندینو یاصل منظور
 ٥.................................... دروغ ثیحد به استناد: عهیش یعلما اول یباز حقه
 ٨......... .کند یم یمعرف یسن نام به را گمراه ینما یسن ای و عهیش: دوم یباز حقه
 ٨............................................ نشاندن بزرگ کنار را کوچک: سوم یباز حقه
 ٩................................................. ثیاحاد کردن ختهیآم: چھارم یباز حقه
 ٩........................................ ما ۴ درجه یھا کتاب به استناد: پنجم یباز حقه
 ١٠ .......................... ثیحد سند گرفتن دیناد و یراو ستودن: ششم یباز حقه

 ١١ ................................................علماء لغزش از استفاده: ھفتم یباز حقه

 ١١ ............................................... قتیحق از یمین گفتن: ھشتم یباز حقه

 ١٣ .............................................................. یمعن فیتحر: نھم یباز حقه

 ١٣ ............................................................. یصوف از نقل: دھم یباز حقه

کنندینم درک م،ییگو یم ما که طور آن را حیصح ثیحد یمعن: ازدھمی یباز ۀحق
 ................................................................................................. ١٣ 

 خودشان ضد بر که را یاسناد تا دھند یم رییتغ را خود کتب ھایسن: ۱ یادعا
 ١٥ ......................................................................... .ببرند نیب از است،

 ١٦ ................................................... کرد یم سب را یعل هیمعاو -۲ یادعا

 ١٧ ...... .ھستند بارگاه صاحب ما یھاامام اما است نشان و نام یب هیمعاو -۳ یادعا

 ١٧ ................... !.ندیگو یم راهیب و بد یعل حضرت به ھایسن از یبعض -۴ یادعا

 ١٨ ........................................... .کنند یم پنھان را قیحقا ھایسن -۵ یادعا

 ١٨ ............................................. است سنت اھل امامان از یثعلب -۶ یادعا
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 ١٩ ......................... است سنت اھل بزرگ یعلما از یجوز ابن سبط -۷ یادعا

پنھان را یعل لیفضا از یاریبس) ھایسن( دشمنان: دیگو یم یشافع امام -۸ یادعا
 ................................................................................................. ١٩ 

 ٢٠ خود یھا کتاب در را شهیعا با رسول یخصوص مزاح و یشوخ ھایسن -۹ یادعا

 ٢٠ ... .()...ردیگ ینم رادیا یعل به یاری ۴ خودشان قول به ای یسن چیھ -۱۰ یادعا

 او خالفت ثبوت بر لیدل ثور غار در امبریپ با ابوبکر یھمراھ -۱۱ یادعا
 ٢١ ................................................................................... .()!...ستین

 ٢١ امر در تقدم حق لیدل) ثبوت فرض به( امت با بکر یاب خواندن نماز -۱۲ یادعا

 ٢٢ ....................... .است کرده جعل ثیحد ابوبکر لتیفض در یسن -۱۳ یادعا

 ٢٣ ........... .است کرده عمر سال ھزار از شیب یمھد که ندارد یتعجب -۱۴ یادعا

 ٢٤ ................. بودند آزاد ضهیفر یادا یبرا غمبریپ مسجد در ینصار -۱۵ یادعا

 ٢٥ .که است داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یبلخ مانیسل -۱۶ یادعا

 ٢٨ . داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یمعتزل دیالحد یاب ابن -۱۷ یادعا

 داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یخوارزم احمد بن موفق -۱۸ یادعا
 ٣٢ .......................................... .است برحق عهیش یھاادعا از یلیخ که است

 ٣٣ ............................................. .است یسن یزمخشر الله جار -۱۹ یادعا

است داده یگواھ است یسن بزرگ یعلما از که یشافع یالمغازل ابن -۲۰ یادعا
 ................................................................................................. ٣٣ 

 است داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یالحسکان داللهیعب -۲۱ یادعا
 ٣٥ ................................................ .است برحق عهیش یھاادعا از یلیخ که

 که است داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یشافع یگنج -۲۲ یادعا
 ٣٦ .................................................... .است برحق عه،یش یادعاھا از یلیخ

 یعلما از که ینیالجو هیحمو بن بکر یاب دیالمو بن محمد بن میابراھ -۲۳ یادعا
 ٣٧ ..... .است برحق عهیش یھا ادعا از یلیخ که است داده یگواھ است، یسن بزرگ

 که است داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یشابورین حاکم -۲۳ یادعا
 ٣٧ .................................................... .است برحق عه،یش یھا ادعا از یلیخ

 که است داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یھند یمتق -۲۴ یادعا
 ٣٨ ..................................................... .است برحق عهیش یھا ادعا از یلیخ
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 داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یالشافع طلحه بن محمد -۲۵ یادعا
 ٣٨ .......................................... .است برحق عهیش یھا ادعا از یلیخ که است

 از یلیخ که است داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یمسعود -۲۶ یادعا
 ٣٨ ............................................................... .است برحق عهیش یھا ادعا

 که است داده یگواھ است، یسن بزرگ یعلما از که یمالک الصباغ ابن -۲۷ یادعا
 ٣٩ ..................................................... .است برحق عهیش یھا ادعا از یلیخ

 چه امتیق روز در ھا آن. دھند یم فحش را اسری عمار ھا، یسن از یبعض -۲۸ یادعا
 ٣٩ .............................................................................. !گفت؟ خواھند

 قبول را طھارت تیب اھل عترت فضائل ،یمتعدد کتب در یسن علماء -۲۹ یادعا
 ٤٠ .............................. .()... داند یم عهیش بودن حق بر لیدل را نیا و اند کرده

 یاشعار طھارت تیب اھل و عترت لیفضا به اعتراف در یشافع امام -۳۰ یادعا
 ٤١ .................................................................................. است سروده

 ٤١ .................................. .()...دارند دهیعق یمھد به ز،ین ھا یسن -۳۱ یادعا

 ٤١ ............................... دارند دهیعق ما یمھد به ھا یسن از یبعض -۳۲ یادعا

است درست ما مذھب پس... تیاھلب لیفضا بر دھد یم یگواھ یسن -۳۳ یادعا
 ................................................................................................. ٤٢ 

 ٤٣ ..................................... است نید اصول از تیالب اھل مودت -۳۴ یادعا

 صحابه پنھان یھا نهیک امبریپ وفات از بعد که دارند یثیحد ھا یسن -۳۵ یادعا
 ٤٥ ............................................................................... شود یم آشکار

 ھا آن به میتوان یم ما پس ھستند الله رسول اوالد فاطمه فرزندان -۳۶ یادعا
 ٤٦ ........................................................................................ :مییبگو

 ٤٧ .. !امبرند؟یپ فرزندان نیحس و حسن نکهیا بر است لیدل مباھله هیآ -۳۶ یادعا

 محسوب الله رسول نسل از امتیق روز تا نیوحس حسن فرزندان -۳۷ یادعا
 ٤٨ ................................................................................ .()... شوند یم

 ٤٩ .............. امبرندیپ پسران نیحس و حسن که دارند ثیحد ھا یسن -۳۷ یادعا

 ٥١ .... امامند نیحس و حسن است گفته خود »مسند« در حنبل احمد -۳۸ یادعا

 برحق عهیش پس. است زیجا عصر و ظھر نماز نیب جمع: دیگو یم یسن -۳۹ یادعا
 ٥٢ ........................................................................................... است
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 ٥٣ .......... عهیش تیبرحقان یلیدل رازیش در چراغ شاه جسد شدن دایپ -۴۰ یادعا

 ٥٤ ...................... () عهیش تیبرحقان یلیدل ن،یحس نیالد عالء دیس -۴۱ یادعا

 ٥٤ ................................... عهیش تیبرحقان یلیدل مجاب، میابراھ -۴۲ یادعا

 ٥٥ ...................... عهیش تیبرحقان یلیدل ،یعل حضرت قبر شیدایپ -۴۳ یادعا

 ٥٥ .............................. پرور علم و مسلمان شھنشاه شاه، یفتحعل -۴۴ یادعا

 ٥٧ ............ داشت وجود الله رسول زمان از عیتش که شاھدند ھا یسن -۴۵ یادعا

!شد نازل یاتیآ ھا آن حق در و داشته وجود الله رسول زمان از عهیش -۴۶ یادعا
 ................................................................................................. ٥٨ 

 ھا یسن ادعا،خود نیا ۀدربار و داشت وجود الله رسول زمان از عهیش -۴۷ یادعا
 ٥٩ .................................................................................. دارند ثیحد

 ٦٣ ......... است عهیش تیحقان لیدل اصحاب، ۀدربار ھا یسن ثیحد نیا -۴۸ یادعا

 ٦٣ ......................... بودند عهیش ھم عمار و مقداد و ابوذر و سلمان -۴۹ یادعا

 ٦٣ ........ بود سرشار ھوش خلفاء، زمان در انیرانیا عیتش و توّجه علت -۵۰ یادعا

 ٦٤ ........ بود عهیش و یسن یعلم ۀمناظر خاطر به ھامغول شدن عهیش -۵۱ یادعا

 ٦٥ ................................................ ستین یغال و رو ادیز عهیش -۵۲ یادعا

 ٦٥ .............. است محمد حضرت ھمانا نیاسی ۀسور در سی از منظور -۵۳ یادعا

 ٦٦ ............................................ است محمد آل سی آل از مراد -۵۴ یادعا

 عهیش پس است واحب نماز تشھد در و سنت محمد آل بر صلوات -۵۵ یادعا
 ٦٦ ............................................................................. .()...است برحق

.()...است درست ما مذھب پس تیب اھل لیفضا بر دھد یم گواه یسن -۵۶ یادعا
 ................................................................................................. ٦٧ 

 ٦٨ ......................... الله شناخت یعنی امام؛ شناخت: مییگو ینم ما -۵۷ یادعا

 ٧٠ ..................................... است عبادات نیبزرگتر امام، شناخت -۵۸ یادعا

 ٧١ ............................... است دنید قابل الله که دارد دهیعق یسن -۵۹ یادعا

 میتوان ینم آخرت و ایدن در ما که است لیدل ،)االبصار و تدرکه ال( یۀآ -۶۰ یادعا
 ٧٢ ........................................................................... .()...مینیبب را الله

 کفر نیا و است محدود او ،یعنی م؛ینیبب را الله ما اگر: دیگو یم -۶۱ یادعا
 ٧٢ ..................................................................................... .()...است
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 ٧٣ .................................. ... .بنشیند مثالً  تا نیست جسم خداوند -۶۲ یادعا

 ٧٣ ............. ...دارد چشم پا و دست هیبق مثل الله: ندیگو یم ھا یسن -۶۳ یادعا

 ٧٥ ..................................... است پر خرافات از ھا یسن نیحیصح -۶۴ یادعا

 الموت ملک صورت به یموس زدن یلیس ،یسن یھاکتاب خرافات از -۶۵ یادعا
 ٧٦ ........................................................................................... است

 ٧٨ ......................................................... ستین مشرک عه،یش -۶۶ یادعا

 ٧٩ ................... داند ینم الله پسر را یکس رایز ست؛ین مشرک عهیش -۶۷ یادعا

 ٨٠ ............... داند ینم یکسب را الله صفات رایز ست؛ین مشرک عهیش -۶۸ یادعا

 ٨٠ ........................ جھان امور اداره در الله کردن کاریب یعنی شرک -۶۹ یادعا

 ٨١ ........................................الله ریغ به توجه و ایر ،یعنی: شرک -۷۰ یادعا

 ٨٢ ................................. داند یم حرام را الله ریغ یبرا نذر عهیش -۷۱ یادعا

 ٨٢ ......................................... ستین مشرک یراھ چیھ از عهیش -۷۲ یادعا

 ٨٣ .......................... باشد داشته تصور مافوق یقدرت تواند یم مرده -۷۳ یادعا

 ٨٥ ............................................. :میدار هیآ یریگ لهیوس ۀدربار -۷۴ یادعا

 ٨٧ .......................... عهیش مذھب تیحقان بر یلیدل ؛ نیثقل ثیحد -۷۵ یادعا

 ٩١ ...... .()...اند نموده خبر نقل وجعال مردود رجال از مسلم و یبخار -۷۶ یادعا

: نوشتند دونفر آن مسلم، و یبخار نیحیصح در الله رسول به اھانت -۷۷ یادعا
 ٩٢ ......................................... بالله اذیالع! برد رقص مجلس به را زنش امبریپ

 ٩٢ ............ .()... نکرده ذکر کتابش در را حیصح ثیاحاد ۀھم یبخار -۷۸ یادعا

 ٩٣ .......................... عهیش مذھب تیحقان بر یلیدل نه،یسف ثیحد -۷۹ یادعا

 بودن زیجا بر است لیدل غمبریپ تیب اھل کمک به عمر استسقاء -۸۰ یادعا
 ٩٤ ................................................................................. یریگ لهیوس

 ٩٥ ................... .()...است یدیتوح شیھا دعا و ستین مشرک عهیش -۸۱ یادعا

 ٩٦ .................................... کشند یم مظلومانه را ھا عهیش ھا یسن -۸۲ یادعا

 ٩٧ .................. است باطل و لیدل یب مذھب، چھار از ھا یسن یرویپ -۸۳ یادعا

 ٩٧ .................................................... کشد ینم را یسن عه،یش -۸۴ یادعا

 ٩٨ ................................................... کشد یم را عهیش ،یسن و -۸۵ یادعا

 ٩٩ ............ .()...است ظالمانه افغانستان انیعیش با افاغنه امراء رفتار -۸۶ یادعا
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 ٩٩ ...................................... است ریتقد قابل خان، الله امان ریام -۸۷ یادعا

 ١٠٠ ................ .()...کشتند را یشوشتر الله نور دیس یقاض ھا، یسن -۸۸ یادعا

 ١٠٠ .............. ()...است الله کردن یراض یبرا قبر سر در عهیش نماز -۸۹ یادعا

 ١٠٢ ...................................... .()... میخوان ینم نماز قبر به رو ما -۹۰ یادعا

 ١٠٢ .......................... .()...ستین شرک أئمه، قباب ۀآستان دنیبوس -۹۱ یادعا

 ١٠٢ ....................... ندارد یاشکال نباشد، عبادت تین به اگر سجده -۹۲ یادعا

 ١٠٥ ............................................... است زنده ایدن نیا در روح -۹۳ یادعا

 ١٠٦ ........ نامند یم نیالمومن ریام را او و دارند دوست را دیزی ھا یسن -۹۴ یادعا

 ١٠٦ .............................................................. است کافر دیزی -۹۴ یادعا

 ١٠٧ ..................................... دیزی لعن بر سنت اھل یعلما جواز -۹۵ یادعا

 ١٠٧ ................. ()...دیزی عتیب شکستن جرم به نهیمد اھل عام قتل -۹۶ یادعا

 ١٠٧ .............................. است عاقالنه بزرگان، یبرا ساختن ادبودی -۹۷ یادعا

 ١٠٨ ........................... اند واسطه ھا آن م؛یخواھ ینم حاجت امام از -۹۸ یادعا

 ١١٠ .................... مرده امام ۴ ھمآن. کند یم یرویپ امام ۴ از یسن -۹۹ یادعا

 ١١١ .................................. ستین اربعه مذاھب تیتبع بر یلیدل -۱۰۰ یادعا

 ١١١ ...... ()...تسّنن اھل یعلما و امامان توسط فهیحن ابو نمودن رد -۱۰۱ یادعا

امامان برخالف. زنند یم حرف کی و ھستند دست کی عهیش امامان -۱۰۲ یادعا
 ............................................................................................... ١١٢ 

 ١١٢ ............................................... است نید اصول از امامت -۱۰۳ یادعا

 ١١٣ ................................. است عامه نبوت از باالتر امامت مقام -۱۰۴ یادعا

 ١١٥ ..................................... عامه و خاصه: میدار نبوت نوع دو -۱۰۵ یادعا

 ١١٥ .......... یعل یبرا نبوت مقام اثبات بر است لیدل منزلة، ثیحد -۱۰۶ یادعا

 ١١٨ ........................... است الخطاب بن عمر منزلة، ثیحد یراو -۱۰۷ یادعا

 ١١٩ .... ()...بود افضل ھمه از شانیا که شود یم ثابت منزلة ثیحد از -۱۰۸ یادعا

 ١٢١ .... یعل ۀخان در مگر بست مسجد به را ھا خانه تمام◌ِ  درِ  غمبریپ -۱۰۹ یادعا

 ١٢٢ ........ شود مسجد وارد ُجُنب دارد حق یعل: است گفته یبخار -۱۱۰ یادعا

 ١٢٣ ....... کند رشیوز را یعل نکهیا یبرا الله از غمبریپ نمودن تقاضا -۱۱۱ یادعا

 ١٢٣ ......................... دارد عمر و ابوبکر ۀدربار دروغ ثیحد یسن -۱۱۲ یادعا
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 ١٢٤ ... تابند یم سر یعل فرمان از مردم که بود کرده ییشگویپ امبریپ -۱۱۳ یادعا

 رسول یاصل منظور منزلة ثیحد از دیتوان یم د،یبدان یعرب خوب اگر -۱۱۴ یادعا
 ١٢٥ .............................................................................. دیابیدر را الله

 ١٢٦ ....... ()... شده وارد تبوک از ریغ متعدد دفعات در منزلة ثیحد -۱۱۵ یادعا

 ١٢٧ ...................................... است من برادر یعل: گفت امبریپ -۱۱۶ یادعا

 ١٢٧ ھست عهیش تیحقان بر ییھا درس ھارون با یعل یھا شباھت در -۱۱۷ یادعا

 ١٢٨ .. دیبرگز خالفت به را یعل غمبر،یپ »االنذار يوم الدار« ثیحد در -۱۱۸ یادعا

 ١٢٩ .. عهیش تیبرحقان است یلیدل یعل ینیجانش بر کافران شھادت -۱۱۹ یادعا

 ١٢٩ ........................... است امبریپ ۀفیخل یعل: ندیگو یم ھا یسن -۱۲۰ یادعا

 ١٣١ ................ دارند یجعل ثیحد ابوبکر ینیجانش ۀدربار ھا یسن -۱۲۱ یادعا

 ١٣١ .................................... فروخت شکم به را نشید رهیابوھر -۱۲۲ یادعا

 ١٣٢ ..................................... باشد ینم جدا قرآن و حق از یعل -۱۲۳ یادعا

 رھا را یعل صحابه از یبعض چرا مشابه ثیاحاد ھمه نیا وجود با -۱۲۴ یادعا
 ١٣٣ ............................................................ .()...رفتند هیمعاو با و کردند

 ١٣٣ ................................. مخالفان مقابل در انیعیش تیمظلوم -۱۲۵ یادعا

 ١٣٤ ......................................... انیعیش به یسن یعلما تھمت -۱۲۶ یادعا

 ١٣٥ ....................... میدان ینم زیجا را زن چھار از شیب گرفتن ما -۱۲۷ یادعا

 ١٣٥ ............................................. ما به هیمیت ابن یھاتھمت -۱۲۸ یادعا

 ١٣٧ ................................................ بود سواد یب یستان شھر -۱۲۹ یادعا

 ١٣٧ ....................................... کند یم مذمت را رهیھر ابو یسن -۱۳۰ یادعا

 ١٣٨ ............. ()...کرد کشتار را مسلمانان ارطاة بن بسر با رهیابوھر -۱۳۱ یادعا

 ١٣٩ ................. دروغ ثیحد نقل یبرا زد انهیتاز را رهیابوھر عمر، -۱۳۲ یادعا

 من از ھم او ایآ. میراض بکر یاب از من: «است فرموده خدا که یثیحد -۱۳۳ یادعا
 ١٤٠ .......................................................... است دروغ ،»نه ای است یراض

 پس. شود ینم یراض او از الله نرسد، رضا مقام به بنده تا: دیگو یم -۱۳۴ یادعا
 ١٤١ .............................................................. .()...است دروغ ت،یروا نیا

 اھل جوانان دیس دو نیحس و حسن که دارد تیروا خودش یسن -۱۳۵ یادعا
 ١٤٤ .............................................................................. .()...اند بھشت



 روزهای پیشاور    ح 

 امام شیپ دینبا یگرید کس ابوبکر بودن با: دیگو یم که یسن ثیحد -۱۳۶ یادعا
 ١٤٥ ....................................................................... ستین درست شود،

 ١٤٥ ....... است دروغ بودند، غمبریپ محبوب شه،یعا و بکر یاب تیروا -۱۳۷ یادعا

 ١٤٦ ............... .میباش داشته دوست را رسول کانینزد دیبا که میدار هیآ: دیگو یم

عهیش تیبرحقان است یلیدل ت،یالب اھل حّب  وجوب به یشافع اقرار -۱۳۸ یادعا
 ............................................................................................... ١٤٧ 

 ١٤٨ ...................... است بوده غمبریپ نزد مردان نیمحبوبتر ،یعل -۱۳۹ یادعا

 ١٤٩ ................................ ما امامان جز فھمد ینم یکس را قرآن -۱۴۰ یادعا

 ١٤٩ ................................................... محمدند آل ذکر، اھل -۱۴۱ یادعا

 ١٥٠ .............................است یعل الکفار یعل اشداء از هیآ منظور -۱۴۲ یادعا

 کفار به را شیجا مبادا که برد نیا یبرا را ابوبکر محمد، حضرت -۱۴۳ یادعا
 ١٥٢ ........................................................................................ دیبگو

 ١٥٣ .............................. ()...شد ھمراه غمبریپ با اجازه یب ابوبکر -۱۴۴ یادعا

 ١٥٣ .................... است تیاھم یب غار در امبریپ با ابوبکر یھمراھ -۱۴۵ یادعا

 ١٥٦ .......... ابوبکر بر نه است بوده الله رسول بر غار در نهیسک نزول -۱۴۶ یادعا

 یعل ۀدربار قرآن یۀآ ۳۰۰ که کنم یم ثابت سنت اھل کتب با -۱۴۷ یادعا
 ١٥٧ ................................................................................... .()...است

 ١٥٨ ........................ او یبرتر بر است لیدل اسالم در یعل سبقت -۱۴۸ یادعا

 ١٥٨ ............................................... .()...بود مومن نیاول یعل -۱۴۹ یادعا

 ١٥٩ .... باشد یم او فضل و عقل وفور بر لیدل ،یکوچک در یعل مانیا -۱۵۰ یادعا

 ١٦٠ ........................... ()...بود امت و صحابه عیجم از افضل یعل -۱۵۱ یادعا

دیخواب اکرم رسول بستر در که »الھجرة لةیل« یعل شأن در هیآ نزول -۱۵۲ یادعا
 ............................................................................................... ١٦٠ 

 از غمبریپ بستر در یعل دنیخواب بودن افضل بر یسنّ  علماء اعتراف -۱۵۳ یادعا
 ١٦١ ............................................................ .()...غار در بکر یاب مصاجت

 ١٦١ ... داشت یم دوست را سفر ابوبکر چون است برتر ابوبکر از یعل -۱۵۴ یادعا

است نبوده عمر یبرا یشدت ینید مناظرات و یعلم مباحثات در -۱۵۵ یادعا
 ............................................................................................... ١٦٢ 
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 ١٦٣ ........... عمل در و علم در ؛ خودش بر یعل یبرتر بر عمر اقرار -۱۵۶ یادعا

.()...دارد ھا یسن از یمعتبر سند ،)عمر لھلک یعل ال لو(عمر گفتار -۱۵۷ یادعا
 ............................................................................................... ١٦٤ 

 ١٦٥ ............ است افضل پس کرد؛ یم حل عمر از بھتر را معما یعل -۱۵۸ یادعا

 ١٦٧ ...................................... .()...نبود شجاع ھا جنگ در عمر -۱۵۹ یادعا

 ١٦٧ .......................... است یعل مرھون اسالم، صدر یھا یروزیپ -۱۶۰ یادعا

 ١٦٨ ............................... خوردند شکست بریخ در عمر و ابوبکر -۱۶۱ یادعا

 ١٧٠ ........................................ بود غمبریپ و خدا محبوب یعل -۱۶۲ یادعا

.()...داشت دوست را یعل و رسولش الله، که دارد قبول ھم یسن -۱۶۳ یادعا
 ............................................................................................... ١٧٠ 

 ١٧١ ............................... خوردند شکست بریخ در ابوبکر و عمر -۱۶۴ یادعا

 ١٧١ ........................ نشد نازل عثمان حق در ﴾بَۡينَُهمۡ  رَُ�َآءُ ﴿ یۀآ -۱۶۵ یادعا

 ١٧٢ ......... بود مسرف و کرد یم یحد یب یھا بخشش و بذل عثمان -۱۶۶ یادعا

 ١٧٤ ................................. بود ترخوب عمر عثمان، با سهیدرمقا -۱۶۷ یادعا

 ١٧٥ ................... .()...آورد کار یرو را هیام یبن یفاسدھا عثمان، -۱۶۸ یادعا

 و بودند غمبریپ و خدا ملعون مروان و العاص یاب بن حکم و هیّ ام یبن -۱۶۹ یادعا
 ١٧٥ .......................................................... .آورد کار برسر را ھا آن عثمان

آورد کار سر بر عثمان و کرد دیتبع الله رسول را العاص یأب بن حکم -۱۷۰ یادعا
 ............................................................................................... ١٧٦ 

 یوال را او عثمان و خواند جماعت نماز یمست حال ر د فاسق دیول -۱۷۱ یادعا
 ١٧٧ .......................................................................................... کرد

 ١٧٩ ...................... .()...شد او قتل موجب عثمان یھایکار غلط -۱۷۲ یادعا

 ١٧٩ ............ .()...شد عثمان قتل به منجر مردم در یتینارضا جادیا -۱۷۳ یادعا

 ١٧٩ .............................. ()...زد صدمه غمبریپ اصحاب به عثمان -۱۷۴ یادعا

 ١٨٠ ............................. ()...  او مردن و مسعود ابن شدن مضرب -۱۷۵یادعا

 ١٨٠ ....................................... عثمان امر به عّمار شدن مضرب -۱۷۶ یادعا

 ١٨١ ............ ربذه یصحرا در او وفات و ابوذر نمودن دیتبع و تیاذ -۱۷۷ یادعا
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 و مقداد ابوذر، ،یعل :داشت یم دوست اریبس را یصحاب چھار امبریپ -۱۷۸ یادعا
 ١٨١ ...................................................................................... سلمان

 ١٨٣ ........................................()...بود طالبیاب بن یعل م،یرح -۱۷۹ یادعا

 ١٨٣ ... کرد یم ادب را لیفام یعل و کرد یم بخشش لیفام به عثمان -۱۸۰ یادعا

 ١٨٤ ............. اوست یمھربان ۀنشان جمل از بعد شهیعا با یعل رقتار -181 یادعا

 عمل برعکس یعل و کرد منع آب از را یعل لشکر نیصف در هیمعاو -۱۸۲ یادعا
 ١٨٤ .......................................................................................... کرد

ِينَ ٱوَ ﴿ یۀآ -۱۸۳ یادعا باشد جمع ریضم که ھرچند است، یعل حق در ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
 ............................................................................................... ١٨٦ 

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿: یۀآ -۱۸۴ یادعا ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَٰوةَ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  لصَّ
َكٰوةَ ٱ َوُ�ۡؤتُونَ   ١٨٦ ............................. شد نازل یعل حق در ﴾٥٥َ�ٰكُِعونَ  َوُهمۡ  لزَّ

 ١٨٧ ........................... است یعل درحق تیوال یۀآ: دیگو یم یسن -۱۸۵ یادعا

 ١٨٨ .................................. است زیجا رکوع حال در دادن زکات -۱۸۶ یادعا

 ١٨٩ .............................. کرد شک محمد حضرت رسالت به عمر -۱۸۷ یادعا

 ١٩١ .................... بودند بدن دو در روح کی یعل و محمد حضرت -۱۸۸ یادعا

 دو در بودند روح کی یعل و امبریپ نکهیا بر است یلیدل مباھله یۀآ -۱۸۹ یادعا
 ١٩٢ .......................................................................................... بدن

 ١٩٤ ... سنت اھل از یعل و غمبریپ یروح اتحاد در اخبار از یشواھد -۱۹۰ یادعا

 ھاآن از افضل ھم یعل است، اءیانب بر افضل غمبریپ چون -۱۹۱ یادعا
 ١٩٤ ............................................................................... .()...باشد یم

 ١٩٧ .........................است بوده اءیانب عیجم کماالت صاحب یعل -۱۹۲ یادعا

 ١٩٨ ....................................... نبود امت اجماع با ابوبکر امامت -۱۹۳ یادعا

 ٢٠١ . شود یم او مامور شبه کی چگونه. بود ابوبکر ریام خودش اسامه -۱۹۴ یادعا

 ٢٠٣ .. ()....نشد واقع ابوبکر خالفت بر اجماع که دارد قبول ھم یسن -۱۹۵ یادعا

 ٢٠٤ .................... .()... بکر یاب با عتیب از صحابه کبار نمودن دور -۱۹۶ یادعا

 ٢٠٤ ............................ ()...کشتند گران توطئه را عباده بن سعد -۱۹۷ یادعا

 ٢٠٤ ................... ()...ستین تیارجح بر یلیدل عمر سن بودن باال -۱۹۸ یادعا
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 ٢٠٤ ...................................... کرد خود نیجانش را یعل امبر،یپ -۱۹۹ یادعا

 ٢٠٦ ......................................است باطل و حق نیب فارق ،یعل -۲۰۰ یادعا

 مخالفان العمل عکس از چون کردند؛ عجله فهیخل انتخاب در -۲۰۱ یادعا
 ٢٠٩ ................................................................................ دندیترس یم

 ٢١٠ ....... نگردد جمع جا کی در سلطنت و نبوت: گفت غلط به عمر -۲۰۲ یادعا

 ٢١٠ ......................................... ستین احترام قابل یصحاب ھر -۲۰۳ یادعا

 ٢١٠ ....................... ()...کردند عتیب ابوبکر با مردم از یکم تعداد -۲۰۴ یادعا

 ٢١٢ . .()...بود ماه شش از بعد و زور و دیتھد با ھاشم یبن و یعل عتیب -۲۰۵ یادعا

 ٢١٣ ........................................بردند عتیب یبرا زور به را یعل -۲۰۶ یادعا

 مسجد به ریشمش و زور و جبر با را یعل نکهیا یبرا لیدل دوازده -۲۰۷ یادعا
 ٢١٣ ........................................................................................ بردند

 ٢١٤ ............................................ گرفتند عتیب زور به یعل از -۲۰۸ یادعا

 ٢١٥ .................................................. زدند آتش را یعل ۀخان -۲۰۹ یادعا

 ٢١٦ ...................... سوزاندند را یعل ۀخان درِ  که دارد قبول یسن - ۲۱۰ یادعا

 رساند؛ ینم ضرر آن با گناه که است یاحسنه ،یعل حّب  ثیحد -۲۱۱ یادعا
 ٢١٦ ................................................................................ است درست

 شود؛ یم واجب او بر بھشت کند، هیگر نیحس بر ھرکس ثیحد -۲۱۲ یاداعا
 ٢١٧ ............................................................................... .است درست

 عفو را او خداوند باشد، یعل محّب  و برود ایدن از توبه یب مسلمان اگر -۲۱۳ یادعا
 ٢١٨ .................................................................................... دینما یم

 ٢١٩ ........................................ است فساد از پر یسن یھا شھر -۲۱۴ یادعا

 ٢٢٠ .................. دانند یم حالل را مادر با یحت لواط، و زنا ھا یسن -۲۱۵ یادعا

 ٢٢١ ............ است تسّنن اھل کتب در... یاحسنه یعل حب ثیحد -۲۱۶ یادعا

 دنیبلع مثل بلعد؛ یم را گناھان که دارد را دهیفا نیا یعل به محبت -۲۱۷ یادعا
 ٢٢٣ ...................................................................... را خشک زمیھ آتش

 ٢٢٤ ....................................... است یسن ناکس، و عهیش کس، -۲۱۸ یادعا

 ٢٢٥ .................... است یخودساز باعث یعزادار مجالس و هیگر - ۲۱۹ یادعا

 ٢٢٦ ........................ رفت کربال به ارتیز یبرا دیبا: دیگو یم یسن -۲۲۰ یادعا
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 ٢٢٦ .................................................... بودند معصوم تن پنج -۲۲۱ یادعا

 ٢٢٧ ........ ()...نبود یظاھر خالفت، و استیر یبرا نیحس امام امیق -۲۲۲ یادعا

 ٢٢٨ ...................................... شد کافر اسالم از پس انیسف ابو -۲۲۳ یادعا

 ٢٢٩ ............. دیترس دیزی و کرد یسخنران دیزی مقابل در سجاد امام -۲۲۴ یادعا

 ٢٣٠ ......... ()...نیحس امام تیمظلوم بر است شاھد یسیانگل مادام - ۲۲۵ یادعا

 ٢٣١ ....................................... است شدن صالح سبب یعزادار -۲۲۶ یادعا

 ٢٣١ ................................................ دارد میعظ یثواب ارت،یز -۲۲۷ یادعا

 ٢٣٢ .. است یخال یسن امامان آرامگاه و است زّوار از پر ما امامان قبر -۲۲۸ یادعا

 ٢٣٣ ............................ ندارد فرق مانیا با اسالم: دیگو یم یسن - ۲۲۹ یادعا

 عهیش و کنند یم طرد را انیعیش قرآن، قواعد خالف بر سنت اھل -۲۳۰ یادعا
 ٢٣٤ .............................................................................. ستین مشرک

 ٢٣٥ .............. است اشتباه سنت اھل ۀاربع امامان از کردن دیتقل و -۲۳۱ یادعا

 ٢٣٦ ................ دینما متابعت یعل از امت یستیبا الله رسول امر به -۲۳۲ یادعا

 ٢٣٦ ................... ...باشد یم شما و ما هیعل متفق که نیثقل ثیحد -۲۳۳ یادعا

 ۀدربار ثیاحاد که یحال در میکن یرویپ عمر و ابوبکر از دیبا ما چرا -۲۳۴ یادعا
 ٢٣٧ ........................................................................... است تیالب اھل

 ٢٣٨ .................................................. ندارد جواب که یسوال -۲۳۵ یادعا

 ٢٣٨ ........................................... است حق صادق امام مذھب -۲۳۶ یادعا

 ٢٣٩ ....................................... بود محدث نیبزرگتر صادق امام -۲۳۷ یادعا

 ما امام ۱۲ منظور که نمود یمعرف نفر دوازده غمبریپ را خلفاء عدد -۲۳۸ یادعا
 ٢٤٠ ...................................................................................... ھستند

 ٢٤١ ......................... است امام ۱۲ به اشاره قرآن در دوازده عدد -۲۳۹ یادعا

 ٢٤٣ .............................................. بود خلفاء اول مشاور یعل -۲۴۰ یادعا

 ٢٤٣ ................................ بودند صادق امام شاگرد ،یسن امامان -۲۴۱ یادعا

 ٢٤٤ .................................. ندادند تیاھم صادق امام به ھا یسن -۲۴۲ یادعا

 ٢٤٤ ............ گرانید دنبال رفتند و کردند رھا ھا یسن را تیالب اھل -۲۴۳ یادعا

 ٢٤٥ ....................... شود ینم کفر موجب صحابه بر انتقاد و طعن -۲۴۴ یادعا

 ٢٤٦ ........................................... شناخت یم را خود قاتل یعل -۲۴۵ یادعا



 م   فهرست مطالب

 ٢٤٧ ....... .()...بودند منافق هیبیحد صلح در کنندگان عتیب از یبعض -۲۴۶ یادعا

 ٢٤٧ ............................... .()...دیکن اقتداء من اصحاب به ثیحد -۲۴۷ یادعا

 ٢٤٨ ................. بکشند را امبریپ خواستند یم بودند منافق اصحاب -۲۴۸ یادعا

 ٢٤٨ ............................................... .()...بود دروغگو رهیابوھر -۲۴۹ یادعا

 ٢٤٩ ... .()...کردند اختالف امبریپ ینیجانش امر در گریکدی با اصحاب -۲۵۰ یادعا

 مخالف فهیخل انتخاب موضوع در عمر و بکر یاب با عباده بن سعد -۲۵۱ یادعا
 ٢٤٩ ..................................................................................... .()...بود

شد مسلمانان قتل باعث بصره در یعل مقابل در ریزب و طلحه امیق -۲۵۲ یادعا
 ............................................................................................... ٢٤٩ 

 ٢٥٠ .............. .()...نمودند یم سب را یعل عاص، بن عمرو و هیمعاو -۲۵۳ یادعا

 ٢٥٠ ...................... است فیضع »كالنجوم اصحايب« ثیحد اسناد -۲۵۴ یادعا

 ٢٥١ ............................................. .()...نبودند معصوم صحابه -۲۵۵ یادعا

 ٢٥٢ ................... یسّر  مجلس در صحابه از نفر ده خوردن شراب -۲۵۶ یادعا

 ٢٥٣ ............................................ کردند یشکن مانیپ صحابه -۲۵۷ یادعا

 ٢٥٥ ............................ قرآنند در صادقان ÷یعل و صمّحمد -۲۵۸ یادعا

 ٢٥٥ ......................................... آن یچگونگ و ریغد ثیحد در -۲۵۹ یادعا

 نیجانش یعل که دارند معتبر اتیروا خم ریغد درباره یسن عالمان -۲۶۰یادعا
 ٢٥٦ ........................................................................... .()...است امبریپ

 ٢٥٧ .............. ینخور را یعل حق که کرد حتینص را عمر لیجبرائ -۲۶۱ یادعا

 ٢٥٨ ................................ است مخدوش صحاب با اقتداء ثیحد -۲۶۲ یادعا

 ٢٥٨ ..........شدند حق از منحرف و نفس یھوا تابع صحابه از یبعض -۲۶۳ یادعا

 ٢٥٩ ............................ .کردند عھد نقض صحابه: دیگو یم یغزال -۲۶۴ یادعا

 ٢٦٠ ............................... .()...است یغزال کتاب »نیالعالم سر« -۲۶۵ یادعا

 ٢٦٠ ....................... کشتند ییگو حق خاطر به را یسن ۀعقد ابن -۲۶۶ یادعا

کردند دفن شبانه عه،یش از یطرفدار و ییگو حق خاطر به را یطبر -۲۶۷ یادعا
 ............................................................................................... ٢٦١ 

 ٢٦٢ .................................................... کشتند را ینسائ امام -۲۶۸ یادعا

 ٢٦٣ ....................... کنند ینم یمعن درست را یمول ۀکلم ھا یسن -۲۶۹ یادعا



 روزهای پیشاور    ن 

َها۞﴿: یۀآ نزول و -۲۷۰ یادعا ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ  حق در ﴾رَّ

 ٢٦٤ .................................................................................. .است یعل

ۡ�َملُۡت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ یۀآ نزول -۲۷۱ یادعا
َ
 یعل ۀدربار رخمیغد در ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

 ٢٧٠ ........................................................................................ .است

 ٢٧٢ ....... دارد یمعن ده یمول ۀکلم: دیگو یم یسن یجوز ابن ِسبط -۲۷۲ یادعا

 ٢٧٢ ........................... .()...یمول یمعن در یشافع طلحه ابن نظر -۲۷۳ یادعا

 ٢٧٣ .......................... .()...رحبه در ریغد ثیحد به یعل احتجاج -۲۷۴ یادعا

 ٢٧٣ ................................. دارم تقدم حق من که رسول ۀفرمود -۲۷۵ یادعا

 ٢٧٤ ................................... اکرم رسول حضور در حّسان اشعار -۲۷۶ یادعا

 ٢٧٥ ..... بودند کرده عھد اول که یحال در کردند یشکن عھد صحابه -۲۷۷ یادعا

 ٢٧٥ ......... نمودند عھد نقض ز،ین هیبیحد و نیحن و احد در صحابه -۲۷۸ یادعا

 ٢٧٧ ................... .()...شود ینم کافر آدم صحابه، به دادن فحش با -۲۷۹ یادعا

 ٢٧٧ .......................................... کردند فرار هیّ بیحد در صحابه -۲۸۰ یادعا

 ٢٧٨ ....................... .()...ستین جدل اھل عهیش که دیدان یم خدا -۲۸۱ یادعا

هُ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱ ذَا َوَءاتِ ﴿ هیآ نزول -۲۸۲ یادعا  را فدک امبریپ که بود نیا یبرا ﴾ۥَحقَّ
 ٢٧٨ .............................................................................بدھد فاطمه به

 ٢٧٨ ............................... گرفت پس زور به ابوبکر اما داد امبریپ -۲۸۳ یادعا

 دروغ گذارند، ینم ارث امبرانیپ نکهیا بر یمبن دارند یثیحد ھا یسن -۲۸۴ یادعا
 ٢٧٩ ......................................................................................... است

 ٢٨١ ....... شما یعلما اعتراف به فدک، ۀدربار ابوبکر به یعل اعتراض -۲۸۵ یادعا

 ٢٨١ .............. داد دشنام إفاطمه و یعل به منبر یباال بکر یاب -۲۸۶ یادعا

 ٢٨٢ . است داده آزار را الله رسول ابوبکر قتیحق در یعل دادن آزار با -۲۸۷ یادعا

 ٢٨٣ ........................ است غمبریپ به دشنام ،یعل به دادن دشنام -۲۸۸ یادعا

 ٢٨٣ ................................. است غمبریپ حکمت و علم باب ،یعل -۲۸۹ یادعا

 ٢٨٥ ..................... فرمود خود یوص و یول را یعل محمد، حضرت -۲۹۰ یادعا

 ٢٨٧ ....... ()... بود یعل ۀنیس بر الله رسول مبارک سر وفات، وقت در -۲۹۱ یادعا

 ٢٨٧ ............. ...است درست ،یعل بودن یوص ثیحد کنم یم ثابت -۲۹۲ یادعا



 س   فهرست مطالب

: فرمود خودش چون است؛ گذاشته یجا بر خود از یتیوص امبریپ -۲۹۳ یادعا
 ٢٨٨ .................................... است مرده تیبرجاھل رد،یبم تیوص یب که یکس

 ٢٨٩ ................نگذاشتند اما سد،یبنو تیوص که خواست یم امبریپ -۲۹۴ یادعا

یم ت،یوص نوشتن از غمبریپ منع یماجرا آوردن ادی به با عباس ابن -295 یادعا
 ٢٩١ ..................................................................................... ستیگر

 ٢٩٢ ...................................... دیگو یم انیھذ امبریپ: گفت عمر -۲۹۶ یادعا

 ٢٩٣ ............................ ستیکاف را ما الله کتاب: است گفته عمر -۲۹۷ یادعا

 وقت در نشدند ابوبکر مانع اما شدند؛ الله رسول یسینو تیوص مانع -۲۹۸ یادعا
 ٢٩٤ ........................................................................................ مردن

 ٢٩٥ ........ .()...بود مھم یلیخ سد،یبنو خواست یم رسول که یزیچ -۲۹۹ یادعا

 ٢٩٥ ............................... شود حفظ نید نصف تا ننوشت امبریپ -۳۰۰ یادعا

 ٢٩٦ ..................................... بود امبریپ مال یوص و لیوک یعل -۳۰۱ یادعا

 ٢٩٧ ......................... بکشد مادر شکم در را بچه خواست یم عمر -۳۰۲ یادعا

 ٢٩٨ ......... شد مانع عمر بدھد؛ فاطمه به را فدک خواست یم ابوبکر -۳۰۳ یادعا

 زمان در خودش اما !بدھد فاطمه به را فدک ابوبکر نداد اجازه عمر -۳۰۴ یادعا
 ٢٩٩ ............................................... .()...داد عباس و یعل به را آن خالفتش

 بود ھا آن حق پس. برگرداند فاطمه اوالد به را آن زیعبدالعز بن عمر -۳۰۵ یادعا
 ٢٩٩ ........................................................................... .()...برگرداند که

 ٢٩٩ ................... داد پس فاطمه وارثان به را فدک یعباس مأمون -۳۰۶ یادعا

 ارث: فرمود فاطمه پس. است بخشش رفت،ینپذ ابوبکر چون -۳۰۷ یادعا
 ٢٩٩ ................................................................................... .()...است

 ٣٠٠ ......................... است شرع خالف متصرف از خواستن شاھد -۳۰۸ یادعا

کرد رفتار گرید یھازن مثل یعل و فاطمه با شاھد ۀدربار ابوبکر چرا -۳۰۹ یادعا
 ............................................................................................... ٣٠١ 

 ٣٠١ ......................... کرد رد را قران فاطمه، شھادت رد با ابوبکر -۳۱۰ یادعا

 ٣٠٢ ................. ھستند إیعل و محمد ه،یآ در نیصادق از مراد -۳۱۱ یادعا

ِيٱوَ ﴿: یۀآ که اند گفته گرانید و یشافع یگنج -۳۱۲ یادعا ِ  َجآءَ  �َّ ۡدقِ ٱب  لّصِ
َق  ْوَ�ٰٓ�َِك  ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ

ُ
 ٣٠٣ ........................... .است یعل حق در ﴾٣٣لُۡمتَُّقونَ ٱ ُهمُ  أ



 روزهای پیشاور    ع 

 ٣٠٤ ................................ .()...شد غصب و بود فاطمه مال فدک -۳۱۳ یادعا

 به) مرد یکی زن، یکی(دوشاھد با الله رسول را فدک: دییگو یم -۳۱۴ یادعا
 ٣٠٧ .......................................................................... ...دیبخش فاطمه

 ٣٠٨ .............................................. است نیقیصد افضل ،یعل -۳۱۵ یادعا

 ٣١٠ .......................... .()...است قرآن و باحق یعل: فرمود امبریپ -۳۱۶ یادعا

 فاطمه حق در شھادتش و یعل دیبا پس. یعل با حق و است حق یعل -۳۱۷ یادعا
 ٣١٠ .......................................................................... .()...شد یم قبول

 ٣١١ ................... .()...قرآن مع یعل و یعل مع قرآن: فرمود امبریپ -۳۱۸ یادعا

 ٣١١ ................ ()...است غمبریپ و خدا اطاعت ،یعل اطاعت ثیحد -۳۱۹ یادعا

 ٣١١ ...... د؟ینکرد فاطمه از و دیکرد قبول شاھد یب را جابر گفته چرا -۳۲۰ یادعا

 ٣١٢ ................ خورد را فاطمه حق ابوبکر،: دیگو یم ،خودش،یسن -۳۲۱ یادعا

َما﴿: ریتطھ هیآ -۳۲۲ یادعا ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ َعنُ�مُ  ِ�ُۡذهَِب  �َّ
َ
 ۡ�َۡيتِ ٱ أ

 ٣١٣ ........................................... .است تن ۵ حق در ،﴾٣٣َ�ۡطهِٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ 

 ٣١٤ .......................... ()...ستندین تیب اھل داخل غمبریپ زوجات -۳۲۳ یادعا

 ٣١٦ ..... .()...است تیب اھل شأن در که ریتطھ یۀآ ۀدربار عامه اخبار -۳۲۴ یادعا

ریتطھ هیآ نزول و) ھاالسالمیعل(فاطمه ۀریبحر راجع سلمه ام ثیحد -۳۲۵ یادعا
 ............................................................................................... ٣١٧ 

 ٣٢٠ .............................. تیب اھل و عترت از خمس نمودن منع -۳۲۶ یادعا

 ٣٢٠ ..................................... داد قرار غمبریپ شاھد را یعل خدا -۳۲۷ یادعا

 ٣٢٢ ..................... داشت مرگ یآرزو یعل ھا، یسن آزار دست از - ۳۲۸ یادعا

 ٣٢٣ ................. .()یعل گان کنند تیاذ مذمت در امبریپ از یاخبار -۳۲۹ یادعا

 ٣٢٤ ..............نبود یراض عمر و بکر یاب از لفاطمه مرگ، دم تا -۳۳۰ یادعا

 ٣٢٥ ......................... ()... است غمبریپ و خدا تیاذ فاطمه، تیاذ -۳۳۱ یادعا

 ٣٢٦ ................... است دروغ جھل، ابو دختر از یعل یخواستگار - ۳۳۲ یادعا

 ٣٢٧ ................................... کردند یم جعل ثیحد هیمعاو زمان -۳۳۳ یادعا

 ٣٢٧ .... ستین درست بود، ایدن خاطر به ابوبکر بر فاطمه غضب نکهیا -۳۳۴ یادعا

 نیھم یبرا را فدک و نداشت عمل در یآزاد خالفت، ۀدور در یعل -۳۳۵ یادعا
 ٣٢٨ ...................................................................................... نگرفت



 ف   فهرست مطالب

 ٣٢٩ ................................................ است بدعت ح،یتراو نماز -۳۳۶ یادعا

 ٣٣٠ .............. بود یناراض بکر ابو از فاطمه ،یزندگ ۀلحظ نیآخر تا -۳۳۷ یادعا

 ٣٣٢ ............ نبود یراض ابوبکر از چون نمودند؛ دفن شب را فاطمه -۳۳۸ یادعا

 ٣٣٣ ................................... داند ینم بدکاره را امبریپ زن عه،یش -۳۳۹ یادعا

 یمتق امبریپ ست؛ین ھردو بودن یمتق یمعنا به بودن شوھر و زن -۳۴۰ یادعا
 ٣٣٤ .......................................................................... نبود شهیعا و بود

رودیم بھشت به فرعون زن و روند یم جھنم به لوط زن و نوح زن -۳۴۱ یادعا
 ............................................................................................... ٣٣٤ 

 ٣٣٥ .............. بود وقت امبریپ دستورات از تمّرد زن، دو آن انتیخ -۳۴۲ یادعا

 ٣٣٦ .......................................... .دادیم آزار را غمبریپ شهیعا - ۳۴۳ یادعا

 ٣٣٨ . میکن ینم نیتوھ سوده به چرا م،یبود بد امبریپ زنان ۀھم با اگر -۳۴۴ یادعا

 ٣٣٨ .............................. بود شهیعا گناه نیبزرگتر یعل با جنگ - ۳۴۵ یادعا

 ٣٣٩ ........................................ ستین شماره قابل یعل لیفضا -۳۴۶ یادعا

 ٣٤٠ ............... شهیعا امر به بصره در پاک نیمؤمن و صحابه کشتار -۳۴۷ یادعا

. دیاافتهی تیھدا د،یکن یرویپ که کدام ھر از ستارگانند چون اصحاب -۳۴۸ یادعا
 ٣٤١ ................................................................................. است دروغ

 ٣٤٢ ........... شود دفن غمبریپ جوار در حسن امام نداد اجازه شهیعا -۳۴۹ یادعا

.()...یعل نیالمؤمن ریام شھادت در شهیعا نمودن یشاد و سجده -۳۵۰ یادعا
 ............................................................................................... ٣٤٢ 

 ٣٤٢ ................................ عثمان به نسبت شهیعا متضاد کلمات -۳۵۱ یادعا

 ٣٤٣ ............................... ()...یعل لیفضا بر است شاھد سلمه ام -۳۵۲ یادعا

 ٣٤٣ ھاست آن خالفت بطالن بر لیدل ثالث خلفاء نییتع در اختالفت -۳۵۳ یادعا

 ٣٤٥ ........ نداشت امبریپ و داشت را نیجانش انتخاب حق ابوبکر چرا -۳۵۴ یادعا

 بن عبدالرحمن دست ریز یعل نفره، ۶ یشورا در که بود ظلم نیا -۳۵۵ یادعا
 ٣٤٥ .................................................................................... بود عوف

 ٣٤٦ .............................. خلق را ابوبکر کرد، انتخاب خدا را یعل -۳۵۶ یادعا

 نور از و داشت یبرتر خود از قبل فهیخل سه بر نسب، لحاظ از یعل -۳۵۷ یادعا
 ٣٤٨ ........................................................................................... بود
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 ٣٤٨ ..................................................... شد خلق نور از یعل -۳۵۸ یادعا

 ٣٤٩ ..................... نبود مشرک یکس آدم حضرت تا یعل پدران در -۳۵۹ یادعا

 ٣٤٩ ..................................... بود شیعمو نبود؛ میابراھ آزر،پدر -۳۶۰ یادعا

 ٣٥١ .................... نبودند مشرک و کافر یعل پدران که قرآن از هیآ -۳۶۱ یادعا

 ٣٥١ ................................................. !بود مسلمان طالب وابو -۳۶۲ یادعا

 ٣٥٢ .............................................. طالبیاب مانیا در اختالف -۳۶۳ یادعا

 ٣٥٣ ............................................. بود زناکار شعبه، بن رةیمغ -۳۶۴ یادعا

 ٣٥٤ .................. است مسلمان پس بود؛ امبریپ سرپرست ابوطالب -۳۶۵ یادعا

 ٣٥٦ ........................ .()...گفت الله اله ال طالب ابو مرگ ۀلحظ در -۳۶۶ یادعا

 ٣٥٦ .. .()...دینما یاری را رسول تا کرد پنھان را خود اسالم طالب، ابو -۳۶۷ یادعا

 میابراھ حضرت یعمو مانند که است نیا ابوطالب یمسلمان لیدل -۳۶۸ یادعا
 ٣٥٧ ......................................................................................... نبود

دیگو ینم را شه،یعا برادر،محمد و مومنان ییدا: دیگو یم هیمعاو به -۳۶۹ یادعا
 ............................................................................................... ٣٥٨ 

 ٣٥٨ .................. بود مراسالت کاتب بلکه نبود؛ یوح کاتب هیمعاو -۳۷۰ یادعا

 ٣٥٨ ............................................. !ھم دیزی و! بود کافر هیمعاو -۳۷۱ یادعا

 محمد و اشتر مالک و یعد بن حجر و عمار و حسن امام قاتل هیمعاو -۳۷۲ یادعا
 ٣٥٩ ........................................................................... !.بود بکر یاب بن

 ٣٦٠ ............................ شدند کشته مومن ۳۰۰۰۰ هیمعاو امر به -۳۷۳ یادعا

 ٣٦١ ........................................()...کرد یعل سّب  به امر هیمعاو -۳۷۴ یادعا

 ٣٦٢ ......... .()...است غمبریپ به دشنام و سّب  ،یعل به دشنام و سّب  -۳۷۵ یادعا

 ٣٦٢ ............................................ .()...است کافر ،یعل دشمن -۳۷۶ یادعا

 ٣٦٢ ........... .()...باشد یبد آدم تواندیم امبریپ مصاحب و نیھمنش -۳۷۷ یادعا

 تیجاھل نید به شما باز نمودند، یم فوت قتل ای مرگ به غمبریپ اگر -۳۷۸ یادعا
 ٣٦٤ ................................................................ .نمود دیخواھ رجوع خود

 ارانی از یبعض بودن یجھنم بر است یقاطع لیدل حوض، ثیحد -۳۷۹ یادعا
 ٣٦٥ ....................................................................................... امبریپ

 ٣٦٦ ........... نکرد آشکار را خود نید اسالم به خدمت یبرا ابوطالب -۳۸۰یادعا



 ق   فهرست مطالب

 ٣٦٧ کند ثابت یعل یبرا را یبیع تا بود کافر یعل پدر: دیگو یم یسن -۳۸۱ یادعا

 ٣٦٨ ...................................... است حالل غهیص: دیگو یم قرآن -۳۸۲ یادعا

 ٣٧٠ ....... .()...باشند یم یسن ھا، عهیش و یرافص ھا، یسن قتیحق در -۳۸۳ یادعا

 ٣٧٠ .................................. است حالل غهیص: ندیگو یم ھا یسن -۳۸۴ یادعا

دارد ھم »یمسم اجل یال« کی ﴾ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ۡستَۡمَتۡعُتمٱ َ�َما﴿: یۀآ -۳۸۵ یادعا
 ............................................................................................... ٣٧٣ 

 ٣٧٤ ...... .()...دانستند یم حالل را غهیص صحابه، بزرگان و مالک امام -۳۸۶ یادعا

 ٣٧٥ ............. .()...باشد یم دارا را میدا زن حقوق تمام یاغهیص زن -۳۸۷ یادعا

کردم حرامش من و بود حالل غهیص که کرد اعتراف خودش عمر -۳۸۸ یادعا
 ............................................................................................... ٣٧٦ 

 ٣٧٨ .......... میدھ رییتغ را امبریپ قانون میدار حق ما: دیگو یم یسن -۳۸۹ یادعا

 ٣٧٩ ... است کردن غهیص و متعه از مردم کردن منع زنا، انتشار علت -۳۹۰ یادعا

 ٣٨٠ ............................................. .()...آمد ایدن کعبه در یعل -۳۹۱ یادعا

 ٣٨٠ .......................... گذاشت او یرو بر یعل نام جالله، جل الله -۳۹۲ یادعا

 ٣٨٢ .()...دیگرد ثبت یأعل عرش در غمبریپ و خدا نام از بعد یعل نام -۳۹۳ یادعا

 ٣٨٣ ..................................... .()...بود تقواتر با امت ۀھم از یعل -۳۹۴ یادعا

 ٣٨٤ .................... .()...خواندند نیالمتق امام را یغمبر،علیپ و خدا -۳۹۵ یادعا

 به دھنده سوق و تقوا اھل یشوایپ و مسلمانان یآقا و دیس یعل -۳۹۶ یادعا
 ٣٨٤ ................................................................................ است بھشت

ابوبکر خالفت بطالن بر است یلیدل نیا و نکرد عتیب ماه شش یعل -۳۹۷ یادعا
 ............................................................................................... ٣٨٥ 

 ٣٨٧ ..........................است ھارون سرگذشت مانند یعل سرگذشت -۳۹۸ یادعا

 ٣٨٨ .................................. بود امبریپ سکوت چون یعل سکوت -۳۹۹ یادعا

 ٣٨٨ .......... دھد انجام خواست، یم دلش ھرچه نتوانست زین امبریپ -۴۰۰ یادعا

 ٣٨٩ .............کن سکوت خوردند، را حقت اگر: گفت یعل به امبریپ -۴۰۱ یادعا

 ٣٩٠ ...........نرود نیب از نید تا کرد سکوت عمر ظلم مقابل در یعل -۴۰۲ یادعا

 ٣٩١ ............... .()...است معتبر یکتاب البالغه نھج دارد قبول یسن -۴۰۳ یادعا



 روزهای پیشاور    ر 

ستین مخلوق کالم البالغه نھج که است گفته یسن دیالحد یاب ابن -۴۰۴ یادعا
 ............................................................................................... ٣٩٢ 

 ٣٩٢ ........................................... ()…بود ترسو و سواد یب عمر -۴۰۵ یادعا

 ٣٩٣ ........................ بود خبر یب قرآن از او کند یم ثابت که یمثال -۴۰۶ یادعا

 ھرگز محمد حضرت کرد یم گمان نکهیا یکی عمر یعلم یب لیدال از -۴۰۷ یادعا
 ٣٩٥ ................................................................................... .ردیم ینم

 ٣٩٦ .............. .()...کند سنگسار را) زن یب( زناکار خواست یم عمر -۴۰۸ یادعا

 ٣٩٧ ......... !.کند سنگسار هیزان زن شکم در را بچه خواست یم عمر -۴۰۹ یادعا

 ٣٩٧ ................ .()!...کند سنگسار را یاوانهید زن خواست یم عمر -۴۱۰ یادعا

 ٣٩٨ .....است تر عالم ھمه از یعل که کردند یم اعتراف گرانید و عمر -۴۱۱ یادعا

 نیتر عالم یعل و کرد یقاض را یعل امبر،یپ که دھد یم شھادت یسن -۴۱۲یادعا
 ٣٩٩ ........................................................................................... بود

 ٤٠٠ ........................................ دانست ینم را ممیت حکم عمر، -۴۱۳ یادعا

 ٤٠١ .................. بود حاضر دست کف مانند یعل نزد در علوم تمام -۴۱۴ یادعا

 ٤٠٢ .................................... .()...کرد دفاع یعل مقام از هیمعاو -۴۱۵ یادعا

 ٤٠٢ ..................... کردندیم حل عمر از بھتر را معما یعل حضرت -۴۱۶ یادعا

 از زور به را یعل بود؛ تر مستحق خالفت به علمش خاطر به یعل -۴۱۷ یادعا
 ٤٠٣ ........................................................................ کردند منع خالفت

 ٤٠٤ ........................... است زّوار و دزد مثل غاصبان و یعل مثال -۴۱۸ یادعا

 ٤٠٥ ............................ .()...کند یم قبول را نید قیتحق با عهیش -۴۱۹ یادعا

 ٤٠٦ ............................. .است یعل حق در» مسئولون انھم« هیآ -۴۲۰ یادعا

 ٤٠٧ .................. .()...!ستین یسن اما است حدت و خواستار عهیش -۴۲۱ یادعا

.()...باشد نیحس تربت بر است بھتر و باشد پاک تربت بر دیبا سجده -۴۲۲ یادعا
 ............................................................................................... ٤٠٨ 

 ٤٠٩ ..................................... کنند یم کورانه کور دیتقل ھا یسن -۴۲۳ یادعا

 ٤٠٩ ........................... است زیجا شراب با وضو ندیگو یم ھا یسن -۴۲۴ یادعا

 ٤١٠ ........... دیبشور: دیگو یم یسن و دیکن مسح را پا: دیگو یم قرآن -۴۲۵ یادعا



 ش   فهرست مطالب

یم مسح جوراب و چکمه یرو یسن و دیکن مسح را پا: دیگو یم قرآن -۴۲۶ یادعا
 ٤١١ .......................................................................................... کند

قرآن حیصر نّص  خالف بر عمامه نمودن مسح بر سنت اھل یفتوا -۴۲۷ یادعا
 ............................................................................................... ٤١٢ 

 ٤١٣ ...................................... یسن فقه از است بھتر عهیش فقه -۴۲۸ یادعا

 ٤١٤ است گفته خدا رسول را نیا. دارد لتیفض کربال، خاک بر سجده -۴۲۹ یادعا

 ٤١٥ .............................................. کند یم معجزه کربال خاک -۴۳۰ یادعا

 نیحس خاک بر سجده به و ندارد اعتراض مادر با یبستر ھم به یسن -۴۳۱ یادعا
 ٤١٧ ......................................................................................... !دارد

کرد حجاج ریام را یعل و کرد عزل یریام از را ابوبکر الله، رسول -۴۳۲ یادعا
 ............................................................................................... ٤١٨ 

 ٤٢١ ..........................کرد رھایپ یقاض و سییر را یعل الله رسول -۴۳۳ یادعا

 ٤٢٢ ........................................ است یھاد یعل: دیگو یم قرآن -۴۳۴ یادعا

!ھایزیر خون مسبب و. بود تجربه کم و جوان یعل: دیگو یم یسن -۴۳۵ یادعا
 ............................................................................................... ٤٢٣ 

 ٤٢٤ ..................................... .()... کرد انقالب یعل هیعل شهیعا -۴۳۶ یادعا

بود داده صحابه هیعل شیھاجنگ در را یعل بودن حق بر خبرِ  امبریپ -۴۳۷ یادعا
 ............................................................................................... ٤٢٥ 

 ٤٢٦ ........................ .()...اما نداند یاحد خدا، از ریغ را بیغ علم -۴۳۸ یادعا

 ٤٢٩ ............................ .()...داشت بیغ علم یعل: دیگو یم قرآن -۴۳۹ یادعا

 ٤٣١ ......................................... .()...کذابند ب،یغ علم انیمدع -۴۴۰یادعا

 ٤٣٢ ................. بودند بیغ به عالم و حق بر یخلفا ن،یطاھر ۀائم -۴۴۱ یادعا

 ٤٣٢ .......................................... !دارند بیغ علم ما، ائمه تمام -۴۴۲ یادعا

 ٤٣٦ »است امبریپ علم باب یعل« ثیحد بودن درست در یاضاف سند -۴۴۳ یادعا

 حضرت و کرد بیغ بر یدانا و عالم را محمد حضرت جالله، جل الله -۴۴۴ یادعا
 ٤٣٩ .............................................................................. را یعل محمد

 ٤٤٠ ................... نمود باز یعل نهیس در را علم از باب ھزار غمبریپ -۴۴۵ یادعا

 ٤٤٠ .................... آموخت یعل به لحظه کی در را علم الله، رسول -۴۴۶ یادعا



 روزهای پیشاور    ت 

 ٤٤١ ................................. شد نازل یعل بر آسمان از َجفر کتاب -۴۴۷ یادعا

 ٤٤٢ ............... داشت خود مرگ ساعت و یچگونگ از خبر رضا امام -۴۴۸ یادعا

 ٤٤٤ ................. .()...آورد نیزم به لیجبر و شد نازل کتاب یعل بر -۴۴۹ یادعا

 انس بن سنان از خبردادن نجار، بن بیحب یعلمدار از دادن خبر -۴۵۰ یادعا
 ٤٤٦ ........................................................ .()...دیگرد نیحس امام قاتل که

 ٤٤٧ .......................................... یبیغ علوم از یعل دادن خبر -۴۵۱ یادعا

 ٤٤٧ ................ .()...ملعون آن یظلمھا و هیمعاو غلبه از دادن خبر -۴۵۲ یادعا

 در جنگ شروع از قبل هیذوالثد شدن کشته از دادن خبر -۴۵۳ یادعا
 ٤٤٧ ................................................................................. .()...نھروان

 ٤٤٧ .................. .()...را ملجم ابن یمعّرف و خود قتل از دادن خبر -۴۵۴ یادعا

 ٤٤٩ .................. .()...بود اعلم ھمه از دیالحد یاب ابن ۀگفت به یعل -۴۵۵ یادعا

 ٤٤٩ ............................. .()...بود امت اعلم یعل غمبر،یپ ۀبفرمود -۴۵۶ یادعا

 ٤٤٩ ....... .()...کرد خبر با ھم یکھکشان علوم از را امت یعل حضرت -۴۵۷ یادعا

 ٤٥١ ................. .()...یعل یعلم مقامات به دیالحد یاب ابن اعتراف -۴۵۸ یادعا

 عرض به آمدند فرشته ھزار ستیب کصدی شد، متولد که نیحس -۴۵۹ یادعا
 ٤٥١ ................................................................................. .()...کیتبر

 ثابت را یعل امامت قرآن از و است قرآن در یعل اسم: دیگو یم عهیش -۴۶۰ یادعا
 ٤٥٢ ............................................................................... .()...میکن یم

()...ستین درست نیا و فرمانده ،یعنی االمر؛ یاول: دیگو یم یسن -۴۶۱ یادعا

 ............................................................................................... ٤٥٤ 

 ٤٥٥ ... کند انتخاب الله دیبا و کند انتخاب صالح ریام ستین قادر بشر -۴۶۲ یادعا

 ٤٥٥ .......................... .()...باشند ینم االمر یاول امراء، و نیسالط -۴۶۳ یادعا

 ٤٥٦ .............. .()...باشد ینم االمر یاول ،یقدرت با ریام و سلطان ھر -۴۶۴ یادعا

 ٤٥٦ .............. باشد الله جانب از منصوص و منصوب دیبا االمر یاول -۴۶۵ یادعا

 ٤٦٠ ............................................... بودند معصوم ما یھا امام -۴۶۶ یادعا

 قرآن در دینبا که زیچ ھر ستین قرآن در ھا امام اسم که ندارد یتعجب -۴۶۷ یادعا
 ٤٦١ ......................................................................................... باشد
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 قرآن در نماز رکعات عدد که طور نیھم ستین قرآن در ھا امام اسم -۴۶۸ یادعا
 ٤٦٣ ................................................................................. .()...ستین

 ٤٦٣ ............... است عهیش امامان االمر، یاول از مراد: دیگو یم یسن -۴۶۹ یادعا

 ٤٦٤ ..... .()...تاست ۱۲ امبریپ از بعد خلفاء عدد که دارد ثیحد یسن -۴۷۰ یادعا

 ٤٦٧ .............................. ()...است حق بر عهیش: دیگو یم جاحظ -۴۷۱ یادعا

 ٤٦٧ ...................... .()...است شده نوشته عرش یۀپا بر ما ۀائم نام -۴۷۲ یادعا

 ٤٦٨ ....................... .()...ستین یسن و است اتحاد خواستار عهیش -۴۷۳ یادعا

 ٤٦٩ ... گذشت خود حق از وحدت خاطر به اما بود برحق یعل ما امام -۴۷۴ یادعا

یوص قبر بر ای اند شده ساخته ینب کی قبر بر ای ایدن یھا مسجد ۀھم -۴۷۵ یادعا
 ............................................................................................... ٤٦٩ 

 ٤٧١ .................................................................. آخر حرف

 
 





 
 

 

 همقدم

 بعده يمن ال نب د هللا وحده والسالم والصالة عىلاحلم
ھمتاست و سالم و  است و بیھا تنھا برای الله است؛ برای او که یکی  تمام ستایش

 پیامبری باد که بعد از او دیگر پیامبری نخواھد آمد. درود بر آن
 ١٣٤٥مدعی شده است که در سال » سلطان الواعظین شیرازی«مردی به نام 

 سال پیش سفری به شھر پیشاور پاکستان داشته و در آن شھر، ٨٣ق؛ یعنی، تقریبا ھـ.
 ،سنتشب با علمای سنی دربارۀ حق بودن مذھب شیعه و باطل بودن مذھب اھل  ده

» ھای پیشاور شب«بحث و گفتگو کرده است و حاصل این مناظره را در کتابی به نام 
آن را برای اولین بار در تھران به چاپ رسانده است.  ،سال بعد ٣٠جمع آوری نموده و 

بار تجدید چاپ شده و در محافل شیعیان شھرتی به ھم زده  چند و کتاب او چندین
 است. 

از جھان رخت بربست و به جمع مردگان  ،چاپ اول کتابش سال بعد از ١٥،نویسنده
بالند و آن را بسیار  می و شیعیان به آن شود می پیوست! اما کتابش پیوسته تجدید چاپ

 پیشاور را بخوان.ھای  شب : کتابگویند می کنی، می بحثھا  آن باور دارند و ھر جا با
، مثل روز روشن است نمک می ساِل گذشته در پیشاور زندگی ٢٣برای من که در 

که مناظره به صورتی که نویسنده مدعی است، محال است که انجام شده باشد، مثًال 
در حالی که در پیشاور که  کند می اش خود را شافعی معرفی یک جا طرف مناظرۀ

شافعی  ،مذھب شافعی نیست؛ البته در ھند رسھل است در تمام پاکستان ھم یک نفر ب
بگوییم: چیزکی بوده و نویسنده از آن  توانیم می ش گمان باشیم،ھست و اگر خیلی خو

 یک مناظرۀ عظیم ساخته است که خودش ھم قاضی است و ھم مدعی.
 پیشاور راھای  شب این کتاب، ظلمانی و پر از دروغ است. وقتی مقدمۀ رد بر کتاب 
وجه شدم کتاب را بررسی کردم و مت ٥٢٠تا  ٥٠١نوشتم، به طور تصادفی از صفحۀ  می

صفحۀ  ١٩است و در  کمتر از یک صفحه ،سخنان اھل سنت ،صفحه ٢٠که در این 
 ھای این مرد پرحرفست. گفته ،دیگر
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نم چرا نام این سخنرانی را مناظره گذاشته است؟! تازه در آن نیم دا نمی فقط
 خواھند بیشتر توضیح دھد یا حرفش را تایید می صفحه ھم، مناظره گران سنی یا از او

پرسند که باب دل  می گیرند! یا سواالتی می ھای مبھم و ناقص و کوتاه یا ایراد کنند یم
که خالف عقیدۀ اھل سنت است و دلیلی است بر جعلی  دھند می اوست یا دالیلی ارائه

 بودن مناظره.
گذرد! اما ھنوز دیر نشده است و من به جای  می سال از زمان این مناظره ٨٣اکنون 

 .!گویم می ھای او را خیالی جواب ایرادھای  آن سنی
، اگر تعصب را یک سو نھند، با خواندن کنند می کسانی که کتاب او را حلوا حلوا

له گر و شیاد و یپیشاور طرار و حھای  شب جواب ما قانع خواھند شد که نویسندۀ کتاب
 حقه بازی بیش نبوده است.

ھای پیشینیانش است که به  البته آنچه او گفته به اعتراف خودش تکرار نوشته
اند نیز،  سبکی نو نگاشته شده است و جای بسی شگفتی است، آنانی که بعد از او آمده

اند؛ گویی حرف جدیدی ندارند. پس پاسخ به این کتاب،  ھا را تکرار کرده ھمین ایراد
 پاسخ به بسیاری از کتب شیعه است. 

ند تا دریابند که دیر یا زود ھمۀ ما خواھم، چشم بصیرت مخالفان را باز ک می از الله
پیوندیم شاید این بصیرت باعث شود که حق را بپذیرند و بدانند  می به جمع مردگان

حافظ و رازق فقط و فقط الله است. این دو صفت الھی را که بدانند، پذیرش حق 
این  خواھم در این عمل، برکتی قرار دھد تا می ! از الله تبارک و تعالیشود می آسانتر

 کتاب سبب ھدایت شیعیان حیران و سر در گم شود.

 



 ٣  مقدمه

 
 »سلطان الواعظین شیرازی«پیشاور ھای  شب عکس نویسنده کتاب





 
 

 

 پیشاور چیست؟ های  شب منظور اصلی نویسندۀ کتاب

ھدایت اھل سنت ننوشته است! زیرا ھر کامًال مشخص است که او این کتاب را برای 
داند که سخنان سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید در مقابل  طلبۀ مبتدی سنی ھم می

 .بخاری و مسلم پشیزی ارزش ندارد!
الفاظ احادیث اھل  ،او حتی برای تحقق ھدفی که این کتاب را به خاطر آن نوشته

ھا در آینده دست او را  بدون آنکه باکی داشته باشد که سنی !سنت را تغییر داده است
 رو خواھند کرد. 

 .پس ھدف او از نوشتن این کتاب چیست؟!
ھمانا مقصود نویسنده این بوده است که شیعیان را از تزلزل درعقیده شان بازدارد،  

حمالت شدیدی بر عقاید مذھب تشیع انجام گرفته بود و  ،گویا در زمان نویسنده
ریشه و منفرد و تک رو  بی کردند که عقیدۀ تشیع در اسالم یک عقیدۀ می ایرانیان حس

 ،است. لذا نویسنده با شتاب فراوان سعی کرده است با آوردن شاھدانی از اھل سنت
گواھی از احادیث اھل سنت بیاورد از ظھور مھدی گرفته تا بد ،برای ھر عقیدۀ شیعه

 ... .تا از نماز در سه وقت !بودن ابوبکر
 چرا شیعیان پسکه او در ھدفش موفق شد و اگر نشده است، کنم می اعتراف

 .!پیشاور را بخوانیدھای  شب : کتابگویند می ،با ما بحثھنگام  ،خبر از ھمه جا بی
تا به حال اھل ،در کالم است و سبب دیگر این که زیاده گویی ،یک علت موفقیت او

 .جل جالله! !خواھد می ببینیم الله تعالی چه !اند سنت، ردی بر کتابش ننوشته
، در کنند می قبل از شروع کتاب، باید بدانیم که علمای شیعه به چه روشی مناظره

شرافتمندانه نیست و سراسر ھا  آن توانم بگوییم که اصال روش بحث می یک جمله
 مکرست. 

 را بدانید:ھا  آن بعضی از مکرھای

 استناد به حدیث دروغ: حقه بازی اول علمای شیعه
کم  بی توان گفت احادیثی که در کتب اھل سنت جمع آوری شده است، ھمگی نمی

و کاست صحیح ھستند. مکر اول علمای شیعه این است که برای اثبات عقاید خود به 
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 !کنند می احادیث یا احادیث کامًال ساختگی در کتب اھل سنت استداللترین  ضعیف
شوند و پی  می بدون ھیچ خجالتی مرتکب آنھا  آن این عادت خیلی عجیب است! اما

 .کنند می در پی تکرار
دلیل بر درستی  ،شیعیان ساده لوح باید بدانند که بودن احادیث در کتب اھل سنت

آن احادیث نیست و حتی یک نفر سنی ھم در طول تاریخ نگفته است که تمام احادیث 
است درست است! اگر شیعه اصرار دارد، ھر روایتی که در کتب ما کم و ک بی کتب ما

نیز،  ھاست آن آمده، درست است و باید قبولش کرد، پس آن ھمه روایاتی را که ضد
و از ما نخواھند که قبول نکنیم. عجیب است! وقتی به احادیث ما که بر ضد  پذیریم می

 است که معلم و راھنمای : جعلی است. پس واضحگویند می رسند؛ می است، عقاید
 در علم حدیث شناسی فقط و فقط ھوای نفسشان است نه علم و دانش. ھا  آن

اھل سنت تنھا احادیث دو کتاب بخاری و مسلم را صد در صد قبول دارد. علمای 
اند و احادیث  به دو بخش کلی تقسیم کردهرا  کتب دیگر را به غیر از این دو کتاب ،ما

 .اند رف و احادیث ضعیف را در طرف دیگر نوشتهصحیح آن را در یک ط
بعد از رحلت پیامبر، اینکه  ما راه یافت؟ به خاطری ھا کتاب اما چرا احادیث دروغ به

به آیندگان  از ایشان، یارانش در زمین پراکنده شدند و سخنان پیامبر و خاطرات خود را
 راد دیگر گفتند و کم کمنیز، مردند و یارانشان ھمین مطالب را به افھا  آن گفتند؛
 تدوین شد.  احادیث

منافقان نیز، احادیث دروغ را وارد جامعه کردند سپس ضعف بشری مثل فراموشی 
 کرد. و... نیز، به کمک آمد و احادیث را دست خوش تغییر

کسانی مثل بخاری و مسلم با دقت فراوان احادیث صحیح را جمع آوری کردند و 
خود ثبت نکردند. پس ی ھا کتاب خاطر کمی شک و تردید درھزاران حدیث را تنھا به 

اما دیگران کمتر دقت  ؛دانیم می ، درسترا به این دلیل، ھرچه در بخاری و مسلم است
را غربال نمودند و ھا  آن ھای ایآمدند و جمع کرده کردند؛ ھمه چیز را جمع کردند و عده

مشخص کردند اما در این میان سره را از ناسره  ،تحقیق کردند و راست را از دروغ
دادند، درست باشد. تکلیف این احادیث  می درصد احتمال ٥٠احادیثی باقی ماند که 

م. و کنی نمی درصد احتمال دروغ دارد به آن اعتنا ٥٠بعضی گفتند: چون  چه بود؟
 به آن توجه درصد احتمال دارد که سخن رسول باشد، ٥٠بعضی دیگر گفتند: چون 

 م اما در مسایل عبادیکنی نمی دیگر گفتند: در مسایل اعتقادی اعتنا بعضی کنیم می
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 ،در صادق و کاذب بودن ،. اختالف دیگر علماکنیم می توجهھا  آن به (عبادت کردن)
ھا  این و بعضی دیگر نه. دانند می بعضی یک راوی را صادق و امین راوی احادیث است.

وجود آمد. اما الله قران را میزانی  ھمه از شومی دروغ اول است که مذاھب سنی به
 قرار داد برای رفع اختالفات.

الله به دروغ گویان اجازه داد تا اذان را تغییر بدھند اما اجازه نداد حتی یک نقطه  
 را در قرآن عوض کنند.

عه و قرآن خوانان سنی حتی در یک نقطه ھم اختالف ندارند. یقرآن خوانان ش
فرقه آن را بدون ھردو  ھیچ تغییری صورت نگرفته است وقرآن کتابی است که در آن 

حتی یک ورق از بخاری را قبول ھا  آن احادیث،دربارۀ  اما یک کلمه اختالف قبول دارند
را قبول نداریم. پس باید احادیث را بر قرآن ھا  آن ندارند و ما نیز، یک ورق از کافی

 عرضه کنیم تا راه را بیابیم.
پیشاور (داعی) اگر واقعًا مخلص بود، باید با قرآن و عقل  ھای شب نویسندۀ کتاب

به کرد؛ زیرا بھترین راه تشخیص حق و باطل بودِن شیعه و سنی چنگ زدن  می بحث
 قرآن است.

استناد داعی شیاد به احادیثی که خود ما قبولش نداریم و به آن  ،نکتۀ دوم این که
 او مغرض است. :بگویماینکه  م، تعبیری ندارد جزکنی نمی عمل

آیا در کتب خودشان حدیث دروغ وجود ندارد؟ اگر ندارد، نام مرا در زمرۀ شیعیان 
 .برای چیست؟ ،بنویسید واگر ھست، پس اعتراض او به ما
آورد. درحالی  می کند؛ مثًال از حاکم دلیل می و نکتۀ سوم، او از ھوای نفس پیروی

حضرت علی قبل اینکه  بنی برحدیثی دارد، م» مستدرک«در ھمین کتب  /حاکمکه 
 . پس اگر قبولش داری، این را ھم قبول کن؛ خورد می از منع شراب، شراب

 این بحث علمی نیست که ھر چیزی مطابق ھوای نفس تو بود، صحیح باشد.  
 ما اطالع کافی دارد که در کتابش این ھمه دلیل ازی ھا کتاب در ظاھر این فرد بر

است. او که تا این حد از دنیای روایات و احادیث با خبر است، ما نقل کرده ی ھا کتاب
د فرق بین حدیث دروغ وصحیح را تشخیص دھد؟ شما با نقل این احادیث توان نمی چرا

زنید و این را بدانید که اھل سنت احادیث صحیح و  می تنھا خودتان را گولدروغ 
و این را ھم  معلوم است اند و ھمه چیز ضعیف وساختگی و دروغ را دسته بندی کرده
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ھا  آن اند و صحیح و دروغ بدانید که شیعیان تا به حال احادیث خود را غربیل نکرده
 معلوم نیست، 

: فالن حدیث ضعیف است تا از گویند می گیرند، می البته ھر بار که در تنگنا قرار
 انتقاد نجات یابند.

صحیح ترمذی وضعیف  نویسند که مثالً  نمی مرد و مردانه کتاب، چرا مثل ما
.. آخر کدام را بگویند که .حکم شود که مست گیرند!!برای اینکه اگر  ؟...چرا.ترمذی

 ..... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.ضعیف است

 کند. می گمراه را به نام سنی معرفی یا سنی نمای حقه بازی دوم: شیعه و
یا سنی شیعه شده را  کنند می این است که شیعه را سنی معرفیھا  آن حقۀ دوم 

ھای  تا سوء استفاده نمایند یا گمراھان گمنام را عالمه کنند می ھمچنان سنی معرفی
 نامند. می بزرگ و مشھور اھل سنت

 زنیم: می شیعیان بفھمند، حقه بازی در کجاست؛ مثالیاینکه  برای
اند  یت کردهگویم کافی و شریعتی و شیرین عبادی و گوگوش از امام صادق روا می

 !!!که شیرین عبادی در ردیف کافی است و راوی حدیث ھم کند می .. خواننده فکر.که
از این بدتر کرده است. به نظر من، ھمین پیشاور ھای  شب که نویسنده کتاب والله

 ان از علمای خود روی گردان شوند.تقلب او کافیست که شیعی
 ای برای گمراھی قوم خود از چه وسیلهدرک کنید که نویسنده  توانید، شما می حاال

 به این مثال توجه کنید:اما باز استفاده کرده. 
بودم، اما در مداس تھران من یک سنی ھستم که روزگاری شیعه و حتی معلم دینی

سال بعد کسی بنویسد که محمد  ٥٠٠در مدح صحابه دارم و اگر ھای  نوشتهاکنون 
که بگوید نبود) از صحابه  شود می حاال کی پیدا(باقر بن حسن که از بزرگان شیعه بود 

پس اھل شیعه در اصل طرفدار صحابه و بعد نتیجه بگیرد که تعریف کرده است؛ 
پیشاور پر است از این نوع حقه ھای  شب ھستند. آیا این حقه بازی نیست؟ کتاب

  .ھا بازی

 حقه بازی سوم: کوچک را کنار بزرگ نشاندن
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د که امام احمد بینی می دھد. اگر خوب دقت کنید، یم آدم کوچک را بزرگ نشان
 علی ھمدانی شافعی و سلیمان حنفی بلخی رسید می بن حنبل را بین دو نفر مثل

 نیز، از بزرگان اھل سنت ھستند.ھا  آن نشاند تا خواننده فکر کند می
احمد حنبل از امامان چھار گانه و مشھور اھل سنت است و از جاکارتا در مشرق تا 

عالوه بر این، او صاحب کتاب مھم مسند احمد  !شناسند می کازابالنکا در مغرب ھمه او
. این شود می است که احادیث رسول الله در آن جمع شده و در مدارس دینی تدریس

 .ابر مرد را در کنار شیخ سلیمان بلخی نشاندن چه معنی دارد؟
د و اھل سنت او را به شناسن ان بلخی را حتی مردم زادگاھش نمیاین شیخ سلیم

 خواند. می و نه کسی شود می نه تدریس »ينابيع املوده«دربانی ھم قبول ندارند. کتابش 
 نه مشھور است.

 .!؟سازند می حال دریافتید که چگونه علمای شیعه پیروان خود را گمراه

 آمیخته کردن احادیث :حقه بازی چهارم
 ، یک جمله از کتاب یک گمراه را باکند؛ یعنی می چند حدیث را با یکدیگر آمیخته

با (نویسد: سلیمان بلخی و احمد حنبل  می دھد و می یک جمله از کتاب بخاری پیوند
 . ...اند روایت کرده )الفاظ کم و زیاد

 .!!!!الفاظ کم و زیاد یعنی چه؟
دنبال راه ھا  آن راه گشاست؛ اما ؛به خصوص ھنگام اختالف ؛ھر کلمۀ رسول

 و ھمه دھند می . پس باطل را به حق پیوندکنند می برای امت چاهنیستند؛ بلکه 
 . شود می ای ادرار بیفتد، ھمۀ آب فاسد اگر قطره ،در لیوان پر از آب زالل دانند می

 ما ۴درجه های  کتاب استناد به :حقه بازی پنجم
کنند. اگر خیلی لطف کنند از کتب درجۀ چھار و  از کتب اصلی ما نقل قول نمی 
ای مثل ھمین سلیمان  آورند یا بین حدیث و کتب اصلی ما واسطه می ما دلیل پنج

ھا مناظره کنم و بگویم: دکتر علی  من بخواھم با شیعهاینکه  . ماننددھند می بلخی قرار
 . ...روایت کرده استاز امام صادق شریعتی در کتاب شیعه و تشیع به سند خود 

از مناقب ھا  آن یعه روایت بیاورم. امامن باید از کتب اصلی ش .این تقلب است
آورند! خوارزمی که حدیث را از آسمان نیاورده است، حتمًا از جایی  می خوارزمی دلیل
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در ضمن  !نقل کرده؛ پس تو ھم از ھمان جا نقل کن. البته اگر ریگی در کفش نداری
 خوارزمی سنی نیست؛ شیعۀ معتزلی است.

 گرفتن سند حدیث و نادید ستودن راوی :حقه بازی ششم
 از سند حدیث تعریف کند که صحیح استاینکه  آورد اما به جای می گاھی حدیثی 
که آدم معتبری  کند می تعریفاز نویسندۀ کتابی که حدیث را ذکر کرده است،  ،یا نه

 است.
در حالی که خوب بودن نویسنده دلیل بر درست بودن حدیث نیست. اگر قرار بود 

م غیر از بخاری و گویی می بودن نویسندۀ کتاب قبول کنیم، پس چراحدیث را از خوب 
ھای امام احمد  مسلم، بقیه ی کتب حدیث ما ضعیف و صحیح دارد! چرا تمامی روایت

 ! چون آدم خوب؟ھا که پیرو مذھب اویند، قبول ندارند. چرا حنبل را حتی خود حنبلی
 ود نیز، در مقابل بعضی احادیثخبزرگواران  تواند دچار اشتباه شود! در ضمن آن می
 نوشتند، ضعیف است. می

تمام گردآورندگان احادیث از نسائی تا ابوداود و ترمذی و غیره نزد ما بھترین مردم 
م فالن حدیث را در کتاب مالک قبول نداریم؛ چون فالن راوی گویی می ھستند. اما

کوشش ھا  آن ؛ زیراضعیف است! از بخاری و مسلم ھم به ھمین خاطر قبول کرده ایم
فراوانی نمودند تا در کتابشان احادیث ضعیف ثبت نشود و به خاطر ھمین احتیاط 

شود که  نمی را ھم ذکر نکردند. اما این دلیل صحیحبیش از اندازه، بسیاری از احادیث 
 .بخاری را مثًال از احمد بن حنبل بھتر بدانیم!

را دربارۀ مبارزه با ایدز  کتشافاتاتصور کنید کنفراسی برگزار شده است تا آخرین 
راه اینکه  و به جای شود می ؛ یکی بلندگوید می بررسی کنند و ھرکس رای خود را

پردازد. در  می ،دانند می حلش را بگوید به تعریف از خود که ھمه مرا دکتر حاذقی
 شود که راه حل مرض ایدز ھم نزد او باشد. نمی حالی که پزشک حاذق بودن، دلیل

که امام زمان گفته است: کتاب کافی برای شیعۀ ما  گوید می مثال دیگر: شیعه
: فالن حدیث کافی گوید می کند، می کافی است. اما ھمین شیعه وقتی در بحث گیر

شود که ھر  نمی ضعیف است؛ یعنی، تزکیه ھمۀ علمای شیعه وحتی امام زمان دلیل
 حدیث کافی درست باشد.
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فالن آدم خوب اینکه  ما به خاطر خواھد می پیشاوری ھا شب اما نویسندۀ کناب
است، قبول کنیم که احادیث روایت شده به تمامی صحیح است. اگر حدیث درست 

اند که حدیث  : علمای شما گفتهگفت می ای بود، نویسندۀ کتاب بدون ھیچ مکر و حیله
 صحیح است.

 استفاده از لغزش علماء :حقه بازی هفتم
. البته در کنند می رچه سخنان پرمحتوایی دارند اما اشتباه ھمدانشمندان دینی اگ

گیرند. اما ھمین مسأله، یک فرصت  می مقابل خطای یک عالم، صدھا عالم دیگر جبھه
 دھد تا گم شدۀ خود را یافته و اشتباه عالم را به عنوان سند بیاورد. می طالیی به شیعه

سی برای دین خود دارند: اول، شیعیان باید بدانند که اھل سنت دو مصدر اسا 
 .قرآن ؛ دوم، حدیث صحیح

با ھمۀ احترامی که برای علمای خود قایل ھستیم، اما از ھیچ کس تقلید کور 
که علما، معصوم نیستند و ھر عالمی بالخره یک  دانیم می م این را ھمکنی نمی کورانه

 .گفته است )کمترین حد(حرف اشتباه 
ھرکدام از این اشتباھات که موافق مذھبش  ؟کار کردهحال این نویسندۀ شیعه چه 

مخالف آن  ھا مسلمانالش خور گونه گرفته و توجه نکرده است که جمھور  ،را بوده
رای ھستند. شیعه در این راه تا آن جا پیش رفته که لغزش فالن عالم را حتی اگر 

طبعًا این  گفته، شیعه را کافر ھم بداند، دو دستی چسبیده که فالن عالم شما این را
روش نادرست، ھیچ ارزشی ندارد؛ زیرا ما پیرو قرآن و سنت و بعد جمھور عالمان خود 
ھستیم نه پیرو یک فرد. بزرگ کردن لغزش یک عالم فقط در فرھنگ شیعه است و 

 بس. 

 حقه بازی هشتم: گفتن نیمی از حقیقت
با توانند  می احتیشیطان پرستان اگر بخواھند به روش شیعه با ما بحث کنند بر 

 با استناد به آیه زیرقرآن ثابت نمایند که شیطان موجود خوبی بوده است، مثًال 
 :اجابت کردو الله دعایش را ثابت کنند که دعا کرده توانند  می

نِظۡرِ�ٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ ﴿
َ
 ]١٥-١٤[األعراف:  ﴾١٥لُۡمنَظرِ�نَ ٱقَاَل إِنََّك ِمَن  ١٤قَاَل أ



 روزهای پیشاور    ١٢

شوند مھلت ده (و زنده  خته مییمرا تا روزی که (مردم) برانگای الله «گفت: شیطان 

 .»داده شدگانی! تو از مھلت« :الله فرمود »بگذار!)
شد و توبه  ترسید پس متقی می موحد بود و از مشرکان بیزار... و از اللهو یا بگویند  

 و این آیه را دلیل بیاورند: .کرده بود

ۡيَ�ٰنُ ٱ�ۡذ َز�ََّن لَُهُم ﴿ ۡعَ�ٰلَُهۡم َوقَاَل َ� َ�لَِب لَُ�ُم  لشَّ
َ
�ّ�ِ َجارٞ  �َّاِس ٱِمَن  ۡ�َۡومَ ٱأ

ا تََرآَءِت  َرٰى َما َ�  لۡفَِئَتانِ ٱلَُّ�ۡمۖ فَلَمَّ
َ
ٓ أ ٰ َعقَِبۡيهِ َوقَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنُ�ۡم إِّ�ِ نََ�َص َ�َ

 ٓ  تََرۡوَن إِّ�ِ
َ
ۚ ٱ َخاُف أ َ ُ ٱوَ  �َّ  ]٤٨[األنفال:  ﴾٤٨ۡلعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

چ یامروز ھ«را در نظرشان جلوه داد، و گفت: ھا  آن طان، اعمالیو ھنگامی را که ش«
اّما ھنگامی که » دھنده شما ھستم! گردد! و من، و پناه روز نمییکس از مردم بر شما پ

گر قرار گرفتند، به عقب برگشت و گفت: یکدیدر برابر  )دو گروه (کافران، و مؤمنان
الله د؛ من از ینیب نم که شما نمییب زی مییزارم! من چی) بمشرکانمن از شما («

 .»!دالعقاب استیترسم، خداوند شد می
سازد و  می و از شیطان متقی )البته برای نادانان(کند!  این روش شیعه معجزه می

 دھد.  نشان می صلقمان را بھتر از پیامبر
ای به نام لقمان در قرآن ھست پس  تواند با این روش بگوید: چون سوره می آری او
 م که به نام محمد سوره داریم، اماگویی می محمد است و ما مرتبحضرت او بھتر از

 زنند. می خود را به کریھا  آن
آید، فقط  می روش شیعه، این است که فقط به چیزی توجه دارد که از آن خوشش

 نه چیزی که ھست. ،خواھد می که کند می ذکرچیزی را 
 کنند می از قرآن ذکر)به برداشت و تاویل خودش(خوبی شیطان را  ،شیطان پرست

: من ھمۀ قرآن را قبول ندارم. لقمان پرست را گوید می اش را بگو. و وقتی بگوییم: بدی
م.به علی : من ھمۀ قرآن را قبول ندارگوید می ھم بگوییم: سورۀ محمد را ھم ببین.

در نزد  م: فضایل علی درست است، اما فضایل عمر و ابوبکر را ھمگویی می پرست
 من مشترکات را قبول دارم.: من ھمۀ احادیث را قبول ندارم. گوید می ببین.ھا  سنی

 .آیه اجابت دعای شیطان نیز از مشترکات ما و شیطان پرستان است
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ا خود شاھد فضایل علی ھستید و بعد شیعه حق ندارد از کتب ما دلیل بیاورد که شم
 نتیجه بگیرد که علی بھتر از ابوبکر است. ما ھم شواھدی بر فضایل ابوبکر و عمر

آوریم؛ چون در ھمان کتاب نوشته شده است که ابوبکر از علی بھتر است. پس این  می
برایشان موجه جلوه کرده  کنند می حجت آوردن شیعه بیھوده است اما از بس تکرار

 ست.ا

 حقه بازی نهم: تحریف معنی
برای رسوا » میزان اعتدال«امام ذھبی یکی از دانشمندان بزرگ ماست. او در کتاب 

را ذکر کرده و بالفاصله رّدش را نوشته ھا  آن بعضی از احادیث دروغ ،کردن شیعه
 است. 

ذھبی : گوید می آورد و می شیعه بدون آنکه به منظور نویسنده اشاره کند، حدیث را
یکی بگوید: خداوند در قرآن در آیۀ اینکه  مثل ..........نوشته است» میزان اعتدال«در 

۠ َر�ُُّ�ُم ﴿ از سورۀ نازعات فرموده است: ٢٤ نَا
َ
ٰ ٱ� َ�ۡ

َ
؛ یعنی، فرعون، رب است. ﴾٢٤ۡ�

 بعد نتیجه بگیرد که فرعون، خداست.
داند که  می یعه، خود،آیا این روش علمی است یا مکر و حیله؟! البته نویسندۀ ش

 وھمۀ ھدفش فریب دادن مخاطبان است و بس. گوید می دروغ

 حقه بازی دهم: نقل از صوفی
ھای  که اھل سنت قبولشان ندارند، از جمله صوفی کند می از کسانی نقل قول

قبرپرست،مانند ابن حجر مکی یک صوفی متعصب و دشمن علمای اھل سنت. او حتی 
ھاست.  ھا باب دندان شیعه کند. معلوم است که این نادانی می ابن تیمیه را لعنت

داند، اما این مسأله برای شیعه  می ھا را نیز، کافر ابن حجر مکی شیعهاینکه  عجیب
 اھمیت ندارد و عقاید صو فیانۀ او مھم است که در نھایت، ھمان عقاید شیعه است.

 کنند ، درک نمیموییگ می حقۀ بازی یازدهم: معنی حدیث صحیح را آن طور که ما
 کند و تفسیر خود را نمی اما تفسیر ما را از آن حدیث نقل کند می حدیثی از ما نقل

 !!!.نویسد می
ھای مطرح شده در کتاب را بررسی کنیم. من سعی کردم حتی یک  بیایید ادعا

 جواب نماند. بی ایراد و ادعای او





 
 

 

تا اسنادی را که بر ضد خودشان است،  دهند می ها کتب خود را تغییر سنی :۱ ادعای
 از بین ببرند. 

جار الله زمحشری » تفسیر کشاف«کتاب  ١٣١٩زند که در سال  می و بعد مثال
را از چاپ جدید حذف  ھجری آن شعر ١٣٧٣چاپ شد و حاوی شعری بود که در سال 

گیرد: اگر ما در کتاب خود به فالن مسأله در کتاب سنی حواله  می کردند و بعد نتیجه
  .)١(...اند ھا کتاب خود را تغییر داده کردیم و در آن کتاب نیافتید، بدانید که سنی

 جواب ما:
محال است کتب اصلی ما دست خوش تحریف شود. چھار مذھب اصلی  -١

شوند پنج مذھب، در طول تاریخ در رقابت شدیدی با  ھا می با سلفیاھل سنت که 
کردند که روش خود را به عنوان روش پیامبر  می اند و ھرکدام سعی یکدیگر بوده

ھا برای خود یک کتاب بخاری  ممکن بود، حنفی ھا کتاب ثابت کنند. اگر تحریف
کرد احادیثی را که  می ھا نیز، بخاری دیگر!... و ھر کس سعی داشتند و شافعی

م از مغرب تا مشرق بینی می بخاری حذف کند. اما صحیحخالف مذھبش است، از 
از شمال تا جنوب یک بخاری و یک مسلم و یک ترمذی و یک نسایی داریم. پس 

 .ممکن نیست!ما ی ھا کتاب دادن عوض کردن و تغییر
که  اید اھل سنت دست به دامان کسانی شده شما برای سرکوب مذھب -٢

ای که ببینید اھل سنت  مثال آوردهھا  آن خودشان ازاھل سنت متنفرند و از سخنان
ای. ھمین  مخالف اھل سنت را به عنوان اھل سنت معرفی کرده !گوید می هچخودش 

 .ت؛ ببین در آن چه نوشته شده بود؟، حذف شده اسگویی می شعری که
اند که شراب  ھا متھم شده یای و در آن سن کتابت آورده ٥٢٣آن شعر را در صفحۀ 
شمارند و خداوند را  می و نکاح با دختر خود را جایز دانند می و گوشت سگ را حالل

 .و گوساله ھستند! کنند می مجسم
 .؟تواند اھل سنت باشد می شما را به خدا چنین شخصی
ام در حالی که در گذشته شیعه بودم و نامم  ھا نوشته من این کتاب را علیه شیعه

محمد باقر است. آیا سنی مکار حق دارد سخنان مرا به عنوان سند بیاورد و بگوید: 

                                                 
 .٢ھای پیشاور، ص:  شب -١
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بله این ھم سند از کتب  ؟!: عمر خوب بودگوید می خودش، ،ببینید محمد باقر شیعی
 .؟!»روزھای پیشاور«شیعه که عمر خوب بوده است. مراجعه کنید به کتاب 

ار الله زمخشری از نظر اھل سنت یک انسان گمراه است او معتزلی است و نزد ج 
 ما ارزشی ندارد.

ھا نکاح با دختر  کند، سنی می که ادعا ،پیشاور، این مردھای  شب نویسندۀ کتاب
او  ش؛مختلف کتاب ھای صفحهسنی معرفی کرده است و در را  دانند می خود را جایز

 !!.: علی برحق و عمر باطل بود!گویند می ھا شاھد آورده است که خود سنی
خود را ی ھا کتاب زنند و می کوس رسوایی ،ھا خود د که سنیبینی می وقتی شما -٤
ھا را باال بزنید و با نشان دادن این  ، خوب است شما ھم آستیندھند می تغییر

 ھا را ببرید. آبروی سنی ،ھای روز مره تحریف
شوند  می در جاھای مختلفی چاپ ھا کتاب وزه کهامر ؟آیا چنین چیزی ممکن است

براحتی  ھا کتاب شوند، آیا ممکن است که ھا نگھداری می ی اصلی در موزهھا و نسخه
 .دستخوش تحریف شوند؟

متحدانه ھا با اینھمه اختالفی که بین خود دارند، بیایند و  چگونه ممکن است سنی
  .ول و عرض دنیا از آن بویی نبرند؟!کتابی را تغییر دھند و دشمنان در ط و ھماھنگ،

اگر سندی ارائه کردم و نیافتید، بدانید که  گوید می پیشاورھای  شب نویسندۀ کتاب
تواند در آغاز  می ای ھا کاذب است! به این ترتیب، ھر نویسنده من صادقم! و کتب سنی

 .افتد! می کتاب خود چنین ادعای کند که در این صورت خود سند از اعتبار
آیا حق نداریم به نیت نویسندۀ کتاب شک کنیم؟ شما را به خدا تا به حال  -٥

و آن ؟! و با دختر خود عروسی کند ؟!اید که سنی سگ و شراب را حالل بداند شنیده
ھا کتاب خود را تغییر  وقت ھمین را به عنوان سند ارائه دھد؟! و بعد بگوید سنی

اتفاق نیفتاده است که سنی با دختر خود اند. در طول تاریخ چنین چیزی ھرگز  داده
 نویسنده کتاب(آیا دروغ گویی بزرگتر از زمخشری و این آقای داعی شیاد  عروسی کند.

 .سراغ دارید؟ )پیشاورھای  شب

 کرد می معاویه علی را سب -۲ادعای 



 ١٧  ادعاهای شیعه

 معاویه، حضرت علی را تارک نماز و قاتل عثمان سال این کار ادامه داشت. ٨٠و 
 .)١(کردند... می و در زمان امویان باالی منبر علی را سبدانست  می

 جواب ما:
چگونه راضی شد با مردی صلح کند که پدرش را  ،این گفته دروغ است. امام حسن

ما نوشته شده است که معاویه از ی ھا کتاب در !آن ھم بر سر منابر گوید می ناسزا
 جنگیدی؛ امروز گریه می شنیدن خبر مرگ علی گریه کرد. زنش گفت: دیروز با او

  .کنی؟ می
 اند.  نند چه شخصیتی را از دست دادهدا نمی مردم :فرمود

پس باید بگوییم: شما دشمن معاویه ھستید و دوستدار فتنه. لذا ادعای شما را ھیچ 
 کند. نمی عاقلی قبول

 های ما صاحب بارگاه هستند. نام و نشان است اما امام بی معاویه -۳ادعای 
معاویه در شام معدوم است و این، دلیل باطل بودن اوست در حالی که قبر قبر 

 .)٢(...نمایند می رقیۀ کوچک، معلوم است ومردم از روح پر فتوح او استمداد
  جواب ما:

گویم: استمداد از قبر یا آشکار بودن آن یا داشتن قبه وبارگاه، نشانۀ حق یا باطل  می
، بارگاه بزرگی دارند؛ دانید می را جھنمیھا  آن شمابودن نیست.بسیاری از کسانی که 

 لنین یا فرعون. این مسأله به عقیدۀ ھر قومی مربوط ،عبدالقادر گیالنی ،مثل جامی
 . دانیم می . ما درست کردن بارگاه بر قبر را بدعت، و استمداد از مرده را شرکشود می

 .ست نیستیمنیز، معلوم است ولیکن ما مانند شما قبرپر سقبر معاویه

 .!گویند می ها به حضرت علی بد و بیراه بعضی از سنی -۴ادعای 
 .)٣(فالن سنی از حضرت علی بد گفت...

 جواب ما:
ھاست که اصحاب را  ھرکس علی را بد بگوید، او شیعه است؛ زیرا این عادت شیعه

 . گویند می ناسزا
                                                 

 .١٥ص  پیشاور، ھای شب -١
 ھمان. -٢
 .١٩ھمان، ص  -٣
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ھا  ایشان نزد سنی .نند؛ به خصوص حضرت علی رادا نمی اھل سنت صحابی را بد
باشد. علمای شیعه برای  می مقام واالیی دارد و جزو چھار نفر اول، از اصحاب پیغمبر

 دھد. می زنند که سنی علی را فحش می تحریک احساسات ساده لوحان گاھی تھمت
که ما قاتل حضرت حمزه و کسیکه جگر او را خورد را نیز بد  دانید می شما

در مرحله آخر  ،فقط به این خاطر که کنیم می نیز با احترام یادبینیم، بلکه آندو را  نمی
پس چگونه ممکن است  ،با این حساب .زندگی خود مسلمان و صحابی و صحابیه شدند

از حضرت علی بد بگوییم در حالیکه ایشان از کودکی تا مرگ یار خاص رسول الله 
 و و از اھل بیت بشمارھای ایشان بودند  پدر نوه .شوھر دختر ایشان بودند .بودند

 .!؟روند می
دھد بلکه علی را  فحش نمیاھل بیت را  ،گفتی که سنیجای کتابت خودت در یک 

 .؟گویی می حاال چه شد که این را .دوست دارند

  .کنند می ها حقایق را پنهان سنی -۵ادعای 
دربارۀ غدیرخم چیزی نگفته است » زندگانی پیامبر«حسن ھیکل مصری در کتاب 

 .)١(..!.اند حالی که علمای سنی از قبیل سبط ابن جوزی و ثعلبی آن را ذکر کردهدر 
 جواب ما:

ما دربارۀ غدیرخم حدیث داریم. البته نه حدیثی که پیامبر، علی را جانشین خود  
کرده باشد. این حدیث شماست و اگر ھیکل ننوشته است، مھم نیست؛ او که عالم دین 

 و او که شیعه نیست.نیست. 

 ثعلبی از امامان اهل سنت است -۶ادعای 
 .)٢(یی دارد دربارۀ برحق بودن شیعه...ھا حرف و او

 جواب ما:
مفسر مشھور، دربارۀ تفسیر  ،تفسیر ثعلبی از تفاسیر معتبر ما نیست. ابن کثیر

 :ثعلبی گفته است
دروغ که مطالب عجیب و غریب بسیاری ھای  حدیث این تفسیر پر است از دروغ و«
 .»دارد

                                                 
 .١٩پیشاور، ص  ھای شب -١
 ھمان. -٢
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ثعلبی شیعه نبود اما کتابش ھم چندان با ارزش نیست. ابن جوزی دربارۀ تفسیرش 
 گفته است:

 .»کرد نمی پوچ را در آن جمعھای  حدیث تفسیر ثعلبی عیبی نداشت اگر این ھمه«
پس ثعلبی ھیزم جمع کن شب است و این نام را ابن تیمیه بر او نھاده است؛ زیرا  

را در کتاب خود جمع کرده است و ھا  آن ست بودن احادیثتوجه به درست و نادر بی او
برای شیعیان، کتاب او مکان مناسبی برای کشف افکار انحرافی است!  ،به ھمین دلیل

 تا تاییدی برای مذھب شیعه باشد.

 سبط ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت است -۷ادعای 
 )١(که شیعه برحق است... گوید می و او

 جواب ما:
نکنید که او ھمان ابن جوزی معروف است، نه او نوۀ ابن جوزی است و گمان 

 اش ابو مظفر است. نامش یوسف بن قزعلی و کنیه
از پدر بزرگش  :گوید می اش باره )٧/٣٠٤کتاب میزان االعتدال ( در امام ذھبی

در  ٦٥٤شماری نقل کرده است. در سال  بی ھای (یعنی، ابن جوزی مشھور) دروغ
د و خبر مرگش که به شیخ محی الدین السوسی رسید، گفت: الله او را دمشق فوت کر

نیامرزد چون بر مذھب رافضی مرد. او حتی کتابی در دفاع از مذھب شیعه نوشت که 
پیشاور ھای  شب امام ذھبی آن را دید و بر رافضی بودن او یقین کرد. شما در کتاب

 د.بینی می نامش را زیاد
این دست، حقه بازان شیعه او را بسیار بر جایگاه شھود البته در ھر کتابی از 

 اش را ھم و نام اصلی !دھد می اند که اینک سنی علیه خود و به نفع ما شھادت نشانده
 ا با ابن جوزی مشھور مشابه باشد.یند تگو نمی
از این سبط ناخلف و امثال سبط ابن جوزی نقل  پیشاورھای  شب نویسنده کتاب و

گریزان است که جن از بسم  قول کرده است اما از کتب صحاح ستۀ اھل سنت طوری
 الله. 

 ها) بسیاری از فضایل علی را پنهان : دشمنان (سنیگوید می امام شافعی -۸ادعای 
 .اند! کرده

                                                 
 .٢١پیشاور، ص ھای شب -١
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  جواب ما:
گویندۀ این جمله ھم ـ به ادعای تو ـ ھا بابی در فضایل علی دارد و  تمام کتب سنی

 .استھ امام شافعی است که یکی از چھار امام بزرگ سنی
، این است که سنی دشمن اھل بیت و علی نیست، بلکه ھا حرف نتیجۀ ھمۀ این

 .کند! می خودش را نقص ،سخن تو خودش !دوستش است
 .!کنم می پیامبر علی را جانشین خود کرد اما من این خبر را پنھان :اگر من بگویم

 .! و خود به خود ضد آن است!کند می قسمت دوم را انکار ،جملهبخش اول  
 خودهای  کتاب ها شوخی و مزاح خصوصی رسول با عایشه را در سنی -۹ادعای 

 .)١(..!.اند ذکر کرده
  جواب ما:

که در آن راھنمایی و آموزشی  کنند می سخنی را نقلھا  سنیبلکه این دروغ است ؛ 
 :صحیح برای امت باشد، مثل این حدیث

/  ۱(أبو داود  .»يقبل� وأنا صائمة وهو صائم صقالت اكن انليب لاع�شهعن «
 .)۱۷۹/  ۶(و أحمد  )۳۷۴

رسول الله مرا بوسید درحالی که روزه بودم و ایشان  :گوید می عایشهام المومنین «

 .»ھم روزه داشتند
که بوسیدن ھمسر در حالت روزه داری جایز است و  شود می از این حدیث ثابت

البته منظورم کند  می پس ھدف فاش کردن سر رسول الله نیست و نه کسی به آن فکر
 .از کسی آن مردمانی است که در قلب، بیماری ندارند

 .)٢(...گیرد نمی یاری به علی ایراد ۴هیچ سنی یا به قول خودشان  -۱۰دعای ا
 جواب ما:

چیز دیگری گفتی برو بخوان راستی که دروغ گو کم  ٤درست است اما در ادعای 
 حافظه است.

                                                 
 .٢٦ص -١
 .٢٨ص  -٢
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ثور دلیل بر ثبوت خالفت او  همراهی ابوبکر با پیامبر در غار -۱۱ ادعای
 .)١(...!نیست

 جواب ما:
ھای شیعۀ تو در  که قبول داری، ابوبکر در غار ثور ھمراه پیامبر بود. نوهخوب است 

از تو البته این دسته  !: او ابوبکر دیگری بود و از بیخ قضیه را منکرندگویند می ٢١قرن 
ھمراھی ابوبکر با رسول در غار اگر دلیل بر ثبوت خالفت  دانند می چون !ترند عاقل

دلیل اعتماد  ،ایمان او ھست. دلیل اخالص او ایشان نیست، دست کم دلیل ثبوت
رسول به او و دلیل ھمراھی او با رسول در وقت خطر است. و این مسائل شیعۀ قرن 

خیلی  !. و البته دیوار حاشا بلند استکنند می آید و ھمه چیز را حاشا نمی را خوش ٢١
 بلند.

 دلیل حق تقدم در امر )به فرض ثبوت(نماز خواندن ابی بکر با امت  -۱۲ادعای 
 خالفت نخواهد بود.

ھا یکی از بستگانش را به  ھا یا افتتاح پروژه پادشاھی که ولیعھد دارد، اما در جشن
ده حق دارد که دعوی فرستد آیا بعد از مرگ پادشاه، آن نماین می عنوان نماینده
 .پادشاھی کند؟

با پیامبر در غار بودن به  منصفانه قضاوت کنید؛ درچند نماز، امام بودن یا چند روز
دھد. آیا با این ھمه حدیث که دربارۀ علی آمده است، این [با او]  می ابوبکر مقام علی را

 .)٢(برابر است؟...
 جواب ما:

 ؛در وقت حضور خود ؛ھرگز امر امامت در نماز را صباید دانست که حضرت محمد
به کس دیگری واگذار نکردند. چھار خلیفۀ راشد ھم ھرگز نایبی برای نماز نگرفتند؛ 

 شد. امر نماز بسیار مھم بود.  می نماز به امامت خودشان خوانده
شھادت خلیفۀ دوم، خلیفۀ سوم را محتاط نکرد. ھمواره خودشان امام جماعت 

داد. پس منصب امامت  مسجد بودند و خلیفۀ چھارم ھم، در محراب جانش را از دست
 مھمترین منصب بود. حضرت حسن ھم که خلیفه شد، خودش در نماز امام بود. 

                                                 
 .٢٩ص  -١
 .٣٠ص  -٢
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پس وقتی پیامبر بیمار بودند و در حضور علی، ابوبکر را امام کرد وعلی پشت سر 
 .. .ابوبکر نماز خواند، این ھم ھیچ معنی ندارد جز برتری ابوبکر بر علی و

ت نیست؛ درستش این است که بگویید: پادشاھی، مثال شما ھم در جای خود درس
ای به سفارت فرستاد و مدعی ولیعھدی را زیر دست سفیر قرار داد و این زیر  نماینده

 پایه بودن ادعای او. بی دست بودن مدعی، خود دلیلی است بر
فراوان  زحمت اعلی پشت سر ابوبکر و به امامت ایشان نماز خواند. پس کتابت را ب

ث اھل سنت پر کردی تا برتری علی را ثابت کنی و این ھمه حدیث در حق از احادی
 ابوبکر را نادیده گرفتی. 

 رسید. نمی فقط یک حدیث کافی بود تا بدانی علی به مقام ابوبکر

قَْداِم الْمُ 
َ
 أ

َ
ثَُه قَاَل َ�َظْرُت إِىل يَق َحدَّ دِّ بَا بَْ�ٍر الصِّ

َ
نَّ أ

َ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك أ

َ
َ�نَا أ �َِ� َحدَّ رْشِ

نَا برَْصَ
َ
 قََدَميِْه أ

َ
َحَدُهْم َ�َظَر إىِل

َ
نَّ أ

َ
ِ لَْو أ َغاِر َ�ُقلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُْن ىِف ال

َ
 ىلَعَ رُُءوِسنَا َو�

َْت قََدَميِْه َ�َقاَل 
َ

ُ ثَاثِلُُهَما« حت بَا بَْ�ٍر َما َظنَُّك بِاثْنَْ�ِ ا�َّ
َ
 )بخاری و مسلم( ».يَا أ

 که ابوبکر برایم گفت:  کند می حضرت انس نقل
و ما در غار بودیم؛ پس  !دیدم پاھای مشرکان را که در باالی سر ما ایستاده بودند

 بیند.  می به پایین بنگرد ما راھا  آن گفتم: ای رسول الله، اگر یک نفر از
 !ھا، الله است ای ابابکر، چیست گمان تو به آن دو نفری که سومی آن :فرمود

چرا  دیدی. می کنی، باید این حدیث را ھم می ما مراجعهی ھا کتاب اگر بهای داعی، 
 .بینی؟! نمی مای ھا کتاب حدیث به این مشھوری را در

 سنی در فضیلت ابوبکر حدیث جعل کرده است. -۱۳ادعای 
: اگر قرار بود، دوستی انتخاب گوید می حدیثی نوشته است که در آن پیامبراز او 

که  گویند می ھا خودشان جعلی است. سنیاین حدیث  گوید می و.. .بودکنم، آن ابوبکر 
 .)١(جعلی است...
 جواب ما:

؛ زیرا این دانند می ھا این حدیث را درست ، سنیگویی می گویم: والله که دروغ می
 حدیث در بخاری است. چگونه ممکن است که سنی بگوید: این حدیث، جعلی است؟!

                                                 
 .٣٥ص:  -١
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ِ ْ�َن َمْسعُ  ُث َعِن انلَّىِبِّ َ�بَْد ا�َّ نَُّه قَاَل  صوٍد ُ�َدِّ
َ
َْذُت «�

َّ
لَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال َالخت

ُ َعزَّ وََجلَّ َصاِحبَُ�ْم َخِليالً  ََذ ا�َّ ىِخ وََصاِحىِب َوقَِد اختَّ
َ
بَا بَْ�ٍر َخِليًال َولَِكنَُّه أ

َ
 ».أ

 )١٠٨/ ٧أخرجه مسلم (

 گرا«که از رسول الله شنیدم که ایشان فرمود:  گوید می عبدالله بن مسعود
خواستم خلیلی بگیرم، ھمانا ابوبکر، خلیل من بود ولکن او دوست و یاورم است و  می

 .!»بدرستی که الله مرا خلیل خود کرده است
ھا باالترین نوع  خلیل؛ یعنی، واالترین نوع دوستی و موّدت و محبوب بودن؛ و عرب

 .کنند می مۀ خلیل وصفمحبت و دوستی را با کل
ھم در صحیح : این حدیث درست است. گوید می دیدی ای داعی شیاد، سنی پس

 بخاری است ھم درصحیح مسلم. 
شاھد ھا  آن ھایی را که تو در این کتاب از کتب درصد از حدیث ٩٩اما اھل سنت 

و در یک درصد بقیه ھم، معنی و مفھوم را تحریف  دانند می آوردی، جعلی یا ضعیف
ای. تو به این مطلب که سنی بگوید: جعلی است یا صحیح است، اعتنایی نداری؛  کرده

آن حدیث برایت خوشایند است که مطابق ھوای نفس تو باشد، اطالع تو از علم حدیث 
 .به ھمین اندازه است. سبحان الله!

 بیش از هزار سال عمر کرده است. تعجبی ندارد که مهدی -۱۴ادعای 
وقتی حضرت نوح بتواند بیش از ھزار و چھارصد سال عمر کند پس این امر برای  

 .)١(...سال است که پنھان است) اتفاق بیفتد ١٢٠٠امام مھدی ھم، ممکن است (
 جواب ما:

ھمسر، فرزندی به دنیا بیاورد. ھمانطور که  بی آیا این ھم ممکن است که دختری
یک حرف است و به وقوع  ،حضرت مریم، عیسی را به دنیا آورد؟! ممکن بودن چیزی

 .پیوستن آن حرفی دیگر!
 :آوریم می ما برای اثبات عمر غیر عادی نوح از قران دلیل

رَۡسۡلَنا نُوًحا إَِ�ٰ قَۡوِمهِ ﴿
َ
ۡلَف َسَنٍة إِ�َّ َ�ِۡسَ� َ�ٗما ۦَولََقۡد أ

َ
[العنکبوت:  ﴾فَلَبَِث �ِيِهۡم �

١٤[ 

                                                 
 .٣٥ھای پیشاور،  شب -١
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 »سال. ٩٥٠ھا  آن و بدرستی که فرستادیم نوح را به سوی قومش، پس بود در بین«
 آوریم: می ما برای باردار شدن غیر عادی حضرت مریم از قرآن آیه

ۖ قَاَل َكَ�ٰلِِك ﴿ ٰ يَُ�وُن ِ� َوَ�ٞ َولَۡم َ�ۡمَسۡسِ� �ََ�ٞ َّ�
َ
ُ ٱقَالَۡت رَّبِ � ۚ َ�ۡلُُق َما �َشَ  �َّ  ﴾آُء

 ]٤٧[آل عمران: 

ای رب، چگونه خواھد بود برایم فرزندی در حالی که بشری مرا لمس «مریم گفت: 

 .»خواھد می را کهھرچه  کند می نکرده است.گفت: الله خلق
 کنی. می ای حقه باز، ھیچ شاھدی از آیات قرآن نداری و فقط قیاس و تو

از علی گرفته تا امام زمان امر به این مھمی ممکن نیست که در قرآن نباشد، 
نشانی  می تو امام زمان را کنار حضرت نوحو بعد  ،جایی در قرآن ندارند ھیچکدام،شما

د: گویی می نید ودا نمی و ای کاش که بنشانی. شما حضرت نوح را ھمتراز امام زمان
 .)١(د: گورکن قبر علیگویی می امام زمان برتر از حضرت نوح است و حضرت نوح را

نون برای اثبات وجود امامت، محتاج حضرت نوحی؛ آن ھم به ضرب قیاسی و اک
 .چنین! این

 نصاری در مسجد پیغمبر برای ادای فریضه آزاد بودند -۱۵ادعای 
 اما شیعیان مسلمان در ادای فرائض و نوافل در مساجد مسلمانان آزاد نیستند.

ھا حق  ببوسند، اما شیعهھا حق دارند که در و دیوار حرم را  و نوشته است: سنی
 .)٢(ندارند...

 جواب ما:
اجازۀ ھا  آن چرا به کنند می ھا ھزار سنی زندگی شما در تھراِن به این بزرگی که صد

ا اگر مکه و مدینه که شم شود می دھید؟! از این مسأله معلوم نمی تاسیس یک مسجد را
ھا معبد دارند اما سنی مسجد  ھا که نخواھید کرد! در تھران یھودی را بگیرید، چه

 ندارد. 
؛ دروغ است.در دھند می شوند، اما به سنی اجازه می این ادعا که مانع عبادت شیعه

پیشانی ھیچ کس نوشته نشده است که فالنی سنی است یا شیعه؟ ھر کس که حرم را 

                                                 
 او در ھمین کتاب. ٤٣رجوع کنید به ادعای شماره  -١
 .٣٦ھای پیشاور، ص  شب -٢
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 دارد به خصوص در عصر نویسندۀ کتاب. دروغ گویی ھم اندازه کنند می ببوسد، منعش
ھا بسیار سخت گیر بودند و به احدی اجازۀ بوسیدن در و  پیشاور، سعودیھای  شب

 دند.دا نمی دیوار را
 سلیمان بلخی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که -۱۶ادعای 

 های شیعه برحق است. خیلی از ادعا
 جواب ما:

را بشناسیم. اسم کاملش، سلیمان پسر خواجه ابراھیم  بیایید این عالم بزرگ سنی
کشد و حنفی ھم از القاب اوست. بر طریقۀ  می نام حسینی را ھم به یدک !قیالن است

شناسند؛  می ھم بود. گاھی شیعیان او را به نام حافظ حنفی قندوزی )١(نقشبندی
دو استان و حتی در قندوز، استان ھمجوار بلخ در افغانستان است. در ھر حال، در این 

 بغداد یا کازابالنکا. ،مکه ،شناسد. چه برسد به جاکارتا نمی تمام افغانستان کسی او را
توان دریافت  می یشھا حرف گمان از بی این مرد از غالیان فرقۀ ضاّلۀ صوفیه بود و

که شیعه ھم بوده است، اما از ترس مردم یا به خاطر حیله، باور خود را آشکارا نگفته 
ابن عربی ؛ ی ھا کتاب است. درگمراھی او ھمین بس که شیفتۀ محی الدین عربی بود و

 موجودی ھا کتاب (که کفر آمیزترین» فتوحات مکیه«و » فصوص احلكم« یعنی، کتاب
را با دست خود باز  )تر نباشداز این دو کتاب، کتابی کفر آمیز ھستند وشایدھا  کتابخانه

بی، علمای سنی نه شک دارند و نه اختالف. اکنون کرد. در کفر ابن عر می نویسی
ھا به او دو یا  دانم چرا شیعه زی یا ھمان شیخ سلیمان بلخی (نمیحافظ حنفی قندو

 .اند) را شناختید! سه نام داده
دھد او شیعه  می شیخ سلیمان بلخی را حنفی گویند در حالی که سخنانش نشان

سنت، با شیعیان مخالف ھستند. این دو  بوده است و احناف بیش از مذاھب دیگر اھل
 .توان جمع کرد؟ می را چگونه

این مرد گمراه، صوفی نقشنبدیه ھم بود؛ یعنی، اسالم برایش کافی نبود. او یک 

دارد که در محافل علمی اھل سنت ھیچ کس به آن اعتنایی » ع املودهينابي«کتاب به نام 
اینکه  تر کند. از ھمه جالب می دید چاپندارد و تنھا ایران است که مرتب کتابش را تج

                                                 
ھای صوفیه است که پیرو خواجه بھاءالدین محمد بن محمد بخاری ازاکابر  نام یکی از سلسله -١

 باشند. (ویراستار). عرفا و صوفیان قرن ھشتم می
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سال پیش سایه ی  ١٥٠برکت،  بی سال عمر ٤٨سال پیش به دنیا آمد و بعد از  ٢٠٠او 
است؛  ١٤٢٨ھجری و اکنون سال  ١٢٩٤سال ،شومش را از این دنیا کم کرد؛یعنی

 سال پیش. ١٣٤یعنی، 
سلیمان بلخی را از » ینابیع الموده«، کتاب »ذریعه«آقا بزرگ تھرانی صاحب کتاب 

 آورد. می کتب شیعه به شمار
 است: ینابیع الموده ! در کتاب!این حدیث

و�ن  ،أنا سيد انلبي� ويلع سيد الوصي�«: صقال رسول اهللا :عن جابر قال
 .)١(»أوصيايئ بعدي إثنا عرش أوهلم يلع وأخرهم القائم املهدي

علی، سید اوصیاء و جانشینان من، خاتم پیامبرانم و «: گویند می رسول الله :معنی

 .»نفرند: اول، علی و آخر آنان، مھدی ١٢من 
 .!چنین حدیثی اصًال در کتب اھل سنت نیست؛حتی به صورت ضعیف یا دروغ

ببینید تا یقین کنید که او شیعه بود. وی در کتاب خود آورده را یک حدیث دیگر 
 :است

قبل  صرسول اهللايرى مع  ÷قال: اكن يلع †عن جعفر الصادق عن آبائه
وقال هل: لوال أ� خاتم األنبياء لكنت رش��اً يف  ،الرسالة الضوء و�سمع الصوت

بل أنت سيد األوصياء و�مام  ،فإن لم ت�ن نبياً فإنك ويص نيب ووارثه ،انلبوة
 .)٢(األتقياء

از امام جعفر صادق نقل کرده است که در پیش از بعثت، علی ھم ھمراه رسول الله 
 دید و پیامبر به او گفت: اگر من خاتم النبین نبودم، تو ھم می شیند و نور را می صدا را
 شدی. به ھرحال وارث نبی ھستی... و این را در کتابش نوشته: می پیامبر

يا جابر إن أوصيايئ وأئمة املسلم� «: صقال رسول اهللا :وعن جابر بن عبد اهللا
ثم �مد بن يلع  ،ثم يلع بن احلس� ،ثم احلس� ،ثم احلسن ،من بعدي أوهلم يلع

 ،فإذا لقيته فأقرأه م� السالم ـ ثم جعفر بن �مد ،املعروف بابلاقر ـ ستدر�ه يا جابر

                                                 
 .٣١ص ،٢ج الموده،ینابیع  -١
 .٢٤٠، ص ١ینابیع الموده، ج  -٢
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ثم احلسن بن  ،ثم يلع بن �مد ،ثم �مد بن يلع ،ثم يلع بن موىس ،ثم موىس بن جعفر
ك اذلي يفتح اهللا يلع ذا �مد بن احلسن بن ،�نيته كنييتاسمه اس� و ،ثم القائم ،يلع

ذاك اذلي يغيب عن أويلائه غيبة ال  ،تعاىل ىلع يديه مشارق األرض ومغار�هاتبارك و
 .)١(»يثبت ىلع القول بإمامته إال من إمتحن اهللا قلبه لإليمان

امام شیعه را با اسم  ١٢سلیمان بلخی نام این است که در این حدیث،خالصه معنی 
 م سنی است؟ جالب است که دربارۀ مھدی ھمکند. آیا او باز ھ می و رسم ذکر

 زند.  می کند؛ یعنی، صد در صد حرف شیعیان را می نویسد: او غایب است و ظھور می
پس این مرد علی را  علی خلیفۀ من است،پیامبر فرمود: نویسد که  می جا یکدر 

 داند. می جانشین پیامبر

 .»وز�ري وخليفيتأنت أيخ ووصي و: صفقال رسول اهللا
باب الثاين والثامنون يف  آیا ھنوز در شیعه بودن او شک دارید؟ پس این را بخوانید:

بيان االمام أبو حممد احلسن العسكري أر ولده القائم املهدي خلواص مواليه وأعلمهم 

ويف كتاب الغيبة: عن أيب غانم اخلادم قال: ولد اليب حممد  بأن االمام من بعده ولده

مدا، فعرضه عىل أصحابه يوم الثالث وقال: هذا إمامكم من احلسن مولود فسامه حم

بعدي، وخليفتي عليكم، وهو القائم الذي متتد عليه االعناق باالنتظار، فإذا امتالت 

 االرض جورا وظلام خرج فمالها قسطا وعدال. 

عن جعفر بن مالك قال معاوية بن حكيم وحممد بن أيوب وحممد بن عثامن: إن أبا 

رض ولده علينا ونحن يف منزله، وكنا أربعني رجال، فقال: هذا إمامكم من حممد احلسن ع

بعدي، وخليفتي عليكم، أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا يف أديانكم، أما إنكم ال 

 .)٢(ترونه بعد يومكم هذا

                                                 
 .٤٠١،ص٣ج -١
 .٣٢٤، ص ٣ج -٢
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از کتابش، این آقای  ٨٢در باب خالصه ترجمه جمالت عربی باال این است که 
این راضی نشده است که تنھا از امام مھدی بنویسد،نام و شغل سلیمان بلخی به 

 !!!.یارانش را ھم نوشته است
و به  دانند می م که شیعیان ھمچنان سلیمان بلخی را سنیبینی می با این وجود باز

برای یک مدت طوالنی شیعیان توانند  می نم آیا با این روشدا نمی .گویند می او حنفی
 را گول بزنند. 

سال پیش انجام  ٨٠مناظرۀ خود را  ،پیشاورھای  شب نویسندۀ کتاباینکه  جالب
سال فاصلۀ زمانی داشت. با وجود این، او را از احمد بن  ٧٠داد , با سلیمان بلخی تنھا 

حنبل باالتر دانسته است و بیش از دویست بار به او استناد کرده و او را در کنار 
ای  ھا باور کنند که این مرد، کاره اده تا خوانندهبخاری و مسلم و احمد بن حنبل قرار د

 .است و از افراد معتبر اھل سنت است!
 .حال به روش مناظرۀ شیعیان و چگونگی مکر آنان پی بردید! 

شود؛ این را برای نمونه ذکر  نمی این سناریو فقط به شیخ سلیمان بلخی محدود
 کردیم و مشت نمونه خروار است.

 الحدید معتزلی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی دادهابن ابی  -۱۷ادعای 
 های شیعه برحق است. است که خیلی از ادعا

 جواب ما:
د که سخنان او را بینی می ادزینیز زلی را این کتاب نام ابن ابی الحدید معتشما در 

 آورد.  می ی شاھدبه عنوان یک سن
است و ھنر دیگری ندارد. نوشته » شرح بر نھج البالغه«این مرد کتابی به نام 

حق  ،عمر :ھمین شرح، دلیلی است بر شیعه بودن او زیرا در نھج البالغه نوشته است
ای نبود،  نوشت مسأله می نقدی بر نھج البالغه ،علی را خورده است. اگر ابن ابی الحدید

 اما او شرح نوشته است.
زرگان اھل او را از ب ،عهنم چرا شیدا نمی زلی است واو اھل مداین بود و لقبش معت

ند رو بود؛ به زلی، سنی نیست. او در مداین از شیعیان غالی و تزیرا معت د؛دان می سنت
نھج البالغه دلیلی دیگر بر شیعه  زلی شد. عالوه بر این، شرحبغداد که رفت، معت

تاب را به وزیر نامند. او این ک می »شرح شریف«بودنش است. علمای شیعه، شرحش را 
وخان مغول علقمی، ھمان کسی است که با ھالک عه ھدیه کرد. ابنعلقمی ـ شیـ ابن 
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کنار آمد و خالفت عباسیان را به دست بت پرستان از بین برد و با این خیانت دو 
میلیون ازمردم بغداد قتل عام شدند و به نوامیس مسلمانان تجاوز شد. اما این وزیر 

ھم و لباسی فاخر و اسبی تیز پا به ابن صد ھزار در ،مردود و دشمن اسالم و متعصب
 پاداش داد.  ،ابی الحدید معتزلی به خاطر نوشتن کتابش

. اما نویسندۀ شیاد دانند می بعضی از علمای معاصر شیعه نیز، او را ھم مذھب خود
پیشاور مصلحت را در این دیده است که ابن ابی الحدید را سنی معرفی ھای  شب کتاب

 قه بازیش رونقی تازه بیابد.کند تا شاید بساط ح
عه و به یداند. علمای ش می آیت الله قمی از جمله کسانی است که او را شیعه 

 یا شیعه را ابتدا سنی قلمداد یپیشاور، منحرفان سنھای  شب تابکن یخصوص در ا
 نمایند. می و بعد به گفتۀ او استناد کنند می

ند برای اثبات امامت یا توان نمی کها ھ آن !!البته اگر چنین نکنند، پس چه کار کنند
 سینه زنی از قرآن دلیل بیاورند. 

ایرانی کارشان درست مثل این است که با استناد به فرامین آتاتورک، به یک 
 کالیفرنیانشین ثابت کنند که در اسالم حجاب نیست.

اش باشد. اھل سنت  : مورچه چیست که کله پاچهگویند می یک مثل است که 
 سھای سید ما علی بن ابی طالب گفته کنند می فکر ھا شیعه نھج البالغه را ـ کهکتاب 
پس  دانند می بلکه نھج البالغه را دروغقبول ندارند ھای علی  ؛ را بعنوان فرمودهاست

را و ابن ابی  آنکه حاال شرحش دیگر چه حیثیتی دارد  ،خود کتاب را که قبول نداریم
 .کشند؟ می مارا به رخ الحدید 

 این ھمه مدارس سنی وجود دارد، آیا در یک مدرسه ھم کتاب نھج البالغه تدریس
 ھا آن را بر سر خود باشد، سنی سعلی؟ اگر این کتاب گفتار حضرت شود می
 .گذارند می

 ھای دیگر عمل این جناب ابن ابی الحدید چطور سنی است که بر خالف سنی
 کند. می

کنید؟! آیا بر او وحی  می شما از او حدیث نقلکرد! چرا  می او در قرن ھفتم زندگی
حتمًا از یک کتاب اصلی نقل قول کرده  ،شد؟ اگر او حدیثی در کتابش آورده می نازل

 د؟ البته اگر ریگی به کفش ندارید.کنی نمی نقل قولاست. چرا شما از کتاب اصلی ما 
ت. من کتاب ابن ابی اھمی ھا بی سنی این ابن ابی الحدید چرا نزد شما عزیز است و نزد
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ام؛ اما نھج البالغه را  ھای اھل سنت ھم ندیده و در کتاب فروشیام  هالحدید را نخواند
ام. حتی از مفسران سنی پرسیدم که نھج البالغه را  در زمان شیعه بودنم خوانده

 ایم. پس وقتی کتاب اصلی را ایم، اما نخوانده : نامش را شنیدهگویند می ؟اید هخواند
این مردک ؛  د: ابن ابی الحدید،گویی می خوانند، شرحش چه اھمیتی دارد که مرتب نمی

از احادیث  ھا پر است حضرت ابوھریره را رشوه خوار معرفی کرده است و کتب سنی
 . سابوھریره

ی ھا کتاب پس قاعدتًا ابن ابی الحدید احادیث یک راشی را قبول ندارد و در نتیجه
 من... سنی د: ابن ابی الحدید،گویی می ھمچنان شما سنت را قبول ندارد. و اھل
کنید و سنگ او را به  می فھمم اگر او سنی است، چرا شما این قدر از او نقل قول نمی

 .اعتنا ھستند؟! بی ھا به او زنید در حالی که سنی می سینه
 :این ھم دالیل شیعه بودن ابن ابی الحدید از زبان دو دانشمند معاصر شیعی

الدين بن ايب احلسن بن ايب احلديد املدائني صاحب رشح هنج البالغة املشهور وهو هو عز 

وحسب الداللة عىل علو  ……. مواليا ألهل العصمة و الطهارة …من أكابر الفضالء 

رشحه الرشيف اجلامع لكل نفيسة  ÷الدين وغلوه يف امري املؤمنني عيلمنزلته يف 

 .)١(وغريب
 داند. می خونساری او را شیعهمی بینید که آیت الله 

 وقال القمي يف كتابه الكنى واأللقاب:

ة التطرف واملغاالالب عىل أهل املدائن التشيع ود ولد يف املدائن وكان الغياحلد ابن ايب

السبع عىل طريقتهم  نظم العقائد املعروفة بالعلوياتفسار يف درهبم وتقيل مذهبهم و

ب، ثم ذكر القمي بعض كثري من األبيات كل مذه تشيع وذهب اإلرساف يفوفيها غايل و

قاهلاً غاليا ثم خف اىل بغداد وجنح اىل االعتزال واصبح كام يقول صاحب  ياألبيات الت

 بعد ان كان شيعياً غاليا.نسخة السحر معتزلياً جاهزيا يف اكثر رشحه 

                                                 
 .٢٠و  ٢١، ص ٥خوانساری، روضات الجنات، ج -١
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 .)١(، يرو آية اهللا احليل عن أبيه عنه٦٥٥وتويف يف بغداد سنة 
مسائل به کنار، به یکی گفتند: نامت چیست؟ گفت: مسیو قراپیط. گفتند: ھمۀ این 

.. و معتزلی را .د: ابن ابی الحدید معتزلی استگویی می دیگر از دینش نپرسید. خودتان
در یعنی او بر نھج البالغه شرح نوشته است؛  اھل سنت به سنی بودن قبول ندارند.

بود؟ بله او نوشته است که بود بد جوری نھج البالغه نوشته شده است که عمر ظالم 
 ھم بود.

 را ھدیه کرده است به ابن علقمی. بعد کتابش
در زمان ما، کسی شرحی در فضایل حضرت عمر بنویسد و آن را به اینکه  مثل

 .ولیعھد آل سعود تقدیم کند و آن وقت آل سعود و نویسنده را شیعه بدانند!
 اھدان بسیار دارند. البته شیعیان، مثل ابن ابی الحدید ش

 دالیلی بر شیعه بودن ابن ابی الحدید از کتاب خودش:
در  ÷آمده است: امام عل )٢(ابن ابی الحدید معتزلی» شرح نھج البالغه«در کتاب 
 که پرسید: چرا باغ فدک را پس نگرفت. فرمود:  یپاسخ شخص

ز، یرا بازستانم که ابوبکر آن را منع کرد و عمر ن یزیمن از خداوند شرم دارم که چ
، بگوید: ابوبکر و عمر، حق علی را خواھد می زبانی بی به زبان.د کرده استییھمان را تأ

  خوردند.
 ÷: از امام باقرگوید می است: محمد بن إسحاق ھمچنین ابن ابی الحدید نوشته

 پرسیدم:
القربی  یشد، دربارۀ سھم ذو ھنگامی که بر عراق چیره ÷دانی علی می آیا 

 .(خمس و فدک) چگونه رفتار کرد؟
 روش ابوبکر و عمر را ادامه داد. :حضرت فرمود

که حق ما اھل بیت د [گویی می چگونه و چرا؟ در حالی که شما چیزھایی :گفتم 
 است].

گیرند. (یعنی، حرف  نمی به خدا قسم که اھل او جز از رأی او نتیجه :حضرت فرمود
 .زنند) می او را

                                                 
 .١٨٥، ص ١قمی، الکنی و القاب،ج -١
 .٢٥٢، ص ١٦ج  -٢



 روزهای پیشاور    ٣٢

 .؟پس چه چیزی مانع (امیرالمومنین) شد [که آن را باز پس گیرد] :پرسیدم
مخالفت با ابوبکر و عمر را به او نسبت اینکه  حضرت فرمود: او کراھت داشت از

 بدھند.
در این جا ابن ابی الحدید خجالت را کنار گذاشته است و واضح وصریح گفته که ابوبکر 

 وعمر غاصبند.
دارد، اما ابن ابی الحدید در مدح عمر عمر و ابوبکر ھا حدیث ھم در مدح  بخاری ده

 . ...و ابوبکر چیزی ننوشته است

موفق بن احمد خوارزمی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده  -۱۸ادعای 
 های شیعه برحق است.  است که خیلی از ادعا

 جواب ما:
او را اینکه  و شاگرد زمخشری. برای بیاید او را بشناسیم: این مردک، معتزلی بود
 .بشناسید، الزم است که بدانید، استادش کیست؟

 ١٩او شاگرد جار الله زمخشری بود. برای شناخت استادش جواب ما را در ادعای 
 بخوانید.

گمان شیعۀ باطنی بود؛ زیرا احادیث زیادی از دو  بی خوارزمی در ظاھر حنفی اما
ن و بلوی نقل کرده است. عالوه بر این، امام ذھبی به دجال رافضی؛ یعنی، ابن شاذا

که تالیفاتش از احادیث ساختگی پر است و مثال آورده  کند می عیب دیگر او اشاره
 :است که این نادان از ابن شاذان این حدیث جعلی را آورده که

عرقش شھری به  قطرهھرکس علی را دوست داشته باشد، در بھشت به جای ھر« 
 .»ددھن می او

که با اسناد ساختگی از طریق مالک از نافع به ابن عمر وصل  ستاحادیثیھا  این
 ارزشی ندارد.و  شده است،

ای ھزار سال،  ای علی اگر بنده«این حدیث را ھم خودش روایت کرده است که  و
بار پیاده حج کند و بین  ١٠٠٠ ،الله را عبادت کند و به اندازۀ کوه احد طال انفاق کند

شنود و  نمی مروه مظلوم کشته شود، اما تو را دوست ومولی نداند؛ بوی بھشت را صفا و
 .»شود نمی داخلش

 .سنی است یا شیعه؟ شما بگویید! ؟حال مذھب خوارزمی چیست
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داند. درست مثل روباه که دم خود را  می پیشاور او را سنیھای  شب نویسندۀ کتاب
 گیرد. می شاھد

 .آیا برای دروغگویی حدی نیست؟ ؟کرد می این آدم با کی مناظره

 جار الله زمخشری سنی است. -۱۹ادعای 
 جواب ما:

این شعر را سروده جار الله  )٥٢٣(در صفحه  پیشاورھای  شب نویسندۀ کتاب
و ترجمه را  داند که اصل شعر به عربی است می زمخشری؛ یعنی، استاد خوارزمی

 :مینویسم
 :کنم چون نمی فاش ،اگر از من سوال نمایید از مذھبم

 .دانی می : شراب را حاللگویند می اگر بگویم، حنفی ھستم.

 .دانی می : گوشت سگ را مباحگویند می اگر بگویم، مالکی ھستم.
 دانی.  می : نکاح دختر خود را حاللگویند می اگر بگویم، شافعی ھستم.
 دانی. می : حلولی مذھبی و الله را جسمگویند می اگر بگویم، حنبلی ھستم.

 فھمد. نمی : گوساله است وگویند می اگر بگویم، اھل حدیث ھستم.
 منظورش این است که ھر مذھب از مذاھب اھل سنت پر از عیب است و ھرکس

 ند و مالکی سگ را مباحدا نمی تھمت است وحنفی شراب را حاللھا  این داند که می
 .ند و کدام سنی با دختر خود نکاح کرده است؟!دا نمی

او در شیعه عیبی ندیده که ذکر نکرده است و این دلیلی است بر شیعه بودنش  اما
 وشاگردش ھم از او بھتر نبود.

که  ابن المغازلی شافعی که از علمای بزرگ سنی است گواهی داده است -۲۰ادعای 
 های شیعه برحق است. خیلی از ادعا
 جواب ما:

 .د. او کیست؟بینی می پیشاور زیادھای  شب را نیز، در کتابابن مغازلی شافعی  اسم
علی بن ابی طالب نوشت. او فضایل را در ذکر » مناقب«او ھمان است که کتاب 

و زمین به صورت نوری خلق شده بود. او  ھا آسمان معتقد بود که علی قبل از خلقت
 :را این طور تفسیر کرده استنور  کرد؛ مثًال آیه می نیز، مانند شیعیان آیات را تاویل
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ُ ٱ۞﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۖ  ۦَمَثُل نُورِه ِ�  لِۡمۡصَباحُ ٱَكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح

�ِيَّةٖ َوَ�  لزَُّجاَجةُ ٱزَُجاَجٍة�  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ َّ�
َ
َك�

� َ�ۡهِدي  اَغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  ٰ نُورٖ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞۚ نُّوٌر َ�َ ُ ٱيُِ�ٓ َّ�  ِ َمن �ََشآُءۚ  ۦِ�ُورِه
ُ ٱَوَ�ۡ�ُِب  ۡمَ�َٰل ٱ �َّ

َ
ُ ٱلِلنَّاِس� وَ  ۡ� ٍء َعلِيمٞ  �َّ  ]٣٥[النور:  ﴾٣٥بُِ�ّلِ َ�ۡ

... و کوکب مشکاه؛ یعنی، فاطمه... مصباح؛ یعنی، حسن... و زجاجه؛ یعنی، حسین
ای که در شکمش امام حسن  دری باز؛ یعنی، فاطمه... نور علی نور باز؛ یعنی، فاطمه

 است.
گذرد، مگر آنکه از  نمی از دیگر کشفیاتش، یکی ھم این است که کسی از پل صراط

 علی ورقۀ عبور داشته باشد این بابا از شیعه ھم یک قدم جلوتر بود. 
 : دھد آیۀ یم یرساین مفسر که دھانش بوی  

ۡسَتقِي�ٖ ﴿ ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  ]٤٣[الزخرف:  ﴾٤٣إِنََّك َ�َ

 .!!!را تفسیر کرده است که پیامبر بر راه علی بن ابی طالب است
 :در آیۀ» ه = او « و منظور از  

 ]٤٤[الزخرف:  ﴾َ�ِۡ�رٞ لََّك َولَِقۡومَِكۖ  ۥ�نَّهُ ﴿

 .)١(!!!!داند می را علی
 چند احتمال وجود دارد: » ابن مغازلی«دربارۀ  

ممکن است دو نفر با نام علی بن محمد بن محمد طیب الجالبی که فقیه اینکه  اول
واسطی (شھری در عراق) معروف به ابن مغازلی است، وجود داشته باشند که یکی 

 .شیعه و دیگری اھل سنت است
یک نفر باشند اما وی تقیه نموده و شیعه بودن خود را پنھان  ،این دواینکه  دوم

 کرده باشد.
از » سمناقب امام علی«یک تن باشد و اھل سنت ھم باشد، اما کتاب اینکه  سوم

  .وی نباشد
از وی باشد که این احتمال  سمناقب امام علی«یک تن باشند و کتاب اینکه  چھارم

 ضعیف است. 

                                                 
 به نقل از کتاب عبدالرحمن دمشقی و او از شرح اصول کافی، نوشتۀ مازندرانی نقل کرده است. -١
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 و اما دلیل: 
د بن محمد بن جالبی، فقیه واسطی بر مذھب مالکی بوده است اما علی بن محم

عمدة عيون صحاح االخبار «ابن بطریق (یحیی بن الحسن االسدی الحلی) در کتاب 

 خواند. نه تنھا یک بار بلکه چندین بار. می وی را شافعی مذھب »يف مناقب إمام االبرار
وده است و اشخاص دیگری و ابن بطریق اولین کسی است که از کتاب وی نقل نم

 ٦٠٠ھای وفات باالی  نظیر ابن طاووس و اربلی و عالمه حلی و عالمه مجلسی (با سال
بعد از او از این کتاب استفاده  ).وفات کرد ٦٠٠ھستند در حالی که ابن بطریق در سنه 

 نمودند و به ھمین دلیل، وی معروف و مشھور به شافعی مذھب شده است.

 عبیدالله الحسکانی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که -۲۱ادعای 
 های شیعه برحق است. خیلی از ادعا
 جواب ما:

ایران، کتاب او را پیوسته  و فرھنگ در بد بودن این آدم ھمین بس که وزارت ارشاد
و باید بدانید که این وزارت خانه در خدمت ترویج مذھب شیعه است،  کند می چاپ

علمای سلفی (وھابی) عربستان، کتاب آیت الله سیستانی را چاپ اینکه  درست مثل
 کنند، آنوقت شما دربارۀ سیستانی چه گمانی خواھید کرد. 

 ست.این مرد در اصل حنفی بود اما بعد شیعه شد. استناد به گفتۀ او حقه بازی ا
اکنون اسم من محمد باقر است. شیعه به دنیا آمدم و معلم دینی نیز، بودم، اما بعد 

ھا به کتابی که در زمان سنی بودنم  سنی شدم. آیا این حقه بازی نیست اگر سنی
 .؟!گویند می ھا حرف ما را نوشتم، استناد کنند که شیعه

 گفتۀ من استناداصًال وقتی کتب اصلی شیعه وجود دارد، من کیستم که به 
.. ھستند، حسکانی کیست که او را .نسایی و ترمذی و ،کنید؟ وقتی بخاری، مسلم می

 کشید. می به رخ ما
 (مکر + مکر) تنھا برای فریفتن شیعۀ عوام است. 

او اعتقاد داشت که خورشید برای حضرت علی برگشته و شب عقب گرد کرده و 
 ود.دوباره روز شده است تا علی نمازش قضا نش

 دانسته است.شیعه بودن حسکانی  دلیل ،ین گفته راھمامام ذھبی  
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خبر  بی ھرکس چنین حدیثی را دربارۀ علی درست بداند، بدون شک از علم حدیث
 ھا را کافر ھا، شیعه د با این عقاید حنفی باشد؛ زیرا حنفیتوان نمی است. حسکانی ھم

 .دانند می

خیلی  گنجی شافعی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که -۲۲ادعای 
 از ادعاهای شیعه، برحق است.

 جواب ما:
د. از آن بینی می را در کتب استداللی شیعه بسیار» الطالب«نام این مرد و کتابش 

 م، عقیدۀ اھل سنت است.گویی می آورند که آنچه ما می دلیل
ھایی که خداوند متعال بر  ت؛ یعنی، ھمان سالفوت کرده اس ٦٥٨این مرد در سال 

نموده بود، ھمان  طمسلھا  آن مسلمانان غضب کرده و بالی خانمان سوز مغول را بر
کردند تا شاید به  می ھا کمک ھایی که شیعیان میدان را خالی یافته و به مغول سال

 م حسین را از کودکان سنی بگیرند.انتقاھا  آن کمک
: او به مذھب شیعه تمایل گوید می بن احمد قمی که شیعه است،به ھر حال، محمد 

 یافته بود و به ھمین خاطر به دست مردم کشته شد.
ھای طوالنی که از ظلم مغول نوشته است، این را ھم  ابن کثیر در ضمن داستان

و خبیث با خشم عجیبی که به مسلمانان داشت دراز قد  ،بیان کرده که شیخی رافضی
داد و بالخره مردم  می ازش کرد و جای اموال مسلمانان را به مغوالن نشانبا مغوالن س

 .)١(او را به ھمراه گروھی دیگر از منافقان کشتند
 ،این آقای گنجی ،ست شافعی باشد؛ زیرا به اعتراف ابن طاووس شیعیتوان نمی او

دانست و باور داشت که او ظھور خواھد کرد.  می محمد بن حسن عسکری را مھدی
ھا بر این باورند که  گویا ظلم مغول او را مایوس کرده بود و منتظر مھدی بود و شیعه

 آید که جھان از ظلم پر شود. شاید به ھمین دلیل، مغول را یاری می زمانی مھدی
 بیاید.و زودتر  داد تا مھدی سریعتر می

پس او شیعه . »اخبار صاحب الزمان البيان يف«: او کتابی دارد به نام گوید می شیعه
ھا  ھا را بفریبند. در حالی که شافعی کنند تا سنی نمی بود اما نام شافعی را از او دور

                                                 
 .البداية و النهاية -١
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: ندیدم کسی آشکارتر گوید می خوانند. و امام شافعی دربارۀ شیعه نمی پشت شیعه نماز
 از شیعه دروغ بگوید.

 ز علمایابراهیم بن محمد بن الموید ابی بکر بن حمویه الجوینی که ا -۲۳ادعای 
 های شیعه برحق است. بزرگ سنی است، گواهی داده است که خیلی از ادعا

 جواب ما:
داند و فراموش نکنید که مذھب شیعه، زادۀ  می ابن حجر عسقالنی، او را صوفی 

از  ،عالم شیعی) بود و ھمواره انسان را(صوفیه است. او دوست محسن عاملیانحرافات 
 دوستش بشناسید.

که در  »نيفضايل املرتضی والبتول والسبط  يفنيفرائد السبت«او کتابی دارد به نام 
اش گفته است که ھیزم جمع کن در شب است؛  . امام ذھبی دربارهشود می تھران چاپ

یعنی، خوب و بد را جمع آوری کرده و اباطیل دروغین را به نام حدیث در کتابش 
 آورده است.

 که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که حاکم نیشابوری -۲۳ادعای 
 برحق است. ،های شیعه خیلی از ادعا
 جواب ما:

دربارۀ این عالم سنی چند نکته است که باید بدانید: ایشان در کتاب خود بسیار  
اند؛ مثًال حدیثی را از بخاری و مسلم و صحیح گفته است که علمای  سھل انگاری کرده

 است!! که این عیب بزرگی است. )١(ف است یا حتی موضوعاند: ضعی بعدی گفته
که چرا به  شود می در این جا شیعه مطلوب خود را یافته است و وکیل مدافع حاکم

 د باالی چشمش ابروست. شیعه با عالقۀ بسیار از او احادیث زیادی نقلگویی می او
 میلش باشد.کند، اما طبق معمول فقط آن احادیثی را قبول دارد که مطابق  می

 اما ھمین حاکم در کتابش نوشته است که حضرت علی قبل از تحریم، شراب 
 کنید و او را مردی بدون خطا می دیگرش را قبولی ھا حرف شما که .خورد می
 .، پس این را ھم قبول کنید!دانید می

                                                 
 دھند. نسبت می صحدیث جعلی و ساختگی است که به دروغ به پیامبر اکرم -١
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متقی هندی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که خیلی  -۲۴ادعای 
 های شیعه برحق است.  از ادعا

 جواب ما:
که در آن بدون توجه به راست یا دروغ بودن » كنز االعامل«او کتابی دارد به نام 

 نقل کرده است.  ،از کتب حدیث به دستش آمدهھرچه  احادیث،
 .گوید می شیعه به عوض آنکه به مصدر اصلی حواله دھد از کنز االعمال سخن

 .؟نم چرادا نمی
، در کنارش کنز االعمال را به عنوان گوید می مصدر اصلی سخنگاھی ھم که از 

 تا شیعیان فکر کنند که در کتب اھل سنت ھمه به یک شکل حرف کند می شاھد ذکر
کند. در حالی که اگر امروز کتاب کنز  می زنند و به این ترتیب، شھود خود را زیاد می

د؛ زیرا او از کتب دیگر شو نمی االعمال از صفحۀ ھستی محو شود، یک حدیث ھم کم
 نقل کرده است. 

محمد بن طلحه الشافعی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده  -۲۵ادعای 
 های شیعه برحق است. از ادعا خیلیاست که 

 جواب ما:
کرد علی  می کرد که به علم رموز اعداد دست یافته است. گمان می این دیوانه فکر

کرد با علم خود فھمیده که در سال  می است و گمانبه خوابش آمده وبه او آموخته 
ھا زیاد دارد. پس تعجبی ندارد  . او از این ھذیانرسد می ھجری عمر دنیا به پایان ٩٩٩

 که شیعه، شیفتۀ او باشد.

مسعودی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که خیلی از  -۲۶ادعای 
 های شیعه برحق است. ادعا

 جواب ما:
نم شیعه چرا او را به عنوان شیعه قبول ندارد دا نمی ھم شیعه و ھم معتزلی بود.او 

 داد. و باز می در حالی که کامًال شرط شیعه بودن را داشت؛ یعنی، صحابه را ھم فحش
داند چرا این قدر به او عالقه دارد و بخاری و مسلم و  می نم شیعه که او را سنیدا نمی

کند. به ھر حال از نظر ما او یک شیعه  می تب از او نقل قولو مر کند می نسایی را رھا
 است.
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ابن الصباغ مالکی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که  -۲۷ادعای 
 .های شیعه برحق است خیلی از ادعا
 جواب ما:

 الفصول املهمه يف«است. کتابی به نام » نورالدین علی بن محمد«نام کامل او 

فضایل یکی از امامان شیعه را نوشته است و ،دارد و در ھر فصلش» معرفته االئمه
 منظورش از ائمه، امامان دوازده گانۀ شیعه است. 

 کشد. خودش در کتابش فریاد می در حیرتم که چرا دیگر نام مالکی را به یدک
 زند که شیعه است.  می

 ھاست یرانهآوای یک جغد نشسته بر و ،پیشاورھای  شب این کتاب

در روز قیامت چه ها  آن .دهند می ها، عمار یاسر را فحش بعضی از سنی -۲۸ادعای 
 خواهند گفت؟!

 کرده است که صحابه را فحشرا  کاری : محمد امین، نویسندۀ مصری انگوید می
 دھد. اما یک نکتۀ جالب، ببینید چه نوشته است: می

الھی تشکیل شود و در مقابل وای بر احمد امین از آن روزی که محکمۀ عدل «
 بیند، می حضرت عمار یاسر، را ،صسالۀ مومن از اصحاب رسول ٩٠خود پیرمرد 

 .)١(..».نم از این تھمتی که زده است چه جوابی خواھد داددا نمی
 جواب ما:
نیم این احمد امین کیست؟ ھر کسی که ھست، اگر دا نمی : ماگویم می در جواب
 یقین سنی نیست. اکنون باید ثابت کند که شیعه نیستداند به  می صحابه را بد

 که شما خواھید گفت.  گوید می ھمان جوابی رااما او در قیامت 
می بینید این نویسنده را که کتابش از فحش به صحابه پر است و مذھبش بدون 

 .فحش به صحابه معنی ندارد!
 : گوید می بعد 
ل الھی تشکیل شود و در مقابل وای بر احمد امین از آن روزی که محکمۀ عد«

 ... .سالۀ مومن ٩٠خود پیرمرد 

                                                 
 .٤٩ص  -١
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 جواب دوم ما:
دخیل بودند و از  ساندازد که در قتل حسین ھایی می مرا به یاد آن ینوشتۀ این داع

 از عالمان پرسیدند: یکی
 .اگر بر لباس، خون پشه باشد، نماز ما درست است؟

خوانید و  می شما بر لباستان خون حسین است و نماز :ه با غضب جواب دادیآن فق
 پرسید؟ می از خون پشه
؟! گویی می امبر ناسزایم به صحابه و زنان پکاد است، آیا تو ین شیحکایت ااین عین 

 .. ..؟!!!!نم شما در روز قیامتدا نمی : منگویی می ای و مظلومانه ه سر سجاده نشستهک

فضائل عترت اهل بیت طهارت را قبول  ،علماء سنی در کتب متعددی -۲۹ادعای 
 .)١(داند...  می اند و این را دلیل بر حق بودن شیعه کرده

 جواب ما:
ھا اھل بیت را دوست دارند، اما باید از کتب اصلی ما  در این شکی نیست که سنی

ریم؛ مثل کتاب مشکوک و ضعیف و درجۀ چھار را قبول ندای ھا کتاب شاھد بیاورند و
اش گمراه  سال پیش نوشته شد که نویسنده ١٥٠سلیمان بلخی که » ینابیع الموده«

 است و سنی نیست.
اند، خود بھترین  لیست طوالنی علمای سنی که در مناقب اھل بیت کتاب نوشته

 ھا. دلیل است بر انصاف سنی
اند. پس  کردهھرگز احادیثی را که در حق علی بود، پنھان ن ،پس این مردم منصف

انصافی  بی دروغ است و ،شیعه این ھمه حدیث را که در دشمنی صحابه با علی آورده
 شیعه از این جا پیداست که یک حدیث در فضایل ابوبکر و عمر و عثمان ندارد بلکه

بر عکس ما که یک حدیث در مذمت علی نداریم.  !ھاست آن ھست در مذمتھرچه 
  .پس دشمن او نیستیم

ھا را قبول کند نه گفتۀ شیعیان  غرض سنی دونبی ھا حرف طرف باید بی انسان
  .مغرض را

 

                                                 
 .٦١ص:  -١
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امام شافعی در اعتراف به فضایل عترت و اهل بیت طهارت اشعاری  -۳۰ادعای 
 استسروده 

 .)١(...داند می و آن را دلیل بر حق بودن شیعه
 جواب ما:

اما  !در مدح اھلبیت داردھایی  شافعی شعرامام  ھم شما و ھم ما قبول داریم که
دلیل بر ھا  این که ھمۀ کنم می . باز تکراراید هشما آن اشعار را با اشعار دروغ آلوده کرد

 ھای دیگر است.  منصف بودن ایشان و سنی
امام شافعی) نترسید و در زمان ( که اگر حضرت علی حقش بیش از این بود، مردی

توانست باز ھم نترسد و  می دح کرد،مبا شعر  خالفت مخالفان علی، حضرت علی را
 باشد.شان  اساس عقایدان و فرمود تا مذھبش می بیشتر بگوید یا به اصحابش

و باید در  اید هپس این خود دلیل دیگری است که شما آقایان شیعه زیاده روی کرد
 د. کردی می اند، توقف ھمان جا که این امامان منصف و شجاع متوقف شده

 .)٢(...نیز، به مهدی عقیده دارند ها سنی -۳۱دعای ا
 جواب ما:

اینکه  بله عقیده داریم، اما این شاھد آوردن تو یک حقه بازی آشکار است؛ مثل
و او بگوید: این فقط  دانید می کسی به نصاری اعتراض کند که شما چرا عیسی را الله

بله عیسی را  .نیز ایشان را قبول دارند ھا مسلمانما نیستیم که عیسی را قبول داریم، 
ھا تنھا تشابه اسمی دارد و بس. و تفاوت  قبول داریم اما عیسای ما با عیسای مسیحی

 .مھدی ما با مھدی شما از زمین تا آسمان است!

 ها به مهدی ما عقیده دارند  بعضی از سنی -۳۲ادعای 

 ٨٤نویسد که او در باب  می به نقل از این خواجه کالن، سلیمان بن ابراھیم بلخی،
از کتابش، یازده خبر و حدیث آورده است دربارۀ کسانی که امام زمان را در غیبت 

 .)٣(...اند کبری دیده
 اند: و این ھم یک حدیث دیگر که از حموینی و سلیمان بلخی نقل کرده

                                                 
 .٦٢ص:  -١
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.................................................................. 
 ما:جواب 

موضوع حدیث مھم نیست؛ چون این دو نفر، راوی حدیث نبودند. این مسأله مثل 
این است که کسی بگوید: حضرت بھاء الله را زیارت کردم و دستش را بوسیدم. پس آیا 

 .کنید در بھایی بودن او؟ می شما شک

است پس شک نکنید در شیعه بودن سلیمان  »ع املودهينابي«اگر این باب در کتاب 
ھای  شب لخی البته پیشتر از این نیز، شرک و کفر او را آشکار کردم. پس این کتابب

 پیشاور علمی نیست و برای حقه بازی نوشته شده است. 

 .. پس مذهب ما درست است.دهد بر فضایل اهلبیت می سنی گواهی -۳۳ادعای 
 مثل این حدیث: 

وإما  ،إما منافقا :والعرب فهو ألحد ثالث ،من األنصار ،من مل يعرف حق عرتيت«

 .»وإما لغري أي محلته أمه عىل غري طهور ،وإما لغري ،لزنية
ھرکس که نشناسد حق عترت مرا از انصار و عرب، پس او از سه حال خارج «یعنی: 

 .»)١(..نیست یا منافق است یا ولد زنا و یا ولد حیض.
 جواب ما:

، صفحه ٢یک بار در جزء  :آمده بود »حمرقه صواعق«این حدیث در دو جای کتاب 

 ».احلث علی حبهم«باب  ،٦٦٤

ملقصد الثاين فيام تضمنته تلك اآلية من طلب «باب  ،٢جزء  ،٤٩٨و بار دوم در صفحه 

 :آمده است، اما اصل حدیث، این است »حمبة آله وأن ذلك من كامل اإليامن

 ،وإما لزنية ،إما منافقا :د ثالثوالعرب فهو ألح ،األنصارو ،من مل يعرف حق عرتيت«

 .»وإما لغري أي محلته أمه عىل غري طهور ،وإما لغري
یعنی: ھرکس که نشناسد حق عترت مرا و انصار و عرب را، پس او از سه حال خارج 

 نیست یا منافق است یا ولد زنا یا ولد حیض.

                                                 
 .٦٥ص:  -١
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 از اللهاین جغد شب، دین ندارد و اینکه  چرا حدیث را عوض کرده است؟ برای
ترسد. در ضمن ترسیده است خودش ھم به خاطر دشمنی با صحابه، ولد زنا به  نمی

حساب آید! پس متن حدیث را عوض کرده است! و ھمچنین روایت از این سند درست 
 نیست؛اما او راضی نشده که ضعیف را ذکر کند مگر با تحریف.

 جواب دوم ما:
اینکه  آورده که خود دلیل است براحادیثی از زبان اھل سنت در مدح اھل بیت 

اند و از کسی واھمه  راویان سنی از فضایل علی و اھل بیت چیزی را پنھان نکرده
اند و به احادیث  نم چرا این ھمه حدیث صحیح را نادیده گرفتهدا نمی نداشتند، اما

 .اند؟ جعلی و ضعیف استناد کرده
که ھر کدام بابی در فضل علی چرا کتب مھم و درجه اول ما را مثل بخاری و مسلم 

 سلیمان بلخی) و(و فصلی در فضل اھل بیت دارند، رھا کرده و به خواجه کالن
 .!؟ھمدانی و کواشکی و علوی و ثعلبی و چغال و بقال متوسل شده است رسید می

او حرف عجیبی دربارۀ ثعلبی زده است: ابتدا او را امام کرده و بعد امیر اصحاب 
 حدیث نموده است که این دروغی شاخدار است. 

ثعلبی که خدا از او بگذرد، مردیست که کتابش از احادیث دروغ و راست پر است، 
غ محض اما داعی او را امیر اصحاب حدیث و از اکابر علمای سنی دانسته است که درو

 .است

 مودت اهل البیت از اصول دین است -۳۴ادعای 
ۡ� ﴿ در تفسیر آیۀ مودت:

َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ َوَمن َ�ۡقَ�ِۡف  لُۡقۡرَ�ٰ

َ ٱ�ِيَها ُحۡسًناۚ إِنَّ  ۥَحَسَنٗة نَّزِۡد َ�ُ   ]٢٣[الشوری:  ﴾٢٣َ�ُفورٞ َشُكورٌ  �َّ

خواھم مگر آنکه حق خویشاوندی که بر شما دارم، رعایت  نمی از شما اجری«بگو: 

 .»نمایید
 ثعلبی این حدیث را آورده است:

أال ومن مات عىل حب آل حممد مات  .من مات عىل حب آل حممد مات شهيدا«

أال ومن مات عىل حب آل حممد  .أال ومن مات عىل حب آل حممد مات تائبا .مغفورا له

أال ومن مات عىل حب آل حممد برشه ملك املوت باجلنة ثم  .ؤمنا مستكمل اإليامنمات م
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منكر ونكري. أال ومن مات عىل حب آل حممد يزف إىل اجلنة كام تزف العروس إىل بيت 

أال ومن مات عىل  .أال ومن مات عىل حب آل حممد فتح له يف قربه بابان إىل اجلنة .زوجها

أال ومن مات عىل حب آل حممد مات  .حب آل حممد جعل اهللا قربه مزار مالئكة الرمحة

 :عىل السنة واجلامعة أال ومن مات عىل بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه

أال ومن مات عىل بغض  .أال ومن مات عىل بغض آل حممد مات كافرا .آيس من رمحة اهللا

 .»د مل يشم رائحة اجلنةآل حمم
ل محمد بمیرد بعد آخالصه معنی حدیثش این است که اگر کسی با حب محمد و 

و کسیکه بر بغض محمد و آل محمد بمیرد ھمه  رسد می ھا به او ھمه خوبی ،از مرگ
 .رسد می ھا به او بدبختی

 جواب ما:
است و پیشاور نقل کرده ھای  شب از کتاب ٦٦این حدیث را داعی در صفحه  

 .داند می آلبانی آن را باطل و موضوع و جعلی
 :گوید می

ا« وفاطمه واحلسن  إال أن حتفظوين يف قرابتي عيل ال أسألكم عىل ما أدعوكم إليه أجرً

 در کتب شماست.  »احلسني وابنامهاو
رعایت فامیل مرا بکنید که علی و فاطمه و اینکه  خواھم مگر نمی من از شما اجری

 باشند. می حسن وحسین
 .)١(...عکرمه که مفسر بزرگ شماست، این طور گفته

 جواب ما:
این بود که رعایت ھمسرم را نکنید و ھرچه فحش بلد در این آیه  منظور پیامبرآیا  

 .؟ھستید به او بگویید؟ این است تفسیر شما از آیه و قول نبی
 اما این گفتۀ عکرمه را دیدم:  ،من این حدیث را در کتب خود ندیدماینکه  دیگر

ا إال أن حتفظوين يف قرابتي بيني « وقال عكرمة: ال أسألكم عىل ما أدعوكم إليه أجرً

 .»وليس كام يقول الكذابون ،وبينكم

                                                 
 .٦٧ص:  -١



 ٤٥  ادعاهای شیعه

به خاطر قرابتی که بین اینکه  خواھم جز نمی من از شما اجری :یعنی: عکرمه گفت
یگر فامیل و خویشاوند بودند و من و شماست، مرا حفظ کنید. تمام قریش با یکد

 .گویند می که دروغ گویان: معنی آیه این است نه آنگوید می عکرمه
برعکس حتی را دروغ یا  ھا حرف پیشاورھای  شب د که نویسندۀ کتاببینی می پس

 کند. می نقل
 ھاست: : این حدیث سنیگوید می

 .»انلجوم أمان ألهل السماء وأهل بييت أمان ألميت«
 .»ستارگان، امان اھل آسمانند و اھل بیت من، پناھگاه اھل زمینیعنی: «

 جواب ما:
 این حدیث، اسنادش درست نیست. این را حافظ ابن حجر گفته است نه من.

رسم که یک دلیل برای درست نبودن حدیث  می اما من کم کم دارم به این نتیجه
 حدیث درست متوسل شود.این است که این شیاد به آن استناد کند زیرا ندیدم به یک 

 :گوید می این حدیث در حق اھل البیت است و سنی این را: گوید می

الزموا مودتنا أهل ابليت فإنه من ليق اهللا عز وجل وهو يودنا دخل اجلنة �شفاعتنا «
 .»واذلي نفيس بيده ال ينفع عبدا عمله إال بمعرفة حقنا

الله را مالقات کند و محب ما یعنی: پایبند باشید به حب اھل البیت که ھر کس 
و قسم به الله که ھیچ عملی بدون معرفت به  شود می باشد، به سفارش ما داخل بھشت

 .)١(...سودی ندارد ،حق ما
 جواب ما:

و منظورش از معرفت به حق ما؛ یعنی، اعتقاد به اله بودن امامان است. وگرنه ما که 
 ل بیت ھستند.اھل بیت را دوست داریم و زنان رسول ھم از اھ

 آمده است که این حدیث درست نیست.» ديجممع الزو«و در 

های پنهان صحابه  ها حدیثی دارند که بعد از وفات پیامبر کینه سنی -۳۵ادعای 
 شود می آشکار

 حدیثی نقل کرده است: ٧٥و در باب  )١(شیخ سلیمان حنفی بلخی در کتابش

                                                 
 .٦٨ص:  -١
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کنند اال بعد مرگ  نمی است، ظاھر ھا پنھان ھایی که در دل یا علی بترس از کینه
 .)٢(...ای را خدا و ھر لعنت کنندهھا  آن کند می کسانی ھستند که لعنتھا  آن من.

 جواب ما:
 .منظورش کیست؟ معلوم است ابوبکر و عمر و عثمان

داند تا شیعیان را  می باز شیعه حیا ندارد و سلیمان بلخی را ھمچنان حنفی و سنی
 بفریبد.

ها  آن به توانیم می فرزندان فاطمه اوالد رسول الله هستند پس ما -۳۶ادعای 
 ابن رسول الله. بگوییم:

: من از دودمان رسول الله ھستم! و بعد شجره نامۀ خود را بیان گوید می نویسنده
 کرد تا منتھی شد به حضرت علی.

ول سنی اعتراض کرد که جّد تو علی است نه رسول الله. گفت: از طرف مادر به رس
 رسیم. پس اوالد رسول الله ھستیم. می الله

سنی گفت: درست است که با رسول الله نسبت دارید، اما نسل آدمی از اوالد ذکور 
 .است!

 آورد: می این آیه را به عنوان دلیل ،پیشاور در جوابھای  شب نویسندۀ کتاب

يُّوَب َوُ�وُسَف َوُموَ�ٰ َوَ�ُٰروَنۚ َوَ�َ�ٰلَِك َ�ۡزِي  دَ ۥَداوُ  ۦَوِمن ذُّرِ�َّتِهِ ﴿
َ
وَُسلَۡيَ�َٰن َو�

ٞ ّمَِن  ٨٤لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ ٰلِِح�َ ٱَوَزَ�رِ�َّا َوَ�ۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ �ۡ�َاَسۖ ُ�ّ  ]٨٥-٨٤[األنعام:  ﴾٨٥ل�َّ

و زکریا و ھارون  و از فرزندان ابراھیم برگزیدیم داوود و سلیمان و یوسف و موسی و«

 .»یحیی و عیسی را...
  .داند! می یعنی، قران کریم، عیسی را که پدر نداشت از اوالد ابراھیم

 چرا؟ چون از طرف مادر با ایشان نسبت داشت.
در این آیه، حضرت عیسی ذریۀ ابراھیم به شمار آمده است در حالی که از طرف 

طرف مادر، ذریۀ ابراھیم  مادر با ابراھیم نسبت داشت نه پدر. پس وقتی عیسی از
 فاطمه، ذریۀ نبی باشد.،تواند از طرف مادرش می است، حسین ھم

 :گوید می ابوبکر رازی در تفسیر خود ھمین مطلب راکه  چنان

                                                                                                                        
 .٧٥باب  -١
 .٧٨ص:  -٢
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: بر اساس این آیه، گوید می )١(جلد چھارم تفسیر کبیر،١٢٣امام فخر رازی در ص  
 .)٢(...حسن و حسین ذریۀ رسول الله ھستند

 ما:جواب 
اول= ما قبول داریم که حضرت محمد، پدر بزرگ حسن و حسین بوده اند! و ایشان 

د: یا ابن گویی می اند، اما این حرف را قبول نداریم که شما آن دو را پسرم خطاب کرده
 ! بلکه باید بگویید: حسین بن علی.رسول الله

موضوع بحث مربوط ای که صراحتًا به  دوم= تعجب آور است که نویسنده اصًال به آیه
 کند. آیه این است: نمی است، اشاره

َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�مۡ ﴿
َ
بَآ أ

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ  ]٤٠[األحزاب:  ﴾مَّ

 .»و نیست محمد پدر احدی از مردان شما«
 .چون پدر ھیچ مردی نیست پس ما حق نداریم به مردان بگوییم: ابن رسول الله

 پس حق نداریم کسی را فرزند حقیقی رسول الله بدانیم. 
سوم = مقایسۀ بین عیسی و حسن و حسین نادرست است؛ زیرا عیسی بدون پدر 

 معرفی» عیسی بن مریم«به دنیا آمد و ھیچ بشری چون او نیست. لذا الله او را با نام 
فاطمه. چون امر یم و حق نداریم که بگوییم: حسین بن گو نمی کند؛ اما ما ھرگز می

 ایم که پسر را با نام پدر بخوانیم. شده
 ،عیسی بود و حسین ھای باطل از عادات عجیب شیعه است. عیسی، این قیاس
 .حسین است!

 .عیسی بدون پدر متولد شد؛ لذا نسبت او از طرف مادر است!
نکنید چون پدر به دنیا آوردم و تعجب  بی راام  هتواند، بگوید: بچ می آیا اکنون زنی
 .شوھر بار دار شد! بی حضرت مریم نیز،

 .ھای عجیب شیعه حیرت آور و شرم آور است! این قیاس

 حسن و حسین فرزندان پیامبرند؟!اینکه  آیه مباهله دلیل است بر -۳۶ادعای 
 :آیه مباھله است در سوره آل عمران

                                                 
 .١٢٣، ص ٤ج  -١
 .١٠٥ص:  -٢
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َك �ِيهِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ﴿ ۡ�َنآَءُ�ۡم  ۡلعِۡلمِ ٱَ�َمۡن َحآجَّ
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
َ�ُقۡل َ�َعالَۡواْ نَۡدُع �

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ِ ٱَو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ َّ�  َ�َ

 ]٦١[آل عمران:  ﴾٦١ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ

را و پسران شما را و زنان ما را  پس بگو: بیا تا بخوانیم (بیاوریم) پسران ما«.. .:یعنی

 .»...و زنان شما را و خود مان و خودتان را پس مباھله کنیم

نا«حسن و حسین و منظور از  »ناابناءِ «یند: منظور از گو می  »انفسنا«فاطمه و  »نساءِ
ابن ابی الحدید معتزلی که از اعیان و که  چنان علی بن ابی طالب و رسول الله است!

 .)١( ...گویند می است و ابوبکر رازی در تفسیر خود ھمین راعلمای سنی 
 جواب ما:

(خودمان) جمع است در حالی  این تفسیر غلط است؛ زیرا لفظ (زنان) و(پسران) و
که فاطمه یک زن و حسن و حسین دو پسر و علی و رسول الله دو مرد بودند و زبان 

نفر یا  ٥بر افرادی بیش از این  عربی برای جمع دو نفر، لفظی خاص خود دارد. پس آیه
 .نفر داللت دارد ٩دست کم بر 

ھا و خطاب به ھمۀ مردم  ھا و ھمه زمان ای است برای ھمه عصر و به نظر ما، آیه
 .دھد! می و اجازۀ مباھله با کفار را !است

 فرزندان حسن وحسین تا روز قیامت از نسل رسول الله محسوب -۳۷ادعای 
 .)٢(.. .شوند می

 ما: جواب
در ادعای قبلی شما ثابت کردیم که اوالد فاطمه، نوۀ دختری پیامبر اینکه  اول

ھستند و نسل در اسالم از پدر است؛ اما نوۀ دختری بودن ھم، مقام بزرگی است به 
شرطی که به ھمراه عمل صالح باشد. البته این حرف آخر نیست! در اوالد پیامبران، 

 .وب ھم بودند!افرادی مثل پسر نوح و پسران یعق

                                                 
 .١٠٤ص:  -١
 .١٠٧ص:  -٢
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مثًال اوالد اسماعیل بن جعفر (یعنی، فرقۀ  ،ھا نیز، برخی از اوالد علی حتی شیعه
. به طوری که برادر امام یازدھم خود (یعنی، دانند می اسماعیلیه) را گمراه و کافر

 .!دانند می فرزند امام د ھم) را شراب خواره و کذاب
از  !والد رسولم، پس حق با من استد بگویید که چون اتوان نمی پس شیعۀ امروزی

نسل نوۀ دختری پیامبر ھستی؟ باش! عملت چیست؟ اگر مرتکب شرک شوی یا بدعتی 
 .فایده است! بی کنی، عملت تباه است و اصل و نسب ھم برایت

 .پس در اصل آن ھدفی که داعی از این سخنان دارد، نادرست است!
 این، ھیچ مزیتی را برایش ثابت: من سیدم. گوید می وقتی فالنیاینکه  نتیجه

 کند، مگر آنکه عمل صالح داشته باشد و تنھا به خاطر سید بودن ما به او اجازه نمی
دھیم که ھر طور دلش خواست دین را تفسیر کند و خارج از کتاب و سنت اجازه  نمی

 .ندارد که سخن بگوید!
پیروی کند. به ھمین دلیل دید از آن دانا سید قبول دارد که اگر داناتر از نیز شیعه

 گاھی مرجع تقلیدشان غیر سید است.

 ها حدیث دارند که حسن و حسین پسران پیامبرند سنی -۳۷ادعای 
 :؛ از جملهگوید می احادیث دروغی

و » شرح نھج البالغه«ابن ابی الحدید معتزلی که از اعیان علمای سنی است در 
» الطالب«. یوسف گنجی شافعی در کتاب اند ابوبکر رازی در تفسیر خود ھمین را گفته

از » صواعق محرقه«از ابن عباس و ابن حجر مکی در » مناقب«و خطیب خوارزمی در 
 اند: طبرانی از جابر بن عبدالله این حدیث را آورده

 .»صلب عيل تی يفيجعل ذرصلبه و ه كل بنی يفيان اهللا جعل ذر«

ذریه و نسل ھر کس را در  الله«از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود: 

 .!»کمر و پشت او قرار داده اما نسل مرا در پشت و نسل علی قرار داده است
 جواب ما:

است که نباید حرفش را » ی بن العالءیحی«گفته است: در سلسلۀ راویان  یثمیھ
 .)١(پذیرفت

                                                 
 .١٧٢/  ٩مجمع الزواید،  -١
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الحدید این حدیث را طبرانی روایت کرده است. پس چه نیاز است که نام ابن ابی 
 .. را بنویسیم؟! واقعًا چرا.یا گنجی شافعی یا خوارزمی یا ابن حجر مکی یا رازی و

 به خواننده القاء کند که ھمۀ بزرگان سنی ھمین را خواھد می نویسد؟ چون می
 . این یک حقه بازی آشکار است و اینان بزرگان ما نیستند. گویند می

مالی  ،سیستانی ،خمینی ،کافی من بگویم: فالن حدیث رااینکه  عمل او مثل
 اند.  رسالت و ایران امروز نقل کرده ،کیھانو روزنامه  ،مسجد ما

 :گوید می

را به این موضوع » ع املودهينابي«از کتاب  ٥٧شیخ سلیمان حنفی بلخی باب 
اختصاص داده است و از طبرانی و حافظ عبدالعزیز و ابن ابی شیبه و خطیب بغدادی و 
حاکم و بیھقی و بغوی و طبری نقل کرده که حسن و حسین فرزندان رسول الله 

 ھستند. 

از ابو صالح و حافظ عبدالعزیز بن » ع املودهينابي«شیخ سلیمان حنفی بلخی در 
و گنجی شافعی  )١(»صواعق«نعیم و صبری ابن حجر مکی یا ھیثمی در االخضر و ابو 

اند که خلیفۀ ثانی  و طبری در ترجمۀ مقاالت، این حدیث را آورده» الطالب«در کتاب 
 :گفت

 مه ما خال حسيبيوم القيقول لك حسب و�سب فمتقطع يسمعت رسول اهللا  ا�«
 .»انا عصبتهمانا ابوهم و فاطمه فا� م ما خال ب�ياث� عصبتهم الب و لك ب� و�سيب

شنیدم از رسول خدا که فرمود ھر حسب و نسبی در «یعنی: عمر بن الخطاب گفت: 
روز قیامت منقطع است مگر حسب و نسب من و عصبۀ ھر اوالد دختری از جانب پدر 

 .»ھستمھا  آن است مگر اوالد فاطمه که من پدر و عصبۀ
 جواب ما:

ھایش  کسی است که به گفته» به بن نعامهیش« یان راویان در م یثمیالھ به گفتۀ
 .)٢(نباید اعتنا شود

 و دروغگو است. یرافض» ن األشقریحس« ،و به گفتۀ دمشقی در بین راویان

                                                 
 .١١٤ص:  -١
 .٩/١٧٣و  ٤/٢٢٤مجمع الزوائد،  -٢



 ٥١  ادعاهای شیعه

 :گوید می
» انصاف بحب االشراف«شیخ عبدالله بن محمد بن عامر شعراوی شافعی در کتاب 

پدرش در ھنگام تزویج ام کلثوم نقل نموده از بیھقی و دار قطنی از عبدالله بن عمر از 
از عمر نقل کرده » اوسط«از طبرانی در » احیاء البیت«است و جالل الدین سیوطی در 

نقل و  )١(و ابوبکر بن شھاب الدین علوی در رشفة الصادی من الفضایل النبی الھادی
 .)٢(استشھاد نموده است که اوالد فاطمه، اوالد رسولند...

 جواب ما:
 ارزش ھستند و خواننده اگر با دقت بخواند، بی ادیثی که ذکر نموده است، ھمگیاح

اشاره ھا  آن ھای مختلف است که در اول کتاب به د که مشحون از حقه بازینبی می
 کردیم. 

 رسید ھمدانی، مسلم نیست. پس به احادیث سلیمان بلخی، بخاری نیست و می
 نباید اعتنا کنیم.ھا  آن

 خود گفته است حسن و حسین امامند» مسند«احمد حنبل در  -۳۸ادعای 
و احمد » موده قربی«و میر علی ھمدانی شافعی در » مناقب«خطیب خوارزمی در 

 اند: آورده »ع املودهينابي«و سلیمان حنفی در » مسند«بن حنبل در 

 .»ا ابنای هذان امامان قاما او قعدايانتان من الدنحيابنای هذان ر«

فرزندان  ،، ریحانۀ من در دنیا ھستند و این دو)پسر من(حسن و حسیناین دو «

 .»امام ھستند؛ چه ساکت باشند، چه قیام کرده باشند
 جواب ما:

اند و نه تنھا در مسند امام احمد حنبل  بر احمد حنبل دروغ بسته .دروغ است
 چنین حدیثی نیست. بلکه در ھیچ کتاب حدیثی، چنین حدیثی وجود ندارد. 

اما در مسند احمد و در  شود می البته در صندوقچۀ سلیمان بلخی ھر چیزی یافت
 کتب حدیث نیست. 

                                                 
 .٣٩، ص ٣باب  -١
 .١٠٦ص  -٢
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 : جمع بین نماز ظهر و عصر جایز است. پس شیعه برحقگوید می سنی -۳۹ادعای 
 است

در سنت رسول الله جمع بین نماز ظھر و عصر جایز است و جمع بین نماز مغرب و 
توان  می دلیل ھم بی ست که مریضی یا سفر، بھانۀ ما باشد،عشا ھم جایز است و الزم نی

جمع کرد و احادیث متعددی از کتب ما در اثبات این نکته آورده است. در یک جمله، 
 .ھا! وی نتیجه گرفته است که شیعیان به سنت پیامبر نزدیکترند تا سنی

عبدالله بن  ،مسلم آمده صحیحاز جمله، این حدیث را شاھد آورده است که در
کرد تا آنکه  می شفیق گفته است که عصر یک روز عبدالله بن عباس برای ما سخنرانی

ابن عباس  »الصلوه الصلوه« :آفتاب غروب کرد و ستارگان ظاھر شدند ومردم گفتند

 »الصلوه الصلوه«اعتنا نکرد و در ھمان حین، مردی از بنی تمیم با صدای بلند گفت: 

العرص  الظهر ونيت رسول اهللا مجع بيرأ كبالسنة الامّ ل يمناتعل«ابن عباس گفت: 

 .»العشاءملغرب او
دھی. خود رسول خدا را دیدم که بین نماز ظھر  می تو مرا سنت یاد ،مادر بی« یعنی:

 .»و عصر و مغرب و عشاء را جمع کرد
 در جایی دیگر ابن عباس گفت:

 .»اً يثامنعاً وي مسافر سريامً ٌ غينه مقياملد صلی الرسول اهللا يف«

نه مسافرت) ھفت رکعت و ( ارد رسول الله در مدینه در حال اقامتزنماز گ«یعنی: 

 .»یعنی، مغرب عشاء و ظھر و عصر را با ھم)(ھشت رکعت 
 اند که گفت: از عباس روایت نموده 

 خوف وال سفر ريغ نه يفيمجعاً باملد نه يفيرسول اهللا الظهر والعرص مجعاً باملد صلی«

 .»مطرال و

ظھر و عصر را با ھم در مدینه بدون ترس و سفر،  صنماز گزارد رسول الله«یعنی، 

  .)١(»بارید... نمی و بارانی نیز

                                                 
 .١٠٨ص  -١
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 جواب ما:
قبول داریم که رسول الله بعضی اوقات بین ظھر و عصر و بین مغرب و عشا را  -١

شیعه در این است کردند، اما فرق ما با  می بدون آنکه باران یا سفر یا ترس باشد، جمع
 دادند. می م: خیلی به ندرت انجامگویی می که ما

اذان  ٣اذان را به  ٥، حتیکنند می ھای خود را جمع در حالی که شیعیان، ھمۀ نماز
 .اند که جایز نیست! رخصت به افراط بلکه دایم استفاده کرده اند! و از این تقلیل داده

لیل آورده است که اگر خوب به آن حدیثی را د» ھای پیشاور شب«نویسندۀ کتاب 
خبر بودند؛ یعنی، از بس این حدیث نادر بود  بیند مردم از این سنت بی می ،دقت کند

آید که مردم فریاد زدند:  می م که در متن حدیثبینی می ھیچ کس از آن باخبر نبود و
 نماز نماز.

 .عمل شیعه کجا؟سنت را یاد بدھد اما این کجا و ھا  آن خواست به می و ابن عبا س
نماز عصر را  امروزه اگر در مسجدی از مساجد شیعه بال فاصله بعد از نماز ظھر،

ابن عباس کجا و سنت شیعه  روشآورند! پس  می نخوانند مردم از تعجب شاخ در
 .کجا؟

ھا  آن کردند تا مردم به وجود می ھای نادر رسول الله را آشکار گاھی اصحاب سنت
گاه شوند؛ مثًال یک آن را به کناری گذاشت و فقط با  ،صحابی با وجود داشتن باالپوش آ

 .ای برھنه نماز خواند! شلوار و سینه
یکی گفت: چرا چنین کردی؟ فرمود: تا جاھلی چون تو بداند که نماز با یک شلوار 

 نیز، جایز است (به شرط پوشیده بودن ناف).
نیم و در ھر نماز پیراھن خود اما این، به این معنی نیست که این حدیث را بھانه ک

بار جمع شدن  ٣اذان و  ٥اذان را به جای  ٣را درآوریم. شیعه پیراھن خود را کشیده 
بار جمع شدن اختیار کردند که کامًال نامعقول و سوِء استفاده  ٥در مسجد را به جای 

 از رخصت است. 
ایرادی  .ننددا نمی بعضی از مذاھب اھل سنت اصًال جمع کردن را جایزاینکه  اما

خرده ھا  آن است بر ھمان مذھب که مذاھب دیگر اھل سنت زودتر از شیعیان به
 .ندنک نمی اند که چرا مطابق حدیث از رخصت استفاده گرفته

 پیدا شدن جسد شاه چراغ در شیراز دلیلی برحقانیت شیعه -۴۰ادعای 
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تازه بود و برایش یک : چھار صد سال بعد، قبر این شھید پیدا شد که تر و گوید می
 .)١(...قبر درست کردند و نامش شد شاه چراغ شیراز

 جواب ما:
دین شما بر روی شک بنا شده است از کجا مطمئن ھستید که این قبر، قبر ھمان 

که شھادت او قبول شده است و  دانید می شھید است و اگر ھم مطمئن ھستید از کجا
است که شما او را به بھشت بردید و مقام بھشتی است؟ ھنوز روز قیامت بر پا نشده 

 .شفاعت ھم به او دادید؟!

    )٢( دلیلی برحقانیت شیعه ،سید عالء الدین حسین -۴۱ادعای 
داستان کشف جسد این امام زاده که فرزند موسی کاظم است نیز، خیلی جالب 

 است.
 :گوید می

وتازه پیدا کردند و از در زمان صفویان یک مردۀ با چافو کشته شده را با خون تر 
ھا پیش مرده بود و برایش  روی قرائن وشواھد گفتند: این ھمان امام زاده است که قرن

 .)٣(...یک زیارتگاه درست کردند
 جواب ما:

مقتول را امام زاده معرفی کرده و  ،ممکن است که خود قاتل، برای رد گم کردن
قبرش کشف شد با خون تر و  گفته باشد: این ھمان آدمی است که ھفت صد سال بعد

 قاتل عجب آدم با ھوشی بود! و چه خوب رد گم کرد.  !تازه و چاقو خورده
پیشاور را بخوان. به نظر ھای  شب : برو کتابگویند می کنی می ھا که بحث با این شیعه 

 اند. من خودشان تا به حال نخوانده

   دلیلی برحقانیت شیعه ،ابراهیم مجاب -۴۲ادعای 
 :گوید می

این بابا برای این مجاب است که در بیداری، حضرت علی جواب سالمش را 
 .)١(...!داد

                                                 
 .١٢٠ص  -١
 ھمان. -٢
 ھمان. -٣
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 جواب ما:
 !شاھدش کیست که او به علی سالم کرد و جواب ھم شنید؟ معلوم است دیگر

 .خودش!
حضرت علی بعد از مرگ، جواب سالمش را در  کند می کشد که ادعا نمی آیا خجالت

 .بیداری داده است؟!
  .معلوم است در اجداد داعی، حقه باز زیاد بوده است

 دلیلی برحقانیت شیعه ،پیدایش قبر حضرت علی -۴۳ادعای 

 :در این جا یک داستان خیالی از کرامات قبر علی گفته است
سعی کرده است برای مھم جلوه دادن قبری خیالی ثابت کند که نوح آن را حفر 

 .)٢(کرده...
 جواب ما:
ای نیز، به نام نوح در قرآن داریم. حال  ش آدم مھمی بود و سورهنوح خودحضرت 

و این گور کنی برایش افتخار است، پس علی از  شود می گور کن علی ،اگر چنبن مردی
ای به نام علی نداریم؟! حتی یک آیه ھم به  او خیلی مھمتر است، اما چرا در قرآن سوره

لی را پیدا کردید چرا قبر زنش را پیدا یاد علی در قرآن نیست! در ضمن شما که قبر ع
نکردید؟ شاید دلیلش این است که چون امام غایب دارید، باید قبر غایب ھم داشته 

 .باشید!

 شهنشاه مسلمان و علم پرور  ،فتحعلی شاه -۴۴ادعای 
بالخره اجداد بزرگوار این آقای داعی در زمان فتحعلی شاه قاجار به تھران رسیدند 

 .)٣(...آن شھنشاه مسلمان و علم پرور در تھران ماندندو به تقاضای 
 جواب ما:

 ٩٩زن را صیغۀ  ٩٠٠ھا، حضرت فتحعلی شاه قاجار توانست  از فتوای پر برکت آن
 :گوید می از سورۀ نساء را که ٤ساله کند و آیۀ 

 زن بگیرند، ٤مسلمانان حق ندارند بیش از  

                                                                                                                        
 .١٢٢ص  -١
 .١٢٧ص  -٢
 .١٣١ص  -٣
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 .ندیده بگیرند!را 
به عیش و نوش مشغول شود. در حالی او  ه او اجازه دادند تاھا با فتواھای خود ب آن

ھا مشغول اشغال خاک ایران بودند فتحعلی شاه به فتوای سادات  که روس
 .فروج بود! ٩٠٠پیشاور) در حال فتح ھای  شب اجداد نویسندۀ کتاب(شیرازی

 تا به حال !نامد می عجیب است که شیرازی فتحعلی شاه را مسلمان و علم پرور
یا علم پروری؛ یعنی، تن  و نستیم که تن پروری و عیاشی؛ یعنی، علم پروریدا نمی

 .: شھنشاه. او چطور شھنشاھی بود!گوید می دیگر چرا به او !پروری
ھا مھم نیست؛ مھم این بود که اجداد سید شیرازی ما مفت بخورند و خودشان  این

سادات در تھران ماندند تا زمان به روایت نویسندۀ شیاد، این آیات و  !ھم صیغه کنند
 ای داشت!). زن صیغه ٣٠٠ناصرالدین شاه (که 

 

 
پدر بزرگ آقای داعی به دستور ناصر الدین شاه به اشرف الواعظین  ،در آن زمان و

 .ملقب شد!
ناصرالدین شاه را ببینید و بشناسید! این، ھمان ناصر الدین شاھی است که وقتی 

زد تا شکلش را به یاد بیاورد که چه  می به پیشانی خودھایش فرار کرد،  یکی از زن
 کسی بود. 



 ٥٧  ادعاهای شیعه

ھای دین فروش بودند. نویسنده  ھای حکومت او ھمین اشرف الواعظین یکی از پایه
 .چه خوب در این جا خود را رسوا کرد!

 ها شاهدند که تشیع از زمان رسول الله وجود داشت سنی -۴۵ادعای 
اینکه  ھم از منابع اھل سنت شاھد بیاورد، مبنی بر روایتی آن خواھد می در این جا

 نویسد: می کلمه و حزب شیعه از زمان رسول الله وجود داشت واین طور
حافظ ابو نعیم اصفھانی احمد بن عبدالله که از أجلۀ علماء عظام و محدثان فخام و 

ده است تعریف او را کر» وفیات االعیان«باشد و ابن خلدون در  می محققان کرام شما
او » حلیة االولیاء«کتاب  ،که از اکابر حفاظ ثقات و اعلم محدثان است و مجلدات عشره

 .ستھا کتاب از احسن
: تاج گوید می دربارۀ او» وافی بالوفیات«و صالح الدین خلیل بن ابیک الصفدی در 

المحدثین است. حافظ ابو نعیم که امام در علم و زھد و دیانت بود و در نقل و فھم 
روایات و قوۀ حفظ و درایت مقام اعال داشت و از مصنفات بسیار زیبای او ده جلد 

باشد که عالوه بر احادیث بخاری و مسلم، احادیث بسیاری نقل  می »اءية اوليحل«
 نموده است که گویی به گوش خود شنیده است.

 :گوید می در تعریف او »حيرجال مشكوه املصاب«و محمد بن عبدالله الخطیب در 

له من  القدر وريثهم املرجوع الی قوهلم كبيث الثقاة املعمول بحديخ احلديهو من مشا

ای  خالصه یک چنین عالم حافظ و محدث نود و شش ساله .العمرست وتسعون سنة

 روایت »اءية االوليحل«که محل وثوق و مفخر علمای شماست در کتاب معتبرش 
 .)١(.. .از ٦که چون نازل شد آیۀ  )حبرامت(به اسناد خودش از ابن عباس  کند می

 جواب ما:
ای  از سند حدیث تعریف کند از نویسندهاینکه  د به جایبینی می آیا حقه بازی او را

 ،نماید. حافظ ابو نعیم اصفھانی که ھیچ می که کتاب حدیث را نوشته است، ستایش
ھا خوب بودن  امام احمد حنبل یا امام یکی از مذاھب اھل سنت ھم که باشد، باز سنی

 حدیث در مسند احمد آمده است، قبول کنند. ھرچه  نند کهدا نمی او را دلیل بر این
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داند اما قصد  می داند خوب ھم می ند؟دا نمی آیا داعی این حقیقت پیش پا افتاده را
 پیشاور را با ھمین نیت پلید نوشته است. ای ھ شب او حقه بازی است. کتاب

 .حاال ببینیم چه حدیثی از او نقل کرده است
 (البینة) که نازل شد: ٩٨از سورۀ  ٧: آیۀ گوید می

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ
ُ
َ�ِ�َّةِ ٱأ

 ]٧[البینة:  ﴾٧لۡ

 .»اند، بھترین مردمانند آورده وعمل صالح کردهکسانی که ایمان «

ُٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿ نَۡ�ٰرُ ٱَجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ
َ
بَٗد�ۖ رَِّ�َ  ۡ�

َ
َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

ُ ٱ  ]٨[البینة:  ﴾٨ۥَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ َر�َّهُ  �َّ

ھای ھمیشگی است که از زیر آن، نھرھا روان  پروردگارشان باغ پاداش آنان نزد«
مانند، خدا از آنان خشنود است و [آنان نیز] از او خشنودند؛  می است و جاودانه در آن

 .»این برای کسی است که از پروردگارش بترسد

وم ي كعتيشانت و تا� كعتيش، هو انت وا يلعي«حضرت محمد به علی فرمودند: 
 .»� مرضي�راضمه يالق

روز قیامت تو و  .یا علی، مراد از خیر البریه در آیۀ شریفه تویی و شیعیان تو«یعنی: 
آیند در حالی که خداوند از شما راضی است و شما ھم از خداوند راضی  می شیعیان تو

 .»و خشنود ھستید

 .»و�نك شيعتك يف اجلنة«: صفقال رسول اهللا :قال يلع
علی گفت: از رسول الله شنیدم که فرمود: ای علی، تو و دوستدارانت در بھشت 

 ھستید 
 جواب ما:

توست که حدیث را از کتب غلط دایم این دروغ و حقۀ  ،ای رافضی ،ای داعی شیاد
 ھمه این احادیث دروغ است. .کنی بدون آنکه خسته شوی می نقل

 آیاتی نازل شد!ها  آن و در حق شیعه از زمان رسول الله وجود داشته -۴۶ادعای 



 ٥٩  ادعاهای شیعه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ :وی چندین حدیث نقل کرده است تا ثابت کند منظور از آیۀ َءاَمُنواْ  �َّ
 ْ ٰلَِ�ِٰت ٱوََعِملُوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ

ُ
َ�ِ�َّةِ ٱأ

یعنی، کسانی که ایمان «. ]٧[البینة:  ﴾٧لۡ

 .)١(علی و شیعه اوست... »اند، بھترین مردمانند. آورده وعمل صالح کرده
 جواب ما:

ھای مختلف شرح داده است، اما  قرآن ایمان و عمل صالح را در سورهاینکه  با وجود
در ھیچ جا ننوشته است که منظور از ایمان، دوستی علی و منظور از عمل صالح، شیعۀ 

دیث علی بودن است. پس ما چگونه گفتۀ او را باور کنیم یا چگونه استناد او به احا
 ضعیف یا دروغ را بپذیریم.

 آن وقت شما راستگو». هي الربريهم خ يكعته اوليشو ان عيل«فرمود:  می اگر الله
 شدید. می

ٞد رَُّسوُل ﴿ دقت کنید؛ مانند َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ  .عنی، محمد و شیعۀ اوی؛ ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
 و با کسی تعارف ندارد. گوید می الله واضح

 ها خود سنی،شیعه از زمان رسول الله وجود داشت و دربارۀ این ادعا -۴۷ ادعای
 حدیث دارند

 پیغمبر فرمود:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ مة فنزليوم القيعته هلم الفائزون يشده ان هذا ويب نفيس يوالذ« َءاَمنُواْ  �َّ
ٰلَِ�ٰتِ ٱوََعِملُواْ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ

ُ
َ�ِ�َّةِ ٱأ

قسم به کسی که جان من « .»]٧[البینة:  ﴾٧لۡ
اشاره به علی) و شیعۀ او روز قیامت از رستگارانند. (در قبضۀ قدرت اوست، این مرد

 »آنگاه آیۀ مذکور نازل گردید.

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ م: آیۀگویی می در پاسخ َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ل�َّ
ُ
در قرآن  ﴾أ

را مومنین ھا  آن ابراھیم و نوح و طرفداران ،اللهبار تکرار شده است.  ١٠٠بیش از 
شیعۀ علی بودند و به او ایمان داشتند. آیا ھذیانی  ،صالح خطاب کرده است؛ یعنی، ھمه

 .اید هاز این بزرگتر شنید

 امل تسمع قول اهللا تعالی: ا عيلي«
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ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ
ُ
َ�ِ�َّةِ ٱأ

 ]٧[البینة:  ﴾٧لۡ

موعد كم احلوض اذا اجتمعت االمم للحساب تدعون غرآ موعدی وو كعتيهم ش

، کنند می ایمان آورندگانی که عمل صالح«ای آیۀ شریفۀ  ا نشنیدهی، آییا عل .»نيحمجل

 .»آنانند خیر البریه
کنار حوض کوثر خواھد بود. وقتی که گاه من و شما  ایشانند شیعیان تو و وعده

 ...خالیق جمع شوند و برای حساب شما را بخوانند، شما از سفیدرویان باشید و شما

 .»ني مرضنيامة راضيوم القي كعتيشانت و تأيت«
آیید در حالی که از خداوند راضی ھستید و  می تو و شیعیان تو در روز قیامت«

 .»از شما راضی است خداوند نیز،

 .»مةيوم القيعته هم الفائزون يشده هذا ويب نفيس يالذو ياتاكم اخقد «

به آن خدائی که جان من در دست اوست، این علی و شیعیان او رستگارانند روز «

 فنزل: قیامت.

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ
ُ
َ�ِ�َّةِ ٱأ

 ]٧[البینة:  ﴾٧لۡ

 .»این آیه در حق علی نازل شدپس 

 نيمرض ونيراض كعتيشمة انت ويوم القية تابی ي الربريخ كعتيشانت و ا عيلي«

 .»كلعنو ك فقال من عدوی قال من تربء مننيغضبانا مقمح كعدو ايتيو

یا علی، تو و شیعیان تو خیر البریه ھستید. روز قیامت، تو و شیعیان تو در حالی «
آیند  می آیید و دشمنان تو خشمناک می ھم از شما راضی است، که از خدا راضی و خدا

امیرالمؤمنین عرض کرد: کیست دشمن  باشد. می یشان به گردنشان بستهھا دست و

 .»جوید از تو می من؟ فرمود: کسی که بیزاری

 .»اجلنة يف كعتيشاجلنة و يف كانت واصحاب ا عيلي«

 .»باشید می یا علی، تو و اصحاب و شیعیانت در بھشت«

 .»ميسی بن مريمثل امسبح ع يامت يف كمثل«



 ٦١  ادعاهای شیعه

 .»یعنی، َمَثل تو در امت من َمَثل عیسی بن مریم است«

ھا  آن ان تو ھستند ویعیای ش فرقه«عنی، ی» هم املؤمنونو كعتيفرقه ش«

 .»اند نیمؤمن

 .»النار يفك يف والغايل كعدواجلنة و يف كعتيحمبوا شاجلنة و يف كعتيشو ا عيليفانت «

یعنی: یا علی تو و شیعیان تو و دوستان شیعیانت در بھشت خواھید بود و «

 .»تو در آتش جھنم ھستنددربارۀ  دشمنان و غلوکنند گان

 غضباً  كه عدويقدم علي وني مرضنيراض كعتيشستقدم علی اهللا انت و ا عيلي«

 .»نيمقمح

از خدا راضی و  یا علی زود است که تو و شیعیانت بر خدا وارد شوید، در صورتی که«
 شوند در حالی که می خدا از شما راضی است و دشمنانت بر خدا خشمناک وارد

 .»)١(...باشد می بر گردنشان بسته ھا دست
 جواب ما:

ھایی که آورده است یا متروک است یا ضعیف یا موضوع یا ساختۀ  تمام حدیث
معرف حضورتان خودش که باز از ھمان رفقای ھمیشگی خود نقل قول کرده است که 

 :ھستند. مثل
 .خوارزمی -١
  .الحسکانی -٢
 .گنجی -٣
 .سبط ابن جوزی -٤
 .سیوطی -٥
 .این حجر مکی -٦
 .ابن صباغ -٧
 .سلیمان بلخی -٨
 .جوزیسبط ابن  -٩
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ای  ھای او را ذکر کردیم تا خواننده دریابد که او با چه حقه ما در این جا تمام نوشته
ھا پر کرده و  را از پرگویی طوری که بیش از ھزار صفحهکتاب خود را نوشته است. به 

 یک حرف را ده بار آورده است. 
که پرگویی و بیھوده گویی یک راه موفق، برای به کرسی نشاندن  دانند می ارباب فن

یک حرف باطل و خسته کردن طرف مقابل است. چیزی که از کتاب حسکانی روایت 
از کتاب سلیمان بلخی ھم نقل کند. احادیث کرده است چه لزومی دارد که دوباره 

ھمه ضعیف یا دروغ و ساختگی است و خودتان ببینید که طوفان حقه  ،آورده شده
 کند.  می بازیھا در میان امواج کلمات و جمالت چه غوغایی

د که راوی بینی می و برای ھمین آقایان خوارزمی و حسکانی و گنجی و ابن صباغ را
د غیر مشھور مانند میر سید علی ھمدانی ھم ھستند. خالصه یک اند و افرا حدیث شده

 به این تقلب ادامه دھد. خواھد می حدیث صحیح ھم در این میان نیست. شیعه تا کی
جالب است بدانید که در کتب اھل سنت حدیثی مشابه داریم اول حدیث را 

 ببینید:

عندي، فأتته فاطمة فسبقها  صاكنت يلليت، و�ن انليب«وعن أم سلمة قالت: 
: "يا يلع أنت وأصحابك يف اجلنة، إال أنه من يزعم أنه �بك صيلع، فقال هل انليب

أقوام يرفضون اإلسالم ثم يلفظونه، يقرؤون القرآن ال �اوز تراقيهم، هلم نزب يقال 
مة هلم: الرافضة، فإن أدر�تهم فجاهدهم فإنهم مرش�ون". قلت: يا رسول اهللا ما العال

رواه الطربا�  .»فيهم؟ قال: "ال �شهدون مجعة وال مجاعة، و�طعنون ىلع السلف األول"
 يف األوسط وفيه الفضل بن اغنم وهو ضعيف.

که شب، رسول الله در خانه من و نوبت من کند  می ام المومنین ام سلمه روایت«
ستید اما بود پس فاظمه در پشت سر علی آمد ای علی تو و دوستدارانت در بھشت ھ

 بزبان کنند می اسالم را رد را دوست دارند اما عمالً و کنند ت می بدان که کسانی گمان
تا گلویشان است (درک و فھم ندارند) ھا  آن مسلمانیم و اما قران خواندن گویند می

 .»مشرکندھا  آن جھاد کنھا  آن را دیدی باھا  آن اگر گویند می را رافضیھا  آن مردم
قبول  ،حدیث را با آنکه در کتاب ماست و معنیش نیز درست است البته ما این

 نداریم چون ضعیف است.



 ٦٣  ادعاهای شیعه

چرا این کند  می شیعه که به این سلسله احادیث استناد :اما سوال این است
 منطبق است!!.ھا  آن چون صد درصد معنی حدیث بر ؟رانمینویسد؟ چرا

 دلیل حقانیت شیعه است ،اصحابدربارۀ  ها این حدیث سنی -۴۸ادعای 
مذھب شیعه بر حق  »تميتم اهتديم اقتدهيكانجوم با ان اصحايب«بر اساس حدیث  

از عمل ھر صحابی که پیروی کنید، ھدایت یافته ھستید  گوید می است؛ زیرا این حدیث
 .)١(...پس برحقیم کنیم می و ما از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار پیروی

 جواب ما:
را بخوانید تا ببینید شیطان چگونه بر دوش این مرد سوار  )٢٥٤ادعای (ی ادعا 

 شده است.

 سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هم شیعه بودند -۴۹ادعای 
گفته است که اولین نامی که در زمان رسول الله » الزینه«ابو حاتم رازی در کتاب 
 .سلمان و عمار ،مقداد ،ذر.. ابو.چھار نفر بودندھا  آن به وجود آمد، نام شیعه بود و

 جواب ما:
حدیثی در حق اصحاب آورده است تا مقام شامخ عمار و ابوذر و مقداد را نشان دھد 

خواھی  می و چها، اما کنیم می اعترافھا  آن که البته ما قبول داریم و به مقام واالی
 .!دبگوی

خلفاء ؛ که دروغ از ابتدا در حزب علی بودند و دشمن ھا  آن بگوید: خواھد می او
دانست سلمان در حزب او نیست و با او دشمن است، چرا او  می است. حضرت عمر اگر
 .را حاکم مدائن نمود؟!

از آن جا که ترک عادت موجب مرض است در این جا نیز، این ھمه آیات و احادیث 
صحیح را رھا کرده و یک حدیث دروغ را از یک کتاب غیر معروف به عنوان شاھد 

 .ه است!آورد

 هوش سرشار بود ،و تشیع ایرانیان در زمان خلفاء توّجهعلت  -۵۰ادعای 
 پایه گفته است از جمله: بی دراین جا سخنان
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رانیان، رفت! به دلیل ھوش و ذکاوت خاص ای می ھر کس از ایرانیان که به مدینه
 .)١(...دید! حق و حقیقت را در علی می

 .این دلیلش است!
 جواب ما:

ذکاوت خاص ایرانیان وقتی پیامبر ظھور کرد، کجا بود که در مقابل  این ھوش و
ھا کردند؟! و تا شکست نخوردند دست از مبارزه برنداشتند. آیا  لشکر اسالم جنگ

 .ایرانیان، با ھوش و ذکاوت خود، بعد از جنگ و بعد از شکست ایمان آوردند؟
چرا مسیحی نشدند که اگر ایرانیان در آن زمان ھوش و ذکاوت سرشاری داشتند، 

چرا بر آتش پرستی باقی ماندند؟ چرا با خواھر زاده و برادر  ؟در زمان خود دین برتر بود
کردند؟ چرا جامعۀ طبقاتی داشتند؟ چرا از عمر شکست  می زاده و حتی خواھر ازدواج

 .!؟خوردند
 . بد بود که حضرت عمر ،نیاِن مشرکحضرت علی ھمان قدر با ایرا

 بعد نوشت:
 علت عالقۀ ایرانیان به علی این است که حسین داماد آخرین پادشاه ساسانی بود. 

 جواب ما:
ھا به علی به گواھی خودت برای  پس ای نادان، معلوم شد که علت عالقۀ مجوس

 به پادشاھان ساسانی بود.ھا  آن دین نبود و سبب اصلی، عالقۀ

 سنی و شیعه بودها به خاطر مناظرۀ علمی  شیعه شدن مغول -۵۱ ادعای
 .)٢(...غازان مغول به اھل بیت عالقۀ خاصی پبدا کرد

 جواب ما:
کشد که بگوید: شیعیان در فتنۀ مغول  می علت چه بود. شاید خجالت گوید مین

م، پا به پای بودند و در ویران کردن شھرھای اسالمی و قتل عام مردھا  آن ھمدست
 کردند. مغول سعی و کوشش می

 :گوید می و
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ای بین عالمه  زمان پادشاھی سلطان محمد خدابنده (مغول)، مجلس مناظرهدر 
حلی شیعی و بزرگترین عالم سنی زمانه؛ یعنی، قاضی عبدالملک مراغی تشکیل شد و 

م راه توان نمی آنقدر دالیل حلی قوی بود که قاضی سنی گفت: حق با توست، اما من
 .)١(...شیعه شداجداد خود را رھا کنم. پادشاه که این را دید، 

 جواب ما:
شمشیر مغول نبود، پس چه بود؟ چرا امروز برکت یم: این دالیل قوی حلی اگرگو می

 .گیرید؟ بھره نمی، از آن برای قانع کردن مخالفان خودھا  آن از
نزدیک است ھا  آن ھا این بود که دیدند مذھب شما به مذھب علت شیعه شدن مغول

 ھا) ھستید.  (سنیھا  آن کنید و دشمن دشمنان می ھمکاریھا  آن و شما با

 شیعه زیاد رو و غالی نیست -۵۲ادعای 
 .)٢(...نیم و با غلو مخالفیمدا نمی ما علی را خدا

 جواب ما:
باشد، » کافی«شما که کتاب ترین  مھماگر چنین باشید، خیلی خوب است. اما در 

د: امام مھدی گفته گویی می ھا موجود است. و شما به کافی ایمان دارید و این باب
 است: کافی برای شیعۀ ما، کافی است.

 . دانند می باب امامان غیب
 میرند. می امامان به اختیار خودباب 

 داد، چگونه می باب امامان به اتفاقاتی که رخ نداده است علم دارند و اگر رخ
 شد.  می

شاه گرفته است، این سال است که خمینی، پادشاھی را از  ٢٧مثًال در ایران یعنی 
 سال دیگر حکومت ٢٧گرفت و شاه  نمی دانستند، اما اگر سلطنت را می ھا را امام

 دانستند.  می سال را ھم ٢٧کرد، وقایع این  می
 .کند! خب شما ھم غالی ھستید! می باز غالیان را لعنت

 سورۀ یاسین همانا حضرت محمد است درمنظور از یس  -۵۳ادعای 
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در سورۀ یاسین ھمانا » یس«معنی گفته است که منظور از  بی حرفدر این جا یک 
و بعد » یا محمد«؛ یعنی، »یس«معنی کند که  خواھد می حضرت محمد است. و

 .)١(...عقلی بیش از حد او بی دھد که نشانۀ چیزی نیست جز می توضیح خنده آوری
 جواب ما:

تازه ». محمد«ی، ؛یعن»سین: «گویی می آخر این چگونه معنی کردنی است که
 .آورد. بنازم به این عقل می حدیث ھم ندارد دلیل ابجدی و حسابی و ھندسی

نازند، چیزی نیست جز یاوه  می پیشاور است که شیعیان به آنھای  شب این کتاب
 .گویی

 مراد از آل یس آل محمد است -۵۴ادعای 
نقل قول کرده است که مراد از آل یاسین؛ یعنی، آل  !!!!از مفسران بزرگ قرآن

 .محمد
از امام فخر رازی که منظور اھل بیت  ،از ابی بکر علوی ،از ابن حجر مکی

 .)٢(ھستند...
 جواب ما:

به آن معتقد اینکه  اند بدون ھای دیگر گفته نقل قولی را در کنار نقل قولھا  آن اول،
 ھا را به عنوان نظر آنان قلمداد کرده است. قل قولباشند و این داعی با حقه بازی آن ن

 اند.  آیه را این طور تفسیر نکردهھا  آن دوم، مفسرانی خیلی مھمتر از 
 شناسیم.  ی کیست؟ ما که او را نمیسوم، این ابوبکر علو

صلوات بر آل محمد سنت و در تشهد نماز واحب است پس شیعه  -۵۵ادعای 
 .)٣(...برحق است
 جواب ما:

 ما کی گفتیم که در نماز نباید برآل محمد درود فرستاد؟ این ھم دلیلی دیگر بر
سنی دوستدار اھل بیت است، پس اگر غلو در اھل بیت جایز بود، سنی ھم انجام اینکه 

 داد. می
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فرستد و در نمازش جایگاھی برای اھل  می آری کسی که در نماز بر اھل بیت درود
و حد را  کند می برد. اما شیعه غلو می التر بود، حتمًا باالترباھا  آن بیت دارد، اگر مقام

مجبور است سنی را  ،رد. برای این غلو و برای درست جلوه دادن این غلودا نمی نگاه
  .دشمن اھل بیت قلمداد کند

 ھا و شرک خود اما ھمین درود در نماز، نشان دھندۀ این است که شیعه برای خالف
 کند. می جھت دشمن سازی بی

دهد بر فضایل اهل بیت پس مذهب ما درست  می سنی گواه -۵۶ادعای 
 .)١(است...

 جواب ما:
اینکه  اند که خود دلیلی است بر احادیثی از زبان اھل سنت در مدح اھل بیت آورده

اند و از کسی واھمه  راویان سنی از فضایل علی و اھل بیت چیزی را پنھان نکرده
اند و به احادیث جعلی و  چرا این ھمه حدیث صحیح را ندیدهنم دا نمی نداشتند. اما

اند؟ چرا کتب مھم و درجه اول ما را مثل بخاری و مسلم که ھر  ضعیف استناد کرده
اند و به خواجه  کدام بابی در فضل علی و فصلی در فضل اھل بیت دارند، رھا کرده

ثعلبی و چغال و بقال کالن (سلیمان بلخی) و میر سید ھمدانی و کواشکی و علوی و 
 .اند؟! توجه کرده

او حرف عجیبی دربارۀ ثعلبی زده است: اول او را امام کرده و بعد او را امیر اصحاب 
حدیث نموده است که این دروغی شاخدار است. ثعلبی که الله از او بگذرد، مردیست 

یث و از که کتابش از احادیث دروغ و راست پر است، اما داعی او را امیر اصحاب حد
 اکابر علمای سنی دانسته که دروغ محض است.

 :گوید می
 شیعه پیرو قرآن و پیامبر است

: ما معتقدیم که حالل محمد، حالل است تا گوید می و کند می خودشان را معرفی
 .)٢(روز قیامت و حرامش، حرام است تا روز قیامت...

 جواب ما:
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. مثًال: حد زنا و کنند می مت حرام. حالل محمد را گاھی تا روز قیاگویند می دروغ
سال است  ١٢٠٠شود و با این بھانه احکام دین را  نمی بریدن دست در غیبت امام اجرا

 اند. اند. بسیاری از ایشان (اکثرشان) نماز جمعه را تعطیل کرده که معطل کرده
 : حالل محمد، تا روز قیامت حالل است.گویند می نم دیگر چرادا نمی

سال است که در ایران حکومت  ٢٨اند؛ با آنکه  را نیز، حالل کردهحرام محمد 
، ھا و دولت مال شود می والیت فقیه دارند اما ربا آزاد است و حتی برای ربا خواری تبلیغ

 .کنند می خود، چنین

 الله شناخت ییم: شناخت امام؛ یعنیگو نمی ما -۵۷ ادعای
شناخت امام، شناخت الله است.  :گوید می در این جا دربارۀ این حدیث شیعه که

 جواب جالبی داده است! جوابش را بخوانید:
به شیعه حمله اتکا و ھا  آن کنید و به می گردید و خبر واحدی را پیدا می شما 
 کنید. می

 جواب ما:
ی ھا کتاب ھا ھا یک لشکر مال و آیت الله داشتند و دارند؛ چرا این آیت الله شیعه
ھای  حدیث کنند تا حدیث صحیح از دروغ معلوم شود. چرا؟ چون غربال نمیشیعه را 

؛ خورد می شیعه در خدمت مذھب است اگر بگویند ضعیف است، اساس مذھب به ھم
 :نویسد ینی در کتابش میمثًال خم

از لزومات مذھب شیعه یکی این اعنقاد است که امامان ما را مقامی است که ھیچ «
 .»رسد! مین ی مرسل یا ملک مقربی به آننب

 .اساس مذھب است،، پس کدام حدیث را بگویند: ضعیف است!اینکه  خب
دوم، عجیب است که خودش دربارۀ کتب اھل سنت به ھمین ترتیب و حتی بدتر 

، خودش را ببینید که اید هعمل کرده است. اگر این جا اعتراض دارد که خبر واحد آورد
و او را به ما  کند می ش نداریم، نقل قولنه از حدیث معتبر ما بلکه از عاِلمی که قبول

 داند. و او را سنی می کند می ھا نقل قول دھد. از شیعه می نسبت
 حال نکتۀ سوم، اگر در بین ما کسی مثًال بگوید: قران تحریف شده است. ما

 م خودش ھم کافر است.گویی می ییم: حرفش غلط است؛گو نمی
یید که مثًال فالن عالم که گفته است: قرآن ناقص است، آدم بدی گو نمی اما شما

 کنید.  نشانید و ستایش می برسرخود ھم میاست؛ بلکه برعکس او را 
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مثالی دیگر: از مجلسی در ھمین جا تعریف کردی؛ در حالی که او راوی این حدیث 
ارت امام حسین است که در بحار االنوار اوست. مجلسی در بحاراالنوار در باب وجوب زی

 این طور نوشته است:
... ھر کسی که به زیارت قبر حسین نرفته است، عاق رسول و امامان است و اگر «

 ھا شود؛ یعنی، در بھشت ھم بعضی نمی اھل بھشت باشد، در بھشت به او مسکنی داده
 .»مشکل مسکن دارند

 نویسد: میباز مجلسی در این باب 
آید و قبر  می و خداوند با فرشتگان فرود کند می مباھاتخدا به زّوار امام حسین 

 .)١(...کنند می امام را زیارت

قرب  يف كه هل ل�اهللا ملا اىت احل عبد ابو عن صفوان قال يل« حال متن حدیث:
له اجلمعه لك يل زوره يفيف ال ازوره واهللا ي�قال و ك قلت وتزروه جعلت فدا�حس

�ن افضل اء وياء و�مد افضل االنبياء واالوصيه واالنبهبط مع املالئ�ه ايلي
 اره الرب؟�ز كله مجعه حىت ندريلك الل ف�وره كفقال صفوان: جعلت فدا اءياالوص

 ».ليتفص كذال و�اره قرب حس�ز كا صفوان الزم ت�تب ليقال نعم 
: وقتی امام صادق به منطقۀ حیره آمد، به من گفت: از قبر گوید می صفوان« :معنی
فرمود: چطور به زیارتش  ؟روید می حاجتی داری؟ گفتم: فدایت شوم زیارتشحسین 

ھا و  برای زیارت قبر حسین با فرشته شود می نروم وقتی الله ھر شب جمعه نازل

 .»محمد بھترین انبیا و ما بھترین اوصیاء ھستیم .پیامبران و امامان
ر حسین برویم تا الله : گفتم: فدایت شوم آیا ھر شب جمعه زیارت قبگوید می صفوان
 .شود می فرمود: برو که ثواب زیارت قبر حسین به ھمراه این برایت نوشته را ببینیم؟

 شود می ھا نوشته است؛ یعنی، رحمت رب نازل مجلسی در توضیح فرود الله با فرشته
 که این توضیح الیتچسبک است.

                                                 
، ٢، چ ٣٢آیند...، حدیث  ھا به زیارت قبر حسین می کتاب مزار، باب پیامبران و امامان و فرشته -١

 .٦١، ص ١٠١تھران، مکتبه اسالمیه، ج 
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ھا برای زیارت  رشتهاما او گفت: الله با ف .توانست بگوید: رحمت رب می چون امام
 ھا؟ یا ست بگوید: رحمت رب توسط فرشتهتوان نمی . آیا به عربیشود می نازل
 .خواست مردم را به فتنه بیندازد یا راوی دروغ گوست؟ می

 بزرگترین عبادات است ،شناخت امام -۵۸ادعای 
شناخت الله است. اما این  ،: شناخت امامگوید می برمی گردد به ھمان حدیثی که

:حدیث ضعیف است بلکه از گوید نمی : حدیث متعلق به شیعه نیست.گوید نمی بار دیگر
 ریزد که معنی این است.  می حیایی خبث درون را بیرون بی و با کند می آن دفاع

 .»ما خلقت اجلن واالنس اال ملعرفته االمام«

 .»ماماند جن و انس مگر به ھدف معرفت ا خلق نشده«
 .)١(...و شناخت امام بزرگترین عبادات است 

 جواب ما:
 :گوید می در حالی که آیه 

نَّ ٱَوَما َخلَۡقُت ﴿ �َس ٱوَ  ۡ�ِ  ]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َۡعُبُدونِ  ۡ�ِ

 .»الله) را بپرستند(مرا اینکه  ما خلق نکردیم جن و انس را جز برای«
را در پرانتز بنویسم. ای جاھالن » مرا«منظور از خبث اینان باعث شد تا در این آیه 

اگر منظور از خلقت جن و انس، شناخت امام است، خود امام مگر مخلوق نیست؟ 
و شما  گوید می خودش برای چه چیزی آفریده شده است؟ در ضمن، چرا آیه یک چیز

ه و بنا بنا عرف الل«آورد که  می چیز دیگری؟ و در آخر از امامش، این جمله را شاھد
 »عبد الله

 به ما الله شناخته شد و به ما الله پرستیده شد. 
با این سخن، مھر کفر را به پیشانی خود زد. ھرچند با دالیلی سعی دارد،توجیھش 

 کند.
یکی نیست که از او بپرسد: امام شما که به دنیا نیامده بود، الله شناخته شده نبود 

 .شد؟ یا معبودانی داشت؟ نمی و پرستیده
 .و زمین را ھا آسمان خلق کرد و بعد: الله در ابتدا امام را گویند می در این باره

                                                 
 .١٩٢ص  -١



 ٧١  ادعاهای شیعه

باز کسی نیست که از این امام خود بزرگ بین بپرسد: شما که این قدر مھم 
ھا مجبورید آیات ال  ھستید،چرا در قرآن نام و نشانی از شما نیست؟ چرا مانند بھایی

 .بچسبانید؟!یتچسبک را به زور به خود 

  سنی عقیده دارد که الله قابل دیدن است -۵۹ادعای 
: برخی از علمای سنی با این عقیده مخالفند؛ مثل ذھبی و سبط ابن گوید می

الله  شود می جوزی با مسلم مخالف ھستند و کتابش را قبول ندارند و قبول ندارند که
 .)١(...را در قیامت دید

 جواب ما:
نوشتی ذھبی با آن مخالف اینکه  قیدۀ ھمۀ اھل سنت است ورؤیت الله در آخرت ع

سابقه باشد. به یاد دارید که در مقدمه نوشتیم: او نقل قول  بی است، شاید دروغی
گیرد و از جوابش  می ذھبی را از کتب مخالفان که قبل از جواب نوشته است، سند

 که این گفتۀ ذھبی است. کند می و ادعا گوید نمی چیزی
او مانند این است که نقل قول مرا از کتابش سند بگیرد که بله، این قول  این کار

آیا یک عالم این طور حقه بازی برد؟  می ای به کار د چه حقهبینی می سجودی است.
 کند. می

تردید بود، اما  بی ی: او شیعه است وگفت می بھتر بود که ،اما دربارۀ سبط ابن جوزی
 .کنی نه ما ه نه شما قبولش میشمند را ببین کبدبختی این دان

 م:گویی می دزدند؛ مثًال ما را از ھم می این در حالی است که کشورھا مفاخر علمی
 : عرب بود.گویند می ھا مسلم ایرانی بود و عربامام 

که در آخرت ھم  شود می شود بلکه در آخرت رؤیت نمی در ضمن، الله در دنیا دیده
مرد یا در آتش جھنم  می موازین دنیا حاکم نیست؛ اگر این طور بود، باید آدمی

 .شد! خاکستر می
الله چشمی در آخرت به ما بدھد که او را با آن  آخر چه جای شگفتی است که

 چشم ببینیم. البته این آیه در قران ھست:

﴿ ِ ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ َسبِيٗ�  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
 ]٧٢[اإلسراء:  ﴾٧٢أ

 پس شما نگران نباشید. 

                                                 
 .١٩٥ص  -١
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کسی که در این دنیا کور است پس در آخرت ھم کور خواھد بود حتی بیشتر در 
 پس شما چون در این دنیا کورید، این طور در حیرت ھستید..گمراھی است

یم الله توان نمی دنیا و آخرت دلیل است که ما در ،ال تدرکه و االبصار)(آیۀ  -۶۰ادعای 
 .)١(...را ببینیم

و دالیلی از احادیث ما آورده است  دانیم می ما را متھم کرده است که الله را جسم 
 . ...گذارد تا آرام شود و می م: الله پا دارد و پایش را برجھنمگویی می که

 جواب ما:
کوری که در سورۀ عبس از او یاد شده این سخن، مثل این است که بگوییم: آن 

 دید. بیند؛ ھمانطور که در دنیا نمی نمی است، در قیامت نیز، چیزی
نه  روند می دنیا، دنیاست و آخرت، آخرت است. بعضی از مردم در قیامت با سر راه

 با پا.
م: جھان آخرت غیر از دنیاست و در آن چیزھای گویی می آیا این را نیز، منکری؟ ما

  .آوری وجود دارد؛ ازجمله، دیدن الله حیرت

است و این کفر  : اگر ما الله را ببینیم؛ یعنی، او محدودگوید می -۶۱ادعای 
 .)٢(است...

 جواب ما:
نستم؛ کی به تو یاد داده است؟ دا نمی خواھی بگویی: الله نامحدود است؟ این را می

که محدود و نامحدود یعنی  دانی می نیم و تودا نمی م: از ذات الله چیزیگویی می ما
 ؟چه

دھد که او را ببینیم. حتی اگر نامحدود باشد،  می الله در قیامت چشمی به ما
  .دھد برای دیدن نامحدود می چشمی

﴿ ِ ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ َسبِيٗ�  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
 ]٧٢[اإلسراء:  ﴾٧٢أ

 رویت الله در بھشت:حال دالیل ما برای 

                                                 
 .١٩٨ص  -١
 ھمان. -٢
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ھا عقیده ندارند که الله در دنیا قابل رویت است، اما جھان آخرت جھانی دیگر  سنی
! پس در چنین جھانی رویت الله روند می است. در آن جھان بعضی آدمھا با سر راه

 عجیب نیست و این ھم دلیل صریح از قرآن: 

ةٌ ﴿ ٞ إَِ�ٰ َرّ�َِها  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ  ]٢٣-٢٢[القیامة:  ﴾٢٣نَاِظَرة

 ».نگرند می پروردگار خود راھا  آن ھای در آن روز نورانی و نیکوست و چھره«

 . ...خداوند جسم نیست تا مثًال بنشیند -۶۲ادعای 
 جواب ما:

.. به ھر حال یک چیزی ھست و الله در قیامت خودش را .جسم باشد یا غیر جسم
 م.بینی می و نه تصورش را داریم که چه چیزی دانیم می دھد. اما ما نه می نشان
ھای کثیف و  د بدانیم که زمین مکانی: الله ھمه جا ھست. باگویند می عیانیش

 ناخوشایند ھم دارد، پس باید بگوییم: الله با علمش در ھمه جا ھست.

 ...چشم دارد : الله مثل بقیه دست و پاگویند می ها سنی -۶۳ادعای 
 جواب ما:

قرآن را که دیگر قبول ( البته در قرآن از دو دست و چشم الله صحبت شده است
 )دارید؟

ۖ  ۦلَيَۡس َكِمۡثلِهِ ﴿ در عین حال معتقدیم: ءٞ ُ ﴿ و معتقدیم: ﴾َ�ۡ ُكُفًوا  ۥَولَۡم يَُ�ن �َّ
َحُدۢ 

َ
 ﴾٤أ

 .»الله شبیه به ھیچ چیز نیست .ھر چیز مثل او نیست«
دربارۀ ذات الله و کیفیت دست و پا و چگونگی امام احمد حنبل کسی را که 

معلوم است  نشستن«: نشستن بر عرش، از او سوال کرد، از مجلس بیرون کرد و گفت
و و ایمان به آن واجب است  چگونگی آن مجھول است...» چون در قرآن آمده است

منافق است. و از  ،سوال کننده کنم می سوال و صحبت از آن بدعت است و گمان
 س بیرونش کرد. مجل

 م: معنی آیه را درکگویی می یم بگوییم: آیۀ قرآن را قبول نداریم.توان نمی ما که
 اما در بست قرآن را قبول داریم.  مکنی نمی

 نیم. دا نمی چیزیم: الله ھست اما از ذاتش گویی می دوم: ما
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 و کنیم می به دیدۀ شک نگاه کند می ما به کسی که دربارۀ ذات الله سوال
 منافق است ما دربارۀ کسی که از چگونگی چشم و دست الله سخن بگوید، م:گویی یم

 بدعتی است و دروغ گو.  م:گویی می
ما کسی را که از چگونگی دست وپای الله سوال کند یا دربارۀ آن صحبت کند، از 

ایم  ما امر شده ـ ایم عه شدهین شی. ـ چه کنیم که مبتال به اکنیم می مجلس خود بیرون
 ...که خالق است و بصیر است و سمیع کنیم می که فقط از صفات الله صحبت

ذکر » ید الله«ذکر شده است، خوب در قرآن ھم » پای الله«اگر در کتب حدیث ما 
 شده است.

ذکر  ،؛ بنابراین کنی نمی داری و حذفش تو که این کلمۀ دست را از قرآن برنمی
 .گناه نیستمسلم به نقل از پیامبر یدالله در صحیح 

تو یک سنی پیدا کن که بگوید: قربان دست الله بروم یا چیزی شبیه به این و بعد 
 ایراد بگیر.

 .کند و این یک تھمت شرمناک است نمی ھیچ اھل سنتی الله را مجسم
پا و دست الله را ذکر کرده است،  ،رسول اللهھا  آن در کتب ما احادیثی ھست که در

 ما الله را تجسم کنیم.  شود که نمی اما این دلیل
) چشم و دست الله ذکر شده کتاب شما (قرآنما، شما را فقط به این خاطر که در 

 . پس شما نیز، ما را متھم نکنید.دانید می م که الله را جسمکنی نمی است، متھم

 ]٤٢[القلم:  ﴾يَۡوَم يُۡ�َشُف َعن َساقٖ ﴿

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َما ُ�َبايُِعوَن  �َّ َ ٱُ�َبايُِعونََك إِ�َّ ِ ٱيَُد  �َّ يِۡديِهمۚۡ  �َّ
َ
 ]١٠[الفتح:  ﴾فَۡوَق �

 ]٦٤[المائدة:  ﴾يََداهُ َمبُۡسوَطَتانِ ﴿
 . گوید می سخن ،این قرآ ن است که از ساق الله، از دست الله، حتی از دو دست الله

زنی که  می یعنی، تو تھمت؟ خب این؛ گیرد نمی الله مگر قھار نیست؟ مگر خشم
 تحریک و غضبناک ،ھا : الله سیستم عصبی دارد که بر اثر کار بد آدمگوید می سنی

 ؟! شود می
و رسول خدا اوج  شود می ای که یک تنه به سپاه کفار زد، راضی الله از کار بنده

 کند.  ایت الله را از به خنده تعبیر میرض
 ؟ قراندر  ؟استآخر مشکل در کج

 : الله دو دست دارد.گوید می با قرآن مشکل دارید؛ زیرا این قرآن است که حتماً 
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ای ممکن است این سوال پیش بیاید که عاقبت در قبال این آیات چه باید  برای عده
که اھل سنت به ھر چیزی که در قرآن و حدیث صحیح آمده  کنم می کرد؟ عرض

 ھول باشد. برای مثال عرضاست، ایمان دارند حتی اگر کیفیت مسأله برای او مج
 :کنم می

ییم: سه دستش گشاده گو نمی : دو دستم گشاده است. ماگوید می وقتی که الله
م: دست ندارد. بلکه ھر گویی می م: یک دستش را باز کرده است و نهگویی می است. نه

 ، ھمان را قبول داریم. اما نه از کیفیت وچگونگی آن حرفیگوید می چی خودش
(مثل  کنیم می . نه تشبیه و نه گفتۀ الله را تصحیحکنیم می نه تجسمزنیم و  می

.. .زیرا ھر چیزی دربارۀ ذات الله بر ما مجھول است و صفات او بر ما معلوم )؛!ھا بعضی
 :فرماید می الله در قرآناما ایمان به قرآن واجب است. به ھمین سادگی... 

ِيٓ ٱُهَو ﴿ نَزَل َعلَۡيَك  �َّ
َ
مُّ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ َخُر  لِۡكَ�ٰبِ ٱِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

ُ
َوأ

ا  مَّ
َ
ِينَ ٱُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ  بۡتَِغآءَ ٱوَ  لۡفِۡتَنةِ ٱ بۡتَِغآءَ ٱِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰبََه ِمۡنُه  �َّ

وِ�لِهِ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�ۡعلَمُ َوَما  ۦۖ تَأ

ۡ
ۗ ٱإِ�َّ  ۥٓ تَأ ُ ِٰسُخونَ ٱوَ  �َّ ٞ ّمِۡن ِعنِد  ۦَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِ  ۡلعِۡلمِ ٱِ�  ل�َّ ّ�ُ

ْولُواْ 
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ لَۡ�ٰبِ ٱَرّ�َِناۗ َوَما يَذَّ

َ
 ]٧[آل عمران:  ﴾٧ۡ�

او کسی است که بر تو کتاب را نازل کرد و در آن کتاب، آیات محکم ھست و «
رود و آن را  می ال آیات متشابه قرآنمتشابه و ھر کس که در قلبش مرض باشد، به دنب

 »...کند می تاویل
 حال شما بنگرید که در قلب چه کسی مرض است؟ 

 ها از خرافات پر است صحیحین سنی -۶۴ادعای 
غسل کند. ھا  آن شود تا با نمی کردند که چرا موسی عریان می قوم موسی تعجب

گفتند: موسی فتق دارد و الله پسندید. پس  نزد آنان عیب نبود اما موسی نمی این کار
کرد و لباسش را بر سنگ  می را بنمایاند، روزی که موسی غسلھا  آن دروغاینکه  برای

گذاشته بود. سنگ لباسش را برد و موسی پشت سنگ دوید تا به قومش رسید و قوم 
 سنگ ناله کرد.اینکه  دیدند که او مریض نیست و موسی سنگ را زد تا

کند، سنگ بدود و چرا باید موسی پیش قوم  نمی که عقل قبول گیرد می داعی ایراد
 کند.  می زند و چطور سنگ ناله می ای نیست. چرا سنگ را عریان بیاید؟ و در این، فایده



 روزهای پیشاور    ٧٦

ای در  و اضافه کرده است که معجزات انبیاء را قبول داریم، اما به شرطی که فایده
 .)١(آن باشد نه ضرر...

 جواب ما:
شد و این طور بگوید: جای تعجب است! گر یک ملحد چنین کسی مسلمان با

ھا  ھا نگاه کنیم، ھمۀ داستان ایرادی بگیرد، اشکالی ندارد و اگر با این دید به داستان
داستان تولد حضرت عیسی را رد کنیم و  توانیم می سوال برانگیز است؛ مثال با این دید

صاحب فرزند کند و مردم را دربارۀ شوھر را  بی بگوییم چه معنی دارد که الله دختری
ای به فتنه بیفتند که  این دختر به شک بیندازد؟! چه معنی دارد که چنین کند تا عده

پدر را فرزند الله بدانند و با این استدالل کل داستان را رد کند و قرآن را  بی این بچۀ
 کتاب خرافی بداند.

ھا کم  . آیا شیعه، از این داستانشوند می ھای قرآن با این استدالل رد ھمۀ داستان
 .دارد؟!

صورت ملک الموت  ی سنی، سیلی زدن موسی بهها از خرافات کتاب -۶۵ادعای 
 است

 از بخاری داستان آمدن فرشته مرگ نزد موسی را نقل کرده است. فرشتۀ مرگ
 نماید. و چشمش را کور می کند می که جانش رابگیرد، موسی بر او حمله خواھد می

 . الله چشمش را برمی گرداند ومرگ را دوست ندارد ،رود نزد الله که این بنده او می
 :گوید می

خواھی، به اندازۀ ھر موی پوست گاو، سالی به  می برو به موسی بگو: اگر دنیا را
 : بعدش مرگ است. موسیگوید می : بعدش چی؟گوید می عمرت بیفزایم؟ موسی

 خواھم.  آخرش مرگ است، نمی. زندگی را که : جانم را بگیرگوید می
با یک فرشتۀ ای  همعقول نیست پیغمبر وارست«گیرد که  می ایرادنویسنده شیعه 

 .»)٢(...مامور چنین کند
 جواب ما:
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ھمین پیغمبر وارسته، آن قدر وارسته بود که به مقام پیامبری رسید، اما باز از ترس 
و پشت سرش را ھم نگاه  جان وقتی دید عصایش اژدھا شده است پا به فرار گذاشت

 نکرد.

ٰ ُمۡدبِٗر� َولَۡم ُ�َعّقِۡبۚ َ�ُٰموَ�ٰ َ� َ�َۡف ﴿ َها َجآّنٞ َو�َّ َّ�
َ
ا رََءاَها َ�ۡهَ�ُّ َك� ۡلِق َعَصاَكۚ فَلَمَّ

َ
َو�

يَّ   ]١٠[النمل:  ﴾١٠لُۡمۡرَسلُونَ ٱإِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ

چون انداخت، دید اژدھا شده است؛ پس  .عصایت را بینداز«الله به موسی گفت: 
موسی پا به فرار نھاد و پشت سر خود را نیز، نگاه نکرد. الله فرمود: یا موسی، نترس 

 .»ترسند نمی پیامبران نزد من
گیری؟ بگو: کتابی خرافی است و به ساحت پیامبر توھین  می آیا به قرآن ھم ایراد

 .کرده است!
 .ھا کم دارد؟! ؟ آیا شیعه ا ز این داستانآیا بین تو و ملحدان فرقی نیست

 :گوید می
فرستد تا شما را به میھمانی دعوت کند؛ آیا شما او  می بزرگی نوکرش را :فرض کنید

 .)١(...برید می زنید که این گمان را به موسی می را
 ما:اول  جواب

 در تفسیر حدیث آمده است که موسی فرشته را نشناخت، چون در لباس آدمی و
 ابراھیم .. اگر.اش شده بود. مثل نشناختن ابراھیم سه فرشته را اجازه وارد خانه بی
 .برد! شناخت که برایشان غذا نمی میھا  آن

 مثل ترس مریم از فرشته:

ا﴿ � َسوِّ�ٗ ٓ إَِ�َۡها ُروَحَنا َ�َتَمثََّل لََها �ََ�ٗ رَۡسۡلَنا
َ
ِ  ١٧فَأ ُعوُذ ب

َ
ٓ أ ِمنَك إِن  لرَّ�ٱقَالَۡت إِّ�ِ

ا  ]١٨-١٧[مریم:  ﴾١٨ُكنَت تَقِّيٗ

برم به  می به سوی مریم فرستادیم روح خود را به شکل آدم. پس مریم گفت: پناه«

 .»رحمن اگر متقی نباشی
 .اجازه آمده است؟ بی کرد که چرا می اگر مریم ھم مرد بود، به فرشته حمله

 :دوم ما جواب
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نفس انسان آن را دوست ندارد و این قیاس درست نیست. مرگ چیزی است که 
داستان را  ،عکس العمل اول ھمان است که حضرت موسی انجام داد. اما این حقه باز

پذیرد و این  می که در آخر موسی با رضایت مرگ را بینی می از اول تا آخر ننوشته است
 تربیت است. پس به موسی توھین نشده است. تعلیم و  اثر ھمان

توانید این آیات الھی را دروغ بدانید که در آن  می بچه گانه ھای با این استدالل
حضرت آدم، بھشت را به دو گندم بفروخت و بگویید که این آیات دروغ  ،ابواالنبیاء

 چنین کند.ایشان  است و محال است که

 ، مشرک نیستشیعه -۶۶ادعای 
 پردازد.  دور کند به تعریف اقسام شرک میاتھام شرک را از خود اینکه  برای

 .)١(...پرستان داند که در ذات الله کسی را شریک کنیم مثل بت می یک شرک را این
 جواب ما:

و با تعریف  کند می یکی از مکرھای شیعه این است که مشرکان را تقسیم بندی
 .تا جایی برای خود در میان آنان نگذارد! کند می را معرفیھا  آن خود،

. صفاتی که مشرکان و شود می مشرکان را منکربرای این کار بعضی از صفات 
 دھد که این دروغی بس آشکار است. نمی شیعیان در آن مشترکند را به مشرکان نسبت

 توان دریافت که مشرکان مکه کسی را در ذات الله شریک می از آیات قرآن
 :دالیلی از قرآنھا بودند. این ھم  ند؛ بلکه در نھایت مانند شیعهکرد نمی

�ُض ٱقُل لَِّمِن ﴿
َ
ُرونَ  ٨٤َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ  ۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٥َسَيُقولُوَن ِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُۡل َمن رَّبُّ  ۡبعِ ٱ لسَّ فََ� َ�تَُّقونَ  ٨٦ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَوَربُّ  لسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٧َسيَُقولُوَن ِ�َّ

ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ َملَكُ  ۦقُۡل َمۢن �َِيِدهِ  ۡ�َ ِ
َسيَُقولُوَن  ٨٨وُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُرونَ  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� َّ�ِ٨٩  ِ َ�ۡيَ�ُٰهم ب

َ
ُهۡم لََ�ِٰذبُونَ  ۡ�َقِّ ٱبَۡل � َذَ ٱَما  ٩٠��َّ ُ ٱ �َّ مِن َوَ�ٖ َوَما  �َّ

ٰ َ�ۡعٖض� ُسۡبَ�َٰن ِمۡن إَِ�ٍٰه� إِ  ۥَ�َن َمَعهُ  ِۢ بَِما َخلََق َولََعَ� َ�ۡعُضُهۡم َ�َ َهَب ُ�ُّ إَِ�ٰه َ ِ ٱٗذا �َّ َّ� 
ا يَِصُفونَ  َ�َٰدةِ ٱوَ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلِِم  ٩١َ�مَّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  لشَّ  ]٩٢-٨٤[المؤمنون:  ﴾٩٢َ�َتَ�َٰ�ٰ َ�مَّ
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الله است. بگو: پس : برای گویند می بگو: برای کیست زمین و آنچه در آن است؟«
 گیرید.  نمی چرا پند

لله. بگو: بگو: کیست پروردگار ھفت آسمان و پروردگار عرش بزرگ؟ خواھند گفت: ا
 .شوید؟ پس چرا متقی نمی

دھد و خودش به  می بگو: کیست که پادشاھی ھر چیز به دست اوست و پناه
است. بگو: پس چرا سحر پناھنده شدن، نیازی ندارد؟ اگر بدانید، خواھید گفت: او الله 

 زده ھستید؟ 
دروغگویند. الله فرزندی نگرفته است و با او شریکی ھا  آن پس به حق نازل کردیم و

ھا بر یکدیگر  پرداخت و اله می نیست. اگر این طور نبود پس ھر اله به کار مخلوق خود
و برتر کردند! منزه است الله از توصیف شما و دانای غیب و آشکار  می برتری جویی

 .»کنید می است از آنچه با او شریک
پس دیدید که انسان ممکن است الله را بشناسد و خوب ھم بشناسد اما در ھمان 

 حال مشرک ھم باشد.
که این، ھمان صفات  دانند می ھا منکر این آیات ھستند؟ چون اما چرا شیعه

توانند بگویند: ما باید تعریف غلطی از شرک ارائه دھند تا بھا  آن خودشان است. بله
 .مشرک نیستم. در حالی که ھستند. اگر این یک حقه نیست، پس چیست؟

 نددا نمی شیعه مشرک نیست؛ زیرا کسی را پسر الله -۶۷ادعای 
یا به  دانند می عیسی را خداھا  آن خواھد بگوید: ما به نصارا شباھتی نداریم؛ زیرا می

 .)١(...سه اله در یک اله معتقدند و ما چنین نیستیم
 جواب ما:

ھایی ھست. ھر دوی شما عوض  گوییم: درست! اما باز بین شما و نصارا شباھت می
 آنکه از الله بگویید، فقط به ستایش بندگانش مشغولید.
 یدگیرید و روز تولدش را ع می شما نیز، چون نصارا برای بزرگان خود جشن تولد

 . دانید می
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 .دانید می و آن را مقدس اید هشما نیز، چون نصارا به یادگارھایی از بزرگان چسبید
به دار کشیده شد و شما خاک کربال را  )بزعم خودشان(صلیب را که عیسی برآن ھا  آن

 . دانید می ریخته شد را مقدسکه خون حسین بر آن 
 شما نیز، از بندۀ مرده مددخواھند؛  می از ھمه مھمتر نصارا از بنده مدد

ادعا کنند که عیسی توانند  میھا  آن خواھید. باز حجت نصارا از شما قویتر است؛ می
خواھید. آیا این  می از او مدد دانید می علی را مردهاینکه  نمرده است، اما شما با وجود

 را پس از مردنش علی که فوت کرد، با پای خودش به قبر رفت که این قدرت عظیم
 شوید؟! برای او قائل می

 نددا نمی شیعه مشرک نیست؛ زیرا صفات الله را کسبی -۶۸ادعای 
باز حقه بازی کرده و تعریفی دروغین ارائه داده و گفته است: ھرکس صفات الله را 

 .)١(...کسبی بداند، مشرک است
 جواب ما:

الله وقتی ھرکس غیر الله را رزاق بداند، مشرک است پس ھرکس علی را چون 
 د: گویی می مشکل گشا بداند ھم، مشرک است. آیا شما نیستید که

 یا علی، مدد. علی، ای مشکل گشا، دردمو دواکن و مناجات مرا پیش خدا کن. 
 شرک؛ یعنی، بیکار کردن الله از امور جھان

 امور جهان اداره  شرک یعنی بیکار کردن الله در -۶۹ادعای 
انسان گمان کند، الله جھان را خلق کرده و بعد شرک را طوری بیان کرده است که 

 .)٢(اند... امور جھان را به دست دیگران داده و یھود را مثال زده است که بر این عقیده
 جواب ما:

باید گفت: شیعه ھم بر این عقیده است. اگر این عقیدۀ شیعه نباشد، پس امام 
 الله را در دنیا بیکار ،یھود . البته عقیدۀ شیعه بدتر است؛ زیراشود می زمانش بیکار

 ی الله را در آخرت ھم بسته است. ھا دست ، اما شیعهدانند می
 :گوید می آیا این دعای شیعه نیست که خطاب به امامان
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؛ یعنی، بازگشت مردمان به جانب شما امامان »كميحساهبم علكم وياب خلق اليا«
 است (بعد از مرگ).

 الله ھیچ کاره است؟!).حساب بندگان به عھدۀ شماست (پس 

 یعنی، ریا و توجه به غیر الله :شرک -۷۰ادعای 
از شرک در عبادت ھم تعریف کاملی نداده و گفته است؛ یعنی، آدمی در نماز 

 .)١(اش به غیر خدا باشد... توجه
 جواب ما:

ای از گمراه کردن مردم  به الله قسم، در تعجبم از این مرد و پدرانش که چه فایده
 ! این روزی که نصیب قربانیان مکر و فریب داعی ھم شد. ؟رزق و روزی ؟نصیبشان شد

یا نه؟ این ثواب دارد یا  روید؟ این عبادت است می پرسم آیا شما به زیارت قبر می
 .ندارد؟

روید؟! وقتی سینه  ن وناالن میروید، چگونه گریا می شما وقتی بر سر قبر حسین
آخر  ؟ر آن جا، به الله است یا به حسیننه؟ آیا توجه شما د زنید، آیا عبادت است یا می

روید، چرا دم  می دروغ را ھم باید به اندازه گفت. اگر شما بر سر قبر برای عبادت
د: توجه ما به الله گویی می باز ھم .خواھید نه از الله می دروازه از صاحب قبر اذن دخول

 اما شامل این تعریف ناقص ھمدر ضمن، تعریف تو از عبادت ناقص بود.  است.
 شوید. می

داند که اوضاع خیط است، پس فوری موضوع را به  می جالب است که خودش نیز،
کشاند تا عیب خود را بپوشاند و از موضوع فرار کند. از این گذشته،  می شرک اصغر

 یعنی، دعا عبادت است.  ؛»الدعاء هو العباده«اصل عبادت آن است که انسان دعا کند. 
 :گوید می قران

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
ِينَ ٱأ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن  �َّ �َۡستَۡكِ�ُ

 ]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َجَهنََّم َداِخرِ�نَ 
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که از عبادت  ا شما را اجابت کنم. بدرستی آنانو فرمود: رب شما که مرا بخوانید ت«

 .»شوند می جھنم سرنگونپیچند در  می من سر
 پس دعا = عبادت است. 

دھید و از آنان طلب  میھا  آن خوانید و درخواست خود را به می شما امامان خود را
د. قبول دارم که گویی می د: عمل ما شرک نیست؟ راستگویی می کنید. باز می یاری

 کنید و خالص بنده را می گاھی شرک در عبادت ندارید؛ زیرا گاھی الله را کامًال فراموش
 خوانید. می

 داند می شیعه نذر برای غیر الله را حرام -۷۱ادعای 
. اگر نذر برای الله باشد، اما کنار قبر دانیم می : ما نذر را برای غیر الله حرامگوید می

 نیم.دا نمی امامی انجام گیرد، ما آن را حرام
 .)١(...کار جاھالن ما ربطی به مذھب ما ندارد گوید می و

 جواب ما:
د و معلوم است که مردم شیعه کنی نمی شما جاھالن را منعاینکه  گویم: اول می

د؛ چون در حقیقت خودتان کنی نمی گوش به فرمان علمای خود ھستند، اما شما منع
د. این کار آن قدر جا گویی می نید. ھرچند که به زبان، خالف آن رادا نمی این را بد

نفت ریخته را نذر امام «اند. مانند  ھا درست کرده ضرب المثلافتاده است که مردم 
 ».رضا کردن

 .کنید؟ پس چرا کنار قبر قربانی میاگر برای الله است اینکه  دوم
قبر را در عبادت  جواب این است که در این جا بیشتر ثواب دارد و به نحوی صاحب

 . دکنی خود شریک می

 تشیعه از هیچ راهی مشرک نیس -۷۲ادعای 
 .)٢(...که شیعه در عبادت الله کسی را شریک کند؟ اید ه: آیا ھرگز شنیدگوید می

 جواب ما:
 .!الله را شریک کنند ،امام رضا ایم که در عبادت ایم اما نشنیده بله شنیده
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که شیعه، الله را به زیارت ام  هام. شنید الله قسم از این بیشتر را شنیده بله به
نم منظور از این زیارت چه بود؟ آیا الله از حسین حاجت دا نمی قبرحسین فرستاد، اما

 خواست یا نه ھمین طوری زیارت کرد. 
از بحار االنوار مجلسی است که قبًال ذکر کردیم و این آقای داعی  )١(این ھم حدیثی

 در کتابش، مجلسی را بسیار ستوده است.
من گفت: از قبر حسین  : وقتی امام صادق به منطقۀ حیره آمد بهگوید می صفوان

روید؟ فرمود: چطور به زیارتش نروم  می شوم به زیارتش حاجتی داری؟ گفتم: فدایت
ھا و پیامبران و امامان  در حالی که الله ھر شب جمعه برای زیارت قبر حسین با فرشته

 بھترین انبیاء و ما بھترین اوصیاء ھستیم. ص. محمدشود می نازل
ایت شوم آیا ھر شب جمعه به زیارت قبر حسین برویم تا : گفتم: فدگوید می صفوان

  .)زیارت کنیم(الله را ببینیم 
 .شود می فرمود: برو که ثواب زیارت قبر حسین ھمراه این کار برایت نوشته

 ؛ مشرک نیستند بدتر از مشرکند. گوید می : ما مشرک نیستیم. راستگوید می باز 
خواندند و در سختی و  می ی معبودان رامشرکان زمان پیامبر در راحتی و آسودگ

 دشواری الله را.

ُ�ُم ﴿ ُّ ٱ�َذا َمسَّ ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ�  ۡ�َۡحرِ ٱِ�  ل�ُّ ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ ِ ٱَضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ  ۡلَ�ّ
ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَ�َن 

َ
�َ�ٰنُ ٱأ  ]٦٧[اإلسراء:  ﴾٦٧َكُفوًرا ۡ�ِ

خوانید؟ اما شما را که  ، غیر او چه کسی را میرسد می ضرردر بحر که به شما «

 .»ناسپاس است ،نجات دادیم باز از الله روی برمی گردانید و انسان
 خوانند. می اما شیعیان در سختی ھم حسین را

دو سال پیش یک ھواپیمای مسافربری در تھران سقوط کرد وقتی جعبۀ سیاه را 
از مرگ این کالم بود: یا پیدا کردند، دیدند آخرین فریاد خلبان قبل 

 .لھش حسین بود!آری اِ  ح..........................سین.

 تواند قدرتی مافوق تصور داشته باشد می مرده -۷۳ادعای 

                                                 
، ٢، چ ٣٢آیند...، حدیث  ھا به زیارت قبر حسین می کتاب مزار، باب پیامبران و امامان و فرشته -١

 .٦١، ص ١٠١تھران، مکتبه اسالمیه،ج 
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در این جا، مثال عجیبی گفته است. گفته: حاجت خواستن از مردگان شرک نیست 
رد و از الله لقیس را بیاوچون سلیمان پیامبر از مخلوقی کمک خواست تا تخت ب

 .)١(...نخواست
 جواب ما:

 ھندو بگوید: من از گاو شفااینکه  گوییم: این حرف عجیبی است. مثل می
 خواھم چون پیامبر شما وقت بیماری نزد دکتر رفت. آخر چه ربطی دارد؟! می
: ربطش این است که آوردن تخت یک کار خدایی بود اما سلیمان از بنده گوید می

 دروغ در خود حرف نھفته است. اگر کار خدایی باشد، بنده م:گویی می خواست.
 د انجام دھد مثل خلق کردن پشه.توان نمی

آوردن تخت کار خدایی نیست با به کار گرفتن علمی خاص انجام گرفته است و 
 بس. 

سلیمان بر سر قبر داود نرفت تا از او کمک بخواھد! اگر این را دلیل بگیریم ھر 
خواھم،  و بگوید: اگر من از فالنی مدد میواند این دلیل را بیاورد ت می مذھب باطلی ھم

م با این استدالل، برای این است که سلیمان از بنده مدد خواست. پس بت پرستی ھ
 .یابد! مجوزی می

 »تنھا حاجت خواستن از مخلوق، شرک نیست.: «گوید می حقه بازی این است که
خواھیم، این  انوا نان میما از ن ؟تیم، ھستم: ھست. ما کی گفگویی می مااینکه  مثل

 .شرک است؟
شوید و دکتر شما را جواب کرده است، آن  می م: وقتی به مرضی گرفتارگویی می ما
کنید که او قدرتی  می د: یا امام رضا، شفا بده. این شرک است؛ زیرا گمانگویی می وقت

 رتی مافوق عادی دارند. ھا قد پنداشتند، بت می استثنایی دارد؛ مثل بت پرستان که
آورندۀ تخت بلقیس را به رخ ما نکشید. قرار نیست چون او یک قدرت استثنایی 

 .کنند می ت ھم داشته باشند. گاھی سفسطهدارد، پس دوازده امام و ھجده ب
 :گویند می و

دھد که در یک چشم بر ھم زدن، تختی  می خدایی که به یک انسان چنین قدرتی
 .د به حسین توانایی شفای بیماری بدھد؟توان نمی قارۀ دیگر ببرد، آیا ای به را از قاره

 جواب ما:
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تواند به جای دست به  می شود که داده باشد. الله نمی تواند اما توانستن، دلیل می
من بال بدھد اما توانستن یک چیز است و انجام دادنش چیزی دیگر. شما اگر ثابت 

رد ما را از صرف ھزینه برای رفتن پیش دکتر کردید حسین در قبر چنین قدرتی دا
 دھید. می نجات

 .م: یا حسین ادرکنیگویی می ھا اگر شما شنیده باشید ما در گرفتاری :گوید می
 .!ادرکنیمنظور ما این نیست که یا حسین که الله ھستی،  

 جواب ما:
م ای حسین کمک .منظور شما این است که ای حسین، مرا دریاب در این گرفتاری

ھای  خواھید و با زبان می خواھید. ھمه با ھم . شما از او در گرفتاریھا کمک میکن
خواھید. در حالی که این فقط الله است  می مختلف و مشکالتی رنگارنگ و فوری ھم

را یک جا بشنود و مشکالت گوناکون را  ھا حرف ھا را بفھمد، ھمه تواند ھمۀ زبان که می
حل کند. پس حسین نزد شما اله است؛ به ھمین دلیل احتیاجات خود را به این 

ایام حسینیه بر سر و روی  روید و در می کنید و به زیارتش می خدای قدرتمند عرضه
زنید تا شاید راضی شود و شادی را در دنیا و آخرت به شما ھدیه کند. باز  خود می

 گویید: شرک نیست؛ آب دوغ خیار است.ب

 دربارۀ وسیله گیری آیه داریم: -۷۴ادعای 
َها ﴿ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ ْ ِ� َسبِيلِهِ  لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا لََعلَُّ�ۡم  ۦَوَ�ِٰهُدوا
 ]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحونَ 

آورد  می است که باید وسیله بگیریم و بعد یک شاھد دیگراو این آیه را شاھد آورده 
ھا ابن ابی  که وسیله؛ یعنی، اھل البیت. البته شاھد فراوان دارد. کتاب درجه یک سنی

 نویسد: ! ببینید چه میھاست آن اول الحدید معتزلی شاھد
باشد و شاھد دیگرش ثعلبی  می ابن ابی الحدید معتزلی که از اشراف علمای شما

ت به او درجه امام داده است و او را کنار امام بخاری و امام احمد حنبل نشانده اس
 است.

 داند. بوبکر شیرازی دیگر کیست؟ الله میا
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او را ھم شاھد آورده است و باالخره ھر کس که حرف او را گفته، از بزرگان اھل 
 .)١(...سنت شده است

 جواب ما:
ھا را  ھا، معتزلی معتزلی ھستند؟ آیا سنیھا،  : معتزلی. آیا سنیگوید می خودش

 .. آیا خجالت چیز خوبی نیست؟دانند می ھدایت یافته
 خواھد می نویسند. چرا؟ چون می ھای معروف سنی چه کند که تفسیر او اشاره نمی

 .بچه را فریب دھد. بچه کیست؟ ملت شیعه!
 اما تفسیر درست این است:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ ٱوَ  �َّ ْ ِ� َسبِيلِهِ  لۡوَِسيلَةَ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�َتُغٓوا لََعلَُّ�ۡم  ۦَوَ�ِٰهُدوا
 ]٣٥[المائدة:  ﴾٣٥ُ�ۡفلُِحونَ 

د و در راھش ییله بجوید و به سوی خدا وسیمان آوردندگان، از خدا بترسیای ا«

 .»دیابید که نجات ید شایجھاد کن
ن یله معلوم است. در ایما را گمراه نکند، معنی وسه نیز، اگر داعی شیاد یدر خود آ

 عنی، جھاد.یله؛ یجا وس
د: ای پسر، مرا راضی کن و درس بخوان یحت کند و بگوید پدر، شما را نصیفرض کن

ت و راضی کردن پدر، درس خواندن است. یلۀ موفقیتا موفق شوی. واضح است که وس
برو سر قبر و زاری «ر کند که یر تفسن طویرا ا» مرا راضی کن«حال اگر این مال جملۀ 

 ده است.یش شما و کم سوادی شما خندیقت به ریدر حق» کن
د تا موفق ید و جھاد کنیله بجویید: ای مؤمنان، به سوی خدا وسیگوه واضح مییآ
ری کرده است! عجب قبری ساخته، عجب دم ید! واین مال آمده عجب تفسیشو

 دستگاھی درست کرده است.
 :ن طور نوشته استیآمده و ا ٥٧ۀ یآ ،گر ھم در سورۀ اسراءیکبار دیله یکلمۀ وس

ْ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ۡدُعوا ِّ ٱفََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  �َّ َعنُ�ۡم َوَ�  ل�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٦َ�ۡوِ�ً� 

ُ
ِينَ ٱأ ۡقَرُب َو�َرُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  لۡوَِسيلَةَ ٱيَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِِهُم  �َّ

َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
 ۥ�

 ]٥٧-٥٦[اإلسراء:  ﴾٥٧إِنَّ َعَذاَب َرّ�َِك َ�َن َ�ُۡذوٗر� ۥٓۚ َوَ�َخافُوَن َعَذابَهُ 
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ه واضح یده و در دھان ما گذاشته است تا فریب نخوریم. آیلقمه را جو ،هین آیا
 :گوید می

د (کاره ای ھستند). یکن یگمان م د به جز الله آنانی را کهی(ای محمد) بگو: بخوان«
که شما  یپس نمی توانند ضرری را از شما دفع کنند و نه حال شما را عوض کنند. آنان

شتر دنبال یتر باشند [ب گردند. ھر کدام که مقربوسیله مید، خودشان دنبال یخوانمی

 .»ترسنددوار به رحمت رب ھستند و از عذاب رب مییاند] ام لهیوس
لۀ ما حضرت یوس دییگوما میش .له را معنی کرده استیواضح، وسه خیلی یآ

شتر دنبال یخودشان بھا  آن د:یگوه مییو امام رضا ھستند. آ یو حضرت عل صمحمد
 ،صدقه ،چه بود؟ معلوم است عمل صالح صلۀ حضرت محمدیله ھستند. وسیوس

 .امر به معروف ،جھاد
 تر ھم سخنی ھست؟  حین صریا از ایآ

 :گویند می عادت مشرکان است که اصوال این

ِ ٱَما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ� ﴿  ]٣[الزمر:  ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  �َّ

در حالی که الله وسیلۀ توسل و تقرب به سوی خودش را ایمان و عمل صالح قرار 
 :٣٧آیۀ  ،ین ھم دلیل از سوره سباداده است. ا

ۡوَ�ٰ ﴿
َ
ۡمَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
ٓ أ ِ َوَما ُ�َقّرُِ�ُ�ۡم ِعنَدنَا ُزلَۡ�ٰٓ إِ�َّ َمۡن َءاَمَن وََعِمَل  لَِّ� ٱُدُ�م ب

 ]٣٧[سبأ:  ﴾َ�ٰلِٗحا

 و مال و اوالد شما، وسیلۀ نزدیک شدن شما به من نیست؛ مگر ایمان و عمل صالح.

 حدیث ثقلین ؛ دلیلی بر حقانیت مذهب شیعه -۷۵ادعای 
یک صفحه را پر کرده است و از کتب اھل سنت نقل کرده است که  ،در این جا

 حدیث ثقلین درست است. 
اند که  مسلم بن حجاج و ابی داود و سلیمان بلخی و ابن صباغ از پیامبر نقل کرده

 فرمود:
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روا علی احلوض يتفرقا حتی يلن  يتياهل ب عرتيت كتاب اهللا ونيكم الثقليف كتار اين«

با ما ان متسكتم هبام لن  كمن ختلف عنها فقد هلهبام فقد نجی و كمن توسل او متسو

 .»تضلوا ابداً 

 بدرستی که در میان شما دو چیز بزرگ: قرآن و عترت و اھل بیتم را«یعنی: 
شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. ھر  نمی گذارم. این دو از ھم جدا می

یابد و ھر که از آن دو روی  می حقیقت نجاتکس به آن دو توّسل و تمّسک نماید. به 
گز گمراه نخواھد کسی که به آن دو تمّسک جوید، ھر برگرداند، ھالک شود و

 .»)١(شد...
 جواب ما:

م: درست است؛ اما نه به این صورتی که او نوشته است؛ زیرا او گویی می ما ھم
» ینابیع المواده« و متن را از کتاب ھدد می منظور دیگری ھم دارد، حواله به مسلم

 .آورد! می سلیمان بلخی
و کتابش را  کند می در ھمین یک صفحه سند، دو بار حواله به کتاب سلیمان بلخی

سال قبل  ٧٠ارزش است و  بی کنار کتاب مسلم قرار داده است در حالی که این کتاب
 شناسند و فقط در قم چاپ نمی ھا آن را از مناظرۀ داعی نوشته شده است وسنی

 . شود می
  :شود؟ سپس نوشته است (با الفاظ کم و زیاد) نمی آیا این داعی از حقه بازی خسته

کشی؟ یک لفظ از مسلم را با  می آیا حدیث، حدیث سیب زمینی است که کیلویی
کنی تا ھدف غلط خود را به  می قاطی )سلیمان بلخی(یک لفظ از آن مشرک بلخی 

نویسی: با  می ر ھنگام اختالف راه گشاست و تومنزل نھایی برسانی. ھر لفظ حدیث د
 الفاظ کم و زیاد، حدیث این گونه است.

ای، آیا تا قیامت  ایران را به اعتراف خودت دوشیده ای کسی که جد اندر جد ملت
 خواھید بر گردن این ملت سوار شوید. می ھم
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د؛ اما ینیب می مشکل کار شما این است که حدیثی را که دربارۀ اھل بیت علی است،
بینید. اگر این حدیث در کتاب ماست، آن ھم ھست. منظورم آن  نمی دربارۀ عمر

 .شما باقی گذاشتم: قرآن و سنتم را: دو چیز را برای گوید می حدیث است که
: سند آن دروغ است و اضافه کرده است: بخاری و گوید می دربارۀ این حدیث، داعی

 : دروغ است. گویند می مسلم
کنند و دنبال  نمی ھایش احادیث قوی ما را ذکر از این مرد. ھم پیاله در حیرتم

دھد.  می صحیح را ضعیف و ضعیف را قوی جلوه ،گردند. اما این مرد می حدیث موضوع
نند و ھمین به او دا نمی کند؟ چون مخاطبانش فرق بین این احادیث را می چرا چنین

 دلش خواست بگوید.ھرچه  جرات داده است تا
 دانم، این حدیث صحیح است که رسول فرمود: می حالی که مادر 

 » ين من بعدي�سنت خلفاء راشدو �م �سنيتيعل«
 .»آیند بر شماست پیروی از سنتم و ستت خلفای راشدین که بعد از من می«

اگر روایت را مثل داعی کیلویی وزن  :ھا را ببینید دربارۀ این روایت حال نظر سنی
نکنیم و امام مسلم را کنار دست ابن ابی الحدید ننشانیم، این حدیث در مسلم این طور 

منظور  .؛ یعنی، ننوشته است: به آن دو»هبا«؛ یعنی، به آن و نیامده  »به« :آمده است

 چنگ به قرآن است نه چنگ زدن به قرآن و عترت.  »به«
 .ر صحیح مسلم!ببنید حدیث را د

نَا تَارٌِك «
َ
ِجيَب َوأ

ُ
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ْهِل بَيىِْت 
َ
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وت بیاید و بروم و در بین شما اما بعد ای مردم، من بشرم. شاید بزودی ملک الم«
دو چیز بزرگ را گذاشتم: کتاب الله که در آن ھدایت و نور است. پس کتاب الله را 
محکم بگیرید و به آن چنگ بزنید و رسول ترغیب کرد مردم را به کتاب الله و بعد 

ترسانم  می ترسانم دربارۀ اھل بیتم و شما را از الله می شما را از الله .گفت: و اھل بیتم

 .»ترسانم دربارۀ اھل بیتم! می دربارۀ اذیت رساندن به اھل بیتم و شما را از الله
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و جلوی چشم ھمه در روز روشن کتاب  کند می پس دیدید این داعی حقه بازی
 .کند! می مھم مسلم را تحریف

واضح است که اشارۀ رسول به افرادی است که بعد آمدند و حسین را کشتند و 
ھاست؛ چون کسانی که حسین را  فحش دادند. حتی بیشتر بر ضد شیعهعایشه را 

اما آزار دھندگان اھل  .کشتند، از بین رفتند و تازه شیعه در قتل حسین دست دارد
 .دھند می و فحش گویند می ھستند و عایشه را بدھم در زمان ما  بیت از شیعیان ھنوز

رجوع کنیم که عالم بودند؛ مثل و اگر به علم تمّسک کنیم، باید به آن اھل بیتی 
 .عایشه که به سخنان رسول بیش از ھر کس دیگری علم داشت!

فھمیم، منظور این است که به اھل بیت من توجه کنید  می آن وقت از روایت مسلم
 باشید.ھا  آن و محب

گاھند، پیروی کنیم و دانیم می مااینکه  دیگر ، باید از اھل بیتی که به سنت رسول آ
ھا، زنان پیامبر به خصوص حضرت عایشه در صف اول ھستند. پس شیعه  میان آندر 

 کند می گیرد و عایشه و حفصه را رھا می امام نقی و تقی را» عترت پیامبر«که از معنی 
 .در گمراھی آشکار است

: اگر از روشم گوید می برای درک مسأله، فکر کنید که پادشاھی به رعیت خود
مردم زنش  ،مرگم از خاندانم پیروی کنید. اما بعد از مرگ پادشاه راضی ھستید، بعد از

ای را انتخاب کنند که بیا به  ساله ٨سال، از نسل این پادشاه بچۀ  ٢٠٠را بزنند و بعد از 
 .ما اسرار اجدات را یاد بده!

این، نوعی دیوانگی است. اما فراموش نکنید، وقتی اھل شھری ھمگی دیوانگی 
 کارشان دیوانگی نیست. کردند، دیگر نام

 یک دلیل خنده دار دیگر ھم دارند؛
 : اھل بیتی باید باشند تا سنت و قرآن را معنی کنند. گویند می 

 جواب ما:
. انگار امروز اھل بیت ھستند! کنند می این مردم، این حرف مزخرف را زیاد تکرار

و سنت ممکن نیست، تفسیر قرآن ھا  آن د: بدونگویی می ھایی که کجایند اھل بیت؟ آن
 ... آخر عقل ھم چیز خوبی است!.کجایند؟ کو کجایند؟



 ٩١  ادعاهای شیعه

 .)١(...اند نموده بخاری و مسلم از رجال مردود وجعال نقل خبر -۷۶ادعای 
 جواب ما:

شرح «و » ع املودهينابي«کتاب  ما به جای بخاری از خواھد می این جناباینکه  مثل
از نظر ایشان، ابن ابی الحدید و امثال ایشان مردود و جّعال  !پیروی کنیم» نھج البالغه

 فالنی را به ده راه .دروغگو ھستند! بنازم رو را نیستند؛ اما راویان بخاری و مسلم
 گرفت. او لیستی از دروغ گویانی را که بخاری و مسلم از می دند سراغ کدخدا رادا نمی

 رست، نام مبارک حضرت ابوھریره را بااند، نوشته و در باالی فھ روایت کردهھا  آن
دھد،  می شرمی تمام نوشته است. این داعی حقه باز که از اول کتاب مردم را فریب بی

. اگر به حرف او باشد، نه ابوبکر کنیم می به گفتۀ او ما ابی ھریره را رھا کند می آیا فکر
 زن پیغمبر. ،در امان است و نه عایشه

 .ماند و مسلم ھم، مسلم می ، بخاری برای ما بخاریھر چقدر ھم که زوزه بکشید
اگر مسلم از رجال مردود نقل قول کرده است شما چرا این جا که حدیث ثقلین را 
مطابق ھوای نفس خود دیدید به او شک نکردید؟ ھر جا که مخالف شما بود، مسلم آدم 

قرآن ثابت  باتوانند  می بدی است و کتابش بدتر؟ با روش شما، شیطان پرستان ھم
کنند که شیطان موجود نیکی بود. به شرطی که آیاتی را که در مذمت شیطان است، 

 :گوید می آیاتی که از زبان شیطان سخن .جعلی بدانند

﴿ ٓ َرٰى َما َ� تََرۡوَن إِّ�ِ
َ
ٓ أ َخاُف َوقَاَل إِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنُ�ۡم إِّ�ِ

َ
ۚ ٱ أ َ ُ ٱوَ  �َّ َشِديُد  �َّ

 ]٤٨األنفال: [ ﴾٤٨ۡلعَِقاِب ٱ

 بینم که شما می ای مشرکان، من از شما بیزارم. من چیزی را«شیطان گفت: 

 »کند. می ترسم و الله بسختی مجازات می بینید من از الله نمی
ھا خجالت بکشید؟ اکنون این  آیا وقت آن نرسیده است که کمی از این حقه بازی

از حقه بازی دست  ،ھای زنده داعیاھل نار است. ای  .. و اعوذ بالله.داعی مرده است
 میرید. می سرانجام بردارید.

بعد یک نکته دیگر: شما که اینقدر دانش مندید که سند احادیث ما را بررسی 
ھا تکلیف احادیث  شیعه دانید می آیا. میکنید چرا احادیث خود را زیر ذره بن نمیبرید

                                                 
 .٢٢١ص  -١
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 به داعی شیاد توانیم می اند پس ما ضعیف و صحیح خود را تا بحال روشن نکرده
 :بگوییم

  کردی. می تو اگر طبیب بودی حدیث خودت را بررسی

آن دونفر نوشتند:  ،اهانت به رسول الله در صحیحین بخاری و مسلم -۷۷ ادعای
 العیاذ بالله پیامبر زنش را به مجلس رقص برد!

ای از  عدهحدیثی را مورد انتقاد قرار داده است که در آن پیامبر در روز عید که 
کردند به عایشه گفت: مایلی تماشا کنی؟ گفت:  می ھا در مسجد نمایش اجرا حبشی

 بلی. پس رسول الله او را بر دوش باال برد تا نمایش را ببیند.
او انتقاد کرده است که پیامبر چگونه جلوی مردم چنین کرده است؟! وی ما را 

کسی چنین بگوید، دیگ غیرت شما شما  قسم داده است که شما را به خدا اگر دربارۀ
 .)١(...آید نمی از این تھمت به جوش

 جواب ما:
د. حاال چرا دلسوز عایشه گویی می شما از این بدتر را دربارۀ زن رسولاینکه  اول
 شدید. 

 دوم، سوزش شما از محبت رسول به زنش است. 
برای گردند تا حدیثی  می ھای ما که این طرف و آن طرف سوم، حتی غرب گرا

دست به دست ھم  ،اند که مرد و زن آزادی زنان پیدا کنند، این حدیث را دلیل نیاورده
 ھا بروند.  به تماشای نمایش

پایان خود باز فھمیدند که منظور  بی ھا با آن قلب مریض و با آن غرض ورزی آن
ای دور از مردم و در کنار پنجرۀ خانه  حدیث، این است که پیامبر زنش را در گوشه

 نگذاشته است تا بگوید: سرک بکش و بازی را ببین. 
: پیغمبر گویی می فھمد حتی آن غرب زدۀ مفلوک. و تو می ھرکسی معنی حدیث را

ای  ه ایستاده است. آیا تا به حال زنی را ندیدهزنش را سوار دوشش کرده و کنار معرک
 توان دید. می کند؟ آیا جایی از بدن او را می که از گوشۀ ایوان دزدکی به خیابان نگاه

 .)١( .ه..بخاری همۀ احادیث صحیح را در کتابش ذکر نکرد -۷۸ادعای 
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 جواب ما:
که نه تنھا بخاری بلکه ھیچ کدام از کتب حدیث ما به  دانیم می این مطلب را ما ھم

عیب نیست! در ھیچ کدام از اینکه  اند. تنھایی تمام احادیث صحیح را در خود جا نداده
 کتب شما نیز، ھمۀ احادیث صحیح به تنھایی جمع نشده است.

 دلیلی بر حقانیت مذهب شیعه ،حدیث سفینه -۷۹ادعای 
داده است که در آن ابن صباغ و سلیمان بلخی و سبط این مرد، لیستی طویل ارائه 

نقل ھا  آن و احمد بن حنبل نشانده و این حدیث را از قول ابن جوزی را کنار مسلم
  کرده است:

اھل » كمن ختلف عنها هلو نه نوح من ركبها نجايكم كمثل سفيف يتيانام مثل اهل ب«

نجات یافت و کسی که من مثل کشتی نوح ھستند که ھرکس در آن نشست، «بیت 

 .»)٢(...ننشست، ھالک شد
 جواب ما:

 این حدیث در مسلم نیامده است. این یک دروغ بسیار بزرگ است.
ھمین یک دروغ کافی است تا شیعیان اعتماد خود را به اینان از دست بدھند و در 

 دانند می بنیاد بی که بزرگان علم حدیث ما آن را سست و طبرانی آمده است» معجم«
  .از جمله: ھیثمی

گفته است: در سلسلۀ راویاِن این حدیث، چند فرد ناشناس » مجمع الزواید«او در 
 ھست.

چون برای این  ؟: این حدیث صحیح است. چراگویند می : اھل سنتگوید می داعی
م که بودن حدیثی گویی می دروغ گفتن از آب خوردن ھم آسانتر است. باز ھم ،نویسنده

قابل استناد ھم  دلیل بر درستی آن نیست و )غیر از بخاری مسلم(در کتب اھل سنت 
 ؟مگر آنکه ببینیم، صحیح است یا نهنیست. 

 شعری را به امام شافعی منسوب کرده که در بیت آخر گفته است: :گوید می 

ــــ ــــت عليرض ــــآ وي ــــی امام  نســــلهآ ل
 

ـــاقو  ـــن الب ـــت م ـــل  يفنيان ـــع احل  اوس
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 که بر حقند. من راضی شدم به امامت علی و اوالدش«

 .)١(»....و تو باش بر آن فرقۀ باطله تا روزی که کشف حقیقت شود
 جواب ما:

امام شافعی ما را که دوستار اھل بیت است. تو ھم قبول  .امام ما را بینی می خب
: من دوستار گوید می او .آوری (دروغ و راست) می و شاھد بینی می داری و شعرش را

و که سنی بود پس معنی او از دوستی علی، حق است و ا .علی ھستم و تو بر باطلی
 ھا) از دوستی علی باطل.  برداشت دیگران (شیعه

ای ندارد جز آنکه ایشان تفسیر شما را از دوستی  پس شعر این امام برای شما فایده
 .حقیقت آشکار شود : منتظر روزی باشید کهگوید می داند و می اھل بیت باطل

عمر به کمک اهل بیت پیغمبر دلیل است بر جایز بودن وسیله استسقاء  -۸۰ ادعای
 گیری

در این جا اشاره کرده است به کار مشھور حضرت عمر که برای نماِز طلب باران، 
 .)٢(...عموی رسول الله را پیش نماز کرد

 جواب ما:
خبث باطن این مرد اجازه نداد که راه کج نرود و عوض آن که از کتب درجه یک ما 

ول کند از ابن حجر مکی صوفی آورده است که دروغ و راست در آن جمع است. نقل ق

 از کتب حدیث ماست. » صواعق حمرقه« گویی این کتاب
ھا نوشت و  رد شیعه جالب است بدانیم که ابن حجر این کتاب صواعق محرقه را در

 یش را نقلھا حرف ھا برای انتقام گیری از او نیمی از خیلی ھم کوبنده نوشت اما شیعه
. و ابن حجر نیز، خود را پایبند نکرده که تنھا حدیث درست بنویسد و ھمین کنند می

 ارزش کرده است. بی کتابش را
داستان این است که حضرت عمر به دعای عباس متوسل شد برای طلب  القصه

 باران...

                                                 
 ھمان. -١
 .٢٢٩ص  -٢
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گنجد؛ زیرا رفیق پیدا کرده است و این را  نمی و شیعه از شادی در پوست خود
دلیلی گرفته تا سر قبر امام رضا برود و از او بخواھد تا الله زن و خانه و ماشین و باران 

 به او بدھد. ،و برف
اما این قیاس باطل است. اگر رفتن بر سر قبر و توسل به آن جایز بود، قبر پیامبر 

ان به عموی [زندۀ] پیامبر متوسل شدند. در دعای بارھا  آن کنار مردم مدینه بود، اما
تر بود تا عمری  ی چون عباس با آن ریش سفید مناسبباید عاجزانه دعا شود. پیرمرد

 که سلطان نصف جھان بود. پیش نماز کردن عباس، دلیلی است بر تواضع عمر. 
 جایز و حتی خوب است و دعا را زودتر اجابت ،م: طلب دعا از زندهگویی می ما

 :گویند یم کند. حدیثی داریم که در آن رسول الله می

 »هل تنرصون او ترزقون اال بضعفائكم«

شوید و روزی  می کنید جز این است که به خاطر ضعیفانتان یاری می آیا گمان«

 »خورید؟ می
بت پرست، اینکه  این قیاس باطل است مثل ؟این کجا و رفتن سر قبر رضا کجا

 بداند. آیا فرق مرده و زنده را درک ھا مسلمانسجده برای بت را شبیه سجده 
 مثِل سیاه وسفید و روز وشب واضح است.اینکه  د؟کنی نمی

 .)١(...هایش توحیدی است شیعه مشرک نیست و دعا -۸۱ادعای 
 جواب ما:

خویش را پنھان کند و آن جمالتی را نقل ی ھا کتاب حقایق کند می این مرد سعی
شیعه توحید ندارد؛ دارد؛ اما شرک ھم دارد. و ییم: گو نمی کند که بھترین ھستند ما

خورد؛ زیرا با شرک فاسد  نمی نیستند پس آن توحید به دردش این دو با ھم سازگار
  شده است.

تا  کند می ای که در حجاب خود افراط این یک حقه بازی است؛ مثل زن فاحشه
که این،  دشو می کسی به او شک نکند. اگر کسی او را در حال بدی دید، سردرگم

 : نه بابا اون که با حجاب بود! حسبی الله.گوید می ھمان است؟ و
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ھا در آمد. این سالوس سعی کرده است شیعه را از  پدر این ملت با این حقه بازی
رویم و از  نمی مجلسی و قمی شاھد بیاورد. ما ھم دوری ھا کتاب شرک پاک کند و از

 . کنیم می ھمین دو کتاب، شرک شیعه را ثابت
 این جمله را مجلسی درباب زیارات مطلقۀ بحار االنوار نقل کرده است: 

 » ت علی نفيسيمن نار استحققتها بام جن كب اً متعوذ«

ام  های امام، از نار به خاطر جنایاتی که در حق خود کرد برم به تو می پناه«

 .»ام ومستحقش شده
زایر این است که شفیع شوید : منظور گویند می البته علمای شیعه برای ماست مالی

اما در زیارت نامه، این طلب مستقیم است و الله در این قضیه  !تا از آتش نجات یابم
 .در امام و و زایر خالصه شده است جایی ندارد. ھمه چیز

 :گفت می قمی به یاد دارم که» مفاتیح الجنان«واین جمله را ھم ھنوز از کتاب 

 .»نيكاف وانتام يل اينياكف عيلا يحممد  ايا حممد وي ا عيلي«

ای علی و ای محمد و ای محمد و ای علی، مرا کفایت کنید که شما برای من «

 .»کافی ھستید
خواندم به این جمالت  می به یاد دارم وقتی شیعه بودم و این دعا را !سبحان الله

اکتفا  ھا شدم. و به این دعا می ردھا  آن م، نخوانده و با سرعت ازرسید می شرک که

 .نياخلالق من املخلوق ي، حسبنيالرازق من املرزوق ي، حسباهللا يحسب کردم: می
 کردم.  می چون من به کتب سنی دسترسی نداشتم، کتاب مفاتیح الجنان را غربال

 الله چقدر به من رحم کرده سبحان الله 

 کشند می ها را مظلومانه ها شیعه سنی -۸۲ادعای 
این جماعت بود. از کشته شدن یک شیعه به دست شھادت شھید اول به فتوای 

ھا نوشته و از کشته شدن شیعۀ دیگری به دست سلطان سلیم خبر داده  سنی
  .)١(...است

  جواب ما:
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البته بعد از حملۀ مغول و ھمکاری کامل شیعیان با آن قوم خون خوار، ملت اسالم 
امامی درست کردید،  ١٢ت از شیعیان کینه به دل داشت، اما شماھا که در ایران حکوم

 ...؟کشید؟ مفتی زاده را کی کشت؟ ضیایی را کی کشت نمی ھا را مگر سنی
اگر سلطان سلیم شیعه را کشت، این، ھمان زمان است که شاه اسماعیل صفوی، 

کشت. حتی در میدان تبریز به نوجوانان  می کشید و ھزاران نفر را می ایران را به آتش
 کند.  می تجاوز ھمهوجلوی چشم  سنی آشکارا
کند؛ بلکه در جای دیگر، سالطین خون خوار  نمی انصاف از آن یادی بی این آدم

 صفوی را ستوده است.

 دلیل و باطل است  بی ،از چهار مذهب ها پیروی سنی -۸۳ادعای 
 نوشته است: مگر مردم مجبورند از چھار مذھب سنی یکی را پیروی کنند. 

خواندم، امام مردم را تحریک کرد که مرا از  می اردن نمازدر اینکه  اشاره دارد به
 .)١(مسجد بیرون بیندازند...

  جواب ما:
اھل حدیث ھم باشند. اما شماھا ھمیشه توانند  می مجبور نیستند؛ ،یم: نهگو می

کنار چھار مذھب ایستادید تا اھل حدیث را به نام وھابی بکشید. ما که بر مذھب سنی 
سھل است از مملکت بیرونمان انداختید و در خارج ھم اگر شدیم از مسجد که 

ھا. این مظلوم  اردنی ازاندازید. پس باز شکر کن  می دستشان برسد، از دنیا بیرونمان
 .نمایی برای چیست؟

 کشد نمی ، سنی راشیعه -۸۴ادعای 
 ما ھرگز فتوا ندادیم که سنی شما پیرو چھار امام ھستید و ما پیرو علی. گفته است:
 .)٢(...باید کشته شود

  جواب ما:
 ھا از زور استفاده جواب این است که بله، وقتی که زور نداشتید. اما در زمان صفوی

 ا رضایت و میل باطنکردید. اگر این طور نیست، پس مردم ایران چگونه شیعه شدند؟ ب
 .شیعه شدند؟!
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 ھا در تھران مسجدی بسازند.  گذارید سنی نمی امروزه ھم که در ایران زور دارید،

 کشد می شیعه را ،و سنی -۸۵ادعای 
تراِکمه و خوارزمیان و ازبکان و افاغنه با ایرانیان اعمالی بسیار ننگین انجام دادند. 
تجاوزات خان خیوه به ایران و فتاوی علماء اھل سنت به قتل و غارت شیعیان از 

 .)١(...ھای این سفاکی است نمونه
  جواب ما:

بدان که این عکس العملی در مقابل اعمال ننگین صفویان بود. بدان که ھر کس 
ھا از ظلم حکام شیعه که به امر وزیر عالم  کند. بدان که افغان می باد بکارد، توفان درو

 ی سنیھا یعنی، ھمین عالمه محمد باقر مجلسی) دمار از روزگار افغان(سلطان حسین
گ آمدند وقتی به دربار سلطان حسین به شکایت رفتند، ذلیل در آورده بود، به تن

شدند. پس علم َبغاوت بر افراشتند و برای ھمیشه از ایران جدا شدند. وتخم باد شما، 
 :گویی می توفان ثمر داد و تو حاال

من غریبم؟! جواب تو این است که تاریخ صفویان را دوباره بخوان و خود را به  ،ننه
 نادانی نزن. 

 :جواب تو این شعر استو 
 ببری مال مسلمان و چو مالت ببرنـد

 

 بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیسـت 
 

 می نویسد:
ھای فراوانی را  شیعیان در حمالت عبدالله خان ُازبک به خراسان مصیبت 

 .)٢(...دیدند
  جواب ما:

به  به یاد آر که شاه اسماعیل صفوی وقتی عبید الله خان ازبک را شکست داد
خوردند و جسد پادشاه ازبک تبدیل ھا  آن مریدان خود امر کرد که جسد او را بخورند و

 به مدفوع در شکم قزلباشان شد. 
 ھا گل بدھند. تو انتطار داشتی که بازماندگان او به شما و شیعه

ــدر ُکشــتی و تخــم کــین کاشــتی   پ
 

ـــتی  ـــود آش ـــی ب ـــته را ک ـــدر ُکش  پ
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ھای  نصف حقیقت را بگوید. با توجه به وحشیگریبدترین دروغ آن است که آدم 
ھا را  و آدم ھا قصاص کامل نکردند چون مثل شما نبودند که وحشی شوند شما، ازبک

 بخورند. زنده یا مرده

 .)١(...رفتار امراء افاغنه با شیعیان افغانستان ظالمانه است -۸۶ادعای 
  جواب ما:

سال  ٣٢٠که  داند محمد باقر مجلسی می کمتر کسی.گویم: خودتان را به یاد آر می
جلدی را نوشت، فقط عالم نبود بلکه وزیر سلطان حسین صفوی  ١١٠قبل بحاراالنوار 

 ھم بود. 
او با فتوای صیغه، شاه را مشغول خوش گذرانی کرد و خودش امور مملکت را به 

 داد می دستور اکید کرد به او می دست گرفت. او ھرکس را که والی مناطق سنی نشین
 ھا سخت بگیرد.  که بر سنی

 حاکم به تنگ آمدند و به دربار در استان مرزی قندھار، مردم از ظلم
فھمیدند که کرم از درخت است و  !رفتند. نزد مجلسی رفتند برای شکایت اصفھان)(

تا آب  از ایران جدا شد. نادر شاه کوشش کردبازگشتند. و افغانستان برای ھمیشه 
ھا جدا شدند؛ چون خاطرۀ  وی برگرداند؛ اما بعد از مرگش باز افغانبه ج ریخته را

 وحشتناکی را به یاد داشتند. 
ھای مذھبی، یک کشور مستقل شد و کمتر  در اصل افغانستان بر اساس انگیزه

 بود و اصل قضیه را ھا در کار : دست انگلیسیگویند می داند و می کسی این را
 یند. گو نمی

ھای خود را بترسانند تا بیرون از  خواھند بچه می ھنوز ھم کهھای افغانی  کولی
ھای قاجار در زمان  رحمی بی ای است به : قجر آمد که اشارهگویند می نروند، خانه

 ).جنایات صفویه ھم که احتیاج به معرفی ندارد(.نادرشاه و قاجاریه
 از مکافـــات عمــــل غافــــل مشــــو

 

ــو  ــو ز ج ــد ج ــدم بروی ــدم از گن  گن
 

 قابل تقدیر است ،امیر امان الله خان -۸۷ادعای 
 .)١(...چون ظلم را از شیعیان افغانستان دور کرد
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  جواب ما:
این داعی که واعظ سالطین است در ھمین کتاب اعتراف کرده است که پدرانش 

اند. یک جا ھم کار رضا شاه را ستوده است که  در خدمت فتحعلی شاه قاجار بوده
ی که زنان را در ایران رضا شاھ(ھا کتاب بنویسد مردوخ سنی، علیه شیعهاجازه نداده تا 

 حجاب کرد). به زور بی
شناسید؟ او دستور داد مردم  می ستاید. آیا امان الله را می اکنون امان الله خان را

کابل لباس و کاله غربی بپوشند و سالم را ممنوع کرد و عوض سالم دستور داد: مردم 
 سالم بلند کنند. کاله را به جای 

این مرد غرب زده مثل رضا شاه کشف حجاب کرد. اما وقتی به دیدار شاه ایران 
شاه و جالب این جاست که رضا ندزنان دربار ایران متعجب شد ،زنش حجابی بی رفت از

با ھمۀ دشمنی که با دین داشت در مذاکراتش با امان الله خان برای شیعیان افغانی 
 درخواست کرد. را آزادی بیشتری

 . خورد می عجیب است داعی از سقوط امان الله خان افسوس

 .)٢(...کشتند قاضی سید نور الله شوشتری را ،ها سنی -۸۸ ادعای
 جواب ما:

یا نه؟ اما آنچه واضح است این است که شما در وقت  گویی می دانم راست نمی
الله جعفری، رادمھر قدرت ،کشید. در زمان ما، احمد میرین می قدرت خیلی بدتر

 ... بس است یا باز ھم بگویم؟!.محمدی و

 )٣(...است در سر قبر برای راضی کردن الله نماز شیعه -۸۹ادعای 
  جواب ما:

 روی پیش قبر علی که عبادت کنی و حاجت بگیری. می این دروغ است! تو
عالمی بزرگ  ،کند، بگوید: ما قبر پرست نیستیم در حالی که برقعی این جا سعی می

 :گوید می ،در مذھب شیعه که از شرک برگشت
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 اند که ھر کس به بارگاه در بحار االنوار و مفاتیح الجنان و سایر کتب شیعه نوشته
پیدا کند. سپس پای راست  تا رقت قلب بایستد درب رود باید غسل کند و در درگاه می

قبله و رو به قبر نماز  جایز است پشت بهاینکه  بگذارد و دستور دیگر خود را جلو
 .)١(...بخواند
 از بدو ورود به نجف، دعاھای ما توحیدی است تا آخر و دعاھا را شاھد ھم :گوید می

 ...آورد می
  جواب ما:

را با دعاھای شرک آمیز ھا  آن شکی نیست که شما دعاھای توحیدی ھم دارید، اما
ببین در دعای جوشن کبیر چه د. بیا کنی نمی را ذکرھا  آن و از مکر، اید هدرآمیخت

 نوشته است:
 :خطاب به امام آمده است ٩٩بند  ،در دعای جوشن کبیر

 شغله سمع عن سمع يا من ال ي

 منعه فعل عن فعل يا من ال ي

 ه قول عن قول يلهيا من ال ي

 غلطه سوال عن سوال يامن ال ي

 جبه شی عن شیحيامن ال ي
 رد دا نمی صدای دیگر بازای کسی که شنیدن صدایی او را از شنیدن 

 و کاری از کار دیگر 
 و گفتاری از گفتار دیگر مانع نیست 

 ای کسی که برآوردن حاجتی او را از بر آوردن حاجت دیگری مانع نیست 
 اندازد نمی ای کسی که چیزی نزدش حجاب بر چیز دیگری

ه باز از د. این داعی حقگویی می صفات الله است که شما دربارۀ امامھا  این ھمۀ
ھا حقه  تا مردم را فریب دھد و ھزار .زند نمی دعاھای شرک دار مذھب خود حرفی

 چون این دارد بل بیشتر...
 .ری نیست. ای گندم نمایان جو فروشآری، از توحید شما نیز خب
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 نویسد:  می مجلسی که عالم بزرگ ومعتبر اینان است
حن مطھر رسیدی، فالن نجف رسیدی، چنین بگو. چون به در ص چون به دروازۀ

 شوی.  می خوانی و بعد داخل می دعا را بخوان. به در بقعه که رسیدی، فالن دعا را
ھا ساخته شد و در زمان ائمه  صحن بعد ند که در و دروازۀ حرم ودا نمی این جاھل

 نبود.

 .)١(...خوانیم  نمی ما رو به قبر نماز -۹۰ادعای 
  جواب ما:

باب وجوب زیارت ،١٠١جلد  ،مجلسی در کتاب بحار االنواراین دروغی آشکار است. 
نویسد: امام صادق فرمود: چون زایر خواست نماز بخواند، قبر را قبله  می قبر حسین
 قرار دھد. 

 :بعد از نقل جمالت کفر آمیزی چون ودر باب زیارت مطلقه 

 .تم اهللاخيبكم بكم فتح اهللا و 
 برد. می شما از بینتوسط شما جھان را درست کرد و به دست 

 ثبتببكم محو اهللا وببكم 
 کند. می و به وسیله شما ایجاد کند می توسط شما الله محو

اگر بگویی: قبر باید در بین تو و  !قبر امام را قبله قرار بده و نماز بخوان گوید می
  قبله باشد. باز ھم دوگانگی است و شرک.

 .)٢(...ستبوسیدن آستانۀ قباب أئمه، شرک نی -۹۱ادعای 
  جواب ما:

شرک است. قبه ساختن برای امام بدعت است و ھا  آن اما حاجت خواستن از
 .بوسیدن این قبه نیز،بدعتی بدتر است

 سجده اگر به نیت عبادت نباشد، اشکالی ندارد -۹۲ادعای 
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کشاند و  می نھد و روی بر خاک می زیرا انسان گاھی از فرط محبت سر به سجده
 .)١(...نیت است و نیت یک امر قلبی استسجده مربوط به 

  جواب ما:
د بگوید: من از فرط توان نمی برای ابراز محبت نباید پای از حد فراتر نھاد. مرد

د بگوید: من از شدت محبت مادری پسرم را توان نمی محبت خون زنم را خوردم. یا مادر
 خوردم.

 دوستدار اھل بیت نیز، برای نشان دادن محبت خود نباید سجده کند. 
 به خاک افتادن و سجده نمودن برادران یوسف دلیلی است بر شرک نبودن سجده 

 ببین چه دلیل محکمی آورده است:
 :گوید می

برادران یوسف برای یوسف سجده کردند. پس سجده شرک نیست و شیطان برای 
 .)٢(...کند نمی کرد و الله امر به شرک می سجدهآدم باید به امر الله 

 جواب ما:
 :جواب این مرد حقه باز به روش کالمی خودش است

 در قران آمده است: -١ 

َجرُ ٱوَ  �َّۡجمُ ٱوَ ﴿  ]٦[الرحمن:  ﴾٦�َۡسُجَدانِ  لشَّ

 .»کنند می درخت و ستاره سجده«
گاه کند  ،آیا کسی دیده است که درخت خم و راست شود؟ اگر دیده برود داعی را آ

 تا از شادی پر بکشد. 
 است. » فرمانبرداری«پس سجده در این جا به معنی 

دوم، ھر مذھب و دینی مناسک خود را دارد. برای مثال: قبلۀ مذھب یھود، بیت 
المقدس بود. اگر یک یھودی رو به سوی کعبۀ ابراھیمی نماز بخواند، نمازش باطل 

 .خوانده استماز به سوی کعبه جایز است چون ابراھیم د بگوید: نتوان نمی است؟
 ھمینطور در دین ما نیز، اگر کسی به سوی بیت المقدس نماز بخواند، کافر است و

 خوانیم.  می د بگوید: چون موسی و عیسی خواندند، ما ھمتوان نمی

                                                 
 .٢٥١ص  -١
 .٢٥٢ص  -٢
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 ھر دینی مناسک خود را دارد؛ پس کاری که برای برادران یوسف جایز بود 
 تواند برای ما حرام باشد.  می

خواھی سجده را جایز کنی، باید از فعل رسول دلیل بیاوری  می پس ای داعی، اگر
 .نه از فعل یوسف و برادرانش

 کند، ندیدی: می آیا این ھمه آیه که ما را از سجده برای غیر الله منع

ۡمِس َوَ� لِۡلَقَمرِ وَ ﴿ ْ لِلشَّ ِيٱ � �َ� �َۡسُجُدوا َخلََقُهنَّ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ  �َّ
 ]٣٧[فصلت:  ﴾٣٧َ�ۡعُبُدونَ 

ای را امر کرد که برای  ای سجده کرد؟ آیا بنده آیا رسول الله خودش برای بنده
 .دیگری سجده کند؟

مذھب شما با این ھمه دروغ چنین قولی را از رسول الله نقل نکرده است! پس از 
 . ھای کالمی بھره نگیر بازی

 .ماند پس حاجت طلبی از آن جایز است می باقی روح بعد از فنای جسم: گوید می
: چگونه منکر حاجت طلبی ما در مقابل قبور اموات گوید می این مرد تبه کار

 خورند: می اند و به تعبیر قرآن روزی ھستید؟ در حالی که شھداء زنده

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  �َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
[آل  ﴾١٦٩أ

 ]١٦٩عمران: 

اند و نزد پروردگار  زندهھا  آن کسانی را که در راه الله کشته شدند، مرده نپندارید،«

 .»خورند می خود روزی
پس گوش ھم دارند که بشنوند خورند،  می دھد اگر دھان دارند و روزی می و ادامه

 راھا  آن ھای ما را گرفته است و جواب منتھا پردۀ جسمانی، گوش دھند می و جواب ھم
 .)١(...شنویم نمی

  جواب ما:
 کنی که چون روزی می یک جواب ساده به این مرد سیه کار این است که اگر قیاس

دارند؛ گوش دارند، پس خورند، پس دھان دارند و چون دھان دارند، پس گوش ھم  می
 .. .زبان ھم دارند

                                                 
 .٢٥٢ص  -١
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در دنیای ھا  آن ھم فعال است. اگرھا  آن پس ھمینطور جلو برو و بگو: آلت تناسلی
و جلوی چشم این شھدا برای مرد  کنند می ھایشان شوھر اند، پس چرا زن ما زنده

 .؟شوند می دیگری لخت
 خورند و آن وقت تو می یاند و روز پیش پروردگارشان زندهھا  آن :گوید می قرآن

 را آوردی در قبر نشاندی و برایشان سفره پھن کردی.ھا  آن
 ای؟ ای دانستی کجا سوراخ دعا را گم کرده ؟دانستی اشتباه تو در کجاست 
 .پیش ما!! نه اند پیش الله زندهھا  آن خبر، بی

 ]١٨٥عمران: [آل  ﴾لَۡمۡوِت� ٱُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ﴿ ای: مگر این آیه را ندیده
 کنی؟ مگر این آیه را ندیدی: می پس چرا شھید را استثناء

ّيُِتونَ ﴿  ]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ

  .»میرند می ھمھا  آن میری و می ای محمد، تو«
 دانی؟ این آیه را بخوان: می پس چرا شھید را از پیامبر باالتر

ِينَ ٱوَ ﴿ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ
ْ ٱُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبِئَُك  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ۡسَتَجابُوا يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

 ]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤ِمۡثُل َخبِ�ٖ 
پرستند به اندازۀ پوست ھستۀ خرما اختیار ندارند. اگر  می ر از اللهھایی که غی آن«

دھند و  نمی شنوند و اگر به فرض محال بشنوند، جواب نمی بخوانید شان دعای شما را
گاه، کسی برایت  کنند می روز قیامت از شرک شما بیزاری خود را اعالم و مثل خداوند آ

 .»گوید نمی خبرھا را
منتظر روزی باشید که علی و حسین از شرک شما تنفر خود را پس ای مشرکان، 

 اعالم کنند!

 روح در این دنیا زنده است -۹۳ادعای 
عوض آن که از قرآن و احادیث ثابته دلیل بیاورد، مثل ھمیشه از ابن ابی الحدید و 

 : زنده است. گویند می ھمھا  آن آورد که می محمد عبده دلیل
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م: گویی می ۀ حسین آورده است که ما در زیارت نامهیک دلیل ھم از زیارت نام
 .)١(...دھی می شنوی و جواب می ای حسین، که تو حرف مرا دھم می شھادت

  جواب ما:
دھی که حسین سمیع و بصیر و قریب و مجیب و خبیر  می به زبان ساده شھادت

واحد، است و این، ھمان شرک است که حسین را به آن مقام رسانده است که در آِن 
فھمد (فرق ندارد که انگلیسی بگوید یا چینی)  می شنود و می را حرف یک میلیون نفر

 دھد اما زورش به یک شمر نرسید. می و جوابشان را فوراً 
 برو و برگرد. بی این حسین نیست این اله است و شما مشرکید.

 نامند می المومنین ها یزید را دوست دارند و او را امیر سنی -۹۴ادعای 
 جواب ما:

یعنی،  ؛): (ال نحبهگوید می این فرض، خودش غلط است. ابن تیمیه دربارۀ یزید
را ھا  آن ھایی که شیعه اند؛ یعنی، ھمان سنی ھا بر این عقیده دوستش نداریم. اکثر سنی

 داند. اگر کسی رای دیگری دارد، مشھور نیست. می وھابی
جھت از  بی و این داعی دانند می ھا به اتفاق، حسین را سرور جوانان بھشت سنی

 زند.  می زبان سنی حرف
 را قتل حسین ھمھا  آن ببینند به خاطر حسین نیست؛ نمی آنھایی که یزید را بد

 .که یزید در قتل حسین دست نداشت! گویند می منتھی .دانند می فاجعه
ھا کسی ضد اھل بیت نیست؛ یعنی، حتی  پس عنوان تو دروغ است و از سنی

اقلیتی کوچکند و ھا  آن دار یزید ھم، حسین را دوست دارد. در ضمن گفتیم کهدوست
 .ھا یزید را دوست ندارند! اکثر سنی

 یزید کافر است -۹۴ادعای 
 .)٢(...دالیلش را از سبط ابن جوزی آورده است

  جواب ما:
 سبط ابن جوزی را در اول کتاب معرفی کردیم که شیعه است. 

                                                 
 .٢٥٤ص  -١
 .٢٥٩ص  -٢
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ھایی را که دربارۀ  کند و این دروغ نمی انسان را کافر ،نیم. قتلدا نمی ما یزید را کافر
توان  می ، چگونهھاست آن از مردمی که دروغ گویی عادت .مکنی نمی ، باوراید هاو نوشت

اند  ھایی را نسبت داده باور کرد؟ از مردمی که حتی به ابوبکر صدیق ھم چنین دروغ
 ، چگونه باور کنیم.گفت می و شعر در رد قیامت خورد می که شراب

اذِبِنيَ « :مگویی می تنھا  كَ ىلَ الْ نَةَ اهللاِّ عَ عْ   .»لَّ

 جواز علمای اهل سنت بر لعن یزید -۹۵ادعای 
  .)١(...و احمد حنبل او را لعنت کند می : غزالی از یزید تعریفگوید می

  جواب ما:
. گوید می البته دروغکه (کرد  می بر فرض به گفتۀ تو امام احمد حنبل او را لعنت

ھا مخالف او ھستند. پس این  ، در نتیجه سنی).کرد نمی احمد حنبل کسی را لعنت
  .خزعبالت برای چیست؟

ھا پیرو ابن تیمیه و امامان چھار مذھب  کند! سنی نمی کسی که از غزالی پیروی
 کنند. نمی ھم پیروی کور کورانهھا  آن خود ھستند. البته از
خوانندگان باید بگویم که این جا ھم این مردک دروغ گفته است.  برای اطالع عامۀ

دربارۀ کسانی که یزید را  گویی می امام احمد حنبل به پسر خود که پرسیده بود، چه
 :فرمود دوست دارند؟

 .که یزید را دوست داشته باشد؟ شود می مگر کسی پیدا
 .کنی؟ می پسرش گفت: ای پدر، لعتنتش

 .ای، پدرت کسی را لعنت کند؟ تا به حال دیدهفرمود: پسرم، آیا  

 )٢(...قتل عام اهل مدینه به جرم شکستن بیعت یزید -۹۶ادعای 
 جواب ما:

 .؟!گویی می پس چرا برای ما کنیم می ما که یزید را نکوھش

 یادبود ساختن برای بزرگان، عاقالنه است -۹۷ادعای 
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 سرباز گمنام را دارند و تجلیلاین جا اشاره کرده است که اھل فرنگ مجسمۀ یک 
 .)١(.... ما ھم شھدای خود را داریم پس چرا حسین تجلیل نکنیم کنند می

  جواب ما:
نه از فرنگ. یا رومی روم باش یا زنگی  کنیم می ییم: ما از رسول الله پیرویگو می

 .زنگ
ید و از شھدای خود تجلیل کنھا  آن خواھید مثل می میرید و می حال که برای اروپا

سر قبرشان گل بگذارید. چه معنی دارد َقِمه زدن و زنجیر زدن و فریاد زدن در روز 
 ھا آیا اروپایی !عاشورا که ای حسین، به میدان مرو؛ جانم به قربانت به میدان مرو

 .: ای سرباز گمنام، به میدان مرو. جانم به قربانت شھید مشو!گویند می
سازید تا حاجت  می سازید، قبر نمی در ضمن، شما که برای بزرگداشت قبر

 .بخواھید!
اند و این  ھا قبر حسین و دیگر بزرگان را خراب کرده او اشاره کرده است که وھابی

با قبر دشمن ھا  آن با حسین که دروغ محض است.ھا  آن را دلیلی گرفته بر دشمنی
 بودند؛ اما حسین را دوست داشتند. 

سازند  می ھا بر سر قبر پادشاھان خود قبر مجلل ی: وھابگوید میاینکه  دروغ بزرگتر
 .که دروغی بس عظیم است

ھایشان  ھا را در زمان صفویه خراب نکردید و استخوان راستی، شما مگر قبور سنی
ھا از شما  از آن وقت پیدا نشد. پس وھابی» پدر سوخته«را نسوزاندید. مگر اصطالح 

و به جسد کاری ندارند. چطور انجام این  کنند می ضریح را خرابھا  آن بھترند؛ چون
 .ھا بد است؟! کار برای شما خوب است و برای وھابی

ھا  آن در این کتاب ازاینکه  : اولگویم می اگر بگویی، کار صفویه به ما مربوط نیست.
پرسم: کار امام زمانتان را که قبول دارید؟ ایشان ھم بر  میاینکه  تعریف کردی و دوم

مرده را نیز از  کند، بلکه نمی قبر را خراب رود و فقط می بوبکر و عایشهسر قبر عمر و ا
 .زند! می کشد و کتک می قبر بیرون

 اند واسطهها  آن خواهیم؛ نمی از امام حاجت -۹۸ادعای 
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و  .شفیع ما ھستند نزد خدای بزرگھا  آن خواھیم نمی : ما از امامان حاجتگوید می
بعد مثال زده است: درست مثل آدمی که حاجتی از سلطانی مقتدر دارد و به خانه 

 .)١(...رود تا او ورقه را پیش سلطان ببرد می وزیر اعظم
 جواب ما:

 :یم: بر این گفتۀ تو چند اشکال وارد استگو می
گاه است. الله ارحم الراحمین است. الله که بر تو رحم نکند، -١  الله از حال تو آ

 .بکنند؟!توانند  می ھا چه کاری الراحمین اصغر
 شود.  نمی تر دایه که از مادر مھربان -٢
پادشاه عاجز است و مجبور است برای رتق و فتق امور وزیرانی بگیرد؛ اما الله  -٣

 به وزیر نیاز ندارد. الله پادشاه نیست که عاجز باشد. 
 !.بر این است که وزیری داشته باشد اش ، اما ارادهکه نیاز ندارد دانیم می :گوید می

 جواب ما:
تواند  می الله کاری رااینکه  تواند ھم چنین نباشد. می تواند چنین باشد. می -اوالً 

 این کار را کرده است، دو حرف متفاوت است.اینکه  بکند، با
صفحه کتاب نوشتی تا این را اثبات کنی، اگر  ١٠٠٠وزیرش ھستند و تو ھا  این اگر

افتادی! یک آیه ھم نداری که  نمی این باره یک آیه در قرآن بود، این ھمه به زحمتدر 
 حتی نامش ھم نیست. !نام علی در قرآن باشد. وزیر بودنش پیشکش شما

 .دلیل حرفتان را قبول کنیم؟ بی یعنی،
 یت، مخالف این آیه است:ھا حرف -دوما

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ِ ٱتَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  �َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ  �َّ
َ
 ]١٩٤[األعراف:  ﴾ِعَباٌد أ

 »ای مثل شما ھستند... خوانید، بنده می کسانی را که غیر از الله«
 واسطۀ بین ما و الله ھستند. اما الله این استدالل را نکوھشھا  این :گوید می و شما

 کند. می

﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ�  ۦٓ نِهِ ِمن ُدو �َّ

َ
أ

ِ ٱ َ ٱُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ ٱَ�ُۡ�ُم بَيَۡنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ   ]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

                                                 
 .٢٦٨ص  -١



 روزهای پیشاور    ١١٠

گاه باشید که دین خالص برای الله است« و کسانی را که غیر از الله اولیاء خود  آ
 ،واسطه ھستند بین ما و اللهھا  آن پرستم بلکه نمی راھا  آن : ماگویند می اند و قرار داده

در موضوع ھا  آن در بین کند می بدرستی که الله حکم.تا ما را به الله نزدیکتر کنند

 .»کند نمی مورد اختالف. بدرستی که الله دروغ گوی کافر را ھدایت
را دروغ  داند. الله صاحبان این گونه عقاید می بفرما الله شما را دروغ گوی کافر

 داند. می گویی کافر
این وزیر بودن مستلزم این است که این وزیر الیق پادشاھی چون الله باشد.  ،-سوما

پس وزیر الله ھم باید از  .ھمانطور که وزیر پادشاه از جنس پادشاه است؛ یعنی، بشر
 :گویم می جنس الله باشد. خوب دقت کنید چه

گاه به تمام امور زمان و در ھر گوشۀ دنیا باشد. باید ھمۀ  وزیر نیز، باید چون الله آ
؛ پس باید گویند می ھا را بداند. بعضی از حاجت مندان حاجت خود را نیمه تمام زبان

گاه به گذشته باشد. باید بداند اعم ھا  آن چیست تا دربارۀ حاجتھا  آن ال گذشتۀآ
ھا حاجت را بشنود و  که بر الله عرضه کند یا نکند) باید ھر لحظه میلیون(تصمیم بگیرد

جواب دھد. خالصه وزیر الله (اگر الله وزیری داشته باشد) باید در خور الله و از جنس 
 .اید هالله باشد و عمًال شما از علی اله ساخت

 امام مرده ۴هم  کند. آن می پیروی امام ۴نی از س -۹۹ادعای 
 .)١(...نمایید می کنید و از مرده تقلید می گفته است: چرا شما از چھار امام پیروی

 جواب ما:
دوم، تو ھر وقت با اھل  .پیرو چھار مذھب نیستیم .ما اھل حدیث ھستیماینکه  اول

دھی و اھل حدیث را به کنی چھار مذھب را حق جلوه  می شوی؛ سعی می سنت طرف
 ند. دا نمی عنوان وھابی بکوبی. در حالی که اھل حدیث باب اجتھاد را بسته

، اھل چھار مذھب نیز، مفتیانی دارند که برای مسائل دانیم می سوم، تا آن جا که ما
 . دھند می جدید فتوا

 :گوید می
 نیم.دا نمی ما مجتھدان خود را امام 
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خمینی دارید. امام موسی صدر ھم دارید. اما آن مقامی این دروغ است. شما امام 
 .ھای چھارگانه در نزد اھل سنت ندارند که امامانتان در نزد شما دارند، امام

م! فرق بین ما و شما کنی نمی تواند باشد، ما پیروی می غلط باشد کهھا  آن اگر فتوای
 را به دقت ببین.

 یستدلیلی بر تبعیت مذاهب اربعه ن -۱۰۰ادعای 
 .)١(...و نباید از چھار امام پیروی کنیم

  جواب ما:
ما که سلفی باشیم، این حرف شما را قبول داریم که نباید از ائمۀ چھارگانه و غیر 

کورکورانه پیروی کنیم. ما ندیدیم شما یک دفعه از روش ما تعریف کنید؛ بلکه در  ،ھا آن
به (سعی کردید سنی را از وھابیکنفرانس دوستی که بین شیعه و سنی گذاشتید،  ھر

 شما) جدا کنید. مقلد را بستایید و سلفی را دشمن بدانید. قول
 کنیم می ھا فقط و فقط از قرآن و حدیث پیامبر پیروی که ما سلفی گویم می من ھم

پذیریم؛ اما مقلد کور نیستیم. از نظر ما  می حرف حقی بگوید،ھا  آن و ھر امامی که از
 ید را بر حدیث مقدم بدارد، گمراه است. پس با ھم موافقیم.ھر مذھبی که تقل

 )٢(...تسّنن رد نمودن ابو حنیفه توسط امامان و علمای اهل -۱۰۱ادعای 
 جواب ما:

نسبت داده / ھایی را دروغ و راست به ابو حنیفه طعن ،ھا اززبان سنیدر این جا،
  :دھیم می بریم و جوابش را می م از حرفش بھرهکنی نمی است. که ما بحث را طوالنی

ند، کرد نمی که اسالف ما کورکورانه از چھار امام پیروی شود می از ھمین معلوم
گرفتند. پس تقلید نزد بزرگان ما مردود  می وگرنه، نباید به امامی چون ابو حنیفه خرده

 است و ھمگی سلفی بودند.
صد قبول نکردند. را صد در  حتی شاگردان ابی حنیفه حرف استاد بزرگوار خود

و در این جا  کنند می ھا از مرده تقلید پس خودت حرف سابقت را نقض کردی که سنی
 زنی.  می حرف دیگری

                                                 
 در حدیث. -١
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و بدان که غزالی در پیش ما نصف مقام ابی حنیفه را ندارد و جار الله زمخشری 
نیز، به ابی حنیفه طعن زده است که سنی نیست بلکه معتزلی شیعه مشرب بود. ما او 

 را به نوکری ابی حنیفه نیز، قبول نداریم. 

 زنند. برخالف امامان  می امامان شیعه یک دست هستند و یک حرف -۱۰۲ادعای 
 )١(...سنی

  جواب ما:
دروغ است. اگر یک دست ھستند، چرا مجتھدان شما توضیح  :یمگو می

کنند؟ عاقبت  نمی نویسند و از امامان یک گونه نقل می ھای رنگارنگ و ضد ھم المسائل
 ھمان عیبی در شما پیدا شد که در مجتھدان ما دیدید. 
 این غیرممکن است که ھمه یک گونه سخن بگویند

 چرا علی با بنی امیه جنگ کرد؟
 و چرا حسن صلح؟ 
 و چرا حسین باز جنگ؟ 

 عابدین باز صلح؟الو چرا زین 
 چرا پسرش زید باز جنگ؟ 

 و چرا برادرش باقر باز صلح؟
 یحیی باز جنگ؟و چرا 

 و چرا برادرش امام صادق باز صلح؟
 چرا امام موسی باز جنگ کرد که به زندان برود؟

 و چرا پسرش رضا باز صلح کرد و تا ولیعھدی پیش رفت؟
 چرا امام نھم داماد خلیفه شد؟ 

 و چرا امام مھدی فراری یا غیب شد؟! 
 معنی یکدست و ھماھنگ را نفھمیدیم!  

 امامت از اصول دین است -۱۰۳ادعای 
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در این جا دلیل آورده است که امامت جزو اصول دین است و مدعی شده است 
: ھر کس ُمرد و امام گویند می ھا : جزو اصول دین است. سنیگویند می ھا ھم سنی

 .)١(زمان خود را نشناخت بر جاھلیت مرده است...
  جواب ما:

 .شود؟! نمی ی خستهشیعه از دروغگویاین حدیث، دروغ است. آیا 
 روایت درست این است: 

من مات مفارقا للجماعه امه ويوم القيده عن اجلماعه فال حجه هل يمن نزع «
 » هيته جاهليمات م

جدا شد، در روز قیامت حجتی ندارد؛ و  ھا مسلمانھرکس از جماعت «یعنی: 

 ».ھرکس از جماعت جدا شد، بر جاھلیت مرده است
تا معنی فاسد خود را  دھند می احادیث را تغییر یانیھودشیعه مثل علمای  این

  د.ناستخراج کن
چطور از اصول دین است  !عجب حرفی زده است که امامت جزو اصول دین است

. در حالی که دربارۀ توحید و نبوت و )ای ندارد (حتی در یک آیه که قرآن به آن اشاره
 ھا آیه دارد.  معاد، صد

اھل اینکه  ممکن است؟! بله دروغ بزرگتر را داعی گفته وآن آیا دروغ از این بزرگتر
 .!دانند می سنت نیز، امامت را جزء اصول دین

 مقام امامت باالتر از نبوت عامه است -۱۰۴ادعای 
 : بر اساس این آیه:گوید می

ۖ قَاَل  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�َتَ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما ُهنَّ َ�مَّ
َ
بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ ٱَوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي   ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ

به یاد آر ھنگامی که الله ابراھیم را امتحان فرمود و او انجام داد. پس الله «یعنی: 
کنم برای  نمی گفت: و برای نسلم. فرمود: تضمین .دھم می امامترا بر مردم و فرمود: ت

 .»ظالمان

                                                 
 .٢٧٩ص  -١



 روزهای پیشاور    ١١٤

  .)١(...که مقام امامت از نبوت عامه باالتر است شود می ثابت پس
  جواب ما:

از قرآن دلیل بیاور نه از سبط ابن جوزی و نه  .شعار دادن آسان است. دلیل بیاور
 .از اون سلیمان بلخی

 ، پس چرا عباد الرحمنگویی می اگر منظور از امامت، ھمین باشد که تو -١
 :گوید می

 ]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناٱوَ ﴿

 »ای الله، ما را امام متقین قرار ده.«
 : مقام امام ازگویی می .مسلمًا نه آیا کسی حق دارد که بگوید: یا الله، مرا پیامبر کن.

 باالتر است؟ پس نباید کسی تمنای آن مقام را بکند. پیامبر 
د: این امامت، آن امامت گویی می دانم چیست؟ خیلی آسان می جواب شما را ھم

نبوت خاصه. عجب  ،دلیل گفتن که کاری ندارد، مثل نبوت عامه بی نیست. حرف
 .د!کنی نمی ھایی که تقسیم بندی

جان فرزند امتحان شد و سربلند بیرون آمد، بعد از آنکه ابراھیم در مال و  یید:گو می
 ...از مقام نبوت پرید به امامت

 جواب ما:
به فرض حرف شما درست باشد. حاال بگویید: چگونه امام دھم شما در ھشت  -٢

سالگی امام شد؟ ایشان در این سن چه امتحانی شدند که یک دفعه از مقام نبوت باالتر 
پنج سالگی بدون امتحان امام  د را به چه حقی دررفت؟ و ھمین طور امام دوازدھم خو

 کردید؟
ھای شما اول امام شدند، بعد امتحان دادند!! مثل امام حسین که  بعضی از امام -٣ 

 ھمخوانی ندارد.  ،این ھم با تفسیر شما از آیه
حجم بزرگی از قرآن اینکه  اگر امامت از پیامبری باالتر است، با توجه به -٤

 پیامبران است، باید حجم بزرگتری به بیان فضل ائمه شیعه اختصاص پیداھای  داستان
 کرد اما دریغ! از ذکر یک نام خشک وخالی در قرآن. می

 :این آیه را در قرآن ببینید -٥
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َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا ل�َّ
ُ
 ]٦٩[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

با کسانی خواھند بود که الله ھا  آن و ھر کس اطاعت الله و رسولش را بنماید پس«
چه خوب ھا  آن نعمت داده است؛ یعنی، انبیاء و صدقین و شھیدان وصالحین وھا  آن به

 »دوستانی ھستند.
ھای مھمی از میان آدمیان ذکر شده است و امامان نه در اول آیه  گروه ،در این آیه

 .ھستند و نه در آخر آیه
 از انبیاء برترند! ھا از د که امامگویی می پس به کدامین دلیل

 .شما در ھر جایی نیاز به تاویل دارید و این است دلیل اول ما بر باطل بودن شما

 خاصه و عامه :دو نوع نبوت داریم -۱۰۵ادعای 
در این جا، قرار شد که فرق بین نبوت خاصه و عامه را که خود مبتکر این تقسیم 

معلوم است این تقسیم بندی را کرده است تا بگوید: مقام علی  .بندی است، بیان کند
 .)١(...تر و از حضرت ابراھیم باالتر است از حضرت محمد پایین

 جواب ما:
اگر منظورت این است که پیامبری برای قومی فرستاده شد و پیامبری برای تمام 
 ابناء بشر. باز علی از ھیچ پیامبری باالتر نیست؛ زیرا علی به سوی قومی فرستاده نشد. 

 برای علی بر اثبات مقام نبوت دلیل است ،حدیث منزلة -۱۰۶ادعای 
 پیامبر فرمود:را از کتب اھل سنت ذکر کرده است که  این حدیث

 .»يبعد يون من موسی اال انه ال نببمنزله هر ياما ان تكون من ا عيلي«

اینکه  ھارون باشی برای موسی؟ جز یا راضی نیستی که تو برای من مثلای علی، آ«

 .»)٢(آید... نمی بعد از من پیامبری
  جواب ما:
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: مقام گویند می آید که مردم می ند روزی ھمکرد نمی پیامبر شاید ھرگز فکر -١
ھارون ھستی  ین به علی گفت که ای علی، تو مثلامامت از نبوت باالتر است! برای ھم

 اما بعد از من پیغمبری نیست.
منظور رسول این است که ای علی، حد خود را بشناس؛ زیرا بعد از من  ،در ظاھر

 پیامبری نیست. 
ث را نباید قبول کرد؛ زیرا با دیح: امام بھتر از پیغمبر است. این گوید می اما شیعه

ھارون  ھارون ھستی اما از فرمود: ای علی تو برای من مثل می این تفصیل باید پیامبر
 .ھارون پیامبر بود و تو امامی! ھم بھتری زیرا

 از من ارثاینکه  من به پسر دوستم بگویم که تو مثل پسر منی جزاینکه  مثل -٢
خوانده ادعا کند که من از پسر تو ھم بھترم و چون  این پسر بری. حاال بعد از مرگم نمی

بھترم پس وارثم. ھرچند که اسمًا نامم وارث (پیامبر) نیست، اما رسمًا و عمًال این قدر 
. به نظر شما این حرف معقول شود می اختیارات دارم که صد تا وارث در جیبم جا

 .است؟!
و گفتیم که با این روش حتی شیطان  گوید می شیعه حرف حق را نصفه -٣

ارزش و  بی ادعا کنند که شیطان موجود خوبی بود. این روش،توانند  می پرستان ھم
 بچه گول زن است. 

باید دید که پیامبر این حرف را به چه مناسبتی گفت؟ سر و ته حدیث را قطع 
 .نھا، منظور خود را استنباط کردنداند و ت کرده
جنگ تبوک رفتند و علی را فرماندار مدینه کردند. این شغل  رسول الله به -٤

چندان مھمی نبود؛ زیرا شھر از مردان خالی بود و با روحیه سلحشوری علی 
علی را امیر زنان و  رسول الله ببینید«رف مردم ھم به آن اضا فه شد که .. ح.ناسازگار

 ».کودکان کرده است
و پیامبر این حدیث عظیم را در مدح  دگوین می علی آمد پیش رسول که مردم چنین

 علی گفت.
طعنه زنان  پیامبر،دانست که شغل مھمی نیست، اما با این حرف می پس علی ھم

ساکت شدند. حاال تو به این متوسل شدی که علی با پیامبر در نبوت شریک است! پس 
 .دم و ناراحتی علی چه دلیلی داشت؟طعنۀ مر
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بیشتر و بھترش را رسول الله در حق اصحاب دیگرش گفته است  ھا حرف از این -٥
که در کتب ما ذکر شده است. اگر ما ھم مانند شما استنباط کنیم، پس جانشینان 

 شوند. می پیامبر زیاد
 دلیلاینکه  حضرت محمد، ابوبکر را به ابراھیم و عیسی تشبیه کرده است.

بھتر باشد یا عمر را به موسی و نوح تشبیه ھا  آن یا ازھا  آن شود حاال ابوبکر مثل نمی
آورید زمین تا  می آسمان را ،برید آسمان می شما زمین را .ھارون کرده است و علی را به

مربوط به ھای  حدیث :گویی می دانم که حاال می ھای فاسد خود را تاویل کنید. باور
 ابوبکر و عمر را از کتاب شما قبول نداریم.

مربوط به علی را ھم قبول نداشته باش و ھای  حدیث نداری، قبول کتاب ما را که
 .ما بحث کن! با فقط با قرآن و حدیث

 :گوید می
 .: اسناد حدیث منزلة، صحیح استگویند می ھا سنی

 .)١(...اند ھا روایت کرده دو صفحه را از سند پر کرده است که این حدیث را سنی
  جواب ما:

ھا  که این ھمه سند از سنی .. تو.ھا صداقت سنیـ این دلیل دیگری است بر  ١
 .. .گویی می داری، چرا فقط دربارۀ یک حدیث در مدح علی سخن
اند، بیاوریم؛ مثنوی  ھا جمع کرده اگر ھمۀ احادیثی را که در مدح علی است و سنی

؟ و چرا روایات دانید می ! پس چرا علمای سنی را دشمن علیشود می ھفتاد من کاغذ
 .پذیرید؟ نمی یان صادق را دربارۀ ابوبکراین راو

از ابن مغازلی و خوارزمی  ـ سند بازی تو خالی از حقه بازی نیست. مثل ھمیشه ٢
 .ام ردهرا معرفی کھا  آن ای که قبالً  نقل قول کرده ...و سلیمان بلخی و و ابن صباغ

 گ تبوکدوباره بگویم که ما این حدیث را قبول داریم که رسول الله وقتی به جن
رفت علی را در مدینه باقی گذاشت و چون در این جنگ اجازه نداد احدی از  می

به مرخصی بروند، این بر علی گران آمد. به خصوص که منافقان شایعه  ھا مسلمان
کردند که حضرت محمد از علی خسته شده بود و او را پادشاه کودکان و زنان کرد. 

 .»گذاری با زنان کودکان؟ می یا رسول الله مرا«علی آمد و گفت: 
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 رسول دلجویی کرد و حرف عظیمی زد که منافقان ساکت شدند؛ گفت:
 بعد از من پیامبریاینکه  ھارون ھستی برای موسی. جز تو برای من مثل«
 »آید. نمی

پس ما قبول داریم که این حدیث با این سند درست است. البته به طرق دیگر ھم 
 ف یا ساختگی است. روایت شده است که ھمه ضعی

ھارون  آن دو به من مثل«در حق ابوبکر و عمر ھم عین ھمین حدیث ھست که 

اما در مجموع،  م.کنی نمی که آن ھم ضعیف است و ما به آن استناد »ھستند به موسی
 خورد می قبول داریم که این حدیث دربارۀ علی صحیح است. حاال این داعی چرا حرص

در حالی که ما درستی آن را قبول داریم. پشت این اصرارش  تا آن را صحیح ثابت کند.
 .چه حقه بازی نھفته است؟

 راوی حدیث منزلة، عمر بن الخطاب است -۱۰۷ادعای 
در این جا، از عالمه دھر و مشھور در شرق و غرب عالم اسالمی؛ یعنی، آن کسی که 

؛ یعنی، حضرت !!!!کند می شناسد و کتابش را روزانه مطالعه می ھر اھل سنتی او را
روایتی  ،سال پیش مرد ١٥٠خواجه کالن و حافظ قندوزی، که ،سلیمان بلخی حنفی

ھر (.. ـ.اند که از حضرت عمر نقل کرده» ینابیع الموده«آورده است که ایشان در کتاب 
بخاری و مسلم است، حاال  نست که ینابیع الموده مھمتر ازدا نمی کس تا به حال

 .-)!بداند
، گفت: از رسول کنند می ده است که وقتی عمر دید، مردم بدگوییحدیث آور

 شنیدم که فرمود:
 ھارون ھستی به موسی. اولین مومن ومسلمانی و به من مثلای علی، تو «

 .)١(...دشمن تو که من رسول را دوست دارم گوید می و دروغ
  جواب ما:
م: ای کذاب، گویی می تکرار کنم که این حدیث دروغ است،اینکه  ، قبل ازای داعی

چگونه  ؛ پسگوید می و این حدیث عظیم را کند می به اعتراف تو عمر از علی دفاع
 .ممکن است، دشمن او باشد؟!
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عمر، علی را آن قدر دوست  دانیم می م: این حدیث دروغ است. اماگویی می ما
 داشت که کسی جرأت نداشت، جلویش از علی بدگویی کند. آن قدر دوست داشت که
وقتی مرگ خود را نزدیک دید، علی را از جمله کسانی نام برد که برای رھبری امت 

 بھترین ھستند.
 .یث صحیح است. حاال منظورت را بگوگفتیم که قبول داریم این حد

 )١(...همه افضل بود که ایشان از شود می ثابت ةاز حدیث منزل -۱۰۸ادعای 
نبوت (در معنی و حقیقت)  قامکه حضرت علی م شود می این حدیث ثابت از

 .که ایشان خلیفه رسول است!!! شود می ثابت از حدیث منزله . وداشت
  جواب ما:

 :ھر سه دروغ است. به این دالیل :مگویی می ما
بری. بعد از  نمی از من ارثاینکه  ـ من به زید بگویم تو مثل پسرم ھستی جز ١

مرگم مردم به این جمله استناد کنند که تمام ارث مال زید است. آیا نباید به او 
 خندید؟! 

 بعد از من پیامبری نیست. اینکه  ھارونی؛ جز رسول به علی گفت: تو به من مثل
رسی غیر از پیامبری. حاال شیعه نام علی را  می منظور این است که به ھر مقامی

تر  ھارون را از علی پایین مقام امام را از پیامبر باالتر دانسته است؛ یعنی، امام نھاده ؛بعد
 ھارون باالتر برده است. پس با این حساب حرف رسول معنی ندارد.  و علی را از

آید اسم  می بری. شیعه نمی : تو مثل پسرم ھستی اما از من ارثگویم می من به زید
کند.  می تعریف ساختگی از زید به پدر نزدیکتر گذارد بعد امام را با می زید را امام

گیرد: چون زید از پسر به پدر نزدیکتر است، پس وارث اول و آخر  می سپس نتیجه
  اوست.

مثل من پیغمبر نیستی. اینکه  ھارونی جز ل به علی گفته است: تو به من مثلرسو
 را از پیغمبر باالتر گذاریم. بعد امام می : کاری ندارد؛ نام علی را امامگوید می شیعه

 ھارون در جیب علی جا شود. دانم تا می
ھارون باالتر  دانست که علی امام و از می پس حرف پیامبر چه شد؟ پیغمبر اگر

 :فرمود می است، باید
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ھارون چند درجه باالتری. او نبی بود و تو از  ازاینکه  ھارونی جز تو به من مثل«

 .»نبی باالتری؟!
ھارون را دارد جز نبوت و در  فھمد که علی ھمه مقام می رسول اما ھرکس از جمله

 رسد. نمی ھارون به حضرت این مقام ھرگز
اما شیعه با تفسیر خود مقامی باالتر از نبوت را به علی داده است؛ چون در مذھب 
شیعه امام باالتر از نبی است و وقتی علی امام است خود به خود نبی ھم ھست. به 

 ه راجعون.يلإنا إنا هللا وإ ھم پیش ماست. ٩٠آمد  ١٠٠که  قول معروف چون
 برای درک مسأله به این مثال توجه کنید:

 : ایشان مثل من است جزگوید می مدیری که لیسانس دارد، در معرفی استادش
 دوازده کالس درس خوانده است و دیپلمه ھستند. اینکه 

قیقت، حرف مدیر را دروغ حال اگر شیعه ادعا کند که ایشان دکترا دارد. در ح
دانسته است؛ زیرا رسیدن به دکترا ممکن نیست مگر با عبور از مرز لیسانس. پس 

  رسیدن به مقام امامت ممکن نیست مگر با عبور از مرز نبوت.
 :گوید می

 که علی از ھمۀ اصحاب افضل و جانشین رسول است.  شود می از این حدیث ثابت
 جواب ما:

توان ثابت کرد که حضرت ایوب از  می نیست؛ زیرا با این استداللاین، دروغی بیش 
حضرت محمد بھتر است؛ به شرطی که آیاتی را که در مدح ایوب آمده است، با آب و 

 قبول نکنیم یا ذکر نکنیم. ،تاب بنویسیم وآیاتی را که در مدح محمد آمده
 روایت داریم که پیامبر فرمود:

زن اعمال نیک ابوبکر در طرف دیگر چون به وزن اعمال امت من یک طرف و و
 تنھایی از ھمۀ امت(در ترازوی قیامت) بیشتر است.

 عمر بود.  ھمانا اوآمد، می و دربارۀ عمر فرموده است: اگر بعد از من پیامبری
 م.کنی نمی با وجود این احادیث واضح، باز ما مثل شما غلو

و این، اولین بار  اید هنھان کردشما خود را و نیت فاسد خود را پشت فضایل علی پ
است و  )ابوبکر و عمر(م، یک نبی به فرمان چند نفر از افراد امت خود بینی می است که
 خواند. می نمازھا  آن پشت سر



 ١٢١  ادعاهای شیعه

 مقام الھی را ببین و عملکرد علی را ببین! 

 در خانۀ علی ها را به مسجد بست مگر پیغمبر دِر ِتمام خانه -۱۰۹ادعای 
 خود نوشته است که رسول الله فرمود: » مسند«احمد حنبل در 

 .»)١(...طالب بن ايب اال باب يلع االبواب لكها سدوا«
 .»که از خانه علی استای  هھمه دروازھای مسجد را ببندید غیر از درواز«

 جواب ما:
 احمد حنبل این حدیث را به این صورت ھم نوشته است که اسنادش درست است؟!

  .»ب�ر خوخة يف هذا املسجد غ� خوخة أيب لك ع�سدوا «
 .»را ھا را به مسجد ببندید غیر از روزنۀ خانۀ ابوبکر ھمۀ شکاف«

حدیث قبلی صحیح نیست و اکثر آنان آن  ،تا آن جا که به خاطر دارم در بین علماء
 .دانند می را موضوع

را و شما دروغ  حدیث درست این است که درب خانۀ ابوبکر را باز گذاشت نه علی
 گویانید.

 .»سدوا األبواب إال باب أيب ب�ر«
 .»:ھمۀ درھا را به مسجد ببندید؛ غیر از در خانه ابوبکر را«

لی شود که ع ، درست باشد؛ باز ھم ثابت نمیگویی می حتی اگر حدیثی که تو
 .؟ابوبکر جانشین پیامبر است یا

ھای پیامبر. پیامبری  یل از گفتهبرای این امر عظیم، کلمات صریح نیاز است نه تاو 
.. پس از کسی واھمه نداشت.آیا بھتر نبود .که به قول شما درھا را بست جز درب علی

کرد و دو  می کرد و از ازدواج با دختران دشمن علی خود داری می علی را رسمًا ولیعھد
 .د؟دا نمی دخترش را به دشمن دیگر علی؛ یعنی، عثمان

در  .ھا خواھید جانشینی علی را ثابت کنید حتی از کتب سنی می شما از ھر چیزی
 ،گوید می حالی که براحتی چشم خود را بر ھمۀ احادیث سنی که فضایل صحابه را

 بندید! باید به این روش شما و به این وقاحت شما خندید. می
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علمای ما معتقدند: حدیثی که دربارۀ باب علی است، ضعیف است و حدیثی که 
حدیث را آورده است و ھردو  و احمد حنبل ھم که !بوبکر است، درست استدربارۀ ا

 درست باشد. چه کسی باید تکلیف نادرست بودن یکی ازھردو  این محال است که
متفقند که حدیث ابوبکر درست  خب علمای ما !را معلوم کند؟ تو یا علمای ماھا  آن

 . است
. اگر را ذکر کنھردو  ست کمبیاور یا دآوری درست  می اگر از کتاب ما سند

 .بپرسد: چرا خود احمد حنبل متوجۀ دو حدیث متضاد نشده است؟ هخوانند
یم: متوجه شده بود اما ھیچ کدام از علمای ما غیر از بخاری و مسلم خود گو می

نکردند که فقط احادیث صحیح را بنویسند. تحقیق دربارۀ خیلی چیزھا برای  محدودرا
 .محققان باید راست را از دروغ تشخیص دھند آیندگان مانده است و

 مسجد شود بخاری گفته است: علی حق دارد ُجُنب وارد -۱۱۰ادعای 
 نب يفجيالحد ان  ينبغيال « باز حدیث آورده است که در بخاری و مسلم آمده است:

  .»عيلاملسجد اال انا و

 .»)١(...جایز نیست برای ھیچ کس که در مسجد جنب شود، اال من و علی«
  جواب ما:

به نظرم برای این دروغش باید کلمۀ جدیدی اختراع کنیم. این جا دروغ 
در حیرتم از  .نگفته؛چیزی بدتر گفته است. نه در بخاری این حدیث ھست نه در مسلم

 .جرأت این مرد!!!
ه روزی خواھد آمد که کامپیوتر صد ھزار کرد نمی من یقین دارم که این شیاد گمان

او را  و یک دقیقه پون برق ورق خواھد زد و به دنبال حدیث خواھد گشتدر  کتاب را
 .رسوا خواھد کرد

 .کیست که بگردد!!! دھم می نت حوالهاو با خود گفته به کتب اھل س
 والی دارید بپرسید جواب پیشم است.مثل اون آدم که سر منبر گفت ھر س

 .؟یر چند مو در یال خود داردش پرسیدند:
 .!! باور ندارید بروید بشمارید!!تا ١٥٤٤٤٢٦٥٤٣ :گفت
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 را وزیرش کند علیاینکه  تقاضا نمودن پیغمبر از الله برای -۱۱۱ادعای 
محمد بن طلحه  ،سبط ابن جوزی،ثعلبی ،سیوطی ،: از ابن مغازلی شافعیگوید می

اکابر امام احمد حنبل و از  ،)این دیگه کیه؟!(علی جعفری  شافعی ابو نعیم اصفھانی و
  .دیگر شما که منظورش حتمًا سلیمان

 .)١(...بلخی است، نقل قول کرده است
وقتی علی در حالت رکوع به گدا اشاره کرد که بیایید و انگشتر را از دستش بیرون 

 بکشد پیامبر دعا کرد که یا علی علی را وزیر من کن و آیه:

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
 ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ 

ھا  اند؛ ھمان مان آوردهیکه اھا  آن امبر او ویسرپرست و ولّی شما، تنھا خداست و پ«

 .»دھند دارند، و در حال رکوع، زکات می که نماز را برپا می
 نازل شد

 واب ما:ج
بود  نمی بین قیام و سجده یا رکوع فرقیاگر دادن زکات در حال نماز درست بود،

  .دھند می در حالت نماز زکات گفت می باید آیه .چرا رکوع را ذکر کرده
 !بدھد و در زمان پیامبر فقیر بود علی اصًال صاحب نصاب نبود تا زکاتاینکه  دوم

و علی خاتم نداشت! مھر زدن با خاتم بین عرب رسم نبود تا وقتی که رسول الله  
 نامۀ بدون خاتم را قبولھا  آن خواست برای پادشاه ساسانی نامه بنویسد. گفتند:

 .کنند نمی
 !.گیرد نمی ن که جای زکات دادن راو اصًال خاتم داد

 .رض است!فبعد دادن زکات باید قبل از سوال باشد؛ چون مثل نماز 
 .سند این حدیث ھم دروغ است!

 سنی حدیث دروغ دربارۀ ابوبکر و عمر دارد -۱۱۲ادعای 
 .ھارون ھستند به موسی ابوبکر و عمر به من مثل

                                                 
 .٣٠٧ص  -١
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م: ضعیف گویی می بعد از قول ذھبی گفته است که این حدیث ضعیف است و ما ھم
 .)١(...است

 جواب ما:
 صحیحفھمد در احادیث ما ھم ضعیف و  می اما حیرت ما در این است که این مرد

آورد؟ بدون آنکه به خود زحمت  می ھست. پس چرا ھر حدیث ضعیفی را دربارۀ علی
اند؟ به حدیث  دھد تا ببیند عسقالنی و ذھبی و آلبانی دربارۀ آن حدیث چه گفته

 و احادیث بسیار کند می را نقلھا  آن ، نظررسد می ضعیفی دربارۀ عمر و ابوبکر که
 بیند. نمی رامھمی را که در مدح صحابه ھست حتی اگر صحیح باشد،

 .اگر این حقه بازی نیست، پس چیست؟

 تابند می پیامبر پیشگویی کرده بود که مردم از فرمان علی سر -۱۱۳ادعای 
ای است  اشاره ،ھارونی به موسی : اشارۀ پیامبر به علی که تو به من چونگوید می

ھارون  لطیف به سرپیچی قوم محمد از فرمان علی. ھمانطور که قوم موسی از فرمان
 .)٢(...سرپیچی کردند

 جواب ما:
این استدالل و دلیل درستی نیست که وقتی یکی را به دیگری تشبیه  :گوییم می

وجه است؛ بلکه باید کردیم پس این را شاھد بگیریم که قصۀ زندگی آن دو یکسان 
 .تشبیه را دید!

 حضرت محمد در تبوک علی را جانشین خود کرد و موسی در رفتن به میقات،
 ھارون را جانشین خود نمود.

ھارون دچار مشکل بود تا موسی بر گشت. در قوم  در قوم موسی سامری پیدا شد و
شرم آور  !محمد که برگشت، ھمه چیز عادی بود محمد سامری پیدا نشد و حضرت

 .ھا گونه حرف زدن است این
 :ھا را ببینیم بیایید فرق

 .از پیامبر زنده بود ھارون قبل از موسی ُمرد و علی بعد  -١

                                                 
 .٣٠٩ص  -١
 .٣١٠ص  -٢
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 ھارون در دنیا قبل از آخرت گرفتار قوم موسی به خاطر نافرمانی از دستور -٢
 .عذاب شدند اما قوم محمد در دنیا عزیز شدند

 نصف دنیا حکومت کردند و تاداعی کذاب بر  ھای ساخته و پرداختۀ این سامری
 .کنند می ھا حکومت امروز ھم دارند بر دل

 :واقعًا آبرو ریزی است که آدم چنین سخنانی بگوید
 :گوید می قرآن

ِ ٱإِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ﴿ َّ�  ۖ  ]٥٩[آل عمران:  ﴾َكَمَثِل َءاَدَم

 ».بدرستی که مثل عیسی چون مثل آدم است«
حاال تو بیا نتیجه بگیر که شیطان عیسی را فریب داد؟ ھمانطور که شیطان آدم را  

 فریب داد؟ 
 .!حیا کن! حیا کن

گردی، بگو ببینم: چرا در قرآن به صراحت آمده  می بعد ای آدمی که دنبال شباھت
 ھارون را بر قوم خود خلیفه نمود.  است: موسی،
ت که حضرت محمد، علی را بر قوم خود در قرآن به صراحت نیامده اس ؟چرا؟ چرا

خلیفه کرد؟ به صراحت که نیامده با اشاره ھم نیامده است! یکبار ھم اسم علی نیست 
 کنی. می ھارون و تو علی را تشبیه به

ھارون مھمتر از داستان علی نیست. آن مربوط به گذشته  در حالی که ذکر داستان
این مربوط به این دین رسمی در حال و و مربوط به دینی است که ملغی شده است و 

 آینده است.
توانستی آیات  می ای کاش، کنی می دانم که آرزو می .دانم با قرآن دشمنی می

موضوع و ساختگی را در قرآن وارد کنی؛ ھمانطور که در احادیث داخل کردی، اما 
 !کندتر و رسوا !ھای تاریخ را رسوا کند قرآن، حریم ممنوع باقی ماند تا سامری

 جالب این است که از او پرسیده شد: چرا به صراحت دربارۀ خالفت علی نیست؟
یک جواب دادن  گویند می این را !لطافت کنایه از صراحت بیشتر است جواب داد:

 .: جواب کافی و شافی!گویند می این را !شکن

ل منزلة منظور اصلی رسو توانید از حدیث می اگر خوب عربی بدانید، -۱۱۴ادعای 
 الله را دریابید
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استثناء و مستثنی منه در کلمات اھل لسان در ھر مورد داللت بر عموم دارد و در 
این حدیث شریف به خصوص کلمۀ منزله مضاف به سوی علم بالقطع و الیقین افاده 

ی بعدی باشد که استثناء به دلیل صحت استثناء و از آنکه اال انه ال نب کند می عموم
 .متصل است

 اسم جنس مضاف افاده عموماینکه  اند بر بر این، اصولیین تصریح کرده عالوه
 .زمانی که محلی به الف و الم باشدبه خصوص  کند می

 پس لفظ منزله که در کالم آن حضرت مضاف به سوی علم است، مقید عموم
 .)١(...باشد می

 جواب ما:
لب دلخواه خود را تا از حرف رسول، مط کند می کشد و زنده می ببین چطور خود را

تو مأمور فھماندن سخنانشان کرد که  می بگیرد. آیا رسول به زبان چینی صحبت
 .ھستی؟

 آقای داعی نیازی به این ھمه صغرا و کبرا نیست. شما را به الله قسم، آیا پیامبر
ھارون و موسی و  ست آشکارا بگوید: علی ولیعھد من است تا این طور پایتوان نمی

  .را به جان ھم نیندازی لیه را پیش نکشی و اصولیونمضاف و مضاف ع
باز از سلیمان بلخی و مسلم نیشابوری نقل قول کرده است و حدیث را به الفاظ 
دیگری آورده تا معنی فاسد خود را استخراج کند. آخر سلیمان بلخی کیست که او را 

طال و خرمھره از کنی؟  می در نقل روایات و احادیث پیغمبر بر مسلم نیشابوری مقدم
 کنی.  می ذکر از طال تر و بیشتر ک جنس نیستند و تو خرمھره را پیشی

 )٢(...شده  حدیث منزلة در دفعات متعدد غیر از تبوک وارد -۱۱۵ادعای 
  جواب ما:

ساختگی است  ھا یا باقی حدیث .دروغ است. فقط در جنگ تبوک آمده است و بس
  یا ضعیف.

خوارزمی و ،سبط ابن جوزی،مسعودی،سلیمان بلخی و باز شاھد آورده است از
دروغ نقل قول کرده است. گاھی تا آن ھا  آن ھستند اما از ھا سنیبعضی ھم از علمای 

                                                 
 .٣١٠ص:  -١
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: در فالن کتاب است در حالی که اصال نیست.می توانید گوید می که شود می حیا بی جا
 .ھایش رجوع کنید به ادعا

 است پیامبر گفت: علی برادر من -۱۱۶ادعای 
: وقتی حضرت محمد در واقعۀ برادری بین مھاجرین وانصار، علی را برادر گوید می

 ن جمله را فرمود که علی به من بهخویش اعالم فرمودند، در ھمان وقت ای
 .)١(...ھارون است به موسی  منزله

 جواب ما:
علی را برادر خود نکرد تا آن جمله را بگوید؛ اصل  صیم: اصًال محمدگو می

 .شود می اش ھم دروغ داستان که دروغ باشد، دنباله
 .تو اول برادریت را ثابت کن بعد تقاضای ارث و میراث کن

 بر حقانیت شیعه هست هایی درس هارون علی با های در شباهت -۱۱۷ادعای 
جانشین پیامبر در میان قوم ھردو  ھارون و علی شباھت ھست. : بینگوید می
ضعیف بودند و قدرت مبارزه ھردو  قوم روبرو شدند.با نافرمانی ھردو  شدند.

 .)٢(...نداشتند
 جواب ما:

این درست نیست. شباھتی ھست اما نه در ھمه چیز. حضرت موسی که برگشت 
پرستیدند. حضرت محمد که برگشت ھمه گوش به فرمان علی بودند  می مردم گوساله

 و علی شکایتی از زیر دستان خود نداشت. 
ظور ما بعد از وفات حضرت محمد است؛ باید بگویم که در این جا اگر بگویی، من

شباھتی نیست. موسی به قوم برگشت و فساد سامری را اصالح کرد. محمد باز نگشت. 
در دنیا نه  )به ادعای شما(ھای قوم محمد  سامری الله سامری را در دنیا عذاب کرد.

و  کنند می ھا حکومت روز بر دلفقط عذاب نشدند بلکه با عزت پادشاھی کردند و تا ام
مخالفند. تازه ھر جایی ھم جرأت ندارند دشمنی خود ھا  آن با )ھا اقلیت کوچکی (شیعه

 .را علنی کنند. پس شباھت کجاست؟

                                                 
 ھمان. -١
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ھارون قبل از موسی ُمرد و علی بعد از پیامبر. یوشع بن نون جانشین موسی شد 
 .ھارون. پس کجاست شباھت بعد از مرگ؟! نه

امر جانشینی) به کنایه گفته شد. جواب (از او پرسیده شد:چرا امر به این مھمی 
 محمد رسول الله. :گفت نمی داد که کنایه کاملتر از صراحت است!! خوب بود الله ھم

 فرمود: محمد ھم پیش من به منزلۀ موسی است منتھی بعد از موسی پیامبری می
  !آید نمی

 این است که حضرت محمد ھر وقت که به سفرحرف آخر ما دربارۀ این حدیث، 
اما  !ھای سست کنید کرد. از این نباید شما تاویل می رفت، یکی را جانشین خود می

 .شناسد، منطق است! نمی شیعه چیزی که

 برگزید خالفت پیغمبر، علی را به »وم االنذاريالدار «در حدیث  -۱۱۸ادعای 

کشیده و گفته است: احمد بن حنبل و باز به روش گذشته احادیث را کیلویی 
و ثعلبی و  سلیمان بلخی! و صد البته ابن ابی الحدید و استادش حضرت اسکافی

 نه این دفعه غایب است ؛ بله خوارزمی و گنجی و البته سبط ابن جوزی ھم ھست؛
اند که رسول الله روزی در آغاز  نقل کرده )یعنی کیلویی(با الفاظ کم و زیاد ھا  این
 :خود را دعوت کرد و فرمودت، خویشان نزدیک دعو

. کسی شود می اش این است که وارث من ھرکدام از شما به من ایمان بیاورد، جایزه
 :و رسول گفت .مان نیاورد اال علیای

تو جانشین منی  »إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا«
 .)١(بعد از من...

  جواب ما:
احمد حتبل ذکر کرده است اما حدیث ضعیفی است و این شیاد این حدیث را 

مذھبش استناد به ھر چیزی است که در مدح علی باشد. در حالی که متن حدیث 
  :دلیلی است بر دروغ بودن این حرف

جانشین ھا  آن آوردند، آیا ھمۀ می فرض کنید اگر ھمۀ فامیل رسول ایمان -١
 .؟شدند می ایشان
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به پیامبر ایمان آورده بود. ابوبکر ھم که ایمان داشت. آیا ھا  آن علی که قبل از -٢
خواست مثل پادشاھان ساسانی سلسلۀ پادشاھی درست کند.  می حضرت محمد ھم

سلسلۀ پادشاھی را به ھا  آن الله به ایشان پسر نداد تا کار بر شاه پرستان آسان نباشد اما
 اش بردند.  خاندان پسر عمویش و نوۀ دختری

در خانۀ پیامبر بزرگ شد. ایمان آوردن ایشان عادی است و اگر حضرت علی  -٣
 آورد، تعجب آور بود.  نمی ایمان

 برحقانیت شیعه شهادت کافران بر جانشینی علی دلیلی است -۱۱۹ادعای 
ھا را ھم شاھد آورده  حیرت آور است که این دفعه عالوه بر سلیمان بلخی، فرنگی

 :گوید می است و
و آقای جرجیس سال  انگلیسی و مسیو پول لھوژور فرانسویتوماس کارالیل 

خود ی ھا کتاب ھاشم نصرانی شامی و مستر جان دیون پورت، ھمگی در انگلیسی و
 .)١(...نوشتند که محمد علی را جانشین خود نمود

  جواب ما:
 تند: دیگر دینش را نپرسید! فگ .به یک نفر گفتند: اسمت چیه؟ گفت: مسیو قاراپیط

اگر حیا نداری، پس «شناختیم. رسول الله راست فرمود:  راو ز شاِھدانت تحال ا

  »خواھی بگو. می ھرچه

 : علی خلیفۀ پیامبر استگویند می ها سنی -۱۲۰ادعای 
به اسناد خودش از رسول الله  »فضایل امیر المومنین«موفق خوارزمی در کتاب 

ندا آمد: ای محمد، خلق  رسول الله فرمود: در معراج که رسیدم«... که  کند می روایت
 .؟ی. کدام کس را فرمانبردارتر دیدیرا آزمود

عرض کرد: پروردگارا، تو  ؟ای آیا انتخاب خلیفه برای خود نموده .عرض کرد: علی را
 برایم انتخاب کن که انتخاب تو بھتر است. گفت: من علی را انتخاب کردم که ھیچ

  .»رسد نمی کس در قبل یا بعد به این مقام
 :نویسد می و این داعی حقه باز در ادامۀ این حدیث

                                                 
 .٣١٩ص  -١
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و از این قبیل اخبار در کتب معتبر شما بسیار است. اما آنچه در حافظه داشتم به 
 .)١(عرض رساندم...

  جواب ما:
سنت شاھد سوالم این است که تو در این کتاب ھرچه نوشتی بدون استثناء از اھل 

آخر  ؟آوردی، اگر اھل سنت در تمام عقاید با شیعه موافقند، دیگر مشکل چیست
چگونه ممکن است که اھل سنت این ھمه احادیث داشته باشند که علی جانشین 
پیامبر است و در ھمان حال دشمن علی باشند! جالب است که بعضی از احادیث را از 

 .!گوید می زبان عمر
حیایی  بی ستراتژی خود را بر این قرار داده است که پرگویی را بااین مرد حقه باز ا

  .بیامیزد تا طرف خود را خسته کند که باالخره کدام حرفش را جواب دھم
 :گویم می در جواب این حرفش

 یـــا رب، نظـــر تـــو برنگـــردد
 ج

ـــردد  ـــر نگ ـــار خ ـــه دچ  آدم ک
 ج

نوشت.  نمی که این کتاب را کرد نمی تصور …اگر این داعی حقه باز این ملت را 
ند که خوارزمی نویسنده است یا خوردنی یا دا نمی دانست که این ملت می داعی

کرد، کتاب خوارزمی را از کتب معتبر  می اگر این ملت را داخل آدم حساب نوشیدنی؟!
برد. تمام  می . ای کاش این مرد یک بار این حقه را به کارکرد نمی اھل سنت معرفی

 .این اباطیل پی در پی پر است؛ نه شرمی و نه حیایی!! کتابش از
 رویم. می که ما با پرگویی از میدان در کند می گمان

 چگونه ممکن است این ھمه حدیث معتبر در کتب ما باشد و خودمان ذکر کنیم،
 .دنبال عمر و ابوبکر؟! به باز منکر شویم و برویم

ما باشد و آن ھمه احادیث ی ھا کتاب چگونه ممکن است این ھمه احادیث معتبر در
 شما باشد، اما در قرآن ذکر و یاد و نام و نشانی از علی نباشد؟!ی ھا کتاب معتبرتر در

چگونه ممکن است الله بگوید: علی مقامی دارد که نه در اول کسی داشت نه در 
فقط آخر کسی خواھد داشت، اما چنین انسان واال مقامی را قابل نداند که در قرآن 

 .یک بار نامش را ذکر کند؟!
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ھایی نخواھد کرد و ھرکس  دانست که کسی در میان این ملت، چنین سوال او می
یا اصًال چماق و کالشینکوف را برای چه  .: وھابیگوید می ھم که بپرسد به او

 اند؟  آفریده
حیایی و لجاجت  بی اگر در خارج از محدودۀ چماق ھم کسی پرسید، چارۀ کار در

 اند. فکر ھمه چیز را کردهھا  آن .است

 جعلی دارند جانشینی ابوبکر حدیثدربارۀ  ها سنی -۱۲۱ادعای 
 ھا حدیث دارند که پیامبر فرمود:  که سنی گوید می بدون دادن آدرس

ای مردم، بدرستی که خدا ابوبکر را جانشین من کرد. خدا گفت: من از ابوبکر «
 .»)١(...راضیم. آیا او ھم از من راضی است

 جواب ما:
اما در صفحات آینده  .ھستند و ھردو دروغ جعلیاین دو حدیث  از نظر ما البته

 ای در کار است. خواھید دید که چه حقه

 دینش را به شکم فروخت ابوهریره -۱۲۲ادعای 
ابن ابی الحدید و زمخشری روایت کرده است که ابوھریره در جنگ صفین  باز از

 .)٢(...سفرۀ معاویه چرب تر استگفت: حق با علی است اما 
 جواب ما:

ھزار صفحه را از دروغ پر کند! ابوھریره را ھمۀ علمای ما قبول  خواھد می این مرد
 خود قرار دادند. ی ھا کتاب دارند. اگر قبول نداشتند، چرا ھزاران حدیث او را پایۀ

بر ھا  آن آخر ابی الحدید معتزلی و جار الله زمخشری کی باشند که بدگویی
 .شخصیت ابوھریره تاثیر سوء بگذارد؟!

آخر آن دو خودشان نزد اھل سنت قیمتی ندارند و چون معتزلی بودند از نظر اھل 
عنی، افرادی مثل تو آن دو فقط باب دل اھل شرک؛ یی ھا حرف سنت گمراه ھستند.

 .است؛ ای داعی
ثابت کنی در حالی که توانی از کتب اھل سنت بد بودن ابو ھریره را  می تو چگونه

 .ھیچ کتاب حدیثی از احادیث او خالی نیست؟!
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 باشد نمی و قرآن جدا علی از حق -۱۲۳ادعای 
از روی  ،سال پیش ٧٠: حدیث داریم که سلیمان بلخی در کتاب خود (که گوید می
پیشاور نوشته است) از رسول الله نقل کرده است که ایشان فرمود: ھای  شب مناظره

 حق با علی است. 
اند که علی با قرآن است و قرآن با علی  و باز سلیمان بلخی و دیگران نقل کرده

 است. 
باز پرسیده است: چگونه ممکن است ابوھریره آدم خوبی باشد در حالی که در 

 .)١(لشگر مخالف علی سنگر گرفته بود...
 جواب ما:

جالب است که نوشته راوی حدیث ابوھریره است! آیا ھمین حاال به ابوھریره خائن 
  .!کند می و دروغ گو نگفت؟ پس چرا از او حدیث نقل

ھا  دروغ است و از این حدیث، علی اللھی» حق با علی است«بدان که حدیث  
 نتیجه گرفتند که الله (حق) وعلی، ھردو، یک چیزند.

 درست است.  ،ث قرآن با علی است و علی با قرآناما حدی
تر  و اھل سنت نیز، عقیده دارند که علی از ابوھریره و معاویه افضل است، اما خوب

بودن یکی دلیل بر بد بودن دیگری نیست. اشتباه انسان در یک موضوع دلیل خطای 
 رض ورزی باشد.او در تمام امور نیست. اینگونه نتیجه گیری اصًال معنا ندارد، مگر غ

پذیریم. اما  می راھا  آن نیم؛ یعنی، اشتباھاتدا نمی ما اھل سنت، صحابه را معصوم
ابوھریره به علی اعتراض داشت که چرا قاتالن  ھمیشه نظر نیک به اصحاب داریم.

 کند؟ شاید حدیث علی با قرآن است را نشنیده بود. نمی عثمان را مجازات
یجه نگرفت که علی معصوم است و درست این است که شاید شنیده بود اما آز آن نت

  .این حدیث معنیش این نیست که علی معصوم است
 حسن از جنگ دست کشید و حکومت را بهحضرت  کنید که می شما چرا فراموش

د، پس رسمیت بخشیدن گویی می معاویه داد اگر معاویه این قدر بد بود که شما حضرت
 به حکومت او توسط حسن بسیار بدتر بود. 

پس معاویه بد نبود. حرف ھمان است که ما گفتیم، یکی خوب  جا جواب ندارید!!این
 .بود و یکی خوبتر
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اش این است که وقتی دختر به  معنی پس بعد اگر علی با حق و حق با علی بود،
 . حقو ھم علی با با علی بود  حقعمر داد و وزیر او شد، ھم 

با وجود این همه احادیث مشابه چرا بعضی از صحابه علی را رها کردند  -۱۲۴ادعای 
 .)١(...و با معاویه رفتند

 جواب ما:
 اصحاب معصوم نبودند. -١
 کردند. می چون معصوم نبودند، پس اشتباه ھم -٢
کنده بودند چون معصوم نبودند، گاھی در دام مکر و فریبی که دشمنان اسالم  -٣

 افتادند.  می ھم
فاعل مایشاء نبودند که جلوی حوادث را بگیرند؛ مثًال جنگ جمل نا ھا  آن -٤

 ور شد.  خواسته و در اثر فتنۀ دشمنان اسالم شعله
اما بھترین راه برای ما این است که ببینیم، خودشان پس از فتنه چگونه عمل  -٥

 ف نا مقدسی داریم. کردند؛ اگر کاسۀ داغتر از آش شدیم، پس ھد
علی مثل این داعی حقه باز عمل نکرد. عایشه را ناسزا نگفت؛ بلکه با احترام به  -٦

 خانه برگرداند.
کند و خود علی  نمی معنی حدیث این نیست که علی معصوم است و اصًال خطا -٧

 و دعاھایش در شب و طلب استغفارش دلیل ادعای ماست. گفت نمی ھم این را
 و این آیه، دلیل ادعای ماست. گوید نمی نیز، این راو قرآن  -٨

 ]١٦[السجدة:  ﴾يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا لَۡمَضاِجعِ ٱَ�َتَجاَ�ٰ ُجنُوُ�ُهۡم َعِن ﴿

زند و رو به درگاه خدا یخ شود (و بپا می شان از بسترھا در دل شب دور مییلوھاپھ«

 ».خوانند، د مییام م ویآورند) و پروردگار خود را با بمی
علی مع «اگر علی مشمول این آیه است پس از الله خوف داشت و به حدیث 

 بنی آدم بود و معصوم نبود. اکتفا نکرد. و علی ھم» القرآن

 مظلومیت شیعیان در مقابل مخالفان -۱۲۵ادعای 
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 کنید و شیعیان را فحش و دشنام می : از صدر اسالم شما دارید ما را لعنتگوید می
 .)١(...دھید می

 جواب ما:
کنید  می مثل این است که بگوید: از صدر اسالم شما دارید قبر سازی و قبر پرستی

 آیا این مرد .کنیم می ھا را از این عمل زشت منع شیعیان ھمواره شما وھابی و ما
کنند، زیرا ممکن است، ھدایت شود.  نمی ند که اکثر اھل سنت آدم زنده را لعنتدا نمی
 داند و او. می کنند؛ زیرا وقتی ُمرد الله نمی ھا مرده را نیز، لعنت ری از سنیبسیا

ما احادیثی داریم که اگر در لعن خطا کنیم و غیر مستحق را لعنت کنیم، لعنت به 
 ھا شیطان را ھم لعنت خود ما برمی گردد. حتی کار به جایی رسیده است که بعضی

 برند.  می پناهکنند و فقط از شّر او به الله  نمی
زند  می و این قوم به ما تھمت کند می پروا سیاه و سفید را لعنت بی برعکس، شیعه

کنید و در ھمان حال کتابش پر  می حضرت علی را لعنت پیروان و دوستداران که شما
 .است از احادیثی که از اھل سنت نقل کرده است در فضایل حضرت علی!

 شیعیانتهمت علمای سنی به  -۱۲۶ادعای 
به ما تھمت زده است که ما مثل یھود دشمن اسالم » ابن عبد ربه«عالم شما 

 دشمن جبرییل ھستند، چون خیانت کرده و ھا ھستیم. وتھمت زده است که شیعه

السام «: گویند می ھا رسالت را به محمد رسانده است نه به علی. و تھمت زده که شیعه

 .)٢(...دانند می حالل خون تمام مسلمانان رااینکه  و» كميعل
 جواب ما:

ھا یک فرقه نیستند. در زمان  این مرد حقه باز راست نگفته است؛ زیرا شیعه
بودند که حاجیان را کشتند و به مکه حمله کردند و  نویسندۀ مذکور، فرقۀ قرامطه

سنگ حجر االسود را با خود بردند و دو نیم کردند.  دروازۀ کعبه را خراب کردند، حتی
 .ھای پاک نھاد بودند؟! خواھی بگوییم: شیعه می باز

اند. لباس دروغ گویی را تو بر قامت خود  و امثال او دروغ نگفته» ابن عبد ربه«پس 
ھر  ھای قرامطه این است که ھر دوی شما، دوختی. اما صفت مشترک بین شما و شیعه
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یستادید. امروزه وقت کفار به بالد اسالمی حمله کردند ھمگی یک صدا در کنار کفار ا
ھا ساختند در  ھا با صلیبی سنی م که در عراق و افغانستان، برخی ازبینی می ھم اگر

جنگند. در حالی که شیعه به کلی در ارتش و پلیس  می عوض گروھی دیگر با آنان
 ھا مشغول است. متجاوزان داخل شد و ھنوز به قتل و غارت جان و مال سنی

ھای قرامطه این است که ھرگز با کفار جھاد  عهو دیگر صفت مشترک شما با شی
 ؟گویم می نکردید و جھاد شما ھمیشه با مکه و کعبه و حجراالسود بود. اگر دروغ

 نشان دھید کجای حرفم راست نیست.

 نیمدا نمی ما گرفتن بیش از چهار زن را جایز -۱۲۷ادعای 
 کنیم می چھار زن نکاح: ابن حزم نیز، به ما تھمت زده است که ما بیش از گوید می

گیریم. تھمت زده است که شیعه مسلمان نیست و از یھود بدتر  می و تا نه زن ھم
 .)١(است...

 جواب ما:
. دانید می دروغ گفته است، ُنه زن که نه، شما نکاح ھمزمان با ھزار زن را جایز

 اید.  ازدواج موقت گذاشته تھی نامش رامن
ایم که فرق ندارد. ھمه موقت است و با مرگ یا ازدواج موقت و د !ھا ای حقه باز

پذیرد. و باز فراموش نکن که ابن حزم، معاصر با قرامطه و  می طالق پایان
ھای خاص  ِفَرق دیگر شیعه ھستند و ھر کدام گمراھیھا  آن ھای مصر بود و اسماعیلی

 ھا کمتر مطرح بودید.  ھا آنوقت خود را دارند. شما دوازده امامی
و تو او را  زن داشت ٩٠٠اه که اجدادت در زمان او به تھران آمدند، فتحعلی ش

داد. » سلطان الواعظین«شھنشاه نامیدی. ھمین ناصرالدین شاه که به پدربزرگت لقب 
 دید و برای شب چند تا را انتخاب می عصر از زنان خود سانروز زن داشت و ھر  ٣٠٠

 کرد. می
: تھمت گویی می مذھب ما روا نیست؟ باز: بیش از چھار زن در گویی می پس چرا

 است. 

 به ما های ابن تیمیه تهمت -۱۲۸ادعای 
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به شیخ االسالم زبان درازی کرده است و به دروغ او را دشمن علی معرفی کرده 
 که البته از این مرد معتاد به دروغ نباید تعجب کرد.

. در دانند می ھار تااصول دین را چ ،ھا : ابن تیمیه تھمت زده است که شیعهگوید می
 .)١(...م: سه تا استگویی می حالی که ما

 جواب ما:
: من که شیعه بودم و پدرم مرا به یک مدرسۀ اسالمی در شھر گویم می در جواب

توحید، نبوت و  :تاست ٣آید که به ما یاد دادند، اصول دین،  می لنگرود فرستاد. یادم
یک روز پدرم از من پرسید: چی  .تاست: عدل و امامت ٢معاد. و اصول مذھب شیعه، 

. یاد گرفتی؟ گفتم: اصول دین و مذھب. گفت: چند تاست؟ گفتم: پنج تا. گفت: بشمار
 بوسید. شمردم. از خوشحالی مرا

 حاال این مرد عقیدۀ خود را منکر است.
ند: به این دلیل، عدل جزء اصول دین است گفت می بزرگتر که شدیم، معلمان دینی

ایم. حاال این  س برای تاکید، جزو اصول دین کردهنند. پدا نمی ھا خدا را عادل که سنی
: ابن تیمیه تھمت زده که گوید می عقیدۀ خود را از ما پنھان کند. خواھد می دجال

عکس را شاھد آورده  خوانند و سه نمی خوانند و نماز جمعه ھم نمی شیعه نماز جماعت
 خوانند.  می است که نماز

رویم  می ھا مناظره را قطع کردند که یم: در ھمین کتاب، مرتب نوشتی: سنیگو می
نماز جماعت و خودت از نماز جماعت خودت چیزی نگفتی. آنچه عیان است چه 

 خواندید تا نمی حاجت به بیان است. این مثل روز روشن است که شما نماز جمعه
سال پیش دوباره شروع کردید و از رادیو اعالم کردید: اولین نماز جمعۀ  ٢٠اینکه 
  . ..... دومین نماز جمعۀ تھران به امامت طالقانی.تھران

: گویند می را ببین بعد از ھزار و چھارصد سالھا  این خندیدند که می ھا و سنی
 .!!جمعه اولین نماز

خوانید. پس حساب کنید  می نماز جامیلیونی فقط در یک  ١٥ ندر ضمن، در تھرا
آیند از ادارات  نمی عدۀ زیادی برای الله ،درصد نماز گزاران را و از این درصد کم ھم

 آیند و حقوق بگیرند. می ارتشی
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 ھا به نماز جمعه ھا تا امروز ھرگز اھمیتی را که سنی و واضح است که شیعه
میلیونی شمار مساجد شاید از یک دھم مساجد  ١٥مین تھران اند. در ھ ، ندادهدھند می

 بار در شبانه روز نماز ٣اینکه  پیشاور دو میلیونی ھم کمتر باشد. تازه با وجود
 .تھی است! باز این اندک مساجد شما از نماز گزاران .بار ٥خوانید نه  می

 کرد، می دگیزن ٧ھای ابن تیمیه ھم مال زمان خودش بود او که در قرن  فرموده 
 .کنید! می اولین نماز جمعۀ خود رابرگزار ١٤نست شما در قرن دا نمی

 سواد بود بی شهر ستانی -۱۲۹ادعای 
: شھرستانی دروغ گفته است که قبر امام محمد تقی در قم است، چون در گوید می

ب    .)١(نموده است... )طال کاری(سامرا است و ناصرالدین شاه مرحوم آن را ُمَذھَّ
 جواب ما:

ای ندارد؛ چون به زور از  ناصرالدین شاه با این کارش نه در دنیا نه در آخرت بھره
در دنیا، خمینی دستور داد  .مردم بیچاره در کار حرام استفاده کرده است

را خراب کنند و در آخرت باید جواب دھد که به چه دلیل قبری را  ناصرالدین شاهقبر
 .؟!پول طال کاری کرده است و با کدام

سواد کسی است  بی سواد نیست! بی والله اگر آدمی علم قبر شناسی نداشته باشد،
 قرآن ندارد. که علم به

 کند می مذمت سنی ابو هریره را -۱۳۰ادعای 
 از ابن ابی الحدید شیعه معتزلی اخباری در مذمت ابی ھریره آورده است و

 .)٢(ثابت کند اھل سنت ابی ھریره را قبول ندارند... خواھد می
 جواب ما:

ھا ابی ھریره  آیا ممکن است، سنی !حیایی این مرد و نا امید نشدنش بی در حیرتم از
 و تمام اصحاب را صادق دانند می را قبول نداشته باشند در حالی که او را صحابی

ز ابن ابی الحدید شیعه و استاد ابن ابی اند. ا و از او چند ھزار حدیث نقل کرده دانند می
که ابو ھریره آدم خوبی نبود. خب آیا این دلیلی است بر سنی  کند می الحدید نقل قول

 !.نبودن ابن ابی الحدید
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مثل این است که بنویسد: فالن عالم مسلمان که شھرت جھانی دارد در کتابش 
دروغ است یا مسلمان نوشته است: حضرت محمد آدم خوبی نبود. واضح است که 

ھا تمام صحابه را دوست دارند. پس کسی که  نیست یا این حرف را نزده است. سنی
از در ابی ھریره را دوست ندارد، سنی نیست. حال حق دارم از اصرار این مرد حقه ب

 .فریب دادن مردم تعجب کنم؟!

 )١(...کرد مسلمانان را کشتار ابوهریره با بسر بن ارطاة -۱۳۱ادعای 
 جواب ما:

زد. اگر ھم شمشیر زده  نمی حضرت ابوھریره در مدینه امام جماعت بود و شمشیر
مگر عایشه و علی و زبیر و عمار شمشیر  .مثل بقیهو باشد، روز گار فتنه بوده است؛ 

ای رخ داده بود و خلیفۀ بر حق شھید شده بود و اگر کسانی  نزدند! به ھر حال فتنه
چه بود؟ ھا  آن د، کارشان کفر نیست. لذا باید دید که نیتبرای خون خواھی برخاستن

فکر کردند علی اینکه  نیت قصاص بود. حاال چرا بر خلیفه بر حق علی شوریدند؟! برای
 که مثل شما علی را معصومھا  آن در این قصاص کوتاھی کرده است یا قدرت ندارد.

 کنندگانید. نستند! و حق ھم این است که معصوم نبود و شما غلودا نمی
یی که علی برای دفع بسر بن ارطاه، فرماندھی فرستاد و فرماندۀ گو نمی این را چرا

 َبسر را از عین به مکه از مکه به مدینه و از مدینه به شام راند! فکر )جاریه(علی 
 .کنید با گل این کار را کرد یا با شمشیر آبدیده؟ می

 کشته شد. در جنگ که حلوا تقسیمفرماندۀ علی کشته شد. فرماندۀ معاویه ھم  
سال ھدفت تنھا زنده نگه  ١٤٠٠تو بعد  !و خدای خود دانند میھا  آن شود، حال نمی

گذارید خاموش و  نمی شما و ای است که عبدالله بن سبا روشن کرد. داشتن فتنه
 فراموش شود.

 برویم.ھا برای تماشا آتش  به یزد رفته بودم. دوستان گفتند: به معبد زرتشتی
آتش عظیم و شعله وری را دیدیم. متولی آتش گفت: این آتش را ما از آتشکدۀ 

گذاریم  نمی شیراز آوردیم. آتشی است که زرتشت با دست خود روشن کرده بود و ما
 .خاموش شود!
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خواھید آتش فتنۀ جنگ بین صحابه  نمی گذارید و نمی ای داعی شیاد، شما ھم
 خاموش شود. 

 دروغ ابوهریره را تازیانه زد برای نقل حدیث عمر، -۱۳۲ادعای 
دانست. بعد  می نوشته است: عمر احادیثی را که ابوھریره نقل کرده است، جعلی

ابوھریره را آنچنان زد تا  ،.. در زمان رسول الله عمر.اشاره کرده به حدیثی در مسلم که
 .)١(از پشت به زمین خورد...

 جواب ما:
ابوھریره ایشان را  ،ندکه رسول الله در باغی نشسته بودآن حدیث به این صورت بود 

بگوید، داخل » ال اهللاإله إال «یافت و به نزدشان رفت و رسول الله به او گفت: کسی که 
. ابوھریره از پاداش این عمل آسان خوشحال شد و فرمود: یا رسول الله، شود می بھشت

 به مردم خبر بدھم؟ فرمود: بگو.
آمد. اولین کسی را که دید، عمر بود. به او گفت و عمر مشتی به او از باغ بیرون 

.. و گفت: یا رسول الله، .اش زد. نزد پیامبر برای شکایت برگشت و عمر از پی او سینه
 بھشت را ،کنند و به این کلمه نمی این حدیث را به مردم نگو؛ زیرا عمل صالح

 ....کنند می خواھند و به آن اتکا می
: عمر او را گوید می که نویسندۀ شود می طور دروغگویی ابو ھریره ثابتدر این جا، چ

 برای دروغ گویی زد. 
عجیب این است که در این جا، عمل عمر را شاھد گرفته است تا ابو ھریره را بکوبد. 

تا عمر را بکوبد که چرا عمر در کار نبی  کند می در جای دیگر، ھمین عمل عمر را ذکر
 کرد؟  می دخالت

از  کند می نی، زدن ابوھریره خوب بود اما در ھمان حال بد ھم بود. آدم حیرتیع
خواھند چی را ثابت  می که آخر از چیھا  آن روش استداللی این قوم و پرده دری

 کنند؟!
انس بن مالک را  ابوھریره وھای  حدیث ابو حنیفه گفته است: ما :گوید می

 پذیریم.  نمی
 جواب ما:
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 ھا، بخاری و مسلم را صحیح زیرا حنفی این را نگفته،/ ابوحنیفه این دروغ است؛
 اند  حدیث از حضرت ابوھریره روایت کرده ٧٠٠. بخاری و مسلم نیز، دانند می

 .!زدش گفته است: عمر، ابوھریره را از والیت بحرین معزول کرد و 
 جواب ما:

که در عصر  دانیم می نیم چون بشر بودند. اما این را ھمدا نمی ما صحابه را معصوم
ھا ھزاران حدیث دروغین ساختند و نباید بدون دیدن اسناد، ھر چیزی را  فتنه، شیعه

مذھبش است،  نقل کرد و این داعی مرامش این است که احادیثی را که در مدح علی و
 .نقل کند به درستی و نادرستی آن کاری ندارد!

ه را تازیانه زد که این قدر روایت ابن عساکر نوشته است که عمر، ابوھریر :گوید می
 .!گویی می از پیامبر نقل نکن؛زیرا تو خیلی دروغ از زبان آن حضرت

 جواب ما:
از  ٥٠ما در کتابخانۀ الکترونیکی خود بر نام ابوھریره جستجو کردیم تا صفحۀ 

کتاب ابن عساکر. چندین و چند حدیث از ابوھریره دیدیم و جستجو را متوقف کردیم و 
داند، چرا این ھمه حدیث از  می گوبا خود گفتیم: اگر ابن عساکر ابوھریره را دروغ 

پیشاور، دروغ گوست! که فقط ھای  شب کتابایشان نقل کرده است؟ پس نویسندۀ 
 گردد و این ھمه شواھد، داّل بر خوب بودن ابوھریره را می دروغی ھا حرف دنبال
 .!!ھا ابوھریره را قبول ندارند از کتاب ما ثابت کند که سنی خواھد می بیند و نمی

از من راضیم. آیا او هم  من از ابی بکر« حدیثی که خدا فرموده است: -۱۳۳ادعای 
 دروغ است ،»راضی است یا نه

ھیچ چیز بر الله پوشیده اینکه  : این حدیث به دو دلیل دروغ است. اول،گوید می
 .)١(...نیست تا او محتاج سوال باشد

 جواب ما:
در این جا، چند حدیث ساختگی در فضیلت عمر و ابوبکر نقل کرده است که معلوم  

جمع کرده است. در حالی که به بخاری و مسلم توجه نکرده  ھا کتاب نیست از کدام
 .که آنھمه حدیث صحیح در حق شیخین دارنداست! 
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از زبان  کامًال واضح است که این یک مناظره نبود؛ بلکه این داعی است که ھم 
زند و ھم از زبان شیعه. ھم مدعی است ھم قاضی. مکر او که به ما  می سنی حرف

 .ھا رحم کند! الله به شیعه زند، اما نمی ضرری
دیدید انصافش را؟ ھمین چند صفحه جلوتر این حدیث را در حق علی آورده است! 

 نویسد: می )١(آن جا یادش نبود که الله محتاج سوال نیست. در کتابش
رسول الله فرمود: به معراج که رفتم، الله فرمود: ای محمد، خلق را آزمودی؟ چه 

 .دی؟کسی را فرمانبردارتر دی
 .؟ای ای برای خود انتخاب نموده آیا خلیفه .عرض کردم: علی را

این حدیث دروغ  :ییگو نمی گیری و نمی چرا در این جا بر حدیث خرده ،خوب
 .ھیچ چیز بر الله پوشیده نیست تا او محتاج سوال باشد!واست 

 .یی؟! چون در حق علی است!گو نمی چرا

شود. پس این  نمی مقام رضا نرسد، الله از او راضی: تا بنده به گوید می -۱۳۴ادعای 
 .)٢(...روایت، دروغ است

 جواب ما:
ترین  سواد بی م: دروغ است. اما گناه از توست که مناظره گری ازگویی می ما ھم

انتخاب کردی که به یک حدیث دروغ چسبیده و این ھمه روایات درست را  سوادان بی
 ذکر نکرده است. مثل این روایات: 

تر و ھمراه با من است. اگر  ابوبکر از ھمۀ مردم در مال امین«فرمود:  صرسول الله

 .»دادم می شک ابوبکر را دوست خود قرار بی ،گزیدم می غیر از خدا دوستی را بر
 .باز نشود جز در ابوبکر در مسجد ھیچ دری

ر او را ب صپیامبر«در صحیحین از حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص آمده است: 
فرد ترین  لشکر ذات السالسل گماشت و گفت: پیش پیامبر آمدم و پرسیدم که محبوب

 .پدر او :از میان مردھا چه کسی است؟ گفت :نزد شما کیست؟ گفت: عایشه. گفتم

 »عمر بن خطاب. سپس افراد دیگری را ذکر نمود. :چه کسی؟ گفتھا  آن گفتم: بعد از

                                                 
 .٣١٩ص  -١
 .٣٥٥ص  -٢



 روزهای پیشاور    ١٤٢

بودم که ابوبکر  من نزد پیامبر نشسته«: گوید می در حدیث ابودرداء آمده است که
پیامبر گفت:  .در حالی که دامن پیراھنش را گرفته بود و زانویش پیدا بود، سر رسید

ای رسول الله،  :آنگاه ابوبکر سالم کرد و گفت .صاحب و یاور و ھمراه شما خبری دارد
و االن پشیمان شدم  ای اتفاق افتاد و من عجله کردم میان من و عمر بن خطاب قضیه

آنگاه  .از او خواستم که مرا ببخشد، اما او امتناع کرد. برای ھمین پیش شما آمدم
سپس عمر پشیمان شد و به  .ای ابوبکر خداوند تو را ببخشاید :سه بار گفت صپیامبر

پس نزد پیامبر آمد و  .اینجا نیست :رفت و از او جویا شد. گفتند اش در خانه نزد ابوبکر
ابوبکر به رحم آمد و بر روی زانویش خم شد و اینکه  اش را از او برگرداند تا بر چھرهپیام

 .ای رسول الله گفت
فرمود: خداوند مرا به سوی شما فرستاد؛ مرا تکذیب نمودید اما  صرسول الله

آیا یار مرا  .و با مال و جان خود با من ھمدردی و ھمیاری نمود ،ابوبکر مرا تصدیق نمود

 .»؟ بعد از آن دیگر کسی او را آزار نداد)دوبار این جمله را تکرار کرد(دکنی نمی رھا

ابوبکر در این فضیلت تنھاست و « :گوید می ابن شاھین بعد از روایت این حدیث

 .»کسی با او شریک نیست

وقتی در غار بودم «: گوید می در صحیحین از انس بن مالک از ابوبکر آمده است که
چه  :بیند. فرمود می زیر پایش را نگاه کند ما راھا  آن گفتم: اگر یکی از به رسول الله

 .»؟خداستھا  آن دو فردی که سومین کنی ای ابوبکر، دربارۀ می فکر

من قصد کردم «در صحیحین از حدیث عایشه آمده است که پیامبر فرموده است: 
واگذار کنم تا کسی آرزو و که به سوی ابوبکر قاصدی بفرستم و فرستاده و عھد را به او 

 ورزد و مؤمنان دفاع می گفتم که خداوند (از غیر او) ابا بعد ادعای [حکومت] نکند. و

 .»)از غیر او(ورزند  می و مؤمنان ابا کند می یا خداوند دفاع کنند می
: بیماری رسول الله شدت گوید می در حدیث ابو موسی اشعری آمده است که

ای  :ه ابوبکر دستور بدھید که بر مردم نماز بخواند. عایشه گفتب«گرفت. آنگاه فرمود: 
د توان نمی ایستد، می رسول الله، ابوبکر مردی است نازک دل و ھنگامی که در جای شما
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ھمچون زنان  )ھا زن(به ابوبکر بگو که بر مردم نماز بخواند. شما  :نماز بخواند. فرمود

 .»پیرامون یوسف ھستید

 .»ابوبکر در زمان حیات رسول الله بر مردم نماز خواند«: گوید می راوی 

  »صحبته وماهل ه يفيإنه أمن انلاس عل« :پیامبر دربارۀ ابوبکر فرمود
 .»او پیش از ھمۀ مردم در دوستی و اموالش بر گردن من حق دارد«

 .»ب�ر ًال ال ختذت أبايخل  ر��لو كنت متخذاً غ« :پیامبر دربارۀ ابوبکر فرمود
 تردید ابوبکر را برای دوستی انتخاب بی گزیدم، می یر از پروردگار دوستی برگر غ«

 .»کردم می
اش بر افروخته شد و از  چھرهاینکه  پیامبر به خاطر او و دفاع از او خشمگین شد تا

 .و سه بار برای او طلب آمرزش کرد کرد می او جانبداری

کردند، ابوبکر بدون تردید مرا پس از آنکه قریش مرا تکذیب «فرمود:  صپیامبر

 .»تصدیق کرد

و این سخن را خطاب به ھیچ  »؟کنید می آیا دوستم را برایم رھا« :فرمود صپیامبر
احدی نگفته است که نشان دھندۀ این است که او را از میان صحابه برای دوستی 

ته در دوستی پیامبر دست نیاف انتخاب کرده بود به طوری که ھیچ کس به این مقام
 .بود

اشارۀ پیامبر به خالفت او و تالش برای نوشتن این امر و سپس رھا کردن این امر 
فرمود: خداوند و مؤمنان از خلیفه شدن غیر او ابا و اینکه  با ایمان و یقین به پروردگار و

و این از بزرگترین فضایل اوست که ھیچ کس در برتری او بعد از پیامبر  کنند می امتناع
شھادت اصحاب پیامبر از جمله علی بر این بود که او بعد از گواھی و .شکی ندارد

 از میان جمع، بزرگ صحابه و بھترین :گفت می پیامبر بھترین مردم بود. ھمچنین عمر
ھیچ کس  .در نظر پیامبر، ابوبکر بودھا  آن فردترین  و سرورشان و دوست داشتنیھا  آن

 بر این نکته است.ھا  آن این امر را انکار یا تقبیح نکرد که این امر نشان دھندۀ اجماع
ھا را نادیده گرفته است و به دنبال حدیثی دروغین  و داعی شیاد ھمۀ این حدیث

 رفته تا بگوید من در بحث برنده شدم.
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اینکه  ب! عجی؟ھا در مناظره خوانندۀ محترم، آیا این است سطح علمی شیعه
 .نازند! می ھا به این کتاب خیلی شیعه

  :گوید می
 .ساختگی است اند، حدیث ابی بکر و عمر که دو سید از پیران اھل بھشت -

سند  سند نقلی، این است که .این حدیث ساختگی است به دلیل عقلی و نقلی
 .)١(حدیث ضعیف است...

 جواب ما:
گردی اما  می ابوبکر باشد، دنبال سنداین چه حکایتی است که اگر حدیث در مدح 

دانی؛ حتی اگر نجار سر کوچه  می را کافی و درست مااگر در مدح علی باشد، گفتۀ 
ای؟ این  گفته باشد. آیا تا به حال یک حرف سلیمان بلخی را در مدح علی رد کرده

 .است انصاف تو!!
یبه و مناوی و اما این حدیث، صحیح است به گفتۀ آلبانی و ابن کثیر و ابن قت

 دیگران. 
وبکر وعمر سید و سرور آنان در بھشت ھمه جوانند و پیری نیست تا اب« گفتی:

 .»باشند
 ه:دلیل عقلی تو بر رد این حدیث این است ک

مدار جنت، بر دنیا است و بھشت امتداد دنیاست. بھشتیان برای عمل دنیایی خود 
عمر، سید مردانی ھستند که در دنیا . منظور این است که ابوبکر و روند می به بھشت

اند. اگر اینطور نیست، چرا پیامبر فرمود: حسن و حسین، دو سید  به پیری رسیده
اند. وقتی در بھشت ھمه جوانند، این تاکید بر جوانان برای  جوانان اھل بھشت

  چیست؟
ف بر در حدیث دیگری است که کودکان کفار در بھشت خادمند. پس اعتبار حر

 .نیا است. حاال فھمیدی؟حالت د

 دو سید جوانان اهل سنی خودش روایت دارد که حسن و حسین -۱۳۵ادعای 
 .)٢(...اند بهشت

                                                 
 .٣٥٦ص  -١
 .٣٥٨ص  -٢
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 جواب ما:
  و بھم بخورد! اول، لیست راویان حدیث را نگاه کنید تا حال شما بد شود!

دوم، ما قبول داریم این حدیث درست است اما نه از زبان منافقان و مشرکان و 
ی چون سلیمان بلخی و ابن صباغ و سبط ابن جوزی و ابن ابی الحدید و دیگر ملحدان

 ...رافضیان
یی: چه معنی دارد که کلمۀ گو نمی گیری و نمی سوم، چرا در این جا برحدیث ایراد

ھست؟ چرا در حدیث قبلی این قدر  ھم جوانان را ذکر کرده است مگر در بھشت پیر
 .تعصب! بی نیستی؟! ای آدمموشکاف ودقیق بودی و این جا 

دیگری نباید پیش امام  : با بودن ابوبکر کسگوید می حدیث سنی که -۱۳۶ادعای 
 شود، درست نیست

تقدم يهم ابوبكر ان ينبقی لقوم فيما « ھا نقل کرده است که باز حدیثی را از سنی

بر علی و گفته این حدیث درست نیست؛ زیرا با وجود حضور ابوبکر در تبوک پیام» هيعل
مشرکان را بخواند.  را جانشین کرد و در حج اکبر، علی را فرستاد تا نامۀ برائت از

 .)١(: چرا به علی کاری واگذار شد...گوید می خالصه
 جواب ما:

دانی که دروغ است و به ھمین  می م: این حدیث دروغ است و تو ھمگویی می ما ھم
نیست. در کتب شما ھم نیست.  ندادی؛ چون اصًال در کتب ما خاطر سند ھم نشان

 .پس این حدیث را از کجا آوردی و ھدفت چیست؟
 :گوید می

 دروغ است روایت ابی بکر و عایشه، محبوب پیغمبر بودند، -۱۳۷ادعای 
 ند.دا نمی این روایت با احادیث دیگر در تضاد است. ببینیم که چگونه آن را درست

را آورده که پیامبر گفته است: فاطمه، فاطمه بھترین زنان عالم است. او احادیثی  
 .)٢(سیده النساء است...

 جواب ما:

                                                 
 .٣٥٩ص  -١
 .٣٦٠ص:  -٢
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 ند که ھر ُحّبی جای خود را دارد. دا نمی این، نھایت درجۀ فھم این مرد است! او
حاال من اعتقاد دارم که حضرت مریم، سیدة النساء است. آیا اشکال دارد که بگویم: 

ن دو متضاد است؟ دوستی دختر به جای محبوبترین زن نزد من مادرم است. آیا ای
 خود؛ حب زن به جای خود.

 .این مرد، بدیھیات را منکر است!

 .داشته باشیم آیه داریم که باید نزدیکان رسول را دوست :گوید می
 این آیه در حق اھل بیت است:

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  ]٢٣[الشوری:  ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ

 .»خواھم مگر آنکه به نزدیکانم مودت و محبت کنید نمی من از شما اجری«یعنی: 
 جواب ما:

آیه را غلط معنی کرده است. منظور این نیست که محب نزدیکانم باشید. معنی 
قرابت و خویشاوندی  رعایت حق خواھم اما درست این است که من از شما اجری نمی

 را بکنید و به این خاطر ھم که شده مرا آزار ندھید. 
پیرو حقیقی این آیه ھستیم؛ زیرا ھم دوستدار دختر  ،ما حتی با معنی شما ھم

فھمید که باید زنانش را  می پیامبریم و ھم دوستار زنانش. اما شما از این آیه این را
 اگر منظور، اھل بیت بود، نباید .القربی فحش دھید. این است تفسیر شما از مودة فی

 : مودة ذولقربی. مثل این آیه:گفت می باید املودة فی القربی.: گفت می

ْ ٱ۞وَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ۡعلَُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ   ]٤١[األنفال:  ﴾لسَّ

وفقیران و بدانید که خمس، غنیمت مال الله و رسولش و نزدیکان رسول و یتیمان «

 ».و در راه مانده گان است
را از کجا  ھا . پس تو این گفتهگوید می بخاری ھم، حرف ما را از زبان ابن عباس

 .آوردی؟
 .جر او بر الله است!وانگھی فاطمه بعد از رسول حق ندارد که اجری بخواھد. ا

﴿ �ۡ
َ
ن َ�تَِّخَذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِ  َٔ قُۡل َمآ أ

َ
ۡجٍر إِ�َّ َمن َشآَء أ

َ
[الفرقان:  ﴾٥٧َسبِيٗ�  ۦلُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

٥٧[ 
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 ».خواھم به سوی الله بروید می خواھم فقط نمی بگو: من از شما اجری«
 مال خودتان باشد.: اگر از شما اجری خواستم، گوید می و این آیه است که

ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ ﴿
َ
ۡجرٖ َ�ُهَو لَُ�ۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡ�ُُ�م ّمِۡن أ

َ
ِۖ ٱقُۡل َما َس�  ]٤٧[سبأ:  ﴾�َّ

 اگر از شما اجری خواستم، آن اجر، مال خودتان باشد. اجر خود را از الله«

 .»خواھم می
ما درست خواھد! و این دلیل دیگری است که تفسیر  نمی پس پیامبر اصًال اجر

 است.

 .»مودة لذوی القربی«: گوید نمی ».القربی يف«: گوید می بعد آیه

ۡ� ﴿ که تفسیر شیعه از آیۀ کند می پس این آیه ثابت
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ �َّ

َ
ةَ ٱُلُ�ۡم َعلَۡيهِ أ  لَۡمَودَّ

� ٱِ�   دروغ است. ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ

 است برحقانیت شیعهدلیلی  ،اقرار شافعی به وجوب حّب اهل البیت -۱۳۸ادعای 
آن آمده است: ھمین درجه برای اھلبیت بس  شعری را از شافعی ذکر کرده که در

شود. این را دلیل گرفته  نمی سالم نکنیم، نماز پذیرفتهھا  آن است که اگر در نماز به
 .)١(تر است تا عایشه... که فاطمه محبوب

 جواب ما:
 .نست؟!دا نمی اھلبیت ایشان ا ازرکنی که امام شافعی، زن پیغمبر  می آیا گمان

نید و در این اعتقاد، حماقت و لجاجت و دا نمی این شما ھستید که زن را از اھلبیت
؛ از اید هو به این ھم بسنده نکرد اید هحیایی را یک جا جمع کرد بی غرض ورزی و

 آورید.  می شافعی شعری در مدح اھلبیت
 بینی می .ند؛ یعنی، عایشه و حفصه راک می ھا شافعی دارد اھلبیت را مدح بدبخت

زنی، مرام او را نیز،  می که امام شافعی چقدر اھلبیت را دوست دارد. او را که مثال
 قبول کن. 

مطابق چینی؟ حرفی را که  می این چه روش خبیثی است که از ھرچمنی گلی
 را رد کنی.ھا  آن دیگری ھا حرف کنی، اما می میلت است از بزرگان ما نقل

                                                 
 .٣٦٣ص  -١
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اگر یک مسیحی کتابی بنویسد تا حقانیت عیسی و باطل بودن اسالم را ثابت کند و 
شعری از شافعی در مدح عیسی بیاورد و نتیجه بگیرد که اسالم بد است. آیا به این 

خندیم و از حماقت و لجاجت تو انگشت بر  می خندی؟ ما ھم به کارت نمی استدالل او
 .دھانیم!

ا ذکر کردی، خوب است نظر ایشان را دربارۀ شیعه بدانی؛ حاال که نام امام شافعی ر
در میان : «گوید می ھمان گونه که نظر ایشان را دربارۀ اھل بیت دانستی. امام شافعی

تر از  گستاخ ،ای را در ادعاھایش دروغگوتر و در شھادت دروغ ھا، ھیچ فرقه فرقه
  .»)٢(ندیدم )١(رافضیان

 محبوبترین مردان نزد پیغمبر بوده است ،علی -۱۳۹ادعای 
باز یک حدیث ساختگی از زبان شیخ سلیمان بلخی و ابن حجر مکی صوفی و 

علی محبوترین فرد پیش  و خوارزمی پیدا کرده است که ھایی مثل محمد بن طلحه آدم
 .)٣(رسول الله بو د...

 جواب ما:
 این دروغ است. اصل این حدیث در ترمذی است که ضعیف است. 

کند،چرا قواعد ما را در تصحیح  می نم این مرد که از کتب ما نقل قولدا نمی من
پذیرد؟! مثل این است که ما در بازار با ارز بیگانه معامله کنیم، اما ارزش آن  نمی حدیث

 .ھیچ کس! ؟کند می بولرا بیش از قیمت واقعی آن اعالم کنیم. کی از ما ق
 بودن علیترین  دلیلی است برمحبوب »طیر َمشوّی «حدیث :گوید می

بریانی ھدیه آورد و ایشان دعا  پیامبر مرغ زنی برای روزی« :حدیث، این است که
کرد که یا الله، محبوبترین خلقت را بفرست تا با من بخورد و علی آمد و با او 

 .)٤(»...خورد
 جواب ما:

 دروغ است نه در بخاری ھست نه در مسلم. این حدیث،

                                                 
 ھا ھستند غیر از زید یه. منظور از رافض ھمۀ شیعه -١
 .٤٥٧، ص ٨شرح اصول عقاید اھل السنه، ج  -٢
 .٣٦٤ص  -٣
 .٣٦٦ص  -٤
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: ھم در صحیح بخاری ھست ھم مسلم. او مثل ھمیشه به گوید می اما نویسنده
: در صحاح سته گوید می کند. اما برای آنکه به دروغش بھایی دھد، می دروغ استناد

 ھست.
آید و به اطرافیانش تعارف  می دروغ در خود جمله ھست. برای رسول الله ھدیه

کند که بیایند در خوردن با او شریک شوند و این راوی بیچاره دیده است که علی  نمی
 ھم نشست و خورد، اما خودش نخورد.

نقل کرده  ابن عساکراین را  .دانند می وای بر مردمی که او و کتابش را با ارزش
 . دانند می ویا جعلی را ضعیف و علمای ما آن است.

 فهمد جز امامان ما نمی قرآن را کسی -۱۴۰ادعای 
 .)١(فھمد غیر از اھلبیت... نمی اما معنی قران را کسی

 جواب ما:
اکنون که اھل بیت نیست، پس باید به کتبی که شما مدعی ھستید اقوال اھل بیت 

 است؛ مراجعه کنیم. 
تر قرآن را قبول نداری و کتب حدیث خودت را قبول داری. این،  به زبان ساده

را که تجزیه کنیم، فقط و یی، اما حرف تگو نمی که مستقیم عقیدۀ توست. ھرچند
 دھد.  می ھمین معنی را

د اختالف من و تو را حل کند. باید به کتب تو مراجعه کنیم تا توان نمی پس قرآن
 عمال این باور توست ھرچند دانی می حل شود؛ یعنی، کتاب خودت را از قرآن باالتر

 یی. گو نمی به زبان ،که

 ، آل محمدنداهل ذکر -۱۴۱ادعای 

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿ :: در تفسیر این آیهگوید می
َ
 ]٧[األنبیاء:  ﴾٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

 .»آسمانی جویا شویدی ھا کتاب نید، از پژوھندگاندا نمی ... پس اگر«
 .)٢(...که منظور، حضرت علی است فرماید می شیخ سلیمان بلخی

 جواب ما:

                                                 
 .٣٧١ص  -١
 ھمان. -٢



 روزهای پیشاور    ١٥٠

 عاشق سلیمان بلخی است. اگر این سلیمان بلخی،فھمم چرا داعی نمی من
فرمود، آیا معنی این آیه معلوم نبود؟! ای مردک، شیخ سلیمان بلخی یک انسان  نمی

 ترمذی یک انسان :سال پیش مرد. اگر من بنویسم ١٥٠ارزش بود که  بی بیھوده و
: سلیمان بلخی، صوفی گویم می دغدغه بی ارزش بود، شاید تکفیر شوم. اما بی

کن؛ ببین که کسی به  ھای علمی مطرح ملحد و شیعه بود. برو در تمام حوزه،مشرک
 کند.  می من اعتراض

: گوید می آخر چه بگویم به کسی که این ھمه عاِلم را رھا کرده است و مرتب
 .سلیمان بلخی، سلیمان بلخی. آیا علی آباد ھم شھری است!؟

رۀ انبیاء را کامل بخوانیم و آیات پیش از آن را ببینیم، از سو ٨و ٧اگر این آیۀ 
ند خدا انسانی را پیغمبر کرد نمی که بحث از مشرکانی است که قبول کنیم می مشاھده

کردند که پیغمبر باید از جنس فوق بشر باشد؛ مثًال غذا نخورد. در این  می کند و گمان
که ای مشرکان، قبل از  فرماید می نصفش را آورده است، اول الله ،داعی شیادآیه که 

محمد ھم ھر پیغمبری که آمد، مذکر و از جنس بشر بود؛ اگر حرف محمد را قبول 
گفته  داعیتواند از جنس بشر باشد از اھل کتاب بپرسید. اما  می ندارید که پیغمبر

ای محمد، به مشرکان بگو: اگر باور ندارید که بشری مثل «است: الله فرموده است که 
آیا این حرف عاقالنه  »تواند پیغمبر باشد از علی که پیرو من است بپرسید. می من

کردند که الله  می است؟! مشرکان که محمد را قبول نداشتند، حرف علی را چطور قبول

(یعنی، بپرسید از علی)! پس اھل الذکر، ھمانا اھل کتاب » فاسئلوا اهل الذكر«بگوید: 
نیز، ھا  آن محمد ناچار بودند، شھادت بدھند که پیامبرانبودند که با وجود دشمنی با 

 رفتند. می ند و در بازارخورد می طعام
 آوریم تا سند رسوایی او باشد: می ما آیه را کامل

رَۡسۡلَنا َ�ۡبلََك إِ�َّ رَِجاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ِۡهۡمۖ فَۡ� ﴿
َ
ۡهَل  َٔ َوَمآ أ

َ
 ٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

ُ�لُوَن 
ۡ
َعامَ ٱَوَما َجَعۡلَ�ُٰهۡم َجَسٗدا �َّ يَأ  ]٨-٧[األنبیاء:  ﴾٨َوَما َ�نُواْ َ�ِٰ�ِينَ  لطَّ

 منظور آیه از اشداء علی الکفار علی است -۱۴۲ادعای 
داند که یکی از آیاتی که ما  می در این جا دست پیش گرفته تا پس نیفتد. این داعی

 تا مقام بلند اصحاب پیامبر را با آن ثابت کنیم، ھمانا آیۀ: کنیم می ه آن استنادب



 ١٥١  ادعاهای شیعه

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ ٗدا  لُۡكفَّ ٗعا ُسجَّ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ

ِ ٱيَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  َّ�  ۖ ثَرِ  َورِۡضَ�ٰٗنا
َ
� ٱِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ  ]٢٩[الفتح:  ﴾لسُّ

محمد پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و [با] ھمدیگر «
خواھند.  می . فضل و خشنودی خدا رابینی می مھربانند. آنان را در رکوع و سجود

 .»ھایشان است... بر اثر سجود در چھرهھا  آن عالمت

ِينَ ٱوَ ﴿ منظور از :گوید می پس آُء َ�َ ﴿ علی است. منظور از ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  ﴾لُۡكفَّ

ثَرِ ﴿ ھم، علی است و مقصود از ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ ﴿ منظور از علی است.
َ
ُجودِ ٱ� علی  ﴾لسُّ

 است.
از صراحت او اول با سنی مناظره کرده است و معنی این آیه را عوض کرده تا بتواند 

عثمان و علی  ،عمر ،و معنی آیه فرار کند. سنی گفته است: منظور از این آیه: ابوبکر

ِينَ ٱ﴿ است. آُء َ�َ ﴿ ابوبکر است. ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ ﴿عمر است.  ﴾ۡلُكفَّ

ثَرِ ﴿ عثمان است و
َ
ُجودِ ٱ�  .)١(...علی است ﴾لسُّ

 جواب ما:
است.  ص. این آیه دربارۀ تمامی یاران محمدگوید نمی است. سنی این رااین دروغ 

ِينَ ٱ﴿چگونه منظور از  ، ابوبکر است در حالی که ابوبکر، یک نفر و جمله، جمع ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
ھای خودش کافی نیست که از  است و ھمین ایراد در سه جملۀ دیگر ھم ھست. دروغ

 . گوید می زبان سنی ھم، دروغ
ال این آیه یکی از بھترین دالیل ما بر پاکی اصحاب محمد است و مکر داعی به ھر ح

ارزش کردن آن با تغییر در تفسیر و منسوب کردن یک تفسیر غیر عقالنی به  بی برای
 .ھا برای فرار از معنی آیه، چه فایدھای برایش داشت؟! سنی

برم به تو از حال  می اهباید لباس آتش بپوشد. یا الله، پن نان مفت در دنیا خورد حاال
 اھل نار.

                                                 
 .٣٧٢ص  -١
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و به درخت تنومندی تشبیه  کنند می که رشدای  هاین آیه که صحابه را به ساق از

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ کرده است و در آخر آیه گفته است: اَر کافران را به « ]٢٩[الفتح:  ﴾لُۡكفَّ

 نتیجه گرفته است: ،. امام مالک»خشم دراندازد

ھا به صحابه غیض  غیض داشته باشد، کافر است و چون شیعهھر کس به صحابه «

 بر اساس نص آیه. .»دارند، پس کافرند
بگوید: آیه دربارۀ علی است که خنده دار و گریه  خواھد می حاال داعی مکار با شتاب

  .او! آور است. این تفسیر

 کفار بگویدجایش را به  حضرت محمد، ابوبکر را برای این برد که مبادا -۱۴۳ادعای 
: حضرت محمد، ابوبکر را برای این برد که مبادا جایش را به کفار گوید می

 .)١(بگوید...
 جواب ما:

این ھم یک آیۀ دیگر است که شیعه را به گریه در آورده است. بیچاره قرآن را چه 
د مثل حدیث آن را عوض کند. قرآن کتاب بخاری نیست که بگوید: توان نمی کند که

 م.قبول ندار

هُ ﴿ وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱإِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ إِۡذ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  نَزَل  �َّ
َ
ۖ فَأ ُ ٱَمَعَنا يََّدهُ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
ِ�ُُنوٖ� لَّۡم  ۥَعلَۡيهِ َو�

ِينَ ٱوََجَعَل َ�َِمَة  ۡوَهاتَرَ  � ٱَ�َفُرواْ  �َّ ۡفَ�ٰ ِ ٱَوَ�َِمُة  لسُّ ۗ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  لُۡعۡلَيا  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �َّ
 ]٤٠[التوبة: 

 گرددتا شاید راھی برای فرار بیابد.  می پس چپ و راست
ھای  ن، اگر تمام ماستآیه آن قدر واضح است که داعی برای ماست مالی کردن آ

 آورد. می ملل دنیا را مصرف کند، باز ماست کم
ر دشمنش را با خود ببرد! ندیده بودیم ،ما که تا به حال ندیده بودیم، آدم وقت فرا

چون توھین به  یم: کودکانهگو نمی ...یھا حرف منطق چنین بی که قومی از یک انسان
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گانه ه : شیعگویم می به احمقان است. یم: احمقانه چون توھینگو نمی کودکان است و
 .را قبول کنند!

 را لو بدھد. ست حضرت محمدتوان نمی مگر وقتی کفار به در غار رسیدند، ابوبکر
 بزند؟! ست دادتوان نمی

 اگر اینطور است، پس باید حضرت محمد ابولھب و ابو جھل را نیز با خود مردک،
 . این طور نیست؟ دانید می برد. شما که ابوبکر را از ابی جھل بدتر می

 )١(...اجازه با پیغمبر همراه شد بی ابوبکر -۱۴۴ادعای 
 جواب ما:

 کردند که این قدر شوق داشت با محمد باشد؟! مگر می ؟! مگر در راه حلوا پخشچرا
 .گیرد؟ می حضرت محمد باال دانست که کار می

رفتن، ایشان را ھمراه اگر ایشان دشمن پیامبر بودند و اگر رسول الله از ترس لو 
بکر داد نزد تا محمد را لو خود برد، پس چرا وقتی که کفار به در غار رسیدند، ابو

 .دھد؟!
احمقانۀ ی ھا حرف او فقط به تکرار .دھد؟ نه ھرگز می شیعه به این سوال جواب

 گریزد.  می پردازد و از بحث علمی می خود

 است اهمیت بی همراهی ابوبکر با پیامبر در غار -۱۴۵ادعای 
آبروی خود را پاک برده است و برای آنکه دوستی و ھمراھی حضرت  ،در این مقوله

ھایی زده است که نشان دھندۀ  اھمیت جلوه دھد، مثال بی ابوبکر را با حضرت محمد
 .تری این قوم با اسالم و مسلمانانھیچ چیزی نیست جز کینۀ ش

» صاحبی السجن«دانی خود را یا : حضرت یوسف ھم در زندان دوستان زنگوید می
فضیلتی را  لب،(دوستان زندانی من) گفته است. البته آن دو کافر بودند و این مط

 کند.  برایشان ثابت نمی

این، برای ابوبکر فضیلتی » وقال لصاحبه...« :پس در قرآن که آمده است
 .)٢(آورد... نمی

                                                 
 .٣٧٧ص  -١
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 جواب ما:
کنی برای علی ھم  می ابوبکر قیاسآورد. وقتی برای  نمی اول، پس برای علی ھم

 .بکن
خودش، آن دو یار را در زندان انتخاب نکرد. او را در اتاقی زندانی ،دوم، یوسف

کردند و این دو نیز، آن جا بودند. در حالی که محمد، ابوبکر را به دوستی انتخاب کرد. 
ی برگزید چرا رسول اکرم در آن ایام حساس و در قبل و بعدش یک آدم بد را به دوست

 .ھمه بدبختی برای اسالم بیاورد؟! تا این
ھا  آن سوم، به گفتۀ یوسف به یارانش توجه کن تا حقیقت یارانش را دریابی. به

، توجه کن تا حقیقت گوید می به سخن محمد که به یارش : شرک نکنید.گوید می
 : غمگین مباش؛ الله با ماست. گوید می درونی یارش را دریابی. به او

 یوسف به دو یار زندانی خود گفت: ای کافر، غمگین مباش؛ الله با شماست. آیا
 ...از قیاسش خنده آمد خلق را آیا قیاس کردن ھم بلد نیستی؟!

  .: یا صاحبیگوید می در سورۀ کھف، باغ دار مسلمان به باغ دار کافر :گوید می و

اهللا «: گوید می ؟گوید می چه» لصاحبه«بعد از  .ھمان است که گفتم توبه  جواب

را از خاک و آیا کافر شدی به کسی که ت(: گوید می شود. یا نمی و باغ تو خراب »معنا
 .)آفرید؟

هو كون من نجوی ثالثة ويوما «الله با ھمه ھست. طبق این آیه  :گوید می و

 .پس برای ابوبکر فضیلتی نیست. اگر فضیلتی نیست،» رابعهم...
 جواب ما:

َْزْن إِنَّ ا�َّ َمَعنَا«: گوید می دیگر چرا رسول
َ

 »َال حت
 الله با تعقیب کنندگان ھم بود؛ چرا به »؛ الله با ماست.گین مشوغم«: گوید می چرا

نگفت: غمگین نباشید؛ الله با شماست. چرا آخر، کفار غمگین شدند و ابابکر ھا  آن
 فقط ھم بود. چرا الله ھا آن خوشحال؟ چرا کفار، محمد را نیافتند. در حالی که الله با

 ابوبکر را به مراد خود رساند و کفار را نرساند در حالی که با ھمه بود. 
فرق در این است که با رحمت خود ھمراه ابوبکر بود و با زحمت و خشم خود 

  .ھمراه کفار بود!
 عالجی نیست.  کور دل را !نه فھمد؛ اما کور دل می کور ھم این فرق را



 ١٥٥  ادعاهای شیعه

 .)١(...فایده بی ھمنشین فرشته گان بود؛ اما: شیطان گوید می
 جواب ما:

 .!؟فایده است بی پس جبرییل ھم، ھمنشین فرشته گان بود؛ پس با قیاس تو
م؛ چون الله از او بد گفته است و گویی می این چگونه قیاسی است! ما از شیطان بد 

شود  نمی ری کهرا ستوده است. ھمین جوھا  آن ستاییم؛ چون الله می دیگر فرشتگان را
چون شیطان بد بود، ابوبکر ھم بد است. قرآن از شیطان به طور مستقیم بد  :گفت

 .گفته است و ابوبکر را غیر مستقیم ستوده است
 .)٢(...لعم بن باعورا آدم خوبی بود بعد بد شدب: گوید می و

 جواب ما:
باید ابوبکر را نید، پس دا نمی خوبای  هبسیار خوب، شما که ابوبکر را در ھیچ مرحل

آیا موسی بعد از  ؟با فرعون مقایسه کنید. آیا موسی، فرعون را ھمنشین خود کرد
 .؟خیانت بلعم بن باعورا او را ھمچنان وزیر و ھمنشین خود کرد

خواھی به پیامبر به طور غیر مستقیم توھین کنی؟ بله، وقتی من  می آخر تا کی
 .. این حرف توھینی به فالنی ھم، ھست!گردد می ھای نا بابی بگویم: فالنی با آدم

 اگر بلعم بن باعور خیانت کرده است، چه ربطی به ابوبکر و عایشه و عمر دارد؟!
ییم: آدم خوب محال است که بد شود. بله، آدم خوب ھم امکان دارد گو نمی ما ھم

 که بد شود. 
شود! امکان دارد علی ھم یک روز  نمی اما تنھا با امکان چیزی که وجود آن ثابت

 خوب باشد و یک روز بد. اما این امکان را باید ثابت کنی. 
 :گوید می برعکس است و اما مثال

 .)٣(...برصیصای عابد مردود شد شیطان مردود شد ؛ بلعم بن باعور مردود شد و
 جواب ما:

به امر ایشان، امام اما ابوبکر تا روز آخر دوست پیامبر بود. در زمان بیماری پیامبر 
 جماعت شد. 

                                                 
 .٣٧٩ص  -١
 .٣٨٠ص  -٢
 .٣٨١ص:  -٣
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آیه دارد  )١(؟ قرآن در رد برصیصای عابدشود می آیا با چرندگویی حرف ناحق، حق 
 و در مدح ابوبکر ھم آیه دارد:

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ َّ�  ۖ  .»ناراحت نشو ای ابوبکر که الله با ماست« ﴾َمَعَنا

 بوده است نه بر ابوبکربر رسول الله  نزول سکینه در غار -۱۴۶ادعای 
ھا  آن ھا از زبان در این جا، از دجال ھم جلو زد. برای خراب کردن دلیل سنی

 مدعی شده است. ھمان استدالل احمقانه را در این جا تکرار کرده است.

نَزَل ﴿ :: منظور از آیۀگوید می که سنی
َ
ُ ٱفَأ  .)٢(...ابوبکر است ﴾َعلَۡيهِ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

 جواب ما:
که منظور  کند می : منظور، حضرت محمد است و اضافهگوید می در حالی که سنی

 .این مرد، دو قدم از دجال جلوتر است! ابوبکر است. »اهللا معنا«از 
در  )ال تحزن(این آیه را شاھد آورده است که پیغمبر به ابوبکر گفت: غمگین نشو

 :گوید می حالی که آیۀ دیگر

ۡوِ�َآَء ﴿
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
ِ ٱ�  ]٦٢[یونس:  ﴾٦٢َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  �َّ

گاه باشید که دوستان الله نه«  .»شوند می ترسند و نه غمگین می آ
 :گوید می

ابوبکر را از حزن و اندوه منع نموده است. آیا این  »ال حتزن«رسول اکرم با بیان 
اگر خوب بود، چرا منع کرده است؟ اگر بد و عصیان بود،  ؟بود یا بدحزن ابی بکر خوب 

 .)٣(پس برای صاحب آن شرافتی نیست...
 جواب ما:

 .ید؟ آیا این مذھب باطل را دیدید؟آیا بازی با کالم را دید
 :گوید می او مگر در قرآن نخوانده است که الله به حضرت لوط

                                                 
ھای اسالمی عابدیست از بنی اسرائیل یا عیسوی که شیطان او را بفریفت و به زنا  در داستان -١

وی را اش کند تا  کردن و قتل وادارش کرد و چون گرفتار شد شیطان از از خواست که سجده
 برھاند و چون چنین کرد گرفتار شقاوت ابدی گردید.

 .٣٨٢ص  -٢
 .٣٨٣ص:  -٣
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ن َجآَءۡت رُُسلَُنا لُوطٗ ﴿
َ
آ أ َء بِِهۡم َوَضاَق بِِهۡم َذرٗۡ�ۖ َوقَالُواْ َ� َ�َۡف َوَ� َ�َۡزۡن إِنَّا َولَمَّ ا ِ�ٓ

وكَ   ]٣٣[العنکبوت:  ﴾ُمَنجُّ

 .آیا لوط از اولیاء الله نبود؟ آیا برای لوط شرافتی نیست؟
 :گوید می به حضرت محمد ھم،

نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ ﴿ ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم وَ  ۦٓ َ� َ�ُمدَّ
َ
 ۡخفِۡض ٱأ

 ]٨٨[الحجر:  ﴾٨٨َجَناَحَك لِۡلُمۡؤمِنِ�َ 

 آیا پیامبر، ولی الله نبود؟  ؟آیا برای حضرت محمد شرافتی نیست

 »ال حتزين«به حضرت مریم ھم، امر کرده است که 

�َّ َ�َۡزِ� قَۡد ﴿
َ
اَ�َناَدٮَٰها ِمن َ�ۡتَِهآ �  ]٢٤[مریم:  ﴾٢٤َجَعَل َر�ُِّك َ�َۡتِك َ�ِّ�ٗ

 !!؟ھای داعی شیاد بگریم یا بخندم دانم به این استدالل نمی
اند، روز قیامت به الله چه جوابی خواھند  کسانی که فریب این دجال را خورده

  ؟بپرسد: آیا به شما چشم و گوش و دل نداده بودمھا  آن داد؟وقتی که خداوند از
 در شأن علی است قران سیصد آیه

قرآن دربارۀ علی  آیۀ ۳۰۰که  کنم می با کتب اهل سنت ثابت -۱۴۷ادعای 
 .)١(است...

 جواب ما:
 آیه را در حق ایشان ٣٠٠٠پس شما  دانند می آیه را دربارۀ علی ٣٠٠اگر اھل سنت 

آیه دارد. بقیه ھم حتمًا در حق فاطمه، حسن و حسین و امام  ٦٢٣٦. قرآن دانید می
 !!!!.آخرتان است
آیه در حق علی ھست، پس الله از ترس کی یک بار ھم در  ٣٠٠: گوید می سنی که

 .؟!!نام ایوب و ذوالقرنین ھست کند؛ اما نمی قرآن نام علی را ذکر
 نام علی که به گفته شما از انبیاء و مالئکه ھم باالتر است، یک بار ھم نیست! وقتی

: ھر چیزی که نباید در قرآن باشد! گویند می نیست؟م: چرا نام علی در قرآن گویی می
 .دفعه در قرآن آمده است! ٣٠٠د: گویی می پس چراای جاھالن، در این جا 

 داری. می بری و زحمت ما می عرض خود
                                                 

 .٣٨٥ص  -١
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ِينَ ٱ﴿ منظور از: گوید می ٞد رَُّسوُل ﴿ ، در آیۀ ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ علی  ،﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
 .است

 جواب ما:
است؛ اما این کلمه جمع است. این قدر که دیگر سواد  ھم م: علیگویی می ما ھم

را بدانی؟ علی ھست؛ باقی یاران پیامبر نیز،  و جمع و مفرد داری تا فرق مونث و مذکر
 مشمول آیه ھستند.

 سبقت علی در اسالم دلیل است بر برتری او -۱۴۸ادعای 
 .)١(...علی را از طفولیتوھمچنین تربیت نمودن پیغمبر، 

 جواب ما:
 این آیه را نوشته است: ،این مرد

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّبَُعوُهمٱ �َّ َّ� 

 ]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُ 

  .و خدیجهمنظور آیه، علی است  :گوید می بعد
 . کلمه جمع است و ذکر انصار ھم ھست.گویی می دیگر داری چیزی بدتر از ھذیان

 در حالیکه علی و خدیجه از انصار نبودند
سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید و حسکانی پر کرده است و ی ھا حرف ھا را از صفحه

و ھم انصار و  کند می حتی به خود زحمت نداده که آیه را بخواند. علی را ھم مھاجر
 .خدیجه به کجا ھجرت کرد که مشمول آیه باشد؟!!

 ،ھایی که آورده است، ھمه دروغ است. ھمه را از دوستانش خوارزمی حدیث
کند،  می سبط ابن جوزی و دیگران که مرتب نامشان را در کتاب تکرار ،سلیمان بلخی

 نقل قول کرده یا از احادیث ضعیف ما نقل قول کرده است.

 .)٢(علی اولین مومن بود... -۱۴۹ادعای 
 جواب ما:

                                                 
 .٣٨٨ص  -١
 ھمان. -٢
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بود، این برایش فضیلتی نیست؛ نسبت به فضیلت ابوبکر  انمومن اولین به فرض که
 و عمر.

چون علی کودک بود. کودک به دین پدر است و پیامبر به منزلۀ پدر علی بود. اگر 
برای عمر و شد. در حالی که این وضع  می آورد در خانه دچار مشکل نمی علی ایمان

 ابوبکر برعکس بود.
پس ایمان علی به پیامبر مثل ایمان آوردن ابوبکر نیست. ابوبکر با ایمان آوردن در 
خطر از دست دادن منافع و جان قرار گرفت و علی با ایمان نیاوردن در معرض خطر 

 .مسلمان شده بودند ،گرفت؛ زیرا سرپرستان او؛ یعنی، خدیجه و پیامبر، ھر دو می قرار
 آورد این جای تعجب بود.  نمی اگر علی ایمان

ھایم نیز، سنی شدند. اگر یک پسرم مذھب مرا قبول  من که سنی شدم، ھمۀ بچه
 افتد و تعجبی ندارد و امتیازی ھم نیست. اما من که مذھب می نکند در فشار و زحمت

تر و  این سخت .شیعه را ترک کردم، مجبور به ھجرت شدم و کارم را از دست دادم
 و فضیلت است.  مھمتر است.

 باشد می ایمان علی در کوچکی، دلیل بر وفور عقل و فضل او -۱۵۰ادعای 
 .)١(...: پیامبر، علی را الیق دعوت دید که گفت: مسلمان شوگوید می

 جواب ما:
دھیم. بزرگتر که شد، ارکان  می را یاد »ال اهللاإله إال «بچۀ ما، زبان که باز کرد به او 

ھر سرپرستی  دھیم. این به ھوش بچه ربطی ندارد. تعلیم بچه وظیفۀ می را یاد اسالم
 است. 
 :گوید می

بازھم صباغ مالکی و محمد بن طلحه را در کنار سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید و 
گنجی و ھمدانی و خوارزمی شاھد آورده است تا ثابت کند که ایمان علی بھتر از ایمان 

 ابوبکر بود.
 ھا ھستند.  از بزرگان سنیھا  آن :گوید می در ضمن

 مدتی از عمرشان را در کفر سپری کردند ایمان علی از فطرت بود اما صحابۀ دیگر

                                                 
 .٣٩١ص  -١
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:چون علی در کودکی ایمان آورد، پس گوید می و و این دلیل است بر برتری علی
 .)١(ایمان او افضل است...

 جواب ما:
وقتی ابوبکر پیر شد، پیامبر را مبعوث کرد.  ییم که گناه ابوبکر چه بود که اللهگو می

 ؟آخر به چه دلیل ایمان علی افضل است؟ مگر این آیه را نخواندی

ُل ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
ُ ٱإِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا فَأ اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت�  َٔ َسّ�ِ  �َّ

ُ ٱَوَ�َن   ]٧٠فرقان: [ال ﴾٧٠َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ

ھا  آن کند. چرا نکند؟ می ھای اصحاب را در زمان جاھلیت به نیکی تبدیل الله بدی
تر بود تا علی. پس به  بر عادات بد بودند؛ اسالم که آمد، ترک عادات برایشان مشکل

 خاطر این فداکاری اجر بزرگی خواھند گرفت و این اصًال عیب نیست. 

  )٢(...صحابه و امت بودعلی افضل از جمیع  -۱۵۱ادعای 
 جواب ما:

 نبود. اما تر ھا ھم افضل خجالت نکش. یادت رفته است؟ مگر از ھمۀ انبیاء و فرشته
 .ای ندارد؟! چرا قرآن به او اشارهنم دا نمی

سازد. کارگرانش ھم،  می ھمین طور از کارخانۀ دروغ سازی خویش، حدیث دروغ
وحسکانی  ابن صباغ ،گنجی ،اسکافی ،خوارزمی ،ابن ابی الحدید ،سلیمان بلخی

 ھستند. 

 بستر رسول اکرم خوابید که در» لیلة الهجرة«نزول آیه در شأن علی  -۱۵۲ادعای 
 آیۀ: گوید می

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ [البقرة:  ﴾٢٠٧ۡلعَِبادِ ٱرَُءوُفۢ ب

٢٠٧[ 

فروشد خودش را تا الله را راضی کند و الله مھربان  می کسی است کهو از مردم «

 .»است بر بندگان

                                                 
 .٣٩٤ص  -١
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آیا این آیه در حق علی و دربارۀ خوابیدن او در شب ھجرت در رختخواب رسول الله 
 .)١(؟است...

 جواب ما:
این، دروغی بیش نیست. این آیه دربارۀ صھیب رومی نازل شد که در زمان ھجرت، 

در حق ھمۀ  واستند که مالش را بگذارد و برود. و او قبول کرد.سپسمردم از او خ
 مومنان است.

! اما فقط از سلیمان بلخی دانند می علمای سنی این را در حق علی گوید می او
 که ما او را قبول نداریم. کند می شیعه نقل قول

پیغمبر از در بستر  اعتراف علماء سّنی بر افضل بودن خوابیدن علی -۱۵۳ ادعای
 .)٢(...مصاجت ابی بکر در غار

 جواب ما:
یا شاید ھم امام چھار مذھب ما ھستند؛  از علمای اھل سنت حتمًا چھار شمنظور

 .ابن تیمیه یا ابن رجب ،مسلم ،یبخار
 .آورد؟ از ترمذی نسایی ابن ماجه؟ می حاال ببینیم او از چه کسی دلیل

 اعتراف گرفته از حضرت ابو جعفر اسکافیھم مشھورتر ھستند. ھا  این نه بابا از 
 است از حضرت عالمه دھر! مشھور در شرق و غرب عالم اسالم! از ابن صباغ مغربی

 .شناسید؟ می گواھی آورده است. او را
 نورالدین علی بن محمد است.  ،نام کامل او !این دیگه کیه

فضایل یکی از  فصلش، ھر و در »معرفته االئمه الفضول املهمه يف«کتابی دارد به نام 
 است و منظورش از ائمه، امامھای دوازده گانۀ شیعه است.  ھای شیعه را نوشته امام

 .کشد؟! می در حیرتم که چرا دیگر نام مالکی را یدک

 داشت می دوست علی از ابوبکر برتر است چون ابوبکر سفر را -۱۵۴ادعای 

                                                 
 .٤٠٤ص:  -١
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: علی گوید می علی را ثابت کند.در این جا، یک دلیل دیگر ھم آورده است تا برتری 
 دوست نداشت یک دقیقه از رسول جدا باشد. پس این عدم ھمراھی با پیامبر او را رنج

 داد و این، اجر او را مضاعف کرد.  می
اما ابوبکر سفر را دوست داشت پس ھجرت برایش مثل سفر بود و به آن عادت 

 .)١(داشت پس در آن اجری نیست...
 جواب ما:
 ، شک نکنید. دھم می من که به این خزعبالت جوابدر عقل 

 پیشاور را بخوان. ھای  شب : بروگوید می ،کنم می چه کار کنم که با ھر کس مناظره

 عمر نبوده است در مباحثات علمی و مناظرات دینی شدتی برای -۱۵۵ادعای 
خبر : من خبر ندارم که عمر علمی داشت یا مناظرۀ دینی داشت، اگر کسی گوید می

 .)٢(دارد به من بگوید...
 جواب ما:

سال پیش  ١٣٦٨تو از خیلی چیزھا خبر نداری. تو ھنوز خبر نداری که حسین 
فوت کرد. ھمین دیروز بود که چھلمین روز مرگش را گرامی داشتید! تو ھنوز خبر 

 .!١٤+ ١نداری که الله یکی است یا 
در قرآن است؛ مثل این ھا  آن اما بدان که عمر سخنان با ارزشی داشت که عین

 :جملۀ معروفش که در ماجرای تھمت به عایشه فرمود: ھذا بھتان عظیم. آیه آمد که

 ]١٦[النور:  ﴾١٦ُسۡبَ�َٰنَك َ�َٰذا ُ�ۡهَ�ٌٰن َعِظيمٞ ﴿
خواند؛ سپس برای قضای حاجت بیرون رفت و  می یکبار عمر در مجلسی قرآن

 ردی گفت:برگشت تا قرآن خواندن را ادامه دھد. م
کوتاه گفت که یک ای  هخوانی؟ در جواب جمل می یا امیر المومنین، بدون وضو قرآن

 .مسیلمۀ کذاب! دنیا معنی داشت. گفت: چه کسی گفته است، وضو الزم است؟
به یک نکته خواننده توجه کند؛ بین شیعه و اقوام پیشین، شباھت عجیبی وجود 

 دارد!
 اول این آیه را ببینید:
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ِينَ ٱ لَۡمَ�ُ ٱ َ�َقاَل ﴿ ْ ِمن قَۡوِمهِ  �َّ � ّمِۡثلََنا َوَما نََرٮَٰك  ۦَ�َفُروا َبَعَك ٱَما نََرٮَٰك إِ�َّ �ََ�ٗ َّ� 
ِينَ ٱإِ�َّ  َراذُِ�َا بَادَِي  �َّ

َ
يِ ٱُهۡم أ

ۡ
أ َوَما نََرٰى لَُ�ۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡض� بَۡل َ�ُظنُُّ�ۡم  لرَّ

 ]٢٧[هود:  ﴾٢٧َ�ِٰذ�ِ�َ 

گرفتند که با تو اراذل  می د، قوم نوح به پیامبر خود ایرادبینی می در آیه ھمانطور که
گیرند که  می زبانی ایراد بی ھا ھم به پیامبر خود با زبان و شیعه و اوباش ھمراه ھستند

 .ای محمد، با تو اراذل و اوباش ھمراھند!
 ت. م که حرف شیعه، ھمان حرف منکران قوم نوح اسبینی می اگر نیک بنگریم،

 عمل برتری علی بر خودش ؛ در علم و در اقرار عمر بر -۱۵۶ادعای 
 .)١(...شد می : اگر علی نبود، عمر ھالکگوید می از قول عمر 

 جواب ما:
 اول، ھمین جمله دلیل است بر ھوش عمر؛ چون فقط نادان خود را از ھمه عاقلتر

 داند به خصوص اگر پادشاه ھم باشد. می
ھا مشھور است؛  در بین شیعه» شد می علی نبود، عمر ھالکاگر «دوم، این حرف 

عمر با خوردن حق  .آوریم می اما دروغ است. ما برای دروغ بودن آن چند دلیل عقلی
 .ا زدن فاطمه (بزعم شما) ھالک شد!علی ھالک شد ب

شخصی به یک آدم کش  ترسد یا اگر نمی ، از بارانخورد می کسی که در دریا غوطه
 که مورچه را نکش، گناه دارد. احمقانه است که او تشکر کند که اگرنصیحت کند 

 .شدم! می گفتی من در آخرت بدبخت نمی
ھا  دانم گل از روی شیعه می عمر قصد ریا داشت.اینکه  پس یا روایت دروغ است یا

  که باالخره راه حلی پیدا شد. شود می شگفته
 و خودش به جایش کند می فرض کنید شخصی با حقه بازی ولیعھد را برکنار

 اش پادشاه اش و زدن ھمسر و کشتن بچه نشیند یا با زور و تھدید و آتش زدن خانه می
. بعد برای ریاکاری از ھمین مرد تعریف کند! البته این مرد مظلوم ھم یک شود می

دھد تا  می و او را پر و بال کند می جای کارش عیب دارد که وزارت این ظالم را قبول
 خود حیثیتی دست و پا کند. برای 
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که بعد از  اید هحال که این مرد این طور به عمر کمک کرده است، شما چه کار
نه کار عمر عیب دارد، نه کار علی. اینکه  نتیجه د؟!گویی می سال از عمر بد ١٤٠٠

 .گوید می شیعه دروغ

 .)١(دارد...ها  از سنی سند معتبری ،لو ال علی لهلک عمر)(گفتار عمر -۱۵۷ادعای 
خواھد علمی بحث کند، باز سند از سلیمان بلخی و امثال او  نمی این مرد چون

از روایت ابن ابی الحدید و سلیمان بلخی و گنجی شافعی و  آورده است و یک صفحه را
 و عجیلی و ابن صباغ پر کرده است.  شبلنجی

 جواب ما:
یران امروز از رسول الله روایت بگوید: روزنامۀ کیھان و رسالت و فردا و ااینکه  مثل

 .اند! کرده
را عمر به سعد بن معاذ گفت که او را از کشتن زن متھم به زنا منع کند  این جمله

 تا بچه دنیا بیاید. و این روایت در مصنف ابن ابی شعبه آمده است:

ثم جاء وهي حامل فرفعها إىل عمر، فأمر برمجها فقال  ،أن امرأة غاب عنها زوجها«

فقال عمر: احبسوها حتى  ،معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فال سبيل لك عىل ما يف بطنها

ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت  :تضع، فوضعت غالما له ثنيتان، فلام رآه أبوه قال

 .»النساء أن يلدن مثل معاذ، لوال معاذ هلك عمر

پس از مدت درازی از سفر برگشت؛ زنش را حامله دید؛ او را نزد عمر برد و مردی «
اش حق نداری که ظلم کنی. عمر  کرد. معاذ گفت: اما بر بچه به سنگسارش ، امرعمر

و مرد که  .دنیا آورد با دو دندان اش را به گفت: بگذارید زن وضع حمل کند و بچه
گفت: اگر معاذ نبود، من ھالک شده دیدش گفت: بچۀ من است! به عمر خبر رسید. 

 .»بودم
است که حضرت علی، حضرت عمر را از رجم زنی دیوانه  در مسند احمد روایتی

 شد. می منع کرد. اما عمر نگفت: اگرعلی نبود، عمر ھالک
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معلوم ھا  آن حدیث را قبول ندارند. مالک قبولی حدیث در نزدھردو  علمای ما
نزد شیعه این است که در آن مدحی برای علی باشد در  است؛ اما مالک قبولی حدیث

سبط ابن جوزی باشد ھم،  حال اگر راوی، سلیمان بلخی یا .و ذمی برای اصحاب دیگر
 مھم نیست. 

 .نویسد: علی! می دارد و معاذ را برمی در ضمن نام
یکی ھا  آن علم و جھل نزد کشند. نمی ھای خود ھم خجالت این مردم از عمامه

 ھل، علم است. است؛ حتی ج
 که دیگر برایشان راست شده است.  گویند می ھا آن قدر دروغ این شیعه

 افضل است کرد؛ پس می علی معما را بهتر از عمر حل -۱۵۸ادعای 
طبق عادتش از گنجی شافعی روایتی آورده است که عمر از کسی پرسید: چگونه 

و فتنه را دوست دارم و  آمد می صبح کردی؟ گفت: بیدار شدم در حالی که از حق بدم
من چیزی را در زمین دارم که الله در آسمان ندارد. عمر غضبناک شد؛ خواست 
آزارش دھد که علی گفت: نه؛ منظور بدی ندارد. منظورش این است که مرگ را 
دوست ندارد که حق است؛ و مال را دوست دارد که فتنه است؛ و زن دارد و الله، زن 

 .)١(ندارد...
 جواب ما:

 شافعی که از او نقل قول شافعی نقل کرده است. ببینم این گنجی این را از گنجی
 .کنی، کیست؟ می

را در کتب استداللی » الطالب«او ھمان پیرمرد دراز قدی است که نامش و کتابش 
 م، عقیدۀ اھل سنت است!گویی می آورند که آنچه ما می د. از او دلیلبینی می شیعه زیاد

ھایی که الله بر مسلمانان غضب کرد و  مرد؛ یعنی، ھمان سال ٦٥٨سال اما این مرد در 
 مسلط نمود. ھا  آن بالی مغول را بر

کردند تا  می کمک ھا ھا میدانی یافتند و ھمه جا به مغول ھایی که شیعه ھمان سال
 انتقام حسین را از کودکان سنی بگیرند. ھا  آن به کمک

: او به مذھب شیعه تمایل گوید می به ھر حال محمد بن احمد قمی که شیعه است، 
 یافت و به ھمین خاطر به دست مردم کشته شد.
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ھای طوالنی که از ظلم مغول نوشته است، این را ھم  ابن کثیر در ضمن داستان
آورده که شیخی رافضی و خبیث با مغوالن ساخته بود و غیض عجیبی به مسلمانان 

داد و بالخره مردم او را به ھمراه  می شت و جای اموال مسلمانان را به مغوالن نشاندا
 .)١(گروھی دیگر از منافقان کشتند

 ،گنجی ست شافعی باشد؛ زیرا به اعتراف ابن طاووس شیعی، این آقایتوان نمی او
دانست و باور داشت که او ظھور خواھد کرد.  می محمد بن حسن عسکری را مھدی

ھا بر این باورند:  ظلم مغول او را مایوس کرده بود که منتظر مھدی بود. شیعهگویا 
 آید که جھان از ظلم پر شود. شاید به ھمین دلیل، مغول را یاری می وقتی مھدی

 بیایید.  داد تا مھدی زودتر می

شیعه  . پس او»اخبار صاحب الزمان البيان يف«: او کتابی دارد به نام گوید می شیعه
ھا  ھا را بفریبند. در حالی که شافعی کنند تا سنی نمی اما نام شافعی را از او دوربود؛ 

 خوانند.  نمی پشت شیعه نماز
: کسی را ندیدم که آشکارتر از شیعه گوید می و امام شافعی خودش دربارۀ شیعه

 .دروغ بگوید!
علی  زیست و شیعه ھم بود! پس با کدام سند از عمر و می او در اواخر قرن ھفتم

 .کند می روایت
 در عین حال این داستان نشان دھندۀ این است که عمر دوستدار دین بود و از

کسی از حق بدش بیاید و فتنه را دوست داشته باشد و الله را کامل الصفات اینکه 
معما را حل نکرد، عیب اینکه  شد. برای دین غضبناک شد. پس می نداند، غضبناک

 ناراحت شد، خوب است.  نیست؛ اما چون برای الله
 شد. پس معلوم می در پایان این داستان عمر گفت: اگر علی نبود، عمر ھالک

گناھی را آسیب نرسانده است.  بی که عمر خیلی متقی بود که خوشحال شد شود می
خب وقتی عمر این قدر از آزار مردم دور بود، پس غیرممکن است که علی را آزار دھد، 

 بستاید. بعد او را اینگونه 
برم به خدا از مشکلی که برای حل آن، علی  می پناه :: عمر گفتگوید می در آخر

 نباشد. 

                                                 
 .ةو النهاي ةالبداي -١



 ١٦٧  ادعاهای شیعه

 پس نگویید: عمر، علی را کشان کشان آورد تا از او بیعت بگیرد؛ زیرا خودتان
 ستود.  می د که عمر علی راگویی می

، نه گنجی دانیم می بدانید که این روایت دروغ است. ما نه سلیمان بلخی را سنی
در کتب ما این جمله  .را، نه ابن ابی الحدید را و نه ابن طلحه شافعی راو شافعی را، نه ت

 شد. می نیست که اگر علی نبود، عمر ھالک
ازیک طرف، این ھا  آن ھای سرگردان و گریزان از حق است. شیعه این، دروغ

: عمر جلوی گویند می ر،و از طرف دیگ کنند می دوستی را بین آن دو راد مرد تاریخ ذکر
اش را آن ھم دختر پیامبر را!! چنان زد که سقط جنین کرد!  چشم علی، زن حامله
 .دروغگو حافظه ندارد!

 .)١(...ها شجاع نبود عمر در جنگ -۱۵۹ادعای 
 جواب ما:

ھمین شجاعت برای عمر بس است که جلوی چشم اسدالله، زنش را زد. ھمین 
مسجد آورد و به زور وادارش کرد که بیعت کند. ھمین بس که علی را کشان کشان به 

بس که که بدون لشگر توانست مردی را که در حل مسایل مھم این ھمه خبره بود، 
را وزیر خود  شکست دھد و خود بر جای او بنشیند؛ حتی دخترش را به زنی بگیرد و او

 .کند و به خدمت بگیرد!

 علی استهای صدر اسالم، مرهون  پیروزی -۱۶۰ادعای 
: درست است که اسالم در زمان عمر، فتوحات بزرگی داشت، اما به شھادت گوید می

ھا  منظور ابن ابی الحدید) در تمام امور مملکت و به خصوص لشکرکشی(علمای شما 
 .)٢(نمود... می کرد و مطابق دستور آن حضرت رفتار می عمر با امیر المومنین شور

 جواب ما:
 . وقتیشود می که با اثبات یک چیز، چیز دیگری ھم ثابتند دا نمی این نادان

خورد تا علی را فاتح ایران و روم  نمی که حضرت عمر بدون اجازۀ علی آب ھم گویی می
کنی که برای  می معرفی کنی، بدان با این گفته، عمر را خیر خواه اسالم معرفی
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ادا علی قیام کند و پیشرفت اسالم مردی چون علی را وزیر خود کرد و نترسید که مب
حق خود را بگیرد. آن حق خوری اول کار و این وزیر کردن آخر کار، با ھم مناسبت 

 .!؟ندارد! آیا ممکن است که یک نمونه دیگر در تاریخ را ذکر کنید
فتوحاتی که در زمان پیامبر انجام شد، رھین منت شخص شخیص امیر  :گوید می

 .)١(..».یکی مرد جنگی به از صد ھزار«که  گوید می المومنین علی بود؛ بعد شعر
 جواب ما:

زند. اگر علی به تنھایی کفار را شکست  می ند که متضاد حرفدا نمی این مردک
تدبیر و جاھل دور پیامبر را نگیرند  بی داد، چرا نتوانست کاری کند که دو آدم ترسوی

 .و بعد از مرگ بر جایش ننشینند؟!
فتوحات اسالم در زمان عمر و ابوبکر رھین منت : گوید می خنده دار است که

بوده است که ھا  آن شجاعان نامی و سرداران زبردست اسالم و نقشه کشی و کاردانی
نمودند  می ھای جنگ مقابل دشمنان قوی، شجاعت و فداکاری و جان بازی در میدان

 غالب آمدند. ھا  آن تا بر
ند که دا نمی کند. اما می نش تعریفاو برای کم کردن ارزش کارنامۀ عمر از سردارا

باز در منطق خود به دام افتاد. اگر آنان چنین بودند، پس چنین مردان پاک بازی 
به شکم دختر ھا  آن محال است که حق را از علی بگیرند و راضی شوند که جلوی چشم

ه نید کدا نمی پیامبر بزنند و حق علی خورده شود! دشمنی با عمر کورتان کرده است و
 .د!گویی می چه

 به یاد شعری افتادم:
 بشکســت عمــر پشــت دلیــران عجــم را

 ج

ــم را  ــه ج ــا داد رگ و ریش ــاد فن ــر ب  ب
 

 این عربده برغصب خالفت، زعلی نیست
 

 با آل عمر کینـه قـدیم اسـت عجـم را 
 

 ابوبکر و عمر در خیبر شکست خوردند -۱۶۱ادعای 
: در گوید می شب است! ،روز کند: در این جا، پنج صفحه را سیاه کرده است تا ثابت

ابن ابی الحدید و گنجی  سند ھم دارد از .کردند غیر از علی می ھا ھمه فرار جنگ
 .)٢(شافعی و سلیمان بلخی...
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 جواب ما:
ھای ترسو چرا از علِی شجاع نترسیدند و جلوی  که این فراری گوید نمی این مردک

یند که گو نمی او زنش را زدند و خودش را به زور به مسجد بردند که یالله بیعت کن؟!
 .نکردند؟! چرا از جلوی علی فرار

در جنگ ھا  آن او برای آنکه ترس اصحاب را نشان دھد، مجبور است که قبول کند
. ای داعی، تو ھاست آن شرکت کردن در جنگ دلیل خلوص شرکت کردند. خب، ھمین

 .و پدرانت در چند جنگ شرکت کردید؟
ای از صحابه بعد از آنکه شنیدند پیامبر شھید شده است از میدان  در ضمن، عده

 ھا، قرآن به صراحت عمر نبود، اما دربارۀ ھمان فراریھا  آن فرار کردند که در بین
 :گوید می

ُ ٱَولََقۡد َ�َفا ﴿ َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ  ]١٥٥[آل عمران:  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

 .»در گذشت و عفوشان کردھا  آن الله از«
 .گوید می کند و دروغ پشت دروغ نمی الله عفو کرده است و داعی عفو

اگر کسی این را بگوید که خودش مقابل کفار جنگیده است، خوب بود. علمای 
ین خالصه شده است که از یاران محمد بدگویی کنند. آیا تا به شیعه تمام عمرشان در ا

 ھمیشه با اھل قبله بود. ھا  آن حال یک شھر توسط شیعه فتح شده است؟ جنگ
 تر از ھمه شعر ابن ابی الحدید است که گفته است:  جالب :گوید می

 .ای عمر و ابوبکر، عذر شما مقبول است که فرار کردید
 .محبوب آدمی استنمودن نفس،  چون حفظ 

 .آید می دارد درحالی که موت می آدمی مرگ را دشمن
 .پس بھتر نیست که آدمی به اختیار خود و با شجاعت مرگ را انتخاب کند

 جواب ما:
: گوید می و این منافق (ابن ابی الحدید): ابن ابی الحدید، سنی است و گوید می باز
 لباس ذلت پوشاندند.نستند و بر اسالم دا نمی رموز جنگ را ،آن دو

. ابن گوید می ستاید و از این بدتر به عمر و ابوبکر بد می و در دنبالۀ شعرش علی را
ابی الحدید شعر سروده است تا از عمر و ابوبکر بد بگوید و داعی از اول تا آخر کتاب 

 ...: ابن ابی الحدید از علمای بزرگ سنی استگوید می آورد و می مرتب او را شاھد
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زند. خودش در زمان حملۀ مغول  می ابن ابی الحدید که به ابوبکر و عمر طعنهاین 

رشح هنج « با ایشان ھمکاری کرد و کتابھا  آن کرد اما عوض جنگ با می زندگی

را برای وزیر شیعه و خائن؛ یعنی، ابن علقمی نوشت. ھمان وزیری که به » البالغه
 تسلیم کرد و وزیر مغول شد. ھا  آن پابوس بت پرستان مغول رفت و بغداد را به

اند؛ در حالی که ھمگی  و خود را پشت علی پنھان کرده گویند می ھا از عمر بد این
 دشمن اسالم ھستند.

 علی محبوب خدا و پیغمبر بود -۱۶۲ادعای 
: علی محبوب گوید می شود. نمی و از دروغ خسته کند می باز از گنجی روایتی نقل

 .)١(..الله بود. بله بود.
 جواب ما:

نوشتی که ای  هصفح ١٠٠٠اما الله فقط یک نفر را دوست نداشت. تو یک کتاب 
 یک حرف علمی در آن نیست و سوغاتش تنھا عوام فریبی و یاوه گویی است.

 .)٢(دوست داشت... رسولش و علی را ،قبول دارد که الله سنی هم -۱۶۳ادعای 
 جواب ما:

ھمیشگی را به کار برد. سلیمان بلخی را کنار امام بخاری باز در این جا، ھمان حقۀ 
 حضرت علی و جرج :نشانده است. برای درک زشتی کارش فکر کنید که من بگویم

اند. یا در بھترین حالت بگوییم: حضرت علی و  بوش از حضرت محمد روایت کرده
 اند.  بروجردی از حضرت محمد روایت کرده

حرف دلش را از زبان رفیقش سلیمان اینکه  برای؟ گوید می حال چرا این طور
 آورد تا حرف خود را مستند جلوه دھد.  می بلخی بگوید. اما نام بخاری را ھم

م: رسول الله در روز خیبر دربارۀ علی گفتند: فردا پرچم را به دست گویی می ما ھم
ۀ الله را دوست که الله و رسول او را دوست دارند و او نیز، الله و فرستاد دھم می کسی
 دارد.

                                                 
 .٤٢٠ص  -١
 .٤٢٠ص  -٢
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ما عقیده داریم که این، مھمترین حدیثی است که در مدح علی آمده است، اما مدح 
 احادیث مھمی در مدح عمر ھست و ما بااینکه  یکی دلیل بر ذم دیگری نیست. کما

 م. کنی نمی علی را سرزنش و ردھا  آن

 عمر و ابوبکر در خیبر شکست خوردند -۱۶۴ ادعای
: زمانی که لشکر اسالم خیبر را محاصره نمود، سه مرتبه گوید می یباز خود داع

 .)١(لشکر اسالم به علمداری ابوبکر و عمر شکست خوردند...
 جواب ما:

الیق پرچمداری نبودند، چرا رسول الله چنین کردند؟! تو در حقیقت ھا  آن اگر
 بری. می رسول الله را زیر سوال

ھا  آن اند که که ابوبکر و عمر مورد اعتماد کامل رسول خدا بوده شود می پس معلوم
 را از بزرگان و مقربان و رئیس لشکر خود نمود. 

داند که وقتی در جنگ شکست بخوری، بیشتر با جانت بازی کردی؛  می ھرکس
بیند و تنھا  نمی را در جنگھا  آن زیرا ممکن است که کشته شوی. این مغرض، شرکت

شود و شکست  نمی بیند. در ضمن، جنگ ھمیشه به پیروزی منتھی می شکست را
خوردن در جنگ دلیل ترسو بودن رھبر نیست. بھتر این است که بگوییم: آن دو 
کامیاب نشدند. ھمانطور که حضرت محمد در احد کامیاب نشد و علی در صفین ناکام 

 شد. 

 .كفري فبهت الذ

 در حق عثمان نازل نشد ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ ﴿ آیۀ -۱۶۵ادعای 

در شأن عثمان بن عفان است و اشاره  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ ﴿ فرمودید:اینکه  نویسد: می و
القلب و دل رحم بود. متأسفانه  به مقام خالفت او در مرتبۀ سوم دارد که بسیار رقیق

 .)٢(کند... نمی این عقیده ھم، به شھادت تاریخ با حال و اخالق ایشان مطابقت
 واب ما:ج

 ما نفرمودیم. شما ھستید که از زبان ما آیه را اینگونه تفسیر فرمودید. 

                                                 
 .٤٢١ص  -١
 .٤٢٤ص  -٢
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 :گوید می م: آیه واضحگویی می ما

ٞد رَُّسوُل ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  ]٢٩[الفتح:  ﴾رَُ�َآُء بَيۡنَُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

او بر کافران سخت گیر و در بین خود با ھم محمد، رسول خداست و یاران «یعنی: 

 .»مھربان ھستند
 ما نگفتیم: این تو ھستی که از زبان یک سنی مجھول الھویه این حرف را زدی.

ظاھر آیه آشکار است که  ؟باالخره نگفتی که این تفسیر در کدام کتاب ما است
ربارۀ عثمان دربارۀ ھمۀ اصحاب است و فقط دربارۀ یک نفر نیست تا سنی بگوید: د

  .نگفته است: مھربان با دیگران؛ فرموده: مھربان در بین خودشان .است
 خواھی ثابت کنی که عثمان مھربان نبود. خب، ثابت کن. اما حقه بازی نکن.  می

 کرد و مسرف بود می حدی بی های عثمان بذل و بخشش -۱۶۶ادعای 
قبیل ابن خلدون و ابن  می نویسد: این مطلبی است که تمام مورخین ما و شما از

 .اند و در صحاح سّته و کتب معتبر شما ثبت شده است خلکان و ابن اعثم کوفی نوشته

 )١(»مروج الذهب«در ،و مسعودی، محدث و مورخ معروف و مقبول الفریقین
ف سنت رسول وسیرۀ مختصری ذکر نموده است که عثمان به خالفت نشست و خال

 شیخین عمل کرد.
و درھای آن را از ساج و سرو قرار داد و  ی مثل سنگ مرمررد از سنگبنا کای  هخان

ھای بیجایی که در زمان حیاتش به  اموال بسیار جمع نمود که عالوه بر بذل و بخشش
بنی امیه و دیگران نمود (مانند خمس بالد ارمینه را که در زمان او فتح شد بدون ھیچ 

صد ھزار درھم نیز، از بیت المال ـ چھار  ).مجوز شرعی به مروان ملعون واگذار کرد
ھزار درھم به عبدالله بن خالد و صد ھزار درھم به حکم ابن ابی العاص ملعون و طرد 

و روزی که او را )٢(شدۀ رسول الله و دویست ھزار درھم به ابی سفیان ـ واگذار نمود
رور درھم کشتند در نزد خزانه دار شخصی خودش یکصد و پنجاه ھزار دینار و دو ک

                                                 
 .٤٣٣، ص ١ج  -١
 ثبت نموده است. ٦٨ابن ابی الحدید ھم در شرح نھج البالغه، جلد اول، صفحۀ  -٢
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یکصد ھزار دینار بود ھا  آن وجه نقد یافتند غیر از امالک او در وادی القری و حنین که
 .)١(!...؟حساب داشت بی ھا و گاو گوسفند و شتر که در بیابان

 جواب ما:
 را بشناسیم: ،؟!!مقبول طرفین ،پیش از جواب دادن به او بھتر است مسعودی

م چرا شیعه او را جزو جماعت خود قبول ندا نمی ھم شیعه و ھم معتزلی بود.
داد. و  می ندارد؟ در حالی که کامًال شرط شیعه بودن را داشت؛ یعنی، صحابه را فحش

داند، این قدر به او عالقه دارد و بخاری و  می نم چرا شیعه که او را سنیدا نمی باز
حال از نظر ما او یک کند. به ھر  می و مرتب از او نقل قول کند می مسلم و نسایی را رھا

 شیعۀ خبیث است.
 به او: جواب ما و حاال

سند این » صحاح سته«دروغ ھم باید به اندازھای معقول بزرگ باشد. در کجای 
حرف که گفتی، نوشته شده است؟ اصًال ما صحاح سّته نداریم؛ فقط دو صحیح داریم: 

 .بخاری و مسلم
نویسم: در  روغ باشد، من ھم میتوانی یک حدیث صحیح بیاوری. اگر به د آیا می

حضرت عثمان مثل ماه شب چھارده بود و در  کتب اربعه شیعه نوشته شده است:
 تقوی نظیر نداشت و از حضرت علی به مراتب بھتر بود.

آیا این طور نیست که رسول الله دو دخترش را به عثمان داد! آیا زن اول عثمان 
ھا، دزد است؟  شیعه نیست و به قول شمانزد پدرش شکایت برد که عثمان آدم خوبی 

 به او ندھی. اگر من ُمردم دختر دیگرت را
خود بنده که نویسندۀ این سطور ھستم، زنم که ُمرد، در حالی که ھفت بچه از او 
داشتم و ھمسر دیگرم ھم دو بچه داشت، خواھر زن اولم را از پدر زنم خواستگاری 

 .کردم
. آیا پدر زنم از زندگی و رفتار من با دخترش ایشان ھم قبول کرد و به من داد

گاھی نداشت! از ریز درشت زندگی من با خبر بود! داعی بعد از  سال از جزئیات  ١٤٠٠آ
پدر زنم که  زندگی عثمان خبر دارد آن وقت زنش که ھر شب با او بود، خبر نداشت!

 مثًال بگویند: توانستند چند تفسیرکنند؛ می دخترش را به من داد، دشمنان و حاسدان
 .داد از سرضدیت با زن اول، دختر دومش را -١

                                                 
 .٤٢٥ص  -١
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 به خاطر پول داد.  -٢
 .دیوانه بود -٣

 .شویم یم چنین بگوییم. اگر بگوییم، کافر میتوان نمی اما دربارۀ حضرت محمد ما
: از سر مصلحت داد. اگر دخترھا را برای گوید می داند؛ پس می شیعه ھم این را

ای  هداد. وانگھی عثمان که اھمیت قبیل می بود، پس باید یکی رامصلحت نگه داشته 
امویان)؛ یعنی، دختر ابوسفیان، زن پیامبر بود؛ پس (نداشت چون دختر رییس قبیلۀ او 

 مصلحتی در کار نبود.
دادم.  آدم خوبی بودی، دوباره به تو دختراینکه  پدر زنم به من گفت: به خاطر

  مان ھمین بود و بس.دلیل رسول الله ھم دربارۀ عث
 به ایشان توھین ،ای داعی، قسم به خدا که تو با حمله به اطرافیان رسول الله

چون ضربه زدن به اسالم از  کنی نمی به طور مستقیم به ایشان توھین کنی، اما می
 .تر است درون آسان

 نویسد: می در این جا یک نکتۀ خنده دار

 تر بود وبدرمقایسه با عثمان، عمر خ -۱۶۷ادعای 
نویسد: خلیفه عمر با  می ضمن بیان حاالت عثمان »مروج الذهب«مسعودی در 

پسرش عبدالله به حج رفت و خرج ایاب و ذھاب او شانزده دینار شد. به پسرش 
 .عبدالله گفت: ما در خرج خود اسراف نمودیم

اینک آقایان قضاوت کنید بین طریقۀ زندگی خلیفه عمر و گشاد دستی و زیاده 
تصدیق نمایید که کامًال عثمان خالف عھد و میثاق رفتار نموده  .ھای عثمان روی

 .)١(است...
 جواب ما:

از عمر بد بگوید،  خواھد می تا عثمان را بکوبد. اما وقتی کند می از عمر تعریف ھان!
: گوید می زند و می که چرا به این مرد متقی تھمت گوید نمی رود و با خود می این یادش

شانزده دینار در حج اینکه  خواست؟ برای می شنۀ قدرت بود! پس قدرت را برای چهاو ت
 .خرج کند؟!

                                                 
 .٤٢٩ص  -١
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 یک صحابی را سرزنش کند، مثل کبک سرش را در برف فرو خواھد می آری! وقتی
در حقیقت عمر نزد اینان از عثمان بدتر  !گاه خود نیست و متوجه نشیمن کند می

 .؟آیا قرآن برای کوبیدن قارون از فرعون تعریف کرده است .است

 .)١(عثمان، فاسدهای بنی امیه را روی کار آورد... -۱۶۸ادعای 
 جواب ما:

و حضرت  !حضرت عمر، حضرت معاویه را در شام فرماندار کرد نه عثمان را
 دادند و او را مدتی کاتب وحی نمودند. به معاویه شغلی باالتر صمحمد

خدا و پیغمبر بودند و  بنی امّیه و حکم بن ابی العاص و مروان ملعون -۱۶۹ ادعای
 را برسر کار آورد.ها  آن عثمان
 : این آیه در لعن بنی امیه نازل شده بود:گویند می : علمای شماگوید می

َرۡ�َ�َٰك إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِلنَّاِس وَ  لَِّ�ٓ ٱ لرُّۡءيَاٱَوَما َجَعۡلَنا ﴿
َ
َجَرةَ ٱأ  لُۡقۡرَءاِن� ٱِ�  لَۡمۡلُعونَةَ ٱ لشَّ

 ]٦٠[اإلسراء:  ﴾٦٠َوُ�َّوُِ�ُهۡم َ�َما يَزِ�ُدُهۡم إِ�َّ ُطۡغَ�ٰٗنا َكبِٗ��

را قرار ندادیم مگر برای آزمایش کردن مردمان و شجرۀ ملعونۀ مذکور و و رویای ت«
ھی بر اما این بیم د .دھیم مردم را می مردم است و بیم در قرآن نیز، برای آزمایش

 .»افزاید میھا  آن سرکشی
 .)٢(: منظور ازشجرۀ ملعونه، بنی امیه است...گوید می

 جواب ما:
یم: دروغ گفتی. از نظر علمای ما، این شجرۀ ملعونه ھمان شجرۀ زقوم است گو می

 که در قران ذکرش آمده است:

ۡم َشَجَرةُ ﴿
َ
َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ نُُّزً� أ

َ
 ]٦٢[الصافات:  ﴾٦٢لزَّقُّومِ ٱأ

 .»؟بگو: آیا بھشت بھتر است یا درحت زقوم«

                                                 
 .٤٢٧ص  -١
 .٤٢٧ص  -٢
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ٰلِِم�َ ﴿ ۡصِل  ٦٣إِنَّا َجَعۡلَ�َٰها فِۡتَنٗة ّلِل�َّ
َ
َها َشَجَرةٞ َ�ُۡرُج ِ�ٓ أ نَّهُ  ٦٤ۡ�َِحيمِ ٱإِ�َّ

َ
 ۥَطۡلُعَها َك�

َ�ِٰط�ِ ٱرُُءوُس   ]٦٦-٦٣[الصافات:  ﴾٦٦ۡ�ُُطونَ ٱوَن ِمۡنَها  ُٔ فَإِ�َُّهۡم �ِ�ُوَن ِمۡنَها َ�َما�ِ  ٦٥لشَّ

 اندازد. در جھنم این ھمان درختی است که مردم راسخت به فتنه و عذاب می«
خورند و شکم  می ھا از آن اش مثل سر شیاطین بدشکل است. جھنمی روید و میوه می

 ».کنند می را از آن پر
ملعون بودند، مثل عاد و ثمود و ابی لھب ھا  آن اگر .این است تفسیر اھل سنت

و حدیثی که در تفسیر  !نوشت تا تو بیایی و تاویلش کنی نمی کرد و مبھم می انلعنتش
بر حسب  داعی شیاداین آیه از ابن عباس ذکر کرده است از نظر ما معتبر نیست و 

 کند. می عادت به احادیث ضعیف و مردود استناد

 آورد عثمان بر سر کار را رسول الله تبعید کرد و حکم بن أبی العاص -۱۷۰ ادعای
حکم ابن ابی العاص، عموی خلیفه عثمان بود. بنابر آنچه طبری و ابن اثیر و 

اند در جاھلیت ھمسایۀ رسول الله بود و آن حضرت را بسیار  نوشته )١(بالذری در انساب
نمود. بعد از بعثت و بعد از فتح مکه به مدینه آمد و در ظاھر اسالم آورد؛ اما  می اذیت

کرد،  می نمود. وقتی حضرت حرکت می ر میان مردم تحقیرپیوسته آن حضرت را د
آمد و با چشم و دماغ و دھان و دست شکلک درمی آورد؛ حتی در  می پشت آن حضرت

نمود. لذا در اثر نفرین آن حضرت، در  می نماز با انگشت تحقیر به آن حضرت اشاره
حضرت رفت و حالت تشنج باقی ماند و ابله و نیمه مجنون شد. روزی به منزل آن 

حضرت از حجره بیرون آمد و فرمود: کسی از طرف او عذر خواھی نکند؛ بایستی 
ھا  آن خودش و فرزندانش مروان و دیگران از مدینه بیرون روند. لذا به امر آن حضرت

 .)٢(را به طائف تبعید نمودند...
 جواب ما:

اگر ابن العاص منافق بود، نباید پشت سر حضرت  .بیایید دروغش را آشکار کنیم
را اینگونه بیان ھا  آن الله اولین صفت ،آورد؛ زیرا در سورۀ منافقین می محمد شکلک در

 کند: می

                                                 
 .١٧، ص ٥ج  -١
 .٤٢٩ص  -٢
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ِۗ ٱقَالُواْ �َۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱإَِذا َجآَءَك ﴿  ]١[المنافقون:  ﴾�َّ

دھیم که براستی تو رسول  می : گواھیگویند می آیند، می وقتی که منافقان پیش تو«

 .»...الله ھستی
پس منافقان در ظاھر سازی استاد بودند. پس ای دروغگو، محال است که یک 

دلیل دیگر بر دروغ گویی تو این است که  منافق پشت سر رسول الله شکلک درآورد!
چگونه جلوی عمرجرأت  نبودند؟ او مگر اصحاب رسول الله ؟تنھا بود رسول الله مگر

 .داشت که رسول الله را از پشت سر مورد تحقیر قرار دھد؟!
در زمان خالفت ابی بکر و عمر، عثمان شفاعت نمود که چون عموی من  :گوید می

تبعید شدۀ قبول ننمودند و گفتند: طرد و ھا  آن است، اجازه دھید که به مدینه برگردد
را برگرداند و ھا  آن وقتی عثمان خود به خالفت رسید،گردانیم.  رسول الله را ما برنمی

ھر چقدر مردم و اصحاب رسول الله  .مورد اکرام و بذل و بخشش خود قرار داد
  اعتراض کردند، اعتنا ننمود.

 جواب ما:
بعد از مرگ ایشان از کار  !کنی! وقتی اصحاب رسول الله می خوب خودت را رسوا

عثمان ناراضی شدند، پس چگونه ممکن بود در حضور چنین مردمی ابی العاص رسول 
 دختر پیامبر را بزند. یا عمر الله را تمسخر کند؟!

 عثمان او را والی کرد ولید فاسق د ر حال مستی نماز جماعت خواند و -۱۷۱ادعای 
ولید بن عقبه بن ابی معیط را به والیت از جمله کارھای عثمان یکی این است که  

پیغمبر دربارۀ او به  )١(مسعودی و امارت کوفه فرستاد. ولید کسی است که بنابر روایت
 عثمان فرموده بود:

  یعنی، او اھل آتش است. ،»انه من اهل انلار«
 نویسد: می باز

در ایام امارت کوفه، شبی تا صبح مجلس عیش داشت و صبح که صدای مؤذن 
رخاست در حالت مستی به محراب مسجد رفت و با مردم نماز صبح را در چھار رکعت ب

 .بجا آورد. آنگاه به مردم گفت: اگر میل دارید، برای شما بیشتر بخوانم
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نویسند: در محراب قی و استفراغ نمود که تمام مردم  میھا  آن و نیز بعضی از
 .)١(متأذی گردیدند و شکایت به عثمان بردند...

 اب ما:جو
 کند. نمی یش اعتناھا حرف اول، مسعودی یک معتزلی است که کسی به

 دوم، اگر حاکم گناه کرد، این گناه خلیفه نیست. 
 رسول الله نیز، ھمین ولید را فرستاد تا زکات جمع کند. او بر گشت و گفت که

 .گفت می در حالی که دروغ !دھند نمی زکاتھا  آن
 رسول را فاسق خواند:و آیه نازل شد و فرستادۀ 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ  �َّ ن تُِصيُبوا

َ
ْ أ ْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓوا َءاَمُنوٓا

ٰ َما َ�َعۡلُتۡم َ�ِٰدمِ�َ   ]٦[الحجرات:  ﴾٦َ�ُتۡصبُِحواْ َ�َ

 .او را سرزنش کنیم! یمتوان می پس پیامبر، مرد فاسقی را امیر بر کاری کرد. آیا
که مردم شکایت کردند و حضرت  گوید نمی دشمنی با صحابه او را کور کرده است.

عثمان، ولید را بر کنار کرد! و شالق زد. در حالی که شاھدان فقط دو نفر بودند و این، 
 .خواھید؟ می از خوبی عثمان بود که فامیل خود را حد زد و برکنار کرد! دیگر چه

 قرآن ولید را فاسق خواند، باز او را فرماندار کرد.اینکه  بگویید: چرا با وجودو اگر 
ھایی داشت و توبه کرده بود و  و در ظاھر این مرد توانایی کند می م: فاسق توبهگویی می

ھا برای اسالم بھره گیرد. اگر ھم اشتباه باشد، ما  خواست از آن توانایی می عثمان
 ست و ھمۀ کارھایش درست است.نگفتیم که عثمان معصوم ا

. در تاریخ گوید نمی و از جھادش گوید می عالوه بر این، این داعی تنھا از بدی ولید
ھایش  آمده است که مردم در نزد بزرگی از جھاد حبیب بن سلمه و کشور گشایی

  ید.گفت می دیدید، چه می کردند، او گفت: اگر جھاد ولید بن عقبه را می صحبت
یی که زیاد بن ابیه را برجان و مال مردم ایران مسلط گو نمی لی راچرا حضرت ع

 .!زیاد بن ابیه با معاویه ھمراه شدو آخر کار  کرد و او را والی ایران نمود
؟! خوانندۀ کنی نمی شوی و بر علی اعتراض می چرا در این جا مانند شیطان گنگ

و توانا و  ظاھر درست و صالحنستند، کسی که در دا نمی غیب ،عزیز بداند که خلفاء
 .بر علی شماتتی است و نه بر عثماننه  !کردند می فرماندارش ،را بود مدیر

                                                 
 .٤٣٠ص  -١
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معاویه که کارنامۀ » و عثمان معاویه را والی شام نمود.: «گوید می دربارۀ معاویه
نیکی از خود بر جای گذاشت غیر از جنگ با حضرت علی که کار درستی نبود. او بعد 

ھای اسالمی را گسترش داد و با اقتدار زحمات رسول الله و  ی سرزمیناز وفات عل
 صحابه را حفظ نمود. 

و باز فراموش نکن که در زمان خالفت عثمان ھم متصرفات پیشین، بیش از دو 
 و این نشانۀ لیاقت عثمان بود. اگر الیق نبود، پیامبر دو دخترش را به او !برابر شد

به عثمان  دو دختر را !؛ شما گوش فلک را کر کردیدیک دختر به علی داد ؟داد می
 .یید!گو نمی ھیچ،داد

 .)١(...های عثمان موجب قتل او شد غلط کاری -۱۷۲ادعای 
 جواب ما:

د: ابن ابی الحدید سنی است ؛ مثل این است که بگوییم: داعی گویی می باز ھم 
 !شیعه نیست

  .)٢(...عثمان شدایجاد نارضایتی در مردم منجر به قتل  -۱۷۳ادعای 
 جواب ما:

نه آقا این طور نیست. عثمان را به نامردی شھید کردند. وقتی فقط مردم یک 
استان مصمم به خون خواھی عثمان شدند، با آنکه قاتالن عثمان خود را پشت 

! این بردندنشخصیت عظیمی چون حضرت علی پنھان کرده بودند، باز راھی به جایی 
توانستند خلیفۀ پر قدرتی مثل عثمان را بکشند، چرا از عھدۀ یک مردم ناراضی که 

استاندار او که در شام بود، بر نیامدند. پس افراد ناراضی اندک بود، این یھودیان بودند 
 را فریفته بودند. ھا  آن که

 )٣(عثمان به اصحاب پیغمبر صدمه زد... -۱۷۴ادعای 
 جواب ما:

                                                 
 .٤٣٠ص  -١
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اصحاب رسول صدمه بزند؟! این، عجیب است؛ اما از مگر عثمان، شیعه بود که به  
 .شیعه مدافع اصحاب پیامبر شده آست!!اینکه  تر این عجیب

 )١(.. .مضرب شدن ابن مسعود و مردن او  -۱۷۵ادعای
ھا را جمع کند،  خواست قرآن می اند که وقتی عثمان و علماء و مورخان شما نوشته

آوری نمود از جمله، قرآن عبدالله بن  تمام نسخ قرآن را طلب کرد و ھمه را جمع
مسعود که از جمله ُکّتاب وحی و مورد اطمینان خاتم االنبیاء بود. عثمان قرآن عبدالله 

ھای دیگر سوزاندند،  را به جبر گرفت. وقتی عبدالله شنید که قرآن او را ھم، مانند قرآن
کرد.  می ثمان نقلخیلی دلتنگ شد. در مجالس و محافل احادیثی را در قدح و بدی ع

آن قدر ھا  آن این خبر به عثمان رسید؛ پس به غالمان خود امر کرد تا او را تنبیه کنند.
 .!ھایش شکست و مرد شدت ضربات، دندهعبدالله را زدند تا از 

 جواب ما:
بعد  .قرآن موجود را ھم قبول ندارندھا  این این را ابن ابی الحدید نوشته است. گویا

آورند که عثمان قرآن ابن مسعود را سوزاند و او  می این داستان را برای ایجاد شبھه
  ...آن قرآنی دیگر بوداینکه  اعتراض کرد! مثل

رسول را پنھان کرده بود و ھای  حدیث در ضمن، بگو: ببینم این ابن مسعود چرا
او آزار رساند، بعد  حدیثھایی را که در مذمت عثمان بود، نگفت تا وقتی که عثمان به

 .گفت!!
این  ؟رسول را پنھان کرده است، دوست داریدھای  حدیث چرا این آدم را که

 برند و مقّلدند و تضاد در سخنان برای شیعیانی خوب است که عقل خود را به کار نمی
 بینید.  نمی شما رای ھا حرف

 مضرب شدن عّمار به امر عثمان -۱۷۶ادعای 
 :بیایید، بخوانیم

شرح مبسوط این قضایا در کتب معتبر علمای خودتان ثبت است. ابن ابی الحدید 
ضمن مطاعنی که به عثمان  )٢(و مسعودی در مروج الذھب» شرح نھج البالغه«در 

                                                 
 ھمان. -١
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که علت انصراف قبیلۀ ھزیل و بنی مخزم از عثمان، عملیات  کند می وارد گردید، اشاره
وارد کردند. اینک ھا  آن و صدماتی که بر او با عبدالله بن مسعود و عمار یاسر بود

 .)١(...قضاوت با آقایان با انصاف است تا پی به رقت قلب و دل رحمی او ببرند
 جواب ما:

 ھمه دروغ است.ھا  این گفتم که راوی ابن ابی الحدید است.

 ربذه و وفات او در صحرای اذیت و تبعید نمودن ابوذر -۱۷۷ادعای 
ھای ابن ابی الحدید است. بله ھست؛ ابن ابی الحدید و  فرمودهاین ھم حتمًا از 

 .)٢(...مسعودی و یعقوبی
 جواب ما:

البته بین ابوذر و عثمان اختالفی رخ داد که در آن ابوذر برحق نبود، سخن ابوذر 
این بود که ھیچ کس حق ندارد بیش از نیاز خود طال و نقره پس انداز کند؛ حتی اگر 

شد. بدیھی است که این سخن درستی نبود و ابوذر خود به ربذه رفت زکاتش را داده با
 و تبعید نشد.

علی، ابوذر، مقداد و  داشت: می پیامبر چهار صحابی را بسیار دوست -۱۷۸ادعای 
 سلمان
نفر دوست باش: علی،  ٤: رسول الله فرمود: الله به من امر کرده است که با گوید می

 .ابوذر، مقداد و سلمان
 نویسد: می د از زبان سنیاین مر

(كرم اهللا وجهه)، اند: ابوذر، مرد ناراحتی بود و در شامات به نام علی  مورخان نوشته
از  گفت می نمود و مردم شامات را متوجه مقام علی نموده بود و می تبلیغات شدیدی

پیغمبر شنیدم که فرمود: علی، خلیفۀ من است. او دیگران را غاصب و علی را خلیفۀ 
برای حفظ جامعه و جلوگیری از فساد، ناگزیر  سنمود، لذا عثمان می منصوص معرفی

 .او را از شامات فراخواند

                                                 
 .٤٣٥ص  -١
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وقتی یک فردی بخواھد، مردم را بر خالف صالح جامعه تحریک کند بر خلیفۀ عصر 
 .که او را از محل انقالب خارج نماید الزم است

 جواب ما:
 کند؛ در حالی که سنی به صحابه توھین می این مرد از زبان سنی به ابوذر توھین

 : عثمان، غاصب خالفت است.گفت می که ابوذر گوید می کند. او از زبان سنی نمی
 ا ابرازو حقی ر گفت می از کجا معلوم که ابوذر راست :گوید می باز از زبان سنی

 .)١(...؟نمود نمی داشت و وضع حدیث از قول رسول الله می
 جواب ما:

نی که اھل سنت صحابه را دا نمی تو که این ھمه حدیث از اھل سنت آوردی، آیا
 گز صحابی از رسول الله خالف حقیقت نقل قولو معتقدند که ھر دانند می عادل
کجا معلوم ابوذر به رسول الله کند. پس چگونه ممکن است که سنی بگوید: از  نمی

 .دروغ نبسته باشد!
 چرا با او مناظره ؟دعوایت با او بر سر چیست اگر سنی این حرف را زده است، پس

کنی؟ پس او ھم یک شیعه است که کارش توھین به اصحاب پیامبر است. حاال چه  می
 .فرقی دارد که ابوذر را بد بگوید یا ابی ھریره را؟

توسط عثمانآن سنی دست پروردۀ داعی شیاد   اجبار به ربذهاخراج ابوذر به 
و بعد داعی،  گفته است که ابوذر به میل خود به ربذه رفت که البته درست است.

حدیثی از ابن ابی الحدید نقل کرده است و از زبان ابوذر به رسول الله تھمت زده است 
با پا به من زد که چرا  که روزی در مسجد خوابم برده بود، آن حضرت تشریف آورد و

 اختیار خوابم برد.  بی در مسجد خوابیده ام؟ عرض کردم:
آنگاه فرمود: وقتی تو را از مدینه اخراج نمایند، چه خواھی کرد؟ عرض کردم: به 

روم. فرمود: وقتی از آن جا ھم اخراجت کنند، چه خواھی  می سرزمین مقدس شام
 کرد؟ عرض کردم: برمی گردم به مسجد.

 ود: وقتی از این جا ھم اخراج شوی، چه خواھی کرد؟ عرض کردم: شمشیرفرم
 . کنم می کشم و جنگ می
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 .فرمود: آیا داللت بکنم تو را به چیزی که خیر تو در آن باشد؟ عرض کردم: بلی

کند، قبول کن و  می یعنی، ھرچه »عيتطوتسمع و كث ساقويانسق معهم ح«فرمود: 
 بشنو و اطاعت کن.

، »جنبی هو آثم يفاهللا عثامن و نيلقياهللا لو«پس شنیدم و اطاعت نمودم. آنگاه گفت: 
حق  در حالی که گنه کار است در کند می یعنی، به خدا قسم عثمان خدا را مالقات

 .)١(من...
 جواب ما:

مفتی است که از ابن ابی الحدید نقل قول کرده است و پشیزی ی ھا حرف اینھا،
 ارزش ندارد. 

 .)٢(...رحیم، علی بن ابیطالب بود -۱۷۹ادعای 
 جواب ما:

ما قبول داریم که او با مومنان رحیم بود، اما این صفت، خاّص او نبود. او در این 

ام علی يعلی كان رح: «گوید نمی .﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ ﴿ :گوید می صفت تنھا نیست. الله

 ». نياملؤمن

 کرد می را ادب کرد و علی فامیل می عثمان به فامیل بخشش -۱۸۰ادعای 
کرد و علی به برادر خود،  می ھای خود بذل و بخشش : عثمان به فامیلگوید می
 .)٣(...، چیزی از بیت مال ندادعقیل

 جواب ما:
 !داشت یم: درست نیست. چون حضرت عثمان خودش از بیت المال برنمیگو می

استفاده نکند، مگر ممکن است که ! خود آدم که سوء ؟داد می چرا باید به فامیلش
 .اجازه دھد دیگران دزدی کنند؟
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ھای خود را حاکم کرد، علی ھم کرد؛ مثل عبدالله بن العباس و  اگر بعضی از فامیل
 .ھای دیگر خود را حاکم شھرھای مختلف کرد! عبیدالله بن العباس و فامیل

 حتی خود طبری ھمنیم! دا نمی ھای تاریخ طبری را وحی منزل نوشته بدان که ما
 یم صد درصد درست است.ھا حرف گفت: نمی
و گفت  یادتان باشد که درجایی از آن نوشته است: مالک اشتر از علی ناراضی شدو

منظور (که عبدالله در مکه، عبیدالله در مدینه، فالن در فالن جا... پس پیرمرده 
 .اش کرد!؟ کشتیم؟ و علی از پی او رفت و راضی را چرا )عثمان

 اوست رقتار علی با عایشه بعد از جمل نشانۀ مهربانی -181 ادعای
رفتار آن حضرت با ام المؤمنین عایشه بود که عقول عقالء را محو  ،باالتر از ھمه

گردانید. در صورتی که فتنه انگیزی او در اول خالفت و قیام کردن در مقابل آن 
 د، آدمی را چنان عصبانیھای بسیار که نسبت به آن حضرت نمو حضرت و بد گویی

که اگر به او دست پیدا کند دمار از روزگارش برآورد و به اشّد مجازات برساند؛  کند می
 .)١(اھانتی ھم به او ننمود...ترین  اما وقتی آن حضرت بر او غالب آمد، کوچک

 جواب ما:
 کنید؟! می کنید؟ اگر پیرو علی ھستید، چرا اھانت می خب شما چرا اھانت

نداریم که عایشه فتنه انگیزی کرد، فتنه انگیزی را پیشینیان تو کردند که قبول 
و نسل در د کنی نمی شحاال ھم شما تمام .را رو در روی یکدیگر قرار دادند اصحاب

اھانتی ترین  : علی کوچکگویی می خودت .. تا امروز که.دھید می نسل ادامه داده و
 .؟ما پیرو علی ھستیدد؟ آیا شکنی نمی نکرد. آیا شما ھم اھانت

 برعکس عمل کرد علی معاویه در صفین لشکر علی را از آب منع کرد و -۱۸۲ ادعای
در جنگ صفین لشکر معاویه زودتر رسید و رود فرات را تصرف نمودند و دوازده 
ھزار مرد جنگی برای حفاظت فرات قرار دادند. وقتی اردوی امیر المؤمنین رسید، 

 .برداشتن آب شدنددان معاویه مانع مر
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ایم که بر سر آب جنگ کنیم،  حضرت برای معاویه پیغام دادند: ما به این جا نیامده
 گز آبدانه آب بردارند. معاویه گفت: ھرلشکر آزاھردو  دستور دھید مانع آب نشوند و

 .علی با لشکرش از تشنگی جان بدھنددھم تا  نمی
مر فرمود تا با یک عده سوار به یک وقتی حضرت این جواب را شنید، مالک اشتر را ا

 .پرا کنده و فرات را تصرف نمایند حمله، لشکر معاویه را
وقتی به آب رسیدند، اصحاب عرض کردند: یا امیر المؤمنین، اجازه بفرمایید ما 

جنگ زودتر  منع نماییم تا از تشنگی ھالک شوند وھا  آن تالفی نماییم و آب را از
کنم؛ از  نمی معاملۀ به مثلھا  آن مودند: به خدا قسم باخاتمه پیدا کند. حضرت فر

 .)١(اطراف فرات دور شوید...
 جواب ما:

این مرد، دروغ گفتن بلد نیست! مگر رود فرات حوض بود که معاویه جلویش را 
توانست در سمت پایین یا  می فرات یک رود طویل است که با کمی عقب نشینی !بندد

 .به آب برسد!باالی رود به ساحل رود و 
در  !ھای ترکیه را که در اختیار نداشت کوه لشکر معاویه تمام ساحل فرات از خلیج تا

 ند؛ در صحرایرسید می با کندن زمین به آب !ضمن، جنگ صفین در منطقۀ جلگه بود
 آب و علف که نبودند.  بی

رگز ! ھ؟آیا دشمن را از آب محروم نکردن تا مومنان را بکشد، کاری عاقالنه است
 ! ؟بودتر  نیست. آیا خون مومنان لشکر علی از تشنگی لشکریان معاویه کم اھمیت

 :گوید می
 پس اگر دقیق و منصفانه بنگرید،تصدیق خواھید کرد که معنای آیۀ شریفه چنین

ٞد رَُّسوُل ﴿ :شود می َمَّ ِ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ ﴿ مبتداء ﴾�َّ معطوف بر مبتدا و خبر آن و  ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
 آنچه بعد از آن است خبر بعد از خبر و ھمه، صفات یک نفر است. 

 جواب ما:
را  »نيوالذ«است. دیگر » و کسی که«معنایش  »نيو الذ«یا ایھا العرب، بدانید که 

 »ن امنوايا الذي«ضمیر جمع ندانید و (کسانی که) معنی نکنید! پس در قرآن ھر جا 
 :گوید می که ای معنی کنید! آیه» ای ای کسی که ایمان آورده«ن را ت، آآمده اس

                                                 
 .٤٤٦ص  -١



 روزهای پیشاور    ١٨٦

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ َيامُ ٱَءاَمُنوا این طور معنی کنید: ای  ]١٨٣[البقرة:  ﴾لّصِ

بر تو روزه فرض شد. پس روزه نگیرید چون به یک نفر اشاره ای  هکسی که ایمان آورد
 .است!دارد و آن ھم علی 

ِينَ ٱوَ ﴿ آیۀ -۱۸۳ ادعای  هرچند که ضمیر جمع باشد  ،در حق علی است ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ
: در زبان عرب و عجم از باب بزرگداشت بسیار متداول است که جمع به گوید می

 .)١(جای مفرد بیاید...
 جواب ما:

درست است الله خودش را گاھی با ضمیر جمع نیز، معرفی کرده است. لیکن در 
که خود را در  کند می ھایی صحبت جا، معنی بزرگداشت ندارد؛ این جا از انساناین 

 آثار سجود نمایانھا  آن تا در پیشانی کنند می و آن قدر سجده کنند می مقابل الله ذلیل
 . شود می

علی که از نظر شما این قدر فخیم است، چرا در قرآن نامش با احترام ذکر نشده  
 است؟! در حالی که نام ذوالقرنین ھست. 

 آورد: می خنده دار است برای اثبات نظر خود این آیه را شاھد

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ :آیۀ -۱۸۴ادعای  ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ  لصَّ
َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن   در حق علی نازل شد ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

باشد،این آیه نظایر بسیار دارد؛ مانند  می در قرآن مجید که سند محکم آسمانی ما 
 :فرماید می آیه مبارکۀ والیت که

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
 ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ 

جز این نیست که مولی و متصرف در شما خدا و پیغمبر است و آنانی که ایمان «

 .»دھند می و زکات در حالت رکوع کنند می دارند و نماز به پا
 جواب ما:
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 دانید می ماند که ما بگوییم: به چه دلیل تقی را امام معصوم می این سخن مثل این
 .و جواب بشنویم که به ھمان دلیل که نقی امام معصوم است

» و الذین امنوا« یک دلیل ما که این آیه دربارۀ حضرت علی نیست، ھمین است که
 .به صورت جمع است!

 »الذین«را با » الذی«اند، فرق  معلوم است کسانی که این مذھب باطل را ساخته
 .نستند!دا نمی

توان بچۀ خود را نصیحت کرد یا اذان گفت؟ ھر کاری جای خود را  می آیا در رکوع
دھد نباید در حالت نماز باشد. پس معنی آیه را غلط  می دارد. کسی که زکات

 ای.  فھمیده
 :معنی آیه

 دھند می و زکات خوانند می دوستان شما، خدا و رسولش و مومنان ھستند که نماز 
 و رکوع کنندگانند.

 : آیۀ والیت درحق علی استگوید می سنی -۱۸۵ادعای 
، امام ابو )١(مورد اتفاق جمھور مفسران و محدثان است؛ از قبیل امام فخررازی

جار الله زمخشری و سلیمان بلخی که آیۀ والیت در حق علی  ،)٢(اسحق ثعلبی
 .)٣(است...

 جواب ما:
این افرادی که نامشان ذکر شد، عالمان ما نیستند و حتی  ھرگز چنین نیست.

  بعضی از ایشان دشمن ما ھستند.

.. است که به ... راكعون.وتوني.. .مونيقي.. .نيامنوا... والذ نيالذ مشکل در
 .یک نفر است. برای حل این مشکل داعی جمع ھستند و علی تمامی

 :می نویسد

                                                 
 .٤٣١تفسیر کبیر، ص  -١
 کشف البیان. -٢
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در نزد اھل علم و ادب ثابت و شایع است و جواب این اشکال را ھم عرض کردم که 
در بیانات ادباِء و فضالء بسیار دیده شده است که من باب تعظیم و تجلیل یا جھات 

 اند. دیگر حمل جمع بر واحد نموده
: این آیۀ شریفه حصر است و در گوید می »کشاف«جار الله زمخشری در که  چنان

به طریق جمع آورده شده، آن است ینکه ا مقصود از شأن علی نازل گردیده است؛ اما
 که دیگران ھم از آن متابعت نمایند.

سال بعد پیدا شد؛  ٢٦٠: در حق کسی نازل شده است که گوید میاینکه  و دیگر
 نویسد: می یعنی، در حق مھدی و

؛ یعنی، سایر امامان ما ھم دانیم می و افراد دیگری را از اھل عصمت مشمول این آیه
 .)١(اخل ھستند...در این آیه د

 جواب ما:
نام و نشانی از مھدی نیست. نام و نشانی از تقی و نقی ھم نیست. آیه را در حق 

 او چرا باید علی در حال نماز زکات بدھد؟ .اند داند که ھنوز به دنیا نیامده می کسانی
 :گوید می

 زکات دادن در حال رکوع جایز است -۱۸۶ادعای 
زند؛ بلکه توجه به سائل و خوش  نمی مقام آن حضرتبه ای  هلطم اول، این عمل

کردن دل او موجب کمال است. آن حضرت پیوسته در حال توجه به خدا و رضای 
پروردگار بودند و با این عمل، عبادت بدنی و روحی را با عبادت مالی که انفاق در راه 

سبب نقصان زند و  می خداست، جمع نموده است. آن التفاتی که لطمه به خشوع نماز
باشد و ّاال توجه به عمل  می گردد، التفات به امور دنیوی و اغراض نفسانی می عبادت

 .خیر که عبادتست و عبادت ھم موجب کمال است
 جواب ما:

منظور وصف صفات مومنان است که  !اصًال منظور، دادن زکات در حال رکوع نیست
ھستند؛ مثل این آیه که دربارۀ  و از رکوع کنندگان دھند می خوانند و زکات می نمازی

 حضرت مریم است:

ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكِ� ٱوَ  ۡسُجِديٱلَِرّ�ِِك وَ  ۡ�ُنِ� ٱَ�َٰمۡر�َُم ﴿  ]٤٣[آل عمران:  ﴾٤٣ل�َّ
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 ».رکوع کنندگان نما با کن و رکوع و سجده یا مریم پرستش کن رّب خود را«
که ھمزمان ھمۀ کارھا را انجام بده ؛ زیرا ممکن نیست که ھم در حال  گوید مین

 .رکوع باشیم و ھم سجده
و : ای مریم، تفرماید می قبل، مریم را بزرگ و محترم داشت، در این جا با آنکه در آیۀ

 با ضمیر مفرد خطاب» ياسجد«و » ياركع«را برگزیدم بر ھمۀ زنان عالم ؛ اما او را در 
: برای احترام، علی را به صورت گوید می قافیه تنگ است،اینکه  و داعی برای کند می

 .جمع خطاب کرده است!
 اگر دربارۀ علی است، چرا نامش نیامده ھمانطور که نام مریم آمده است؟! ،دوم

 .کشید؟! می ترسید یا خجالت می الله از کسی !نعوذبالله
 وسط اذان، امر به معروف و نھی از دو عبادت را با ھم درآمیخت؟ مثالً  شود می آیا

نماز عصر را به بھانه دفن کردن مرده نخوانیم؟! یا در ھمان  توانیم می منکر کرد؟ آیا ما
رویم تا مرده را دفن کنیم، نماز بخوانیم؟! تداخل در عبادت زشت و از  می حال که راه

 .اختراعات شیعه است!

 شک کرد عمر به رسالت حضرت محمد -۱۸۷ادعای 
بحث جالبی بین داعی و سنی درمی گیرد و مرتب  )١(پیشاورھای  شب در کتاب
: نه باید بگویی. گویند می ھا ھم که علیه خلفاء بد گوئی نکند. سنی کند می داعی اصرار

 :گوید می آخر داعی
که یکمرتبه نبود، بلکه در دفعات متعدد  شود می از کتب اخبار و تواریخ معلوم

گشتند؛ اما بعضی بر  می شد، بر می نمودند و بعد که کشف حقیقت می اشخاصی شک
 شدند. می ماندند و مغضوب غضب الھی می آن شک باقی

 .)٢(حضرت عمر در صلح حدیبیه شک کرد که آیا رسول الله براستی پیامبر است...
 جواب ما:

نیست! حدیث دروغی آورده است از ابن مغازلی. در حالی که این مرد راوی حدیث 
 .د. او کیست؟بینی می پیشاور زیادھای  شب این اسم را در کتاب

                                                 
 .٤٥٥و  ٤٥٤ص  -١
 .٤٥٦ص  -٢
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را در ذکر علی بن ابی طالب نوشت و معتقد بود » مناقب«او کسی است که کتاب 
و زمین به صورت نوری خلق شده بود و وجود داشت.  ھا آسمان که علی قبل از خلقت

 کرد.  می ھا آیات را تاویل او چون شیعه
و تنه را  کند می پیشاور است که سر را رھاھای  شب سندۀ کتاباین روش نوی

چسبد. صاحب مذھب؛ یعنی، شافعی را رھا کرده و به ابن مغازلی شافعی چسبیده  می
 .است!

 امام !سبط ابن جوزی چسبیده را رھا کرده به ابن صباغ مالکی و و امام مالک
الحدید و استاد ابن ابی الحدید  به سلیمان حنفی بلخی و ابن ابی را رھا کرده ابوحنیفه

 .ھا چسبیده است! ھا و معتزلی و ابو جعفر اسکافی و زمحشری و دیگر شیعه
حضرت عمر در آن روز زیاده از حد گفت و ابوبکر او را منع کرد. البته  قبول دارم

 مھربان بود.ھا  آن یاد داده بود که حق اظھار نظر دارند و باھا  آن رسول الله به این را
صدقه و ھرچه  از آن روز خائفم و )ھستمکه خلیفه (که تا امروز  فرماید می خودش

 .زیرا تندگویی کردم! !باز امین نیستم !کنم می عبادت و استغفار
با رسول الله مخالفت کردند حتی وقتی که  ھا مسلمانغیر از ایشان در ابتدا ھمۀ 

 علیحتی امر کرد از احرام خارج شوند، کسی اطاعت نکرد. 
گفت: اسم مرا پاک کن و در قرارداد ننویس: محمد رسول الله ؛ بلکه  به علی پیامبر

 محمد بن عبدالله بنویس
 چون مشرکان قبول نداشتند. 
 کنم.  نمی علی گفت: نه ؛ اسمی را که الله به تو داده است، پاک 

ارج گفت: از احرام خ ھا مسلماندر تواریخ ھم نیامده است که وقتی پیامبر به 
 .انکار ھم نکردند ؛ دستور اجرا نشد! !شوید. علی خارج شده باشد. ھمه انکار کردند

 برای چه بود؟ اول، از عدم توجه به این آیه: ھا مسلمانمخالفت 

ن تَۡ�َرُهواْ َشۡ� ﴿
َ
 ]٢١٦[البقرة:  ﴾ا َوُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ  ٔٗ وََعَ�ٰٓ أ

 .»بھتر استچه بسا چیزی را دوست ندارید و آن برای شما «
خواستند مشرکان را پیروز و خوشحال ببینند و مایل بودند عبادت  نمیھا  آن دوم،

 حج را به پایان ببرند.



 ١٩١  ادعاهای شیعه

: فعًال نماز نخوان و نماز را نیمه رھا کن؛ گوید می پس نیت مھم است. پدر به پسر
در این رساند.  می و نماز را به پایان کند می کار مھمتری در پیش است. پسر انکار چون

 .کجا!ھا  آن جا پسر از پدر نافرمانی کرده است؛ اما این نافرمانی کجا و نافرمانی
فورًا قبول کردند. از حج در سال ھا  آن رسول الله، صحابه را از شراب منع کردند؛

 خواستند. می تعلل کردند؛ یعنی جھاد راھا  آن صلح حدیبیه منع کردند؛
انسان بودند و ھا  آن کنید، بھتر بود که بگویی:از صحابه بدگوئی  شما عوض آنکه 

اشتباه کردند و فقط برای لحظاتی کوتاه این اشتباه را مرتکب شدند و ندانستند اطاعت 
 و جھاد مھمتر است اما خیلی زود به خود آمدند. پیامبر از عبادت حج

دید!  که وقتی نافرمانی لشکر را کردی می بھتر بود از فرماندھی رسول الله تعریف
خودشان از خیمه خارج شدند و قربانی کردند و از لباس احرام بیرون آمدند. اصحاب 
که مصمم بودن رسول الله را دیدند در قربانی کردن و کندن لباس احرام از ھم پیشی 

 :گوید می تازه امروز ھم عمر !گرفتند
 من به خود ایمن نیستم از زبان درازی آن روز... 

آن ھم با ای  هیک نافرمانی چند لحظ !رمانبرداری را ندیدیای داعی، این ھمه ف
 در ضمن، نافرمان تا آخر عمر با صدقه و عبادت و استغفار سعی ای! نیت خوب را دیده

 بینی؟!  نمی راھا  این تا کارش را جبران کند. کند می

 حضرت محمد و علی یک روح در دو بدن بودند -۱۸۸ادعای 
محمد و علی یک روح در دو بدن بودند؛ این شعر  ثابت کند حضرتاینکه  برای

 لیلی و مجنون را مثال آورده است: 
 ترسـم ز نـیش گفت مجنون: مـن نمی

 

 صبر من از کـوِه سـنگین اسـت بـیش 
 ج

ــر اســت ــن پ ــی وجــود م  لیــک از لیل
 

 این صـدف پـر از صـفات آن ُدر اسـت 
 ج

 داند آن عقلی که آن دل روشنی است
 

ــرق  ــن ف ــی و م ــان لیل ــت درمی  نیس
 

 ترســم ای فصــاد چــون فصــدم کنــی
 ج

ـــی  ـــی زن ـــِر لیل ـــاه ب ـــیش را ناگ  ن
 

 روحـــــهُ  يو روحـــــ يروحـــــهُ روحـــــ
 ج

 .)١(البـدن... من يری الروحني عاشـا يف 
 

 جواب ما:

                                                 
 .٤٦٢ص  -١
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 .از این بھتر دلیلی ندارد!!
 دلیل و برھان زده است. از یک طرف علی را پیغمبر بیی ھا حرف ،در این جا

 حضرت علی را از جمیع انبیاء و رسل برترتر  دو صفحه عقب درند از طرف دیگر دا نمی
 غیر از حضرت محمد).( !داند می

 او را کافر ھا مسلمانداند که اگر بگوید: علی پیغمبر است.  می این مرد مکار
: علی از پیامبران برتر و افضل گوید می لذا منکر است که علی پیامبر است، اما .دانند می

 !است
اینکه  دکتر نیست!اینکه  در مدح پرستاری غلو کند و ما بگوییم:مثل کسی که 

 مدرک دکتری ندارد! و او بگوید: بله من قبول دارم که دکتر نیست اما از ھمۀ دکترھا
 .افضل و بھتر است!

به  یند اما در دلگو نمی شوند و حرف دل خود را می این قوم در مرز کفر متوقف
  کفری بزرگتر معتقدند.

 نند؛ چون این کفری صریح است. اما علی را از پیامبران برتردا نمی پیامبرعلی را 
 کافر نگوید. ھا  آن به . این جمله مبھم است تا کسیدانند می

روح بودند در دو  پیامبر و علی یکاینکه  آیۀ مباهله دلیلی است بر -۱۸۹ادعای 
 بدن

 ن بودند. جواب داد: به او گفته شد: سند بیار که محمد و علی یک روح در دو بد
باشد و بزرگترین  می اولین دلیل ما از قرآن کریم است که سند محکم آسمانی ما

 :فرماید می دلیل از قرآن مجید آیه مباھله است که به صراحت

َك �ِيهِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ﴿ ۡ�َنآَءُ�ۡم  ۡلعِۡلمِ ٱَ�َمۡن َحآجَّ
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
َ�ُقۡل َ�َعالَۡواْ نَۡدُع �

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت 
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ِ ٱَو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ َّ�  َ�َ

 ]٦١[آل عمران:  ﴾٦١ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱ

که با وحی خدا به از آن پس ھر کس با تو در مقام مجادله بر آید دربارۀ عیسی بعد«
گاھی یافتی. بگو: بیایید ما و شما با فرزندان و زنان خود و نزدیکانی که از  احوال او آ

یعنی، درحق یکدیگر (غایت بزرگواری به منزلۀ نفس ما باشند با ھم به مباھله برخیزیم 



 ١٩٣  ادعاهای شیعه

به تا دروغ گو و کافران را  )نفرین کرده و در دعا و التجاء به درگاه خدا اصرار ورزیم

 .»)١(...لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.
 جواب ما:

یک بار جواب دادم که این اختصاص به علی و فاطمه و حسن و  ؟آیا این دلیل است
حسین ندارد. اگر حضرت محمد یک بار خالد را امیر لشکر کرد، نباید نتیجه بگیریم که 

مباھله برد، نباید نتیجه نیست. اگر یک بار علی را با خود به  غیر از او، امیر دیگری
 برد.  نمی بگیریم که در دورۀ بعدی غیر از علی کس دیگری را

د: فقط دربارۀ فاطمه گویی می جمع است، اما شما» نساءنا«و دلیل ما این است که 
 .است

گنجی شافعی با الفاظ  سلیمان بلخی و سبط ابن جوزی و که مسلم و گفتی و باز
لفظ از مسلم گرفته که راست است و یک لفظ از سلیمان اند. او یک  کم و زیاد آورده

 بلخی گرفته که دروغ است و محصول خود را بیرون داده است.
 نویسد: می 

در روز مقرر، تمام جمیعت نصاری به اتفاق ھفتاد نفر از علمای خود در بیرون 
و دروازۀ مدینه در دامنۀ کوه ایستاده و منتظر بودند که رسول اکرم با طمطراق 

 .تشریف فرما شودھا  آن جمیعت فراوان برای مرعوب کردن
ناگاه دِر قلعۀ مدینه باز شد و خاتم االنبیاء با جوانی در طرف راست و زن 

در طرف چپ و دو بچه در مقابل خود آمدند تا در زیر درختی مقابل ای  همحجوب
 .)٢(...)بیرون نیامدھا  آن و دیگر احدی با(نصاری قرار گرفتند 

  جواب ما:
آیا مدینه دروازه داشت؟ آیا مدینه قلعه داشت؟ پس چرا وقتی  داری دروغ میگی

 این حدیث مباھله راست است؟!  آیا ؟کفار به مدینه حمله کردند، رسول الله خندق کند
چرا باید این مباھله را دلیل بگیری که آن دو یک روح بودند در دو بدن؟ چرا 

یک روح بودند در دو ھا  آن گیری که نمی در غار را دلیلخروج محمد و ابوبکر و بودن 
 : گوید نمی بدن؟ مگر الله در آیه

                                                 
 .٤٦٥ص  -١
 .٤٦٦ص  -٢
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َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ َّ�  ۖ   یعنی، از بین این جماعت الله با من و توست. ]٤٠[التوبة:  ﴾َمَعَنا
(حق)  . خب نتیجه بگیرید که الله»مع حق عيلو حق مع عيل«یید: گو نمی مگر شما

ھا با ھمین دیِد داعی، به این حدیث  علی اللھی .ھم یک روح ھستند در دو بدنو علی 
 .و آن را فتح نمودند! !نگاه کردند و علی را الله دانستند و تا قعر جھنم پیشروی کردند

 اهل سنت شواهدی از اخبار در اتحاد روحی پیغمبر و علی از -۱۹۰ادعای 
است در حق علی که ھیچ کدام سند این جا بیش از ده حدیث جعلی روایت کرده 

 .)١(...درستی ندارد یا دروغ است!
  جواب ما:

 این شیوۀ ناپسند، عادت این مرد است که فرق حدیث صحیح و غیر صحیح را
و اگر  شود می فھمد، اما ھمین که حدیثی در فضیلت ابوبکر باشد، حدیث شناس نمی

 .: ضعیف است!گوید می ھم باشد، در بخاری و مسلم
 ٨٠ر ھمین عنوان سه بار از سلیمان بلخی روایت کرده است آخر این آدمی که د

آیا  ؟کی بود پیشاور مرده است، مگرھای  شب سال پیشتر از مناظرۀ نویسندۀ کتاب
آمد، با توجه به نبود سلیمان  می به دنیاتر  زود سال ١٠٠راوی حدیث بود؟! اگر داعی 

 .پر کندھا  آن کرد تا کتاب خود را با می احادیث را از کجا پیدا بلخی، این ھمه

 .)٢(باشد... می ها آن چون پیغمبر افضل بر انبیاء است، علی هم افضل از -۱۹۱ادعای 
 جواب ما:

نیم چرا قرآن این حرف مستدل و منطقی را قبول ندارد و دا نمی با وجود این،
 .ذکری از علی در قرآن نیست!

دروغ است. ما دیگر این ھمه احادیث دروغ را ھایی که آورده است، ھمه  و حدیث
 م. کنی نمی دربارۀ پیامبر ذکر

  دالیل افضل بودن علی بر انبیاء
در این جا، یک داستان دروغین نقل کرده است که حتی در قوطی عطارانی چون 

شود. لذا بدون سند ارائه داده است.  نمی سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید ھم پیدا

                                                 
 .٤٦٩ص  -١
 .٤٧٢ص  -٢
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ترور شد و سرش را با شمشیر زھر آلود  است که وقتی حضرت علی اش این خالصه
اگر سوالی دارید، بپرسید؛ اما سعی کنید سواالت مھم  شکافتند. شیعیان را خواست که

خورد، سوالھای مھمش  که اسمش ھم به آدمیزاد نمی» صعصعه«بپرسید و این آقای  را
راھیم؟ تو برتری یا موسی و برتری یا اباین بود که تو برتری یا آدم؟ تو برتری یا نوح؟ تو 

 .عیسی؟
 .در ھمه جا علی گفت: من برترم

از آدم برترم. چون گندم که حالل بود من از تقوا نخوردم؛ و او با آنکه بر او حرام 
از ابراھیم برترم؛ زیرا بدون آنکه از خدا بخواھم مرده را زنده کند، قلبم  بود، خورد. و

 .)١(نده شدن مرده دارم...مطمئن است و ایمان به ز
 جواب ما:

زیرا الله به ایشان امر کرد که گندم حرام  اگر این طور باشد، من ھم از آدم برترم.
نخور و او سر پیچی کرد؛ اما من از امر الله تا امروز که فرمود: شراب حرام است. 

بعثت  نخوردم و سرپیچی نکردم. من ھم مثل علی از ابراھیم برترم؛ زیرا من ھم به
 .مردگان عقیده دارم بدون آنکه از الله خواسته باشم مرده را زنده کند!

ند ھمین اجابت دعای ابراھیم که خدا پرنده مرده را برایش زنده کرد دلیل دا نمی او
مرده را  ١٠کرد یا الله،  می علی اگر از ابراھیم برتر بود باید دعا !بر مقام واالی اوست
شد  می م که علی برتر است. اگر اجابتکردی می ما قبولشد  می زنده کن. اگر اجابت

 شد.  می که حتمًا در قرآن ذکر
که من از موسی برترم چون الله به او عصا داد و به کمک عصا  گوید می آیا آدم عاقل

پس با این حساب .عصا جنگیدم بی به جنگ طاغیان رفت اما من از الله عصا نخواستم و
رود و  می بندد و بین کفار می وسی برترند یا کسی که به خود بمبتمام مجاھدان از م

 از علی برتر است چون علی چنین نکرد. کند می خود را منفجر
علی فرمود: من از نوح ھم برترم؛ چون قومش را دعای بد کرد و من  :گوید می و

 .نکردم!
  جواب ما:

و نفرین و لعنت نکرد گویم: پس شماھا شیعۀ علی نیستید. زیرا علی دعای بد  می
. اگر دانید می و این را عبادت !فرستید می اما شما ھمچنان به عمر و ابوبکر لعنت
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ایم که دعای بد کنیم پس فضیلت علی  نکرد و ما از طرف علی مامور شده بگویید: علی
بر نوح در چیست؟! نوح به زبان خود قوم را نفرین کرد و علی به شما گفت که نفرین 

 .کنید!
 : گوید یم

علی گفته است که من از موسی برترم چون موسی وقتی الله به او گفت: برو ؛ 
ترسم که مرا بکشند، اما رسول که به من گفت: برو  می فرعون را دعوت کن. گفت: من

 .آیۀ برائت را بخوان من نترسیدم!
  جواب ما:

ھنر اینکه  بود. ھا مسلمانیم: آیه برائت را وقتی خواند که مکه در دست گو می
من  من ھم از موسی برترم زیرا الله امر به جھاد کرد و با این حساب نیست. در ضمن،

 .ھا رفتم! و به جھاد روس !نترسیدم
 : گوید می

علی گفته است: من از عیسی برترم؛ چون به مادرش که او را زایید، امر شد که از 
، سه روز در آن ماند؛ حتی درد عبادتگاه بیرون برو ؛ اما مادرم که مرا در کعبه زایید

 .زایمان که شروع شد، دیوار کعبه باز شد که بیا به درون!
  جواب ما:
: پس الله فقط به علی ظلم نکرد که نام او را در قرآن ذکر نکرد گویم می در جواب

به مادرش ھم که از مریم عذرا مھمتر بود، ظلم کرد؛ زیرا ذکری از او در قرآن نیاورده 

 است. »ده نساءيس«است و حتی حق او را خورده و گفته است که مریم 
رون کعبه پر از در ضمن، قصۀ تولد علی در کعبه دروغ است؛ چون در آن زمان د

وقتی الله نجاست  .ھا آلوده بود ھای ریز و درشت بود! و آن مکان به نجاست بت بت
 .دیگر چه ھنری است برای یک زن حامله!! !کند می ھا را تحمل بت

اگر علی از نوح و ابراھیم و موسی و عیسی برتر است، به من بگویید که چرا در 
 قرآن نوشته شده است:

﴿ ٰ  ]٧٩[الصافات:  ﴾٧٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱنُوٖح ِ�  َسَ�ٌٰم َ�َ

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيمَ ﴿  ]١٠٩[الصافات:  ﴾١٠٩َسَ�ٌٰم َ�َ

ٰ ُموَ�ٰ َوَ�ُٰرونَ ﴿  ]١٢٠[الصافات:  ﴾١٢٠َسَ�ٌٰم َ�َ
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 ]١٨١[الصافات:  ﴾١٨١لُۡمۡرَسلِ�َ ٱوََسَ�ٌٰم َ�َ ﴿

 و ذکری از علی در قرآن نیست؟
د که از گویی می سالم که ھیچ! حتی اسم خشک و خالی ھم از او نیست؟ بعد 

 .ابراھیم برتر است!!

 علی صاحب کماالت جمیع انبیاء بوده است -۱۹۲ادعای 
باز حدیثی از ابن ابی الحدید معتزلی و سلیمان بلخی و گنجی شافعی و محی الدین 

نام  ،برای خالی نبودن عرصهعربی و ابن طلحه شافعی نقل قول کرده است. البته 
را ھم آورده اما باز نوشته است با الفاظ کم و  (رحمھما الله) احمد بن حنبل و بیھقی

 .)١(...زیاد
  جواب ما:

یعنی، الفاظ زیادی را از سلیمان بلخی گرفته است و شاید ھمه را از سلیمان بلخی 
 است که ما بگوییم:قبح و زشتی کارش را بدانید، مثل این اینکه  برای .گرفته

هو قل هو اهللا احد ودر قرآن و تورات و انجیل با الفاظ کم و زیاد نوشته شده است: 

 .ميسی بن مريثالث ثالثه واهللا هو ع
تای  ٢کم و زیاد؛ یعنی، ھمین قل ھو الله احد را از قرآن گرفته است و  پس با الفاظ

از ابن ابی الحدید و گنجی  انجیل (از احمد بن حنبل گرفته و دیگر را از تورات و
  .وجه شدید این حقه بازی ظریف را؟!مت )شافعی

 :گوید می
 اند، روایت گنجی شافعی حدیثی را که مدعی است از زبان رسول الله شنیده

 کند. اصل حدیث این است: می
اگر کسی بخواھد به آدم در عملش و نوح در حکمتش و ابراھیم در عملش و 

 .)٢(در عبادتش نگاه کند پس به علی بنگرد... موسی در ھیبتش و عیسی
  جواب ما:
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تو اول برادری خود را ثابت کن بعد تقاضای ارث کن. گفتم که این حدیث دروغ 
ھا او را کشتند؛ چون خائن بود و جای  است! گنجی شافعی که شیعه بود و سنی

 ت که از او دلیلسنی نیساینکه  داد. می ھا نشان را به مغولھا  آن و اموال ھا مسلمان
 .آوری! می

 کند: می نقل قول ھا حاال ببینید که داعی از ابن ابی الحدید چه
قول به افضل بودن امیر المؤمنین، به امام احمد اختصاص ندارد؛ بلکه اکثر علمای 

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح که  چنان اند. منصف شما این معنی را تصدیق نموده
 : گوید می )١(نھج البالغه

فانه لة ياحق ال علی وجه النص بل علی وجه اال فضكان اولی باالمر و ÷انه«

 .»نيع املسلمياحق اخلالصة من مجافضل البرش بعد رسول اهللا و

اولی و احق به امر والیت بود از جھت افضل بودن نه از جھت نص؛  ÷یعنی: علی
حق به مقام خالفت از تمام و ا صزیرا او افضل بر تمام بشر بود بعد از رسول الله

 مسلمانان.
 جواب ما:

آیا بر پیشانی کسی نوشته شده است که  !که ابن ابی الحدید سنی است گوید می باز
 .یش فھمید که شیعه است یا سنی؟ھا حرف او سنی است یا باید از

 .آیا آدمی زیر زبان خود پنھان نیست؟

 امامت ابوبکر با اجماع امت نبود -۱۹۳ادعای 
را بدھد. از  تا بتواند جوابش گوید می در این مناظرۀ خیالی حرفی را از زبان سنیاو 

 :گوید می زبان سنی
امت اجماعًا بر خالفت ابی بکر حکم نمود و تسلیم شدند.حتی موالنا علی (کرم الله 
وجھه). بدیھی است اجماع امت حجت است و آن اجماع واجب؛ زیرا رسول الله فرمود: 

امت من اجتماع بر خطاء و ضاللت و گمراھی «یعنی:  »علی اخلطاء. يتع امال جتتم«

 .»نمایند نمی
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آورد، کبرسن و  می عالوه بر اجماع که ھر عاقل و دانایی را به زمین تسلیم فرود
شیخوخیت حق تقدم را به أبی بکر و عمر داد نه به علی (کرم الله وجھه) با تمام فضل 

 .که مورد قبول تمام امت بودو کمال و نزدیکی به رسول الله 

اهل  يف كتمع النبوة وامللجيال « :نقل نمود و فرمود سو نیز، حدیثی را خلیفه عمر

 ،»ت واحديب

 .»یعنی، نبوت و سلطنت در یک خانواده جمع نخواھد شد«

را از مقام خالفت ساقط نمود؛ چون علی اھل بیت رسول الله  جهه)(كرم اهللا وعلی 
 .)١(واجد مقام خالفت گردد...شد  نمی بود؛ لذا

  جواب ما:
ی بگویی که چون حضرت توان نمی شوند. اما تو نمی البته که امت بر ضاللت متفق

 سعد بن عباده در انتخاب متفق با بقیه نبود، پس خالفت ابوبکر درست نیست.
م: اکثریت قریب به اتفاق انتخاب گویی می ییم که ھمه انتخاب کردند.گو نمی ما

 حکومت زندگی کردند و اینامر  و عدۀ کمی ھم یا بعد بیعت کردند یا تحت کردند
 .ایم، عنوان نکردند! عجیب را که ما خلیفهی ھا حرف

چرا این حرف را در دھان  .ییم که پیر بودن دلیل بر مشروعیت استگو نمی دوم، ما
 گذارید.  می ما

محض است. تو از زبان سوم، حدیثی که از امیر المومنین عمر نقل کردی، دروغ 
 باشد. اگر تا جواب دادن برایت آسان گویی می را خواھد می حرفی را که دلت ، ھرسنی

 خواھی دلیل ما را دربارۀ برحق بودن خالفت ابوبکر بشنوی، یکی این است که می
د: علی را خدا گویی می به این امر مھم نشده است که شماای  هم: در قرآن اشارگویی می

 .رد! پس این گفتۀ شما حقیقت ندارد!انتخاب ک
ای کسی که عزیز دل ما نیستی، امر خالفت مھم بود یا نبود؟ اگر نبود، چرا این 

را نوشتی؟ چرا زندگیت را وقف این موضوع کردی؟ پس بود! ای  هصفح ١٠٥٠کتاب 
 .ذکری از این موضوع مھم ندارد؟ اگر بود، چرا قرآن

 .باز آیات را تاویل نکنی!
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 کرد. باید صد بار ذکر می ذکر نام او را ، بایدقران دھید می می که شما به علیبا مقا
کرد. حاال  می یید: علی از ھمۀ پیامبران افضل است؟ پس باید ذکرگو نمی کرد. مگر می

 .که قرآن یادی از علی نکرده است، پس شما چکاره ھستید؟
 :گوید می

سر پوشیدۀ کوچک که آن را وا عجب از تشکیل چنین دستۀ کوچکی در یک مکان 
اجماع نامگذاری کنند و بعد از ھزار و سیصد و سی و پنج سال ھنوز ھم روی این 
حرف و عمل غلط با تعصب پافشاری و ایستادگی نمایند و بگویند: اجماع امت دلیل 
برحقانیت خالفت است؛ یعنی، چنین اجماعی که چند نفر در مکان سر پوشیدۀ سقیفه 

مقّدرات یک ملت و امت را به دست یک نفر دادند، حق بود و باید مورد اند و  جمع شده
 تبعیت قرار گیرد؟!.

  جواب ما:
کنی: دستۀ کوچک و قلیل!! خب این سوال را جواب بده که این  می مرتب تکرار

دستۀ کوچک و قلیل چگونه تصمیم خود را به یک دستۀ بزرگ و کثیر و شجاع تحمیل 
 .کردند؟!

 بیعت کردند یا نه؟ حاال که اکثر حاضران بیعت کردند، دلیلی است کهبگو: آیا ھمه 
و  دانستند که در حقیقت، این دستۀ کوچک و قلیل در کمیت، اصل می ھمھا  آن

 اسالم بودند. اساس
 .به قول خودت: یکی مرد جنگی به از صد ھزار

 یل عرب.ھا نه قبا معلوم است که حق نصمیم گیری از آِن مردم مدینه بود نه مکی
 :گوید می 

باشیم، آیا عقالء  مراد اجماع عقالء و کبار اصحاب بود)(بر فرض تسلیم فرمودۀ شما 
ای بودند که در زیر سقف سرپوشیده و کوچک سقیفه به  و کبار از صحابه، ھمان عده

 رأی دادند و بیعت نمودند؟! )جراح(پیشوایی ابی بکر و عمر و ابو عبیدۀ گور کن 
! آیا تمام عقالء قوم و کبار ؟الد مسلمانان، عقالء و بزرگان صحابه نبودندآیا در سایر ب

 .از صحابه، در حین وفات رسول الله در ھمان سقیفۀ مدینه جمع بودند؟
  جواب ما:
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ھایی ھم که  بقیه چه کسانی بودند؟ حاضران، بزرگان انصار و مھاجر بودند. آن
توانستند قبول نکنند. ابوبکر و عمر که  می نبودند، قبول کردند. چرا قبول کردند؟

 ارتش یا قومی نداشتند.

  شود می او اسامه خودش امیر ابوبکر بود. چگونه یک شبه مامور -۱۹۴ادعای 
گذشت. ما ھم  می به فرمودۀ شما فرصت خبر دادن به تمام مسلمانان نبود و وقت

ایر بالد و والیات م: به مکه و یمن و طائف و سگویی می شویم و می با شما ھم صدا
مسلمانان دسترسی نداشتند؛ آیا به اردوی اسامه بن زید ھم که نزدیک مدینه بود، 

شور ھا  آن دسترسی نداشتند تا بزرگان صحابه را که در اردو بودند، خبر نمایند؟ و با
بود؛ زیرا تر  مثًال امیر لشکر اردو، اسامه بن زید، شایستهھا  آن نمایند. شاید یکی از

ل اکرم او را امیر بر اھل اردو کرد که ابی بکر و عمر نیز، در تحت امارت اسامه رسو
با یک نفر بیعت نمودند، سوار ھا  آن .. بدون شور و اطالع.بودند. وقتی اسامه شنید که

اند: فریاد زد این چه غوغایی است بر پا  شد و به مسجد رفت که تمام مورخان نوشته
کسی خلیفه تراشی نمودید؟ شما چند نفر چه کاره بودید که  شما با اجازۀ چه اید هنمود

 .تعیین خلیفه نمودید؟!ھا  آن بدون شور مسلمانان و کبار صحابه و اجماع
.. تو .عمر جھت استمالت پیش آمد و گفت: اسامه کار تمام شد و بیعت واقع گردید

ر داد و از امارت ھم ھم بیعت بنما. اسامه متغیر شد و گفت: پیغمبر مرا بر شما امیر قرا
به امارت و ریاست بر شما برگزید، در تحت  عزل نگردیدم؛ چگونه امیری که رسول الله

 .)١(امر و بیعت مأموران خود قرار گیرد؟...
  جواب ما:

اسامه برای امر خاصی امیر بود؛ امیر ھمۀ امت که نبود. در ضمن، ھمین لشکر 
به شرطی  !تصمیمش ببلعد البته به یک شرطاسامه کافی بود که شورای سقیفه را با 

 بودند.  می به حقیقت، گروه کوچک و حقیر و قلیلیھا  آن که حرف تو درست باشد و
جیغ زد؟ و چرا مثل مردھا ھا  زن در این جا مالمت متوجۀ اسامه است که چرا مثل

رجای تیغ نزد؟ چرا مثل یک فرمانده شمشیر نکشید تا عمر و ابوبکر و ابوعبیده را ب
 پس داستان تو سر تا پا خیالی است.  !خود بنشاند؟
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ھاشم و کبار صحابه را که در خانه جمع  به عمد نخواستند علی و بنی :گوید می
ھاشم  نمایند. خلیفه عمر تا دِر خانۀ پیغمبر آمد، اما داخل نشد تا علی و بنی بودند، خبر

 و کبار صحابه که در خانه بودند، با خبر نشوند.
که از اکابر  )١(است که مراجعه نمایید به تاریخ بزرگ محمد بن جریر طبریخوب 

 نویسد: می علمای خودتان در قرن سوم بود و
عمر از دِر خانۀ پیغمبر داخل نشد و به ابی بکر پیغام داد که زود بیا که کار مھمی 

است؛ وجود دارم. ابی بکر گفت: الحال وقت ندارم. باز پیغام داد: امر مھمی پیش آمده 
 تو الزم است.

ابی بکر بیرون آمد. محرمانه قضیۀ اجتماع انصار را در سقیفه به او خبر داد و گفت: 
 الزم است به آن جا برویم. 

گور کن) را ھم با خود بردند تا سه نفری تشکیل (دو نفری رفتند. در راه ابو عبیده 
 .. .اجماع امت بدھند.

دسیسه و قرار دادی در کار نبود، عمر که تا در شما را به خدا انصاف دھید اگر 
ھاشم و کبار صحابه  خانه پیغمبر رفت، چرا داخل نشد؟ تا حادثه را به سمع تمام بنی

برساند و از ھمگی استمداد نماید؟ آیا ابی بکر عقل کل و منحصر به فردی در امت 
نباید از این حادثه با پیغمبر بود؟! و دیگران از صحابه و عترت پیغمبر بیگانه بودند که 

 .)٢(...!خبر شوند
  جواب ما:

پس باید به ناچار قبول کنی که روح ابوبکر از  گویی می ای داعی، حاال که این را
خبر در خانۀ پیغمبر منتظر کفن و دفن بود و عمر ھم، دستی  بی توطئه خبر نداشت و

 ابوبکر بود.  و به ھمراھی در توطئه نداشت؛ زیرا در فکر خنثی کردن آن توسط
ھاشم  انصار مخالف، از یک طرف بنی از یک طرف اسامۀ مخالف، از یک طرف

مخالف، از یک طرف بزرگان صحابه و به گفته تو مخالف، پس این معما را حل کن که 
را گور کن لقب دادی، چرا گوی خالفت را از ھمه ھا  آن آخر این سه نفر که تو یکی از

عمر از شورا  د: علی عالم غیب و شھاده بود؛ پس چطورییگو می ربودند؟! بعد شما که
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خبر دار شد اما علی نشد؟! این نقصی برای علم این امام معصوم که علم لدنی دارد، 
 .نیست؟!

در زمان شورای سقیفه، دو امام دیگر زنده بودند؛ در کل سه امام با فاطمۀ معصوم، 
 .چھار معصوم!

بدو تولد علم لدنی دارند و داشتند؛ نوشتم: حسن و حسین ھم که از نظر شما از  
کنید و به آن  می شما در قبر ھم ھمین علم را برای حسین ثابتاینکه  برای» دارند«

ایمان دارید. در زمانی که سه امام زنده بودند، باید زور ھمین سه نفر امام به آن سه 
 .!تازه معصوم چھارم را حساب نکردم !رسید می گورکن بود،ھا  آن نفر دیگر که یکی از

 .)١(...نشد سنی هم قبول دارد که اجماع بر خالفت ابوبکر واقع -۱۹۵ادعای 
  جواب ما:

. پس )در روز اول(خوب است که گفتی: سنی ھم قبول دارد که اجماع واقع نشد 
یت خالفت ابوبکر، دلیل مشروع«چرا از زبان سنی در مناظره، دلیل آوردی و گفتی: 

 . »اجماع ھمه بود
 کرد. می یید: علی از ھمۀ پیامبران افضل است؟ پس باید نامش را ذکرگو نمی مگر

 .؟! نماز ظھر چند رکعت است؟آن ھستباز نگویی: مگر ھر چیزی در قر
رکعت ظھر ننوشته  ٤در قرآن چند صد بار نوشته است که نماز بخوانید. البته از 

 است. ھر وقت ما از تو تعداد فرزندان امام تقی رااست. اما مقایسۀ تو مع الفارق 
پرسیدیم که چرا در قرآن عدد فرزندانش ذکر نشده است؟ تو این جواب را به ما بده که 

 پرسیم: اصلی از اصول دین شما می در قرآن از جزئیات نماز اثری نیست. ما از تو
 .امامت است. چرا قرآن دربارۀ آن ساکت است؟

قرآن دربارۀ علی که افضل از انبیاء است، ساکت است؟! در حالی شما بگویید: چرا 
 آیه دارد. ٧٠٠که دربارۀ نماز بیش از 

 .؟!این کفر استچون  !علی از جملۀ پیامبران استییم گو نمی ما گوید می
: از ھمه گوید می ؛ خوب بنگرید اوگوید نمی این را حتی شیعه اما در حیقت

 .دھد!؟ می فریب ما را خواھد می چگونهد بینی می !پیامبران بھتر است
 از طرفی منکر است که علی پیامبر است 
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 از طرفی او را از پیامبران برتر میداند 

 .)١(...دور نمودن کبار صحابه از بیعت با ابی بکر  -۱۹۶ادعای 
  جواب ما:

دوزی؟ آیا ما گفتیم: ھمۀ مردم در روز اول با ابوبکر  می ُبری و خودت می خودت
بیعت کردند؟ تقریبًا ھمه در روزھای بعد بیعت کردند و زوری در کار نبود. آیا زوری 

: نه لشکر اسامه با او بود نه علی و گویی می بود؟ تو که در کار بود؟ اگر بود، کی و کجا
 ؟گویی می نی که چهدا نمی تو خودت ھم .ھاشم نه انصار نه مھاجر بنی

 )٢(کشتند... گران سعد بن عباده را توطئه -۱۹۷ ادعای
سعد بن عباده را شبانه ترور کردند چون مخالف  ،»روضه صفا«به نوشتۀ کتاب 
 خالفت ابوبکر بود. 

 جواب ما:
را ھم » روضه صفا«و این کتاب  !پایان او بی ھای دروغی است از سلسله دروغ

 .شناسیم که چه کسی نوشته است و دربارۀ چیست؟ نمی
 ساده نبود.کشتن رییس قبیله انصار 

 )٣(...باال بودن سن عمر دلیلی بر ارجحیت نیست -۱۹۸ ادعای
   جواب ما:

شود، مگر رسول الله  نمی ییم که در حضور بزرگتر، کوچکتر امیرگو نمی ما اصالً 
زنی؛ خودت ھم جواب  می و تھمت گویی می اسامه را امیر نکرد. تو خودت از زبان ما

 دھی. می

 علی را جانشین خود کرد ،پیامبر -۱۹۹ ادعای
در غزوۀ تبوک، وقتی رسول اکرم عازم حرکت شد، منافقان محرمانه توافق کردند 
که در غیاب آن حضرت در مدینه انقالبی بر پا کنند، لذا برای ادارۀ امر مدینه مرد 
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کاردانی الزم بود که به جای آن حضرت در مدینه بماند و با قوت قلب و حسن سیاست 
 نماید. داره و عملیات منافقان را خنثیمدینه را ا

از آقایان محترم که بفرمایید: پیغمبر چه کسی را در مدینه به خالفت  کنم می تمنا
 .)١(و جانشینی خود قرار داد...

  جواب ما:
منافقان چنین  !بچگانۀ این مرد استی ھا حرف کودتا و انقالب منافقان در مدینه از

 بعد که لشکر بر !کردند می اگر شھر را دو روزه تصرفجراتی نداشتند؛ زیرا به فرض 
 .رفتند؟ می گشت، کجا می

ھا  آن منافقان برای این منافق شدند که قدرت و جرأت نداشتند. حاال تو داری به
 کردند. می دھی که کودتا می دل و جرأت

خودش، از شغل پست فرمانداری بر کودکان و زنان ناالن بود؛ زیرا ،حضرت علی
الله دستور داده بود ھمۀ مردان خارج شوند و علی را بر زنان و کودکان شھر رسول 

 امیر کرد.
 :گوید می

نباید جوان نورس را به کار گماشت. پس چرا ھنگام ،با وجود پیران سالخورده
فرستادن آیات اول سورۀ برائت بر اھل مکه که وجود پیران سالخوردۀ با تدبیر و جھان 

حسن سیاست اداء وظیفه نمایند و ھمچنین برای ھدایت اھل یمن دیده الزم بود تا با 
از وجود شیوخ سالخورده مانند ابی بکر و عمر و دیگران استفاده ننمود و امیر 

 .)٢(المؤمنین را مأمور ھدایت اھل یمن نمود...
 جواب ما 

 علی زیردست ابوبکر در حج بود و پشت سر او نماز خواند. حاال ھمین سوال را ما از
پرسیم که با وجود بودن علی چرا پیغمبر کارھای مھم مثل ھمین امیر حجاح  می تو

 .داد؟ می بودن یا فرمانده لشکر بودن را به اصحاب دیگر
پیامبر برای این اعالن برائت را به علی داد که در بین اعراب رسم بود خبر مھم را 

 یکی از افراد فامیلش بگوید.  ،اگر خود شخص نگفت
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که ای  هپیامبر کارھا را بین اصحاب تقسیم کرد. آیا نخوانداینکه  و دیگر
 دادند. می ھای مھم را به اصحاب دیگر ھم ماموریت

 فارق بین حق و باطل است ،علی -۲۰۰ ادعای
  .!باز حدیث دروغ ،باز گنجی شافعی ،باز سلیمان بلخی

إنه أول من آمن يب سيكون من بعدي فتنة. فإذا كان ذلك فالزموا عيل بن أيب طالب ف«

 .»صديق األكرب وهو فاروق هذه األمةوأول من يصافحني يوم القيامة وهو ال

بعد از مدتی فتنه خواھد بود. پس ھمراه علی باشید چون او اولین ایمان آورنده به «
دھد و صدیق اکبر  می من است و او اولین کسی است که در روز قیامت با من دست

 .»باطل استاست و جدا کنندۀ حق از 
ھمین حدیث را نقل نمود به  )١(»کفایت الطالب«و محمد بن یوسف گنجی در 

من  يفتيهو خلاؤتی منه و يالذ  وهو بايبنيعسوب املؤمنيوهو «اضافة این کلمات 

 ».يبعد
شوند  می یعنی: و اوست پادشاه مومنان و اوست باب من که از آن باب بر من داخل

 .ام! و اوست بعد از من خلیفه
و خطیب خوارزمی در » مطالب السئول«و نیز، محمد بن طلحه شافعی در  

و  )٢(»تاریخ بغداد«و خطیب بغداد در » فصول املهمه«و ابن صباغ مالکی در » مناقب«

و دیلمی در  »فضائل الصحابه«و سمعانی در » مناقب«حافظ ابن مردویه در 

و » ربیع االبرار«و زمخشری در  )٣(»اسهيالساالمامة و«و ابن قتیبه در » فردوس«
و گنجی  )٥(»تفسیر کبیر«و فخررازی در » اوسط«و طبرانی در  )٤(»فرائد«حموینی در 
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و دیگران از علماء شما نقل » مسند«و امام احمد در » کفایت الطالب«شافعی در 

 .حیث دار احلق مع يلعمع احلق و يلعفرمود:  اند که رسول اکرم نموده
ینابیع «و ھمین طور شیخ سلیمان قندوزی حنفی در  ھا کتاب و نیز در ھمان

 مع احلق واحلق مع يلع يلع«اند که آن حضرت فرمود:  از حموینی نقل نموده )١(»الموده
 .»ف ماليل مع احلق كيمي

علمای که  چنان .وجود علی بنا به فرمودۀ رسول اکرم، فارق بین حق و باطل بود
اند؛ از جمله: شیخ سلیمان بلخی  باب نقل نموده بزرگ شما اخبار بسیاری در این

و طبری در » مطالب السئول«و محمد بن طلحه شافعی در  )٢(»ینابیع«حنفی در 
و حاکم در » فصول المھمه«و نور الدین مالکی در » سنن«و بیھقی در » کبیر«
در  و ابن ابی الحدید» تاریخ«و ابن عساکر در » حلیه«ابونعیم در  و حافظ» مستدرک«

و حموینی در » ریاض«و محب الدین در » اوسط«و طبرانی در  »رشح هنج البالغه«
 از ابن عباس و سلمان و ابی ذر و حذیفه نقل» در المنثور«و سیوطی در » فرائد«

ان «طالب و فرمود:  مبارک اشاره نمود به علی بن ابی نمایند که رسول اکرم به دست می

هذا فاروق و ق االكربيمة وهذا الصديوم القي يصافحنياول من و هذا اول من آمن يب

 .»)٣(الباطل...احلق و يفرق بنيهذه االمه 
  :جواب ما

: این حدیث دروغ است؛ زیرا در سلسله حدیث، گویند می علمای حدیث ما، یک صدا
بن بسر ابن مقاتل ھست که یک دروغگوی بزرگ و جاعل حدیث است و کسی  اسحاق

 کند. نمی از او حدیث قبول
حاال شد سلیمان قندوزی حنفی!! در حالی  ی: سلیمان بلخی حنفی!!گفت می تا حاال

مردم از شیندن نام اینکه  یک نفرند! چرا اسم را عوض کردی؟! شاید برایھردو  که
 سلیمان بلخی که حاال تبدیلش کردی به سلیمان قندوزی ملول نشوند. مرتب

فعی و سلیمان قندوزی یا سلیمان بلخی و : ابن طلحه شافعی و گنجی شاگویی می
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: سید کالن و زمحشری و حموینی و گنجی شافعی و ابن ابی گویی می گاھی ھم
 الحدید.
 ھا ھمه از مردودین ھستند؛ یا شیعه ھستند یا معتزلی! یا ملحد یا مشرک. این

 آقای عبید الله حسکانی. :کنیم می ما یک نفر دیگر از گروه را به شما معرفی
 بد بودن این آدم ھمین بس که وزارت ارشاد ایران کتاب او را پیوسته چاپ در

 و باید بدانید این وزارتخانه در خدمت ترویج مذھب شیعه است درست مثل کند می
وھابی) عربستان کتاب آیت الله سیستانی را چاپ کنند آن وقت (علمای سلفیاینکه 

 شما دربارۀ سیستانی چه گمان خواھید کرد؟!
 مرد در اصل حنفی بود؛ اما بعد شیعه شد. استناد به گفتۀ او درست نیست. این

اسم من، محمد باقر است. شیعه به دنیا آمدم و شیعه بودم. معلم دینی نیز، بودم؛ 
 .اما بعد سنی شدم

ھا به کتابی که در وقت سنی بودنم نوشتم، استناد  آیا این حقه بازی نیست که سنی
. وقتی کتب اصلی شیعه وجود دارد، من کیستم گویند می ا راھا حرف م کنند که شیعه

! وقتی بخاری، مسلم، نسایی و ترمذی و... ھست، آخر ؟کنید می که به گفته من استناد
 .کشید؟! می حسکانی کیست که او را به رخ ما

 .کر + مکر) برای فریفتن عوام شیعه(م
عقب گرد کرد و  او اعتقاد داشت که خورشید برای حضرت علی برگشت و شب

حسکانی را  ،مین گفتهامام ذھبی به استناد ھ .دوباره روز شد تا علی نمازش قضا نشود
 . شیعه دانست

بدون شک از علم  ھرکس که حدیث برگشت شمس برای علی را درست بداند،
 .خبر است بی حدیث

 اند به اھل سنت نسبت یک حقۀ دیگر او، این است که کتابی را که خودشان نوشته
را یک ابو قتیبه دیگر نوشته است و با این تشابه » امامه و سیاسه«اند؛ مثًال کتاب  داده

 .یک طبری غیر از طبری ما ھم دارند!ھا  این !ما را به اشتباه بیندازند اند اسمی خواسته

 حق مع عيل«امامان اھل سنت در کنار قندوزی و ھمصدا با ھم حدیث اینکه  اما

 کذب و دروغ است.  ،اند، ھمه را گفته »مع حق وعيل
 امکان دارد علمای ما حدیثی را نقل کنند و ما قبولش نداشته باشیم. ھمینطور که

شود تا نام حدیثی در طرفداری از علی آمد، آن را بین علمای حدیث علم کنی!  نمی
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ز فیلتر اند که ا خواستند مذھب شیعه را بسازند، احادیث دروغ بسیار ساخته می که آنان
بعضی از کتب حدیث جان سالم به در بردند، اما بعدھا علمای علم حدیث آمدند و ھمه 

 را غربال و راست را از دروغ معلوم کردند.
ای، ھمان قدر فرق بین  و تو ای داعی که کبک وار سرت را زیر برف فرو برده

 مھره ران فرق بین جواھر و خرم نی که پسر کوچکدا نمی حدیث صحیح و موضوع را
 ند.دا نمی

مگر  !درمان است بی علمای شیعه، بیماری قلبی شما یک درد ای داعی و ای
؟! وای به حال اید هشیطان به شما چه داده است که این طور کمر به خدمت او بست

 اعوذ باهللا من حال اهل النار.شما در دنیا و در قبر و در قیامت و در جھنم و 

 عکس العمل مخالفان عجله کردند؛ چون از در انتخاب خلیفه -۲۰۱ادعای 
 ترسیدند می

دانستند اگر صبر کنند تا  می به یقین بدانید که علت تعجیل در عمل، آن بود که
حاضر شوند یا الاقل اکابر اردوی اسامه بن زید و بزرگان صحابۀ حاضر  ھا مسلمانتمام 

ھاشم و غیره حاضر شوند و در شور شرکت نمایند، حتمًا در میان  در مدینه و بنی
آمد و اگر نام علی یا عباس در  می شد، نام علی ھم به میان می اشخاصی که اسم برده

ا دالیل واضحی که در دست داشتند، شد، طرفداران حق و حقیقت ب می آن مجمع برده
ھاشم و کبار  انداختند. لذا عجله نمودند تا بنی را پشت معرکۀ سیاست میھا  آن کاله

نیز، کار خود را انجام دھند و أبی ھا  آن صحابه به غسل و کفن و دفن پیغمبر مشغولند،
مش را اجماع کردند و تا امشب آقایان ناکه  چنان بکر را دو نفری به خالفت برسانند.

 .گذارند می مسلمین
 جواب ما:

اول، تو خودت اآلن گفتی که ابوبکر خبر نداشت و عمر با شتاب آمد که چرا 
از پیش ساخته داشت نه ای  هاند!! پس نه عمر توطئ بیا که انصار غوغا کردهای  هنشست

 به اعتراف خودت).(ابوبکر 
دوم، مگر علی به گفتۀ شما بالفاصله بعد از وفات پیامبر عھده دار امر امت نشد؟ 
پس او سستی کرد و عوض آنکه مواظب حرکات دشمنان باشد و امور مھم را انجام 
دھد، به غسل و کفن پیامبر سرگرم است؟! حتی چند تا مامور ھم بیرون نگذاشته است 
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غیب ندان (بگفته  ھمان عمر !شما ام غیب دانتا مبادا کسی کودتا کند. این ھم از ام
 شما) بھتر بود چون حواسش به این طرف و آن طرف بود تا نظم به ھم نخورد.

؛ پایت شود می پوشانی پایت معلوم می عقیدۀ تو مثل یک لحاف کوتاه است. سرت را
 .!شود می پوشانی سرت معلوم می را

 یک جا جمع نگردد گفت: نبوت و سلطنت در عمر به غلط -۲۰۲ادعای 
اند  اکابر علمای خودتان از قبیل طبری و ابن ابی الحدید و دیگران نوشتهکه  چنان
: خالفت أبی بکر با عجله و فوری بود. خداوند امر او را به خیر کند و گفت می که عمر

 .)١(شود... نمی گفت که پیامبر فرمود: نبوت و خالفت در یک خاندان جمع
 جواب ما:

که این داعی ھر دروغی از پیامبر نقل کرد، حواله داده است به روایت عجیب است 
که تازگی به سلیمان قندوزی تغییر نام داده است) یا ابن ابی الحدید؛ (سلیمان بلخی 

کند که در کدام کتابش نوشته است که عمر از زبان پیامبر فرمود: نبوت و  نمی اما ذکر
نویسد و بعد نام  می خواھد می ھرچه دروغشود. او  نمی خالفت در یک خاندان جمع

 .معلوم است در تاریکی شب نوشته است! !پیشاورھای  شب گذارد: می کتابش را

 هر صحابی قابل احترام نیست  -۲۰۳ادعای 
 جواب ما:

شما فالن عمامه را که معلوم نیست مال  !دانید می شما خاک کربال را قابل احترام
!! شما سنگ مرمر ایتالیایی را فقط به این دانید می پیامبر بوده یا نه را قابل احترام

اما  ،!!!دانید می خاطر که بر سر قبر امام رضا نوه ھشتم رسول الله است را قابل احترام
 نید!.دا نمی اماند را قابل احتر مردان و زنانی که رسول الله را یاری کرده

مدد ھا  آن و یار کسی است که مددکار باشد نید صحابی یعنی یاران،دا نمی آیا شما
قابل احترام نیستند  گویی می کار پشتیبان و پناه دھنده رسول الله در مدینه بودند و تو

 .نیستید پس کستید؟!! اگر شما دشمن رسول الله

 )٢(...بیعت کردندتعداد کمی از مردم با ابوبکر  -۲۰۴ادعای 

                                                 
 .٥٠٢ص:  -١
 .٥٠٤ص:  -٢
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باشد، فرقی که ما با  نمی مورد احترامھا  آن اول، ما نگفتیم که آراء صحابه و اجماع
شما داریم در این است که شما به نام صحابی که رسیدید حتی اگر منافق باشد یا 

خواند، زانوی تسلیم بر  می زند و کذابش می ابوھریره باشد که خلیفه عمر او را تازیانه
 گذارید.  یم زمین

دوم، ما با دالیل کافی برای شما ثابت نمودیم که در سقیفه و روز بیعت برای 
خلیفه ابی بکر اجماعی واقع نشد تا با رأی اجماع امت، ابی بکر به خالفت تعیین 

  گردد.
سوم، آقایان حاضر در مجلس، قضاوت به حق کنند و بنده ھم در مقابل آراء اجماع 

اگر شما در کتب اخبار خود نشان دھید که در سقیفه، تمام امت سر تسلیم فرود آورم؛ 
شما تمام عقالی قوم جمع شدند و به اجماع رأی دادند که باید  یا دست کم به عقیدۀ

 .شویم می ابی بکر خلیفه شود، ما تسلیم
ای از قبیلۀ اوس با توجه به سابقۀ عداوت  و عده )عمر و ابو عبیده(و اگر جز دو نفر 

 .رویم نمی یق نمایید که ما بیراھهقبیلۀ خزرج، کسی بیعت نکرد، تصدبا 
 جواب ما:

این دروغ آشکاری است اگر عمر ابوھریره را کذاب بداند. پس چرا بخاری و مسلم 
 ؟ آیا راویان حدیث ما و امامان ما، عمر را قبول نداشتند؟کنند می از او حدیث نقل

 نه ابوھریره کذاب بود و نه عمر او را کذاب گویی می پس تو دروغ .ی بگویی: نهتوان نمی
 .دانست! می
 :گوید می

زمام امور توانند  می در ضمن، انتقاد ما به این جمله این است که آیا سه نفر صحابی
یک ملت را به دست بگیرند و میان خودشان با تعارف یا به قول عوام ایرانی، با جنگ 

با تھدید و شمشیر و آتش و اھانت، مرعوب و تسلیم  زرگری بیعت نمایند و بعد مردم را
 نقشۀ خود کنند؟ قطعًا جواب منفی است.

 :پاسخ ما
اند و نقش  ھا برای مناظره منصوب کرده ھایی که شیعه خواننده توجه کند: سنی

 : اند چه جواب دادهکردند،  می سنی را بازی
در چه محظوری ھا  آن ببینیمم: در آن روز حاضر نبودیم تا گویی می ما :شیخ سنی

گیر کرده بودند. اما امروز که در مقابل عمل واقع شده قرار گرفتیم حتی اگر این 
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به مرور واقع شده باشد، نباید در مقابل آن اجماع ایستادگی نماییم؛ بلکه باید  اجماع
 رفتند، برویم. ھا  آن خم نماییم و راھی کهھا  آن سر تعظیم در مقابل

 جواب ما:
د: سه نفر گویی می ! حاال جواب مرا بشنو: شما که؟یا این، جواب یک سنی استآ

گل در دست داشتند که  ،بودند؛ پس این لشکر اسامه کجا بود؟ آیا به جای شمشیر
 بعد از این، باز طبق عادتش یک حدیث !نتوانستند سه تا یاغی را بر جای خود بنشانند

 .دروغ از رسول الله نقل کرده است
 بیده قبر کن بودابوع

 ؟ جواب داده است: گویی می پرسد که چرا به ابوعبیده قبر کن می و بعد سنی از او

نوشته است که چون ابوعبیدۀ جّراح، قبر را مانند قبرھای  )١(»هيالنهاه ويالبدا«در 
قبر کن مدینه،  کرد؛ لذا جناب عباس یکی را به دنبال ابی طلحة، می اھل مکه حفر
 .را ھم در پی ابو عبیده فرستاد تا قبر رسول الله را آماده نمایندفرستاد و یکی 

 جواب ما:
ییم: مرده گو نمی حضرت علی ھم پیامبر را شتشو دادند؛ اما ما :مگویی می در جواب

 .ایشانشوی؛ بلکه افتخاری بوده برای 
گرفتند؛ لذا قبر کندن برای ثواب که عیب  نمی دوم، آن زمان برای قبر کنی پول

 ست.نی
پول باشد، باز ھم یک شغل است. از مفت خوری که  سوم، قبر کنی حتی اگر برای

 .بھتر است
کنی. البته  می چھارم، طعنۀ تو به پیامبر برمی گردد که رفقایش را قبرکن معرفی

 اگر شغل بدی باشد.
پنجم، افسوس به حال تو که حضرت علی را توسط یک قبر کن شکست دادی و 

توھین به علی است اینکه  خوردن از او گرفت و به دیگری داد. خبخالفت را مثل آب 
 .که اسدالله بود و از عھدۀ یک قبر کن بر نیامد!

 .)٢(هاشم با تهدید و زور و بعد از شش ماه بود... بیعت علی و بنی -۲۰۵ادعای 

                                                 
 .٢٦٧و  ٢٦٦، باب دفن رسول الله، ص ٥ابن کثیر شامی، ج -١
 .٥٠٧ص  -٢
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 جواب ما:
 .ماه!: بعد از شش گوید می که فوری بود و در یکی دیگر گوید می اول، در یک حدیث

پھلوی حضرت فاطمه را شکستند و  :دگویی می ھا که آن داستان شود می پس معلوم
 .اش را کشتند تا بیعت کند؛ دروغ بود! علی را به زور بردند و بچه

 !کند می حرف دیگرش را باطل،عجب از این مرد! بدون آنکه متوجه باشد، این حرف
 .بیند! می او تنھا جلوی پای خود را

 علی را به زور برای بیعت بردند -۲۰۶ادعای 
 دھد. بخوانید: می و او جوابی کند می سنی سوالی ،)١(در کتابش

اش زدند  اند که علی را به جبر کشیدند و آتش در خانه سنی: علمای ما در کجا گفته
نمایند و  می که در ألسنه و أفواه شیعه معروف است و در مجالس با حال تأثر نقل

 اش را سقط نمود.  را آزردند و بچه لنمایند که فاطمه می اعصاب را تحریک
کنید یا به عمد روی عادت تبعًا  می داعی: آقایان محترم، یا واقعًا کم مطالعه

خواھید بیچاره شیعیان مظلوم را در نظر عوام خود متھم سازید و با این  می لألسالف
 .)٢(جمالت خودتان و بزرگان اسالف، خود را تبرئه نمایید...

 جواب ما:
 ماه درست باشد، بعد از مرگ فاطمه بیعت کرده است!؟ ٦! اگر ؟گویی می آقا چه

: فردای وفات پیامبر، علی را به زور بردند و تا بیعت نکرد، ولش نکردند. گویی می تو
 .اگر این درست است، پس حرف اول تو غلط است! موضع خود را روشن کن!

 شمشیر به مسجد بردند علی را با جبر و زور واینکه  دوازده دلیل برای -۲۰۷ادعای 
 نویسد: می این روضه خوان

قمری از  ٢٧٩ابو جعفر بالدزی احمد بن یحیی بن جابر البغدادی متوفی به سال 
باشد و در تاریخ خود ھمین مطلب را  می موثقین و محدثان و مورخان معروف شما

 روایت نموده است. 

                                                 
 .٥٠٩ص:  -١
 .٥٠٩ص:  -٢
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مورخان ترین  و محمد بن جریر طبری که معتمد عز الدین ابن أبی الحدید معتزلی
اند که عمر با سید بن خضیر و سلمه بن اسلم و جماعتی به  شما ھستند، روایت کرده

 .)١(سوزانم... می دِر خانۀ علی رفتند. عمر گفت: بیرون آیید واال خانه را بر شما
  جواب ما:

مورخ ما باشد. و آن طبری اینکه  والله اگر ابن ابی الحدید، مورخ باشد! چه برسد به
 .ھم حتمًا طبری شماست. گفتم که دو تا طبری داریم!

در ضمن، تو که گفتی سه نفر بودند. زور علی به سه نفر نرسید؛ یعنی، زور گور کن 
: ھمان روز اول گویی می ماه بعد او را بردند. حاال ٦از علی بیشتر بود؟! تو که گفتی: 

 .بردند؟
 نویسد: می

ھا  آن از زید بن اسلم روایت کرده است که گفت: من با» غرر«خزابه در کتاب  ابن
بودم که ھمراه عمر ھیزم برداشتیم و به در خانۀ فاطمه بردیم و در وقتی که علی و 

 .اصحابش از بیعت ابا کردند و...
 جواب ما:

 .شناسد؟! می داند؟ کی می ابن خزابه کیه؟ کتاب غرر را کی معتبر
دلیل پر کرده است و در یک صفحه جلوتر با این قول که  ١٢اب را از کت ،خالصه

 .را رد نموده است! دلیل ١٢ماه بعد بیعت کرد، این  ٦علی 

 از علی به زور بیعت گرفتند -۲۰۸ادعای 
شما را به خدا انصاف دھید. معنی اجماع ھمین است که اصحاب پیغمبر را با ضرب 

قتل و آتش زدن خانه برای بیعت ببرند و نامش را و اھانت و زور و خوف و تھدید به 
 .)٢(اجماع بگذارند؟!...

 جواب ما:
: گوید می اصول کافی شما را کهی ھا حرف را باور کنیم یاو ھای ت دانم دروغ نمی

او که اسدالله بود  !اید هعلی دخترش را به عمر داد. شما از علی چه شخصیتی ساخت
سی زنم را در مالء عام بزند و شکمش را پاره کند و من که موش الله ھم نیستم، اگر ک

                                                 
 ھمان. -١
 .٥١٣ص  -٢
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محال است که دست روی دست بگذارم!  !اش را سقط کند؛ آنھم جلوی چشم من بچه
ساله از بطن فاطمه را به  ١٧و ھم دختر دسته گل  شود می علی که ھم مشاور عمر

 .که مثل روز آشکار است ،گفتم شما دھد! این یعنی چه؟! یعنی دروغگو می عمر
 حاال بیایید یک حقه بازی جدید داعی را به شما نشان بدھم:

 خانۀ علی را آتش زدند -۲۰۹ادعای 
ماست، بنابر آنچه ابن ابی الحدید شاحمد بن عبدالعزیز جوھری که از ثقات علمای 

دثون ه املحياثنی عل ،ورع  االدب ثقةريهو عامل حمدث كث« توثیق نمود به این عبارت

مورد مدح مردم .یعنی او عالم محدث و ضاحب ادب ثقه و با تقوا »عنه مصنفاته روواو
 وآورده  »قیفهس«در کتاب اند  ھای خود روایت کرده بود و از او محدثین در نوشته

از او نقل  )چاپ مصر( )١(»شرح نھج البالغه«ابن ابی الحدید معتزلی در که  چنان
از ابی االسود که گفت: جمعی از اصحاب و رجال مھاجران غضب  آمسند نموده است

مشورت نشد و نیز، علی و زبیر ھم غضب ھا  آن کردند در بیعت ابی بکر که چرا با
و وارد خانۀ فاطمه شدند. آنگاه  و برکنار شدند (گوشه گیری کردند) نمودند از بیعت

از بنی عبداالشھل دو ھر عمر با اسید بن خضیر و سلمة بن سالمة بن قریش (که
 بودند) و گروھی از مردم ھجوم آوردند به منزل فاطمه و ھر چقدر فاطمه ناله زد و

ای نداشت. شمشیر علی و زبیر را گرفتند و به دیوار زدند و  را قسم داد، فایدهھا  آن
 .)٢(!...؟را به جبر و عنف کشیدند و به مسجد بردند برای بیعتھا  آن شکستند و

 جواب ما:
نم، کیست؟! از کتاب ابن ابی الحدید دا نمی که من کند می از زبان جوھری نقل

خود  گوید نمی آورد که ابن ابی الحدید گفته است او(جوھری) موثق است. اما می سند
 .دھد؟! می ابن ابی الحدید که معتزلی است، چگونه ورقۀ تزکیه

شمشیر چوبی بود که : شمشیر علی را به دیوار زدند و شکست! آیا گوید می بعد
 .! به دیوار خاکی!؟شکند می بشکند؟! آیا شمشیر را به دیوار خاکی بزنی،

در یک روز این ھمه ھا  آن نفر بودند. ٣تو در چند صفحه قبل گفتی: کودتاچیان 
 ماه بعد مرگ فاطمه بیعت نکرد. ٦: علی تا گویی می پیرو از کجا پیدا کردند؟ و

                                                 
 .١٩، ص ٢ج -١
 .٥١٤ص  -٢
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از اصحاب و (نداشت اتاق داشت این ھمه آدم به گفته توو تازه یادت باشد علی خانه 
در اتاقی که زنش بود داخل شدند بگمانم این گفته درست نیست و  )رجال مھاجرین

مثل خانه بزرگ تو داشته؟!! نه نداشته یک اتاق ای  هتو خیال کردی که که علی خان
 ته صد درصدفقط داشته تازه بگمان من خانه علی در نداشته و پرده داشته الب

ھا و  بعضی از خانه ھایشان پرده داشته نه در م بگوییم اما خیلی از فقرا خانهتوان نمی
ھای زنان پیامبر نیز پرده داشته نه در البته بعضی زنان برای اتاق خود دری  حجره

 داشتند.

 سنی قبول دارد که دِر خانۀ علی را سوزاندند - ۲۱۰ادعای 
دھد که جھت ارعاب و ترساندن و  می این اخبار نشان :گوید می از زبان حافظ سنی

به ھم زدن اجتماع مخالفان خالفت، آتش آوردند و حال آنکه شیعیان جعل نمودند که 
 .)١(نمودند... دِر خانه را آتش زدند و در میان دو دیوار بچۀ شش ماھه را سقط

 جواب ما:
که عمر دِر خانۀ علی را ؛ یعنی، سنی قبول دارد گوید می این حرف را از زبان سنی

 یک سنی ھم در دنیا نیست که این مناظره را قبول داشته باشد.  !آتش زد
 زدن عمر سبب سقط جنین فاطمه شد

! که عمر فاطمه را درب و !در این جا، دو سه روایت آورده است از کتب اھل سنت
را از صالح داغان کرده است. روایت اول از مسعودی، دوم از ابن ابی الحدید و سوم 

 .)٢(الدین خلیل بن ابن القدسی نقل کرده...
 جواب ما:

 !شناسد نمی و سومی را ھیچ کس دو تای اول، شیعه ھستند و ما معرفی کردیم
 .چنان نامش را با احترام ذکر کرده است که تو گویی امام ابو حنیفه است!!

؛ رساند نمی ای است که گناه با آن ضرر حدیث حّب علی، حسنه -۲۱۱ادعای 
 درست است

                                                 
 .٥١٥ص  -١
 .٥١٨ص:  -٢
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: که امام احمد حنبل در مسند نوشته ھا ھم ھمین حدیث را دارند سنی گوید می و

 »ئه ال تنفع معها حسنهيس ئه وبغض عيليرض معها سيحسنه ال  حب عيل«
 دشمنی با ؛ ورساند نمی است که گناه با آن ضررای  هیعنی: دوستی با علی، حسن

 .؛رساند نمی ھیج عمل نیکی است که گناه با آن علی، گناھی
 جواب ما:

است این در مسند احمد نیست بلکه این حدیث در  این یک دروغ عطیم و عجیب
 ھیچ کتابی از کتب اھل سنت نیست.

 :گوید می
 این حدیث ھم در کتب اھل سنت است 

  »يأكل الذنوب كام تأكل النار احلطب حب عيلٍّ «
 »خورد مثل اینکه آتش ھیزم را میکند  می دوست داشتن علی گناه را محو«یعنی 

 جواب ما:
به آن ما و  م باطل و دروغ استگویی می ما این حدسث در کتاب ما است اما ھمه

شیعه است که با این عقیده دل خود را خوش کرده و ھر گناھی دلش  نداریم باور
 او ضرربه این گمان که با حب علی بنده خاص الله است و چیزی به کند  می خواست

 .رساند نمی

؛ شود می واجب حدیث هرکس بر حسین گریه کند، بهشت بر او -۲۱۲اداعای 
 درست است. 

د که یک قطره اشک گویی می ھا شما شیعه :گفته سنی مناظره گر بطرف شیعه خود
ھا سراسر سال گناه کنند و  تا شیعه اید هو باعث شد کند می در عاشورا جنت را واجب

و  درست است این دو حدیث باال گوید می داعی در حواب !تنھا در عاشوار اشک بریزند
 این دالیل اوست:

 :فرماید می دلیلش این است که آیه به صراحت

ْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ ﴿ ۡدَخٗ� اتُِ�ۡم َونُ  َٔ إِن َ�َۡتنُِبوا ۡدِخۡلُ�م مُّ
 ]٣١[النساء:  ﴾٣١َكرِ�ٗما
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که (، ما از گناھان دیگر شما اید هاگر شما دوری کنید از گناھان بزرگی که نھی شد«

 ».در گذریم و شما را به مقامی نیکو و بلند برسانیم )کوچک است
 نشودھا  آن پس به حکم ھمین آیه اگر بنده از کبائر گناھان دوری نماید و مرتکب

 .آمرزد می و او را شود می از سیئات و گناھان کوچکش غمض عین و چشم پوشی
: دوستی علی حسنه و ثوابی است که ھیچ سیئه و گناه فرماید می در این حدیث ھم

 .)١(...رساند نمی کوچکی به آن ضرر
 جواب ما:

را ببینید چگونه یک قسمت از آیه را گرفته است که اصًال ربطی به علی ندارد و آن 
الله فرموده: از کبیره اجتناب کنید؛  ؟به حب علی مرتبط کرده است! چه ربطی دارد

آمرزم! علی نه در اول آیه جای دارد نه وسط آیه نه آخر! و نه حتی خود  صغیره را می
 علی مخاطب این آیه است.

ربا اینکه  کند، مثًال برای می تفسیر آیه روشن است. انسان وقتی از کبایر اجتناب
این  !افتد می سازد. در ظاھر به زحمت نمی و خانه گیرد نمی حرام است، از بانک ربا

و در مقابل گناھان کوچک در  !زحمت در برنیاوردن ھوای نفس، حسنه و نیک است
است. علی نه اول کار است نه آخر کار حتی او به تر  ترازوی میزان، این حسنات وزین

 .این آیه محتاج است!
 ه نوشته است:ببینید باز چ

 برود و محّب علی باشد، خداوند او را عفو توبه از دنیا بی اگر مسلمان -۲۱۳ادعای 
 نماید می

برود و محب علی باشد، خداوند او  توبه از دنیا بی اما در سیئات و صغائر اعمال، اگر
بیند و او  نمی و جحیم و جھنم رساند نمی را عفو نماید و به مجازات عقبات بعدالموت

 فرمود:که  چنان نمایند می را داخل بھشت

ۡدَخٗ� َكرِ�ٗما﴿  .)٢(]٣١[النساء:  ﴾٣١َونُۡدِخۡلُ�م مُّ
 جواب ما:

                                                 
 .٥٢١ص  -١
 .٥٢٦ص  -٢
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را در ھا  آن شود! الله شرط پاک کردن نمی حتی صغایر ذنوب با حب علی پاک
دوری از گناھان کبیره قرار داده است. اگر حرف شما درست باشد، پس این آیه را 

است؟ چرا حرف مھمتری را نگفته؟ چرا آیه نیامده است که اگر حب  برای چه آورده
ھای  بخشم؟ آیا این قرآن برای اعالم خبر می علی را داشته باشید، گناھان کوچکتان را

 .ھای غیر مھم؟ مھم نازل شده است یا خبر
 :گوید می و 

شیع را ، بعد از معرفت خدا و پیغمبر باید معنای تو سن بلوغ شیعه در اول تکلیف
بفھمد. بفھمد که علی مرتکب کبائر و صغائر نگردیده بلکه عمل مکروھی ھم از او 

مانند موالی خود متصف به صفات  کند می کوشش صادر نشده است. پس سعی و
حمیده گردد و از اخالق و عادات رذیله دوری نماید و چون قوۀ عصمت را که 
مخصوص مقام نبوت و امامت است، ندارد و به تمام معنی، علی شدن کار مشکلی 

نماید دست کم مرتکب کبائر نشود و اصرار بر صغائر  پس سعی می !است؛ حتی محال
  ب علی گردد و نامش در زمرۀ شیعیان ثبت گردد.ھم ننماید تا محبو

 جواب ما:
 ھیچ گناھی به آن ضرر است کهای  هحسن ،چرا حدیثی نیامده است که ُحّب محمد

 این ھم دلیل: !نداردای  ه. حتی حب الله ھم به تنھایی برای ما فایدرساند نمی

َ ٱقُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ﴿ ُ ٱُ�ُم ُ�ۡبِبۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ وَ  �َّ َّ� 
 ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ 

پس گناه به شما  ؟پس چی اگر الله را دوست دارید پس... :بگوھا  آن ای محمد، به«
: اگر الله را دوست دارید، پس از من پیروی کنید تا الله فرماید می !نه زند؟! نمی ضرر

 .»…دوست داشته باشد نیز، شما را
حب علی دیگر چیست؟! که  .، مگر به شرطشرساند نمی جایی که حب الله فایده

 آورید: می شما حدیث
و بغض  رساند نمی حب علی عمل نیکی است که با آن ھیچ گناھی به آدم ضرر((

 .))!!!!رساند نمی علی گناھی است که با آن ھیچ عمل نیکی نفع

 پر از فساد استهای سنی  شهر -۲۱۴ادعای 
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: این ربطی به عقیدۀ گوید می بالد شیعه فاسد است،اینکه  این مردک در جواب
 .)١(شیعه ندارد؛ زیرا بالد اھل سنت ھم فاسد است...

 جواب ما:
اما این قیاس درست نیست؛ در بالد اھل سنت ھر وقت حکومت در دست علما 

و  سعودی که اول عالیترین بود بود، وضع مناسب بود؛ مثًال حکومت ابن عبدالوھاب در
در اول کتاب از  خود داعیو  تاثیری دارد بر اوضاع ،تا امروز ھم به اندازه قدرت علما

 .تعریف کرده استنبود دزدان در سعودی بخاطر قطع دست 
فساد را کند؛ نه زنا بود و  وقتی حکومت طالبان در افغانستان بر سر کار آمد، ریشۀ 

 .نه ربا
ھا، ھر وقت مالھایشان حکومت را در دست گرفتند، وضع بدتر شد.  شیعه اما
یا مثًال زمان صفویه که  کند می اش ایران امروز که ھم ربا آزاد است و ھم زنا بیداد نمونه

 .وزیر با قدرت شان محمد باقر مجلسی بود، باز فساد در اوج بود!
 .ھا! این است تفاوت بین حکومت

 دانند می حتی با مادر را حالل ،نا و لواطها ز سنی -۲۱۵ادعای 
 .؟اند! اکنون ببینیم که دلیلش چیست ھایی به اھل سنت زده ببین چه تھمت

ی و ال  )٢(زنا و لواط و شراب و قمار و غیره در میان برادران اھل تسنن و ایجاد َتجرَّ
قبیل حکم از ھا  آن جای امامان و فقھای بی به احکام دین و فتاویھا  آن ابالی گری

طھارت سگ و حالل دانستن گوشت آن و طھارت منی و مسکرات و عرق جنب از حرام 
که به قضیب خود ببندند ای  هدر سفر و مقاربت با محارم با حریر و لفاف )٣(و نکاح اماِرد

 .اند؟ که عوام را جری و ال ابالی به منھیات نمودهھا  آن و امثال
ھا به آلت  : سنیگوید می آورده است که او شعری از زمخشری :دلیلش ھم این است

ببخشید از این  !کنند می بندند و در فرج دختر یا مادر خود میای  هتناسلی خود پارچ
 .)٤(...صراحت بیان

                                                 
 .٥٢٢ص  -١
 بچه گرفتن از سباع. -٢
 مو و ساده زنخ، پسران بدکار. معنای پسرا ن بیمفرد آن َامَرد است و به  -٣
 .٥٢٣ص:  -٤
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 جواب ما:
به  کند می داند. اگر زمخشری چنین کاری را می و باز این زمخشری را سنی

بزرگی را در  این زمخشری که عیب به ایننیم! دا نمی ھا ربطی ندارد. ما او را سنی سنی
کس دیگری مثل تو از  اھل سنت دیده است، چرا به مذھب اھل سنت باقی مانده تا

 کتاب او استفاده کند و اھل سنت را بکوبد. 
مذھب اھل سنت و ھمین طور اھل حدیث را رد کرده  این زمحشری که چھار

علی اله است  :تفسیر خود نوشته استد: این عالم بزرگ شما در گویی می است، باز شما
 .زند! می که علی فوق بشر است. پس سنی ھمان حرف شیعه را

زمخشری معتزلی و شیعه بود. او عالم ما نیست. اصًال ما این عالم را نخواستیم شما 
 آورید نه ما. می برای خودتان بردارید؛ چون شما مرتب از او دلیل

مدفوع گاو بد است و کارھای دیگر  چگونه ممکن است که من بدانم خوردن
ھا را تفسیر  کتاب ھندو و ھندوھا را تقبیح کنم و در ھمان حال بر دین ھندو باشم

مدفوع گاو ایراد ندارد. اگر  ھستم که دیگر خوردن ھندو ھستم یا نیستم؛ اگر یا کنم!
 آورید؟ می د و بر ضد ھندو حرف مرا دلیلگویی می نیستم، چرا به من ھندو

 .. در کتب اهل تسّنن است.ای حدیث حب علی حسنه -۲۱۶ادعای 
عالمۀ جلیل القدر مجلسی نقل نمودید، » بحار االنور«ھمین خبری را که شما از 

و سلیمان  )١(»مناقب«و خطیب خوارزمی در » مسند«امام احمد بن حنبل در 

دالرؤف المناوی شیخ عب )٣(»قيكنوز الدقا«و از  )٢(»نابيع املودهي«قندوزی حنفی در 

علی فقیه ھمدانی شافعی در  رسید می از معاذ بن جبل و )٤(»نيمناقب السبع«در المصر 

و امام الحرم شافعی محب الدین ابی جعفر احمد بن عبدالله طبری  )٥(»مودة القربی«

                                                 
 آخر فصل ششم. -١
 .٤٢در باب  -٢
 .١٨٠، ص ٥٦باب  -٣
 نقل از فردوس دیلمی. ٤٩، حدیث ١٣٩ص  -٤
 در مودت ششم. -٥
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و محمد بن » مطالب السئول«و محمد بن طلحه شافعی در  )١(»ر العقبیيذخا«در 
و دیگران از علماء شما از انس بن مالک و » کفایت الطالب«یوسف گنجی شافعی در 

ئة و يرضّ سيحسنة ال  حب عيلاند که فرمود:  معاذ بن حبل از رسول الله روایت نموده

 .ئة ال تنفع معها حسنةيس بغض عيل

و  رساند نمی است که با آن ھیچ گناھی به آدم ضررحب علی عمل نیکی «یعنی: 

 .»)٢(...رساند نمی بغض علی گناھی است که با آن ھیچ نیکی نفع
 جواب ما:

ھای ما را قبول ندارید؟! او از  ھمه چیز شما که در کتاب ماست! دیگر چرا راوی
گفته کند! مجلسی را کی قبول دارد؟ او دروغ گویی بزرگ است. او  می مجلسی نقل

 .!!رود می است: الله ھر شب جمعه به زیارت قبر حسین
.. چند تای دیگر را بشناسیم: اول، .بیایید به غیر از بلخی و قندوزی و گنجی و

که در آن بدون توجه به راست یا » کنز االعمال«او کتابی دارد به نام  ،متقی ھندی
 .است!دستش آمده از کتب حدیث نقل کرده ھرچه  دروغ بودن احادیث

 دھد. می شیعه عوض آنکه به مصدر اصلی حواله دھد به کنز االعمال حواله
دھد، کنارش از کنز االعمال  می گاھی ھم که از مصدر اصلی آدرس ؟نم چرادا نمی

زنند. در حالی  می آورد تا شیعه فکر کند که کتب اھل سنت ھمه یک حرف می شاھد
 تی محو شود، یک حدیث ھم کمکتاب کنز االعمال از صفحۀ ھس که اگر امروز

 نقل کرده است و بس. شود؛ زیرا او از کتب دیگر نمی
کرد به علم رموز اعداد دست یافته است.  می دوم، محمد بن طلحه الشافعی، او فکر

کرد با علم خود  می کرد علی بخوابش آمده و یادش داده است و گمان می گمان
 ...ھا و از این قبیل ھذیان رسد می ایانھجری عمر دنیا به پ ٩٩٩فھمیده که در سال 

 پس تعجبی ندارد که شیعه شیفته او باشد.
شافعی، این مرد در قرن نھم زندگی  ین محمد ھمدانیسوم، میرعلی بن شھاب الد

داند. اما این داعی شیعه برای قوی کردن  می کرد. آغا بزرگ تھرانی او را شیعه می

                                                 
 از ھفتاد حدیثی که در فضایل اھل بیت طھارت نقل نموده است. ٥٩در حدیث  -١
 .٥٢٤ص  -٢
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فرض محال اگر سنی ھم باشد، آیا حرف او اھمیت داند. به  می دالیل خود او را سنی
 دارد؟

آورد؟! جایی که شافعی، خودش  نمی داعی چرا از بخاری و مسلم و ابو حنیفه دلیل
 ھست چه نیازی است که شما از مقلدش دلیل بیاورید.

 ،کتب اھل تسنن داند. به ھر حال، منظورش از می قاضی شوشتری نیز، او را شیعه
 .!و سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید و... ھمین کتب زمخشری

 .و نوشته این حدیث در مسند احمد است!
نه در مسند احمد نه در ھیچ کتاب دیگر اصال این حدیث  گوید می این دارد دروغ

ھا اصال نیست من  ییم ھست و ضعیف است اصآل نیست ای مسلمونگو نمی نیست
 دردم را به کی بگوییم؟

 بلعد؛ مثل بلعیدن می ی این فایده را دارد که گناهان رامحبت به عل -۲۱۷ادعای 
 آتش هیزم خشک را

و ابن حجر در » ذخائر العقبی«و نیز امام الحرم احمد بن عبدالله طبری شافعی در 
از  )٣(»مناقب السبعین«و در  )٢(»ینابیع الموده«و سلیمان بلخی حنفی در  )١(کتابش

اند که رسول  از نسائی از ابن عباس آورده )٤(فردوس دیلمی و ابن عساکر در تاریخ خود
 الله فرمود:

 .»أكل الذنوب كام تأكل النار احلطبيطالب يبن اب حب عيل«

بلعد؛ مثل بلعیدن آتش  می محبت به علی این فایده را دارد که گناھان را«یعنی: 

 .»ھیزم خشک را
 جواب ما:

                                                 
 .٢١٥ص  -١
 .٢٤٦ص  -٢
 .٣٣، حدیث ٥٦باب  -٣
 .١٠٩، ص ٤ج  -٤
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حد علی از دین خارج  بی است که شما را از دین خارج کرد! شما با حباین غلوی 
تی اھل سنت ھم علی را ھا ھم علی را دوست دارند؛ ح شدید. اسماعیلیه و علی اللھی

 . دوست دارند
 را دیدم: حدیث من در سنن نسایی و معجم ابن عساکر گشتم و این

حلسنات كما تأ�ل انلار احلسد يأ�ل ا صعن أ�س بن مالك قال قال رسول اهللا«
 .»)١(...احلطب والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء انلار

؛ مثل خوردن خورد می که حسد، حسنات را کند می انس از پیامبر روایت«یعنی: 
 کند؛ مثل آب که آتش را خاموش می آتش، ھیزم را و صدقه،شعلۀ گناه را خاموش

 .»کند می
 .ای؟! کجا آورده پس این حدیث را از

 ثابت کردم که در نزد ما باطل و جعلی است.  ٢١١ و حدیثی که تو آوردی در ادعای

 سنی است ،شیعه و ناکس ،کس -۲۱۸ادعای 
 .»جبت له اجلنة ونيمن بكی علی احلس«و اما معنای حدیث 

معنای ساده و تحت اللفظی این حدیث شریف چنین است: ھر کس بر حسین گریه 
مفھوم مخالفش این است که اگر ناکس گریه کند، نه  .شود می کند، بھشت بر او واجب
 .گیرد نمی ھم از گریه خودای  هتیجشود بلکه ھیچ ن نمی تنھا بھشت بر او واجب

کس، مؤمنی را گویند که موحد و خدا پرست باشد و اصول عقاید را به نحو یقین 
را ملزم به دستورات  خاتم باشد و خود دارد و معتقد به نبوت انبیای عظام از آدم تا

خاتم االنبیاء بداند و به معاد جسمانی و وجود بھشت و دوزخ و والیت آل محمد و 

(سالم اهللا عترت طاھرۀ آن حضرت عقیده داشته باشد. علی و یازده فرزند بزرگوارش 

را عباد الصالحین و امام بر حق و نایب َمناب رسول الله بداند و ) نيهم امجعيعل
ند علی که دوازدھمین وصی پیغمبر خاتم است را زنده و موجود و یازدھمین فرز

                                                 
 .٢١ ١٤معجم ابن عساکر، حدیث شمارۀ  -١
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زمامدار عالم بداند و قرآن مجید را بعد از اعتقاد به کتب مساویه، حق و از جانب خدا 
 .)١(...بداند و به مندرجات آن معتقد و بر دستورات و اوامر و مناھی آن عامل باشد

 جواب ما:
قرآن عقیده داشته باشیم ھم به امام زمان؟! این، چگونه ممکن است که ھم به 

قرآن فرموده است: از چیزی که الله نازل نکرده است، پیروی نکنید. امام زمان به این 
 .مھمی چرا در یک آیۀ قرآن ھم به صراحت نیامده است؟

به امام ھا  آن ھا ناکسند؛ چون یعنی، سنی !با تعریف تو از کس! پس ناکس کیست؟
 ندارند. زمان شما عقیده

 براساس ؟ای خب آقای فقیه عصر، این تقسیم بندی کس و ناکس را از کجا آورده
 .!!سلیمان حنفی و ابن ابی الحدید ھم ناکس ھستند ،عقاید تو

 است گریه و مجالس عزاداری باعث خودسازی - ۲۱۹ادعای 
است به این † تصدیق خواھید نمود که این نوع مجالس، مدارس اکابر آل محمد

گردد و به جاذبۀ آن، خاندان جلیل  می مجالسی تشکیل† معنی که به نام آل محمد
شوند؛ آنگاه خطباء و  می افراد مسلمان از ھر طبقه (حتی بیگانگان از دین) حاضر

معاد و فروع  توحید و نبوت :ھا حقایق دین از جمله وعاظ و متکلمان و محدثان ساعت
. سالی کنند می بازگوھا  آن و اجتماعی را برای احکام و اخالق و دستورات حیاتی فردی

نیست که توسط ھمین مجالس و تبلیغات دینی افرادی از بیگانگان، اسالم را قبول 
گیرند و از اعمال  می ننمایند. چه بسا از منحرفان که تحت تأثیر تبلیغات دینی قرار

 .)٢(گردند... می و به راه راست وارد کنند می توبه گذشتۀ خود
 اب ما:جو

م: اگر گریه چنین ابزار نیرومندی گویی می دھیم؛ می یک جواب کافی و شافی به تو
است، پس چرا تا وقتی که گریه بر حسین رسم نشده بود؛ یعنی، در زمان خلفای اربعه 
و معاویه، اسالم به سرعت پیش رفت و نیم کرۀ زمین را فتح کرد؟ اگر گریه ابزار 

 .خبر بود؟! بی چرا پیامبر از آن ،نیرومندی است

                                                 
 .٥٢٩ص  -١
 .٥٣٠ص:  -٢
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ھا نتوانستند با آن حتی یک  پرسیم: اگر گریه ابزار نیرومندی است، چرا شیعه می
 .شھر را از کفار بگیرند...

 : باید برای زیارت به کربال رفت گوید می سنی -۲۲۰ادعای 
رسیده است و در اخبار معتبر فریقین از ام المؤمنین عایشه و جابر و أنس و دیگران 

 که پیغمبر فرمود:

 » جبت له اجلنة بكربال عارفا بحقه ونيمن زار احلس«

را در کربال در حالتی که عارف به حِقّ آن بزرگوار  ÷ھر کس زیارت نماید حسین«

 »گردد. می باشد، بھشت بر او واجب

 » عارفاً بحقه وجبت له اجلنةنيمن بكی علی احلس« :فرماید می و نیز،

در حالتی که عارف به حق آن بزرگوار باشد،  ÷کند بر حسین ھر کس گریه«

 .»)١(...گردد می بھشت بر او واجب
 جواب ما:

این حدیث آن قدر دروغ است که حتی سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید ھم آن را 
 .اند. آیا این بحث علمی است؟! ردهنقل نک

آوای مرگ حقیقت را سر  ،پیشاورھای  شب این جغد شب است که در دل تاریکی
 داده است.

 پنج تن معصوم بودند -۲۲۱ادعای 
شھادت به طھارت آن حضرت داده و آن بزرگوار را مانند جد  »احزاب«الله در سورۀ 

 و پدر و مادر و برادرش مبرا از ھر رجس و پلیدی معرفی نموده است. آن جا که
 :فرماید می

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱنُ�ُم ِ�ُۡذهَِب عَ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 ]٣٣[األحزاب: 

                                                 
 .٥٣١ص  -١
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ابی  ،سجستانی ،ثعلبی ،ترمذی ،به اتفاق جمھور اکابر علمای خودتان از قبیل مسلم
 ،زمخشری ،احمد بن حنبل ،حموینی ،سیوطی ،ابوبکر شیرازی ،نعیم اصفھانی

ابن  ،عسقالنی ،نیشابوری ،فخررازی ،ابن حجر ،طبرانی ،بیھقی ،ابن اثیر ،بیضاوی
اند که این آیه در شأن پنج تن آل  عساکر و غیرھم که معتقدند و به طور مبسوط آورده

 .)١(...نازل گردیده است† عبا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین
 جواب ما:

 این آیۀ شریفه در حق پنج تن است؛ اما در حق زنان رسول ھم ھست. این آیه
را از  )که زنان و دیگر خویشان رسول نیز، در آن ھستند(که الله، اھل البیت  گوید نمی

ھا  آن که چنین کند؛ لذا الله به خواھد می : اللهگوید می رجس پاک کرده است،
شوند. اما این آیه داللتی بر  دستوراتی داده است که با پیروی از آن از رجس پاک می

 ھایشان ندارد. دختران یا نوه معصوم بودن زنان پیامبر یا
ھای فاسد این قوم گمراه است که گویا قصد ندارند از کج روی  ھا ھمه استنباط این

 .و پیش نروند! !خواھند در جایی از جادۀ گمراھی متوقف شوند نمی دست برداند؛ حتی

 )٢(ظاهری نبود... قیام امام حسین برای ریاست و خالفت، -۲۲۲ادعای 
 جواب ما:

گفتیم: این گفته را قبول داریم؛ اما احادیث دروغی را که در ھر صفحه از سلیمان 
 احادیث اھل سنت نیست.ھا  این !قبول نداریم کنی، می بلخی حنفی نقل

احادیث صحیح اھل سنت که امروزه یک میلیارد مسلمان به آن معتقدند از کتاب 
قسم به الله که  !سد کتابش راشناسد چه بر نمی فاسد سلیمان بلخی نیست. کسی او را

داند که یاران پیامبران کسی را  می مورچه از سلیمان بلخی تو بھتر است. مورچه
زند  می ھا فریاد دھند. برای ھمین است که در سورۀ نمل بزرگ مورچه نمی بیھوده آزار

آید. این طور  می ھای خود داخل شوید که لشکر سلیمان دارد که ای مورچگان، به النه
 نشود که شما را نادانسته لگد مال کنند.

                                                 
 .٥٣٤ص  -١
 .٥٣٥ص:  -٢
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ٰ َوادِ ﴿ َ�َ ْ تَۡوا
َ
� ٓ ٰٓ إِذَا َها  �َّۡملِ ٱَح�َّ ُّ�

َ
ْ ٱ �َّۡمُل ٱقَالَۡت َ�ۡملَةٞ َ�ٰٓ� َمَ�ِٰكَنُ�ۡم َ�  ۡدُخلُوا

 ]١٨[النمل:  ﴾١٨َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ  ۥَ�ِۡطَمنَُّ�ۡم ُسلَۡيَ�ُٰن وَُجنُوُدهُ 

 .﴾َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ ﴿ :گوید می آری مورچه
داند که محال است کسی شرف ھمراھی پیامبری را بیاید؛ مصاحب  می مورچه ھم

داعی  را دانسته لگد مال کند. اماای  هپیامبری باشد؛ جزو لشکر پیامبری باشد و مورچ
زند که انسان حیران و  می ند و به نزدیکترین دوستان پیامبر اتھاماتیدا نمی این را

 ماند. میمتعجب 
کشتند و جانشین او  به احتمال قوی رھبر خود، راپسر  ،کما آنکه پسر خمینی

 .که کافر ھمه را به کیش خود پندارد! اند گفته راست منتظری را خانه نشین کردند.

 ابو سفیان پس از اسالم کافر شد -۲۲۳ادعای 
که دست بنی امیه باز شد و زمامدار  ،عثمان بن عفان ،از زمان خالفت خلیفۀ سوم

امور شدند و أبوسفیان لعین که در آن موقع کور شده بود، دستش را گرفتند و به 

 .»ال نارتداو لو اخلالفة فانه ال جنة و« مجلس آوردند و با صدای بلند گفت: یا بنی امیه،
را دست به پایان خالفت  بی دولتاینکه  به کند می ابو سفیان فامیل خود را تشجیع

 ).خی در کار نیست (یعنی، دروغ استدست دھید؛ زیرا بھشت و دوز

ان مازلت يلف به ابو سفحي يتلقفوها تلقف الكرة فوالذ«و نیز، گفت: یا بنی امیه، 

 .»بانكم وراثةين الی صريلتصارجوها لكم و
 ای بنی امیه، بکوشید و خالفت را مانند گوی به چنگ آورید. سوگند به آن«یعنی: 

 ھا است که ھمیشه به آن قسم خورم (مراد بت می چیزی که [ھمیشه] قسم
ام.  و سلطنت و پادشاھی برای شما بودهند) پیوسته طالب و شایق یک ھمچخورد می

 .»)١(شما ھم آن را نگھبان باشید تا به اوالد خود برسانید...
 جواب ما:
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سلیمان بلخی و ابن ھایی مثل  ھایی است که حتی در قوطی عطار این از آن دروغ
 !شود نمی ابی الحدید و گنجی و ابن طلحه و ابن صباغ و سبط ابن جوزی ھم پیدا

 .گویا این، از اختراعات اسالف داعی است!
این دروغی بیش نیست. مردم مکه به ھمراه ابو سفیان از سال ھشتم که مسلمان 

ل عرب شورش کردند شدند به اسالم و عھد خود وفا کردند. در روز وفات رسول، قبای
ھمراه نشدند؛ بلکه به ھا  آن اما اھل مکه نه تنھا ھمراه قبایل عرب شورش نکردند و با

یزید بن ابو سفیان) در (طرفداری از مھاجران و انصار شمشیر زدند و پسر ابو سفیان
جنگ با کفار شام شھید شد. داعی از اسالف خود یک نفر را نشان بدھد که در جنگ 

کردند، اسالف داعی  می ھا شمال ایران را فتح س مرده باشد. وقتی روسبا کفار رو
شاھنشاه نامید ـ  کتابش او را ١٠٠داشتند برای فتحعلی شاه ـ که او را در صفحۀ 

کردند و به برکت فتوای اسالفش،  می زن جوان را صادر ٩٠٠فتوای جایز بودن صیغه تا 
کرد و تا آخر عمر در  می دوبار مصرف فتحعلی شاه این زنان نگون بخت را یک بار یا

 نمود.  می حرمسرا زیر سایۀ قانون شوم صیغه حبس
شک قاتالن حسین بد  بی کند! البته می بعد این مرد از خاندان بنی امیه بدگویی

پیامبر جنگید،  اگر ابوسفیان با .ندارد بودند؛ اما این ربطی به ابن سفیان و ابو سفیان
 فرمود: )در فتح مکه(سول محترم بود. حتی پیامبر بعد مسلمان شد و پیش ر

ھر کس در کعبه باشد در امان است. ھر کس در خانۀ ابوسفیان باشد، در امان 
 است. 

سالۀ او را در  ٢٧علی جنگید، نباید عملکرد  امیر المومنین امیر معاویه نیز، اگر با
  .خدمت به اسالم و گسترش اسالم فراموش کنیم

 امام سجاد در مقابل یزید سخنرانی کرد و یزید ترسید -۲۲۴ادعای 
صفحه روضه خوانی کرد و دیگر حواله به ابن ابی الحدید و  ٦در دنباله، داعی 

ھای شیعه، روضه خوانی کرد و  سلیمان بلخی نکرد؛ بلکه کامًال به سبک روضه خوان
 یادش رفت که مجلس مناظره است. چون که ترک عادت موجب مرض است. 

: حضرت زینب و امام سجاد در مسجد سخنرانی کردند نه ببخشید گوید می او
 .و وزن دار! اند آن ھم به کالمی مسجع بحرالطویل گفته

 جواب ما:
 که کامًال آشکار است سخنرانی یک اسیر آشفته حال نیست؛ 
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را با خود به  )در اخبار صحیح آمده است که حضرت حسین، پسرش علی (سجاد
اگر یزید بد بود و حسین را  !تواست حرکت کند نمی کربال نبرد؛ زیرا ایشان مریض بود و

کشت و از ملت نترسید، کشتن ابن حسین آسانتر بود؛ اما او در دسترس نبود؛ در 
حسین را به شام آوردند و در مسجد  نویسی: ابن می این معقول نیست که تو !مدینه بود

 تا آن جا که یزید ترسید و از مجلس خارج شد. تو !سخنرانی دادندبه او اجازۀ 
 امام سجاد را بیرون کرده باشد!! بر عکساینکه  نه !: یزید از مجلس خارج شدگویی می
 .!گویی می

 نند چهدا نمی رود و دیگر می خوانند آمپرشان باال می ھا وقتی روضه این شیعه
 .!گویند می

که در مجالس روضه خوانی  گفت می ۀ حسین راکوچک که بودیم مادر ما، قص
شنیده بود که سر حسین بر سر نیزه جلوی یزید شروع به صحبت کرد و لباس حسین 

 حرکت کرد و یزید گفت: شالق بزنید.
شمر را به  صبزرگ که شدم در جایی خواندم که در روز قیامت حضرت محمد

دھد و حضرت  می شرح کشد که بگو: چگونه حسین را کشتی؟ و شمر میای  هگوش
 در قیامت گریه میکند!که نگو و نپرس کند می محمد از روضه خوانی شمر آن قدر گریه

بحاراال نوارش گویا آمپرش خیلی باال رفته بود و خواندم که  مجلسی ھم در کتاب
و  !تا قبر حسین را زیارت کند شود می ھا از آسمان نازل جمعه با فرشتهھای  شب الله

حد انفجار ھم  گویا آمپرش از !تازگی در اینترنت یک خبیث که کارش لعن صحابه است
 :گذشته بود که این شعر را نوشت

 خدا یک شب زجای خود سفر کرد! 
 شبی را با علی تا صبح سر کرد!

 !او کند می اگر بینی خدایی
 !کمال ھمنشین در او اثر کرد

 کرد و گریه می ھای مدینه رش را در چاهنوشته بود که علی س باز در یک جای دیگر
 . خورد می نمود و غصه می

 )١(...مظلومیت امام حسین مادام انگلیسی شاهد است بر - ۲۲۵ادعای 
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 جواب ما:
ابن سبط جوزی و دیگران قدیمی شده  ،سلیمان بلخی ،شھادت ابن ابی الحدید

 است و تاریخ مصرفش گذشته که حاال مادام انگلیسی بر حقانیت مذھب شیعه گواھی
 .یم حرفی بزنیم!توان نمی ایم، مادامی که ما زنده ،روی حرف مادام !دھد می

 عزاداری سبب صالح شدن است -۲۲۶ ادعای
ء (ارواحنا فداه) که مورد پس نتیجه این شد که قیام و جنگ حضرت سید الشھدا

لذا زوار و  .تصدیق دوست و دشمن منصف است، یک قیام و جنگ دینی بوده است
شنوند که آن حضرت با یزید  می عزاداران و شیعیان و عالقه مندان به آن حضرت وقتی

شوند که عمل به منکرات،  می نمود، متوجه می جنگید برای آنکه عمل به منکرات
آن حضرت نخواھد بود، لذا ھرگز گرد محرمات و منکرات که  مرضی(مورد رضایت)

 گردند و عمل به واجبات را برخود فریضۀ حتمی قرار نمی َمکَره طبع آن بزرگوار است،
 .)١(...دھند می

 جواب ما:
یعنی، این کافی نیست که منکرات، مرضی الله نباشد، اگر الله راضی نباشد این 

 .!اما اگر حسین ناراضی باشد واویال ست !منکراتکافی نیست برای ترک ای  هانگیز
حسین نه اولین شھید تاریخ ماست نه آخرین  .ای قوم، بدانید که این شرک است

تا اسالم را بکوبید؛ دلتان برای حسین  اید هشما پیراھن حسین را علم کرد .ھا آن
ه تنھایش نسوخته است. اصًال شما حسین را از مدینه بیرون آوردید و در صحرای کوف
قبولش ام  هگذاشتید! این شعر ھر چند آبکی است اما معنی نغزی دارد. خودم سرود

 .!!کنید
ــین را زو ــد: حس ــان گفتن ــا دکوفی  بی

 

ـــد در بیســـتند بی  ـــا چـــون بیام  حی
 

 نور چشـم مـا بـه کوفـه چـون رسـید
 

ــا یزیــد   شــیعه یعنــی، دســت بیعــت ب
 

 نـور چشــم مــا چــو ســر کردنــد جــدا!
 

ـــه  ـــی، گری ـــیعه یعن ـــا ش  از روی ری
 

 شیعه؛ یعنـی، ھـر کـه اعمـالش تبـاه
 ج

ــاه  ــه، پن ــا الل  شــیعه؛ یعنــی، شــرک؛ ی
 

 ثوابی عظیم دارد زیارت، -۲۲۷ ادعای

                                                 
 .٥٤٨ص  -١



 روزهای پیشاور    ٢٣٢

      جواب ما:
ام  ھنوز نخوانده .داری کنیمثابت کند که باید برای حسین عزا خواھد از کتب ما می

شافعی، ابن طلحه  گنجیی ھا کتاب که منظور کدام کتاب است؟ اما حتمًا قصدش
سبط ،شافعی، حموینی، خوارزمی اسکافی، سلیمان بلخی، ابن ابی الحدید، ابن صباغ

  .بیایید ببینم منظورش کیست؟ !را سنی بنامدھا  آن .. که او اصرار دارد.ابن جوزی و
ھم دلیل نیاورده است؛ پس از خودش ھر چی خواسته،  ھا کتاب عجب! حتی از آن
اما ارجاع نداده  !کرد می ر قبل از مردِن حسین گریه و عزادارینوشته است که پیامب

که کجا این حرف عجیب نوشته شده است. یادتان نرود که این مردم معتقدند پیامبر 
 .کند! می در قیامت ھم برای حسین گریه

ایمان درستی به آخرت ندارند واال در قیامت که یزید حالش زار است ھا  این به نظرم
 . کنند می پس چرا برای حسین گریه .انو حسین خند

 .در این جا، یک حقۀ جدید را آغاز کرده است!

 سنی خالی است قبر امامان ما پر از زّوار است و آرامگاه امامان -۲۲۸ ادعای
در عراق، قبر امام موسی کاظم و امام عسکری و امام عبدالقادر و امام ابو حنیفه 

 ھست.
ھا فقط  دو جا ھمیشه شلوغ است، اما اماکن سنیاین  بعد مقایسه کرده است که

 .)١(...شود نمی و در آن جا زیاد عبادت شود می وقت نماز باز
 جواب ما:

دوم، تو که داری  !ھا مردود است اول، قبر پرستی نزد سنی !بنازم به این استدالل را
قبر  این دلیلکنی، باید بدانی که به  قبر امام موسی را با مسجدی از مساجد مقایسه می

مسجد کنار  !ھا قبر پرست نیستند که سنی امام موسی کاظم ازدحامش بیشتر است
ھای دیگر بغداد ندارد که مردم ھمه یک جا جمع  قبر موسی کاظم مزیتی بر مسجد

را ای  هخواند و تو یک مرکز شیع می ھر کس در مسجد نزدیک به خانۀ خود نماز !شوند
ای! نه آقا آن را باید با مسجد  مسجدی عادی مقایسه کردهآیند با  می که از ھمه جھان

 .مقایسه کنی! الحرام در مکه
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: آیا زیارت قبر عبدالقادر مھمتر است یا قبر موسی کاظم که در گوید می این مرد
 سلسله نسب به حضرت محمد ما نزدیکتر است. 

 نیست؛ حاالباید بگویم: اصًال زیارت قبر برای طلب حاجات از صاحبان قبر جایز 
جایز  حاجت خواھی، الله بعد از وفاتشان ھر کس باشد. حتی از رسول خواھد می

 نیست. 

 اسالم با ایمان فرق ندارد :گوید می سنی - ۲۲۹ادعای 
سنی ساختۀ  .گوید نمی که یک سنی حقیقی ھرگز گوید می از زبان سنی حرفی را

 :گوید می دست داعی
اسالم عین ایمان اسالم است و از ھم اینکه  براند  لذا جمھور امت اتفاق نموده

و ایمان را از ھم جدا  جدایی ندارند و شما بر خالف جمھور صحبت نمودید که اسالم
 .)١(...نمودید

 جواب ما:
حاال  .دادم می ! را!تا حاال جواب ابن ابی الحدید سنی .آخر من در چند جبھه بجنگم

که اسالم و ایمان فرقی ندارند تا داعی ھم میدانی برای  گوید می مناظره گر سنی ھم
داند که اسالم و ایمان فرق  می حقانیت شیعه بیابد. در حالی که فرق دارد. ھر کسی

 دارند و محال در محال است که سنی چنین بگوید. 
خب چه جوابی به تو بدھم؟! این یک جنگ ساختگی است که از زبان ما دروغی به 

 .کنی!! حاال داری رّدش می ما نسبت دادی
سواد نیستیم که این آیه را در قرآن ندیده  بی ،ما مثل آن سنی که دست پروردۀ

 باشیم:

ۡعَراُب ٱ۞قَالَِت ﴿
َ
ا يَۡدُخِل  ۡ� ۡسلَۡمنَا َولَمَّ

َ
يَ�ٰنُ ٱَءاَمنَّاۖ قُل لَّۡم تُۡؤِمُنواْ َوَ�ِٰ�ن قُولُٓواْ أ ِ�ۡ  �ِ

 ْ َ ٱقُلُو�ُِ�ۡمۖ �ن تُِطيُعوا ۡعَ�ٰلُِ�ۡم َشۡ�  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ۚ إِنَّ  ًٔ َ� يَلِۡتُ�م ّمِۡن أ َ ٱا َ�ُفورٞ  �َّ

 ]١٤[الحجرات:  ﴾١٤رَِّحيمٌ 

اعراب بیابان گرد گفتند که ما ایمان آوردیم بگو: ایمان نیاوردید بلکه بگویید: «

 .»...اسالم آوردیم
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ریم اما بر اساس احادیث سند داعی را قبول ندا بی ما ھر چند احادیث دروغین و
اما اصًال مقصد داعی از مطرح کردن  که ایمان درجات دارد! دانیم می خود به خوبی

 .این موضوع در وسط مناظره چیست؟!

و شیعه  کنند می طرد اهل سنت بر خالف قواعد قرآن، شیعیان را -۲۳۰ ادعای
 مشرک نیست

 منظورش، این است؛ بخوانید: 
و ام  هآن الزم است و از گفتار خودتان اتخاذ سند نمودو اما موضوعی که تذکر 

که اگر این گفتۀ شما صحیح است و بر این عقیدۀ ثابت ھستید که باید  کنم می عرض

را مسلمان و مؤمن و برادر خود  حممد رسول اهللا ،ال اهللاإله إال مأمور به ظاھر و گویندۀ 
لت را که اقرار به وحدانیت شیعیان و پیروان اھل بیت رسا ،بدانید، پس چرا شما

باشند،  می نمایند و ھمگی اھل یک قبله و یک کتاب می پروردگار و نبوت خاتم االنبیاء
 ،گیرند می روزه ،خوانند می نماز ،عامل به تمام احکام و واجبات بلکه مستحبات ھستند

و معتقد به  کنند می اداء خمس و زکوة ،نمایند می ترک محرمات ،روند می حج بیت الله
 نمایید. می خوانید و از خود دور می باشند، کافر و مشرک و رافضی می معاد جسمانی

 .)١(ھا در شما ظاھر است؟!... عجب است که ھنوز اثر تبلیغات خوارج و نواصب و اموی
 جواب ما:

چرا این ھمه صغری و کبری چیدی و از زبان سنی دروغ بافتی؟ از  !آقای محترم
 .تی به صراحت سوال خود را بپرسیتوانس می اول

 نیم و حسابدا نمی امامی را کافر ١٢عوام شیعه  ،جواب تو این است که ما عموماً 
شود. البته این نظر ما  نمی کسی کافر ،. با َسّب صحابهدانیم می را از مالحده جداھا  آن

  .شمارند می کسی که ابوبکر را امام نداند، کافر ،ھا ھاست واال خیلی از سنی سلفی
از یک سنی حرکتی دیدیم که نشانۀ شرک بود، مثال  البته اگر از یک شیعه یا حتی

ای؛ توبه  م: مرتکب شرک شدهگویی می ؛خواھد می مشاھده کردیم از امام رضا حاجت
 کن. 

 .ھا را! نه ھمۀ شیعه دانیم می اگر ادامه داد، فقط او را مشرک

                                                 
 .٥٦٣ص  -١
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ھا و  کند، بھایی نمی انسان را مسلمانباید بدانیم که فقط گفتن شھادتین، 

 اما شما نیز، ،ال اهللا حممد رسول اهللاإله إال : گویند می ھا و منکران احادیث نیز قادیانی
را از آیین ھا  آن نید. چرا؟ چون زوایدی به دین آویخته است کهدا نمی را مسلمانھا  آن

 .کند! می اسالم خارج
صدا بگویند: قرآن تحریف شده و ناقص  امامی اگر ھمه یک ١٢ھای  حاال شیعه

اما  !سود است بی ال الله برایشانإله إشماریم. این جا ال  می است. ھمگی را کافر و مرتد
 .و بس دانیم می یند، پس ما معتقدان به تحریف قرآن را کافرگو نمی چون ھمه

 است و تقلید کردن از امامان اربعۀ اهل سنت اشتباه -۲۳۱ادعای 
 :گوید می نرخ تعیین کند و )وسط دعوا (بین سنی و سنی خواھد می در این جا

شما یک حدیث بیاورید ولو یک طرفه و از کتب خودتان که آن حضرت فرموده 
باشد: امت من بعد از من باید در اصول پیرو ابو الحسن اشعری و واصل بن عطا و غیره 

بن حنبل یا ابو حنیفه و یا مالک بن انس یا احمد  :و در فروع پیرو یکی از چھار نفر
 .)١(محمد بن ادریس شافعی باشند...

 جواب ما:
م که درست نیست از امامان چھارگانۀ اھل سنت یا ھر کس دیگری گویی می ما نیز،

  .مگویی می ھا ما سلفی این راتقلید کنیم، و دربست (غیر از پیامبر) کور کورانه 
امام مذھب خود نیستند. اھل مذھب  ھای عاقل نیز، صد در صد پایبند گفتۀ مذھبی

 ند:ھا دست چھارگانه بر سه
: اگر حدیث صحیحی دیدیم که خالف مذھب ما بود، قول گویند می دستۀ بزرگی

 دھیم.  و تعصب نشان نمی کنیم می مذھب را رھا
در ھرچه  کنند می ، سعیدھند می دسته دوم که باز گروه بزرگی را تشکیل

حدیث ھا  آن حدیث نشان دھند؛ حتی اگر در مقابل حدیثمذھبشان است را موافق 
 قویتری در بخاری یا مسلم باشد، باز بر پیروی از ھمان حدیث ضعیف پافشاری

نیز، قابل قبولند؛ چون معتقدند حرف، حرف امامشان نیست؛ ھا  آن به ھرحال .کنند می
 .فرموده پیامبر است!

                                                 
 .٥٦٤ص  -١
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اند و به ائمه  درست کردهی ھا حرف ھایی ھستند که از خود ھا، آن دستۀ سوم سنی
 باز قول امام شان را ترجیح ،اند. حتی اگر خالف قول پیامبر باشد منصوب نموده

 از نظر ما مردودند.ھا  این .دھند می
ھا پیمان وحدت  ھا ھر وقت که خواستند با سنی اما عجب و صد عجب که شیعه

 کنند می را تحت نام وھابی رد ھا و دو گروه اول و دوم اھل مذھب ببندند، گروه سلفی
 ھا ھستند. و ھمیشه عاشق ھمان گروه سوم؛ یعنی، صوفی

 متابعت نماید به امر رسول الله بایستی امت از علی -۲۳۲ ادعای
تا  کنم می اند. خبری یادم آمد که برایتان بازگو حدیث آورده !باز از کتب معتبر ما

 ، نداشتند:جز راھی که رفتندای  هبدانید که شیعیان چار

از فرائد حموینی از ابن عباس (حبر  )١(»ع املودهينابي«شیخ سلیمان بلخی حنفی در 

 فرمود: ÷امت) نقل نموده است که رسول الله به امیر المؤمنین

كذب من زعم نة اال من قبل الباب ويلن تؤتی املدنه العلم وأنت باهبا ويانا مد ا عيلي«

 .»يحلم كحلم كمنانا و يمن كالن كغبضيو يبنحيانه 
: یا علی، تو باب علم منی و ھرگز کسی فرماید می در این حدیث شریف به صراحت

: گوشت فرماید می باشد. ÷کند مگر از باب علم که علی نمی به شھر علم من راه پیدا
و روح و خون و ظاھر و باطن علی از من است. اطاعت علی را سعادت و مخالفتش را 

 .)٢(...شقاوت دانسته است
 جواب ما:

آوریم و تو از کتب درجۀ  می ما که با تو بحث کنیم از کتب درجه یک شما دلیل
آوردی که ھیچ اھل سنتی آن را قبول  می از کتبی دلیل چھار ما که باز عیبی ندارد

 .نه ابن ابی الحدید معتزلی را...  !نه شیخ سلیمان بلخی را !ندارد! نه کتاب را
 .ھا اعتبار ندارد. ھمۀ علمای ما گفتند: دروغ است نزد سنیو بدانید که این حدیث 

 ... و تا از آلبانی تا ھیثمی تا ذھبی تا قرطبی تا ابن عدی و تا

 .. .باشد می حدیث ثقلین که متفق علیه ما و شما -۲۳۳ ادعای
                                                 

 .٤در باب  -١
 .٥٦٥ص  -٢
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 جواب ما:
 .معنی است بی ایم. تکرار آن داده ما قبًال جواب حدیث ثقلین را

ھای ابن حجر مکی  نقل کرده است؛ تو گویی نوشتهھای  حدیث از ابن حجر مکی
داند که دلیل  می او شیعه را کافراینکه  وحی منزل است. او پیش ما، یک صوفی است.

ند که دا نمی فھمد، شاید نمی او که فرق حدیث صحیح و ضعیف را !شود نمی برائت او
 .ارزش است! بی ما ھایش نزد حدیث

حدیث بیار. او امیر المومنین در علم حدیث است. امیر قالنی ساز ابن حجر ع
 .ای؟ فتهر صوفی المومنین را گذاشتی؛ سراغ

دربارۀ  چرا ما باید از ابوبکر و عمر پیروی کنیم در حالی که احادیث -۲۳۴ ادعای
 اهل البیت است

حقیقت ھمین است. پس وقتی نتوانیم قرآن را عوض کنیم و به جای آن کتاب 
ح ملک و مملکت انتخاب کنیم، در عدل و تالی قرآن ھم ھمین حکم دیگری به صال

 جاری است.
کسانی را که از عترت نبودند بر عترت مقدم داشتند. جواب ای  هپس روی چه قاعد

این سؤال ساده را بدھید و بفرمایید ببینم آیا خلفاء ثالثه ابی بکر و عمر و عثمان از 
ثقلین و سقینه و (عترت و اھل بیت پیغمبرند که مشمول نزول آیات و اخبار کثیره 

اطاعت ھا  آن سول الله ازبور باشیم به حکم رباشند که ما مج )غیره باب حطه و
 .بنماییم

 جواب ما:
ھایی که  : پیامبر فرموده است! حدیثگویی می باز رسیدیم به حرف اول تو از کجا

 آوردی ھمه دروغ است جز حدیث ثقلین که شرح دادیم.
پرسیم: در زمان ما که امام زمان وجود ندارد در  می حاال یک سوال مرا جواب بده ؛

 دھد: می ھاشمی ھر روز صبح از رادیو ندا حسینعوضش ملک 

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 ]٣٣[األحزاب: 
 .: این آیه در حق من است!گوید می و

 .شماست. او که نیست د: در حق امام دوازدھمگویی می شما
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یا نه؟! حاال  گویم می کنید؟ از فقیه جامع الشرایط درست می کی پیرویپس شما از 
 .از اھل بیت باشد یا نباشد؛ مھم نیست! !سید باشد یا نباشد؛ مھم نیست

چرا به ما  )پیروی از امام معصوم(ید به آن عمل کنید توان نمی به چیزی که خودتان
 .کنید؟! می تحمیل

پیغمبر فرموده است: از اھل بیت من پیروی تو با احادیث دروغ ثابت کردی که 
 .ما اگر راست باشد ھم عملی نیست کنید. این حدیث، دروغ است.

الله به  ،در حالی که چند آیه بعد .معصوم است ،: فاطمهگوید می فوق در تفسیر آیه
 : حجاب خودت را خوب به سر کن. این چگونه معصومی است؟گوید می ھمین فاطمه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
ۚ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱقُل ّ�ِ يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ

ن ُ�ۡعَرۡ�َن فََ� يُۡؤَذۡ�َنۗ َوَ�َن 
َ
ۡدَ�ٰٓ أ

َ
ُ ٱَ�ٰلَِك أ  ]٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما �َّ

حجاب  و زنان مومنان بگو: )فاطمهاز جمله (ای پیامبر به ھمسرانت و دخترانت «

 .»...خود را درست بپوشند
حاال تو بگو: چرا .ھم احترام خلفا را دانیم می ما ھم احترام اھل البیت را واجب

پیامبر دو دختر از اھل البیت را به عثمان داد و عثمان را ھم اھل البیت کرد؟! چرا یک 
 زحمت و راحت بی در بیتشھا  آن دختر از عمر و یکی از ابوبکر گرفت تا رفت و آمد

 .چرا دخترش را به زنی گرفت؟ !باشد و ھکذا از ابو سفیان
اھل البیت باشد! چرا به سلمان نداد؟ چرا به عمار  علی به عمر دختر داد تا داماد

 .نداد؟

 سوالی که جواب ندارد -۲۳۵ادعای 
فرموده است: پیروی از قرآن و  صپس در این صورت، ھمانطور که رسول الله

نکنید. آیا ابو الحسن علی بن اسمعیل اشعری ھا  آن عترت نمایید و دیگران را مقدم بر
 .؟امام دیگر مبرند یا علی و یازدهاھل بیت پیع
 جواب ما:

تو یک امر را ثابت کن؛ بعد  .ند که کار تمام بودگفت می پیامبر نفرمود است؛ اگر
 کنی که آن را رد کردیم. می از سلیمان بلخی نقلحدیث را  .نتیجه بگیر

 مذهب امام صادق حق است -۲۳۶ ادعای
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چرا شیعیان مذھب خود را حنفی یا مالکی یا حنبلی یا شافعی معرفی ننمودند و 
از عترت طاھره گردیدند. ما شیعیان کینه و  ÷پیرو مذھب جعفر بن محمد الصادق

که کور کورانه به  کنند می عداوتی با کسی نداریم؛ اما عقل و خرد و دانش به ما حکم
 ١٨کتاب آسمانی، ھم ما را راھنمایی نموده است؛ در آیۀ ،راھی نرویم و قرآن مجید

 سورۀ زمر که فرموده:

ۡ ِعَبادِ ﴿ ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱ�َۡسَتِمُعوَن  �َّ
َ
 .)١(]١٨-١٧[الزمر:  ﴾ۥٓۚ َ�يَتَّبُِعوَن أ

 جواب ما:
آخر ما چگونه از امام صادق و ائمۀ دیگر شما پیروی کنیم و در ھمان حال ھم عاقل 

و در ھمان  دانند می غیب ،د که او و ھمۀ ائمهگویی می باشیم؟ شما از قول امام صادق
 .اند! خوردن جام زھر یا میوۀ زھر آلود مردهد که با گویی می حال

 اند که گناه کبیره است. اگر اند، پس خودکشی کرده دانستند و خورده می اگر
! پس چطور ائمه از ھمۀ علوم اند، پس علم غیب نداشتند و خوردهنستند دا نمی

گاھند!  .آ
گاهای مرد  ه به ھمۀ علوم ک رد و دنیا را فتح کرده است! آنان! آمریکا کمی علم داناآ

گاه بودند چرا ولیعھد مامون شدند؟ چرا دختر مامون را برای پسرش گرفت تا آن امام  آ
 .ھم زھر بخورد و بمیرد!

در نزد تو چه  : آدمی باید پیرو عقل و خرد باشد. خرد وعقلگویی می ای کسی که
 .معنی دارد؟ بگو!

 محدث بود بزرگترینامام صادق  -۲۳۷ ادعای
تالیف  »فصول املهمه«اند. مراجعه فرمایید به کتاب  اکابر علمای خودتان ثبت نموده

و محمد بن طلحه شافعی در مطالب  )٢(عالم جلیل القدر نور الدین بن صباغ مالکی
 معانی را نقل نموده است و گوید: تمام این )٣(السئول

انش برای درک و د به قدری از امام صادق، علم نقل شده است که شیفتگان علم
نمودند و علما از احدی از امامان اھلبیت به  می فیض به جانب آن حضرت حرکت
                                                 

 .٥٧١ص  -١
 ناطق کاشف اسرار حقایق جعفر بن محمد.در فصل حاالت امام به حق  -٢
 .٨١، ص ٦باب  -٣
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اند از امام دیگری نکردند. اگر بخواھم نقل  که از امام صادق حدیث نقل کردهای  هانداز
اقوال و اظھار نظر و عقاید اکابر علمای خودتان را دربارۀ آن حضرت بیان نمایم، رشته 

 . خالصه آنکه عموم علمای منصف شما اقرار دارند بهشود می النیسخن بسیار طو
 .)١(در علم و زھد و ورع و تقوی و اخالق حمیده سر آمد اھل زمان بوده است...اینکه 

 جواب ما:
نام حضرت  ،این را ھم ذکر کن که در مھمترین کتاب ما بعد از قرآن؛یعنی، بخاری

اند حتی  صادق روایتی نقل نکرده صادق نیست و ایشان؛ یعنی، امام بخاری از حضرت
 .یک روایت!

ایم  ابن صباغ و محمد بن طلحه شافعی را قبًال در ھمین کتاب به ھمه شناشانده اما
نوشتم از کتب شماست در حالی ھرچه  بگوید که خواھد می سنی نیستند. اوھا  این که

کتاب ما، بخاری است که روایات امام صادق را قبول نکرده است و چشم  که مھمترین
ھای شما  که او امام امام کند می بندد! از ابن صباغ نقل می خود را بر این حقیقت عظیم

 .بود!
زیرا استاد را باید از شاگردانش  پس راه ما حق است!میگویم اگر اینطور است 

 .شناخت!
 رید؟این چه مذھبی است که شما دا

ناکام  یحضرت محمد شاگردانش به طور کل امام صادق نیز از نظر شما مثل پس
بودند! اگر براستی حضرت صادق استاد امامان سنی بود، پس چرا شاگردانش مخالف او 

 .چرا مذھبی درست کردند بر خالف مذھب او؟! ھستند و
 .!اید هیا شما بر خالف مذھب صادق، مذھب ساخت !ھا معقول نیست این گفته پس یا

البته امام صادق نزد ما محترم است و او یک سنی است؛ اما غلو این شیعیان را 
 قبول نداریم.

امام ما  ۱۲که منظور  عدد خلفاء را پیغمبر دوازده نفر معرفی نمود -۲۳۸ ادعای
 هستند

که امر دین، قایم است تا  که در آن پیامبر فرموده است کند می اشاره به حدیثی
 .خلیفه بر مسلمانان حکومت کنند که ھمگی از قریش ھستند! ١٢وقتی که 
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نفر را گفته  ١٢نفرند و حدیث ھم  ١٢کشد که امامان ما  می شیعه از خوشحالی پر
 است! پس با برحقیم...

 جواب ما:
 .جواب این جاھالن این است که ھر کس که سبیل داره بابای تو نیست!

با تعداد امامان شما مطابقت دارد، اما حضرت فرمودند:  ١٢درست است که عدد 
خلیفه. حضرت ابوبکر یک خلیفه بود. عمر یک خلیفه بود. حضرت علی ھم یک  ١٢

ماه یک خلیفه بود. اما حسین  ٦خلیفه بود. حضرت حسن ھم بفھمی نفھمی برای 
م ھمین طور.امام ھفتم شما ھم خلیفه نبود. سجاد که اصًال نبود.امام باقرو صادق ھ

خود در زندان باشد. امام ھشتم اینکه  که در زندان بود،خلیفه دارای زندان است نه
بود؛یعنی، ولیعھد ھم تر  شما ولیعھد خلیفه بود و خلیفه نشد.پسرش وضعش خراب

 .نشد!
 امام دھم شما ھم ھمین طور.  

م محلۀ عسکری بود و امام امام یازدھم شما فقط امام یک محله در سامرا به نا
شود  نمی دوازدھم شما ھم که فراری است یا مخفی است! مودبانه تر! خلیفه که مخفی

 .!شود می ترسد، مخفی می معموًال کسی که از خلیفه
 حاال پیامبر فرموده است که رایت سیاه برای تایید مھدی مثًال از خراسان بیرون

استفاده کرد و با پرچم سیاه از خراسان قیام  آید؛ ابو مسلم خراسانی از این حدیث می
شود  نمی کرد و به نام مھدی، اموی را سر نگون کرد اما با یک پرچم سیاه کار درست

 .باید ھمۀ شرایط آماده باشد!
د درک کند که وقتی یک نفر ادعا کرد بزرگترین توان نمی اھل سنت به حقیقت

 د خودش برای درمان سرما خوردگیھا ھست، چرا بای متخصص در درمان ھمۀ بیماری
 .پیش یک دکتر عادی برود؟!

 :آورند می را شاھد زیر ھا گاھی این آیه شیعه

 امام است ۱۲در قرآن اشاره به  عدد دوازده -۲۳۹ ادعای
َخَذ ﴿

َ
ُ ٱ۞َولََقۡد أ ٰٓءِيَل َوَ�َعۡثَنا ِمۡنُهُم  �َّ ۖ  ۡ�َ�ۡ ٱِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�  ]١٢[المائدة:  ﴾َعَ�َ نَقِيٗبا

نقیب بر  ١٢ھا  آن بدرستی که الله از بنی اسرائیل عھد گرفت و در بین«یعنی: 

 .»انگیخت
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 ...مثل امامان ما در اسالم
 جواب ما:

 .امام شما نیست! بنی اسرائیل چه ربطی به شما دارد؟ ١٢این آیه مربوط به 
ت کردم که ھر من ثاباست  ...در سیستان  این مصداق من آنم که رستم یلی بود

در قوم  خلیفه چه ربطی دارد؟ ١٢ به نقیب، ١٢ای، دوازده امام شما نیست.  دوازده
 تن شما را رد کنیم.  ٥شود که  نمی تن مذمت شدند؛ اما این تشابه عددی دلیل ٥نوح 

در یاران  چنین استدالل کنیم! توانیم می البته اگر از روش شما پیروی کنیم،
یافتید،  صھایی که شما در یاران محمد اما عدد خائنیک خائن بود؛  ÷عیسی

 .ھزاران است!
نفر مفسد بودند؛ اما دلیل ندارد که در تاریخ این عدد تکرار شود و  ٩در قوم صالح 

 .باشد. این حرف خیلی عجیب است! ٩در ھر قومی 
 .خود را مقدس کنید ١٢خواھید عدد  می واضح است که شما

 :گویم می این حدیث دربارۀ چیست؟د اگر خواننده بپرس خب حاال
آیندۀ  مثًال از اند؛ باید توجه داشت که قرآن و سنت از آینده خبرھایی به ما داده

با یھود در دو طرف دیوار و نابودی یھود را به ما  ھا مسلماندولت یھود و جنگ 
 ساختهم که دولت یھود تشکیل شده است و دیوار ھم دارد بینی می اند. حاال ما گفته

، پس یک پیشگویی درست است و دومی در حال وقوع است و ایمان داریم که شود می
 نیز، اتفاق خواھد افتاد.  )دولت یھود(سومی؛ یعنی، نابودی 

 :خلیفه ١٢مسأله  اما و
خودشان و (سال اول نبوت و خالفت بر منھج نبوت است  یفرمودند ابتداء در س

سال وعدۀ  ٣٠ ،ماه حکومت او ٦ھم حسن چون با  ابوبکر و عمر و عثمان وعلی و شاید
 .شود می داده شده کامل

و وقت معلوم ندادند  )از زمان معاویه شروع شد(است با کمی خرابی  بعد پادشاھی
و فرمودند: ادامه دارد تا آن وقت که الله بخواھد. بعد دیکتاتوری که باز وقت معین 

ھا  آن فت برمنھج نبوت است که یکی ازمقرر نکردند. بعد ھرج و مرج و بعدش باز خال
...فرق .مھدی ما نه مھدی شمادیث دیگر خلیفه صالح، مھدی است (با توجه به احا

 .)دو مھدی از زمین تا آسمان استبین این 



 ٢٤٣  ادعاهای شیعه

 پس بخشی از پیشگویی رسول تحقق یافت و بعضی منتظر گذر زمان است.
امامان خود را ھمان خلفاء ھای الیتچسبک،  در ھر حال شما حق ندارید با تاویل

 ...بدانید
معنی خلیفه معلوم است؛ باید واجد شرایطی معین باشد. ھمانطور که دکتر واجد 

 شرایط معلوم است یا پادشاه یا نانوا یا ھر کس دیگر.
دکتر، او باید  گویم می تقی و نقی و عسکری ھرگز خلیفه نبودند. وقتی ما به یکی

طبیب  ١٢پیغمبری بگوید: در این شھر اینکه  !صفاتی داشته باشد که ھر طبیبی دارد
 .کند، طبیب بدانیم نمی ھست و ما کسی را که معالجه

 ماست. و حماقت  یا رانندگی بلد نیست، راننده بدانیم. نشانه کودنی
رھه از عمرش دست کم باید در یک ب ،غلیفه بود م امام موسی،گویی می وقتی

 .خلیفه، او را زندانی کند!اینکه  خالفت کرده باشد نه

 علی مشاور اول خلفاء بود -۲۴۰ ادعای
خاتم االنبیاء، مثل ھر پیغمبری قبل از وفات، وصی و جانشینی از  رسول اکرم،

جانب خدا برای خود معین نمودند. امیر المؤمنین علی را باب علم و وصی و خلیفۀ 
 رفی و امت را امر به اطاعت آن حضرت نمودند.جانشین خود مع

اما بعد از وفات رسول اکرم به جھاتی که عند العقالء واضح است سیاسة امر خالفت 
به ابی بکر و عمر و عثمان قرار گرفت؛ اما در تمام دورۀ خالفت (به استثنای روزھای 

نمودند و مطابق  می اول) أبی بکر و عمر کامًال با آن حضرت در جمیع امور شور
 .)١(...کردند می ھای آن حضرت عمل فرموده

 جواب ما:
شما بگویید: در تاریخ یک مورد فقط یک مورد دیگر سراغ دارید که کسانی شخصی 

 را از حکومت بر کنار کنند، بعد بدون مشورت با او آب نخورند؟! 

 امامان سنی، شاگرد امام صادق بودند -۲۴۱ای ادع
ۀ عظام اھل تسنن از شاگردان و دانشجویان مجلس فیض آن اکابر فقھاء و ائم

حضرت بودند؛ مانند ابو حنیفه و مالک بن انس و یحیی بن سعید انصاری و ابن جریح 
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و محمد بن اسحق و یحیی بن سعید قحطان و سفیان بن عبینه و سفیان ثوری و 
انور آن حضرت د خود از محضر دیگران (که قبال اشاره شد) که ھر یک به قدر استعدا

 .)١(شدند... می مند بھره
 جواب ما:

این ھم یک حرف عجیب دیگر! اگر واقعًا ما شاگردان امام صادق بودیم پس 
 .که نظر او چه بود؟! دانند می ھای ما بھتر امام

امام  ،پس شما مذھب خود را از کی گرفتند؟ ما که به گفتۀ شما از استادمان
گرفتید؟! آیا این معقول و باور کردنی است که علمای ما ازکی  صادق، گرفتیم! شما
نماز بخوانند بعد که از محضرشان رفتند،  استادشان، با دست باز،پشت سر امام صادق

 .به مردم بگویند: با دست بسته نماز بخوانید!
داند که اصول کافی شما  می م که ایشان سنی بودند و اللهگویی می ما ھم ھمین را

 .ھا به امام صادق بست... دروغ و !کی پیدا شد

 ها به امام صادق اهمیت ندادند سنی -۲۴۲دعای ا
درد بزرگ شما این است که بزرگانتان حاضر نشدند نام شریفش را در اعداد امامان 

 .)٢(...اربعه قرار دھند
 جواب ما:

ھا بود، از یک  : استاد سنیگویی می در حرف تو تضاد عجیبی است از یک طرف
پس  و به او اھمیت ندادند. ھا از استاد خود حدیثی روایت نکردند! : سنیگویی می طرف

 .؟!گفت می چهھا  آن استاد شان به

 ها رها کردند و رفتند دنبال دیگران اهل البیت را سنی -۲۴۳دعای ا
بسیار جای تأثر است که پیروان و مقلدان امام اعظم و امام مالک و امام شافعی و 

بدانند  ،که ھیچ یک از عترت و اھل بیت رسول الله نبودند، مسلمان پاک امام حنبل را
و ھر یک از آن ِفَرق در طریقۀ خود آزاد باشند با آنکه در اصول و فروع با ھم اختالفات 

 .بسیار دارند
 .)١(...اما پیروان امام صادق را رافضی و مشرک بدانید
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 جواب ما:
از کجا  دانید می و بس ؛ اما شما خدا دانیم می نه، ما امام صادق را از اھل سنت

 .!؟اید هآمد
روید؛ مثال  می اگر مرجع تقلیدی اعلم باشد و از اھل بیت نباشد، شما ھم دنبال او

 .شما ھم به مرجعیت منتظری اعتراضی ندارید؛ پس اعتراض شما به ما برای چیست؟

  شود نمی طعن و انتقاد بر صحابه موجب کفر -۲۴۴دعای ا
دھید. داعی  می در جواب سنی که پرسید شما چرا زنان و دوستان پیامبر را فحش

 .وعده داده بود که جواب بدھد!
داعی: میل نداشتم که شما در این مجلس آشکارا از این قبیل موضوعات بحث یا 

 . پاسخ بدھم ،ت کنید که مجبور شومسؤال یا به قول خودتان گله و شکای
تا جوابی مطابق شد  می ودمان این مطالب رد و بدلخوب بود محرمانه بین خ

تقاضای داعی را بپذیرید و از بحث علنی  کنم می کردم. حاال ھم تمنا می صواب عرض
آیم و دو  می دربارۀ این موضوع صرف نظر نمایید. یک روز صبح خودم به خدمتتان

 .کنیم می نفری قضیه را حل
شود!  نمی ه آدم با َسّب صحابه کافرخالصۀ حرف او در پنج صفحه بعد این است ک

 .)٢(...از روی غرض و کینه توزی فحش بدھداینکه  ولو
 جواب ما:

 .!فاسق است و کافر نیست ،اجماًال این حرف را قبول داریم که سب کنندۀ صحابه
 داند و آیۀ می ھر چند که امام مالک کسی را که به صحابه بغض داشته باشد، کافر

ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم ﴿ اَر  .آورد می را شاھد ﴾لُۡكفَّ
کافر گفت. کسانی  توان نمی امامی را به خاطر سّب صحابه ١٢اما قبول داریم که 

دانستند کجا باید متوقف شوند تا  می اند، دقیقاً  که این مذھب جعلی را درست کرده
عه، عوام شی !زیرا از درون به پیکر اسالم ضربه زدن آسانتر است !کافر به شمار نیایند

 شک منافقند.  بیھا  آن جاھل ھستند اما علمای

                                                                                                                        
 ھمان. -١
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عموی زنم؛ یعنی، شیخ عبدالحی بن عبدالطیف که روزگاری  افتادم:ای  هیاد خاطر
 :گوید می بود، ،شاگرد ابو علی مودودی، مفّکر مشھور

ھا در محلۀ ما اعمال حیرت آوری  مودودی شرح دادم که شیعه عالمه روزی برای
گفت: نه کافر نیستند. این حرف بر  ؟کافرندھا  آن و در آخر گفتم: آیا دھند می انجام

 ،. آیا کافرند؟ گفت: نهکنند می و چنان کنند می من گران آمد. باز شرح دادم که چنین
 دید که مسأله برایم قابل ھضم نیست، خطاب به من گفت: چه خیال .منافقند

 .کنی؟ آیا منافق از کافر بدتر نیست؟ می

ۡركِ ٱِ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱإِنَّ ﴿ ۡسَفلِ ٱ �َّ
َ
 ]١٤٥[النساء:  ﴾١٤٥َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا �َّارِ ٱِمَن  ۡ�

 »طبقه جھنم ھستند و یاوری ندارند.ترین  بدرستی که منافقان در پایین«
 :گوید می

 از زبان ابوبکر نوشت که ایشان فرمود: علی روباهاینکه  دونمونه ذکر کرد: یکی
 شاھدم دمم است. گوید می است؛ روباھی که

 و از زبان عایشه، حضرت عثمان را فحش داد. 
 جواب ما:

ابن ابی الحدید  ارزش شرح نھج البالغه بی و ھمۀ این عجایب و غرایب را در کتاب
 !ھا ربطی ندارد یافت که نویسندۀ آن یک شیعۀ غالی و معتزلی است و کارش به سنی

البته این را بگوییم که شیعۀ عادی منافق نیست. او گمراه است. او با ابوبکری بد است 
او با عمر حقیقی دشمن نیست او  .اند. با اون ابوبکر ما ھم بدیم که برایش ترسیم کرده

اند. از این عمر ساختۀ ذھن بیمار عالمان  عمری تنفر دارد که برایش ترسیم کرده از
 .مشیعه، ما ھم متنفری

 شناخت می علی قاتل خود را -۲۴۵دعای ا
: تو مرا گفت می شناخت و به او می دروغی آورده است دربارۀ علی که قاتل خود را

 .خواھی کشت! اما به او چیزی نگفت!
 توان نمی گفت؛ زیرا قبل از جرم نمی پیامبر ھم به ھمین دلیل، چیزی به صحابه

 .)١(...قصاص کرد
 جواب ما:
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 .قوطی ھیچ عطاری نیست حتی ابن ابی الحدید!حرفی که در 
توانست برای احتیاط  می دانست که ابن ملجم قصد ترور او را دارد، می علی اگر

اقداماتی انجام دھد. رییس جمھور پاکستان دوبار مورد سوء قصد القاعده قرار گرفت و 
 او تدابیر احتیاطی را به صد در صد رساند.

آینده را محرم اسرار خود و حتی مطلع از امور خانۀ خود  اما رسول الله، کودتا چیان
یا ای  هکنید اکنون رییس جمھور پاکستان با دختر بن الدن یا خامن کرد! آیا باور می

دست کم دختر خوب اینکه  دختر رجوی منافق عروسی کند؟ اگر ھم بکند؛ یعنی
 .است

 .ا نه عمر را!نه عایشه ر !نه پدر را دانید می اما شما نه دختر را خوب
را از ھا  آن اند و در ھمان حال، این قوم به امامان خود مقام فوق بشری داده

 اند. ھا ھم عاجزتر کرده پیرزن

 .)١(...بعضی از بیعت کنندگان در صلح حدیبیه منافق بودند -۲۴۶دعای ا
 جواب ما:

 معنی گفته است با آنکه قرآن به صراحت بی نھایت بی در این جا، یک حرف
 :گوید می

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  ]١٨[الفتح:  ﴾لشَّ

 .»بدرستی که الله خشنود شد از مومنان که زیر درخت با تو بیعت کردند«
پس  !که بعضی از این بیعت کنندگان منافق بودند گوید می با این وجود داعی شیاد

 .راضی شد؟ھا  آن الله چرا از

   .)٢(...حدیث به اصحاب من اقتداء کنید -۲۴۷دعای ا

م هيبا كالنجوم ان اصحايب« :حدیثی را از سنی پیش کشیده است به این الفاظ

 .»تميم اهتدياقتد
 .)١(یابید... می بدرستی که یاران من چون ستارگانند به ھر کدام اقتدا کنید، ھدایت
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 جواب ما:
داعی سعی کرده است این حدیث را عقالنی جواب بدھد. الزم نیست چون این 

 م. کنی نمی آن آستدالل حدیث پیش ما قوی نیست. یک حدیث صحیح نیست و ما به
پیروی از ھوای نفس! ھرجا به نفعشان باشد حدیث ما درست است  گویند می این را

 .!شود می و اگر به ضررشان باشد، ھمان حدیث نادرست

 خواستند پیامبر را بکشند می اصحاب منافق بودند -۲۴۸دعای ا
نیت شوم خود را  ،با استفاده از وجود منافقان در مدینه کند می در این جا، سعی

 .)٢(اند... و نتیجه بگیرد که اصحاب منافق بوده بیان کند
  جواب ما:

یعنی، اگر قرار ؛ گویی می : اگر این طور باشد که توگویم می در جواب این جاھل
ما انگشت اتھام به ھر کسی که خواستیم  ،باشد به حجت خالی نبودن مدینه از منافقان

بگذاریم و ھیچ قواعد علمی درکار نباشد، آن وقت به ھمان آسانی که تو عمر را به نفاق 
 .توان علی را نیز، به نفاق متھم کرد! می کنی، می متھم

 آیا وزیر خود کند؟! ! منافق را؟به منافق زن بدھد گیرد؟! می آیا پیغمبر از منافق زن
 .!؟این ممکن است

 .)٣(ابوهریره دروغگو بود... -۲۴۹دعای ا
 جواب ما:

ای از اھل  باز حضرت ابوھریره را متھم کرده است! اگر تو در کتابت سعی کرده
ھایت را خوب باز  سنت حدیث بیاوری تا حقانیت مذھب خود را آشکار کنی، پس گوش

کن: اگر سنی، ما ھستیم، اگر حدیث از ماست، پس بدان که بزرگترین راوی احادیث ما 
 .است! »ابوھریره«

 .کنی عمر احادیث ابوھریره را قبول نداشت می این دروغ بزرگی است که گمان
پیشاور چندین حدیث از ابوھریره ھای  شب خودش در ھمین کتاباینکه  و جالب

 .!ته برای اثبات حقانیت مذھب خودآورده است و او را شاھد گرف
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 .!.. یک بام و دو ھوا.قربان برم خدا را

 .)١(کردند... اصحاب با یکدیگر در امر جانشینی پیامبر اختالف -۲۵۰دعای ا
 جواب ما:

خواھی  می درست است. خب از این .: اصحاب با ھم اختالف پیدا کردندگوید می
  .با ھم جنگ کنند؟ند توان نمی چی را ثابت کنی؟ آیا دو مومن

 برو قرآن را بخوان آیۀ: 

ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ ۖ  ۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما
َ
 ]٩[الحجرات:  ﴾فَأ

 »و اگر دو طایفه از مومنان با ھم بجنگند، میان آنان را اصالح دھید...«
، مخالفت که سھل است، مومنان ممکن است با یکدیگر جنگ کنند و بینی می پس

 ھمچنان مومن باقی بمانند. 

خلیفه مخالف  سعد بن عباده با ابی بکر و عمر در موضوع انتخاب -۲۵۱دعای ا
 .)٢(بود...

 جواب ما:
خواھی چه چیز را ثابت کنی؟ من که برایت آیه  می درسته! مخالفت کرد. از این

 مخالفت گناه نیست.آوردم که 

 قتل مسلمانان شد قیام طلحه و زبیر در مقابل علی در بصره باعث -۲۵۲دعای ا
در ھا  آن آیا قیام ؟آیا طلحه و زبیر از اصحاب و بیعت کنندگان زیر شجره نبودند

 ؟)و به عقیدۀ شما خلیفۀ چھارم(بر حق پیغمبر نبود  مقابل خلیفۀ
ان نگردیدند؟ این دو دسته از اصحاب که و سبب ریختن خون بسیاری از مسلمان 

در مقابل ھم قرار گرفتند، پیروی و اقتداء به کدام یک از آنان سبب ھدایت بود؟ اگر 
؛ زیرا اید هچون تابع اصحاب بودند پس حق بودند. راه غلط پیمود ،دستهھردو  بگویید:
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روضۀ و  اھل ھدایت باشندھردو  جمع بین ضدین محال است که دو فرقۀ محارب،
 .)١(باشد...ھا  آن رضوان منزلگاه

 جواب ما:
یکبار گفتم که این حدیث (اصحاب مثل ستارگانند به ھر کدام اقتداء کنید، راه را 

م. اما جنگ بین طلحه و زبیر با علی کنی نمی ضعیف است ما به آن استناد ).یابید می
ه جنگ را شبانه ور نشد افرادی مثل تو در آن زمان ھم بودند ک شعلهھا  آن توسط

 شروع کردند.

 .)٢(...نمودند می بن عاص، علی را سب معاویه و عمرو -۲۵۳دعای ا
 جواب ما:

ھرگز معاویه بر منبر علی را فحش نداد؛ حتی وقتی خبر مرگش را  !این دروغ است
جنگیدی و  می شنید، گریه کرد تا آن جا که زنش حیرت کرد که چگونه تا دیروز با علی

 .کنی؟ می مرگش گریهحاال و بر 
 حسن که چگونهحضرت  اگر حرف تو درست باشد، آن وقت حیرت آور است کار

حکومت را به معاویه داد؟ و چرا داد؟ و چرا شرط نگذاشت که پدرش را فحش ندھند یا 
 .؟دست کم فحش به علی را بر سر منابر قدغن کند

 ضعیف است »كالنجوم اصحايب«اسناد حدیث  -۲۵۴دعای ا

 این حدیث را نقل نموده است و )٣(»شرح الشفاء«قاضی عیاض در که  چنان
اند که به استناد این  و ابن عبدالبر از طریق او آورده» فضائل«: دار قطنی در گوید می

 .باشد نمی حدیث حجتی
 خود از عبدالله ابن عمر نقل نموده است که بزار» مسند«و نیز، عبد ابن حمید در 

 حدیث بود.منکر صحت این 
از عبدالله ابن عمر نقل نموده  و نیز، گوید: ابن عدی در کامل به استناد خود از نافع

 است که اسناد این حدیث ضعیف است.
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و ھمچنین گوید بیھقی روایت نموده است که متن ابن حدیث مشھور است، اما 
 .)١(اسانید او ضعیف است...

 جواب ما:
  .خب من که گفتم ضعیف است

بدانید چگونه شیطان بر دوش این مرد نشسته است و او را به ھر طرف اینکه  برای
 در آن جا)٤٨ادعای (از کتابش مراجعه کنید  ١٦١،می کشد؛ به صفحه خواھد می که
 و به آن استدالل کند می د که چه سودی دارد که حدیث ضعیف ما را نقلبینی می
م: این حدیث دروغ است. اما وییگ می کند! در حالی که خودش نوشته است که ما می

شناسد! فرق بین  نمی و فرق بین ماست و آھک را کند می وقتی بخواھد به آن استدالل
 .کند! حدیث کذب و صحیح را ذکر نمی

 .)٢(صحابه معصوم نبودند... -۲۵۵دعای ا
 جواب ما:

 بودند؟! معصوم  گویم می مگر ما
 :گوید می صبر کن ببینم این سنی چه

بودند عدول ھا  آن ما ھم قائلیم که صحابه معصوم نبودند، اما مسلمًا ھمگی :حافظ
 شد. صادر نمیھا  آن و معصیتی از

م که صحابه معصوم نبودند؛ اما گویی می ما !شما دوباره حرف این سنی را بخوانید
 .شد! نمی صادرھا  آن معصیتی از

 جواب ما:
این یعنی چه؟ بھر حال منظور سنی دست  ؟فھمید که منظورش چیست می آیا شما

ھا معتقدیم که صحابه معصوم نبودند!  باشد. اما ما سنی خواھد میھرچه  پروردۀ داعی
اند که تمامی اصحابی که از رسول حدیث نقل  در ھمان حال، علمای ما متفق شده

ی که در اند؛ یعنی، به سند احادیث راستگو بوده ،اند در کار نقل حدیث از پیامبر کرده
 زنیم و او را راستگو نمی که از صحابه است، پس حرفی کنیم می دست داریم، نگاه
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اند که معتبر  ؛ اما دربارۀ نفرات بعدی در سلسلۀ سند حدیث، علما نظر دادهدانیم می
  .ھستند یا نه؟

 بله صحابی ممکن است که گناه کند، اما ممکن نیست بر پیامبر دروغ ببندد؛ زیرا
البته اگر تو خالف این را ثابت کنی؛ یعنی،  !خطر از بین رفتن ایمان ھست در این کار

مثًال حدیثی بیاروی و به طریقی بتوانی دروغ گویی صحابی را ثابت کنی؛ ما باور خود 
 .!کنیم می را عوض

 سّری شراب خوردن ده نفر از صحابه در مجلس -۲۵۶ادعای 
 :ه استدر این جا، دروغ خیلی بزرگی گفت

نویسد: ابو طلحه زید بن سھل، مجلس سّری  می )١(»فتح الباری«ابن حجر در 
انس  و !ابوبکر، عمر، ابو عبیده، ابو ایوب انصاری، ابودجانه شراب ترتیب داد که در آن

 .)٢(ھم بود که در آن مجلس با ابوبکر اشعاری در مرثیۀ بزرگان بدر سرود!...
 جواب ما:

قدر به بزرگان کافر بدر عالقه داشت چه کسی او را مجبور کرده آخر ابوبکر که این 
 .بکشد بعد برایشان مرثیه بخواند؟!را ھا  آن سنگر بگیرد وھا  آن بود که در طرف مقابل

ابو ایوب و  ،انس ،ابودجانه ،ابو عبیده ،عمر ،کسی نیست که بگوید: چرا ابوبکر
نفر برسانند، چرا نرفتند به لشکر  ٣١٣دیگران، عوض آنکه لشکر محمد را در بدر به 

 ،نفر ٣١٣نفر برسانند؟! تازه از این  ٣٠٢نفری کفار تا عدد لشکریان محمد را  ١٠٠٠
نفر شود و  ٥٠نرفتند تا لشکر محمد ھا  آن ؛ چرادانند می نفر را منافق ٢٥٠دست کم 

ال که ! چرا نرفتند؟ حاال که نرفتند، چرا کفار را کشتند؟ حا؟نفر ١٢٥٠لشکر کفار 
 .سرایند؟! می شعرھا  آن خوانند و در عزای می کشتند، چرا برایشان مرثیه

با اصرار آمیخته کند، باالخره  حیایی و بی عزم راسخ را با دارد که اگر شیعه اعتقاد
 .برد! می سنی را از میدان بدر

 نویسد: می و در ادامه
در صحیح خود و محمد بن اسماعیل بخاری در تفسیر آیۀ خمر در سورۀ مائده 

و ابن کثیر در  )٢(»مسند«و امام احمد حنبل در  )١(»اشربه«مسلم ابن حجاج در کتاب 
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و  )٥(تفسیر خود در و طبری )٤(»الدر المنثور«و جالالدین سیوطی در  )٣(تفسیر خود
عمدة « الدین حنفی در و بدر )٧(»فتح الباری«در  و )٦(» اصابه« در ابن حجر عسقالنی

و دیگران شرح قضایا را مفصل و مبسوط نقل  )٩(»سنن«و بیھقی در  )٨(»القاری
 اند. نموده

 جواب ما:
به این ای  هاصًال چنین واقع .ذکر شدهی ھا کتاب و این دروغی بزرگتر است در

 .صورت ذکر نشده است!

 صحابه پیمان شکنی کردند -۲۵۷ادعای 
صادر گردید ھا  آن ی که ازاینک برای تأیید عرایضم به یکی از اعمال زشت و ناپسند

نمایم: آن عمل، نقض عھد و بیعت بود که  می و در تمام کتب فریقین ثبت است، اشاره
خداوند متعال در قرآن مجید نقض کنندگان عھد را مورد انتقاد و لعن قرار داده است. 

 :فرماید می وفای به عھد را واجب نموده است که» نحل« در سورۀ

ْ بَِعۡهِد ﴿ ۡوفُوا
َ
ِ ٱَوأ َّ�  ْ يَۡ�ٰنَ ٱإِذَا َ�َٰهد�ُّۡم َوَ� تَنُقُضوا

َ
َ ٱَ�ۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡلُتُم  ۡ� َّ� 

َ ٱَعلَۡيُ�ۡم َكفِيً�ۚ إِنَّ   ]٩١[النحل:  ﴾٩١َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعلُونَ  �َّ

 :فرماید می ست کهرعد، نقض کنندگان عھد را ملعون خوانده ا از سورۀ ٢٥و در آیۀ 

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيَنُقُضوَن َ�ۡهَد  �َّ َمَر  ۦِمۢن َ�ۡعِد ِميَ�ٰقِهِ  �َّ
َ
ُ ٱَوَ�ۡقَطُعوَن َمآ أ ن يُوَصَل  ۦٓ بِهِ  �َّ

َ
أ

�ِض ٱَوُ�ۡفِسُدوَن ِ� 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهُم  ۡ�

ُ
ارِ ٱَولَُهۡم ُسوُٓء  للَّۡعَنةُ ٱأ  ]٢٥[الرعد:  ﴾٢٥�َّ
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مجید و اخبار بسیاری که در کتب ما و شما موجود است، پس به حکم آیات قرآن 
نقض عھد نمودن، گناه بزرگی است به خصوص نقض عھد با خدا و رسول الله که قطعًا 

  .)١(برای اصحاب و نزدیکان آن حضرت اقبح قبایح بوده است...
 جواب ما:

یر ! صحابه در جنگ جمل قصد جنگ با ام!این آدم از علوم قرآنی این است سھم
این را ھا  آن خود را نداشتند. امیر در کشتن قاتالن حضرت عثمان درنگ کرد و

 نپسندیدند. 
نام صحابه بر ضد عثمان نامه جعل  دروغ با فراموش نکنید قاتالن مکار عثمان به

خواستند با  میھا  آن را علنی کنند. اگرھا  آن خواستند که دروغ می کرده بودند. صحابه
تعقیبشان رفت؛ زیرا از طرف  بعد علی به !رفتند نه به بصره می ینهعلی بجنگند به مد

امیر  توطئه گران به او گزارش نادرستی رسیده بود. وقتی دو لشکر با ھم روبرو شدند،
نشدند و آتش  منتظر صبح توطئه گران اما قبول کرد که قاتالن عثمان را مجازات کند.

 ور کردند. شعله را شبانه جنگ
گران درجنگ صفین نیز، در لحظۀ پیروزی از علی خواستند تا صلح کند آن توطئه 

ھا بر علی شمشیر کشیدند و بر علی ثابت شد که حرف  تا فتنه ادامه یابد و بعد ھمان
عایشه و طلحه و زبیر درست بود و قبل از پرداختن به معاویه باید قاتالن عثمان را 

 کشت.  می
اما دید که زبیر و طلحه با او ھمراھند، پس  ندارد، علی فکر کرد که زور وقدرت

گفتیم، منتظر صبح که  چنان تصمیم به مجازات قاتالن عثمان گرفت؛ اما قاتالن
 نشدند.

یرش بگوید: باالی چشم تو ! مگر آدم حق ندارد به ام؟این کجا و آیات قران کجا
 .ابروست؟

شما  اما است وبا وجود این اھل سنت بر این رأی ھستند که علی خلیفه برحق 
 .دمید! می فتنه گرانی ھستید که تا امروز در شیپور فتنه

و فراموش نکنیم که صحابه در امور دینی اختالف نداشتند، حتی یزید و حسین در 
 امور دینی اختالف نداشتند. 

 .قاتالن حسین یک روز جلوتر نماز را به امامت حسین خواندند!
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 در قرآنندصادقان  ÷و علی صمّحمد -۲۵۸ ادعای
بنابر آنچه علمای بزرگ خودتان از قبیل امام ثعلبی و جالل الدین سیوطی در 

و خطیب خوارزمی در » عيل نزل من القرآن يف ما«تفسیر و حافظ ابو نعیم اصفھانی در 

از خوارزمی و حافظ ابو  )١(»ع املودةينابي«و شیخ سلیمان بلخی حنفی در » مناقب«
و نیز از » کفایت الطالب مسندا«نعیم و حموینی، و محمد بن یوسف گنجی شافعی در 

 :فرماید می توبه که اند که مراد از صادقین در سورۀ تاریخ محدث شام ھمگی نقل نموده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  ]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ

 .ھستند إمحمد و علی
 جواب ما:

، ھمه علی شدند. پس قرآن فقط ......صادقین، راکعین، متقین، مومنین، مسلمین
نازل شد تا به طور رمزی و به اشاره دربارۀ علی صحبت کند و اصحاب را امر کند که از 

کند! این  نمی ذکرعلی پیروی کنند، اما از ترس ھمان اصحاب نام او را به صراحت 
 .آید؟! و آن (امر) چطور با ھم جور درمی (ترس)

َما ﴿ ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمنُوا ۡمَ�ٰلِِهۡم  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ِۚ ٱَوأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  ]١٥حجرات: [ال ﴾١٥ل�َّ

به درستی مومنانی که ایمان به الله و رسولش آوردند و سستی نکردند و با مال و «

 .»جان خود در راه الله جھاد کردند، ایشان ازجمله صادقین ھستند
 ٨آیۀ  ،کند. خداوند در سورۀ حشر می کلمۀ صادقین را تفسیر ،الله در چندین آیه

 :فرماید می
ھایی ھستند که از دیار و مال خود اخراج شدند و در جستجوی کسب  صادقین آن

فضل و رضایت خدا ھستند و الله و رسولش را یاری کردند؛ یعنی، تمام صحابه مصداق 
باشند و دلیلی نداریم که آن را فقط مختص به حضرت  می این آیه ھستند و صادق

 بدانیم. محمد و علی

 آن در حدیث غدیر و چگونگی -۲۵۹ادعای 
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حدیث غدیر آمده است ھا  آن کتاب ما را آورده است که در کتاب ٦١عالم و  ٦٠نام 
و بعد متن حدیث را نقل کرده است که  !و نام مسلم و بخاری ھم در این لیست ھست

 .)١(...رسول الله علی را جانشین خود کرد و اول از ھمه عمر به او تبریک گفت
 جواب ما:

بازی این مرد مکار پی ببرد، خوب است در این جا کمی  خواننده برای آنکه به حقه
 صبح شروع ٨در نگ کند. فرض کنید قومی عقیده دارد که روزه در رمضان از ساعت 

 ٦٠یابد و بعد برای اثبات این ادعای خود  می بعد از ظھر پایان ٣و ساعت  شود می
ماه را در سال  کتاب سنی را شاھد بیاورد که در آن آمده است که مسلمان باید یک

 .روزه بگیرد!
 صبح ٨شود. تو باید این سند را بیاوری که روزه از  نمی این برای حرف تو سند

 بعد از ظھر تا ادعای تو اثبات باشد. ٣است تا 
ما قبول داریم که رسول الله در غدیرخم به مردم گفت که ھر کس من موالی او 

نی داستانی طوال ،کنی که این می نقلھستم، علی ھم موالی اوست! و اگر از کتاب ما 
 .جزئیات، چیزی دیگر است !دارد

 کنی؛ پس از کتاب ما زمانش را ھم نقل کن! می از کتاب ما قانون روزه را نقل
آوری؛ پس ماجرایش را ھم از کتاب ما نقل کن نه از  می از کتاب ما داستان غدیر را

 .کتاب خودت!

دارند که علی جانشین  م روایات معتبرخغدیر  دربارهعالمان سنی  -۲۶۰ادعای
 .)٢(...پیامبر است

  جواب ما:
علی ھمدانی شافعی کی باشند که در قرن ھشتم احادیث جدید  رسید می این آقای

 .؟!کنند می کشف
علی ھمدانی از کجا با خبر شده  رسید می ھشت قرن کسی خبر نداشت؛ حاال این

 است.
 را در عنوان قبلی دادم.و جواب ت
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 نخوری جبرائیل عمر را نصیحت کرد که حق علی را -۲۶۱ادعای 
علی ھمدانی فقیه شافعی که از فضالء و موّثقان فقھاء و  رسید می به خصوص،

نوشته است که  )١(»مودة القربی«علمای خودتان در قرن ھشتم ھجری بود در کتاب 

نقل » سھای مختلفی از خلیفه عمر بن الخطاب جمیعت بسیاری از صحابه در مکان

یعنی، نصب نمود رسول الله علی  ،»اً علامً يعل صنصب رسول اهللا«اند که گفت:  نموده
را مھتر و بزرگتر و راھنمای قوم و بعد او را به موالیی به جامعه معرفی نمود و بعد از 

 ستان و دشمنان آن حضرت عرض کرد:دعا دربارۀ دو

 یعنی، ابالغ رسالت(خدایا، تو گواه منی بر ایشان « »هميعل يدياللهم انت شه«
 »).نمودم

در آن حال، جوان زیبایی با حسن صورت و بوی خوش پھلوی من نشسته بود؛ به 
 من گفت:

 »له اال املنافق فاحذر أن حتلهحيلقد عقد رسول اهللا عقداً ال «
ید، پھلوی من گفت می رسول الله عرض کردم: وقتی شما دربارۀ علی سخنمن به 

 جوان خوش رو و خوشبویی نشسته بود و با من چنین گفت. حضرت فرمود:
او از اوالد آدم نبود؛ بلکه جبرئیل امین بود که به این صورت جلوه گر شده بود که 

 .)٢(...÷تأکید نماید بر شما آنچه را دربارۀ علی
 جواب ما:

اعتراف به جرم است. عمر چرا باید اینکه  کند؛ نمی ھیچ عاقلی این داستان را باور
این را بگوید؟ فرعون حتی قدرت جادویی عصای موسی را دید باز به او تھمت زد. 
شکست جادوگران خود را دید باز قبول نکرد و به ساحران خود تھمت زد. علی که 

 .زد می اید به او تھمتکرد ب می وزیر عمر بود اگر علی ادعایی
د: عمر از فرعون بدتر است. پس چرا اخالق عمر در این گویی می شما اینکه دیگرو 

 جا مثل اولیاء الله است. 
 :گوید می
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از شخص شما، سید جلیل القدر مؤدب انتظار نداریم که نسبت ھوا پرستی به 
ھدایت قوم قرار داد اصحاب رسول الله بدھید و حال آنکه اصحاب را آن حضرت اسباب 

 .»تميتهم اهتدياكنلجوم بابهم اقتد اصحايب«: فرماید می که
 جواب ما:

کنی ما که گفتیم:  می خواھی حرفی بزنی، چرا از زبان سنی مقدمه چینی می اگر
 این حدیث را قبول نداریم. 

 حدیث اقتداء با صحاب مخدوش است -۲۶۲ادعای 
تکرار مطلب نفرمایید. ممکن است اصحاب ھم مانند سایر خلق  کنم می اول، تمنا

جائز الخطاء بودند. پس وقتی ثابت شد معصوم نبودند، تعجبی ندارد که با برھان، 
 داده شود. ھا  آن نسبت ھوی پرستی به بعضی از

دوم، بدانید که این حدیث قابل استناد نیست؛ زیرا در اسناد این حدیث حارث ابن 
ل الحال و حمزة ابن ابی حمزه نصیبی متھم به کذب و دروغ گویی قضین، مجھو

باشند؛ لذا ضعف حدیث ثابت است و نیز، ابن حزم گفته است: این حدیث مکذوب و  می
 موضوع و باطل است.

 پس چنین حدیثی با سلسله اسناد ضعیف قابل اعتماد و اتکاء به استناد
 .)١(باشد... نمی

 جواب ما:
اگر  ... خودت به آن استناد کردی.مخدوش است؛ اما تو در ادعایما از اول گفتیم: 

 .یک بام دو ھوا! ،قربان برم خدا را !حدیث را قبول نداری، چرا به آن استناد کردی
اما اگر بنفع تو باشد سندش را  بینی می حدیث را با این دقت بعد اینجا چرا سند

 .؟کنی نمی نگاه

 حق شدند ای نفس و منحرف ازبعضی از صحابه تابع هو -۲۶۳ادعای 
آقایان یا باید با انصاف بگویید: بسیاری از اخباری که در کتب معتبر خودتان راجع 

جنگ با علی، «به حرب با امیر المؤمنین علی نقل گردیده است که رسول اکرم فرمود: 

اساسی ندارد یا تصدیق نمایید که این نوع از اخبار غایت اعتبار را  »جنگ با من است.
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دارد؛ زیرا سلسلۀ اسناد صحیحه به کتب معتبر اکابر علمای خودتان رسیده است 
ای از  اید عده (عالوه بر تواتر در کتب معتبر علماء شیعه) که در این صورت تصدیق کرده

سمرة  ،د معاویه، عمرو بن عاص، ابوھریرهاصحاب فاسد و کاسد و اھل باطل بودند؛ مانن
بن جندب، طلحه و زبیر و غیره که به جنگ با علی بر خاستند، زیرا جنگ با رسول الله 

 بوده است. پس قطعًا منحرف از حق گردیدند که به جنگ رسول الله قیام نمودند.
و ای از اصحاب فاسد بودند، مثل طلحه  ما چگونه ناچاریم تصدیق کنیم که عده

 .)١(زبیر...
 جواب ما:

 .است جنگ با من است؛ نیز دروغ ،و این حدیِث جنگ با علی
نی که طلحه و زبیر جزو دا نمی چگونه !ما خبر داریی ھا کتاب تو که این ھمه از

 نفری ھستند که بھشتی ھستند. پس اگر به ١٠عشره مبشره ھستند؛ یعنی، شامل 
تصدیق کنی طلحه و زبیر فاسد نبودند؛ بلکه کنی، ناچاری  می ما استنادی ھا کتاب

 بلکه از بھترین مردم ھستندز .بھشتی ھستند
این امید  (ھر چند که به روند می ییم: ھمۀ صحابه به بھشتگو نمی بدان که ما

م که ھمه عدول ھستند گویی می بر پیامبر دروغ ببندند، پسھا  آن داریم)؛ چون ندیدم
حرف ھا  آن . این یک حرف است و معصوم دانستناند و در نقل حدیث دروغ نگفته

از  .حرف دیگرھا  آن حرفی دیگر و به بھشت رفتن ھمۀھا  آن دیگر و ھدایت تک تک
 و بس.  گویند می این چھار حرف فقط حرف اول را اھل سنت با تاکید

 نقض عهد کردند. : صحابهگوید می غزالی -۲۶۴ادعای 
داند. در این کتاب نوشته شده است که  می را نوشتۀ غزالی» سر عالمین«کتاب 

 .)٢(علی جانشین بال فصل محمد است!...
 جواب ما:

این ھم مھم نیست که  ؟این مھم نیست که کتاب سر عالمین از غزالی است یا نه
بالفصل رسول است. غزالی کیست؟ آیا او پیامبر است؟ ھر  غزالی بگوید که علی خلیفۀ
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نیست. ھمانطور که ھر کس بگوید: بھاء الله پیغمبر  کس که چنین بگوید، دیگر سنی
 .محمد علی باشد، باز مسلمان نیست! است، دیگر مسلمان نیست. حتی اگر نامش

ھا  شیعه دانیم می تا آن جا که ما !او نیست حاال یا عزالی سنی نیست یا کتاب از
 .نیست!را انتھایی ھا  آن اند. مکر بعضی از کتب را به عالمان ما نسبت داده

حاال اگر من بگویم که محمد باقر سجودی شیعی گفته است: علی در حق معاویه 
! گفتن این جمله شیعه بودن ؟دگویی می شما چه .ظلم کرده و به او حمله کرده است

این حرف یک خارجی است! نه یک شیعه. غزالی که بگوید  !کند می سجودی را نفی
زیرا فرق اصلی شیعه و سنی در این  علی، خلیفۀ بال فصل است. پس سنی نیست؛

 ند! اگر بداند، شیعه است.دا نمی است که سنی، علی را بر گزیدۀ الله

 .)١(کتاب غزالی است...» سر العالمین« -۲۶۵ادعای 
 جواب ما:

گفتند:  ھا مسلماناین، ھمان آدم است که  !کی گفته است؟ سبط ابن جوزی
 گفت که بر مذھب شیعه مرد. ؟خداوند او را نیامرزد. یکی گفت: چرا

تا مردم او  )نویسد: سبط ابن جوزی (نوه این جوزی می نویسد! نمی اش را نام اصلی
نویسد سبط ابن  می را با ابن جوزی اشتباه کنند! آیا کتاب عربی است یا فارسی؟ که

 .جوزی!

 ابن عقدۀ سنی را به خاطر حق گویی کشتند -۲۶۶ادعای 
ھد بسیاری از اکابر علمای خودتان به خاطر حق نویسی د می تاریخ نشانکه  چنان

خرد  بی در زمان حیاتشان بیچاره و موھون و آواره شدند و علمای متعصب و عوام
 گردیدند.ھا  آن آنان را تحریم نمودند و عاقبت ھم سبب قتلی ھا کتاب خواندن

 ٣٣٣ مانند حافظ ابن عقده ابو العباس احمد بن محمد بن سعید ھمدانی متوفی
نویسند: سیصد ھزار حدیث با  می قمری توثیق نموده است و در ترجمۀ حاالت او

   ھای آن حفظ داشت و بسیار ثقه و راستگو بود. سند
ابی بکر (در مجامع عمومی در کوفه و بغداد مثالب و معایب شیخین اینکه  به علت

 .اری نمودند، او را رافضی خواندند و از نقل روایاتش خود دگفت می را )و عمر
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جامع  لس يفجيخ كان يان هذا الش« :اند افعی دربارۀ او نوشتهشابن کثیر و ذھبی و 

صدقه  اال فال كالم الحد يفاته ويلذا تركت روا ونيخيدث الناس بمثالب الشحيبراثا و

 .»ثقته؟و
ا بین بغداد و ثمسجد برا که امروزه(نشست در جامع براثا  می شیخ ابن عقده

کرد؛  می است) و معایب شیخین (ابی بکر و عمر) را برای مردم نقل کاظمین معروف
برای ھمین عمل، او و روایاتش را ترک نمودیم واال احدی در صداقت و راست گوئی و 

 .)١(!...؟موثق بودن او حرفی نزده است
 جواب ما:

: ذھبی گفته است که ابن عقده بسیار ثقه گویی می حرفت را نفھمیدم! از یک طرف
نشست و از  می : ذھبی گفته است: این شیحگویی می استگو بود و از طرف دیگرو ر

 کرد. ابوبکر بدگویی می
ابن عقده به  :کنم می ھا از خواب بیدار شوند، حرفش را ترجمه برای آنکه شیعه

گفتۀ عالمه مجلسی بسیار ثقه و راستگو بود و شکی در امر راستگویی او نیست! اما ابن 
؛ به ھمین گفت می ھای علی را برای مردم نشست و عیب می عقده در مسجد کوفه

 .مکنی نمی خاطر، با وجود مورد اطمینان و راستگو بودن از او حدیثی نقل
راستگو باشد؟! آیا ممکن است  یی کند و نزد شیعهآیا ممکن است کسی از علی بدگو

را  ! ابوبکر و عمر نیز، ھمین مقام؟باشد کسی از محمد بدگویی کند و مورد اطمینان
کند! و او را مورد  بدگویی میھا  آن نزد ما دارند. چگونه ممکن است ما ببینیم کسی از

 م.کنی نمی او را نقل ، چرا حدیثدانیم می اطمینان و راستگو بدانیم؟! اگر راستگو

 شیعه، شبانه دفن کردند طبری را به خاطر حق گویی و طرفداری از -۲۶۷ ادعای
 :گوید می کند؛ اما در آخر بیانات خود می و خطیب بغداد در تاریخ خود از او تعریف

سالگی در خطر مرد و او را در روز دفن نکردند و  ٨٦طبری به خاطر حق گویی در 
 .)٢(شب دفن کردند...

 جواب ما:
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سال عمر کافی نیست؟ نوشتن این ھمه کتاب کافی  ٨٦سوال ما این است که 
! بعد این فقط ؟باشد می نیست؟! کجا در خطر بود؟ مگر آدم بعد از مرگ ھم در خطر

ھا،  ھا امام زمان آن کند! طبق روایت شیعه می امام زمان شماست که به مرده حمله
 .زند! می و عمر را ھم زند و ابوبکر می عایشه را شالق
 حرف مھمی نیست؛ علما در زندگی با مشکالت زیادی روبرواینکه  در ضمن،

. آیا او دانید می شدند. ابن تیمیه را شما ابدًا دوست ندارید و او را دشمن اھلبیت می
امام احمد حنبل را مگر مامون زندانی نکرد  ؟اکثر عمر مفید خود را در زندان نگذراند

 .؟ھا نشد امام بخاری آیا دچار بال ؟دو شالق نز
  که ربطی به بحث ما ندارد. ھا حرف این

 را کشتند نسائیامام  -۲۶۸ادعای 
واقعۀ قتل امام أبو عبدالرحمن احمد بن علی نسائی است  ،از ھمۀ وقایع عجیب تر

 باشد و از مفاخر اکابر علمای شما در اواخر قرن می که یکی از اعالم و ائمۀ صحاح سته
 سوم ھجری بوده است.

قمری وارد دمشق شد و دید اھالی  ٣٠٣مختصری از آن واقعه چنانست که در سال 
ھا علنی و بر مال بعد از ھر نماز حتی در خطبه نماز  آن شھر در اثر تبلیغات سوء اموی

نمایند. خیلی متأثر  می جمعه امیر المؤمنین علی بن ابیطالب (مظلوم) را سّب و لعن
گرفت احادیثی را که با سلسلۀ اسناد خود از رسول الله در فضایل امیر  شد؛ تصمیم

 المؤمنین در حافظه دارد، به زیر قلم آورد.
را در اثبات مقامات عالیه و فضائل متعالیۀ آن حضرت » خصائص العلوی«پس کتاب 

خواند و به این طریق  می نوشت و بر روی منبر آن کتاب و احادیث مضبوطۀ در آن را
 .داد می ایل و مناقب آن حضرت را نشرفض

یکی از روزھا که باالی منبر مشغول نقل فضایل آن حضرت بود، ملت جاھل و 
متعصب ھجوم آوردند و او را از منبر به زیر کشیدند و با شدت تمام او را زدند و 
ُخصیَـتَـین او را کوفتند و آلت تناسلی او را گرفتند و به ھمان حال کشیدند و از 

جد بیرونش انداختند. در اثر ھمان ضربات سخت و لگدمال نمودن او بعد از چند مس
 .)١(اش را بردند در مکه دفن نمودند!... روز وفات کرد و بر اساس وصیت، جنازه
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 جواب ما:
 حکومت ٣٠٣ھا در سال  اموی خبر است ھم از تاریخ! بی این مرد ھم از جغرافیا

 بنی عباس، خود را اھل بیت !کردند می حکومتند در این سال عباسیان کرد نمی
بود و مردم شام جرات نداشتند که غالم بنی ھا  آن دانستند و علی پسر عموی می

 .بود!ھا  آن عباس را فحش بدھند چه برسد به علی که پسر عموی
ھا ماشین و ھواپیما نبود که جسد را از شام ببرند در  بعد یادت نرود که آن وقت

 ... مکه دفن کنند
 .کتب اھل سنت استترین  مھم نسایی یکی از حدیث تازه کتاب

 !!!.!که دروغ گویی ھنر استکند  می این بابا گمان

 کنند نمی ها کلمۀ مولی را درست معنی سنی -۲۶۹ادعای 
: محب و گویند می ھا : مولی؛ یعنی، اولی به تصرف بودن است و سنیگوید می داعی

 .)١(دوست و یاور است...
 ما: جواب

در این جا معنی دوست  ..».مواله من كنت مواله فع�«. کنیم می درست معنی ما
 .دارد نه والی

 شما در ھر حال !رسول نگفته ھرکس که من والی او ھستم، علی ھم والی اوست
 .ید انکار کنید که یک معنی مولی، دوست استتوان نمی

 مثل این آیه:

َ فَإِنَّ ﴿  ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظِه�ٌ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح  ٱ�َّ
 ]٤[التحریم: 

یاور و محب و مددکار  ،که مومنین صالح فرماید می در این آیه الله با استفاده از موال
 رسول الله ھستند. 

حاال اگر  .محب و دوستدارپس قبول کنید که یک معنی موال، یاور و مددکار و 
 !کرد می منظور پیامبر این بود که علی خلیفۀ من است، باید از جملۀ دو پھلو اجتناب

 . .خصوصآ در امری به این مھمی....
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چگونه ممکن است که حدیث را ما نقل کنیم و امامان ما در کتب حدیث بنویسند، 
  .ھایشان باشد؟! اما معنی آن را درست نفھمند و مذھبشان برخالف نوشته

َها ﴿ :و نزول آیۀ -۲۷۰ادعای  ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ در حق  ﴾بَّلِۡغ َما

 .علی است
 : این آیه در حق علی است:گوید می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ۥۚ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ   ]٦٧[المائدة:  ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ

ای پیغمبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی، تبلیغ رسالت «

 .»)١(را از شر و آزار مردمان محفوظ خواھد داشت...ای و خدا تو  و ادای وظیفه نکرده
 جواب ما:

الله ترسیده است که  گویی می تو .چه چیز را بگو .؛ یعنی، بگو»بلغ«گفته است: 
 .آیا این تفسیر تو از آیه است؟! .به حضرت محمد گفته است: بگو واضح بگوید و

بیند که دربارۀ جدال با  می خواننده اگر آیات قبل و بعد از این آیه را مطالعه کند،
: ای اھل کتاب، گوید می و در آیۀ بعدی .: بلغگوید می یھود و نصاری است. در این آیه

 .شما یک ذره ھم بر حق نیستید. ربط علی به این آیات از کجاست؟
 حاال آیه قبل و بعد را ببینید:

ۡهَل ﴿
َ
نَّ أ

َ
ْ وَ  لِۡكَ�ٰبِ ٱَولَۡو أ ْ ٱَءاَمُنوا َقۡوا ۡرنَا َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  �َّ ِٰت  َٔ لََ�فَّ ۡدَخۡلَ�ُٰهۡم َج�َّ

َ
اتِِهۡم َوَ�

قَاُمواْ  ٦٥�َّعِيمِ ٱ
َ
ُهۡم أ َّ�

َ
ِ�يَل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةَ ٱَولَۡو � َ�لُواْ ِمن فَۡوقِِهۡم  ۡ�ِ

َ
ّ�ِِهۡم َ� نزَِل إَِ�ِۡهم ّمِن رَّ

ُ
َوَمآ أ

ۡقتَ  ةٞ مُّ مَّ
ُ
رُۡجلِِهم� ّمِۡنُهۡم أ

َ
 ]٦٦-٦٥[المائدة:  ﴾٦٦ِصَدةۖٞ َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم َسآَء َما َ�ۡعَملُونَ َوِمن َ�ِۡت أ

زدودیم و  می و اگر اھل کتاب ایمان آورده و پرھیزگار بودند، قطعًا گناھانشان را«
و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از  .ھای پر نعمت درمی آوردیم آنان را به بوستان

کردند، قطعًا از باالی سرشان  نازل شده است، عمل میجانب پروردگارشان به سویشان 
شدند. از میان آنان گروھی میانه رو ھستند و بسیاری  می و از زیر پاھایشان برخوردار

 .»کنند می از ایشان بدرفتاری
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 و حاال آیه مورد بحث را ببینید

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ۥۚ بَّلِۡغ َما

ُ ٱوَ   ]٦٧[المائدة:  ﴾�َّاِس� ٱَ�ۡعِصُمَك مَِن  �َّ

 و حاال آیه بعدی را بخوانید:

ۡهَل ﴿
َ
أ ْ  لِۡكَ�ٰبِ ٱقُۡل َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ٰ ٱلَۡسُتۡم َ�َ ِ�يَل ٱوَ  ةَ �َّۡوَرٮ نزَِل  ۡ�ِ

ُ
ٓ أ َوَما

ّ�َِك ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗر�ۖ فََ�  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ا ّ�ُِ�ۡمۗ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

َس َ�َ 
ۡ
 ]٦٨[المائدة:  ﴾٦٨لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱِم لَۡقوۡ ٱتَأ

تا به تورات و انجیل و آنچه ازپروردگارتان به سوی شما نازل  ،ای اھل کتاب«بگو: «
و قطعًا آنچه از جانب پروردگارت » نیستید. آئینی]بر ھیچ [ اید هشده است، عمل نکرد

پس بر گروه  .به جانب تو نازل شده است بر طغیان و کفر بسیاری از آنان خواھد افزود

 .»کافران اندوه مخور
: اکابر شما گوید می خودش ؟در وسط این آیات اید هق نشاندآخر علی را با کدام منط

 ،سیوطی ،کسانی مثل سبط ابن جوزی کنیم می اند؛ اما لیست اکابر را که نگاه گفته
 ،امام شافعی ،مسلم ،از بخاری .مبینی می ابن مغازلی را ،خوارزمی ،حموینی ،حسکانی

 .احمد یا ابوحنیفه ذکری نکرده است! ،مالک
 :رویم و زیر تفسیر می کثیر را آورده است؛ پس به کتابخانۀ الکترونیکینام ابن 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
 تا نظر ابن کثیر را بدانیم: مبینی می را ﴾أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٱۡ�َۡومَ ﴿ وقوله:
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ  هذه أكرب نعم اهللا، عز وجل، عىل هذه األمة حيث أكمل تعاىل  ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا

هلم دينهم، فال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نبي غري نبيهم، صلوات اهللا وسالمه عليه؛ 

وهلذا جعله اهللا خاتم األنبياء، وبعثه إىل اإلنس واجلن، فال حالل إال ما أحله، وال حرام 

رمه، وال دين إال ما رشعه، وكل يشء أخرب به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال إال ما ح

لْف، كام قال تعاىل: ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ ﴿ خُ أي: صدقا يف  ]١١٥[األنعام:  ﴾َوَ�مَّ

؛ وهلذا قال أكمل الدين هلم متت النعمة عليهماألخبار، وعدال يف األوامر والنواهي، فلام 
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ٱۡ�َۡومَ ﴿ ][تعاىل
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ  وبعث به  أي: فارضوه أنتم ألنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه اهللا وأحبه ﴾دِيٗنا

 أفضل رسله الكرام، وأنزل به أرشف كتبه.

ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ قال عيل بن أيب طلحة، عن ابن عباس قوله:
َ
وهو  ﴾أ

واملؤمنني أنه أكمل هلم اإليامن، فال حيتاجون إىل زيادة أبدا،  صاإلسالم، أخرب اهللا نبيه

طُه أبدا. خَ  وقد أمته اهللا فال ينقصه أبدا، وقد رضيه اهللا فال يَسْ

ة، فلم ينزل بعدها فَ رَ حالل وال  وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه اآلية يوم عَ

تُ مع رسول  صحرام، ورجع رسول اهللا جْ جَ يس: حَ مَ فامت. قالت أسامء بنت عُ

ىلَّ له جربيل، فامل رسول اهللا صاهللا عىل الراحلة،  صتلك احلجة، فبينام نحن نسري إذ جتَ

دا رْ يْتُ عليه بُ جَّ  كان عيل. فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن، فربكت فأتيته فَسَ

يْجقال اب رَ  بعد يوم عرفة بأحد وثامنني يوما. صوغري واحد: مات رسول اهللا ن جُ

يْل، عن روامها كِيع، حدثنا ابن فُضَ هارون بن  ابن جرير، ثم قال: حدثنا سفيان بن وَ

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿عنرتة، عن أبيه قال: ملا نزلت 
َ
وذلك يوم احلج األكرب،  ﴾أ

قال: أبكاين أنّا كنا يف زيادة من ديننا، فأما إذْ  »ما يبكيك؟«: صلنبيبكى عمر، فقال له ا

 . »صدقت«فإنه مل يكمل يشء إال نقص. فقال:  أكمل

يبًا، وسيعود غريبا، فَطُوبَى «ويشهد هلذا املعنى احلديث الثابت:  رِ إن اإلسالم بدأ غَ

بَاء رَ  . »للغُ

ن، حدثنا  وْ يْس، عن قيس بن مسلم، عن وقال اإلمام أمحد: حدثنا جعفر بن عَ مَ أبو العُ

فقال: يا أمري املؤمنني،  سطارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إىل عمر بن اخلطاب

إنكم تقرءون آية يف كتابكم، لو علينا معرش اليهود نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا. قال: 

  ٱۡ�َوۡمَ ﴿ وأي آية؟ قال قوله:
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
 فقال ﴾ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� أ
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، والساعة التي نزلت فيها عىل صألعلم اليوم الذي نزلت عىل رسول اهللا عمر: واهللا إين

فَة يف يوم مجعة.صرسول اهللا رَ شية عَ  ، نزلت عَ

ورواه البخاري عن احلسن بن الصباح عن جعفر بن عون، به. ورواه أيضا مسلم 

ولفظ البخاري عند تفسري هذه  عن قيس بن مسلم، بهوالرتمذي والنسائي، من طرق 

اآلية من طريق سفيان الثوري، عن قيس، عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: إنكم 

 تقرؤون آية، لو نزلت فينا الختذناها عيدا. فقال عمر: إين ألعلم حني أنزلت، وأين أنزلت

قال سفيان: وأشك كان -حيث أنزلت: يوم عرفة، وأنا واهللا بعرفة صوأين رسول اهللا

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ يوم اجلمعة أم ال
َ
 اآلية.  ﴾أ

، حيث شك هل أخربه شيخه بذلك أم /وشك سفيان عٌ رُّ وَ ، إن كان يف الرواية فهو تَ

ال؟ وإن كان شكا يف كون الوقوف يف حجة الوداع كان يوم مجعة، فهذا ما أخاله يصدر 

أمر معلوم مقطوع به، مل خيتلف فيه أحد من أصحاب املغازي ، فإن هذا /عن الثوري

والسري وال من الفقهاء، وقد وردت يف ذلك أحاديث متواترة ال يشك يف صحتها، واهللا 

 أعلم، وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن عمر.

جاء بن أيب  ، أخربنا رَ يَّةَ لَ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُ

، أخربنا أمرينا إسحاقس ّ قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق -لمة، أخربنا عبادة بن نُيسَ

شة رَ بِيصة-بن خَ قال: قال كعب: لو أن غري هذه األمة نزلت -يعني ابن ذُؤيب-عن قَ

عليهم هذه اآلية، لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم، فاختذوه عيدا جيتمعون فيه. فقال 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿؟ فقال: عمر: أي آية يا كعب
َ
فقال عمر: قد علمت  ﴾أ

فيه، نزلت يف يوم مجعة ويوم عرفة، وكالمها  اليوم الذي أنزلت فيه، واملكان الذي أنزلت

 بحمد اهللا لنا عيد.

بيصة، حدثنا محاد بن سلمة، عن عامر يْب، حدثنا قَ رَ هو -وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم  ٱۡ�َۡومَ ﴿ أن ابن عباس قرأ:-هاشم موىل بني
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ
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ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  فقال هيودي: لو نزلت هذه اآلية علينا  ]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا

ا. فقال ابن عباس: فإهنا نزلت يف يوم عيدين اثنني: يوم عي  د ويوم مجعة. الختذنا يومها عيدً

دُويه: حدثنا أمحد بن كامل، حدثنا موسى بن رْ هارون، حدثنا حييى بن  وقال ابن مَ

ار، عن ابن  لْامن، عن أيب عمر البَزّ ين، حدثنا قيس بن الربيع، عن إسامعيل بن سَ احلُامَّ

يَّةَ عرفة:صقال: نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا سعن عيل ،احلنفية شِ  ، وهو قائم عَ

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
 .﴾أ

وين، حدثنا هشام بن عامر،  كُ قال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسامعيل بن عمرو السَّ

حدثنا بن عياش، حدثنا عمرو بن قيس السكوين: أنه سمع معاوية بن أيب سفيان عىل املنرب 

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ ينتزع هبذه اآلية:
َ
حتى ختمها، فقال: نزلت يف يوم  ﴾أ

 عرفة، يف يوم مجعة.

دُويه، من طريق حممد بن إسحاق، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن  رْ ورو ابن مَ

ة قال: نزلت هذه اآلية: رَ مُ ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم  ٱۡ�َۡومَ ﴿ قتادة، عن احلسن، عن سَ
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َو�  صيوم عرفة ورسول اهللا ﴾دِيٗنا

 واقف عىل املوقف. 

ة، عن خالد بن أيب  يعَ فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه، والطرباين من طريق ابن هلَ

نَش بن عبد اهللا الصنعا يوم االثنني،  صين، عن ابن عباس قال: ولد نبيكمعمران، عن حَ

وخرج من مكة يوم االثنني، ودخل املدينة يوم االثنني، وأنزلت سورة  [ونبئ يوم االثنني]

ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿ املائدة يوم االثنني:
َ
ورفع الذكر يوم االثنني، فإنه أثر  ﴾أ

 وإسناده ضعيف. غريب

يعة، عن خالد بن أيب وقد رواه اإلمام  أمحد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن هلَ

نَش الصنعاين، عن ابن عباس قال: ولد النبي يوم االثنني، واستنبئ  صعمران، عن حَ
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يوم االثنني، وخرج مهاجرا من مكة إىل املدينة يوم االثنني، وقدم املدينة يوم االثنني، 

 م االثنني.احلجر األسود يو وتويف يوم االثنني، ووضع

فاهللا أعلم. ولعل ابن عباس أراد أهنا  هذا لفظ أمحد، ومل يذكر نزول املائدة يوم االثنني

 نزلت يوم عيدين اثنني كام تقدم، فاشتبه عىل الراوي، واهللا أعلم.

قال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس، ثم روي من طريق  [و]

ِّ عن ابن عباس يف  يفِ وْ ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ قوله:العَ
َ
يقول: ليس ذلك بيوم  ﴾أ

ريه إىل حجة  صمعلوم عند الناس قال: وقد قيل: إهنا نزلت عىل رسول اهللا يف مسِ

 الوداع. ثم رواه من طريق أبى جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس.

دُويه من طريق أيب رْ يْدي، عن أ قلت: وقد رو ابن مَ يب سعيد اخلدري؛ أهنا هارون العَ

م صأنزلت عىل رسول اهللا ير خُ دِ . »من كنُت مواله َ�َع�ٌّ مواله«حني قال لعيل:  يوم غَ

من  ÷ثم رواه عن أيب هريرة وفيه: أنه اليوم الثامن عرش من ذي احلجة، يعني مرجعه

 حجة الوداع.

أنزلت يوم عرفة، وال يصح هذا وال هذا، بل الصواب الذي ال شك فيه وال مرية: أهنا 

وكان يوم مجعة، كام رو ذلك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وعيل بن أيب طالب، وأول 

ة بن  رَ مُ ملوك اإلسالم معاوية بن أيب سفيان، وترمجان القرآن عبد اهللا بن عباس، وسَ

ب، وغري واحد من  وأرسله [عامر] شجندب شَ وْ ر بن حَ هْ الشعبي، وقتادة بن دعامة، وشَ

 ./ة والعلامء، واختاره ابن جرير الطربياألئم

تفرد به أمحد من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح عىل رشط الصحيحني. وكذا رواه ابن 

جرير، عن عبد األعىل بن واصل، عن حممد بن القاسم األسدي، عن األوزاعي به لكن 

 .»رواه بعضهم
 !ای خوانندۀ شیعه
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ۡ�َمۡمُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ :من تمام تفسیر ابن کثیر را دربارۀ آیۀ
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ن نوشتم تا علمای خود را برایتا ﴾دِيٗنا
 .بشناسید

 بگو اگر مردند ترجمه کنند.

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿نزول آیۀ  -۲۷۱ادعای 
َ
غدیرخم دربارۀ علی  در ﴾أ

 .است
معنی  بی به معنای اولی به تصرف بودن نبود، جملۀ بعدی» ولی«و » مولی«و اگر 

 بود و این جمله که در ھمه جا از لسان مبارک رسول الله صادر گردیده است، ثابت
: بعد از من این فرماید می باشد که می که مولی و ولی به معنای اولی به تصرف کند می

 .مقام مخصوص علی است
آب  بی ضمن، قدری با دقت فکر کنید و انصاف دھید در آن ھوای گرم در محلدر 

و آبادانی که سابقًا مکانی برای توقف در آن جا نبود، تمامی امت را در آن جا جمع کند 
و سبقت گیرندگان قافله را امر کند که برگردند مقابل آفتاب سوزان در حالی که پاھا را 

شترھا نشسته بودند و باالی منبر برود و آن خطبۀ طوالنی به دامنھا پیچیده و در پناه 
و دیگران » الوالیه«خود و طبری در کتاب » مناقب«را که خوارزمی و ابن مردویه در 

 .)١(اند در اثبات فضایل و مقامات امیر المومنین ادا نماید... نیز، نقل نموده
 جواب ما:
در اولین  !اولین روز بھار و نوروز استد: واقعۀ غدیرخم مصادف با گویی می اول، شما

 شود. ھوا که گرم وسوزان نمی ،روز بھار
ال گذشتۀ غدیرخم را داریم دوم، ما از سایت ادارۀ ھواشناسی عربستان، ھوای ده س

 باالتر نرفته است. ٢٨گاه از که ھیچ
فرمان رسول، ارزش این را دارد که آدم در آفتاب سوزان  سوم، گوش دادن به

ایستیم. این کجایش  می خوانیم، جا نباشد در آفتاب می . ما وقتی نماز جمعهبنشیند
 .مھم است؟! تازه ثابت کردم که آفتابی درکار نبود!

 د، ھمه جوانب را بسنجید.گویی می دروغ که

                                                 
 .٦١٤ص  -١
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در غدیرخم آب کافی ھم وجود داشت. برای ھمین در آن جا توقف کردند. کاروان 
 کند. یھم خواھی نخواھی در راه توقف م

 ما در رد او:  حاال دلیل دیگر
یک آیۀ کوچک نیست؛ آیه  ،آورد که والیت علی را ثابت کند؛ این آیه می داعی آیاتی 

این جمله آمده است: اگر به شیعه بگویی در اثبات نماز که از  ،بزرگی است و در آخر آن
بگو: دربارۀ وضو آیه بیاور که یک فرع از  .آورد می فروع دین است، آیه بیاور؛ صدھا آیه

شستن صورت در وضو آیه بیاور  دربارۀ تواند آیه بیاورد. بگو: می ھم فروع نماز است، باز
تواند آیه بیاورد اما این شیعه،  می که یک فرع در فرع در فرع از فروع دین است؛ باز

ۀ واضح از قرآن یک آی» امامت«عاجز است دربارۀ مھمترین اصول مذھبش؛ یعنی، 
 .بیاورد!

 .و مجبور است سر و ته آیات را ببرد و آن را به علی وصل کند!
تواند بگوید: قرآن در حق من نازل شده است! کما آنکه  می با این روش ھر کس

بعضی از اینکه  از قرآن و جالب» اثبات پیامبری بھاء الله«ھا کتابی دارند به نام  بھایی
در حق بھاء الله  گویند می ھا بھایی: در حق علی است؛ گوید می این آیاتی که شیعه

 .است!
الله چرا نباید  شود، اگر علی امام بود یا ولیعھد بود یا جانشین بود، نمی این طور که

 واضح بگوید؟!
: این آیه در حق علی است. حسکانی را گویند می ھا اثبات کنی که سنیاینکه  برای 
 .گری را امام حدیث کنی!رفتاینکه  کنی؛ مثل می امام

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ شما اول جایگاه جملۀ
َ
 را در آیه ببینید: ﴾أ

مُ ٱوَ  لَۡمۡيَتةُ ٱُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم ﴿ هِلَّ لَِغۡ�ِ  ۡ�ِ�ِ�رِ ٱَوَ�ُۡم  �َّ
ُ
ٓ أ ِ ٱَوَما  لُۡمۡنَخنَِقةُ ٱوَ  ۦبِهِ  �َّ

َ�َل  �َِّطيَحةُ ٱوَ  لُۡمَ�َّدِيَةُ ٱوَ  لَۡمۡوقُوذَةُ ٱوَ 
َ
ُبعُ ٱَوَمآ أ ۡيُتۡم َوَما ُذبَِح َ�َ  لسَّ ن  �ُُّصبِ ٱإِ�َّ َما َذكَّ

َ
َوأ

 َ � ْ ِ  ۡسَتۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ٱب
َ
�ۡ  ۗ ِينَ ٱيَ�َِس  ۡ�َۡومَ ٱَ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌق ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم  �َّ َ�َفُروا

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم  ۡ�َۡومَ ٱ ۡخَشۡوِن� ٱوَ 
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ َ�َمِن  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱ ثٖۡ� فَإِنَّ  ۡضُطرَّ ٱدِيٗنا ِ َ ٱِ� َ�َۡمَصٍة َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ  ﴾٣َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  �َّ
 ]٣[المائدة: 
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چه به نام غیر خدا کشته گوشت خوک و آن ،مردار، خون :بر شما حرام شده است«
به ضرب  ،از بلندی افتاده ،به چوب مرده ،[حیوان حالل گوشت] خفه شده ،شده باشد

شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد؛ مگر آنچه را سر ببرید و آنچه برای بتان 
این نافرمانی  ،سربریده شده و قسمت کردن شما [چیزی را] به وسیلۀ تیرھای قرعه

پس از ایشان  .اند اند از دین شما نومید گردیده مروز کسانی که کافر شدها .خداست
امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام  .مترسید و از من بترسید

آنکه  بی کس دچار گرسنگی شود و ھر .گردانیدم و اسالم را برای شما آیینی برگزیدم

  .»تردید خدا آمرزندۀ مھربان است بی شده است]به گناه متمایل باشد [از آنچه منع 
دربارۀ اینکه  دربارۀ امامت علی است؟! ،: این جملهگوید می آیا آدم عاقل

که  اید هھای حالل و حرام است! یک جمله را از وسط آیه برداشتند و علم کرد خوراکی
 دربارۀ علی است.

 معنی دارد : کلمۀ مولی دهگوید می ِسبط ابن جوزی سنی -۲۷۲ادعای 
نویسد که او گفته  می آورد و می سبط نا خلف ابن جوزی را شاھد ،و ابن صباغ

 .)١(...ده معنی دارد» موال«است: کلمۀ 
 جواب ما:

 .چند بار بگوییم: سبط نا خلف ابن جوزی شیعه شده بود!
! آن ؟در ضمن، چرا باید پیامبر صاف و پوست کنده نگوید و یک جملۀ ده پھلو بگوید

 .؟!موضوعی به این مھمی راھم 

 .)٢(نظر ابن طلحه شافعی در معنی مولی... -۲۷۳ادعای 
 جواب ما:

: نظر بخاری و مسلم و نسائی و ابی گویی می اگر راست !عجب کارشناس مھمی
 .داود و ابو حنیفه و مالک و حنبل و شافعی را بیاور!

او یک شیعه است. شناسد؟ کجا اھمیت دارد؟  می ابن طلحه آخر کیست؟ کی او را
شافعی است، پس نظر رییس مذھبش را دربارۀ این کلمه بیاور.  اگر بر مذھب امام
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دربارۀ مھمترین مسائل باید نظر رییس مذھب را بیاوری البته اگر ریگی در کفش و 
 شیطانی در ریش نداری.

 .)١(...احتجاج علی به حدیث غدیر در رحبه -۲۷۴ادعای 
 باشد؛ می داخله و خارجه است که مختص این معنیو باالترین دلیل، قرائن 

به بعضی از آن قرائن اشاره نمودیم و احادیث بسیاری است از ما و شما که آیۀ که  چنان

َها ﴿ اند: شریفه را این قسم نقل نموده ُّ�
َ
� نزَِل إَِ�َۡك  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ

ُ
ای است در  آیه ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

در «جالل الدین سیوطی که از اکابر علمای شماست در که  چنان والیت و امامت علی
 .)٢(آن احادیث را جمع نموده است...» المنثور

 جواب ما:
نھایت سست آورده و گفته است: اگر حق با علی نبود، حضرت علی به  بی دلیلی

تا حق خود را ثابت کند. اما سوال این جاست که چه کسی  کرد نمی کلمۀ موال استناد
 .!؟کرد تا خالفت خود را ثابت کند می علی به این حرف استناد گفته است که

گنجی  ،سلیمان بلخی ،حموینی ،خوارزمی ،شاھدند: ابن ابی الحدیدھا  این !بفرما
 .ابن قتیبه دست دوم! و باز ابن ابی الحدید! ،شافعی
اند؛ دروغ محض  نوشته است، احمد حنبل و ابن حجر عسقالنی گفتهاینکه  اما
اند؟ اگر گفته باشند: علی خلیفۀ بال فصل پیامبر  گفتهھا  آن دلیلت کجاست کهاست. 

 .است؛ پس شیعه بودند! شیعه چطور امام اھل سنت شده است!

 فرمودۀ رسول که من حق تقدم دارم -۲۷۵ادعای 
قرینۀ کالم در خود حدیث  .دلیلی است بر منظور ایشان که علی جانشین من است

باشد؛ زیرا در خطبۀ غدیریه  می که مراد از مولی، اولی به تصرف نماید می اثبات مرام
 حدیثی است که رسول الله قبل از بیان مطلب فرمود:

یعنی، آیا من اولی به تصرف نیستم به شما از »ألست اولی بكم من انفسكم«
 سوره احزاب است که فرموده است: در ٦اشاره به آیۀ  ھای شما؟ نفس

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسِهۡمۖ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
 ]٦[األحزاب:  ﴾ِمۡن أ
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 .»...پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر است«
 :در حدیث صحیح و ھم در کتب فریقین ثبت است که رسول اکرم فرمود

 .»)١(...ا واالخرةيادلن ما مؤمن اال انا او� به يف«
 جواب ما:

نیستیم، منتھی اختالف ما با شما در دو چیز است: بدان که ما منکر فضایل علی 
 ھای تو دروغ محض است دروغ شاخدار است در کتب ما این این حرفیاینکه  اول

تو به اندازه ی ھا کتاب خودت نقل قول کرده و بدانی ھا کتاب نیست از ھا حرف
 اما با دستمال کاغذی ھم ازرش ندارد ھمه دروغ است ولی حیا در وجود تو نیست

و دوم اینکه شما تنھا فضایل علی  !حقیت را پنھان نمود توان نمی تکرار ادعاھای دروغ
ھای ھمه اصحاب را قبول داریم و تفاوت سوم و مھم ما و شما  د و ما خوبیگویی می را

 ای خوب اگرچه که بزبان نگویید و ما او را بنده( دانید می این است که شما علی را اله
قبآل ھم گفتم که اگر منظور پیامبر جانشینی میبود باید  و در باره کلمه مولی دانیم می

مگر عربی یک زبان  دنددا نمی ند و بھانه بدست عمرکرد نمی از جمله دو پھلو استفاده
 .نستند؟دا نمی ناقص است یا مگر رسول الله عربی

کلمه چانشینم  با علی بیخبر بودند که )بزعم شما(یا مگر ایشان از دشمنی اصحاب 
 را بکار نبردند؟ جواب بده اگر جواب داری!. و ولیعھدم

 اشعار حّسان در حضور رسول اکرم -۲۷۶ادعای 
قرینۀ پنجم، اشعار حسان بن ثابت انصاری است که در حضور رسول اکرم در ھمان 
مجلس که علی را به والیت نصب و معرفی نمود با اجازۀ خود آن حضرت انشاء نمود 

 :نویسند. حضرت وقتی اشعار را شنید، فرمود می ابن جوزی و دیگران که سبط

 .»كداً بروح القدس ما نرصتنا او نافحت بلسانيا حسان ال تزال مؤي«

ای حسان، مادامی که به ما اھل بیت یاری نمودی به مدحی یا کلمۀ خوبی، مؤید «

 .»)٢(...).القدس بودباشی (یعنی، این اشعار تو امروز از نفحة روح  می به روح القدس
 جواب ما:
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ییم: چون روایت از سبط ناخلف ابن جوزی است، پس مردود است و باز در گو می
 شد یک آیۀ صریح نمی ٥و  ٤ ٣و  ٢ و ١م: تو به عوض آوردن قرینۀ گویی می جواب

 .بیاوری که نام علی در آن باشد؟!
تو صفات علی قرآن را پر  الله که این ھمه آیات را به اشاره آورده است، پس به گفتۀ

 فرمود. می ست یک اشارۀ صریح به نام علیتوان نمی ،کرده است! به جای این ھمه اشاره
ترسید؟ اگر ترس در کار بود، دیگر این شعر و شاعری در  می یید: از مردمگو می

! به جای یک خروار شعر یک آیۀ کوچک ؟مدح علی و تحسین آخرین رسول چیست
 .بھتر نبود؟

پس آقایان انصاف دھید که سکوت آن حضرت در ھنگام شنیدن این  نویسد: می و
اشعار عالوه بر بیانات خود آن حضرت دلیل قاطعی است که مقصود آن حضرت محب 

ھادی اولی  و ناصر نبود، بلکه ھمان بود که حسان ضمن اشعار بیان نمود؛ یعنی، امام و
حسان، به تأیید روح القدس این ھمچنین فرمود: ای  .به تصرف در امور مسلمانان

 حقیقت بر زبان تو جاری گردید.
 جواب ما:

به کمک جمله و کلمۀ دو  آیا جانشینی علی را با سکوت و با شعر باید ثابت کنی؟!
آیا این اتفاق آن قدر مھم نبود که در  ؟معنی و دو پھلو باید اثبات شود؟! یا با آیۀ قرآن

 .!؟قرآن ذکر شود

 عهد کرده بودند صحابه عهد شکنی کردند در حالی که اول -۲۷۷ادعای 
اند! و  بنابر استدالت واھی گذشته، نتیجه گرفته است که صحابه، عھد شکنی کرده

ادعای دروغ خود را تکرار کرده که صحابه خانۀ علی را بعد از وفات پیامبر آتش زدند و 
 .)١(زنش را زخمی کردند...

 جواب ما:
به احتمال زیاد  فقیر بود وبخشنده و زاھد و  ارد؛ چون علیارزش جواب دادن ند

نداشت؛ بلکه پرده داشت. و این  آن زمان خانۀ فقرا در خانه ایشان در نداشت چون
 ایم. جواب داده نیز ادعایش را در جای دیگر

 نمودند صحابه در احد و حنین و حدیبیه نیز، نقض عهد -۲۷۸ادعای 
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اکرم از تمامی اصحاب عھد گرفت که امروز فرار  در غزوۀ احد و حنین که رسول
ننمایید، آیا فرار ننمودند؟ آیا این فرار و تنھا گذاردن پیغمبر در مقابل اعداء که طبری 

اند، نقض عھد  و ابن ابی الحدید و ابن اعثم کوفی و دیگر مورخان خودتان نوشته
 .)١(نبود؟...

  جواب ما:
نفر قرار گرفتند؟  ١٠٠٠نفر در مقابل  ٣١٣که  کنی نمی چرا به جنگ بدر اشاره 

سال در بدترین شرایط فرار نکردند؟ چرا به خندق  ١٢که  کنی نمی چرا به مکه اشاره
 .؟کنی نمی به خبیر به فتح مکه اشاره

را به زور به احد نبرد که فرار کنند! آیا مثل شما نظام سربازی ھا  آن دوم، کسی
 .ند؟داوطلبانه رفت اجباری بود یا

إِنَّ ﴿ الله بخشید را، ھایی که فرار کردند آن ھان! پرسیدم تو خدای؟ سوم، تو خدایی؟
ِينَ ٱ ْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ َما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡوا َُّهمُ ٱإِ�َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ َولََقۡد  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا

ُ ٱَ�َفا  َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ  ]١٥٥[آل عمران:  ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيمٞ  �َّ

گر (در جنگ احد)، فرار کردند، یکدیت با یکسانی که در روز روبرو شدن دو جمع«
را بر اثر بعضی از گناھانی که مرتکب شده بودند، به لغزش انداخت؛ و ھا  آن طانیش

 ».د. خداوند، آمرزنده و بردبار استیرا بخشھا  آن خداوند
اند که جنگ پیشروی و عقب نشینی دارد؛ مگر کسی که د چھارم، ھر کس می

 .ند!دا نمی البته او این حقیقت را جنگ نکرده باشد.
فرار کنندگان در احد گمان کردند که شکست خوردند و رسول کشته اینکه  پنجم

 شد و در این حالت فرار آن قدر گناه نیست.
د و تو ھم که پدرانت بوھا  آن ھا در خدمت ابن ابی الحدید در وقت حمله مغول

و یک چھارم خاک ایران را با خود بردند!! در حال رو بوسی  ھا حمله کردند وقتی روس
 .نید جنگ یعنی چه؟دا نمی با زنان بودید! شما که

پسرت ھم که وقتی صدام به ایران حمله کرد، به جنگ نرفت! این ھمه مالھای 
 .جنگ کشته نشد؟!در ھا  آن بزرگ در ایران ھستند؛ چرا بچۀ یکی از
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 .)١(شود... نمی با فحش دادن به صحابه، آدم کافر -۲۷۹ادعای 
 جواب ما:

شود، اما آدم اگر با مادر خودش ھم نزدیکی کند، کافر  نمی دانم که من ھم می
شود. آخر ھر چیزی را که آدم نباید انجام دھد و خیالش راحت باشد که با این  نمی

 .شوم! عمل من کافر نمی

 صحابه در حدیبّیه فرار کردند -۲۸۰ادعای 
مثًال در قضیۀ حدیبیه، ابن ابی الحدید در شرح نھج البالغه و سایر مورخین 

قرارداد صلح اکثر صحابه و عمر بن الخطاب عصبانی بودند  نویسند: بعد از خودتان می
خواستیم جنگ  و با رسول اکرم معاتباتی نمودند که ما راضی به صلح نبودیم و می

کنیم؛ چرا صلح نمودید؟ حضرت فرمود: اگر میل به جنگ دارید مختارید. پس حمله 
جواب متقابل دادند و چنان از کفار ھا  آن کردند و چون قریش آماده بود به حمله

شکست خوردند که در موقع فرار نتوانستند مقابل پیغمبر ھم بایستند؛ از آن جا ھم 
 فرار نمودند و به صحرا رفتند.

به علی فرمود: شمشیر بردار و جلوی قریش را بگیر. ھمین که قریش علی حضرت، 
را در مقابل خود دید، بر گشتند. آنگاه اصحاب فراری کم کم مراجعت نمودند و چنان 

 .)٢(از عمل خود خجل و شرمنده بودند که عذر خواھی کردند...
 جواب ما:

 .نویسد؟!! آیا دارد فکاھی می
شیعۀ غالی، ابن ابی الحدید نقل کرده است! حال معلوم شد این داستان خیالی را 

جلد کتابش محتوی چه معلومات دست اولی است! اما این حرفم نیست. من در  ٢٠که 
 خواھم یک معادله ریاضی به کار ببرم. این جا می

 طبق داستان تو ما سه فرمول داریم:
 قویتر از عمر و باقی صحابه است. قریش -١
 از علی است. ر ت قریش ضعیف -٢
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بنابراین، وقتی قریش قویتر از عمریان بودند و علی در ھمان زمان از قریش قویتر 
 بود. کامًال واضح است که

 علی از عمریان قویتر بود. -٣
خب ای...، عمریان با آن ضعف چگونه حق علی را خوردند و او را بستند و زنش را 

 .اش را کشتند؟! زدند و بچه

 .)١(که شیعه اهل جدل نیست... دانید می خدا -۲۸۱ادعای 
 جواب ما:

 .اھل دروغ و جدل ھستی! والله که

هُ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَوَءاِت ذَا ﴿ نزول آیه -۲۸۲ادعای  به  که پیامبر فدک را برای این بود ﴾ۥَحقَّ
 .فاطمه بدهد

 پیامبر داد اما ابوبکر به زور پس گرفت  -۲۸۳ادعای 
کند و ببخشد و کسی بعد  )٢(به فرزند خود ِھَبه اگر پدری در زمان حیاتش ملکی را

 .از مردن پدر آن ملک را از دست فرزند بیرون آورد، ظلم است یا نه؟
 بگوید. خواھد می بعد از این مقدمه چینی ببینم چه

از  ٢٦بعد از برگشتن به مدینۀ طیبه، جبرئیل از جانب رب جلیل نازل شد و آیۀ 
 حضرت خواند:سورۀ بنی اسرائیل را بر آن 

هُ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱَوَءاِت َذا ﴿ بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لِۡمۡسِك�َ ٱوَ  ۥَحقَّ ۡر َ�ۡبِذيًرا لسَّ  ]٢٦[اإلسراء:  ﴾٢٦َوَ� ُ�َبّذِ

تا رسول الله حیات داشتند فدک در تصرف فاطمه(علیھا السالم) بود. خودش 
طمه به قدر قوت یک بی فا بی آوردند و داد و مال االجاره را با اقساط ثالثه می اجاره می

 ھاشم و زائد آن را به داشت و بقیه را در میان فقرای بنی شب خود و فرزندانش بر می
 نمود. فقراء و ضعفای دیگر به میل خود تقسیم می

ضبط نمودند؟ شما را  بعد از رحلت رسول خدا، ماموران خلیفۀ وقت رفتند و آن را
 ذارد.به خدا انصاف دھید نام این عمل را چه باید گ
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شنوم رسول الله فدک را به  این اول مرتبه است که از شما می :گوید می حافظ سنی
 امر پروردگار به فاطمه واگذار کرد.

داعی: ممکن است شما ندیده باشید اما ما زیاد دیدیم. عرض کردم بسیاری از اکابر 
 .)١(اند... علمای شما در کتب معتبر خود ضبط نموده

  جواب ما:
! اما تمامش به اشاره است. آیا شود می آیه در حق فاطمه و علی نازلپی در پی 

اشاره از طرف الله است؟ یا شما به زور تأویل آن را به ھر طرف که خواستید، ربط 
 .دھید؟ می

 آیا ممکن است به یک سوال من پاسخ دھید؟ وقتی ابراھیم گفت: 
؟ الله برایش مرغ را زنده کنی خدایا، دل مرا مطمئن کن که مرده را چگونه زنده می

م: چرا الله به صراحت صحبت نکرد؟ اگر گویی می کرد. ما که این را نخواستیم. ما
 شوم. جواب این سوال را بدھید، من دوباره شیعه می

 د: ھبه و ھدیه بود و یک جاگویی می زنید؛ یک جا نمی ھا یک حرف شما شیعه
  د: ارث بود.گویی می

کرد و مالی را از حکومت به  ز برای فامیل پارتی بازی میآیا رسول الله مثل امرو
 داد.  ھای خود می فرزندان و نوه

گذارند، دروغ  نمی ارث پیامبراناینکه  ها حدیثی دارند مبنی بر سنی -۲۸۴ادعای 
 است

 اءينبنحن معرش اال«با آنکه قبول ندارد فدک ارث بود، اما باز تصمیم گرفت حدیث 

را ثابت کند که دروغ  »گذارد. نمی گروه پیامبران کسی ارثی باقیاز ما « »نورث ال
 است.

گذارند پس این ھمه آیات  نمی اگر این حدیث صحیح است و انبیاء ارث :گوید می
 .ارث در قرآن مجید برای چیست؟

 :فرماید می یک جا

ۖ ۥَوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ ﴿  ]١٦[النمل:  ﴾َد
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 »و سلیمان وارث داوود شد.«
 در قصۀ حضرت زکریا فرمود:و 

 ]٦[مریم:  ﴾يَرِثُِ� َوَ�رُِث مِۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ ﴿

از لطف خاص خود، فرزند صالح و جانشینی شایسته به من عطا فرما که او وارث «

 ».من و ھمۀ آل یعقوب باشد
 :فرماید می راجع به دعای زکریا

نَت َخۡ�ُ َرّبِ َ� تََذرۡ  ۥَوَزَ�رِ�َّآ إِۡذ نَاَدٰى َر�َّهُ ﴿
َ
 ]٨٩[األنبیاء:  ﴾٨٩ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱِ� فَۡرٗدا َوأ

یاد آر حال زکریا را ھنگامی که خدا را ندا کرد که بارالھا، مرا تنھا نگذار (و به من «

 »فرزندی که وارث من باشد، عطا فرما). که تو بھترین وارث اھل عالم ھستی.

 ]٩٠[األنبیاء:  ﴾َ�َۡيٰ  ۥَوَوَهۡبَنا َ�ُ  ۥَ�ُ  ۡسَتَجۡبَناٱفَ ﴿ ما ھم دعای

 ».)١(او را مستجاب کردیم و یحیی را به او عطا فرمودیم...«
  جواب ما:

شوی؟ یا چون که ھر  نمی فرقی بین شیر خوراکی و شیر جنگلی و شیر آب قایل آیا 
چیز یک چیز است! تو ھم قبول داری که علما  ٣: آن گویی می کلمه مشابه ھستند، ٣

زمین و گاو و گوسفند و لباس انبیاء اینکه  وارث انبیاء ھستند؟ این یعنی چه؟ یعنی
: وارث علم ھستند؟ چرا این جا، این طور تفسیر گویی می باید بین علما تقسیم شود یا

رد که خدایا، فرش زیر ک سال دعا می ٣٠کنی که حضرت زکریا  کنی و بعد گمان می می
وارث نگذار. مگر حضرت زکریا تنھا وارث آل یعقوب بود که دنبال وارث برای  بی پای مرا

کنی ھمۀ  گشت و حضرت داود یک فرزند داشت که تو گمان می ھمۀ آل یعقوب می
دانی  اش را حضرت سلیمان به ارث برد. خودت ھم می میز و صندلی و اثاث آشپزخانه

 رث در این آیات، علم و نبوت و حکمت است. که منظور از ا
که ما جزیرۀ کیش  شود می ھمین دلیل خمینی که دو روز حاکم ایران شد، آیا چون

داد. آیا فدک ارث  که انتظار داری ابوبکر باید فدک را به فاطمه می را به پسرش بدھیم
در  بود که بعد از ایشان در اختیار دخترش قرار گیرد؟ و صپدری حضرت محمد
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ضمن، مگر زنان پیغمبر به خصوص عایشه و حفصه (دختران ابوبکر وعمر) با این 
حدیث به گفتۀ شما جعلی از ارث پیغمبر محروم نشدند؟ و علی ھم که خلیفه شد، 

سوزد یا بھتر  فدک را به فرزندان فاطمه نداد! آیا تو دلت بیشتر از علی برای اوالدش می
 .شناسی؟ از او اسالم را می

ی: این فدک ھبه و بخشش بود! پس چرا فاطمه دالیلی آورده است که گفت می کهتو 
 .ارث پدرم را بدھید؟ این دوگانه گویی! بھترین دلیل بر دروغ گویی شماست!

 اعتراف علمای شما اعتراض علی به ابوبکر دربارۀ فدک، به -۲۸۵ادعای 
(چاپ مصر) از ابوبکر  )١(»شرح نھج البالغه«ابن ابی الحدید معتزلی در که  چنان

احمد بن عبدالعزیز جوھری، شرح منبر رفتن ابی بکر را بعد از احتجاج علی و فاطمه و 
 ودیعۀ رسول الله نمود، ضبط نموده است. ھایی که به آن دو اھانت

بی مظلومۀ فاطمه (سالم الله علیھا)  بیاینکه  اند: بعد از دیگران ھم نوشتهکه  چنان
علی در مقام احتجاج بر آمد و در حضور مھاجر و انصار و مجمع خطبه را تمام کرد، 

عموم مسلمانان در مسجد رو به ابی بکر نمود و فرمود: چرا فاطمه را از حق میراث 
 .)٢(پدرش محروم نمودی؟ حال آنکه در حیات پدر نیز، متصرفه و مالکه بوده است...

 جواب ما:
 ایناینکه  نم. با وجوددا نمی ی الحدیدایم. اما دربارۀ ابن اب جواب ادعا را داده

 .: ابن ابی الحدید سنی است؟!گوید می را نوشته است، چرا شیعه باز ھا حرف

 دشنام داد إمنبر به علی و فاطمه باالیابی بکر  -۲۸۶ادعای 
کند: چون احتجاج علی و فاطمه در مردم  این جا است که ابن ابی الحدید نقل می

که ابوبکر، علی را فحش داد.  گوید می اش دروغ آمدند... دنباله مؤثر افتاد و به صدا در
قضاوت کنیم که ابوبکر آدم  خواھد می ھایی که گفته است از ما حاال بر اساس دروغ

 .)٣(بدی بود...
 جواب ما:
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 روزهای پیشاور    ٢٨٢

 از ما این حدیث دروغ است! آیا دلیل آوردن از یک شیعۀ غالی، سند است که
 حق را به او بدھیم. خواھد می

 .ابن ابی الحدید از فحش دادن به ابوبکر تعجب کرد! :گوید یم
 جواب ما:

اگر ابن ابی الحدید از ابوبکر تعریف کند، آن وقت باید حیران و انگشت بر دھان 
 .بمانیم!

 را آزار داده است با آزار دادن علی در حقیقت ابوبکر رسول الله -۲۸۷ادعای 
 .»فقد اذی اهللا ومن آذا� اذا�من آذا هما فقد « رسول اکرم فرمود: 
ھر کس این دو تن (علی و فاطمه) را آزار دھد و کسی که مرا آزار دھد، خدا را «

 .»آزرده است

 .»ا فقد آذا�يّ من آذی عل« و نیز، فرمود:
 .»کسی که علی را بیازارد، مرا آزرده است«

رسول اکرم اند:  آن ھم به علی که تمام علمای شما در کتب معتبر خود نوشته
 دربارۀ او فرمود:

 .»ث داريح مع احلق واحلق مع يلع يلع«
ھا را از او  فتنه انگیزی بدھد و تمام فتنهبه علی، به ایشان بعد از دشنام  ابوبکر و

 .)١(...بداند!؟
 جواب ما:

اما  و بدان، حدیث اول در کتب ما در حق اصحاب آمده است نه در حق علی.
 سندش قوی نیست و حدیث دوم، درست و حدیث سوم، دروغ است. 

ھای خود را در جریان باد مساز که خسر الدنیا و  ابوبکر علی را دشنام نداد. فلسفه
 شوی.  اآلخره می

ھایی  ما زیاد است؛ شیعهی ھا کتاب دروغ در مدح علی درھای  حدیث در ضمن،
 ساختند و ظاھرشان سنی بود. وغ میمثل تو در آن زمان ھم بودند که حدیث در
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در مدح  ھا کتاب خواھی از ھمین آوری. می ما در مدح علی حدیث میی ھا کتاب از
ابوبکر برایت حدیث بیاورم. اگر کتاب ما را قبول داری، ھمه را قبول کن؛ اگر قبول 

 نداری، به آن استناد نکن.

 دشنام به پیغمبر است ،دشنام دادن به علی -۲۸۸ادعای 
 در تمام کتب معتبر شما ثبت است که آن حضرت فرمود: ھا  این باالتر از

 .»فقد سب اهللا من سب�و ا فقد سب�يمن سب عل«
ھر کس علی را دشنام دھد، مرا دشنام داده است و ھرکه مرا دشنام دھد خدا را «

 ».)١(دشنام داده است...
 جواب ما:

 الحدید شیعی ما دین خود را عوض، ابوبکر دشنام نداد. به گفتۀ ابن ابی اوآل
 م.کنی نمی

، این حدیث ھم دروغه!! بله دروغه!! گنجی شافعی نزد ما راوی حدیث نیست. آدوم
او ھمان پیرمرد دراز قدی است که در آخر عمر در حملۀ خونین مغول، اموال 

را داد و ھمین باعث مرگش شد و مسلمانان با چاقو او  مسلمانان را به مغوالن نشان می
 کشتند.

 باب علم و حکمت پیغمبر است ،علی -۲۸۹ادعای 
دلیل دوم بر مردود بودن حدیث ال نورث آنست که نظر به حدیث شریف متفق علیه 

 (شیعه و سنی) که رسول اکرم فرمود:

 »بابها انا دار احلكمة يلع -بابها يلعنة العلم ويانا مد«
ھر  »باشد حکمتم و علی در آن میمن خانۀ  -باشد من شھر علمم و علی دِر آن می«

بردارد، پس باید برود به دِر خانۀ علی. پس علی ای  هکسی اراده دارد که از علم من بھر
 .دانست فدک مال کیه؟ عالم بود و می

 نیست؛ به این دالیل: این حدیث دروغ
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زیرا عرض کردم که اتفاق فریقین است و تقریبًا به حد تواتر آمده است و در کتب 
بر اکابر علمای شما از قبیل ثعلبی، فیروز آبادی، حاکم نیشابوری، محمد جزری، معت

محمد بن جریر طبری، سیوطی، سخاوی، متقی ھندی، محمد بن یوسف گنجی 
شافعی، محمد بن طلحه شافعی، قاضی فضل بن روز بھان، مناوی ابن حجر مکی، 

 عی، ابن طلحه شافعی،خطیب خوارزمی، سلیمان قندوزی حنفی، ابن مغازلی فقیه شاف
علی ھمدانی، حافظ ابو نعیم اصفھانی، شیخ االسالم حموینی، ابن ابی الحدید  رسید می

امام ابو عبدالرحمن نسائی و غیره ھم نقل شده  معتزلی، طبرانی، سبط ابن جوزی،
 است.

 .»بابها نه العلم ويلعيانا مد«پیامبر فرمود: 
 ».من شھر علمم وعلی دروازۀ آن است«

 مدعی شده است که به اتفاق فریقین این حدیث، درست است؛ و از فریق ماو 
 را نام برده است:ھا  این ھا سنی

 طبری، محمد جزری، فیروز آّبادی، حاکم نیشابوری،، ثعلبی سلیمان بلخی،
 فضل بن روزبھان، ،ابن طلحه شافعی سخاوی، متقی ھندی، گنجی شافعی، سیوطی،

رسید علی ھمدانی و ابن طلحه  می دیلمی، مغازلی، ابن خوارزمی، ابن حجر مکی،
طبرانی، سبط ابن  حموینی، ابن ابی الحدید معتزلی، شافعی (دوباره نوشته است)،

 .)١(...عبدالرحمن نسای جوزی و ابو
 جواب ما:

! علمای فریق خود را شناختید؟ پس بدانید که امام بخاری از بزرگان سنی دوستان
 : ھیچ راه صحیحی در آن نیست.گوید می دربارۀ این حدیثما نیست، چون ایشان 

 ترمذی از بزرگان ما نیست؛ چون فرموده است: این حدیث، منکر است.
اما احمد حنبل چه  اش (ابو صلت) را رسوا کند. احمد حنبل گفته است: خدا راوی
 !!!!.حیثیتی دارد در مقابل متقی ھندی؟

دانی یا نه؟ او مھمتر است یا سلیمان  ابن حبان چه گفته است؟ آقای داعی می
خواھی مردم  ای؟ می بلخی؟ این جا چرا نام سلیمان بلخی را سلیمان قندوزی گذاشته

 .فکر کنند که او ھم کس دیگری است و شاھد خود را زیاد کنی؟
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یحیی بن معین چه گفته است؟ نظر او و نظر ابن عدی را چرا نیاوردی؟ دارقطنی 
را  یعنی چدر بزرگ جوزی را گفتی؛ خب نظر خود ابن جوزی چه گفت؟ نظر سبط ابن

 ی که ابن جوزی گفته است: این روایت ھیچ اصلی ندارد.گفت می نوشتی. ھم می
ای خواننده، دقت کن که سبط در عربی یعنی نوه!! و خود ابن جوزی آن قدر 

ند: نوۀ تگف می اش تحت تاثیر او قرار گرفته است و مردم مشھور بود که حتی نام نوه
کند؛ از  نمی ابن جوزی و به این نام مشھور شد. حاال این مکار از ابن جوزی نقل قول

 کند.  اش نقل قول می نوۀ شیعه
 نظر ابن تیمیه را چرا نگفتی؟ ذھبی چه گفته است؟

 »ابو صلت (راوی حدیث) مامون و ثقه است.: «گوید می ذھبی گفته است: حاکم
، نه مأمون است نه ثقه. عجلونی گفته است: این اما به نظر من که ذھبی باشم

 که ساختگی است.  گوید می اش آلبانی درباره روایت، مضطرب است.
حاال معنی حرفش را دانستید وقتی که گفت: اتفاق فریقین است که این حدیث، 

 درست است. دانستید منظورش از فریقین کی ھست و کی نیست؟ 
اگر پیغمبر یک شاگرد داشت و یک باب! این خودمانیم عقل ھم خوب چیزی است؛ 

در ظاھر؛ یعنی، اگر سوالی  گنجد؛ یعنی چه که من شھرم و علی دروازه؟ نمی در تصور
از من دارید از دروازه داخل شوید؛ یعنی، به علی رجوع کنید که یک حرف غیر عملی 

ارجاع است و کاربردی حتی در زمان حیات پیامبر نداشت! پیامبر کسی را به علی 
 فایده بود برای ما.... بی بعد از مرگ علی ھم این حدیث اگر درست میبود نیز ندادند!

در ضمن، تمام احادیثی که در نسایی یا طبرانی یا غیره آمده است، درست نیست 
کند مگر به این نیت که حدیث ضعیفی بیابد و  نمی کتاب نسایی را باز اما این شیاد،

 مردم را بفریبد. 
کسی است که با رای ابن / آلبانی گفته است: این حدیث باطل است و آلبانیو 

را صحیح ھا  آن تیمیه دربارۀ ضعیف بودن چند حدیث در حق علی، مخالفت کرد و
 را رد کرد/ و نوشته ابن تیمیه دانست.

 فرمود وصی خود علی را ولی و ،حضرت محمد -۲۹۰ادعای 
حدیث کوتاه اشاره کنم تا جناب نفرمایند: در ناچارم برای اثبات این معنی به چند 

  نزد علمای ما مردود است:



 روزهای پیشاور    ٢٨٦

 اما ثعلبی در مناقب و تفسیر خود... -١
ینابیع الموده را اختصاص باین  ١٥شیخ سلیمان بلخی حنفی باب  -٢

 موضوع....... 
 که رسول....کند  می و از موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم از بریده نقل -٣
 از ابی ذر غفاری که گفت قال...کند  می و از شیخ االسالم حموینی نقل -٤
 .از اصبغ بن نباته (که از اصحاب..کند  می و از ابن مغازلی فقیه شافعی نقل -٦

٦٤٩ 
و نیز ابن مغازلی شافعی در مناقب از عبدالله بن مسعود نقل مینماید که  -٧

 رسول...
ت چھارم از مودة القربی از عتبة بن علی ھمدانی شافعی در مود رسید می -٨

 عامر...
 و نیز در ھمان کتاب مودة القربی است که رسول اکرم فرمود...  -٩

از ابو کند  می موفق بن احمد خوارزمی نقل» مناقب«از » ینابیع«صاحب  -١٠
 ایوب...

و به ھمین مقدار، نقل احادیث نبوی برای اطمینان خاطر آقای نواب  کنم می گمان
 ع اشتباه جناب شیخ، کافی است واال احادیث منقوله از مقام نبوت که در ھر یک ازو رف
شمار  بی به مناسبتی نامی از وصایت آن حضرت برده شده است بسیار وھا  آن

 .)١(است...
 جواب ما:

 یعنی دارداز علمای ما شاھد میاورد که حدیث (علی مدینه علم است) درست است 
 بخوانید تا این مرد را بشناسید:ھا را  دوباره نام 

حموینی  -٤سبط ابن جوزی  -٣سلیمان حنفی  -٢ابن ابی الحدید معتزلی  -١
 روز جھان -٩ابن طلحه فھمی  -٨ثعلبی  -٧مقتی ھندی  -٦ گنجی شافعی -٥

ھا  این آیا ابن طلحه شافعی، -١٣دیلمی  -١٢ابن مغازلی  -١١خطیب خوارزمی  -١٠
 .شرم ندارد؟! این مرد یاراویان حدیث ھستند؟! آ

ای  هکنم که کافی باشد؛ آیت الله خویی، آیت الله خمینی و آیت الله خامن نمی گمان
 را ھم شاھد بیاور و بگو: از بزرگان سنی بودند یا ھستند.

                                                 
 .٦٤٧ص  -١



 ٢٨٧  ادعاهای شیعه

و مرتد را  او معتزله را سنی گفته است؛ شیعه را سنی گفته ؛صوفی را سنی گرفته
ھا را حدیث صحیح گرفته و این طور کتاب  سنی ما و حدیث مردود از نظر سنی گفته

 .خود را نوشته است!
 .کند! از کتب اصلی ما فرار می کند می مثل جن که از بسم الله فرار 

 )١(در وقت وفات، سر مبارک رسول الله بر سینۀ علی بود ... -۲۹۱ادعای 
 جواب ما:

 دیوار حاشا بلند است؛ برو جلو.
 داند که سر پیامبر بر سینۀ عایشه بود.  ھرکس می

تا وصیت  اما اگر بر سینه علی بود این یعنی اینکه وقتی گفت قلم و ودوات بیارید
علی ھم نیاورد و یعنی اینکه علی ھم سرپیچی کرد از حکم رسول (البته به  بنویسم،

 ادعای شما).

 ...است درست ،حدیث وصی بودن علی کنم می ثابت -۲۹۲ادعای 
ب عندنا ان يفال ر«: گوید می )٢(»شرح نھج البالغه«ابن ابی الحدید در که  چنان

 .»من هو منسوب عندنا الی العناد كذل ان خالف يفكان وصی رسول اهللا و ÷ايعل

است و اگر  صوصی رسول الله ÷نیست در نزد ما که علیای  هشک و شبھ
 .)٣(باشد... کسی مخالف این معنی است در نزد ما از اھل عناد می

 جواب ما:
ثابت کرده است که علی، وصی و خلیفۀ رسول الله است! با چی؟! با حرف ابن ابی 

 .الحدید!!
اشعاری ھم در تبریک به علی از کتاب ابن ابی الحدید شاھد آورده است که از 

 .ی الحدید در قرن ھفتم، زمان حمله مغول به بغداد است!ھا یاکشفیات ابن اب سروده

                                                 
 .٦٥١ص  -١
 .٢٦، ص ١چاپ مصر، ج  -٢
 .٦٥٥ص  -٣



 روزهای پیشاور    ٢٨٨

 :خودش فرمود چون پیامبر وصیتی از خود بر جای گذاشته است؛ -۲۹۳ادعای 
 برجاهلیت مرده است وصیت بمیرد، بی کسی که

ن است که جد امجد بزرگوارم رسول الله با آن ھمه تأکیدات یآن مصیبت بزرگ، ا
 مجید برای وصیت نمود و فرمود:بلیغ که در تعّقب آیات قرآن 

 .»ةيتة جاهلية مات مي وصريمن مات بغ«

 ».ھرکس بدون وصیت ُمرد به روش جاھلیت مرده است«
نزاعی ھا  آن وصیت نمیرد یا مبادا بعد از مردن در بازماند گان بی تا فردی از امت او

 ایجاد گردد.
سه سال پیوسته نوبت به خود آن بزرگوار که رسید با آنکه در مدت بیست و 

مرتب به یگانه وصی با عظمتی که خداوند متعال ای  هنظام نام وصیتھای خود را تحت
برای آن بزرگوار معین نمود، گوشزد و مورد عنایت قرار داده بود... با آنکه پیامبر 

خواست در  وصیت بمیرد برجاھلیت مرده اما خودش که می بی فرموده بود: ھرکس
 . نع شدند که چنین کند...وقت مرگ وصیت کند، ما

 جواب ما:
 وصیت از جھان ما نرفتند؛ تمام قرآن و سنت، بی م که پیامبرگویی می در جواب

 وصیت است .از ایشان بیش از ھر انسان دیگری وصایا باقی مانده است. 
پیامبر گفت: « گویند می گیرند و ھا از یک سفسطۀ بزرگ بھره می در این جا، شیعه

: پیامبر دربارۀ گوید می وصیت بمیرد بر مرگ جاھلیت مرده است و سنی بی ھر کسی
پیامبر بر اینکه  پس اگر عقیدۀ سنی را قبول کنیم؛ یعنی جانشین وصیتی ندارد!

 .»جاھلیت مرده!
این حرف شما سفسطه است! پیامبر نفرمود: ھر کس در وصیت نامۀ خود دربارۀ 

فرمود: ھر کس وصیت نداشته باشد بر جانشین ننویسد بر جاھلیت مرده است. 
 .را از کجا آورید؟!» جانشین تعیین کردن در وصیت«جاھلیت مرده است. شما قید 

حاال چرا پیامبر جانشین تعیین نکرد؟ چون ایشان خاتم النبیین و آخرین پیامبران 
کرد و  خطا میپس  معصوم نبود،این جانشین کرد، چون  بود. اگر جانشین تعیین می

 خطای جانشین قابل نقد نبود؛ زیرا آن به رسول الله برمی گشت. این
پس چاره نداریم که یا بگوییم: جانشین ندارد یا بگوییم: جانشین دارد اما جانشینی 

 .که پیغمبر است و معصوم؛ اما قرآن نوشته است: محمد، آخرین پیامبر است!



 ٢٨٩  ادعاهای شیعه

: امام! اما عمًال امام، شیعه برای حل این مشکل، نام پیامبر بعدی را گذشته است 
ھمان پیامبر است و این ممکن نیست؛ زیرا قرآن گفته است: بعد از محمد، پیامبری 

 آید. نمی
پس به ھمین دلیل ساده، پیامبر جانشین تعیین نکرد؛ چون بعد از او کسی با وحی 

 .تماس ندارد و ما حق داریم که در کارش چون و چرا کنیم!
ھایش و قرآن کریم وصیت پیامبرند! حتی دم  مۀ حدیثاما پیامبر وصیت دارد. ھ

مرگ ھم وصیت کرد برای بیرون کردن یھود و نصاری و لشکر اسامه. روزھای آخر ھم 
 دربارۀ اخراج مشرکان از شبه جزیرۀ عرب و لشکر اسامه وصیت فرمود. 

 نگذاشتند خواست که وصیت بنویسد، اما می پیامبر -۲۹۴ادعای 
ثی که در آن آمده است: رسول الله در وقت مرگ وقتی درد اشاره دارد به حدی

فرمودند: قلم و دواتی بیاورید تا برایتان چیزی بنویسم که بعد از من  شدت گرفت؛
 گمراه نشوید.

و اھل مجلس اختالف کردند که آیا این حرف را رسول الله از غلبۀ تب زده است؟ و 
 نه. یا با این حالی که دارد، مناسب است، وعظ کند

سر و صدا که بلند شد رسول فرمود: بلند شوید از پیش من بروید و از نوشتن  
 .)١(منصرف شدند...

اشاره کرده است به داستانی دروغ از  از کتابش، ٦٦٧از این صفحه تا صفحه 
که ایشان گفتند:  صھای خودش و منصوب کرده است به حضرت محمد ساخته

 شدند.  خواھم چیزی بنویسم و صحابه مانع می
در این جا، مناظره گر شیعه به مناظره گر سنی حدیث طلب قلم و کاغذ رسول در 
بستر مرگ را گفته است و نشانی داده که این حدیث ھم در بخاری است و ھم در 

 .مسلم!
: باور کردنی نیست که چنین حدیثی وجود داشته گوید می اما مناظره گر سنی

 باشد.
 جواب ما:
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شانده است کنار سبط ابن جوزی! بخاری نزد ما، مقام بسیار باالیی باز او بخاری را ن
 دارد و ما کلمه به کلمۀ کتابش را قبول داریم.

 ھم نزد ما محترم است اما ھرگز مثل بخاری نیست. بزرگ کتاب ابن جوزی 
 و او را اصًال مسلمان کنیم می قسمت اعظم کتاب سبط ابن جوزی را ردو لکن 

 نیم.دا نمی
 کند؟ چون او قصد شومی دارد. او نمی ن مرد سلسله مراتب را رعایتچرا ای

 با مخلوط کردن احادیث، نتیجۀ غلط بگیرد.  خواھد می
کند، چطور نه از  من در حیرتم که این عالم! که نقش سنی را در مناظره بازی می و

 چطوردانست!  بخاری نه از مسلم ھیچ اطالعی حتی اندک نداشت؟! پس چی می
 نست این حدیث در بخاری و مسلم ھست؟!! یا نیست!!.دا نمی

آیا این دلیل بر این نیست که این مناظره، خیالی و دروغ است؟ و با وقاحت تمام 
 .گوید می بگوید از زبان مناظره گر سنی خواھد می آنچه را که

ای  هخالصۀ حرفش این است که عمر با ممانعت رسول الله از نوشتن وصیت، فتن
جاد کرد و جرمی غیر قابل بخشش را مرتکب شد و به شیوۀ سابق باز حواله به ای

 .گویند می این راھا  آن علمای اھل سنت کرده است که
که فتنه گری نموده است و  کند می جواب این است که این سنی که عمر را متھم

 در ماست شود می : من سنی ھستم! مگرگوید می جرمش غیر قابل بخشش است، چرا
 آب ریخت و آن را ھمچون ماست بدانیم؟! دروغ است که دوغ را ماست بنامیم.

آقا سنی باید بگوید: عمر سید ماست عمر یار رسول است. سنی که بگوید: عمر فتنه 
گر و مجرم بود که دیگر سنی نیست. اگر یک شیعه بگوید: علی فتنه گر و مجرم بود، 

اگر یک میلیون صفحه را از خزعبالت سیاه محال است که شما بپذیرید، او شیعه است. 
داند، سنی باشد! آخر تضاد  کنی، محال است قبول کنیم کسی که عمر را فتنه گر می

 باشد. گوینده، عاری از لباس حیا می درون حرف آشکار است. اما
دوم، عمر ممانعت کرده است؟! این گفته دروغ است. عمر ھرگز جرات عرض اندام 

 نداشت.  در مقابل رسول را
 خوب است در این جا، حدیثی دربارۀ دروغ بنویسیم. رسول الله فرمود: 

 .»من كذب يلع متعمدا فليتبوأ مقعده من انلار«
 ».ھر کسی برمن به عمد دروغ ببندد، پس نشیمنگاھش را در آتش ببیند«



 ٢٩١  ادعاهای شیعه

از نوشتن وصیت،  ابن عباس با به یاد آوردن ماجرای منع پیغمبر -295ادعای 
 گریست می

: ابن عباس ھر وقت گوید می تا موضوع مھمی را بگوید؛ کند می ھنوز مقدمه چینی
 .)١(شد... تر می کرد که زمین از اشکش افتاد آن قدر گریه می یاد آن روز می
 جواب ما:

کرد، این حرف درست است؛ اما در حالت  خوابید و گریه می گویم: اگر دمر می می
نیست اشک چشم، زمین را خیس کند و تو اغراق  آید که ممکن عادی به نظر می

 .کنی تا موضوع را بزرگ جلوه دھی! می
 ند و ماکرد نمی اگر این وصیت این قدر مھم بود، پس پیامبر ھرگز نگفته آن را رھا

خواستند بگویند و  ایشان وظیفۀ رسالت را کامل انجام دادند. پس آنچه می دانیم می
 نگفتند، حتمًا مھم نبود. 

صحابه با یکدیگر جلوی پیامبر بحث کردند تا رسول الله با این درد  دانیم می ما
راحت باشد؟ و رسول الله خودشان بدون ھیچ فشاری از نوشتن نامه منصرف شدند. 
اما این حرف کجا و این حرف که بگوییم: به زور نگذاشتند بنویسد کجا؟! این افسوس 

را از ھا  آن کرد اختالف صحابه، میابن عباس ھم استنباط خودش است که گمان 
 .کرده است نعمتی (سخن گھر باری از رسول) محروم

 این مسأله مانند دعوای آن دو صحابی در شب قدر بود که داستانش معروف است:
رسول الله فرمود: بیرون آمدم تا دقیقًا بگویم: شب قدر، کدام شب است. دیدم  

دم! و شما در یکی از ده شب آخر ماه رمضان آن و از یاد بر کنند می فالن و فالن دعوا
 را جستجو کنید.

این دعوا برای امت گران تمام شد؛ اما آن دو صحابی مالمت نشدند و مسؤول 
دانستند که این دعوا چنین بھای  شدن شب قدر نیستند؛ زیرا اگر می مستقیم نامعلوم

 ند.کرد نمی سنگینی دارد، شاید دعوا
 س ھم از ھمین نوع بود. افسوِس حضرت ابن عبا 

که وقتی حضرت  اما در کتب ما ثبت است و حدیث صحیح در مسند احمد داریم
گفت ترسیدم تا امدن قلم و کاغذ وقت  محمد فرمودند قلم و کاغذ بیاورید حضرت علی
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و بخاطر  کنم می پس گفتم یا رسول الله بگویید من حفپ از دست برود و ایشان بمیرد
 ھایتان.  به نماز و و کنیز کنم می فرمودند شما را سفارش سپارم و ایشان می

که اھمیت نماز برای گمراه نشدن واضح است اما  گویم می در تفسیر این حدیث
اھمیت طلم نکرردن نیز نشان داده شده جامعه با کفر میماند با ظلم نه و اشاره پیامبر 

لحظات آخر عمر نشان از یعنی کنیزان، در  افراد جامعهترین  ضعیف به ظلم نکردن
دادگری و رعایت عدالت دارد پس بدون نماز و عدالت ما گمراه میشویم  اھمیت عظیم

این آخرین کالم رسول الله بود اما در روایات  و با نماز و عدالت ھرگز گمراه نمیشویم
 :ھایی کردند سفارش دیگر آمده که رسول الله در رورھای آخر عمر (نه در لحظات آخر)

جیش اسامه روانه شود. دوم، مشرکان از عربستان اخراج شوند و یکی را ابن اینکه  یکی
عباس فراموش کرد یا رسول الله ساکت شد بر اساس اختالف روایات. حاال شیعه باز 

خواست جانشینی علی را بگوید که  گیرد که بله می و ھمین را می کند می شادی
این موضوع مھم در قرآن نیامده است تا  صحابه به عمد فراموش کردند. آقاجان چرا

 صحابه نتوانند در آن دست ببرند. 
خواست چیز دیگری  خواست دربارۀ علی بگوید، شاید می از کجا معلوم که می

 ابوبکر بگوید. دربارۀ خواست بگوید؛ شاید می
چرا دین شما بر شکیات استوار است؟ چرا حرف به این مھمی را گذاشته تا در 

بگوید؟! چرا علی را امیر لشکر نکرد تا وقتی که از جھان رفتند، علی بستر مرگ 
 لشکری داشته باشد برای دفاع از حق خود؟!

 گوید می عمر گفت: پیامبر هذیان -۲۹۶ادعای 
؟! آیا این از ادبش بود؟! آیا گوید می : چرا عمر گفت: پیامبر ھذیانگوید می در این جا

 .)١(ید...رسول الله ممکن است که ھذیان بگو
 جواب ما:
م: ادعای تو بر اساس یک فرض نادرست است. عمر این را نگفته گویی می در جواب

. بله تو گفتی و امثال تو خواھند گفت! گوید می است؛ بلکه تو گفتی که این مرد ھذیان
 این حرف را بخاری با این لفظ نگفته است.
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ما نیست. ی ھا کتاب درسبط ابن جوزی گفته است که نام نشان سبط ابن جوزی 
 اگر ھم ھست، این طور نوشته است که الله او را نیامرزد چون رافضی بود. شما

فھمم اگر سنی بود، سبب عالقۀ شما به او چیست؟!  نمی د: او سنی بود؛ و منگویی می
کنید؟ خالصه بخاری ننوشته است که عمر گفت: این مرد  چرا سخنانش را باز گو می

 کنید.  شما نوشتید و شما چاپ می. گوید می ھذیان

(آیا رسول الله » اهجر رسول اهللا؟« اند: کسی گفته است: برخی از علمای ما گفته
؟). شاید نو مسلمانی بود که بر این مطلب معرفت نداشت که رسول الله گوید می ھذیان

 .گوید نمی ھم ھذیان در حالت تب و درد
 پس جمله این است:
؟ و تو نمک و فلفلش را زیاد کردی و به گوید می تب) ھذیانآیا فرستادۀ الله (از 

در ضمن، در جایی ھم نوشته نشده ». این مرد « نوشتی » فرستادۀ الله « جای کلمۀ 
است که گوینده، حضرت عمر بود و تو از قول چغال و بقال و سبط ابن جوزی و 

 .است! کنی که عمر این حرف را گفته سلیمان بلخی نقل می
 :گوید می 

: شاید گوید می در این جا، مناطره گر سنی (بازیگر نقش سنی در مناظرۀ خیالی)
 عمر دید که اگر این نامه نوشته شود، ضرر امت در آن است.

 .شیعه جواب داد: آیا پیغمبر بیشتر به فکر امت بود یا عمر؟!
 جواب ما:
 جواب شیعه، درست است؛ اما آن سنی ھم شیعه است. در اینجا 

م: بعضی از اصحاب نظر خود را گفتند تا پیامبر در حالت درد به زحمت گویی می ما
نیفتد و بعضی گفتند: حاال که خودشان خواستند، قلم و دوات بیاورید؛ اما چیزی 

 گروه خیر بود. ھردو  نفرمودند و از نوشتن منصرف شدند. پس در نیت

 عمر گفته است: کتاب الله ما را کافیست -۲۹۷ادعای 
: عمر بد کرده گوید می : قطب الدین شیرازی که از اکابر علمای شماستگوید می 

که گفت: کتاب خدا ما را کافیست. این، مثل این است که بگوییم: کتاب طب ما را 
 .)١(نیازی به دکتر نداریم... کافیست؛
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  جواب ما:
اکابر علمای ما : ای دروغگو، اول، چه کسی این قطب الدین را از گویم می در جواب

اگر قرآن ما را کافی نیست، حاال که علی و امام زمان نیستند (یکی مرده  کرد. دوم،
: بدون وصی دین کامل نیست. باز که ھمان گویی می است و یکی غایب است) و تو

 پس فرض تو از اساس نادرست است. شد!! خب حاال چه کنیم؟
 ر این بود که حرف رسول به دردفھمیم که منظور عم نمی البته ما از جملۀ عمر

که ایشان مطابق احادیث رسول حکمرانی  کند می خورد! زندگی عمر نیز، ثابت نمی
 .کنید؟ کردند. فراموش نکنید که علی وزیر عمر بود. آیا علی را ھم متھم می می

به زحمت نیفتند و  پیامبر در حالت درد شدید بود و عمر خواست تا ایشان
دھد که عمر در  مخالفت کردند و ھمین اختالف صحابه نشان میپیشنھادی کرد که 

مقامی نبود که امر و نھی کند یا ھیبتی نداشت که مردم با او مخالفت نکنند و رسول 
 الله خودشان ننوشتند. به ھر حال این مسأله از دو حال خارج نیست: 

 آن قدر مھم ندید.یا آن را  -١
نکردند. جایی که صحابه از عمر نترسند و سرش  یا رسالت را کامًال درست ابالغ -٢

از عمر بترسد!!  داد بزنند که رسول الله باید بنویسد. جای تعجب است که خود رسول
 .حرف شما این معنی را دارد که رسول ترسید و ساکت شد!

ای جاھالن، فراموش نکنید که کتاب خدا ھم به امالی رسول بود. عمر نگفت:  -٣
 .ا کافی است!کتاب تورات ما ر

ابوبکر نشدند در وقت  مانع وصیت نویسی رسول الله شدند؛ اما مانع -۲۹۸ادعای 
 مردن
شدند تا وصیت خود را بنویسند؛ اما مانع ابوبکر  ص: مانع حضرت محمدگوید می

 .)١(نشدند و او توانست با خیال راحت عمر را جانشین خود کند...
 جواب ما:
 فرض غلط ساختی بعد رویش ادعا نامه درست: تو اول یک گویم می در جواب

کردی. کی گفته است که مانع نوشتن وصیت نامه توسط رسول الله شدند؟ کی مانع 
رسول الله خودشان منصرف شدند و گفتند از پیش من بروید. خوب است که  شد؟
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نگفتی رسول الله را زھر دادند و کشتند! حرف تو این معنی را دارد که رسول الله 
 خود را بر اصحابش از دست داده بود. تو اول این را ثابت کن، بعد مقایسه کن.  تسلط

که بودند و انصار و مردم مکه و قبایل ای  هخواھی بگویی: مھاجرین از ھر قبیل تو می
مختلف عرب، علیه رسول الله متحد شده بودند! بھتر بود که اصًال منکر مردی به نام 

ادعای از دست  است تاتر  علمی این انکار وجود محمد، شدی. والله محمد در تاریخ می
 رفتن تسلط پیامبر بر امور کشورش تا آخرین لحظه حیات. 

 .)١(...مهم بود خواست بنویسد، خیلی می چیزی که رسول -۲۹۹ادعای 
 : باالخره رسول این موضوع مھم را ننوشت.گوید می شیعه ھم
 جواب ما:

باید مسألۀ به این مھمی را مسکوت  یک حرف ساده ننوشت؟ آیا با اگر مھم بود، چرا
بگذارند؟! عمر که از میدان به در رفت. پس چرا ننوشتند؟! مگر این، ھمان رسول 

ست توان نمی د: مریض بود؛گویی می نیست که تک و تنھا در مکه با ھمه جنگیدند. حتماً 
 مبر است؟ ایشانیید: علی، مثل پیغگو نمی بنویسد. آیا علی ھم مریض بود؟ آیا شما

 توانستند بکنند.  ستند بنویسند؛ صحبت که میتوان نمی

 پیامبر ننوشت تا نصف دین حفظ شود -۳۰۰ادعای 
: رسول الله چیزی نگفت تا نصف دین حفظ گویند می وقتی دیگر جواب ندارند،

 .شود!
 جواب ما:

آیا رسول الله این قدر عاجز بودند که برای حفظ یک دین ناقص به عمر رشوه  -١
 بدھد. آخر پشت عمر کی بود؟ انصار در مدینه به عمر ایمان آورده بودند یا به محمد؟ 

چه مصلحتی در حفظ نصف دین است؟ آیا نصف روز، روزه گرفتن سودی  -٢
 دارد؟

ھا  رد. در وقت ضعف بر کافران این آیهچرا در مکه برای حفظ نصف دین اقدامی نک
 را خواند و به آن عمل کرد:
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدونَ  ١ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱقُۡل َ�ٰٓ

َ
ۡ�ُبدُ  ٢َ�ٓ أ

َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
َوَ�ٓ  ٣َوَ�ٓ أ

ا َ�َبد�ُّمۡ  ۠ َ�بِٞد مَّ نَا
َ
ۡ�ُبدُ  ٤�

َ
ٓ أ نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َما

َ
 ﴾٦يُنُ�ۡم َوِ�َ دِينِ لَُ�ۡم دِ  ٥َوَ�ٓ أ

 ]٦-١[الکافرون: 
در وقت قوت، چگونه از شما بپذیرم که با وجود بودن علی به این آیه عمل نکرد و 

 گفت:

  »ا املنافقون انا اعبد ما تعبدونهيا اي«
 بله، گفتۀ شما ھمین معنی را دارد!

پیامبر چرا برای نوشتن وصیت دربارۀ علی، منتظر آخرین لحظات عمر خود  -٣
  خواستند تکرار کنند؛ قبال ھم گفته بودند). یید: میگو میشدند. (

 این موضوع مھم را زبانی وشفاھی نفرمودند. حال اگر مانع از نوشتن شدند، چرا -٤
خاطر یک بانگ و  در حقیقت، این طعن به رسول الله است که ایشان فقط به -٥

 صدای بلند عمر ساکت شدند و از گفتن حرف حق باز ایستادند.
ند. ایشان اگر گفت می صحابه پیش از این ھم گاھی نظر خود را در محضر رسول -٦

بردند؛ مثل آنچه در صلح حدیبیه  موافق نبودند با اقتدار تمام حرف خود را پیش می
 رخ داد.

 نویسد: داعی شیاد می

 علی وکیل و وصی مال پیامبر بود -۳۰۱ادعای 
ی يا وصيان علوصی ووارث و يلكل نب«که آن حضرت فرمود:  قبال عرض کردم

 »وصی يووارث
د: مراد ارث مالی نیست؛ علمی گویی می وارث که بدون ارث مالی، معنی ندارد. اگر

ارث باشد (و حال آنکه با دالئل علمی و براھین عقلی و نقلی ثابت است که مراد  می
 .شود می مالی بوده است). مطلب بھتر ثابت

 جواب ما:
کنی! و بر دروغ و خیال، فرضیه  اصًال نفرمود! تو داری به احادیث دروغی استناد می

 استوار تو ریشه در ھوا داد! حقایق بر احادیث دروغی ھا حرف کنی! خود را بنا می
 ماند. نمی



 ٢٩٧  ادعاهای شیعه

 احادیثی که در کتاب ماست:

 » من أصحابه و�ن خاصيت من أصحايب أبو ب�ر وعمرإن للك نيب خاصة «
ھر پیامبر، دوستان خاصی در بین دوستان خود دارد و دوست خاص من، عمر و «

 »ابوبکرند.

 »للك نيب خليل يف أمته و�ن خلي� عثمان بن عفان«
 »ھر پیامبر در امتش، رفیق صمیمی دارد و رفیق من، عثمان است.«

نیم. اما تو مرامی در انتخاب دا نمی را ھم درستمی ببینی؛ ما این دو حدیث 
 .حدیث نداری؛ جز پیروی از ھوای نفس!

 این آیه وصف حال توست:

رََءيَۡت َمِن ﴿
َ
َذَ ٱأ نَت تَُ�وُن َعلَۡيهِ َو�ِيً�  ۥإَِ�َٰههُ  �َّ

َ
فَأ

َ
 ]٤٣[الفرقان:  ﴾٤٣َهَوٮُٰه أ

 د.آیا دیدی آن کس را که ھوای نفس و امیال خود را اله خود کر
 .آیا تو بر او تسلطی داری و وکیلش ھستی؟

 خواست بچه را در شکم مادر بکشد می عمر -۳۰۲ادعای 
ذخایر «و امام الحرم احمد بن عبدالله شافعی در » مسند«امام أحمد حنبل در 

ینابیع «و شیخ سلیمان حنفی در » شرح نھج البالغه«و ابن ابی الحدید در » العقبی
 :کنند می از احمد بن عبدالله و احمد بن حنبل و قلعی و ابن سلمان روایت )١(»الموده

فرمود:  ÷عمر خواست زنی را که بچۀ شش ماھه آورده بود، سنگسار کند. علی 
: مدت حمل و رضاع و از شیر گرفتن او، سی ماه است؛ چون فرماید می خدا در قرآن

 شود می حمل او شش ماهمدت فضال و از شیر گرفتن او دو سال است، پس مدت 
(خالصۀ معنی آنکه ممکن است زن بچۀ شش ماھه بیاورد؛ زیرا حداقل مدت حمل 
شش ماه است) پس عمر ترک کرد سنگسار کردن زن را . او گفت اگر علی نبود، عمر 

 .)٢(ھالک شده بود...
 جواب ما:
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عمر نگفت: اگر علی نبود، من  بله این واقعه رخ داد؛ اما نه به این صورت! و ھرگز
 شدم؛ بلکه به معاذ گفت و موضوع ھم رجم زن حامله بود.  ھالک می

 درصد دروغ ٩٩در مسند احمد گشتم، ندیدم! به احتمال ھرچه  و این حدیث را
یا الفاظ دیگری دارد و او عوض کرده است. در ھرحال، این تواضع عمر را  گوید می

ھم طراز بزرگترین امپراطوران تاریخ بودند، اینکه  ددھد که ایشان با وجو نشان می
 اشتباه خود را قبول کردند.

این، دلیل اعلم بودن علی نیست. در جنگ بدر، یک صحابه به رسول الله که این 
طرف چاھای بدر سنگر گرفته بودند، فرمود: آن طرف چاه سنگر بگیرند تا چاه در 

 دانست؟! بیشتر می از پیامبر ه آن صحابیدست ما باشد! آیا این دلیل بر این است ک
رود، زن و بچه  آیا ندیدید ھمه به حسین نصیحت کردند که به کوفه نرود یا اگر می

درست بود. با وجود این، از ھا  آن را نبرد و ایشان نپذیرفتند و در آخر دیدیم که نظر
 کاھد. نمی مقام حسین نزد ما

 عمر مانع شد فاطمه بدهد؛ خواست فدک را به می ابوبکر -۳۰۳ ادعای
نمایم و نیز،  یبه اخالق داعی پی برده باشید که بدون سند عرض نم کنم می گمان

که شما کمتر وقت مطالعه دارید. ابن ابی الحدید در شرح نھج البالغه و  کنم می گمان

نویسد: ابی بکر از گفتار  می )١(»هية احللبريخ سميتار«علی بن برھان الدین شافعی در 
فاطمه متأثر شد و گریه کرد (البته این قضیه بعد از چند روز در منزل ابی بکر واقع 

 .)٢(شد)....
 جواب ما:

بله، اما ھمۀ اسناد تو تقلبی است. چه جوابی به تو بگویم که خود گویی و خود 
نھج البالغه را ما  در شرح نھج البالغه است! خود ھا حرف : ھمۀ اینگویی می خندی!

 .اش باشد! قبول نداریم، چه برسد به شرحش! مورچه چیست که کله پاچه

                                                 
 .٣٩١، ص ٣ج -١
 .٦٧٣ص  -٢



 ٢٩٩  ادعاهای شیعه

اما خودش در زمان  !عمر اجازه نداد ابوبکر فدک را به فاطمه بدهد -۳۰۴ادعای 
 .)١(...خالفتش آن را به علی و عباس داد

 جواب ما:
از  اھل بیت بین خود دعوا گرفتند بله داد تا در اھل بیت خرج کنند؛ اما وقتی که

پس گرفت. این به عنوان اعتراف به حق ارث علی نیست! این ادامۀ روش پیامبر  ھا، آن
با زیاد شدن کار حکومتی آن را به علی و عباس داد که آن دو نساختند! و  عمر بود.

 داد. ابوبکر ھم تا آخر به فاطمه و علی مستمری و حقوق می

بود ها  آن برگرداند. پس حق عبدالعزیز آن را به اوالد فاطمه عمر بن -۳۰۵ادعای 
 .)٢(...که برگرداند

 جواب ما:
اگر ھم برگردانده باشد، کار او برای ما حجت نیست. البته کار علی ھست و او در 

اش آن را به حسن و حسین نداد. اگر عمر بن عبدالعزیز  سالۀ حکمرانی ٥دورۀ 
 حکم حکومتی بود.  نبود؛ ادعای فاطمه و حق ارث صحتبرگردانده باشد، اعتراف به 

وقتی خلیفه شد، آن را به اوالد فاطمه بر نگرداند! برای آنکه آن را  چرا خود علی
 .حق خودش ندانست!

 داد فدک را به وارثان فاطمه پس مأمون عباسی -۳۰۶ادعای 
 .)٣(بود...ھا  آن مامون آن را به اوالد فاطمه برگرداند ؛ پس حق 

 جواب ما:
رضا را ولیعید کرد و بعد کشت؛ پس  امامکار مامون حجت نیست. او به گفتۀ شما،

کارھای او سیاسی بود نه از روی ایمان و اعتقاد. دست کم شما باید چنین برداشتی 
 داشته باشید.

 چون ابوبکر نپذیرفت، بخشش است. پس فاطمه فرمود: ارث -۳۰۷ادعای 
 .)١(است...

                                                 
 .٦٧٤ص  -١
 .٦٧٤ص  -٢
 .٦٧٥ص  -٣



 روزهای پیشاور    ٣٠٠

 .که فدک ھبه فاطمه است. فاطمه از راه ارث وارد شد! چون قبول نکردند
 ٣٩در صفحه د؛ مثالً کنی نمی شما ھبه بود، اما شما قبولی ھا کتاب فدک بر طبق

خوارزمی، و ، ١٠٤٤ متوی سال شافعی بن برھان الدین حلبی علیسیره الحلیه تالیف 
 اند که ھبه بود.  گفته یاقوت حمدی، ابن ابی الحدید مقنرلی و ابن حجر مکی ھم

 جواب ما:
ھای محترم! این بود که ابوبکر، غاصب حق فاطمه بود.  نفر سنی ٥پس منظور این 

د ابوبکر را غاصب بداند. ھمان طور که توان نمی سنی نیستند؛ زیرا سنیھا  این پس
شیعه ممکن نیست علی را دروغگو بداند و ھمچنان شیعه باشد. این یک جواب کافی و 

 .شافی
 : ھبه است!گفت می ؛ اگر ھبه بود، باید تا آخرگفت می فاطمه نباید دروغاینکه  دوم

 .شریک بودند؛ مثل زنان پیامبر! زیرا اگر ارث باشد، کسان دیگر ھم با او
ھرجا که فکرمی کنند کفۀ ترازو به نفع ایشان است، مسأله را به آن عالمان شیعه 

را حل نکنند، غرض ورزی و پیش داوری آنان برند. در صورتی که این مسأله  سمت می
در نزد ھر آزاد اندیشی کامًال مشخص است. پس به خودشان زحمت ندھند و خودشان 

 را خسته نکنند.

 شاهد خواستن از متصرف خالف شرع است -۳۰۸ادعای 
خواھد. چرا ابوبکر از  نمی فاطمه، متصرف در فدک بود. از متصرف که کسی شاھد

 .)٢(خواست...او شاھد 
 جواب ما:

 ١٠کی گفته است: فاطمه متصرف در فدک بود؟ ھرگز نبود. آدم که متصرف باشد، 
شاھد دارد. آن ھم اگر متصرف ملکی بزرگ مثل فدک باشد، شاھدھا زیاد خواھند بود. 

ھا ھمه شاھد خواھند بود. و  کسی که درو کرد و کسی که محصول را آورد و ھمسایه
 .ه کسانی بودند؟!انگھی کارگرانش چ

 ١٠به او داد و نه ای  هدوم، چرا پیامبر برای فاطمه درد سر درست کرد؟ نه نوشت
 .نفر شاھد گرفت که این فدک را به فاطمه بخشیدم!

                                                                                                                        
 ھمان. -١
 .٦٧٨ص  -٢



 ٣٠١  ادعاهای شیعه

 دیگر رفتار کرد های زن چرا ابوبکر دربارۀ شاهد با فاطمه و علی مثل -۳۰۹ادعای 
ھادت مرد باشد؟ آیا علی دیگر است که در شمارش نصف شھای  زن مگر او مثل

 )١(شھادتش به تنھایی کافی نبود؟ در حالی که رسول الله شھادت خزیمۀ ذو شھادتین
 .)٢(را قبول کرد...

 جواب ما:
م که در آن جا نیز گواھی، بدون قسم بینی می اول، اگر داستان خزیمه را بخوانیم،

 قبول نشد.
قیاس کرد که چون فالنی بھتر است  توان نمی دوم، به فرض که درست باشد، باز

ھای دیگر را  . این طوری باشد باید شھادت خیلیشود می پس در شمارش ھم قبول
 .خورد می قبول کنیم و قانون به ھم

د: خود علی در دعوا با یھودی سر پسر چون شاھد نداشت قاضی گویی می سوم، شما
 .د!به نفع عدویش رای داد و علی خوشحال و یھودی مسلمان ش

چھارم، اصًال قصه از اول دروغ است و فاطمه نگفت که این ھبه است. مثًال اگر 
پدرم ماشینی به من ھدیه بدھد و غیر از من ھم کسی شاھد نباشد، آیا استفاده از 

که آن، مال من است؟ دوستانم،برادرا  کند می ماشین، خودش این را ثابت
گرفتند،  ز فاطمه محصول فدک را مینم،خواھرانم،ھمه شاھدند. ھمان سائالنی که ا

ھمه فھمیدند که فدک مال فاطمه است. آیا فاطمه به زن عثمان (خواھرش) نگفت که 
بابا فدک را به من داد؟ اگر فاطمه پنھان کرد، علی ھم پنھان کرد؟ این دیگر عجیب 
 است! آیا ممکن است که پیامبر بین دخترانش به عدالت رفتار نکند و به فاطمه ھدیه

 بدھد و به دختر دیگرش ندھد.
 خواھید ابوبکر بدون شاھد باور کند؟  بعد شما می

 ابوبکر با رد شهادت فاطمه، قران را رد کرد -۳۱۰ادعای 
از سورۀ احزاب، الله به  ٣٣چرا شھادت و گواھی فاطمه رد شد؟ در حالی که در آیۀ 

 .)٣(!...؟گوید می پاکی و معصومیت فاطمه گواھی داد. آیا معصوم دروغ

                                                 
 صحابی بود. (ویراستار).ابن ثابت انصاری از کبار  -١
 .٦٧٨ص  -٢
 .٦٧٨ص  -٣



 روزهای پیشاور    ٣٠٢

 جواب ما:
 کجا گواھی داد؟! در این آیه نام فاطمه نیست؛ اشاره به زنان پیامبران است. -١

 ببینید آیه را:

َج ﴿ � ٱ لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َوَءا�َِ�  لصَّ

َكٰوةَ ٱ ِطۡعَن  لزَّ
َ
َ ٱَوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ۡ�َيۡتِ ٱأ

 ]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 

ھای خود و مثل زمان جاھلیت با زینت از  بنشینید ای زنان نبی در خانه«یعنی: 
الله و رسولش را اطاعت کنید. خانه خارج نشوید و نماز بر پای دارید و زکات بدھید و 

 »از شما اھل بیت، پلیدی را دور کند. خواھد می بدرستی که الله
به عایشه طعن بزند که چرا در جنگ جمل  خواھد می عجیب است! شیعه وقتی

داند! اما وقتی حرف  عایشه می و آن را دربارۀ کند می شرکت کرد؟ به ھمین آیه استناد
 داند. اشد، آن را در حق فاطمه میپاک کردن از پلیدی و بدی ب

 .قربان برم خدا را................... یک آیه با دو معنی متفاوت!
 ، اما آیه که به معصوم بودن اشارهشود می شامل ،فاطمه ھم در معنی آیه البته -٢
 که با پیروی از قوانین از پلیدی پاک شوند. خواھد میھا  آن : الله ازگوید می کند! نمی

گر این تفسیر تو باشد، پس اصحاب بدر ھم معصوم بودند. پس یاران پیامبر را ا -٣
 ھم باید معصوم بدانیم.
 :گوید می و دربارۀ اصحاب بدر ھاست آن چون این آیه دربارۀ

يُ�ُم ﴿ ُِل َعلَۡيُ�م ّمَِن  �َُّعاَس ٱإِۡذ ُ�َغّشِ َمنَٗة ّمِۡنُه َو�َُ�ّ
َ
َمآءِ ٱأ َُطّهَِرُ�م بِهِ  لسَّ  ۦَماٗٓء ّ�ِ

ۡيَ�ٰنِ ٱَوُ�ۡذهَِب َعنُ�ۡم رِۡجَز  ٰ قُلُو�ُِ�ۡم َو�ُثَّبَِت بِهِ  لشَّ �َِط َ�َ ۡقَدامَ ٱَولَِ�ۡ
َ
[األنفال:  ﴾١١ۡ�

١١[ 
[به یاد آورید] ھنگامی را که خوابی سبک بر شما چیره شد از طرف رب، تا که «

تا توسط آن شما را پاک کند و بدی شیطان را آرامش بیابید و از آسمان آبی نازل کرد 

 ».ھایتان را استوار کند شما را به ھم ربط دھد و گامھای  دل از شما دور کند و

  هستند إمراد از صادقین در آیه، محمد و علی -۳۱۱ ادعای



 ٣٠٣  ادعاهای شیعه

 چرا شھادت علی رد شد در حالی که این آیه در حق او نازل شده بود:

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  ]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ

 ».ای ایمان آورندگان، از الله بترسید و با راستگویان باشید«

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ

ُ
يُقوَنۖ ٱأ ّدِ َهَدآءُ ٱوَ  لّصِ ِعنَد َرّ�ِِهۡم لَُهۡم  لشُّ

ۡجُرُهۡم َونُورُُهۡمۖ 
َ
 ]١٩[الحدید:  ﴾أ

 نزل من القرآن يف ما«و حافظ ابو نعیم اصفھانی در » مسند«امام احمد بن حنبل در 

اند که این آیۀ شریفه در شأن علی نازل شد که آن  از ابن عباس روایت نموده» عيل
 .)١(حضرت از جملۀ صدیقان است...

 جواب ما:
قبول داریم که از جملۀ صدیقان است؛ اما دیگران ھم مھم ھستند. تنھا او نیست ما 

که صادق است و قوانین قضایی ربطی به این ندارد. در آن جا، بّینه الزم است ھرکس 
 آشنایی با دین داشته باشد، باید این را بداند.ترین  که کم

ِيٱوَ ﴿ :اند که آیۀ گنجی شافعی و دیگران گفته -۳۱۲ ادعای َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق  لّصِ َوَصدَّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ بِهِ 

ُ
  .در حق علی است ﴾٣٣لُۡمتَُّقونَ ٱأ

 جواب ما:
گنجی که فاسق و  آ،خصوص اول، گنجی شافعی و دیگران در نزد ما مردودند.

از الله بپرسید  جاسوس مغول بود. چگونه از این پلید، حدیثی را قبول کنیم؟ در ضمن،
ض یک آیۀ صریح دربارۀ علی، این ھمه آیات مبھم در جاھای نامربوط برای که چرا عو

 .او آورده است!
 شد نه ھبه.  دوم، پیش ابوبکر قضیه ارث مطرح

 سوم، آیه داریم:

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا ل�َّ
ُ
 ]٦٩[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

                                                 
 .٦٧٩ص  -١



 روزهای پیشاور    ٣٠٤

لطف و عنایت ھا  آن آنانکه خدا و رسول را اطاعت کنند، البته با کسانی که خدا به«
کامل فرمود؛ یعنی، با پیغمبران و صدیقان و راستگویان و شھیدان و نیکوکاران محشور 

 »شد و اینان (در بھشت) چه نیکو رفیقانی ھستند.خواھند 
صدیقین، در این جا  -٢م. کنی نمی سند حرفی را قبول بی -١گیریم:  پس نتیجه می

 .ھاست آن علی یکی از -٣جمع است؛ پس در حق یک نفر نیست. 

 .)١(فدک مال فاطمه بود و غصب شد... -۳۱۳ ادعای
 جواب ما:

قبل به فاطمه بخشیده بود، باید فدک در قبضۀ  اول، اگر پیامبر فدک را چند سال
بود. دیگر چه معنی دارد برود نزد حضرت ابوبکر که فدک را به من  می لفاطمه
 بده؟ 

کردند. در این  دوم، اگر فدک در دست فاطمه بود، حتمًا کارگرانی در آن کار می
فاطمه را از  ھای دلخراش بیرون کردن کارگران با وفای صورت، باید راویان شما صحنه

 ١١٠نمودند. اما ھیچ ذکری در کتب شما حتی در بحاراالنوار  باغ فدک ترسیم می
شما ننوشته است که حضرت ابوبکر کارگران ی ھا کتاب جلدی نیست! یعنی، در

از حضرت زھرا باز پس گرفت.  را بیرون کرد یا آن فدک ھای باغ از حضرت فاطمه را
 ید. حرفم نادرست است، سند بیاور اگر

سوم، محال است که ایشان امر به بدی کنند و بگویند: بعد از وفاتم جزیرۀ کیش را 
به دخترم بدھید. این مال شما نیست. پیغمبر یک خدمتکار به فاطمه نداد چه برسد به 

 فدک!
لشکر اسالمی، فدک را فتح نکرد و به صورت ھبه به پیامبر داده شد...  چھارم، گفتی

بود که ھا  آن م به طور مستقیم آن را فتح نکردند؛ اما از ترس ھیبتالبته سربازان اسال
رفتار اھل مکه با پیامبر وقتی که لشکر نداشت). پس  ما: یھودیان تسلیم شدند (سند

ھمان جایی خرج  ھم در مال حکومت بود؛ اما مصرف آن در دست پیامبر... و ابوبکر
علی) و کسی مخالف این گفته  کرد و ھمچنین عمر و عثمان و کرد که رسول می می

  نیست.

                                                 
 .٦٨٠ص  -١
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پنجم، از نظر ما حضرت فاطمه، بشر است و معصوم نیست و ممکن است گاھی در 
دعوایی حق با ایشان نباشد. سعی نکن از ما بخواھی مثل شما خدا گونه به ایشان نگاه 

 کنیم.
 داده است ھرکس فاطمه را آزار دھد، رسول را آزار -ادعا شیعه

 اند. سخن را پیامبر فرموده: این گوید می
 جواب ما:

این بود که ھر کس فاطمه را به ناحق یا در امری مباح  صمنظور حضرت محمد
بیازارد، مرا آزرده است و ابوبکر با فاطمه دعوای شخصی نداشت. و حضرت ابوبکر قصد 
 آزار فاطمه را نداشت. به عنوان امیر، امر پیامبر را اجرا کرد و اجازه نداد اموال

حکومتی به عنوان ارث بین دختر و زنان پیامبر تقسیم شود. او حتی دختر خود و 
 دختر عمر (عایشه و حفصه) را نیز محروم کرد.

رد کردن در خواست فاطمه گناه نیست. خود رسول الله درخواست حضرت فاطمه 
را برای گرفتن خدمتکار از بیت المال نپذیرفتند. پس ھمیشه حق با حضرت 

 بود. ن لفاطمه
 ! ھر چند که به زباناید همشکل بزرگ شما این است که از حضرت فاطمه الھه ساخت

حضرت ابوبکر، عایدات فدک را در ھمان جایی خرج کرد که رسول الله  یید:گو نمی
 دادند. کردند و حق فاطمه را ھمانقدر به او و فرزندانش دادند که پیامبر می مصرف می

سال و اندی از  ٥زمان ثابت شد که حضرت علی در درستی حرف حضرت ابوبکر آن 
دوران خالفت خود، قانون حضرت ابوبکر را برای فدک تغییر ندادند و به این ترتیب، در 

 زدند. سعمل مھر درست بودن را بر فرموده ابوبکر
در ضمن، این سخن را رسول الله وقتی فرمودند که فاطمه از علی ناراضی بود. این 

 .ی. آیا بخاری را قبول دارید؟ھم سند از بخار
 پس بیایید سری به صحیح بخاری و مسلم بزنیم:

رده کن نقل یت از مسور بن مخرمه چنیآن را به روا ی: امام بخار)١(یح بخاریصح
 است:

                                                 
 .)٠٤٩٣٢و االنصاف ( ةالغري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته يف -١
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ھاشم اجازت خواستند تا دخترشان را به  یه فرمود: بنکدم یشن صرمکاز رسول ا
بن  یعلاینکه  دھم، مگر ینمای  هن اجازیچنطالب در آورند. من ھرگز  یاب یب یعقد عل

ند. ھمانا فاطمه پاره کھاشم ازدواج  یطالب دخترم را طالق بدھد بعد با دختر بن یاب
 خواھد شد. من یت و ناراحتیاو موجب اذ یت و ناراحتیتن من است. ھر گونه اذ

پس  رده است.کت ین طور روایث را از مسور بن مخرمه ھمین حدیز، ایامام مسلم ن
ه کن بود یا... ه فرمودند: فاطمه پاره تن من استک صرمکن گفتۀ رسول ایل ایدل

 ند.کرده بود تا با دختر ابوجھل ازدواج کاراده  سیحضرت عل
و خیانت به نقل و قول برای ھا  آن ، جعل احادیث و سانسوریعنیواقعًا این کار شما ؛

 .ادعای باطل خودتان، شرم آور است! اثبات
بر ابوبکر  صه خدا و رسول خداکد یھست ین، اگر شما مدعیان دروغیمدع یا

ن یشما مستلزم ا ین دعویرا رنجانده بود. ا ر، فاطمهکابوباینکه  خشم گرفتند به خاطر
طالب کنید. آنگاه  یبن اب یرا متوجه حضرت عل صه ابتدا خشم خدا و رسولکاست 

 طالب. یبن اب یلر به مراتب از رنجاندن فاطمه دورتر است تا عکابوب
ن قول شما یرد و منصرف شد. اکتوبه  یاز آن خواستگار یه علکد ییگو یاگر شما م

 له او معصوم نباشد. اگر گناه رنجاندن و آزار رساندن به فاطمهکن است یمستلزم ا
ردن کفاطمه را به خاطر عمل  یه قول و دعوک یسکرود، آنگاه گناه  ین میبا توبه از ب

ن ید از بیبا یق اولیرده است، با توبه و انجام حسنات به طرکبه خواست رسول الله رد 
در برابر  سرکت ابوبکن حریه اکد ییگو یم یبرود. اگر شما در اثر جھالت و نادان

 د.ینکر یفکز، تیرا ن ید علیفر است، آنگاه باک لفاطمه
د: علی ھرگز از گویی می شوید و می، منکر داستان رسید می اما شما به این جا که

: گوید می دختر ابوجھل خواستگاری نکرد. اگر این را قبول ندارید، جمله بعدی را که
 ھرکس فاطمه را آزار دھد مرا آزار داده است را نیز، نپذیرید. اما شما جمالت اول روایت

 .را قبول ندارید، آخرش را قبول دارید!!
کس فاطمه را آزار بدھد، مرا آزار داده است؛ درست ه رسول الله فرمودند: ھرکنیا

 است. اما منظورشان این بود که اگر به ناحق آزار دھد. 
پیامبر دربارۀ ابوبکر ھم فرمودند که اعمال او از اعمال ھمه امت در ترازوی عدالت 

ما ھای  حدیث است. این روش نادرستی است که چون مرغاِن نوک کج بهتر  سنگین
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تواند با چشم بستن بر آیاتی که در مدح  د! با روش شما حتی نصارا ھم میمنقار بزنی
رسول اکرم است و تنھا با اتکا و اعتنا به آیاتی که در ستایش عیسی است، براحتی ثابت 

 کند که عیسی برترین پیامبر است.
از قرآن ثابت کنند که شیطان موجود توانند  می با روش شما حتی شیطان پرستان

 د....خوبی بو
 آیه را سانسور و به نفع ادعای خود مصادره کنید، آیۀ شریفه:اینکه  به جای

هُ  لُۡقۡرَ�ٰ ٱَوَءاِت َذا ﴿ بِيلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لِۡمۡسِك�َ ٱوَ  ۥَحقَّ  ]٢٦[اإلسراء:  ﴾لسَّ

 کنید. را معنی کنید که آن قدر به آن تکیه می
را به حضرت فاطمه د که آن گویی می دھید و به غلط این آیه را مدرکی قرار می

: از آن به نزدیکان خود و مسکینان و ھمچنین مسافران گوید می بخشید. در این آیه که
 در راه مانده بدھید.

باشد که آن را فقط  نمی از این آیه مشخص است که این اموال، ملک شخصی پیامبر
یکان به یک نفر بدھد! آیا ھمسران آن حضرت و دیگر خویشاوندان محتاج ایشان، نزد

 بندید؟ پس مسکین و ابن سبیل چه میھا  آن ایشان نیستند؟ یا چشمتان را بر
 دارید. گذارد، شما برمی ؟ چطور چیزی را که خداوند برگردن پیامبر میشود می

پیامبر در طول حیات خویش از محصول آن به نزدیکان از جمله: حضرت زھرا و 
دادند و  مسافران در راه مانده میھمسران و خویشان و ھمچنین فقرا و مستمندان و 

 کردند. فرمان خدا را اجرا می

 »گذارند نمی انبیا از خود ارث«کنید که  آیا آن حدیثی که از ابوبکر صدیق روایت می
جواب حرف خودتان نیست یا شاید گوش حضرت ابوبکر سنگین بود که وقتی حضرت 

 .ارثی نداری!دادند:  : ھبه مرا بده، ایشان جواب میگفت می فاطمه

زن، یکی مرد) به فاطمه  یکی(د: فدک را رسول الله با دوشاهدگویی می -۳۱۴ ادعای
  ...بخشید

 جواب ما:
 اول، دروغ است این حرف تو.

دانست که طبق قانون دینش، در این جا دو زن باید شاھد  دوم، رسول الله می
د: آن گویی می شما باشند. چرا یک شاھد دیگر نخواست و حجت ابوبکر را قوی کرد؟
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یھودی که سپر علی را دزدیده بود، نزد قاضی توانست دلیل بیاورد که دو شاھد علی 
د: علی گویی می باطل است. شماھا  آن یکی پسرش است و یکی غالمش، پس شھادت

 پسندید؟ چرا پیامبر را متھم نمی این را بر قاضی خود پسندید. حاال چرا بر ابوبکر
  .اتمام کرد؟کنید که کاری ن می

چرا اصال ده نفر را شاھد نکرد تا فردای وفاتش، عایشه حق خود را مطالبه نکند و 
ھمسر خود را در جریان  ٩فاطمه و علی به تبانی متھم نشوند؟ دست کم باید 

 گذاشتند تا دخترش را نیازارند. می
سال محصول فدک به  ٥سال فدک در تصرف فاطمه بود. در این  ٥یید: گو می

 یا نه؟ پس شاھدان زیادی داشتند. رسید می دست دختر پیامبر
بعد نگفتید که ابوبکر چگونه فدک را از دست فاطمه خارج کرد؟ از ابن ابی الحدید 

این مرد که راوی حدیث نیست او در قرن ھفتم شرحی بر نھج البالغه  نقل کردید؟
 .نوشت؛ از کجا کشف کرد که فدک ھبه بود؟

 گذارید تا ابوبکر را محکوم کنید:  ا کنار ھم میھا دو حدیث ر شما
 حدیث اول: رسول فرمود: ھرکس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است.

حدیث دوم: فاطمه فرمود: من از ابوبکر ناراضیم. اما تفسیر شما اشتباه و روش 
نگرش شما به احادیث ما سراسر نادرست است. حرف آخر در این باب، این است: به 

ا علی از خیر فدک گذشت تا دوستان عمر تحریک نشوند. حاال که فدکی گفتۀ شم
 .زنید: ای فدک، آی فدک وای فدک؟! وجود ندارد، شما چرا ھی داد می

 افضل صدیقین است ،علی -۳۱۵ ادعای
ھا،  ازسلیمان بلخی حدیثی نقل کرده است که صدیقین سه تا بودند که افضل آن

از  ١٢٠: منظور از صادقین در آیۀ گویند می شما که نفر از علمای ١٠علی است! ادعای 
سیوطی، ابو سعد خرگوشی!! و ابو نعیم،  سورۀ توبه، علی است. عبارت است از: ثعلبی،

 سلیمان بلخی!!، خوارزمی، حموینی و گنجی شافعی.
و امام ثعلبی » تفسیر کبیر«اکابر علمای شما از قبیل امام فخر رازی در که  چنان 

و امام احمد بن حنبل در » در المنثور«و جالل الدین سیوطی در » انيبكشف ال«در 
و ابن  )١(»شرح نھج البالغه«و ابن أبی الحدید در » فردوس«و ابن شیرویه در » مسند«

                                                 
 .٤٥١، ص ٢ص ج -١
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و ابن حجر متعصب در حدیث سی ام از چھل حدیثی که » مناقب«مغازلی شافعی در 
در فضایل علی نقل نموده است از بخاری از ابن عباس به استثنای جمله » صواعق«در 

 اند که رسول الله فرمود: آخر روایت نموده

 ابن ايب عيلس ويب النجار صاحب يل مؤمن آل فرعون وحبيقون ثالثه حزقيالصد«

 .»هو افضلهمطالب و

راستگویان سه نفرند: حزقیل مؤمن(آل فرعون)، حبیب نجار (صاحب یس) علی «

شما را به خدا انصاف دھید که آیا سزاوار بود  »باشد. میھا  آن بن ابیطالب و او افضل از
 کسی را که خدای متعال در قرآن مجید او را صدیق خوانده است و ھرگز دروغ

ر قرآن امر فرماید: پیرو او باشید (به اقرار علمای خودتان) شھادتش را رّد گفت و د نمی
 .)١(نمایند؛ بلکه اھانت ھم بنمایند...

 جواب ما:
به الله ایراد بگیر که چرا شھادت یک مرد را برابر دو زن قرار نداده است؟ چرا علی 

 .ت!و فاطمه را استثناء نکرده است؟ پس این ادعا و این حدیث مردود اس
خداوند علی را با نام و نشان صدیق نام نبرده است که شما مجبور شدید برای 

سال بعد از نزول قرآن صبر کنید تا سلیمان بلخی متولد شود و  ١٣٠٠اثبات این ادعا، 
 .برایتان ثابت کند!

ی توان نمی قوانین قرآن بر ھمه مومنان جاری بود؛ مثًال نماز برای تزکیه است. 
 نفس زکیه داشت؛ پس نماز نخواند. عیبی ندارد. بگویی: علی،

ی بگویی: علی متقی بود. پس نیازی به روزه ندارد! توان نمی روزه برای تقوی است و
شاھد مرد آوردن بر ھر ادعایی، برای علی ھم ھست! در ضمن، غلوی که  ٢پس قانون 

او را نباید از به فرض قبول غلو شما، باز  کنید، مردود است! اما شما در حق علی می
 قوانین استثناء کنیم. 

اند جز جملۀ آخر. پس این جمله آخر از کجا آمده  حرفی را از بخاری نقل نموده
توانم خود را جزو صدیقین جا بزنم که در بخاری  است؟ با این جملۀ آخر من ھم می

                                                 
 .٦٨١ص  -١
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آمده است: سه نفر در گھواره صحبت کردند و سومی من بودم؛ این جمله آخر را 
 .ری ننوشته است! این چطور دلیل آوردنی است؟!بخا

 .)١(علی باحق و قرآن است... پیامبر فرمود: -۳۱۶ ادعای
 جواب ما:

اند که علی، الله  ھا دلیل آورده را علی اللھی »حق با علی و علی با حق است«حدیث 
 . رسد می است! وقتی به احادیث از دیدگاه میل نفس نگاه کنیم، کار به این جا ھم

و این حدیث، ضعیف است. اما این مرد، وقتی غذا را مطابق ھوای نفسش ببیند، به 
ھا ھر طور دلش خواست تفسیر  کند و مثل علی اللھی نمی حالل و حرامش نگاه

 کند. می

صحیح است. آن را حاکم در  »مه القران والقران مع يلع يلع«البته حدیث 
 نقل کرده است و ذھبی ھم گفته که صحیح است.» مستدرک«

روایات متکاثره از که  چنان باشد. مراد از صدیقین در آیۀ شریفه، علی می :گوید می
 وارد است که علی، صدیق و راستگوی این امت است؛ بلکه افضل است. طریق ما و شما

 جواب ما:
اصحاب دیگر  علی را مدح نمودند، که رسول الله، ھمچنانجواب دیگر این است که 

ھا حتی بیشتر اما شما چون مغرض ھستید،  خود را نیز مدح فرمودند و بعضی وقت
 د تا از دیگران بد بگویید.بینی می فقط علی را

فاطمه  علی حق است و حق با علی. پس باید علی و شهادتش در حق -۳۱۷ ادعای
 .)٢(...شد می قبول

 ما: جواب
این حدیث،. اما اگر این حدیث، صحیح باشد و شما آن را مطلق و در ھمه جا بکار 

و نتیجه  کند می که از بطن این حدیث، علی اللھی ظھور رسد می به آن جا کارببرید،
 .گیرد: علی، حق است و حق، علی است و حق، اسم رب است؛ پس علی، رب است!! می

                                                 
 .٦٨٣ص  -١
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 .)١(مع علی و علی مع قرآن...پیامبر فرمود: قرآن  -۳۱۸ادعای 
 جواب ما:

: گوید می . آلبانیاز نظر ذھبی درست و از نظر آلبانی درست نیست این حدیث 
 ھا نبود؛ بلکه ضد عقیده اما اگر درست بود، مطابق عقیدۀ شیعه ضعیف است.

 .ھاست آن
وقتی کرد،  بله، قرآن با علی بود؛ وقتی که ایشان خلفای پیش از خود را یاری می

که ایشان دختر خود را به عمر داد، وقتی که ایشان دوست خلفاء بود، وقتی ھم که 
بین ایشان و اصحاب در وقت خالفتشان اختالف بروز کرد، اھل سنت حق را به علی 
داد. بله، قرآن با علی بود؛ وقتی که ایشان حضرت عایشه را بعد از واقعۀ جمل با 

 دھید، نه قران ھمراه د. اما با شما که عایشه را فحش میاحترام به خانه پیامبر بازگردان
 است نه علی! ھمنشین شما، شیطان است.  شما

علی عملش مطابق قرآن بود وقتی که وزیر خلفای ثالثه بود و دختر به عمر داد! 
 چنین احادیثی را دربارۀ علی قبول دارید دربارۀ ابوبکر و عمر ھم قبول داشته باشید.

 شخص بزرگ مگر احادیث نداریم؟!.دباره آن دو 
خوریم  در بحث با شما شکست می اید هاین طوری که شما نصف قرآن را چسبید

توانند  می با استناد به قرآنھا  آن خوریم. حتی از شیطان پرستان ھم شکست می
ھای شیطان را ثابت کنند؛ اگر چشم به روی آیاتی که در مذمت شیطان است،  خوبی

 .ببندند!

 )٢(حدیث اطاعت علی، اطاعت خدا و پیغمبر است... -۳۱۹ادعای 
 جواب ما:

سه حدیث دروغ از ابن ابی الحدید آورده و آن را مدار بحث قرار داده است. این 
  زند؛ نه ما را. ھای ساده لوح را گول می ھا، شیعه حرف 

 ».ھای ابن ابی الحدید فرموده« گذاشتی: بھتر بود که اسم کتابت را می

 ؟شاهد قبول کردید و از فاطمه نکردید بی جابر را چرا گفته -۳۲۰ادعای 

                                                 
 .٦٨٥ص  -١
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اشاره دارد به داستان جابر که به خلیفه گفت: پیامبر قبل از وفات به من وعده داده 
 .)١(بود از مال بحرین چیزی بدھد و خلیفه ادعای او را بدون شاھد قبول کرد...

 جواب ما:
: پیامبر به من وعده داده بود که از مال گفت می خواست. اما جابر فاطمه ارث می

 .بحرین به من بدھد. پس ثابت شد نادرستی تقاضای سرور بانوان بھشت
چون این غیرممکن است که پیامبران ارث به جا بگذارند. جابر ھم اگر تقاضای ارث  
 پذیرفت.  نمی کرد، کسی می

بنت  اد و ھم به فاظمه،خلیفه از بیت المال حق بخشش داشت. پس ھم به جابر د
 پیامبر.

 حق فاطمه را خورد ،: ابوبکرگوید می خودش،،سنی -۳۲۱ ادعای
نماید که از علی بن  نقل می )٢(»شرح نھج البالغه«ابن ابی الحدید در که  چنان

الفارقی،مدرس مدرسه غربی بغداد، سؤال نمودم: آیا فاطمه، صادق و راست گو بود؟ 
و راستگو بود، پس چرا خلیفه، فدک را به او واگذار نکرد؟  گفت: بلی. گفتم: اگر صادق

اھل شوخی نبود) و با کالم لطیف و مستحسن، چیزی گفت که اینکه  تبسمی نمود (با
 اش این بود: خالصه

آمد و ادعای خالفت برای  کرد، فردا می اگر آن روز، فدک را به فاطمه واگذار می«
صداقت او را  حق را واگذار نماید. چون قبالً  کرد. آنگاه خلیفه ناچار بود شوھرش می

 .»تصدیق نموده بود. انتھی کالمه
پس مطلب نزد علمای بزرگ خودتان واضح و آشکار بود و حقیقت را تصدیق 

 یب یاند که روز اول حق با فاطمۀ مظلومه بود، منتھا سیاست برای حفظ مقام، ب نموده
 .)٣(مظلومه را از حقش محروم کرد...

 ما:جواب 
آیا ممکن است که ابن ابی الحدید، سنی باشد و وقتی کسی با کالمی لطیف و 

 آیا او سنی است؟ ھرگز!!. : ابوبکر، خالفت را غصب کرد؛گوید می مستحسن

                                                 
 ھمان. -١
 .١٠٥، ص ٤ج -٢
 .٦٨٥ص  -٣
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ھبه  مسأله این است که تو در ابتدا دربارۀ یک موضوع خیالی بحث کردی و گفتی:
حالی که نبود. بعد گفتی که بود. بعد گفتی که علی شاھد بود که بخشش بود؛ در 

فاطمه تقاضای ارث کرد نه تقاضای ھبه! بعد دلیلی نبود که ابوبکر آن را گرفته و 
: ابن ابی گویی می کارگرانش را بیرون کرده باشد! این در کتب شما ھم نیست! بعد

 الحدید، سنی است که نیست.

َما يُرِ�ُد ﴿ :آیه تطهیر -۳۲۲ ادعای ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ۡ�َيۡتِ ٱأ

 .تن است ۵حق  در ،﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
» کن«آورده و » کم«تن است. اگر در حق زنان بود چرا  ٥آیۀ تطھیر، درحق 

 .)١(...»عليكن اهل البيت«نگفته است: » تيكم اهل البيعل« نیاورده و گفته:
 جواب ما:

ھای خود بگوید: بیایید نھار بخورید! اگر  بیابانگرد بخواھد به بچهوقتی یک زن عرب 
 .برد نه مونث! دختر و یک پسرھم باشند، باز ضمیر مذکر را به کار می ٥ھایش  بچه

اھل ھر بیتی، متشکل است از: مرد خانه و چند زن و بچه. حاال اگر یک مرد ھم 

 .م از اعضای خانه است!آید! و در این جا رسول الله ھ می )م(كباشد، ضمیر 
 این ھم دالیل قرآنی:

ۡمرِ ﴿
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
ِۖ ٱقَالُٓواْ � ِ ٱرَۡ�َُت  �َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ

َ
َ�ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ۡ�َۡيِت� ٱَعلَۡيُ�ۡم أ

ِيدٞ   ]٧٣[هود:  ﴾٧٣�َّ

بیت ھای خدا. رحمه و برکت الله بر شما اھل  کنی از کار گفتند: آیا تعجب می«

 ».است؟ الله حمید و مجید است
این آیه، خطاب به ھمسر ابراھیم است. مخاطب، زن ابراھیم است. در خانه ابراھیم 

 آمده است نه »كميعل«کسی نیست غیر از سارا و ابراھیم و با این وجود کلمۀ 

 ».كنيعل«
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ۡمَنا َعلَۡيهِ ﴿ ُدلُّ�ُ  لَۡمَراِضعَ ٱ۞وََحرَّ
َ
ۡهِل َ�ۡيٖت يَۡ�ُفلُونَهُ مِن َ�ۡبُل َ�َقالَۡت َهۡل أ

َ
ٰٓ أ  ۥۡم َ�َ

 ]١٢[القصص:  ﴾١٢َ�ِٰصُحونَ  ۥلَُ�ۡم َوُهۡم َ�ُ 

ھای شیرده را و خواھرش (به فرعونیان) گفت: آیا  و بر موسی حرام کردیم پستان«

 ».نشان بدھم شما را به اھل بیتی که سرپرست موسی شوند و خیر خواه اویند؟
ادن موسی است! و کامًال واضح است که فرعون دنبال در این جا، آیه دربارۀ شیر د

 .گشت نه مرد شیرده! زن شیرده می
امر به این مھمی، معصوم بودن اھل بیت، را الیق ندیده است الله  چرا بعد بگو ببینم

ای زنان پیامبر است؟ » یا نساء النبی«که در یک آیۀ مستقل بنویسد؟ چرا شروع آیه با 
که از قضا آیه بعد ھم درباره  جمله را با واو شروع کرده است؟ چرا باز در آیه بعد ھم

 زنان پیامبر است.
 پس شما دروغگویید. الله کتابش، کتاب ھدایت است نه گمراھی.

 )١(زوجات پیغمبر داخل اهل بیت نیستند... -۳۲۳ ادعای
 :گوید می : در مسلم حدیثی است کهگوید می

يْتِهِ نِسَ « لُ بَ نْ أَهْ نَا مَ لْ قُ رِ فَ هْ نَ الدَّ َ مِ عَرصْ لِ الْ جُ عَ الرَّ ونُ مَ أَةَ تَكُ مُ اهللاَِّ إِنَّ املَْرْ ايْ هُ قَالَ الَ وَ اؤُ

ةَ  قَ دَ وا الصَّ مُ رِ ينَ حُ بَتُهُ الَّذِ صَ عَ هُ وَ لُ يْتِهِ أَصْ لُ بَ ا أَهْ هَ مِ قَوْ ا وَ عُ إِىلَ أَبِيهَ جِ ْ ا فَرتَ هَ قُ لِّ طَ هُ  ثُمَّ يُ دَ عْ  :بَ

ھایش ھستند. گفت: نه  زناینکه  کسانی ھستند؟ مگر نه پرسیدیم: اھل بیتش چه«
کند. بعد از مرگ شوھر  رود خانه پدر یا شوھر می گیرد و می والله ؛زیرا زن طالق می

 اھل بیت شخص دیگری. اھل بیت پیامبر کسانی ھستند که صدقه بر شود می اول ھم

 ».حرام است!ھا  آن
 جواب ما:

 اول را ھم ببین: خب اگر مسلم را قبول داری، حدیث
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ْهِل «
َ
ْهِل بَيِْتِه قَاَل �َِساُؤُه ِمْن أ

َ
لَيَْس �َِساُؤُه ِمْن أ

َ
ْهُل بَيِْتِه يَا َز�ُْد أ

َ
ُ ُحَصْ�ٌ َوَمْن أ

َ
َ�َقاَل هل

ٍّ َوآُل  َدقََة َ�ْعَدُه. قَاَل َوَمْن ُهْم قَاَل ُهْم آُل ىلَعِ ْهُل بَيِْتِه َمْن ُحِرَم الصَّ
َ
َعِقيٍل  بَيِْتِه َولَِ�ْن أ

َدقََة قَاَل َ�َعمْ   ».َوآُل َجْعَفٍر َوآُل َ�بَّاٍس. قَاَل لُكُّ َهُؤالَِء ُحِرَم الصَّ
ھایش ھستند؟!  زناینکه  ای زید، مگر اھل بیتش کیستند؟ مگر نه«حصین پرسید: 

که صدقه  ھایی ھستند از اھل بیتش ھستند اما اھل بیتش، آن ھایش ھم جواب داد: زن

 ».است؛ یعنی، آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباسحرام ھا  آن بر
معنی این است که ھیچ کس شک ندارد که زن از اھل بیت است! اما چون پیامبر، 
پسر نداشت و دخترش ھم در خانۀ مرد دیگری بود، مردم فکر کردند که اھل بیتش 

 .منحصر است به زنانش لذا برای مردم توضیح داد!
پرسند که مگر پیامبر  ھا در ھردو حدیث چطور با تعجب می و ببینید سوال کننده

 .ھایش، اھل بیتی ھم دارد؟ غیر از زن
: اگر زن طالق بگیرد، اھل بیت نیست؛ درست است. اما طالق که گوید میاینکه  اما

 نگیرد، ھست! و زنان پیامبر طالق نگرفته بودند.
اھل بیت شوھر است و زن اگر شوھرش بمیرد تا در عده است  بیاد داشته باشید

که از ای  همدت عده زنان پیامبرتمام عمر بود و برای ھمین، خان حق عروسی ندارد، اما
 .شد تا دم مرگ!ھا  آن پیامبر برایشان مانده بود مال

پس اگر زن طالق دھد، دیگر جزو اھل بیت نیست. پسر ھم اگر نافرمان باشد، از  
 .اھل بیت نیست!

از اھل  اھل بیت که خویشاوند باشد و (بچه باشد را حتی) را قران، که هاین ھم آی
 :نددا نمی بیت

�َّهُ ﴿ ۡهِ� �نَّ وَۡعَدَك  بِۡ� ٱَ�َقاَل َرّبِ إِنَّ  ۥَونَاَدٰى نُوٞح رَّ
َ
ۡحَ�ُم  ۡ�َقُّ ٱِمۡن أ

َ
نَت أ

َ
َوأ

 ]٤٥[هود:  ﴾٤٥ۡلَ�ِٰكِم�َ ٱ

ۀ تو حق است. و تو بھترین و نوح فریاد زد: ای رب، پسرمن از اھل من است و وعد«

 که: جواب آمد »داورانی.

ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥقَاَل َ�ُٰنوُح إِنَّهُ ﴿
َ
 ]٤٦[هود:  ﴾َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح�  ۥلَۡيَس ِمۡن أ

 ».! ای است ستهیاو فرد ناشا چونست!یاز اھل تو ن پسرتای نوح! «فرمود: الله 
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 است؛ مثل این آیه:ھر جا قرآن اھل بیت را ذکر کرده است، منظور زن 

ۡهلَِك بِقِۡطٖع ّمَِن ﴿
َ
ۡ�ِ بِأ

َ
ْ إَِ�َۡكۖ فَأ ْ َ�ٰلُوُط إِنَّا رُُسُل َرّ�َِك لَن يَِصلُٓوا ۡلِ ٱقَالُوا َوَ�  �َّ

َحٌد إِ�َّ 
َ
تََكۖ ٱيَۡلَتفِۡت ِمنُ�ۡم أ

َ
َصاَ�ُهمۚۡ  ۥإِنَّهُ  ۡمَر�

َ
 ]٨١[هود:  ﴾ُمِصيُبَها َمآ أ

پروردگار توییم. آنان ھرگز به تو دست نخواھند  گفتند: ای لوط ما فرستادگان«
یافت. پس پاسی از شب گذشته،خانواده ات را حرکت ده و ھیچ کس از شما نباید واپس 

 ».رسد به او خواھد رسید...ھا  آن بنگرد؛ مگر زنت که آنچه به
 .اگر زن لوط از اھل بیت نبود، چرا قرآن استثناء کرده است؟!

 .)١(...بیت است اخبار عامه دربارۀ آیۀ تطهیر که در شأن اهل -۳۲۴ادعای 
اھل سنت نوشته است که آیۀ تطھیر در حق حسن و حسین ی ھا کتاب : درگوید می

 .و علی و فاطمه است!
 جواب ما:

چی نوشته است! بله، این آیه در حق علی  دانیم می ماست که ما بھتری ھا کتاب اگر
و فاطمه و حسن و حسین ھم ھست! اما به این معنی نیست که در حق زنانش نیست! 

ھای  که در حق دختر و نوه گوید می که در حق زنان است! و حدیث به ما گوید می قرآن
رآن ھاست؛ زیرا ق ما، بھترین دلیل بر صداقت سنیھای  حدیث پیامبر ھم ھست. ھمین

از سوره احزاب با زنان  ٣٣ھای پیامبر ندارد. حرف قرآن در آیۀ  ذکری از دختر و نوه
 ھم مربوط به زنان پیامبر است: ٣٤و  ٣٢پیامبر است! آیه 

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿
َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ َّ�  ِ َ�َيۡطَمَع  لَۡقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب

ِيٱ ۡعُروٗفا ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ َج  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
� ٱ ۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ٱ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ َّ� 

ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 
َ
َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ِ ٱِمۡن َءاَ�ِٰت  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ  ]٣٤-٣٢[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا �َّ

ھای پیامبر نیز، اھل بیت  ه: فراموش نکنید که دختر و نوگوید می اما حدیث
 .ھستند!

                                                 
 .٦٩٠ص  -١
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ھا بود و حدیث  حاال فکر کنید اگر بر عکس بود؛ یعنی، اگر آیه در حق دختر و نوه
که زنان ھم  کرد نمی آوردیم، شیعه قبول دربارۀ زنان بود، ما آسمان را ھم به زمین می

 .مشمو ل آیه ھستند!
ییم و شیعه گو نمی کند! ما چیزی نمی ترسد و دین الله را عوض اما سنی از الله می

: این آیه در حق زنان نیست! شما را به الله قسم، یک بار آیه را گوید می ول کن نیست و
 .بخوانید و ھمین طور آیۀ قبل و بعدش را! ھمه دربارۀ زنان پیامبر است!

 دو سوم از اول آیۀ مورد نظر را شیعه قبول دارد که دربارۀ زنان پیامبر است، اما
ھا و داماد است نه درباره زنان. اما عجیب این  : یک سوم آخر دربارۀ دختر و نوهگوید می

است که ھمین قسمت کوچک ھم با واو به آیه بعدی متصل شده است که باز به اتفاق 
 .شیعه و سنی درباره زنان است!

 پس محال است که این قسمت از آیه دربارۀ زنان نباشد! و اگر اینطور باشد؛ یعنی،
اگر تفسیر شیعه درست باشد، پس قرآن برای این نازل شد تا ما را گمراه کند نعوذ 

 بالله!

 نزول آیه تطهیر و )لیهاالسالمعحدیث ام سلمه راجع بحریرۀ فاطمه( -۳۲۵ادعای 
در  صرسول الله«: گوید می نویسد: در کتاب مسلم آمده است که ام سلمه می

شد! پیامبر فرمود: برو شوھر و دو پسرت را  منزل من بود که دخترش با غذایی داخل
را آورد و پنج نفری مشغول خوردن غذا شدند که جبریل آمد و ھا  آن بیاور! فاطمه رفت

این آیه نازل شد! آنگاه حضرت محمد عبا را بر سر فاطمه و علی و حسن و حسین 
 کشید و گفت:

را از ایشان دور گردان اھل بیت و عترت من ھستند. رجس و پلیدی ھا  این ،های الل
را پاک کردنی. ام سلمه گفت: یا رسول الله، من ھم با شما ھستم. ھا  آن و پاک نما

زن خوبی ھستی، اما اینکه  گفت: تو بر خیر ھستی (منظور رسول این بود که باوجود

 ».)١(نیستی)...ھا  آن رتبۀ اھل بیت مرا نداری و از زمره
 جواب ما:

                                                 
 .٦٩١ص  -١
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حدیث معنی  ای! الفاظ را به قول خودت کم و زیاد کرده وای  هدر حدیث دست برد
شد! لذا  این است که ام سلمه چون که محرم حضرت علی نبود، نباید داخل عبا می

 رسول فرمود: تو بر جایت باش و بعد از رفتن علی داخل عبا شد. مگر تو ای داعی،
 .ما شاھد بیاوری.خب این ھم کتاب!ی ھا کتاب خواھی از نمی

 ھا از ترمذی و کتاب احمد بن حنبل. ای خواننده این شما و این حدیثحاال 
 در سنن ترمذی به این الفاظ آمده است:

 صقال ملا نزلت هذه اآلية ىلع انليب صعن عمر بن أيب سلمة ر�يب انليب«
َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
يف بيت أم  ﴾٣٣ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

سلمة فداع فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم ب�ساء ويلع خلف ظهره فجلله ب�ساء 
ثم قال ا� هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه�ا قالت أم سلمة وأنا 

 »معهم يا نيب اهللا قال أنت ىلع ماكنك وأنت ىلع خ�.
: وقتی آیه انما... نازل شد، ایشان در خانه مادرم، ام گوید می عمر بن ابی سلمه«

آمدند. ھا  آن ھا و دامادش را خواست و فاطمه و نوه مومنین ام مسلمه، بودند. پس
فاطمه و حسن و حسین را با عبا پوشاند و علی در پشت سرش بود! او را ھم با عبا 

را از پلیدی پاک کن. ام مسلمه ھا  آن اھل بیت من ھستند. یا اللهھا  این پوشاند و گفت:
ھستم. فرمود: در جای خود باش. تو به خیر ھا  آن ، من باصگفت: یا رسول الله

 ».ھستی! (چون علی نامحرم بود، فرمود که بر جای خود باش)
 کند: ، شھر بن حوشب از ام سلمه نقل می٢٦٥٩٦در مسند احمد شماره 

: ح� جاء نىع احلس� بن صانليبشهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة زوج «
ىلع لعنت أهل العراق فقالت قتلوه قتلهم اهللا غروه وذلوه لعنهم اهللا فإ� رأيت رسول 

جاءته فاطمة غدية بربمة قد صنعت هل فيها عصيدة حتمله يف طبق هلا حىت  صاهللا
ت� وضعتها ب� يديه فقال هلا أين بن عمك قالت هو يف ابليت قال فاذهيب فادعيه وائ

بابنيه قالت فجاءت تقود ابنيها لك واحد منهما بيد وىلع يمىش يف أثرهما حىت دخلوا 
فأجلسهما يف حجره وجلس ىلع عن يمينه وجلست فاطمة عن  صىلع رسول اهللا

�ساره قالت أم سلمة فاجتبذ من حتىت كساء خيرب يا اكن �ساطا نلا ىلع املنامة يف 
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وألوى بيده ايلم� إىل  أخذ �شماهل طر� الكساءعليهم مجيعا ف صاملدينة فلفه انليب
جل قال ا� أه� اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه�ا ا� أهل بييت ر�ه عز و

اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه�ا ا� أهل بييت اذهب عنهم الرجس وطهرهم 
 تطه�ا قلت يا رسول اهللا ألست من أهلك قال ب� فادخ� يف الكساء قالت فدخلت

 ».شيف الكساء بعد ما قىض داعءه البن عمه ىلع وابنيه وابنته فاطمة
که وقتی خبر قتل حسین آمد ام سلمه  کند می شھر بن خوشب از ام سلمه نقل«

من دیدم که فاطمه با  اھل عراق را لعنت کرد و گفت: کشتندش! الله بکشد شان.
آمد و گذاشت پیش روی ظرف غذایی که برای رسول الله درست کرده بود به خانه ما 

رسول. رسول الله فرمود: کجاست پسر عمویت؟ گفت: در خانه است. فرمود: برو 
را گرفت و ھردو  بیاورش و دو پسرت را ھم بیاور. رفت و دو پسرش را آورد و دست

و  علی پشت سرش بود و داخل شدند! و علی در یک طرف فاطمه در طرف دیگر علی
را پوشاند ھا  آن و رسول کسایش ر از زیر من کشید و نشستند.دو پسر در جلوی رسول 

فرما! گفتم: ای رسول  شان اھل بیت من ھستند از پلیدی پاکھا  این و گفت: یا الله
الله، من زنت نیستم؟ من اھل بیت تو نیستم؟! فرمود: بله ھستی؛ پس در عبا داخل 

از آنکه دعایش برای پسر عمو و  : من ھم در زیر عبا رفتم اما بعدگوید می ام سلمه شو!

 »دختر و نوھایش تمام شد!
این حدیث ضعیف است! ما که شیعه نیستیم! تا حدیث مطابق  گویم می البته ما

مذھب خود بسازیم! اما نقل احادیث در کتب ما بھترین دلیل بر حق بودن مذھب 
 ما قاضیھا در کتاب ما نبود.پس  ماست! ما اگر با علی دشمن بودیم، این حدیث

 طرف ھستیم. بی
 م:گویی می ما چه

از آفتاب است که زنان پیامبر، اھل بیت او ھستند. قرآن و تر  م این روشنگویی می ما
 .گویند می احادیث زیادی این را

افرادی که با علی دشمن بودند، نگویند: علی و فاطمه اھل بیت  مبادااینکه  برای انا
ما با صداقت تمام در کتب خود فرموده رسول را نیستند؛ نوه دختری اھل بیت نیست؛ 
 داتتد. ضبط کردیم که ایشان را اھل بیت می
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 منع نمودن خمس از عترت و اهل بیت -۳۲۶ادعای 
: خمس، حق اھل بیت بود، اما ابوبکر آن را به مصرف امور جنگی گوید می پیغمبر

 : این، حق اھل البیت است:گوید می رسانید و آیۀ زیر

ْ ۡعلَ ٱ۞وَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  ُمٓوا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ َما َغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ َّ�

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥ�

بِيلِ ٱ بۡنِ ٱوَ  لَۡمَ�ِٰك�ِ ٱوَ  ِ  لسَّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب ٰ َ�ۡبِدنَا يَۡوَم  �َّ نَزۡ�َا َ�َ
َ
ٓ أ يَوَۡم  لُۡفۡرقَانِ ٱَوَما

ُ ٱوَ  ۡ�َۡمَعاِن� ٱ ۡ�ََ� ٱ ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  ]٤١[األنفال:  ﴾٤١َ�َ

و بدانید ھرچیزی را که به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خداوند و پیامبر و «
و آنچه بر بندۀ  خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. اگر به خدا

ه با ھم روبرو شدند ـ نازل کردیم، ایمان خود در روز جدایی ـ روزی که آن دو گرو

 .»و خدا بر ھر چیزی تواناست اید هآورد
 جواب ما:

که تمامش متعلق به نزدیکان رسول است، در آن یتیم و فقیر و  گوید نمی اول؛ آیه
 در راه مانده ھم شریک است.

 گیرید، اختراع شما مالیان تن دوم، این خمس فعلی که شما از صاحبان تجارت می
د و خمس را آسان کردید. در زمان کنی نمی د؛ جھادکنی نمی پرور است! شما جنگ

پیامبر چنین خمسی نبود. خمس بر اموال جنگی بود که یک پنجم آن در اختیار رھبر 
گرفت تا برای صالح دین خرج کند و چھار پنجم باقی بین مجاھدان تقسیم  قرار می

 اند.  امروز ادامه داده شد. و اھل سنت این روش پیامبر را تا می
اگر خمس، متعلق به ذی قربی و اھل بیت است، چرا در بقیۀ آیه نوشته است که 

اھل البیت آن  شود می مال مسکین و یتیم و در راه مانده ھم ھست! پس معلوم
د وگرنه چرا باید در این آیه ھم ناھمیتی را که شما در ھر جا برایش قائل ھستید،ندار

 .کین و مسافر، مستحق خمس جنگی شوند؟ردیف یتیم و مس
و سیوطی و طبری تقلبی (یک طبری  : زمحشری و ثعلبی و قوشچیگویی می اینکه

کند؛ برعکس ائمه اربعه و  نمی اصلی داریم یک تقلبی) رای ما را دارند، این کمکی به تو
 سلسله علمای ما این رای را نداشتند. 

 ار دادخدا علی را شاهد پیغمبر قر -۳۲۷ ادعای
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 :فرماید می : این آیه درباره علی است: الله در سوره ھود به صراحتگوید می

ّ�ِهِ ﴿ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
[هود:  ﴾كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ  ۦَوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َومِن َ�ۡبلِهِ  ۦأ

١٧[ 
صادق مانند آیا کسی از جانب الله دلیلی روشن چون قرآن دارد و با گواھی «

 »)١(علی...
 جواب ما:

تواند ادعا کند که منظور عمر است.  این ترجمه، دروغ است. پس سنی ھم می
 .اینگونه تفسیر، احمقانه است!

ی است! خیال نکنید منظور از علمای ما، امام ک: علمای شما گفتند: منظور گوید می
لخی، ثعلبی، سیوطی، شافعی یا مالک ھستند؛ بلکه منظورش از علمای ما، سلیمان ب

 .اند! حموینی، خوارزمی، ابن مغازلی و چغال و بقال است که در جای علما نشسته
اند و در  جبرئیل یا حضرت محمد دانسته ، حضرتمفسران ما،منظور از شاھد را

 قرآن آمده است:

َها ﴿ ُّ�
َ
� � َونَِذيٗر� �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
آ أ  ]٤٥[األحزاب:  ﴾٤٥إِ�َّ

 .»را شاھد و مژده دھنده و ترساننده فرستادیمو ای نبی، ما ت«
 : شاھد،پیامبر است نه علی.گوید می پس قرآن

: آخر چرا یک بار ھم با صراحت به نام علی دانیم می جواب بی ما یک سوال خود را
 .کند؟! اشاره نمی

سال بعد آمدند و ادعا کردند که نام  ١٢٠٠ھا را چه بگوییم که  پس جواب بھایی
اند، ھمان دالیل را  ھا درس خوانده بھاء الله در قرآن ھست! چون در مکتب شیعه

 .آورد! آورند که شیعه می می
چرا  کنیم می درحق علی است؛ بعد که ما اصرار گویند می عجیب است که ھر آیه را

: شما منکر حدیث ھستید، گویند می ندارد؟ درجوابای  هامامت علی آی در قرآن دربارۀ
 .مگر ھر چیز باید در قرآن باشد؟!

                                                 
 .٦٩٥ص  -١
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خب اگر ھر چیزی نباید در قرآن باشد، پس این ھمه آیات را در حق علی تاویل 
معتبر غیر ای  هکه عقیده به امامت، بدون دالیل قرآنی عقید دانید می نکنید. شما ھم

 است.

 داشت علی آرزوی مرگ ،ها از دست آزار سنی - ۳۲۸ ادعای
که در  کنند می آیا این بود نتیجه نزول آیات در حق علی که آن قدر آزار و اذیتش

 :فرماید می و کند می خطبه شقشقیه درد دل

 .»احللق شجی  قذی و يفنيالع صربت و يف«

خاشاک و در گلویش استخوانی صبر نمودم؛ مانند آدمی که در چشمش خار و «

 .»مانده باشد
این دو جمله از فرمایش آن حضرت، کنایه از شدت غم و غصه و اندوه و مرارت صبر 

 فرمود: خود نبود که می و الم بوده است. بی

  »طالب آنس باملوت من الطعل بثدی امه واهللا ال بن ايب«

بیشتر است از بچه رضیع به اش به مرگ  به خدا قسم، پسر ابوطالب انس و عالقه«

 .»پستان مادر!
آن قدر دل پر دردی داشت و از زندگانی سیر که وقتی اشقی االولین و االخرین، 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی، شمشیر زھرآلود را بر فرق مبارکش زد، فرمود: به رب 

 .)١(کعبه قسم که راحت شدم...
 جواب ما:
علی را داشت، تحمل مشکالت دنیا  که ایمان ، چون ھرکسدروغ استگفته تو 

م؛ علی با آن کنی نمی بود. ما که کسی نیستیم در مقابل مشکالت نالهمیبرایش آسان 
 گرید؟ آن ھم با این جمالت زنانه؟! ھای امت بود، چرا زار زار می ایمانش که از بھترین

ھای علی در مکه بود. در مدینه، در زمان پیامبر و خلفا از  دوم، مشکالت و مصیبت
 رھبران طراز اول بود. 
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علی را حتی خلیفه ھم کردند و به او  ھا خواستی مردم چه کنند؟ سنی سوم، می
کمک کردند و عایشه و طلحه و زبیر را شکست داد و دمار از گروه خوارج برآورد. روز 

 اویه شب تار کرد. روشن را برمع
 ؛دختر یزد گرد سوم را در مقابل چشمان مشتاق تمام مسلمانانبه ادعای شما 

 عمر به حسین داد.حضرت 
مشکل داشت از شما ھرچه  : نباید ھیچ مشکلی داشت؟! البته علیگویی می تو

 دشمنان دوست نما بود. 
اد و در ولیمه کرد. دخترش را به عمر د او خوش و خرم در زمان خلفاء زندگی می
ھای مسلمانان در زمان عمر بیشتر  عروسی عمر و دخترش، خندید و پیروزی

از شرک کنندگان  خوشحالش کرد و در تقسیم غنایم و کنیز و برده،حق خود را چون
بدر بود، بیش از دیگران گرفت و وعده خداوند شامل حالش شد؛ چون ایمان  جنگ

ھای شما در کتاب نھج  گی نیکویی داشت. دروغآورده بود و در دنیا نیز، حیات و زند
 .کند! البالغه چیزی را عوض نمی

نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيِيَنَّهُ ﴿
ُ
ۡو أ

َ
ۖ  ۥَمۡن َعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ  ]٩٧[النحل:  ﴾َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة

 عمل صالح کند ؛چه زن باشد چه مرد؛ پس به او زندگانی ھرکس که مومن باشد و«

 ».نیکو خواھیم داد

  .)١(اخباری از پیامبر در مذمت اذیت کنند گان علی -۳۲۹ ادعای
 جواب ما:

ھا به  مرتبه گفتم که ھر حدیثی که از سنی ٥٥٥٥احادیث، ھمه دروغ است. 
 لخت و عریان ندو!! که یافتم یافتم. و ارشمیدس وار دستت رسید،حلوا حلوا نکن

نی حدیث موضوع داریم؛ حدیث دا نمی ! آیاآخر ناسالمتی نامت، عالم دین است
 ضعیف داریم؛ حدیث متروک داریم؛ حدیث منکر داریم و تو فقط الشخور وار دنبال این

 .دوی که کی را گول بزنی؟ شیعه را؟! یا ما را؟! سند می بیھای  حدیث

ھرکس علی را آزرد، مرا آزرده است؛ درست  »فقد آذا� من آذی يلع«البته حدیث  
 است. اما معنی مطلق ندارد؛ آن را در جا و مکان و زمان و حالت خاصی گفته است.
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با شوھرش دعوا کرد اما من کج اندیش  لما ھست که فاطمهی ھا کتاب در
 و دعوای بین زن و شوھر نبوده است. از این حدیث منظور پیامبر دانیم می نیستیم و

 ییم فاطمه علی را آزار داد!زگو نمی

يا أيها انلاس! من آذى العباس فقد آذا�، إنما عم الرجل «یا این حدیث را ببین: 
 .»صنو أبيه

ای مردم، ھرکس عباس را آزار داد، مرا آزار داده است، بدرستی که عمو، جای پدر «

 ».است
فدک اختالف ما ھست که علی و عباس با یکدیگر درباره تقسیم ی ھا کتاب در

ما ھم مثل آیا ؟! شود می کردند و کارشان به قاضی کشید. خب حاال معما چگونه حل
شما بگوییم: علی مردی را که جای پدرش بود، آزار داد و با آزار عباس،عمویش، پیامبر 
را ھم آزار داد؟! نه، منظور پیامبر این است که ھرکس به ناحق علی و عباس را آزار داد، 

 اده است.مرا آزار د
 و این حدیث را ببینید: رسول الله فرمود: 

 .»من آذى ذميا فأنا خصمه«
 ـ را آزار دھد کند می ھرکس که یک ذمی ـ اھل کتابی که زیر حکومت اسالمی زندگی«

 ».من دشمنش ھستم
 ییم؛ اما اگر کار غلطی کرد،گو نمی ییم. بله،گو نمی چیزیحاال ما به اھل کتاب 

 دمار از روزگازش در میاوریم گس مراد آزار دادن بیجا است.
که در پرتو این احادیث، در جنگ  دانیم می ما با انصاف ھستیم. مااینکه  خالصه

 بین معاویه و علی، علی بھتر بود.
خواھید ما عقاید عجیب و غریب  خواھید. شما می نمی اما شما این اعتراف را از ما

لی را اله بدانیم! ھرگز! ھرگز! منظور احادیث چنین نیست. اولین شما را قبول کنیم و ع
 ھا. ، خود علی است و دومین دشمن، ما سنیشرک آمیز شما دشمن این عقیدھ

 راضی نبود از ابی بکر و عمر لفاطمه ،تا دم مرگ -۳۳۰ ادعای



 ٣٢٥  ادعاهای شیعه

ھا سخت تعجب خواھد کرد.  در این جا، اگر خواننده دقت کند از استدالل شیعه
دلیل بحث کردن را دوست دارند، دو حدیث ما را کنار ھم  بی مردم لجوح کهاین 

 گذاشتند تا نتیجه دلخواه را بگیرند.
 حدیث اول، ھر کس فاطمه را آزار دھد، رسول الله را آزار داده است.

 حدیث دوم، فاطمه تا وقت مرگ از ابوبکر ناراضی بود.
 )١(است!...نتیجه: پس ابوبکر رسول الله را آزار داده 

 جواب ما:
این حدیث را کی  صم که رسول اللهگویی می ما در جواب این مردم جاھل

خواست  ؟ این در دنبالۀ حدیث موجود است که حضرت علی میدانید می اند؟ آیا گفته
سر فاطمه ھوو بیاورد، فاطمه به رسول الله شکایت کرد و رسول الله این جمله را 

 .فرمود!
اش را قبول ندارد! یعنی،  ه این حدیث را قبول دارد، اما دنبالهعجب از اھل تشیع ک
داند؛ اما  خواست سر فاطمه ھوو بیاورد! این را محال ممکن می قبول ندارد که علی می

 .: ھر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، قبول دارد!گوید می دنباله حدیث را که
 توجه کنید: برای درک ژرفای حماقت این مردم به این مثال

بلخ مالقات کرد و از ایشان  ما بگوییم: فالن کس، حضرت محمد را دراینکه  مثل
روایتی نقل کرد که حضرت عمر جھنمی است (نعوذ بالله) و حضرت حسن، بد است. 
حال یک احمق بیاید و این حدیث را قبول کند که گفته است: حضرت عمر (نعوذ 

درباره حسن است، بگوید: دروغ است چون  اما قسمتی را که بالله) جھنمی است!
 اند. حضرت محمد اصًال به بلخ نرفته

 اگر دروغ است خب درباره عمر و ابوبکر ھم دروغ است!!؟
 را قربــــانی بــــرم خــــدا

 ج

 یــــک بــــام دو ھــــوا را! 
 

 )٢(اذیت فاطمه، اذیت خدا و پیغمبر است ... -۳۳۱ ادعای
 جواب ما:

 ھرکس فاطمه را به ناحق بیازارد، مرا آزرده است.به یقین منظور پیامبر این بود که 
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و ابوبکر با دختر پیامبر دعوای شخصی نداشت؛ فاطمه از بیت المال چیزی 
خواست که حقش نبود و خلیفه نپذیرفت. پیش از این نیز، فاطمه در زمان رسول  می

ت است، الله از بیت المال یک خادم خواست و رسول الله نپذیرفت. اگر کار پیامبر درس
 پس کار ابوبکر ھم ھست. 

 است دروغ ،خواستگاری علی از دختر ابو جهل - ۳۳۲ ادعای
 دروغ است که علی دختر ابو جھل را خواستگاری کرد، به چند دلیل: گوید می

علی مشمول آیۀ تطھیر و معصوم است و باب علم محمد است و مثل پیامبر  -١
 .)١(ناخوش آید...است؛ پس محال است کاری کند که رسول را 

 جواب ما:
م که ھر سه حرفت بیخود است. علی نه معصوم است نه مثل گویی می در جواب

 پیامبر است نه باب علم پیامبر. 
 :گوید می

زن بگیرد. چرا رسول به علی غضب کند؟ پس  ٤قرآن اجازه داده است که مرد  -٢
 .خبر دروغ است!

 جواب ما:
دروغ است که علی دختر ابو جھل را گویی این خبر دروغ است. پس  می

خواستگاری کرد. وقتی خواستگاری نکرد؛ یعنی، پیامبر نفرمود که ھرکس حضرت 
 .فاطمه را بیازارد مرا آزرده است!

 .وقتی اولش دروغ باشد، پس تمامش دروغ است!
علت مخالفت پیامبر با ازدواج علی، این نبود که چرا علی از قانون ازدواج دوم 

تجربگی  بی به علت جوانی و سکند؟ علت اصلی، این بود که عل میاستفاده 
خانواده ابو جھل برایش پیغام فرستادند که  خواست از این قانون بد استفاده کند. می

این را  صرسول الله دھیم تا دخترشان ھم سطح دختر پیامبر شود. به تو دختر می
 نپذیرفت که دختر دشمن الله با دختر پیامبر الله یک جا جمع شوند. 
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کنم.  در حدیث صریح آمده است که رسول الله فرمود: من حالل الله را حرام نمی
نادرست نیست؛ برای دختر پیامبر، شوھر  دلیل ایندرخواست طالق دختر را به 

 قیر بود. فراوان بود اما در بین ھمه او به علی داد که ف
 علی وقتی دید که رسول ناراضی است تا فاطمه زنده بود زن دیگر نگرفت. 

  کردند زمان معاویه حدیث جعل می -۳۳۳ ادعای
کردند. این نادان در  ابی جعفر اسکافی گفته است: زمان معاویه حدیث جعل می

ھا  د: سنیاین جا از ابن ابی الحدید و استادش روایت آورده است که معاویه دستور دا
ھا حدیثی درباره فاطمه در ھمین  علیه علی حدیث جعل کنند. اما باز از ھمین سنی

جا: در مرگ در قبر و میزان  ١٠٠که دوستی فاطمه فایده دارد در  کند می صفحه نقل
 .)١(و برو جلو... و صراط

 جواب ما:
را جعل پس معاویه چی را جعل کرد؟ اگر بگویی حدیث مربوط به خواستگاری علی 

در این جا ھم که از  کنی؟ کرد؛ خب، تو چرا به ھمان حدیث جعلِی معاویه استناد می
 .بگو دروغ است! نادان، پس اینجا ای فاطمه تعریف کرده

 درست نیست، بود نیاغضب فاطمه بر ابوبکر به خاطر داینکه  -۳۳۴ ادعای
ارثــش غضب سنی مناظره گر در این جا، یک حرف حساب زد که فاطمه به خاطر 

 دھد. ببینیم چه کرد و علی ھم که خلیفه شد، فدک را به فاطمه نداد! و او جواب می
 .گوید می

داعی شیاد دلیل آورده است که فاطمه با آن مقامش اگر حق با او نبود، چرا 
که غضب فاطمه این نپذیرفته است! و تا آخر عمر حرف نزد و این خود دلیل است بر

 .دنیایی!دینی بود نه 
 جواب ما:

 اما جواب ما به سه طریق است:

                                                 
 .٧٠٤ص  -١



 روزهای پیشاور    ٣٢٨

اول، ابوبکر ھم مقام باالیی داشت و یار رسول بود؛ پس مقام او باالتر از فاطمه است 
یم قبول کنیم که حق فاطمه را به او نداده است، به توان نمی (پیش ما)؛ پس ما ھم

 نبود. مادی در کار سودیخصوص که در این دادن و ندادن برای ابوبکر 
توانست خطایی کند و تا آخر عمر بر خطای  فاطمه معصوم نبود؛ می : حضرتدوم

خود پافشاری نماید! این طور زیاد شده است مثل عدم بیعت سعد بن عباده (با آن 
مقام باال) با ابوبکر ؛ مثل جنگ اصحاب پیامبر به رھبری معاویه علیه خلیفۀ راشد! بشر 

و انتظار نداشته باشید که ما قبول  اید هه اله ساختکه معصوم نیست. شما از فاطم
 .کنیم!

ما از زبان عایشه حدیثی داریم که فاطمه ُمرد در حالی که از ابوبکر ناراضی بود و 
اند که  حدیثی داریم که راضی شد! علمای ما جمع بین این دو حدیث را این طور دیده

ابوبکر ناراضی بود و خبر از  عایشه مطابق علم خود گمان کرد فاطمه تا دم مرگ از
 .عیادت ابوبکر از فاطمه و صلح طرفین و رضایت فاطمه از ابوبکر ندارد!

آورند، اما دلیلی را از کتاب ما  عجیب است از این شیادان که از کتاب ما دلیل می
   کنند. قبول نمی

 سنی مناظره گر گفته است: سکوت عالمت رضاست و فاطمه سکوت کرد. 
عالمت رضا نیست! خب، گناه ما چیست که قلم  که سکوت ھمیشه دانیم می ما ھم

سنی مناظره گر ما ھم، به دست توست! و او سنی نیست؛ بلکه فقط نقش سنی را در 
 کند. پیشاور بازی میھای  شب فیلم مناظرۀ

فدک را برای همین  علی در دورۀ خالفت، آزادی در عمل نداشت و -۳۳۵ ادعای
 نگرفت

است که علی آزادی عمل نداشت و مثًال نتوانست نماز تراویح را که بدعت مدعی 
نھج البالغه نوشته است  توانست فدک را بگیرد؟ در عمر بود، منع کند. پس چگونه می

 که فدک مال ما بود. 
 جواب ما:

 نھج البالغه به علی دروغ زیادی بسته است.اینکه  گوییم: اول می
را خلیفه کردیم فدک را پس نگرفتی؟! دیگر از و ا علی، تم که یگویی می دوم، به علی

خواھی؟ لقمه را جویدیم و در دھان مبارکت گذاشتم. خوب قدرت که  این بیشتر چه می
 .به دست تو بود!



 ٣٢٩  ادعاهای شیعه

ھا شوک  خواھم به وجدان شیعه ھدف من، توھین به ساحت علی نیست. می
 .الکتریکی بدھم؛ شاید که حرکتی ببینم!

ه آزادی عمل یعنی چه؟ آیا این علی نبود که ریشۀ خوارج را کند و نیم کدا نمی من
به معاویه و لشکرش حمله ور شد و در جنگ جمل مگر دو صحابه بزرگ پیامبر شھید 

 .نشدند؟! آیا کسی به علی گفت که باالی چشمت ابروست!
توانست فدک را بگیرد و نماز تراویح را منع کند! و فراموش نکنید که در  پس می

ھایی که عثمان را شھید کردند! پس  فراوانی بودند؛ مثل آنای  هلشکر علی، مردان ُعقد
 توانست.  خواست بکند، می علی ھرکاری که می

 حاال جواب به زبانی دیگر: خب،
حاال حرف شما درست؛ علی که از خیر فدک گذشت، حسین ھم که به خاطر  گیرم

سال  ١٤٠٠برای چه مصلحی بعد از مصلحت از خیر فدک گذشت. تو ای داعی شیاد، 
نویسی؟ آیا حاال دیگر مصالح عالیۀ  کنی و ھزار صفحه کتاب می را علم می ھا حرف این

اسالم درکار نیست؟ آیا ھمین پیشاوری که تو در آن نشسته بودی در وقت نشستن تو 
 ھا بود یا نبود؟! در تصرف انگیسی

به ھند  از عراق برای ھمین مقصد؛ خواست زیارت امام رضا برود : میگوید می داعی
رفت بعد پیشاور بعد ھرات بعد مشھد! یعنی، اوضاع ایران این قدر خراب بود که  می

 .گردد!! راھی به مشھد نداشت؛ آن وقت این بدبخت دنبال فدک می
داعی، رضا شاه چادر زنان داعی را از سرشان کشیده بود و باز او  زندگی در زمان

: ما پیرو علی گوید می بعد : علی مصلحت ندید!گوید می و بعدگشت  دنبال فدک می
 .ھستیم!

 بدعت است ،نماز تراویح -۳۳۶ ادعای
: علی نتوانست در زمان حکومت خود، تراویح را که بدعت عمر بود، از بین گوید می

ببرد؛ چون مردم قبول نکردند! و بعد تاریخچه تراویح را بیرون کشیده است که زمان 
 .)١(ابوبکر نبود و بدعت عمر است! و نافله به جماعت نباید خوانده شود...پیامبر و 

 جواب ما:
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که  دانیم می که در زمان رسول الله تروایح نبود، اما این را ھم دانیم می اول، ما
رسول الله چند نماز نافلۀ شب به جماعت خواندند و ھر شب مردم بیشتری با خبر 

شدند تا روز چھارم که در مسجد جا نبود. شب بعد رسول الله نماز تراویح به جمع  می
 .ترسم بر شما فرض شود! نخواندند! و در جواب پرسش مردم فرمودند: می

بودند و پشت سر یک حافظ قرآن، در رسول عمل کسانی را قران بلد ن دانیم می و
عمر، خطر فرض شدن  خالفت در زمان ماه رمضان، بجماعت تراویح خواندند را ستود

خوانند، گفت: یک جا بخوانید و یک  بر طرف شد. وقتی عمر دید که مردم متفرق می
رکعت بخوانند؛ اما این وحی منزل  ٢٠جا خواندن را فرض و واجب نکرد. قرار شد 

 نیست. 
ھا  خوانند! در مساجد حنفی رکعت می ٨در اول رمضان امسال در دبی ؛ دیدم مردم 

خواندند! خالصه اجباری نیست! در زمان رسول الله نماز  رکعت می ٨ھا  ھم بعضی
شب بود و صحابه ھمان را سند گرفتند؛ اما باز به مسأله اجبار و اختیار توجه  ٤تراویح 
 کنید. 

 ناراضی بود فاطمه از ابو بکر ،ۀ زندگیتا آخرین لحظ -۳۳۷ ادعای
که ابو  کنم می اینک برای خاتمۀ سخنم، خبر دیگری برای اثبات مطلب مطرح

خ يتار«ھجری در  ٢٧٦محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری متوفی به سال 

و دیگر علمای شما از قبیل ابن ابی  اسةياالمامة و السمعروف به  )١(»نياخللفاء الراشد

بكر الطلق بنا الی  قال عمر اليب«اند که  الحدید و غیره در کتب معتبر خود نقل نموده

 .»ها فاطمه فانا قد اغضبنا

عمر به ابی بکر گفت: بیا با من برویم نزد فاطمه؛ زیرا ما او را به غضب «یعنی:  
بکر به عمر گفت: با من بیا برویم ـ در  (و در بعضی از اخبار ھست که ابی ایم آورده

 ».ظاھر این صحیح است ـ)
بی اجازۀ مالقات نداد و علی  بی خالصه با ھم رفتند به درب منزل فاطمۀ مظلومه ؛

بی در جواب علی سکوت اختیار کرد. آن حضرت به ھمین  بی را واسطه قرار دادند.
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بی مظلومه رو به دیوار  بی م کردند؛مقدار اکتفا کرد و اجازه ورود داد؛ وارد شدند و سال
تر  کرد؛ ابی بکر گفت: ای جبیبۀ رسول خدا، به خدا قسم خویش رسول الله را دوست

دارم. ای کاش بعد از  را از دخترم عایشه بیشتر دوست میو دارم از خویش خودم و ت
تو را از دانم و اگر  رسول الله مرده بودم. من قدر و شرف و فضل تو را از ھمه بھتر می

ال نورث ما « حق ارث منع کردم از جانب آن حضرت بود که خودم شنیدم، فرمود:

گذاریم. ھرچه از ما باقی مانده است، صدقه در راه  نمی ما پیامبران ارث» تركناه صدقه
 الله است. 

رضای من  فاطمه گفت: آبا نشنیدید از رسول الله که گفت: رضای فاطمه، بی بی
فاطمه، را مرا  از سخط من است. ھر کس دوست بدارد دختر من،است و سخط فاطمه 

دوست داشته و ھر کس راضی بدارد فاطمه را مرا راضی داشته است و ھر کس به 
 .خشم آورد فاطمه را به تحقیق مرا به خشم آورده است؟

 بی مظلومه فرمودند: بی گفتند: بلی، شنیدیم از رسول الله این کلمات را. آنگاه
گیرم که شما دو نفر، رضای خاطر مرا فراھم  ئکه را شاھد و گواه میخدا و مال

ننمودید؛ بلکه مرا به خشم آوردید. اگر پیغمبر را مالقات نمودم، شکایت شما دو نفر را 
 خواھم نمود. 

برم از  بی دلتنگ و گریان شد و گفت: به خدا پناه می بی ابی بکر از کلمات و بیانات

 »يكاهللا ال دعون اهللا علو«آنگاه فاطمه با ناله فرمود:  سخط تو و سخط آن حضرت.
ابی بکر با شنیدن این کلمات با چشم گریان بیرون رفت و مردم اطرافش را گرفتند 

ھای خود پھلوی  گفت: وای بر شما! ھمه خوشحال به خانه اش دادند. و دلداری
 روید و مرا وامی گذارید. ھای خود می عیال

  ».يعتيب لوينياقعتكم يب ال حاجة يف«

 .»ھیچ احتیاجی به بیعت شما ندارم مرا و اگذارید«

 »يعتيب وينيعتكم اقيف ال حاجة يف«
 .»ھیچ احتیاجی به بیعت شما ندارم مرا و اگذارید«
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به خدا قسم، میل ندارم بیعت من برگردن مسلمانی باشد بعد از آنچه دیدم و 

 .)١(انتھی...ها) ي(سالم اهللا علشنیدم از فاطمه 
  جواب ما:

 این داستان چند دروغ دارد:
اول، کتاب امامه و سیاسیه را ابن قتیبه ننوشته است! ابن قتیبۀ دیگری نوشته 

 است. 
 طمه را نداد؟ادوم، چرا ابوبکر عوض گریه و زاری حق ف

و راست این است که فاطمه از ابوبکر راضی  سوم، داستان به این صورت دروغ است
 بیھقی آن را نوشته است: و به این صورت  شد

رو البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال هلا عيل هذا أبو بكر «

يستأذن عليك قالت أحتب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها فرتضاها حتى 

 ».رضيت وهو وأن كان مرسال فإسناده إىل الشعبي صحيح

ابوبکر به عیادت فاطمه رفت و علی به بیھقی از طریق شعبی روایت کرده که «
فاطمه گفت اینک ابوبکر به عیادت آمده او را اجازه ورود بدھم فرمود بله پس اذن 

سعی در رضایت فاطمه کرد و  ورود دارد و حضرت ابوبکر بر بالین فاطمه آمد و پس

 ».سندش صحیح است فاطمه راضی شد و این روایت

 ند؛ چون از ابوبکر راضی نبودفاطمه را شب دفن نمود -۳۳۸ ادعای
ام يصبت علی مصائب لواهنا صبت علی اال«ناکامی بنالد و بگوید:  بی از بی چرا باید

 .»اياليرصن ل

شد، تمام شب تار  آن قدر مصیبت بر من ریخته شد که اگر بر روز ریخته می«

 .»گردید می
بی مظلومۀ ناکام، عزیز کرده و محبوب  بی از فشار مصائب و غم و غصه و اندوه،

 اللهم عجل وفايت«نمود که  رسول الله از درگاه حق تعالی پیوسته تقاضای مرگ می
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. عاقبت ھم وصیت کرد: جنازه مرا شبانه به خاک بسپارید و احدی از مخالفان »عيرس
 .)١(مرا نگذارید بر جنازه من حاضر شودند و نماز بر من بگذارند...

 جواب ما:
اما حرفی که حضرت عایشه را ھم درشب دفن نمودند. شب یا روز چه فرقی دارد. 

ای، دروغ است و ھمین حرف تو، دلیلی است بر عزیز بودن  از زبان فاطمه نوشته
خواست در تشیع جنازه شرکت کند و علی اجازه نداد(البته به  فاطمه که خلیفه می

 زعم تو).
ھیچ دلیلی برای گریه نداشت! از جمله فاطمه در دنیا زندگی خوبی داشت! و 

 نعمات او:
 پدری مثل حضرت محمد داشت. -١
 شوھری مثل علی داشت. -٢
 .قد و نیم قد داشت! چند پسر و دختر -٣
 نداشت. مشکل رزق و کمبود روزی -٤
 مشکل امنیت نداشت و از کسی خائف نبود. -٥
 .بر عکس زنان آن زمان ھوو نداشت! -٦
آمد برای  اش می شما، خلیفه به در خانه ما و عزت و احترام داشت و به قول -٧

آید به  دانست خلیفه می عذر خواھی. و به قول شما آن قدر احترام داشت که می
 .من حاضر شود! اش که گفته است خلیفه نداند تا برجنازه نماز جنازه

 نددا نمی زن پیامبر را بدکاره ،شیعه -۳۳۹ ادعای
 با توجه به این آیه: گوید می اظره گرسنی من

ّيَِ�ُٰت ٱلِۡلَخبِيَ�ِٰت� وَ  ۡ�َبِيثُونَ ٱلِۡلَخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿ ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيُِبونَ ٱلِلطَّ ّيَِ�ِٰت�  لطَّ لِلطَّ
ۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  ا َ�ُقولُوَنۖ لَُهم مَّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ُ
 ]٢٦[النور:  ﴾٢٦أ

زنان بدکار ناپاک شایسته مردانی بدین وصفند و مردان زشتکار ناپاک نیز، شایسته «
زنانی بدین وصفند و زنان پاکیزه نیکو الیق مردانی چنین و مردانی پاکیزۀ نیکو الیق 
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، گویند می زنانی ھمین گونه و این پاکان از سخنان و بھتانی که ناپاکان دربارۀ آنان

 ».منزه ھستند
 ارید به عایشه تھمت بدکاری بزنید.شما حق ند
زنیم؛ زیرا این اھانت به رسول  نمی ما به عایشه تھمت بدکاری:گوید می داعی شیاد

 است.
است. و ھر کس بین ما چنین کند، ملعون مرتد و واجب  و تھمت این گفته دروغ و

 .)١(القتل است...
 جواب ما:

ھا در اینترنت تھمت  ھا شیعه روز ؛ اما اینگویی می راست داری قبول دارم که این را
اند. البته تھمت خیانت و  زنند که علمای شما در تاریخ این را نگفته بدکاری ھم می

 ارتداد و منافق بودن از تھمت فحشاء بدتر است.

نیست؛ پیامبر متقی بود هردو  زن و شوهر بودن به معنای متقی بودن -۳۴۰ ادعای
 و عایشه نبود

که این آیه، این معنی را ندارد که زن و مرد در مدح و ذم  خالصۀ حرفش این است
 .)٢(مثل ھم ھستند و مثال آورده است: زن لوط و زن نوح و زن فرعون...

 جواب ما:
حرفت درست است اما یک اشتباه داری و آن این است که استمرار زندگی زناشویی 

وط و ھمسرش و آسیه و بین نوح و زنش و لکه  چنان فرد بد امکان ندارد؛ فرد خوب با
شوھرش جدایی افتاد. اگر زن حضرت محمد نیز، چون زن لوط بود باید این جدایی 

 افتاد. اتفاق می

  رود فرعون به بهشت می و زن روند می زن نوح و زن لوط به جهنم -۳۴۱ ادعای
 .)٣(در مورد عایشه ھم چنین است...

 جواب ما:

                                                 
 .٧١٥ص  -١
 .٧١٨ص  -٢
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 دنیا داشت دربارۀ عایشه تکرار نشد. اگر درھا  آن درست است؛ اما رفتاری الله با
لوط، پیش الله عزیزتر بود تا پیامبر ما، آن حرفی دیگر است واال طبق سنت  گویی می

شد. اما نشد؛ پس  یا طالق داده میشد  می نابود ھم صالھی باید زن نافرمان محمد
 د.گویی می شما دروغ

 بود تمّرد از دستورات پیامبر وقت ،خیانت آن دو زن -۳۴۲ ادعای
نمایید، چنین است:  اما معنای آیۀ شریفۀ سورۀ نور که شما له خود استشھاد می

اند و مردان نا پاک راغب به ایشانند و زنان پاک  زنان ناپاک برای مردان ناپاک شایسته
ه نور است اند و مردان پاک به ایشان مایلند و این، معنی آیۀ اول سور الیق مردان پاک

 :فرماید می که

اِ� ٱ﴿ ۡو ُمۡ�َِ�ٗة وَ  لزَّ
َ
ا�َِيةُ ٱَ� يَنِكُح إِ�َّ َزا�َِيًة أ ۡو ُمۡ�ِٞكۚ وَُحّرَِم  لزَّ

َ
ٓ إِ�َّ َزاٍن أ َ� يَنِكُحَها

  ]٣[النور:  ﴾٣لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�ٰلَِك َ�َ 
مگر با زانی یا کند  نمی کند مگر با زانیه یا مشرکه و زانیه عروسی نمی زانی عروسی«

 ».بر مومنین حرامندھا  این مشرک و

نماید و آیه  نمی ابدًا با مدعای شما مطابقت» نيثيثات للخبياخلب«خالصه آیۀ شریفه، 
 معنایی دارد که ربطی به ھدف و مقصد شما ندارد.

حرف داعی این است که این آیه مربوط به عروسی با زانیه است نه عروسی با 
برای دفاع از عایشه شاھد نیاورید؛ زیرا ما تھمت فاحشه بودن به متمرد. پس آن را 

 .)١(. البته متمرد و خائن بود...دانیم می زنیم و او را پاک دامن نمی عایشه
 جواب ما:

 : گویم می در جواب این ھرزه گو
خبیث معنایش تنھا زانی نیست و تو به خاطر رد دالیل ما معنی کلمۀ اینکه  اول

 کردی. بیا ببینیم در قران خبیث به چه معنی به کار رفته است:خبیث را کوچک 
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ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ ّيِِب� ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ َوَما  لطَّ

ُ ٱَ�َن  َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ ۖ َ�  ۦن رُُّسلِهِ َ�َۡتِ� مِ  �َّ ِ  َٔ َمن �ََشآُء ْ ب ِ ٱاِمُنوا َّ� 
ۡجٌر َعِظيمٞ  ۦۚ لِهِ َورُسُ 

َ
 ]١٧٩[آل عمران:  ﴾١٧٩�ن تُۡؤِمُنواْ َوَ�تَُّقواْ فَلَُ�ۡم أ

ّيُِب ٱوَ  ۡ�َبِيُث ٱقُل �َّ �َۡسَتوِي ﴿ ۡعَجَبَك َكۡ�َةُ  لطَّ
َ
ْ ٱفَ  ۡ�َبِيِث� ٱَولَۡو أ َ ٱ �َُّقوا ْوِ�  �َّ

ُ
أ ٰٓ�َ

ۡلَ�ٰبِ ٱ
َ
 ]١٠٠[المائدة:  ﴾١٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ۡ�

ُ ٱِ�َِمَ� ﴿ ّيِبِ ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱ �َّ ُكَمهُ  ۥَ�ۡعَضهُ  ۡ�َبِيَث ٱَوَ�ۡجَعَل  لطَّ ٰ َ�ۡعٖض َ�َ�ۡ َ�ِيٗعا  ۥَ�َ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥَ�َيۡجَعلَهُ 

ُ
ونَ ٱِ� َجَهنََّمۚ أ  ]٣٧[األنفال:  ﴾٣٧لَۡ�ِٰ�ُ

این آیات، کلمه خبیث و طیب آمده است و ھیچ عاقلی آن را به زانی و غیر در ھمۀ 
 .کند! زانی ترجمه نمی

در خود آیۀ دوم که تو شاھد آوردی ھم دلیلی علیه توست؛ زیرا در آیه اینکه  دوم
 آمده است:

اِ� ٱ﴿ ۡو ُمۡ�َِ�ٗة وَ  لزَّ
َ
ا�َِيةُ ٱَ� يَنِكُح إِ�َّ َزا�َِيًة أ ۡو ُمۡ�ِٞكۚ وَُحّرَِم َ� يَنِكُحهَ  لزَّ

َ
ٓ إِ�َّ َزاٍن أ ا

  ]٣[النور:  ﴾٣لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�ٰلَِك َ�َ 
 !! باز باید بر اساس دستور این آیهدانید می نید، مشرکه کهدا نمی اگر عایشه را زانیه

 . کرد نمی رسول با او عروسی

 .داد عایشه پیغمبر را آزار می - ۳۴۳ ادعای
چندین خبر در  )٢(»آداب النكاح«و کتاب  )١(»اء العلومياح«امام غزالی در که  چنان

مذمت عایشه نقل نموده است؛ از جمله: مقابلۀ او با رسول الله و قضاوت ابی بکر است 
و ابو الشیخ در کتاب » مسند«و ابویعلی در  )٣(»کنز العمال«که مولی علی متقی ھم در 

عایشه رفت چون بین پیغمبر و عایشه  اند که ابی بکر به مالقات دخترش آورده» امثال«
دلتنگی شده بود. ابوبکر را به قضاوت طلبید و در وقت سخن گفتن عایشه کلمات 
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 ٣٣٧  ادعاهای شیعه

کرد که در گفتار و کردارت  ؛ در ضمن، به آن حضرت عرض میگفت می اھانت آمیز
 .عدالت را پیشه کن!!

ت دخترش آن حرف اھانت آمیز چنان در ابوبکر مؤثر شد که سیلی سختی به صور 
و دیگران » نکاح«اش سر ازیر شد. و نیز، امام غزالی در ھمان باب  زد که خون بر جامه

اند که ابی بکر به منزل دخترش وارد شد و فھمید که رسول الله از عایشه  نقل نموده
دلتنگ است. گفت: آنچه میان شما واقع شده است، بیان کنید تا من قضاوت نمایم. 

زنی یا من حرف بزنم. در  . تو حرف می او أكلمنيتكلمه فرمود: پیغمبر اکرم به عایش

. شما حرف بزنید؛ اما نگویید مگر حرف حق ال تقل اال حقابل تكلم وجواب عرض کرد: 
 .و راست!

 ينب كتزعم اني انت الذ« و در جملۀ دیگری از کالمش به آن حضرت عرض کرد:

 ».ھستی! کنی پیغمبر خدا تویی آن کسی که گمان می« .»اهللا
 آیا این جمالت طعن به مقام نبوت نبود؟ مگر عایشه آن حضرت را پیغمبر بر حق

. و داعی شیاد نتیجه گرفته است گفت می نست که چنین کلماتی به آن حضرتدا نمی
 که این آیه بر عایشه منطبق است:

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َ ٱيُۡؤُذوَن  �َّ ُ ٱلََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا  �ِخَرةِ ٱوَ  ۡ�َيا�ُّ ٱِ�  �َّ
َ
َوأ

ِهيٗنا  ]٥٧[األحزاب:  ﴾٥٧مُّ

 .»)١(عایشه زن نا آرامی بود...اینکه  چرندیاتی گفته است مبنی بر«
 جواب ما:

جوابش یک کلمه است: اول، اگر عایشه ملعون بود، پس رسول الله نباید مصاحبش 
د گویی می آیا این توھین به پیامبر نیست کهداد.  بود و باید طالقش می یک ملعون می

 خوابیدند.  رسول الله با یک ملعون در یک بستر می
  کنند می یعنی زود آشتی ھا باور کنند! دوم، زن و شوھر دعوا کنند و احمق

را به پیامبری قبول و : ای مدعی پیامبری؛ یعنی، من تگوید می سوم، وقتی عایشه
 شد.  به خود مطلقه می ندارم؛ یعنی، کافرم. پس خود
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کنید که زنی کافر را طالق  د یا پیامبر را متھم میگویی می در نتیجه یا شما دروغ
 نداده است. 

 د.گویی می البته که شما دروغ

 مکنی نمی توهین اگر با همۀ زنان پیامبر بد بودیم، چرا به سوده -۳۴۴ ادعای
 ییم.گو نمی بد: سوده از خانه بیرون نرفت؛ ما ھم از او گوید می

 .)١(رفت... نمی چون ایشان از خانه بیرون
 جواب ما:

رسول الله به طور مطلق، زنان را از بیرون رفتن منع نکردند. حاال اگر سوده بیشتر 
ھا  احتیاط کرده است دلیل بر بد بودن دیگری نیست. حضرت عایشه ھم به بازار

؛ شما گویی می زه باز ھم دروغتابه حج رفتند کنی.  اند که تو عیب جویی می نرفته
اید! به نام ھیچ یک از زمان  ھا یک کودک خود را به نام سوده نام گذاری نکرده شیعه

و منظور از زینب پیش شما دختر  د.کنی نمی پیامبر غیر از حضرت خدیجه نام گذاری
 علی است نه زن پیامبر.

 جنگ با علی بزرگترین گناه عایشه بود - ۳۴۵ ادعای
ھم زن متمرد آن حضرت بود که خالف دستور خدا و پیغمبر فریب طلحه و عایشه 

زبیر را خورد (یا روی بغض و عداوت شخصی با علی) و به بصره رفت. عثمان بن 
حنیف را که از بزرگان صحابه و والی بصره از جانب علی بود، گرفتند و موھای سر و 

فصل اخراجش نمودند. صد نفر از صورت و ابروان او را کندند و بعد از یک تازیانۀ م
ابن اثیر و مسعودی و محمد بن که  چنان دفاع و بیچاره را به قتل رساندند. بی مردمان

 اند. جریر طبری و ابن ابی الحدید و غیره ھم مفصل نوشته
آنگاه سوار بر شتر عسکر نامی شد که با پوست پلنگ پوشانده بودند و مانند یک مرد 

به میدان حاضر شد! و خون ھزاران نفر به خاطر قیام ایشان جنگی (زمان جاھلیت) 
 ریخته شد.
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 ٣٣٩  ادعاهای شیعه

ھا و پشت  خبر، زنان خود را در خانه بی آیا این لکۀ ننگی نبود که مردان از خدا
اند، اما زوجه و ھمسر رسول الله را با آن افتضاح در مالء عام حاضر  ھا نشانده پرده

 .)١(ول الله نبود...نمایند؟ آیا این عمل تمّرد امر خدا و رس
 جواب ما:

اشتباه زن رسول الله را تا امروز در ھر مجلسی  تو حق نداری اگر ھم اشتباه بود،
سوزد؟! علی  آیا تو دلت برای ناموس رسول می پوشانی! نمی عیبش راتو  کنی و بیان می

تو کیستی که از تو داناتر بود یا نه؟ وقتی که او به قاتل ھزاران نفر نازکتر از گل نگفت، 
 .سال ول کن نیستی؟ ١٤٠٠بعد از 

عایشه برای مصلحتی درست از خانه خارج شد؛ اما در کار اصالح موفق نشد و این 
پوشاندند و  کند. در ضمن، زنان پیامبر صورت خود را می نمی عیبی را متوجه ایشان
 کردند؛ یعنی، پرده در پرده بود. درون کجاوه سفر می

 علی قابل شماره نیستفضایل  -۳۴۶ ادعای
» شرح نھج البالغه«و ابن ابی الحدید در » مسند«امام احمد بن حنبل در که  چنان

و شیخ سلیمان بلخی » مناقب«و خطیب خوارزم در » تفسیر کبیر«و امام فخرازی در 
 و )٢(»کفایت الطالب«و محمد بن یوسف گنجی شافعی در » ینابیع الموده«حنفی در 

از خلیفۀ ثانی عمر بن الخطاب و  )٣(»مودة القربی«نی شافعی در علی ھمدا رسید می
 نمایند که رسول اکرم به علی فرمود: حبرامت عبدالله بن عباس نقل می

ا ي كاجلن حساب ما احصو فضائلاالنس كتاب واض اقالم ويلو أن البحر مداد والر«

 .»باحلسن

دم، نویسنده و طایفۀ جن اگر دریا مرکب شود و درختھا قلم گردند و بنی آ«یعنی: 
ند شماره و احصا کنند فضایل تو را یا ابا الحسن توان نمی اش، باز ھم حساب کننده

 ».)٤(بود)... ÷(کنیۀ علی

                                                 
 .٧٢٤ص  -١
 .٦٢باب  -٢
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  جواب ما:
 این حدیث، دروغ است چون درباره الله است.

 این ھم آیه: 

ن تَنَفَد َ�َِ�ُٰت َرّ�ِ َولَۡو  ۡ�َۡحرُ ٱمَِداٗدا لَِّ�َِ�ِٰت َرّ�ِ َ�َفَِد  ۡ�َۡحرُ ٱقُل لَّۡو َ�َن ﴿
َ
َ�ۡبَل أ

 ]١٠٩[الکهف:  ﴾١٠٩َمَدٗدا ۦِجۡئَنا بِِمۡثلِهِ 

بگو: اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شوند، پیش از آنکه کلمات «یعنی: 
یابد؛ ھر چند نظیرش را به مدد[آن]  پروردگارم پایان پذیرد، قطعًا دریا پایان می

 »بیاوریم.
اند!  فضایل الله برابر و حتی بیشتر دانسته ، این علی پرستان، فضایل علی را باخب

فضایل علی حدیث داریم؛ مثل آن را برای عمر داریم و بیشتر از آن را برای ابوبکر  در
 داریم. 

 :گوید می
 باشد دوستی علی نشانۀ ایمان و دشمنی او نشانۀ کفر و نفاق می

 .»انلار د اىل من خرج ىلع ىلع فهو اكفر يفعهان اهللا قد «پیامبر فرمود: 
بنماید، کافر است و  ÷خداوند عھد نمود با من که بدانید ھر کس خروج بر علی«

 ».)١(باشد... جایگاه او در آتش می
  جواب ما:

این حرفی دروغ است؛ زیرا ثابت شده است که طلحه و زبیر و عایشه بھشتی 
و قبول داریم. گفتم:آنچه دربارۀ علی در احادیث ھستند. گفتم: فضایل علی را بدون غل

 صحیح آمده است، قبول داریم. اما دروغھای تو و ابن ابی الحدید را قبول نداریم.

 عایشه کشتار صحابه و مؤمنین پاک در بصره به امر -۳۴۷ ادعای
آیا این اخبار در کتب معتبر خودتان نیست؟ پس چرا اعتراض به شیعیان 

ھای مؤمنین پاک چون عثمان بن حنیف از صحابه پاک رسول الله  خوننمایید؟ آیا  می
سالح که اھل جنگ نبودند و چھل  بی و قتل بیش از صد نفر از حفاظ و خزانه دارھای
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 در مسجد کشته شدند، به گردن مسبب جنگ نبود؟ عالمۀ مسعودی درھا  آن نفر از
 نوشته است: )١(»مروج الذھب«

 رضبت رقاهبم صربا نيمخسون من السبع من جرح وريفقتل منهم سبعون رجال غ«

 .»االسالم من بعد االرس وهؤالء اول من قتلوا ظلامً يف
سالح، حافظ بیت  بی (غیر از آنچه مجروح نمودند) ھفتاد نفر از خزانه دارھای«

المال را کشتند و پنجاه نفر از آن ھفتاد نفر را با زجر گردن زدند و کشتند و این 
 ».اولین کشته شدگان بودند در اسالم که مظلوم کشته شدندجماعت 

  جواب ما:
به گردن علی ھم بود؛ زیرا ایشان قاتالن آن ھا  آن اگر این طور است، پس خون

 مظلومان را مجازات نفرمودند در حالی که قدرت ھم داشت. 

 اید. کنید، هدایت یافته اصحاب چون ستارگانند از هر کدام که پیروی -۳۴۸ ادعای 
 دروغ است 

 :گوید می باز سنی دست پرورده
بشر بود و معصوم ھم  لھای شما صحیح است. ام المؤمنین عایشه فرمایش

نبود. البته فریب خورده است و خطایی از او سرزد. از روی سادگی فریب دو نفر از 
 کبار صحابه را خورد؛ اما بعد توبه نمود و خداوند ھم از او گذشت.

: اول اقرار نمودید که کبار صحابه خطا کار و فریبنده بودند و حال گوید می داعی
آنکه از حاضران تحت الشجره و بیعت الرضوان بودند. پس خبر شما که سابقًا در لیالی 

ھا  آن ھستند که اقتدای بهای  هھریک مانند ستار«ید: گفت می ماضیه برای تبرئه صحابه
ھا اصحاب را  اگر سنی .)٢(گردد... می به خودی خود باطل» شود می اسباب ھدایت

 این حدیث را.نند، پس نگویند: دا نمی معصوم
  جواب ما:

و خودت جواب  گویی می قبول نداریم. خودت از زبان ماھم ما ، نه، این حرف را
و  بود ناخواسته م که جنگ جملگویی می ما دھی. دھی و شیعۀ بیچاره را فریب می می
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عایشه فریب طلحه و زبیر را  شد. ما کی گفتیم: خارجاز دستشان  طرفین، کنترل
 خورد؟ 

 ییم:گو نمی که ما ھرگز کنیم می و تکرار
این ». اید هپیروی کنید، ھدایت یافتھا  آن اصحاب چون ستارگانند از ھر کدام از«

 حدیث درست نیست.

 دفن شود حسن در جوار پیغمبر امام عایشه اجازه نداد -۳۴۹ ادعای
ای  ت، این است که ام المؤمنین عایشه ذاتًا آرام نبود و حرکات بچگانهآنچه مسلم اس

 داشت که ھر یک موجب فساد در تاریخ زندگی او گردید. 
 .)١(ادعا کرده است که او اجازه نداد که حسن را در کنار قبر جدش دفن کنند...

 جواب ما:
 .اول، داستانی که آوردی دروغ است!

 شاید دیگر جا نداشت. قبرستان نبود، سه نفر دفن شده بودند؛عایشه که  دوم، اتاق
 و حتما جا نداشت، چون خود ایشان نیز در بقیع دفن شدند نه در اتاق خود 

 .)٢(المؤمنین علی... سجده و شادی نمودن عایشه در شهادت امیر -۳۵۰ ادعای
 جواب ما:

 .مسلم است؟!عجب دروغی گفتی! آیا این را بخاری نوشته است یا در صحیح 

 کلمات متضاد عایشه نسبت به عثمان -۳۵۱ ادعای
اند: عایشه وصیت نمود که مرا پھلوی پیغمبر دفن ننمایید؛ زیرا خود  نقل نموده

و » مستدرک«حاکم در که  چنان دانم چه حوادثی بعد از آن حضرت ایجاد کردم. می

و ابن » ه النبیريبس اعالم«و محمد بن یوسف زرندی در کتاب » معارف«ابن قتیبه در 

 ادفنوين«اند که عایشه به عبدالله زبیر وصیت کرد:  البیع نیشابوری و دیگران نقل نموده

 .»قد احدث اموراٌ بعده ع فاينيبالبق مع اخوايت
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اموری  صدفن کنید مرا پھلوی خواھرھایم در بقیع؛ زیرا من بعد از رسول الله«

 .»)١(نمودم... ایجاد
  جواب ما:
در اینکه  عایشه ازاینکه  ، این خود دلیل است برگویی می طور است کهاگر این 

جنگ جمل نقشی ایفاء کرد، پشیمان بود و پشیمانی ھم توبه است. پس الله توبۀ او را 
 .ای؟ پذیرد، علی ھم به عایشه چیزی نگفت، تو چه کاره پذیرد. وقتی الله می می

ُمردم و امروز جسد بر خاک  سال پیش می ٢٠و بدان علی نیز، گفت: ای کاش 
 دیدم. افتادۀ طلحه را نمی

ایم. در احادیث صحیح آمده  براحادیث صحیح بنا نھاده ھای دین خود را ما پایه
آید! چند دفعه  است: عایشه، زن رسول الله، در بھشت است. حاال باز زن لوط یادش می

روز زندگی پیامبر در عذاب کرد و زن محمد تا آخرین  بگویم که زن لوط را الله، زود
 و حتی بعد از مرگ پیامبر تا آخرین روز حیات در خانه پیامبر بود  خانۀ ایشان بود.

 )٢(شاهد است بر فضایل علی... ام سلمه -۳۵۲ ادعای
  جواب ما:

 .ست؟!نیکه سلمه شاھد ام  همن کی گفت
ابن ابی الحدید گفته است. آخر ما چرا باید پیرو یک معتزلی شیعه غالی  گوید می اما

 باشیم؟! ما ھم شاھدیم بر فضایل علی؛ اما شاھد بر غلو شما نیستیم. 

 هاست آن خالفت اختالفت در تعیین خلفاء ثالث دلیل بر بطالن -۳۵۳ادعای 
 ابوبکر را شورایی محدود انتخاب کرد.

 عمر را ابوبکر انتخاب کرد نه شورا. 
ھای مختلف دلیل بر  نفرۀ منتخِب عمر انتخاب کرد. این روش ٦عثمان را شورای 

 ھاست. باطل بودن ادعاھای سنی
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فرمایید: خلیفۀ اول که به اجماع معین شد، حق دارد  دوم، از کجا و به چه دلیل می
یغمبر رسیده است؟ قطعًا جواب خلیفۀ بعدی را معین نماید. آیا چنین دستوری از پ

 منفی است.
د: خلیفه اول که به اجماع معین شد! در تعیین خلفای بعدی، دیگر گویی می سوم،

باشد؛ ھمان خلیفۀ منصوب از جانب خلق، حق دارد خلیفه بعد  نمی احتیاج به اجماع
 کند؟!. از خود را معین نماید و نص او تنھا کفایت می

این امر عملی نشد؟ و خلیفه عمر خالف رویۀ ابی بکر پس چرا در خالفت عثمان 
(دیکتاتوری) واگذار کرد؟ آن ھم چه شورایی! شورایی که در  تعیین خلیفه را به شورا

عوض آنکه نمایندگان  شود! نمی ھیچ جای عالم (حتی درمیان ملل وحشی) پیدا
باشد) خلیفه  قدری مؤثرھا  آن مجلس را ملت معین نمایند (که شاید قول و رأی اکثر

 عمر خود معین نمود. 
و جای تعجب است که در خالفت خلفاء اربعه (راشدین: ابی بکر و عمر و عثمان و 
علی) به چھار حالت عمل شده است! کدام یک از اقسام اربعه حق و مالک عمل بود 
و... آیا تمام طرق دلخواه حق بود؟ تصدیق نمایید که شما برای تعیین خالفت طریق 

 .)١(و دلیل قانع کننده ندارید... ثابت
  جواب ما:

چون پیامبر، روشی را برای تعیین جانشین معلوم نکردند، پس خلیفه بر حسب 
البته چند شرط وجود دارد: باید اعلم  و این قانون ثابتی ندارد. شود می اوضاع انتخاب

 انتخاب شود و از طریق شورا باشد. 
م رای دادند و و عثمان ھم ھمین طور. علی ھم، ابوبکر، عمر را پیشنھاد کرد و مرد

 .پس اعتراض شما به کیست؟ پذیرفت. نفره را ٦شورای 
خواستند، عمر خلیفه  نمی اگر مردم یادت نرود که ابوبکر و عمر ارتش نداشتند.

شد. ما صد بار به این مرد گفتیم که دربارۀ جانشینی پیامبر و روش انتخاب رھبر،  نمی
م نداریم! البته شور و مشورت داریم و آن را به عنوان یک اصل دستوری در اسال

گیرد! به چھار طریق انتخاب  پذیریم. لذا به مصلحت ھر زمانی، انتخاب صورت می می
که باید یک روش باشد؟ در  گویی می تواند باشد. چرا طریق ھم می ٤٠ رھبر کردند.

 حالی که درباره انتخاب رھبر، دستوری با جزئیات از پیامبر نداریم.
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نی که این توھین به دا نمی بعد شورایی که علی قبول کرد را الیق ملل وحشی ھم
خبرگان و  علی ھم ھست و بعد در ایران امروز شورای آزاد وجود ندارد رھبر مجلس

البته الیق  و اونھا رھبر و مجلس شورا را.... این روشکند  می شورای نگھبان را انتخاب
 ملل وحشی است!!.

 چرا ابوبکر حق انتخاب جانشین را داشت و پیامبر نداشت -۳۵۴ ادعای
اگر چنین حقی را برای خلیفۀ ثابت االمر (به عقیده شما) در تعیین خلیفه بعدی 

ران نگذارد و نص او تنھا در تعیین د: وظیفه خلیفه است که امت را حیگویی می قائلید و
ھادی بشر  کند. چرا این حق را از پیغمبر ثابت النبوه که خلیفه بعد از خود کفایت می

 .)١(بود، ساقط نمودید...
  جواب ما:

ما این امر را از ایشان ساقط ننمودیم. ایشان خودشان جانشینی انتخاب نکردند. 
ساقط کند؛ چون ھم نبی بودند و ھم پادشاھی ست این حق را از ایشان توان نمی کسی

 اما انتخاب نکردند چون منتخب نبی باید با وحی در تماس باشد.  قدرتمند.
شود؛ پیامبر اگر انتخاب  نمی ابوبکر اگر خلیفه انتخاب کند، آن خلیفه مقدسپس 

د اعتراض کند؛ چون توان نمی کند، مقدس است؛ یعنی، اگر فرمان اشتباھی داد، کسی
 میری است متصل به پیامبر و پیامبر متصل به وحی.ا

و دین ناقص. اما  شود می اما این امیر معصوم نیست؛ اگر خطا کند، خطایش قانون
 .خورد شود و به دین لطمه نمی نمی قانون خطای منتخب ابوبکر

دست عبدالرحمن بن  علی زیر ،نفره ۶این ظلم بود که در شورای  -۳۵۵ادعای 
 عوف بود
گذارد تحت امر و فرمان  عمر خالف دستور پیغمبر، علی را در شورا می خلیفه

 .عبدالرحمن؟!
 به آن دستگاه بدبین نشد؟ آن ھمه از کبار صحابه را بر کنار و حق رای شود می آیا

را در امر خالفت ساقط نمود، بس نبود؛ در خود شوری ھم ظلمی فاحش بر علی ھا  آن
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آن حضرت نمودند که فاروق بین حق و باطل را تحت وارد آوردند و اھانت بزرگی به 
 .)١(امر و فرمان عبدالرحمن قرار دادند؟!...

  جواب ما:
ییم: خود علی حکمیت او را قبول کرد و اجباری در قبول این حکمیت گو می

نداشت. حاال که علی ھم شورای عمر را قبول کرد، ھم قاضی و امیری که عمر را 
ھا! خنده آور است البته اگر  پذیرفت. این یقه دریدن تو بعد از قرنتعیین کرده بود، 

 .نیک بنگریم!
 دانست!! اگر غیب ھم گویی ناخواسته پذیرفت! یا مجبور بود! علی که غیب می می

کرد که توطئه است! و شرکت در آن نه فقط فایده ندارد بلکه  نست باید درک میدا نمی
 .دھد! به دستور عمر مشروعیت می

را علی این حقیقت پیش پا افتاده را درک نکرد؟! جواب ما این است که فرض تو چ
 داد که خلیفه شود. علی، عبدالرحمن را مردی مغرض غلط است. علی احتمال می

 .نست! لذا حکمیت او را پذیرفت!دا نمی
داند که قاضِی مغرض  در ھمین کشوری که پیشاور یک شھر آن است، ھر آدمی می

ھا پیش در ھمین کشور، مردی به نام چوھدری فضل اللھی  کمه برود. سالنباید به مح
کشته شد! پسرش رفت به کالنتری که پدرم را نخست وزیر کشته است! کالنتر به 

 رسید که مردی رییس خود و رییس او به رییس باالتر تلفن کرد تا به نخست وزیر خبر
 .علیه شما شکایت نامه بنویسد! خواھد می

ست از بادۀ قدرت گفت: بگذارید بنویسد؛ قاضی که از خودم است! و پسر بوتو سرم
چوھدری شکایت را نوشت! و کالنتر در دفتر شکایت ثبت کرد. شاکی شماره را گرفت 

دانست که قاضی کیست.  اما عوض آنکه به دادگاه برود به خانه خود رفت؛ چون می
آن وقت شکایت کرد و شمارۀ اش برکنار شد.  پس صبر کرد تا بوتو سرنگون و قاضی

 و اعدام شد. برآمد! ثبت را نشان داد و دمار از روزگار بوتو
گردن نھادن علی به حکمیت کسی که به قول داعی مغرض بود، کار اینکه  مقصود

 .است و علی از این کارھا مبراست!ای  هعجیب و دور از عقل و بچگان

 خلق ابوبکر را ،علی را خدا انتخاب کرد -۳۵۶ادعای 
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ابی بکر خلیفۀ  : در اخبار ما ھم ھست که پیغمبر فرمود:گوید می سنی مناظره گر
ھا  آن قبل که بر بطالنھای  شب دھد: مثل دالیل من است. داعی شیاد جواب می

گذاریم. شیخ مجد الدین فیروز  نمی احادیثی ذکر نمودیم، امشب ھم شما را بالجواب

فضائل  ان ماورد يف« :گوید می »سفر السعاده«در کتاب  »قاموس اللغه«آبادی، صاحب 

 .»عة العقل بكذهبايشهد بدي يات التيبكر فهی من املفرت ايب

 است که عقل گواھی به دروغ )١(آنچه در فضایل ابی بکر نقل گردید؛ از مفتریاتی«

 .»)٢(دھد... میھا  آن
  جواب ما:

ابوبکر را  صییم که رسول اللهگو نمی ما ھرگز این حدیث را قبول نداریم. ما
و معصوم، برای این  دانید می جانشین خود نمودند. اما شما که علی را بر گزیدۀ الله

دلیل قرآنی ھا  آن ما قبول کنیم. وقتی ما از حرف خود یک دلیل از قرآن بیاورید تا
: مگر ھر چیزی در قرآن نوشته شده گویند می خواھیم، این مردمان لجوج سریع می

 .رکعت است! ٤ست؟! شما بگویید که در کجای قرآن نوشته است: نماز ظھر ا
که کند  می پایان، تنھا کارمندان آموزش پروش تھران را ساکت بی این سفسطه بازی

 .شود! ھم، ساکت نمیھا  آن وگرنه قلب کنند می از ترس قطع حقوق، قبول
یکی ھم نداریم. وانگھی اگر  درباره نماز و حتی وضو صدھا آیه داریم؛ اما دربارۀ علی

! دانید می آیه قرآن درباره علی ٥٠٠قرار است در قرآن ھرچیزی نباشد، پس چرا شما 
 .جادو و جمبل و علم ابجد و اعداد!! بکمک البته با کمک اشاره و تاویل و

علی نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان با رأی گروه بزرگتری ازمسلمانان خلیفه 
 .)٣(…شد

 دیگر ما:جواب 
حکم ایشان اینکه  ھای داخلی است! و دیگر دلیل نزدیک بودنش به اجماع، جنگ

در شام ھیچ ارزشی نداشت! بله، خالفت علی در مقایسه با خالفت عمر به اجماع 
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ست یک مامور دون پایه را در شام عوض کند، اما توان نمی نزدیکتر بود؛ چون ایشان
 .لم عوض کند یا فورًا به دارالخالفه بخواھد!ھا را به یک ق توانست حاکم عمر می

 .بودن به اجماع را دانستید یا نه!تر  حاال معنی نزدیک

برتری داشت و از نور  علی از لحاظ نسب، بر سه خلیفه قبل از خود -۳۵۷ادعای 
 بود 

اولین امتیازی که موالنا امیر المؤمنین علی داشت و به ھمین جھت، متمایز از سایر 
خلفای منصوب از جانب جمعیتی از خلق بودند اما علی، ھا  آن د، آن است کهخلفاء بو

خلیفۀ منصوب از جانب خدا و پیغمبر بود. بدیھی است تعیین شدۀ خدا و پیغمبر حقًا 
داند که خلیفۀ منصوب با خلیفه غیر  ممتاز از تعیین شدۀ خلق است. ھر عاقلی می

 منصوب فرق بسیار دارد.
تزلی که از اشرف علمای شماست در چند جا از مجلدات شرح ابن ابی الحدید مع

نھج البالغه نوشته است: قول به تفضیل امیر المؤمنین علی، قولی است قدیم که 
اند و شیوخ بغداد نیز، تصدیق به این معنی  بسیاری از اصحاب و تابعین به آن قائل بوده

 .)١(...تر بود ھمۀ امت عالم: علی را خدا تعیین کرد و علی از گوید می اند. نموده
  جواب ما:

 ھای علی را ما ھم قبول داریم. او را جزو عشره مبشره و چھار صحابه اول فضیلت
د: الله او را تعیین کرد، معصوم بود و ابوبکر و گویی می ھای شما را که اما دروغ دانیم می

 .عمر دشمنش بودند، قبول نداریم!

 علی از نور خلق شد -۳۵۸ادعای 
سال قبل از خلقت  ١٤٠٠ھای دروغین نقل کرده است که علی و محمد در  دیثح

آدم، نوری در نزد الله بودند! آدم که خلق شد، الله این نور (دو نفره!) را در صلب آدم 
 .قرار داد!

 جواب ما:
اند که صوفی و مشرک و بد  این خزعبالت است؛ حدیث نیست! و کسانی گفته

 .اند! مذھب بوده
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انیان گذشته است و نسب برای سند که دوران پادشاھی سلسله سادا نمی این مرد
 .گفت که فالنی، جانشین پیامبر است! توان نمی ندارد! به خاطر نسبای  هانسان فاید

 الله انسان را از طین خلق کرد و این ھم آیه:

�َ�ٰنَ ٱَولََقۡد َخلَۡقَنا ﴿  ]١٢[المؤمنون:  ﴾١٢ِمن ُسَ�ٰلَةٖ ّمِن ِط�ٖ  ۡ�ِ
 .!دانید می نید و ما حق دارم که بگوییم: شما علی را الهدا نمی پس علی را انسان

 اما ما غیر از الله، اله نداریم. 

 »ال اهللاإله إال «

 در پدران علی تا حضرت آدم کسی مشرک نبود -۳۵۹ادعای 
آباء و اجداد آن حضرت خالف دیگران تا آدم ابو البشر ھمگی موحد و خدا پرست 
بودند و آن نور پاک در صلب و رحم ناپاکی قرار نگرفت و این افتخار از برای احدی از 

 .)١(...نسل علی را رسانده است به آدم ابو البشر ـ ٥٠صحابه نبود ـ بعد با فاصله 
 جواب ما:

 اول، این دروغ است که پدر علی ابی طالب مشرک بود و بر شرک مرد.
نسل فاصله بود که این  ٥٠بین حضرت آدم و حضرت علی  کند می دوم، او گمان

تحریف شدۀ انجیل و تورات نقل کرده است در حالی که  حماقت است و این را از کتب
ھا در ھر کوی و برزِن عالم زده شده! و  خبر ندارد، این روزھا کوس رسوایی این نوشته

 ھا! ا کند مگر در بین شیعهپید ھای تقبلی نامه د اینگونه شجرهتوان نمی در اسالم کسی
قرن فاصله  ١٨نسل فاصله بگذاریم! یعنی، بین علی و آدم  ٥٠اگر ما بین علی و آدم 

 .بود که این یک دروغ آشکار و خالف کشفیات تاریخی است!
شود که آن  نمی سوم، به فرض که کسی در پدرانش مشرک نداشته باشد، این دلیل

 .کی این را دلیل ساخته!؟بدانیم!  آدم را رھبر کنیم و برتر
در  گویی می م! پس چراگویی می چھارم، پدر حضرت ابراھیم که مشرک بود؛ آزر را

 بین پدرانش کسی مشرک نبود.

 ؛ عمویش بود آزر،پدر ابراهیم نبود -۳۶۰ادعای 
 .گویند می آزر، عموی او بود؛ زیرا در لسان عرب عمو را ھم پدر
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 ١٢٧در عرف نیز، معمول است؛ از جمله: آیه  حتی در آیات قرآن نظایری دارد که
از سورۀ بقره که شاھد بر عرض دعا نیز، ھست که سوال و جواب حضرت یعقوب را با 

 :فرماید می فرزندانش ھنگام مرگ ذکر نموده است که

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ َ�ۡعُقوَب ﴿
َ
ۢن َ�ۡعِدي� قَالُواْ إِۡذ قَاَل ِ�َنِيهِ َما َ�ۡعُبُدوَن مِ  لَۡمۡوُت ٱأ

 ۥَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗدا َوَ�ُۡن َ�ُ  َۧ�ۡعُبُد إَِ�َٰهَك �َ�َٰه َءابَآ�َِك إِبَۡ�ِٰ� 
 ]١٣٣[البقرة:  ﴾١٣٣ُمۡسلُِمونَ 

مقصود از این آیۀ شریفه، کلمۀ اسماعیل است برای آنکه به شھادت قرآن مجید پدر 
ق است و اسماعیل عموی یعقوب است نه پدر او، اما در قرآن بر جناب یعقوب، اسح

خواندند. فرزندان یعقوب در  کردند او را پدر می اساس قاعدۀ عرف، عّم را أب خطاب می
خواندند؛ لذا در جواب پدر ھم عمو را پدر خواندند. خداوند ھم در  عرف، عمو را پدر می

 قرآن ھمان سوال و جواب را ذکر فرموده است.
 .پرستید؟ جناب یعقوب به فرزندان خود گفت: شما پس از مرگ من چه کسی را می

گفتند: خدای تو و خدای پدران تو ابراھیم و اسماعیل و اسحق را که معبود یگانه 
 .)١(ت...اس

 جواب ما:
: خیر! گوید می که آزر،پدر ابراھیم، مشرک بود و این داعی گوید می قرآن به صراحت

 .ببین!سفسطه را تو 
ند: ما دو پدر داریم؟ یا برای تمایز بین اسماعیل گفت می آیا پسران یعقوب در مجالس

ند: عموی گفت می ند:اسحاق پدر ماست و اسماعیل ھم پدر ماست؟! یاگفت می و اسحاق
 .ماست

در زبان عربی » عم«کردند، منظور از لفظ  پس ای داعی، اگر عمو را پدر خطاب می
 ییم حسن یا حسین بن عقیل!گو نمی ن واژه عمو دارد؟! ما ھرگزکیست!؟ چرا این زبا

 .م: حسین بن علی!گویی می
 اما منظور آیه:

به معنی نیاکان است نه » َاب«واضح است که صحبت از اجدادست! و این جا معنی 
 .به معنی پدر حقیقی!

                                                 
 .٧٥٦ص  -١
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 نبودند آیه از قرآن که پدران علی کافر و مشرک -۳۶۱ادعای 
از  ٢١٩در آباء و اجداد پیغمبر مشرک و کافر وجود نداشت: آیۀ ینکه ا دلیل دیگر بر

 :فرماید می سوره شعراء است که

ِٰجِدينَ ٱَوَ�َقلَُّبَك ِ� ﴿  ]٢١٩[الشعراء:  ﴾٢١٩ل�َّ

و دیگر علمای شما دربارۀ آیۀ شریفه  )١(»ع املودهينابي«شیخ سلیمان بلخی حنفی در 
 اند: روایت نموده حبرامت و مفسر قرآن مجید از ابن عباس

 ريه من نكاح غيحتی اخرجه من صلب اب يالی نب ين نبيتقلبه من اصال ب املوحد« 

 »سفاح من لدن آدم 

می گردانید پیغمبر را از اصالب اھل توحید (از پشت آدم) بر پشت پیغمبری بعد «

 .)٢(»از پیغمبری تا آنکه بیرون آورد او را از صلب پدر او از نکاح نه به زنا...
 جواب ما:

سال، آقای سلیمان بلخی در قندوز افغانستان از ابن عباس  ١٢٠٠خب، بعد از 
 .از کجا روایت کرده؟! بله پیامبر فرمود که تمام پدرانم موحد بودند!؟ روایت کرده است!

ھم باشد که ای  هتواند در عین موحد بودن، متولی کعب حاال فھمیدیم که آدم می
 درشت است؛ منظورم عبدالمطلب است. ھای ریز و مملو از بت

تواند موحد باشد و به بھشت برود، اما به پیامبر زمان خود  حاال فھمیدم که آدم می
ایمان نداشته باشد!! زیرا عبدالمطلب به دین عیسی که دین بر حق زمانه بود، ایمان 

 .داند! نداشت! موسی را ھم قبول نداشت! باز این مرد او را مسلمان می

 وابو طالب مسلمان بود! -۳۶۲ ادعای
بیشتر محققان و علمای منصف شما از قبیل ابن ابی الحدید، جالل الدین سیوطی، 

علی  رسید می از معتزله وھا  آن ابو القاسم بلخی، ابو جعفر اسکافی و اساتید
 ابو طالب ھستند. ھمدانی،فقیه شافعی، و... به اتفاق قائل به اسالم جناب

 جواب ما:
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حاال فھمیدم که این اشخاص چه کسانی ھستند، اھل به به از این علمای منصف!!! 
محترمی که در سراسر نا ھای سنت اختالف ندارند که ابی طالب بر کفر بود! و این سنی

را به ھا  آن آورند و سند میھا  آن شیعه ازی ھا کتاب پیشاور و دیگرھای  شب کتاب
، کنند می شیعه ـ معرفی ای فریب ساده لوحانعلمای سنی ـ برترین  عنوان مشھور

ابوطالب بر کفر را بخاری و مسلم  زنند که ابدًا سند ندارد؛ زیرا حدیث مردن حرفی می
 اند. روایت کرده

در حیرتم از این مرد که ھر حدیث را مخالف عقیدۀ خود دید به دنبال سندش 
را به نفع خود دید، دنبال رود تا ثابت کند که سند آن باطل است. اما اگر حدیث  می

 ای ابن ابی الحدید! از کجا ای سلیمان بلخی! گوید نمی گردد و سند و دلیل نمی
 د؟گویی می

خب، پیامبر بعد از آنکه به مدینه رفت، چرا نگفت: ابی طالب، مسلمان ُمرد و به 
 خاطر کمک به من اسالمش را آشکار نکرد. چرا این راز را بعد از ھزار سال سلیمان

 .خبر بود! بی بلخی کشف کرد و پیامبر از آن

 اختالف در ایمان ابیطالب -۳۶۳ادعای 
حال آنکه جمھور علمای شیعه و تمامی اھل بیت طھارت و خاندان رسالت، 

 .)١(اقوالشان سندیت و اجماعشان ُحّجیَـت دارد؛ چون عدیل القرانند...
عالوه بر اجماع جمھور علمای شیعه، بعضی از شیوخ علمای شما (معتزله)، مانند 

اند که ابو طالب  شیخ ابو القاسم بلخی و ابو جعفر اسکافی و غیر ایشان ھم بر این عقیده
اسالم آورد و علت آنکه ایمان خود را ظاھر نساخت، آن بود که بتواند پیغمبر را کامال 

 به احترام مقام او مزاحم آن حضرت نشوند.  و مخالفان –یاری نماید 
ابو طالب در سطح باالی جھنم است دروغ و جعلی  گوید می : حدیثی کهگوید می
 .است!

 جواب ما:
: زن پیامبر ما، خائن بود!! گوید می اجماع شیعه پشیزی ارزش ندارد. اجماع شیعه

 .: قبر پرستی خوب است! ابوبکر بد است!گوید می اجماع شیعه
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 کار بودزنا ،مغیرة بن شعبه -۳۶۴ عایاد
تر از ھمه آنکه جاعل و ناقل حدیث ضحضاح ھم یک نفر فاسق و فاجر و  و عجب

شرح نھج «اعداء عدو موالنا امیر المؤمنین مغیرة بن شعبه بود که ابن ابی الحدید در 
 نویسند: مغیره در بصره زنا و دیگران می» مروح الذھب«و مسعودی در  )١(»البالغه

کرد. روزی که شھود برای شھادت نزد خلیفه عمر آمدند، سه نفر شھادت دادند و 
تلقین و تعلیم نمودند که از دادن شھادت ای  هچھارمی که آمد، شھادت بدھد او را کلم

 .ابا نمود. آن سه نفر را حد زدند و مغیره را خالص نمودند؟!
ر او تعطیل شد از یک چنین فاسق فاجر و زانی و شارب الخمر که حد خدا ب

دوستان صمیمی معاویه بن ابی سفیان بود که این حدیث را از بغض و کینۀ 
 .)٢(امیرالمؤمنین و خوش آیند معاویه جعل نمود...

 جواب ما:
اول، شیخ االسالم ابن تیمیه، مسلمانان را از کتاب مسعودی بر حذر داشت و آن را 

 داند. باطل می
فاجر و شراب خوار، یار پیامبر بود نه دوست دوم، این شخص به قول تو زانی،

 .گیری! معاویه. پس تو در اصل به پیامبر ایراد می
سوم، دلیل دشمنی تو با او این است که او مجاھد بزرگی بود و دشمنی علی بھانه 

 .است!
 نفر شاھد ٣شاھد نبود. الله را مالمت کن که چرا  ٤چھارم، زنا ثابت نشد؛ چون 

 .فر خواسته است!نخواسته و چھار ن
 .ششم، آن سه نفر شاھد به جرم تھمت، شالق نوش جان کردند!

 .و این حدیث ھر چقدر که مخالفت کنی، صحیح است!

ِ بِْن  َ�نَا ُسْفيَاُن َ�ْن َ�بِْد الَْمِلِك بِْن ُ�َمْ�ٍ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ىِب ُ�َمَر َحدَّ
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َحدَّ

َارِِث قَاَل َسِمْعُت 
ْ
بَا َطالٍِب اَكَن َ�ُوُطَك احل

َ
ِ إِنَّ أ َعبَّاَس َ�ُقوُل قُلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ال

َك َ�َهْل َ�َفَعُه َذلَِك قَاَل   «َوَ�نرُْصُ
َ

ْخرَْجتُُه إىِل
َ
َ�َعْم وََجْدتُُه ىِف َ�َمَراٍت ِمَن انلَّاِر فَأ

 ».َضْحَضاٍح 
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 و حدیث دوم این است: 

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن  ىِب وََحدَّ
َ
ِ بِْن َخبَّاٍب َ�ْن أ َ�نَا يَلٌْث َعِن ابِْن الَْهاِد َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َسِعيٍد َحدَّ

 ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُْدرِىِّ أ

ْ
بُو َطالٍِب َ�َقاَل  صَسِعيٍد اخل

َ
ُه أ لََعلَُّه َ�نَْفُعُه َشَفاَعىِت «ُذِكَر ِعنَْدُه َ�مُّ

ِقيَاَمِة َ�يُْجَعُل ىِف َضْحَضا
ْ
 ».ٍح ِمْن نَاٍر َ�بْلُُغ َكْعبَيِْه َ�ْغِ� ِمنُْه ِدَماُغهُ يَْوَم ال

را و خالصه معنی اینکه عباس از رسول الله پرسید ای رسول الله ابوطالب بسیار ت
در آتش  دیدمش که روز قیامت یاری کرد این در آخرت برایش فایده دارد فرمود بله

تا دوغوزک پا در آتش  و ابوصالب و شفاعتم او را بر سر آتش آورد خورد می جھنم غوطه
 .صاست با این وجود بخار آتش از دماغش بیرون میاید او کما قال

 خواننده گرامی:
سند حدیث را ھم در بخاری دیدم و ھم در مسلم که یک راوی، برادر ابوطالب؛ 

 یعنی، حضرت عباس است 
پس چرا  اصًال اسم مغیرة بن شعبه نیست.و یکی حضرت ابی سعید الخدری است. 

کند، حدیث  داعی نام او را ذکر کرده است؟ چرا وقتی که در نقش سنی بازی می
مغیرة بن شعبه،  داند و دلیل ضعیف بودن را وجود راوی، بخاری و مسلم را ضعیف می

 .بن شعبه در روایت نیست!! داند در حالی که اصال ذکری از مغیرة می
ھا این  استراتژی دارد. روش شیعهکند؟ چون شیعه یک  پس چرا داعی چنین می

 است:
دروغ بگو! باز ھم بگو! اگر باور کردند که خوب است اگر رسوا شدی، باز ھم دروغ 

 .بگو... 

 است ابوطالب سرپرست پیامبر بود؛ پس مسلمان -۳۶۵ادعای 
 .»اجلنة  يفنيم كهاتيتيكافل الانا و« : رسول اکرم فرمود:گوید می

من و کفالت کنندۀ یتیم مانند این دو «چسباند و فرمود:  دو انگشت مبارک را به ھم

 .»اند) در بھشت ھستیم انگشت (که به ھم چسبیده



 ٣٥٥  ادعاهای شیعه

نقل نموده است و بدیھی  )١(البالغه ابن ابی الحدید ھم این حدیث را در شرح نھج
است مراد از فرمایش آن حضرت ھر کافِل یتیمی نیست؛ زیرا چه بسیار کافل یتیم که 

 باشند. دین و مستحق آتش می بی فاسق و فاجر و حتی ال ابالی و
پس مراد آن حضرت، جناب ابو طالب و جد بزرگوارش جناب عبد المطلب بود که 

در مکه معروف بودند به یتیم ابو طالب که بعد  و آن حضرت کفیل پیغمبر خاتم بودند
از وفات جناب عبدالمطلب کفالت و نگھداری پیغمبر از سن ھشت سالگی بر عھدۀ آن 

 جناب قرار گرفت.
اند و  خبر معروفی است که فریقین (شیعه و سنی) به طرق مختلفی نقل نموده

من نازل شد و به این اند که آن حضرت فرمود: جبرئیل بر  بعضی به این طریق آورده
 عبارت مرا بشارت داد:

 .»كحجراً كفلو كا از ضعيثدو كبطنا محلو كان اهللا حرم علی النار صلبا انزل«

را آورده و بر خود حمل و خداوند حرام کرده است بر آتش، پشت و شکمی که ت«

 ».را کفالت نموده استو که ت ای را شیر داده و و خانهو نموده و پستانی که ت

ع ينابي«و شیخ سلیمان بلخی حنفی در » مودة القربی«رسید علی ھمدانی در  می

اند که رسول اکرم  و قاضی شوکانی در حدیث قدسی، این قسم روایت نموده »املودة

حرمت النار  قول اينيالسالم و كقرئيان اهللا فرمود: جبرئیل برمن نازل شد و گفت: 

  .)٢(...كحجر كفلو كوبطن محل كعلی صلب انزل
 جواب ما:

شوکانی ھرگز این را روایت نکرده است. چرا پیامبر در مدینه به اشاره صحبت کرده 
که ابوطالب به خاطر سر پرستی من جنتی است! چرا ھمۀ دین  گفت می است؟ واضح

 .پیامبر دارد؟!ی ھا حرف شما احتیاج به تفسیر و تاویل آیات و
خی دلیل و روایت آورده است بر از سبط ابن جوزی شیعه و سلیمان بل :گوید می

اصح بن نباته نقل کرده است که علی گفته: نه  ایمان ابی طالب و از شخصی به نام
 .صنمی را نپرستیدند! پدرم و نه پدر بزرگم
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 جواب ما:
 .ایم! ما که این حدیث را در کتب خود ندیده

 .)١(: ابوطالب، سنی است...گوید می الحدید ابن ابی
 جواب ما:

 الحدید که در مدح کافری شعر این ھم دلیلی دیگر بر شیعه بودن ابن ابیبفرما 
و ای کاش نگوید؛ چون فحش  گوید نمی و در مدح ابوبکر و عمر یک کلمه ھم گوید می

: او شیعه بود. ابوطالب شاعر نبود و شعری ھم که در گوید می دھد! باز داعی ھم می
که به نام ابوطالب چاپ کرده است. کتاب ابن ابی الحدید است، سرودۀ خودش است 

 یک بیتش این است:

ـــــــ ـــــــهدي ـــــــی فاش ـــــــاهد اهللا عل  ا ش
 

ـــــــی امحـــــــد اين  ـــــــن النب  علـــــــی اب
 

 ای گواھان الله، شاھد باشید که من بر دین محمدم.
کرد تا از زبان  اگر ابی طالب بر دین محمد بود، حتمًا سلیمان بلخی حدیثی پیدا می

که حدیثی از پیامبر در این باره جعل کنید؛ یعنی، از پیامبر بگوید! این بار یادتان رفت 
 زھا جعل کنید! زبان ما سنی

  .)٢(در لحظۀ مرگ ابو طالب ال اله الله گفت... -۳۶۶ ادعای
ال الله إله إکه ابو طالب وقت مرگ ال  کند می سید محمد برزنجی رسولی روایت

 که دو دقیقه جلوتر به ابوجھل گفت: من کافری ھستم مثل تو. کند می گفت! و اضافه
 جواب ما:

رسول برزنجی آخر کیست؟ کجایی است؟ کی او را قبول دارد؟ حرفش در مقابل 
 .حرف بخاری و مسلم چه اعتباری دارد؟

 جــــای کــــه عقــــاب پــــر بریــــزد
 

ــــزد  ــــه خی ــــری چ ــــه الغ  از پش
 

  .)٣(...یاری نماید تا رسول را ابو طالب، اسالم خود را پنهان کرد -۳۶۷ادعای 
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 ٣٥٧  ادعاهای شیعه

ھاشم و مقبول القول در نزد اھل مکه و کفیل  با آنکه مطاع قریش و رئیس بنی
آورده است؛ علی القاعده ای  هپیغمبر بود، وقتی دید آن حضرت خالف دین او دین تاز

(با تعصبی که اعراب در دین خود داشتند) بایستی علیه او قیام نماید و آن حضرت را 
تھدید کند و از آن دین منع کند و اگر نپذیرفت چون به طریق استمداد آمده بود و 
خالف عقیدۀ او دعوی نبوت داشت، امر به حبس آن حضرت نماید یا دست کم طردش 
کند و قول مساعدت به او ندھد تا از قیام به آن امر بزرگ منصرف گردد تا ھم دین خود 

اضی نماید؛ ھمان قسمی که آزر، برادرزادۀ خود، را حفظ کند و ھم ھمکیشان خود را ر
 ابراھیم، را طرد نمود.

 جواب ما:
اول، اگر ابی طالب بر دین مشرکان نبود، چرا مشرکان مال حظۀ او را کردند و او و 

 .نگریستند؟ نمی محمد را با یک چشم
پایبند ای  هداند که عرب دورۀ جاھلیت سخت به قوانین قبیل دوم، ھر کس می

د! حضرت محمد وقتی که بعد از مرگ ابی طالب به طائف رفت و از آن جا رانده بودن
فرزندش با  ١٠شد و به مکه برگشت و از یکی از کفار مکه پناه خواست، او ھم با 

شمشیر برھنه آمد و گفت: محمد در پناه من است. حاال استدالل کن که او ھم 
 مسلمان بود؟

عموی حضرت ابراهیم  این است که ماننددلیل مسلمانی ابوطالب  -۳۶۸ادعای 
 نبود

گیرد که چون  و نتیجه می کند می رفتار آزر (پدر ابراھیم) را با ابوطالب مقایسه
 .)١(!...ابوطالب مثل آزر عمل نکرد، پس مسلمان بود

 جواب ما:
آیا رفتار مختلف دو کافر دلیل بر این است که یکی مسلمان است؟! در زمانۀ ما ھم 

و یک مسیحی دیگر، مفت و مجانی و شب روز کند  می پوست مسلمان را یک مسیحی،
 .کند! به مسلمانان خدمت می

 شود که بگوییم: چون دومی مثل اولی نیست، پس مسلمان است! نمی اما این، دلیل
 خنده آمد خلق را. از قیاسش
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 ید گو نمی برادر عایشه، را،: دایی مومنان و محمدگوید می به معاویه -۳۶۹ادعای 
خواھرش زن پیامبر بود اما اینکه  به خاطر دانید می شما معاویه را دایی مسلمانان

نید؛ حتی او را کشتید دا نمی پیرو علی بود، دایی مومناناینکه  محمد بن ابوبکر را با
 .)١(چون محمد بن ابوبکر طرفدار حضرت علی بود!...

 جواب ما:
شود که برادرش  نمی بودن عایشه دلیلاین بار انصافًا حق با توست. ام المومنین 

 دایی و خواھرش خاله و مادرش جدۀ مومنان باشد! و از طرف ما ھم اگر کسی چنین
م بد است! اما دربارۀ کشته گویی می کند! ما که تعصب نداریم، بد را ، اشتباه میگوید می

 شدن محمد بن ابوبکر به دست معاویه باید گفت: او به دست حاکم مصر در جنگ
 .داخلی اسیر شد و به خون خواھی عثمان کشته شد!

که چرا معاویه مردم داری نکرد و پسر ابوبکر را  کنیم می حاال این سوال را مطرح
نداشت. اما  د: مردم طرفدار ابوبکر بودند و علی قدرتگویی می کشت؟ در حالی که شما

 مدینه برد.علی عایشه را باوجود آنکه قاتل ھزاران نفر بود با احترام به 
سوال دیگر من این است که اگر حرف شما را بخواھیم قبول کنیم، پس نتیجه 

گیریم که معاویه در راه حق، پروایی از مالمت مردم نداشت و پسر ابوبکر را کشت و  می
نه تنھا نکشت،  کرد و عایشه را علی در اجرای حق، مردم داری و سیاست بازی می

 .زندانی ھم نکرد!
 .روید آخر؟! شما! به کجا میی ھا حرف یجهاین است نت

 ت بودوحی نبود؛ بلکه کاتب مراسال کاتبمعاویه  -۳۷۰ ادعای

معاویه کاتب وحی نبود؛ چون سال دھم ھجرت ایمان آورد و از دوران وحی چیزی 
 .)٢(باقی نمانده بود. او کاتب مراسالت بود...

 جواب ما:
است. دوم، او در سال ھشتم اسالم اول، اگر یک آیه را ھم بنویسد، کاتب وحی 

 آورد. سوم، قبول کردی که کاتب مراسالت بود؛ پس رازدار پیامبر ھم بود.

 !و یزید هم !معاویه کافر بود -۳۷۱ادعای 
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 :فرماید می سورۀ بنی اسرائیل که ٦٠آیه 

﴿ ِ َحاَط ب
َ
َرۡ�َ�َٰك إِ�َّ فِۡتَنٗة ّلِلنَّاِس  لَِّ�ٓ ٱ لرُّۡءيَاٱَوَما َجَعۡلَنا  �َّاِس� ٱ�ۡذ قُۡلَنا لََك إِنَّ َر�ََّك أ

َ
أ

َجَرةَ ٱوَ   ]٦٠[اإلسراء:  ﴾٦٠َوُ�َّوُِ�ُهۡم َ�َما يَزِ�ُدُهۡم إِ�َّ ُطۡغَ�ٰٗنا َكبِٗ�� ۡلُقۡرَءاِن� ٱِ�  لَۡمۡلُعونَةَ ٱ لشَّ

اند که  مفسران از علمای خودتان مانند امام ثعلبی، امام فخر رازی و دیگران آورده
در عالم رؤیا دید که بنی امیه مانند بوزینگان بر منبر آن حضرت صعود و  خدارسول 

نمایند، جبرئیل این آیۀ شریفه را آورد که آنچه ما در خواب به تو نمودیم، فتنه  نزول می
و امتحان برای این مردم است و درختی که با لعن در قرآن یاد شد درخت نژاد بنی 

جز ھا  آن ترسانیم و لیکن بر را از خدا میھا  آن ت عظیم،امیه است و ما به ذکر این آیا
 .)١(...طغیان و کفر و انکار شدید چیزی نیفزاید

 جواب ما:
 .خواھی بگویی که پیامبر یک کافر را کاتب مرسالت کرد؟ اول، می

ھا  ھای شما ھمین طور است. ھیچ چیز صریحی ندارید؛ باید آیه دوم، ھمیشه تفسیر
 را تاویل کنید.

با وجود این آیه و با وجود گفتۀ جبرئیل، پیامبر عوض آنکه مردم را از بنی امیه 
نشاند و او را کاتب وحی یا به قول تو کاتب  بترساند! معاویه را کنار دست خود می

: ھر کس به خانه کعبه برود در امان گوید می . در فتح مکه به صحابهکند می ھا نامه
را دور کند، ھا  آن است! عوض آنکه یان برود، در اماناست و ھر کس ھم به خانه ابوسف

شناسد. دختر  را می دھد در حالی که بنی امیه کند. به عثمان دو دختر می نزدیک می
گیرد. آیا ممکن است رفتار پیامبر را با توجه به گفتۀ آیه و  ابی سفیان را به زنی می

 جبریل تاویل بفرمایید؟
در قرآن، ھمان درخت زقوم درجھنم است و ھمۀ شجرۀ ملعونه  اما در تفسیر ما

 مفسران درجه یک ما ھمین رای را دارند.

عدی و مالک اشتر و محمد  معاویه قاتل امام حسن و عمار و حجر بن -۳۷۲ادعای 
 .بن ابی بکر بود!

 :فرماید می از سورۀ نساء که ٩٥آیه 

                                                 
 .٧٧٥ص  -١



 روزهای پیشاور    ٣٦٠

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ ﴿ ا �ِيَها وََغِضَب  ۥَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ ُ ٱَجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ  ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  �َّ
َعدَّ َ�ُ 

َ
 ]٩٣[النساء:  ﴾٩٣َعَذابًا َعِظيٗما ۥَوأ

این آیۀ شریفه، صراحت دارد که ھر کس مؤمنی را به عمد به قتل برساند، ملعون 
 باشد و جایگاه او جحیم و جھنم خواھد بود. ذات باری تعالی می

ف دھید؛ آیا معاویه در قتل عام و خاص مومنان شرکت نداشت؟ آیا حجر آقایان انصا
بن عدی و ھفت نفر از اصحابش را به امر او و به عمد به قتل نرسانیدند و به خصوص 

ابن عساکر و یعقوب که  چنان عبدالرحمن بن حّسان الغنزی را زنده به گور ننمودند؟
اند و ابن عبدالبر در  نقل نموده» دالئل«بن سفیان در تاریخ خود و بیھقی در 

نمایند که حجر از کبار فضالی صحابه بود  نقل می» کامل«و ابن اثیر در » استیعاب«
که معاویه او را با ھفت نفر با زجر و صبر به قتل رسانید به جرم آنکه چرا علی را لعن 

 .)١(...ننمودند و بیزاری از او نجستند
 جواب ما:

تو ایراد بر امام حسن است؛ زیرا وقتی ی ھا حرف م:گویی می در جواب خزعبالت تو
به گفتۀ تو معاویه با کشتن صحابه، کافر شد، دیگر امام حسن به چه حقی شمشیر بر 

 د امامان ما غیبگویی می زمین گذاشت و خالفت را به دست یک کافر سپرد؟! شما که
دانست معاویه قصد جان او را دارد، چرا  ! این امام حسن غیب دادن که میدانند می

جاده صاف کن او شد؟ پس امام حسن در کارھای بعدی معاویه با او شریک است؛ 
چون خالفت را به معاویه داد و مھر صحت بر خالفت او زد. پس اگر معاویه بد بود، 

 . کرد نمی حسن چنین

 مومن کشته شدند ۳۰۰۰۰به امر معاویه  -۳۷۳ادعای 
قتل عام شیعیان علی است که بسر بن ارطاة سفاک تر  از ھمۀ اعمال او قبیح

ابو الفرج اصفھانی و عالمه که  چنان باک به امر معاویه انجام داد. بی خونخوار و
طبری در تاریخ خود و ابن  و ابن خلکان و ابن عساکر» تاریخ المدینه«سمھودی در 

اند که معاویه  و دیگران از اکابر علمای شما نوشته )٢(»نھج البالغه شرح«أبی الحدید در 
به بسر َدستور داد که حرکت کن؛ لذا با سه ھزار لشکر جرار خونخوار حرکت کردند و 
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در مدینه و صنعاء و یمن و طائف و نجران و بین راه آن قدر از مومنان حتی زنان و 
دھد که  نمی ننگین شد و وقت اجازهاطفال کشتند که با اعمال او صفحات تاریخ 

عملیات او را شرح بدھم تا آن جا که وقتی به یمن رسیدند عبیدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب که والی و خارج از شھر بود، به خانۀ او رفت و سر دو فرزند کوچک او به 

 .)١(...نام سلیمان و داود را در آغوش مادر به دست خود برید؟!
 جواب ما:

کند. در این جا یک سوال داریم!  دانم این داستان را با کدام سند ذکر می نمی
تا وقتی علی  دانیم می نفر چگونه حریف مردم یمن شدند! بعد تا آن جا که ما ٣٠٠٠

زنده بود، مدینه و مکه و یمن به دست حضرت علی بود. اگر بسر به طرفداران علی 
 ر نشدند، ھمان بھتر که بمیرند. نف ٣٠٠٠حمله کرد، پس آن طرفداران که حریف 

چرا حسن حکومت را به معاویه داد؟ زیرا طبری نوشته که علی امیری فرستاد و 
این امیر، لشگر بسر بن ارطاه را در مدینه و مکه و یمن تار و مار کرد و در مدینه از 
مردم خواست با علی بیعت کنند. خبر آمد که علی شھید شده است. امیر فاتح مدینه 

فرار کرده بود به مردم گفت که با حسن بیعت کنید، اما  ه از دست او بسر بن ارطاهک
حسن دو دستی خالفت را به معاویه داد! خب بقیه سوال ما این است که اگر حسن 
صلح کرده باشد و این داستان واقعیت داشته باشد، امام حسن غیب دان چرا با وجود 

 .کومت را به معاویه داد. جواب دارید بگوید!داشتن ھزاران طرفدار مثل آب خوردن ح
 .والسالم! ندارید. ساکت شوید

 .)٢(...معاویه امر به سّب علی کرد -۳۷۴ادعای 
 جواب ما:

ما قبول نداریم که معاویه گفته باشد: بر منابر علی را فحش بدھید و در مذمت علی 
 حدیث جعل کرده باشد. به چند دلیل:

. اگر در کف دست من مویی دیدید، آن وقت علیه موجود است کتب اھل سنت -١
اھل سنت را بگردید؛ ی ھا کتاب ببینید! ھمۀ علی ھم در کتب اھل سنت حدیثی می

نفر اول و  کبار و جزء ده یایید؛ حتی ما علی را از صحابه نمی یک حدیث در ذم علی
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باشیم؟ . چگونه ممکن است علیه او حدیث داشته دانیم می نفر اول ٤حتی جزء 
  فراموش نکنید که علی، صحابی پیامبر بود.

کتب حدیث ما در زمان بنی امیه و بنی عباس جمع آوری شده است و در تمام  -٢
 .این کتب بابی در فضایل علی ھست! و بابی دیگر در فضایل اھل بیت!

ادعای داعی اصًال ھمگون نیست. اگر در کتب ما بابی در ذم علی بود، آن وقت 
توانست بگوید که این از جعلیات معاویه است؛ وقتی اصًال حدیثی در ذم علی  داعی می

پایه، سست و  بی نیست، بر عکس مرتب در مدح او حدیث داریم؛ پس ادعای نویسنده
 .احمقانه است!

  .)١(است... پیغمبر سّب و دشنام به ،سّب و دشنام به علی -۳۷۵ادعای 
 جواب ما:

 این دروغ است. اوال کسی سب نمیکند دومآ
 البته این درست است که در جایی برای دفاع از علی فرمودند:  

 .»فقد اذاين اً يمن اذی عل«
کردند؛ اما این  البته کاربردش در امور دینی است واال علی و فاطمه دعوا ھم می

حدیث در این جا کاربرد ندارد. و ما این حدیث را قبول داریم و به این خاطر در جنگ 
 .دانیم می ویه علی را برحقبا معا

 .)٢(دشمن علی، کافر است... -۳۷۶ادعای 
 حدیث جعلی را با اسناد سلیمان بلخی آورده است که دشمن علی، کافر است. 

 جواب ما:
 .ھا قبولش نداریم و السالم! این حدیث دروغ است! ما سنی

 .)٣(...باشد تواند آدم بدی می مصاحب پیامبر همنشین و -۳۷۷ادعای 
 :فرماید می از سورۀ نجم، خطاب به مشرکان ٢در آیۀ 
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 ]٢[النجم:  ﴾٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ ﴿

 .»صاحب شما (محمد ص) ھیچگاه در ضاللت و گمراھی نبوده است«

َعزُّ َ�َفٗر� ۥٓ َوُهَو ُ�َاوُِرهُ  ۦَ�َمٞر َ�َقاَل لَِ�ِٰحبِهِ  ۥَوَ�َن َ�ُ ﴿
َ
ۡ�َ�ُ مِنَك َماٗ� َوأ

َ
۠ أ نَا

َ
�٣٤﴾ 

 ]٣٤[الکهف: 

(آن مرد کافر) با مصاحب و رفیقیش (که مرد مؤمن و فقیر بود) در مقام گفتگو و «
تر  مفاخرت برآمد و گفت: من از تو به دارایی بیشتر و از حیث خدم و حشم نیز، محترم

 ».و عزیز ترم
 فرمود:دو کافر زندانی  حضرت یوسف به

ۡجنِ ٱَ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ ِم  لّسِ
َ
َتَفّرِقُوَن َخۡ�ٌ أ ۡرَ�اٞب مُّ

َ
ُ ٱَءأ ارُ ٱ ۡلَ�ِٰحدُ ٱ �َّ  ]٣٩[یوسف:  ﴾٣٩لَۡقهَّ

 بتان مانند متفرق و حقیقت بی خدایان پرسم: آیا می شما از من، زندانی رفقای ای«

 ».قاھر یکتای وغیره بھترند یا خدای و فراعنه و
تواند آدم خوب، مصاحب آدم بد باشد و چند آیه را  که میخالصه حرفش این است 

 .)١(... دلیل آورد؛ مثل این آیات که در باال ذکر کردیم
 جواب ما:

گشته و نه جلوتر را  احبصموی معجم قرآن را جلویش گذاشته است و دنبال کلمۀ 
محمد بد : احتمال دارد اصحاب گوید می دیده و نه عقب تر را نه چپ را و نه راست را و

باغ  اصحاب یوسف در زندان بد بودند یا آن دو یاراینکه  باشند! به چه دلیل؟ به دلیل
 یکی کافر بود یکی مومن. دار که

 .: صاحب شما و ھمنشین شما گمراه نیست!گوید می و ھمچنین، خدا به مردم مکه
 حاال چند سوال ما را جواب بده:

نی؟ پس بدان که آن دو دا نمی آیا فرق بین اصحاب یوسف با اصحاب محمد را
در ھا  آن زندانی را یوسف به میل خود به دوستی انتخاب نکرده بود؛ بلکه به اجبار با

را دوست ھا  آن یتوان نمی زندان بود. باز و جغد را که در یک قفس، زندانی کنند
 یکدیگر خطاب کنی.
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 ]٢[النجم:  ﴾٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ ﴿ :از آیه
خواھی نتیجه بگیری که مردم مکه، ھمه، صحابی بودند!! یعنی، ابوجھل و  یم

 ابولھب ھم دوستان پیامبر بودند؟! 
با اصحاب خود چگونه رفتار کرد؟ به عثمان دو دختر داد؛  صآیا ندیدی که محمد

به علی یک دختر داد؛ از عمر یک دختر خواست؛ از ابوبکر یک دختر خواست! آیا دو 
 .یوسف و دو زندانی با ھم خویش شدند و وصلت کردند؟!باغ دار یا 

 دھد و خود نمی آیا در مجالس درس حوزۀ قم ھستیم که کسی جواب شما را
 .خندید! د و خود میگویی می
 :گوید می

درمیان اصحاب، مردم بد دل و اھل مکر و خدعه و نفاق و دشمن آن حضرت و اھل 
 عبدالله بن أبی و ابی سفیان و حکم بن عاص.بیت طاھرینش ھم زیاد بودند؛ مانند 

 جواب ما:
منافق را با صحابی در آمیزد تا نتیجۀ فاسدی  خواھد می ببنید استداللش را؟! می

که ھمه خوب نبودند.  دانیم می بگیرد که اطرافیان پیامبر، ھمه خوب نبودند. بله، ما
؛ ابوجھل ھم بود ؛ ابی طالب  در پیرامون پیامبر، عبدالله ابن ابی ھم بود ؛ علی ھم بود

 .شود! از رفتارشان با پیامبر آشکار نمیھا  این ھم بود. آیا فرق بین
ابولھب وقتی محمد پیامبر شد به پسرانش دستور داد که دو دخترش را طالق 
دھند. عثمان که مسلمان شد، حضرت دو دخترش را به او داد. تو عثمان را مساوی 

 .ای نا خلف!دانی با امیه بن خلف؟  می

جاهلیت  نمودند، باز شما به دین می اگر پیغمبر به مرگ یا قتل فوت -۳۷۸ادعای 
 خود رجوع خواهید نمود.

 : خیلی از اصحاب بعد از پیامبر مرتد شدند و این، دلیلش است؛ بخوانید:گوید می
. اگر قدری دقیق شوید از تعجب بیرون گوید می یم، آیات و اخبارگو نمی من

 داده است:ھا  آن از سورۀ آل عمران خبر از ارتداد ١٣٨آیید. خداوند در آیۀ  می
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ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ 
َ
 .)١(]١٤٤[آل عمران:  ﴾أ

 جواب ما:
شود، این یک فرض است که  نمی ه از این آیه چیزی ثابتند کدا نمی این سیاه دل

 :گوید می که رخ نداده است؛ مثل این آیه

َل َعلَۡيَنا َ�ۡعَض ﴿ قَاوِ�لِ ٱَولَۡو َ�َقوَّ
َ
�ۡ٤٤  ِ َخۡذنَا ِمۡنُه ب

َ
ُ�مَّ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه  ٤٥ۡ�َِم�ِ ٱَ�

 ]٤٦-٤٤[الحاقة:  ﴾٤٦لَۡو�ِ�َ ٱ

گیریمش و رگ  نسبت دھد با دست راست میاگر محمد به ما حرف دروغی را 
 .!کنیم می گردنش را قطع

 .تا نباشد چیزکی، الله نگوید چیزھا! توان گفت: آیا می
  .خواست حرفی جعل کند! توان گفت: حتمًا محمد می آیا می

آیه اینکه  ! و عجیبرسد می تفسیر کنیم! حتمًا کار ما به این جارا آیه  شما اگر مثل
دھیم،  شاکران را جزای خیر می ما گوید می اللهرا نصفه نوشته است و آخر آیه آمده که 

 .بگوید!! خواھد می کند تا ھرچه دلش نمی اما آیه را کامل ذکر

بودن بعضی از یاران  دلیل قاطعی است بر جهنمی ،حدیث حوض -۳۷۹ادعای 
 پیامبر

 بکوبد و آن حدیث، این است: به یک حدیث بخاری تمّسک کرده است تا اصحاب را
بخاری در دو خبر با مختصر تفاوتی در الفاظ از سھل بن سعد و عبدالله بن مسعود 

 اند که فرمود: از رسول الله نقل نموده

ت الناوهلم اختلجوا يفهن الی رجال منكم حتی اذا اهوريانا فرطكم علی احلوض ل«

 .!»كما احدثوا بعد يقول ال تدريف رب اصحايب يدونی فاقول ا
پیش از شما، من کنار حوض (کوثر) به انتظار شما ھستم و گروھی از شما را که 

نی دا نمی : تورسد می : پروردگارا، کجایند اصحاب من؟ خطابکنم می بینم، عرض نمی
 .)٢(ھا کردند و چه اموری را در دین وارد نمودند... که بعد از تو چه
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 جواب ما:
کند، باید بداند که ھمین بخاری در کنار این  خاری نقل قول میاین مردک اگر از ب

و عثمان و عایشه و اھل بدر و  حدیث، احادیثی دارد مبنی بر جنتی بودن عمر و ابوبکر
 .اھل احد و غیره

پس معلوم است که منظور اینان نیستند! و شیعه حق ندارد با استناد به این حدیث 
یش را نقل ھا حرف خوب است که ھمۀ کند می ی نقلبد باشد. وقتی از بخارھا  آن با

را فراموش » انتم سكاری« را از قرآن بگیرد و» وال تقربوا صلوه« بگوید:اینکه  کند! نه
 .کند!

 .را فراموش کردی؟» وال ترسفوا«ای  را آویزه گوش کرده »كلوا وارشبوا«
خالفت که منظور از اصحاب در این جا، آنانی ھستند که در زمان  کنیم می ما گمان

ابوبکر مرتد شدند و ابوبکر با شمشیر حقشان را کف دستشان گذاشت؟ البته حضرت 
ییم: تک تک اصحاب پیامبر بھشتی ھستند؛ اما این گو نمی این را ھم بگویم که ما ھرگز

 بگذرد. ھا  آن گناھان ھا و از لغزشھا  آن امید را داریم که الله با توجه به خدمات عظیم
م که گویی می و ما منکر این نیستیم که از صحابه خطاھایی سرزده است؛ مثًال ما

معاویه در مقابل علی به ناحق ایستاد و جنگ کرد! اما َمَثل ما َمَثل امام حسن است که 
دانست  ؟ چون میانکار خروج معاویه بر علی، باز خالفت را به معاویه داد! چرا با وجود

و کارنامۀ  کند می دانست که معاویه به اسالم خدمت که معاویه سراپا بدی نیست. می
کسی منکر  ،سالۀ خدمات معاویه را بعد از کسب خالفت جز مغرض ٢٠درخشان 

نیست! پس گمان ما این است که الله، معاویه را به خاطر خروج بر علی ببخشد اما 
 م.کنی نمی برای الله تکلیف تعیین

ستاییم و چون ھمنشین رسول و منتخب  ایم و خدمات معاویه را می ما ظاھر را دیده
داند و خدایش در روز قیامت  داریم. دیگر او می عمر و عثمان و حسن بود، او را دوست

 و ترازوی عدل الھی. والسالم.

 آشکار نکرد ابوطالب برای خدمت به اسالم دین خود را -۳۸۰ادعای
شد؛ یعنی، در اول  کرد، امر یکسره می طالب اگر ایمان خود را ظاھر میجناب ابو 

ھاشم  دعوت که ھنوز رسول اکرم یاوری نداشت، تمام قریش و جامعه عرب بر ضد بنی
زدند؛ لذا جناب ابوطالب ایمان خود  نمودند و اساس نبوت را برھم می به اتفاق قیام می
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و سایر اعادی ھا  آن ام ھم کیشی با قریش جلویرا با سیاست ابراز ننمود تا بتواند به ن
طالب تصمیمات قویتری اتخاذ ننمایند و  ھم محض احترام جناب ابوھا  آن را بگیرد تا

 .)١(آن حضرت فرصتی داشته باشد تا بتواند مقصد خود را آشکار نماید...
 جواب ما:

محض است و که دروغ  کند می عجیب و غریبی از ابن ابی الحدید نقل ھای داستان
 ھا قبولش ندارند.  سنی

داند  نویسد و آن را دلیل بر مسلمانی او می دربارۀ خدمات ابی طالب به پیامبر می
 .که این کافی نیست!

نیز، باشد. بسیاری از مسیحیان در جنگ ایران و  مسلمانی باید با اظھار به زبان
، در طرف اسالم دانند می ھا آن را جنگ حق و باطل و کفر و اسالم عراق که ایرانی

شرکت داشتند و خدمتی بزرگتر از ابی طالب به اسالم کردند؛ یعنی، جان خود را دادند 
یم بگویم که اگر مسلمان نبودند، توان نمی اما چون اقرار زبانی نکردند، مسلمان نشدند و

 چرا جان دادند.

  ثابت کندبرای علی  : پدر علی کافر بود تا عیبی راگوید می سنی -۳۸۱ ادعای
ھا مسلمان بودن ابو طالب را پنھان کردند تا عیبی باشد  : سنیگوید می این نادان
 .)٢(برای علی...

 جواب ما:
این عیب نیست؛ بلکه یک فضیلت است که انسان دین پدر مشرک خود را رھا کند 
و از خانه و اھل بگذرد و مسلمان شود و اکثر صحابه ھم مانند علی بودند و این عیب 

 .م: پدر علی از پدران صحابه بھتر بود. آیا این عیب گویی است؟!گویی می نیست! بعد ما
افسوس بر حال ابوطالب، این آدم خوب که چرا مسلمان از دنیا نرفت تا اجر 

 زحمات خود را بگیرد.
بر مسلمانان گران آمد به جھنم رفتن ابوطالب و پرسیدند: یا رسول الله، آیا این 

به ابوطالب نفع نرسانید؟ فرمود: او را از قعر جھنم بر سر آورد و فقط تا دعاھای توبه، 
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آید! (از حرارت جھنم). کسی برای  قوزک پا در آتش است و از دماغش بخار بیرون می
 افسوس! بر حال ابوطالب. که گوید نمی دشمن علی

جھنم نجات  حتی یاری دادن پیامبر، آدم را از» ال اهللاإ هلإال «م که بدون بینی می و
 دھد. نمی

 : صیغه حالل استگوید می قرآن -۳۸۲ادعای 
چگونه ممکن است خبر ایمان آوردن ابو طالب برعکس  مناظره گر سنی میپرسد:

: این تازگی ندارد خیلی از دستورات اسالم عوض شدند؛ از جمله گوید می داعیشود؟! 
و سنی) و در زمان رسول  قانون متعه که حکم قرآن مجید و مورد اتفاق فریقین (شیعه

اکرم شایع و مشروع بود. حتی در دورۀ خالفت ابی بکر و قسمتی از زمان خالفت عمر 

متعتان بن الخطاب ھم درمیان امت جاری بود؛ فقط با یک کالم خلیفه عمر که گفت: 

 هام. ياعاقب علسول اهللا انا احرمهام وكانتا علی عهد ر
نمایم عمل  را حرام نمودم و عقاب میھا  آن دو متعه که در زمان پیغمبر بود من

 کنندگان به آن را.
حرام گردید!  است که به کلی حرام گردید؛ یعنی، حالل خدا، ھزار و سیصد سال

چنان این کالم عمر از زمان خالفت او به بعد تقویت شد و بدون دلیل بر خالف نص 
عت کور کورانه پیروی اکرم و صحابه آن حضرت با اطا صریح قرآن مجید و عمل رسول

 .)١(...شد که حقیقت اولیۀ خود را از دست داد
دالئل بر این معنی بسیار است: دلیل اول، قرآن مجید و سند محکم آسمانی است 

اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱَ�َما ﴿ :فرماید می از سوره نساء به صراحت ٢٤که در آیه 
ُجورَُهنَّ 

ُ
ۚ  أ  ]٢٤[النساء:  ﴾فَرِ�َضٗة

 »ای بدھید... به عنوان فریضهھا  آن مھرشان را به اید ه... و زنانی را که متعه کرد«
چون اساس دین، قرآن مجید است، لذا ھر حکمی که در قرآن به آن امر شده است، 
ناسخ آن ھم باید در قرآن یا به لسان خاتم االنبیاء باشد. بفرمایید در کجای قرآن این 

 شده است.حکم نسخ 

                                                 
 .٧٩٨ص  -١
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 جواب ما:
ست حالل را توان نمی گزھای شماست. عمر ھر از سلسله دروغاین ھم یک دروغ 

 حرام و حرام را حالل کند.
این آیه ھم ربطی به متعه ندارد و به دنبال آیات ازدواج دایم است! چگونه در وسط 

آید،  وجود میبه ای  هبچ آید؟ ازدواج نتایجی دارد؛ از جمله آیات واضح، یک آیه مبھم می
را دربارۀ ازدواج دایم توضیح داده است. ھا  این آید. الله ھمه مسأله ارث و ِعّدت پیش می

ای  هاگر این آیه دربارۀ ازدواج موقت باشد، چرا درباره ارث و عده و طالق و جدایی آن آی
ر نازل نشده است؟ این ازدواج را ھرگز اسالم وضع نکرد.البته در جاھلیت بود و پیامب

 منع کردند.
از  ٣یک دلیل ما برای رد متعه و ازدواج موقت این است که این نوع ازدوج، آیه 

 کند: سوره نساء را باطل می

﴿ �ِ ْ �َّ ُ�ۡقِسُطوا
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ�ۡن ِخۡفُتۡم � َمۡثَ�ٰ  لنَِّسآءِ ٱَما َطاَب لَُ�م ّمَِن  نِ�ُحوا

 َّ�
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ْ فََ�ِٰحَدةً أ �َّ َ�ۡعِدلُوا

َ
 َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

 ْ  ]٣[النساء:  ﴾٣َ�ُعولُوا

 زن بگیرد. ٤در این آیه آمده است که مرد حق ندارد بیش از 
 .زدواج دائم است! و این، موقت!: بله درست است؛ اما آن، اگویند می ھا این

سال، عمر یک ازدواج  ٥٠م که ھر ازدواج دائمی، موقت است. معموًال گویی می ما 
 .دائم است!

ساله  ٩٩توانی زنی را  م ھر ازدواج موقتی ھم دائم است! زیرا میگویی می و باز 
 توان زنی را مادام العمر صیغه کرد. صیغه کنی می

از  ٣با استفاده از این قانون فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه و دیگران توانستند آیه 
زن دائمی را تحت نام موقت در حرم سراھای خود  ٩٠٠سوره نساء را باطل کنند و تا 

 جمع کنند. 
به ظاھر موقت اما در عمل ھمیشگی، حق شب ھای  زن ایناینکه  عیب دیگر

تواند  عدالت داشته باشد، اگر خواست میھا  آن رد دربارۀندارند؛ یعنی، الزم نیست که م
نرود و بر عکس. این مسأله، یک آیه دیگر قرآن را که امر به ھا  آن ھیچ شبی پیش

 کند.  باطل می کند، عدالت بین زنان می
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و معلوم است که نو که آمد به بازار، کھنه شود دل آزار. اجبار و تعھدی ھم نیست. 
 ! شود می با ازدواج موقت باطلپس قانون عدل ھم 

م: درست است؛ اما کنیز مثل گویی می اگر بگویید این چیزھا دربارۀ کنیز ھم ھست؛
مال و کاال است و حق طالق و جدایی ندارد در حالی که زن موقت مثل مال یا کاال 
نیست و کامًال حیثیت یک زن آزاد را دارد و مثل کنیز نصف مجازات بر او نیست؛ بلکه 

. و مرد مجبور است مراعات حالش را بکند مثل یک زن شود می ستحق تمام مجازاتم
تر است! و شیعه  دایم تا او را از دست ندھد در حالی که کنیز از خدمتکار ھم کم ارزش

 .تواند از مرد جدا شود! : زن موقت، حیثیت زن آزاد را دارد و میگوید می ھم

  .)١(باشند... می سنی ،ها شیعه رافصی و ،ها در حقیقت سنی -۳۸۳ ادعای
 جواب ما:

دھید. و  چرند گفتن ھنر نیست. اگر پیرو اھل بیت ھستید، چرا عایشه را فحش می
 دھید و تازه طلبکار ھم ھستید؟ اگر پیرو سنت ھستید، چرا زنا را با نام متعه رواج می

 صیغه حالل است  :گویند می ها سنی -۳۸۴ادعای 
اھل تسنن را بخوان. علمای بزرگ، خودشان از قبیل طبری در : بیا روایات گوید می

و دیگران این آیه شریفه  )٣(»تفسیر مفاتیح الغیب«و امام فخررازی در  )٢(»تفسیر کبیر«
 اند: را در باب متعه آورده

 ھاست آن برداشتید، ِمھر که مزدھا  آن مند شدید و تمتع از بھرهھا  آن ازاینکه  پس از
 به آنان بپردازید که فریضه و واجب است.

در صحیح بخاری و مسند امام احمد بن حنبل از ابو رجاء از عمران بن حصین نقل 
 است که گفت:

نهی ينزل قرآن بحرمته ومل يكتاب اهللا فعلناها مع رسول اهللا ومل  ة املتعة يفينزلت آ«

 .»قال انّه عمر)يمد (ه ماشاء قال حميعنها رسول اهللا حتی اذا مات قال رجل برأ
 است: )١(و در صحیح مسلم بن حجاح باب نکاح المتعه

                                                 
 .٧٩٧ص  -١
 .٥ جزء -٢
 .٣جزء  -٣
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ح قال قال عطا قدم يقال حدثنا عبدالرزاق قال اخربنا ابن جر يحدثنا احلسن احلاوائ«

اء ثم ذكروا املتعة يمنزله فساله القوم عن اش اهللا االنصاری معتمراً فجئناه يف جابر بن عبد

 .»عمربكر و بیا علی عهدول اهللا وعهد رسفقال نعم استمتعنا علی 
حدیث آورد مرا حسن حلوایی و گفت: حدیث آورد مرا عبدالرزاق و گفت: خبر داد «

مرا ابن جریح از عطاءک و گفت: جابر بن عبدالله انصاری برای عمره به مکه آمد به 
گفت: بلی پرسیدند تا رسید به متعه.  منزل او رفتیم مردمان از او مسائل و حکایات می

 ».مکردی می و ھم در زمان ابی بکر و عمر متعه صما در زمان رسول الله

از ابی نضره روایت نموده  )٢(»العمرة مسنداً املتعه باحلج و« و نیز در ھمان کتاب باب
 است که گفت: من در نزد جابر بن عبدالله انصاری بودم، شخصی بر او وارد شد:

ثم  ص فقال جابر فعلنا مها مع رسول اهللانياملتعت يف اختالفا ريفقال ابن عباس والزب«

 .»هنی عنهام عمر فلم نعد مها

گفت: عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر در موضوع دو متعه (متعه نساء و متعه «
آوردیم بعد  را بجا میھردو  حج) اختالف نظر دارند. جابر گفت: ما در زمان رسول الله

 ».ھم دیگر پس از آن بجا نیاوردیم عمر آن دو را نھی کرد و ما
خبر أبی نضره را به طریق دیگری نقل  )٣(»مسند«و نیز امام احمد بن حنبل در 

 از جابر که درجای دیگر گفته است: گوید می نمود و نیز، دو روایت دیگر ھم

ابوبكر حتی هنی عمر ق علی عهد رسول اهللا ويالدقضة من التمر ويكنا نستمتع بالق«

 .»ثيبن حرمر ون عأش يف

از خرما و گندم خورد ای  هم به قبضکردی می بکر متعه ما در زمان رسول الله و ابی«

 .»آرد تا آنکه عمر نھی کرد دربارۀ عمرو بن حریث شده و
 جواب ما:

                                                                                                                        
 .٥٣٥، ص ١جزء  -١
 .٣٦٧،جزء، ص ١٣٠٦چ مصر،  -٢
 .٢٥، ص ١جزء  -٣
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ما که منکر حالل یودن صیغه در آغاز نیستیم. منتھی! آن را رسول حرام کرد. اما 
نست و روزی که آمد دا نمی نستند. جابر این رادا نمی ھمۀ اصحاب ھر اعالن رسول را

از طریق عمر فھمید که این عمل را (صیغه) رسول الله حرام نموده است. این جواب 
 ای.  است که از جابر آورده احادیثی

 را ببین: ھا اما این حدیث

ثه، أنه اكن « فقد أخرج مسلم يف صحيحه عن الر�يع بن سربة اجله� أن أباه حدَّ
يا أيها انلاس إ� قد كنت أذنُت ل�م يف االستمتاع من النساء، و�ن «رسول اهللا مع 

م ذلك إىل يوم القيامة، فمن اكن عنده منهنَّ يشء فليخلِّ سبيله وال  اهللا قد حرَّ
 )١٤٠٦(مسلم/ رقم »تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً 

 کند: او از رسول الله شنید که فرمود: ربیع جھنی از پدرش نقل می

ای مردم، من به شما اجازۀ صیغه داده بودم و بدرستی که الله حرامش کرده است «
، پس اید هدادھا  آن ای دارد رھایش کند و اگر پولی به تا روز قیامت و ھرکس زن صیغه

 ».نگیرید

وأخرج ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما عن الزهري عن احلسن بن �مد ابن «
قال البن عباس: إن انليب (ن� عن املتعة،  سعلياً يلع، وأخوه عبدا� عن أبيهما أن 
 )٤٨٢٥/ رقمی(البخار »وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب

در روز فتح خیبر متعه و گوشت خران ص به ابن عباس گفت: رسول الله سعلی«

 ».اھلی را منع کرد

تعلم أن إنك لرجل تائه. ألم «وقد قال يلع بن أيب طالب ملن اكن �� متعة النساء «
 (رواه مسلم) »انليب (حرم عنها يوم خيرب؟
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فرمود: تو مرد چون و چرا میکرد  صیغهدر قانون حرام بودن که  مردیعلی به  و«

 ».نی که رسول الله روز خیبر آن را حرام کرددا نمی ھستی. آیاسرگردانی 
 ای داعی شیاد 

را منع کرده است؟ آیا باز  که عمر متعه گویی می از زبان ما با این ھمه روایات آیا باز
 .نویسی؟ ھم نصف احادیث را می

: در بخاری آمده گویی می آیا باز ھم به روایات ساختگی مراجعه میکنی؟ باز ھم 
آوری؟ خب، اھل سنت به یک  نمی است که متعه جایز است؟ مگر از اھل سنت روایت

 کرده است. آیا تو : آن را رسول الله حرامگویند می و دانند می صدا متعه را حرام
 .فھمی؟! ما را از ما بھتر میی ھا کتاب
البته در ظاھر، اگر صیغه حالل بود، این به نفع ما ھم بود!! ما که مذاھب مختلف  

حتی یک نفر ھم مانند تو روایات را  ھا گمراھند، و بعضی در درون اھل سنت داریم
نیز، مانند تو با استفاده از معنی نکرده است در حالی که اگر راھی بود گمراھان سنی 

کردند مثل شیر مادر! و مانند شما از متاع دنیا بھره  احادیث مبھم، صیغه را حالل می
 بردند. می

این جھنم  شماھاست بازنگویی که الله چرا جھنم را خلق کرد خب برای امثال
 سوزان

 هم دارد» اجل مسمی الی«یک  ﴾ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱَ�َما ﴿ :آیۀ -۳۸۵ادعای 
ای از اصحاب مانند ابی بن کعب و ابن عباس و عبدالله بن  عالوه بر این اخبار، عده

 اند. مسعود و سعید بن جبیر و سدی، آیۀ متعه را به این طریق قرائت نموده

  .»فام استمتعتم به منهن الی اجل مسمی«
برداشتید ھا  آن و تمتع از (یعنی، متعه نمودید)ھا  آن مند شدید از بھرهاینکه  پس از

 تا زمانی که (ضمن العقد) معین نمودید.
از ابن عباس به طریق ارسال مسلمات نقل نموده » کشاف«جار الله زمخشری در 

ذیل ھمین آیه و امام فخر رازی » تفسیر کبیر«است و نیز، محمد بن جریر طبری در 
ی در نکاح المتعه از شرح صحیح ذیل آیۀ شریفه و امام نوو )١(»تفسیر مفایح الغیب«در 

                                                 
 .٣ج  -١
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نمایند: قول قاضی عیاض را از مازری که عبدالله بن مسعود(کاتب  نقل می )١(مسلم
 نمود: الوجی) آیه را چنین قرائت می

 .»فام استمتعتم به منهن الی اجل مسمی«

واالمة ما انكروا «و امام فخر پس از نقل قول ابی بن کعب و ابن عباس گفته است: 

 .»امجاعا علی صحة ما ذكرنا كهذه القراءة فكان ذل يفهام يعل
امت انکار ننمودند این دو نفر را بر نقل این نوع از قرائت.پس اجماع وارد است بر 

 صحت آنچه ما ذکر نمودیم.
 آنگاه در ورق بعد جواب گوید:

 .»هينحن ال ننازع فاال علی ان املتعة كانت مرشوعة و القراءة ال تدل اال كفان تل«

) و صاین نوع از قرائت داللت ندارد مگر بر مشروعیت متعه (در زمان رسول الله
م که گویی می ما نزاعی در این باب نداریم. (که در زمان رسول الله مشروع بود) منتھا

 .)٢(...نسخ گردید
 جواب ما:

گفتی اینکه  و در قران فعلی که این طور ننوشته است. شما قرآن را قبول ندارید!؟
دانم که  نم از کجا آوردی؛ اما میدا نمی قرائت سبعه است نه قرائت دھگانه! مننه 

 د.گویی می ھا ھم ھمین را قرآن تحریف نشد و در ظاھر، شما شیعه
 .پس چرا مثل غریق به ھر چیزی چنگ زدی!!

 .)٣(...دانستند امام مالک و بزرگان صحابه، صیغه را حالل می -۳۸۶ادعای 
 جواب ما:

و کم حافظه است! گفتی که عمر صیغه را منع کرد و مردم قبول کردند. آدم دروغگ
: آدم مھمی مثل امام مالک قبول نکرد! اگر این طور است، پس چرا گویی می حاال

 .؟!دانند می ھا صیغه را زنا مالکی

                                                 
 .١باب  -١
 .٨٠٠ص  -٢
 .٨٠٣ص  -٣
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اند. اگر ابن صباغ مالکی یا  ھا در طول تاریخ صیغه را حرام دانسته تمام سنی
، به این دلیل است که سنی دانند می امام زمخشری آن را حالل زمخشری به قول تو

  .زنی! را سنی جا میھا  آن نیستند و تو
کتاب تو شعری سروده است و  ٥٢٣امام زمخشری، ھمان کسی است که در صفحه 

 .!دانند می در آن، اھل سنت را متھم کرده است که ازدواج با دختر خود را حالل
 ! آیا او باز ھم سنی است؟

حضرت اینکه  با !آریپس عبدالرحمن بن ملجم مرادی ھم، یک آیت الله شیعه است
 .علی را کشته است! آیت الله و مجتھد در مذھب شیعه است ناراحت نشو!

 .)١(...باشد ای تمام حقوق زن دایم را دارا می زن صیغه -۳۸۷ ادعای
آن نھاده شده است در به او ایراد گرفتند که این ازدواج موقت چرا نام ازدواج بر 

 حالی که در آن نه ارث ھست نه عده نه طالق و نه نفقه! پاسخ داد:
اول، معلوم نیست که ارث از لوازم ثابت ازدواج باشد یا نه. چه بسیار زنان ھستند  

برند؛ مانند زوجه کتابیه و ناشزه و قائلۀ زوج خود  نمی که با عالقه زوجیت ارث از شوھر
 اسم زوجه از ارث ممنوع است.که با وجود صدق 

دوم، ممنوع بودن زن متعه از حق االرث ھم به طور قطع معلوم نیست؛ چون 
فتاوی فقھای شما ھم در احکام که  چنان مختلف است؛ھا  آن فتاوی فقھاء دربارۀ

 مختلف است.
که متأخرین از  کنم می و اما راجع به اخباری که فرمودید: نقل گردیده است. گمان

صحابه و تابعین، برای تصحیح و تقویت قول خلیفه عمر احادیثی وضع کردند و زمان 
انتشار دادند واال مطلب به قدری واضح و آشکار است که احتیاج به توضیح و رد ندارد 
و غیر از قول خلیفه عمر بن الخطاب سند صحیح و دلیل کاملی بر ابطال متعه و حرام 

برد و نفقه ندارد، تعجبی ندارد؛ چون زن  ینم بودن آن در دست ندارید. اگر ارث
 .!!گیرد نمی نافرمان اھل کتاب ھم ارث و نفقه

 جواب ما:
کنی و چرا  گوییم: چرا زن فرمانبردار را با زن ناشزه و سرکش مقایسه می می

 .ای؟ ای فرخنده پی!! دانی؟! این قیاس را از کجا آورده مسلمان را مثل اھل کتاب می
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م: پس چرا گویی می : پایان مدت قرار داد، ھمانا طالق است! ماویدگ می دربارۀ طالق
: دو شاھد در طالق الزم است. اگر طالق است، چرا شاھد ندارد؟ پس گوید می شیعه

 .طالق نیست!
م: نصف که شد، دیگر عده گویی می : عده دارد اما نصف عده!گوید می دربارۀ عده

 یا یک رکعت نماز صبح بخوانید. !روزه بگیرند نصف روز رااینکه  نیست! مثل
در سایتی که درباره ازدواج موقت بود و در باالی آن شماره تلفن مراجع تقلید را 

بار و  ١٠کرد که چگونه در یک روز  دیدم که زنان را راھنمایی میای  هنوشته بود، مقال
 .بیشتر صیغه شوند و عده نگه ندارند!!

عقب صورت نگیرد و به لمس اکتفاء شود، بود: اگر دخول از جلو و !! فرموده
توانید بدون عده از بغل یکی به بغل دیگری بروید و نوشته بود اگر باور ندارید از  می

 .مراجع بپرسید!
البته این را بگویم که اگر یک مرجع گفت: جایز نیست، فریب نخورید. اگر دو نفر 

انید. حتی اگر ھمه مراجع به شیعه را مبرا ند این گفتند: جایز نیست، فریب نخورید و
خواھند به این طریق  غیر از یک نفر گفتند: جایز نیست، باز گول نخورید. زنانی که می

خواھند به این روش صیغه کنند، مقلد ھمان مرجع آخری  صیغه شوند و مردانی که می
شوند! عوض کردن مرجع که جایز است! مادام که شیعه بابی را باز کرد، بستنش  می

دل تنگت بکن. چون باالخره مرجعی ھست که فتوا  خواھد میھرچه  ل است! پسمشک
 .بدھد!

 من حرامش کردم عمر خودش اعتراف کرد که صیغه حالل بود و -۳۸۸ ادعای
: عمر خودش گفت که در زمان پیامبر دو متعه حالل بود و من حرامش گوید می
، گویند می رسول الله سخن : احادیثی که از حرام بودن متعه از عصرگوید می کردم.

 .)١(!...ھمه جعلی ھستند
  جواب ما:

 آورید.  د: عمر صیغه را حرام کرد؟!! شما سند از بخاری و مسلم میگویی می شما
 این ھم حدیث مسلم و بخاری، بخوانید:
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ثه، أنه اكن مع  فقد أخرج مسلم يف صحيحه عن الر�يع بن سربة اجله� أن أباه حدَّ
أيها انلاس إ� قد كنت أذنُت ل�م يف االستمتاع من النساء، و�ن اهللا يا «رسول اهللا 

م ذلك إىل يوم القيامة، فمن اكن عنده منهنَّ يشء فليخلِّ سبيله وال تأخذوا ما  قد حرَّ
 )١٤٠٦(مسلم/ رقم »آتيتموهن شيئاً 

 کند: او از رسول الله شنید که فرمود:  ربیع جھنی از پدرش نقل می

ه شما اجازۀ صیغه را داده بودم و بدرستی که الله حرامش کرد تا ای مردم، من ب«
، پول را اید هدادھا  آن ای دارد، رھایش کند و اگر پولی به صیغه روز قیامت. ھرکس زن

 ».پس نگیرید

وأخرج ابلخاري ومسلم يف صحيحيهما عن الزهري عن احلسن بن �مد ابن «
قال البن عباس: إن انليب (ن� عن املتعة،  سيلع، وأخوه عبدا� عن أبيهما أن علياً 

 )٤٨٢٥/ رقمی(البخار »وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب
در روز فتح خیبر، متعه و گوشت  صرسول الله«به ابن عباس گفت:  سعلی

 ».خران اھلی را منع کرد

إنك لرجل تائه. ألم تعلم أن «وقد قال يلع بن أيب طالب ملن اكن �� متعة النساء «
 (رواه مسلم) »انليب (حرم عنها يوم خيرب؟

نی دا نمی علی به مردی که اجازۀ صیغه کردن داده بود، فرمود: تو مرد ھستی؛ آیا«

 ».که رسول الله روز خیبر آن را حرام کرد
خواھد با استناد به قرآن، ببرای درک زشتی عمل داعی تصور کنید که یک مسیحی 

و بعد آیاتی که عیسی را برتر از حضرت محمد عیسی را برتر از حضرت محمد بداند 
داند و آیاتی را که در مدح عیسی است به رخ ما بکشد و آیاتی را که در تعریف از  می

 پیامبر ماست، جعلی بداند.
که عمر حق دارد، حالل را حرام  گوید می در آخر داعی از زبان سنی مناظره گر

 کند.
داند که حالل یا  رنه یک بچه سنی ھم مینگفتم که این مناظره گر، سنی نیست. وگ

 حرام کردن چیزی، فقط حق الله است و بس.
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دانستند که توسط رسول حرام شده است.  اما عمر صیغه را حرام نکرد ایشان می
روایت » سنن«نھی ایشان ھمان نھی پیامبر است. این ھم حدیث که بیھقی در  پس

 کرده است بخوانید:

يه عن عمر بن اخلطاب قال: صعد عمر ىلع املنرب فحمد اهللا عن أب سالم بن عبد«
عنها  صن� رسول اهللا قداملتعة و هذه ينكحون اهللا وأث� عليه ثم قال: ما بال رجال

 ) ٧/٢٠٦(السنن الکبری  »�� ال أو� بأحد ن�حها إال رمجتهأال و

 سعمرفهذا إن صح يب� أن «وقال ابليهيق يف تعليقه ىلع هذا احلديث ما نصه: 
 .»صإنما ن� عن ن�اح املتعة ألنه علم ن� انليب

بر منبر باال رفت و  سکه عمر کند می سالم بن عبدالله از پدرش و او از عمر نقل

گاھند  دانند می آن مردانی که صیغه را جایز«بعد از حمد الھی گفت:  درحالی که آ

 ».کنم می سنگسارمنعش کرده است و من ھر کس را که متعه کند، ص رسول الله
 بیھقی در شرح این روایت نوشته است: و
دانست که متعه را رسول حرام کرده است و قولش تاکیدی بود بر  پس عمر می 

 .صحدیث رسول

 تغییر دهیم : ما حق داریم قانون پیامبر راگوید می سنی -۳۸۹ ادعای
 :گوید می . ببینید چهگوید می در این جا، دیگر سنی دست پروردۀ داعی کفر

ای از محققان علمای ما بر این عقیده ھستند که چون پیغمبر در  دانید که عده می
تواند به اجتھاد، مخالف امر اولی، حکمی  لذا مجتھد دیگر می احکام شرعی مجتھد بود،

انا  :فرمود سرا که حالل بود حرام یا حرام را حالل نماید. به ھمین جھت خلیفه عمر

 .احرمهام!!
 ما:جواب 

آیا سنی ممکن است که بگوید: پیامبر مجتھدی بیش نبود؟! آیا مجتھد دیگری حق 
 .رّد حرف او را دارد؟!

نزد ما این کفر صریح است! این سنی مناظره گر از کدام کتاب ما، این جملۀ 
 .کفرآمیز را بیرون کشیده است؟!
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ی ھا حرف که ریزد تا ثابت کند صفحه عرق می ٣و خنده دار این است که داعی در 
 .طرف بحث او کافر است!اینکه  پیامبر وحی بود نه نظر شخصی؛ مثل

 کردن است علت انتشار زنا، منع کردن مردم از متعه و صیغه -۳۹۰ادعای 
امام احمد ثعلبی و طبری در تفسیر خود و امام احمد بن حنبل در که  چنان

 ؤمنین علی که فرمود:اند از امیر الم ذیل آیۀ متعه با سند نقل نموده» مسند«

 .»لوال ان عمر هنی عن املتعه مازنی االشقی«
 .»؛ مگر آدم بدبخت و تبه کارکرد نمی اگر عمر از متعه منع نکرده بود، کسی زنا«

اند که  و نیز ابن جریح و عمر و بن دینار از عبدالله بن عباس (حبرامت) نقل نموده

ه (ای عمر) عنها ما احتاج يامة حممد لوال هن ما كانت املتعة اال رمحة رحم اهللا هبا«گفت: 

 .»الی الزنی االشقی

 و اگر عمر از آن منع و نھی صمتعه رحمتی بود از جانب خداوند برای امت محمد
، احتیاج به زنا نبود مگر قلیلی از مردم. در بعضی اخبار شقی ثبت شده است؛ کرد نمی

 .)١(ند مگر مردمان شقی...کرد نمی یعنی، زنا
 جواب ما:

 اول، حاال اگر کسی زنا کند، شقی نیست و متقی است و گناھش به پای عمر نوشته
 .؟! خب، حرف شما این معنی را دارد!! شود می

، چرا کسی شود می دوم، در ایران اسالمی امروز که متعه آزاد است و تشویق ھم
زنا را  متعه جلویرود و تا دلتان بخواھد زانی و زانیه دارید؟! چرا  نمی دنبال متعه

 .نگرفته است؟!
ای  سوم، چرا متعه در کشور اسالمی شما ھم مخفیانه است و مردان و زنان صیغه

 .؟!کنند می خود را مثل زناکنندگان از چشم مردم پنھان
ھر وقت که شیعه بساط حکومت خود را در جایی گسترد، کشورش فاسدترین 

 .گیرد؟! جلوی زنا را میھا شد! پس کجاست قول علی که متعه  کشور
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کسی بگوید: اگر عمر  این گفتۀ منسوب به علی (که علی نگفته)، مثل این است که
ای  خورد. خب ، ھیچ کس جز شقی شراب نمیکرد نمی ودکا و عرق سگی را حرام

 .ودکا ھمان شراب! کسی که حاال در عذاب قبری، متعه مثل زنا است و

 .)١(...علی در کعبه دنیا آمد -۳۹۱ ادعای
 جواب ما:

ھای شماست! خوب شد نگفتی در آسمان به دنیا  این حرف یک دروغ دیگر از دروغ
 .آمد!

 نام علی بر روی او گذاشت الله جل جالله، -۳۹۲ادعای 
بشناسید باید داستان  ھمدانی را خوب رسید می برای اینکه گنجی شافعی و

 بخوانید.ھا  آن نامگذاری علی را از زبان

به نقل از عباس بن  )٢(»مودة القربی«رسید علی ھمدانی فقیه شافعی در  می
 عبدالمطلب که سلیمان بلخی حنفی 

کفایت «آورده است و محمد بن یوسف گنجی شافعی در  )٣(»ع املودهينابي«ھم در 
اند که چون علی از  به مختصر اختالفی در الفاظ و کلمات نقل نموده )٤(»الطالب

مادرش فاطمه متولد شد، فاطمه نام پدرش أسد را بر او گذارد؛ جناب ابو طالب از آن 
اسم راضی نبود و فرمود: فاطمه بیا امشب برویم باالی کوه أبوقبیس (بعضی گفتند: 

 این برای اسمی از بدھد را خبر ما شاید مبخوانی مسجد الحرام) خدا را در فرمود برویم
 بچه. 

به کوه ابو قبیس (یا مسجد الحرام) رفتند به دعا مشغول ھردو  چون شب شد
 شدند؛ جناب ابو طالب دعای خود را به شعری انشاء نمود و گفت: یا رب،

ــــــذا ( ــــــه ــــــذحبیي ــــــق ال  اذا) الغس
 ج

 و القمــــر (و الفلــــق) املبــــتلج املضــــی 
 

                                                 
 .٨١٤ص  -١
 در مود ت ھشتم. -٢
 .٥٦باب  -٣
 باب ھفتم. -٤



 ٣٨١  ادعاهای شیعه

ــــ ــــرنيب ــــن) ام ــــامن (ع ــــی ك لن  اخلف
 

ــــــری يف   اســــــم ذا الصــــــبی مــــــاذا ت
 

 الصبی كملا تسمی لذال
پروردگار، ای صاحب شب ظلمانی و ماه نور دھنده، آشکار کن برای ما از خزانۀ «

اسرار غیب خود اسم این نوزاد را (چه بگذاریم). در آن حین، صدایی از طرف آسمان 
سبز دید که بر آن چھار سطر بلند شد و ابوطالب سربلند نمود؛ لوحی مانند زبرجد 

 اند لوح را بر گرفت و بر سینۀ خود چسبانید؛ دید این اشعار ثبت است: نوشته

ـــــــــــ ـــــــــــد الزك ـــــــــــتام بالول  يخص
 

 والطــــــــاهر املنتخــــــــب الرضــــــــی 
 ج

ــــــــيل ــــــــاهر الع ــــــــن ق ــــــــمه م  واس
 

 علـــــــــی اشـــــــــق مـــــــــن العلـــــــــی 
 

 اختصاص دادم شما را به فرزند (نوزاد) پاک و پاکیزه که انتخاب شده و« یعنی:
او از جانب خدا علی گذارده شد که مشتق از اعلی  نھایت از او راضی ھستم و اسم بی

 .»باشد می
نقل نموده است که ندایی برخاست و این دو » کفایت الطالب«گنجی شافعی در 

 شعر را در جواب ابوطالب گفت:

 يت املصـــــطفی النبـــــيـــــا اهـــــل بيـــــ
 

 يخصصــــــــــتم بالولــــــــــد الزكــــــــــ 
 ج

 ان اســــــمه مــــــن شــــــامخ العلــــــی
 

 علـــــــــی اشـــــــــق مـــــــــن العلـــــــــی 
 

 تعالی.و كخر ساجداً اهللا تبارام ويفرس ابوطالب رسورا عظ

ای خاندان رسالت و اھل بیت پیغمبر برگزیده، مخصوص گردانیدم شما را به این «
نوزاد پاک و پاکیزه به درستی که اسم او در گنجینۀ اسرار، علی است که از نام خود که 

 ».اعلی است اشتقاق یافته است
جناب ابوطالب که موفق به درک این اشعار شد از شدت خوشحالی و سرور به 

 .)١(...سجده افتاد و حضرت باری تعالی را شکرگزار گردید
 جواب ما:
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ھا،  ھمدانی را؟ ای سنی رسید می حاال شناختید سلیمان بلخی و گنجی شافعی و
نستید که الله اگر به دا نمی شناختید؟ چرا تا حاال نمی چرا تا به حال، عالمان خود را

نستید که الله دا نمی کرد! چرا تا حاال وحی نازل به پدرش دست کم علی وحی نکرد
 .!!گوید می شاعر ھم است و شعر

آیا قدرت قرآن را در حفظ خود دیدید؟ آیا دیدید این مردم تبھکار با ھمۀ این غلوھا 
به کتاب وحی دیگری ایمان نتوانستند اسم علی را در قرآن وارد کنند و مجبور شدند 

 .بیاورند!

 .)١(ثبت گردید... نام علی بعد از نام خدا و پیغمبر در عرش أعلی -۳۹۳ ادعای
 جواب ما:

ھا  این ند یکی نیست ازاین روایات را از گنجی شافعی و سلیمان بلخی نقل کرده 
 میبود!.بپرسد در عرش ثبت باشد چه سودی برای ما دارد؟ ای کاش در قران ثبت 

 ؟!!!!.در قران ثبت نشده استدر عرش ثبت است و 
 .)٢(اما واجب نیست! و تبرک است... گویم می ھر چند که در اذان نام علی را

 د؟ جواب داد:گویی می از او پرسیدند: چرا در اذان، نام علی را
اند،  به اتفاق، تمام فقھای شیعه در کتب استداللیه و رسایل عملیه بیان نموده

ادت بر والیت حضرت امیر المؤمنین علی، جزء اذان نیست و به قصد، جزء گفتن شھ
در اذان و اقامه حرام است و اگر در وقت نیت مجموع را قصد کند با اسم آن حضرت، 

 عالوه بر آنکه فعل حرام نموده است، عملش ھم باطل است.
جزء بودن،  و لکن به قصد تیمن و تبرک بعد از ذکر نام رسول اکرم نه به قصد

مطلوب و مستحسن است نام علی را ببرند ؛ زیرا خداوند بعد از نام پیغمبر در ھمه جا، 
 نام علی را برده است.

 جواب ما:
فتواھای  توانیم می اگر فتوای جایز بودن ذکر نام علی را در اذان پیش رو بگذاریم،

به این نیت باشد که  جالبی صادر کنیم؛ مثًال بگوییم: خوردن آب زمزم ھنگام روزه اگر
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کند، حرام است؛ اما اگر به این نیت باشد که آبی مبارک است، حالل  روزه را باطل نمی
 یی؟!گو نمی است! ای داعی، چرا نام حسن و حسین و مھدی را در اذان

ای وای! چه گفتم؛ دیدی فردا در اذان گفتند: اشھد ان مھدیًا ولی الله! تبرک است  
 .و جایز است!!

 .)١(...علی از همۀ امت با تقواتر بود -۳۹۴ یادعا
 دھد.  حاال از زبان ابن ابی الحدید دروغ دیگری را به رسول الله نسبت می

مطالب «و محمد بن طلحه شافعی در » نھج البالغه«ابن ابی الحدید در شرح 
اھل سر آمد  )٢(نمایند از عمر بن عبدالعزیز اموی معروف که در تزھید نقل می» السئول

 زمان خود بود که گفت:

  .»طالبيبن اب ازهد من عيل صهذه االمة بعد النبی ما علمنا احداً كان يف«

 .»ندیدیم در امت محمد با تقواتر از علی کسی را«
یک قصۀ صوفیانۀ پر از غلو از سلیمان بلخی روایت کرده است که معلوم نیست 

 سلیمان خودش از کی گرفته است:
اند که گفت: روزی خدمت امیر المؤمنین مشرف شدم؛  قل نمودهاز سوید بن غفله ن

در مقابل آن  رسید می که بوی ترشیدگی آن به مشام منای  هدیدم ظرف شیر تراشید
حضرت گزارده شد و قرص نان خشکیدۀ پر سبوسی در دست مبارکش است و به قدری 

شکست و در  میشد. حضرت با زانوی مبارک آن را  نمی آن نان خشک بود که شکسته
فرمود؛ به من ھم تعارف کرد و عرض کردم  کرد و میل می ھمان شیر ترشیده نرم می

روزه ھستم. فرمود: شنیدم از حبیبم رسول الله که ھر کس روزه باشد و میل به 
 ھای بھشتی به او بخوراند. طعامی کند و برای خدا نخورد، خداوند از طعام

فضه، خادمه آن حضرت،نزدیک من بود.  سوید گوید: دلم به حال علی سوخت.
پزی؟ گفت: به خدا قسم  گیری و نان می نمی ترسی که سبوس جو را نمی گفتم: از خدا

 خودش امر فرمود سبوسش را نگیرم.
 جواب ما:

                                                 
 .٨٢٤ص  -١
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اند،  تو گفته زھد و تقوی علی را قبول داریم اما به غلوی که دوستان سنی نمای
الله  خوردن شیر فاسد، جایز نیست؛ زیرااینکه  اول کافریم! این افسانه، دو اشکال دارد:

 فرمود:

شیر فاسد نه پاک است و نه حالل؛ چون برای  »باً يكلوا مما رزقناكم حالالً ط«
 سالمتی ضرر دارد.

این تقوی با داشتن نوکر در تضاد است! علی نوکر داشت؟ علی  در این داستان، دوم،
گرفت؛ اما نه آنگونه که در  انی دنیا بھره میزن داشت؛ علی کینزھا داشت؛ علی از زندگ

 خور یک پادشاه یا خلیفه بزرگ است.
 ما نیز، تقوای علی را باور داریم؛ اما باور ما با باور شما فرق اساسی دارد:

نیم؛ مانند او، متقیان فراوانی بودند. دا نمی ما فقط آن را مختص به علیاینکه  اول
سند  بی مثل شمااینکه  به نصاری نیستیم. سوم م و شبیهکنی نمی غلواینکه  دوم

 م.کنی نمی سازی داستان
 .)١(کردند... می کردند و علی را مدح جلوی معاویه مردم از علی تعریف می

 جواب ما:
این کذاب کم حافظه یادش رفته است که در تمام کتاب مدعی است که معاویه پول 

جعل کنند و بر منبرھا علی را لعنت داد تا ابو ھریره و کعب در مذمت علی حدیث  می
 .: معاویه گفته است: زنان دنیا عاجزند که چون علی بزایند!گوید می کرد! حاال می

 .)٢(...علی را امام المتقین خواندند،خدا و پیغمبر -۳۹۵ادعای 
 جواب ما:

حدیثی در این جا، نقل کرده است که راوی آن، گنجی شافعی است و حدیثی دیگر 
دھد که تکلیف ھر  ابن ابی الحدید که دروغ دیگری را به رسول الله نسبت میاز زبان 

 معلوم است. نوشته است: ھا  آن دوی

تقوا و سوق دهنده به  علی سید و آقای مسلمانان و پیشوای اهل -۳۹۶ ادعای
 بهشت است
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نمایند که  و بخاری و مسلم در صحیحین خود نقل می )١(»مستدرک«حاکم در 

 وامام نيد املسلميانه س«علی به من وحی شد که  رمود: سه چیز دربارۀرسول اکرم ف

 .»ني وقائد الغر املحجلنياملتق

دست  بدرستی که علی سید و آقای مسلمانان و پیشوای اھل تقوای و کشاننده دو«

 .»و پای سفید است (به بھشت)
 جواب ما:

آشکار است که داعی آشکار است که این حدیث نه در بخاری است نه در مسلم و 
گاھی نوشته است تا شیعه خود این مطلب را می ھا را فریب  داند و آشکار است که با آ

نند بخاری چیست؟ و مسلم کیست؟ و کتابشان را دا نمی شیعه مردم عادی بدھد؛ زیرا
خواھد  نمی اند! آشکار است که داعی اش را نخوانده اند و یک صفحه در عمر خود ندیده

ھا، این، عالم شماست! چرا  ھا را فریب دھد. ای شیعه شیعه خواھد می کند،بحث علمی 
 .دنبال او به سمت جھنم روان و دوانید؟!

 ابوبکر بطالن خالفت علی شش ماه بیعت نکرد و این دلیلی است بر -۳۹۷ ادعای
: علی اشتباه گوید می او بحث خود را بر روی یک فرض نادرست نھاده است.

که اگر  خواھد می ارت دیگر، معصوم است). بعد از ما قضاوت منصفانهکند (به عب نمی
 .)٢(علی با ابوبکر شش ماه بیعت نکرد، پس خالفت ابوبکر باطل است...

 جواب ما:
خواھی از  عالقه داری و میھا  آن قضاوت ما بر اساس کتب ماست که تو در ظاھر به

کنی. پس بشنو: در کتب ما نوشته کتب ما حقانیت علی و باطل بودن ابوبکر را ثابت 
است که ابوبکر از ھمۀ امت محمد افضل است و وزن اعمال نیک ایشان به تنھایی از 

امام تو ھم شامل آن ھستند در ترازوی قیامت  ١٢وزن تمام امت که علی و فاطمه و 
 .تر است! سنگین

دزدی دعوا کند  حاال یک سخن دیگر بشنو: با وجود مقام رفیع ابوبکر، باز اگر او با 
کند؛ چون ابوبکر معصوم  نمی و کارشان به قاضی بکشد، قاضی ادعای ابوبکر را قبول
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این است حال علی و  ،نیست و ممکن است در این دعوای خاص بر حق نباشد. بله
 (بنا بر یک روایت). ماه ٦بیعت نکردن او در آغاز کار و برگشت علی به بیعت بعد از 

علی تصمیم اول خود را اشتباه دید و آن را اینکه  است براین خود دلیل دیگری 
 .اصالح فرمود! وگرنه زوری در کار نبود!

. ھرگز عالم دین ما، معترف به این نیست که خالفت گوید می داعی دروغ عجیبی 
 .ابوبکر، باطل است! چه برسد به عموم علمای ما!

چنین  الله است و علی نیز، اگر آدم یاوری نداشته باشد، باید سکوت کند. این امر
 .)١(...کرد

: سکوت علی در مقابل ابوبکر و عمر مانند سکوت حضرت نوح است که گوید می
 ».ام کن یا الله من مغلوبم؛ یاری«گفت: 

 جواب ما:
 :گویم می در جواب

 علی خیالی شما با نوح قابل مقایسه نیست به این دالیل:
دعای نوح قبول شد و قومش غرق شد. در حالی که دعای علی خیالی شما  -١
نشد و عمر و ابوبکر غرق نشدند که ھیچ، بلکه تا آخر عمر با عزت زندگی کردند و  قبول

و این ھم ھیچ!!! علی خودش وزیر اونھا شد و تو  تا امروز باقی است.ھا  آن نام نیک
 سرش را حتی سوار کشتی نکرد.داری علی را مقایسه میکنی با نوح، که پ

در حال جنگ زبانی بود ھا  آن حضرت نوح با قوم خود سازش نکرد و ھمیشه با -٢
. حضرت علی خیالی کنیم می تھدیدش کردند که اگر بس نکنی، سنگسارتاینکه  تا

 .شما با قوم بیعت کرد، وزیر شد، سازش کرد و به عمر دختر داد!
سکوت علی  :گوید می رده است که آن ھم دروغ است.او علی را با ابراھیم مقایسه ک

 پدرش او را از خانه بیرون کرد. چون سکوت ابراھیم است آن ھنگام که
 جواب ما:

 این طور نیست به این دالیل:
ھا از قوم و خانۀ پدر طرد شد در حالی که به  ـ ابراھیم به علت بد گویی از بت ١

 .اعتراف شما علی وزیر خلفاء بود!

                                                 
 .٨٣٥ص  -١



 ٣٨٧  ادعاهای شیعه

ھا را خرد و خمیر کرد؛ اما  ـ ابراھیم بعد از طرد شدن ھم، بیکار ننشست و بت ٢
 علی تا روز آخر بیکار نشست. 

این مرد گویا یادش رفته است که در ھمین کتاب نوشته است: علی مقامش باالتر  
از ابراھیم است! پس رفتار ابراھیم نباید الگوی علی باشد! علی باید دو قدم از ابراھیم 

بایست سر عمر و ابوبکر را قطع  ھای قوم را شکست، علی می جلوتر باشد اگر او بت
 کرد. می

 هارون است سرگذشت علی مانند سرگذشت -۳۹۸ ادعای
: سکوت علی مثل سکوت موسی بود بر گوساله پرستی. پس طبق آیات گوید می

 ودن وھارون و پیغمبر و خلیفۀ منصوص،حضرت موسی، به علت تنھا ب قرآنی حضرت
را خوار و زبون نمودند در مقابل عمل شنیع سامری و شرک مسّلم ھا  آن امتاینکه 

 گوساله پرستی مردم، سکوت اختیار نمودند و قیام به سیف ننمودند.
ھارونی معرفی نمود  ھارون و دارای منزلت علی ھم که رسول اکرم او را شبیه

ق بود که وقتی در مقابل امر واقع در لیالی ماضیه ذکر نمودیم)، اولی و احکه  چنان(
قرار گرفت و تنھا ماند و دنیا طلبان و مخالفان خود را چیره دید، مانند  شده،

 ھارون صبر و تحمل اختیار نماید. جناب
باشد که الزم  خاتم االنبیاء از ھمه انبیاء باالتر و حجت تام و تمام سیره خود می

دشمنان و بدعتھای قوم، سیزده سال در  بلاست دربارۀ آن فکر نماییم که چرا در مقا
مکۀ معظمه سکوت اختیار نمود تا جایی که شبانه از مرکز بعثت و وطن مألوف فرار 

 اختیار نمود.
پس در جایی که پیغمبر اولوالعزم خدا با ترس و خوف فرار نمایند، آیا وصی رسول 

 .)١(...باشد به خاطر قعود و عزلت و کناره گیری معذور نمی
 اب ما:جو

 ھا را ببینید:  ، تفاوتگوید می اینطور نیست که
ھارون منتظر برگشت موسی بود که بیاید و گوساله را از بین ببرد؛ برای ھمین 

 .کرد ھارون اقدام می ساکت نشست. علی منتظر برگشت کی بود؟! اگر موسی نبود،

                                                 
 .٨٣٧ص  -١



 روزهای پیشاور    ٣٨٨

کرد تا موسی ھرگز او مانند علی، وزیر گوساله پرستان نشد و تنھا مدت کمی صبر 
 نمود. مخالف میھا  آن بر گردد؛ تا آن وقت ھم از قوم دور بود و با

ھارون  تا موسی بیاید. کنیم می ھارون قوم خود را منع کرد اما قوم گفتند: نه صبر
 ھمراه نشد و علی با قوم ھمراه بود.ھا  آن با

گوساله در شد  می ھارون وزیر سامری اگر مسالۀ آمدن موسی نبود به نظر شما
 پرستی؟

 ماند. باقی نمی نه؛ زیرا با گوساله پرستی دیگر مصلحتی در کار دین
نشست و به عمر دختر ھا  آن اما علی به گفتۀ شما وزیر شیخین شد و در مجلس

 سی آمد و گوساله را شکست پس سکوتنست. مودا نمی را سامریھا  آن داد. پس
 ھارون مصلحتی بود تا موسی بیاید.

محمدی نبود که بیاید و گوساله را بشکند.  تظر کی بود؟ دیگر حضرتاما علی من
 .کرد! سکوت در مقابل گوساله پرستی برای حفظ جان؟! علی باید اقدام می

 سکوت علی چون سکوت پیامبر بود -۳۹۹ ادعای
: سکوت علی گوید می و کند می این مرد حضرت علی را با حضرت محمد مقایسه

 .)١(مکه!...چون سکوت محمد بود در 
  جواب ما:

این مرد، روز روشن را منکر است! آیا محمد در مکه سکوت کرد یا در روز با کفار در 
خواستند  تا جایی که میشد  می حال کشمکش بود و ھر روز به شدت این تنازع افزوده

 ایشان را بکشند که ھجرت کرد.
به مبارکی پدر زن کرد نه ھجرت کرد؛ بلکه مشاور بود و  علی نه با عمر کشمکش

شد! چه شباھتی است بین محمد در مکه و علی  عمر شد! و از بیت المال مستفید می
 در مدینه؟!

 انجام دهد خواست، می دلشهرچه  پیامبر نیز نتوانست -۴۰۰ ادعای
خواست، انجام دھد و مثال  : پیامبر نیز، نتوانست ھر کاری که دلش میگوید می

 اول بنا نکرد. آورد که کعبه را بر جای می
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از ام » مسند«و امام احمد حنبل در » نيحي الصحنيمجبع ب«داعی: حمیدی در 
اند که رسول اکرم به او فرمود: اگر این مردم قریب العھد بر  المؤمنین عایشه نقل نموده
نمودم  ترسیدم که به قلب خود منکر آن شوند، امر می نمی کفر زمان جاھلیت نبودند و

ا خراب کنند و آنچه از آن بیرون بردند، داخل نمایند و خانه را متصل که خانه کعبه ر
دادم به سمت  ساختم و مانند زمان حضرت ابراھیم دو در برای آن قرار می به زمین می

 رسانیدم. مشرق و مغرب و بنیاد آن را به پایۀ بنای حضرت ابراھیم می
با آن مقام و مرتبه الھی که  آقایان از روی انصاف دقت کنید: در جایی که رسول الله

مبعوث گردیدند، مالحظۀ صحابه خود را ھا  آن برای ریشه کن نمودن شرک و کفر و آثار
اند) و نتوانند بدعتی را که در ساختمان  بر آنچه اکابر علمای خودتان نوشتهند (بنابکن

  .ابراھیمی به کار رفته است، عوض نمایند؛ پس علی...
خود نقل » مناقب«ی شافعی و خطیب خوارزمی در فقیه واسطی ابن مغازل

ھا در دل دارند و بعد از من با تو  اند که رسول الله به علی فرمود: امت از تو کینه نموده
نمایم به صبر و تحمل  را امر میو خدعه نمایند و آنچه در دل دارند، ظاھر سازند. من ت

 .)١(تا خداوند تو را جزا و عوض خیر عنایت فرماید...
 جواب ما:

رسول الله فقط یک یا دو کار کوچک را انجام ندادند (و اون کارھا مھم نبودند)؛ در 
ھا، عوض کردن قبله، ازدواج با  عوض صدھا کار بزرگ انجام دادند مثل از بین بردن بت

کعبه را بر پایه اول آن استوار نکرد، شاید به این خاطر بود که مھم اینکه  عروس خود و
 .ودند: حجر اسماعیل جزء خانه است!نبود و فرم

ھم ھا  آن اما علی که در مقابل گوساله پرستان(به زعم تو) سکوت کرد، پس عمل
گر این طور است، چرا شما این قدر یقه می درید و پیراھن  مھم نبود که سکوت کرد؟! آ

 .کنید و اگر مھم بود، چرا سکوت کرد؟! خود را پاره می

 سکوت کن گفت: اگر حقت را خوردند، پیامبر به علی -۴۰۱ ادعای
برای توجیه سکوت علی کافی نیست؛ پس  ھا حرف داند که این خودش ھم می

بیرون ھا  آن دست به دامن سنی نمایانی چون سلیمان بلخی شد و حدیثی از تنور گرم
 کشید که پیامبر فرمود:
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که پیامبر به اند  حقت را خوردند، سکوت کن. از ابن مغازلی و خوارزمی نقل کرده
ھا در دل دارد و بعد از من با تو خدعه نمایند و آنچه در دل  علی گفت: امت از تو کینه

نمایم به صبر و تحمل تا خداوند تو را اجرا و عوض  را امر میو دارند ظاھر سازند. من ت
 .)١(خیر عطا نماید...

 جواب ما 
کن؛ اما به داعی بگوید این حرف عجیبی است که رسول الله به علی بگوید: صبر 
 .سال! ١٤٠٠که مرتب کتاب بنویس! آن ھم در مذمت ابوبکر و عمر و بعد از 

ھا  آن تا حاال ندیده بودیم که مومن برای حفظ دین باکافران ھمراه شود و وزیر
ندیده بودیم که وقتی قدرت ھم دارد که دشمنان دین را  دختر بدھد!ھا  آن گردد و به

شیند! بلکه بر عکس، شنیده بودیم که پیامبران و اولیاء با دست خوار کند، ساکت بن

َها ﴿ کردند و خالی جلوی کافران قد علم می ُّ�
َ
� را  ]١[الکافرون:  ﴾١لَۡ�ٰفُِرونَ ٱقُۡل َ�ٰٓ

 ند.کرد نمی از حق تنازلای  هدند و ذردا نمی امتیازھا  آن خواندند و یک سر مو به می

 بین نرود عمر سکوت کرد تا دین ازعلی در مقابل ظلم  -۴۰۲ ادعای
 نویسد: دربارۀ علت سکوت علی می

وقتی که فاطمۀ مظلومه، مأیوسانه به خانه برگشت در حالی که حقش را برده 
 بودند، خطاب به امیرالمؤمنین نمود و عرض کرد:

ش ير ك وقعدت حجرة الظنبن نقضت قادمة االجدل فخاننيشملة اجلن كاشتم«

 خصايص لقدا اجهر يف –الخ  – يبلغة ابنو نحلة ايب بزينيقحافه  االعزل هذا ابن ايب

 .»ية الدنی كالميوالفت
اش را گوش داد تا  (کالمش طوالنی است) موالنا علی تمام کلمات و خطابه

بی را قانع نمود؛ از جمله  بی فاطمه(سالم الله علیھا) ساکت شد. آنگاه با مختصر جوابی
دین و احقاق حق تا آن جا که ممکن بود، کوتاھی نکردم. فرمود: فاطمه ـ من در امر 

آیا مایل ھستی که این دین مبین باقی و پایدار بماند و نام پدرت تا ابد در مساجد و 
 ھا برده شود؟ گفت منتھای آمال و آرزویم، ھمین است. مأذنه
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ھا  تخاتم االنبیاء، به من وصی فرمود: پس در این صورت باید صبر کنی؛ زیرا پدرت،
دانم که باید صبر نمایم واال قدرت دارم که دشمنان را خوار نمایم و  نمود و من می

رود. پس از برای خدا و حفظ دین  حقت را بگیرم، اما بدان که آن وقت دین از بین می
 خدا صبر کن؛ زیرا ثواب آخرت برای تو بھتر است از حق غصب شده. 

ت که اگر علی برای گرفتن حقش ھمین اس کتابش صفحۀ بعد ٤تمام حرفش در 
 .)١(!...رفت برد، دین از بین می دست به شمشیر می

 جواب ما:
 :گوید می در این جا متضاد سخن

زنده بودن نام محمد با از بین رفتن دین محمد چه سودی دارد که علی به  -١
: محمد رسول الله است اما دستورات گویند می ھا خاطرش صبر کرد؟! حاال ھم بھایی

 .بیفتد، آیا باید صبر کنیم؟ھا  آن دینش را قبول نداریم. اگر قدرت به دست
قدرت دارم که دشمنان را خوار نمایم، اما « که علی گفته است:  گویی می تو -٢

یقین دارم این حرف را علی نگفته؛ بلکه یک عالم شیعه ». رود می بدان که دین از بین
رود. این را یک  نمی خوار شوند، دین ھم از بینگفته است واال وقتی که دشمنان دین 

 .فھمد!! بچه ھم می
تازه یک سوال دارم: مگر حضرت فاطمه از نظر شما معصوم نیست، او خودش 

اگر بگویید عالم بر ھر چیز  نست در حالیکه تو میدانی ودا نمی چراعلت سکوت علی
 مدد.... مریض است یا فاطمهام  هنیست پس سر قبرش نروید و نگویید بچ

 .)٢(...سنی قبول دارد نهج البالغه کتابی معتبر است -۴۰۳ ادعای
: علی در این خطبه به صراحت گفته است که ابوبکر حق ما را خورد و من گوید می

 .صبر کردم تا مردم گمراه نشوند!
 ھا قبول دارند که نھج البالغه کتاب معتبری است. : سنیگوید می

 جواب ما:
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نھج البالغه است. نھج البالغه نزد ما یک کتاب دروغین است. خطبه شقشقیه در 
ھا نوشته شده است که مدفوع  ھاست و در کتاب شیعه کالمش سند نیست. کتاب شیعه

 .ھایشان پاک است! امام
ما به ھر مدرسه دینی که رفتیم، اثری از نھج البالغه ندیدم. اگر این کتاب سخنان 

 .گذاشتند! ر سر خود میھا آن را ب حضرت علی بود که سنی

 البالغه کالم مخلوق نیست ابن ابی الحدید سنی گفته است که نهج -۴۰۴ ادعای
اکابر علمای خودتان از قبیل عزالدین عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی و که  چنان

اند که الفاظ  از متأخران شیخ محمد عبده، مفتی دیار مصر، به این معنی اعتراف نموده
نی و اسلوب بدیعی که در خطب و بیانات آن حضرت به کار رفته است، و حسن معا

که آن کلمات بعد از کالم رسول الله، دون کالم خالق و فوق کالم مخلوق  کند می ثابت
 .)١(باشد... می

 جواب ما:
: نھج البالغه فوق کالم مخلوق است؛ یعنی، کالم خالق است؛ زیرا گویی می کهاین

وعند یا خالقند یا مخلوق و ما که مسلمانیم عقیده داریم: یکی موجودات جھان بر دو ن
 خالق و باقی مخلوقند.

 .اش چیست؟ : نھج البالغه فوق کالم مخلوق است، معنیگویی می پس تو که 
 اگر محمد عبده ھم گفته باشد پس عالم نیست  م!کنی نمی : ما غلوگوید می باز

ـــد ـــه باش ـــخن نگفت ـــرد س ـــا م  ت
 

 باشــــد عیــــب و ھنــــرش نھفتــــه 
 ج

 )٢(…سواد و ترسو بود بی عمر -۴۰۵ ادعای
یکی از حاضران گفت: پسرم در مدرسه شنیده است که حضرت عمر فقیه و عالم 

سوادی بیش نبود. او  بی بود و داعی جواب داد که این گفته نادرست است. عمر
 فقیه.عمر نادان بود نه عالم و اینکه  صفحات بعدی را اختصاص داده است به اثبات

 جواب ما:
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ھا داریم: عمر که به ادعای شما نادان بود، ترسو  ما سوالی از این داعی و بقیه شیعه
بود و شجاعت نداشت، قبیله و قومی نداشت و از ھمه کماالت تھی بود، چرا باید مردی 

 چون علی را به زمین بزند.
بیر او را کسی شجاعت و تد علی که از نظر شما، صاحب ھمه کماالت بود، عالم بود،

دانست، برعلِم بود و  ھاشم پشت سر او بودند، غیب ھم می چون بنیای  هنداشت، قبیل
 .نبود ھم تسلط داشت، عالم الغیب و الشھاده بود!!

علم و ترسو، دو ابر قدرت زمان خود را شکست بدھد و  بی والله عجیب است که عمر
عراق و عمان و... را فتح کند! والله را از بین ببرد و یمن و مصر و ھا  آن نام و شأن

سواد وبی علم ھیچ حادثه سوء داخلی  بی عجیب است که در دورۀ حکومت این مردِ 
 .روز و ساعت حکومت کند!! رخ ندھد و با اقتدار تا آخرین

م: اگر اداره گویی می د کشوری را اداره کند،توان نمی علم بی ییم که انسانگو نمی ما
تمًا شجاع بوده است و اگر شجاعت نداشت، حتمًا یک صفت کرد و علم نداشت، ح

 خوب دیگری داشته است. شما از بس به عمر کینه دارید، ایشان را فاقد ھمه کماالت
 . دانید می و در عوض رقیب او(به زعم شما)، علی را صاحب ھمه کماالت دانید می

 خبر بود بی او از قرآن کند می مثالی که ثابت -۴۰۶ ادعای
خواند و اخطار داد که ھر کس زنی ای  هی خلیفه عمر در مقابل اصحاب، خطبروز

زنم و آن زیادتی مھر  بگیرد و مھر زنش را از چھار صد درھم زیادتر نماید، او را حد می
 .نمایم؟! گیرم و وارد بیت المال مسلمانان می را از او می

ا قبول کالم الله زنی از میان جمعیت گفت: عمر، قبول کالم تو شایسته است ی
 تعالی؟

 عمر گفت: البته کالم الله تعالی.
 :فرماید می سورۀ نساء ٢٠زن گفت: مگر نه آنست که خداوند در آیه 

َرد�ُُّم ﴿
َ
ْ ِمۡنُه  ۡستِۡبَداَل ٱ�ۡن أ ُخُذوا

ۡ
َ�َن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر� فََ� تَأ َزۡوٖج مَّ

ُخُذونَهُ  ًٔ َشۡ� 
ۡ
تَأ

َ
بِيٗنا ۥاۚ �  ]٢٠[النساء:  ﴾٢٠ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ

خواھید زنی را رھا کنید و به او مال زیادی دادید، چیزی را پس  اگر می«یعنی: 

 ».با تھمت و گناه آشکار پس بگیرید؟خواھید  نگیرید. آیا می
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 عمر از شنیدن این آیه و حاضر جوابی آن زن مبھوت شد و گفت:

 .»احلجل كلكم اققه من عمر حتی املخدرات يف«

 ».ھمۀ شما حتی زنان پرده نشین از عمر دانا ترید«
 زیاده از چھار صداینکه  آنگاه باالی منبر برگشت و گفت: اگرچه شما را منع کردم از

که اگر  دھم می قرار ندھید، اینک به شما اجازهھا  زن درھم مھر و صداق برای
 عطاء نمایید.ھا  آن توانید از مال خود زیادتی از مقدار تعیین شده به خواستید، می

بر قرآن و احکام فقه نداشت واال ای  هکه خلیفه عمر احاط شود می از این خبر معلوم
یک زن عالمه مجاب شود و بگوید: امرأة اصابت و  گفت که در مقابل نمی چنین سخنی
 .رجل اخطاء؟!
 .)١(کند... و مرد خطا می گوید می زن درست
 جواب ما:

 آقای داعی، این داستان علیه شماست. البته اگر کمی فکر کنید:
د؛ چون دا نمی پس عمر تسلیم قرآن بود تا آن جا که به آبروی خود اھمیت -١

برگشت باالی منبر و گفته خود را پس گرفت. این صفت خوب ھمین که آیه را شنید، 
 .است یا بد؟!

توانست به او  گیریم که عمر، مردی متواضع بود و ھر کس می نتیجه می -٢
سواد  پذیرفت حتی اگر گوینده، زنی بی شنید، می اعتراض کند و اگر حرف حقی می

 .باشد!
س اگر حق علی را خورده بود، که مردم ترسی از عمر نداشتند. پ شود می معلوم -٣

 .کردند! مردم به صدا درمی آمدند و دست کم زبانی رسوایش می
داستان به این صورت که گفتی، درست نیست! ھر چند زن اجازه دارد که  -٤

مھریه سنگین بگیرد اما کاری پسندیده نیست و خلیفه حق دارد مردم را به نیکی امر 
 .جایز است اما پسندیده نیست! کند. این، مثل قانون طالق است که

شود. حاال اگر زنی در یک موضوع از عمر بیشتر  نمی با یک گل بھاراینکه  دیگر
را بھتر از ای  هاست. گاھی پسر نکتتر  دانست، دلیل بر این نیست که از عمر عالم می

 شود که پدر به فرمان پسر باشد. ھمین عمردر چند نمی یاید اما این دلیل پدرش در می

                                                 
 ..٨٤٨ص  -١



 ٣٩٥  ادعاهای شیعه

ھایی کرد که آخر رسول الله دید از نظر خودش بھتر است. با وجود  جا به پیامبر توصیه
و مثل تو فورًا  یک در صد ھم اھمیت نمیدھیمرسول الله  در مقابلاین، ما عمر را 

 گیریم. احمقانه نمیای  هنتیج

 کرد حضرت محمد هرگز می گماناینکه  علمی عمر یکی بی از دالیل -۴۰۷ ادعای
 .میرد نمی

اند که چون رسول الله از دنیا رفت، عمر نزد ابی بکر رفت و گفت:  نقل نموده
ترسم محمد نمرده باشد و حیله کرده (یعنی، خود را به مردن زده) تا دوست و  می

مانند موسی غایب شده باشد و وقتی آمد ھر کس با او اینکه  دشمن خود را بشناسد یا
به سیاست رساند. پس ھرکس گوید: رسول خدا مخالفت نموده و عاصی شده باشد، 

 زنم. مرده است، من او را حد می
ھا  ابی بکر چون این جمالت را شنید، شکی در دلش پیدا شد و از این گفتار

اضطرابی در مردم پدید آمد و اختالف کلمه ظاھر شد. وقتی این خبر را به علی دادند، 
ید و فرمود: ای قوم، این چه ھیاھویی ایشان با عجله و شتاب خود را به جمعیت رسان

اید که خداوند در حیات  اید، مگر این آیۀ شریفه را فراموش نموده است که برپا نموده
 رسول الله به ایشان اعالم داشت:

ّيُِتونَ ﴿  ]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ

 ».میرند میری و امت تو ھم می تو می«یعنی، 
آیه شریفه، رسول الله از دنیا رفت. این استدالل علی مورد قبول پس به حکم این 

امت واقع شد و به موت آن حضرت یقین نمودند. عمر گفت: گویا من ھرگز این آیه را 
 .نشنیده بودم!

ملل «و شھرستانی در » اساس البالغه«و زمخشری در » کامل و نھایه«ابن اثیر در 
زد: ھرگز! پیغمبر  نویسند که وقتی عمر فریاد می میای دیگر از علماء  و عده )١(»و نحل

 نمرده است. ابی بکر خود را به او رسانید و گفت: مگر این طور نیست که خداوند

ّيُِتونَ ﴿ :فرماید می  ]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمّيِٞت ��َُّهم مَّ

ۡو قُتَِل ﴿ و نیز، فرمود:
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ  ]١٤٤[آل عمران:  ﴾َ�َ

                                                 
 مقدمۀ چھارم. -١
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آنگاه عمر ساکت شد و گفت: گویا ھرگز این آیه را نشنیده بودم؛ حاال یقین کردم که 
 .)١(اند.. وفات نموده

 جواب ما:
ای و آن  ز ھم از چاشنی دروغ استفاده کردهاول، داستان به این صورت نیست تو با

ابوبکر ھم شک کرد. این شاھکار تو در  را به صورت دیگری نقل نمودی و گفتی:
 .گویی است!! دروغ

حضرت عمر از فرط محبت به اسالم و پیامبر، حقیقتی آشکار بر او پنھان ماند؛ اما 
 .ھمین که ابوبکر آیه را تالوت کرد، چون موم نرم شد و بر زمین نشست و گریست!

کاھد. ما  نمی و اعتبار اوعمر در آن مقام اشتباه بزرگی کرد؛ اما این مسأله از مقام 
 مانند شما نیستیم تا بزرگان خود را معصوم بدانیم؛ یعنی، ما از اشتباه اولیاء الله تعجب

م. اما فرق اولیاء با مردم عادی این است که به محض شنیدن دلیل،سریع از کنی نمی
 .کنند می خطای خود توبه

ند: گفت می ه تا حاال ھمهشنوم علی این آیه را تالوت کرد اولین بار است که می
ابوبکر آیه را تالوت کرده است. شیعه ھمواره کار خوب دیگران را به علی نسبت 

شود که دیگر فقیه نیست!  نمی دھد. در ھر حال، عالم و فقیه اگر خطا کند، دلیل می
البته اگر یک امام خیالی درست کنیم که علم غیب دارد و عالم غیب و شھاده است، 

نم چرا باز انگور زھر دار و آب زھر دا نمی کند(اما نمی آدم خیالی ھرگز خطاآن وقت آن 
 .)میرند؟! خورند و می آلود می

 که گمان«گفته  در ضمن اول داستانش را بخوانید یک دروغ خنده دار از زبان عمر
 ».محمد خود را بمردن زده تا دوست و دشمن را بشناسد کنم می

واند خود را مرده و بعد زنده کند مرد توانایی است و نست کسی که بتدا نمی آیا عمر
 دوست و دشمن را بدون خود را بمردن زدن میشناسد؟ 

را کور ھا  آن یا نه..... دشمنی با عمر گوید می حاال شما بگویید این شیعه ھذیان
 کرده دروغ گفتن ھم بلد نیستند تھمت زدن ھم بلد نیستند!!!.

 .)٢(...کند را سنگسار )بی زن( کارخواست زنا عمر می -۴۰۸ ادعای

                                                 
 ..٨٥٣ص  -١
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 ٣٩٧  ادعاهای شیعه

 حمیدی در جمع صحیحین نوشته است:
 ٥پنج نفر را نزد عمر آوردند که ھمگی با زنی زنا کرده بودند، عمر دستور داد ھر 

نفر را سنگسار کنند. علی گفت: نه این درست نیست؛ باید اولی را که اھل کتاب است، 
 ١٠٠سنگسارش کنی؛ سومی، مجرد است گردنش را بزنی؛ زانی دوم، زن دار است 

 دیوانه است ضربه بزنی ؛ پنجمی، ٥٠ضربه شالق بزنی؛ چھارمی، غالم مجرد است 
 آزادش کنی. 
 جواب ما:

د بگوید: حمیدی کیه؟جمع توان نمی این داستان تو آن قدر دروغ است که آدم دیگر
 بین صحیحین چیه؟ ارزشش پیش اھل سنت چقدر است؟

 .سنگسار کند! خواست بچه را در شکم زن زانیه می عمر -۴۰۹ ادعای
 .)١(: در بخاری نوشته است...گوید می

 جواب ما:
بخاری آن را ننوشته است. این داستان علی و عمر نیست؛ داستان معاذ و عمر 

برد و بزرگترین امپراطوری  در عرض ده سال دو ابر قدرت را از بین می که است. مردی
 کند.  معصوم نیست و اشتباه می شک سرش خیلی شلوغ است و بی سازد؛ تاریخ را می

ترین  و عالمترین  دانست که شاید اشتباه کند، پس ورزیده ین مرد خود میآری ا
صحابه مثل عبدالله بن مسعود و معاذ بن جبل و علی بن الی طالب را وزیران خود کرد 

 تا مبادا حکم نادرست صادر کند.

 .)٢(ای را سنگسار کند!... زن دیوانهخواست  عمر می -۴۱۰ ادعای
 جواب ما:

 شد.  اول، در حدیث نیامده است که عمر گفت: اگر علی نبود، عمر ھالک می
، برائت نیست؛ قاضی حق کشتن ھم دارد. اگر و دیوانه ھمیشه حکم مجنون اما

. عمر نیز، مشورت کرد و شود می مجنون ضررش دفع نشود مگر با کشتن؛ پس کشته

                                                 
 ..٨٥٥ص  -١
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عث شد که حکم اجرا نشود و حکم برائت صادر شود. ھمین مشاوره کردن، ھمین با
 .سو بر خوبی عمر بھترین دلیل است بر عقل عمر

 حنبل این حدیث ھم است:» مسند«در ھمان کتاب 

وقال أما علمت أن  سص� بعد العرص ر�عت� فتغيظ عليه عمر سأن عليا«
 .»اكن ينهانا عنها صرسول اهللا

 عصر نماز نافله خواند و عمر با خشم او را منع کرد که مگرکه علی بعد از «
نی رسول نھی کرد از نماز خواندن در بعد از عصر (البته حدیث ضعیف است؛ اما دا نمی

 ».حدیث ضعیف ھم حجت است)ھا  این برای

 استتر  همه عالم کردند که علی از عمر و دیگران اعتراف می -۴۱۱ ادعای
 .»ه شئ اخذ من عيلياشكل علان عمر بن اخلطاب اذا «

کرد و  مراجعه می ÷به علشد  می ھر زمان که امری بر عمر بن الخطاب مشکل
 نمود. حل مشکل می

 :گفت می نماید که و نیز از سعید بن مسیب نقل می

 .»س هلا ابو احلسنيتعوذ من معضلة لي سكان عمر«

 »در او نباشد. ÷که علیای  هبرد از امر پیچید پیوسته عمر به خدا پناه می«

اخذون عنه الفتاوی كام قال ياحكام الكتاب و  ه يفيرجعون الي شكانت الصحابه«

بن  عيل ياعلم امتص عمر وقال كعدة مواطن لوال علی هل يف سعمر بن اخلطاب

 .»طالبياب

نمودند و فتاوی از او  مراجعه می ÷صحابۀ پیغمبر در احکام قرآن به علی«
: اگر علی نبود، عمر ھالک گفت می در مواطن متعدد گرفتند به طوری که عمر می

 .»)١(...شده بود
 جواب ما:

                                                 
 .٨٥٥ص  -١



 ٣٩٩  ادعاهای شیعه

ما با سند درست نوشته ی ھا کتاب کنی. در ھمین از کتب ما راست و دروغ نقل می
 : ابوبکر و عمر از ھمه افراد امت بھترند؛ حتی از خود علی.گفت می است که علی

 .اری و بعضی را نداری!ھای کتاب ما را قبول د چرا بعضی از نوشته

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبعۡ ﴿
َ
َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض� َ�َما َجَزآُء َمن َ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم  لِۡكَ�ٰبِ ٱ ِض أ

ِ ٱإِ�َّ ِخۡزٞي ِ�  ۖ ٱ ۡ�ََيٰوة ۡ�َيا َشّدِ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَو�َۡوَم  �ُّ
َ
ُ ٱَوَما  لَۡعَذاِب� ٱيَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ ا  �َّ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

 ]٨٥[البقرة:  ﴾٨٥َ�ۡعَملُونَ 

 »شوید؟... آورید به قسمتی ازکتاب و به قسمت دیگرش کافر می آیا ایمان می«

 بودترین  قاضی کرد و علی عالم دهد که پیامبر، علی را می سنی شهادت -۴۱۲ادعای
امت داناترین «فرمود:  صابن صباغ مالکی در کتابش نوشته است که رسول اکرم

 ».باشد من، علی بن ابیطالب می

لقد ذهب الفقه والعلم بموت ابن «خبر شھادت علی به معاویه رسید و گفت: 

 » طالبياب

 ».)١(با مرگ پسر ابوطالب، علم و فقه ھم مرد...«
 جواب ما

یش سند نیست؛ او شیعه است. در جایی که حرف امام ھا حرف ابن صباغ مالکی
باشد) ارزشی ندارد، ابن صباغ مالکی  نت(اگر مخالفمالک ھم در مقابل قرآن و س

 دیگر کیست؟ 
 جــــای کــــه عقــــاب پــــر بریــــزد

 

ــــزد  ــــه خی ــــری چ ــــه ال غ  از پش
 

 داند پس حتمًا شیعه بود نه مالکی. : علی غیب میگوید می او که
: معاویه مسبب اصلی جعل حدیث بر ضد علی است؛ گفت می ھمین داعی بود که

زاید  نمی مادر دھر چون علی(: گوید می معاویه در مدح علیآن وقت در این جا از زبان 
 ).یا علم و ھنر با مردن علی از بین رفت!
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که به تحریک معاویه،  کنند می ھا پی در پی این ادعا را مطرح جالب است که شیعه
گردید حتی  ما را میی ھا کتاب کرد، اما وقتی ابوھریره در مذمت علی حدیث جعل می

ت علی نیست؛ بلکه برعکس از زبان معاویه ھم در مدح او حدیث یک حدیث در مذم
 .داریم. پس این چه معنی دارد؟

یی ھم که به ھا حرف ھا. دلیل دیگری است بر کذاب بودن شیعه معلوم است که این
 .حضرت عمر در این جا نسبت داده است، دروغ است!

  نستدا نمی عمر، حکم تیمم را -۴۱۳ ادعای
و » جمع بین صحیحین«و حمیدی در » صحیح«باب تیمم  مسلم بن حجاج در

و ابن  )٣(»سنن«و ابی داود در  )٢(»سنن«و بیھقی در  )١(»مسند«امام احمد حنبل در 
و دیگران از اکابر علمای خودتان به  )٥(»سنن«و امام نسائی در  )٤(»سنن«ماجه در 

ت عمر مردی نزد وی آمد اند که در زمان خالف طرق مختلفه و الفاظ متفاوته نقل نموده
 .نم چه کار کنم؟دا نمی که غسل نمایم،ام  هو آبی نیافتام  هو گفت: من جنب شد

گاه آب نیافتی، نماز مکن تا آب به دست بیاید و غسل نمایی؟! عمار خلیفه گفت: ھر
یاسر از صحابۀ حاضر بود؛ گفت: ای عمر، یادت رفته است که در یکی از سفرھا من و تو 

تفاق احتیاج به غسل پیدا نمودیم و چون آب نبود تو نماز نخواندی و من بر حسب ا
گمان کردم که تیمم بدل از غسل آن است که تمام بدن را به زمین بمالم؛ لذا خود را 
به زمین غلطاندم و نماز کردم. وقتی خدمت پیغمبر شرفیاب شدیم، حضرت تبسمی 

کف دو دست را با ھم به زمین نمود و فرمودند: در تیمم ھمین قدر بس است که 
کف را با ھم به پیشانی بمالیم و کف دست چپ را بر پشت دست ھردو  بزنیم و بعد

 .)٦(راست و بعد کف دست راست را بر پشت دست چپ مسح نماییم...
 جواب ما:

                                                 
 .٢٦٠و  ٣١٩، ص ٤ج  -١
 .٢٠٩، ص ١ج  -٢
 .٥٣، ص ١ج  -٣
 .٢٠٠، ص ١ج -٤
 .٥٩ - ٦١، ص ١ج  -٥
 .٨٥٩ص  -٦



 ٤٠١  ادعاهای شیعه

خواننده به این جمله (به طرق مختلفه و الفاظ متفاوته) خوب دقت کند! مکر این 
گیرد و یک حرف را از حمیدی تا  که یک حرف را از مسلم میمرد در ھمین جاست 

در لیوانی شیر را با شراب قاطی کنید و بنویسید اینکه  داستان را فاسد کند. مثل
 .ھای متفاوته)! (مایعات مختلفه و نوشیدنی

عمار از حضرت محمد پرسید: در سفر آب نبود. من تمام بدنم را به خاک مالیدم و 
. در جواب پیامبر تبسم کرد و فرمود: کافی بود دو دست خود را بر عمر نماز نخواند

رود که عکس العمل پیامبر را در  زدی! اما این داستان سرایان یادشان می خاک می
 مقابل عمل عمر بنویسند. 

عمل عمار است که تیمم جنابت را با تیمم وضو  حقیقت در کتب ما ثبت است و آن
 تمام بدن را در خاک بمالد.قیاس کرد و گمان نمود باید 

 نست. تادا نمی نست؛ ھمانطور که عماردا نمی البته عمر حکم تیمم بدل از غسل را
رسول الله برایشان گفت. اما در زمان خالفت عمر، سوال کننده در سفر نبود اینکه 

بلکه مقیم بود و عمر فکر کرد که آب نیافتن مقیم چون آب نیافتن مسافر نیست و 
 یادش آورد که فرقی ندارد.عمار به 

 در کتب ما این روایت در باب نبودن آب در آبادی نوشته شده است.
علی ھم اشتباه کرد. اشتباه که تعجب ندارد. به عمر گفت که خودش شخصًا به 

شخصًا به  ،خودش در زمان خالفت اما جنگ نرود تا شکست اول شکست آخر نباشد.
 جنگ معاویه و خوارج رفت. 

 تمام علوم در نزد علی مانند کف دست حاضر بود -۴۱۴ادعای 
خود نقل » مناقب«ابو المؤید موفق بن احمد خوارزمی اخطب الخطباء در که  چنان

نماید که روزی خلیفه عمر از روی تعجب از علی بن ابیطالب سؤال کرد: چگونه  می
جواب  دھی؟ حضرت در پرسند بدون معطلی جواب می است ھر حکمی از احکام را می

عمر کف دست مبارک را در مقابل او باز کرد و فرمود: چند انگشت در دست من است؟ 
عمر فوری گفت: پنج انگشت. حضرت فرمود: چرا تأمل نکردی و فکر ننمودی؟ گفت: 
احتیاج به فکر نبود. علوم ھم در مقابل من مانند این کف دست، حاضر است؛ لذا در 

 .)١(...دھم می فکر جوابتأمل و ت بی جواب سؤاالت فوری و
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 جواب ما:
کردم و  داشتم، تمام دنیا را فتح می من اگر یکصدم علم علی خیالی شما را می

ست از پشت با شمشیر زھر آلود بر سر من بزند. توان نمی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی
 .دادم که خلع سالح شود! دستور می

 .)١(...معاویه از مقام علی دفاع کرد -۴۱۵ ادعای
 جواب ما:

داد تا علیه علی احادیث درست کنند. اما  این ھمان معاویه است که پول می
 دروغگو کم حافظه است.

 کردند حضرت علی معما را بهتر از عمر حل می -۴۱۶ادعای 
آورده است که مردی را نزد خلیفه عمر  )٢(»فصول المھمه«از نورالدین مالکی در 

 .آوردند و درحضور جمعی از او پرسیدند: کیف اصبحت؟ چگونه صبح کردی؟

هود والنصاری وأومن باممل اره ياصدق الواكره احلق واصبحت احب الفتنة «گفت: 

 .»لقخياقرا باممل و
یھود و آید و  صبح کردم در حالی که فتنه را دوست دارم و از حق بدم می«گفت: 

 ».خلق نشده را کنم می و ایمان دارم به ندیده و نصدیق کنم می نصارا را تصدیق
عمر امر کرد بروند و علی را بیاورند. وقتی امیر المؤمنین آمد، قضیه را خدمت آن 

 حضرت عرض کردند؛ فرمود: صحیح گفته است.
اوند در قرآن دارم، مرادش اموال و اوالد است که خد که گفته فتنه را دوست میاین

 فرمود: انما اموالکم و اوالدکم فتنه. 
در قرآن که  چنان اظھار کراھت از حق نموده است، مرادش مرگست.اینکه  اما

 فرماید: و جائت سکرت الموت بالحق.

                                                 
 ھمان. -١
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 ٤٠٣  ادعاهای شیعه

 نمایم، مرادش قول خدای تعالی است که می گفته یھود و نصاری را تصدیقاینکه  و

ءٖ َوقَالَِت  �ََّ�َٰرىٰ ٱلَيَۡسِت  ۡ�َُهودُ ٱَوقَالَِت ﴿ :فرماید می ۡ�َ ٰ  ۡ�َُهودُ ٱلَۡيَسِت  �ََّ�َٰرىٰ ٱَ�َ
ءٖ  ۡ�َ ٰ  ]١١٣[البقرة:  ﴾َ�َ

 »یھود گفتند: نصاری برحق نیستند و نصاری گفتند: یھود بر حق نیستند؛«یعنی: 
فرقه را ھردو  : منگوید می نمایند. این مرد عرب یعنی، ھردو فرقه یکدیگر را تکذیب می

 نمایم. فرقه را تکذیب میھردو  ؛ یعنی،کنم می تصدیق
ام؛ یعنی، ایمان به خدای الیری  ست، اقرار دارم به چیزی که ندیدهگفته ااینکه  اما
 دارم.
گفته، اقرار دارم به چیزی که خلق نشده است؛ یعنی، موجود نشده ؛ اینکه  و

 مرادش قیامت است که ھنوز وجود پیدا ننموده است.

 اعوذ باهللا من معضلة ال علی هلا.عمر گفت: 
 )١(»کفایت الطالب«بعضی ھمین قضیه را مانند محمد بن یوسف گنجی شافعی در 

 .)٢(اند... از حذیفه بن الیمان از خلیفه عمر نقل نمودهتر  به طریق دیگر و مبسوط
 جواب ما:

بگویید. آن  این داستان چقدر بچگانه است! این حل معما است نه علم! حاال شما
 گم شوید!!. سوادید. بروید بی نید پسدا نمی پا؟ ٥پا دارد و شب  ٤چیست که روز 

بود؛ علی را به زور از خالفت تر  علی به خاطر علمش به خالفت مستحق -۴۱۷ ادعای
 منع کردند

َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ� ﴿
َ
ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما لَُ�ۡم َكۡيَف  ۡ�َقِّ ٱأ

َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَِهّدِ مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
أ

 ]٣٥[یونس:  ﴾٣٥َ�ُۡكُمونَ 

که به پیروی است یا آنتر  کند، سزاوار رھبری می آیا آن کسی که خلق را به حق«

 ».کنید؟ کند مگر آنکه خود ھدایت شود؟ پس شما چگونه حکم می ھدایت نمی
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را به خدا عداوت و تعصب را کنار بگذارید و منصفانه قضاوت کنید. آیا انصاف شما 
بود چنین شخصیت بزرگی را که احاطه علمی او بر ظواھر و بواطن امور اظھر من 
الشمس و مورد اتفاق تمام علمای فریقین بلکه بیگانگان از دین است و مورد توصیۀ 

ا در بر کنار نمودن آن حضرت دسایسی بکار خدا بود، از کار بر کنار نمایند؟ آی رسول
 .)١(نرفته و سیاستی درکار نبوده است؟...

 جواب ما:
ند کسی را توان نمی این آیه در وصف الله است. تمام موجودات تا ھدایت نشوند

ھایی است که تا ھدایت  ھدایت کنند و منبع ھدایت الله است. و علی یکی از انسان
داند و او را به  معلم می بی حال شیعه علی را ھدایت یافتۀھادی باشد.  نشد، نتوانست

 .م!کنی نمی که ما غلو گوید می جای الله نشانده است و باز
باکم و  بی ھمتا و بی قضاوت عادالنه این است: آن کس که ادعا دارد من قھرمانی

 !خورد می یک آدم کم زور شکست تمام دنیا را یک تنه حریفم، اما در عمل از
 م: یک جای قضیه اشکال دارد! دیگر خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.وییگ می

 مثال علی و غاصبان مثل دزد و زّوار است -۴۱۸ادعای 
 به داعی گفته است: کند می ای که نقش سنی مناظره گر را بازی ھنرپیشه

را پذیرفت و به  شآنچه مسلم است؛ سیدنا علی خود به طوع و رغبه خالفت خلفاء
اش  تسلیم شد. ما را چه رسد که به فرمودۀ شما کاسۀ ازھا  آن مقام برتری و حق تقدم

باشیم و بعد از ھزار و سیصد سال بسوزیم و با ھم بجنگیم که چرا ابی بکر و تر  گرم
 .اند!! را اجماع امت پسندیده و مقدم بر علی داشته شعمر و عثمان

 و داعی جواب داد:
یر المؤمنین به میل و رغبت سر تسلیم فرود آورد و راضی به اول، فرمودید: موالنا ام

خالفت خلفای قبل از خود شد. مطلبی در این جا یادم آمد که من باب مثال مناسب 
 است، عرض نمایم.

امنی طرق و شوارع را فرا گرفته بود، زائرین در در اوایل مشروطیت ایران که نا
را اسیر و اموالشان ھا  آن و سارقان گشتند که )٢(ی از ُلصوصھا دست مراجعت، گرفتار
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کفن از آِن یکی از زوار به دست پیر مردی از ای  هرا تقسیم نمودند در بین اموال قطع
دزدان افتاد. گفت: آقایان زوار این کفن مال کیست؟ زائری گفت: مال من است. دزد 

. گفت: تمام گفت: چون من کفن ندارم این کفن را به من ببخشید که حالل باشد
ین لباس را به اموال من مال شما، کفن را به من بدھید؛ چون آخر عمر من است و ا

 ام. مایه امیدواری من است.  زحمت تھیه کرده
دھم. دزد شالق را کشید و  نمی اصرار نمود زائر گفت: حقم را به کسیھرچه  دزد

حالل باشد. قدری که زنم تا ببخشی و بگویی  بنای زدن را گذارد و گفت: آن قدر می
تر باشد (خنده  تازیانه زد، زائر بیچاره فریاد زد: آقا، حالل حالل حالل از شیر مادر حالل

 حضار).
در مثل مناقشه نیست و مثل برای تقریب اذھان و فھم مطلب است. گویا فراموش 

قبل را که با دالئل قاطع تاریخی به عرض رسانیدم که به ھای  شب نمودید بیانات
ادت اکابر علمای خودتان از قبیل ابن ابی الحدید وجوھری و طبری و بالذری و شھ

 ابن قتیبه و مسعودی و دیگران آتش به خانه علی بردند او را با سر برھنه و دوش
رداء به جبر کشیدند و به مسجد بردند و شمشیر برھنه به روی او کشیدند و گفتند:  بی

 .)١(زنیم... بیعت کن واال گردنت را می
 جواب ما:

ربط است! اما دست کم قبول کن که عمر علم بکارگیری از شمشیر را  این مثال بی
 دانست. بھتر از علی می

دین از بین نرود، سکوت کرد. اینکه  : علی به خاطرگویند می این را ھم قبول ندارند
به علی چرا ترسید که دین از بین برود؟ تو علی را به اعلی علیین بردی حاال چرا 

: کفنش را به زور شالق از او گرفتند. آخر علی تاجر مفلوکی گویی می مقامی آوردی که
نبود که زور دزد به او برسد! او اسدالله بود و از نظر شما قوی ترین، عظیم ترین، 

 .بود!ترین  و خالصه ھمهترین  عالم

 .)٢(...کند می شیعه با تحقیق دین را قبول -۴۱۹ ادعای
 جواب ما:
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تحقیق ترا! کتب اصلی اھل سنت را ندیدی و چسبیدی به سلیمان بلخی و  دیدیم
 گنجی شافعی و ابن ابی الحدید!! که نویسنده شرح بر نھج البالغه است

ای محقق الثانی! سنی که نھج البالغه را قبول ندارد تو در شرحش آن ھم از زبان 
خود؟ خوب بگرد اما  گردی؟! دنبال ارضای ھوای نفس ابن ابی الحدید دنبال چه می

 ابن ابی الحدید نامش را تحقیق مگذار. یک نمونۀ دیگر از تحقیق خود را ببین.
 :گوید می

 .در حق علی است »انهم مسئولون«آیه  -۴۲۰ ادعای
ذیل آیۀ  )١(»ع املودةينابي«اکابر علمای خودتان مانند شیخ سلیمان بلخی حنفی در 

 » قفوهم اهنم مسئولونو«در » وقفوهم« :فرماید می از سوره صافات که ٢٤
از فردوس دیلمی، از ابو نعیم اصفھانی، از محمد بن اسحق مطلبی صاحب کتاب 
مغازی، از حاکم، از حموینی، از خطیب خوارزمی، از ابن مغازلی و بعضی از ابن عباس، 

تذكرة «بعضی از ابو سعید خدری، بعضی از ابن مسعود و نیز، سبط ابن جوزی در 

از ابن جریر  )٣(»کفایت الطالب«و محمد بن یوسف گنجی شافعی در  )٢(»خواص االمه
 باشد. از ابن عباس آورده است که مراد، والیت علی می

ھا  آن اند: انھم مسئولون عن والیة علی بن ابیطالب؛ یعنی، از رسول اکرم نقل نموده
 .)٤(شوند از والیت علی... سوال می

 جواب ما:
ور واضح دربارۀ روز قیامت است. این آیه چگونه درباره علی است؟ اگر این آیه به ط

با ای  هدربارۀ علی است، پس کو نام علی؟! آقای محقق چرا در ھر صفحه از قرآن، آی
 .یابی؟! یابی و یک آیۀ صریح در سراسر قرآن نمی اشاره درباره علی می
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کند؛  نشناسد، تعیین می الله در این آیه (به زعم تو) مجازات کسی که حق علی را
که حق علی چیست؟ حق علی بماند، حتی نام او را ذکر  گوید نمی اما الله خودش به ما

 .کند! نمی
د یک آیۀ دروغ توان نمی باز دست به دامن حدیث دروغ شده است. اما براستی چرا

: بسازد؟ چون الله اراده فرموده قرآن راحفظ کند تا بندگانش در روز قیامت نگویند
پیشینیان ما را فریفتند! اگر دستبرد آیات قرآن ممکن بود، محال بود که شیعه قرآن 

 .دیگری جعل نکند!
ند: علی، گفت می الله روز قیامت حتمًا به عوام شیعه خواھد گفت: وقتی علمای شما

دالیل قرآن نخواستید؟ این صفت آن قدر مھم ھا  آن عالم غیب و شھاده است! چرا از
ام. اگر به کس دیگری  به خودم که الله ھستم، نسبت دادهاست که به کرات در قرآن 

 .کردم! این صفت مھم را داده بودم، حتمًا در قرآن ذکر می
 .آید عالمان شیعه اخمو و دستپاچه اسم قرآن که می

ست، پس از قرآن بگویید که نماز مگر ھر چیزی در قرآن ھست؟ اگر ھ یند:گو می
 ظھر چند رکعت است؟ 

ھای امام تقی را  : ھر وقت از شما خواستیم که از قرآن تعداد بچهگویم می در جواب
آیه  ٧٠٠ھای نماز ظھر را بخواھید! درباره نماز  ثابت کنید، شما ھم از ما تعداد رکعت

 .پرده. دربارۀ امامت چه داریم؟ بی داریم صریح و

فشار ھا  آن این تاویالت، الیتچسبک است! وقتی خیلی به م اهنم مسئولون،قفوهو
که از فرقۀ منکر حدیث ھستیم؛ زیرا حدیث سلیمان  کنند می آوریم، ما را متھم می

 !!!!!.بلخی را قبول نداریم

 .)١(...!شیعه خواستار و حدت است اما سنی نیست -۴۲۱ ادعای
 جواب ما:

م. آیا شما کنی نمی زنان پیامبر را فحش بدھد، ھمکاریبله ما با کسی که صحابه و 
 .کنید؟ با کسی که علی و فاطمه را ناسزا بگوید، دوستی می

                                                 
 .٨٧٣ص  -١



 روزهای پیشاور    ٤٠٨

اند و  پیشاور را خواندهھای  شب این کتاب برای شیعیانی نوشته شده است که کتاب
! سنی به ھاست آن ھای ساده برای بیدار کردن اند. این جواب شده به راه خود مطمئن

پیشاور ھای  شب ھا نیازی ندارد؛ زیرا او براحتی به مکرھای نویسندۀ کتاب ن نوشتهای
سواد باشد باز نام بزرگان دین خود را تا حدودی  بی برد. سنی ھر چقدر ھم پی می

شناسد و یقین دارد که سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید و ھمدانی و گنجی از  می
شیاد مصرف داخلی دارد و تنھا برای گمراه بزرگان دین ما نیستند. پس مکر داعی 

 .ھاست! کردن شیعه

  .)١(تربت حسین باشد... سجده باید بر تربت پاک باشد و بهتر است بر -۴۲۲ ادعای
کنید. برای عوام، خاک  شما برای سجده کردن بر تربت ببینید چه انقالبی بر پا می

 خوانید!؟ پرست میکنید و شیعیان موحد را بت  و تربت را بت معرفی می
نماییم؛ زیرا در آیات  و حال آنکه ما به امر و اجازۀ خدا و پیغمبر بر خاک سجده می

که سجده؛ یعنی، صورت روی  دانید می قرآن مجید امر به سجده شده است و شما خود
زمین گذاردن. منتھا در طریق سجده ما و شما اختالف است که بر چه چیز باید سجده 

 نمود. 
 ا:جواب م

اگر کسی را دیدیم که خاک بت الت یا عزی را پودر کرده و از آن مھر ساخته است 
که این مرد ریگی به  کنیم می آورد، یقین و امر الله را بھانه می کند می و بر آن سجده

 .کفش دارد!
آیی سر  : سر بر خاک بگذارید تا ذلت خود را نشان دھید. آن وقت تو میگوید می الله

 .شود! نمیاینکه  گذاری به این بھانه که زن از خاک آفریده شده است! زنی میبر  مثالً 
 خاک قبر حسین نزد شما مقدس است و مھر ساخته شده از آن را زیرا پا

گذارید. پس سجده بر آن، نشانۀ ذلت نیست! شما دارید به  می گذارید؛ بلکه بر سر نمی
 .گذارید! آن خاک احترام می

احکام الھی و خالی کردن پوست از مغز و پر کردن پوست از عوض کردن  ای داعی،
 .مکر! تنھا روش تو و نیا کان توست!
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 کنند می ها تقلید کور کورانه سنی -۴۲۳ ادعای
 شما را به خدا قسم انصاف دھید؛ تبعیت از فقھای اربعه که دلیلی بر متابعت از

در دست نیست، ھا  آن از اوامرو پیروی کور کورانه ھا  آن جز علم و دانش بعضی ازھا  آن
اجر دارد (حتی اگر اختالف کلمه در اصول و فروع باھم داشته باشند)؟ اما  ثواب و

 تبعیت و اطاعت از اوامر ائمه از عترت طاھره و اھل بیت رسالت که عالوه بر مراتب
ه علم و دانش و تقوا که اکابر علمای خودتان به اعلم بودن و فقیه بودن آن ذوات مقدس

اذعان دارند و نیز نصوص صریح از رسول الله وارد است که آن خاندان جلیل را عدیل 
اند،  و ھالکت را در مخالفت آنان قرار دادهھا  آن القرآن معرفی و نجات را در متابعت از

 .)١(کفر است؟!...
 جواب ما:

ھای مقلد و فھمیده ھرگز قول امام  ما که اھل حدیث ھستیم یا حتی سنی -١
مذھب خود را بر قول الله یا رسولش برتری نداده ایم! شما به خاطر ھمین صفت، ما را 

ھایی که کورکورانه از  خوانید و با ما دشمنید و ھمیشه خودتان را با آن سنی وھابی می
 .!دانید می ، برادرکنند می امامشان پیروی

خیالی ھستی! که  ! تو مقلد و دنباله روی یک علیکنی نمی تو که از علی پیروی -٢
که  کردی می وجود خارجی ندارد و عالم غیب شھاده است!! اگر از علی واقعی پیروی

 بودی.میمثل ما بودی و بد مذھب ن

 وضو با شراب جایز است گویند می ها سنی -۴۲۴ ادعای
سوادی)  امام اعظم شما ابو حنیفه (که غالب فتواھایش روی قیاس است؛ یعنی، بی

 .که در سفر اگر آب نیابند با نبیذ تمر، عمل غسل و وضو را انجام دھند! کند می حکم
، نبیذ مایعی است مضاف که با خرما و غیر آن ممزوج دانید می و حال آنکه ھمه

  .)٢(گردیده است و وضو با مضاف جایز نیست...
 جواب ما:

معصوم است امام  ،/م و نه خواھیم گفت که ابو حنیفهگویی می ایم و نه ما نه گفته
نی دو دا نمی یا عالم به غیب و شھاده است یا باید از او کور کورانه تقلید کنیم. مگر
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در صد مسائل رأیی غیر  ٧٠شاگرد خاص ابو حنیفه؛ یعنی، امام محمد و امام یوسف در 
ای بود اما قرار نیست ھمه علمای  از رأی استاد خود داشتند! ابو حنیفه عالم برجسته

ف را در مسائل اختالفی بگویند و قرار نیست که ما از عالمی کورکورانه برجسته یک حر
شنید از رأی خود برمی گشت و  پیروی کنیم. خود ابو حنیفه ھر وقت رأی بھتری می

 فرمود: اگر حرفم خالف حرف پیامبر بود، به دیوار بزنید.  می

 بشورید: گوید می : پا را مسح کنید و سنیگوید می قرآن -۴۲۵ ادعای
نماید نه غسل و اگر آقایان قدری دقیق  و نّص صریح آیۀ شریفه، حکم بر مسح می

 شوند، متوجه خواھند شد که منطوق خود آیه داللت بر این معنا دارد، زیرا در اول آیه

ْ ٱفَ ﴿ :فرماید می يِۡديَُ�مۡ  ۡغِسلُوا
َ
 ھا و بشویید صورت«یعنی، . ]٦[المائدة:  ﴾وُُجوَهُ�ۡم َو�

حکم  »كميديا«پس ھمان طوری که به واسطۀ واو ناطفه در  »خود را. یھا دست
را ھم شست و شو داد در حکم  ھا دست بعد از شستن صورت بایستیاینکه  کنید بر می

ْ ٱوَ ﴿ :فرماید می ثانی ھم رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ۡمَسُحوا
َ
� ٱبُِرُءوِسُ�ۡم َوأ یعنی،  ]٦[المائدة:  ﴾ۡلَكۡعَبۡ�ِ

 »برؤسكم«را  »ارجلكم« »پاھای خود را تا بلندی پشت پا. مسح نمایید سرھا و«
دارد؛ یعنی، بعد از مسح سر بایستی پاھای خود را ھم مسح نمایید و قطعًا  معطوف می

 .گیرد نمی غسل جای مسح را
اند (زیرا قرآن حکم به مسح بر پا  عالوه بر آنکه بر خالف نص صریح قرآن حکم داده 
باشد. اگر مسح بر  راب)، این حکم بر خالف حکم اول ھم مینماید نه بر چکمه و جو می

اند که به  خود پا جایز نیست و بایستی بشویند، چگونه در این جا حکم را تنزل داده
داند که  اند و ھر عاقلی می جای شستن، حکم بر جواز مسح بر چکمه و جوراب داده

و امام فخر  اولی االبصار؟!.ا يفاعتربوا باشد  نمی مسح بر چکمه وجوراب، مسح بر پا
رازی که از اکابر مفسران خودتان است، ذیل ھمین آیه شریفه کالم مفصلی دارد بر 

دھد. شما  نمی وجوب مسح به حسب ظاھر آیه که اینک وقت مجلس اجازۀ نقل آن را
 .)١(خود مراجعه فرمایید تا حقیقت بر شما کشف گردد... 

 جواب ما:
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ا در وضو باید شسته شود. پس امام فخر رازی کیست اھل سنت متفق ھستند که پ
 .که خالف ھمه حرف بزند!

 شود می . یک طور بخوانیشود می دو جور خوانده »ارجلكمو«باید بدانی که 

قرآن است که ھر و این معجزۀ » فامسحوا« شود می و طور دیگر بخوانی، »فاغسلوا«
 ؛ یعنی، اگر جوراب باشد، مسحاھل سنت است و ھر دو، روش کند می دوطریقه را ثابت

 شوریم. ما برای کار خود دلیل از قرآن داریم.  ؛ اگر جوراب نباشد، میکنیم می

: پا را مسح کنید و سنی روی چکمه و جوراب مسح گوید می قرآن -۴۲۶ ادعای
 کند می

را وجوبًا باید شست. سرو پاھا را ھم  ھا دست پس ھمان طور که در وضو صورت و
یکی را مسح و دیگری را غسل دھند و اگر چنین کنند، اینکه  وجوبًا باید مسح نمود نه

 گردد. معنی می بی واو عطف
در قاعده عرف عام، شریعت مقدس اسالم در کمال سھولت است و مشقت و سختی 

تی ھست که در مسح آن در احکام او راه ندارد. بدیھی است که در شستن پا مشق
 است، حکم شریعت بر آن جاری گردیده است.تر  نیست. پس چون عمل به مسح سھل

 .)١(نماید... ظاھر آیه، حکم بر این معنا میکه  چنان
 جواب ما:

 اینکه گفتی: شستن پا مشقت دارد و آسان نیست. باید گفت: ھیچ کاری در دنیا
 ھمین َنشستن پا در نزد شیعیان، مساجد مشقت نیست! اما باید نتیجه را ببنیم! بی
 را به بدبوترین اماکن در دنیا تبدیل کرده است. ھا  آن

 عالوه بر این، امروزه ثابت شده است که پا، قلب دوم است و در شستن آن، فواید
 .شماری مترتب است! بی

 کار ماھردو  آیا پا که در جوراب باشد، دیگر نامش پا نیست؟! گفتیم که از قرآن
 .و سنت پیامبر ھم واضح است که کجا مسح کنیم و کجا بشوریم! شود می ثابت

نویسند: شستن پا واجب است به  ھای شیعه می جالب است که امروزه در مساجد
 .نویسند: نه به خاطر دستور قران! خاطر نجات از بوی بد آن. البته می
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د، سعی نمودند آن را ان ھا ایجاد کرده کسانی که این مذھب ساختگی را برای شیعه
گندآلود کنند؛ مثًال ھمین َنُشستن پا یک نمونه است و جواز نزدیکی از ُدُبر نمونه 

 دیگر.

 فتوای اهل سنت بر مسح نمودن عمامه بر خالف نّص صریح قرآن -۴۲۷ادعای 
که بنا به فرمودۀ رسول اکرم ھر خبری که از آن ام  همکرر به این معنا اشاره نمود

، اگر موافق با قرآن مجید نباشد، مردود است؛ زیرا شیادان برای شود یم حضرت نقل
اند. لذا علمای بزرگ خودتان  اخالل در دین از قول آن حضرت بسیار جعل سند نموده

اند؛ چون خالف موازین  ھم اخباری را که به نام آن حضرت نقل شده است، رد نموده
 آمده است.

اند که مسح بر عمامه جایز  اوزاعی فتوا دادهامام احمد بن حنبل و اسحق و ثوری 
 چه امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود نقل نموده است.  است. چنان

باشد.  داند که مسح بر روی عمامه غیر از مسح بر سر می و حال آنکه ھر عاقلی می
سر عبارت است از گوشت و پوست و استخوان و موھای متصل به آن، اما عمامه 

 .)١(اند افته ایست که بر روی سر گذاردهھای ب پارچه
 جواب ما:

 اند. عمامه ھم سر است. رسول الله بر عمامه مسح کشیده بی سر با عمامه، سر است
 تعارضی با آیات ندارد. اینکه 

 ٧مجبورم به روش خودش پاسخ بدھم: طبق فتوای علمای شما در سجد ه باید 
انگشت پا و دو زانو. وقتی که جوراب و جای آدم بر زمین باشد: سر، دو دست، دو 

جای شما به  ٤و  شود می بین پا و زانوی شما با زمین حائلی ایجاد اید هشلوار پوشید
 جوراب نماز بخوانید. بی شلوار و بی رسد؛ پس زمین نمی

ھای گنجی  زده است اما ھنگامی که گفته و ببینید چه حرف خوبی درباره قران
 !کند می نویسد این قانون را به فراموش ابن ابی الحدید را میشافعی و سلیمان بلخی و 

 بینی: تو که این قدر دقیق است چرا این آیه را نمی

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ َضلُّ مِمَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ وَُهۡم َعن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

 ]٥[األحقاف:  ﴾٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ 
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 خواند که اجابت است از آن کسی که غیر از الله کسی را میتر  و چه کسی گمراه«

 ».کند او را تا روز قیامت و از دعای او غافل است نمی
 : و روزی که آدمیان بر انگیخته شوند، او دشمن دعا کنندهفرماید می در ادامه

 .ای! نچه که گفته: من از تو بیزارم! و منکرم به آگوید می و شود می
خواھی، آن را در تعارض با این  آوری و از علی حاجت می چرا وقتی که حدیث می

 بینی؟! آیه نمی

 فقه شیعه بهتر است از فقه سنی -۴۲۸ ادعای
خوانید که خالف تمام موازین، فتوا به طھارت و  نمی ھا را مشرک ابو حنیفه و حنفی

سایر فقھاء را که مخالف با ھم و خالف . ھمچنین فتاوی دھند می وضو با آب نبیذ
 .نید!دا نمی نصوص قرآن مجید است، مردود

در حالی که اگر با دیدۀ انصاف و تعمق بنگرید، فتاوی فقھای امامیه به نص صریح 
 قرآن مجید نزدیکتر است تا فتاوی فقھای شما.

مشمع ھای بافته شده از پشم و پنبه و ابریشم و چرم و  مثًال فقھای شما، فرش
نمایند و  سجده میھا  آن و بر دانند می وغیره را که روی زمین افتاده است، جزء زمین

 .دھند می به آن فتوا
حال آنکه اگر از جمیع علماء و عقالء و ارباب ملل و نحل سؤال کنید که آیا فرشھای 

 اطالقھا  آن بافته شده از پشم و نخ و ابریشم و غیره جزء زمین است و زمین بر
 .دھند می ؟ جواب منفیشود می

وز جيال «: گویند می لألئمة العرتة الطاهرهشما جامعه شیعیان امامیه را که تبعًا  

خوانید!  مشرک می ،»لبسيال ؤكل ويالسجود االعلی االرض اوما انبتته االرض مما ال 
 .نید؟!دا نمی اما سجده به نجاست خشکیده را شرک
دستور و امر الھی است) با سجده بر فرش از ھم بدیھی است سجده بر زمین (که 

 باشد. جدا می
اما در عمِل سجده که مانند سایر اختالفات فروعی بین ما و شما خالف رای و 

اندازید که شیعیان مشرک و بت  باشد، این ھمه ھیاھو و جار و جنجال راه می فتوی می
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روزی کثافت خشک (بزبان امپرست ھستند؛ اما فتوی به سجده کردن بغذر یاسبه
 .)١(د؟...کنی نمی و اعتنا اید هرا ندیده گرفت شده)

 جواب ما:
و اگر  شود می ھم اگر ما را امر به سجده بر قبر حسین بدھد، مشرک/ ابو حنیفه

 .!شود می فتوی به سجده بر خاک قبر حسین به نیت تعظیم خاک بدھد، مشرک
از دو حال خارج نیست: فتوایش اما در یک مسأله خالفی و فرعی، اگر فتوای دھد 

گیرد. اگر صحیح باشد ما  گیرد یا غلط است که یک اجر می صحیح است که دو اجر می
امام نزد ما آن مقام را  م. به ھمین سادگی!کنی نمی و اگر نباشد، پیروی کنیم می پیروی

 ندارد که پیش شما دارد.
: عالم گویی می م خودت کهپیش ما ھمین است. او را با اما /مقام امام ابو حنیفه

 .غیب و شھاده و معصوم و غیب دان است، مقایسه نکن!
باید بیشتر توجه کنی تا فرق فتوا بین یک مسأله فرعی و شرک را بدانی! مغلطه 

و به بھانۀ خاک ای  هارزش باشد و زیر پا باشد، بھا داد بی نکن! تو به خاکی که قرار است
ثل صلیب نصاری! خاک ُمھر تو، قیمتی است و ای! درست م قبر حسین مقدس کرده

سجده بر آن نشانه ذلت نیست؛ نشانۀ محبت به حسین است! شما مفھوم سجده را 
فھمیم که سوء نیت ندارید.  خراب کردید! اگر بر مھر قبر حسین نشستید، آن وقت می

خورید! سجده بر آن مثل سجده بر بت است! در  اما شما این خاک را برای شفا می
حالی که سجده بر زمین، ذلیل شدن در برابر الله است. فرش زیر پا به ھر حال در زیر 

بوسید و ما ھرگز مشمع و فرش را  پاست و حقیر... خالف مھر که شما آن را می
 بلکه بروی آن مینشینیم. بوسیم. نمی

 است  سجده بر خاک کربال، فضیلت دارد. این را رسول خدا گفته -۴۲۹ادعای 
خود داشتن قطعاتی از خاک آنست که امر سجده بر زمین پاک وجوبی  علت با

و تمام حجرات مفروش از  شود می ھا اداء است و در اکثر اوقات، نماز در منازل و خانه
مانع از ھا  آن ھستند و وجود ھا و نمدھا و غیره است که از پشم و ابریشم و نخ قالی

قت نماز فرشھا را کنار بزنند و اگر ھم و ممکن نیست که در و شود می سجده بر زمین
باشد و  ھا از گچ و سنگ و کاشی و چوب و موزائیک وغیره می کنار بزنند، غالب زمین
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جائز نیست. لذا قطعاتی از خاکی پاک با خود داریم که در موقع نماز، ھا  آن سجده بر
زمین پاک سجده بر خاک نموده باشیم و دیگر آنکه ما مجبوریم طبق دستور فقھا بر 

داریم تا ھر کجا با مانعی بر خورد  س قطعاتی از خاک پاک با خود برمیسجده نماییم پ
 ای از خاک پاک داشته باشیم که بر او سجده نماییم. نمودیم، قطعه

نماییم اما نه به طریق وجوب. بنابر  صحیح است سجده بر خاک پاک کربال می
گاه بر خو اص اشیاء بودند، رسیده است که سجده اخباری که از اھل بیت طھارت که آ

 بر تربت پاک حسینی بھتر و موجب فضیلت و ثواب فراوان است نه به طور وجوب.
ما ابدًا حسین پرست، علی پرست و محمد پرست نیستیم و کسی را که بر این 

نماییم مگر بر خاک  نمی باشیم و سجده . ما خدا پرست میدانیم می عقیده باشد، کافر
بق دستور قرآن مجید. سجده ھم برای حسین نیست بلکه بر خاک پاک پاک بر ط

کربال است که به فرموده ائمه از عترت طاھره، باعث زیادتی ثواب و موجب فضیلت 
 .)١(باشد... گردد که آن ھم به طریق وجوب می می

 جواب ما:
این، دلیل درستی نیست که مثًال خوردن شراب را واجب ندانیم و بخوریم. باز 
کارمان حرام است. احترام به الت و عزی را فرض ندانیم، اما برای تفریح (مستحب که 

 شویم. این طوری مشرک می ھا احترام کنیم. بماند) و وقت گذارانی به آن بت
 : ما سجده بر خاک قبر حسین را واجبگوید می این سفسطه عجیبی است که

 .اوت است! و بسنی؛ عمل تو مالک قضدا نمی دانی یا نیم. میدا نمی
کنی که ھم قبله ھم  الله امر کرده است که رو به قبله نماز بخوانیم. تو اضافه می

دھید؛ ھم  ھمین عمل را برای خاک قبر حسین انجام می قبر حسین! این شرک است!
 .گذارید. این شرک است! کنید و ھم به خاک قبر حسین احترام می برای الله سجده می

ماند که بگوییم: اگر در نماز بین خود و  است و به این میاین گفته شرک صریح 
 .شد دو اله!اینکه  قبله، قبر حسین را مایل کنیم ثواب بیشتری دارد!

 .کنی ھم برای قبر حسین! چه اعتراف کنی چه نکنی، ھم برای الله سجده می

 کند می خاک کربال معجزه -۴۳۰ ادعای
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برای ھر خاکی آثار و خصایصی است، نکه ای و ھا خاک اول، در اختالف اشیاء حّتی
برند نه عموم  باشد؛ منتھا متخصصان فن به آن خصایص پی می محل شک و شبھه نمی

 مردم.
به بعد مورد توجه نبود؛ بلکه در † دوم، خاک کربال تنھا از زمان أئمه طاھرین

خودتان در کتب معتبر اکابر علمای که  چنان زمان خود رسول الله ھم مورد توجه بود.
 ثبت است.

که اخبار بسیاری از موثقان ُروات و اکابر علمای  )١(»خصائص الكربی«مانند 
خودتان مانند ابونعیم اصفھانی و بیھقی و حاکم و دیگران از ام المؤمنین، ام سلمه، ام 
المؤمنین عایشه، ام القضل، ابن عباس، انس بن مالک و دیگران راجع به خاک کربال 

 نقل نموده است.
: دیدم حسین در دامن جدش رسول الله نشسته است و گوید می از جمله راوی

گریست. پرسیدم این  بوسید و می خاک سرخ رنگی در دست آن حضرت بود که می
خاک چیست؟ فرمود: جبرئیل مرا خبر داده است که حسینم را در زمین عراق 

مصائب وارده بر حسینم کشند و این خاک را از آن زمین برایم آورده است و من بر  می
. آنگاه آن تربت را به ام سلمه داد و فرمود: وقتی دیدی این خاک مبدل کنم می گریه

نگاھداری ای  هبه خون شد، بدان که حسینم کشته شد. ام سلمه آن خاک را در شیش
قمری و دید آن خاک خون آلود گردید. دانست که  ٦١نمود تا روز عاشورای سال  می

 .)٢(کشته گردید... ÷حسین بن علی
 جواب ما:
ھا، این است که عبادت مھم سجده را خراب کنند؛ زیرا سجده ھمان  ھدف آن

 آورد. عبادتی است که شیطان را به گریه در می
پرسم: وقتی که در  از این مرد که یک بار گفت: حرف نباید خالف قرآن باشد. می

امام حرفی درمیان نیست!  ١٢قرآن نام خود حسین نیست! نام علی نیست! از امامت 
گفته است که خاک کربال، فالن است! الله  : جبریل در روایاتگویی می ای نیست! تو آیه

عوض آنکه جبریل را با خاک کربال پایین بفرستاد، خوب بود با یک آیۀ جاودان 
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م! قرآن تا امروز محفوظ مانده است اما خاکی که کردی می را باورو فرستاد تا حرف ت می

 »يا نساء النبي«جبریل از کربال آورده کو کجاست؟ باز نروی سر آیه تطھیر! این آیه با 
شروع شده است و مربوط به زنان پیامبر است. واضح و صریح با الفاظ آشکاری گفته 

 .است: ای زنان پیامبر...

 مادر اعتراض ندارد و به سجده بر خاک حسین سنی به هم بستری با -۴۳۱ ادعای
 دارد!

از علمای شما که به فتاوی نادر و عجیب فقھای اربعه و دیگران  کنم می تعجب
اعتراض ندارند؛ یعنی، اگر امام اعظم بگوید: در نبود آب باید با نبیذ وضو گرفت. آقایان 
شافعی و مالکی و حنبلی اعتراض ندارند یا اگر امام احمد معتقد به رؤیت خدای متعال 

گیرند و ھمچنین سایر  نمی یز بداند، دیگران بر او خردهگردد و مسح بر عمامه را جا
{مدفوع فتاوی عجیب و نادر از قبیل نکاح امارد در سفر یا سجده بر غذره یابسه 

که بسیار مورد قدح است!؟ امام ھا  این یا به الفاظ نکاح امھات نمودن و امثال خشک}
، مخالفتی با حکم صریح و اعظم ابوحنیفه وقتی فتوا به غسل و وضو با نبیذ داده است

 .نص قرآن مجید است!
اما وقتی بگوییم: أئمه از عترت طاھره رسول الله فرمودند: سجده بر خاک پاک 

باشد و مزید بر ثواب و مستحب است. آقایان جار و  می ھا خاک افضل از سایر کربال
باشند و موجب نفاق داخلی  که شیعیان مشرک و بت پرست می کنند می جنجال

کنید و جاده را برای غلبۀ بیگانگان باز  اند و جنگ برادر کشی بر پا می دهش
 .)١(نمایند!؟... می

 جواب ما:
 داند که سنی ھمبستری با مادر و ازدواج با پسر نوجوان را جایز ھر کس می

فھمم این مرد از این تھمت زدن چه  کشد و من نمی حتی فاعل این کار را می ند؛دا نمی
 .!؟گوید می دروغ در دروغ قصدی دارد او

! گوید می او مدعی است که در مجلس مناظره و جلوی جمع کثیری از مردم سخن
نم ابو دا نمی ھای مجلس به او اعتراض نکنند؟! من که چگونه ممکن است که سنی
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حنیفه گفته است: وضو با شراب جایز است یا نه. فرض کنیم که گفته باشد، اتفاق 
 م.کنی نمی زیرا ما صددرصد از او پیرویمھمی نیفتاده است؛ 

ما به نقل قول او از ابو حنیفه شک داریم؛ این سخنان از کتاب سلیمان بلخی 
کند، به  حنفی و غیره است. این سلیمان بلخی که به قول شما با مادر خود نکاح می

 خورد. درد ما نمی

 کرد امیر حجاج رسول الله، ابوبکر را از امیری عزل کرد و علی را -۴۳۲ ادعای
جمھور امت و جمیع علماء و مورخان فریقین (شیعه و سنی) برآنند که چون آیات 
اول سوره برائت که نھمین سوره از قرآن مجید است در مذمت مشرکان نازل شد، خاتم 
االنبیاء ابی بکر را طلبید و ده آیه از اول سورۀ برائت را به او داد تا ببرد در مکۀ معظمه 

ج برای اھل مکه قرائت نماید. چند منزلی که رفت جبرئیل نازل شد و عرض و موسم ح
 کرد:

اال انت او رجل  كعن يؤدّ يقول ال يالسالم و كقرئي ا رسول اهللا ان اهللا تعاىلي«

 .»كمن

 ».... اداء و ابالغ رسالت احدی ننماید مگر خود یا مردی که از خودت باشد«
روی و ھر کجا  این امر بزرگ نمود و فرمود: می لذا پیغمبر علی را طلبید و مأمور به

گیری و خودت ببر در مکه برای مشرکان اھل  به ابی بکر رسیدی آیات برائت را از او می
 مکه قرائت کن.

علی حرکت کرد و در ذی الحلیفه به ابی بکر رسید. ابالغ پیام رسول الله را نمود و 
م رسالت رسول الله را ابالغ نمود. آن آیات را گرفت و رفت در مکه در حضور عامۀ مرد

 آیات را بر اھل مکه قرائت نمود و بر گشت به خدمت آن حضرت در مدینه منوره.
و بیھقی در  )٢(»جمع بین الصحاح السته«و عبدی در  )١(»صحیح«بخاری در 

و » مناقب«و خوارزمی در » سنن«وابی داود در  )٤(»جامع«و ترمذی در  )٣(»سنن«
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و محمد بن طلحه » فضائل«و ابن مغازلی فقیه شافعی در  )١(»تفسیر«شوکانی در 
به  )٣(»ینابیع الموده«و شیخ سلیمان بلخی حنفی در  )٢(»مطالب السئول«شافعی در 

و  )٤(»ریاض النضره«طرق مختلف از روات و اکابر علمای عامه و محب الدین طبری در 
و امام ابو  )٦(»تذکرة خواص االمه«و سبط ابن جوزی در  )٥(»ذخایر العقبی«در 

شش حدیث  )٧(»خصائص العلوی«عبدالرحمن نسائی (که یکی از ائمه صحاح است) در 
و ابن حجر عسقالنی در  )٨(»تاریخ کبیر«اند و ابن کثیر در  در این باب نقل نموده

آیۀ اول از سوره در تفسیر  )١٠(»در المنثور«و جالل الدین سیوطی در  )٩(»اصاب«
تفسیر کشف البیان و ابن کثیر  در و امام ثعلبی )١١(»جامع البیان«برائت و طبری در 

و ابن حجر مکی متعصب در  )١٣(»روح المعانی«و آلوسی در  )١٢(»تفسیر«در 
و محمد بن یوسف گنجی شافعی در  )١٥(»مجمع الزوائد«و ھیثمی در  )١٤(»صواعق«
و  )١٨(»مستدرک«و حاکم در  )١٧(»مسند«حنبل در  و امام احمد )١٦(»کفایت الطالب«
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اند و ھمگی  در فضائل علی، این قضیه به طور متواتر نقل نقل کرده )١(کتاب مغازی
 اند. صحت آن را تصدیق نموده

آمد و فضل و  دادند، این امر عادی به نظر می اگر از ابتدا این مأموریت را به علی می
لذا برای اثبات مقام مقدس علی و حق تقدم او با شد.  نمی کرامتی برای علی ثابت

چند منزل اینکه  دھد بعد از ابتدا آیات را به ابی بکر می کمی سن بر پیرمردان صحابه،
نماید با این توضیح که جبرئیل از جانب رب جلیل مرا به این  رود علی را مأمور می می

 ت:کار مامور نموده است و به صراحت گفته که خدا فرموده اس

 .»كاال انت او رجل من كعن يؤديلن «

 ».اداء و ابالغ رسالت احدی ننماید مگر خود یا مردی که از خودت باشد«
پس رفتن و برگشتن ابی بکر از وسط راه دلیلی بر اثبات مقام علی وحق تقدم او بر 

باشد و ابالغ رسالت حق تعالی؛ یعنی، نبوت و خالفت ربطی به پیری و  دیگران می
ندارد؛ زیرا ھزار نکتۀ باریکتر از مو این جاست. اگر پیر مردی و سیاستمداری  جوانی

گشت و  شد، نبایستی از چنین امر مقدسی عزل می برای ابی بکر امتیازی محسوب می
 باشد. حال آنکه ابالغ رسالت مخصوص پیغمبر و خلیفۀ او می

 :گوید می سنی مناظره گر یک دروغ
اند که علی (کرم الله وجھه) مأمور گردید که  نقل نموده در بعضی اخبار از ابوھریره

به مکه بروند تا ابی بکر مناسک حج را به مردم ارائه دھد و علی آیات  سبا ابی بکر
 در ابالغ رسالت با ھم مساوی بودند.ھردو  سورۀ برائت را قرائت نماید. پس

 دھد: و شیعه جواب می
دیگران نقل ننمودند. دوم، اخبار عزل اول، این خبر از مخترعات بکریون است و 

ابی بکر و ارسال علی برای ابالغ رسالت به مکه مورد توافق امت است. و در صحاح 
 باشد. مسانیِد ملل موافق و مخالف با اسانید آشکار و مشھور به حد تواتر ثابت می

بدیھی است تمّسک به صحاح احادیث کثیره مستفیضة االسانید، متفق علیه 
که  دانید می امت است و اگر خبر واحدی معارض صحاح کثیره باشد، خود بھترجمھور 

باشد. اگر آن خبر واحد صحیح  به قاعده محدثان و اصولیین ترک و طرح آن واجب می
 ھم باشد، مظنون است. پس ترک معلوم برای خبر مظنون جایز نیست.

                                                 
 .٣٣١، ص ٦ج  -١
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با حال حزن و پس خبر عزل ابی بکر و نصب علی و برگشتن ابی بکر به مدینه 
گفتگوی پیغمبر با او و دلداری دادن به او که امر خدا چنین بود، از مسلمات خبریه 

 .)١(باشد... می
 جواب ما:

 کارگر ھا بر ما به این امید که شاید یکی از این دروغ گویی می تو پی در پی دروغ
؟ بر عکس، افتد! این کتاب بخاری!! کجایش نوشته است که پیامبر ابوبکر را عزل کرد

علی در حج تحت فرمان ابوبکر بود و پشت سر او نماز خواند؛ اما اعالن خبر توسط علی 
به خاطر اھمیت موضوع بود. رسم بر این بود که اعالن اخبار مھم توسط خود شخص 
یا فردی از خاندان او خوانده شود و این خبر غدقن شدن حج، برای مشرکان خیلی 

شان حضور نداشتند، پسر عمویش را فرستاد تا بخواند و مھم بود و پیامبر چون خود
کسی منکر نیست که علی پسر عموی پیامبر بود، اما مراسم حج را علی تحت فرمان 

 ابوبکر انجام داد. 
حاال بگو ببینم، چرا پیامبر دشمن علی را امیر حجاج کرد تا بعد مجبور شود بر 

است برای ای  هنار کرده است، این بھانکنارش کند؟! در ضمن، ما قبول نداریم که بر ک
ھا شما را به  ما تا فضیلتی را برای ابوبکر ثابت کنیم. چرا پیامبر با این تصمیم

 انداخته است؟ چرا اول نصب کرد تا بعد عزل کند؟!  زحمت 

 رسول الله علی را رییس و قاضی پیرها کرد  -۴۳۳ ادعای
نقل ھا  آن یمن برای قضاوت و ھدایتاکابر علمای شما شرح فرستادن علی را به 

که یکی از ائمه و اعالم صحاح سته  اند. به خصوص، امام ابو عبدالرحمن نسائی نموده
شش حدیث در این باب آورده است و نیز ابو القاسم » خصائص العلوی«باشد) در  می

د ان و دیگران نقل نموده )٢(»محاضرات االدباء«حسین بن محمد (راغب اصفھانی) در 
 با سلسله اسناد این است:ھا  آن که خالصۀ

وقتی رسول اکرم علی را مامور نمود تا به یمن جھت قضاوت و ھدایت خلق برود، 
 گردانی؟ حضرت فرمود: عرض کرد: من جوانم چگونه مرا بر پیران قوم مبعوث می

 .»كثبت لسانيو كقلب يهديان اهللا س«

                                                 
 .٨٩١ص  -١
 .٢١٢، ص ٢ج -٢
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قلب تو را (به علم قضا) و ثابت  کند می زود است که خداوند راھنمایی«یعنی: 

 .)١(»دارد زبان تو را... می
 جواب ما:

قبل از حضرت علی، حضرت خالد را به یمن فرستاد. پس حاال ما حق داریم که 
؟ پیامبر علی را فرستاد تا کنی نمی بگوییم: خالد از ھمه برتر است. چرا چشمت را باز

بندی؟  تحویل بگیرد.چرا به نسائی دروغ میکار را از خالد که شش ماه زودتر رفته بود، 
کاوش کردم، چیزی ندیدم که دال بر راستگویی ھرچه  به برکت کتابخانۀ الکترونیکی

 تو باشد.

 هادی است  : علیگوید می قرآن -۴۳۴ادعای 
از  ٧به صراحت در آیۀ که  چنان و چنین نصی در قرآن و اخبار جز برای علی نبود. 

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿ :فرماید می طابپیغمبر خ سوره رعد به
ۖ َولُِ�ّ نَت ُمنِذرٞ

َ
َمآ أ  ]٧[الرعد:  ﴾٧إِ�َّ

 ».باشد ای و برای ھر قومی راھنمایی می تو ترساننده«یعنی: 
امام که  چنان ھادی امت بعد از پیغمبر، علی و عترت طاھره بودند. و آن راھنما و

و محمد بن » تفسیر«در و محمد بن جریر طبری » تفسیر کشف البیان«ثعلبی در 
با سند از تاریخ ابن عساکر و شیخ سلیمان  )٢(»کفایت الطالب«یوسف گنجی شافعی در 

از ثعلبی و حموینی و حاکم ابو القاسم حسکانی و  )٣(»ینابیع الموده«بلخی حنفی در 
علی ھمدانی و مناقب خوارزمی از ابن عباس و موالنا امیر  رسید می ابن صباغ مالکی و

نمایند با الفاظ و عبارات مختلف که  منین و ابو بریده اسلمی یازده خبر نقل میالمؤ
این است که وقتی این آیه نازل شد، رسول اکرم دست به سینۀ خود ھا  آن خالصۀ ھمۀ

ھادی (در این امتی بعد  یعنی، تو ؛»املهتدون يتدهي كانت اهلادی وبو«گذارد و فرمود: 
 ھا. د ھدایت یافتهشون از من) و به تو ھدایت می

حضرت فرمودند: در مدتی که من برای حفظ سیاست ظاھری، حکام ظالم جابر را 
ھا، حتی اگر موقت و ظاھری  گذارم و راضی شوم به بقای آن بر مسند خود باقی می

                                                 
 .٨٩٤ص  -١
 .٦٢باب  -٢
 .٢٦در آخرجات  -٣
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ھستم و در موقف حساب باید جواب ھا  آن باشد، عندالله مسؤول تمام اعمال
 .)١(بدھم...

 جواب ما:
: آیه در قرآن است؛ منبی بر امامت علی! ببینیم منظورش کدام آیه گوید می داعی

 .است!

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿
نَت ُمنِذرۖٞ َولُِ�ّ

َ
َمآ أ   ]٧[الرعد:  ﴾٧إِ�َّ

بھاء  که این آیه یکی از مھمترین دالیل بھاء الله برای اثبات پیامبری دانید می آیا
ک آخوند شیعه بود (قبل از ادعای پیغمبری) و بود و تعجبی ندارد؛ زیرا بھاء الله ی الله

توان این قدر کش داد تا به علی  در مکتب شیعه درس خواند و وقتی دید این آیه را می
بچسبد، چرا به خودش نچسباند و ادعای پیغمبری نکند! قسم به الله که اگر شیوه 

با استناد به آیات قرآن ادعای  توانیم می خود کنیم و تاویل کنیم، ھا را پیشۀ شیعه
 .خدایی کنیم!

  ها! : علی جوان و کم تجربه بود. و مسبب خون ریزیگوید می سنی -۴۳۵ادعای 
که فرمودید: علی چون جوان و کم تجریه بود قدرت و توانایی خالفت نداشت. این

بعد از بیست و پنج سال ھم که به خالفت رسید، به خاطر نداشتن حسن سیاست آن 
 .مه خونریزی و انقالب بر پا شد؟!ھ

نفھمیدم مراد از سیاست در نظر آقایان چیست؟ اگر مراد دروغ گفتن و استفاده از 
و نفاق و امتزاج حق و باطل است (که ابناء ھر زمان برای حفظ مقام و  حیله و دسیسه

بود  که علی فاقد چنین سیاستی کنم می برند)، تصدیق اند و می به کار برده منصب خود
 و آن حضرت ھرگز سیاستمداری به این معنا نبودند.

قبال عرض کردم وقتی به خالفت ظاھری رسید فوری تمام احکام و مأمورینی که 
روی کار بودند، معزول نمود. عبدالله بن عباس (ابن عم آن حضرت) و دیگران عرض 

حکام و مأمورین کردند: خوب است قدری ابالغ این حکم را به تأخیر بیندازید تا ھمگی 
را به تدریج ھا  آن ایاالت و والیات به مقام خالفت شما تسلیم گردند؛ آنگاه حکم عزل

 .)٢(ابالغ فرمایید...

                                                 
 .٨٩٤ص  -١
 .٨٩٦ص  -٢
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 جواب ما:
گاه نگفتیم که علی خلیفۀ تواند رھبر شود و ھیچ جوان ھم میما این طور نگفتیم. 

 راشد نبود. 
گفته بود که علی از ترس مردم، آید؟  حرفی که درباره تروایح زده بود یادتان می

نماز تراویح را تغییر نداد و از ترس زبان مردم به عایشه که قاتل ھزاران نفر بود، چیزی 
 .نگفت! چرا آن جا مصلحت گرا بود و این جا نبود!
، فوق یک انسان عادی! این علی اید هاصًال حرف این است که شما یک علی ساخت

و چیستان و در تدبیر، برترین است؛ حتی عالم  شما در علم و شجاعت و حل معما
، حریف یک استاندار رسد می الغیب و الشھاده است؟! حاال این علی وقتی به خالفت

شود! نگویید که علی قدرت نداشت! قدرت داشت چون که ایشان در حال  نمی خود
 حمله و معاویه در حال دفاع بود.

ھای تاریخ  م: واقعیتگویی می ر کنیم. ماخواھیم تضاد و باورھای شما را آشکا ما می
دھد که علی عالم کل و مدّبر کل و عالم به غیب و شھاده نبود، خلیفۀ بر حق  نشان می

بود در این حرفی نیست! اما این طور نبود که در ھر چیزی برترین باشد. اگر این باور 
 .را قبول کنیم، ناکامی علی را چگونه توجیه کنیم!

 شد؛ زیرا حق، است باز و مصلحت گرا نبود، باز باید پیروز میحتی اگر علی سی
 .علم و شجاعت ھمه در او جمع بود و بر مسند خالفت ھم تکیه زده بود! تدبیر،

پس لطفًا یا علی را از مقام الھی پایین بیاور و به عنوان یک بشر خوب او را بپذیر نه 
 بیشتر یا جواب سوال ما را بدھید.

 .)١(ه علیه علی انقالب کرد... عایش -۴۳۶ادعای 
به تاریخ بنگرید و منصفانه قضاوت نمایید و بینید سبب فتنه و تر  خوب است دقیق

فساد و انقالب در ابتدای امر خالفت چه کسی بود؟ چه کسی مردم را تحریص و 
 .ترغیب به مخالفت و انقالب نمود و باعث ریختن خونھای بسیار گردید؟

المؤمنین عایشه کس دیگری بود؟ آیا عایشه نبود که به شھادت آیا آن فرد جز ام 
تمام علماء و محدثان و مورخان اسالم از شیعه و سنی سوار شتر شد (و خالف دستور 
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خدا و پیغمبر که امر فرموده بودند در خانه بنشیند) به بصره رفت و ایجاد فتنه و فساد 
 .انان گردید؟!و انقالب نمود و سبب ریختن خون بسیاری از مسلم

پس فقدان سیاست و کیاست در آن حضرت سبب انقالب و فتنه و فساد نشد؛ بلکه 
رویه و و رفتار تربیت شدگان بیست و پنج ساله و کینه و عداوت ام المؤمنین عایشه و 

 حرص و آز دنیا طلبان مسبب انقالب وخونریزی شد.
ھای داخلی و  جنگد که مسبب بینی می پس اگر عمیق و منصفانه توجه کنید،

ھا، ام المؤمنین عایشه بود که با منع صریح پیغمبر در مقابل آن حضرت قیام  خونریزی
 ھا گردید. ھا و خونریزی نمود و ریشۀ اصلی تمام جنگ

در مقابل آن حضرت قیام نماید؛  کرد نمی اگر عایشه قیام نکرده بود، کسی جرأت
ا علی، جنگ با من است. پس کسی که زیرا رسول اکرم به صراحت فرموده بود: جنگ ب

به مردم جرأت داد تا به جنگ آن حضرت بروند، عایشه بود که جنگ جمل را تشکیل 
داد و با گفتن کلمات ناھنجار به آن حضرت میدان حرب را آماده و مردم را جری 

 نمود.
 جواب ما:

کرد چرا  د علی مصلحت گرا نبود! حاال این علی که عایشه را اسیرگویی می شما که
با احترام آزادش کرد تا به فتنه گری ادامه دھد؟! پس یا گفتۀ شما دروغ است یا علی 

 .مصلحت گرا نبود یا عایشه فتنه گر نبود!
به خاطر جنگ جمل که ناخواسته رخ داد تا آخر عمر  لکه عایشه دانیم می ما

برای ھمین دانست که این جنگ را عایشه شروع نکرد  ند و علی میخورد می افسوس
 به ایشان چیزی نگفتند.

این جنگ فتنه گران بود که تا امروز در راستای ھمان فتنه، داعی و امثال او در 
 .افشانند! کوبند و دست می حال سعی و کوشش ھستند و پای می

 و شراینده این شعر را الله رحمت کند که در آن شیعه را خوب وصف کرده:
ــان ــدر می ــد ان ــل آی ــر جم ــو ذک  چ

 

ــانگو  ــده کن ــول خن ــیعه ال ح ــد ش  ی
 

 هایش علیه صحابه داده بود پیامبر خبِر بر حق بودن علی را در جنگ -۴۳۷ادعای 
ھای آن حضرت با منافقان و مخالفان در بصره و صفین و نھروان مانند  جنگ

 ھای رسول الله با کفار بود. جنگ
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و سبط » مسند«بر اساس اخباری که اکابر علمای شما مانند امام احمد حنبل در 
و امام ابو عبدالرحمن » ینابیع الموده«وسلیمان بلخی در » تذکره«ابن جوزی در 

و محمد » مطالب السئول«و محمد بن طلحه شافعی در » خصائص العلوی«نسائی در 
 )٢(»شرح نھج«و ابن ابی الحدید در  )١(»کفایت الطالب«ابن یوسف گنجی شافعی در 

ھای علی به عنوان ناکثین و  خبر از جنگ صاند، رسول اکرم (چاپ مصر) نقل نموده
بودند و ھا  آن قاسطین و مارقین داده بودند که مراد از ناکثین، طلحه و زبیر و اطرافیان

 مراد از قاسطین، معاویه و اتباع او و مراد از مارقین، خوارج نھروان بودند که تمامی
محمد بن یوسف گنجی شافعی در که  چنان واجب بود.ھا  آن لاھل َبغی و قتھا  آن
با سند حدیثی نقل نموده است از سعید بن جبیر از ابن عباس  )٣(»کفایت الطالب«

فرمود... ابھامی در این  که رسول اکرم به ُام سلمة (ام المؤمنین) این را س(حبرامت)
گاھی بر اسرار پوشیده از معنی نبود. علم به غیب؛ یعنی، احاطه بر بواطن امور و  آ

بودند البته ھر یک به مقداری که ھا  آن خالیق که عالم به آن علم، انبیاء و اوصیای
گاھی بر امور غیب ھا  آن صالح دیده و مقتضای َدَعواتھا  آن خداوند متعال برای بود، آ

 داشتند.
 .)٤(..بود. ÷و بعد از خانم االنبیاء، عالم به چنین علمی امیر المؤمنین علی

 جواب ما:
 نیست! ھا حرف احمد و نسائی این» مسند«در 

 .)٥(..علم غیب را غیر از خدا، احدی نداند اما. -۴۳۸ادعای 
در این جا، مناظره کنندۀ سنی چند آیه آورده و استدالل کرده است که با استناد 

 ھا عبارتند از: ند. آیهدا نمی به این آیات، غیر از الله کسی غیب
 :فرماید می انعام که از سورۀ ٥٩آیه 

                                                 
 .٣٧باب  -١
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ِ ٱَ� َ�ۡعلَُمَهآ إِ�َّ ُهَوۚ َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغۡيبِ ٱَمَفاتُِح  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ّ�َ
َوَما �َۡسُقُط ِمن  ۡ�َۡحرِ� ٱوَ  لۡ

�ِض ٱَوَرقٍَة إِ�َّ َ�ۡعلَُمَها َوَ� َحبَّةٖ ِ� ُظلَُ�ِٰت 
َ
َ�ٰٖب َوَ� رَۡطٖب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كِ  ۡ�

بِ�ٖ   ]٥٩[األنعام:  ﴾٥٩مُّ

گاه نیست و نیز آنچه در « کلید خزائن غیب نزد خداست و کسی جز خدا بر آن آ
گاه است  خشکی و دریا است ھمه را می داند و ھیچ برگی از درخت نیفتد مگر آنکه او آ

ھای زمین و ھیچ تر و خشکی نیست جز آنکه در کتاب مبین  و ھیچ دانه در زیر تاریکی

 ».سطور استم

نَا۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ﴿
َ
َمآ �  ]١١٠[الکهف:  ﴾قُۡل إِ�َّ

(ای رسول) بگو: به امت که من مانند شما بشر ھستم (تنھا فرق من با شما «

 ».. جز این نیست که خدای شما، خدای یکتا استرسد می اینست) که به من وحی
 :فرماید می از سوره اعراف ١٨٨در آیه 

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ ٱقُل �َّ ُ ۡعلَُم  �َّ

َ
 ۡلَغۡيَب ٱَولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ۡ�َۡ�ِ ٱمَِن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۚ ٱَوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيرٞ َو�َِش�ٞ لَِّقۡو�ٖ يُۡؤِمُنونَ  لسُّ نَا
َ
 ﴾١٨٨إِۡن �

 ]١٨٨[األعراف: 

(ای رسول) بگو به امت که من مالک نفع و ضرر خویش نیستم مگر آنچه خدا بر «
من خواسته است و اگر من از غیب جز آنچه وحی شده بر من (یعنی به افاضه غیب 

گاه بودم بر خبر   گاه زیان و رنجافزودم و ھیچ و نفع خود ھمیشه میالغیوب) آ

 ».دھندۀ اھل ایمان دیدم. من نیستم مگر رسولی ترساننده و بشارت نمی
 :(ھود) فرموده ١١سوره  ٣١و در آیه 

قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن ﴿
َ
ِ ٱَوَ�ٓ أ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل إِّ�ِ َملَكٞ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
 ]٣١[هود:  ﴾َوَ�ٓ أ

یم که خزائن خدا نزد من است و نه مدعیم که از علم غیب گو نمی و من به شما«

گاھی دارم  ».حق آ
 اال جواب داعی را بخوانید:ح
 النمل فرمود: از سوره ٦٥و در آیه  



 روزهای پیشاور    ٤٢٨

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ يَّاَن  �َّ

َ
َوَما �َۡشُعُروَن �

 ]٦٥[النمل:  ﴾٦٥ُ�ۡبَعُثونَ 

گاه  ھا آسمان (ای رسول ما) بگو که در ھمه« و زمین جز خدا کسی از علم غیب آ

 ».نند که چه ھنگام زنده و بر انگیخته خواھند شددا نمی نیست و ھیچ
 سوره آل عمران فرمود: ١٧٩مگر نه اینست که در آیه 

ُ ٱَوَما َ�َن ﴿  ]١٧٩[آل عمران:  ﴾ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ

گاه «  ».نسازدخدای متعال، ھمه شما را از سّر غیب آ
قائلیم، شرکت در صفت خدایی ھا  آن اما علم غیبی که ما برای انبیاء و اوصیای

ھا  نازل و پردهھا  آن نیست؛ بلکه قسمتی از وحی و الھام است که از جانب خدا بر
 نمایاند. میھا  آن و حقایق را بر شود می برداشته

تا کشف حجاب گردد  حقیقت را بیان نماییمتر  خوبست مطالب را باز کنیم و واضح
جا ننمایند و تھمت نزنند و نگویند که  بی ھای و شّیادان در عقاید شیعیان دخالت

 .دانند می شیعیان مشرک ھستند، چون امامان خود را شریک در علم خدا
واسطه کسب فیض  بی ؛ یعنی،گویند می و اما قسم دوم از علم عرضی را علم لدنی

 حروف، افاضۀ مستقیم از مبدء فّیاض علی االطالق نمایند. بدون تحصیل و تلقین می
 گردد. و عالم می شود می

نَّا ِعۡلٗما﴿ کھف فرموده است: از سوره ٦٥در آیه که  چنان ُ  ﴾٦٥وََعلَّۡمَ�ُٰه ِمن �َّ
 ]٦٥[الکهف: 

جزء ذات  )١(احدی از شیعیان نگفته و ادعاء ننموده است که علم به ُمغیّـَبات
اند به ھمان  ھا عالم به علم غیب بوده عنی، ذاتًا پیغمبر و امامپیغمبر و امام است؛ ی

 صورتی که خدای متعال عالم است.
باشد و ما شیعیان  و اگر کسی چنین ادعایی نماید، قطعًا جزو ُغالت و کافر می

م و به آن عقیده داریم، این است که گویی می جوییم. آنچه ما بیزاری میھا  آن امامیه از
باشند بلکه فعال ما یشاء و قادر  نمی (جل و عال) مجبور و محدودحضرت احدیت 

باشند. در مواقعی که مشیت او تعلق گیرد به ھر خلقی از مخلوقات که  باالستقالل می

                                                 
 چیزھای غیبی و پنھانی. -١



 ٤٢٩  ادعاهای شیعه

 . گاھی به واسطۀ معلم بشری و گاھیدھند می صالح و مقتضی بدانند، علم و قدرت
واسطه، تعبیر به علم لدنی و علم  بی نمایند که از آن علم واسطه، افاضه فیض می بی

 نماییم. به قول شاعر: غیب می
 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشـت

 

 د مـدرس شـدبه غمـزه مسـأله آمـوز صـ 
 ج

 جواب ما:
از سوره کھف که مربوط به یار موسی است! آیا علی  ٦٥اما دلیل شما کجاست؟ آیۀ 

باطل  را! ترفند این است که حق را باھا  در زمان موسی زنده بود! دیدید ترفند شیعه
 درمی آمیزد تا مخاطب فریب بخورد. 

خواندم.  ھا می آید که دعاھای مفایتح الجنان را صبح زمانی که شیعه بودم، یادم می
 اولش خیلی جالب بود. توحید الھی بود:

حسبی الله، حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین... آخرش 
 شد: یخراب م

  ان...يكاف انتام يلو اينياكف ا عيليا حممد ي 
ند. خوب این حرف را دا نمی : غیر از الله ھیچ کس غیبگوید می در این جا ھم اول

دھد که آیا امکان ندارد الله از سرچشمه غیب  و بعد ادامه می گوید می محکم و با یقین
محمد داده و حضرت محمد به گیرد به حضرت  بدھد! و بعد نتیجه میای  هخود به بند

 .علی داده است و علی عالم الغیب و الشھاده است!
نیست! امکان  : امکان داشتن کاری دلیل بر به وقوع پیوستن آنگویم می در جواب

دارد که الله انسانی را طوری خلق کند که از مقعد بخورد و از راه دھان قضای حاجت 
 . ..د باشدتوان نمی نین آدمیامکان داشتن، دلیل بر بودن چ کند، اما

تو اول برادری علی را ثابت کن. ببخشید پدربزرگ بودن علی را ثابت کن! بعد 
علی از ھمه انبیاء افضل است پس برادر انبیاء  گویی می تقاضای ارث کن. آخر تو

نیست!چیزی باالتر است! تو اول مھم بودن علی را در قرآن ثابت کن بعد او را عالم به 
 آشکار و نھان بدان؟!غیب و 

 .)١(..: علی علم غیب داشت.گوید می قرآن -۴۳۹ادعای 

                                                 
 .٩٠٧ص  -١



 روزهای پیشاور    ٤٣٠

 :فرماید می از سوره جّن به صراحت ٢٦در آیه 

ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿ َحًدا ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ
َ
�َۡسلُُك  ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ۡرتََ�ٰ ٱإِ�َّ َمِن  ٢٦أ

يِۡهۡم  ٢٧رََصٗدا ۦِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  َحاَط بَِما َ�َ
َ
بۡلَُغواْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِِهۡم َوأ

َ
ن قَۡد �

َ
َۡعلََم أ ِ�ّ

ٍء َعَدَدۢ� ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
 ]٢٨-٢٦[الجن:  ﴾٢٨َوأ

گاهذات پروردگار متعال که عالم و دانای غیب است احدی را بر علم غیب خود «  آ
کند مگر آن کس که از رسوالن برگزیده است که بر محافظت (فرشتگان را) از  نمی

فرستد (تا اسرار وحی او را که غیب خداوندی است شیاطین با  پیش رو و پشت سر می
گوش نربایند) تا بداند که آن رسوالن پیغامھای پروردگار خود را به خلق کامال 

والن است احاطه کامل دارد و به شمارۀ ھر چیز در اند و خدا به آنچه نزد رس رسانیده

گاه است  .»عالم به خوبی آ
 :فرماید می دلیلی است بر ثبوت گفتار ما که

ا َ�َن ﴿ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ ّيِِب� ٱِمَن  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ َوَما  لطَّ

ُ ٱَ�َن  َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ ۖ َ�  ۦَ�َۡتِ� ِمن رُُّسلِهِ  �َّ ِ  َٔ َمن �ََشآُء ْ ب ِ ٱاِمُنوا َّ� 
ۡجٌر َعِظيمٞ  ۦۚ لِهِ َورُسُ 

َ
 ]١٧٩[آل عمران:  ﴾١٧٩�ن تُۡؤِمُنواْ َوَ�تَُّقواْ فَلَُ�ۡم أ

گاه نسازد ولیکن« از پیغمبران خود ھر  ... خدای متعال ھمۀ شما را از سّر غیب آ
که را مشیت او تعلق گرفت برگزیند. پس شما به خدا و پیغمبرش بگروید که ھرگاه 

 »ایمان آورید و پرھیز کار شوید اجر عظیم خواھید یافت.
 :فرماید می از سوره ھود ٤٩در آیه که  چنان

�َبآءِ ﴿
َ
ٓ إَِ�َۡكۖ َما ُكنَت َ�ۡعلَ  ۡلَغۡيبِ ٱتِۡلَك ِمۡن أ نَت َوَ� قَۡوُمَك ِمن َ�ۡبِل نُوِحيَها

َ
ٓ أ ُمَها

 ]٤٩[هود:  ﴾َ�َٰذ�ۖ 

(این حکایت نوح) از اخبار غیب است که پیش از آنکه ما به تو وحی کنیم، تو « کِتلْ 

گاه نبودید.  »و قومت ھیچ از آن آ

) به ÷از سوره آل عمران از قول حضرت عیسی (علی نبینا و آله ٤٩مگر در آیه 
 فرمود: که به بنی اسرائیل می نماید نمی صراحت نقل



 ٤٣١  ادعاهای شیعه

ِخُروَن ِ� ُ�يُوتُِ�مۚۡ ﴿ ُ�لُوَن َوَما تَدَّ
ۡ
نَّبِئُُ�م بَِما تَأ

ُ
 ]٤٩[آل عمران:  ﴾َو�

خورید و چه ذخیره  ھایتان چه می و به شما از غیب خیر دھم که در خانه«

 .»کنید می
 جواب ما:

آشکار و دانا به غیب با تمام این دالیلی که گفتی حضرت محمد عالم به نھان و 
شود! ایشان فقط بخش محدود و کوچکی از غیب را از الله به واسطه فرشته کسب  نمی

اند و به مردم ابالغ نموده است. توجه کن! از احوال قیامت و جھنم و بھشت و  کرده
 که از غیب برای اوای  هغیره فقط به علی نگفته به ھمه امت خود گفته است و آی

 نم که تو چرادا نمی نمود. حاال من بلکه ابالغ می کرد نمی خود احتکار، پیش رسید می
غیب را احتکار کرد؟ و بعد به علی داد و بعد از علی داد به حسن تا رسیده  گویی می

است به مھدی! علم غیب رفته است پیش مھدی و مھدی ھم ھمراه آن غیب شده! پس 
اش به مھدی ھم  نرسید! حتی فایده فایده نزول این علم غیب چه بود که به مخلوقات

او از ترس کشته شدن، غیب شد! حتی خبر ندارد که امروز شیعه یک کشور  نرسید!
 .زنند که مھدی بیا! مھدی بیا! دارد به این گندگی و ھی داد می

ای، ھمه در حق رسوالن است و خودت  عجب علم غیبی! بعد آیاتی که تو آورده
 دیگه چرا دلیل آوری؟! نبود!قبول داری که علی پیامبر 

 .)١(...غیب، کذابند مدعیان علم -۴۴۰ادعای
 جواب ما:

: ھر کس ادعای غیب دانی کند، دجال است. در آخر، ائمه خود را دانا گوید می اول
گاھی پیامبران از امور غیبی از قرآن دلیل آورده است و برای اثبات  و برای اثبات آ

گاھی اولیاء (علی و ائمه) از  امور غیبی دلیل از ابن ابی الحدید آورده است!! خب، پس آ
، کذابند. امروز کنند می چرا در صفحۀ قبل گفتی کسانی که ادعای دانستن علم غیب

مراجع تقلید  گویی می توسط ابن ابی الحدید علم غیب را برای اولیاء ثابت کردی فردا
اد و در آخر علم غیب سھم یاد دھا  آن و امام در خواب به دانند می ما ھم علم غیب

 .!شود می رمال و جن گیر ھم

                                                 
 .٩٠٩ص  -١
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 ائمۀ طاهرین، خلفای بر حق و عالم به غیب بودند -۴۴۱ ادعای
  جواب ما:

این یک حدیث دروغ است و اینان چگونه امامان غیب دانی بودند که خبر نداشتند 
 انگور جلوی رویشان زھر آلود است و تناول فرمودند و شھید شدند!؟!

 علم غیب دارند! ،تمام ائمه ما -۴۴۲ ادعای
دلیلی است بر عالم الغیب بودن علی و » من، شھر علمم و علی، دروازه آن«حدیث 

احادیث بسیاری در این باب از رسول اکرم رسیده است از جمله: حدیث مھمی است 
گردید و به نام  که مکرر در ازمنه و امکنۀ مختلف بر لسان مبارک آن حضرت جاری می

ث مدینه در میان احادیث شھرت پیدا نمود که تقریبًا از متواترات فریقین (شیعه و حدی

باهبا  العلم وعيل ةنيانا مد« باشد که آن حضرت، علی را منحصرًا با این عبارت سنی) می

 باب علم و معرفت معرفی کردند. »ات البابيمن اراد العلم فلو
ده است و اگر باشد، خبر واحد شیخ: این حدیث در نزد علمای ما به ثبوت نرسی

 .باشد؟! است یا از ضعاف اخبار می
و از سلسله علمای فخام و محدثان عظام و مورخان کرام خودتان (عالوه بر جمھور 

قریب دویست نفر از بزرگان خودتان این  کنم می علمای شیعه) بسیارند که گمان
رسانم تا  را به عرض میھا  نآ اند و اکنون نقل قول بعضی از حدیث شریف را نقل نموده

جناب شیخ خجالت نکشند و بدانند طبق عادت پیشینیان خود خدشه در سند حدیث 
 باشد. ایجاد کردند واّال نزد عموم مطلب واضح و آشکار می

قمری، در  ٣١٠) محمد بن جریر طبری، مفسر و مورخ قرن سوم، متوفی ١( 
 تھذیب اآلثار.

و  ١٢٨و  ١٢٦ص  جلد سوم، ، در مستدرک،٤٠٥) حاکم نیشابوری، متوفی ٢(
٢٢٦ . 

 ، در صحیح خود.٢٨٩) ابو عیسی محمد ترمذی، متوفی ٣(
، در جمع الجوامع، جلد اول، در ص ٩١١) جالل الدین سیوطی، متوفی سال ٤(

٣٧٤. 
 ، در کبیر و اوسط.٣٦٠) ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ٥(
 ، در بحر السانید.٤٩١قندی، متوفی ) حافظ ابو محمد حسن سمر ٦(



 ٤٣٣  ادعاهای شیعه

 ، در معرقة الصحابه.٤٣٠) حافظ ابو نعیم احمد بن عبدالله اصفھانی، متوفی ٧(
، در ٤٦٣) حافظ ابو عمر و یوسف بن عبدالله بن عبدالبر قرطبی، متوفی ٨(

 .٤٦١ص  جلد دوم، استیعاب،
مغازلی، متوفی ) ابو الحسن فقیه شافعی علی بن محمد بن طیب الجاللی ابن ٩(

 ، در مناقب.٤٨٣
 ، در فردوس االخبار.٥٠٩) ابو شجاع شیرویه ھمدانی دیلمی، متوفی ١٠(
از  ٤٣مناقب و در ص  ٤٩در ص  ،٥٦٨) ابوالموید خطیب خوارزمی، متوفی ١١(

 جلد اول مقتل الحسین.
 ، در تاریخ کبیر.٥٧١) ابو القاسم ابن عساکر علی بن حسن دمشقی، متوفی ١٢(
در جلد اول (الف باء)، ص  ،٦٠٥متوفی  ابو الحجاج یوسف بن محمد آندلسی،) ١٣(

٢٢٢. 
، در اسد الغابه، جلد چھارم، ٦٣٠) ابو الحسن علی بن بن اثیر جزری، متوفی ١٤(

 .٢٢ص 
جلد  ١٢٩، در ص ٦٩٤) احمد الدین احمد بن عبدالله طبری شافعی، متوفی ١٥(

 ذخایر العقبی. ٧٧اول ریاض النضرة و ص 
، جلد چھارم،در ص ٧٤٨) شمس الدین محمد بن احمد ذھبی شافعی، متوفی ١٦(

٢٨. 
ص  جلد سوم، ،در فیض القدیر،٧٤٩) بدرالدین محمد زرکشی مصری، متوفی ١٧(

٤٧. 
در ص  جلد نھم، ، مجمع الزوائد،٨٠٧) حافظ علی بن ابی بکر ھیثمی، متوفی ١٨(

١١٤. 
در حیات الحیوان، جلد  ،٨٠٨فی ) کمال الدین محمد بن موسی دمیری، متو١٩(

 .٥٥اول، ص 
در اسنی المطالب، ص  ،٨٣٣) شمس الدین محمد بن محمد جزری، متوفی ٢٠(

١٤. 
در  ، جلد ھفتم،٨٥٢) شھاب الدین ابن حجر احمد بن علی عسقالنی، متوفی ٢١(

 .٣٣٧ص 
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در عمدة القاری، جلد  ،٨٥٥) بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی، متوفی ٢٢(
 .٦٣١ص  فتم،ھ

 جلد ششم، ، در کنزل الّعمال،٩٧٥) علی بن حسام الدین متقی ھندی، متوفی٢٣(
 . ١٥٦ص 

جلد دوم، ص  در سراج المنیر، ،١٠٣١) عبدالرؤف المناوی و شافعی، متوفی ٢٤(
٤٦. 

 ،در سراج المنیر،جلد دوم،١٠٧٠) حافظ علی بن احمد عزیزی شافعی، متوفی ٢٥(
 .٦٣ص 

 رياسامء خ الرشاد يفسبل اهلدی ودر  ،٩٤٢یوسف شاھی، متوفی ) محمد بن ٢٦(

 العباد.
 ، در نقد الصحیح.٨١٧) محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ٢٧(
 ، مکرر در مجلداب مناقب مسند.٢٤١) امام احمد بن حنبل، متوفی ٢٨(
 .٢٢در مطالب السئول، ص  ،٦٥٢) ابو سالم محمد بن طلحه شافعی، متوفی ٢٩(
 ، در فرائد السمطین.٧٢٢شیخ االسالم ابراھیم مبن محمد حموینی، متوفی  )٣٠(
 در ھدایت السعداء. ،٨٤٩) شھاب الدین دولت آبادی، متوفی ٣١(
 ،در جواھر العقدین.٩١١) عالمه سمھودی سید نور الدین شافعی، متوفی ٣٢(
 در ابطال الباطل. ) قاضی فضل بن روزبھان شیرازی،٣٣(
 .١٨، در فصول المھمه، ص ٨٥٥ن صباغ مالکی،متوفی ) نورالدین ب٣٤(
ص  در صواعق، ،٩٧٤) شھاب الدین ابن حجر مکی (متعصب عنود)، متوفی ٣٥(

٧٣. 
 ، در اربعین.١٠٠٠) جمال الدین عطاء الله محدث شیرازی، متوفی ٣٦(
 در مرقاة شرح بر مشکوة. ،١٠١٤) علی قاری ھروی، متوفی ٣٧(
 در فوائد المجموعه فی االحادیث. ،١٢٥٠متوفی  ) محمد بن علی الصبان،٣٨(
در تفسیر روح  ،١٢٧٠) شھاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی، متوفی ٤٠(

 المعانی.
 ) امام غزالی، در إحیاء العلوم.٤١(
 علی ھمدانی فقیه شافعی، در مودة القربی. رسید می )٤٢(
 ) ابومحمد احمد بن محمد عاصمی، در زنی الفتی شرح سوره (ھل أتی). ٤٣(
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 در مقاصد الحسنة. ،٩٠٢) شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی، متوفی ٤٤(
 .١٤باب  ،در ینابیع المودة،١٢٩٣) سلیمان بلخی حنفی، متوقی ٤٥(
 .٢٩) یوسف سبط ابن جوزی، در تذکرة خواص االمه، ص ٤٦(
 دین سید حسین فوزی ھروی، در نزھة االرواح.) صدر ال٤٧(
 میبدی، در شرح دیوان. ) کمال الدین حسین٤٨(
در ص  ، جلد دوم،٤٦٣ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، متوفی  ) حافظ٤٩(

٣٧٧. 
 .٥٨در کفایت الطالب، باب  ،٦٥٨) محمد بن یوسف گنجی شافعی، متوفی ٥٠(

اند به برتری و  ل البیت اقرار و اعتراف نمودهخالصه، علماء از صحابه و تابعین و اھ
و زیادتی علم او، َعزارت، حّدت فھم، وفور حکمت، صحت فتاوی،  ÷تفضیل علی

و ابوبکر، عمر، عثمان و علماء صحابه با آن حضرت در  نیکوئی در قضایا و احکام او؛
ا قبول حکم آن حضرت ر احکام، )١(نمودند و در نقض و ِابرام احکام دین مشورت می

نمودند. با اقرار و اعتراف به علم و وفور فضل و رجحان عقل و صحت حکم آن  می
حضرت، این حدیث برای آن حضرت زیاد نیست چه آنکه رتبه و مقام آن حضرت در 

 .)٢(باشد... میھا  این نزد خدا و پیغمبر و مؤمنین، برتر از
 جواب ما:

نام شیطان در قرآن ذکر شده درست مثل این است که شیطان پرستان بگویند: 
ذکر شده اما به چه صورت؟ به خوبی یا بدی؟  پرستیم. بله، است برای ھمین او را می

 .نویسد! امام شوکانی این حدیث را نقل کرده است اما قسمت دوم را نمی
نفر را ردیف کرده است و در آخر، نام گنجی شافعی را نوشته و روایات او  ٥٠او نام 

، حرف شوکانی را گفت می نفر دیگر آورده است! اگر راست ٥٠گی از را به نمایند
 .نوشت یا نظر ابن حجر عسقالنی را! می

ھاست که مسلمانان از او به  گنجی شافعی ھمان پیر مرد دراز قد و جاسوس مغول
تنگ آمدند و مخفیانه او را به ضرب چاقو کشتند. حاال او شده راوی حدیث!! آن ھم در 

 نفر ھم اکثرًا از قماش سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید ھستند. ٥٠قیه قرن ھفتم! ب

                                                 
 استوار و محکم کردن کار. -١
 .٩١٤ص  -٢
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رویم تا ببینم ھیثمی و عسقالنی درباره این حدیث چه  به کتابخانه الکترونیکی می
 اند؟ شما ھم با من بیایید: گفته

بابها فمن أراد  أنا مدينة العلم ويلع صقال رسول اهللا :وعن ابن عباس قال«
 .»بابه. رواه الطربا� وفيه عبد السالم بن صالح اهلروى وهو ضعيف العلم فليأته من

که نوشته است: این حدیث ام  هھیثمی آورد »ديجممع الزوا«عین جمله را از کتاب 

عسقالنی را دیدم؛ او  »ب التهذبيهتذ«ند. کتاب دا نمی ضعیف است و آن را صحیح
 داند. نیز، این حدیث را دروغ می

 چیزی بنام خجالت نمیشناسد. داند!! را شاھد خود میھا  آن اما داعی شیعه

 »علی باب علم پیامبر است«سند اضافی در درست بودن حدیث  -۴۴۳ ادعای
و امام احمد بن محمد بن الصدیق مغربی، ساکن قاھره مصر در تصحیح این حدیث 

العلم نة يث باب مديبصحة حد الع� كفتح املل«شریف، کتابی نوشته است به نام 
 .)١(»يلع

با عبارات مختلف در تر  توانم مبسوط ، میگیرد نمی اگر به ھمین مقدار قلبتان آرام
 این باب نقل اخبار بنمایم. 

از جمله احادیث مستفیضه که ممکن است به حد تواتر رسیده باشد؛ زیرا روات 
ل در اند؛ از قبیل امام احمد بن حنب (شیعه و سنی) حکم بر صحت آن داده فریقین

از جزء ششم  ٤٠١و مولی علی متقی در ص » مستدرک«و حاکم در » مناقب مسند«

و محمد بن صبان  )٣(»اءية االوليحل«و حافظ ابو نعیم اصفھانی در  )٢(»كنز العامل«

و جالل الدین » مناقب«و ابن مغازلی، فقیه شافعی در » اسعاف الراغبین«مصری در 

و ابو عیسی ترمذی در » لئالی املصنوعه«و  »اجلوامعمجع «و » الصغیر جامع«سیوطی در 

                                                 
گردید و در کتابخانه خصوصی بنده  ھجری در مطبعه اعالمیه مصر چاپ ١٣٥٤که در سال  -١

 موجود است.
 .٤٠١، ص ٦جزء  -٢
 .٦٤، ص ١ج -٣



 ٤٣٧  ادعاهای شیعه

و شیخ سلیمان بلخی  »مطالب السئول«و محمد بن طلحه شافعی در  )١(»صحیح«

و سبط » ت الطالبيكفا«و محمد بن یوسف گنجی شافعی در » ينابيع املوده«حنفی در 

محب و  )٢(»صواعق حمرقه«و ابن حجر مکی در  »تذكرة خواص االمه«ابن جوزی در 

و ابن » نيفرائد السمط«و شیخ االسالم حموینی در » اض النظرهير«الدین طبری در 

و » رشح هنج البالغه«و ابن ابی الحدید معتزلی در » فصول املهمه«صباغ مالکی در 
بسیاری دیگر از اکابر علمای خودتان گذشته از عموم علمای شیعه، آن را نقل 

ات ياحلكمة فل من ارادها وباب احلكمة ويلع ا داران«اند که رسول اکرم فرمود:  نموده
 ».ابلاب

این مرد (علی بن ابیطالب) امیر و رئیس مردمان نیکو کار و قاتل کفار است. نصرت 
خوار کننده او. بعد از آن، صدای مبارک را بلند نمود و  شود می یاری کنندۀ او و خوار

پس ھر کس اراده دارد از علوم فرمود که من، شھرستان علم و علی، دروازه آن است. 
مخصوص من بھره بردارد، پس باید از آن در وارد شود (که مراد علی بن ابی طالب 

 باشد).

را به این حدیث  »ت الطالبيكفا«از کتاب  ٢١و محمد بن یوسف گنجی، باب 
تا کند  می شریف اختصاص داده است و بعد از نقل خبر با سلسله اسناد آن اظھار نظر

: این حدیث بسیار عالی و نیکو است که از آن حکمت و فلسفۀ اشیاء گوید می کهآن جا 
خداوند به پیغمبر تعلیم نمود و اینکه  و بیان امر و نھی و حالل و حرام آشکار شود و

ایشان به علی مرحمت کرد و فرمود: علی باب حکمت من است. به آن مراجعه نمایید 
 تا کشف حقایق شود.

و ابن عساکر در تاریخ خود با ذکر طریق » مناقب«ی شافعی در و نیز ابن مغازل
و شیخ االسالم حموینی در » مناقب«حدیث از مشایخ خود و خطیب خوارزمی در 

کفایت «و محمد بن یوسف گنجی شافعی در » فردوس«و دیلمی در » فرائد«
کابر و بسیاری از ا )١(»ینابیع الموده«و شیخ سلیمان بلخی حنفی در  )٣(»الطالب

                                                 
 .٢١٤، ص ٢ج -١
 .٧٥، ص ٩، باب٢فصل  -٢
 .٥٨باب  -٣
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اند که رسول اکرم  علمای خودتان از ابن عباس و جابر بن عبدالله انصاری روایت نموده

قاتل ال�فره منصور من نرصه  الربرة و�هذا ام«بازوی علی را گرفت و فرمود: 
ات يبابها فمن اراد العلم ف نة العلم ويلعيها صوته ثم قال انا مدي�ذول من خذهل فمد

 .)١(ابلاب 

ان بابها و نة العلم ويلعينا مدأ«و نیز شافعی آورده است که رسول اکرم فرمود: 
من، مدینه و شھر علم ھستم و علی، باب آن است و  »دخلها اال من بابيوت ال يابل

ھا؛ یعنی، به علوم مکنونه در شھر وجود من  داخل شد، مگر از در آن توان نمی ھا برخانه
 بن ابیطالب.نخواھید رسید، مگر توسط علی 

از ابن عباس روایت نموده است که رسول خدا فرمود: » مناقب فاخره«و صاحب 
، باید از آن در خواھد می من، شھر علم و علی، در آن است. پس ھر کس علم دین

درآید. بعد از آن فرمود: من، شھرستان علمم و تو یا علی، باب آن ھستی. دروغ گوید 
 .رسد می طۀ تو به منآن کس که گمان نماید بدون واس

و ابو اسحق ابراھیم بن سعد » شرح نھج البالغه«و ابن ابی الحدید در چند جا از 
از ابن عباس و أخطباء خوارزمی در » فرائد السمطین«الدین محمد حموینی در 

و » ذخایر العقبی«از عمرو بن عاص و امام الحرم احمد بن عبدالله شافعی در » مناقب«

حتی ابن  »مودة القربی«علی ھمدانی در  رسید می و» مسند«بل در امام احمد بن حن

از جابر » اوسط«از بزاز آورده است و طبرانی در  )٢(»صواعق حمرقه«حجر متعصب در 
اند که  بن عبدالله و ابن عدی از عبدالله بن عمر و حاکم و ترمذی از علی نقل نموده

 .»ات ابلابيالعلم فل بابها اراد نة العلم ويلعيانا مد«رسول الله فرمود: 
: مردم کوته فکر مضطرب شدند از این حدیث و گوید می آنگاه در ذیل این حدیث

جماعتی گفتند: این حدیث از موضوعات است (از قبیل ابن جوزی و نووی) اما حاکم 
را شنید،  ھا حرف که قولش در نزد شما سندیت دارد، وقتی این» مستدرک«صاحب 

 بدرستی که این حدیث، صحیح است.  »حيث صحيدان احل«گفت: 
 جواب ما:

                                                                                                                        
 .١٤باب  -١
 .٧٥(حدیث نھم از چھل حدیث در فضائل علی)،ص  ٩، باب ٢فصل  -٢
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تا شاید  کنند می ھا این است که مرتب مطلب دروغ خود را تکرار یک مکر شیعه
 ایم. طرف خسته شود و از میدان بگریزد. بخوانید چه نوشته و ما قبٌال جواب داده

کرده که  ھایی که حاکم نقل کرده است پر از دروغ است. ھمین حاکم نقل حدیث
کنی؟ و سلیمان بلخی یک صوفی شیعه و گمراه  علی شراب خورده است! قبول می
 .دانید می است که تنھا شما او را عالم و فقیه

ھا  آن صاحب نظر بودند. نظرھا  آن که البتهای  هنام ھیثمی و عسقالنی را ھم آورد
 .ت زدی!تھمھا  آن این بود که این حدیث، دروغ است و تو در روز روشن به

 حضرت و دانای بر غیب کرد و محمد را عالم حضرت ،الله جل جالله -۴۴۴ ادعای
 محمد علی را

فََ�  ۡلَغۡيبِ ٱَ�ٰلُِم ﴿ قبًال عرض کردم که به تصدیق خودتان و به حکم آیه شریفه: 
ٰ َ�ۡيبِهِ  َحًدا ۦٓ ُ�ۡظِهُر َ�َ

َ
ھا از مقابل دیدۀ پیامبر  خداوند متعال پرده .]٢٦[الجن:  ﴾٢٦أ

برداشتند و از علوم غیبه به آن حضرت افاضه فرمودند. از جمله علومی که در شھر 
وجود آن حضرت موجود بود، علم و اطالع بر مغیبات عالم وجود بود و به کالم آن 
حضرت که مورد قبول ما و شما و جمیع اکابر علمای سنت و جماعت است، اشاره 

از جمیع علومی که در مدینه و  ».باهبا عيلنة العلم ويانا مد« نمودیم که فرمود:
توان از آن استفاده نمود،  شھرستان وجود آن حضرت بود و توسط باب علم (علی) می

گاه که  چنانعلم و اطالع بر مغیبات است که علی، عالم به اسرار و بواطن امور بود ھم آ
اساس علم آن خاندان جلیل، قرآن  بر ظواھر احکام و حقایق امور بود. چون پایه و

گاه بر علوم قرآن در ظاھر و باطن بعد از رسول خدا، علی بود. که  چنان مجید بود و آ
 .کنند می اکابر علمای خودتان این معنی را تصدیق

و محمد بن یوسف گنجی  )١(»اءية االوليحل«از جمله حافظ ابو نعیم اصفھانی در 

از فصل الخطاب با  )٣(»ع املودهينابي«و سلیمان بلخی در  )٢(»ت الطالبيكفا«شافعی در 

ان القرآن انزل علی «اند که گفت:  سند از عبدالله بن مسعود کاتب الوحی نقل نموده
                                                 

 .٦٥، ص ١ج -١
 .٧٤باب  -٢
 .٧٤، ص ١٤باب  -٣
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طالب عنده علم الظاهر يبن اب ان عيلة احرف ما منها حرف االوله ظهر وبطن وسبع

 .»الباطنو

ظاھری دارد و باطنی و نزد ھا  آن قرآن نازل گردید بر ھفت حرف و ھر حرفی از«

 .»باشد علم ظاھر و باطن قرآن می ÷علی بن ابیطالب
 جواب ما:

چرا علی در قرآن جایی ندارد و الله او را به طور کلی دروغی پشت دروغ دیگر!!
 .فراموش کرده است؟!

حاال کی گفته که علی، عالم به ظاھر و باطن قرآن است؟ معلوم است دیگر سلیمان 
 سندش کجاست؟. !بلخی

 پیغمبر هزار باب از علم را در سینه علی باز نمود -۴۴۵ ادعای
حکمت را ده قسمت نمودند؛ نه جزء آن را به علی عطاء کردند و یک جزء را به 

 .)١(باشد... تمام مردم دادند و علی به آن یک جزء نیز، اعلم می
 جواب ما:

 ]٢٢[النجم:  ﴾٢٢تِۡلَك إِٗذا قِۡسَمةٞ ِضَ�ىٰٓ ﴿

 .»!می ناعادالنه استین تقسین صورت ایدر ا«
فایده بود؛ زیرا علی از عمر و ابوبکر و عثمان  بی عجیب است این ھزار ھزار باب

امام حسن  مال خورد و زورش به معاویه نرسید! وقتی وارث این ھزار ھزار باب شکست
جزء  ٩کردند!  فایده شد؛ چون ایشان خالفت را دو دستی تقدیم معاویه بی شد، بیشتر

جزء علوم عالم نزد من باشد و خلیفه ھم باشم و از یک جزء باقی ھم به رقیب  ١٠از 
 .من به اندازه سر مویی نرسیده باشد، باز رقیب مرا شکست بدھد! این ممکن است!؟

 .!گویند می ھا دروغ پس نتیجۀ منطقی این است که شیعه

 علی آموخت علم را در یک لحظه به ،رسول الله -۴۴۶ ادعای
ابو عبدالله » فتح المبین«در ھمان باب از شرح رساله » ینابیع الموده«و نیز در 

محمد بن علی الحکیم ترمذی از عبدالله بن عباس (امام المفسرین حبرامت) نقل 

                                                 
 .٩٢٤ص  -١
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هو اعلمهم به و يللناس عرش الباقلم عرشة اجزاء لعلی تسعة اجزاء والع«نماید که  می

)٢(«. 
و وقایع مھم عالم از گذشته و حال و آینده در زمان حیات پیغمبر  منتھا تمام علوم

و آن حضرت بعضی را در ھمان ایام به شد  می از جانب حقتعالی به آن حضرت ابالغ
فرمود و آنچه در ذخیره علم آن حضرت مانده بود در دم آخر حیات به آن  علی می

علمای خودتان (گذشته از اخبار حضرت إفاضه نمود که در این باره بسیاری از اکابر 
 از آن را به عرض رسانیدم.ای  هاند که نمون معتبر شیعه) سخن گفته

اند که در آخر   حتی علمای خودتان از عایشه ام المؤمنین، حدیث مفصلی نقل نمود
: پیغمبر علی را خواست و او را به سینۀ خود چسبانید و روپوش خود را گوید می حدیث

ن سرم را نزدیک بردم و ھرچه گوش دادم، چیزی نفھمیدم. ناگھان بر سر کشید و م
علی سر برداشت و عرق از جبین مبارکش جاری بود. گفتم یا علی، پیغمبر در این 

 ؟گفت می مدت طوالنی به تو چه

فتح ألف يمن كل باب ألف باب من العلم و صرسول اهللا يقد علمن«فرمود: 

 .»باب

به من تعلیم فرمود که از ھر بابی، ھزار باب دیگر  ھزار باب از علم صرسول الله«

 .»شود می گشوده
 جواب ما:

 .ھذیان است!! نیست!دروغ 

 کتاب َجفر از آسمان بر علی نازل شد  -۴۴۷ ادعای
از جمله طرقی که از جانب پروردگار اعظم جل و عال توسط خاتم االنبیاء افاضه 

صحیفه و کتابی بود مشتمل بر علم بود و آن » جفر جامعه«فیض رحمانی بر علی شد 
ماکان و ما یکون الی یوم القیامه به حروف رمز و بزرگان علمای خودتان ھم معترفند 

 بود.† که آن کتاب، علم مخصوص علی و ائمه طاھرین
کند: بدرستی که جفر و جامعه،  از شرح مواقف نقل می» تاریخ نگارستان«و نیز در 

آن دو کتاب جمیع حوادث تا انقراض عالم به  که در ÷دو کتاب است مخصوص علی
 طریق علم حروف (یعنی، به طریق رمز) ذکر شده است و اوالد آن حضرت حکم



 روزهای پیشاور    ٤٤٢

باشد  به آن کتاب (یعنی، مفتاح آن کتاب رمز فقط در دست علی و اوالد او می کنند می
 .)١()...دھند می که از حوادت عالم خبر

 جواب ما:
به الله که اگر چنین کتابی نزد علی بود، ممکن  دھم می ای خواننده، شما را قسم

بود که صلح با معاویه را قبول کند و ابو موسی اشعری را نمایندۀ خود قرار دھد در 
دانست عمرو بن عاص او را فریب خواھد داد. با این علم جفر، وقتی علی  حالی که می

آمد.  حساب کار دستش میبه مسجد رفت و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی را دید باید 
فرق اینکه  داد نه دست کم وقتی او شمشیر کشید تا به او حمله کند، باید جا خالی می

 .کرد برای شمشیر زھر آلود تا بر آن فرود آید! سرش را میزان می
اگر علم جفر نزد حسن بن علی بود، باید قبل از آنکه زنش آب زھر آلود به او 

 .دیگر خود!ھای  زن رفت پیش کرد و می می طالقه بخوراند او را سه

 امام رضا خبر از چگونگی و ساعت مرگ خود داشت -۴۴۸ ادعای
از جمله در شرح مواقف، قضیۀ عھد نامه مامون الرشید عباسی و امام ھشتم ـ 

مأمون، حضرت رضا را بعد اینکه  حضرت رضا علی بن موسی ـ را نوشته است که بعد از
نوشتند و ای  همجبور به قبول والیت عھد خود نمود، عھد نام هدیاز شش ماه مکاتبه و ھ

مأمون امضا کرد که بعد از مردن خود خالفت به حضرت رضا منتقل شود. وقتی ورقه 
را آوردند که حضرت امضاء نماید، قبل از امضاء شرحی با این مضمون در سجل خود 

 نوشتند و بعد امضاء نمودند: 
ھستم، خلیفه مأمون الرشید که خداوند او را † عفرمن که علی بن موسی بن ج«

برای استحکامات شرع محکم و قوی نماید و برای ارشاد و ھدایت موفق بدارد. حق 
مارا به خوبی شناخت که دیگران نشناختند و رحمی را که دیگران قطع نمودند، او 

حتی زنده وصل نمود و نفوسی را که دیگران تھدید به قتل نمودند، او ایمن ساخت. 
نیاز نمود گروھی را که فقیر و  بی نمود اشخاصی را که به پرتگاه فنا رسیده بودند.

 محتاج بودند محض رضای پروردگار.
 کند اجر نیکوکاران را. نمی زود است که خداوند جزای شکر گزاران را بدھد وضایع
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؛ اگر من بدرستی که او مرا به والیت عھدی و امارتی بزرگ (بر مؤمنین) قرار داد
از او زنده بمانم. ولکن جفر و جامعه داللت بر خالفت این معنی دارد (یعنی، من  بعد

 .»بعد از او زنده نخواھم ماند)
در لفافه  خواھد می کلمات آن حضرت داللت بر معنای دقیق دیگری دارد که

 بفھماند مأمون بر سر عھد خود نخواھد ماند.

به  »نيعلم اصول الد  يفنيرشح مقاصد الطالب«و سعد بن مسعود عمر تفتازانی در 
جملۀ جفر جامعه در عھدنامه از قلم آن حضرت مفصل اشاره نموده است؛ یعنی، جفر و 

دیدیم آنچه که  چنان دھد که مامون بر سر عھد خود نخواھد ماند. جامعه نشان می
نمودند و صداقت و گفت، شد. آن پسر پیغمبر و پاره تن رسول الله را به زھر جفا شھید 

حقیقت علم آن حضرت ظاھر و ھویدا شد و ھمه دانستند که آن خاندان جلیل علم به 
 .)١(ظاھر و باطن امور دارند...

 جواب ما:
 .!گوید می نگاه کنید به این مرد ھذیان گو و ببینید چه

دانست پیش از  نویسد: امام رضا بر اساس علم جفر از آینده خبر داشت و می می
مامون او را اینکه  ؛ اما به علتپذیرفت نمی منصب والیت عھدی رامیرد و  ن میمامو

 .تھدید کرده بود به ناچار ولیعھدی مامون را پذیرفت!
میرم از تھدید مامون چرا بترسم؟ ھزار تفنگ ھم به سوی من  من اگر بدانم کی می

نست و دا نمی یبمیرم! پس امام رضا غ دانم که نمی خندم چون می بگیرید، به شما می
کشت تا خلیفه  : مامون او راگوید میاینکه  به طمع خالفت، ولیعھد مامون شد و عجیب

دانست  شد! چون می نمی دانست تسلیم تھدید مامون نشود! خب، پس اگر علم غیب می
خنده دارتر است،  میرد! و حرف آخرش از ھمه آخرش، به سبب ھمین ولیعھد شدن می

 نویسد: می
رسول الله را با زھر جفا شھید نمودند! خب، سوال ما این است که پاره تن پاره تن 

گاھی کامل به علم جفر چرا انگور آغشته به زھر را میل فرمودند!  .رسول الله باوجود آ
از این داعی بعید نیست که بگوید: ایشان را تھدید کردند و ایشان مجبور شدند که 

  .میل فرمایند!!
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 .)١(کتاب نازل شد و جبریل به زمین آورد... بر علی -۴۴۹ ادعای 
 اول داستان را بخوانید:

از جمله طرقی که توسط رسول اکرم افاضه فیض بر علی شد، کتاب مھر شده 
عالمۀ محقق مورخ مقبول القول که  چنان ایست که جبرئیل برای آن حضرت آورد.

مفصل نقل  )٢(»هياثبات الوص«فریقین، ابو الحسن علی بن الحسین مسعودی در 
 اش: نماید و خالصه می

یعنی، جبرئیل با امناء مالئکه، کتاب مسجلی از جانب پروردگار جل و عال برای 
پیغمبر آورد و عرض کرد: اشخاصی که نزد شما حاضرند از مجلس خارج شوند اال 

 وصی شما تا کتاب وصیت را تقدیم نمایم.
ز حجره بیرون بروند به به حاضران امر فرمود که ھمگی ا صپس رسول الله

استثناء علی و فاطمه و حسن و حسین آنگاه جبرئیل عرض کرد: خداوند به شما سالم 
 : این عھد نامه ایست که با تو بستم و مالئکه گواھی دادند.فرماید می رساند و می

(کالم جبرئیل که به این جا رسید) بدن آن حضرت به لرزه درآمد و فرمود: او است 
 و است سالم؛ و به طرف او است برگشت سالم.سالم؛ از ا

آنگاه آن کتاب را از جبرئیل گرفت و به علی داد. بعد از قرائت فرمود: این عھد 
پروردگار من است به سوی من و امامت اوست به تحقیق که رسانیدم و اداء نمودم پیام 

 حق را.
تو را از تو و در آن کتاب با امیر المؤمنین شرط شده است که وقتی حق مسلم 

سلب نمایند و خمس تو را تصرف کنند و حرمت تو را نگاه ندارند و محاسنت را با خون 
 سرت رنگین کنند، با دوستان خدا و دشمنان خدا دوستی کن و بردبار بر جور و ستم

 باش و آتش غیظ و غضب را فرو نشان.ھا  آن
اگر حرمت مرا  و قبول کردم که در پاسخ امیر المؤمنین عرض کرد: راضی شدم

ندارند و سنت را تعطیل و احکام کتاب را پاره و کعبه را خراب و محاسنم را از  نگاه
 خون سرم خضاب کنند، صبور و بردبار باشم و تحمل نمایم.

 جواب ما:
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دانستند که کجا باید متوقف  اند، دقیقًا می کسانی که این مذھب جعلی را ساخته
 ندانیم. نگفتند جبریل کتاب وحی مختوم را به علی داد،را کافر ھا  آن شوند تا ما

 داد به پیامبر و ایشان فورًا داد به علی. گویند می
اند تا در دایره اسالم باقی  اند، سعی کرده کسانی که این مذھب جعلی را ساخته

 .بمانند؛ زیرا خنجر زدن به پیکر اسالم از درون آسانتر است!
نویسد که ھر کاری که با تو کردند، صبر  علی میدر آخر وصیت، حضرت محمد به 

 .کن!
صبری را بگذار  بی بله به علی گفتند: تو صبر کن و دختر به عمر بده و وزیر او شو و 

سال بعد فکر و ذکر شان کوبیدن اسالم و گرفتن حق تو از  ١٤٠٠ھا که  برای شیعه
 .گیرند! میعمر است! تو صبر کن ای علی جان، طالق دخترت را ھم از عمر 

 نقل اخبار اھل تسّنن در ندای سلونی دادن علی
 اند که علی سر منبر گفت: بزرگان شما یعنی، سلیمان بلخی!! نقل کرده

 )٣(»صحیح«و بخاری در  )٢(»مسند«و امام احمد حنبل در  )١(»سنن«ابی داود در 
 اند که علی فرمود: با سند نقل نموده

 .»شئ اال انبأت�م بهعن  ال �سئلو�عما شئتم و سلو�«
که مرا نیابید. خواھید) قبل از آن ای مردم، سؤال کنید از من (یعنی، از آنچه می«

پس بدرستی که در سینۀ من علم فراوانی است، سؤال کنید از من که در نزد من است 

 ».)٤(علم اولین و آخرین...
 جواب ما:

این دروغ است! درست این است که رسول الله یک روز بعد از نماز ظھر بر سر منبر 
رفت از احوال و اھوال قیامت گفت تا مردم گریه کردند و بعد فرمود: از من بپرسید. 

 این حدیث را مسلم نقل کرده است. 

                                                 
 .٣٥٦ص  -١
 .٢٧٨،ص ١ج -٢
 .٢٤١، ص١٠. ج٤٦، ص١ج -٣
 .٩٣٥ص  -٤



 روزهای پیشاور    ٤٤٦

خواھید بپرسید، بلکه گفت: از احوال قیامت  رسول الله نفرمود ھرچه که می
اش را شور کرده و گفته است: علی گفت: از ھرچه  د. اما سلیمان بلخیبپرسی

 خواھید بپرسید. می
در ضمن، سلیمان بلخی این حدیث را از کجا پیدا کرده است؟ اگر از کتب 

ھا، کتاب مسلم نیشابوری است! اگر این  پیشینیان نقل کرده است که بھترین آن
تواند  روی گردان است؟! آیا شیعه میمسلم  سلیمان بلخی، سنی است، چرا از صحیح

 .پاسخ دھد! به این چرا
و جلد  ٢نویسد: در بخاری، جلد  اجازه بدھید یک حقۀ دیگر داعی را رو کنم؛ می

 آمده است که... ھر کس کمترین معرفت و شناختی از کتاب بخاری داشته باشد، ١٠
ال: کتاب جھاد، باب ھا است؛ مث و باب ھا کتاب که صحیح بخاری مشتمل بر دانید می

دعا در جھاد. یا کتاب صلوه، باب دعای سجده و... اگر داعی شیاد نباشد، باید این طور 
آدرس بدھد: صحیح بخاری، کتاب فالن و باب بھمان و شماره حدیث را ھم در آن باب 

 ذکر کند. 
خواھم شما را به خانه خود در  برای درک بیشتر مکر او، فرض کنید که من می

ھا را بشمار. خانه  ور دعوت کنم و بگویم: از طرف مغرب که وارد شھر شدی، خانهپیشا
ھفتاد چھارمی مال من است! و اضح است که این آدرس درست نیست!  چھارصد و

 آدرسی ھم که از بخاری نقل کرده است، درست نیست. 

 خبردادن از سنان بن انس که ،خبر دادن از علمداری حبیب بن نجار -۴۵۰ ادعای
 .)١(قاتل امام حسین گردید...

ابن ابی الحدید که در آن از مسند احمد نقل قول  ھای یک داستان خیالی از ساخته
کرده است که علی در مسجد کوفه نشسته بود، شخصی گفت: خلد بن عویطه مرده. 

ب بن يه حبصاحب لوائش الضالله ويقود جيموت حتی يال موت ويمل «علی گفت: 

  .»عامر

میرد تا فرمانده لشکر گمراھی شود که حبیب بن نجار  نمرده و نمی«فرمود: 

 .»پرچمدار اوست

                                                 
 .٩٣٩ص  -١



 ٤٤٧  ادعاهای شیعه

  جواب ما:
باشند تر  از تو شیعه ھا باید را گفته باشد، پس حنبلی ھا حرف ھا این اگر امام حنبلی

کنید! این را دعوت ھا  آن شمااینکه  و شما را به مذھب شیعۀ خود دعوت کنند نه
 .تر است! داستان از داستان ابن ابی الحدید دروغ

و در یک دقیقه  شود می زمانی خواھد آمد که علم عام کرد نمی این داعی فکر
  .حدیث مسند احمد بن حنبل را بررسی کنی! ٢٧٠٠٠ توانی به مدد کامپیوتر می

ند! اما امروز، توان نمی و شاید با خود فکر کرده است، اگر عالمان بگردند، جاھالن که
 کند. یکی بعد از دیگری آشکار میھا  آن ھای را رسوا کرده است و دروغھا  آن علم

 علی از علوم غیبی خبر دادن -۴۵۱ ادعای
  جواب ما:

آورد و اصًال مسلم  نظر سلیمان بلخی و ابن ابی الحدید را به عنوان بزرگان سنی می
ما، علیه ما دلیل ی ھا کتاب و از کند می کند و به خیال خود بحث علمی نمی را حساب

 !!.آورد! می

 .)١(خبر دادن از غلبه معاویه و ظلمهای آن ملعون... -۴۵۲ ادعای
  جواب ما:

نویسد؟! وقتی گفتی عالم غیب و شھاده  دانم چرا داعی مطالب را جدا جدا می نمی
 .داند! است؛ یعنی، ھمه چیز را علی می

خبر دادن از کشته شدن ذوالثدیه قبل از شروع جنگ در  -۴۵۳ ادعای
 .)٢(نهروان...

  جواب ما:
 .داند! اینکه حرف مھمی نیست! آدم که غیب داشته باشد، این را ھم می

 .)٣(خبر دادن از قتل خود و معّرفی ابن ملجم را... -۴۵۴ ادعای

                                                 
 .٩٤٠ص  -١
 .٩٤٢ص  -٢
 .٩٤٣ص  -٣



 روزهای پیشاور    ٤٤٨

حمن بن ملجم از جمله اخبار غیب، خبر دادن از قتل خود و معرفی نمودن عبدالر
مرادی به عنوان قاتلش! در حالی که آن ملعون در ظاھر به آن حضرت اظھار عالقه 

 نمود.  می
جمیع اصحاب از طالقت لسان و کثرت عالقه او به آن حضرت تعجب نمودند. 

نمایم که آشکارا از دوستان من باشی و  حضرت در جواب فرمود: من تو را نصیحت می
 .من ھستی!حال آنکه تو از دشمنان 

و از نام من بدتان آمده است؟  اید هعبدالرحمن عرض کرد: گویا اسم مرا شنید
دانم که تو قاتل منی و به زودی محاسن  فرمود: چنین نیست؛ بلکه واضح و آشکار می

نمایی. عرض کرد: اگر چنین است، امر کن که مرا  سفید مرا به خون سرم خضاب می
 مین تقاضا را نمودند. به قتل برسانند و اصحاب نیز، ھ

حضرت فرمود: این امری است محال؛ یعنی، نشدنی است. برای آنکه دین من 
 .ند!دا نمی قصاص قبل از جنایت را درست

که تو قاتل منی اما احکام دین مربوط به اعمال ظاھر است و  کند می علم من حکم
م حکمی توان نمی ھنوز از تو عملی خالف ظاھر بارز نگردیده است. پس از نظر شرعی،

 بر تو جاری نمایم.
: کشته شد علی بن گوید می خود» االبطال«مستر کارالیل انگلیسی، در کتاب 

کرد،  و قصاص قبل از جنایت می کرد نمی ابیطالب به عدالت خود؛ یعنی، اگر عدالت
سالطین عالم ھمین که سوءظن به کسی پیدا که  چنان ماند. قطعًا بدنش سالمت می

 نمودند. را معدوم میھا  آن ولو فرزند و برادر و عیال و اقارب عزیزشان فوری کردند می
  جواب ما:

 فایده بود. بی اوال با این تفاصیل نصیخت کردن ابن ملجم
این بار به جای سلیمان بلخی، مسترکارالیل انگلیسی را شاھد آورد! مستر  دومآ

 به غیب است، چرا مسلمان نشد؟ کاریل انگلیسی اگر ایمان داشت که علی عالم و دانا 
دانست که عبدالرحمن بن ملجم او را در فالن  اما یک سوال ساده: اگر علی می

ساعت و فالن جا و به فالن طریق خواھد کشت، چرا با ھمان شمشیر بر سر ابن ملجم 
 .نکوفت! این غیب دانی که برای علی فایده نداشت، ندانستنش بھتر نبود!

 ».نفعيمن علم ال  كب اللهم انا نعوذ«

 .»فایده و بیھوده بی بریم به تو از علم یا الله پناه می«



 ٤٤٩  ادعاهای شیعه

 .)١(...علی به گفتۀ ابن ابی الحدید از همه اعلم بود -۴۵۵ ادعای
ابن طلحه شافعی » در المنظم«از  )٢(»ینابیع الموده«شیخ سلیمان بلخی حنفی در 

 نقل نموده است که امیر المؤمنین فرمود...
  جواب ما:

مرده است. آخر این ھمه علوم و این ھمه حدیث را از  ١٢٩٣سلیمان بلخی در سال 
 دانست؟! کجا پیدا کرده است؟ شاید او ھم غیب می

 .)٣(...علی اعلم امت بود ،بفرمودۀ پیغمبر -۴۵۶ ادعای
 حدیث دروغ آورده است: ٩در این جا از زبان مبارک پیامبر 

 که گفت: کند می از ابن عباس نقل» المودهینابیع «و نیز، سلیمان بلخی در 

ا يقال: اقرأ ع بعد العشاء ويالبق الی يب لة مقمرة فخرجيل يف االمام عيل يدياخذ ب«

 .»ارسار الباء الی بزوغ الفجر يف م فتلكم يلياهللا فقرأت: بسم اهللا الرمحن الرح عبد

بعد از نماز دست مرا گرفت و به قبرستان بقیع برد.  ÷در شب ماھتابی، علی
» باء«بسم الله الرحمن الرحیم را قرائت نمودم. آنگاه از اسرار  عشاء فرمود: بخوان. من
 گفت تا طلوع فجر. بسم الله برای من سخن

  جواب ما:
وای بر او و نشیمنگاھش در روز قیامت! زیرا در حدیث صحیح است که رسول الله 

 ی نشستن خود را در آتش ببیند.فرمود: ھر کس بر من به عمد دروغ ببندد، پس جا
دانم سلیمان بلخی این حدیث را از کجا نقل کرده است؟ خودش که حضرت را  نمی

ندیده آخر بین آن دو ھزار دویست سال فاصله است! تو ای داعی، چرا از ھمان جایی 
! جواب واضح است: چون منبع اصلی ھمانا کنی نمی که او نقل قول کرده، نقل قول

 .بلخی و معده ابن ابی الحدید است! شکم سلیمان

 .)٤(حضرت علی امت را از علوم کهکشانی هم با خبر کرد... -۴۵۷ ادعای
                                                 

 .٩٤٦ص  -١
 .٦٥، ص ١٤باب  -٢
 .٩٤٨ص  -٣
 .٩٥١ص  -٤
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 (السامء والعامل) )١(»بحار االنوار«در  سعالمۀ شھیر مرحوم مال محمد باقر مجلسی
 اند که فرمود: از امیر المؤمنین علی نقل نموده

 .»االرض يف يمثل املدائن الت السامء، يف يهذه النجوم الت«

 .»این ستارگان که در آسمانند، شھرھایی ھستند مانند شھرھایی که در زمین است«
شما را به خدا انصاف دھید. آیا در زمانی که از علم ھیأت جدید اثری در عالم نبود 
و ھیأت بطلمیوسی ھم که مدار عمل ریاضیون فلکی آن زمان بود، قائل به افالک 

دانستند.  ھای آسمان می و میخ )٢(و کواکب و ستارگان را انوار ُمضیئَـهبودند 
ھای امروزی ھم وجود نداشت که از وضع کرات و اوضاع ستارگان  ھا و دوربین تلسکوب

خبر بدھند. اگر فردی از افراد بشر از اخبار سماوی و کرات جوی خبر بدھد آن ھم 
گیرد، شما  رد توجه و عمل علماء قرار میمطابق با علم ھیأتی که بعد از ھزار سال مو

نید و این خبر را در شمار اخبار غیب به دا نمی را عالم به غیبای  هچنین خبر دھند
 آورید؟ حساب نمی

: به مسیوی فرانسوی گفتم که حضرت علی گفته است: این ستارگان گوید می
اب ما را آسمان، شھرھایی مثل شھرھای شما ھستند. مسیو حیرت کرد و آدرس کت

 .خواست!
  جواب ما:

ھای ما نیستند؛ بلکه  اول، این پیشگویی درست نیست. ستارگان آسمان، مانند شھر
کرات آتشینی مثل خورشید و از گاز ھستند و اصًال خاک ندارند! پس عالمه مجلسی 

: الله شب جمعه به زیارت قبر گوید می اشتباه نوشته است. او ھمان آدم است که
 .!رود حسین می

اند. در این شکی  اما قرآن و سنت از آینده و علوم آن، از جمله علوم فضا خبر داده
نیست؛ اما قرآن را الله نازل کرده و سنت را رسول الله آورده است و علی در این دو امر 
مھم ھیچ کاره بود. البته در ابالغ رسالت، پیامبر را یاری داد؛ اما او در این کار تنھا 

دیگر نیز، شریک او بودند. برای ھمین است که ما ھمۀ اصحاب رسول را نبود صحابۀ 

                                                 
 .١٤ج  -١
 درخشان. -٢



 ٤٥١  ادعاهای شیعه

نفر دیگر (عشره مبشره) را بیشتر دوست داریم به دلیل  ٩دوست داریم؛ البته علی و 
 مدح خاص پیامبر از آنان.

ھایی است که دور  نست! اگر منظورت از ستارگان، سیارهدا نمی پس علی غیب
اشاره کند. در ضمن، در ھا  آن شوند تا علی به نمی دیده کهھا  آن گردند. ستارگان می
د: ستارگان، گویی می ھم کشف نشده است. پس چراای  هموجود زندھا  آن ھیچ یک از

 ھای شما ھستند. شھرھایی مثل شھر

 .)١(...اعتراف ابن ابی الحدید به مقامات علمی علی -۴۵۸ ادعای
  جواب ما:

اعتراف ابن ابی الحدید ھم به مقام علمی علی مثل اعتراف شما است به مقام علمی 
 حضرت علی است. 

حسین که متولد شد، یکصد بیست هزار فرشته آمدند به عرض  -۴۵۹ ادعای
 .)٢(تبریک...

شدند  این حدیث را بخوانید تا بر ایمانتان افزوده شود: مردم بر رسول خدا داخل می
ند برای تولد حضرت حسین. شخصی از میان جمعیت عرض گفت می یکو به ایشان تبر

 کرد:
پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله امروز از علی امر عجیبی مشاھده کردیم. 
فرمود: چه دیدید؟ عرض کرد: چون ما برای تھنیت آمدیم ما را از ورود منع نمود به 

اند و  بریک و تھنیت نازل شدهیکصد و بیست ھزار ملک از آسمان جھت تاینکه  عذر
باشند. ما تعجب نمودیم که علی از کجا شماره نمود و چگونه خبر  حضور رسول الله می

 .دار شد؟ آیا شما به او خبر دادید؟
حضرت تبسمی نمود و به علی فرمود: از کجا دانستی که آن قدر ملک در نزد من 

 .اند؟ آمده

نمودند،  شدند و سالم می بر شما نازل می ای که . مالئکهيامانت و بايبعرض کرد: 
زدند. من شماره کردم و دیدم به یکصد و بیست ھزار  ھر یک به لغتی با شما حرف می

                                                 
 .٩٥٩ص  -١
 .٩٦١ص  -٢
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اند.  لغت با شما حرف زدند. فھمیدم یکصد و بیست ھزار ملک خدمت شما آمده

زیاد کند یا خداوند علم و حلم تو را  ا ابا احلسن.يحلامً اهللا علامً و كزادحضرت فرمودند: 
 ابا الحسن (کنیه علی بود).

 آنگاه رو به امت نمود و فرمود:
من شھر علم ھستم و علی دروازه آن است. نیست برای خدا خبری و آیتی بزرگتر 
از علی. اوست امام خلق و بھترین مردم. امین خدا و نگھدار علم او و اوست اھل ذکری 

شما علم ندارید، من خزانه علم ھستم و که خدا فرمود: سؤال کنید از اھل ذکر. اگر 
 پس باید کلید را بیابد. خواھد می علی کلید آن خزانه است ھر کس خزانه را

  جواب ما:
صبح آمده باشند  ١٠دقیقه است. فرض کن که مردم در ساعت  ١٤٤٠یک روز 

  .دقیقه! ٧٠٠ شود می برای تبریک به حضرت محمد و نصف روز
خودش فقط نیم دقیقه تبریک بگوید. در طول آن روز  فرض کن ھر فرشته به زبان

فرشته فرصت تبریک گویی داشتند. اگر ھر صد و بیست ھزار فرشته جدا  ١٤٠٠فقط 
 .سال وقت نیاز بود! ٤٢اند به  جدا تبریک گفته

زد، تعداد  حاال جواب بدھید که علی چگونه در عین حال که با مردم حرف می
ھزار زبان مختلف  ١٢٠ھمین طور متوجه بود که به  کرد و ھا را شمارش می فرشته

نیم! شما از دا نمی زنند! باز بگویید ما غالی ھستیم! باز بگویید ما علی را الله حرف می
 .ُغالت شیعه نیستید!

عه قوم يان الش«الله رحمت کند شیخ االسالم ابن تیمیه را چه خوب گفته بود: 

 »هبت
 ت.گوس یعنی: شیعه، قومی بسیار دروغ

 : اسم علی در قرآن است و از قرآن امامت علی را ثابتگوید می شیعه -۴۶۰ ادعای
  .)١(...کنیم می
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِطيُعواْ  �َّ

َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم  ۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡحسَ  �ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

ای اھل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمان داران (از طرف خدا و رسول) را «
خدا و رسول باز اطاعت کنید و وقتی در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشید به حکم 

گردید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار (رجوع به حکم خدا و رسول) 

 ».خواھد بودتر  تصور کنید بھتر و خوشھرچه  برای شما از
 امر متعال اطاعت احدی از مخلوقات بر انسان جائز نیست مگر آن کسی که خداوند

 .اطاعت از او نموده به
 .)١(در اطاعت و فرمانبرداری اشخاص، قرآن مجید است... باشد و سند محکم ما

  جواب ما:
پس دلیل او، ھمین آیه است. حرفت درست است اما اگر آیه را کامل بخوانی و 

اطاعت نکنی و به قرآن و  توانی از اولی االمر که وقت دعوا می بینی می قیچی نکن،
 .سنت رسول مراجعه کنی!

 :گوید می یک بار دیگر ببینیم آیه چه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ  ﴾َءاَمُنٓوا

 »ای مومنان،«

ِطيُعواْ ﴿
َ
َ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
 ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

 ».اطاعت کنید الله را و رسول را و اولی االمر از بین خود را«
 خواند در حالی که آیه ادامه دارد: نمی شیعه از این جا به بعد را

ءٖ ﴿  ﴾فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
 ».پس اگر در چیزی نزاع کردید«

ِ فَُردُّوهُ إَِ� ﴿  ﴾ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ
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 ».پس به الله و رسولش مراجعه کنید«
: به اولی االمر رجوع کنید! پس الله این علی را که گوید نمی مالحظه فرمودید. الله
ما امر کند که با او اختالف نداشته شناسد تا به  نمی ،اید هشما در خیال خود ساخت

 .باشیم!

 )١(...و این درست نیست : اولی االمر؛ یعنی، فرماندهگوید می سنی -۴۶۱ ادعای
برادران عامه و اھل تسنن عقیده دارند که مراد از اولی االمر در آیه، امراء و 

 باشد. فرمانروایان و سران لشکرند که شامل حال سالطین و صاحبان امر (ظاھری) می
(ھر چند  دانند می لذا آقایان اھل تسنن، اطاعت امر سالطین را بر خود واجب

مشمول آیۀ اولی االمرند. ھا  آن متجاھر به فسق و فجور و ظلم باشند؟) به دلیل آنکه
 .پس اطاعتشان واجب است؟!

با دالئل عقلی و نقلی باطل است که در این مجلس به ای  هحال آنکه چنین عقید
استشھاد نمایم. دست ھا  آن م به تمام دالئل بر بطالن عقیدۀتوان نمی یق وقتخاطر ض

 تا به تفصیل بیان کنیم. اما من باب مثال: خواھد می کم یک ماه وقت
 مھمترین دریابد ماال یدرک کله ال یترک کله. کسیکه به ھمه چیز را نتوانست

بخاظر ضیق وقت بگویم مھم (یعنی اگر ھمه دالیل را نتوانم کند را رھا نمی بخشھایش
 ).گویم می ترینش را

  جواب ما:
. البته به این شرط که کنیم می بله درست است. ما از اولی االمر پیروی و اطاعت

 حرفش خالف قرآن و سنت نباشد و امر به گناه نکند. و در این باره حدیث داریم:

 ،»ه اهللايمعص ال طاعة �لوق يف«
 .»اطاعت شوددر گناه نیاید از مخلوق «

نیز، درست است. اما این، آن وقت  کنیم می اینکه گفتی از اولی االمر فاسق پیروی
است که آن فاسق به زور خودش را اولی االمر کند و ما توانایی بر کناری یا باز داری او 

پذیریم که  را از فسق نداشته باشیم. البته در این جا ھم از فاسق دستوراتی را می
  .الھی نباشد!خالف اوامر 
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؛ با دست کنیم می و طبق حدیث رسول الله اگر بتوانیم او را با دست از فسق منع
  .نشد، با زبان ؛ با زبان نشد، در دل! شما اگر راه حل بھتری دارید به ما ھم یاد بدھید!

 بشر قادر نیست امیر صالح انتخاب کند و باید الله انتخاب کند -۴۶۲ ادعای
نمایند، از سه حال  و سالطین که در جامعه فرمان روایی میبدیھی است امراء 

 خارج نیستند: یا منصوب باالجماع ـ یا غالب بالقدره ـ یا منصوب من الله ھستند.
اما طریقه اول که اگر مسلمانان اجماع بر فردی نموده و او را به امارت انتخاب 

ند اطاعت خدا و پیغمبر کرده باشند، دلیل مثبت عقالنی وجود ندارد که اطاعتش مان
ند بر یک فرد کامل و پاک اتفاق کنند و او را به توان نمی واجب باشد؛ زیرا مسلمانان

 امارت برگزینند.
نگرند و از  برای آنکه مسلمانان ھر قدر قوی الفھم باشند باز به ظواھر حاالت می

 .)١(خبرند... بواطن اشخاص که بر چه عقیده ھستند، بی
 جواب ما:

 .کند می اجماًال قبول دارم که منتخب بشر، معصوم نیست و ولی امر خطا
ییم که چنین اولی االمری صد در صد واجب االطاعه است. او باید در گو نمی ما

دایره قرآن و سنت حرکت کند. این، شرط اول است! اما بدون حکومت زندگی ممکن 
است و حکومت بدون ولی امر  نیست. نیاز بشر به نظم و حکومت مانند نیاز او به آب
 ما در خیال زندگی .گیرد نمی امکان ندارد و ولی امر ھم بدون اطاعت، کارش سامان

م. شما این مھدی را از سرداب بیرون بیاورید، اگر ما او را اولی االمر خود کنی نمی
 .بگویید! خواھد می دلتانھرچه  نکردیم

 .)٢(باشند... نمی سالطین و امراء، اولی االمر -۴۶۳ ادعای
 .گیرد که ولی امر باید یک نفر باشد نه چند نفر ایراد می

 جواب ما:
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م. اما باید را کاشتیم و در نیامد! در عمل، اولی االمر گویی می خب ما ھم ھمین را
م که ممالک اسالمی باید یکی باشند و باید تحت فرمان گویی می یک نفر نیست. ما ھم

 .شود! چه کنیم!؟ نمی سبزای  هھا دان باید یک خلیفه باشند؛ اما از این

 .)١(باشد... نمی هر سلطان و امیر با قدرتی، اولی االمر -۴۶۴ ادعای
  جواب ما:

به ھر حال ھر چقدر ھم که برای حج فلسفه بافی کنی، به عربستان که رفتی ولی 
ر گفتم از فرامین او را اجرا کنی. یک با امر آن سرزمین، ابن عبدالعزیز است و مجبوری

ھر وقت  کنی. . تو ھم میکنیم می ھر ولی امری که به زور ولی امر شد به اکراه اطاعت
 .کنیم می زور ما رسید، او را با یک فرد صالح عوض

 اولی االمر باید منصوب و منصوص از جانب الله باشد -۴۶۵ ادعای
که اولی  کند می نماید، ظاھر آیه حکم عالوه بر دالئلی که از خارج اثبات مرام می

االمر کسی باید باشد که واجد جمیع صفات رسول الله باشد. اال ما خرج بالدلیل که آن 
 مقام وحی و رسالت است.

و چون عالم به جمیع صفات بشر جز ذات پروردگار، کس دیگری نیست؛ پس حق 
لذا در آیۀ شریفه برای فرق بین واجب  باشد. انتخاب مخصوص به ذات او جل و عال می

خدا را  الرسول. عوايعو اهللا واطياط: فرماید می آورده است که »عواياط«و ممکن دو 
اطاعت کنید به نحوی که او را واجب الوجود بالذات بدانید و آنچه از ھستی صفات 

او و عین ذات  از خود اوھا  آن دارد از قبیل حیات و علم و حکمت و قدرت و غیر
 باشد. می

و اطاعت کنید پیغمبر را به نحوی که او را ممکن الوجود و عبدصالح و واجد جمیع 
صفات حمیده و اخالق پسندیده بدانید که تمام آن صفات از جانب واجب الوجود به او 

 افاضه شده است.

آورد و فقط با یک واو  نمی »عواياط«، کلمه رسد می اما وقتی به معرفی اولی االمر
به  خواھد می لطیفه ایست که» واو«نماید و در این  عاطفه، اولی االمر را معرفی می

مردمان منور الفکر و روشن ضمیر بفھماند که اولی االمر کسی است که واجد صفات 
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خدا است مگر چیزی که به دلیلی فاقد آن است از قبیل نزول وحی و استقالل  رسول
اکرم داشتند، اولی االمر نیز باید داشته باشد، در ابالغ رسالت و خالصه آنچه رسول 

 .باشد! مگر مقام رسالت و نبوت پس اطاعت اولی االمر از سنخ اطاعت رسول الله می
 حاال آیات را ببینید:

ٰلِِم�َ ٱقَاَل َوِمن ذُّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿  ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ

را امام و پیشوای خلق قرار دادم. ابراھیم و من ت«خدای تعالی (به ابراھیم) فرمود: 
عرض کرد این امامت و پیشوایی را به فرزندان من نیز، عطا خواھی کرد؟ فرمود: آری 
اگر صالح و شایستۀ آن باشند که عھد من (امامت) ھرگز به مردم ستمکار نخواھد 

 ».رسید

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ْ  ۥٓ ِمۡن أ ْولُوا

ُ
َ�ُٰتُهۡمۗ َوأ مَّ

ُ
رَۡحامِ ٱأ

َ
ۡوَ�ٰ  ۡ�

َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

ِ ٱبَِبۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب   ]٦[األحزاب:  ﴾لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  �َّ

و زنان پیغمبر (در اطاعت و ھا  آن پیغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود«
وفت و حرمت نکاح) به حکم مادر مؤمنان ھستند و خویشاوندان نسبی شخصی، عط

 ».بعضی بر بعضی دیگر در کتاب خدا مقدم ھستند بر مؤمنان و مھاجران...

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱَءاَمُنواْ  �َّ َ ٱ �َُّقوا ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  ]١١٩[التوبة:  ﴾١١٩ل�َّ

﴿ ۖ نَت ُمنِذرٞ
َ
َمآ أ ِ قَۡوٍ� َهادٍ  إِ�َّ

 ]٧[الرعد:  ﴾٧َولُِ�ّ

جز این نیست که وظیفه تو إنذار و ترسانیدن (از نافرمانی خدا) است و ھر قومی را «

 ».از طرف خدا راھنمایی است

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡستَقِيٗما فَ ﴿
َ
ۖ ٱَوأ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعواْ  تَّبُِعوهُ َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ  ﴾ۦۚ َ�َتَفرَّ
 ]١٥٣[األنعام: 

اینست راه راست که راه من است پس پیروی کنید از آن راه. و از راھھای دیگر که «

 ».، متابعت نکنیدشود می موجب تفرقه شما از راه خدا

﴿ ِ ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ
ُ
 ]١٥٩[األعراف:  ﴾١٥٩َ�ۡعِدلُونَ  ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ ٱَوِمن قَۡوِم ُموَ�ٰٓ أ
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و از باطل ھمیشه به حق باز  کنند می ای به حق ھدایت قهو از میان قوم موسی فر«

 ».اند) گردند (که مراد پیشوایان دین و ائمه معصومین می

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا  ]١٠٣[آل عمران:  ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ

ھمگی به رشته دین خدا (و والیت عترت طاھره) چنگ زنید و به راھھای متفرق «

 »نروید.

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 ]٧[األنبیاء:  ﴾٧إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ّ�ِۡكرِ ٱلُٓواْ أ

 اند) بپرسید اگر شما†از اھل ذکر (قرآن) (که خاندان محمد و آل محمد«

 ».نیددا نمی

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 ]٣٣[األحزاب: 

...جز این نیست که مشیت خداوند تعلق گرفته است که رجس و آالیش را از شما «

 ».خانواده نبوت ببرد و شما را از ھر عیب پاک و منزه گرداند

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ ّرِ�َّ� ذُ  ٣٣لَۡ�ٰلَِم�َ ٱَءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ  ۡصَطَ�ٰٓ ٱ �َّ
 ]٣٤-٣٣[آل عمران:  ﴾َ�ۡعُضَها ِمۢن َ�ۡعٖض� 

و خانواده عمران  ÷و خانواده ابراھیم ÷و نوح ÷به حقیقت خدا بر گزید آدم«

 ».را بر بعضی دیگر...ھا  آن را بر جھانیان و فرزندان بعضی از

ۡوَرۡ�َنا ﴿
َ
ِينَ ٱ لِۡكَ�َٰب ٱُ�مَّ أ ۖ  ۡصَطَفۡيَناٱ �َّ  ]٣٢[فاطر:  ﴾ِمۡن ِعَبادِنَا

ما آنان را از بندگان خود بر گزیدیم (یعنی، محمد و  پس (از آن پیغمبران سلف)«

 ».عترت)

ُ ٱ۞﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱنُوُر  �َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ  ِ ۖ  ۦَمَثُل نُورِه ِ�  لِۡمۡصَباحُ ٱَكِمۡشَكٰو�ٖ �ِيَها ِمۡصَباٌح

�ِيَّةٖ َوَ�  لزَُّجاَجةُ ٱزَُجاَجٍة�  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَر�ٖ مُّ َّ�
َ
َك�

� َ�ۡهِدي  اَغۡر�ِيَّةٖ يََ�اُد َزۡ�ُتهَ  ٰ نُورٖ ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞۚ نُّوٌر َ�َ ُ ٱيُِ�ٓ َّ�  ِ َمن �ََشآُءۚ  ۦِ�ُورِه
ُ ٱَوَ�ۡ�ُِب  ۡمَ�َٰل ٱ �َّ

َ
ُ ٱلِلنَّاِس� وَ  ۡ� ٍء َعلِيمٞ  �َّ  ]٣٥[النور:  ﴾٣٥بُِ�ّلِ َ�ۡ



 ٤٥٩  ادعاهای شیعه

را ندارد تا آن جا که ھا  آن و بسیار آیات دیگر که وقت مجلس اقتضای ذکر تمامی

ما نزل من «و حافظ ابو نعیم در » مسند«و امام احمد در » مناقب«خطیب خوارزم در 

اند که  آورده »ني املؤمنريأم نزول القرآن يف«در و حافظ ابوبکر شیرازی  »عيل القرآن يف
 رسول اکرم فرمود: ربع قرآن درباره ما اھل بیت نازل شده است.

و » مسند«و احمد حنبل در  »عيل ما نزل من القرآن يف«و نیز حافظ ابو نعیم در 

و ابن  »مطالب السئول«و محمد بن طلحه شافعی در  »اسباب النزول«واحدی در 

 ريام نزول القرآن يف«حدث شام در تاریخ خود و حافظ ابوبکر شیرازی در عساکر و م

و خواجه کالن  )١(»ت الطالبيكفا«و محمد بن یوسف گنجی شافعی در  »نياملؤمن

نمایند از ابن عباس  از طبرانی نقل می )٢(»ع املودهينابي«سلیمان بلخی حنفی در 
 (حبرامت) که فرمود:

 .»مدحه ة يفياكثر من ثالثامئة آ عيل نزلت يف«

ابی » سنن«حموینی و صحیح بخاری و مسلم و  »نيفرائد السبط«ی ھا کتاب و به

ابن  »صواعق«امام احمد بن حنبل و » مسند«حمیدی و  »نيحي الصحنيمجع ب«داود و 

! (این آقای خرگوشی دیگه کیه والله اگر خرگوشی آقای »رشف املصطفی«حجر و 

حافظ ابو نعیم و  »اءية االوليحل«ابن ابی الحدید و  »رشح هنج البالغه«و  بشناسیم!!)

شواهد «مالکی و  »فصول املهمه«خوارزمی و » مناقب«شھرستانی و  »االرسار حيمفات«

 »ع املودهينابي«و جوھری  »فهيسق«ابن عبدالبر و » استعیاب«حاکم ابو القاسم و  »ليالتنز

اصفھانی و  »عيل نزل من القرآن يف ما«ھمدانی و  »مودة القربی«خواجه کالن حنفی و 

گنجی  »ت الطالبيكفا«ابن اثیر و  »هيهنا«محمد بن طلحه شافعی و  »مطالب السئول«

سید ابی بکر  »رقشة الصادی«ابوبکر شیرازی و  »ني املؤمنريام نزول القرآن يف«شافعی و 
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 روزهای پیشاور    ٤٦٠

یق بنگرید تا حقیقت کشف بن شھاب الدین العلوی و غیره مراجعه نمایید و بادیدۀ تحق
  .)١(گردد...

  جواب ما:
امام مھدی را از غار سامرا و از پشت پرده غیب بیرون بیاور تا بر ما حکومت کند. 

 اگر ما گفتیم نه؟ 
سال  ١٣٠٠اولی االمر شما که منصوب ِمَن الله است از ترس اولی االمرھای زمینی 

 .شود، نمیاست که پنھان شده است، خب بدون حکومت ھم که 
شد در  اند! حاال ما چه کنیم! نمی ھای زمینی به زور خود را اولی االمر کرده اولی امر

 .که علی اولی امر است تا تو خود و او را این قدر نپیچانی!شد  می قرآن واضح نوشته
درباره آدم و ابراھیم ای  هم برای علی و اوالدش دلیل قرآنی بیاور او آیگویی می ما

 .باالخره علی از فرزندان آدم است!آورد؛  می
ھای طوالنی طرف مقابل را خسته و  یک روش شیعه ھمین است! یعنی، با بحث 

 .و این داعی ھزار و اندی صفحه را با این استراتژی نوشته است!کند  می حیران
ما صحیح بخاری و صحیح مسلم را خواندیم در آن نه نام نقی را دیدیم نه تقی را نه 

 ری را... و این آیات ربطی به علی ندارد.امام عسک
فایده است او که زنده نیست امام  بی ولی اگر ثابت شود علی اولی امر است باز امروز

 زمان ھم که غایب است.
 کنی!!!!. آخر میرسی به حرف ما و خودت رھبر انتخاب می

 های ما معصوم بودند امام -۴۶۶ ادعای
و حافظ ابو نعیم اصفھانی در  »نيفرائد السمط«ابو اسحق شیخ االسالم حموینی در 

نمایند  از ابن عباس روایت می »رشح هنج البالغه«و ابن ابی الحدید در  »اءية االوليحل«
اند و خدای تعالی علم و فھم  که رسول اکرم فرمود: عترت من از طینت من آفریده شده

 یب نمایند.تکذ به ایشان کرامت کرده است و وای بر کسانی که ایشان را
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 ٤٦١  ادعاهای شیعه

از حذیفة » سیر الصحابه«و صاحب کتاب » شرح نھج البالغه«ابن ابی الحدید در 
مفصل و مدح و ثناء حق ای  هاند که رسول خدا بعد از ادای خطب بن اسید روایت کرده

  .)١(تعالی...
  جواب ما:

اھل سنت در طول و عرض تاریخ معتقد و متفقند که در امت محمد ھیچ کس 
! و در آنچه دانیم می و خود ایشان را ھم تنھا در ابالغ رسالت معصوم معصوم نیست

 مستلزم این ابالغ است! مثل داشتن کماالت اخالقی و پاک بودن از ھر نوع بدی... 
اش بر خالف عقیدۀ اھل سنت است، پس این  حاال که سلیمان بلخی حنفی گفته

 بھترین دلیل است بر سنی نبودن و حنفی نبودن او.
کنید، چرا به  سوال: شما که عقیده اھل سنت را از گفته علمای ما نقل مییک 

سلیمان بلخی حنفی توجه دارید؟ اگر او حنفی است؛ پس چرا از رییس مذھب؛ یعنی، 
اید و به یک آدم گمنام در کوھھای  کرده د و او را رھاکنی نمی ابو حنیفه نقل قول از

 .ھندوکش افغانستان متمایل ھستید؟!

ها در قرآن نیست هر چیز که نباید در قرآن  تعجبی ندارد که اسم امام -۴۶۷ ادعای
 باشد 

ی از مردم گردیده است ھا دست در مقدمه عرض کردم که اشتباه بزرگی دامنگیر
جزئیات جمیع امور در قرآن مجید موجود است و حال آنکه قرآن  کنند می که گمان

ر مجمل و مختصر و موجز نازل گردیده است مجید که کتاب محکم آسمانی است، بسیا
رسول الله  و تنھا بیان کنندۀ کلیات امور است و جزئیات امور را موکول به بیان مبین

 :فرماید می سوره حشر ٧در آیه که  چنان کند. می

ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿  ]٧[الحشر:  ﴾نَتُهوا

 »دوری کنید.ھا  آن ھرچه رسول به شما داد، بگیرید و از ھرچه منع کرد، از«
در قرآن ھا  آن م که کلیاتبینی می نگریم، لذا وقتی به احکام و قوانین اسالم می

 را پیغمبر بیان کرده است. ھا  آن مجید ذکر شده است، اما شرح
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 روزهای پیشاور    ٤٦٢

امامان اثناعشر در  : چون اسامی و عددگویند می و کنند می آقایان اشکال تراشی
 باشد، قبول نداریم و اطاعت نمی قرآن مجید نیست، ما ھم چیزی را که در قرآن

 م. کنی نمی
در قرآن مجید نام نبرده و صراحت ھرچه  اگر چنین باشد که گفت:ھا  آن باید به

ندارد و جزئیات آن ذکر نگردیده است، باید متروک گردد، پس آقایان باید تبعیت و 
که ای  هخلفای اموی و عباسی و غیره را ترک کنند؛ زیرا در قرآن مجید آی پیروی از

اشاره به مقام خالفت خلفای راشدین (غیر از علی بن ابیطالب) و خلفای اموی و 
باشد، ھا  آن عباسی و طریقۀ اجماع و اختیار امت در تعیین خالفت و عدد و اسامی

را ھا  آن نمایید و مخالفان تبعیت میھا  آن ای از نیامده است. پس روی چه اصل و قاعده
در قرآن ھرچه  خوانید؟! در ضمن، اگر امر چنین باشد که رافضی و مشرک و کافر می

مجید ذکر نشده است، بایستی متروک گردد؛ قطعًا آقایان باید تارک جمیع عبادات و 
 .)١(ت...در قرآن مجید ذکر نگردیده اسھا  آن احکام گردند؛ زیرا جزئیات ھیچ یک از

  جواب ما:
 منتظر آیه باشیم.ھا  آن نیم تا دربارۀدا نمی اول، ما خلفا را برگزیدۀ الله

امامت از مھمترین اصول  ما،شدوم، امامت که جزئیات و فروع دین نیست. از نظر 
چون از  باید داشته باشی،اش نداری دست کم یک آیه که  دین است. اگر صد آیه درباره

 .ت!نماز ھم مھمتر اس
پسر  ٤قیاس تو آن وقت صحیح است که ما بگوییم از قرآن دلیل بیاور که امام تقی 

توانی بگویی که عدد رکعات نماز در قرآن ذکر نشده  پسر؟ در آن صورت می ٥داشت یا 
 .ربط است که مرا به یاد این داستان انداخت! بی است! این حرف آن قدر

ریزد،  می چیند و در کیسه و سیب می باغداری دید که مردی از درخت باال رفته
کنی؟ دزد از باالی درخت گفت: تو  کشی که دزدی می نمی شرف! خجالت گفت: بی

 خری؟ چرا برای زنت لباس نمی
 .قیاس تو دربارۀ رکعات نماز ظھر و اصل امامت شبیه به گفتۀ دزد و باغدار است!
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 رکعات نماز در قرآنها در قرآن نیست همین طور که عدد  اسم امام -۴۶۸ ادعای
 .)١(نیست...

  جواب ما:
آیه درباره نماز ھست! درباره نماز که یکی از فروع دین است و آیاتی دربارۀ  ٧٠٠

شستن دست در وضو که فروع در فروع است! چطور درباره امامت که اصل دین است، 
 .نداریم! آیه نداریم؟! حتی یکی ھم

 االمر، امامان شیعه است : مراد از اولیگوید می سنی -۴۶۹ ادعای
فقط به ذکر چند خبر از اخبار بسیاری که از طریق آقایان اھل سنت و جماعت 

و قضاوت را به ضمیر پاک و روشن آقایان با منطق و  کنیم می رسیده است، اکتفا
 . کنیم می منصف واگذار

 »نيفرائد السمط«ـ ابو اسحق شیخ االسالم حموینی ابراھیم بن محمد در ١
: از رسول الله به ما رسید که مراد از اولی االمر در آیۀ شریفه، علی بن ابیطالب گوید می

 و اھل بیت رسول الله است.
ـ عیسی بن یوسف ھمدانی از ابی الحسن و از سلیم بن قیس، از امیرالمؤمنین  ٢

علی روایت کرده است که رسول اکرم فرمود: شریکان من کسانی ھستند که خدای 

اولی االمر و«ت ایشان را مقرون به اطاعت خود نموده و در حق ایشان تعالی اطاع

تنزیل فرموده است باید از کالم ایشان بیرون نروید و فرمان بردار ایشان باشید و » منكم
از احکام و اوامر ایشان انقیاد نمایید. وقتی این سخن را شنیدم، عرض کردم یا رسول 

 ».انت اوهلم«چه کسانی ھستند؟ فرمود: یا علی، ھا  آن الله، خبرده مرا از اولی االمر؛
ـ محمد بن مؤمن شیرازی که از أعاظم علمای عامه و اھل تسنن بود در رسالۀ  ٣

که وقتی رسول اکرم، امیر المؤمنین علی را در مدینه خلیفه  کند می اعتقادات روایت

 نازل گردید. در شأن علی بن ابیطالب» واولی االمر منكم«قرار داد، آیه شریفه 
قسمتی را  )١(»ینابیع الموده«ـ خواجه کالن شیخ سلیمان بلخی حنفی در  ٤

نماید که در تفسیر مجاھد  نقل می» مناقب«مخصوص ھمین آیه قرار داده است و از 
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 ص خلفه رسول اهللانيح ÷ عيلني املؤمنريام ة نزلت يفيان هذا اال«آمده است 

 .)٢(مؤمنین علی نازل شده است...و این آیه در حق امیر ال »نهيباملد
 جواب ما:

قرار شد امامت علی را از قرآن ثابت کنی اما باز برگشتی به حموینی ھمدانی و 
بلخی و محمد بن یونس شیرازی! او دیگه کیه؟ حتمًا او ھم از علمای بزرگ  سلیمان

 .اھل سنت است!

 .)٣(تاست... ۱۲سنی حدیث دارد که عدد خلفاء بعد از پیامبر  -۴۷۰ ادعای
شیخ » فرائد السبطین«از » ینابیع الموده« ٧٦شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 

نماید که نعثل،مردی یھودی، به  االسالم حموینی از مجاھد از ابن عباس نقل می
حضرت ھم  خدمت رسول اکرم رفت و دربارۀ چند مسأله از توحید سؤال نمود؛

نمایم). آنگاه  خودداری میھا  آن ھایی دادند (که به مناسبت ضیق وقت از نقل جواب
نعثل به شرف اسالم مشرف گردید و بعد عرض کرد یا رسول الله ھر پیغمبری وصی 

موسی بن عمران، به یوشع بن نون وصیت نمود. ما را خبر ده که  داشت و پیغمبر ما،
 وصی شما کیست؟ حضرت فرمود:

 تتلوه تسعه أئمة من نياحلسطالب وبعده سبطای احلسن و بن ايب ی عيليان وص«

 .»نيصلب احلس
یعنی: وصی من، علی بن ابیطالب است و بعد از او، دو دخترزادۀ من، حسن و 

 باشند.  امامان از صلب حسین می حسین و بعد از ایشان، نه نفر از
نعثل عرض کرد: تمنا دارم اسامی شریف ایشان را برای من بیان فرمایید. حضرت 

 فابنه علی فاذا مضی علی فابنه حممد فاذا مضی حممد فابنه نياذا مضی احلس«فرمود: 

جعفر فاذا مضی جعفر فابنه موسی فاذا مضی موسی فابنه علی فاذا مضی علی فابنه 

                                                                                                                        
 .٣٨باب  -١
 .٩٨٨ص  -٢
 .٩٩٦ص  -٣
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ضی علی فابنه احلسن فاذا مضی احلسن فابنه حممد فاذا مضی حممد فابنه علی فاذا م

 ».احلجه حممد املهدی فهؤالء اثنا عرش

ع ينابي« خوارزمی و» مناقب«اگر کسی طالب بیش از اینھاست، مراجعه کند به 

محدث فقیه ابن » مناقب«حموینی و » نيفرائد السمط«سلیمان بلخی حنفی و » املوده

مالکی » فصول املهمه«علی ھمدانی شافعی و میر سید » مودة القربی«مغازلی شافعی و 

علماء که  محمد بن طلحه شافعی و تذکره سبط ابن جوزی و دیگر» مطالب السئول«و 
ھمگی از أفاضل و أکابر علمای عامه اھل تسنن ھستند تا ببینند زیاده از صد خبر از 

ل اکرم طرق برادران اھل سنت و جماعت دربارۀ خلفاء و أئمة إثنا عشر بعد از رسو
 رسیده است به استثناء اخبار شیعه که ال تعد و ال تحصی است.

که مراد پیغمبر از تعیین خلفای بعد از خود، امامان  کند می و این عقیده را تأیید
باشند و در حدیث شریف ثقلین (که طبق  دوازده گانه از عترت و اھل بیت او می

 اين«سیده است) آن حضرت فرمود: روایات صحیحه فریقین شیعه و سنی به حد تواتر ر

رداعلی احلوض ان متسكتم هبام لن يفرتقا حتی يلن  عرتيت كتاب اهللا ونيكم الثقليف كتار

 » تضلوا بعدها ابداً 
گذارم درمیان شما دوچیز نفیس بزرگ که کتاب الله (قرآن مجید)  بدرستی که می

د و وثر) بر من وارد شونشوند تا در کنار حوض (ک و عترت من باشد که از ھم جدا نمی
 شوید بعدھا ابدًا. گز گمراه نمیاگر به این دو چنگ بزنید، ھر

  جواب ما:
 و قرار بود از قران دلیل بیاری!!!. بنظرم قول داده بودی

دوست علی  گویم: اگر سلیمان بلخی، سنی است و شیعه نیست، پس ابن ملجم میو
 .بود نه دشمن او!

الحدید و ھمدانی از اکابر ھستند، پس البد بخاری و  اگر سلیمان بلخی و ابن ابی
ابن  مسلم و ترمذی و امام احمد و ابوحنیفه و مالک و شافعی و ابن کثیر و ابن رجب و

 ؟!کنی نمی نقل قولھا  آن تیمیه و ابن قیم و... از َاصاغر ما ھستند! که از
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اند که  آینده کردهھایی دربارۀ  این، یک حقیقت است که قرآن و رسول الله پیشگویی
بعضی به وقوع پیوسته است و بعضی در حال وقوع است و بعضی منتظر زمان خود 

 .ھای ایشان: این است که برای پدید آمدن؛ از جمله پیشگویی
، اما در حدیث نیامده است که این کنند می خلیفه بعد از ایشان حکومت ١٢ 

د و گفته نشده که زندانی ھم شون حکومت پیوسته است! در حدیث آمده که خلیفه می
ھم خلیفه است.  شود می خلیفه است، فراری یا کسی که از ترس یا به ھردلیلی غیب

امام شما با عددی که رسول  ١٢اینکه  ساله است. ٨ساله یا  ٥نفرموده است که خلیفه 
الله گفته است، مطابقت دارد؛ دلیل کافی و وافی نیست! باید بقیۀ شرایط را ھم داشته 
باشد موسی بن جعفر را ما چگونه خلیفه بدانیم در حالی که یک روز ھم خالفت نکرد، 
و خلیفه وقت،ھارون الرشید، او را در زندان افکنده بود یا علی بن موسی رضا را چگونه 

 امام رضاخلیفه بدانیم و مامون را ندانیم در حالی که مامون او را ولیعھد خود کرد و 
 روح مامون بما خواھد خندید که مرا خلیفه ھرگز خلیفه نشد،و  این ولیعھدی ُمرد!

 د در حالیکه یک روز ھم حکومت نکرد!!.گویی می نید و ولیھد مرا خلیفهدا نمی
دھد. به قول معروف، ھر  نمی معنی کل را اما یک گوشه از داستان اگر تطبیق کند،

 کس سبیل دارد بابای تو نیست.
روزی را که در مغازه خود نشسته بودیم و مردانی ، و ما خود به چشم سر دیدیم

داخل شدند و عسل خواستند و یک مرد عصا به دست را بر روی صندلی نشاندند و 
ھای سیاه را برا فراشیتم تا به  خلیفه است و ما پرچم و گفتند: ایشان، امیر المومنین

ر بود که از به این حدیث پیامبھا  آن جنگ ھند و فتح بیت المقدس برویم. اشاره
و اشاره به حدیث دیگری  کنند می خراسان مردانی با پرچم سیاه، بیت المقدس را فتح

 درباره جنگ ھند است. 
ھاشمی بودن آن خلیفه کافی نیست تا حدیث درباره او  قریشی و و یااما پرچم سیاه، 

نه ھم ھمین گو ١٢باشد و دیدیم که کارشان به جایی نرسید! و استنباط تو از عدد 
  .است!

 .اما تفسیر حدیث چیست؟
 ھایی فرمودند و تا به وقوع نپیوندد ما گفتیم که رسول الله درباره آینده پیشگویی

نیم منظور دقیق ایشان چیست! برای مثال: درباره جمع شدن یھود در بیت دا نمی
 المقدس حدیث داریم که دیدیم، جمع شدند.
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جنگ در اطراف  سازند. دربارۀ دیدیم، دارند میحدیت داریم که ھا  آن درباره دیوار
حدیث داریم که از بین خواھند رفت، اما تا به حال به وقوع نپیوسته ھا  آن نھر بین ما و

 نیم که مردان آن جنگ چه کسانی ھستند.دا نمی است و
 نفر ٤را جمع کنیم، ھا  آن خلیفه بر منھج رسالت، احادیثی ھست که اگر ١٢درباره 

انا خلفای راشدین ھستند و پنجمی شاید عمر بن عبدالعزیز باشد. رسول الله ھمھا  آن
. در آخر زمان ھم خلیفه ھست که شود می پیش بینی کردند که بعد از آن، پادشاھی

مھدی ماست نه مھدی شما ولکن این حدیث بر امامان شما فقط ھا  آن احتماًال یکی از
 .مشترک است و بس! ١٢در عدد 

گفتیم خلیفه باید مشخصات یک خلیفه در او جمع باشد. خلیفه ھمانطور که 
تواند خودش زندانی باشد (مثل موسی کاظم)!  تواند زندان داشته باشد اما می می

د توسط یک غاصب به عنوان یک ولیعھد توان نمی تواند ولیعھد تعیین کند اما خلیفه می
د از توان نمی باشد اما خلیفهتعیین شود! از ترس خلیفه ممکن است که مسلمانی فراری 

 ترس پنھان باشد (مھدی)
 .خلیفه نیست!اگر پنھان شد پس کم از کم قبول کنید که او 

 )١(...: شیعه بر حق استگوید می جاحظ -۴۷۱ ادعای
 جواب ما:

 جاحظ که سنی نیست، او معتزلی است! عقایدش به شما خیلی نزدیکتر است تا ما.

 .)٢(...نام ائمۀ ما بر پایۀ عرش نوشته شده است -۴۷۲ ادعای
حافظ ابن عقده احمد بن محمد کوفی ھمدانی که از علمای عامه است، از که  چنان

که از عبدالقیس که در بصره از ابو ایوب انصاری  کند می مشایخ و علمای خودشان نقل
فرمود: شب معراج حدیث مفصلی را شنیدم تا آن جا که گفت: شنیدم از رسول الله که 

 نظر کردم بر ساق عرش، دیدم نوشته است:

 .»نرصته بهو دته بعيليال اهللا حممد رسول اهللا اإله إال «
 سپس نوشته شده بود:

                                                 
 .٩٩٩ص  -١
١٠٠٠ -٢. 
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 »احلجة وحممد وحممد وجعفر وموسی واحلسن و وعيل وعيل  وعيلنياحلسن واحلس«
ند و بعد از تو اوصیای تو ھستھا  این عرض کردم: الھی ایشان کیانند؟ وحی شد که

 .»هميل ملبغضيالوهم ويفطوبی ملحب«

 ».باشد و جھنم برای دشمنان آنان میھا  آن بھشت برای دوستان«یعنی: 
(آنگاه خطاب به آقای نواب گفتم: جناب نواب، آیا جواب اشکال دیشب شما داده 

 شد و قانع شدید یا باز اضافه نمایم؟).
أتم و اکمل مستفیض شدیم. دیگر شبھه و نواب گفت: کمال تشکر را داریم به نحو 

اشکالی در دل اھل دل باقی نمانده است. خداوند به شما و ما جزای خیر مرحمت 
 نماید (ھمگی آمین گفتند).

 جواب ما:
: من جواب سوالم (آیا نام گوید می ، سنی در مناظره خیالیھا حرف بعد از ھمۀ این و

. اما بیرون از عالم مناظره خیالی و در را به طور کامل گرفتم علی در قرآن ھست؟)
یم گردن بکشیم. نوشته روی توان نمی ما کهپرسیم: ای داعی  جھان واقعیت باز ما می

مھم را جایی مینویسد ی ھا حرف عرش را بخوانیم، نوشته آنجا برای ما فایده ندارد آدم
 که ھمه بخوانند.

اگر شد  می ید در قران نوشتهاز عرش قران نازل شد، اگر ادعای شما راست باشد با
بر ساق عرش نام علی و حسن و حسین و سجاد و باقر و صادق و موسی و رضا و تقی و 
نقی و عسکری و مھدی نوشته شده باشد ما آن را ندیدیم! اما قرآنی را که از عرش نازل 
شده است، دیدیم. در قرآن نام آدم، نوح، ابراھیم، موسی، عیسی، یعقوب، اسماعیل، 

یوب، ذوالقرنین را نوشته است! اما اثری از آن عرش نشینان خیالی تو در قرآن ا
 .نیافتیم!

 .)١(...شیعه خواستار اتحاد است و سنی نیست -۴۷۳ ادعای
  جواب ما:

 دانی و ناموس پیامبر و دوستان ایشان را فحش و ناسزا تا وقتی که تو علی را اله می
 ، از ما اتحاد مخواه.گویی می

                                                 
 .١٠٠٥ص  -١
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 امام ما علی برحق بود اما به خاطر وحدت از حق خود گذشت -۴۷۴ادعای 
دانست و در  موالی ھمۀ ما امیر المؤمنین با آنکه خود را محق به مقام خالفت می

علم ان حملی منها حمل يواهللا لقد تقمصها فالن وانه ل«اول خطبه شقشقیه فرمود است: 

 .»القطب من الرحی. الخ
مماشات نمود با آنکه بر عقیدۀ خود ثابت بود اما برای استحکام اما با مخالفان خود 

تا فرصت به دست اعادی منتظر شد  می اساس اسالم در مسجد و نماز جماعت حاضر
 الفرصه ندھد و از تفرقه جلوگیری نماید.

جامعۀ مسلمانان امروز ھم که روز غربت اسالم است باید از عناد و لجاج و تعصبات 
 .)١(باشند... رجاھالنه بر کنا

  جواب ما:
کنی؟ مذھب تو بر این بنا شده  عمل می ھا حرف تو به این باز ھم سخنان تکراری...!

معنی است (از سخنان نغز  بی که مزاحم سنی باشد، بدون مخالفت با اھل سنت، شیعه
 خودم).

امکان دارد  شما در ضرر زدن بما زندگی برای شما چون انگلی ھستید که ادامه
مذھب شما بدون فحش دادن به اصحاب پیامبر دیگر وجود خارجی ندارد اصال مذھب 

 شما چیزی برای عرضه ندارد جز اینکه بگوید عمر حق علی را خورد. 

 اند یا بر قبر وصی نبی ساخته شده یا بر قبر یک های دنیا همۀ مسجد -۴۷۵ادعای 
اطق و کاشف اسرار حقایق، جعفر بن در خبر است که راوی، خدمت امام به حق و ن

 عرض کرد: إمحمد صادق
آید و میل ندارم در آن مکانھا نماز بگزارم. آیا این  من از مساجد مخالفان بدم می

 .عمل من بد است یا نیک؟

 يمن مسجد اال وقد بن ما«نی؟ دا نمی حضرت فرمودند: مساجد، بیوت الله اند؛ مگر

 .»يعلی قرب نب
نیست (بزرگ یا کوچک، مسجد شیعه یا سنی) مگر به تحقیق یعنی: ھیچ مسجدی 

 پیغمبری که کشته شده است، بنا شده باشد. پس در این بقعه یا وصی بر قبر پیغمبری
                                                 

 .١٠٠٥ص  -١
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ای از خون آن نبی یا وصی ھست که به سبب آن خون، خدای تعالی دوست دارد  قطره
 که در آن بقاع و مساجد یاد شود.

 .)١(زیاد نمایند در آن مساجد نوافل و مستحبات را... و پس اداء نمایند واجبات را
 جواب ما:

اھمیت مساجد را تنھا برای الله نداند و  خواھد می دروغ در کالم خودش ھست!
 برای یک مرده، مقدس بداند تا راه را برای قبر حسین و قبر علی پرستی ھموار کند.

ون در آن یاد شود، چرا داشت که در مساجد به خاطر شھید مدف اگر الله دوست می
اند؟ آیا  به اماکن زنا و فساد تبدیل شده اند یا ھاست که مساجد اندلس از بین رفته قرن

ھا که بخارا و سمرقند را گرفتند، فی الفور  این ھم از برکت خون شھید است! روس
 مساجد را به اصطبل و رقاص خانه تبدیل کردند.

                                                 
 .١٠٠٧ص  -١



 
 

 

 حرف آخر

تھران، بعداز ظھرھا دفتر حساب یک حاجی پولدار  پدر بعد از باز نشستگی در بازار
فایده  وقتی که برای اولین بار در دیار ھجرت به دیدنم آمد از باب بی نوشت. را می

 گفت: ھا و از باب نصحیت و نشان دادن تعصب شیعه ھایم دانستن کوشش
در  شود می رود و خادم قبر روز بر سر قبر امام رضا می ١٥ھر سال  حاجی پولدار

را خریده  پیشاورھای  شب ھای زیادی از کتاب حالی که میلیونر است! و گفت نسخه
 .دھد! آید، این کتاب را ھدیه می است و به ھر سنی که از شھرستان می

ھا کتاب  ن کتاب را داد؛ فردایش افغانیک روز به دو افغانی که مشتری او بودند، ای
ھا  را پس آوردند که مالی ما گفت: این کتاب غلط است؛ نخوانید. واضح بود که افغان

از باب نصیحت به حاجی گفتم: ھا  آن : بعد از رفتنگوید می کردند. پدر لج بازی می
 .ھا را ناراضی نکن که باز نخواھند آمد! ببین حاجی! مشتری

 آیند. آیند. به نار سقر که نمی نمی به جھنم که اب گفت:و حاجی در جو
پیشاور را ھای  شب این است راز زنده بودن مذھب تشیع. شما از اول تا آخر کتاب

ت که از دروغ خالی باشد. اگر شیعه دالیلی چون ما داشت، سیای ن بخوانید، صفحه
 .کند! شاید نسل سنی را از جھان می

دالیل بر ضد عقیده اوست؛ اما پشتکار دارد و ھزار  او ھیچ دلیلی ندارد و ھمه
ییم که در بین گو نمی گذرد! من نویسد! و از منافع مادی ھم می صفحه کتاب می

ھا مثل او نیست، ھزاران ھست! و خیلی خیلی بھتر از او ھست. شیعه جان در راه  سنی
 .دھد! دھد اما سنی می عقیده نمی

ھایی است که  کوشاتر است؛ روی سخنم با آن سنییم که شیعه گو نمی راھا  این من
که وقتی روز  ھاست آن کنند. روی سخنم با ھا نیستند! و کوششی ھم نمی جزو بھترین

، چه جواب خواھند داد؟! ما شود می پرسیدهھا  آن ایستند و از قیامت در محضر الله می
ھا اگر حرف حق  شیعه پشتکار داشته باشیم. باور کنید که خیلی ازھا  آن نیز باید مثل

نبودم؟! بودم. اما حق احتیاج به حلقوم ھا  آن ! من یکی ازکنند می قبول را بشنوند،
 .دارد که! داد بزند و بگوید!



 روزهای پیشاور    ٤٧٢

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو مِۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ِ�ۡ 
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   .]١٠[الحشر:  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

پروردگارا! ما و (ند: یگو ] آمدند و میصحابه[بعد از ھا  آن کسانی که بعد از و«
ای  نهید و کمان حسیھا امرز، و در دلیشی گرفتند بیمان بر ما پیبرادرانمان را که در ا

 .»)می!ینسبت به مؤمنان قرار مده! پروردگارا، تو مھربان و رح


	گفته است: چرا شما از چهار امام پیروی میکنید و از مرده تقلید مینمایید...(112F ).
	معنی یکدست و هماهنگ را نفهمیدیم!
	روایت درست این است:
	میگوید: بر اساس این آیه:
	﴿۞وَإِذِ ٱبۡتَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٖ فَأَتَمَّهُنَّۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ١٢٤﴾ [البقرة: 124]
	«ای الله، ما را امام متقین قرار ده.»
	این حدیث را از کتب اهل سنت ذکر کرده است که پیامبر فرمود:
	و دروغ میگوید دشمن تو که من رسول را دوست دارم...(121F ).
	ما میگوییم: هر سه دروغ است. به این دلایل:
	اما هرکس از جمله رسول میفهمد که علی همه مقامهارون را دارد جز نبوت و در این مقام هرگز به حضرتهارون نمیرسد.
	برای درک مسأله به این مثال توجه کنید:
	با وجود این احادیث واضح، باز ما مثل شما غلو نمیکنیم.
	شما خود را و نیت فاسد خود را پشت فضایل علی پنهان کردهاید و این، اولین بار است که میبینیم، یک نبی به فرمان چند نفر از افراد امت خود (ابوبکر و عمر) است و پشت سر آنها نماز میخواند.
	مقام الهی را ببین و عملکرد علی را ببین!
	باز حدیث آورده است که در بخاری و مسلم آمده است: «لا ينبغي لاحد ان يجنب في المسجد الا انا وعلي».
	میگوید: از ابن مغازلی شافعی، سیوطی، ثعلبی،سبط ابن جوزی، محمد بن طلحه شافعی ابو نعیم اصفهانی و علی جعفری (این دیگه کیه؟!)، امام احمد حنبل و از اکابر دیگر شما که منظورش حتماً سلیمان.
	بلخی است، نقل قول کرده است...(125F ).
	وقتی علی در حالت رکوع به گدا اشاره کرد که بیایید و انگشتر را از دستش بیرون بکشد پیامبر دعا کرد که یا علی علی را وزیر من کن و آیه:
	﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ٥٥﴾ [المائدة: 55]
	«سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند؛ همانها که نماز را برپا مىدارند، و در حال رکوع، زکات مىدهند».
	نازل شد
	ابوبکر و عمر به من مثل هارون هستند به موسی.
	اگر این حقه بازی نیست، پس چیست؟.
	دروغ است. فقط در جنگ تبوک آمده است و بس. باقی حدیثها یا ساختگی است یا ضعیف.
	و باز شاهد آورده است از سلیمان بلخی،مسعودی،سبط ابن جوزی،خوارزمی و بعضی هم از علمای سنیها هستند اما از آنها دروغ نقل قول کرده است. گاهی تا آن جا بیحیا میشود که میگوید: در فلان کتاب است در حالی که اصلا نیست.می توانید به ادعاهایش رجوع کنید.
	تو اول برادریت را ثابت کن بعد تقاضای ارث و میراث کن.
	این درست نیست. شباهتی هست اما نه در همه چیز. حضرت موسی که برگشت مردم گوساله میپرستیدند. حضرت محمد که برگشت همه گوش به فرمان علی بودند و علی شکایتی از زیر دستان خود نداشت.
	اگر بگویی، منظور ما بعد از وفات حضرت محمد است؛ باید بگویم که در این جا شباهتی نیست. موسی به قوم برگشت و فساد سامری را اصلاح کرد. محمد باز نگشت. الله سامری را در دنیا عذاب کرد. سامریهای قوم محمد (به ادعای شما) در دنیا نه فقط عذاب نشدند بلکه با عزت پاد...
	هارون قبل از موسی مُرد و علی بعد از پیامبر. یوشع بن نون جانشین موسی شد نههارون. پس کجاست شباهت بعد از مرگ؟!.
	حرف آخر ما دربارۀ این حدیث، این است که حضرت محمد هر وقت که به سفر میرفت، یکی را جانشین خود میکرد. از این نباید شما تاویلهای سست کنید! اما شیعه چیزی که نمیشناسد، منطق است!.
	عرض کرد: علی را. آیا انتخاب خلیفه برای خود نمودهای؟ عرض کرد: پروردگارا، تو برایم انتخاب کن که انتخاب تو بهتر است. گفت: من علی را انتخاب کردم که هیچ کس در قبل یا بعد به این مقام نمیرسد».
	و این داعی حقه باز در ادامۀ این حدیث مینویسد:
	در جواب این حرفش میگویم:
	گمان میکند که ما با پرگویی از میدان در میرویم.
	این مرد میخواهد هزار صفحه را از دروغ پر کند! ابوهریره را همۀ علمای ما قبول دارند. اگر قبول نداشتند، چرا هزاران حدیث او را پایۀ کتابهای خود قرار دادند.
	اما حدیث قرآن با علی است و علی با قرآن، درست است.
	- حدیث ابی بکر و عمر که دو سید از پیران اهل بهشتاند، ساختگی است.
	علی نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان با رأی گروه بزرگتری ازمسلمانان خلیفه شد…(437F ).
	ما که منکر حلال یودن صیغه در آغاز نیستیم. منتهی! آن را رسول حرام کرد. اما همۀ اصحاب هر اعلان رسول را نمیدانستند. جابر این را نمیدانست و روزی که آمد از طریق عمر فهمید که این عمل را (صیغه) رسول الله حرام نموده است. این جواب احادیثی است که از جابر آورد...
	اما این حدیثها را ببین:
	«و علی به مردی که در قانون حرام بودن صیغه چون و چرا میکرد فرمود: تو مرد سرگردانی هستی. آیا نمیدانی که رسول الله روز خیبر آن را حرام کرد».
	ای داعی شیاد
	با این همه روایات آیا باز از زبان ما میگویی که عمر متعه را منع کرده است؟ آیا باز هم نصف احادیث را مینویسی؟.
	«علی به مردی که اجازۀ صیغه کردن داده بود، فرمود: تو مرد هستی؛ آیا نمیدانی که رسول الله روز خیبر آن را حرام کرد».
	حقت را خوردند، سکوت کن. از ابن مغازلی و خوارزمی نقل کردهاند که پیامبر به علی گفت: امت از تو کینهها در دل دارد و بعد از من با تو خدعه نمایند و آنچه در دل دارند ظاهر سازند. من تو را امر مینمایم به صبر و تحمل تا خداوند تو را اجرا و عوض خیر عطا نماید.....

