
   
 

 ُسرخاب و سفید آب

 پاسخ كه از شيعه بايد پرسيده شود]. [سواالت بی

 دهد) (شيعه پاسخ نمی
 

 (جلد اول)
 
 

 :نویسنده
 علی حسین امیري

 
 



 ُسرخاب و سفید آب (جلد اول) :کتاب عنوان

 علی حسین امیری نویسنده: 

 عهیش یمذهب دیعقا یبررس موضوع:

 اول (دیجیتال) نوبت انتشار: 

 قمری ۱۴۳۷هجری،  ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

   منبع:

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای 
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

  
 

http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/


 
 

 

 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ٦ ...................................................... ناشر از یسخن

 ٨ .............................................................. مقدمه
 ٩ ............................................................. ینظام حکومت

 ١١ ............................................ !..اھالن نا بر حکومت یپ در

 ١١ ............................................... !..است رانیو هیپا از خانه

 ١٢ ............................................................. دیسف یکودتا

 ١٣ ............................................. یالھ تیمسئول در ییکودتا

 ١٤ .......................................................... قرآن در یعل نام

 ١٧ .................... معناست؟ چه به تیب اھل حق در امبریپ تیوص

 ١٨ ........... خود از شیپ خلفاء یریوز نخست پست در مؤمنان ریام

 ١٨ ........................................................ یدشمنان کوین چه

 ١٩ ....................................................... رانیح یھاپرسش

 ٢٤ ........................................................... رسیت در ابوبکر

 ٢٥ ........................................................... !دار شاخ یلیتأو



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٢

 

 ٢٥ ............................................ یساالر ردمم و یعل حضرت

 ٢٦ ..................................................... خالفت در یرغبتیب

 ٢٧ ........................................................ کند ینم هیتق یعل

 ٢٧ ..................................................................غیت ریز در

 ٢٨ ....................................................... یساختگ یحجتھا

 ٢٨ ............................................................ !خطر در مانیا

 ٢٩ ......................................................... دار شاخ یدروغھا

 ٢٩ ...................................... امبریپ به اھانت و قرطاس ثیحد

 ٣٢ ............................................................. پنھان یقیحقا

 ٣٣ .......................................................... استیس و انتید

 ٣٣ ..................................................... !وپاستن ابد تا جامعه

 ٣٤ ........................................................ !دشنام یبرا لیدل

 ٣٧ ......................................................... زمان ماما با دارید

 ٣٨ ......................................................... ابوبکر یپ در عمر

 ٣٩ ...................................................... سؤال ریز یعرب زبان

 ٣٩ ............................................................. !شکسته یریت

 ٣٩ ............................................................ یعل داماد عمر

 ٤٠ ................................................ فناء باد به امبریپ زحمات

 ٤١ .................................................... فاطمه خانه به ھجوم

 ٤٢ ................................................... !آسمان بیج از یدزد

 ٤٢ ...................................................... زمان امام با مالقات

 ٤٥ ........................................................... تناقضات



 ٣  فهرست مطالب

 

 ٤٥ ............................. ینظام حکومت در مردم یکوبیپا و رقص

 ٤٥ ........................................ !نه بالغت و است لیدل فصاحت

 ٤٦ ......................................... !چشم یرو یعل دشمن تیروا

 ٤٦ ........................................................... مجھول تیحکا

 ٤٦ ............................................................ حالل امبریپ بر

 ٤٨ ................................... !دشمن؟ خرمن در آتش به چه را تو

 ٤٨ ........................................................... گرسنه ثروتمند

 ٤٩ ......................................... دهیرس دوران هب تازه مجتھدان

 ٤٩ ....................... مؤمنان ریام از باالتر یگردن و سر و زمان امام

 ٥٠ ........................................................... ...یحساب حرف

 ٥١ .............................................................. مورد یب رادیا

 ٥١ ........................................................... احترام ای تخلف

 ٥٢ ............................................................. امام؟ ای امبریپ

 ٥٢ .................................................. ند؟یکجا خدا یھا مژده

 ٥٢ ................................................. ثنا و مدح وانید ای قرآن

 ٥٢ ............................... رھبر دفن از قبل امت انیک یتگھمبس

 ٥٤ ......................................................... خود به زبان زخم

 ٥٦ ................................................. چاره راه یپ در یمطھر

 ٥٧ ................................................................. شکن هیتق

 ٥٨ ................................................... خدا از ای امام از اشتباه

 ٥٨ ................................................ دارد؟ دم و شاخ شرک ایآ

 ٥٩ ........................................................... نافرجام یکودتا



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٤

 

 ٦٠ ....................................................... نشان کی ریت دو با

 ٦٤ ..................................................... آش از داغتر یکاسه

 ٦٥ ............................................................ خوارج ای عهیش

 ٦٧ .................................................. ظلم در مشارکت و یعل

 ٦٨ ..................................................... !اطالعیب نکودتاگرا

 ٦٨ .................................................... شین دو و سوراخ کی

 ٧٠ .............................................................. !کافر مؤمنان

 ٧٢ ................................................. !گمراھان کنار در امبریپ

 ٧٢ .................................................... انیصفو بزرگ اختراع

 ٧٣ ....................................................... یوح خانه در آتش

 ٧٣ ................................................... میمانیپش شدن طال از

 ٧٤ ............................................. ندارد شنوا گوش یعل پاسخ

 ٧٤ .................................................. !زدیبرخ قبر از یعل اگر

 ٧٤ .......................................................... بخود نسوز کی

 ٨٦ ................................................................. یپرست قبر

 ٨٨ .................................................. تیب اھل به تیوص چرا

 ٨٨ .............................................................. هیفدک خطبه

 ٨٩ .............................................................. خوارج تیروا

 ٩٠ .................................................... دیتقل از بدتر یقیتحق

 ٩٠ ............................................................. وبیالع کشاف

 ٩٠ ........................................................... صفات در شرک

 ٩٠ ............................................ !است یعل آمنوا نیالذ ھایأ ای



 ٥  فهرست مطالب

 

 ٩١ ............................................................ است قرآن امام

 ٩٢ ................................................. ریغد زرو سوزان یگرما

 ٩٢ ........................................................................ :پاسخ

 ٩٦ .......................................... انریح مذھب در تلخ ثیاحاد

 ١١١ ..................................... !دریب ی کلبه در سوختن افسانه

 ١١٦ . :دیکن دقت ÷ یعل حضرت از ثیحد نیا به ختام حسن یبرا و

 ١١٧ ...................................................... :مھم اریبس یانکته

 ١٢٦ .................................. کتاب این نام پیرامون یتوضیح



 
 

 

 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 از ناشر سخنی

حمد و ثنا قیومی را که عقول بنی آدم از ادراک کنه ذات بیچون او عاجز 
است و آیات صنعش در ایجاد عالم ظاھر است، و شکر و سپاس آن قدیمی را 

ھا و  وحدت أزلیت او در آثار قدرت و تکوین مکونات عالم دلیلکه بر 
ھاست، آن خالقی که به یک امر "کن" نور و ظلمت را در ترتیب ترکیب  برھان

روح انسانی ازدواج پذیرانید، و ابناء آدم را به خلعت کرامت "ولقد کرمنا بنی 
وحدانیت خود ـ آدم" مشرف گردانید، و کمال ایشان را در معرفت ربوبیت و 

ای  جلت عظمته و علت کلمته ـ پیوست و توفیق بوجه کمال رفیق طایفه
گردانید که مستعدان حال و طالبان اقبال بودند، و از برای ارشاد ابناء انسان 
انبیاء مرسل فرستاد تا نور حق از ظلمت باطل و نفس از زنگ شبھه و 

تم ایشان در نبوت سید کدورت شرک بزدودند، و سرور ایشان در رسالت و خا
المرسلین و امام المتقین ابو القاسم محمد بن عبدالله ـ صلوات الله و سالمه 

 علیه ـ از برای زیور نبوت و تاج رسالت از میان خلق برگزید....
 از دم صبح ازل تا بقیام عرصات

 

 بر سر و پای دالرای محمد صلوات 
 

 شکند تیغ زبانم ھمدم شاخ نبات
 

 قامت رعنای محمد صلواتباد بر  
 

 بگویم تا وقت ممات فرض عینست می
 

 دمبدم بر گل رخسار محمد صلوات 
 



 ٧  سخنی از ناشر

 

این کتاب در حقیقت یک نامه محبت آمیزی است از شخصی که خداوند راه 
 ھا او را نجات داد. و رسم ھدایت را بدو آموخت و از منجالب بدعتھا و گمراھی

نگرد. قوم  ایستاده و به پشت سر خود میی نجات  در این کتاب او بر تپه
بیند. با یک چشم از فرط شادی و  و خویش خود را در گمراھیھا می

ریزد. و چشم دیگرش لبریز از بخار آتشین  خوشحالی از نجات اشک سرد می

 ۡدُخلِ ٱ�ِيَل ﴿ ... کشد که اش بر ملت مردمش است. و آه می دل سوخته
ۖ ٱ بَِما َ�َفَر ِ� َرّ�ِ وََجَعلَِ� ِمَن  ٢٦ِ� َ�ۡعلَُمونَ قَاَل َ�ٰلَۡيَت قَوۡ  ۡ�َنََّة
د یامرزیز بیه بچه چک. اش قوم من بدانندکای  ..« .]٢٧-٢٦س: ی[ ﴾٢٧لُۡمۡكَرمِ�َ ٱ

 .»مرا پروردگار من و ساخت مرا از نواختگان
نویسنده کتاب با اسلوب بسیار ساده وعامیانه بدور از اصطالحات و 

ای را  ھای آخوندھا عقل و بینش ھر آزاده سفسطه بازیھا و  فلسفه گرائی
 دھد. مورد خطاب قرار می

نویسنده از مکر و حیله و از دروغ و نیرنگ و از بازی با سرنوشت مردم 
خواھد به ھمه یاد آور شود که روزی در مقابل دادگاه عدل  بیزار است. و می

 الھی خواھند ایستاد. 
آیا تقلید کورکورانه از آخوندھای جاه طلب و برای آنروز چه جوابی دارند؟ 

مال پرست و دنیا دوست، و زیر پا نھادن عقل و منطق در آن روز خریداری 
 زخواھد داشت؟!

نویسنده از خواننده کتابش جز بخود اندیشیدن و از عقل سراغ گرفتن 
خواھد. او تالش دارد دست تو را بگیرد و از باتالق ھالکت بیرون  ھیچ نمی

 نجات قرار دھد.. ی ه در کنار خود روی تپهکشید
ای نیست اما وردی است که طلسم  در این کتاب ھیچگونه سحر و جادو

 شکند... جادوگران را درھم می



 
 

 

 

 

 مقدمه

 .سالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان پاکش و اصحاب گرانقدرش
معموًال علما و مراجع شیعه به شـبھات و سـواالتی کـه مخـالفین ایشـان 

دھند، البته در برابر سواالت صحیح و بجـا  می کنند به نحوی پاسخ می طرح
دھند و معموًال با سفسطه و بـازی بـا کلمـات یـا  نمی پاسخھای درستی ارائه

یـا بـا پردازنـد،  مـی رجوع به احادیث و روایات باب میل خود به پاسـخگویی
ھا و رجوع به عقاید خود مثًال با استفاده از حربه تقیه یا علم غیب یا مصلحت

 دھند. می غیره... به تمامی سواالت پاسخ
ولی یک سری از سواالت ھستند که ھیچگونه پاسـخی ندارنـد و علمـای 

تواننـد آنھـا را  نمـی توانند سکوت کنند و می شیعه در برابر این سواالت تنھا
 فسیر کنند.توجیه و ت

پردازیم تا خواننـده  می به شرح و بیان یک سری از سواالت تابکدر این 
گرامی متوجه شود مکتبی که آخوندھای شیعه به عنوان مکتـب اھـل بیـت 

 پایه و اساس اسـت و دارای دروغھـا و خرافـات فراوانـی بی کنند می معرفی
 .باشد و در واقع با مکتب اھل بیت در تضاد کامل است می

تاب ارزنـده آلفـوس که در مطرح نمودن سواالت از کر است کزم به تذال
ر دوم یـه تحرکـر ین تحریم و در اینک می ز استفادهین ینیرضا حسیعل ۀنوشت

ھای  یاضافه شده به ھمراه پاورق یدتریدآب است سواالت جدیسرخاب و سف
 تاب آورده ایم. کحدیث که در انتھای  ۀشتر و توضیحاتی پیرامون مسئلیب



 ٩  مقدمه

 

 حکومت نظامی
 ص علمای شیعه دائم بر این عقیده ھستند که پس از رحلت پیامبر -۱

توسط کودتای سقیفه بنی ساعده غصب شده  ÷ خالفت الھی حضرت علی
و کسانیکه حق  ،و در واقع ابوبکر غاصب خالفت الھی علی بوده است ،است

 خفقان شدیدی ایجاد ص پس از رحلت نبی اکرماند  علی را غصب کرده
نمودند و ھیچکس جرات مخالفت با ایشان را نداشته است و محیط به 

و به اند  را نگه نداشته ص شکلی بوده است که حتی حرمت دختر پیامبر
و حضرت علی را نیز به اند  و باعث سقط جنین او شدهاند  خانه او ھجوم برده

اصبان اند و غ برای بیعت گرفتن به بیرون کشیده زور و با طنابی به گردنش
 خالفت در مدینه و محیط آن زمان خفقان شدیدی ایجاد کردند.

چرا کسی به حق الھی حضـرت علـی و  :حتی چنانچه به آخوندھا بگویید
 ھـا را خواھنـد داد و نداشته؟ خواھید دید که ھمین پاسخای  غدیر خم اشاره

زدنـد و سـیلی بـه گـوش  مـی در آن زمان درب خانه آتش ،گویند: ای آقا می
دانیـد  نمـی زدند و طناب به گردن علی انداختند، شما می ص دختر پیامبر

   که ابوبکر و عمر و طرفداران ایشان در آن زمان چه خفقانی ایجاد کرده بودند.
 کنم: می پس از این توضیحات من سوال خود را طرح

علیه اند  توانسته می می شود بفرمایید این چه خفقانی بوده که حتی زنان
 ۀفاطمه زھرا است که به عقیـد ۀدر مسجد خطبه بخوانند؟ منظورم خطبخلیفه 

 شیعه پس از غصب خالفت حضرت علی در مسجد علیه ابوبکر ایراد شده.
 این چه خفقانی بوده که زنان برای بیعت گـرفتن بـه درب منـزل انصـار

؟ چون شیعه بر این عقیده است که فاطمه زھرا به ھمراه حضرت اند رفته می
 رفته تا برای خالفت علی بیعت بگیرد. می درب منازل انصار علی به

 رک(امـام حسـن) بـه ابـوب ساله ١٠ای  ه پسر بچهکبوده  ین چه خفقانیا
 ا؟ین بییاز منبر پا :گفته می
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گفتـه  مـی (عمر بن خطاب) فهیعرب به خل یکه کبوده  ین چه خفقانیا
 م؟ینک می ر راستتین شمشیبا ا یج شوک یچنانچه بخواھ

(عمـر بـن خطـاب)  فـهیعرب خطاب به خل یکه کبوده  ین چه خفقانیا
 ه چرا سھم پارچه و لباس تو بلندتر از ماست؟کرده ک می اعتراض

 :تواننـد بگوینـد نمـی فراموش نکنید شیعیان در مورد خطبه فاطمه زھرا
توانسته ایـن کارھـا را بکنـد،  می بوده و ص حضرت فاطمه دختر نبی اکرم

گویند به ھمین دختر ظلم و سـتم فراوانـی شـده و بـه  می چون از آن طرف
و باعـث سـقط جنـین او انـد  و درب منزل را آتش زدهاند  گوش او سیلی زده

برده و در واقع از ھمه بیشـتر در ایـن  می شدند. پس او نیز در خفقان به سر
 خفقان بوده و از ھمه بیشتر به او ظلم شده است.

کنیـد؟ اگـر ابـوبکر و عمـر خفقـانی  می هپس این تضادھا را چگونه توجی
ایجاد کرده بودند پس خطبه فاطمه زھرا و رفتن نزد انصار برای اخـذ بیعـت 

 دیگر چیست؟
سوال دیگر این است که یک حکومت باید چندین سال بر روی کار  -۲

بیاید و طرفدار جمع کند تا پس از ایجاد شرایط الزمه بتواند ایجاد خفقان 
وبکر فوری پس از به دست گرفتن حکومت ایجاد خفقان کند، پس چطور اب

 کرده؟ آن ھم در ھمان روز اول؟ او که ھنوز بر سر کار نیامده بود و ھنوز
توانسته خفقان ایجاد کند. چطور توانسته فورًا در ھمان ابتدای امر علیه  نمی

ایجاد خفقان کند؟ و ھمچنین  ص بزرگانی چون علی و فاطمه دختر پیامبر
بقیه مردم و مخالفین؟، و آیا بقیه مردم به ھمین زودی خدمات علیه 

حضرت علی را فراموش کرده بودند؟ مگر اینکه ھمان جوابھای احمقانه 
سابق را بدھید که ھمه مردم و صحابه از ھمان ابتدای بعثت نفرت و کینه 

را نشان ھا  این کینه ص و پس از رحلت پیامبراند  علی را در دل داشته
و اند  !!! پس چنانچه ھمه مردم کینه حضرت علی را به دل داشتهندا داده
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و در واقع اند  و بیعت خود در غدیر خم را فراموش کردهاند  اصحاب مرتد شده
پس با این  اند، دستور الھی مبنی بر خالفت حضرت علی را زیر پا گذاشته

 کنم: می اوصاف من سوال بعدی را مطرح

 .در پی حکومت بر نا اهالن!.
و دسـتوری بـه ایـن اند  و مرتـد شـدهانـد  این مردمی که چنین بوده -٣

خواسته بر چنین مردمی  می پس آیا حضرت علی اند، مھمی را زیر پا گذاشته
حکومت کند و حق خود را از ابوبکر پس بگیرد؟ این چنین مردمی که لیاقت 

فرمـانروایی خواسته بـر آنھـا  می خالفت حضرت علی را ندارند و چطور علی
کند؟ مردمی که از دستور الھی سرپیچی کرده بودند آیا به دسـتورات علـی 

زنیـد؟  مـی نھادند؟ پس چرا شما اینقدر سنگ خالفت را بر سـینه گردن می
خواسـته بـر  مـی صحابه مرتد شدند پس آیا علی :گویید می شما از یک طرف

بعثت کینه علی را مرتد فرمانروایی کند؟ مردمی که از ھمان ابتدای ای  عده
پس  اند، ھا را بروز داده این کینه ص و پس از رحلت پیامبراند  در دل داشته

اصحاب پس از  :گوید می (شیعه خواسته بر آنھا حکومت کند؟ می چطور علی
دانیم که اصـحاب پـس از  می ولی از طرفی اند، مرتد شده ص رحلت پیامبر

له پرداختند، پس طبق نظـر با شورش اھل رده به مقاب ص رحلت نبی اکرم
 .!!!!)اند مرتد دیگر رفتهای  مرتد به جنگ عدهای  شیعیان عده

 خانه از پایه ویران است!..
مورد بعدی این است که طبق روایات متعددی کـه در کتـب شـیعه  -٤

 و مرتب به علی سفارش ،(و حتی امامان) علم غیب داشته ص آمده پیامبر
به تو ندادند سکوت و صبر پیشه کن و غیـره، کرده که چنانچه خالفت را  می

گـاھی  و در واقع به شخصیت واقعی ابوبکر و عمـر و عثمـان و عائشـه و... آ
 داشته است.
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اینقـدر ایـن افـراد را بـه خـود  ص پس چـرا پیـامبر :پرسیم می حال ما
کرده؟ و آیا علت به قدرت رسیدن ابوبکر و عمر و عثمـان ھمـین  می نزدیک

ندی ایشان نبوده؟ پس نعوذبالله اولـین مقصـر در غصـب نزدیکی و خویشاو
خالفت الھی حضرت علی خود شخص پیامبر بوده، چـون زمینـه بـه قـدرت 

 رسیدن ایشان را فراھم کرده است.

 کودتای سفید
در سقیفه بنی ساعده کودتا شد و حق علی غصب  :گویند می شیعیان -٥

نیز  ص از رحلت پیامبر شد و حتی بر این نظر ھستند که ابوبکر و عمر قبل
و این عقیده از احادیث و روایات متعـددی کـه اند  به فکر غصب خالفت بوده

در کتب ایشان بر علیه ابوبکر و عمر ثبت شده به خوبی نمایان است و مرتب 
کند تا  می تقاضای قلم و دوات ص به حدیث قرطاس اشاره دارند که پیامبر

شود و اجازه این  می این موضوع مطلع جانشینی علی را متذکر شود و عمر از
 دھد چون از ھمان موقع به فکر غصب خالفت علی بوده است. نمی امر را

موضوعی که بین شیعه و سنی مشـترک اسـت ایـن اسـت کـه انصـار در 
انتخاب کنند و این موضوع به اطالع ابوبکر و ای  سقیفه جمع شدند تا خلیفه

 رسانند. می رسد و ایشان خود را به سقیفه می عمر
 این چه کودتایی بـوده کـه خـود ابـوبکر و عمـر از آن :پرسیم می حال ما

ایشان از قبل نیز به فکر غصب خالفت  :گوئید می ؟ شما کهاند اطالع بوده بی
؟ و تـازه بـه آنھـا خبـر اند اطالع بوده بی پس چرا از ماجرای سقیفه اند، بوده
 تا به آنجا بروند.اند  داده

گفت که چون انصار از قصد و نیت ابـوبکر و عمـر بـا خبـر شیعه خواھد 
 زرا انتخاب کنند!!!ای  تا خودشان خلیفهاند  زودتر به سقیفه رفتهاند  بوده

ولـی انـد  (جالب است که ھمه دنیا از قصد ابوبکر و عمر با خبـر بوده
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دانسـته و ابـوبکر و عمـر را مرتـب بـه خـود  نمی این موضوع را ص پیامبر
دانسته چرا برای پس از رحلت خـویش  می و اگر این موضوع را نزدیک کرده

 .)؟!فکری نکرده تا خالفت الھی علی توسط ایشان غصب نشود
چرا انصار در جریان انتخـاب خلیفـه در سـقیفه و در مقابـل  :پرسیم می 

ابـوبکر اند  خواسـته نمـی کنـیم؟ اگـر می ما با علی بیعت :اند گفتهنمھاجرین 
 کنند؟ می انتھا با او بیعت خلیفه شود چرا در

 کودتایی در مسئولیت الهی
و سـریعًا بـه فکـر سـبقت گـرفتن از اند  چطور انصار متوجه موضوع بوده

ولی خود حضرت علی متوجه این موضوع مھم نبـوده اند  ابوبکر و عمر افتاده
و برای حفظ خالفت الھی فکری نکرده؟ تازه به عقیده شیعه حضـرت علـی 

 ته.علم غیب ھم داش
گـوئیم: موضـوع  مـی بـوده، ص علی مشغول تـدفین پیـامبر :اگر بگویید

خالفت الھی نیز از نظر شما بسیار مھـم اسـت و از نظـر شـما مسـئله امامـت 
بسیار بسیار مھم است و به نظر شما غصـب خالفـت الھـی باعـث انحـراف در 
اسالم شده که باعث ضربات بسیاری شده و خواھد شد و حتـی شـھادت امـام 

دانیـد، پـس چنانچـه  مـی ین در کربال را نیز از نتایج ھمین غصب خالفتحس
 شـده مـی اصحاب از قبل به فکر کودتا بودند به طور حتم حضرت علی متوجه

گفته) و چنانچه خودش برای حفـظ  می (یا حتی پیامبر توسط علم غیب به او
 رفـت الاقـل شخصـی دیگـر را بـه عنـوان نائـب نمـی خالفت الھی به سقیفه

 گرفت. می فرستاد و به ھر نحوی که بود جلوی به خالفت رسیدن ابوبکر را یم
دار است که خالفتی الھی که توسـط خداونـد اعـالم شـده و  واقعًا خنده

توسـط دو انـد  و مالئکه و علم غیب و غیره... پشـتیبان آن بوده ص پیامبر
 نفر غصب شده است، دو نفری که شما اصًال آنھا را قبول ندارید.



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١٤

 

و از اند  دھد که ابوبکر و عمر سوء نیتی نداشته می تمامی این موارد نشان
تا حضرت علی یا انصار متوجه باشـند و زودتـر اند  قبل به فکر کودتائی نبوده

  اقدام کنند.

 نام علی در قرآن
آن  یبـرا یده شـده و جـوابیان پرسـیعیه بارھا از شـک یسوال بعد -٦ 

و خالفـت و  یاز حضـرت علـ یقـرآن نـامه چـرا در کـن اسـت یـااند  نداده
 گر و امام زمان؟ ینطور نام امامان دیست؟ و ھمیاو ن ینیجانش

ز در قـرآن یـعات نماز نکه تعداد رکن است یدھند ا می انیعیه شک یجواب
م و در رابطـه ینکث رجوع یست به سنت و احادیبا می فھم آن یست و براین

 .م!!!ینک یث مختلف رجوع میز به احادیبا خالفت ن
 یافکـد و در اصول یاس را قبول نداریان قیعیشما ش :میگوئ می در جواب

ردنش کاس یرده به خاطر قکفه را لعن یه ابوحنکد یث داریاز امام صادق حد
 اسینجا دست به قیخودتان در ا ید. ولیایاس به دست نین با قیه دکو گفته 

 یعنـین یاز فروع د یامامت را با فرع یعنید و اصول مھم مذھب خود یزن می
 د.ینک می اسیعات نماز قکتعداد ر

اس یـد قیـما در اصـول عقا :ندیگو می عهیش یعلما یه گاھکجالب است 
ه کم ینیب می ناگھان یم ولیدان می اس را باطلیق ینیم و تنھا در فروع دیدار

عـات نمـاز؛ پـس کتعـداد ر یعنـیننـد ک می اسیز قین ینینجا با فروع دیدر ا
 ند. ک می اسیعه ھرجا به نفع خودش باشد قیه شکم یریگ می جهینت

ح و یقـرآن بـه طـور صـر یجـا ین در جـایه اصول دکنیاز ھمه مھمتر ا
د یـچون توح ینداشته باشد؛ اصولای  بھانه یسکان شده تا یروشن و واضح ب

ان است و یعینزد ش ینیار مھم دیه از اصول بسکامامت  یو نبوت و معاد؛ ول
ن اصل مھم چـه یان نشده و ایبرند در قرآن ب می ھم باالتر آنرا از نبوت یحت
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ان شده یه بک ینیعات نماز دارد؟ در قرآن عالوه بر اصول دکبه تعداد ر یربط
ان شـده یز بیفروع فروع ن یات و حتکان شده؛ مثل نماز و زیز بین نیفروع د

 ه ماکن است یه واضح است اک یامر یول ٦ هیھمچون وضو در سوره مائده آ
 یم بـراینکمراجعه  ص رمکا یبه سنت نب ینیامور د یفھم بعض ید برایبا

ز و یـات رکـن یره؛ و اگر بنا بود در قرآن تمـامیعات و غکچون تعداد ر یامور
 ن جلد نازلیم در چندیحج یتابکست یبا می ان شودیز بیفروع فروع فروع ن

بـود و  یبـاق یسـواالت ینـیاز مراجـع د یا عـده یشد و در انتھا باز بـرا می
تـب کھا و  به رساله یاست شما سر یافکماندند؛  نمی دام بدون سوالکچیھ

 د.ید تا متوجه شویشان بزنیا یریتفس
ان نمـوده و راه بھشـت و یـرا ب یو اصـول یپس قرآن موارد مھم و اساسـ

 ینینشان داده و چنانچه مسئله امامت و خالفت و جانشـ یجھنم را به خوب
  شد. می انیبود حتمًا ب نقدر مھمیا یحضرت عل

ی ا احمقانـه یز جوابھـاین یدھد و گاھ نمی عه پاسخیه شکد ینیب می پس
و مسـئله خالفـت بـه خـاطر  یه علت نبـودن نـام علـکنیدھد ھمچون ا می

ان از یعیرا امتحان نموده و تنھـا مـا شـ یامتحان بوده و خداوند امت اسالم
 م.ین امتحان بر آمدیعھده ا
ی ارکـن یتاب و فرسـتاده خـود چنـکن یخداوند در آخر ایآ :میگوئ می ما

نـد؟ و بـا ک می جـادین امتحان و شبھه ایا خداوند در خود امر دیند؟ و آک می
ند ما متوجه یدھد تا در جھان آخرت بگو می ار بھانه را به دست گمراھانکنیا

 ه خداونـد حجـت را تمـامکـنیا ایـم یدینفھم یرا به خوب ین الھیم و دینشد
فرسـتد تـا  مـی ن و قابل فھـمیح و روشن و مبیات را به طور صریو آ ندک می

 نداشته باشد.ای  بھانه یسک
گـر یه دکـنیاسـت؟ ا یدگیچیامتحان و پ یه حجت است داراک یا قرآنیآ

 ار.کل روشن و آشینه و دلیب یعنیشود؛ حجت  نمی حجت
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 ان شده مربوط به مال و فرزنـدانیز بیه در قرآن نکپس موضوع امتحان 
 ن و اصول مھم آن.یو... است نه مربوط به خود قرآن و خود د

نـده یه در آک یر نام افرادکه ذکن است یان ایعیش یگر از پاسخھاید یکی
شـان ینسـبت بـه ا ینه و حسد و دشـمنکی(مثل امامان) باعث  خواھند بود

ن یه اکن است ین در قرآن ایچون ذوالقرن ییر نامھاکل ذیدل یخواھد شد ول
نسـبت بـه  یسکگر یو داند  ا رفتهیو از دناند  مربوط به گذشته بودهاشخاص 

 ند.ک نمی دایپ ینه و دشمنکیشان حسد و یا
به  ÷ یسیه حضرت عکآمده  ٦ هیالصف آ ۀدر سور :میگوئ می در جواب

 ه نامش احمد است.کد یآ ی میامبریبعد از من پ :دیگو یل میاسرائ یبن
 یان شده اسـت ولـیآمده ب می بعدسال  ٦٠٠ه ک یامبریپس چطور نام پ

ان یـگـر و امـام زمـان بیا نام امامان دیامبر و ین پین بالفصل آخرینام جانش
 نشده است؟

عه بـه ان اشـاره دارد واقعـًا یه شک ینه و دشمنکیو اما در مورد حسد و 
 چـون مـا ،ه و اساس استیپا بی مسخره و یلیخنده دارد چون دل یبس یجا

جاد نشـده اسـت؟ از یت اینسبت به اھل ب یدشمن چطور حسد و :میگوئ می
شان صورت گرفته و خود شما از ھمـه یه اینسبت ھا  یدشمن ینظر شما تمام

ن شـدن حضـرت یسال خانه نشـ ٢٥د از یاشاره دارھا  ین دشمنیشتر به ایب
ن او و شھادت امـام یگرفته تا مضروب شدن حضرت فاطمه و سقط جن یعل

 یگـر چـون امـام رضـا و حتـیشھادت امامان دن یربال و ھمچنکن در یحس
 مان وقت.کشته شدنش توسط حاکل خطر یبه دل یبت مھدیغ

نـه و کی ،یشان در قرآن اسـت؟ دشـمنیدر نبودن نام ا یمتکپس چه ح
 ل شما مردود است.ین دلیجاد شده پس ایشان ایحسد نسبت به ا
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 وصیت پیامبر در حق اهل بیت به چه معناست؟
در مـورد  ÷ ھـج البالغـه آمـده کـه حضـرت علـین ٦٧در خطبه  -٧

پرسد که انصار در سـقیفه چـه گفتنـد؟ و آنھـا  یماجرای سقیفه از یارانش م
دھند که انصار گفتند: زمامداری از ما و رھبـری از شـما مھـاجرین  می پاسخ

فرمود: چرا با آنھا به این سـخن رسـول  ÷ انتخاب گردد پس حضرت علی
خدا استدالل نکردید که آن حضرت درباره انصار سفارش فرمـود: بـا نیکـان 

ن ھنگام یـارانش از یآنھا به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آنھا درگذرید و در ا
چگونه این سخن آنھا را از زمامـداری و خالفـت  :پرسیدند ÷ یحضرت عل

د: اگر زمامداری و حکومت یگو می در پاسخ ÷ علی ه حضرتککرد  می دور
 در آنان بود سفارش کردن در مورد آنھا معنایی نداشت.

اگر خالفت  :گوئیم می ÷ حال ما در اینجا طبق گفته خود حضرت علی
در  ص بوده است پس چرا اینقدر پیـامبر ص فقط منحصر به اھل بیت پیامبر

نیـز دائـم بـه ایـن سفارشـات  (شیعه کرده است می مورد اھل بیت سفارش
بود سفارش مکرر در مورد آنھـا  می اشاره دارد) اگر خالفت در بین اھل بیت

و به طور مثال ممکن بود مردم در غدیر خم یا جاھـایی کـه  ،معنایی نداشت
شـده اسـت بـه  مـی شیعه معتقد است علی به عنوان خلیفه بالفصل معرفی

ما را به علی بکنی نه سفارش او را بایست سفارش  می تو :بگویند ص پیامبر
د مراقـب مـا یـه او پس از تو خلیفه و حاکم بر ما خواھد شـد و باکبه ما، چون

گیریم که دستوری از  می نتیجه ÷ باشد. پس طبق این سخن حضرت علی
و شما  ،بر خالفت در اھل بیت نبوده است یمبن ص سوی خداوند یا پیامبر

ز یـن مـورد نیـرا قبـول نکنیـد. در ا ص توانید سخن حضرت علی نمی نیز
 ندارد. یعه جوابیش
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 امیر مؤمنان در پست نخست وزیری خلفاء پیش از خود
ت در کفرموده: مشورت دادن به ظالم ھمچون شـر ÷ یحضرت عل -٨

 ظلم اوست.
 یو حتـ ؟داده است می دائم به عمر مشورت یپس چرا خود عل :میپرس می ما

نبـود عمـر  یچنانچـه علـ :به قول خود شما عمر بارھا و حدود ھفتاد بـار گفتـه
حداقل ھفتاد بار به عمر مشورت داده  ین سخن پس علیو طبق ا ،شد ک میھال

 .؟!آمده می مشورت نزد او یو چطور دشمن اسالم و غاصب خالفت برا ،است
چـرا د عمر غاصب خالفت بوده و ظالم بـوده؛ پـس یه معتقد ھستکشما 

 .؟!داده است می به او مشورت یحضرت عل
ه اسالم منحرف نشـود بـه کنیبه خاطر ا یحضرت عل :عه خواھد گفتیش

 داده است. می عمر مشورت
ن گفته اسالم منحـرف نشـده اسـت چـون یپس طبق ا :میگوئ می در جواب

 ین تمـامیانحـراف آنـرا گرفتـه و بنـابرا یبـا مشـورت دادن جلـو یحضرت عل
 مـردود یف اسـالم بـه خـاطر غصـب خالفـت علـیـبر تحر یشما مبن یادعاھا

 شود. می
شـده و بـه  مـی درسـت یده آل با خالفت علیآن جامعه ا :دیگو می عهیش

 خاطر غصب خالفت نشده است.
 یار منحرف شده ولیار بسیاسالم بس :دیگوئ ی میشما از طرف :میگوئ یم

ھم نشـده و تنھـا آن جامعـه  یر منحرف آن چنانید نخیگوئ می ن طرفیاز ا
 د؟یخواھ می شما چه ستین ل درست نشده؛ پس معلومآده یا

 چه نیکو دشمنانی
 یر و مشـاور نتوانسـته باشـد جلـویـبه عنوان وز یو چنانچه حضرت عل

توانسـته  نمی شده می فهیرد پس چنانچه خودش ھم خلیانحراف اسالم را بگ
 ند.کب یارک
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اگر عمر ظالم بوده و دشمن اسالم بوده ه کنجاست یما در ا یو سوال اصل
رفتـه تـا از او  ی مـین اسـالم نـزد علـیبه د کمکشرفت و یپ یپس چرا برا
گـران بـه او یبھتر از د یه علکدانسته  یجا مکن دشمن از یرد و ایمشورت بگ

 یدزد :میه بگـوئکـباشـد  می نین سخن شما ھمچون ایا ؟!دھد می مشورت
ند دستگاه ک کمکبرود تا به او  ینزد شخص یریساختن دستگاه دزدگ یبرا

 ند؟ک ی میارکن یچن یچ دزدیا ھیر را بسازد. آیدزدگ
به اسـالم از  کمک یرفت تا برا ی نمیاگر عمر دشمن اسالم بوده نزد عل

پـس  ،اسالم بھتر بـوده یه به نظر شما از ھمه براک یسکرد از یبگ کمکاو 
 باشد.ن دشمنان داشته یشه از ایاش اسالم ھمک یا

 های حیران پرسش
جنـگ  ٣نش در یبه مخالف یحضرت علھای  از نامه یکچ یچرا در ھ -٩

ا یـعه یث مورد نظر شـیر احادیر و سایبه غدای  ن اشارهینھروان، جمل و صف
 است نشده است؟ یه در خصوص علکات قرآن یآ

طاھر اسـت  یرده احمد بن ابکرا نقل  که خطبه فدک یسکن یاول -١٠
رده در کـنقـل  ید بن علـیتاب بالغات النساء از قول زکن خطبه را در یه اک

 ین چه سندید شده، پس ایشان شھیسال قبل از ا ١٢٠ ید بن علیه زیکحال
 باشد. می است؟ و در ضمن خبر واحد ھم

ه از خـوارج کـرمه موال ابن عبـاس اسـت که عیخطبه شقشق یراو -١١
ت خـوارج را یعه روایتا به حال ش کین مذھب مرده است، از یاست و بر ھم

 باشد. می قبول دارد؟ در ضمن خبر واحد ھم
چ یدالشھدا ھـیقبر حمزه س یپس از جنگ احد رو ص امبریچرا پ -١٢

جـه یقبـر حضـرت خد یه روکـرد؟ و چـرا پـس از فـتح مکـبنا ن یساختمان
قـول شـما  یاگـر خلفـا را علـ ینساخت؟ و حتـ یین ھمسرش بنایمحبوبتر
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گنبـد و  ص امبریـقبـر پ یرو یبـیعـوام فر یچرا آنھـا بـرا میمغرض بدان
 ت المال ھم سرشار از پول بوده است.یه بیکنساختند؟ وقت یبارگاھ

ت امـام زمـان یـبـر رو ینقل شـده مبنـ ییعه داستانھایتب شکدر  -١٣
) و از ھمـان یلـی(ھمچون مقـدس اردب یعیصالح ش یتوسط مراجع و علما

 نقل شده است. یمطالب ره خضرایعه در مورد جزیعالم ش
 یخود علما یوجود ندارد و حتای  رهین جزیدانند چن می نون ھمهکھم ا

 ن مسـئله را ردیـرامـون ایات پیرند و داستانھا و رواکز وجود آنرا منیعه نیش
 نند.ک می

 ن عالمـان دروغیـز توسـط ایـت امـام زمـان نیـا رویـآ :میپرسـ می حال
ره ین جزین در ارتباط بوده در مورد اه با امام زماک یسکباشد؟ و چطور  نمی

 هیـن تضـاد را چگونـه توجیـرده؟ پس اکن یرده و از امام زمان سوالکاشتباه 
 د؟ینک می

ه قبل و بعد آن نظـر یعه با آیات مورد استناد شیاز آ یکی یچرا حت -١٤ 
 د؟ید منظور آنرا فھمیت بایث و روایه با حدکند؟ بلک نمی دییعه را تایش

 آمده: ١٦٥ه یبقره آدر سوره  -١٥

ِ ٱَمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  �َّاِس ٱَوِمَن ﴿ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ َّ� 

ِينَ ٱوَ  ِۗ َولَۡو يََرى  �َّ َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ِينَ ٱَءاَمُنٓواْ أ نَّ  ۡلَعَذاَب ٱَظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن  �َّ

َ
أ

نَّ  ۡلُقوَّةَ ٱ
َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ َ ٱِ�َّ  .]۱۶۵[البقرة:  ﴾١٦٥لَۡعَذاِب ٱَشِديُد  �َّ

نند و ک ر از خداوند برای خود انتخاب مییی غیبعضی از مردم، معبودھا«
به شان  محبتمان دارند، یه اکدارند. اّما آنھا  آنھا را ھمچون خدا دوست می

ه ستم کدتر است. و آنھا یان نسبت به معبودھاشان،) شدکخدا، (از مشر
ه عذاب (الھی) را کدند،) ھنگامی یر خدا برگزیردند، (و معبودی غک

ه تماِم قدرت، از آِن خداست و خدا دارای کنند، خواھند دانست کمشاھده 

 .»د استیمجازات شد
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شتر از قرآن و یح را بیه، مفاتکشتر از میربال را بکان یعیشتر شیپس چرا ب
قـت را رد ین حقیـن است شما اکمم مسجد دوست دارند؟شتر از یه را بکیت
 .١ا دروغیم یگوئ می ه ما راستکدانند  می ان بھتریعیخود ش ید ولینک

ه یـان معاویرکبـه لشـ :دیـگو می نیدر جنگ صف ÷ یحضرت عل -١٦
 د.ینکن نین توھکیمشر یه به بتھاکنطور در قرآن آمده ید و ھمییناسزا نگو

 ست؟یدر آن چ یھا نیعاشورا و لعن و نفر ارتید زیشود بفرمائ می پس
ه کد یدان می ارزشتر بی ص امبرین زمان پکیا شما اھل سنت را از مشریآ

 د؟ینک می نیشان توھیبه مقدسات ا
اھـل  یبـرا یران ھمچون تھـران مسـجدیبزرگ ا یچرا در شھرھا -١٧
 شـانیسـاخت مسـجد را بـه ا ۀن شھرھا اجـازید؟ و چرا در ایساز نمی سنت
را دارد و رھبـر  یعه و سـنیوحـدت شـ یه ادعاک یشورکا در ید؟ آیدھ نمی

ه کـاھل سنت  یبرا ید مسجدیدانند نبا می ن جھانیامر مسلم یخود را ول
 ؟٢ن ھستند موجود باشدیت بزرگ مسلمیجمع

م و در یـرو مـی نـهیه و مدکان ھم به میعیما ش :دیچنانچه در جواب بگوئ
عه و یه شکم و مسجد مسجد است و مسجد یخوان می مساجد اھل سنت نماز

 ید امـریـرو مـی ه شما به مساجد اھل سنتیکوقت :مید بگوئیندارد، با یسن
 ینفر سن یکا اگر یآ یندارد ول یارکاز اھل سنت با شما  یسکاست و  یعاد

نه نمـاز ید و دست بـه سـیایگر بید ییا جایان در تھران یعیاز ش یدر مسجد
ا او را یبا او ندارند و آ یارکا ینند و آک می به او نگاهه مردم چگونه یبخواند بق

                                           
اند و  شناسم که بارھا و بارھا به کربال رفته به عنوان مثال چندین شیعه را می -١

 .گویند مکه را رھا کن و بیا برو کربال، کربال بھتر است و صفایی دیگر دارد!!! می
حق گذارید؟ شما که خیلی خود را بر  نمی در تلویزیون برای اھل سنتای  یا چرا شبکه -٢

ھای  دانید و نباید از این امور بترسید ، البته چقدر من ساده ھستم چون اینھا سایت می
 خواھیم. کنند ، آنوقت ما شبکه تلویزیونی می تر می اینترنتی اھل سنت را ھم فیل
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 نند؟ک نمی مسخره
 ص امبریـخطاب به پ -١: اند دعوت شده یروین به پیدر قرآن مسلم -١٨

ن یر مسلمیخطاب به سا -٢ .شود ی مین از آنچه به تو وحک یرویه پکآمده 
 ر شده است.کاز اصحاب ذ یرویپ

ه کـن است یخ ایل به نسل در طول تارن در بالد و نسیروش نشر د یعنی
و  ص امبریـرده و اصـحاب طبـق روش پکـ می عمـل یامبر مطـابق وحـیپ
را رھـا  یو منطقـ یامًال عقلـکـن روش یا ما ایندگان طبق روش اصحاب، آیآ
ه اطراف کمشت فاسدالمذھب دروغگو  یکه کم یبرو یثیم و دنبال احادینک

 اند. ردهکنقل اند  امامان را گرفته بوده
ت و یـثرکد بـه ایـوندیه بپکـحًا فرمـان داده یصر ÷ یحضرت عل -١٩

 .د به سواد اعظم)ی(ملتزم شو شتر مسلمانانیب
وندنـد ید بپیت اعظم بایثرکد ایگوئ می د؟ وینک نمی چرا به فرمان او عمل

 متر؟کبه تعداد 
شـئونات  یران تمـامیـخ این بار در تـاریاول یه براکسال است  یس -٢٠

ب یـ، تخریعـدالت بی زان تورم،ید شماست. چرا میشما و عقاشور در دست ک
 ،یاریکـاد، بیـاعت جوانـان، یزین گرید ،ین المللیان در سطح بیرانیوجھه ا
ره... نسـبت بـه زمـان قبـل از انقـالب یـن و ازدواج و غکل مسکمش طالق،

 ن برابر شده است؟یچند
اگر حاضر بـه د؟ یجاد وحدت با خوارج ھستیان حاضر به ایعیا شما شیآ -٢١

ننـد و دشـمن ک می را لعن ید خوارج حضرت علیگوئ می د ویستین یارکن یچن
ه شـما کـنید اھل سنت با شما متحد شوند؟ با ایاو ھستند، پس چطور انتظار دار

 د. ید و با آنھا دشمن ھستینک می شه و صحابه را لعنیر، عمر، عثمان، عاکابوب
ن یز به عنوان جانشین کیودکاز  یه حضرت علکعه معتقد است یش -٢٢

ه کـوم االنـذار اشـاره دارد یـن ادعا بـه یا یشده و به برا یمعرف ص امبریپ
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س از شـما کـرده بود فرمـوده: ھـر که دعوت یکسانکخطاب به  ص امبریپ
بـر  یه فقـط علـکـنم، یگـز می ن خود بریاورد او را به عنوان جانشیمان بیا
 ند.ک می زد و قبولیخ یم

ه کـمـان آوردن معاملـه اسـت یه مگر مسـئله اکن است یحال سوال ما ا
چگاه یھ ص امبریا پیمان آورد فالن پست و مقام را دارد؟ آیس اکم ھریبگوئ
اورد فـالن مقـام و یـمـان بیس اکن ھر کیمشر یه اکرده ک ی میارکن یچن

اورد بـه یمان بیس اکه ھرکان شده یز بیشود، در قرآن ن می منزلت را صاحب
 رده.کاورد به خود ظلم یمان نیس اکرده و ھرکار کنفع خود 

را  ص ن و افـراد مقابـل ھنـوز نبـوت محمـدکیه مشرکنیا یسوال بعد 
 خـود بـا آنھـا گفتگـو ینیبر سر جانش ص امبریا پیآنوقت آاند  قبول نداشته

 رده است؟ ک می
 یالھ یمقام ÷ ید: مقام امامت و خالفت حضرت علیگو می عهیش -٢٣

 یدر جاھا یبوده پس چرا حضرت عل ین مقام الھیاگر ا م:یپرس می است. ما
خالفـت از آب بینــی رده، مـثًال فرمـوده: کــوھش کـن مقـام را نیـمختلـف ا

) و یا از لنگـه نھج البالغه ٣(خطبه  باشد می برای من کم ارزش ترای  بزغاله
نگونـه القـاب یسـته ایشا یا مقـام الھـی. آکفشی برای من کم ارزش تر است

 در مورد نبوت خود گفته بود؟ ین سخنانیچگاه چنیھ ص امبریا پیاست؟ آ
عباس و ابوسفیان به حضرت  ،ص آمده که پس از وفات پیامبر ٥در خطبه 

خواستند با او بیعت کنند که در جواب آنان  می علی پیشنھاد خالفت دادند و
 .١گلوگیر استای  فرمود اینگونه زمامداری چون آبی بدمزه و لقمه

                                           
گاه بوده :گوید شیعه می -١ چون ابوسفیان قصد داشته  ،حضرت علی از نیت ابوسفیان آ

اوًال: موضوع بر سر القابی است که  :گوئیم ایجاد جنگ و تفرقه کند، در جواب می
حضرت علی به خالفت داده چون آب بدمزه و لقمه گلوگیر و ثانیًا: چنانچه امری به 
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 تیرسابوبکر در 
 رادیـر و اصـحاب اکعه دائم به ابـوبیدر رابطه با شورش اھل رده ش -٢٤

بـر آنھـا  یوا یند: ایگو می واند  شتهکات را کشان مانع الزیه چرا اکرد یگ می

 .شتند!!!کرا  »ال اله اال اهللا« ۀندیگو
بحاراألنوار باب سیره وأخالقه و عدد أصحابه در خبـر  ٥٢د گفت: در جیبا

صادق و موسی بن جعفر نقل کرده که اگر قائم قیام کند بـه دوم از حضرت 
شیخ زانی  اند، کند که احدی از ائمه و پیغمبران حکم نکرده می چیز حکم ٣
کشد و ارث برادر به برادر دینـی کـه در عـالم  می را ةکشد و مانع الزکا می را

 رسد. می اند، اشباح برادر بوده
 انیعیشد؟ از شـک می ات راکمانع الزم: چرا امام زمان یپرس می انیعیاز ش

را در جنـگ  »اهللا الالـه اال« ۀنـدینفـر گو ٤٠٠٠ یم: چرا حضرت علیپرس می

ه حافظ کبلاند  گفته می »الالـه االاهللا«ه نه تنھا ک ینفر ٤٠٠٠شت؟ کنھروان 
 .١اند قرآن ھم بودهھای  سوره
 
 

                                                                                           
این مھمی از جانب خدا بوده که جزء اصول مھم دین است و ترک آن موجب انحراف 

توانسته قیام کند و البته پس از آن اجازه دخالت و تفرقه  پس علی می ،شده اسالم می
اندازی به ابوسفیان ندھد و اگر امام ھدایتگر مردم جھان نتواند چنین امور ساده 
سیاسی را انجام دھد و خداوند و فرشتگان و داشتن علم غیب ھم به او کمکی نکند، 

 شود ادعاھای شما باطل است. پس معلوم می
نفری که  ۴۰۰۰اند،  نفری که چون مسیلمه کذاب ادعای نبوت نداشته ۴۰۰۰ -١

کسانی اند، براستی اگر بنا به ایراد گرفتن باشد دست چه  ساخته نمی ھای جعلی سوره
روند و حضرت علی را قبول  نمی پرتر است؟ البته اھل سنت عاقل ھستند و راه شیعیان را

 ، بنابراین باید گفت: آفرین بر اھل سنت. کنند نمی دارند و ھیچگاه به او توھین
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 تأویلی شاخ دار!
مرا واگذارید و «فرموده:  نھج البالغه ٩٢در خطبه  ÷ حضرت علی -٢٥

من وزیر و مشـاور باشـم بھتـر اسـت تـا « :و فرموده .»دیگری را به دست آرید
در اینجا باز عـالم  .(یعنی تا کنون مشاور و وزیر خلفا بوده ام) »خلیفه و حاکم

منظور حضرت علی از اینکه مرا رھا کنید این بوده که شما توان  :گوید می شیعی
بـه کفـار و مشـرکین مکـه ایـن  ص چـرا پیـامبر م:یپرس می !!!عدل مرا ندارید

گفتـه  می ھم باید به اھالی مکه ص پیامبر ،طبق این عقیده ؟،جمالت را نگفت
شما تحمل قوانین سخت اسالم را ندارید و توان از بین بردن بتھایی کـه اجـداد 

یـا  را ندارید و تحمل خواندن نمـاز در پـنج وقـت را نداریـداند  پرستیده می شما
مگـر حضـرت  را، تحمل یک ماه روزه داری یا دادن زکات و یا بقیه قوانین اسالم

در ھمـان ابتـدای  ص کارھایی کـه پیـامبر ؟،خواسته چکار بکند می ÷ علی
 .بعثت با آن فرھنگ جاھلیت و تعصب مردم انجام داد بسیار سخت تر بود

 حضرت علی و مردم ساالری
ھمـان «بـه معاویـه فرمـوده:  ٦ه حضرت علی در نھج البالغـه نامـ -٢٦

کسانی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان با ھمان شرایط بیعت 
دیگر انتخاب کند ای  تواند خلیفه نمی کردند پس آنکه در بیعت حضور داشته

تواند بیعت مردم را نپذیرد. ھمانا شورای مسـلمین از  نمی و آنکه غایب بوده
 .»تآن مھاجرین و انصار اس

 در مقابل این نامه علمای شیعه دوباره دست به تاویل و بازی بـا کلمـات
در این نامه حضـرت علـی بـا زبـان خـود معاویـه بـا او  :گویند می زنند و می

چون معاویه امامت او از جانب خدا را قبول نداشـته  !!!کرده است می صحبت
و شورای مسلمین را قبول داشته پس امام ھم به شورای مھـاجرین و انصـار 

 اشاره کرده است.
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دانیم چرا ھر چه در احادیث و تاریخ به نفع شیعه است آنھـا فـوری  نمی ما
تاویـل و  کنند بـه می ولی ھرچه به ضرر آنھاست فوری شروع ،پذیرند می آن را

و  آیا به راستی اصول دین خدا نیـازی بـه تاویـل، تغییر دادن معنا و مفھوم آن
دارند پس چرا اینقـدر در  ن مسائل حقیدر ا شیعیان و اگر واقعاً  ؟دارند ریتفس

با زبان ابوجھـل و ابولھـب بـا  ص چرا پیامبر ؟اثبات آنھا توضیحات الزم است
من از جانب خدا برای ھدایت مـردم  :و به طور صریح گفت ؟آنھا صحبت نکرد

اگر واقعا امامت از سوی خـدا بـوده نبایـد در تبلیـغ آن  ،و نابودی بتھا آمده ام
تر و تعداد یـاران او  شرایط بسیار سخت ص تازه در زمان پیامبر ،کوتاھی کرد

و از ھمـه اینھـا  ،کمتر بوده تا در زمان حضرت علی که خود خلیفه بوده است
 ،ه در این نامه حضرت علی با زبان خود معاویه صـحبت کـردهگذشته گیریم ک
ھمین سخنان را در مدینه نیز خطاب بـه تمـامی مـردم  ÷ اما حضرت علی

ا به زبـان مـردم آنجـا ی؟ گفته می آیا آنجا ھم داشته در پرده سخن ،گفته است
ھـای رھبـر  در مـورد ویژگـی ١٧٣در نھج البالغه در خطبـه  گفته؟، می سخن

اگر شرط انتخاب رھبر حضور تمامی مردم باشد ھرگز راھـی «رموده: اسالمی ف
گاھـان دارای صـالحیت و رای و  ،برای تحقق آن وجود نخواھد داشت بلکـه آ

کنند که عمل آنھا نسبت به دیگـر  می اھل حل و عقد رھبر و خلیفه را انتخاب
و نـه  آنگاه نه حاضران بیعت کننده حق تجدید نظر دارند ،مسلمانان نافذ است

 .»آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابی دیگر خواھند داشت

 رغبتی در خالفت بی
در جواب طلحه و زبیـر فرمـوده:  ٢٠٥در خطبه  ÷ یحضرت عل -٢٧

ای  به خدا سوگند من به خالفت رغبتی نداشته و به والیت بـر شـما عالقـه«
کردیـد و آن را بـر مـن دادم و این شما بودید که مرا به آن دعوت  نمی نشان

 .»تحمیل کردید
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را بـر وی تحمیـل کـرده  ص آیا کسی نبوت حضرت محمدم: یپرس یم
پـس چـرا حضـرت  ؟،از جانب خدا مامور بدان بـود ص یا خود پیامبر ؟بود

بدان نداشتم و ای  عالقه :در این جا نسبت به خالفت الھی فرموده ÷ علی
گیریم که دسـتوری از جانـب  می پس نتیجه ؟شما آنرا بر من تحمیل کردید

شود کـه در گـرفتن  می و گرنه اولین مقصر خود حضرت علی ،خداوند نبوده
آن کوتاھی کرده و شما مطمئن باشید اگر دسـتوری از جانـب خداونـد بـود 

داد احدی آنرا پایمال کند و ھمینطـور اصـحاب  نمی اجازه ÷ حضرت علی
کسی اجـازه نافرمـانی در امـر دادند و به  می آن دستور را انجام ص پیامبر

 دادند. نمی الھی را

 کند علی تقیه نمی
در این خطبه  ،شود می نھج البالغه تقیه در بیعت رد ٨طبق خطبه  -٢٨

پنـدارد بـا دسـت  می زبیر«در مورد بیعت حضرت زبیر فرموده:  حضرت علی
با پس به بیعت با من اقرار کرده ولی مدعی انکار بیعت  ،بیعت کرده نه با دل

بر او الزم است بر این ادعـا دلیـل روشـنی بیـاورد یـا بـه بیعـت  ،قلب است
 .»گذشته بازگردد

 ه نبوده است.یر، عمر و عثمان تقکبا ابوب یعت علیپس ب

 در زیر تیغ
در  ینـه حضـرت علـیه بـه مدکـاز م ص امبریان ھجرت پیدر جر -٢٩

از  ص امبریـه پکـعه معتقد است یش یخوابد و از طرف می امبریرختخواب پ
 رده بود.ک ین خود معرفیرا به عنوان جانش یوم االنذار علیقبل و در 

 ص امبریـن به داخـل منـزل پکیمشر یه وقتکنجاست یحال سوال ما ا
دند پس چـرا ین او را در رختخواب دیش جانشیشند و بجاکختند تا او را بیر
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اسـت، و ار مھم یس بسکن ھرین او نگرفتند؟ چون جانشیاقدام به قتل جانش
ور امور را به دسـت خواھـد گرفـت، مخصوصـًا در مـورد کپس از شخص مذ

 یش از پنجاه سال داشـته و علـیامبر بیه پک، چونیو حضرت عل ص امبریپ
 رده است.ک می ومتکست ساله بوده و پس از او مدتھا حیدر حدود ب یجوان

 حجتهای ساختگی
حجـت خـدا «نھج البالغه فرموده:  ٩٠در خطبه  ÷ حضرت علی -٣٠

(تمت بنبینا محمـد حجتـه)، پـس چـرا  »تمام شد ص با پیغمبر ما محمد
 داند؟ می عه امامان را حجتیش

گفـتن  یبـرا یزیگر چیم دیریعه بگیت را از شیث و روایا اگر حدیآ -٣١
 دارد؟

 ایمان در خطر!
امبر در مـورد یـاز پ یه حضرت علکان نقل شده یعیاز ش یتیدر روا -٣٢

 شـود و مـی نیانـدوھگ ص امبریـه پکـرد کـ می سوال لت ماه رمضانیفض
 ن مـاه تـو را بـه شـھادتیـه در اکـنم یـب مـی ن خلق رایا بدترید: گویگو می
مان من بـه سـالمت یا در آن ھنگام ایپرسد: آ ی میرساند و...، حضرت عل می

 دھد. می جواب مثبت ص امبریه پکر؟ یا خیخواھد بود 
 مـان خـود سـوالیا یم از درسـته چطور امام معصوکن است یسوال ما ا

مـان؟ چطـور یا نـاقص االیـرود  می ایافر از دنکند؟ مگر شخص معصوم ک می
رود  مـی ایسالم به آن دن یمانیداند خودش با ا نمی تگر مردم جھانیامام ھدا

تگر است؟ چطور یفه من عندالله، معصوم و ھداین چگونه امام، خلیر؟ ایا خی
ب نداشته؟ مگـر در یدانسته؟ مگر علم غ نمی را ین مھمیبه اای  امام مسئله

شناسـند و  مـی ه امامان قاتل خود راکنیبر ا یست مبنین یثیحد یافکاصول 



 ٢٩  مقدمه

 

رنـد، پـس چـرا یم مـی شیار خـویبه اخت یاز زمان مرگ خود باخبرند و حت
 دانسته؟ یده، مگر خودش نمیپرس می امبریاز پ یحضرت عل

 دار دروغهای شاخ
نندگان وقـت ظھـور کن ییه تعکعه آمده یقبول شث مورد یدر احاد -٣٣

ت اللـه یـچون آ یه چرا مراجعکن است یذاب و دروغگو ھستند، سوال ما اک
ا آخوندھا و یا آمد یه قاتل امام زمان به دنکبھجت در ھنگام قنوت خود گفته 

نند، مثًال ک ینند و سر مردم را گرم مک می ن وقتییز گھگاه تعیگر نیمراجع د
ه در آخرالزمان کث آمده یگفتند: در احاد می ا با عراقیکجنگ آمران یدر جر

اه است و آن نفت اسـت، یس یه بر سر طالکرد یگ می صورت یدر عراق جنگ
گر، یده شده است و مزخرفات دیشور دکدر ارتش فالن  یانیند: سفیگو می ای

سـتند و چـرا مراجـع ین نیذابکنندگان وقت ظھور جزء کن یین تعیا ایپس آ
 یل آن روشن اسـت چـون امـام زمـانینند؟ البته دلک نمی گر آنھا را رسواید

د و زمام عقل و یومت را در دست گرفته اکن بھانه حیوجود ندارد و شما به ا
 د.یار دارین مردم را در اختید

ن عنـوان: ھمانـا یـآمده به ا یثیالعلم حد ۀصفباب  یافکدر اصول  -٣٤

و ارث  کعه دائمـًا بـه فـدیپس چـرا شـ د.نار ارث ننھادنیامبران درھم و دیپ
 ند؟ک می فاطمه از پدرش اشاره

 حدیث قرطاس و اهانت به پیامبر
 ص امبریـه در آن پکـث قرطـاس اشـاره دارد یعه دائم به حدیش -٣٥
 ند و...، اما سواالت:ک می قلم و دوات یتقاضا
ن مطلـب نبـوده و در ھنگـام یـاد ایسال به  ٢٣امبر در آن یچطور پ -

مھم را تا آن لحظه بـه  یا معقول است امریاد آن افتاد؟ آیرحلت به 
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ان یـپـس از جر ص امبریـه اوًال: پکـا بھتر نبوده یر انداخت؟ آیتاخ
ند کعت یاخذ ب یعل یز برایگاه خالفت) نینه (در پایر خم در مدیغد

نـد و کفـه یرا خل یعلـ یمـدت یًا: برایرده، ثانکن نیه چنیکدر صورت
ند و امور مھـم را کش نماز یا او را پیخودش ھم نظارت داشته باشد 

باشد، در  یعاد یرد و امرین امر در ذھن مردم جا بگیبه او بدھد تا ا
 رده.کن نیامبر چنیه پیکصورت

را  یمطلب و دستور الھ یسکبه خاطر سخن  ص امبریجا پکو  کی -
ن کیاز ابوجھـل، ابولھـب و مشـر ص امبریر پچطو ؟١ندک نمی انیب
ان یبتھا و خـدا ین گفت، از نابودیبزرگتر از ا ید و سخنانیه نترسکم
عه یره...، و چنانچـه شـیت و غیحیث در مسیعبه و باطل بودن تثلک

رون رفتن اصحاب یامبر پس از بیه پکگر ما آمده یات دید در روایبگو
ث ین حدیر مورد ام: بحث ما دیید بگویگفته، با یسخن خود را به عل

 یتبـکد دارد و در کیـن امـر تایـه بر اکگر، شما یث دیاست نه احاد
د بـه ھمـه یبا یآمده و در ضمن امر الھ ٢یس ھاللیم بن قیچون سل

 ؟اند ه بدتر بودهکن مکیاز مشر ص امبریابالغ شود و مگر اصحاب پ

                                           
کند که جبرئیل چند بار آمد و  شیعه این سخنان را در مورد غدیرخم ھم بیان می -١

دستور خالفت علی را داد ولی پیامبر در ابالغ آن مردد بود تا آیه آمد که چنانچه 
خم این امر ای و در غدیر ست که رسالت خویش را انجام ندادهبیان نکنی مانند این ا

شود  گیرد، البته جالب اینجاست که وقتی نوبت به ابالغ مطلب اصلی می صورت می
معنی دارد و تاکنون بین شیعه و سنی  ۲۷کند که  پیامبر از کلمه مولی استفاده می

بر سر معنای خالفت نزاع است، آیا شخص فصیحی چون پیامبر اینگونه عمل 
 کند؟!، آن ھم با دستور الھی. می

اند  کتاب سلیم بن قیس مملو از دروغ است و خود علمای شیعه ھم آنرا رد کرده -٢
علمایی چون شیخ مفید، کافی است خودتان آنرا بخوانید تا به مزخرفاتش پی ببرید 
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ن سـخن ید، و با ایگو می انیامبر ھذید: عمر گفته: پییگو می هکشما  -
جاد شده، پـس در یش اکشمکگر یو اصحاب د ین طرفداران علیاو ب

اند  خود را باال برده یصدا ص امبریپ یز در جلوین یاران علیواقع 
 و مقصر ھستند.اند  ر شدهیو درگ

 یحضـرت علـ ص امبریان پین جریده شما دو ماه قبل از ایمگر به عق -
عت نگرفتـه یاو ب یرده بود؟ مگر براکن ین خود معرفیرا به عنوان جانش

ر پـا یـرا ز یه دسـتور الھـیکسـانکچه بوده؟ و  یرار آن براکبود؟ پس ت
 دھند؟ می تیامبر اھمیا به نوشته پینند آکعت خود را بشیبگذارند و ب

ث فرموده: قلم و دوات ین حدیدر ا یسواد بوده، ولیو ب یام ص امبریپ -
 ).ینم (املکگفته امالء  می دیه بایکتب) در صورتکسم (اید تا بنویاوریب

ه کـد یـدیجـا فھمکه سخن خود را نگفته پس شما از ک ص امبریپ -
ر بـوده؟ و کد منظـورش ابـوبیبوده؟ شـا یان خالفت علیمنظور او ب
گر یتب دکس و یم بن قید به سلیتوان نمی ز گفتمیه قبًال نکھمانطور 

 امبر سخن خود را گفته.ید در آنجا پیید و بگوینکاشاره 
ه بـا کـنیان شوند نه ایح بیست در قرآن به طور صریبا می نیاصول د -

 یزیـچ ص امبریـث ھـم پین حـدیـث ثابت شوند و تـازه در ایحد
ه به خـاطر کاست  ین چه اصولیاست؟ ا ین چه اصولینگفته، پس ا

 شود؟ نمی انیعه) بیده شینفر (عمر به عقیکسخن 
و  ت امت بودهیه موجب ھداکرا  یزیچ ص امبریث پین حدیطبق ا -

ھمـه  یعنـیرده، نگفتـه اسـت، پـس ک ی میریآنھا جلوگ یاز گمراھ
 ن گمراه ھستند؟یمسلم

                                                                                           
ولی ظاھرًا خرافیون و تفرقه افکنان خیلی این کتاب را دوست دارند، چون دکان 

 خوبی برای آنھاست.
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 حقایقی پنهان
 انیعیر را بـه شـیـمنبـر مـوارد ز یچ وقـت آخونـدھا بـاالیچرا ھـ -٣٦

 ن موارد را قبول دارند:یه خودشان اکنیند با ایگو نمی

جزء اذان و سنت  أشهد أن علياً ويل اهللا و أشهد أن علياً حجة اهللا جمله -

 .!!١مییگو ک میتبر یست، و ما تنھا براین ص رمکا ینب
سـت و ین ص امبریـجزء سنت پ یر زنیو زنج ینه زنیو س یعزادار -

 .٢باشد می جزء آداب و رسوم خود ما
 یست و در زمـان نبـین ص امبریگذاشتن مھر در نماز جزء سنت پ -

ن مھـر را یـا کنبوده و ما به خاطر سجده بر خـا یزین چیرم چنکا
 .٣میا ردهکاختراع 

سـت؟ یاز امامان در قـرآن ن یکچ یه نام ھکد یگوئ نمی چرا به مردم -
 نطور نام فاطمه زھرا.یھم

لثوم دختر فاطمه زھرا با عمر بن خطـاب و کچرا در مورد ازدواج ام  -
ــران پ ــر از دخت ــازدواج دو دخت ــخن ص امبری ــان، س ــا عثم ی ب

 د؟یگوئ نمی

                                           
 .اند؟!!! ھا ھم متبرک شده عتدانم از کی بد نمی -١
البته این ادعا نیز باطل است چون ھمه مردم این امور را به نام دین و اھل بیت  -٢

دانند و ھر چیز ھم که جزء آداب و رسوم باشد صحیح نیست چون نوحه سرایی  می
رود و شیعیان کشورھای عربی  در اسالم باطل است و جزء اعمال جاھلی به شمار می

 باشد؟ دھند، پس آیا جزء آداب رسوم آنھا نیز می امور را انجام مینیز این 
از تکنولوژی پیچیده تبدیل خاک به مھر  ص واقعًا خنده دار است که پیامبر -٣

گویند: علوم گذشته و آینده  اطالع بوده و آنرا به علی نیاموخته ولی از طرفی می بی
 .در سینه امامان است!!!
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، یشـابوریام، عطـار نی، خی، سعدیه مولوکد یگوئ نمی چرا به مردم -
 یرانـیر ایگـر از مشـاھید یاریو بس ینا، غزالی، ابن سی، سنائینظام
 ؟اند مذھب اھل سنت بوده یدارا
ن اسـت در کـن موضوعات روشن است، چون ممیردن اکان نیل بیو البته دل

فتـد و یق بیـر تحقکبخورد و بخواھد خودش به فای  ان جرقهیعیاز ش یکیذھن 
ان کـل خواھد شد و دیدر آن ھنگام مشت شما باز خواھد شد و پول خمس تعط

 وندد.یپ یگر به وقوع میشما بسته خواھد شد و صدھا اتفاق ناگوار د

 دیانت و سیاست
اسـت ین سیانـت مـا عـینـد: دیگو می عه دائمیآخوندھا و مراجع ش -٣٧
ج یا خلی یاسالمج یج فارس را خلیه چرا نام خلکن است ی، سوال ما ا١ماست
نجا بـه ید؟ چرا در ایستین یاسالم ید؟ مگر شما جمھوریگذار نمی نیمسلم

 د؟یندار یارکانت ید و به دیچسب می گریاست و منافع دیس

 جامعه تا ابد نوپاست!
سال از آن،  ینون و پس از گذشت سکھم ا یپس از انقالب و حت - ٣٨

منبر  یبر باال ٢یا ب خامنهجنا یه آخوندھا و حتکده شده یبارھا و بارھا د
شتر ید بینشده است و ما با یامل اسالمکگفته است: ھنوز جامعه ما بطور 

 م.ینکب خود را رفع یم تا معایوشش به خرج دھکتالش و 

                                           
 البته بھتر است بگویند: دیانت ما نردبانی برای سیاست ماست. -١
ایم  ا برای گرفتن حکومت انقالب نکردهگفت: م در تلویزیون میای  حتی جناب خامنه -٢

ایم!!!، ظاھرًا جناب ولی فقیه فراموش کرده که  برای برقراری اسالم انقالب کرده بلکه
ار اصلی انقالب یکی بودن دین با باشد و شع دیانت ایشان عین سیاست ایشان می

سیاست است، حال چطور برای دین و اسالم انقالب صورت گرفته نه برای سیاست و 
 اند: دروغگو کم حافظه است. حکومت؟! از قدیم گفته
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د یبا یا م؟ به جناب خامنهین مغرضان چه بگوئیم به ایدان نمی ه ماکواقعًا 
در  یکادمکآار کسال  ١٤٠٠ع پس از گذشت یتب تشکگفت: چطور م

 یھا ومتکنطور با داشتن حیمختلف خود و ھم یو توسط علماھا  حوزه
سال از  ینطور پس از گذشت سیه و ھمیه و آل بویچون صفو یمختلف

ه باز ھم نتوانسته اسالم یت فقیومت والکران و داشتن حیانقالب خود در ا
از صبح تا شام باشد، آنوقت شما  ی میبیمعا یند؟ و ھنوز داراکاده یرا پ یواقع

ه چرا در تعداد کد یریگ می رادیر، عمر و صحابه اکومت ابوبکد و به حینشسته ا
 ار را درست انجام ندادند؟! کا چرا فالن یردند؟! کگر اختالف یا موارد دیرھا یبکت

 نارکبر  ید از ھرگونه لغزشیه در آنوقت وجود داشته باک ییا اسالم نوپایآ
را  یسال نتواند اسالم واقع یما پس از سومت شکح یبوده است؟ ول می

 ند. کاده یپ
 ه مایکداشت، در صورت یجزئ یبیومت شما تنھا معاکاش حک یالبته ا 
ج خرافات یو به انحطاط بردن اسالم و ترو یارکار شما خرابکم تنھا یدان می

 .یجزئ یبیبوده است نه معا

 دلیل برای دشنام!
کنند روایاتی را از  می علمای شیعه برای توجیه لعن و نفرینھایی که – ٣٩

 ص کشند ھمچون اینکه روزی در مقابل پیامبر می کتب اھل سنت بیرون
سکوت کرده و مانع  ص شخصی به ابوبکر توھین کرد و ناسزا گفت و پیامبر

دھد که لعن، نفرین و توھین  می این نشان ،بنابراین .)١(!!این امر نشده است

                                           
بخاطر  صاین روایت مخالف است با روایتی که در صحیح بخاری آمده که رسول خدا  -١

ْرَداِء به خشم آمدند.  سخشمگین شدن ابوبکر صدیق  ِبی الدَّ
َ
ا « َقاَل: سَعْن أ الِسً نْتُ جَ كُ

نْدَ النَّبِيِّ  الَ النَّبِيُّ  صعِ ، فَقَ بَتِهِ كْ نْ رُ  عَ تَّى أَبْدَ بِهِ حَ فِ ثَوْ ا بِطَرَ ذً رٍ آخِ بَلَ أَبُو بَكْ : صإِذْ أَقْ
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، ھر چند که توانیم اینکار را انجام دھیم می به ابوبکر اشکالی نداشته و ما نیز
این روایت دروغ است و اساسی از صحت به خاطر مخالفت با روایتی که در 

                                                                                           
ا « رَ أَمَّ امَ دْ غَ مْ فَقَ بُكُ احِ ،  .»صَ يْهِ تُ إِلَ عْ َ ءٌ فَأَرسْ ْ َطَّابِ يشَ َ ابْنِ اخلْ بَنيْ يْنِي وَ انَ بَ : إِينِّ كَ قَالَ لَّمَ وَ فَسَ

يْكَ  بَلْتُ إِلَ أَقْ ، فَ َّ يلَ أَبَى عَ رَ يلِ فَ فِ تُهُ أَنْ يَغْ أَلْ مْتُ فَسَ :  ،ثُمَّ نَدِ الَ رٍ «فَقَ رُ اهللاَُّ لَكَ يَا أَبَا بَكْ فِ غْ  .ثَالثًا» يَ

أَتَى إِىلَ النَّبِيِّ ثُمَّ إِنَّ عُ  الُوا: ال. فَ قَ ؟ فَ رٍ : أَثَّمَ أَبُو بَكْ أَلَ ، فَسَ رٍ لَ أَيبِ بَكْ نْزِ مَ فَأَتَى مَ رَ نَدِ  صمَ

هُ النَّبِيِّ  جْ لَ وَ عَ لَّمَ فَجَ رٍ  صفَسَ قَ أَبُو بَكْ فَ تَّى أَشْ رُ حَ عَّ تَمَ ا  ،يَ : يَ الَ قَ بَتَيْهِ فَ كْ ىلَ رُ ثَا عَ فَجَ

ولَ اهللاَِّ وَ  سُ ِ رَ تَنيْ رَّ نْتُ أَظْلَمَ مَ الَ النَّبِيُّ  ،اهللاَِّ أَنَا كُ قَ لْتُمْ : «صفَ قُ مْ فَ يْكُ ثَنِي إِلَ عَ إِنَّ اهللاََّ بَ

بِي احِ وا يلِ صَ كُ لْ أَنْتُمْ تَارِ هَ ، فَ الِهِ مَ هِ وَ سِ اينِ بِنَفْ اسَ وَ ، وَ قَ دَ : صَ رٍ قَالَ أَبُو بَكْ بْتَ وَ ذَ  ؟»كَ

، فَامَ أُوذِيَ بَ  ِ تَنيْ رَّ امَ هَ دَ  .)۳۶۶۱(بخاری:. »عْ

آمد در  س نشسته بودم که ابوبکر ص نزد نبی اکرمگوید:  می س درداء : ابوترجمه
شد.  باال زده بود که زانویش، دیده میای  حالی که گوشۀ لباسش را گرفته و به اندازه

ابوبکر سالم ». دوست شما، خود را دچار مشکلی کرده است«فرمود:  ص نبی اکرم
بین من و پسر خطاب بگو مگو پیش آمد. او را خشمگین کردم. سپس  کرد و گفت:

پشیمان شدم و از او خواستم تا مرا ببخشد. ولی او نبخشید. بدینجھت، خدمت شما 
و این جمله را ». ای ابوبکر! خداوند تو را ببخشد«فرمود:  ص رسیدم. رسول خدا

انۀ ابوبکر رفت و پرسید: سه بار تکرار کرد. سر انجام، عمر نیز پشیمان شد و به خ
آمد و سالم کرد. با دیدن او،  ص ابوبکر اینجاست؟ گفتند: خیر. آنگاه، نزد نبی اکرم

به  صشد. ابوبکر ترسید (که مبادا رسول خدا  داشت دگرگون می صچھرۀ پیامبر خدا 
او چیزی بگوید) لذا دو زانو نشست و گفت: یا رسول الله! سوگند به خدا که من 

ھمانا «فرمود:  ص ام. و این جمله را دو بار، تکرار کرد. نبی اکرم کرده کوتاھی 
خداوند مرا به سوی شما مبعوث کرد. شما مرا تکذیب کردید و ابوبکر مرا تصدیق کرد 

؟ و این جمله را »گذارید و با جان ومالش، مرا ھمراھی نمود. آیا دوستم را برایم می
 (مصحح). س ابوبکر را اذیت نکرد.دو بار تکرار نمود. بعد از آن، ھیچ ک
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کتاب صحیح بخاری اھل سنت آمده است تناقض دارد ولی متأسفانه روافض 
 .کس ابایی ندارند به دروغ و تھمت ناروا به ھیچ

 برای مسلمین الگو و اسوه حسنه است، ما ص : طبق قرآن پیامبرسوال
 به دین اسالم روی ص اعراب و اشخاصی که در زمان پیامبر :پرسیم می
را  ص خواھند پیامبر می آوردند یا حتی مسلمین فعلی و کسانی که می

طرفی  شوند؟! چون از نمی اسوه خویش قرار دھند آیا دچار گمراھی
داند ولی از  می توھین و ناسزا به ابوبکر را خوب ص بینند که پیامبر می

کند و اموال او را در  می طرفی دیگر دختر ھمین ابوبکر را به ھمسری قبول
کند و اینقدر  می کند و ھمراه او از مکه به مدینه ھجرت می راه اسالم خرج

 ص رد او را با پیامبرکند که حتی افراد تازه وا می او را به خود نزدیک
بوده که  ص و به علت ھمین دوستی نزدیک او با پیامبر ،گرفتند می اشتباه

کنند، وگرنه مسلمین  می قبول ص صحابه او را به عنوان جانشین پیامبر
ھمچون کسانی که در فتح مکه مسلمان اند  دیگری نیز در آن زمان بوده

 اند. ابوبکر را نداشتهشدند، ولی بطور حتم آن دوستی و نزدیکی خاص 
شخصی را دائم به خود  ص پس آیا اینھا تناقض نیست؟ آیا پیامبر

کرده است؟!! آیا این  می کرده ولی ناگھان در جایی دیگر او را طرد می نزدیک
 .(برای شیعه ھست) امور عقلی و منطقی است؟!!
 در مورد اشخاصی که به خودش نیز توھین ص مورد بعدی اینکه پیامبر

کرده، چون ھمانطور که  می کرده و صبر پیشه می سکوت اختیاراند  کرده می
 .١اسوه و الگوی مسلمین دیگر بوده است مگفتی

                                           
شده که شخصی به ایشان اعتراض  در دوران خالفت ابوبکر و عمر نیز بارھا می -١

 اند. کرده کرده و البته ایشان منطقی برخورد می می
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کنید و احادیث مورد  می مورد بعدی اینکه چرا شما بطور گزینشی عمل
کشید؟!! احادیث فراوان دیگری نیز موجود ھستند  پسند خود را بیرون می

ناسزا گفتن به اصحابش منع کرده و این در مورد  مردم را از ص که پیامبر
و حتی احادیث بسیاری در مدح حضرت  ،حضرت ابوبکر نیز صادق است

بیند و البته آیات  نمی ابوبکر وجود دارند ولی ظاھرًا چشمان شیعه آنھا را
قرآن نیز گواه این امر ھستند و در آیات بسیاری از مھاجرین و انصار تمجید 

 شده است.
دیگر اینکه علمای شیعه توجه داشته باشند که چنانچه شخصی  مورد

مورد سرزنش قرار داده در واقع اینکار را در  ص ابوبکر را در حضور پیامبر
ای که چنانچه  ابر خمینی یا خامنهللعالمین انجام داده نه در بر ةرحمبرابر 

 کسی نگاه چپ به این افراد بکند حسابش با کرام الکاتبین است. 

 دار با امام زماندی
 سوال بعدی پیرامون رویت امام زمان است. -٤٠

خوانیم که افراد بسیاری در قم یا  می در مجالت داخلی ایران مرتب
و این افراد کذاب اند  که ادعای مھدویت داشتهاند  جاھای دیگر پیدا شده

 اند. ر و روانه زندان شدهیتوسط نیروھای قضایی دستگ
یت مھدی که در گذشته توسط شیعیان صورت آیا رو :پرسیم می حال

دھید  نمی گرفته و داستانھای آن نیز در کتب مختلفی ثبت شده، آیا احتمال
 ؟!!!اند و آن فرد شیعی را فریب دادهاند  که آن افراد نیز اشخاصی کذاب بوده

در گذشته دستگاھھای قضایی خیلی پیشرفته  که فراموش نکنید
 ر کنند. یا دستگتا این کذابین راند  نبوده
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 عمر در پی ابوبکر
شما چرا  ۀگویند: طبق عقید می شیعیان مرتب خطاب به اھل سنت -٤١
جانشینی تعیین نکرده ولی ابوبکر تعیین کرده و عمر را بجای  ص پیامبر

 خود گذاشته؟!
 سوال ما این است که شما شیعیان منکر قیاس ھستید و در کتب خود

دارید ھمچون اینکه امام شما ابوحنیفه را لعن (مثل اصول کافی) احادیثی 
(بخاطر قیاس کردنش) و دین با قیاس به دست نیاید و قیاس عمل  کرده

 شیطان است و...
 کنید؟ می پس چرا خودتان قیاس؛ پرسیم که می حال

 کنید؟ می قیاس ص چرا ابوبکر را با پیامبر
 کنید؟ می چرا غیر نبی را با نبی قیاس

و باعث اند  است که مردم با حضرت عمر بیعت کردهو الزم به تذکر 
نه اینکه به زور و بطور انحصاری عمر توسط ابوبکر خلیفه اند  خالفت او شده

 شده باشد.
داده،  نمی فرستاده خدا بوده و کاری را بدون اذن الھی انجام ص پیامبر

 آن ھم کاری به این مھمی، یعنی جانشینی و خالفت.
شده و چنانچه خطایی از خلفای  می بنام دین تمام ص ھر عمل پیامبر

 ص زده، ھمه مردم آنرا از دید اسالم، قرآن و پیامبر می بعدی سر
ھمچون زمانی که خالد بن ولید به اشتباه اقدام به کشتن  اند، دیده می
و از آن اظھار برائت  از این عمل اندوھگین شد ص کرد و پیامبرای  عده
 .کرد

را حضرت علی جانشینی انتخاب نکرد؟ و به ھنگام چ ،از ھمه گذشته
 ھرکاری خواستید بکنید. :رحلت فرمود
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 زبان عربی زیر سؤال
 ،در آیه والیت که مور ادعای شماست :وقتی به علمای شیعه بگوییم -٤٢

ِينَ ٱ﴿ ِينَ ٱ﴿و  ،آمده ﴾�َّ (حضرت علی)  و چطور برای یک نفر ،جمع است ﴾�َّ
این جمع برای تکریم و احترام به حضرت  :گویند می آمده است؟ در جواب

 نه جمعی که چند نفر بوده باشند!!! ،علی بوده است
و در  ؟پس چطور این تکریم در مورد پیامبر اسالم نیست :می پرسیم

 ،و... به او خطاب شده است »ک«(تو) یا ضمیر  بسیاری از آیات قرآن با انت
 دانید؟!!! می آیا شما علی را باالتر از پیامبر اسالم

 تیری شکسته!
آیا قھر کردن حضرت فاطمه با ابوبکر دلیل  :گویند می علمای شیعه -٤٣

بر نامشروع بودن خالفت ابوبکر نیست؟ و آیا این دلیل بر خالفت الھی علی 
 و حقانیت او نیست؟ 

مگر شما امامت و خالفت حضرت علی  :پرسیم می از علمای شیعه سوال:
دانید؟ و مگر امور مربوط به دین از قرآن و سنت به  نمی را جزء اصول دین

شود بفرمائید که قھر کردن فاطمه چه ربطی به  می آید؟ پس نمی دست
بایست این ادعای دینی خود را از کتاب و  می اثبات امامت علی دارد؟! شما

شما قصد دارید از ھر  .سنت به اثبات برسانید، نه از قھر کردن فالن با فالن
 ی که شده خالفت علی را بیرون بکشید.چیز

 عمر داماد علی
ام کلثوم دختر حضرت علی به ھمسری عمر بن خطاب در آمده  – ٤٤

(به تواتر در کتب مختلف ثبت شده، حتی کتب شیعه ھمچون: کافی،  است
 .بحار االنوار، تھذیب و تاریخ یعقوبی)
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نید؟ پس چرا مگر در اسالم نیامده که با ھم کفو خود ازدواج ک سوال:
 .!حضرت علی به این قانون اعتنایی نداشته است؟

فراموش نکنید که دختر گرفتن از شخصی با دختر دادن به او تفاوت 
توانید از اھل کتاب دختر  می (شما دارد و دختر دادن بسیار مھمتر است.

 .توانید به آنھا دختر بدھید) نمی بگیرید، ولی

 زحمات پیامبر به باد فناء
بیشتر اصحاب  ص یعه معتقد است که پس از رحلت نبی اکرمش -٤٥

ایشان مرتد شدند، چونکه دستور مھم خالفت و جانشینی حضرت علی را زیر پا 
 گذاشتند و در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و ابوبکر را به خالفت برگزیدند.

شیعیان در واقع ابوبکر و عمر و عثمان را غاصب خالفت الھی میدانند و 
کنند و  می ھمینطور ظالم و ستمکار و به ھمین خاطر ایشان را لعن و نفرین

بغض و کینه ایشان را به دل دارند و معتقد ھستند که ھمیشه باید امامی 
من عندالله و حجتی از جانب خدا باالی سر مردم باشد تا امت اسالمی به 

 انحراف نروند. 
سال زحمت  ٢٣الم در طبق این عقیده حاصل دسترنج پیامبر اس سوال:

خاص و اندک شده است و ای  فقط عده و مجاھدت و نزول وحی و فرشتگان،
شیعه از طرفی دیگر معتقد است که ھمیشه باید حجتی از جانب خدا برای 

پرسیم که چنانچه امام زمان  می مردم وجود داشته باشد، با این تفاسیر ما
امبر اسالم بر مردم حکومت شما و حجت الھی شما نیز ظھور کند و مانند پی

رانی مرتد دھید که در انتھای کارش اصحاب و یا می کند، باز چه تضمینی
 .تحویل اجتماع ندھد؟!!!

وقتی پیامبر اسالم با آن عظمتش و با آن کمکی که از جانب وحی الھی 
پس دیگر چه انتظاری از  اند، و فرشتگان داشته در انتھا یارانش مرتد شده
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رود؟ آیا او باالتر و برتر از پیامبر اسالم است؟!!  می زمان شمامھدی صاحب ال
دھد؟! آیا او دارای معجزات و  می آیا او کارش را بھتر از پیامبر اسالم انجام

 .امدادھای بیشتری از جانب خداست؟!!!
 .نیست؟!!! ص آیا این تحقیر مقام پیامبر

 هجوم به خانه فاطمه
با عمر بن خطاب، خلیفه دوم، یکی از دالیل دشمنی شیعیان  -٤٦

و طبق آن شیعیان معتقدند که عمر و  ،بخاطر یک سری از روایات است
و درب منزل را اند  که فاطمه در آن بوده، ھجوم بردهای  اطرافیان او به خانه

اند  و باعث شھادت فاطمه زھرا و حتی جنین داخل شکمش شدهاند  سوزانده
 که نامش محسن بوده است. 

طفًا صحت این روایت را ثابت کنید و فراموش نکنید منظور ما ل سوال:
است نه چیزی دیگر که بصورت مبھم  بطور کامل تنھا و تنھا اثبات موارد زیر

 و گوشه و کنایه باشد:
 .آتش زدن منزل یا درب منزل -١
 .سقط جنین -٢
 .شھادت فاطمه زھرا بخاطر این ھجوم -٣

مسئله موجود است و  حتی روایاتی که در کتب اھل سنت پیرامون این
علمای شیعه نیز دائم به آنھا اشاره دارند تنھا تھدید به سوزاندن منزل را 

کنند نه اینکه اینکار عملی شده باشد و ھمچنین سقط جنین و  می بیان
 شھادت فاطمه نیز در آنھا نیست.

در ضمن لطف کرده و به کتبی چون سلیم بن قیس ھاللی اشاره نکنید، 
و علمایی چون شیخ مفید  (قرن چھارم) ن بعد ظھور یافتهچون در چند قر

 اند. آنرا رد کرده
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 دزدی از جیب آسمان!
 غصب شده است. شیعه معتقد است که خالفت الھی حضرت علی، -٤٧

اگر این منصب، منصبی الھی است، پس چگونه قابل غصب شدن  سوال:
 است؟

 .را غصب کند؟!! ص توانسته نبوت پیامبر می مگر کسی
داند. اگر امامت منحصر  می عالوه بر اینکه شیعه، امامت را باالتر از نبوت

شود، پس آیا  می به وجود شخصی خاص است و توسط خداوند به او اھدا
 .شخصی دیگر میتواند این مقام را از او بگیرد؟!

 داند و نمی الزم به تذکر است که شیعه خالفت و امامت را جدا از ھم
ه خالفت علی غصب شده ولی امامت او پابرجا بوده و منصب تواند بگوید ک نمی

 ، امام بوده است.ص و در واقع پس از رحلت نبی اکرم ،امامت را داشته است
به اعتقاد شیعه، خالفت و امامت علی با ھم بوده و ھر دو الھی بوده و از 
جانب خداوند اھدا شده، پس تنھا متعلق به خود حضرت علی بوده نه 

 ر.شخصی دیگ
داند که منصب امامت  می در واقع شیعه مقام خالفت را تنھا برای کسی

را نیز داشته باشد، پس خالفت جزئی از ھمان امامت است و چیزی جدا از 
تواند خلیفه شود، پس چطور  می آن نیست و تنھا امامی معصوم و من عندالله

 .غصب شده است؟!!! و خالفت این منصب امامت

 زمانمالقات با امام 
از شیعیان و ای  طبق داستانھایی که در کتب شیعه ثبت شده، عده -٤٨

 که امام زمان را ببینند. اند  علما توانسته
او اند  مگر این افراد قبًال مھدی را دیده بودند که متوجه شده سوال:

دانید  نمی مھدی است؟ و اگر خود مھدی خودش را معرفی کرده، پس مگر
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خودش قابل قبول نیست؟ از کجا معلوم که  که شھادت فرد در مورد
 شخصی حقه باز نبوده که آن فرد شیعی را فریب داده و رفته؟

ادعای رویت اند  توانسته نمی در ضمن این اشخاص در زمان زنده بودن
 مھدی را بکنند. 

توان به آنھا  نمی مورد معجزات و کرامات مھدی نیز مردود ھستند و 
 صه:استناد کرد، چون بطور خال

و صحت و اند  : این داستانھا پس از مرگ این اشخاص جمع آوری شدهاوالً 
 سقم آنھا مشخص نیست و از کجا معلوم که دروغ نباشند؟ خود آن افراد نیز

این داستانھا را بنویسند و در جایی پنھان کنند، چون ممکن اند  توانسته نمی
و در جایی اند  ھم نوشته بوده به دست مردم بیفتد و او را کذاب بخوانند. اگر

توسط شخصی دیگر انتشار داده شده، پس اند  و بعد از اینکه مردهاند  گذاشته
 گوئیم که شھادت فرد در مورد خودش قابل قبول نیست. می دوباره

معجزه مخصوص انبیاء بوده برای اثبات نبوت خویش و بخاطر  ثانیًا:
توانید  نمی مان داریم و شماما نیز به آنھا ایاند  اینکه در قرآن ذکر شده

 معجزات مھدی را با آیات قرآنی و معجزات انبیاء قیاس کنید.
ھا و روایات، جزء اخبار واحد ھستند و با خبری واحد برای  : این داستانثالثاً 

شود. معجزات انبیاء در حضور مردم بوده تا باعث ایمان  نمی کسی معجزه ثابت
وسط بیابان برای شخصی شیعه بوده که او  آوردن آنھا شود، معجزات مھدی در

 .دانیم فایده این معجزات چه بوده است؟!! نمی را ھم قبول داشته و ما
کنند  می : برخی از این داستانھا ادعای داشتن علم غیب برای مھدیرابعاً 

دانسته  نمی غیب ص که مخالف با آیات قرآن است که حتی پیامبر
 راین مردود ھستند.) و بناب٥٠و انعام/ ١٨٨(اعراف/

 : متن و محتوای بسیاری از این روایات دارای خرافات است وخامساً 
تواند مورد پذیرش قرار بگیرد (و یا در مورد خمس ھستند که البته  نمی
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 دلیل آن روشن است).
: از کجا معلوم که این کارھای خارق العاده معجزه بوده و نوعی سادساً 

 است؟سحر و جادو و یا شعبده نبوده 
 شما که ھمراه آن شیعه نبوده اید تا این موضوع را بفھمید؟

و یا علم جادوگری یا شعبده بازی اند  آن شیعیان که دانشمند نبوده
و فوری اند  تا متوجه شوند. ساحران فرعون با علم سحر آشنا بودهاند  نداشته
شوند که کار حضرت موسی سحر نیست و معجزه است، در زمان  می متوجه
نیز در میان مردم فصاحت کالم رواج داشته است، و قرآن نیز  ص پیامبر

باشد و به ھمین خاطر کافران  می دارای فصاحت و بالغت است و معجزه
 نتوانستند مانند آنرا بیاورند.

توان رویت مھدی توسط دیگران را قبول کرد (البته دلیل آن  نمی پس
ی محمد بن الحسن روشن است، چون چنین شخصی وجود ندارد، یعن

 العسکری).



 
 

 

 

 

 تناقضات

 رقص و پایکوبی مردم در حکومت نظامی
فه یانش از سقیابوبکر به ھمراه اطراف یسند: وقتینو می ک جای: الف -۱

 دندید می ان او ھر کس را در راهیرفتند اطراف می نهیبه سمت مسجد مد
کنده از ترس و  یعت در جوین اخذ بیو ا !گرفتند!یعت میزدند و با زور ب می آ

 د، بعمل آمد.یرعب و تھد
امبر ی! چرا ھنوز آب غسل بدن پیوا یند: ایگو می گرید ییدر جا :ب

ھا  براه انداخته و در کوچه یخشک نشده با انتخاب ابوبکر ھلھله و شاد
 کردند؟  ی میکوبیجشن و پا

ا ترس و خفقان یبوده  یو شاد یکوبیست جشن و پایمعلوم ن: باالخره ج
مردم چرا پس از قتل حضرت  ی؟ براستید و کتک کاریو ارعاب و تھد

عت به سمت یب یکنان و ھلھله کنان برا یع، شادیعثمان با آن وضع فج
که کامًال با قتل  یا نعوذ بالله حضرت علیرفتند؟ و آ یخانه حضرت عل

ه اگر کداشت؟  ینقش ین ھلھله و شادمانید در احضرت عثمان مخالف بو
 م؟یبدان یکر را در آن شرکرم بوده باشد ابوبکا یدر سوگ نبای  ھلھله

 فصاحت دلیل است و بالغت نه!
متعلق به معصوم  ارتنامه عاشورا قطعاً ید: زیگو می عهی: محقق شالف -۲

برخوردار است.  ییارتنامه از فصاحت و بالغت باالین زین که ایا یاست برا
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فالن)  ء(لله بال الله عنه یش از حضرت عمر رضیدر ستا ÷ یب: خطبه عل
برخوردار  ییست ھر چند از فصاحت باالین یعه متعلق به علیده شیبنا به عق

 باشد. ÷ یوه کالم علیمانند لحن و ش قاً یبوده و دق

 روایت دشمن علی روی چشم!
(از  رمهکآن ع یو راوه خبر واحد است کنیه با ایخطبه شقشق -۳

، س ش از حضرت عمریح است ـ خطبه لله بالد فالن در ستایخوارج) صح
 .ره!!!یآن مغ یرا خبر واحد است و راویست زیح نیصح

 حکایت مجهول
(پس از رحلت  که از آن روزگاران یھا و سخنان در تمام داستان -۴

ر پا یت و زک مورد اشاره به غصب خالفی یامبر) در کتابھا نقل شده حتیپ
 شی؟ و اگر موضوع خفقان را پ ستین ص امبریه قرآن و فرمان پیگذاشتن آ

نفر از اصحاب نقل شده است؟  ۱۱۰ر توسط ید چگونه اصل واقعه غدیکش می
ک نفر ھم ی یمربوط به خالفت بوده حت ماً ین واقعه مستقیرا اگر به زعم شما ایز

 ستند؟یگر در تناقض نیکدین دو مطلب با یا اید جرات نقل آنرا داشته باشد. آینبا

 بر پیامبر حالل
بوده  ص امبریه غار پیمنظور خداوند در آ :ندیخواھند بگو ی میوقت -۵

 ص امبریپ :ندیگو می .١ه خدا آرامش بر او فرستاده شد و نه ابوبکریکه از ناح

                                           
سوره مبارکه توبه است که جانبی از ھجرت را به تصویر  ۴۰منظور از آیه غار آیه  -١

کشیده. در این تصویر مشرکان باالی غار کوچک و سرباز "ثور" که پیامبر و یارش 
رسند. ابوبکر از اینکه مبادا مشرکان پیامبر را دستگیر  اند می ابوبکر در آن پناه گرفته

برسانند بسیار ناراحت و کرده مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار دھند و یا بقتل 
گوید: یا رسول خدا اگر کسی  می صشود. و با ناراحتی به پیامبر خدا  اندوھگین می
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إِ�ََّمآ  قُۡل ﴿ه: یشده و... و به آ می ھا بشر بوده و ناراحت ه انسانیھم مانند بق
۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ  نَا

َ
ان قلم و دوات یخواھند جر ی میوقت یکنند ول می اشاره ﴾�

ن مرد یچرا عمر گفت ا :ندیگو می ش بکشندیرا پ ص امبریخواستن پ

                                                                                           
فرمایند: ناراحت  از آنان به زیر پایش نگاه کند ما را خواھد دید. پیامبر خدا بدو می

مباش"ال تحزن" چرا که خدا با ماست! این آیه از ابوبکر بنام یار و دوست ـ صاحب ـ 
ی  برد. و ابوبکر تنھا کسی است که قرآن بدین صراحت مقام و رتبه یامبر خدا نام میپ

 واال و نشان فخری بر شانه او نھاده است...
حال چگونه چین شخصی که قرآن او را یار و غمخوار پیامبر معرفی نموده، و این آیه 

است بر  کریمه تا روز قیامت بر زبانھای مردم چون یک گواھی و شھادت آشکاری
صالح این شخص. بنا به عقیده شیعه تمام عمرش را در نفاق بسر برد و با وفات 

 پیامبر از دین مرتد شد و...
و چون این آیه بصورت بسیار روشن و آشکاری با عقیده شیعه در تضاد بود. و شیعه 
ھم جرأت تصحیح عقائد خود و بازگشت بسوی حق را نداشتند تصمیم گرفتند تیشه 

ه آیه زنند و آنرا بصورتی بسیار ابلھانه تأویل و تفسیرھا کنند. که ھمه این به ریش
تفسیرھایشان با عقل و نقل و منطق و قواعد و اسلوب عربی قرآن کامال مخالف است. 
از جمله آن تفسیرھا اینکه: پیامبر نگران و اندوھگین شد خداوند که دوست او در 

 گفت: نترس که خدا با ماست!!!...سفر بود به دوستش که ( پیامبر باشد) 

وهُ َ�َقدۡ ﴿ و آیه کریمه چنین است: هُ  إِ�َّ تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ ۡخرََجهُ  إِذۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ أ  نَۡ�ِ ثۡ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ� َ�ۡ  لَِ�ِٰحبِهِۦ َ�ُقوُل  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  َّ�  ۖ نَزَل  َمَعنَا
َ
ُ ٱ فَأ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

يََّدهُۥ
َ
ِينَ ٱوََجَعَل َ�َِمَة  َهاوۡ تَرَ  لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  َو� َّ�  ْ فۡ ٱَ�َفُروا � لسُّ ِ ٱَوَ�َِمُة  َ�ٰ ۗ لۡ ٱِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  ُعۡليَا َّ� 

گر نصرت ندھید پیغامبر را چه باک ھر آئینه نصرت « .]۴۰[التوبة:  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ 
خدا آنگاه که بیرون کردندش کافران دویم دو کس آنگاه که این دو کس داده است او را 

گفت یار خود را اندوه مخور ھر آئینه خدا با ما است پس فرو  در غار بودند آنگاه که می
ی که ندیدید آنرا و ساخت یلشکرھاه فرستاد خدا تسکین خود را بر پیغامبر و قوت دادش ب

 .»کار است ونست بلند و خدا غالب درستسخن کافران را فروتر و سخن خدا ھم
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و  .]۳[النجم:  ﴾٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿د و مگر قرآن نگفته: یگو می انیھذ
 بوده و...  یدات الھیید به تایبوده و موامبر با خداوند در ارتباط یپ

يََّدهُ ﴿ (ه) ریه غار ضمیدر آ -۶
َ
گردد.  می امبر بریک نفر) به پی یعنی( ﴾َو�

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ه ین در آیالذ ُ ٱإِ�َّ اگر  یگردد. ول می بر یجمع به عل یعنی ﴾�َّ

يََّدهُ ﴿ »ه«ک نفر باشد چرا یتواند خطاب به  می نیالذ
َ
د خطاب به دو ینبا ﴾َو�

 ابوبکر؟ یعنیک نفر یا خطاب به ینفر باشد؟!!! 

 تو را چه به آتش در خرمن دشمن؟!
اکرم ھمه مردم مرتد شدند به  ید: پس از نبییگو یی میشما در جا -۷
ه یعلت عدم پرداخت زکات و شورش عل :دییگو می گرید ینفر. و در جا ۳جز 

نجاست: ھمه به یال اوس یند ولن بود که خالفت او را قبول نداشتیابوبکر ا
ن ھمه غم ین ایا مرتدینفر که بنا به اعتراف شما مرتد شده بودند. آ ۳جز 

که به آن اعتقاد ندارند  یزیبه خاطر چاند  که حاضر شدهاند  ن داشتهید
و  ؟ دیا دهیشنای  فهین، لطیا خنده دارتر از ایخودشان را به کشتن بدھند؟!!! آ

 !!!!اند دهیگر جنگیمرتد دای  و با عدهاند  مرتدان رفته نیه اکنیخنده دارتر ا

 ثروتمند گرسنه
عه سوره یده شیو به عق اند. شه در فقر بودهیو فاطمه ھم یحضرت عل -۸

خود را به  یدر مدح آنان نازل شده که سه روز غذا نداشتند و غذا »یتأھل «
بودند) به  (که کودک نیکه حسن و حس یر دادند به نحویر و اسیم و فقیتی

ده بودند. سئوال: اتاق فاطمه که داخل مسجد بوده یک به مرگ رسینزد یحالت
را از کجا به کجا بستند و بردند و  یحضرت عل یعت اجباریان اخذ بیپس در جر

ه و...؟ یراد خطبه فدکیا یحضرت فاطمه از کجا در راه آمدند به مسجد برا
 .!!اند ع داشتهینار قبرستان بقک خانه دوم ھم کی یعه: نه، حضرت علیپاسخ ش
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ار گران یخود را که بس یانگشتر یسائل وارد مسجد شد حضرت عل یوقت

إِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ه ید. و آیمن !!!) به او بخشیکسال خراج یمت ی(ق مت بودیق
ُ ٱ ر بودند یشان فقیشان به خالفت نازل شد. به ھر حال این اییدر مدح و تع ﴾�َّ
 .ه!!!!!ید تقید؟ شایدار ینھمه تناقض چه پاسخیا یبراا ثروتمند؟ و ی

 مجتهدان تازه به دوران رسیده
 یبوده و در ھر غم و سخت ص امبریکه از اول عمر ھمراه پ یافراد -۹

 یداشته و از طرف او سمتھا یشاوندیاور او بوده و با او رابطه خویار و ی
 یتوانند حکم حکومت نمیاند  فه شدهیو پس از او خلاند  را داشته یمتعدد

خالف  توانند مثالً  میاند  ک شبه مجتھد شدهیکه  یکسان یصادر کنند ول
ت یرد صالح یداھایصادر کرده و کاند ینگھبان حکم حکومت ینظر شورا

ا حکم یا حکم اعدام صادر کنند ید کنند! ییرا تا یاست جمھوریشده ر
 ب مسجد بدھند و... یتخر

 باالتر از امیر مؤمنانامام زمان و سر و گردنی 
 یامبریپ یادعا یاریفه شده بود بسیحضرت ابوبکر خل ی: وقتالف -۱۰

م حمله یز شورش کردند و ھر لحظه بیل نیاز قبا یاریکرده بودند و بس
د و رعب فرو رفت یاز تھد ینه در جویرفت و مد می نهیل راھزن به مدیقبا

خاص خود نه تنھا شورش رده را  ییاست و مصلحت جویو... ابوبکر با س
ت اسالم داد که حضرت عمر توانست در یبه مرکز یتیسرکوب بلکه چنان تثب

عه معتقد است ی. ب: ش١را به زانو درآورد یزمان حکومتش سه امپراطور

                                           
ابوبکر با این کار خود باز ھم خدمت بزرگی به اسالم نمود و این را نیز به خدمات  -١

توان به حضرت  قبلی خود اضافه کرد و از نظر اینجانب بھترین نمره و امتیاز را می
 داد.  س ابوبکر
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 یشان به جایا اگر ایآ یقتل عثمان بود ول یت حضرت علیعلت عدم موفق
عه یش رو نداشتند؟ ج: شیپ یدتریفه شده بودند مشکالت شدیابوبکر خل

کنند جھان مملو از ظلم و جور است  می امام زمان ظھور یمعتقد است وقت
د در ابتدا یکه بایشوند (در حال می و تسلط بر جھان یروزیشان موفق به پیو ا

ثابت شده بود عالوه  یحضرت عل یکه برا یزیامامت خود را ثابت کنند چ
ست که ین تناقض نیا ایز داشته و... ) آین یاریاران بسی ینکه حضرت علیبر ا

 یشوند ول می تر موفق اوران کمیار سخت تر و با یط بسیامام زمان در شرا
د یکن می موفق نشدند؟ و اگر قضا و قدر و خواست خدا را مطرح یحضرت عل

 دھد. می ن پاسخ رایز در مقابل، ھمیف شما نیحر

 حرف حسابی...
امبر یت وجود دارد که: پس از پین روایا عه به حد تواتریدر کتب ش -۱۱

ن مطلب یگر اید یاز سو ،نفر ۵ا ی ۳ھمه مردم مرتد شدند به جز  ص اکرم
از  یادیشتر انصار و عده زیعه وجود دارد که بیز به حد تواتر در کتب شین

عت یبا ابوبکر ب یتا مدت یبوده و حت یعت با علیسران اصحاب خواستار ب
نفر و عالقه ھمه به  ۳ن دو مطلب (ارتداد ھمه به جز یاکنون اگر ا .١نکردند

د یکن یه میست؟ و اگر ھم توجیست پس چیتناقض ن به جز چند نفر) یعل
ن یاز اای  شما عده ۀدیطبق عق عت آنھا با ابوبکر موجب ارتداد است اوالً یکه ب

عت کردند پس نعوذ یھم ب یحضرت عل یعت نکردند و در ثانیب یافراد تا مدت
 بالله... 

 
 

                                           
نفر از  ۲۵۰نام  ۀصول المھم(عالم شیعه) در الف شیخ شرف الدین ،به عنوان مثال -١

 اند. سران اصحاب را آورده که طرفدار علی بوده
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 ایراد بی مورد
 س به ھمراه حضرت عمر ص امبر اکرمیپ یث است که روزیدر حد -۱۲

بودند. کوه شروع به  یکوھ یبر رو س و حضرت عثمان س و حضرت ابوبکر
ق و دو یو صد ینلرز که بر تو نب ،کوه یا :فرمودند ص امبریدن کرد پیلرز
وار ید یوقت یلرزد؟ ول یپرسد: مگر کوه م می عه با تمسخرید است. شیشھ

و دوباره ھم بسته  شود می از ھم باز یتولد طفل یخانه خدا) برا یعنی کعبه (
 ؟١امبر خدا فقط بلرزدیپ یر پاید کوه زیچرا نبا شود پس یم

 تخلف یا احترام
 ÷ یه حضرت علیبیان صلح حدیدر جر :دیگو ی می: سنالف -۱۳

با انگشت  ص امبریشان نکرد و پیدر پاک کردن نام اامبر را یاطاعت امر پ
دھد که عمل  می عه پاسخیمبارک خودشان نام خود را پاک کردند. ش

 عهیب: ش .اکرم بوده است یاز شدت احترام و عالقه به نب یحضرت عل
د: از یگو ی میسن ؟)٢(ش اسامه تخلف کردندیچرا عمر و ابوبکر از ج :دیگو می

ن موضوع را یعه ایش یول اند. بوده ص امبر اکرمیپ شدت عالقه نگران حال
 ست؟یک مساله نیل یه و تحلین تضاد در نقد و تجزیا ایکند. آ نمی قبول
 

                                           
(غالت و صفویه) در دنیا نظیر ندارد، آنوقت خنده دار  خرافات و چرندیات کتب شیعه -١

 گیرترین شوند از سخت است که ھمین شیعیان وقتی با مذاھب دیگر اسالمی روبرو می
 منتقدان خواھند شد.

، س نبودند، اما عمر س در لشکر اسامه س ت که حضرت ابوبکر صدیققابل ذکر اس -٢
را اجازه بدھد که در مدینه با  س که عمر س بنابر درخواست ابوبکرصدیق از اسامه

 ایشان باشد که به وی نیاز داشتند، و اسامه درخواست ایشان را قبول کرد. (ُمصحح)
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 پیامبر یا امام؟
امام  یھستند. ب: حضرت عل ین نبیآخر ص : حضرت محمدالف -۱۵
ن شده از جانب خدا ھستند. ج: مقام امامت از مقام نبوت باالتر ییاول تع
 باالتر از مقام نبوت !!!!! یمقام حضرت عل ،امبرین پید: حضرت محمد آخر است.

 های خدا کجایند؟ مژده
خداوند و رسول اکرم سه مژده به مسلمانھا دادند. خداوند وعده  -۱۶

امبر اکرم وعده فتح سه یوب شورش رده و پکو سر یحفظ قرآن از نابود
ھا  ن مژدهیاست که ھر سه ا توسط مسلمانھا را به آنھا داد. جالب یامپراطور

و  یو پافشار یو تحت فرماندھ س رکو حضرت ابوب س به دست حضرت عمر
 شد!  یآنھا عمل یاستمداریس

 قرآن یا دیوان مدح و ثنا
را کتمان کند. ب:  یل علیامبر را سوزاند تا فضایث پیعمر احاد الف: -۱۷

آن  ینابود یکرد تا جلو یات قرآن را جمع آوریالله عنه آ یحضرت عمر رض
و مقدار  یش علیه قرآن در ستایآ ۳۰۰عه معتقد است یگرفته شود. ج: ش

ا مورد ج با یاکنون آ .١ز در نکوھش عمر و ابوبکر استیات قرآن نیاز آ یادیز
 ست؟یمسخره ن یمورد الف و ب در تناقض

 همبستگی کیان امت قبل از دفن رهبر
را دفن نکرده به سرعت ابوبکر را به امبر اکرم یالف: چرا مردم، پ -۱۷

ن یرا جھت تدف یامبر به ھر حال افراد متعددیخالفت انتخاب کردند؟ ب: پ
عت به یب یداشتند. چرا مردم، عثمان را به خاک نسپرده و ھمانوقت برا

                                           
 کنند. آیاتی دیگر را نیز به امام زمان مرتبط می -١



 ٥٣  تناقضات

 

 ؟١ھجوم آوردند یطرف خانه حضرت عل
 یک رسم عادیو فاطمه  یازدواج حضرت عمر با ام کلثوم دختر عل -۱۸

با  یازدواج عل یست/ ولین یش پا افتاده بوده و چندان موضوع مھمیو پ
 .ح نباشد)یبه توض یازیکنم ن می فاطمه... (فکر

داند و مذھب  می مذھب یکه تمام اصول خود را بر مبنا یدولت -۱۹
، با داند می انت خودین دیاست خود را عیو س ن مذھب جھانیخود را بھتر

که خداوند را  ین و کسانیملحد یعنی یمکاتب فکرترین  ن و گمراهیبدتر
ن یتر و کوبا گرم ین و شوروین مکه) با چیبدتر از مشرک یعنی( قبول ندارند
 یو حت یدتیو عق یفکر ین با مبانیا ایرا دارند آ یاسیو س یروابط تجار

ست و اگر یدر تناقض ن ین دولیت رابطه با چنیبر ممنوع یآنھا مبن یفقھ
سال به حضرت عمر و  ۱۴۰۰د پس چرا یکش می شیرا پمساله مصلحت 

د از یاس مخالفید؟ به ھر حال شما با قیزد می حضرت ابوبکر انگ بدعت
 د؟یرا استخراج کرد ین حکمیات قرآن چنیث و آیاحاد یکجا

اھل  :به ام سلمه گفت ص امبر اکرمیپ :دییگو می ث کساءیدر حد -۲۰
ن) و ام یحسن و حس -فاطمه  - ی(عل ن چھار نفرندیت فقط و فقط ایب

ت یکه دارد جز اھل ب یو اصرار یکیو ن یبا تمام خوب یرا حت سلمه
سلمان منا «فرمود:  ص امبر اکرمیپ :دییگو می گرید ییدر جا یندانستند ول

 ۱۴خ یل تارکدر  یچ زنیھ یاست! براست ما تی: سلمان از اھل ب»تیھل البأ

                                           
ش وقتی آیت الله خمینی وفات کرد. خبر وفاتش را برای ۱۳۶۸جالب اینکه در سال -١

ھایی در کادر  ای را ـ پس از جنجال چند روز بتأخیر انداختند، تا آیت الله خامنه
را حقدارتر  رھبری و مجلس خبرگان رھبری و اختالفات شدیدی بین مراجع که خود

بعنوان رھبر انقالب  ـ د و...وردنآ دانستند و او مرجع بشمار نمی ای می از خامنه
 معرفی کردند، سپس آیت الله خمینی را دفن کردند!!...



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٥٤

 

در  یجه نقش موثر و مھمیاندازه خدنون از اسالم گذشته به که تا ک یقرن
 چرا؟  یداند! براست نمی تیعه او را جز اھل بیش یاسالم، نداشته است ول

ن بوده که مردم یعلت شورش رده ا :ندیگو ی میجانیمانند ت یافراد -۲۱
مسلمان که بودند پس چرا  یل خالفت ابوبکر را قبول نداشتند! ولیر قبایسا

که مردم قبائل دور  ینفر ۴ا آن ینجاست: آیوال اکشت؟ سئ می ابوبکر آنھا را
داشتند به خاطر مخالفت با ابوبکر  یامبریپ یآنھا جمع شده بودند و ادعا

توانستند ھمراه با  ی می؟ سئوال جالبتر: حضرت عل؟کردند یغمبریپ یادعا
وسته و خالفت را پس یان به آنھا پیابوسف یھاشم و کمکھا یله بنیقب
نگونه یا یخیک به اصطالح دانشمند درباره مسائل تاری یوقت ،یآر رند.یبگ

 یرود؟ براست ی میاز مداحان و مردم عاد یکند چه انتظار می قضاوت
 یدو آتشه بودند چرا حضرت عل یلیخوارج ھم که مسلمان آن ھم از نوع خ

 ھزار نفر از آنھا را کشت؟ ۴کساعت یدر عرض 

 زخم زبان به خود
امبر یث پیاز احاد یکسری یجانیعه مانند تیسندگان شیاز نو یبرخ -۲۲

چ یپس از ھ :شان فرمودندینکه ایبر ا یکنند مبن می را مطرح ص اکرم
ن افراد زمام کار را به عھده ینکه بدتریامت اختالف نکردند مگر ا یامبریپ

نگونه یند و از ایآ می کار یرو ینکه پس از من حاکمان بدیا ایگرفتند و 
 نجاست:یث... سئوال ایاحاد
 ز پس از ین یاسالم یو امام حسن و سران جمھور ÷ یحضرت عل

 پس نعوذ بالله... ،دندیاکرم به قدرت رس ینب
 یحضرت عل یمخالفت کرد؟ حت یچه کس ص امبریپس از پ ÷ 

 کند می عت با ابوبکریک به عدم بیشان را تحریدر پاسخ عباس که ا
 یعنیزارم. یبکره عن اختالف: من از اختالف أ ینإند: یفرما می



 ٥٥  تناقضات

 

اکرم و درجه  ی(در حد فرموده نب یز مخالفتین یحضرت عل
 شتار) نکردند.کشت و ک یعنیمخالفت 

مخالفت  یاندک نوع یرا تا مدت زمان یعت حضرت علیعه عدم بیش -۲۳
کره أ ینإند: یفرما می عتیبه عباس در مورد ب یکند/ حضرت عل می قلمداد

 ست؟یده متناقض نین دو عقیا ایزارم. آیعن اختالف: من از اختالف ب
ع یافتن علل وقاینکه در یا یسندگان آن به جایعه و نویمتاسفانه ش -۲۴

را سرمشق خود قرار دھند که ھم به زعم  یحضرت عل یھا پاسخ یخیتار
ورزند و ھم آن حضرت در ھمان مکان و  یخودشان به آن حضرت عشق م

 بسنده یمن درآورد یھا لینکار به تحلیا یبه جااند  کرده یزمان زندگ
در  یعل یکه برا یآنھا که علت مشکالت یشگیل ھمین تحلیا مثالً  کنند. می

پاسخ را از  یبود! ول یقبل یخلفا یھا یش آمد خرابکاریزمان خالفتش پ
د: چرا در زمان یگو می به آن حضرت ید: شخصیزبان خود آن حضرت بشنو

ش یزمان خالفت شما پآمد که در  نمی شیپ ین مسائلیچن یقبل یخلفا
کردند و  می حکومتاشخاصی مثل من دھد: آنھا بر  می آمده؟ حضرت پاسخ

 ات قرآن است کهیمنطبق با آ قاً ین سخن دقی! ااشخاصی مثل تومن بر 

َ ٱإِنَّ ﴿د:یفرما می نُفِسِهمۡ  �َّ
َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]۱۱[الرعد:  ﴾َ� ُ�َغّ�ِ

ر یینکه خودشان را تغیدھد مگر ا نمی رییرا تغ یچ قومیسرنوشت ھ خداوند«
ا ی یتواند عامل خوشبخت نمی ک نفریچگاه ینکه ھیا یعنین ی. ا»دھند
و  یجامعه عامل اساس یو فرھنگ کل یشود و جو عموم یملت یبدبخت

کند ھمه گناھان را به  یعه تالش میش ۀسندینو ین کننده است. ولییتع
ه یعه در تجزیسنده شیکاش نویا ندازد.یو حضرت ابوبکر ب گردن حضرت عمر

انداخت ھر چند  ی میز به سخنان حضرت علین یم نگاھیع نیل وقایو تحل
  .دن حضرت عمر و ابوبکر نخواھد داشتیکوب یبرا یراھھم نگونه یا



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٥٦

 

 مطهری در پی راه چاره
 یاز تناقضات متعدد ییرھا یدر امامت برا یریدر کتاب س یمطھر -۲۵

سال  ۱۴۰۰عه شده پس از ین شیر محققیبانگینه گرین زمیکه در ا
 عه اشتباهین شید: متکلمیگو می ارائه داده وای  کشمکش، راه حل تازه

از امامت  یدانستند! خالفت، جزئ می کردند که امامت را ھمان خالفت می
 :یول ن است!!!!ین دییح و تبیر و توضیفه مھمتر امام، تفسیو وظ ،است
 پاسخ، موضع  بی از سئواالت ییرھا یبرا یشود ھر از چندگاھ می ایآ

 م؟یخودمان را عوض کن

 َملُۡت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ ح قرآن است:یمخالف نص صر ین سخن مطھریا�ۡ
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
 ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

ن ید دارد که امروز دید و تاکییتاد چقدر ینیب می .]٣[المائدة:  ﴾دِيٗنا
ھوس نکند پس  ین است که کسیا ینھا برایکامل و تمام شد. ھمه ا

اورد و یب یدیجد یزین، چیر دیل و تفسیبه بھانه تکم ص امبریاز پ
ه متاسفانه آوردند و شد... (توسط تفکرات ابن کموجب بدعت شود. 

 ٢ه یقرآن در سوره بقره آ یو مگر در ھمان ابتدا )یھودیسباء 

[البقرة:  ﴾٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى لِّلُۡمتَّقِ�َ  لِۡكَ�ُٰب ٱَ�ٰلَِك ﴿م: یخوان نمی

ه در آن کرا  یزید و شما چی، ظن و تردکنبودن ش یعنیب ی، الر.]٢
ن، یه روشن، مبکرا  یزید نه چینک می ریه و تفسید توجیدار کش

 و شبھه باشد. کواضح و بدون ش
 است تیمخالف کامل با اصل خاتم . 
  که در طول  یا اتفاقیشود آ می سال ١٥٠فھرست نام امامان تا

فتد؟ یتوانست در عرض چند نسل ب می فتادیھزاران سال عمر بشر ن
 ؟یل ارتباط جمعیو عدم وجود وسا یسواد یط بیآن ھم با آن شرا



 ٥٧  تناقضات

 

 مخدر، مه، مصرف مواد یمانند: ب یعه مواردیدر زمان امامان ش
 یبا دول مشرک و کافر یاسیو س ی، ارتباط تجاریاکستاز یقرصھا

ا یو... وجود نداشته. پس آ یه سازیو کوبا، شب ین و شورویچون چ
امت ادامه داشته باشد. و ین تا روز قید سلسله امامان و مفسران دیبا

ر و کد پس گناه حضرت ابوبیکش می شیاگر بحث اجتھاد را پ
 ست؟ یحضرت عمر چ

  امام) شده و ی(شان حکومت ن تناقضیمتوجه ا یبه خوب یمطھر 
امام است  ین و مقام معنویح دیر و توضیامام، تفس یاصلشان  دیگو می

کند.  نمی را حل ین که مشکلیفرع آن است! خوب، ا یحکومتشان   و
بر سر خالفت است و  یتمام دعو یول ،مین سخن را قبول داریز ایما ن

 د؟یل، معتقد به وجود نص ھستین دلیکدامنکه شما طبق یا

 تقیه شکن
داند. از  می ارتنامه عاشورا را منتسب به امام محمد باقریعه زیش -۲۶

ه و جواز آنرا متعلق به دوران امام محمد باقر و یعه رواج تقیگر شید ییسو
بار لعن) به  ۱۸( ن و لعنیارتنامه مملو از نفرین زیداند. ا می امام صادق
ه یبا اصل تق یزین چیا چنیاول و دوم و سوم است آ یه خلفایخصوص عل

عه مرتب سفارش به پنھان ین دو امام به قول شیرا ایست؟ زیدر تعارض ن
ز یارتنامه نیو ز اند. کرده یگر فرق مسلمان میبا د یریو عدم درگ یکار

است که به صورت اوراد و اذکار در سفر و حضر و در خانه و در کربال  یزیچ
 ه بوده است؟یبه تق ین چه سفارشیشده. پس ا یو مسجد و... خوانده م

 .ان است)یارت ساخته و پرداخته غالین زیم اینکه قبول کنی(مگر ا
 
 



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٥٨

 

 اشتباه از امام یا از خدا
ب تا امام یامام را به ترت ۱۲نام  ص امبر اکرمیعه معتقد است پیش -۲۷
ل را به یاسماع یعنیفرزند ارشد خود  ÷ امام صادق اند. ان کردهیزمان ب

ن مورد، بداء یپس از فوت او فرمودند در ا یکردند ول یعنوان امام معرف
ن امر باعث یکردند. ا یو پس از آن فرزند سوم خود را معرف ١حاصل شد

م. چگونه ید که کردند آنچه کردند. بگذره شیلیش فرقه ضاله اسماعیدایپ
 ؟اند اطالع بوده بی ص امبر اکرمیث پیاز حد ÷ است که امام صادق

 آیا شرک شاخ و دم دارد؟
تر است از آنچه یار قویان دارد بسیعه جریآنچه در فرھنگ توده ش -۲۸

ن یکجا با سوز و گداز ایان یعیسند. شینو می شانیعه در کتابھایسندگان شینو

ن ُ�ِيُب ﴿ خوانند: می با رایز هیآ مَّ
َ
وٓءَ ٱإِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ  ﴾لسُّ

خام  می زنند: می ادی(مداح) فر ذاکر یگر، ھمراه با آقاید ییو جا .]۶۲[النمل: 
اد یشه م یگرفتار م یامشب رو بخونم واستون از سر احساس که چرا ھر ک

د خداوند را صدا یه قرآن بایطبق آ یا ھنگام گرفتاریآ یش عباس. براستیپ
ا به سراغ حضرت ید به سراغ خداوند رفت یا بایا حضرت ابوالفضل را؟ وآیزد 

ست پس شرک ینھا شرک نیا شرک، شاخ و دم دارد؟ و اگر ایعباس؟ و آ
 ست؟یچ

 
 

                                           
بداء یکی از عجائب عقیده شیعه است. آنھا بر این ادعایند که خداوند اسماعیل را  -١

لی ناگھان متوجه شد که اسماعیل وفات بعنوان امام پس از پدرش مقرر نموده بود. و
کرد! اینجا بود که خداوند دریافت ـ العیاذ بالله ـ اشتباه کرده، و فرزند دیگر امام 

 صادق را به امامت برگزید!!!



 ٥٩  تناقضات

 

 کودتای نافرجام
 ÷ یان به حضرت علین داستان را قبول دارد که ابوسفیعه ایش -۲۹
ه یاده علینه را از سواره و پیمد یاگر بخواھ :تخاب ابوبکر گفتان انیدر جر

به سواره و  یازیبرو من ن :به او گفت یحضرت عل یکنم ول می ابوبکر پر
از  ÷ یگر معتقد است که حضرت علید ییعه در جایاده تو ندارم. شیپ

ه یام علیق یافراد خواست تا سر خود را بتراشند و ھنگام سحر برا یبرخ
ب ین افراد خلف وعده کردند و... عجیند که ایایشان بیبه در خانه ا ابوبکر

ر را یغد یبه ماجرا ین علت عدم اشاره حضرت علیخ شرف الدیاست ش
نفر  ۴۰از  ین داستان، حضرت علیدر ا یداند ول می ت مصلحتیحفظ و رعا

ان یر بکشند!!!! و از آن طرف کمک ابوسفیه حکومت شمشیکه علاند  خواسته
 ست؟ینھمه تناقضات درھم و برھم چیعلت ا یبراست !کند! می درا ر

 :ین شدند ولیسال خانه نش ۲۵ یحضرت عل :دیگو می عهیش -۳۰
 شان دو بار یخ ثبت شده که ایچگونه است که حداقل دو بار در تار

الله عنه  یکماه در زمان خالفت حضرت عمر رضیھر بار به مدت 
 ؟١اند نه بودهین او در مدیجانش

 الله عنه به  یچگونه دخترشان را در زمان خالفت حضرت عمر رض
 آورند؟  یفه در میعقد خل

 ؟اند ران شرکت داشتهیا ین در جنگھایچگونه امام حسن و امام حس 
 ک از صحابه یچ یالله عنه به ھ یم حضرت عمر رضیدان می ما

 نه رایباال بوده اجازه خروج از مدای  لهیگاه قبیپا یسرشناس که دارا
ھر چه در زمان رسول الله در راه اسالم  :گفته می داده و نمی

ا عدم ین اجازه عدم خروج یاست. و ا ید صوابش کافیر زده ایشمش

                                           
 کرده است. و در واقع حضرت علی به عنوان وزیر و مشاور خلفا عمل می -١
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 نبوده است.  یاجازه شرکت در جنگھا مختص حضرت عل
 اکرم تا قرآن را یاد کرده بودند پس از رحلت نبیقسم  یحضرت عل 

 خودشان) جمع نکنند از خانه خارج نشوند. ی(برا
 است و ما ٣٥ا ی ٣٠ک جوان تا سن ی ییشور و نشاط و جنگجو 

 ٣٣حداکثر  ص اکرم یدر زمان رحلت نب یم حضرت علیدان می
 یشان مانند زمان جوانینکه ایسه و انتظار ایپس مقا اند. سال داشته

 اس باطل و اشتباه است.یک قیخود از خانه خارج شوند 

 با دو تیر یک نشان
و فساد قدرت و ظلم و ستم پادشاھان  یکسو ضعف اخالقیعه از یش -۳۱
داند و از  می یرانرا علت شکست سپاه ا و... یضات طبقاتیو تبع یساسان

 یکتاتوریخفقان زا و د یر و عمر حکومتکد حضرت ابوبیگو می گرید یسو
از علل  یکینکه یا ران چه بود؟ ضمنیآنھا بر ا یروزیپس علت پاند  داشته

کردند را حضور دو  ی مین معرفیر جانشیدر غد د حتماً یبا ص امبرینکه پیا
دانند  ی میکشور اسالم یو روم در مرزھا ایرانضلع قدرتمند و خطرناک 

 ران رو به انحطاط و ضعف بوده است.ید دربار اییگو می شما که یول
ط یو شرا یساز نهیاز به زمیعه ظھور امام زمان نیش ۀدیبه عق -۳۲

شد ھر  می ص امبریفه بالفصل پید خلیبا ÷ یحضرت عل ،مناسب دارد
کرد و ھر  می قبول یرھبر یرمردھا را برایاعراب، سن پ ینه فرھنگیچند زم

  غ گذرانده بود.یل را از دم تیاز قبا یاریان بسیسران و جنگجو یچند حضرت عل
ر یعلم را فرابگ / )یعلحضرت ( ندهیبه سخن نگاه کن نه به گو -۳۳

د ما حق یعه: فقط سخنان و عقای)/ واعظ شیعلحضرت از منافق ( یحت
د است و ییخاص مورد تا ییتابھاکد و فقط یاست و فقط سخنان مرا بشنو

 رو آقا بود.ید پیفقط با
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عه به عنوان اصل یه نزد شک یعیوس یو معنا ی(با مفھوم شفاعت -۳۴
ن سخن یاست) با ا ییو استثنا یفرع یه امرکآن  یواقع یدارد و نه با معنا

 ن منکر نکف ن،کار کن و کار ک، فاطمه یامل است: اکرم در تضاد کا ینب
 .١یا ردهکخودت  یخودت برا یردک یارکھر  ،نمک یارکتو  یتوانم برا می

ٞد رَُّسوُل ﴿ -۳۵ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ  ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهمۡ  لُۡكفَّ

ا یرم مرتد شدند: آکامبر ایتمام اصحاب به جز سه نفر پس از پ .]۲۹[الفتح: 
 ست؟ ینھا تناقض نیا

 نادرست ردکدر امت اسالم به خاطر عمل یالف: اختالفات بعد -۳۶
با وجود تشتت  یبوده است. ب: تمام فرق و مذاھب اسالم سه گانه یخلفا

 یآراء در اعتقاد به قرآن و صحت آن متفق القولند. و حسب تواتر قطع
ه قرآن را جمع کر و عمر و عثمان بودند کن حضرت ابوبیخ ایموجود در تار

 نجات دادند.  یندگکف و پرایو از خطر تحر یآور
ر خم با یدر غد :دییگو می شود چرا نمی عت منعقدیاگر امامت با ب -۳۷

از مردم  یشود چرا حضرت عل می عت منعقدیردند؟ و اگر با بکعت یب یعل
 :دیفرما می در پاسخ به آنھا یعت نگرفتند؟ و حتیامام حسن، ب یوفه براک

  !د!ینکد نید نخواستینکعت ید با حسن بید خواستیخود دان
ن یمسلم یبرا ص امبرید رفتار پیات قرآن بایح آینص صر طبق -۳۸

 ص امبریپ -رد:کن یتوان چن می عهید شیم با عقاینینون ببکالگو باشد ا
ن ھمسران و فرزندان یت عدالت به خصوص بیرات به رعاکگران را به ید

رده و دو تا کن عمل یخودشان نعوذ بالله خالف ا یولاند  ردهکخود سفارش 
ران ابولھب و سپس: عثمان) سن آدم (اول پیاز دخترانشان را به ازدواج بدتر

                                           
شده، یعنی انجام اعمال صالح، ولی  الصالحات تاکید ادر قرآن بارھا و بارھا به عملو -١

 اند. شیعیان به شفاعت دلخوش کرده
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نون من به عنوان کآورند! ا می ) دری(عل ن انسانیرا به ازدواج بھتر یگریو د
 ص رمکامبر ایا عدالت؟/ پینم ک یباز ید در مورد فرزندانم پارتیرو بایپ

مان و نشست و یگران را سفارش به انتخاب دوست خوب و با ایمرتبًا د
ن و یشه با بدترین ھمیخودشان بر خالف ا یولاند  ردهکن یبرخاست با صالح

با  یو حتاند  ار و ھمراه بودهیھا ھمسفر و مونس و ھمدم و  انسان !ن!یظالمتر
ر و عثمان و ک(حضرت عمر و ابوب! !اند ردهک می برقرار یآنھا نسبت خانوادگ

نون کرم مرتد شدند!) اکا یعه پس از رحلت نبیه به قول شک یر اصحابیسا
ا طبق عمل ینم کعمل  ص امبریرو طبق سخن پیپ یکمن به عنوان 

یی به جا یان و احمقھا برویاگر طبق عقائد منحرف و ضاله غال ،یشان؟! آریا
ان یشان میز ما و خاندان با معرفت و بزرگوار ایامبر عزیو مسلمًا پ یرس نمی

ار ک یینبوده است و نفاق و دورو یچ تضاد و تفاوتیحرف و عملشان ھ
  شود. ی میه طیه و توریشئونات آنھا با مصلحت و تق یه تمامکاست  یسانک

بود پس  یند: اگر حق با علک می عه در مقام جدل سئوالیمحقق ش -۳۹
ا ینم: آک می ن مبنا سئوالیمن بر ھم ،ر باطل بودندکحضرت عمر و ابوب

و  یجامعه عرب را در زمان رحلت خود از نظر فرھنگ ص رمکامبر ایپ
پرسم: پس چگونه جامعه خوب  می ،: بلهییا نه؟ اگر بگویساخته بود  یاخالق

  پرسم: می : نه،ییو اگر بگو  رد!کدست به انتخاب بد زد؟ و فرد خوب را رھا 
دست به انتخاب خوب بزند؟ و گناه فرد  یچرا از جامعه بد، انتظار دار

ناچار از داشتن  ید: ھر ملتیگو نمی ÷ یست؟ مگر حضرت علیمنتخب چ
انسان ساز باشد  ینیاسالم، د یرستمگر. و چگونه انتظار دا یست حتیریام

ان خود را یکنزد یامبرش به زنده بودنش نتوانست مردم و حتیپ یوقت
رد و کنگونه قضاوت یتوان درباره ھمه جامعه ا ی: نمییند! و اگر بگوکت یھدا

پرسم: پس چگونه  می قرار دارند. من یمتفاوت یفھایجامعه در ط یکافراد 
امًال کف یط یکمتفاوت در  یفھاین طیه فرد منتخب توسط ھمکاست 
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د. یشو می د دچار تناقضیبدھ ید ھر پاسخینکرد؟!!! نگاه یگ یباطل قرار م
جز تناقض در  یتر، راھ یر منطقیغ یو پاسخھا یر منطقیرا سئوال غیز
 ش رو ندارد. یپ

به  یرد ولکن یمخالفت یسکزنده بود  ص امبری: چرا تا پیاول -۴۰
ن آن یفه جمع شده و از فرامیناگھان ھمه در سق ص امبریمحض رحلت پ

جرات  یسکزنده بود  ص امبری: تا پیردند؟ دومک یچیحضرت، سرپ
ن مجال بروز یرید یشان، حسدھایبه محض رحلت ا یمخالفت نداشت ول

و دستورات  ص امبرین پیع محض فرامیشه مطیه ھمک: آنھا یافت. اولی
ر، ی: نخیردند؟ دومکص، مخالفت مورد خا یکن یبودند. پس چرا در ا یالھ
ات یتاب خود، دھھا مورد از تخلفات آنھا در زمان حکن در یالد خ شرفیش
ف ما را روشن یلکشود ت ی: لطفًا میرا آورده است !!! اول ص امبریپ
ات یا در زمان حیردند کدا یامبر، جرات مخالفت پیآنھا با رحلت پ :  دینک
 .کردند!!!! یمخالفت مشان ھم جرات مخالفت داشتند و یا

لمات کاز شبھات دوران خلفاء را در قالب  یاریعه پاسخ بسیش -۴۱
ن یماب ین است روابط و مناسبات فکند. ممک یان میه بیا تقیمصلحت 
امبر یدر مورد پ یرد ولکلمه کن دو یو خلفاء را حمل بر ا ÷ یحضرت عل

رد و کجاد یا یریدرگ ش)یله قریقب( اش را او با تمام خانوادهید؟ زییگو می چه
ت ینه رفت و رعاید و به مدیرد! از ھمه آنھا برکت مصلحت ھم نیچ رعایھ

 یا چرا حضرت علیت ھم بود! یه در ضعف و اقلکه در مکنیرد! با اکمصلحت ن
ت مصلحت نکرد تا در زمان یه ابن عباس رعایه بنا بر توصیدر مورد معاو

 نار کند؟ کمناسب او را بر
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 تر از آشی داغ کاسه
 :دیه بگوکر مردم را نگھداشت یغد یدر گرما ص امبریا پی: آیاول -۴۲

 ۱۲۰رم کامبر ایه پکب است یعج ی: ولید؟ دومیرا دوست داشته باش یعل
اد نگھداشت تا موضوع یز یھزار نفر مسلمان را به قول شما در آن گرما

 یوقت ن مقدمات و...یبا تمام ا یند ولکرا اعالم  ÷ یخالفت حضرت عل
ن موضوع مھم یان ایب یبراای  لمهکرسد از  می ان اصل مطلب فرایموقع ب

امبر در ابالغ یپ یمختلف است. براست یمعن ۲۷ یه داراکنند ک می استفاده
ن بار یه اکه سخن گفتند یناکدر پرده و به  یات الھیاز آ یکدام کر یو تفس

ست پس ین نینچنیو اگر ا !!ین مھمیدومشان بوده باشد؟ آن ھم موضوع به ا
 ست؟یاز چ ین اختالف ناشیا

ده ی(حسب عق در اسالم!ھا  نیرم، اولکامبر ایات پیح ین روزھایآخر .۱
 عه):یش

 یکن بار در طول عمر گھربار خود در ابالغ یاول یرم براکامبر ایپ -۱
 !!!شوند می د و ترس از مردمیو ترد ک(آیه ابالغ) دچار ش هیآ

از ابھام و با ای  ام خدا را در پردهیبار پن یاول یبرا ص امبریپ -٢
 نند.ک می انیمتفاوت است ب یمعن ٢٧ یه داراکای  لمهک

 یشان را امیه قرآن اکنین بار و با وجود ایاول یبرا ص امبریپ -٣
 یزینند تا چک می اغذکرده، درخواست قلم و ک یسواد) معرفی(ب

 امت گمراه نشوند.یه مردم تا قکسند یبنو
 یرسکتواند نقطه نظراتش را به  می ن باریاول یحضرت عمر برا -٤

 بنشاند.
ش از ھفتاد بار یدانستم ب می اگر :گفت می که قبل از آن یامبریپ -٥

ن یاول یکردم برا می نین موثر است چنیمنافق یطلب آمرزش برا
 !!ن مسلمانان به خودش رایتریککنند آن ھم نزد می نیبار لعن و نفر
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امبر را در حادثه بئر معونه از یخداوند، پن یش ازایکه پی(در صورت
 .ن مسلمانھا منع کرده بود)یقاتل ین حتیلعن و نفر

اران یساعت  ٢ن یدر فاصله ب یخ بشریتار ین بار در تمامیاول یبرا -٦
 !!!اور غاصبیشوند به مرتد و ظالم و  می لیاز جان گذشته تبد

 شیعه یا خوارج
 ته اشارهکن نیرر به اکم ١وراشیپ یتاب شبھاکن در یسلطان الواعظ -۴۳

در  یکیچ تحریعه ھیو شھاست  یھا از جانب سنین توزکی یه تمامکند ک می

                                           
سال پیش توسط شخصی بنام سلطان الواعظین  ۸۰کتاب شبھای پیشاور بیش از  -١

ی درغگو ادعا نموده که در شیرازی نگاشته شده است. در این کتاب این نویسنده
ذاھب فقھی چھارگانه اھل شھر پیشاور پاکستان با تعداد بسیار زیادی از علمای م

سنت مناظراتی داشته که در نھایت ھمه را شکست داده و تعداد بسیار زیادی از آنھا 
اند!! این  به دین حق ـ که بگمان نویسنده کتاب ـ دین تشیع اثنا عشری است گرویده

دانسته که نه  حادثه بطور کامل خیاالتی و دروغی محض است. و نویسنده کتاب نمی
پیشاور بلکه در ھمه پاکستان مذھب فقھی مردم تنھا حنفی است و اثری از تنھا در 

 مذھب شافعی و حنبلی و مالکی در این کشور نیست تا او با آنھا مناظره کند.
کشد این است که او فرق  نقطه دیگری که پرده از دروغ پردازی این نویسنده برمی

ھارگانه اھل سنت بین مذاھب فقھی و عقیدتی را تشخیص نداده. مذاھب چ
ھای فقھی ھستند که ھمه در عقیده با ھم مشترکند و ھیچ اختالفی در بین  مدرسه

آنھا نیست. در حالیکه اختالف آنھا با مذھب شیعه اختالفی عقیدتی است. و شیعه 
عقائدی برای خود تراشیده که ھیچگونه اساس و مدرکی از قرآن و سنت پیامبر اکرم 

و معصوم بودن امامھا و تعداد آنھا و تحریف قرآن و عقیده  ندارد. چون قضیه امامت
بداء که طعن بسیار تندی است بر ذات پاک خداوند متعال و بسیاری از قضایای 

 خرافاتی دیگر..
شان شھرت یافتن است ھیچ  ھایی از این قبیل که ھدف اھل سنت غالبا به کتاب

ھایی که خود گواه بر دروغ بودن  کنند چرا که اھتمام دادن به این کتاب ای نمی توجه
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سازد. از این رو با وجود اھتمام بالغ حکومت  ای آنھا را مطرح می خود ھستند بگونه

ھای مختلف جھان غالبا علمای اسالم  ھا و ترجمه آنھا به زبان ایران به این گونه کتاب
سطح فھم کنند، چون ھدف دعوتگران اسالمی از نگاشتن باال بردن  به آنھا توجه نمی

شان و دعوت کافران به اسالم است. و اگر آنھا وقت و  ملتھای مسلمان از دین
شان را بر رد زدن به این کتابھای پوچ ضایع کنند در حق بسیاری دیگر از  قلم

 قضایای مھم دعوت اسالمی کوتاھی خواھند کرد.
بحث و  ھا پیش پس از البته با وجود ھمه اینھا یکی از روشنفکران شیعه که سال

ھا و مطالعات زیاد به مذھب اھل سنت گرویده و از ترس جان خود به خارج  پژوھش
از ایران ھجرت نموده، و محمد باقر سجودی نام دارد کتابی بنام "روزھای پیشاور" 

  بزبان فارسی در رد کتاب شبھای پیشاور نگاشته است.
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_news.php?rowID=118 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=533 

از متن جامعه شیعه ایران برخواسته است، چون دلش برای قوم و آقای سجودی که 
سوزد از باب دلسوزی و شفقت و مھر این کتاب را نگاشته تا پرده  خویش و ملتش می

از مکر و حیله آخوندھای حقود و دروغگوی شیعه برکشد. البته این دوست 
تضاد در «نیز چون ھای دیگری  دانشمندی که خداوند او را براه حق ھدایت نموده کتاب

وغیره به رشته تحریر درآورده است که برخی از » چرا نام علی در قرآن نیامده«و » عقیده
 ھای انترنتی در دسترس ھستند. اند و در سایت آنھا به عربی نیز ترجمه و چاپ شده

این طرفند دروغگویی و اتھام شیعه طرفندی پیش پا افتاده و شناخته شده است. 
آنھا که عبد الحسین موسوی نام دارد سالھا با پوست دوستی و وحدت  یکی از علمای

اسالمی شیخ األزھر سلیم البشری را در مصر به بازی گرفت. و در نھایت کتابی بنام 
سال بعد از وفات شیخ أزھر چاپ نمود و در آن ادعا کرد که شیخ  ۲۰"المراجعات" 

بودن مذھب اھل سنت را اعالم  أزھر قبل از وفاتش به عقائد شیعه پیوسته و باطل
داشته و با مذھب شیعه از جھان رفته!! و البته چون این دروغ بسیار گنده بود 
شاگردان شیخ ازھر و دوستان او را که با تمام کرم و سخاوت از این میھمان ایرانی 

کردند آزرد و آنھا کتابھایی در رد کتاب مراجعات  نمک بد حرام در مصر پذیرایی می
 ف نمودند.تألی

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_news.php?rowID=118
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=533
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تعجب است چه  یانسان، جا یبرا یخ انجام نداده است. براستیطول تار
در حال خواندن  ن مقدس در عربستان)کدر اما ی(حت از صبح تا شب یسانک
ھمه ساله در  یسانکند؟ چه آنھا ھست یعاشورا و لعن خلفا یارت جعلیز
ورد زبان صبح تا شبشان  یسانکاندازند. چه  می ن راهاشکدالزھرا عمر یع

نند رفتار کرا لعن  یحضرت عل یاگر جماعت یبراست  لعنت بر عمر است؟
جاد وحدت با خوارج یان حاضر به ایعیا شیو آ عه با آنھا چگونه است؟یش

 خوب ھستند.ھا  یه چقدر سنکم یفھم می ھستند؟ پس باز

 علی و مشارکت در ظلم
ت در ظلم کبه ظالم مانند شر کمکند: یفرما می ÷ یحضرت عل -۴۴

ن یکماه جانشیدو بار ھر بار به مدت  ÷ یاوست و... چرا حضرت عل
 ین سرکشیشوند؟ تا حضرت عمر به شام و فلسط می نهیحضرت عمر در مد

 وفه و مدائنکم کفاء، حادر زمان خل یاسر و سلمان فارسیکند. چرا عمار 
ه کدھد  می آنقدر به حضرت عمر مشورت ÷ یچرا حضرت عل ؟!شوند می

                                                                                           
ھا خود را با دکتر احمد الغامدی در  شخص دیگری بنام محمد حسینی قزوینی سال

سعودی نزدیک نمود. و دکتر غامدی که استاد دانشگاه ام القرا مکه مکرمه است با 
ای گشاده از این میھمان ایرانی خود استقبال و پذیرایی نمود. ولی این آخوند  سینه

جواب نیکی را با نیکویی دھد کتابی به فارسی در ایران  کینه توز شیعه بجای اینکه
منتشر ساخت و در آن ادعاھایی دروغین کرد و خود را رستم دستانی معرفی نمود 
که توانسته استاد جامعه ام القرا را در مناظرات خاموش در پشت درھای بسته 

ت و در کرد چون کتابش به فارسی اس لو گمان می شکست دھد... این آخوند ساده
شود خبرش به گوش دکتر غامدی نخواھد رسید. اما از بخت شوم آقای  ایران نشر می

الحوار «ھایش به دکتر غامدی رسید. و او نیز در کتابی بعنوان  قزوینی خبر دروغ
 پرده از حقیقت این آخوند دروغگو برکشید. »الھادئ

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=461 

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=461
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چرا فرزندانش  ؟!»عمر كهلل یلوال عل«بار گفته:  ۷۰فقط حضرت عمر 
و چرا پس از  ؟!فرستد می دفاع از حضرت عثمان ین را برایحسن و حس

آورند  می شان ھجومیعت با ایب یمردم برا یقتل حضرت عثمان وقت
ن یدر ا یعنی( ریشما بھتر است تا ام یر و مشاور باشم براید: من وزیفرما یم

در  ÷ امام رضا عهیتنھا و به قول خود ش ام) (البته سال مشاور بوده ۲۵
 ر شدم ویار مخکنیشته شدن و اکن یباند  فرموده یتعھدیرش والیرابطه با پذ

و  یحضرت عل یار شدند ولکنیشان با اجبار وادار به ایا یلکبه طور  یعنی
 ؟!)اند نداشته یق فوق، اجباریگران در مصادید

 اطالع! کودتاگران بی
ودتا، ک (توطئه، فهیان سقیر در جرکحضرت عمر و ابوب :ندیگو یم -۴۵

ه به آن دو کم یخوان یخ میتب تارک یما در تمام ی) ولاند ردهکسه و... یدس
و آن اند  فه جمع شدهیانتخاب خل یفه برایه انصار در سقکرسد  می نفر خبر
ه کبوده ای  ن چه توطئهیا رسانند می ز با سرعت خود را به آن محلیدو نفر ن

، یدن ھر سخنیکاش مردم ما با شنی(ا ؟اند خبر بوده یخود آنھا ھم از آن، ب
ع ھر یو سر !کردند! می مغز خود فشار وارد یخاکستر یھا به سلول یاندک
 د)کردن نمی را قبول یحرف

 یک سوراخ و دو نیش
سوراخ  یکا مومن از یآدم عاقل و  :اند نفرموده ص امبریمگر پ -۴۶

مان یپ با وجود ص یه حضرت علکشود؟ چگونه است  یده نمیدوبار گز
سال بعد حاضر  ۲۵(در غدیر خم، البته بنا به زعم شیعه) باز ھم  ینکش
 ...ر و خوارج ویزب م طلحه وینیب می باز هکنند؟ ( کعت یشوند با مردم ب یم
ردند؟ و چرا در کعت یب یردند) و آن حضرت با چه اعتمادک ینکمان شیپ
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ه کنند ک نمی ته اشارهکن نینان در کوفه به اکعت شیت خود از بیاکگله و ش
 ؟١دینگونه امور سابقه داریست و شما در ایار امروز و بار اول شما نکن یا

ر از به دست گرفتن کابوبد و شوم حضرت عمر و یات پلیاھداف و ن .۲
 قدرت چه بوده است؟ 

دن یده و خریشک کسر به فل یاخھاکت المال و ساختن یچپاول ب -
 یفاخر و خوردن غذاھا یدن لباسھایان و پوشکزینکغالمان و 

  .شه آنند)ین حداقل در اندیکه اکثر مسئول یذ!!! (ھمان کاریلذ
 له خود!!!یان قبیکات به پسران و برادران و نزدیومت والکح یاعطا -

 خودمان)  ی(ھمان باند باز
 .٢پس از خود) ی(برا ا اقوام خودیمنصب خالفت به فرزند  یاعطا -
 یباز ی(ھمان پارت ان خود!!!یکبر نزد یردن حدود الھکاجرا ن -

 .خودمان)
(ھمان  ف آن!!!یا تحریو  یدر نابود یقرآن و سع یعدم جمع آور -

  .افتد) یکه دارد اتفاق م یکار
 ی(ھمان کار ه!!!یھمسا یشورھاکگسترش ندادن اسالم به  بسط و -

تا دور  کا دوریم آمرینیب می که در زمان ما عکسش اتفاق افتاد و
 .ران را در پنجه خود گرفته)یا

                                           
زده و باعث مرگ ایشان  گویند: عثمان دختران پیامبر را کتک می بعضی خرافیون می -١

(یا مومن) از یک  نفرموده که انسان عاقل ص پرسیم: مگر پیامبر شده است و ما می
بعد از اینکه دختر اول را  ص پیامبر شود؟ پس چطور خود نمی سوراخ دوبار گزیده

دھد تا او کتکش بزند و  دھد دوباره دختری دیگر را به ھمسری او می به عثمان می
 باعث مرگش شود.

 به شھادت تاریخ عمر و ابوبکر حتی به یک نفر از افراد قبیله خود سمتی ندادند. -٢
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 !!!÷ یچون: حضرت عل یح افرادیردن به مشورتھا و نصاکگوش ن -
 .١م؟)یعمل کرده ا یث علیک حدیبه  یک از ما حتی(کدام 

(ھمان  ن مقام و منصب!!!یشته نشدن در اکو  یجان نداشتن خطر -
 .)...گاردھا و یھا و باد محافظ

 .ترسم ادامه دھم!!! می از ترس جانم -
سندگان، یله گر بودن و کتمان حق کردن و تعصب وعاظ و نویدر ح -

دانند حضرت عمر،  نمی انیعیک نفر از شی ین بس که حتیھم
 ییزھایچ یعنیو پدر زن رسول خدا بوده است!  یداماد حضرت عل

ند حضرت عمر به یگو یکه م یدر یاست ول یو حتم یکه قطع
 امده را ھمهین یعیر شیچ کتاب غیفاطمه زد و در ھ یپھلو
د ی. پس به من حق بدھیر قطعیز دروغ غیک چی یعنیدانند.  می

 ز شک کنم.ید شما نیر سخنان و عقایکه در دروغ بودن سا

 !مؤمنان کافر
ات قرآن، خداوند یح آیدم: مگر طبق صریاز حضرات پرس یکیاز  -۴۷

عت یکه ھجرت کردند و در جنگ بدر حاضر بودند و در بینفرموده: از کسان
و بھشت را بر آنھا وعده داده و  ٢است یرضوان حضور داشتند خدا راض

                                           
بازگو کن شاید عاجز  حتی اگر به یک شیعه بگویی یک حدیث از فالن امام را فقط -١

 باشد حال عمل کردن به آن حدیث پیشکشش.

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿فرمایند:  خداوند می -٢ ۡ ٱَعِن  �َّ َجَرةِ ٱ َ�َۡت  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ُمۡؤِمنِ�َ ل َ�َعلَِم  لشَّ
نَزَل  َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ 

َ
ِكيَنةَ ٱ فَأ َ�َٰبُهمۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  لسَّ

َ
ھر آئینه « .]۱۸[الفتح:  ﴾١٨قَرِ�ٗبا َ�ۡتٗحا َوأ

خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتی که بیعت میکردند با تو زیر درخت پس دانست 
آنچه در دل ایشان است پس فرود آورد اطمینان دل بر ایشان و ثواب داد ایشانرا 

 .» فتحی نزدیک
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حساس و ن موارد حضور، آن ھم حضور یز در تمام ایحضرت عمر و ابوبکر ن
ن و آنھا ید: مومنیگو می شان پاسخ دادند: خداوندی؟ ااند سرنوشت ساز داشته

 امبر دختریکه به پ یجالب یمانیا بی مومن نبودند. من پاسخ دادم: چه
ھای  یکند در خطرات و سخت یدھد تمام اموالش را در راه اسالم خرج م می

مان یند: به ھر حال، اشان باز ھم گفتیامبر است و... ایھجرت، تنھا ھمراه پ
ه به یر آیر قرآن، تفسین تفسید که بھتریا قبول داری! من گفتم: آ!اند نداشته

د از مومنان یامده که مومنان بایه است. گفتند: بله، گفتم: مگر در قرآن نیآ
 خ را کهیچطور تار رند و فقط با مومنان رفت و آمد داشته باشند.یدوست بگ

اسر را ھمه جا در کنار نام یو عمار  ینام حضرت عمر و ابوبکر و عل یخوان می
 یر و آبادانین حق تعمیامده که فقط مومنی؟ مگر در قرآن نینیب می امبریپ

ن مسجد بخرد یدھند که زم می امبر به ابوبکر اجازهیمساجد را دارند چطور پ
د و آزاد کند ب خودش در راه خدا بخریتازه مسلمان شده را از جھای  و برده

ن جنگ علمدار ھم ی(به خصوص جنگ تبوک) را بدھد و در ا نه جنگھایو ھز
ر حجاج یمان را سال قبل از آن، امیا بی ک نفری ص امبریباشد و چطور پ

... و چطور و اتش امام جماعت مسجد؟یح ین روزھایمومن کرد و در آخر

َها ﴿د: یرماف میای  در ابتدای آیه ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡصَ�ٰتَُ�مۡ  �َّ

َ
ْ أ ْ َ� تَۡرَ�ُعٓوا  ﴾...َءاَمُنوا

ه در یکدر صورتاند  منظور عمر و ابوبکر بوده :گویید می شما و .١]۲[الحجرات: 
 کفر. یفبھت الذ ه به مومنان خطاب شده.یآ یابتدا

                                           
َهاَ�ٰٓ ﴿ -١ ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َ� تَرۡ  �َّ ْ َ�ُعوٓ َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ْ َ�ُ هَ َوَ� َ�ۡ  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  َ�ٰتَُ�مۡ أ ِ  ۥُروا  لِ َقوۡ لۡ ٱب

ن ٍض ِ�َعۡ  ِضُ�مۡ َ�عۡ  رِ َكَجهۡ 
َ
عۡ  َبَط َ�ۡ  أ

َ
نُتمۡ  َ�ٰلُُ�مۡ أ

َ
. ]۲[الحجرات:  ﴾٢ُعُرونَ �َشۡ  َ�  َوأ

ای مسلمانان بلند مکنید آوازھای خود را باالئی آواز پیغمبر و بلند نگوئید با او «
گفتن بعض شما با بعضی برای احتراز از انکه نابود شود عملھای سخن را مانند بلند 

 .»شما و شما خبردار نباشید
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 پیامبر در کنار گمراهان!
رک یما باھوشند و ز یان علمای! آقا!در عجبم ص امبریمن از کار پ -۴۸

م ابن یث بحاراالنوار و کتاب سلیمتعدد و احاد یخیبا مطالعه کتب تارو 
از  یانتکار بودن برخیس، متوجه بد بودن و منافق بودن و ظالم بودن و خیق

زھا ین چیسواد ساده دل که ایب یجاھل یچاره بدویصحابه شدند. آن عرب ب
نقدر حضرت یاب داد و یآنھا را (نعوذبالله) فر ص امبریدانسته، چرا پ نمی را

ص ین تشخیبھا  بهیکه گاه، غر ییک کرد؟ تا جایعمر و ابوبکر را به خود نزد
گرفت به  ی میشدند، دختر آنھا را به زن می و ابوبکر دچار اشتباه ص امبریپ

داد، آنھا را طرف شور و مشورت خود قرار داده و.... حسب  می آنھا دختر
بود  ین کسینعوذبالله اول ین روشیبا اتخاذ چن ص امبرینگاه شما شخص پ

نان در آنھا نسبت به حضرت یجاد اطمیامت خود و ا یکه موجبات گمراھ
امبر ین نکته که شما پیت به اینون با عناکعمر و ابوبکر را فراھم نمودند! ا

 افتن پاسخیا ید، آیدان یی میب و معصوم از ھر خطایعلم غ یرم را داراکا
 شود؟  نمی نکر ممیار دشوار و غیسئوال من بس یبرا

 اختراع بزرگ صفویان
ن است که یه ایصفو یمیپتروش یدنیار جالب و دیبس یاز کارھا -۴۹

در: عمل  ی!! در قرآن، مالک رستگار کند و اصل را حذف! می تبصره را اصل
ه اصل را در شفاعت یصفو یمیدر پتروش یول ،مان به خداستیخوب و ا

ست! اصل بر عمل توام یش نیبای  تبصرهکه شفاعت، یدھند در حال می نشان
دانند!  می ازیتوام با نذر و ن ینجا اصل را در دعایا یبا تعقل و تفکر است ول

ھمراه با  یروینجا اصل را پیا یق و تعقل است ولیاصل بر انتخاب توام با تحق
 ید خداوندین روال شایداند با ا یچه م یدھند و کس می د و تعبد نشانیتقل

ش خود قرار داده به تبصره یامت بر رحمت و بخشایکه اصل را در روز ق
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 .شاء الله ان را روانه جھنم کند، انیامت، آقایرجوع کرده و در روز ق

 آتش در خانه وحی
ن یعه ایسندگان شیار خنده آور نویو بس یاز جمالت تکرار یکی -۵۰

ابوبکر پس از رحلت ، دار و دسته یوا یند که ایگو یاست که با آه و ناله م
دند و یشکرا به آتش  یحمله کردند و خانه وح یاکرم به خانه وح ینب

 ص امبر اکرمیم بدن مطھر پیدان می که مایختند در حالیرا ر یحرمت خانه وح
ز به خاک یبوده و در ھمانجا ن دختر ابوبکر) یعنی( ل شهیدر خانه عا

شه یدر اتاق عا یعلسپرده شده است!!! و ھمه از جمله حضرت فاطمه و 
 سکھر  یه درش را بروکار اتاقش را داشته یز اختیشه نیو عااند  بوده
 یم اتاقھاینک یخودش ثابت م ی(گر چه در جا ندکا باز یخواھد ببندد و  می

 ) زان بوده است!!!یآن آو یپارچه جلو یکنداشته و فقط  یبآن دوره در

 از طال شدن پشیمانیم
ظرف مدت فقط  یصدور اسالم را نداشت ول یحضرت عمر ادعا -۵۱

که  یسال، اسالم را به تمام جھان متمدن آن روز صادر کرد به نحو ۱۰
صدور اسالم به جھان،  یز با ادعایان نیسال تا زمان ما دوام آورده. آقا ۱۴۰۰

ر کشور را بر باد فنا داده و در یاردھا دالر از ذخایلیخته و مین ریخونھا به زم
ن چھره را از اسالم در یبدتر ردند و نه تنھاکھا اسالم را صادر نعوض نه تن
در  یم که اسالم حتیرسیم ییم به جایم کردند بلکه کم کم داریجھان ترس

است!! و زبان حال  قرار گرفته یف و نابودیز دستخوش تحریداخل کشور ن
 ن است:ینچنیز این مرز و بوم نیدلسوخته ا یانسانھا

 .دیم مرحمت فرموده ما را مس کنیا گشته مانیاز طال گشتن پش
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 پاسخ علی گوش شنوا ندارد
ه را یرد: چرا حضرت عمر، معاوک می ان با خشم، سئوالیاز آقا یکی -۵۲

ز یز، اتفاقًا حضرت عثمان نیدر شام پرو بال داد؟ من به او گفتم: برادر عز
 ÷ یعل ا شما پاسخ حضرتیپرسد آ ی مین سئوال شما را از حضرت علیھم

اگر حضرت  ید حتیا نه؟ آن شخص جواب نداد (مطمئن باشید یرا قبول دار
روند) من ادامه دادم:  نمی ر بار حرف حقیان زین آقایزنده ھم شود، ا یعل

رفا یه از یه معاوک یدان نمی دھند:" مگر تو می به عثمان پاسخ یحضرت عل
ز یعز د؟ " و آن دوستیترس می شتر از خود عمریغالم حضرت عمر، ب

 .!رد!ک می ھمچنان به من نگاه

 اگر علی از قبر برخیزد!
عه مقام او را باالتر از ھمه یه شک یامام یعنیـ  ÷ یحضرت عل -۵۳

ات و خالفتش مردم شھر یداند ـ در زمان ح می نیامام حس یامامان حت
 :دیفرما می ند وک یشان فقط راه افتاده بودند سرزنش میه دنبال اکانبار را 
مثل من  یآنگاه افراد  انش آتش دوزخ است!!!یه پاک یت است رنجچه زش

بحث و  یم قمه زنیخود دارد) بر سر تحر یه جاک(عوام  ونید با روحانیبا
ر به فرق سر در سوگ و حب امام یدن با شمشیوبک یعنی! !مینکجدل 

ا یشان یم اگر ایسراغ دار یه از حضرت علک یبا روش یلکی! خدا و!نیحس
 گفتند؟ می شدند به ما چه یزنده م نیامام حس

 یک سوزن بخود
تب اھل کعه است در یه به نفع شکن مطالب یگفت: ا ی میدوست -۵۴

عه وجود یتب شکه در ک یا تمام مطالبیسنت ھم نوشته شده. به او گفتم: آ
مانند  یو معتبر یمیتب قدکدر  یح و درست است؟ گفت: نه حتیدارد صح

تب اھل کوجود دارد. گفتم: پس چرا  یدروغ و جعلات یز رواین یافکاصول 
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ن مطالب به نفع ما و به ضرر یرا ایب مبرا باشد. گفت: زین عید از ایسنت با
و در  شان را قبول ندارند؟یا ایھستند  یآنھاست. گفتم: مگر آنھا دشمن عل

 ر فرو رفت.کنجا دوستم به فیا
ه کاند  ر تاختهکه ابوبخود!!! ب یتب گرانقدر و علمکدر  یجانیت یآقا -۵۵

رم، حق کامبر ایث پیر طبق حدکابوب :دیگو یشته است و مکن را یچرا مرتد

ن محقق گرانقدر یه اکب است یعج یشد ولکرا ب الاله اال اهللا ۀندینداشته گو
حافظ قرآن را  ینفر عابد متق ۴۰۰۰روز یکدر  یه حضرت علکرده کفراموش 

ه شده کحفظ ظاھر ھم  ینخواست براه کنیا یغ گذراند فقط برایاز دم ت
 یسانکراد باشد دست چه یاگر بنا بر گرفتن ا یند! براستکلمه توبه ک یک

 ؟١پرتر است
به او  یگرفت. روز می رادید من مرتب ایاز دوستانم به عقا یکی -۵۶

ه از قرآن یم آین یحت یخیات تاریبدون استفاده از روا یتوان یا تو میآ :گفتم
 یند در ھر علمیگو یون میروحان :گفتم ،؟ گفت: نهیاوریدت بید عقاییدر تا

رد و... کھا رجوع  به رساله یرد و در علوم فقھکد به خبره آن علم رجوع یبا
شده شما  نمی سیخ تدریواحد تار یک یھا حت در حوزه ه قبالً کم یدان یما م
د یه بدانکنم. جالب است کاور تا من با او بحث یب خ از دانشگاهیاستاد تار یک

ردن آن استاد کدا یدوستم ھنوز موفق به پ یگذرد ول می ن مباحثهیسالھا از ا
 .خ نشده است!!!یتار

                                           
صحابه در خبر دوم از حضرت صادق و أخالقه وعدد أبحاراالنوار باب سیره و ۵۲در ج -١

کند که احدی از  چیز حکم می ۳موسی بن جعفر نقل کرده که اگر قائم قیام کند به 
کشد و ارث  کشد و مانع الزکاة را می اند، شیخ زانی را می کردهائمه و پیغمبران حکم ن

رسد، پس چطور امام زمان  اند، می برادر به برادر دینی که در عالم اشباح برادر بوده
 کشد؟ مانع الزکات را می
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صلح أن قرار: اللھم یخوانند از ا می را ییران مرتبًا دعایون در ایمذھب -۵۷
از امور  ین در امر فاسدکاصالح  ،ن: خداوندایمور المسلمأل فاسد من ک

را آنھم فقط  ین اصالحیترکوچکقصد  یسکن را. چرا در عمل اگر یمسلم
شود.  می نیاتبکرام الکارش با کدر حد حرف و سخن را داشته باشد سرو 

ِينَ ٱوََسَيۡعلَُم ﴿ يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبونَ  �َّ
َ
  .]۲۲۷[الشعراء:  ﴾َظلَُمٓواْ أ

بشر  نیبھتر ی(عل ر البشریخ ید: علییگو ی میثیشما طبق حد -۵۸
اند  حد بوده ی بیماالتکار واال با یبس یفرد یه حضرت علکنیاست. البته در ا

ن ییرا پا یامبران الھیر پیرم و ساکا ید مقام نبیچرا ما با یست ولین کیش
م خطاب به یرکست؟) در قرآن یست پس غلو چینھا غلو نیم؟ و اگر ایاوریب

۠ �ََ�ٞ ﴿رم آمده: کا ینب نَا
َ
َمآ � مانند شما  یز بشریبگو من ن :﴾ّمِۡثلُُ�مۡ قُۡل إِ�َّ

چرا  یعنی؟ اند ر بشر نبودهیبه جای بشر خ ص امبریھستم. پس چرا پ
 ! !ن بشر ھستمیبگو من بھتر :خداوند نفرمود

(و  دانست می ، اجتھاد را باطلیعه در سه قرن اول ھجریچرا ش -۵۹
باب اجتھاد پس از آن،  یدانست) ول یت معصوم میآنرا فقط در حوزه صالح

 رد؟ کسره در فقه باز یکرا 
ان دارد کا امیآ :پرسد می قبل از جنگ جمل یاز حضرت عل یمرد -۶۰

ند: تو یفرما می به او یشه بر باطل باشند؟ حضرت علیر و عایطلحه و زب
ص حق و باطلند. یتشخ کافراد، مال ینک می رکه فکاز آنجا  یردکاشتباه 

 شوند. سئوال:  می دهیافراد با آن سنج هکاست  کیحق و باطل را مال یول
مع الحق و  یند: علیفرما نمی ن مرد،یدر پاسخ به ا یچرا حضرت عل -

 .!!؟!!!یالحق مع عل
شان یا یده حضرت علیمع الحق) بر خالف عق ی(عل ثین حدیچرا در ا -

ث ین حدیعه قصد دارد از ایش ی(ول ؟اند شده یحق معرف کمال
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ه البته فقط کخطا بدھد ای  عصمت بدون احتمال ذره یبرداشت معنا
 .نگونه است)یخداوند ا

ار مھم و یمع الحق) بس ی(عل ثین حدیچگونه شخص پرسشگر از ا -
 .١ست؟کیند حق با ک می ه سئوالکخبر بوده است؟  بی معروف

نفسنا أ ىلإربنا ال تكلنا «: اند خوانده می رم دو دعا را مرتبکامبر ایپ -۶۱

ن یگر ایلحظه به خود وامگذار. و د یک یبرا یمرا حت ،ای: خدا»بداأعني  فةطر
اول با اعتقاد  یچرا دعا :دییان بفرماینون بکفزا. ایرت من بیا بر حیدعا: خدا

خطا و اشتباه) در  یحت یو سرشت یان ذاتکعدم ام یعنی( ینیوکبه عصمت ت
ه ک یسک( است؟ب در تضاد یرم و مورد دوم با داشتن علم غکا یخصوص نب

 .)!رت باشد!ید در حیز بایز و ھمه جا با خبر است از چه چیاز ھمه چ
جز خدا  یسک یعنی الوجود اال الله ی: ال موثر فهکن جمله یاا یآ -۶۲

با اعتقادات شما به توسل و  داشته باشد یرین مسائل تأثیتواند در اینم

ن ُ�ِيُب ﴿ مانند: یشماریات بین آیوجود ندارد؟ و ھمچن یوساطت تضاد مَّ
َ
أ

وٓءَ ٱإِذَا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف  لُۡمۡضَطرَّ ٱ  .]۶۲[النمل:  ﴾لسُّ
نھمه قبر و مقبره و دعا و ین ایاست ب یه ھدف اصلکد یا توحیآ -۶۳

 شود؟ نمی خ و مجتھد و خرافه و تعصب گمیارتنامه و مرشد و شیز
لمه کبار  ۱۸ه در آن کارت عاشورا یعلت رواج و قرائت روز و شب ز -۶۴
ق، یت، خبر واحد است و فقط از سه طرین روایست؟ ایار رفته چکلعن ب

ق سوم یوجود دارد و طر یافراد غال یق آن، اسامیه در دو طرکت شده یروا
ا لعن، روش خدا و یبه غلو در سلسله روات وجود دارد؟ آ کوکنفر مش یکز ین

                                           
کنند بیشتر خبر واحد ھستند و در غیر اینصورت ھم  احادیثی که شیعیان نقل می -١

ان از آنھا داشت پیرامون فضائل حضرت علی است نه خالفت تو تنھا برداشتی که می
 بالفصل او از جانب خدا.
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از قول امام باقر  یه راوکارت یز ی(در ابتدا ؟ و ائمه بوده است ص امبریپ
د و... است یارت ھزار ھزار حج و ھزار و ھزار شھین زیثواب قرائت ا :دیگو یم

ه فرموده: ک یامبریه پکزند) و چگونه است  می موج یغلو به خوبھای  شهیاند
لم  ینإ( دارم ھمراه با رحمت یه دعوتکننده بلکام لعن  خته نشدهیمن برانگ

ه در آن کند ک می را نقل یث به قول شما قدسین حدیچگونه ابعث لعانا... ) أ
رده است!!! و چگونه است کاران خود را لعنت ین ین و وفادارتریتریکبار نزد ۱۸

د و ینکن نیان شام توھید به سپاھیگو یاران خود مین به یدر نبرد صف یه علک
 و چرا؟ د و چرا و چراینکن نیافران توھکان یه به خداکچرا در قرآن آمده 

 ص امبریق پیاست و از طر یث قدسیارت، حدین زیا :دییگو می شما -۶۵
ح یه امامان، منتقل شده است. چرا با وجود تصریو سپس بق یبه حضرت عل
ارات یھا و اخت به پدر او سمت یارت، حضرت علین زیاد در ایبه نام ابن ز

 اند؟  ش دادهیومت خوکدر ح یفراوان
ابت عامه و پس یابت خاصه به نیل گرفتن نکش یجیروند تدر لطفاً  -۶۶

 یخیه را در ادوار مختلف تاریت مطلقه فقیت والیه و در نھایت فقیاز آن وال
با مخالفان و  یتاتوریکن نوع دیه طرفداران اک ید؟ و اعمالییان بفرمایب

 ! !دینکه یح و توجیدھد را تشر می منقدان و مصلحان انجام
ان خوارج با یار فراوان، میبس یظاھر یو حت یرکعلت تشابه ف -۶۷

 ست؟ یران، چیاوه و ابوذر و... در اکو گروه  یافراد مصطلح به حزب اللھ
ھود با یون یان و روحانیسیان فریز، میرت انگیعلت تشابھات ح -۶۸

 ؟١ستیون در چیو روحانھا  یحزب اللھ

                                           
ھاست: حماقت، تعصب، لجاجت، تک بعدی  علتش وجود چند چیز مشترک میان این -١

و گاھی نیز سگ بعدی، غیر قابل تغییر بودن، مقاومت شدید در برابر سخن حق، 
 داری. نداشتن عقل و ھرچه خوبان ھمه دارند تو تنھا
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شد که کار به غیب شدن امام  نمی اگر خالفت، به قول شما غصب -۶۹
 کنید؟ می را بیانای  کشید برای این تناقض چه سفسطه نمی زمان

 مجتھدند ۴رو یگروه آنھا پ ۴ یچرا اھل سنت، امت واحدند و حت -۷۰
دارند  یه فقط اختالف فقھکندارند بل یدتیه با ھم اختالف عقکنیا یعنی(

نون به کعه پس از قتل عثمان، تا یش یعه) ولیروان دو مجتھد در شیمانند پ
تفرقه  یکدروغ و خرافه و ھزار و  یکم شده و ھزار و یفرقه تقس یکر و ھزا

 ن؟یر مسلمیبا سا یو دشمن
از  یف قرآن و حذف نام علیعه، اعتقاد به تحریدر فرھنگ گذشته ش -۷۱

ت آنھا در اداره کن و زمان و مشاریت مطلقه امامان بر زمیات قرآن و والیآ
ه البته کخلقت با خداوند و... به شدت و عمق ھر چه تمامتر، وجود داشته 

ر یه ساکوجود دارد  ینینون، چه تضمکمرنگ شده. اکار ینون، بسکا
 اعتقادات شما درست باشد؟ و به مرور زمان کمرنگ نشود. 

را در خودش ای  شهیقرن ھر گونه اند ۱۴ن یچرا اھل سنت در ا -۷۲
د اشاعره و معتزله ی(مانند عقا رفتیرد و پذکاصالح  یرد و به نوعک جذب

د یه عقاکست ین به خاطر آن نیا ایآ ؟١دیاینار بکعه ینتوانسته با ش یو... ) ول
 د و سنت استیتوح یعنیاسالم  یامل با دو اصل اساسکعه در تضاد یش
 نیق ھمیعه با اصحاب است و سنت رسول الله از طریش یرا دشمنی(ز

  .ده است)یآنھا دست به دست گشته و به ما رس یاصحاب و با جانفشان
ست؟ و یاعتراض به خداوند ن یوه) نوعین شی(به ا یا عزاداریآ -۷۳

داشته است؟ و مگر نه  یو علو یدر سنت نبو یگاھیچه جا ینگونه عزاداریا
مبارزه  یخراف سومآمدند تا با مراسمات و آداب و ر الً امبران اصیه پکنیا
 نند؟ک

                                           
 شوند. به ھیچ عنوان با اھل سنت حل نمی چون عقاید شیعه مانند سنگریزه ھستند و -١
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داشته  یو علو یدر سنت نبو یگاھیقبور، چه جا یساختن و آبادان -۷۴
 است؟ 
د ی، تمجص امبریم از اصحاب پیرکه از قرآن یصد آیکخداوند در  -۷۵

ا پنج نفر پس از یاصحاب، به جز سه  عه معتقد است ھمهیش یرده است ولک
 ست؟ یف چیلکرم مرتد شدند، تکا ینب

حضرت عمر) حاضر به  یعنی( لثوم با قاتل مادرش فاطمهکچرا ام  -۷۶
 یلثوم، دختر علکه ام کن ید اییدر تا یحیث صریحد یافک(در  ازدواج شد؟

 ھمسر عمر، بوده است وجود دارد)
در گوش  ص امبریه پکم یخوان می عه)ی(ش یعقوبیخ یچرا در تار -۷۷

بر اثر  یدر خردسال رد و اوکاو انتخاب  ین نام را برایمحسن، اذان گفت و ا
 .!!!!)اند ا قنفذ قاتل او بودهیحضرت عمر  :دییگو می درگذشت؟ (شما یماریب

و  یھودیو خرافات  یھودیات یلیو اسرا یو عراق یچرا خرافات ھند -۷۸
دارد تا در فرھنگ اھل  یشتریشدت و نمود ب یرانیدر فرھنگ ا یحیمس

 ست؟ ینھا  یرانیزودباور اه ینه مستعد و روحین به خاطر زمیا ایسنت؟ آ
ان یت از جانب مدعیخ، نسبت به اھل بین ظلم و ستم در تاریشتریب -۷۹

شه دم از حب اھل یه ھمکوفه کن را ھمان مردم یامام حس ،ع بوده استیتش
ان یعیاز افراد سپاه خودش و ش یکیتوسط  یشتند. حضرت علکزدند  می تیب

 معترض است؟  یسکعه به چه یپس ش د شد. و..یتندرو خودش، شھ یلیخ
ه قرآن در کن است یرر شما بر اھل سنت اکاز اعتراضات م یکی -۸۰

ست. سئوال یقابل فھم ن ییده شود و قرآن به تنھاید فھمینار امام باک
ن یث اید به احادیست قاعدتًا بایات نید حیدر ق یه امامکنون کنجاست: ایا

نه ین زمیعه در ایتاب شکترین  یمین و قدیم. معتبرترینکامامان رجوع 
نوشته به نام بت  یتابکعه) ی(مجتھد ش یعالمه برقع یاست. ول یافکاصول 

با استناد به نظرات  ی(حت را یافکث یثر احادکتاب اکن ین و در اکش
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ف و ناموثق یا از نظر سلسله روات ضعی) مخالف قرآن و یخراف یمجلس
مسائل مستحدثه ن یست؟ ھمچنیف، چیلکص داده است پس تیتشخ

 رد؟کد یست را چه بایث نیه در احادکروزافزون 
وجود ندارد؟ با  یت، تعارض جدین امامت منصوص با خاتمیا بیآ -۸۱

ن تعارض یا ایداند آ می عه مقام امامت را باالتر از نبوتیه شکنیت به ایعنا
مردم، الزم بوده  یبه خاطر عدم آمادگ :دییگو می شود؟ اگر ھم یدتر نمیشد

نفرستاد؟  یامامت امتداد رسالت باشد چرا خداوند مثل ھزاران سال قبل، نب
 ۶۰۰دوره  یک ص تا رسالت حضرت محمد یسیو چرا پس از حضرت ع

د و نه یآ می ن به آسمانیه نه زمکم یا امام داریامبر و یپ یک یساله بدون حت
ن: یه بوده؟! و ھمچنکان، ن و زمان در آن دورین. پس امان زمیآسمان به زم

د ھم یشکسال طول  ۲۴۰ه کن امامت یھم یمردم؟ در آخر: چرا حت یھاد
 جواب نداد؟

ب در انسان است، پاسخ یات قرآن، مخالف وجود علم غیاز آ یاریبس -۸۲
 .)۱۸۸(مثل اعراف/ ست؟یشما چ
به مردم بگو من مزد و اجر  ،امبریپ یا :دیگو می ه قرآن،یدھھا آ -۸۳

در خاندان دختر  یخواھم اگر خالفت به صورت موروث نمی رسالت از شما
 شود؟  می ات چهین آیف ایلکشان داده باشند تیز به ایرا ن کشان باشد و فدیا

و خان کعه را در حمله ھوالیش ین طوسیر الدیلطفًا نقش خواجه نص -۸۴
 د؟ییان نماینفر از مسلمانان آنجا را بون یلیم یکشتار کمغول به بغداد و 

ن آمده مربوط به ده یلمه منافق و منافقکه در آن ک یاتیآ یتمام -۸۵
 ۱۳دوران  یعنی( کیات مینه بوده و در آیدر مد ص امبریسال آخر اقامت پ

لمه منافق وجود ندارد به کبار ھم  یک یه) حتکامبر در میساله اقامت پ
ا یداند؟ آ می نین را مشمول منافقیمھاجر از یعه برخیل، شین دلیدامک
 عه عالمتر از خداوند است؟یش



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٨٢

 

د: ییان فرمایرم بکا یث متواتر نبین حدیلطفًا نظر خود را درباره ا -۸۶
امبرانشان را قبله و مسجد قرار یه قبر پکرا  یھود و نصاریند کخداوند لعنت 

 .!!دادند
ا نعوذبالله ی؟ آاند ردهک نمی در نماز از مھر استفاده ص امبریچرا پ -۸۷

ل یه وساکنیا ای؟ اند اطالع بوده یبه مھر ب کل خایتبد یکنکشان از تیا
 داده است؟ یرا نم یکن محصول استراتژید چنیآنزمان اجازه تول

احد به خصوص حمزه،  یقبور شھدا یرو ص رمکا امبریچرا پ -۸۸
قبر حضرت  یرو ایم یقبر پسرش ابراھ یا روینند؟ ک یبنا نم یساختمان

  ره...یغ بئر معونه و یا شھدایجه یخد
 قبور یجاد عمارت بر رویو ا ین عمل فراعنه در آبادانیب یا شباھتیآ -۸۹

قبرستانھا با  یھا به آبادانیان و ھندیحیان و مسیھودی(اھرام مصر) و اھتمام 
 نه وجود ندارد؟ین زمیان در ایعید شیعقا

 امیه قکشان یاز ا ی: نام فرزنداند فرمودهرم کا ید نبییگو می شما -۹۰
چرا نام پدر  ،(عبدالله) است شانیشان و نام پدرش نام پدر ایند ھمنام اک می

 ، حسن است نه عبدالله؟یامام مھد
الگو است شما چگونه از آن برداشت  یاق قرآن به معنایامام در س -۹۱

 د؟ ینک یخالفت م
د یانداز می ل و قال براهیاد قیز شما در مورد بدعتگزار بودن خلفاء -۹۲
ر وجود یاز موارد ز یکدام کات رسول خدا ید در زمان حییان فرمایلطفًا ب
 داشته:
ه مردم کنیو ا یه، روحانیفق ید، ولیبه نام مرجع تقل یوجود اصناف -۹۳

د مخالف بوده ی(چرا مالصدرا با تقل خاص باشند؟ ید مقلد افرادیبا حتماً 
 .نند؟)ک یرون میرا از شھر ب است و چرا علماء او

 آنھا.  یردن قبرھا و احداث بنا روکر و آباد یساختن و تعم



 ٨٣  تناقضات

 

 به نام مھر. یزیوجود چ
و  یاول و دوم و سوم و خودآزارھای  ه) و وجود دھهی(به جز گر یعزادار

 و...  یو قمه زن یابانیخ یھاوانارکو براه انداختن  ینه زنیو س یر زنیزنج
خ صدوق در یه شیک(در حال الله در اذان. یول ین علأشھد أوجود جمله 

 -ًا کنا و تبرمیت -ن جمله را یه اکرده کان را لعنت یه غالیحضر الفقیمن ال
ن جمله را از یان ایدانسته غال نمی خ صدوق عالمیا شی! آاند ردهکوارد اذان 

ات ین توجھیه او ھنوز به اکنیا ای !!اند ردهکوارد اذان  کمن و تبریجھت ت
 .نداشته است؟) ییعه آشنایش یالمک

ه زراره در آن روش وضو گرفتن را کھست  یثیحد یافکدر اصول  -۹۴
زراره تا آن روز چگونه وضو  -۱دھد. سئوال:  می حیاز امام محمد باقر توض

 یمگر امام محمد باقر روز -۲ ؟١اند بوده یگرفته مگر پدر و مادرش سن یم
 ده؟ید نمی و اواند  گرفتهیبار وضو نم ۵حداقل 
 یکانه از مردم و نه یپنجم منافع سال یکافت یدر یعنی( خمس -۹۵

تب ک(در  یخیت معتبر تاریروا یک یچرا حت ی) براستیم جنگیپنجم غنا
 عه)یش یعقوبیخ یتار یو حت یخ طبریا تاریره ابن اسحاق یمانند س یمیقد

در  ینه و حضرت علیومت در مدکرم در ده سال حکامبر ایه پکوجود ندارد 
شاورزان و دامداران) به کسبه و بازرگانان و ک( شان از مردم سال خالفت ۵

رات کبه  یرده باشند ولکافت یانه را دریعنوان خمس، سود منافع سال
(خلفاء ھم  ؟اند ردهکافت یرا در یم جنگیه خمس غناکم ینیب می را یاتیروا

 ار را انجامکن یچرا ا یآمده ول نمی ه از گرفتن خمس منافع بدشانک
 .شده؟!!!) نمی ت واردیبه اھل ب یگر ظلمیه دکنجا یدر ااند  داده نمی

                                           
فراموش نکنید به عقیده شیعه ، زراره جزء یاران خاص و نزدیک امام بوده نه از  -١

 اشخاص دور به امام.
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(به خصوص  ح توسط اصحابیموجود در مفاتھای  ارتنامهیقرائت ز -۹۶
 ا وجود داشته است؟یعھد و... ) آ یندبه و دعا یارات عاشورا و دعایز

قبر پدر و مادر ا یبه قبر حضرت حمزه  ص امبریتوسل اصحاب پ -۹۷
 ا وجود داشته است؟یرم، آکا ینب

 ا وجود داشته؟یافران. آکان ین بتھا و خدایلعن و نفر -۹۸
شما  یدالشھداء را دادند ولیبه حضرت حمزه لقب س ص امبریپ -۹۹

 ن ھمیامام حس یپا ک(البته من، خا دیا داده ÷ نین لقب را به امام حسیا
 یاست اگر خوب است چرا برا یبحث بر سر بدعت و نوآور یشوم ول نمی

 .د؟)یدھ می گران بد است و اگر بد است چرا شما انجامید
ه خدا را قبول ندارند و ک یافرکو  کمشر یھا ارتباط با دولت -۱۰۰

ح قرآن و یار طبق نص صرکن یبا آنھا. مگر ا یمبادالت گسترده تجار یحت
 ست؟یحرام نره و یبکث متواتر، گناه یاحاد

 یھاکموسسات و بان ی% سود ساالنه در برخ۲۴ا پرداخت یآ -۱۰۱
شه سود یگر است چرا ھمیز دیا ھر چیا ربا؟ اگر مضاربه یسود است  یرانیا

فار کملل  یھاکدر بان یست؟ و چرا حتیاز ضرر ن یچگاه خبریاست و ھ
 شود؟ نمی دادهھایی  ن بھرهیچن

 یکا به ید ینکات قرآن، اشاره نیر از آیتفسد خود به یاثبات عقا یالبته برا
ن یه چنکنوشته شده باشد  یخیتب معتبر تارکد در یه باکبل یخبر واحد جعل

د ییات رسول خدا وجود داشته و مورد تایه تواتر) در زمان حب( یموارد
 ....اآلمال و یبحار و منتھ یتب متاخر و جعلکشان بوده است. اشاره به یا
 ھوده است.یب زین

 خوارج یگفتگو به سو یابن عباس را برا یوقت یحضرت عل -۱۰۲
ات قرآن تاب یرا آین زکات قرآن مجادله نیبا آنھا با آ :دیگو می فرستد می
ل و یدل یه با آنھا از سنت نبوکگوناگون را دارد بل یرھا و برداشتھایتفس
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 ونین بخش از روحانیل سئواالت اکن من در مورد یھم یاور برایحجت ب
 رند.اویل بیدل ینبو یه از سنت متواتر و قطعکخواھم  می

جز  یزیص مصلحت نظام، چیفه مجمع تشخیا وظیآ :دییان فرمایب -۱۰۳
را یھمان بدعت) (ز یعنی( ن خالف شرع و خالف اسالم است؟یب قوانیتصو

ص داده خالف شرع است و به ینگھبان تشخ یه شوراک ینین مجمع قوانیا
 .ند!)ک می بیتصومجلس برگردانده را 

ی ا شاھیم کران ھر گاه حایدر ا یقبل یھا ومتکدر زمان ح -۱۰۴
ون و علماء با انتقاد و ید روحانینما یچین اسالم سرپیخواسته از قوان می

ا علت ضعف و انحطاط یآ اند. نشانده می خود یو... او را سر جا یسخنران
ه یتواند عل ی نمیانه روحکست یران آن نیدر جامعه ا یفعل یاسیو س یاخالق
و  یو سن یوھاب کند مارکه انتقاد کھم  یسکند و ھر کم انتقاد کحا یروحان

انت شماست پس چطور ین دیاست شما عیاگر س خورد؟ یی میایکافر و آمرک
 ن جدایاست از دیر ناگھان سکاز من یامر به معروف و نھ ینیضه دیدر فر

 یمرتد، محارب با خدا، مفسد فن، یند ضد دکار را بکنیس اکشود؟ و ھر می
 شود؟ می هیت فقیاالرض و ضد وال

ش حضرت عمر و ید و ستاییه در تاکاز سخنان ائمه را  یشما برخ -۱۰۵
ب داشته ید ائمه علم غید. شما معتقدینک یه میر وارد شده، حمل بر تقکابوب

به شھادت  یو توسط چه شخص کیجا و کاند در  دانسته یقًا میو دق
در داشته است؟  ییه، چه معنایب، تقین علم غیپس با داشتن ا رسند. یم
ه امامان از زمان شھادت خود کنیبر ا یھست مبن یثیحد یافکتاب ک

ه به چه ین وجود تقیرند، پس با ایم می شیار خویبه اخت یباخبرند و حت
بداند فرد  یسکحفظ جان است و چنانچه  یه برایمعناست؟ چون تق

 ه ندارد.یگر تقید ست پسیمقابلش قاتل ن
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 یکچین ھیب گویند که یم نیه مومنکر شده کذ حاً یدر قرآن صر -۱۰۶
اء ی(ال نفرق) چرا شما ائمه را از ھمه انبم یشو یقائل نم یفرقامبران یاز پ
 د.یدان یتر مالالعزم با یامبران اولیپ یحت

 یبا وجود حضور حضرت فاطمه و حضرت عل ص رمکا یچرا نب -۱۰۷
رند؟ یاز اصحاب فرابگ یقرآن را از برخاند  ه به اصحاب گفتهکدارند  یثیاحاد

 لیر قبایغ اسالم به سایتبل یبه جز خاندان خود را برا یشان افرادیو چرا ا
ارھا را دارند؟ کن یت ایت صالحیه فقط اھل بکنیفرستادند؟ مگر نه ا می

ساله و حسن و  ۲۵ یساله و حضرت عل ۱۵فقط: حضرت فاطمه  یعنی
 .!!ساله؟ ۸و  ۷ن یحس

ل یدال :دییگو می هکن است یاستنادات و تنھا برگ برنده شما ا یتمام -۱۰۸
امام  ۱۳د اشاره به وجود ییان بفرمایز وجود دارد! لطفًا بیتب اھل سنت نکما در 

ه کنیار رود؟ و اکعه بیه شیتواند عل می ایعه آیتب شکف قرآن در یو اشاره به تحر
ن مسائل معتقد است؟ به ھر حال تفاوت شما با اسالم یعه به ایم: شییبگو

در  ن موجودیدروغھای  ات و افسانهیه با استناد به رواک( یشناسان مغرض غرب
 ست؟یوبند در چک می مسلمانھا) اسالم را یخیتب تارک

و  ص امبرین به ھمسر مورد عالقه پیه با توھکعه نبود ین شیا ایآ -۱۰۹
و  یاحترام بی ارد مسلمان،یلیم یکاول و دوم و سوم مورد عالقه  یخلفا

شند. کرم را بکا یاتور نبیکارھا ک یه غربکنیرد تا اکمقدسات را باب  کھت

اللهم ان نھادند! (پس: یار را بنکن یه اساس اکرا  یسانکند کپس: خدا لعنت 

 .)سالمران واإليإ يف فةذب واخلراكساس الظلم والأسس ألعن 

 پرستی قبر
ن یه شما) در خصوص ایسفسطه و توج :مییا بھتر بگوینظر شما ( -۱۱۰

تاب کست؟ در یعه آمده چیش یمیو قد یتب معتبر و اصلکه در کث یاحاد
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ه جعفرصادق فرمود: کآمده  یعه بنقل از جراح مدائنیب و وسائل الشیتھذ

 »كره ذلك ص ال تبنوا عيل القبور وال تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول اهللا«

 صه رسول خدا کد ینکر نیھا را پر از تصو د و سقف خانهیبر قبرھا بنا نساز
من ال «تاب کز در ین در مآخذ فوق و نیار را ناپسند شمرده است. ھمچنکنیا
ونس یبنقل از  صامبر یپ یعه) باب مناھیش  تب اربعهک(از » هیحضره الفقی

أن يصيل عيل قرب  صهني رسول اهللا « ه جعفرصادق فرمود:کان آماده یبن ظب

 یه بر قبرکن یفرمود از ا ینھ صرسول الله «) أو يقعد عليه أو يبني عليه

هياج األسدي ـعن أيب ال« ».ا برآن بنا سازندینند و یا برآن بنشینماز گزارند 

أن ال  صطالب: أال أبعثك عيل ما بعثني عليه رسول اهللا  قال: قال يل عيل بن ايب

ت یروا یاج اسدیاز ابوالھ«. »مثاال إال طمسته وال قربا مرشفا إال سويتهـتدع ت
بآن چیزی که رسول  تو را ای: آطالب به من گفت یبن اب یه گفت: علکشده 
ر و یس و تصوکچ عیه ھکن است یوآن ا مرا فرستاده بود نفرستم؟ صالله 

چ یو ھ ین ببریو از ب یینما که آن را پاکجز آن یرا فرونگذار یا مجسمه
عه یتاب وسائل الشکدر  ».ییه آن را تخت نماکجز آن یرا فرونگذار یقبر

عن « ن صورت نقل شده است:یبد ینیلکاز  ۲۰۹جلد اول ص/  یچاپ سنگ

مدينة يف هدم ـإيل ال ص: بعثني رسول اهللا ÷ عبداهللا قال: قال اإلمام عيل أيب

 صفرمود، رسول خدا  یجعفرصادق گفت: امام عل« »القبور و كرس الصور
ھا  ر و مجسمهیستن تصاوکقبور و ش ی(بنا و گنبد) رو بیمن را جھت تخر

 در شرح مسلم ین امام نوویھمچن». ردکنه مامور و رھسپار یمد یبه سو

قال الشافعي يف األم: « ) آورده است:یارشاد السار ۳۰۴ یال ۳۰۱، ص/۴(ج

وال قربا مرشفا « صهدم قوله ـاليؤيد ئمة بمكة يأمرون هبدم ما يبني ورأيت األو
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تاب االم فرموده است: کدر  ید: امام شافعیفرما یم یامام نوو. »...إال سويته 
ند یران نمایقبور را و یرو یه ائمه دستور دادند بناکه مشاھده نمودم کدر م
 ال قبرا مشرفا إالو«ه فرموده: ک صرسول الله  ی ن عمل را فرمودهیو ا
 ند.ک ید مییتأ »تهیسو

 چرا وصیت به اهل بیت
گشتند  می فه بریاز سقای  عدهم: یآور می ن سوال مھم را دوبارهیا -۱۱۱

 ؟افتندین چگونه بر انصار غلبه یمھاجر :پرسد می از آنھا یحضرت عل

ن ید: چرا از ایفرما یم یحضرت عل .»ألئمة من قر�شا«ث: یبا حد :ندیگو یم
 نیمرتب سفارش انصار را به مھاجررم کامبر ایه پکردند کث استفاده نیحد
ن، یاست و خالفت مھاجریث، رین حدیا یجاکاز  :ندیگو می ردند؟ک می

ه اگر خالفت در انصار بود کد: از آنجا یگو ی میشود. حضرت عل می معلوم
ردند و نه سفارش انصار را به ک می ن را به انصاریرم، سفارش مھاجرکا امبریپ

رم، سفارش کامبر ایه پکا آنھمه ینجاست: آینون سئوال من اکن. ایمھاجر
ه کن نبوده یل بر ایردند دلک می گر مردمیت و خاندان خود را به دیاھل ب

اند  دانسته می گر سخن: اگر مردمیشان نبوده است. به دیخالفت در خاندان ا
نفر تعجب  یکد یا نبایاست آ یدر خاندان عل یه خالفت به صورت موروثک
د سفارش ما را به دستگاه خالفت یا رسول الله، شما باید: یبگوند و بلند شود و ک
ه چرا کنی(ضمن ا ما را داشته باشند و نه سفارش آنھا را به ما؟!!! یه ھواکد ینکب

 .: من و فرزندان من ھستند؟)مۀئاألند منظور از یگو ی نمیحضرت عل

 خطبه فدکیه
وجود نداشته ه کیبه نام خطبه فد یزیدانند چ می خین تاریمحقق -۱۱۲

 مولف یت را برایه دارد رواک یالنساء شخص تتاب بالغاکرا در ی(ز است
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ز به خانه فاطمه ین یا ه است!!!) حملهسال قبل مرده بود ۱۲۰د یگو می
ردند. علت کن و... بزرگ یز ام البنین را نیصورت نگرفته است و حسن و حس

 یست؟ براستیچ یخیتار یتھایشخص یبرخ یو غلو شما برا یلت تراشیفض
ه ک یا دختریاند؟  اول اسالم نبوده یه بانوھایجه و سمیا حضرت خدیآ

ا ی( یسالگ ۱۸امبر نسبت به او و فرزندانش در سن یرغم محبت فراوان پیعل
ع صدر اسالم نداشته یدر وقا یآن چنان یریند؟ و تاثک می ) وفاتیسالگ ۲۸

تر کفاطمه است اثر دتاب فاطمه کن مورد یتاب در اکن یبھتر یاست. براست
و مطالب  یرغم نثر قویتاب را خواندم علکن یباشد من ھر چه ا ی میعتیشر

رم یحضرت فاطمه، دستگ یلت و برتریدر خصوص فض یزیآموزنده آن، چ
بیان نمایید. (البته به خداوندی  ھم نشد. شما اگر متوجه شدید برای من

خدا قسم اگر در زمان پیامبر زنده بودم حاضر بودم جان خودم و خانواده ام 
را در راه خدا و به پای پیامبر و حتی دختر بزرگوار ایشان حضرت فاطمه فدا 
کنم ولی منظور من شرک و غلو و دروغگویی است که خود آن بزرگواران نیز 

  .راضی به آن نیستند)

 روایت خوارج
د ابن غفله را قبول دارد یرمه و سوکث عیاز احاد یعه برخیچرا ش -۱۱۳

 یرمه را قبول دارد ولکه از عیخطبه شقشق ،(به عنوان نمونه را نه؟ یو برخ
را اند  شده می زیامبر نیت مشمول ھمسران پیاھل ب :دیگو یه مک یتیروا

ھر  :فرموده یحضرت عله ک یثیا حدیرمه است قبول ندارد. کع یچون راو
، یزنم چون راو ی میداد بر او حد مفتر یر و عمر برترکس مرا بر ابوبک

ه ک یثیاز احاد یاریه بسک ید ابن غفله است را قبول ندارد در صورتیسو
  .د ابن غفله است)ین سویعه است متعلق به ھمیمورد عالقه ش
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 تحقیقی بدتر از تقلید
. پس چرا یدیاست و نه تقل یقیتحقن، ید: اصول دییگو می شما -۱۱۴

د و یتوح یعنی( نیرامون اصول دیپ قات خودشان،ید در تحقیھمه مردم با
 یجینتا قًا به ھمانی: عدل و امامت) دقشما نبوت و معاد و اصول مذھب

از گذشته  یروینه و پکین و تعصب و ید و تلقیه شما بر اساس تقلکبرسند 
 ؟!!!١قیا تحقید است ی، تقلین روشینام چن اید؟ و آیده ایگان گمراه خود، رس

 کشاف العیوب
دانند. چرا  می وبیشما و ھمه مسلمانان، خداوند را ستارالع -۱۱۵

ا ینگونه آیرسد؟ ا می د نامه اعمال شما ھر ھفته به مالحظه امامانیده داریعق
ا نامه اعمال ھر ھفته به حضور ی شود؟ نمی آنھا دارالحزن یدارالسالم برا

 شود؟ می خداوند چه یوبینگونه ستارالعیو ا رسد؟ می زمان امام

 شرک در صفات 
مخلوق  یه صفات خالق را براکآن است  کن نوع شریارترکآش -۱۱۶
ن یم به چنیق شویشما دقھای  یدر متون و سخنران یم چرا وقتیقائل شو

داشتن علم  -ائمه  یان خطا و اشتباه براک(عدم ام م:یخور یبرم یدیعقا
 -ھا  و حاضر بودن در ھمه جا و ھمه ساعت یح -امل ک یو علم لدنب یغ

 .ات)یدر ممات و ح یینایو ب ییشنوا

 یا أیها الذین آمنوا علی است!
ن یھا الذیا ایبا ای  هیجا از قرآن آکه ھر کد یمعتقد یثیحد یشما ط -۱۱۷

ا نعوذ بالله یھستند آ یمل آن حضرت علکآمنوا شروع شده مصداق اتم و ا
د ربا یمان آورده ایه اک یسانک یات ھستند: این آیمصداق ا یحضرت عل

                                           
 نند.ھای اینترنتی اھل سنت را بسته اید؟ تا مبادا مردم بتوانند تحقیق ک و چرا سایت -١
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د ینکامبر بلند نیپ یتان را جلوید صدایا مان آوردهیه اک یسانک یا -د ینخور
 یسانک یا -د ینماز نخوان ید در حالت مستیمان آورده ایه اک یسانک یا -
ر کو... البته بر مند ینک نمی د آنچه را عملییگو می د چرایمان آورده ایه اک
لعنت. اند  رم بودهکا ین مومنان و اصحاب نبیاز بھتر یکی یه حضرت علکنیا

 ث؟ یچرا دروغ و چرا جعل حد یول

 امام قرآن است
ن بعض یات قرآن بعض آن مفسر و مبیآ :اند فرموده یحضرت عل -۱۱۸

لمات کز یم نیرکاند. در قرآن  ردهک یگر است. و قرآن را امام خود معرفید

َها ﴿ات: یثر آکقت وجود دارد. خطاب این حقیدال بر ا یمتعدد ُّ�
َ
�  ﴾�َّاُس ٱَ�ٰٓ

َها ﴿و  ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ر و تدبر و آن ھم کو دعوت به تعقل و تف ،است ﴾َءاَمُنوا

تاب نور است فرقان و کن یجاھا گفته ا یارین واژه ھا. بسیبا ھم قاً یدق
ل آن در خود آن است (با یاست تفص رکحق از باطل است ذ ییله جدایوس

ح یعه تنھا مرجع توضیچه حساب ش یرو )ان و...یفصل، بیل، یتفصھای  واژه
اگر اند  ن ائمه به تواتر گفتهیھم یه حتیکدر حال ؟١ددان می قرآن را ائمه

                                           
این در حالی  .کنند که باید قرآن را تنھا از امامان فرا گرفت شیعه شعارگونه ادعا می -١

شان از اقوال درست امامان بکلی تھی است! بطور مثال در  است که کچکول روایتی
م دانشجویی شیعه پایان نامه دکتری خود را بعنوان ـ امام جعفر صادق و ۲۰۰۲سال 

 ۳۶۰ه دانشکده الھیات تقدیم داشت. او توانسته بود تنھا ھایش در تفسیر ـ ب کوشش
روایت آن بنا به اصول روایت نزد شیعه  ۱۱روایت را از امام در تفسیر بیابد که تنھا 

درست بود. حال اگر از امام جعفر صادق که امام مذھب و دارای بیشترین روایات در 
کافی نیست در دسترس  روایت که برای تنھا تفسیر چند آیه ۱۱مذھب است تنھا 
توان ادعای شیعه را مبنی بر فراگرفتن قرآن تنھا از امامان،  است، چگونه می

پذیرفت؟! (نگاه: کتاب: اسطورة المذھب الجعفری، از دکتر طه دلیمی) ـ اشاره به این 



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٩٢

 

! با !دیوار بزنینه دید و مخالف قرآن بود آنرا به سیاز ما به شما رس یثیحد
دارد از  یریتفس ییطباطبا ینیحس ید مصطفیبزرگوار سنھا عالمه یھمه ا

تاب اجازه چاپ کن یم چرا شما به ایرکات قرآن یح آیدر توض یحضرت عل
 د؟ یا ردهکلتر یت آنرا فیسا ید؟ و حتیا نداده

 گرمای سوزان روز غدیر
د یشد یامبر در آن گرمایشود پ می ند: مگریگو می عهیون شیجدل -۱۱۹

 د؟ یرا دوست داشته باش ید علیبگو هکمردم را نگھدارد 
ث پاسخ یت و حدیروا یکم لطفًا با یدھ ی میو عقل یالبته ما پاسخ علم

 د.یبدھ یو عقل یو منطق یعلم یز تنھا پاسخید و شما نیندھ

 پاسخ:
م نبوده و ھمه روزھا گرما بوده کد حایشد یچگاه سرمایر، ھیدر غد -

م مرتب یه بخواھکن است یو مثل اھم قبل از آن و ھم بعد از آن 
ه ھوا کد قطب جنوب!!! خوب مسلم است یشد یم: در آن سرمایبگوئ

 شه سرد است.یدر قطب ھم
ر آفتاب سوزان عربستان در حال مسافرت و یشه زیھم ل عرب،یقبا -

د یبع اند. آب مرتب در حال کوچ بوده یا در جستجویتجارت بوده 
کسته و مسلمان ان خود را شیکه بتھا و خدا یکسان یاست برا

 ناراحت کننده بوده باشد. یلیر آفتاب، خیستادن زیا اند، شده
 ص امبر اکرمید موضوع آنقدر مھم بوده که پیچطور شما معتقد -

ان ینوبت به ب یوقت ید نگه داشته ولیشد یمردم را در آن گرما
                                                                                           
نقطه ھم مفید است که بدانید این کتاب به فارسی با عنوان ـ افسانه مذھب جعفری 

 ترجمه فارسی کتاب. لینک آن در انترنت: ۵۲و۵۱ست. نگاه:ص ـ ترجمه شده ا
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=800 
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از ابھام و با واژه ای  ن موضوع مھم را در پردهیرسد ا می اصل مطلب
متفاوت است. و  یمعن ٢٧ یه داراککنند  یاعالم م )ی(مول یأ

 دھد!!!  نمی خالفت را یمعنا یمعن ٢٧چکدام از آن یھ
 یه پس از طکن بوده است یدر مسافرتھا ا عربھا یشگیرسم ھم -

اروان پشت سر کتا ضمن آن، اند  ستادهیا یم استراحت، یبرا یمسافت
 دیایب یاروان قبلکامبر گفت ید: پییگو می اھویشما با ھ یھم برسد. ول

اروان رفته برگردد ک) و  آمده!!! می به گفتن نبوده است خودش یازی(ن
نماز ظھر  یید در جایباالخره با ید حاکم بود و...ولیشد یو گرما
خوانده (که  یطوالنای  امبر خطبهینکه پیا نه؟ ضمن ایشد  می خوانده

ر ست) و دین نین جانشییک کلمه از آن سخن از خالفت و تعی
سفارش کرده پس ھدف از  یبا عل یخطبه مردم را به دوست یانتھا

ن سفارش به یر: خواندن نماز، خواندن خطبه و آخریتوقف در غد
 یبوده و ھدف از توقف فقط سفارش عل یعل یمردم و در انتھا معرف

 امبر در آن گرما مردم را نگھداشت.ید چرا پیینبوده که بگو
 عمل (رئال) یط واقعیشه طبق شرایه ھمکاز آنجا  ص رمکامبر ایپ -

دور  یلکبه  یستیده آلیا یالھایرده و بر خالف ما از خواب و خک می
 ولکش آمده را به بعد مویموارد پ یطین در ھر شرایھم یبوده برا

ا یقت یان حقیب یت زمان از ھر لحظه برایریرده و طبق مدک نمی
رده است. اگر بنا بوده ک می خودش استفاده یھا ردن طرحک یعمل
در  یا هیداده اگر بنا بوده آ ینند دستور حمله مکحمله  یاروانکبه 

مانند  یچگاه مسائلیشده و ھ می مذمت منافقان خوانده شود خوانده
ا ی کوچکقت ھر قدر یان حقیشان در بیا یره برایا غید یشد یگرما

قت یقت، حقیه: حقکنینداشته است. سئوال مھمتر ا یریبزرگ تاث
ز یان آن نیت، ندارد و بیت و پراھمیو بزرگ و کم اھم کوچکاست و 
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ه آن سال، کنیامبر) ضمن ایپ ی(به خصوص از سو واجب است
ان یب یبرا یگریت دیبوده و موقع ص امبریات پین سال حیآخر
م نگاه ینمونه به قرآن کر یوجود نداشته است. برا یت علیحقان

نکه یا یشود! برا می ه نازلیزن و شوھر آ یدعوا یبرا د که مثالً یکن
 یشده! برا می ه نازلیامبر بلند نکنند آیپ یشان را جلویاعراب صدا

امبر به شدت یه نازل شده و پیآ ک شخص کور،یامبر به یک اخم پی
ع از یت بودن وقایا پر اھمیت یپس کم اھم .١اند خ شدهیدر آن توب

ط ھمان زمان و آن یشراع را طبق ید وقایست و بایح نید ما صحید
 کرد.  یبررس ید الھیھم از د

با  ینیات خود به تبوک، سرزمیح یھا ن سالیدر آخر ص امبریپ -
ن بدون یسنگای  نهیکرده و ضمن صرف ھز یاد لشکر کشیفاصله ز

شان در ین عمل ایگردند. بله ا می باز یو نبرد یریچگونه درگیھ
شان یا :میید بگویا بایآ یول .) تعجب آور است٢٠(در قرن  نگاه ما

ما  یق امروزیق و سالی، مطابق با عالیگریات دیاھداف و ن
صورت نگرفت؟ و  یچ جنگید ھیشد یداشتند؟و چرا در آن گرما

 ،یبود! آر یگریز دیامبر چیھوده شد! و ھدف پینه بینھمه ھزیا
ده شده یامبر دیز از پین نیش از ایپ یا خارق العاده ین رفتارھایچن

نفر در بدر  ٣٠٠دھد با  می بار دستور ھجرت به حبشهشان دو یا
ب یمسجد ضرار را تخر ،ستدیا می کفار ینفر ١٠٠٠مقابل سپاه 

 یتواند برا می پس کند و... می ه صلحیبیکند. با کفار در حد یم
ه او و سفارش به یعل یعه پراکنیاز شا یریو جلوگ یاحقاق حق عل

                                           
نوشته  ۳۰البته شیعه این اعتقاد را ندارد ، برای درک بھتر قضیه به تفسیر نوین جزء  -١

 محمد تقی شریعتی مراجعه کنید .
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از آنھا  ینگھدارد و حت د ھم مردم رایشد یبا او در گرما یدوست
 رد.یرا بگ یبا عل یعت دوستیب

د حر کت کنند و آنرا تحمل یشد یبناست مردم در آن گرما یوقت -
 کند. ی میشتر تفاوتیقه کمتر و بیا چند دقیند آینما

ر استفاده یمحاسبه زمان واقعه غد یبرا یا انهیرا یاگر از نرم افزارھا -
رخم در روز یواقعه غد یعنیالحجه  یذ ١٨د یشو می متوجه ١دیکن

ط یدر مح یدیشد یتوانسته چندان گرما نمی اسفند بوده و ٢٩
عربستان را  یت ھواشناسیسال، سا ٢وجود داشته باشد. من مدت 

 ٢٥ یکردم و متوجه شدم از فاصله زمان ین خصوص، بررسیدر ا
 ١٣٨٥و ١٣٨٤(سال  ن دوسالین ماه ایفرورد ١٠اسفندماه تا 

ر در آن واقع است) در ی(که غد منطقه رابغ ی)درجه ھوایشمس
نکه یشود و با توجه به ا یشتر نمیدرجه ب ٣٠ن ساعات روز از یگرمتر

با  ٢ھزار سال گذشته دو درجه گرمتر شده ین طیزم یھوا
 ٢٩ر خم در یغد یدرجه ھوا :توان گفت می ن،یقیب به ینان قریاطم

بوده است  ک به آن،ینزد یزیا چیدرجه ٢٨: یھجر ١٠اسفند سال 

                                           
موجود است . سایت  www.andishe.netدر سایت از نرم افزار تبدیل تاریخ ای  نمونه -١

، تالبته اگر مشاھده کردید این دو سای www.pme.qov.saھواشناسی عربستان : 
فیلتر شده است بدانید که ریگی به کفش آخوندھاست زیرا این دو سایت نه مطالب 

ھا را به  البته کلک جدید آن است که اینگونه سایتاخالقی دارد و نه مطالب دینی . 
ھای خالف اخالق و عفت  کنند که بعضا سایت سمت سایتی دیگر ، منحرف می

شان فاسد بشود ولی  عجیب است که حاضرند مردم اخالق عمومی است.
 .شان اصالح نشود! اعتقادات

ی چون شکافته شدن تر شده است، دالیل به علل گوناگونی دمای فعلی کره زمین گرم -٢
 جو و الیه بیرونی زمین.

http://www.andishe.net/


 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ٩٦

 

 یمعمول یگرما ید و حتیشد ینه تنھا گرما ین درجه حرارتیو چن
ه ک(جالب است  ز و روح بخش است.یار فرح انگیه بسکبل ستین

ا یشنبه  ر خم روز سهیشود غد می معلومای  انهین محاسبه رایا یط
ر در روز ید غدیگو می هک یثیاحاد یچھارشنبه بوده و براحت

ا جمعه بوده دروغ محض است ھر چند به اشتباه در یپنجشنبه و 
 .تب اھل سنت ھم آمده باشد)ک

 هک یث جعلیآن حد یو به عنوان تلنگر آخر به مغز شما: چرا راو -
د داشته مگر کیھوا تا یگرم ین ھمه روید ھوا گرم بود ایگو می

م یشو می بوده پس متوجه یدیز تازه و جدیعربھا چ یھوا برا یگرما
 بوده.... یفش راوکه ب یگیه رک
و ترین  یمیآنھا از قد یه تمامکد یر داریث زیاحاد یبرا یچه پاسخ -۱۲۰
 عه ھستند:یسندگان شیتب نوکن یمعتبرتر

 احادیث تلخ در مذهب حیران
ه ھر گاه آنان را بخوانند کھستند  یگانیگان ھمسا مردگان، رفته -١

متوجه نوحه نند و ک نمی را دفع یدھند و ظلم و ستم ینم یپاسخ
شود شاد نگردند  یکیشان نیشوند اگر در حق ا ینم یو مداح ییسرا

ه تنھا ک یشوند با ھم ھستند در حال  ید نمیشود نا ام یو اگر قحط
 گریدیکارت یه از ھم دورند به زک یدر حالاند  هیھستند و ھمسا

 .)١١١روند. (نھج البالغه خطبه نمی
 یوفه گروھکدر  ،رسول اللها ابن یپرسد:  می از امام رضا یھرو -٢

در نمازش  یه بر رسول خدا سھو و اشتباھکپندارند  یه مکھستند 
ند دروغ کشان را لعنت یشد. امام رضا فرمودند: خدا ا نمی واقع
 ییه جز او خداکاست  یتعال یند فقط خداک نمی ه سھوکآن اند. گفته
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ه یآن: ی(ھمچن ون اخبار الرضا)یبحاراالنوار و ع ٧(جلد  ست.ین

۠ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�مۡ ﴿قرآن:  نَا
َ
� ٓ َما  یز بشریبگو من ن ،امبریپ یا«: ﴾قُۡل إِ�َّ

 .ن مطلب است)ید ایز موین »مانند شما ھستم
د: ھمانا یفرما می به منذر ابن جارودای  در نامه یحضرت عل -٣

ی رویت او را پیه ھداکفت و پنداشتم یپدرت مرا فر یارکویکن
 .) ٧١البالغه نامه  (نھج .یرو می و به راه او ینک می

 یبعض یسانک :ر البرھان در باب دھم منقول استیدر مقدمه تفس -٤
را  ین معنیردند. مفضل ابن عمر اک یر میات را به ائمه تفسیآ

ه ک یسکخدمت حضرت صادق عرض نمود آن بزرگوار فرمود: 
 کدارد در نزد من مشر یه تو از آن پرسش نمودکای  دهین عقیچن

 .)!(چشم مفسران و محققان و مداحان روشن به خداست!
 یما بندگان ١دیاز غلو و مبالغه درباره ما برحذر باش«: یحضرت عل -٥

ه ک یسکد. یید بگویخواھ می ل ما آنچهیم درباره فضاییپرورده خدا
مدد  یزگارید عمل ما را انجام دھد و از پرھیما را دوست بدارد با

 .تحف العقول)( .»ردیبگ

ن ی: با امةنفسكم عند عدوكم يوم القياأال تفضحوا : یحضرت عل -٦
خودتان در روز  ییچشم دشمن و رسوا یفه موجب روشنید سخیعقا

 .)١٦٢قلمداران ص  یدرعلیح -ارت قبور ی(ز د.یامت نشویق

                                           
فھمیدم غلو در نظر شیعیان به چه معناست؟ شیعیان تنھا چیزی را که  ای کاش می -١

دانند این است که شما بگوئید حضرت علی خود خداست، ولی دادن صفات  غلو می
صدا کردن دانند ، صفاتی چون حاضر و ناظر بودن در ھرجا و  خالق به مخلوق را غلو نمی

 ائمه در دعاھا و جاھای دیگر و دادن صفاتی چون علم غیب و عصمت به ائمه وغیره...
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شما عبرتم و فردا از  ین شما بودم و امروز برایروز ھمنشیمن د -٧
 .)١٤٩(نھج البالغه خطبه  شوم. یشما جدا م

راث رفت یشان شد و اموالشان به میگان، گورشان خانه ھا رفته -٨
ه ک یسکشناسند و به  نمی دیآ می ه بر سر گورشانکرا  یسک

شان را بخواند یه اکس کندارند و ھر  یند توجھک می هیشان گریبرا
 .)٢٣٥البالغه خطبه  دھند. (نھج نمی جواب

 د: عجب مقصدیفرما می اثرکپس از خواندن سوره ت یحضرت عل -٩
اگر (قبور بزرگان) باعث عبرت ای  ارت غافالنهیاست و چه ز یدور

 یده فروتنیه فخر گردد و اگر با دیه ماکباشد سزاوارتر از آن است 
له فخر قرار یه آنھا را وسکنند خردمندانه تر از آن است کبه قبر نگاه 

ن سبب ینند و بدک می تار به آنھا نگاهای  دهیه با دکدرنگ  بی دھند
اند  نوشانده یبه اھل قبور جام اند. فرو رفته یجھل و نادان یایبه در

اتشان را کو حر یرکشان را به یو شنوا یشان را به گنگیایه قوه گوک
 .)٢٢١البالغه خطبه  (نھج رده است.کل یون تبدکبه س

د تا خود را نسبت به خداوند ینکن یده ثنا خوانیپسند یمرا با ثنا -١٠
م و من خود یرده ام برآکه ھنوز ادا نک ینم و از عھده حقوقکآماده 

ه کنیستم مگر ایمن نیارم از خطا اکدانم و در  نمی را از خطا مصون
ار تواناتر کن یه از من بر اکد یخداوند مرا در برابر نفسم نگه فرما

ه جز کم یھست یپروردگار کھمانا من و شما بندگان و مملو ،است
رون یم بیرا از آنچه در آن بوده ما ک یست. پروردگارین یاو پروردگار

ت و یما را به ھدا یآورد و به آنچه صالح ما بود وارد ساخت و گمراھ
 .)٢١٦البالغه خطبه  مبدل ساخت. (نھج یینایما را به ب ییناینا ب

 ١٢ج  ةعیرم (وسائل الشکد. رسول ایبپاش کمداحان خا یبه رو  -١١
 .)ث اولیحد ١٣٢ص 
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 ید ھمانا خدایمسجد قرار ندھقبرم را قبله گاه و محل توجه و  -١٢
امبران خود را مساجد قرار یرا قبور پیھود را لعنت نمود زیمتعال 

 .١)٨٨٧ص  ٦٥باب  ٢عه ج ی(وسائل الش رمکامبر ایپ اند. داده
. فرموده یآن نھ یقبر و نوشتن رو یارک از گچ ص امبریپ -١٣

ه. یتاب النھاکدر  یاز عالمه حل یالوسائل محدث نور ک(مستدر
 .)١/١٢٧ یچاپ سنگ کمستدر

د: قبرم را محل رفت و یفرما می ه رسول خداکدم یفرمود: شن یعل -١٤
د و خانه یش قرار ندھیتان را مساجد خوید و قبرھایآمد قرار ندھ

الوسائل ج  ک(مستدر. دیتان قرار ندھیتان را محل دفن مرده ھایھا
 .)١٣٢از ابواب دفن ص  ٥٥باب  ١

شتر باال یچھار انگشت باز از ھم بش از یابن جعفر: قبر مرا ب یموس -١٥
 .)٨٥٨از ابواب دفن ص  ٣١باب  ٢ج  ةعی(وسائل الش د.ینبر

ن و کرا طواف م یچ قبریستاده آب منوش و ھیامام صادق: ھرگز ا -١٦
نه یسف ٩٢باب  ١٠ج  ةعی(وسائل الش. نکادرار م کدر آب پا
 .)٩٩ص  ٢البحار ج

 یگوشتھاردن کره ی: رسول خدا ما را از ذخ÷ یحضرت عل -١٧
 یارت قبور نھیو ما را از ز فرمود و... یش از سه روز نھیب یقربان

 .تاب الحج)کد ی(مسند امام ز .نمود
 یسته و قبرھاکش یھا رم: خداوند فرموده: من نزد دلکامبر ایپ -١٨

 رانم.یو

                                           
توجه شیعیان به قبرستان باعث کمرنگ شدن مساجد شده و عظمت مساجد از بین  -١

 رفته است و جمعیت مسلمین بجای مساجد در قبرستان است.



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١٠٠

 

 ةعی(وسائل الش. امام صادق: قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ است -١٩
نت ی) پس تا آن زمان قبر رسول الله بنا و ز٨٦٤ص  ٣٧باب  ٢ج 

 و... نشده بوده!
رده: کت یعه از ابن طاووس روایش یاز قدما یعبدالرزاق صنعان -٢٠

ا گچ یساخته شود و  یین بنایه بر قبر مسلمکنیاز ا ص امبریپ
ن ینموده و فرمودند: بھتر یآن زراعت شود نھ یا بر رویو  یارک

 .)٣/٥٠٦ ،فنه شناخته نشود. (المصکاست  یقبور شما قبر
م را مسطح نمود و قاسم ابن ی: رسول خدا قبر فرزندش ابراھیرکذ -٢١

ه مسطح کدم ید ین را در حالیخیرم و شکا ید: قبر نبیمحمد گو
نه منوره مسطح ین و انصار در مدیقبر مھاجر :دیگو یز میبود و ن

 .)١٤٩انتشارات دانش ص  ید عبادت سنگلجی(توح. بود
(وسائل  دینکن یارکر خودش گل یامام صادق: قبر مرا از گل غ -٢٢

 .)٨٦٤از ابواب دفن ص  ١٦باب  ٢عه ج یالش
خته شود یر کیه بر قبر، خاکنی: رسول خدا از ا÷ یحضرت عل -٢٣

از ابواب  ٣٤باب  ١ج  ک(مستدر .فرمود یست نھیه از خودش نک
 .)١٢٦دفن ص 

وثنا  یا� ال جتعل قرب«ف: یلحظات عمر شرن یرسول خدا در آخر -٢٤
 .»ه عبادت شودکقرار مده  یقبرم را بت ،ایخدا« .»عبدي

 یفه بر مرقد مطھر نبیقط یکگذاشتن  یرکتاب ذکد اول در یشھ -٢٥
 دانست. یار را اولکن یا کو تر یل شرعیرم را فاقد دلکا

قبه قبر  یه وقتکآمده  یتب جعلکر یح و سای(جالب است در مفات -٢٦
ن و یچن یدیح رسیبه ضر ین بگو و وقتیچنان و چن یدیما را د
ه تا سالھا پس از رحلت ائمه، کاست  ین در حالین و اکچنان ب



 ١٠١  تناقضات

 

 .نھا نبوده است!!!)آبر مزار  یحیساختمان و قبه و ضر
ه جالل پروردگار بر خود ک یسکسته است ی: شا÷ یحضرت عل -٢٧

ز جز حق یدارد ھمه چند و مقام حق در دلش عظمت یب می بزرگ
ه کپسندم  نمی د. و منیآ کوچک یدر نظرش به سبب عظمت الھ

خود را  یدن ثنایش و شنیش خویه مدح و ستاکبگذرد تان  از ذھن
(نھج البالغه  .ستمین نیه چنکرا  ییدوست دارم. سپاس آن خدا

 .)٢١٦خطبه 
تو  یجز به سو یزگاھیچ پناھگاه و گریھ ،رسول خدا: پروردگارا -٢٨

 د ندارد.وجو
طلب  یه تمام درھاکاست  ییش سزاوار آن خدایامام سجاد: ستا -٢٩

ی او منتھ یه فقط به سوک یما بست مگر آن در یحاجت را برو
جز از تو  ،ایاول) امام سجاد: خدا یه دعایفه سجادی(صح شود. می

 یح الجنان اواخر دعای(مفات .ردکش را نخواھم یطلب گشا
 .)یابوحمزه ثمال

 یاحفظان یا علیا محمد و یح: یمفات یتاب جعلک یاز دعاھا یکی( -٣٠

شما  ،یعل یمحمد و ا یا .)یانيافكام كنإف یانيفكا یام حافظانكنإف
ه شما مرا کد ینکت یفاکد و شما دو نفر مرا ینکدو نفر مرا حفظ 

ر خدا یشما غ یم: برایخوان می در سوره توبه ید. ولیھست یافک

ِ ﴿ در سوره نساء:ست. و ین یاوریسرپرست و  ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َوِ�ّٗا َوَ�َ�ٰ  �َّ
 ِ ِ ٱب  و سرپرست ه خدا ولیِّ کافی است کو «:. ]٤٥[النساء:  ﴾نَِصٗ�� �َّ

 زمر: ۀ. و در سور»اور شما باشدیه خدا کافی است کشما باشد و 

لَۡيَس ﴿
َ
ُ ٱ� بنده  یا خداوند برایآ«: ]٣٦[الزمر:  ﴾ۥبَِ�اٍف َ�ۡبَدهُ  �َّ

ر اصحاب یو سا یرم و حضرت علکا یالبته نب .»ست؟ین یافکخود 



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١٠٢

 

تفاوت است  یول ،ما الگو و سرمشق باشند ید برایشان بایبلندقدر ا
 ):١١٨ه یز. سوره توبه (آیآم کد شریان اسوه بودن تا داشتن عقایم

 ِمَن ﴿
َ
ن �َّ َمۡلَجأ

َ
ِ ٱأ ٓ إَِ�ۡهِ  �َّ در  یچ پناھگاھیھ« .]١١٨[التوبة:  ﴾إِ�َّ

و سوره  ٥٠ه ی. سوره انعام آ»خود او یست مگر به سویبرابر خداوند ن

ۡعلَُم  ...قُل﴿ :٣١ه یھود آ
َ
من  :...بگو« .]٥٠[األنعام:  ﴾ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

ب و یان، عجیعیش یات چقدر براین آیا ی(براست .»دانم نمی بیغ
 .قابل فھم، خواھد بود!) رید و تازه و غیجد

ردن و کرا عطا یاز خدا حاجتت را بخواه زفقط «: ÷ یحضرت عل -٣١
ه تو را از کو فقط خداست  ،محروم ساختن فقط به دست خداست

او و  یت فقط براید تعبد و بندگیبخشد پس با یی میرھا یگرفتار
 قاً یه دقک) ٣١(نھج البالغه نامه  .»او باشد یرغبت تو فقط به سو

ن ُ�ِيُب ﴿ موافق است مانند: یات قرآنیبا آ مَّ
َ
إَِذا َدَ�هُ  لُۡمۡضَطرَّ ٱأ

وٓءَ ٱَوَ�ۡ�ِشُف  ] درمانده  سی [دعای شخصکچه « .]٦٢[النمل:  ﴾لسُّ

 .»دارد رد و سختی را بر مییپذ را، چون او را بخواند، می
 یعلما یبه حال شما ا یفرمود: وا یسی: ع٢٣باب  یل متیانج -٣٢

ه اجدادتان آنھا را ک یامبرانیپ یار، شما براکایان ریسیو فر ینید
 .د!!!!ینک می ادبود درستی یبا دست خود بنااند  شتهک

ش از یه بک یھجر ١٠٤ یمتوفا یوفکل الیابوعمر عامر ابن شراح -٣٣
رده به کث اخذ یده و از آنان حدیتن از صحابه رسول خدا را د ١٥٠

ه رسول خدا از کن بود یگفت: اگر نه ا می قول ابن بطال ھمواره
 ارتیرا ز ص امبریفرموده است من قبر پ یارت قبور نھیز

 .ردمک می



 ١٠٣  تناقضات

 

ه قبرھا ک یسکف: نتاب خود المصکدر  یعیش یعبدالرزاق الصنعان -٣٤
ث یحد ٣/٥٦٩ف ن(رسول خدا) المص ست.یند از ما نکارت یرا ز

٦٧٠٥.( 
ند: ما با ک می تیاز عبدالله ابن عمرو ابن عاص روا یشابوریم نکحا -٣٥

م و یم چون برگشتیدر قبر گذاشته مرده بود کرا  یرسول خدا مرد
ه گمان کم یردکبرخورد  یم ناگاه با زنیدیت رسیبرابر خانه آن م

 جاکاز  ،فاطمه ینم رسول خدا او را شناخت. پس فرمود: اک یم
ت. رسول خدا فرمود: ین می؟ آن زن گفت: از نزد خانواده اییآ می

ه من با ک؟ زن گفت: معاذالله یشان به قبرستان رفته باشیمبادا با ا
ه کن باب آنچه را یه تو در اک یشان تا قبرستان رفته باشم در حالیا

شان به قبرستان ی! رسول خدا فرمود: اگر با ایر داده اکد تذیبا
ه بت که جد پدرت کتا آنگاه  یدید نمی گر بھشت راید یرفته بود

 .!ینیپرست بود را بب
د دار یز(مسند امام . فرمود ینھ ارت قبوریما را از ز ص امبریپ -٣٦

 .)٢٤٦ص ة، الحیا بة مکت
ه بر قبرھا ک یسانکند زائرات قبور را. و کرسول خدا: خدا لعنت  -٣٧

ث الرسول یحادأ يصول ف(التاج الجامع األ سازند. می مسجد
١/٣٨٢(. 

ث متواتر ی(حد د.یرسول خدا: قبرم را محل آمد و شد قرار ندھ -٣٨
 .مورد اتفاق)

قرار  یقبر مرا بت ،ایسار از رسول خدا: بار خدای ث عطاء ابنیحد -٣٩
 ده شود.یه پرستکمده 

 ٢ه در سن کم پسر رسول خدا (یقبر ابراھ یحضرت صادق: باال -٤٠
شد قبر  که چون خشکبود  ییرد) شاخه نخل خرماکفوت  یسالگ



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١٠٤

 

ر و کز با ابوبیپسر رسول خدا ن گر معلوم نشد (حتماً یز گم شد و دین
ندگان، یبه آ ین دشمنینشان دادن ا یعمر دشمن بوده و برا

خواسته است محل قبرش مانند حضرت فاطمه نامعلوم باشد!) 
 .)هیحضر الفقیتاب من الکو  یافکتاب ک(

ن وضع زنان ما را یه جنازه حمزه با اکن بود یرسول خدا: اگر نه ا -٤١
م تا درندگان و مرغان یگذاشت یند ما او را وامک می نیاندوھگ

نه دان یم درندگان و چکامت از شیو در روز قجسدش را بخورند 
م یابن ابراھ یر علیابن ھشام و تفس ۀریمرغان محشور شود. (س

 .و جلد ششم بحاراالنوار و... ) یقم
ه آن را کمگذار مگر آن یرا باق یاج: قبریالھ یبه اب یدستور حضرت عل -٤٢

 .ینکه خرابش کمگذار مگر آن یباق یسیو تند یسان سازیک کبا خا
ای  ا مجسمهیند و کد بنا یرا تجد یه قبرک: ھر ÷ یحضرت عل -٤٣

ه صدوق و یحضره الفقیبسازد از اسالم خارج شده است. (من ال
 .)٤٣باب  ةالشیعل ینوار و وسابحاراأل ١٨و جلد  یالمحاسن برق

را در نزد قبر  یگروھ یفرزند امام حسن مجتب یجناب حسن مثن -٤٤
نمود و فرمود: ھمانا  ینھ ن عملیشان را از اید. پس ایامبر دیپ
د و خانه یرید (محل آمد و شد) مگیقبر مرا ع :امبر خدا فرمودیپ

و وفاء الوفاء  ید. (المصنف صنعانینکتان را قبرستان نیھا
 .)١٣٦٠ص  یسمھود

ه امام جعفر صادق کت شده یالقداح روا یاز اب یافکتاب کدر  -٤٥
 یداشت برال ینه گسیفرمود: رسول خدا مرا به مد یفرمود: عل

 یریچ تصویھا و فرمود: ھ ستن صورتکگورستانھا و ش یخراب
ه کرا مگذار مگر آن یو ھرچه قبر ینکه آنرا محو کنیمگذار مگر ا

 .یگردان ین مساویآنرا با زم



 ١٠٥  تناقضات

 

از ابواب  ٤٤باب  ةالشیعل یو وسا یخ طوسیب شیتاب تھذکدر  -٤٦
بن جعفر  ی: از برادرم موسدیگو می ابن جعفر یدفن آورده: عل

آن خوب  یقبر و نشستن بر رو یا ساختمان رویردم: آکسئوال 
قبر خوب است و نه نشستن بر  یاست؟ فرمود: نه ساختمان رو

 نمودن آن. یمال آن و نه گل یارک و نه گچ ،آن یرو
ه آن کت شده یخ صدوق از حضرت امام صادق روایدر مجالس ش -٤٧

رسول خدا از گچ  ت نموده و گفت:یحضرت از اجداد بزرگوارش روا
 فرمود. ینمودن قبر و نماز خواندن در آن نھ یمال

ت شده یعبدالله صادق روا یاز اب ینیاز جراح مدا یدر محاسن برق -٤٨
د ینکن یرا نقاشھا  خانهھای  د و سقفینکه فرمود: بر قبرھا بنا نک

 روه دانست.کن عمل را میه رسول خدا اکنیا یبرا
ت شده: یدفن از امام صادق رواابواب  ٤٤باب  ةالشیعل یدر وسا -٤٩

آن  یا رویشود  ینمازگزار یه بر قبرکفرمودند  یرسول خدا نھ
 نند.کبنا  یا بر آن ساختمانینند یبنش

 فرمود. یگورھا نھ یارکامبر از گچ یخبار آمده: پاأل یدر معان -٥٠
 ایمردم آمد و فرمود: آ یبه سو یرده: علکت یفقه الرضا روا -٥١

 یو جا یه قبرھا را مصلکرا  یسکه رسول خدا کد یدان می
 یه با خدا معبودک یسکرده است و کنمازخواندن قرار دھد لعنت 

 .ند!کھر دو مشر یعنیز لعنت فرموده یگر قرار دھد نید
ع امام صادق از پدران بزرگوارش نقل نموده: قبر یدر علل الشرا -٥٢

امبر ین باال آمده بود. (وخود پیوجب از زم یکفقط  ص امبریپ
را ید زینکد و مسجد نیفرموده بودند قبر مرا قبله قرار ندھه کز ین

رده کامبران خود را مسجد یه قبور پکنیا یھود را برای یتعال یخدا
باشد و نه  می عهیتب شکث فوق ھمه از ی(احاد بودند لعنت فرمود.



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١٠٦

 

 .ھا!) یو سنھا  یتب وھابکاز 
ر ه در مھاجرت اول دک یادآور شد وقتیام سلمه به رسول خدا  -٥٣

ه کرم آنچه کا ینب یه و برایده به نام ماریرا د یحبشه بوده معبد
رد حضرت کف یده بود تعریھا دیارکنه ییدر آن از نقش و نگارھا و آ

 یه چون بنده صالح و مرد خوبکبودند  ینان گروھیرسول فرمود: ا
ساختند و در آن  می قبر او مسجد یمرد رو می شانیان ایدر م

ن خلق یل مردم بدترین قبیبردند. ا می ارکنقش و نگارھا به 
 .)٢٤٤و  ٢٤٣ص  ١صول جاأل عند. (التاج الجامیخدا

. یع آنانی.... و شفیو قبل از مخلوقات بوده ا یتو اول ،پروردگارا -٥٤
واسطه)  یعنی( ان تو و آنان حائل شودیست تا میبرتر از تو ن یسک

 - یگاھشان در قبضه قدرت توست. حضرت علیرفتن جا یو جا
 .ھر ماه ١٤روز  یه دعایفه علویصح

ھای  حضرت علی خطاب به امام حسن: بدان، خداوندی که گنج -٥٥
ن در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و یآسمان و زم

اجابت آنرا به عھده گرفته است تو را فرمان داده که از او بخواھی 
 ن تو وید و خداوند بیتا عطا کند. درخواست رحمت کنی تا ببخشا

جاد کند و تو را یخودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ا
(نھج البالغه  پناه ببری...ای  ع و واسطهیمجبور نساخته که به شف

 .در بازگشت از جنگ صفین) ٣١نامه 
(و  امبر ما حجت تمام شدی. با پهنا حجتی: تمت بنبیحضرت عل -٥٦

 ی(ول نھج البالغه خطبه اشباح ٩٠م) خطبه یندار یحجت یگرید
عه با ھزاران حجت و واسطه یش یث خرافیو احاد یارات جعلیدر ز

د یردکه مشاھده ک یثیم) در ھر حدیشو یفر، روبرو مکو  کو شر
ن سخن یشده طبق ھم ص امبریپس از پ یسخن از حجت



 ١٠٧  تناقضات

 

 د.ینکآن را رد  یحضرت عل
رم و ک ،پروردگارا ستم....یاگر شفاعت خواھم پس سزاوار شفاعت ن -٥٧

شگاھت یدر پ یعیچ شفیع فرما... ھیم شفیرا در خطاھات یبزرگوار
ند. امام سجاد: کم شفاعت یرم تو براکندارم پس بگذار فضل و 

 توبه و طلب آن. یه دعایفه سجادیصح
ھا وارد شده: رجال تابکدر  یث جعلینھمه حدیه چرا اکنیو ا -٥٨

 شان نام سلمان بردهیت شده: در نزد ایاز امام محمد باقر روا یشک
است ھمانا سلمان از ما  یند: او سلمان محمدیفرما می شود می

گفت: شما مردم از  می ه ھمواره به مردمکت بود او بود یاھل ب
ن در زمان یھم ید برای(شا دیث پناه بردیخته به احادیقرآن گر

ث را نداد یتابت احادکن سلمان حضرت عمر اجازه یات ھمیح
ر و یه شما را بر نقکد یافتی یتابکه قرآن را کن جھت آو...) از 

چون پوسته ھسته خرما و  یزیچ کبه اند یعنیر و خردل (یقطم
رش ین جھت بر شما پذیشد. از اک می خال پشت ھسته) به حساب

را بر ید زیث پناه بردید. لذا به احادیقرآن سخت آمد و به تنگنا افتاد
 .)٢٣و  ٢٢ربال ص کچاپ  یشک(رجال  ش داد.یشما گشا

ءٖ ّمَِن ﴿ -٥٩ ۡمَ�ٰلِ ٱَوَ�ۡقٖص ّمَِن  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َۡوِف ٱَوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ
َ
�ۡ 

نُفِس ٱوَ 
َ
ِ  �ََّمَ�ِٰت� ٱوَ  ۡ� ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ ِصيبَةٞ  �َّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ إَِذا

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ا َّ�� ِ ْ إِنَّا ِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَيۡ  ١٥٦قَالُٓوا
ُ
ّ�ِهِۡم أ ِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ۖ َوأ  ما شما را« .]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧لُۡمۡهَتُدونَ ٱَورَۡ�َةٞ

ھا و ونقص در اموال وجان یاز خوف وگرسنگ یزیم به چیآزمائ می
آنانکه به ھنگام برخورد با  * پس بشارت ومژده ده صابران را ،ھا وهیم

آنانند که  *میگرد  یاو باز م یم وبسویخدا ھست ما ازآِن  :ندیگو یبتیمص
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ت یھا ھستند ھدامشمول صلوات ورحمت پروردگارشان ھستند وھمان

 .»افتگانی شدگان وراه

قِِم ﴿ -٦٠
َ
لَٰوةَ ٱَ�ُٰبَ�َّ أ ِ  لصَّ ُمۡر ب

ۡ
ٰ َمآ  ۡصِ�ۡ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  نۡهَ ٱوَ  لَۡمۡعُروِف ٱَوأ َ�َ

َصابََكۖ إِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم 
َ
ُمورِ ٱأ

ُ
 ،فرزند من یا« .]١٧[لقمان:  ﴾١٧ۡ�

از منکر نما و صبر کن بر آنچه بتو  ینماز را بپا دار و امر بمعروف ونھ

 .»ار مھم استیازامور بس رسد ھمانا که آن (صبر) یم

ِ  ۥٓ فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَلَهُ ﴿ -٦١ ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا
َ
ِينَ ٱ ٣٤لُۡمۡخبِتِ�َ ٱأ إِذَا  �َّ

ُ ٱُذكَِر  ِٰ�ِ�نَ ٱوَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم وَ  �َّ َصاَ�ُهۡم وَ  ل�َّ
َ
ٓ أ ٰ َما  لُۡمقِيِ� ٱَ�َ

لَٰوةِ ٱ ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لصَّ پس اله شما « .]٣٥-٣٤[الحج:  ﴾٣٥َوِممَّ
 یبشارت ده صاحبان دلھا ،دیوم شیپس به او تسل ،است یمعبود واحد

شان یشان بترسد وبرآنچه به ایھا اد خدا شود دلیآنانکه چون  * آرام را
م یشان کردیا یز آنچه روزا آنانکه نماز را بپادارند و رسد صابر باشند و

 .»کنند می انفاق
حضره ی(من ال  .»ةاجلاهلي من عمل انلياحة«: ص قال رسول الله -٦٢

 یاز کارھا یخوان نوحه«امبر خدا فرمود: یپ )٤جزء  -خ صدوق یش -

 .»ت استیدوران جاھل
 .»ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب«: ص قال رسول الله -٦٣

ستند یاز ما ن«فرمود:  خدا امبریپ )ید ثانیشھ، (مسکن الفواد
 ».بانھا پاره کنندیھا بزنند و گر بت) برگونهی(به ھنگام مص کهیکسان

 ةمصيبـال عند فخذه مسلم بيده ىلعـرضب ال«: ص قال رسول الله -٦٤
مسلمان به ھنگام  امبر خدا فرمود:یپ )ی(فروع کاف .»جرهحباط ألإ

 .شود یش بران خود بکوبد مزدش نابود میدست خو بت چون بایمص



 ١٠٩  تناقضات

 

ِ ﴿: ص قال رسول الله -٦٥ ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
ِ ٱَوأ لَٰوة [طه:  ﴾َعلَۡيَها ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ

راکه  یخدا لعنت کند زن فرمود: امبر خدایپ (مسکن الفواد) .]١٣٢
ال یبانش بدرد وفغان و واویگر بت بخراشد ویمص چھره اش را در

 .دیبگو
که   یکند: ھنگام می تیدر کتاب مسکن الفواد از ام سلمه روا -٦٦

ن یا رفت من با خود گفتم در ایاولش) از دن ابوسلمه (شوھر
او  یبرا یعزادار ه ویبت گرفتار شدم گرین مصین من به ایسرزم

 گر بود ھم برمن وارد شد و که نوحه یاتفاقا زن برپا کنم.
فرمود:  ص امبر اکرمیبت کمک کند پیخواست مرا درآن مص می

رون ین خانه بیاز ا یتعالیطان را که خداید دوباره شیخواھ می ایآ
 .!د؟یرانده است برگردان

وسف بن عبدالله بن سالم یکتاب مسکن الفواد از  ٥٦درصفحه  -٦٧
بر  یبتیوقت شدت و مص ھر ص امبر اکرمیکرده که پنقل 

ن یا کرد به نماز خواندن و می شان را امریشد ا می خانواده اش وارد

ِ ﴿ کرد: می ه را قرائتیآ ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ ٱَوأ [طه:  ﴾َعلَۡيَها ۡصَطِ�ۡ ٱوَ  لصَّ

 .»با باش!کیآن ش یداخود را به نماز فرمان ده و بر ا ۀخانواد« .]١٣٢
ن یآورده که امام حس ٩٧صفحه  ٢د در کتاب ارشاد جلد یخ مفیش -٦٨

تورا سوگند  ،خواھر جان من یا« فرمود: (س) نبیبه خواھرش ز
بان یتو به سوگند من وفادار باش که چون کشته شدم گر دادم و

 ال واثبورایدر مرگ من واو چھره مخراش و برمن چاک مکن و
 .١»م مرگ دھد)مگویخدا (عذاب برمن باد

                                           
 .روایت ، در تاریخ یعقوبی شیعه نیز وجود دارد این -١
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 بن جعفر یاز امام موس ٢٢٥ص  ٣ج  یدر فروع کاف ینیخ کلیش -٦٩
رانش  بت دست خود بریکه به ھنگام مص یمرد« آورده که فرمود:

 .»شود می شیبکوبد موجب تباه کردن اجر خو
از حضرت  ٥٢٠ص  ١ه ج یالفقه حضریخ صدوق در من ال یش -٧٠

 بت دست خود بریھرکس به ھنگام مص« صادق آورده که فرمود:
 .»شود یاجرش تباه م بکوبدرانش 
از شما دارم: اگر شما  یمن سئوال ین لعنت ولین امام حسیالبته بر قاتل

 یھا ه انسانکد یشتر دوست داریا بیسال!) آ ١٢٠(البته بعد از  دیردکرحلت 
ا ھر ینند ک ید شما را رواج دھند و عملیرده و عقاکت یزنده از رفتار شما تبع

دام ک یوبند؟ براستکسر و مغز خودشان ب شما بر یجسم فان یسال برا
 عه در برابر ظلمیدام شکن بلد است؟ و یث از امام حسیحد یکعه یش

 ین را دارد؟ در مجمع علمایعه رفتار و منش امام حسیدام شکستد و یا می
ی نگونه عزاداریرد چرا شما اکسئوال  یازغد یاز آقا یاھل سنت، شخص

 یواقعًا جا »نھا جزو آداب و رسوم ماست!یا«شان پاسخ دادند ید؟ اینک می
ز یآم کن آداب و رسوم شریامدند تا با ھمیامبران نیتعجب است مگر پ

ردن دختران، جزء کنند؟ و مگر زنده به گور کمبارزه  یطانیو ش یخراف
 نبود؟ یآداب و رسوم اعراب جاھل

است  یثینند حدک می عه مرتب به آن استنادیش یه علماک یگریمورد د
رد یگ می ش رایسراغ اصحاب خو ص امبریه در جھان آخرت پکنیبر ا ینمب

ردند و آنھا کارانت پس از تو چه یاصحاب و  یدان نمی ند: تویگو می و به او
 پس از تو مرتد شدند.

ث مورد استناد شماست؟ مگر شما ین حدیه چطور اکن است یسوال ما ا
از احوال ما باخبرند و در  زیامبر و امامان پس از مرگ نیه پکد یده نداریعق



 ١١١  تناقضات

 

 اران خودش ھمیاز  ص امبریث پین حدیپس چطور در ا اند، واقع زنده
 ندارد. یش اطالعیاز حوادث پس از رحلت خو یخبر است؟ و حت بی

رده بودند که او ظلم یه علیکسانکد: حضرت فاطمه به یگوئ نمی مگر شما
 ص امبریچطور پت شما را نزد پدرم خواھم برد، پس یاکه شکفرموده 

 اطالع است. بی
ر و عمر ھستند؟ که منظور از اصحاب ابوبکد یجا متوجه شده اکو شما از 

ن خالفت یا بوده؟ یه منظور از ارتداد غصب خالفت علکد یدیجا فھمکو از 
 د.ینکد آنرا ثابت یه ھنوز ھم نتوانسته اکشماست  یادعا یالھ

 در!ی بی افسانه سوختن در کلبه
 یھا) دربیحضرت فاطمه (سالم الله عل که اتاقکنیخصوص ادر  یسئوال

 ست:یش نیبای  شان افسانهینداشته و شھادت ا
امبر، یپ یھا ه پشت اتاقکاز قرآن خطاب به اعراب آمده ای  هیدر آ  -

وجود  ید. علت مشخص است چون درینکتان را بلند ن یصدا
رده و به خاطر کشان را بلند یه آنھا به در بزنند صداکنداشته 

 آوردند.  یگران را فراھم میت دیبودن اتاقھا موجب آزار و اذ کوچک

َها َ�ٰٓ ﴿ هکسوره احزاب آمده  ٥٣ه یدر آ  - ُّ�
َ
ِينَ ٱ� ْ َ� تَۡدُخلُواْ  �َّ َءاَمُنوا

ن يُۡؤَذَن لَُ�مۡ  �َِّ�ِّ ٱُ�ُيوَت 
َ
ٓ أ مان یه اک یسانک یا« .]٥٣[األحزاب:  ﴾إِ�َّ

ه به شما اجازه داده کنید مگر اینشو پیامبرھای  داخل خانه ،دیآورده ا

 ۀ(سور یھا ه اتاقکدھد  می نشان یه به خوبین آی. (و ا»شود
، پارچه بدر ینداشته و به جا برم درکا یحجرات: حجره = اتاق) نب

 اند. ردهک می زانیآو
ھمسران  یھانجانب اصًال در آن زمان اتاقیق ایطبق تحق درب خانه:  -

ه کزنان و حضرت فاطمه  یھانداشته و اتاقک یدرب ص امبریپ
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درب از پرده  یو به جا ،درب نداشته استاند  داخل مسجد بوده
ل و یه وجود خود مسجد، حاکن علت یبه ا اند. ردهک می استفاده

بر یان در خیھودیگر مثل منازل ید یدر جاھا یحفاظ بوده است. ول
  :گرید لیاما دالا اشخاص ثروتمند درب بوده است و ی
د و یا به روستاھا برویشھر  یمیبه محالت قد کنیھم ا یاگر شما حت  -

سال قبل ساخته شده است  ٨٠ا ی ٥٠ن یه ھمکرا  یچوب یدرھا
ن درھا یا یو اصول یکیانکط میه چقدر شراکد یشو می د متوجهینیبب

ر یمناطق فق یبرخ یحت (قفل، لوالھا و...) وب است.یمسخره و مع
 ١٤٠٠ن است کنون چگونه ممک! ااند ردهکزان یدر، پارچه آو یبه جا

به جز درخت  یه نه نجار داشته و نه درختک یطیسال قبل در مح
نصب شده ای  رانهیمحقر و فق کم بر اتاقکچنان مح یخرما، در

 یسکا یند؟ و آکشده آنرا از جا  یه فقط با آتش زدن مکباشد 
ستد؟ و یرده است باکه در حال سوختن و دود ک یتواند پشت در یم
ار نبوده کدر ای  ه خانهکد ینک(دقت  داخل آن اتاق نبوده یا مردیآ

 کا ھمان اتاقی کوچھایی ک حجره یر زنان دارایو فاطمه و سا
(البته  ند؟کدور  یطین شرایه حضرت فاطمه را از چنک )اند بوده

به وجود درب ه کث معدود است یتب اھل سنت چند حدکدر  یحت
شتر یار بیل نبودن درب بسیدال یامبر اشاره دارند ولیاتاق پ یبرا
شه است و یز مربوط به اتاق عایث نین احادیا یباشند. البته حت یم

 .نه اتاق حضرت فاطمه)
عه) در مقدمه نھج الفصاحه یشاز نویسندگان ( ندهیتر ابوالقاسم پاکد  -

آن  یاز شدت فقر درب نداشته و جلو ص امبریاتاق زنان پ :نوشته
ه ک ییھاد به داستانینکن رجوع ی(ھمچناند  ردهک می زانیپارچه آو

 یجلو یرنگای  د فاطمه پارچهیامبر از سفر برگشت و دیپ :دیگو یم
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ا پرده با زنان ید از وراء حجاب یفرما یه مک یاتیا آیاتاقش گرفته و... 
ات در ین آیا یه تمامکد ینک) دقت ٥٣(احزاب/ دییامبر سخن بگویپ

ه مورد نظر ما است کباشند  یامبر میامبر و ھمسران پیمورد اتاق پ
 ن است درب بوده باشد.که ممکگر ید ینه جاھا

سد: از نظر اسالم، ینو می تاب مساله حجابکدر  یمطھر یمرتض  -
داخل  یگریبه خانه د یس حق ندارد بدون اطالع و اجازه قبلکچیھ

ه قرآن نازل شده است معمول ک یطیاب، در محن اعریشود. در ب
ھا  گران اذن بخواھد. در خانهیورود در منزل د یبرا یسکه کنبوده 

 یسکن یشود.... اول می دهیه االن در دھات دک یباز بوده ھمانطور
دو لنگه در قرار  یعنین یه مصراعکمھای  خانه یه دستور داد براک

(خالفت  ه درھا را ببندند.که بود و ھم او دستور داد یدھند معاو
 .ع است!)ین وقایسال پس از ا ٣٠ه متعلق به که ھم یمعاو

َها ﴿سوره نور آمده: ٢٧ه یدر آ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ  �َّ ْ َ� تَۡدُخلُوا َءاَمُنوا

ۡهلَِها
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ْ َو�َُسّلُِموا �ُِسوا

ۡ
ٰ �َۡسَتأ ه کسانی کای « .]٢٧[النور:  ﴾ُ�ُيوتُِ�ۡم َح�َّ

د و بر اھل یرید تا اجازه بگیر از خانه خود وارد نشویی غیھا د! در خانهیا مان آوردهیا

 یفرمود ا می در داشت خداوندھا  . و مسلمًا اگر خانه»دینکآن خانه سالم 
(البته به احتمال  د.یتان را ببندید در خانه ھایمان آورده ایه اک یسانک

از مسلمانان پولدار،  یمتمول و برخ یھودیاز افراد  یبرخھای  فراوان، خانه
ر یدر تفس ١٧٠تاب مساله حجاب ص کدر  یداشته است) مطھر یچوب بدر

 یھا پروا وارد اتاق یمسلمان ب یسد: عربھاینو می نیسوره احزاب چن ٥٣ه یآ
ه اوًال که نازل شد یامبر ھم در خانه بودند. آیپ یھا شدند. زن می امبریپ

 یزید چیخواھ یم یوقت اً ید و ثانیغمبر نشویدون اجازه وارد خانه پسرزده و ب
 د.یه داخل اتاق شوکنید بدون اید از پشت پرده بخواھیریامبر بگیاز زنان پ



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١١٤

 

 یکیه از آن کرا  یا یشتکا یه درکآمده: و چنان شد  یخ طبریدر تار -
ست و چوب آنرا که درھم شکبود به جده انداخت  یاز بازرگانان روم

ه کدر م یمرد قبط یکردند و کعبه آماده کسقف  یبگرفتند و برا
در  یعنی( ٨٣٨ار فراھم آمد ص کدانست و مقدمه  ی میه نجارکبود 

ه ک یسانکًال کش و یان و اشراف قریھودیمانند  یسانکآن روزگار: 
، خانه یمتیز لوازم قیو داخل خانه ناند  داشته یخوب یت مالیوضع

 یبوده است. حت ببدون درھا  ثر خانهکا یلداشته و یآنھا در چوب
و نجار ھم  ،عبه چوب وجود نداشته استکساختن سقف  یبرا

 اند. ، نجار ھم نداشتهعربھابوده و  یقبط
زان یثر درھا پارچه آوکا ی، جلو١به جز نخل یبعلت نبودن درخت -

ه داخل مسجد بوده کحضرت فاطمه  کاتاق اند و اصوالً  ردهک یم
 زاھدانه ص امبریو اصًال دختر پ نداشته است! ببه در یازین

نبوده  ینه اضافیبه گذاشتن درب و صرف ھز یازیسته و نیز می
افراد ثروتمند  ید بودن درب در آن زمان براینکاست، و فراموش ن

د ینکن مراجعه ی(ھمچنحضرت فاطمه  کوچک کاتاق یبوده نه برا
رده بودند و کزان ین آویه حضرت فاطمه پارچه رنگک یبه آن داستان

له یس آن قبییه رک یامبر از مشاھده آن ناراحت شدند و داستانیپ
د یگو می هک یاتیشود و آ می شهیامبر و عایبدون اجازه وارد اتاق پ

د و با اجازه یبلند صدا نزن -ھا   کاتاق -امبر را از پشت حجرات یپ
 . د و...)یوارد شو

ن یشان و سقط جنیاامبر و شھادت یخانه دختر پ بآتش زدن در -
د ھمه متوجه آن یه باکار مھم است یبس یداخل رحم و... موضوع

                                           
 چوب درخت نخل برای نجاری مناسب نیست. -١



 ١١٥  تناقضات

 

رامون آن بسازند (در ھمان زمان نه در یھا و شعرھا پ شده و داستان
اشاره مردم  یحت یخیچ سند تاری) چگونه در ھیبعد یھا زمان

 یه براکس یم ابن قیتاب سلکن موضوع وجود ندارد. ینه به ایمد
 یل قرن چھارم ھجریند در اواک می ن افسانه اشارهیبه ان بار یاول
 ،یریمانند ابن غضا یاریبس یشود و علما می دایاش پ لهکو  سر
س یتاب خلط و تدلکن ید معتقدند در ایخ مفیون و شینیماس ییلو

 است. یتاب جعلکن یصورت گرفته و ا
بلند خانه  امبر را از پشتیآمدند و پ می از اعراب یبرخات قرآن: یآ -

در  اند. شده می گرانیکردند و با سر و صدا موجب آزار د یصدا م
آن  یا ماجراید و ید بدون اجازه وارد اتاق نشویفرما یگر مید یا هیآ
رم، وارد اتاق کا یه بدون اجازه در حضور نبک یا لهیس قبییر

 بھا در ه اتاقکانگر آن است ینھا بیھمه ا شود و... یشه میعا
 نداشته است.

السالم عليک يا أهل «: اند گفته می که ھنگام ورود ص امبریپ خود -

دن بر یوبکه بخواھند با کوجود نداشته  یبرا دریز »بيت النبوة و...
 اند. گفته می ن سخن رایآن، ا ینند! و به جاک، اعالم ورود بآن در

 -١باشد  می از سوره نور ٦١ هید اشاره دارد آیلکه به درب و کای  هیتنھا آ
رامون اتاق حضرت فاطمه و یبحث ما فقط پ ،میز گفتین ه قبالً کھمانطور 

ه به طور عام ین آیو ا ،گرید ییاست نه جا ص امبریھمسران پ یھا اتاق
د حق ورود دارند مثل یلکن آمده تا بدانند در صورت داشتن یل مسلمک یبرا

پس از  یا حتیو بر و... یان و جنگ خیھودیبا  یھا ان در جنگیھودیمنازل 
و  ،شورھا به طور حتم درب بوده استکه در آن کران و روم و مصر یفتح ا

امبر و ھمسران او یم مربوط به خانه پیعدم وجود درب آورد یه ما براک یاتیآ
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وت استفاده شده یت و بیلمه بکمرتبه از  ٩ه تا انتھا یآ یاز ابتدا -٢ است.
تم کلمه ملکوت یب ی(مفاتحه) به جا د آمدهیلکلمه که ک یدر مورد یول

ھمچون  ردک یمعن یآن ھست که مالک یزیتوان به چ می تم راکآمده و مل
(آن ھم در  دیگذار می دیلکدرب به ھمراه  ییجا یشما برا -٣ .صندوقچه

حضرت فاطمه  کدر آن باشد نه اتاق یمتیق یزیا چیء یه شکش) یپ ١٤٠٠
 یخال یمتیق یزھایجواھرات و چه به طور حتم از ک ص امبریو ھمسران پ
نھج البالغه  ١٦٠حضرت علی در خطبه اند. داشتهای  زاھدانه یبوده و زندگ

نشست و و  می نیفرموده: بر روی زم ص در مورد راه و رسم زندگی پیامبر
نشست و با دست خود کفش خود را  می خورد و چون برده ساده می غذا

گری را ینشست و د می ر االغ برھنهدوخت و ب می زد و جامه خود را می وصله
و خته بود که نقش یبر در خانه او آوای  کرد پرده می ش سواریبر پشت سر خو

ن پرده را از جلوی چشمانم یا :کی از ھمسرانش فرمودیرھا در آن بود به یتصو
 افتم. می ھای آن نتیا و زیاد دنیافتد به  می دور کن که ھرگاه نگاھم بدان

ه بخواھد کز درون اتاق حضرت فاطمه بوده یمگر چه چم: یپرس می ما
نه ساز و یدر آن زمان ھز یآن درب بگذارد، چون گذاشتن درب چوب یبرا
اء اتاق حضرت فاطمه یاز مجموع اش ینه آن درب چوبیل بوده و ھزکمش

د خانه یخر ینون شما براکه ھم اکماند  می نیشده است، و مثل ا می شتریب
 یدارین مدل را خریبنز آخر یکد و ید برویبخواھ یولد ینداشته باش یپول
 است؟ ین امر معقول و منطقیا اید، آینک

 د:ینکدقت  ÷ یث از حضرت علین حدیحسن ختام به ا یو برا
ند و از کند اطاعت ک می تشیه ھداک ییه از پندگوک یسکخوشا به حال «

 ٢م جلد کالح غرر( .»زدیند بپرھکاف ی میه او را به گودال گمراھک یارکبیفر
 .)٤٦٥ص 



 ١١٧  تناقضات

 

د یر در شما گردد تا شاکجاد تعقل و تفین سواالت باعث ایدوارم طرح ایام
 .١دیخود باش یدیو تقل یشتر در مذھب وراثتیق بیر تحقکبه ف

 ای بسیار مھم: نکته
ھای جدلی  ھا پاسخ از آنجا که به احتمال فراوان مانند ھمیشه به این پرسش

 کنم: می توجه خواننده عزیز را به نکات زیر جلبو کالمی داده خواھد شد 
تمامی مباحث و اختالفاتی که بین شیعه و سنی در گرفته در این نکته 

(علوم  ساده نھفته است که شیعه اعتبار عجیبی برای علوم نقلی قائل است.
) و اند نوشتهای  و عدهاند  آنچه دیگران گفته نقلی یعنی حدیث و تاریخ و کالً 

ماجرا نیست زیرا ھمین عقاید بر اساس گزینش و طبقه بندی یک این آخر 
سری خاص از بین احادیث و وقایع و روایات تاریخی صورت گرفته است. 

شود ولی نظر  می درست است که قرآن نیز به نوعی در حوزه علوم نقلی واقع

                                           
الزم به تذکر است که برخی از اھل سنت به ھنگام مواجه شدن با تبلیغات شیعیان  -١

کنند این مذھب  این است که تصور می آورند و علت فوری به مذھب شیعه روی می
کنند  اھل بیت و شیعیان حضرت علی است و فکر می شیعیان فعلی ھمان مذھب

شیعه تنھا سخنش پیروی از اھل بیت و دوستی ایشان است و ھیچ نوع گمراھی 
اند با عقاید  میان شیعیان بودهامثال اینجانب که از بدو تولد درندارد، در صورتیکه 

بایست  شرک آمیز و خرافی ایشان به خوبی آشنا ھستند و این دسته از اھل سنت می
مدتی در ایران و میان عوام شیعه باشند تا پی به حقیقت ببرند و یا حتی از اھل سنت 
داخل ایران ھمچون مردم زاھدان سوال و تحقیق کنند نه اینکه چشم بسته شیعه 
شوند و البته آخوندھای مبلغ تشیع در کار خود استاد ھستند و مطمئن باشید در 

کنند، بلکه  نمی اشورا و لعن ابوبکر و عمر را تدریسمرحله اول تبلیغات خود زیارت ع
روند و به آرامی ذھن  کنند و قدم به قدم جلو می تنھا از دوستی اھل بیت صحبت می

کنند برای لعن صحابه، قبرپرستی، غلو، خواندن غیرخدا و  اھل سنت را آماده می
گاه و شرک و خرافات دیگر، امیدوارم این کتاب برای روشن شدن ذھن اھل س نت ناآ

 ھمینطور شیعیان مفید واقع شود.



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١١٨

 

به اعجاز آن و اجماع تمامی فرق مسلمین بر حجیت و قطعی الصدور بودن 
تواند به راحتی و آرامش خیال، عقایدش را بر مبنای قرآن پایه  می انآن، انس

ریزی کند ولی اگر روز قیامت خداوند از تو سئوال کرد که چرا بر مبنای فالن 
گویی به خاطر وجود  می فالن سخن را گفتی یا فالن کار را کردی آیا عقیده،

و حدیث، جایگاه  چند مثل روز روشن است که روایت احادیث و روایات؟!!! ھر
(به خصوص  مطمئنی برای پایه ریزی عقیده و جھنمی یا بھشتی شدن نیست.

ھای امروز پسند مخلوط شود) ولی ما با  اگر با مباحث جدلی و کالمی و تحلیل
  کنیم. می باطل را ثابتھای  ھمین چند سئوال ساده؛ دروغ بودن اندیشه

نظر به اھمیت موضوع به نجا بسیار گسترده است ولی یدامنه کالم در ا
 کنم:  می طور بسیار خالصه توجه شما را به چند نکته جلب

و احادیث  ثبوتعلمای شیعه و سنی متفق القولند که قرآن قطعی ال -١
توان بر روی تمامی آیات قرآن، قسم خورد  می یعنی اند. ثبوتظنی ال

و مطمئن بود که از جانب خداست ولی روی ھیچ حدیثی حتی 
توان قسم صد در صد خورد و  نمی سلسله راویان درست، متواتر با

 اطمینان و علم کامل داشت.
فرماید: ظن  می آیات متعددی در قرآن وجود دارد که در آنھا خداوند -٢

ھا گناه است و  و گمان در پیشگاه خدا جایگاھی ندارد و برخی گمان
 .)٢٨، نجم/٣٦. (اسراء/آنچه را بر آن علم نداری پیروی نکن

نزول گزینشی برخی شان  رین عقاید شیعه بر مبنای حدیث وبیشت -٣
انتخاب شده تاریخی است. البته شیعه حتی ھای  آیات و برخی قصه

تعداد زیادی از احادیثی که در کتب قدیمی علمای طراز اول 
(مانند احادیث متعددی که  کند نمی خودش ھم وجود دارد را قبول

دانسته و...) یا آنھا را ساخت و ساز روی قبرھا را مساوی شرک 
 کند و... می حمل بر تقیه



 ١١٩  تناقضات

 

توان به  می یک نمونه ساده که خواننده عزیز متوجه شود چقدر -٤
نویسد با نام:  می حدیث دل بست: محدث نوری عالم شیعه کتابی

رباب. او قصد داشته در این فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب األ
و دستکاری و... شده  کتاب ثابت کند که قرآن تحریف و کم و زیاد

دو ھزار حدیث از  است. او در این کتاب در اثبات این عقیده خود
 ! سئوال اینجاست: وقتی!کند می بین منابع شیعه جمع آوری

توان برای اثبات ھر اعتقاد فاسدی دوھزار حدیث از بین متون  می
توانیم به سایر عقاید خرافی  می مختلف جمع آوری کرد ما از کجا

ه تمامی آنھا بر مبنای حدیث و قصه است اعتماد کنیم و شیعه ک
(ضمنا این نکته را نیز متذکر شوم که سلسله  قرآن را رھا کنیم؟

روات بسیاری از این دو ھزار حدیث، درست و معتبر است. مانند آن 
و معتبرترین منبع ترین  حدیث دروغ که در اصول کافی قدیمی

دارای ھفده ھزار آیه بوده که  گوید: قرآن می روایی شیعه آمده که
فقط شش ھزار آیه آن باقی مانده و تمامی روات این حدیث نیز 

این احادیث  :ممکن است آخوندھا بگویند !!اند درست و خوب بوده
فرماید خداوند وعده حفظ قرآن را داده  می مخالف آن آیه است که

ولی  توان گفت: بله می ولی اگر بنا به توجیھات مسخره شما باشد
وعده حفظ آنرا در لوح محفوظ داده یا اینکه قرآن اصلی نزد امام 

شود و... مطالبی که  می زمان است و وقتی ظھور کردند آشکار
 .با آن موافق بودند) بسیاری از شیعیان تا یک قرن پیش کامالً 

کنند که ایشان از قول خودش برگشته است در حالی که  می برخی ادعا
از علمای اھل سنت بر ایشان رد نوشتند و بعد  اینطور نیست و یکی

 اند. ایشان دوباره بر عقیده خویش اصرار کرده و رد آن ردیه را نوشته



 (جلد اول)ُسرخاب و سفید آب   ١٢٠

 

ترین  نمونه دیگر: ھمانگونه که در باال اشاره شد اصول کافی قدیمی -٥
ھزار حدیث دارد  ١٥و حدود  و معتبرترین منبع روایی شیعه است

یی شیعه یعنی بحار االنوار دارای (و عجیب است که آخرین منبع روا
ھفتصد ھزار حدیث است! که این خود جای تامل و تحقیق دیگری 

حدیث از احادیث اصول کافی  ١٢٠٠دارد) در بین سلسله راویان 
 نام عثمان بن عیسی وجود دارد که از نظر علم رجال مطرود

باشد! عالمه برقعی نیز در کتاب بت شکن خود (که در ایران  می
زه چاپ ندارد) ضعیف بودن و مخالف قرآن بودن بسیاری دیگر اجا

از احادیث اصول کافی را اثبات کرده و حتی بسیاری از این احادیث 
را که محمدباقر مجلسی! و محمدباقر بھبودی آنھا را ضعیف 

به این ترتیب چه اعتمادی بر  !ذکر نموده است! تک تکاند  دانسته
این نکته خالی از لطف نیست که  ذکر است؟ ضمناً  (شیعیان) حدیث

ضد و  کامالً  محال است شما یک حدیث پیدا کنید و بعد حدیثی
 . بگذریم.١مخالف آنرا پیدا نکنید

ھا  (یعنی اعتماد صرف به حدیث) سال گری مکتب و مدرسه اخباری -٦
قبل در برابر مدرسه اصولی شکست کامل و مفتضح خورد و 

برچیده شد ولی متاسفانه  بساطش به یکباره از روی کره زمین،
در بطن جامعه شیعی پخش شد و بر سر ھر کوی و ای  مانند غده

مداحان و آخوندھای نادان در قالب حدیث جاری و در  برزن بر زبان
مغز عوام کاالنعام فرو رفت و جا خوش کرد. و اثراتش اینھمه شعر و 

 .!!بینید می دروغ و کفر و خرافه در جامعه ایرانی است که
                                           

 ص البته در اسالم جایگاه احادیث صحیح محفوظ است و پیروی از سنت پیامبر -١
مورد میل دکانداران مذھبی واجب است، ولی ھر حدیث جعلی، ضدقرآنی، خرافی و 

 توان پذیرفت. را نمی
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نه تنھا من و یا تمامی محققان غیر مسلمان و علمای سنی و  -٧
 عالمه برقعی، و ھمینطور کسانی چون بسیاری از اساتید شیعه

 رچه ای،سیدمحمدباقر ُد  غروی، سیدمصطفی حسینی طباطبایی،
صالحی نجف آبادی و.... بر ھمین اعتقادند که حدیث و روایت ھیچ 

 تقادی نیست.رای بنا کردن اصول اعجایگاه مطمئنی ب
مطرح شود که پس ای  ممکن است توسط روحانیون در اینجا شبھه -٨

 شود؟ پاسخ: می و یا امامان چه ص تکلیف سنت و پیروی از نبی اکرم
ما احادیث و روایاتی که منطبق با قرآن و عقل و سیره شناخته شده  -

تواند باور کند  می آن بزرگواران باشد را قبول داریم. ولی چه کسی
فرماید به بتھای کافران توھین  می وقتی در قرآن خداوند مثالً که 

فرماید به  می نکنید و حضرت علی در جنگ صفین به یاران خود
جای توھین به سپاه معاویه آنھا را دعا کنید ھمین انسانھای بزرگوار 

بار کلمه لعن  ١٨زیارتی که در آن  !؟!اند خوانده می زیارت عاشورا
 آمده و ھمچنین سایر احادیثی که از آن بوی شرک و تفرقه و خرافه

ولی منظور من چیز  ،(البته لعنت بر قاتالن امام حسین آید؟ می
 .دیگری است)

فرق است بین پیروی کردن از سیره آن بزرگواران تا دنبال ھر حدیث  -
ارتنامه جعلی رفتن و دست و روایت و قصه دورغین تاریخی و زی

ما طبق متون  زدن به اعمال شرک آمیز چون گنبد و قبه ساختن.
دانیم که آن بزرگواران بیشتر طالب صلح  می معتبر و قدیمی تاریخی

ولی به عنوان مثال سردمداران روحانی جمھوری  ،تا جنگاند  بوده
اسالمی چھار سال جنگ با عراق را بیھوده کش دادند آقایان 

تحمیلی به ایشان  یشه جنگ امام حسین را که یک جنگ کامالً ھم
کنند و صلح حدیبیه و صلح امام حسن و ھمکاری  می بود را عنوان
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برای  !حضرت علی با خلفاء و... در روش ایشان ھیچ جایگاھی ندارد!
دقت کنید: امروز دشمن قادر ای  نمونه به این سخن آیت الله خامنه

ھای مادی  اگر در قدرت -بزرگتر از آمریکا  نیست... نه آمریکا و نه
مثل حادثه صلح امام حسن را بر ای  قادر نیستند حادثه -باشد 

دنیای اسالم تحمیل کنند اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاورد 
کتاب  ٣/٢/١٣٧٩(سخنرانی مورخ ! حادثه کربال اتفاق خواھد افتاد!

شھید حسین  انتشارات اصفھان ،محمد صدیقی ،حامیان وابستگی
آن بزرگواران بر گذشت و  ۀ) سیر١٣٨١فھمیده چاپ اول تابستان 

(مانند سئواالت منکرین خدا  مدارا و اجازه سخن به مخالفین دادن
از امام صادق و...) توجه کامل به حقوق زنان، کمک به فقرا، قرآن 
را امام خود قرار دادن، تزکیه نفس و صفای باطن و عبادت خداوند، 

و مشورت و کمک به خلفاء (تا وقتی که آنھا طبق قرآن و  ھمکاری
) و امر به معروف و حتی قیام علیه اند کرده می سنت پیامبر عمل

کشند و جامعه رو به مادیات و  می آنھا وقتی که آنھا دست از قرآن
رود (مانند امام حسین) اھتمام به علم و دانش و نظافت و  می فساد

یا برادران اھل سنت و حتی سایر ادیان در گی و... براستی آ پاکیزه
شود  می اختالف آنجا پیدا ،اینگونه موارد با ما اختالفی دارند؟ آری

کنید و روی  می که شما بر خالف سیره آن بزرگواران لعن و نفرین
 سازید و امام شما به جای قرآن، حدیث و قصه می قصر قبرھا

که مخالف عقاید شود و روایات و احادیث و وقایع تاریخی  می
! براستی شما پیرو علی ھستید؟ علی در !دانید می شماست را دروغ

جنگ صفین سپاھیان خود را از دشنام و لعن سپاه معاویه بر حذر 
 ،علی نام سه فرزند خود را عمر و ابوبکر و عثمان گذاشت ،داشت

 ،کرد می رفت برای خلفای قبلی طلب آمرزش می علی ھرگاه بر منبر
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 ،علی با ھمسر ابوبکر ازدواج کرد و دخترش را به ازدواج عمر درآورد
افراد و  :براستی مگر علی نگفته ،دوبار جانشین عمر در مدینه شد

الزموا بالسواد  :اشخاص، مالک حق نیستند و مگر علی نگفته
 ھا ... پس ما متوجه االعظم: ملتزم شوید به گروه بیشتر مسلمان

ی دیگری است. اگر تعداد اندکی از شویم که مشکل، جا می
کنند مسلما  می روحانیون و مداحان از روی نادانی عربده کشی

بسیاری نیز برای گرمی دکان و برقراری سنت غلط دریافت خمس 
و داشتن مقلد و کینه توزی با اھل سنت و دست نکشیدن از روش 

 بگذریم.  ،غلط آباء و اجداد خود، حاضر به پذیرش حق نیستند
ھای غلط و سوء برداشت از  به عنوان یک نمونه دیگر از تحلیل  -٩

احادیث به نفع مقاصد سیاسی خود: شیعه معتقد است که نبی اکرم 
شیعیان علی رستگارند. ھر چند شیعیان واقعی علی اند  فرموده

رستگارند ولی صحت این حدیث بسیار بعید است زیرا حضرت علی 
خود و ھمچنین یاران ایشان در ھای  و نامهھا  در ھیچیک از خطبه

و مناظرات و ھا  ھمان زمان در ھیچیک از شعرھا و رجزخوانی
ای  مباحثات به این حدیث و سایر احادیث مورد نظر شیعه اشاره

نبی اکرم نظر شخصی خود  -١کنند. بگذریم. به فرض صحت:  نمی
این سخن من وحی و سخن خداوند اند  و نفرمودهاند  را بیان داشته

إِۡن ُهَو إِ�َّ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ دانیم طبق آیه می ت زیرا مااس
پیامبر اکرم فقط در مقام دریافت و  -١ .]٤-٣[النجم:  ﴾٤وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ 

 ص منظور نبی اکرم -٢ اند. ابالغ وحی عصمت کامل و محض داشته
و نه اینکه اند  دوستان حضرت علی در زمان حیات ایشان بوده

کسانی بیایند و سالھا بعد به بھانه این حدیث در کنار دین برای 
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ن نوشته که آکجای قر -٣خود دکانی به نام مذھب باز کنند. 
ھمانطور  -٤پیروی از علی یعنی اینکه او حتما باید خلیفه باشد؟ 

که در باال اشاره شد شما در ھیچیک از روشھای خود پیرو علی 
ا غلط، نمونه بسیار جالبی است از این حدیث درست ی -٥نیستید. 

توانند قرآن را از موضوعیت و اثر بیندازند  می اینکه احادیث چگونه

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: می خداوند در قرآن [آل  ﴾ۡ�ِۡسَ�ٰمُ ٱ �َّ

و نفرموده دین یعنی سنی و  .»دین نزد خدا اسالم است«:. ]١٩عمران: 
چنین آیات واضح و وحدت آفرینی به دست شیعه و... ولی متاسفانه 

یک مشت انسان احمق و با استناد احمقانه به چند حدیث از کاربرد 

ِينَ ٱوََسيَۡعلَُم ﴿ افتاده است يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلِبُونَ  �َّ
َ
ْ أ [الشعراء:  ﴾َظلَُموٓا

انی باز که به چه مکاران به زودی خواھند دانست کو ستم« .]٢٢٧

 .»گردند می
ھر گاه ملت ما بتواند این نکته بسیار ساده را بفھمد که  نتیجه: -١٠

فرق دارد که این احادیث شیعیان (نه احادیث اھل سنت) تاریخ با 
. که علم تاریخ به حقیقت نزدیکتر است از ھم ھستند دو چیز جدا

. که اگر تاریخ، دروغگوی بزرگی ھای حدیثی اھل تشیع کتابتا 
پدر او و علم کالم مادر اوست. که با  احادیث اھل تشیعاست 

پدر و مادر  بی طرفانه متون تاریخی (یعنی با بی بررسی علمی و
را باز کرد. که  شیعیان توان مشت احادیث دروغ می کردن آن)

یک قطعه کوچک از جریانی مبھم و شاید جعلی  احادیث شیعه
ه ولی تاریخ، قطعه کاملی از یک جریان ممتد است. و در این را

آخوندی در ھای  عقائد موروثی و تقدسات ساختگی و سفسطه
تجزیه و تحلیل ما تاثیر نگذارد. آنگاه است که بسیاری از مشکالت 
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تواند با پیچاندن آیات قرآن،  نمی شود و دیگر کسی می ما حل
خمس منافع سالیانه ما را بگیرد و به جای انتخابات آزاد، یک عمر 

یت بر ما حکومت کند و یا قالده به با چماق دین و با عنوان وال
گردن ما بگذارد تا مثل سگ دنبال او عو عو کنیم و نام خود را 
 مقلد بگذاریم و... سخن خود را با دو حدیث پیامبر به پایان

رسانم برای کسانی که به حدیث خیلی عالقه دارند البته اگر  می
 گویند: می راست

کرده است و حرام آن  حالل آن است که خداوند در قرآن حالل« -
است که خداوند در قرآن حرام کرده است و ھر چه را مسکوت 

(نھج الفصاحه و سنن  »باشد می گذاشته مورد عفو و گذشت
 .)٣/١٣٤/١٧٨٠الترمذی 

ھیچ چیز را به من ارتباط ندھید زیرا من چیزی را حالل  ،ای مردم« -
 .»م گردانیدیا حرام نکردم جز اینکه خدای تعالی آنرا حالل یا حرا

 .)ة(نھج الفصاح



 
 

 

 

 

 پیرامون نام این کتاب یتوضیح

 ن مضمون:یآورند با ا ی می، مثلیران در پاسخ مدعیھا در ا یعوام و بازار
آن  یتراشم و به جا می لم رایش و سبین و چنان شد من ریاگر چن

ق از مراتب ادب ین تحقیا یمالم. ھر چند من در تمام یدآب میسرخاب و سف
من  یان خوارج حزب اللھیمال معذرت از آقاکبا  یخارج نشدم ول یاسالم

 یعقل یق، پاسخین تحقیسئواالت ا %١٠ه آخوندھا فقط به ک یز در صورتین
 نم!!کن یبدھند، حاضرم چن یخیو منطبق با شواھد مسلم تار یو قرآن یو منطق

 انیپا
 ھجری شمسی ۱۳۸۷پائیز 
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