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 توضیحی پیرامون نام این کتاب

 آورند با این مضمون: مثلی می، در ایران در پاسخ مدعی ها عوام و بازاري
تراشم و به جـاي آن سـرخاب و    نان شد من ریش و سبیل خودم را میاگر چنین و چ

، مراتب ادب اسالمی خـارج نشـدم  چند من در تمامی این تحقیق از مالم. هر سفیدآب می
ولی با کمال معذرت از آقایان خوارج حزب اللهی من نیز در صورتی که آخوندها فقط به 

پاسخی عقلی و منطقی و قرآنی و منطبق بـا شـواهد مسـلم و    ، %  سئواالت این تحقیق10
 حاضرم چنین کنم!!، متواتر و معتبر تاریخی بدهند

 

 آفتاباي کور    خورشید حق دمید
 جواب ابلیس بی    هید میپاسخ ن

 گر پاسخم دهـی             کنم میسرخاب 
 خود نیـز آگهـی             شوم خاموش می

 داري به جز جدل؟    اما چه پاسخی
 محل جز حرف بی   و حدیث جز قصه

 هـا گمی در قصه    قزوینیِ قمی
 غرق توهمی   سطحی نگر شدي
 ها شماره غیر از    در کله تو نیست

 ها نور ستاره    باالي سر ببین
 فکر گزینش است    انبار فکر تو
 سرگرم چینش است    ها از بین قصه

 آهسته خر شدي    منفی نگر شدي
 غرق ضرر شدي    دینت فنا شده
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 تهمت نزن به من    وهابیم نخوان
 با فکر بت شکن   همین، من مسلمم

 تخرافه اس، مذهب   دین تو مذهب است
 اضافه است، مذهب   اصل دین، توحید

 تنها سالحتان             خونریزي و ترور
 وزر و وبالتان    تهمت زدن به ما

 

بیـنم کـه همگـی سـازنده دروغ و      مـی ، اگر در میان شیعیان خود تحقیق و بررسی کنم
 ها را آیند و اگر بهترین درمی را امتحان کنم همگی مرتد از آبها  آن موضوعات اند و اگر

 حضـرت کـاظم علیـه السـالم)    ( الحسنابو از قول( ماند جدا کنم از هزار نفر یک نفر نمی
 .1)290حدیث، روضه کافی /228صفحه 8اصول کافی جلد

 
 
 

 
 

                                                           
گویند ما  اند و به زبان می گوید ایشان مدتهاست که فقط به تخت آسایش تکیه زده و در ادامه می -1

 قال يل( علی کسی است که کردارش گفتارش را تصدیق و تایید کند اما شیعه، شیعه علی هستیم

ن ولو متحصتهم ملا خلص من يال مرتدإولو امتحنتهم ملا وجدهتم  ةال واصفإجد أعتی مل يزت شي: لو مبواحلسنأ

. عيل ةعيش رائک فقالوا: نحنهنم طال ما اتكوا علی األإ. ال ما كان يلإبق منهم يمل  ةلف واحد ولو غربلتهم غربلاأل

 .)من صدق قوله فعله عيلة عينام شإ



 
 
 

 مقدمه

 .پاکش و اصحاب وفادارشسالم و درود بر پیامبر اسالم و خاندان 
جرم است؟! یا اهانت و جسارت است؟!! آیا مذهبی که فقط خـودش  ، آیا سوال کردن

به سوال پاسخ دهد؟! آیا بایـد سـایت و    تواند مین، اندد میرا بر حق و در صراط مستقیم 
پس آیا  1وبالگ سواالت مطرح شده را مسدود کند تا کسی نتواند آن سواالت را بخواند؟!

چنین مذهبی بر حق است؟! آیا چنین اعمالی نشان دهنده آن نیست که حامیان و مـدعیان  
قدرت پاسخگویی به ایـن سـواالت را ندارنـد؟! آیـا یـک مرجـع       ، تشیع و مراجع ایشان

نه ، شناخته شده در قم یا نجف وجود ندارد تا بتواند پاسخگو باشد؟! آري خواننده گرامی
بلکه هیچ کس دیگري نیز قادر به مقابله با قرآن و سنت و عقـل  ، یعتنها مراجع مدعی تش

و نخواهد بود. این سواالت از ذهن کسی بیـرون   نیست، نبوده  و وجدان و شرف و منطق
آمده که خود روزي گرفتار این مذهب شوم بوده است. در کتب دیگر خـود نیـز یـادآور    

لی هم اکنـون از خرافـات قبلـی دسـت     و، شده ام که اینجانب قبال شیعه شاه عباسی بوده
بوده  خبر بیتنها رسوایی مراجع و بیداري شیعیان ، کشیده ام و قصدم از تالیف چنین کتبی

 و بس. 
براي خواننده گرامی الزم به تذکر است که در طول  انمد میرا بسیار مهم  اي نکتهذکر 

، انـد  کشیدهن مذهب دست که از خرافات ای اند بودهشیعیان بسیاري چون اینجانب ، تاریخ
) که داراي درجه اجتهاد بوده و در حوزه علمیه قم تـدریس  اهللا هحمر( مانند عالمه برقعی

                                                           
جلد اول این کتاب بنام: سرخاب و سفیدآب و جلد دوم بنام: دوبـاره سـرخاب و سـفیدآب و جلـد      -1

اند از سواالت و مطالب مختلـف   سوم بنام: آخرین سرخاب و سفیدآب است که همگی تشکیل شده
 علیه مراجع مدعی تشیع.
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و کتب بسـیاري نیـز    کشد میاست ولی از خرافات و بدعتهاي این مذهب دست  کرده می
 . کند میبراي بیداري دیگران تالیف 

که مثال شخصی چـون   بینیم میاما نکته مهم این است که پس از رحلت چنین افرادي 
: برقعی هنگـام مـرگ توبـه کـرده اسـت!!!      گوید میو  شود میاش پیدا  سر و کله 1قزوینی

و سوء قصدهایی که بـه   ها مجاهدتمعناي این سخن یعنی اینکه عالمه برقعی از کارها و 
، الیف نموده و از سخنرانی هایی که براي مـردم کـرده  جانش شده و از کتب بسیاري که ت

توبـه کـرده و اظهـار    ، ناگهان پشیمان شده و در اقدامی عجیب و در لحظات آخر زندگی
میرد دیگر نیسـت   البته کسی که می( پشیمانی کرده و سپس دار فانی را وداع گفته است!!!

 هـا  تهمتمانند بسیاري از ، ادن به او نسبت دتوا میتا از خودش دفاع کند و هر چیزي را 
و در  بندنـد  مـی و اصال از کسانی که به خدا و رسولش دروغ  زنند میکه آقایان به صحابه 

بیمـار و   هـاي  ذهـن ایـن   .2)بیش از این انتظاري نیست، امر دین به دروغگویی مشهورند
فهمیدنـد  ویند: ایشان در آخرین لحظه عمرشان ناگهـان  گ مینیز  پیامبر دربارهتوهم زده 

 که باید جانشین تعیین کنند و قلم و دوات خواستند!!
ها و  که اینجانب هیچوقت به بدعت گویم میبه همین دلیل من در اینجا با صداي بلند 

ردم و توبه من توبه از همـان انحرافـات و خرافـات    گ میخرافات قبلی مدعیان تشیع باز ن

                                                           
قزوینی که در نزد شیعیان از جایگاه علمـی واالیـی برخـوردار اسـت و خـود را      دکتر محمد حسینی  -1

کند و همیشه خـود را بـراي هـر گونـه منـاظره اي بـا        مجري اوامر جناب مکارم شیرازي معرفی می
 باشد. نماینده اهل تشیع می، داند و جهت مناظرات مختلف علماي اهل سنت آماده می

 با فقال: من كذب عيليعلی عهده حتی قام خط ذب علی رسول اهللالقد ك«فرماید:  می حضرت علی -2

بر او دروغ بستند تا آنجا که  ) در روزگار پیامبر210نهج البالغه/خطبه( »مقعده من النار أتبويمتعمدا فل
برخاست و سخنرانی کرد و فرمود: هرکس عمدا بر من دروغ بندد جایگاهش را از آتش گیرد و امام 

یعنی: ما خاندانی راستگوییم  »نا اهل بيت صادقون ال نخلو من كذاب يكذب عليناإ« :فرموده صادق
 )275رجال کشی/. (ایم بر کنار نمانده، ولی از شر دروغزنی که بر ما دروغ بندد
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و  کـنم  مـی ته قلب و اطمینان کامل بیـان   قبلی بوده است و هم اکنون نیز این مطالب را از
به حسـاب  آن را شما ، در حالت تقیه نیستم و حتی اگر در بستر مرگ چیزي گفتم اي ذره

اش  ! پس اگر شخصی پس از من سر و کلـه هاي دم مرگ بگذارید! سکرات موت و هذیان
نیـز  چون ایـن سـخنان ایشـان    ، و همچنین استاد علیرضا حسینی( پیدا شد و گفت امیري

هست) در آخر عمرش توبه کرد و وصیتنامه او با خط و امضایش در اختیار مـن اسـت!!   
که از  کنیم میفوري به او بگویید: غلط کردي دروغگوي کذاب!! و ما در اینجا قویا اعالم 

  1مگر گناه موحد بودن!!!، هر گناهی ممکن است توبه کنیم
دیگر خطاب به برخی از موحدین عزیز که توجه داشته باشند امثـال قزوینـی    اي نکته

ام و بـا صـراحت    ایشان را دیـده  هاي استداللطبلی تو خالی بیش نیستند و اینجانب همه 
مثـل  ( براحتی قابل پاسخگویی هسـتند و البتـه در برخـی کتـب    ها  آن که همگی گویم می

لب او را پاسخ داده و مشت این شخص را باز همین کتاب یا جلد قبلی آن) برخی از مطا
، شـود  مـی نموده ام و فعال آخرین قدرت نمایی رافضی ها در شـخص قزوینـی خالصـه    

و  هـا  سـایت سایر مدعیان تشیع و دکانداران و ، بنابراین وقتی پاسخ این شخص داده شود
باید در بطالن حرفی براي گفتن نخواهند داشت و ، وبالگهاي بی شمار فیلتر نشده و آزاد

 عقایدشان مطمئن شوند.
و بطـور کـل مراجـع رافضـی) از عهـده پاسـخ دادن       ( جالب است بدانید وقتی ایشان

و بر روي احساسات مـردم سـاده    آیند میدر عوض ، آیند نمیر ب میمحکم و منطقی و عل
 90چندي پیش بود که دیدم جناب قزوینی هنگام سخنرانی خـود کـه   ، چنگ می اندازند

                                                           
هاي حکومت رافضی ایران صورت بگیرند به هـیچ وجـه    همچنین اعترافاتی که در تلویزیون و رسانه -1

چون این اعترافات تحت فشار و در زیـر شمشـیر والیـت صـورت گرفتـه      ، بودمورد قبول نخواهند 
است و به همین خاطر هیچ ارزشی ندارند. بنابراین سخن اول و آخر ما همین است کـه اینجـا و در   

 نه چیزي دیگر.، این کتاب نوشتیم
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و در جریـان عیـد غـدیر! ناگهـان      1، ادد میصفحه فالن تشکیل ، آن را کتاب فالن درصد
نیز بیشتر تحـت تـاثیر    خبر بیزدند زیر گریه و با صداي لرزان صحبت نمودند تا مقلدین 

قرار بگیرند و مرکز عقلشان به مرکز احساسات گره بخورد تا مبادا با تفکر و تعقل متوجه 
گریـه و زاري  ، نیست بگوید مگر در بحث و مناظره علمیگمراهی خویش بشوند. کسی 

؟! جالب است شود میدلیل بر صحت و حقانیت چیزي ، وجود دارد؟! و آیا چنین حرکاتی
و  کنـد  مـی کسی که حرفی براي گفـتن نـدارد فحاشـی     گفت میکه یکبار جناب قزوینی 

جـواب محکـم و   اینگونه اعمال صحیح نیستند و منظورش این بود که اگر کسی مثل من 
پس چـرا دولـت    گوییم میعلمی و قانع کننده داشته باشد که نیازي به اینکارها ندارد!! ما 
ره) و دیگـر موحـدین را   ( شیعی شما اجـازه چـاپ کتـب اهـل سـنت و عالمـه برقعـی       

تـا مبـادا کسـی     کنیـد  مـی و وبالگهاي این دسته را مسـدود   ها سایت؟ چرا حتی دهد مین
پس ایـن کارهـا بـراي    ، به زعم خودتان قادر به پاسخگویی هستید مطالعه کند؟! اگر شما

. براي شود میپاسخگویی شما از اینگونه حرکات کامال مشخص  واالي چیست؟و قدرت

                                                           
احادیثی که برخی از علماي اهـل  ، اشاره به احادیثی در کتب اهل سنت است، تنها هنر جناب قزوینی -1

حالت خارج نیستند: یا آن را بصورت نقـل   چندکه از  اند آوري کرده جمعسنت در خالل کتب خود 
را نظر مولف اهل سـنت   آقایانکه البته ، اند قول آورده اند و سپس نظر خود را در سطور بعدي گفته

دیگر  توسط عالمی، این حدیث اتشبه توضیح و رفع شرح و، يدیگر ابیا در کت و کنند سانسور می
تنها احـادیثی را بـا    یا دارد وکه البته جناب قزوینی با آن کاري ن است بیان شده روشنبطور کامل و 

بینیم که علماي رجال اهل سنت سلسله اسناد این احادیث را تضعیف  اسنادي ضعیف آورده اند و می
در بدترین حالـت بایـد    یه نیز کاري ندارند و یا اینکهولی باز مراجع رافضی با این قض، اند و رد کرده

آن  و بخـاطر اشـتباه   معصوم نبوده و از روي ساده لوحی و بدون سوء نیـت  اهل سنت ن عالمآگفت 
کسـانی همچـون مراجـع    در قرون بعـدي   که کرده در آن زمان تصور نمی البته مطلب را بیان کرده و

و  اسـت  ند و اصال فکرش متوجه این چیزهـا نبـوده  نرنا کد این احایث را در بوق و کنبخواه رافضی
گرنـه چنانچـه بـدان مطالـب     و، دقت الزم را به خرج نداده اسـت  و احادیث در جمع آوري روایات

 شد. ماند و شیعه می ایمان داشت که سنی نمی
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موحدین عزیز الزم به تذکر است که پوچی مذهب رافضی بر همگان روشن شده است و 
تنها به این خاطر است کـه ایـن تعـداد طرفـداري را کـه      ، دست و پا زدن مراجع رافضی

برایشان مانده از دست ندهند و البته برخی طرفداران احمق با شنیدن سـخنان ایشـان بـه    
امـا حسـاب مـردم فهـیم و     ، شـوند  مـی و در راه باطل خـویش مصـمم تـر     آیند میوجد 

دیگـري نیـز   تحصیلکرده و روشنفکر و عاقل از جاهلین سبک مغز جداست. نکتـه مهـم   
خطاب به اهل سنت وجود دارد که متاسفانه نرمش و مالحظات بیش از انـدازه در برابـر   

باعث شده که ایشان پا را از گلیم خود درازتر کنند و به راحتی هر سـخنی  ، امثال قزوینی
را بر زبان برانند و انواع طعنه ها و تمسخرها و متلکها و توهین ها را نثـار اهـل سـنت و    

و  کننـد  مـی مذهبی ایشان کنند. ایشان هر مزخرفی را در شبکه هاي خود پخش  ارزشهاي
و سـخنان بسـیار    گیرنـد  مـی با شبکه ایشـان تمـاس    مقلدین نادانبارها مشاهده شده که 

و خیلی کـه   کنند میرند و ایشان یا مجري برنامه تنها نیش خود را باز ب میوقیحی را بکار 
تا آن مقلد سخنان زشت تري بکار نبـرد و آبـروي   ( کنیدویند لطفا مراعات گ میهنر کنند 

اي از اهـل سـنت تنهـا از عقایـد      بر باد ندهد) و خدا نکند شبکه بیش از این مذهبشان را
آنگـاه بیـا و ببـین کـه جنـاب      ، بطور عادي دفاع کنـد ، رایج و مرسوم در مذهب خودش
بیچاره اهل سنت را است و آن عالم و کارشناس  کردن قزوینی چگونه در حال خودکشی

کارشـناس  ، !!! شـبکه وهـابی  کنـد  مـی و تنها از واژه وهابی از او یاد  گیرد میبه باد توهین 
 مفتی وهابی و ....، وهابی

براي خواننده گرامی الزم به تذکر است که امثال جنـاب قزوینـی رغبتـی بـه هـدایت      
بـه چنـد مـورد از     چون اینجانـب ، اند شدهشدن ندارند و متاسفانه در ضاللت خود غرق 

که ایشان همان مطالـب   کنم میولی باز مشاهده ، سخنانش بطور کامل و واضح پاسخ دادم
کـه ایـن سـخنان     آورد نمـی و اصال به روي مبارك خـویش   راند میقبلی خود را بر زبان 

قصد هدایت شدن و رسـیدن بـه   ، اشتباه است و اینجا بود که متوجه شدم متاسفانه ایشان
حقیقت را ندارد و هدفش تنها این است که بـه هـر طریـق ممکـن خرافـات خـویش را       
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بعـد بخـش    1جلـد ( صحیح جلوه دهد. به عنوان مثال در جلـدهاي قبلـی همـین کتـاب    
کـه  ( پیرامـون حـدیث حـوض   )14سـوال  2و جلد( تناقضات) 120بعد از سوال، احادیث

، دادم پاسـخ و توضـیح مفصـل    1)گیرد میاغ یاران خویش را پیامبر اسالم در آن جهان سر
و همان چرندیات قبلی خود را تکرار  کشد میولی باز جناب قزوینی این حدیث را پیش 

تنهـا جهـت   ، هـا  کتابوضعیت امثال قزوینی روشن است و تالیف این  هرحال. به کند می
 است. خبر بیبیداري هموطنان ایرانی و شیعیان 

                                                           
 )3/111( مسلم -1



 
 
 

 خطاب قرار دادن مراجع مدعی تشیع هدف از

آن را مشخص است وقتی کتابی علیه عقاید خرافیـون منتشـر شـود و مـردم مطالـب      
بخوانند با خود خواهند گفت که پاسخ به این سواالت کار ما مردم و عوام ساده نیست و 

در ایـن زمینـه تحصـیل     ها سالکه  باشد میحوزه علمیه  این در تخصص طالب و مراجع
نند مدافع مذهب ما باشند و اینگونه است که مردم وجدان خود را آسوده توا میو  اند کرده
انند که حرفی براي گفتن ندارنـد و  د می. ولی از این طرف نیز مراجع مدعی تشیع کنند می

تا مشت دروغین و بیسوادي ایشـان   دشون میبه همین خاطر به سختی وارد میدان مبارزه 
یک محقق و جوانی سـاده  ، که چنانچه خیلی هنر کنند بینیم میبراي مردم آشکار نشود و 

تا وقتی آن محقق نتوانست از عهده پاسـخگویی بـر   ، کنند میرا جهت پاسخگویی ارسال 
آید فوري بیایند و به مردم بگویند: خوب مسلم است که یک جوان ساده شیعی و محققی 
عادي براي پاسخگویی رفته و به همین خاطر نتوانسته از عهـده کـار برآیـد!!! و بـه ایـن      

به این طبلهـاي توخـالی    تا همچنان مردم، کنند میطریق بیسوادي خود را نزد مردم پنهان 
ایمان داشته باشند و با خود بگویند که این مراجع حق دارند و چنانچه خودشان پـاي بـه   

؟ و مسلما هیچکس قادر بـه مقابلـه بـا علـم     کردند نمیچها که ، گذاشتند میمیدان مبارزه 
ام واالي ایشان نیست!! بنابراین اینجانب نیز تنها براي رسوایی ایـن مراجـع و جهـت اتمـ    

تنها خودشان را ، حجت براي همه شیعیان و همچنین ثبت بیسوادي ایشان در تاریخ اسالم
به مبارزه خوانده ام و به ردیه هاي نوشته شده از جانب افراد ناشناخته و معمولی پاسخی 

آقایـان مکـارم شـیرازي و    ، پس مراجع شیعه خوب گوشهاي خود را باز کننـد  1.دهم نمی

                                                           
منتقدي تعدادي از سواالت جلـد اول  البته ما تنها به یک ردیه در کتابی بنام بن بست پاسخ دادیم که  -1

ولی از این پس تنها به مراجـع شـناخته شـده    ، سرخاب و سفیدآب را به خیال خودش نقد کرده بود
 پاسخ داده خواهد شد.
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: یا بـه میـدان مبـارزه آمـده و بـه      قالبیو نمایندگان مذهب تشیع  قزوینی و دیگر مراجع
سواالت دندان شکن پاسخ دهید و البته پس از آن پاسخ محکـم مـا را دریافـت کنیـد تـا      
رسواي عالم شوید و پوچی مذهبتان براي دنیا روشن شود و یا قبول کنیـد کـه قـادر بـه     

ا سکوت اختیار کنید کـه البتـه مـا    پاسخگویی و دفاع از مذهب خرافی خود نیستید و تنه
 .کنیم میاین سکوت را دلیل بر نداشتن پاسخ و پوچی مذهبتان تلقی 

 :بسیار مهم نکته
قیقا به این نکته توجه داشته باشد در مباحثی عقیدتی از این دست که د میخواننده گرا

کـردن و   با آسـمان ریسـمان   تواند می هرحالطرف مقابل به ، گیرد میه خود ب میرنگ کال
زدن و تحریف معناي اصلی ها  آن جمع آوري گزینشی چند حدیث ضعیف و از سر و ته

ولـی سـوال   ، واژه هاي عربی و.... پاسخی مبهم به سواالت شـفاف و مسـتقیم مـا بدهـد    
اینجاست آیا یک پرسش ساده نیازمنـد پاسـخی بـا اینهمـه ابهـام و پیچیـدگی و آسـمان        

خـدا در   پرسـند  می قرآن آمده که مشرکان از پیامبرریسمان کردن است؟ دقت کنید در 
 ؟کنـد  مـی ده و خـاك را جمـع آوري و زنـده    پوسـی  هـاي  اسـتخوان قیامت چگونـه ایـن   

: همان آید می) این پاسخ ساده و کوتاه و بسیار روشن 78/79یس/، 49/51/98/99االسراء/(
آفرید) اکنون آقایان نیـز  و خدایی که آسمان و زمین را ( که اول بار انسان را از هیچ آفرید

قابل فهم و روشن بدهند که اسـاس دیـن بـر    ، به سواالت ساده و روشن ما پاسخی ساده
البته بسیار دیده شده که آقایان نـه   1آسانی و سادگی و قابل فهم بودن براي همگان است.

دارد!! هند که هیچ ربطی با سئوال ما ند میبلکه پاسخی ، زنند میته سئواالت را و تنها سر 
؟ آنگاه کسی بیایـد جـواب دهـد: آقـا     شود می: چرا در زمستان هوا سرد پرسیم میمثال ما 

زمستان فصل پرتقال و نارنگی است و زمستان فصـل قبـل از بهـار اسـت و در زمسـتان      
که پاسخ مـا  ها  این ولی، درست و صحیحها  این خوب همه، و.... رود میمصرف گاز باال 

                                                           
1-                  /دین بر شما سختی قرار نداده استو در ] «78[حج«. 
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بـه  ، زننـد  مـی نیست!! و ترفند دیگر مدعیان تشیع ایـن اسـت کـه از سـر و تـه سـواالت       
، خصوص اگر سوالی طوالنی و حالت تشریحی داشته باشد که به بهانه خالصه نمودن آن

، کننـد  مـی سانسـور  آن را و بقیه مطالـب   کنند میو تنها بخشی از سوال را مطرح  آیند می
 ضا دارم که هر کجا پاسخ به سواالت را مشـاهده نمـود بـه   بنابراین از خواننده گرامی تقا

اصل سوال نیز دقت نماید که بطور کامل باشد. در ضمن خواننـده گرامـی توجـه داشـته     
هستند و در پاسخ به ما از حربـه دروغ   ها انسانباشد که مدعیان تشیع جزء دروغگوترین 

معاونـت مطالعـات   ( دانشـجویی  پرسـمان  چنانچه در سـایت ، کنند میو افترا نیز استفاده 
سواالت ، ها) در پاسخ به شبهات وهابیت نهاد نمایندگی مقام رهبري در دانشگاه، راهبردي

و به خیال خودش پاسخ داده است و تنهـا هنـرش ردیـف     1جلد قبلی این کتاب را آورده
راه از نمودن مطالبی بوده که ربطی به اصل سوال نداشته و اینقدر بیچاره بوده که در ایـن  

تمسک به دروغ و افترا نیز خودداري ننموده است و در پاسخ به سـوال پیرامـون حـدیث    
اشتباه و بصورت قرتاس نوشته و سپس اینگونـه قلـم   ، کلمه قرطاس در سوال را، قرطاس

قبل از پاسخ به این شبهه الزم است به یک مطلب اشاره شود و آن ( فرسایی نموده است:
گونه نوشـته اسـت و ایـن نشـان از     گر به آن  ت نه با ت که شبههرطاس با طاء اساینکه ق

آري ریشه  2)است بهره بیاست که حتی از سواد نوشتاري نیز متاسفانه  گر شبههسوادي  بی
بیشتر ، 3بندند میعقاید مدعیان تشیع از دروغ است و از کسانیکه به خدا و پیامبرش دروغ 

                                                           
 دهد) آخوند پاسخ نمی( سرخاب و سفیدآبکتاب دوباره  -1
جالب اینجاست که اینجانب در متن سوال نیز دوباره کلمه قرطاس را تکرار نموده ام و جناب منتقـد   -2

حقه باز آن را بصورت صحیح آورده و تنها در ابتدا بصورت قرتاس نوشته و ظاهرا فرامـوش نمـوده   
هـا جـوابی    ها بخاطر این است که این البته همگی ایندر جاهاي دیگر نیز این تحریف را انجام دهد. 

خواهند خود را باسـواد جلـوه دهنـد و     براي بندهاي متعدد این سوال ندارند و بیچاره ها اینگونه می
 بدین طریق ذهن خواننده را منحرف سازند.

دق روایت باب مجالسه اهل المعاصی از ابوعبداهللا صا 375صفحه 2کتاب االصول من الکافی جلددر  -3
شده که گفت رسول خدا فرمود: پس از من هنگامی که اهل شک و بدعت را دیدید بیزاري خـود را  
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موجـود اسـت و    1اینجانب در سـایت عقیـده   . در ضمن اصل کتابرود میاز این انتظار ن
  2ام. اس را چگونه نوشتهخودش مراجعه نموده و ببیند که من قرط تواند میخواننده گرامی 
بخش اول شامل سواالت بی پاسخ که از ، از دو بخش تشکیل شده است کتاب حاضر

، 3اند هشدشیعه باید پرسیده شود که برخی سواالت حالت تشریحی داشته و کمی طوالنی 
چون سخنان و شبهات مراجع رافضی نیز ذکر گردیده و پاسخ داده شده است. بخش دوم 
بررسی احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت هستند که دائما مورد استناد مراجع مدعی 

پوچی ادعاي مراجع ، 4که در این بخش با بررسی نمودن این احادیث گیرند میتشیع قرار 
 .5استرافضی نشان داده شده 

                                                                                                                                                      
ها آشکار کنید و دشنام بسیار بدانها دهید و در باره آنان بدگویی کنید و به ایشان بهتان زنیـد تـا    از آن

زیننـد و بـدعتهاي ایشـان را    مـردم از آنـان دوري گ  ، نتوانند به فساد در اسالم طمع بندند و در نتیجه
نیکی ها نویسد و درجات شما را در ، که اگر چنین کنید) خداوند براي شما در برابر اینکار( نیاموزند

 آري مدعیان تشیع در حال عمل به این حدیث هستند)  ( آخرت باال برد!!
 www.aqeedeh.comآدرس سایت عقیده:  -1
ولـی در اینجـا اشـتباهی در کـار نبـوده و      ، رود از هرکس می البته کسی معصوم نیست و امکان اشتباه -2

 در عوض به حقه و نیرنگ متوسل شده است.، منتقد که پاسخی نداشته
مثال پیرامون موضوع عزاداري چندین صفحه توضیح داده شده اسـت و بـه سـخنان جنـاب قزوینـی       -3

 اهللا.ان شاء ، اي باقی نماند پاسخ داده شده تا جاي هیچگونه شبهه
انـد و ایـن    بینیم که در این بخش بسیاري از اسناد این احادیث توسط علماي رجال اهل سـنت رد شـده   می -4

بینیم که مراجع رافضی ایـن مسـئله را بـه روي مبـارك      یعنی چنین احادیثی قابل استناد نیستند، ولی باز می
سید عبدالحسین شـرف الـدین موسـوي    کنند. (همچون  خویش نمی آورند و باز به این احادیث استناد می

 صاحب کتاب المراجعات که هنر کرده و همین احادیث را در کتاب خود به رخ اهل سنت کشیده است)
در ضمن چنانچه از مراجع مدعی تشیع در مورد فالن عمل ایشـان سـوال کنیـد، مـثال در مـورد تـزئین و        -5

گویند که قبر فالن عالم اهل سنت نیـز تـزئین و    بینید که عوض پاسخگویی فوري می زیارت قبور ائمه، می
زیارتگاه شده است!!! باید به مراجع مدعی تشیع گفت: که فعال دادگاه علیه شـما برپـا شـده اسـت و فعـال      

شوند نه از اهل سنت و شما از جواب دادن شانه خـالی نکنیـد و چنانچـه ایـن      سواالت از شما پرسیده می
شود و چنانچه عملـی صـحیح    آن توسط دیگران باعث موجه بودن آن نمی عمل اشتباه است که انجام دادن

 است، لطف کنید و دالیل صحیح بودن آن را از قرآن و سنت بیان کنید، والسالم.  



 
 
 

 بخش اول:
 پاسخ سواالت بی

 :1 سوال
و همینطور جناب قزوینی) قرآن و اهـل بیـت را یکـی دانسـته و     ( مدعی تشیع مراجع

احادیثی چون قرآن  انند و بهد میحتی فهم و تفسیر آیات قرآنی را طبق سخنان معصومین 
 انند. حال سوال اینجاست که اگر هـر دوي د میو عترتی اشاره دارند و امام را قرآن ناطق 

و حتی وجود معصـوم در کنـار    شوند میریسمانی الهی هستند که از یکدیگر جدا نها  این
تضـمین شـده    9پس چطور حفظ قرآن در سوره حجـر آیـه   ، قرآن الزامی و واجب است

امت غصب شد و حفظ نشد؟ بطور حتم حفظ حجت الهی و اصول دینی و ولی ام 1است
جهت گمراه نشدن امت اسالمی واجب اسـت و  ، شاهراه هدایت و ریسمان نجات دهنده

امت اسالمی همچـون  ، که با غصب مقام الهی حضرت علی گویید میخودتان نیز همیشه 
آن نیـز مسـتحق لعـن و     گله بی شبان شدند و به همین خاطر گمـراه شـدند!!! و مسـببین   

چون شما حتی فجایع بعدي و انحرافات دیگر را نیز بخاطر همین غصـب  ، نفرین هستند
تـا   شد می!! پس آیا نباید این حق الهی حضرت علی همچون قرآن حفظ دانید میخالفت 

بطور حـتم  ، شد میدر آن جهان کسی بهانه اي نداشته باشد؟ چون مثال اگر قرآن تحریف 
چـون  ، نستیم هدایت شـویم توا میند ما نگفت میو مردم در آن جهان  شد میدیگر حجت ن

کتاب صحیحی از جانب خداوند براي هدایت ما وجود نداشـت و بـه همـین خـاطر مـا      
پـس چگونـه همچـون    ، دانید میاز نبوت هم باالتر آن را گمراه شدیم. این عقیده شما که 

                                                           
1- ﴿                  ﴾  :تردید ما این قرآن را به تدریج نازل  بى« ]9[الحجر

 ».ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود کرده
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درون غار در معرض خطر مشـرکین قـرار    ؟! مانند زمانی که پیامبرشود مینبوت حفظ ن
. شمایی که اهـل  گردد میو به اذن خداوند توسط تار عنکبوتی حفظ  ]40: توبه[ال گیرد می

هر جـا کـه    توانید میپس ن، کنید میو این دو را با هم قیاس  کنید میبیت را با قرآن یکی 
طه ببافید. خواننده این قیاس و یکی شدن به ضررتان تمام شد ناگهان کنار بکشید یا سفس

به بافندگی و مثال  کند میگرامی توجه داشته باشد که امثال قزوینی براي هر سوالی شروع 
در همین مورد ممکن است بگویند خالفت حضرت علی غصب شده ولـی امامـت او پـا    

نیازي به پاسخ ، مدعی تشیع ست!!! البته این هذیان گویی مراجعبرجا بوده و او امام بوده ا
ناگهـان خالفـت را از    شود میرد و ایشان همچون مرتضی مطهري هر جا به ضررشان ندا

این خالفت حقی  گویید می!! خطاب به این ایشان باید گفت: پس چرا کنند میامامت جدا 
الهی بوده که غصب شده است و به همین خاطر مردم گمراه شدند؟ تکلیف ما را روشـن  

که به نظر شـیعه بـوده) پـس چـرا     ( یا خیر؟ اگر بوده کنید که خالفت نیز من عنداهللا بوده
مـراه  گ میپـس امـت اسـال   ، مانند قرآن حفظ نشده است؟ و اگر امامت علی پابرجا مانـده 

و درد شما چیست؟ اگر امام با داشتن امامت نتوانسته جلـوي گمراهـی مـردم را     اند شدهن
جهت هـدایت کامـل و   پس این ایرادي است به مذهب شما و چنانچه بگویید که ، بگیرد

پس همان سوال اول تکرار ، امام مستلزم داشتن خالفت نیز هست، ایده آل جامعه اسالمی
را من عنـداهللا  ها  این فراموش نکنید شیعه هر دوي( که این امامت و خالفت الهی شود می
چـرا اینگونـه   ، ندنـد ما مـی اند) که باید همچون قرآن و در کنار قرآن جهـت هـدایت   د می

؟ و خالفت الهی حضرت علی به زعم شما غصب گردید و باعث انحراف در امت نشدند
جالب است این خالفت بزرگ الهی با وجـود دسـتور صـریح الهـی و بـا      ( ؟!!شد میاسال

وجود امدادهاي غیبی و داشتن علم غیب و عصمت و معجزاتی که به زعـم شـیعه جـزء    
در ، و و و و ...... نبـی اکـرم  علوم امامت هستند و با وجود فرشتگان و حمایت شخص 

صـفت و شخصـیت خاصـی    ، کـه بـه عقیـده شـیعه     شود میانتها توسط دو نفري غصب 
به ایـن بـامزگی    اي لطیفه!!! آیا اند بودهو حتی ترسو و منافق و دائم مورد توبیخ  اند داشتهن
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اشـاره   اش هخانوادبه قرآن و ها  آن در و اما در مورد احادیثی که پیامبر 1شنیده بودید؟!!)
 کرده باید گفت: 

اینگونه احادیث بررسی شوند که در بخش دوم این کتاب به  بایست میاول از همه  -
از جمله همین حدیث کتاب اهللا و عترتی که اسناد آن نقد و ، شود میاین مسئله پرداخته 
ولی در کل باید گفت که منظور سفارش به حفظ و نگهداري این دو ، بررسی شده است

زیرا در این صورت اکنون که ، گوهر بوده و نه اینکه این دو الزم و ملزوم یکدیگرند
امام زمان هم که غائب تشریف ( ؟شوند میها گمراه  خانواده ایشان زنده نیستند آیا مسلمان

دارند) و صدها سئوال بی پاسخ دیگر مانند اینکه چرا خاندان ایشان یک کتاب در تفسیر 
ادیث شما هم که جعل فراوان دارند و تازه صحبت از وجود خود اح( قرآن ننوشتند؟

عترت در کنار قرآن است و نه احادیث ایشان و تکلیف گله بی شبان و مسائل روز چه 
در مورد احادیث شما به ، ؟! قرآن هم که بدون امام معصوم قابل فهم نیستشود می

از  »ةحلجا«عه احادیث کتاب : مجموکنیم میمعتبرترین کتابتان یعنی اصول کافی اشاره 

 آةمر«جناب مجلسی در ، حدیث است و طبق تشخیص عالمه خودتان 962اصول کافی 

حدیث و  236مجموعه احادیث صحیح و حسن و موثق که از نظر سند معتبرند  »العقول

مجموع احادیث ضعیف و مجهول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف فیه که از نظر 

کتاب امام شناسی است که یعنی سه  »حلجةا«کتاب ، حدیث است 726سند معتبر نیستند 

ها  آن و تازه بررسی متن( چهارم احادیث آن طبق نظر عالم خودتان سند معتبري ندارند

                                                           
گـوییم خداونـد در خـود     ها جهت امتحان امت است!!! ما مـی  این، گوید: اي آقا البته آخوند گمراه می -1

چون این مسئله به زعم شیعه از اصول مهم است که حتی از نبوت هم باالتر اسـت) کـه   ( اصول دین
بلکـه امتحـان در مـال و    ، تا بهانه به دست کسـی بدهـد  کند  ایجاد نمی امتحان و شبهه، حجت هستند

ماند کـه بگـوییم خداونـد در مـورد اصـل معـاد و        فرزندان هستند و این استدالل ابلهانه مثل این می
نوعی امتحان بکار برده و ناگهان در روز قیامت خطاب به مردم بگویند: این یـک امتحـان   ، مسائل آن

 بوده است!!!
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آن هزار حدیث  9، هزار حدیث کافی 16و بطور کل مجلسی از  نیز باید صورت بگیرد)
 194-195اثر یوسف بحرانی ص:  »لؤلؤة البحرين«همینطور در ( ضعیف دانسته استرا 

به تحقیق محمد صادق بحرالعلوم و الموضوعات فی اآلثار و االخبار اثر هاشم معروف 
.) و از دیگر 394اثر یحیی محمد ص  »سالملی فهم اإلإمدخل «. بنگر به 44حسینی ص 

حاج میرزا ابوالحسن شعرانی است که در مقدمه اي که بر شرح اصول کافی ، علماي شیعه
 صول يفث األحاديأكثر أن إ:.....نویسد میاینگونه ، باشد میتالیف مولی صالح مازندرانی 

یعنی بیشتر احادیث  )12ص، مقدمه شرح اصول کافی( ....سنادة اإلحالكايف غري صحي
عالم مشهور شیعی که اسناد ، اصول در کافی سندشان صحیح نیست و یا شیخ صدوق

نیاورده و غالبا به ذکر راوي نخستین بسنده کرده  »الفقيهمن ال حيرضه «روایاتش را در 

 چاپ دوم)( جناب خوئی در کتاب معجم رجال الحدیث، است. از علماي دیگر شیعه
گوید: براستی اصحاب و یاران ائمه علیهم السالم با اینکه غایت جهد و  )می1/17-18(

هنگی بر حسب اهتمام خویش را در امر حدیث و حفظ نمودن آن از نابودي و ک

نمودند و  در دوران تقیه زندگی میها  آن اما، علیهم السالم مبذول داشتند »ئمۀا«دستورات 
پس چطور این احادیث به حد ، نشر احادیث در آن زمان بصورت علنی غیر ممکن بود

گوید: اما احادیثی  ) می20-1/19( اند؟و در همان کتاب تواتر یا چیزي قریب به آن رسیده
اغلب آحاد هستند ، ابن بابویه و طوسی) رسیده است، کلینی( به دست آن سه محمد که

هـ) که استاد شیخ  436( همچنین سید شریف مرتضی ملقب به علم الهدي 1نه متواتر.
، گوید: در سند اکثر احکام فقه می، مفید ـ استاد شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی ـ بوده است

                                                           
کرده و دفتري داشته که هر خبري را از کسی کـه   ده در قم که برنج فروشی میشیخ صدوق کاسبی بو -1

بنظرش خوب آمده گرفته و درج کرده و محمد بن یعقوب کلینی نیز کاسـبی بـوده در بغـداد و هـر     
ي بیست سال در دفاتر خود جمـع کـرده   خبري را از هرکس  هم مذهب او اعتماد نموده و به فاصله

 است.
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از ، باشند رد که یا در خبر اصل هستند یا اینکه فرع میوجود دا  افراد مذهب واقفیه
سند افرادي از   دیگري روایت کرده و از او روایت شده است و همچنین در سلسله

، اصحاب حلول مانند فالنی و فالنی و کسانی که بیشمارند، مخمسه، خطابیه، غالت
ي  است که همه نیشود که مشبه و اهل جبر است. گفت میو به قمی متصل ، وجود دارند

و  ها کتابهمه شان مشبه و جبري هستند و ، ها بدون استثناء جز ابوجعفر بن بابویه قمی
مهم خالصه   بحث را به این گفته، دهد. مرتضی در پایان تصانیفشان بدین چیز گواهی می

روایتی سالم و عاري از این است که اصل یا   چه  دانستم که کند که: اي کاش می می
میان ما و جستجو در آزمایش در ، باشد غالی یا قمی مشبه و جبري نمی، واقفی، فرعش

گوید: پس روایت خبر واحدي که نقل  ـ تا جایی که به صراحت میهاست  میان آن
  طوري که، کند چگونه براي ما صحیح است. بلکه اصحاب حدیث را متهم می، کنند می

ما را با اصحاب «گوید:  برد و می ا از بین میر  کلی اعتبار محدثین امامیه  مستقیم و به
شود و همچنین  زیرا در میان آنان فردي استداللی یافت نمی، رها نماید  حدیث خودمان

یشان نیز براي استدالل وضع ها کتاباستدالل را بشناسد و   شود که شخصی پیدا نمی
لی فهم إل مدخ«/ از کتاب 130-131/ ص3الشریف المرتضی/ ج رسائل( »اند! نشده

، همچنین هاشم معروفدوازده امامی است)  یحیی محمد که شیعه -393/ ص»سالماإل

بعد از پیگیري و جستجو در احادیث منتشر  گوید: عشري معاصر می دانشمند شیعی اثنی
غالیان و حسودانی را بر این ائمه هادي ، وافی و غیره، شده در مجامع حدیث مانند کافی

به ، اند داخل شدهها  آن به منزلت ادبی بیري براي فساد احادیث ائمه و بینیم که از هر د می
زیرا قرآن تنها ، را بر آن بپاشند  هایشان اند تا سموم و دسیسه دنبال آن به قرآن مراجعه کرده

لذا ، باشد نمیها  آن کالمی است که محتمل چیزهایی است که هیچ چیز دیگري محتمل
را ها  آن سازي دسیسه و گمراه، تفسیر کردند و با دروغ، اند صدها آیه را طوري که خواسته

به ائمه چسباندند. علی بن حسان و عمویش عبدالرحمن بن کثیر و علی بن ابوحمزه 
تحریف و خرافات و ها  آن اند که همگی یی را در تفسیر تألیف کردهها کتاببطائنی 
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 همخوانی ندارد بالغت و اهداف قرآن هماهنگی و، گمراهی است و با اسلوب
اي که براي  سید محمد صدر در مقدمه و )153ص-الموضوعات فی اآلثار و االخبار(

از اسباب پیچیدگی در تاریخ ، تمهید) نوشته است( تاریخ غیبت صغري تحت عنوان
گوید و او چند عامل را براي این امر بر شمرده است  سخن می –یعنی شیعی  –اسالمی 

پنجم: اسناد روایات مؤلفین امامیه همه روایاتی که از ائمه یا ( د:گوی که در پنجمین آن می
اند بدون آن که صحت  یشان جمع کردهها کتابرسیده است را در ها  آن از یارانشان براي

  )یا ضعف این روایات را در نظر گرفته باشند.
بع یعنی اینکه عترت و اهـل بیـت تـا    شوند میاینکه قرآن و عترت از یکدیگر جدا ن -
نه اینکه قرآن قابل فهم نیست و ، شوند میاشند و از دستورات و آیات آن جدا نب میقرآن 

که در احادیـث و روایـات    بینیم مییا اینکه وجود قرآن حتما مستلزم وجود عترت است. 
رها ، نیز تاکید شده که سخنان ما را چنانچه موافق قرآن بود بپذیرید و اگر مخالف آن بود

نه اینکه قـرآن منطبـق بـر    ، یعنی رفتار و سخنان اهل بیت منطبق بر قرآن استکنید. پس 
  5حـدیث   1در کتاب اصول کافی جلد اهل بیت باشد و یا به وجود ایشان نیازمند باشد. 

من برایتان گفتم از من بپرسـید   هرآنچهد که فرموده: باش میحدیثی  از امام محمد باقر
: هـر حـدیثی مخـالف قـرآن     اند فرمودهائمه اهل بیت که در کجاي قرآن است و همچنین 

نـه در   انـد  دانسـته ) یعنی مالك حـق را در قـرآن   224ص، رجال کشی( باشد باطل است
 خودشان.

 1)4/343همچون حدیث ترمذي از زید بن ارقم( احادیثی نیز که در کتب اهل سنت -
، وجـود نـدارد  ها  آن بهدلیلی بر وجوب پیروي از اهل بیت و تمسک ، اند شدهنیز روایت 

كتم به ...«چون در تلفظ  داللت بـر ایـن دارد   ، و بعد از آن ذکر کردن کتاب اهللا »ما إن متسّ

                                                           
 احادیثی نیز صحیح نیستند که در بخش دوم این کتاب به این مسئله پرداخته شـده اسـت  اسناد چنین  -1

از جمله همین حدیث ترمذي که سند صحیحی ندارد و البته متن آن نیز همانطور کـه توضـیح داده   (
 ربطی به ادعاي مراجع رافضی ندارد) ، شد
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در ایـن حـدیث    و اگر هدف پیـامبر ، به) فقط راجع به کتاب اهللا است( که ضمیر مفرد
ن شد. اما ذکـر کـرد   بهما) آورده می( ضمیر آن به صورت، بود تمسک به اهل بیت هم می

باشـد. یعنـی اینکـه     مـی ها  آن اهل بیت در اینجا تنها به خاطر توصیه کردن امت نسبت به
بزرگی  يهدر عرفات خطب را رعایت نمایند. همچنین پیامبرها  آن ارزش و احترام، مردم

اي  باز در آن هـیچ توصـیه  ، را بر مردم خواند و در آن به مردان نسبت به زنان توصیه کرد
، گذارم در میان شما چیزي را جا می«نبود. بلکه فرمود:  تمسک به عترت پیامبر يهباردر

 ـ نگـاه کنیـد بـه   » و آن کالم اهللا مجید است، اگر به آن تمسک جویید گمراه نخواهید شد
) ـ کـه در آن   3074( سنن ابن ماجه)، ()1905( سنن ابی داود)، ()2/890( صحیح مسلم)(

مذهب عترت و اهل بیت وجود ندارد. و همچنین آنچه کـه   گونه ذکري از اعتصام به هیچ
و  5027، 5026ص ( کبیـر) ( ) و طبرانـی در کتـاب  367-4/366( ) و احمـد 2408( مسلم
اما بعد... اي : «پیامبر کنند بدین شیوه است. از زیدبن ارقم و او هم از ) روایت می5028

ملک المـوت) بـه نـزد مـن     ( خداوند يهنزدیک است فرستاد، مردم من هم انسانی هستم
نخست کتـاب  ، ام و من در میان شما دو چیز گرانبها را نهاده، بیاید و من هم او را بپذیریم

یعنـی:  ». اهللا که در آن هدایت و نور وجود دارد. پس آن را بگیرید و به آن تمسک جویید
ا به یـاد  خدا ر، و نیز اهل بیت خودم«تحریض به کتاب اهللا و رغبت در آن. سپس فرمود: 

ا بیاد آوریـد  خدا ر، خدا را بیاد آورید در مورد اهل بیت من، آورید در مورد اهل بیت من
تـرین روایتـی اسـت در مـورد      و این روایت زیدبن ارقم صـحیح ». در مورد اهل بیت من

دارد و  را در مورد اهل بیت بیان می که به خوبی اراده و هدف پیامبر، حدیث غدیر خم
نه وجوب تمسک به هدایت  باشد میدر مورد اهل بیت  پیامبر يهتوصی در حقیقت تنها

و وقتی اهل بیت خود ، قرآن را نام برد ما را به اطاعت از آن امر نمود وقتی پیامبرها.  آن
ترین دلیلـی   و این روشن، فرمان دادها  آن حقوق و دادن را ذکر کرد ما را به رعایت کردن

امـام  هـا   آن و امامت در دیگران خواهد بـود. چـون اگـر   ، نیستندامام ها  آن است بر اینکه
شود که قـدرت   چون وصیت براي کسی می، نمود وصیت میها  آن بودند مسلمین را به می
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 داشته باشد نه کسی که ضعیف و ناتوان باشد.
گفتند: روایت وارد شده است که مقصود  در حدیثی است که به امام جعفر صادق

امام ، و انصاب و ازالم که در قرآن آمده رجال و مردان خاصی استاز خمر و میسر 

) یعنی این سنت 300ص، 24ج، بحار( »علموني خاطب خلقه بام الما كان اهللا لي«فرمود: 

ندانند و آن را خدا نبوده و نیست که با خلق خود با الفاظی و به گونه اي خطاب کند که 
که امام صادق قرآن را قابل فهم دانسته و نفرموده که قرآن نیاز  کنید میمالحظه ( نفهمند.

 .به اهل بیت دارد)

 : 2سوال 

 9/9/1389مورخ، 1شما بخوانید ضاللت)( اي والیت جناب قزوینی در شبکه ماهواره
سخنرانی داشتند پیرامون اثبات امامت از قرآن و اشاره کردند به سوره بقره آیه  19ساعت

حضرت ابراهیم در جوانی پیامبر بوده و نبوت داشته و سپس در پیري و و گفتند که  124
زمانیکه کهنسال شده تازه به مقام امام رسیده است و این دلیلی بر باالتر بودن امامت از 

                                                           
جنـاب قزوینـی و مقلـدین نـادان      و موحـدین اسـت ولـی    متعلق به اهل سنت، اي نور شبکه ماهواره -1

گـوییم شـبکه    مـی ، خوانند!! خوب ما هم در اینجا بجاي شبکه والیت این شبکه را ظلمت می، ایشان
، ضاللت یا جهالت یا حماقت یا لجاجت یا شقاوت یا رذالت و بقیه القابی که برازنده خودتان اسـت 

رد. جالب است کـه در ایـام محـرم بـه     تا متوجه شوید که توهین و بی احترامی چه طعم و مزه اي دا
مناسبت شهادت امام حسین بیشتر طراحی داخلی و در و دیوار شبکه والیت با رنـگ سـیاه پوشـیده    
شده بود و مجري برنامه و جناب قزوینی در حال نشان دادن کلیپی از شبکه نور و نقد آن بودند کـه  

گفت: شبکه ظلمت!! مـن   ب قزوینی باز میولی جنا، اتفاقا طراحی شبکه اهل سنت بسیار نورانی بود
خبـر   با خودم گفتم معلوم است چه کسی در تاریکی و ظلمت قرار گرفته و حتی چنانچه شخصی بی

براحتی می فهمد کـه کـدامیک در ظلمـت و تـاریکی     ، از راه برسد و یک نگاه به هردو شبکه بیندازد
سیاه است و به رنگ سیاه نیز خیلـی عالقـه   این شما هستید که تمام افکارتان ، غوطه ور هستند. آري

 مند هستید.
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در پاسخ به سخنان  1!!باشد مینبوت است و همینطور دلیلی بر اثبات امامت از قرآن 
باعث رد و ، هیم: باید گفت همین استداللد میگهربار! جناب قزوینی مطالبی را شرح 

چون به قول خودتان حضرت ابراهیم در ابتدا نبوت داشته و سپس ، بطالن عقاید شماست
نیز آن را چون اگر شما معتقد به این استدالل هستید پس باید قوانین ، امام شده است

د. ما طبق همین به نفع خود گزینش کنیآن را یک تکه از  توانید میرعایت کنید و ن
ابتدا نبوت داشته ، : مگر حضرت علی نیز مانند حضرت ابراهیمپرسیم میاستدالل از شما 

؟ آن هم کنید میکه بعد از آن امام شده باشد؟ پس چطور این دو نفر را با هم قیاس 
تازه شیعه که منکر قیاس نیز ( کنید میقیاسی مع الفارق؟ چونکه نبی را با غیر نبی قیاس 

باید گفت باز ، کنیم میو چنانچه بگویید ما مقام امامت این دو را با هم قیاس  2هست)
زده اید چون: امامت حضرت ابراهیم دنباله رو نبوت وي بوده و پس از آن  ربط بیسخنی 

و  دانید میاهدا شده است و خود شما نیز این امر را دلیلی بر باالتر بودن امامت از نبوت 
ابراهیم متصل به نبوت او بوده است و نبوت وي براي این امر  در حقیقت امامت حضرت

پس شما ، نبوتی نداشته تا بعد از آن امام شود ها سالولی حضرت علی ، وده استب میالزا
نه اینکه ، کنید میدارید امامت حضرت علی را با نبوت و امامت حضرت ابراهیم قیاس 

                                                           
1- ﴿                                        

      ﴾ ]ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن و چون « ]124: البقرة

از  :پرسید )ابراهیم( من تو را پیشواى مردم قرار دادم :فرمود )خدا به او( همه را به انجام رسانید
 .»رسد پیمان من به بیدادگران نمى :فرمود ؟)چطور( دودمانم

گوئیم  در فروع قیاس نداریم!!! می و چنانچه طبق معمول بگویید که ما در اصول عقاید قیاس داریم و -2
گویید کـه تعـداد رکعـات     گوئیم چرا این امامت شما در قرآن نیست؟ فوري می پس چطور وقتی می

کنید؟! و مگر در احادیث شما نیامده کـه   نماز نیز در قرآن نیست؟ چطور آنجا با فروع دین قیاس می
ین شما نیست؟ آن هم چنین اصلی که بـه  دین با قیاس به دست نیاید؟ مگر اصول عقاید شما جزء د

 باشد. زعم شما بسیار مهم می
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طبق معمول همیشه) به نفع ( یک تکه را نیدتوا میو ن، تنها با امامت او قیاس کرده باشید
ولی این چه ، و هم امامت اند داشتهمسلما برخی از پیامبران هم نبوت خود گزینش کنید. 

علی را از نبوت کل پیامبران  ربطی به خالفت حضرت علی دارد؟ شما که مقام امامت
شما شخصی غیر نبی را که ، بدانید ابراهیم را باالتر نه اینکه امامت، دانید میالهی باالتر 

که شخصی ، دانید میاید از پیامبران الهی و نبوتشان باالتر  خودتان برایش امامتی تراشیده
ن شخص چه ربطی به ابراهیم خوب ای، نداشته است نبوت در زندگانی خویش اي ذره

نبوتش ادامه و دنباله رو و چسبیده به ، و داراي نبوت) دارد؟! آن امامت ابراهیم( پیامبر
ولی شما با یک تکه ، بوده و در واقع با هم بوده است نه اینکه امامت به تنهایی بوده باشد

هید عقاید خرافی خود را ثابت کنید. آیا معقول است که خوا میگزینشی از هر موضوعی 
یعنی امامت گذاشته شود؟! یعنی ، ختم نبوت اعالم شود و به جایش چیزي باالتر از آن

یک طنز عجیب دیگر از ( شده و چیزي باالتر از آن گذاشته شده است؟! خاتمیت اعالم
؟ پس یعنی نبوت دانید میشما که امام را داراي وحی ن توهم زده مالیخولیایی!!) هاي ذهن

و وحی خاتمه یافته و امامت بدون وحی و باالتر از آن گذاشته شده است؟ وحی نبوت 
است و الهام قلبی و خواب دیدن و.... ارتباطی  باالترین نحوه ارتباط خدا با بنده خویش

وحی در کار ، االتر از نبوتبمی مادون وحی نبوت است. پس چگونه ممکن است در مقا
: گوید میچنانکه عبدالجلیل قزوینی ، اند داشتهنباشد؟ و قدماي شیعه نیز چنین اعتقادي ن

تازه آن  )57صفحه، النقض( تر است از درجه امامت به اتفاق علما درجه نبوت رفیع
که به قول شما  علی ولی امامت، که پایین تر است در قرآن بیان گردیده و نبوت خاتمیت

، بیان نمودهآن را بیان نشده است؟!! اصال همین امامتی که قرآن ، باالتر و بعد از آن است
به قول خودتان خداوند در این آیه حضرت  چون .1ض خواهد کردادعاي شما را نق

                                                           
باشد و مثال در مورد حضرت ابراهیم بـه   فراموش نکنید مقام امامتی که مد نظر قرآن است صحیح می -1

وي اعطا شده است و البته این در تضادهاي متعددي با امامت و عقاید مورد نظر شیعیان است که بـا  
 گیرد. دیگر نیز در تعارض قرار می خاتمیت و موارد
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بفرمایید خداوند در کجاي قرآن  شود میخوب ، را امام قرار داده است یمابراه
چندین حضرت علی را امام قرار داده است؟ چطور خداوند امامت ابراهیم که متعلق به 

 ولی امامی که پس از پیامبر، سال قبل از زمان پیامبر اسالم بوده است را بیان کرده هزار
و پس از خاتمیت و متعلق به همان زمان بوده را بیان نکرده است؟! در انتهاي آیه نکته 

خداوند در انتهاي آیه ، کند میبسیار زیبایی وجود دارد که مشت دروغگویان را باز 

 ﴿ :فرماید می     ﴾ » یعنی اینکه امامت، »رسد نمیعهد من به ظالمین 

در سیاق قرآن عهد و رابطه اي است بین  وگرنه امام کفر نیز داریم)، مومنینامامت (
شخص) و ( عهد و بیعتی است میان امام، خداوند و شخص امام. در صورتیکه خالفت

بیانگر این است که منظور از ، رسد نمیناس) و همین کلمه عهد خدا که به ظالمین ( مردم
توسط پیامبر به سوي اهللا ها  آن هدایت معنوي بلکه، امام نه خالفت و حکومت بر مردم

 کشورهاي درت سیاسی نیز امکان پذیر است. مثال هم اکنونهدایتی که بدون ق، است
حکومت  که کنند میفکر  مسلمانی چون اندونزي و مالزي وجود دارند و شاید بسیاري

است!! ضمنا  حکومتشان الئیکولی مسلمان ها  آن در حالیکه مردم، آنجا اسالمی است
به جز چند پیامبر) به ( یا فرزندان ایشان کجاي تاریخ نوشته شده که حضرت ابراهیم

حکومتی و سیاسی رسیده باشند؟ معناي امام یعنی کسی که چشم عده زیادي به مقامات 
دنبال وي باشد و البته در قرآن ائمه کفر نیز داریم و نیازي نیست چنین شخصی حتما 

همچون: فرعون) و چنانچه شما امام را رهبري ، ا ممکن است باشدو ی( خلیفه باشد
تواماً و همراه با آن را ولی اگر ، که ما با شما مشکلی نداریم دانید میمعنوي و دینی 

این مطرود و باطل است. براستی تکلیف زمان حال ، دانید میخالفت و حکومت سیاسی 
ي زیادي ها سالتکلیف این  پس، چیست؟ چون طبق قول خودتان کسی معصوم نیست

که اتفاقا همین  باشد میکه گذشته چه بوده است؟ امام پرهیزکاران داراي خصوصیاتی 
بیشتر از مستضعفین است و فراموش ، خصوصیات نیز مخالف با عقایده شماست. امام

استناد  5و دائما به سوره قصص آیه باشد مینکنید این گفته و استدالل خود شما نیز 
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خوب طبق این آیه حضرت علی بیشتر  .1شوند میکه مستضعفین در زمین پیشوا  دکنی می
انند که حضرت علی از قبیله بنی د میمستضعف بوده یا حضرت ابوبکر و عمر؟!! همه 

، اند بودهو همینطور بنی امیه) از قبایل مهم و قوي و مطرح ( هاشم بوده و قبیله بنی هاشم
از ( خوب این یک امتیاز به نفع حضرت ابوبکر و عمر، بر خالف قبایل ابوبکر و عمر

لحاظ مستضعف بودن در سیاق قرآن) و اما از لحاظ قدرت بدنی نیز حضرت علی شیر 
بوده و شما نیز دائما به  ها جنگخدا و داراي شمشیر ذوالفقار و فاتح خیبر و پرچمدار 

ري بسیار گرانبها داشته و حضرت علی که به قول خودتان انگشت کنید میاشاره  این موارد
از لحاظ پس چنین شخصی نه از لحاظ مادي و نه ، به فقیري زکات داده استآن را  که

پس حضرت ابوبکر و حضرت ، آید نمیاي ضعیف به حساب  بدنی و نه از لحاظ قبیله

 ﴿ اند بودهعمر مستحق خالفت                    

             ﴾ ]و اما چنانچه کسی بگوید پس مگر  ]5: قصصال

وئیم که گ میدر پاسخ ، امام باید ضعیف و ناتوان باشد و این با عقل سازگاري ندارد
خود را تکامل دهد و اصال همین امر باعث  تواند میشخص ضعیف با تالش و مجاهدت 

                                                           
1- ﴿                                    ﴾ 

شده بودند منت نهیم و آنان را  و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست] «5[القصص: 
به مراجع شیعه که این آیه را در خصوص ( ».زمین) کنیم( مردم) گردانیم و ایشان را وارث( پیشوایان

دانند باید گفت: آیا امام زمان شما مستضعف و ضعیف است؟ بطور حتم شما ایشان را  امام زمان می
ر شما قائل به والیت تکوینی امام زمان ب، دانید نه از نظر مادي و نه از نظر معنوي مستضعف نمی

کسی که انواع کرامات یا معجزات و علم غیب و غیره.... را دارد ، جهان و به خصوص ایران هستید
به ، کند رسد و مانند آفتابی از پشت ابر به همه کمک می و در جاهاي مختلف به فریاد پیروانش می

ه سجده توان گفت: مستضعف!!! و فراموش نکنید که امام معصوم از بدو تولد ب چنین کسی که نمی
خواند و غیره... و در واقع از همان ابتدا بطور ذاتی معصوم و داراي کرامات و  رود و قرآن می می

 ها را به دست آورده باشد.) نه اینکه با تالش آن، قدرت بوده
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 کرامات و قدرت و عصمت و داراي چنانچه براحتی و از همان ابتدا وگرنه، تحسین است
! مانند امامان شیعه که رسیدن به چیزي بدون تالش!( !!که هنر نیست باشی امکانات عالی

و  1دارند و غیره...)و عصمت  خوانند میاز بدو تولد به سجده می روند و قرآن  بینیم می
اما دلیل و نکته مهم و اساسی در آیه مورد نظر این است که خداوند در همان ابتدا 

[: فرماید می  [ ،نه  گیرد مییعنی هرآنچه خداوند بخواهد صورت ، یعنی ما خواستیم

از دید و ، شما دست خداست نه من و در یعنی همه چیز، کنند میآنچه بعضی ها خیال 
قبایل قوي و مطرحی همچون بنی هاشم یا بنی امیه خلیفه  بایست میعقل من و شما 

نه قبایل ضعیف ابابکر و عمر! ولی خداوند همیشه در چنین لحظاتی قدرت و  اند هشد می
همان جلسه  . و اما سخن دوم جناب قزوینی که درکشد می ها انسانرا به رخ  اش اراده

عهد من به ظالمین  :فرماید میسوره بقره خداوند  124: در انتهاي آیه دایراد نمودند این بو
و در واقع خداوند در اینجا یک مصداق کلی براي تشخیص امام را نشان ما داده  رسد نمی

 ﴿ چون در قرآن آمده:، شرك استها  آن است. که یکی از    ﴾ 

چون ، ریزد میرا به هم  2شیرازه و اعتقادات شما وهابیونو این مسئله کل ، ]13: لقمان[

                                                           
گوید: هر فرد و اجتماعی کـه بـدون فعالیـت و صـرف نیروهـاي       عالمه جعفري می، فیلسوف شیعی -1

توقع ضـد حقیقـت در مغـز خـود مـی پرورانـد و       ، ار نتیجه مفید داشته باشدانتظ، عضالنی و فکري
هـیچ راهـی جـز کوشـش و تکـاپو وجـود نـدارد و        ، گوید: براي به ثمر رساندن شخصیت آدمی می
گوید: بهترین و ارزنده ترین حیات آن است که کـار و کوشـش در آن موجـب بـه ثمـر رسـیدن        می

 شخصیت انسانی شود.
کنـد   قزوینی تمامی اعتقادات اهل سنت و جماعت را به طعنه گرفته و مسخره می جالب است جناب -2

هر ، برد کند و سپس آن را خطاب به وهابیون بکار می در موردش صحبت می آمیز اهانتو یا با لحنی 
رود نـه   مسئله و اعتقادي از اهل سنت که در نظر ایشان شبهه باشد از اعتقادات وهابیون به شمار مـی 

چون مخالفت ایشان تنها با همـان قـرآن و سـنت    ، البته علت آن روشن است، اعتقادات اهل سنتاز 
 است و بکارگیري کلمه وهابیت تنها براي فریب مردم ساده لوح و گمراهی اذهان ایشان است.
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!! در پاسخ به اند بودهالاقل خودتان معترفید که ابوبکر و عمر قبل از اسالم آوردن مشرك 
، همانطور که قبال نیز اشاره شد و اند بوده: اوال شیخین خلیفه گویم میجناب قزوینی 

، با امام تفاوتهایی داشته باشد و الزم نیست هر امامی حتما خلیفه باشد تواند میخلیفه 
قرآنی به مسئله توبه اشاره شده است و حتی توبه گنهکاران مسلمان  ثانیا: در آیات

پس درد شما ، چه برسد به گناهان قبل از مسلمان شدن، شود میبخشیده و پذیرفته 
حتی جنگ ، شوند میته محو و پاك و نابود اعمال گذش، چیست؟! ثالثا: با اسالم آوردن

تا قبل از مسلمان شدن گناه بوده است و  کردن با اسالم و مسلمین و شخص پیامبر
که نمونه آن بسیار بوده است و  اند هشد میبخشیده ، کفار و مشرکین پس از مسلمان شدن

بوده است که اسالم آوردن و توبه خالد بن ولید که حتی پس از جنگ احد  بینیم می
اي  س چرا حضرت علی فرموده: هر جامعهرابعا: طبق این استدالل شما پ، شود میپذیرفته 

و اگر بگویید منظور حضرت علی این است که  1ناچار به داشتن امیریست حتی ظالم؟
 : بطور حتم شخص معصومگویم می در جواب، باشد میبودن یک رهبر بهتر از نبودنش 

چون خداوند فرموده ، زند لف با مصداق کلی کالم خداوند نمیبه زعم شما) سخنی مخا(
و خود جناب قزوینی نیز تاکید داشتند که در اینجا  رسد نمیکه عهد من به ظالمین 

خداوند یک مصداق کلی را نشان ما داده است و البته در پی آن نیز طعنه به ابوبکر و عمر 
و استدالالت شما در تضاد کامل  را وارد نمودند. پس این سخن حضرت علی با عقاید

و  شود میظلم و در واقع همان شرك محسوب ،  است. در ضمن افترا بستن به خدا
 د چه کسی ظالم و مشرك است؟د تا بفهمکنقیق تح یشترب میجناب قزوینی باید ک

                                                           
همچـون آنجـا کـه    ، البته ممکن است جناب قزوینی این سخن حضرت علی را نیـز ضـعیف بداننـد    -1

من بـاالتر  ، از گفتن سخن حق یا مشورت دادن به عدالت دست نگاه نداریدفرماید:  حضرت علی می
مگـر آن کـه خداونـد مـرا     ، از آن نیستم که اشتباه نکنم و کارهایم از خطـا و اشـتباه مصـون نیسـتند    

و ایشان آن را ضعیف قلمداد کردند!!! ما می ترسیم اینگونه کـه   )485ص  هنج البالغة( حفاظت کند.

 زوینی به پیش می روند تا چندي دیگر چیزي از نهج البالغه باقی نماند.جناب ق
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آقاي قزوینی از کتب اهل سنت و صفحات آن بیشتر استفاده کنند!) اینکه  کنم میتوصیه (
که  دهد میدر حقیقت یک سرنخ به دست ما  رسد نمیآمده عهد من به ظالمین  در قرآن

نند امام شوند و شرایط امام معنوي مردم را بیان کرده است و توا میي عادل ها انسان
علی یا حسن یا نقی است و حتی نگفته ، ینید که نام کسی برده نشده و نگفته این امامب می

بلکه تنها مصداق کلی ، خاتم االنبیاء و فرزندان او هستنداست که این امام همان جانشین 
انحصاري و در دست چند نفر ، که امر امامت دهد مینشان  مسئله را ارائه داده و همین

﴿ تفسیر آیه با آیه است و در این آیه آمده:، . بهترین تفسیر آیات قرآنباشد میخاص ن  

                        ﴾ 124: ة[البقر[ 

چطور؟) فرمود: پیمان ( ابراهیم) پرسید از دودمانم( تو را پیشواى مردم قرار دادم«یعنی 

 بایست نمی. خوب در آیه شرایط امام براي مردم بیان شده که »رسد من به ظالمین نمى

نیز خلیفه نبوده) و اما در آیه دیگري از قرآن نشان داده شده که این ابراهیم ( ظالم باشد

﴿ سوره فرقان آمده: 74امام همان امام معنوي است نه خلیفه و حاکم در آیه     

      ﴾. در صورتیکه خلیفه و »ما را امام پرهیزکاران و متقین قرار بده« :یعنی .

پس معنا و ، است بطور کلی فاجر و متقی و خوب و بد و تمامی مردم امام، حاکم سیاسی
و در آیاتی که جعلنا براي خلیفه بکار رفته و صحبت از  شود میروشن مقصود آیات 

که بطور کلی خطاب و صحبت شده است نه اینکه تنها مصداق  بینیم می، خلیفه است

  ﴿ مانند:، متقین بوده باشد                  

                           ﴾ 165: نعام[األ [

را بر یکدیگر) قرار داد و بعضى از شما ( و اوست کسى که شما را در زمین جانشین«

آرى ، برخى دیگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید

  ﴿ .»هم) او بس آمرزنده مهربان است( پروردگار تو زودکیفر است و       
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              ﴾ ]شما را پس از آنان در آنگاه « ]14: یونس

﴿. »کنید زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار مى             

                                    ﴾ 

پس او را تکذیب کردند آنگاه وى را با کسانى که در کشتى همراه او بودند «] 73: یونس[

تبهکاران) ساختیم و کسانى را که آیات ما را تکذیب ( نجات دادیم و آنان را جانشین

 ﴿ .»شدگان چگونه بود داده کردند غرق کردیم پس بنگر که فرجام بیم       

                                   

         ﴾ ]این اوست آن کس که شما را در «] 39: فاطر

کفر ورزد کفرش به زیان اوست و کافران را کس سرزمین جانشین گردانید پس هر
افزاید و کافران را کفرشان غیر از زیان  کفرشان جز دشمنى نزد پروردگارشان نمى

امام و خلیفه را مترادف اعالم ، در سیاق کلی آیات قرآن توانید میبنابراین ن .»افزاید نمى

ند که به فرض اینکه حضرت ما میضمن یک سوال دیگر از مراجع رافضی باقی  کنید. در
ند و بطور حتم پس از امام زمان نیز رسید میعلی و امامان یکی پس از دیگري به خالفت 

و به احتمال قوي نیز حالتی موروثی داشته و تنها ( این سلسله خلفا ادامه می یافته است
ر میان ه است) حال چنانچه دشد میمنحصر به خاندان پیامبر و اهل بیت و فرزندان مهدي 

 ﴿ این خلفا ناگهان شخصی ظالم و فاسق به خالفت برسد و به آیه:   

  ﴾ کند و بگوید که من ظالم نیستم وگرنه خالفت به من  استناد ]124: ة[البقر

و  ؟کنید میچه  آنوقت در برابر او، و من از ذریه امامان و اهل بیت هستم رسید مین
همگی نیکوکار ، فرزندان ائمه اهل بیت و میان که فراموش نکنیدو  چیست؟!تکلیف کار 

زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی  همچون:، اند داشتهو حتی افراد فاسق نیز  اند بودهن
، نوشید) او شراب می( :گوید کشی شیعه امامی می که از فرزندان اهل بیت است و طالب
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می  علی بن موسی بن جعفر صادق را دروغگوجعفر بن علی بن محمد بن ، مجلسی
روایات المثنی) که از اهل بیت است و ( حسن بن حسن ).5/ 51( )بحار االنوار( نامد.

تنقیح ( فاسق؟ قال در مورد او مختلف هستند که آیا او کافر است یامدر تنقیح ال یعهش
، که از اهل بیت است معروف به محضعبداهللا بن حسن بن حسن  ).373، 1/35( المقال)

 ) و تنقیح194، 181، 180، 176، 173ص ( )بصائرالدرجات( اند نامیده او را دروغگو
که از اهل  الزکیۀملقب به النفس ، محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن ).2/177( المقال

تنقیح ( است دروغگو بوده و به دروغ ادعاي امامت کرده اواند که  گفته، بیت بوده است
سایر فرزندان حسن بن علی کارهاي زشتی : گوید و مامقانی می )10953ترجمه ( )المقال

توان کارهاي  به استثناي زید که می، توان آن را بر تقیه حمل کرد نمی دادند که انجام می
این در مورد  : وگویم می( ).3/142( تنقیح المقال)( نمود. زشت او را بر تقیه حمل

ل بیت را تشکیل که نیمی از تعداد اهاست   -علیهم السالم - فرزندان حسن بن علی
یعنی فرزندان ها  آن چون اهل بیت از فرزندان حسن و حسین هستند و نصف، دهند می

از اهل بیت  که عباس عموي پیامبر.) اند کرده حسن از دیدگاه مامقانی کارهاي زشتی می
روایات در  :گویم می( :گوید باس میر مورد عد میمامقانی شیعی امابوده است و  پیامبر

تنقیح ( ترند. کنند قوي مورد او به شدت مختلف هستند و روایاتی که او را مذمت می
ی شیعه امامی ادعا کش، عبداهللا که از اهل بیت است، پسر عباس )128-2/126( )المقال

 ).4/143( )الرجال مجمع( .برداشت به علی خیانت کرد و بیت المال بصره راکند که او  می

 :3 سوال
در خـالل   19سـاعت  9/9/1389والیـت مـورخ    اي مـاهواره جناب قزوینی در شبکه  

سخنرانی خود که پیرامون اثبات مسئله امامت از قرآن بود خطاب به اهل سنت گفتند کـه  
چون نامی از او در آیات سـوره نـور   ، شود میهیچگاه وجود عایشه در قضیه افک ثابت ن

 رسید مینیست و همینطور وجود ابوبکر در آیه غار و شما براي اثبات این موارد به سنت 
و در یک کـالم منظـورش ایـن     کنیم میو بنابراین ما نیز براي اثبات امامت به سنت اشاره 
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نیز امامت را بـدون  بود که هرگاه شما این موارد را بدون مراجعه به سنت اثبات کردید ما 
خودتان به سـنت اشـاره    توانید میو یعنی شما ن کنیم میو حدیث و روایت) اثبات ( سنت
: دوبـاره شـما دسـت بـه     گویم می!! در جواب به جناب قزوینی ولی ما اشاره نکنیم، کنید

شما و هم مسلکان شما مسئله امامت را از اصول بسیار مهم ، قیاسی مسخره و نابجا زدید
آن را  که حتی از نبوت نیز باالتر است و معتقدید که چنانچـه پیـامبر   دانید میسی و اسا

اد. خوب اصولی به این مهمی د میمثل این بود که اصال رسالتش را انجام ن، کرد میابالغ ن
چه ربطی به آن مواردي دارد که شما اشاره فرمودید؟! اصول دینی چون توحید و نبوت و 

و آیا شما وجود ابوبکر در غـار و عایشـه در قضـیه     اند شدهبیان  معاد در جاي جاي قرآن
و شخصـی در   ؟ در ضمن در قرآن به وجود یار پیامبردانید میافک را جزء اصول دینی 

. شـود  میوجود حضرت ابوبکر ثابت ، غار تصریح شده است و البته با مراجعه به احادیث
تا ما بخواهیم براي اثباتش به سنت ولی خالفت و امامت شما کجاي قرآن ذکر شده است 

دسـتوري از جانـب   ، یعنی الاقل در قرآن تعیـین جانشـینی خـاتم النبیـین    ( رجوع کنیم؟!!
یم و بـراي پیـدا کـردن آن    آمد میآنگاه ما ، نه به اختیار امت و شورا شد میخداوند اعالم 

پیامبرتـان  ولی چنین چیزي که اي مردم خلیفه ، کردیم میشخص جانشین به سنت رجوع 
در قرآن نیست) براي اینکه دالیل پوچ مذهب رافضـی گـري برایتـان    ، از جانب خداست

یـم و  آمـی   من، مدعی تشیع برایتان باز شود مراجعروشن شود و مشت جناب قزوینی و 
: آیا چنانچـه  می پرسم دیگر مراجعسوالی از جانب تمامی اهل سنت از جناب قزوینی و 

، قبول کنند که مراد آیاتی چون آیه غار و آیات سـوره نـور   همه مسلمین جهان، به فرض
حضرت ابوبکر و ام المومنین عایشه نبوده است و در واقع براي اثبات این موارد به سنت 

خلیفه و جانشین بالفصل ، که حضرت علی کنید میآنوقت آیا شما نیز قبول ، رجوع نکنند
کـه چنـین چیـزي در غـدیر خـم       کنید مینبوده است و قبول  و من عنداهللا رسول اکرم

مطرح نشده است؟ و در نتیجه سلسله امامان الهی نیز از امام حسن و امام حسـین گرفتـه   
) و کنیـد  مـی کـه ن ( کنیـد  مـی ؟ اگر شما این مسـئله را قبـول ن  شوند میتا امام زمان باطل 
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ا ایـن  پـس چـر   :گوییم می، اهمیت موضوع امامت بسیار باالتر از این چیزهاست گویید می
هـا   آن آن مسائلی که اهمیـت  را؟! و چکنید میمسئله با اهمیت را با آن مسائل دیگر قیاس 

 مـورد  ولی مسئله مهم و با اهمیت، اند شدهدر نظر شما کمتر از امامت است در قرآن بیان 
ینید که چگونه گرفتار تناقضات مسخره این مـذهب شـوم   ب مینظر شما بیان نشده است؟ 

 .شوید می

 :4 سوال
پیرامون واقعه  19ساعت 9/9/1389والیت مورخ اي ماهوارهجناب قزوینی در شبکه 

اشاره داشت که در خصوص شخصی بوده که در  1غدیر به آیه یک از سوره المعارج
سوال کرد که که این جانشینی علی فرمان خدا بود یا گفته خودت؟ که  غدیر از پیامبر

اگر فرمان خداست پس عذابی  گوید میبود و سائل پاسخ دادند: فرمان خداوند  پیامبر
و با عرض  آید میبر سر من بیاید که ناگهان سنگ پاره اي از آسمان بر سر او فرود 

که روایات و  گوییم می!!! در پاسخ گردد میهالك و  شود میمعذرت از مقعدش خارج 
هاست و این موافق با قرآن باشند و این از شروط صحیح بودن آن بایست میاحادیث 

آن هم در موضوعی ( همین درخواست، چون در قرآن، روایت در تضاد با قرآن است
مهمتر یعنی خدا و قرآن) از جانب کفار شده که از آسمان بر سر ما سنگ ببارد یا عذابی 

 ﴿ :شوند میعذاب ن، پیامبر) در میان آنان هستی( بیاید ولی در پاسخ آمده که تا تو  

                            

  ﴾ کتاب) ( یاد کن) هنگامى را که گفتند خدایا اگر این( و« ]32: نفال[األ

بباران یا عذابى دردناك بر سر ما همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگهایى 

 ﴿. »بیاور                       

                                                           
1- ﴿        ﴾  :اى پرسید شونده  اى از عذاب واقع پرسنده« ]1[المعارج.« 
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﴾ و[لى] تا تو در میان آنان هستى خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب « ]33: نفال[األ

: اصال گویم می. »کننده ایشان نخواهد بود کنند خدا عذاب مىکند و تا آنان طلب آمرزش 

هر موقع هوس کرد خداوند را امتحان هرکس مگر نزول عذاب به دست بندگان است که 
کند و درخواست عذاب نماید؟!! حتی گاهی در قرآن دعاي پیامبران در نزول عذاب رد 
شده است و چرا این سنگ در سقیفه بنی ساعده نازل نشد؟ آنجا الاقل جلوي غصب 

، دمراه نشونگ میداشت تا به قول شما امت اسال اي فایدهو یک  شد میخالفت الهی گرفته 
اند د میمثال نزول سنگ بر سر آن سائل چه سودي داشته است؟! آن کسی که به زعم شما 

و در روز غدیر بخ بخ  آید میدر حال غصب کردن خالفت است و حتی از روي نفاق 
آیا چنین شخصی بهتر نبوده که عذاب شود؟ آن سائل که کاري با غصب ، گوید می

سقیفه اي برپا نشده بوده است و چطور ابوبکر و  خالفت نداشته و اصال در آن زمان هنوز
با دیدن این صحنه نترسیدند  اند کردهعمر و کسانیکه شما معتقد هستید خالفت را غصب 

خالفت را به زعم شما غصب کردند؟! آیا با خود نگفتند  و باز پس از رحلت نبی اکرم
ه این صورت که این شخص سائل هنوز اقدامی علیه غصب خالفت نکرده بود و ب

آنوقت آیا بر سر غاصبان اصلی خالفت چه بالیی نازل ، وحشتناك به هالکت رسید
چطور ، اند کرده میفرار  ها جنگ؟!! این افراد به زعم شما ترسو و منافق که در شود می

نشانه ذهن بیمار و مالیخولیایی شما ها  این ؟! آیااند شدهناگهان در اینجا اینقدر شجاع 
سوال کرد و بقیه موارد متعلق  اي پرسندهنیست؟ در ضمن در سوره معارج تنها آمده که 

مگر سوال کردن جرم است  گوییم میبه روایات و تفاسیر هستند و در سوره نیستند و ما 
 شود میال ندیگر این مورد سو، که مستحق چنین عذابی شود؟ و طبق این تفسیر و روایت

 بلکه درخواست عذاب شده است.، که بگوئیم سائل بوده است
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 : 5 سوال
کـه در   گفت می 18ساعت 5/9/1389اي والیت مورخ جناب قزوینی در شبکه ماهواره

چه بوده است؟ و بطور حتم منظورشان  »كتب لكمأ«از  حدیث قرطاس منظور نبی اکرم

را قبال گفته بـوده اسـت!!! و بنـابراین منظـورش     ها  این چون، نماز و روزه که نبوده است
: به زعم خودتان مسئله جانشینی گویم میبوده است!!! در پاسخ  جانشینی حضرت علی

در جاهـاي مختلـف و بـه     شیعه معتقد اسـت کـه پیـامبر   ، نیز قبال بیان شده بوده است
ار گرفته تـا یـوم   است و از یوم االنذ کرده میهاي گوناگونی خالفت علی را بیان  مناسبت

موضوع خالفت علی را براي همه مطرح کرده است!! پس در نتیجـه منظـور نبـی    ، الغدیر

جانشینی حضرت علی نبوده است و اصال اگر بـه فـرض سـخن    ،  كتب لكـمأ«از  اکرم

آنگاه آیا معقول است که به قول خودتان فروعی چـون نمـاز و   ، جناب قزوینی را بپذیریم
بارها بیان شوند ولی مسئله جانشینی و امامت کـه در نظـر شـما از    سال  23روزه در طی 

 ناگهان لحظات آخر زندگانی بیان گـردد؟!! ، اصول بسیار مهم و حتی باالتر از نبوت است
همیشـه  ، مذهبی که داراي دروغ و افتـرا اسـت  ، و البته آخر هم بیان نگردیده است) آري(

 .شود میگرفتار تناقضات و تضادهاي گوناگون 

 : 6 سوال
در  کـه  گفت می 17ساعت 5/9/1389والیت مورخ اي ماهوارهجناب قزوینی در شبکه 

!! سـوال  انـد  کـرده  مـی را بر باالي هفتاد هـزار منبـر لعـن     حضرت علی، ایام بنی امیه
هفتاد هزار منبر کجا بوده است؟!! ایـن تعـداد   ، بفرمایید در آن زمان شود میاینجاست که 

مردم بنشـینند و بـه لعـن    ها  آن از هرکدامزیاد منبر در چه شهرهایی وجود داشته که پاي 
را  انـد  هشـد  مـی شدن علی گوش دهند؟ لطفا نام این مساجد که حضرت علی در آن لعن 

ن پیدا کنید کـه البتـه در   هم اکنون در ایرا توانید میاین تعداد مسجد را ( براي ما بگویید؟
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الزم است بدانید جنـاب   )شعثمان و عایشه هستند نه علی، عمر، 1آن مشغول لعن ابوبکر
که: در ایام بنی امیـه بـیش از هفتـاد     کنند میزمخشري و حافظ سیوطی استناد قزوینی به 

 شد و معاویـه ایـن سـنت را بـراي     هزار منبر بود که روي آن علی بن ابی طالب لعنت می

) ابن عقیل که از سیوطی نقل کرده اسـتناد  النصائح الكافيـة( گذاشته بود). و به کتابها  آن

ها  این و صحیح نیست، یی که سند ندارندها کتابچنین  کردن به : اعتمادگویم می. کنند می
متهم کردن مردم براساس آن از و ، ي عقایدها کتابمانند تا  ي موعظه میها کتاببیشتر به 
ابـن عقیـل فـرد     در ضـمن  ن اسباب انحراف عقاید مخالفـان اهـل سـنت اسـت.    بزرگتری

 توان به او اعتمـاد کـرد.   کند نمی یدر آنچه نقل م خته ایست و به ظاهر شیعه است وناشنا
او مشخص نکرده که از چه منبعی این سخن را نقل کرده است و او از سـیوطی  ، بنابراین
است و تقریباً هشتصد سـال بـا دولـت امـوي      کند که سیوطی از علماي قرن نهم نقل می

 و این اسـلوبی اسـت کـه    است. مردود، پذیرفتن قول او بدون روایت صحیح فاصله دارد و
درستی  و البته صحت و اریخی فاقد سند استدالل نشودهاي ت داستان رعایت شوند و به بایست می

و همچنین به احادیث و روایـات غیـر مسـتند و یـا غیـر دقیـق و        آن شرط و الزمۀ قبولی است
 کرد. استدالل نتوا مین نادرست در مسائل عقیدتی

                                                           
 )بخـاري ( اش به من احسان کرده اسـت.  ابوبکر بیشتر از همه مردم با مال و همراهی«فرمود:  پیامبر -1

کرد و اولین کسی بود که به سوي خدا  ابوبکر با دست و زبانش جهاد می ).2382( )مسلم( و )7/10(
دعوت داد و اولین کسی بعد از پیامبر بود که مورد اذیت و آزاد قرار گرفت و اولین کسی بود کـه از  

و بـه   )7/99( )بخـاري ( ابوبکر بـالل را خریـد و آزادش کـرد.    )3678( )بخاري( دفاع کرد. پیامبر
و آن را ، )3/284( الحـاکم ، )12/10( )مصنف ابـن أبـی شـیبۀ    ( همراه او شش نفر دیگر را آزاد کرد.

گویـد: اولـین مـرد آزادي کـه      ابن کثیر می صحیح قرار داده و ذهبی نیز موافق با او چنین کرده است.
تـر ذکـر شـدند     پـیش  و اسالم آوردن او از اسالم آوردن کسـانی کـه  ، مسلمان شد ابوبکر صدیق بود

و او بـه  ، آمد و ثروتمند بـود  چون او یکی از افراد بزرگ و رئیسی در قریش به شمار می، مفیدتر بود
مال خود را در اطاعت از خدا بـه پیـامبر خـرج    ، و او فردي دوست داشتنی بود، داد اسالم دعوت می

 )3/26( )البداية( کرد. می
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 : 7 سوال
در  گفـت  مـی  22ساعت 20/8/1389والیت مورخ  اي ماهوارهجناب قزوینی در شبکه 

آیـه   سوره مائده از عبداهللا بن مسعود روایت است که ما در دوران پیامبر این 67مورد آیه 

و این در کتب اهل سنت نیز ثبـت   »!!مننيؤويل املـ ن عيلأ من ربك«ندیم: خوا میرا اینگونه 

و بدین طریق جناب قزوینـی قصـد داشـت    ( 1شده است و به برخی از کتب اشاره کردند
از دیدگاه صحابه اثبات آن را ولی امر بودن حضرت علی را در این آیه نشان دهد و حتی 

چـون اوال: در  ، : همین نشان دهنده دروغ بـودن ایـن ادعاسـت   گویم مینماید) در جواب 
و هـرکس چنـین    شـود  مـی اینجا صحبت از تحریف قرآن است و قضیه باطل اندر باطل 

ثانیا: عبداهللا بن مسعود که گفتـه مـا   ، ادعایی کند به اجماع علماي شیعه و سنی کافر است
، بفرمایید از دیدگاه شما شیعیان شود می، مندیخوا میدر زمان پیامبر این آیه را بدینصورت 

این زمان در چه دورانی از رسالت بوده است؟ شما که معتقد هستید ایـن آیـه در اواخـر    
پس صحابه آیه را ، ماه مانده به پایان زندگانی ایشان نازل شده است 2و  عمر نبی اکرم

 حافظه است!! که دروغگو کم اند گفته؟ راست اند خوانده میچه موقع اینگونه 

 :8 سوال
 اي برنامه 22ساعت 11/9/1389والیت مورخ اي ماهوارهجناب قزوینی در شبکه  

 30داشت که بحث پیرامون تضاد نداشتن مسئله امامت با خاتمیت بود. ایشان به آیه 
سوره بقره اشاره کردند و گفتند که قرطبی در تفسیر خود این آیه را اصلی براي نصب 
امام و خلیفه دانسته تا مردم از او اطاعت کنند و در اینکه نصب امامت واجب بوده میان 

ایشان اختالفی نیست و بنابراین نصب امام واجب و اصل است امت اسالمی و پیشوایان 
همچون صحیح مسلم و ، و البته به کتب دیگري نیز از علماي اهل سنت اشاره داشت

 عيةالرشالسياسة و كتاب  »ةجاهلي ةمام زمانه مات ميتإمن مات ومل يعرف «همچنین حدیث 

                                                           
 نوشته آلوسی اشاره داشت. 193صفحه  6مثال به کتاب روح المعانی جلد  -1



 آخرین سرخاب و سفیدآب 48

از شیخ االسالم ابن تیمیه که در آنجا آمده: والیت مردم از بزرگترین واجبات است و هیچ 
چون این امر نزد شما خیلی واجب  گفت میدینی بدون والیت امر امکان پذیر نیست. و 

پس بر خداوند و رسولش نیز واجب بوده که امام و خلیفه را تعیین کنند و امامت ، است
که این دو را  دانید میمیت ندارد و شما اصال معناي خاتمیت را نهیچگونه تضادي با خات

 ، و غیره.... دانید میدر تضاد با هم 
واب زده اید و در جواب به جناب قزوینی باید گفت که متاسفانه شما خودتان را به خ

. بطور حتم نصب خلیفه بصورت شورا و توسط خبرگان شوید میها بیدار ن به این راحتی
می و بودن رهبر و حاکم جهت برقراري احکام اسالمی و اتحاد میان مسلمین و امت اسال

رهبري کردن امت از واجبات بسیار حساس و مهم است و به همین خاطر احادیث 
فراوانی پیرامون این قضیه وجود دارد و مسلم است که علماي اهل سنت نیز این مسئله را 

ه عقیده شما مبنی بر خالفت من بربطی . خوب این چه اند دانستهاز واجبات ضروري 
عنداهللا و بالفصل حضرت علی دارد؟ خالفت و امامت مورد نظر شما بخاطر این با 

د. مهم ای کردهالهی دانسته و به خداوند وصل آن را که شما  کند میخاتمیت تضاد پیدا 
ن امري چو گویید میدانستن یک مسئله با وصل کردن آن به خداوند تفاوت دارد. اینکه 

واجب است پس بر خدا و پیامبرش نیز واجب بوده که امام بگذارند!! باید گفت مثال 
بفرمایید پس از امام دوازدهم باید چه  شود می، رفتگ میچنانچه این امر صورت 

؟!! باشد میکه نگفته بودند سلسله امامت در فرزندان علی تا قیامت  ؟!! پیامبرکردیم می
) و.... 60انفال/( ها امر به تقویت سپاه از مردان جنگی و اسبضمنا خداوند در قرآن 

آیا این امر مهم دلیل آن است که خداوند باید اسب و نیروي جنگی از آسمان ، نموده
بفرستد؟! یا این وظیفه مانند تعیین امام به عهده خود مسلمین است؟ جناب قزوینی تاکید 

همچون اینکه مسلمان نباید ، امامتنص صریح داریم به وجوب  داشت که از پیامبر
: همانطور که گفتم تعیین گویم میحتی یک شب بدون امام باشد. در جواب قزوینی 
طی تعلیمات خود بارها ضرورت  خلیفه از موارد مهم و اساسی در اسالم بوده که پیامبر



 49 پاسخ بی سواالت: اول بخش

ا صحابه سریع، به صحابه یادآور شده است و به همین خاطر پس از رحلت ایشانآن را 
حتی یک ، در سقیفه بنی ساعده جمع شدند تا خلیفه را تعیین کنند و به استناد خودتان

شب را هم بدون امام و رهبر نباشند. اینکه شما امامت را همچون نبوت من عنداهللا و 
و داشتن عصمت و  1و علم غیب دانید میو امام را نیز با وحی مرتبط  دانید میخدایی 

، دانید میبطوریکه امامت را باالتر از نبوت ، دانید میات امام کرامات را نیز از خصوصی
؟ آیا داخل مغز نخودي گیرد میبفرمایید خاتمیت کجا قرار  شود می، خوب با این تفاسیر

شما این چیزها هیچگونه تضادي با مسئله خاتمیت ندارند؟!! این امام شما چه تفاوتی با 
پس شما چگونه معتقد به خاتمیت ، باالتر استنبی دارد؟!! اینکه مقامش از نبی هم 

البد بطور زبانی!!) خاتمیت یعنی ختم رسل و پیامبرانی که خداوند مبعوث ( هستید؟
ولی از دیدگاه شما دوباره سلسله اي از فرستادگان و منصوبین الهی که حتی ، نموده است

نزد هر عاقلی یعنی عدم  !! و این درکنند میشروع بکار ، االتر دارندبمی از پیامبران مقا
رفت که دیگر گ میخاتمیت. چنانچه نصب این امام توسط خداوند و رسولش صورت 

وظیفه اي جهت نصب آن و ایجاد شورا و مشورت بر عهده امت نبود و بسیاري از 
. چنانچه قرار بود امامی معصوم که شد میپیرامون حساسیت این قضیه باطل ، احادیث

تنها وظیفه مردم اطاعت از اوست و ، ر مردم حکومت کندسخنش وحی الهی است ب
و همچنین  کرد میو چراي او را تاکید  چون بیتنها اطاعت  بایست می پیامبر

                                                           
از سدیر روایت کرده که گفته: من و ابوبصیر و یحیی البزاز و داود بن  257در جلد اول کافی ص  -1

إذ خرج إلينا وهو مغضب فلام أخذ جملسه قال: يا عجبا ألقوام «کثیر در مجلس حضرت صادق بودم که: 

 عزوجل لقد مهمت برضب جاريتي فالنة فهربت مني فام علمت يف ما يعلم الغيب إال اهللا، يزعمون أنا نعلم الغيب

غیب ، دانیم کنند ما علم غیب می امام صادق فرمود: در تعجبم از کسانی که فکر می» أي بيوت الدار
دانم  پس نمی، خواهم کنیزي را تنبیه و ادب کنم برخی مواقع من می، داند مگر خداوند عزوجل نمی

البته آقاي قزوینی در مقام مناقشه خواهند گفت امام صادق ( پنهان) شده است.( که او در کدام اتاق
 کرده!!!) کرده است یا روایت ضعیف است و یا امام که کنیزش را ادب نمی داشته تقیه می
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سخنش ، شود میوحی به نوعی بر او نازل ، خصوصیات آن امام که پسر عم من است
امامتش از مقام مقام ، داراي علم غیب و عصمت و کرامات است، ماینطق عن الهوي است

این  نبوت من باالتر است و روي قبرش را هم گنبد و بارگاه بسازید!!!! خوب آیا پیامبر
چیزها را گفته است یا تنها به ضرورت وجود حاکم و اولی االمر براي رهبري امت 

در  توانید میشما ن اسالمی اشاره کرده که نزد هر جامعه اي از ضروریات بدیهی است.
چون احادیث معروفی پیرامون ، الب و احادیث بصورت گزینشی عمل کنیدرجوع به مط

چون ، امام و حاکم در کتب اهل سنت داریم که باعقاید شما هیچگونه سازگاري ندارند

اهللا كلمة حق  إىلحب اجلهاد أ«:  قال رسول اهللا: 7/161این حدیث در کتاب سنن النسائی

گفتن سخن حق در مقابل پیشواي ستمگر ، مبارزه نزد خدا محبوب ترین »مام جائرتقال إل

است. خوب در این حدیث سخن از امام جائر و ستمکار است و آیا شما امامان خود را 
خطا  اي ذرهرا معصوم از ها  آن ؟! بطور حتم اینگونه نیست و حتی شمادانید میجائر 

فرمود:  عمر که رسول خدا قرآن ناطق هستند. یا در حدیثی از ابن گویید میدانسته و 
مادام که ، واجب است، خواه با اکراه باشد و خواه با رضایت، اطاعت صاحبان والیت

یک  خوب آیا( نباید اطاعت کند.، ولی اگر او را به گناه امر کردند، مامور به گناه نشود
، مختلف ) بنابراین با رجوع و بررسی احادیث و روایات!؟کند میمعصوم به گناه امر  امام

متوجه می شویم که منظور از امام آن چیزي نیست که علماي مدعی تشیع در نظر دارند. 
آمده که هر پیامبري وصی و  392صفحه 42در تاریخ دمشق جلد گفت میجناب قزوینی 

وارث داشته و علی هم وصی و وارث من است. و قصد داشت تاکید کند که این مسئله 
به تنهایی نیست. در  گذاشته نیز بوده و مختص نبی اکرم در طول تاریخ و در پیامبران

ربطی به والیت و خالفت  : وصایت حضرت علیگویم میجواب به جناب قزوینی 
در قبیله بنی هاشم  بالفصل مورد نظر شما ندارد. وصی تنها به معناي جانشینی نبی اکرم

شما و معناي وصی با ولی و امور مالی و به خاك سپاري ایشان است نه عقاید مورد نظر 
مسئله ولی ، که با خاتمیت در تضاد است و مورد قبول ما نیست اي مسئلهمتفاوت است. 
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و ما  دانید میبالفصل و الهی آن را امر بودن و خلیفه بودن حضرت علی است که شما 
 بایست می انیم مطالب مورد استناد شما چه ربطی به این مسئله دارند؟!! در ضمند مین

اسناد چنین احادیثی را ذکر کنید تا راویان آن بررسی شوند و البته شما طبق معمول اینکار 
و مانند این است  1نیز داراي اعتبار نیست تاریخ دمشق کتبی چوناستناد به  را نکردید و

که ما بیاییم و کتاب بحاراالنوار شما را باز کنیم و هر حدیثی را که خواستیم از آن جدا 
دروغهاي زیادي در  ) و زمانیکهمسلما خیر( ؟کنید میشما آن احادیث را قبول  آیاکنیم و 

کتاب  د؟ به خصوصکنی پس در مورد تاریخ چه فکر می، ي حدیث آمده استها کتاب
بلکه ، تاریخ دمشق که تقریباً هشتاد جلد است و مملو از روایاتی است که صحت ندارند

آورد تا  روایت را با سند می -رحمه اهللا -و مولف کتاب باشد آکنده از روایات دروغین می

                                                           
پـس  ، هاي حدیث داراي طبقات و جایگاه متفـاوتی هسـتند   کتاب( گوید: محدث ولی اهللا دهلوي می -1

ها از نظر صحت و شهرت بر  و این کتاب( گوید: حدیث را دانست) سپس می هاي باید طبقات کتاب
طبقه اول: منحصر در سه کتاب است که عبارتند از: موطـأ و  ( گوید: چهار طبقه هستند...) تا اینکه می
سنن ابوداود و جامع ترمـذي و گزیـدة نسـائی... و    ( طبقه دوم: ...، صحیح بخاري و صحیح مسلم ...

احمد بن حنبل هم در این طبقه قرار دارد).طبقه سـوم: مسـانید و مصـنفات و جـوامعی      تقریباً مسند
ها  اند که این کتاب تصنیف شده -ها  ها و بعد از آن قبل از بخاري و مسلم و در زمان آن -هستند که 

احادیــث صــحیح و حســن و ضــعیف و معــروف و شــاذ و منکــر و درســت و نادرســت را جمــع  
هاي خطیب و أبونعیم... و ابن عساکر هستند. و طبقه پـنجم...)   ...کتاب( چهارم: ... اند...).و طبقه کرده

هاي حدیث براي  از طبقۀ سوم کتاب( گوید: هاي حدیث می ولی اهللا دهلوي بعد از ذکر طبقات کتاب
وقـات  گوید: بله. گـاهی ا  شود مگر افراد دانشمند... تا اینکه می عمل به آن و استناد به آن استفاده نمی

و امـا طبقـۀ   ( گویـد:  شود. سپس می ها استدالل نمی شوند. اما از آن متابعات و شواهد از آن گرفته می
نگري و تکلـف از متـأخرین    پرداختن به جمع آوري آن و استنباط از آن نوعی تعمق و ژرف، چهارم
هـا   به این کتـاب  و در حقیقت بدعت گذاران از قبیل رافضه و معتزله و دیگران با کمترین نگاه، است

ها  استدالل از این کتاب، پس در مناقشات حدیثی علما، توانند شواهدي براي مذاهب خود بیاورند می

بخـاري و  ( گویم: بطور کلی دو کتـاب صـحیحین   می( ).135-1/133( )احلجة البالغة( درست نیست.

 .کنند) اره مینه هر کتابی که مراجع رافضی بدان اش، مسلم) از دیگر کتب معتبرتر هستند



 آخرین سرخاب و سفیدآب 52

در  آیا شما خوب خواهد استدالل کند قبل از استدالل روایت را تحقیق کند. کسی که می
حدیث  در مورد اسناد و منابع حدیث فوق باید گفت:؟! دای تحقیق کرده مورد سند روایت

وصی و وارث ، و وارثی داردروایت است: هر پیامبري وصی  بریده که از رسول خدا
) 2/273( )المیزان( من علی بن ابی طالب است. و روایت مذکور موضوع است. ذهبی در

از طرق محمد بن حمید رازي از سلمه االبرش از ابن اسحاق از شریک از ابوربیعه آن را 
از طریق محمد بن آن را ایادي از ابن برید از پدرش روایت نموده است و بغوي هم 

الموضوعات) از بغوي تخریج نموده ( درآن را د روایت کرده است و ابن الجوزي حمی

) از دو طریق روایت مذکور را نقل کرده 1/359( )الآليلء املصنوعة( دراست و سیوطی 

آن را این دروغ است و شریک القاضی ( افزاید: و ذهبی در ادامه روایت می، است
  زیرا به استثناي بریده صحابی و پسرش همه، سخن راستی گفته استپذیرد) و ذهبی  نمی

عمر بن ربیعه) ( و ابوربیعه، باشند رجال اسناد آن ضعیف و جاي سخن و حرف می
گوید: او منکر الحدیث است و شریک با وجود جایگاه ارزشمند او  او می  در بارهابوحاتم 

یس است و سلمه اي معروف است. و ابن اسحاق هم از لحاظ اسناد اهل تدل به کم حافظه
بن فضل بن ابرش به علت کثرت اشتباه و سوء حافظه در اسناد روایت ضعیف است و 
لیکن علت واقعی حذف این حدیث و موضوع بودن آن وجود محمد بن حمید رازي در 

اند  ابن خراشی و علی بن مهران او را تکذیب نموده، صالح جزر، اسناد آن است و ابوزعه
گوید: او بسیار از لحاظ اسناد روایت منکر الحدیث است  او می  بارهدر و یعقوب بن شیبه 

و نجاري هم گفته است در او نظر و سخن است و نسائی گفته او موثوق نیست و رازي 
زیاد بسیار دروغگوست و این   اند و او با تواناي حافظه و ابوحاتم و نیز او را متهم نموده

بایست بر هر تعدیلی مقدم شود. و با  یث میجرح واضحی است و بر مبناي علوم الحد
اند  شود زیرا او را نشناخته این توضیح اعتماد امام احمد و ابن معین به او نادیده گرفته می

نماید بیانگر این مدعاست که در شرح حال ابن حمید  المیزان) نقل می( و آنچه ذهبی در
شد که از  چه می، یمه گفتمگوید: به ابن خز گفته شده است که ابوعلی نیشابوري می
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گفت ، نمودي زیرا امام احمد او را مورد ستایش قرار داده است ابوحمید اسناد روایت می
کرد و اما  شناخت هرگز او را مدح نمی او را نشناخته است و اگر همچون ما او را می

حض اند کذب م ابن حمید را ستوده، که بغوي و طبري کنند میآنچه مراجع رافضی ادعا 
اثبات کرد و حجتی هم ندارد. روایت بغوي و طبري از ابن حمید آن را توان  است و نمی

اند که از اهل ثقه روایت نمایند و چنین ادعایی هم  ملتزم نشدهها  آن جاي اعتبار نیست و
) بیان شده که روایت معتمد از 1/262ج ( اند و در قواعد مصطلح علوم الحدیث نکرده

مگر اینکه از صاحبان ، آید عنوان تعدیل و توثیق براي او به شمار نمی یک راوي یکبار به
او از ( گویند: صحیح البخاري و مسلم باشد. و اینکه مراجع رافضی در مورد ابوحمید می

ابن حمید که به خاطر شیعه بودنش و بلکه در ، گذشتگان ذهبی است) سخن باطلی است
محمد بن حمید رازي از میان متهمین به  کذب و نیرنگی از پیشگامان روافض است و

بلکه کذاب دیگري همچنانکه ، کذب تنها کسی نیست که این حدیث را روایت کرده

یا ( ) گفته است به نام احمد بن عبداهللا فریانی1/395( )الآليلء املصنوعة( درسیوطی 

ابونعیم فریانانی) روایت مذکور را از سلمه بن ابرش نقل و روایت کرده است که حافظ 
او گفته است: مشهور به وضع حدیث است و ابن حبان گفته است او احادیث   در باره

دهد که بر زبان جاري  دیگران را به اهل ثقه نسبت داده و احادیثی را به کسانی نسبت می
اند و نسائی گفته است او محل وثوق و اعتماد نیست. با تمام آنچه ذکر شد بطالن  ننموده

) و سیوطی 1/376( )الموضوعات( گردد و ابن جوزي در یت متحقق میوکذب این روا
که وصایت  گویم میالبته باز ( اند. باطل و دروغ به شمار آوردهآن را ) 1/359( )الآللی( در

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

 : 9 سوال
شیعه براي امامان خود معتقد به تفویض است و این خالف کالم الهی است که 

 ﴿ :فرماید می                           
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﴾ ]و کارم را گویم به یاد خواهید آورد  پس به زودى آنچه را به شما مى«] 44: غافر

  ﴿ .»خود) بیناست( حال) بندگان( خداست که به، سپارم به خدا مى     

                                

                      ﴾ ]و به شما « ]31:هود

ام  گویم که من فرشته دانم و نمى هاى خدا پیش من است و غیب نمى گویم که گنجینه نمى
گویم خدا هرگز خیرشان  نگرد نمى و در باره کسانى که دیدگان شما به خوارى در آنان مى

اگر جز این بگویم) من در آن ( تر است به آنچه در دل آنان است آگاه دهد خدا نمى

   ﴿ .»صورت از ستمکاران خواهم بود                 

                                      

   ﴾ هاى خدا نزد من است و غیب  گویم گنجینه بگو به شما نمى« ]50: نعام[األ

شود  ام جز آنچه را که به سوى من وحى مى گویم که من فرشته دانم و به شما نمى نیز نمى
. در مقابل جناب »کنید آیا تفکر نمى، بگو آیا نابینا و بینا یکسان است، کنم پیروى نمى

در قرآن آمده که فصل الخطاب  گوید میو  آید میقزوینی براي اثبات عقاید ضاله خویش 
چون در ، به حضرت داوود داده شده است و این همان چیزي است که مد نظر ماست

 ﴿ قرآن آمده:            ﴾ ]و « ]20: ص

به  . در پاسخ»دهنده عطا کردیم پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کالم فیصله

علم قضاوت بوده و همچنین کتاب ، که منظور از فصل الخطاب گویم میامثال قزوینی 
چون کتاب قرآن نیز فرقان نامیده شده است که همان فصل الخطاب است ، آسمانی زبور

«و البته در آیات دیگر قرآن منظور از  « و چیزي که به حضرت داوود  اعطا شده

﴿ نیم:خوا می 163چون در سوره نساء آیه، بیان گردیده است    ﴾ » و به
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پس تفویض مورد ادعاي شما ربطی به فصل الخطاب داوود  »داوود زبور بخشیدیم

 نداشته و ندارد.

  :10 سوال
 اي برنامه 22ساعت 14/9/1389والیت مورخ  اي ماهوارهجناب قزوینی در شبکه 

در غدیر خم و اینکه در مورد خالفت  داشتند پیرامون واضح بودن سخن نبی اکرم
حجت بر همگان تمام ، نمانده و در غدیرجاي بهانه براي کسی باقی  حضرت علی

قبل از جمله: من کنت مواله فهذا علی مواله خطاب به  به دلیل اینکه پیامبر، شده است

 ﴿ جمعیت فرموده مگر نه اینکه:            ﴾  :امبر پی« ]6[األحزاب

من كنت مواله «و سپس فرموده: پس هم اکنون نیز:  »است به مومنان از خودشان سزاوارتر

یعنی اینکه مولی در این جمله همان معناي  و این سخنان نبی اکرم »مواله ذا عيلفه

و خلیفه و اولی االمر) را ( اولی بالمومنین من انفسهم در جمله قبلی را دارد و معناي اولی
: بنابراین گویم میی تشیع خواهد داشت!!! در جواب به جناب قزوینی و مراجع مدع

در جمله بعدي می فرمود:  بایست می، طبق همین استدالل و طبق همین آیه پیامبر
بطور مثال این چنین می فرمود: ، خلیفه و یا اولی االمر نه مولی که معانی مختلف دارد

مورد . و در کند میولی به جاي اولی از کلمه مولی استفاده ، فهذا علی اولی من انفسکم
این بوده که همانگونه که طبق این  استناد شما به این آیه باید گفت: در کل منظور پیامبر

 ﴿ آیه:           ﴾ پس باید از من حرف شنوي داشته ، باشد می

و اولی معناي  هم که علی را دوست داشته باشید.خوا میباشید و من در اینجا از شما 

 ﴿ سزاوارتر دارد نه معناي والیت و در آیه نیز آمده:    ﴾ و همین کلمه اولی نیز ،

براي بررسی یک موضوع باید خود را در حال و  بکار رفته است. تنها مختص نبی اکرم
 با حضرت علی باال گرفته بود و پیامبر کدورتدر آن زمان ، هواي همان زمان قرار داد

و کینه او  اند شدهدشمن قصد داشته وجوب دوستی همان کسی را بیان کند که مردم با او 
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پرچمدار بوده و  ها جنگکسی که بزرگان قبائل را کشته بوده و در ( اند رفتهرا به دل گ
و هوایی که تشریح  پس با تصور این اوضاع و حال سوره برائت را خوانده بوده و....)

آمده و در ابتدا شان و ، قبل از بیان دوستی با حضرت علی مسلم است که پیامبر، شد
مقام خودش را نزد مردم یادآور شده است تا کسی پس از آن بهانه نیاورده و سرپیچی 

از شما به خودتان سزاوارتر  منی که در قرآن، یعنی اینگونه بیان نموده که اي مردم، نکند
که باید این علی را  گویم میپس همین من دارم به شما  و اطاعتم واجب است)( تمهس

، هد اینرا به عنوان قرینه مطرح کندخوا میشیعه ( دوست بدارید و با او دشمنی نورزید.
المولی) بعد از آن در نظر بگیریم و البته این اشتباهی ( اولی) را به معنی( یعنی اینکه معنی

ن به امثال قزوینی باید گفت که چنانچه شما خیلی به جمالت قبلی آشکار است) در ضم
توجهی ندارید که تنها به  پس چطور به جمله بعدي پیامبر، دهید میو بعدي اهمیت 

اللهم وال من وااله و عاد من «؟! یعنی جمله: کند میتاکید همان دوستی حضرت علی 

دارد و دشمن باش با هر که با او خدایا دوست داشته باش هر که او را دوست ، عاداه

سوره احزاب اینگونه  6. در ضمن فاضل مقداد سیوري در مورد آیه»دشمن است
و عقد مواخات) و نه ( به اصحاب خود به شرط هجرت : رسول اهللانویسد می

. بخشید میمانند سهامی که از صدقه به کفار ، براي تالیف قلوبشان ارث داد، خویشاوندي
ت که خویشاوندان به میراث این آیه و آیات ارث نسخ شد و معنایش آن اس و این امر با

 سزاوارترند تا مهاجرین و غیر آنان. سپس وصیت در حق اولیاء یعنی اصدقاءهمدیگر
) جناب قزوینی پس از این سخنان و 2/325، کنزالعرفان( دوستان) مومن را جایز شمرد.(

د به سراغ امام غزالی که او نیز از غدیرخم رفتن، اشاره به کتب مختلف علماي اهل سنت
برداشت خالفت را داشته است و همینطور به علماي دیگري از اهل سنت اشاره داشتند 

کسی نیست به قزوینی بگوید پس چگونه این ( اند کردهکه در کتب خود از امام غزالی یاد 
امام به ، که نزد ایشان دهد می؟ و همین نشان اند کردهعلما از غزالی با عنوان امام یاد 

امام  »سرالعالمین«یعنی حاکم نبوده است) جناب قزوینی به کتاب ، معناي مورد نظر شما
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که در آنجا غزالی گفته: عمر پس از معرفی علی در غدیر به او تبریک  کند میغزالی اشاره 
و این عبارت عمر یعنی اینکه او تسلیم والیت و خالفت علی شده و به آن  گوید می

ولی بعد از آن هوس بر عمر غلبه کرد و براي اینکه به ریاست برسد ، حکم کرده است
که در جمله امام غزالی اشاره و  گویم می!! در جواب گیرد میپرچم خالفت را به دست 

ی نشده است و این یعنی اینکه ایشان نیز تاکیدي به خالفت الهی و بالفصل حضرت عل
همان برداشت دوست را از کلمه مولی کرده است و از ، مانند سایر علماي اهل سنت

، همان کلمه مولی به تنهایی در مورد حضرت علی استفاده نموده است نه چیزي دیگر
عالمی  ر دین که دستوري از جانب خدا بوده است باید از زباند میچون اصلی به این مه

ولی امام غزالی به چنین چیزي ، سنی صریحا بیان گردد تا براي دیگران ایجاد شبهه نکند
لكن أسفرت احلجة وجهها وأمجع «عین جمله ایشان بدینصورت است: ، تصریح نکرده است

اجلامهري عىل متن احلديث من خطبته يف يوم غدير خم باتفاق اجلميع وهو يقول: من كنت مواله فعيل 

. فهذا تسليم ةمني ومولی كل مؤمن ومؤصبحت موالأباحلسن لقد أ. فقال عمر: بخ بخ يا هموال

وعقود البنود وخفقان ، ةمحل عمود اخلالفو ةورضی وحتكيم. ثم بعد هذا غلب اهلوی حلب الرياس

يف قعقعة الرايات واشتباك ازدحام اخليول وفتح األمصار سقاهم كأس اهلو فعادوا إلی ، اهلو

كتاب ، جمموعة رسائل اإلمام الغزايل( .» ًالقلي واشرتوا به ثمناً ، وراء ظهورهمول فنبذوه األ اخلالف

) و چنانچه املكتبة التوفيقية.، إبراهيم أمني حممد، طبعة مصححة منقحة، ٤٨٣رسالعاملني ص

شما بگویید پس منظور امام غزالی از گرفتن ریاست و خالفت مربوطه توسط عمر 
واقع همان خالفت حضرت علی بوده که عمر گرفته و به او تسلیم چیست؟ و این در 

: منظور امام غزالی این بوده است که چون حضرت علی گویم میدر جواب ، نکرده است
به عنوان دوست و موالي هر مرد و زنی معرفی شده  در غدیر خم توسط پیامبر اکرم

حضرت عمر ، و طبق این واقعهپس بهتر بوده که به عنوان خلیفه نیز منتصب گردد ، است
است نه اینکه خالفت حضرت علی  کرده میبه نفع او از خالفت کناره گیري  بایست می

اولین ایراد را به ابوبکر  بایست میچون اگر اینگونه بود ، من عنداهللا و بالفصل بوده باشد
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خلیفه گردیده است و نه به عمر که تازه پس از  رفت که پس از رحلت نبی اکرمگ می
هند که امام غزالی عقیده شیعیان را مد نظر د میابوبکر خلیفه شده است و این موارد نشان 

به هیچ عنوان  دهد میو البته امام غزالی سخنان دیگري نیز دارد که نشان نداشته است 
ته است و مسلما ایشان عقیده شیعه مبنی بر خالفت الهی حضرت علی را قبول نداش

البته شاید به زعم شما در حالت تقیه بوده!!!) غزالی در کتاب ( عالمی سنی بوده است
: چطور انتصاب اشخاصی دیگر به فرماندهی از جانب پیامبر گوید میاحیاء العلوم الدین 

مثل فرماندهی خالد بن ولید و دیگران) ولی در مورد حضرت ( اسالم به ما رسیده است
که جزئی تر و کم اهمیت تر بوده ها  آن علی چنین چیزي به ما نرسیده است!!! چطور

ولی اینکه اینقدر مهم بوده نرسیده؟!! در ضمن علمایی از اهل تشیع نیز از واقعه ، رسیده
پس چگونه شما به ، اند گفتهو سخنانی دیگر  اند داشتهغدیر برداشت مورد نظر شما را ن

توجهی ندارید و فراموش نکنید هر جوابی که شما در خصوص سخن این عالمان شیعی 
این علماي شیعه به ما بدهید ما نیز همان جواب را در خصوص امثال غزالی به شما 

حدیث غدیر خم را نص غیر مستقیم و اشاره ، شریف مرتضی از علماي شیعه، هیمد می
: ما به ضرورت گوید میالشافی) ( اند. آنجا که در کتابد میاي پوشیده براي خالفت 

نه براي خودمان و نه براي مخالفین ما قائل نیستیم. ، پذیرش تعیین خالفت از طریق نص
، المرتضی: الشافی( هیچ یک از هم مسلکان ما نیز به چنین ضرورتی تصریح نکرده است

ا: ومنها: اخلفية املحتملة للتأويل أوهل« ید:گو میابو المجد الحلبی عالم شیعی  )128ص  2ج

 ).52السبق ص ةإشار( »من كنت مواله فعيل مواله - صىل اهللا عليه وآلهقوله ، نص يوم الغدير

بعضی از اخبار خفی و قابل تأویلند مانند حدیث روز غدیر) و همچنین مهندس مهدي (
یند گو می: اینکه گوید میاولین رییس دولت حکومت شیعی و نظام والیت فقیه ، 1بازرگان

                                                           
لطفا فوري نگویید که ما بازرگان را قبول نداریم!!! سخن نخست وزیر حکـومتی شـیعی کـه توسـط      -1

تواند مورد استناد قرار بگیرد و بطور حتم جناب خمینـی   می، نائب بر حق امام زمان تعیین شده است
 یک سنی را نخست وزیر نکرده است!!!
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این درست ، غدیر خم حضرت علی را به جانشینی خود معین کردند پیامبر اکرم در
ها به  نیست چون که اگر چنین حکمی از طرف خدا به پیامبر ابالغ شده می شد مسلمان

و بالفاصله بعد از رحلت پیامبر به سراغ شوراي  کردند میآن زودي آن را فراموش ن
 از بازرگان و کتاب حامیان وابستگی)کتاب بعثت و ایدئولوژِي ( !رفتند میخالفت و..... ن

به امثال قزوینی که هنرشان تنها جمع آوري سخنان این و آن است باید گفت که مسئله 
آنگاه ، که از نبوت هم باالتر است شود میمورد ادعاي شما از اصول بسیار مهم تلقی 

تم معصوم که بطور ح کنید میمضحک است که براي اثبات آن به سخنی از یک نفر استناد 
مثل این ، اثبات چنین مواردي باید از صریح کتاب و سنت به عمل آید، نیز نبوده است

است که بخواهیم مثال معاد یا نبوت را از سخن یک عالم در یک کتاب اثبات کنیم!!! 
بطور حتم این اصول در قرآن و احادیث بطور متواتر موجود هستند. به جناب قزوینی 

از واجب نداستن ، ما نیز سخنان فراوانی ضد عقاید شما دارندباید گفت که علماي ش
و منع  4وقت 5و خواندن نماز در  3و منع قبرسازي 2تا احادیث منع متعه 1خمس گرفته

                                                           
پیرامون واجب نبودن خمس به جلـد قبلـی همـین کتـاب رجـوع      براي مشاهده سخنان علماي شیعه  -1

 .)57سوال( دهد) آخوند پاسخ نمی( کتاب دوباره سرخاب و سفیدآب، کنید
به جلد قبلی همین کتاب یعنی کتاب دوبـاره سـرخاب و   ، براي مشاهده تعدادي از احادیث منع متعه -2

 ) مراجعه کنید.56سوال( دهد) آخوند پاسخ نمی( سفیدآب
 از کتب شیعه) در جلد اول این کتاب یعنـی سـرخاب و سـفیدآب   ( تعدادي از احادیث منع قبرسازي -3

 )  120سوال، در قسمت تناقضات( باشد. دهد) موجود می شیعه پاسخ نمی(
یا از ابـن   باشد و به طور مثال در کتاب وسائل الشیعه از ابراهیم کرخی روایتی پیرامون این مسئله می -4

مـن   فرمود : من جمع بین الصالتین مـن غیرعـذر فقـداتی بابـا     ده که رسول خداعباس روایت ش
ابواب الکبائر یعنی هرکس بین دو نماز را بدون عذر جمع ببندد مرتکب گناهی از گناهان کبائر شـده  

 .است
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و ماه رمضان همیشه  2و تصریح به ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم 1شهادت ثالثه در اذان
؟ مسلما کنید میلماي خودتان را قبول و آیا شما سخنان این ع، و غیره... 3روز است 30

حال چگونه اجماع علماي اهل سنت باید بیایند و سخن گزینش شده شما از یک ، خیر
عالم اهل سنت را بپذیرند؟!! جناب قزوینی پس از بیان این مطالب رفتند به سراغ بکار 

که در کتب و احادیث اهل سنت ثبت شده  رفتن کلمه ولی در مورد حضرت علی
باید ، : بحث پیرامون واقعه غدیر خم است و نه جاهاي دیگرگویم میدر جواب ، تاس

موارد مورد اشاره شما در جاهاي دیگر هستند و ، فقط موارد موجود در غدیر را بگویید
اشند و خبري واحد براي امري ب میدر ضمن این اخبار متواتر نیستند و جزء اخبار واحد 

امري که از اصول مهم مذهب شماست و از نبوت هم ، باشد میبه این مهمی حجت ن
باالتر است!!! و جناب قزوینی در همین برنامه خود تصریح داشت که من در بیان احادیث 

ذکر آن را ام و همیشه سند  اشاره داشتهها  آن همیشه به سند و صحیح بودن و ثقه بودن
ذکر نکرده باشم!!! اینجا بود که ام و شما تنها یک مورد را بیان کنید که من سندي را  کرده

وجود ندارد و مشخص است  اي شبههفهمیدم در دروغگویی جناب قزوینی هیچ شک و 
!! باید گفت: شما بارها و بارها شده که اسناد اند زدهکه ایشان خودشان را به خواب 

ث اسناد احادی بایست می، و در مورد همین احادیث ولی بودن نیز کنید میحدیث را ذکر ن

                                                           
اي از  سـوي غالیـان دانسـته     شیخ صدوق در کتاب من الیحضره الفقیه شهادت ثالثه در اذان را جمله -1

 باشد) فراموش نکنید من الیحضره الفقیه از کتب اصلی و اربعه شیعه می( است.
 کند. به این ازدواج تصریح می 109صفحه  42عالمه مجلسی در بحار االنوار جلد -2
در روایت محمـدبن سـنان از   169جلد دوم صفحه ، در کتاب من الیحضره الفقیه نوشته شیخ صدوق -3

روز اسـت و هیچگـاه    30آمده که گفت: مـاه رمضـان    عبداهللا صادقحذیفه بن منصور از امام ابو
روایـت شـده   ، از یاسر خادم 171صفحه  2و در همان من الیحضره الفقیه جلد شود!! کمتر از آن نمی
شود؟ گفت: همانا ماه رمضان هیچگاه از  گفتم: آیا ماه رمضان بیست و نه روز می که به امام رضا

شیخ کلینی در سه حدیث منسوب به امام جعفر صادق آورده است که مـاه  شود!!!  سی روز کمتر نمی
 )79_78ص، 4ج، کافی( شود رمضان همیشه سی روز است و هرگز بیست و نه روز نمی
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که سند  اند شدهاسناد چنین احادیثی نقد ، را بیاورید و در بخش دوم همین کتاب
اشاره ها  آن اشند. حدیثی که جناب قزوینی بهب میصحیحی ندارند و بنابراین قابل استناد ن

یعنی تو ولی تمام ، »يمن من بعدنت ويل كل مؤأ«به علی فرموده:  داشت که پیامبر

تا متوجه  کنیم میر اینجا منابع و اسناد این حدیث را بررسی مومنین پس از من هستی. د
: حدیث مذکور کنند میشوید که مراجع مدعی تشیع از صبح تا شام به چه احادیثی استناد 

به علی فرمود:  مانند: حدیث ابن عباس که رسول خدا، از طرق مختلفی روایت شده

از آن را باشی) ابو داود  شما ولی هر مؤمن بعد از من می( »يمن من بعدأنت ويل كل مؤ«

ابو عوانه وضاح بن عبداهللا پیشگیري از ابو بلج یحیی سلیم فزازي از عمرو بن میمون 
آوري از ابن عباس روایت نموده و با این وجود ضعیف و این حدیث منکر و مردود 

علی است و علت ضعف   انهگ فضایل نوزده  در بارهاي از حدیث ابن عباس  است و قطعه
یحیی ابن سلیم فزازي است و به سبب سوء حفظ به روایت منکرات  –آن در ابو بلج 

گویند: داراي روایات منکر است و بخاري  آورد و امام احمد و ابن حبان می روي می
اند به معنی قبول  گوید: وي جاي نظر و تأمل است و کسانی که به ابوبلج اعتماد نموده می
اند  بلکه به این منظور است در آنچه ثقات با او هماهنگ بوده، م منکرات او نیستتما
بر اساس جرح کسانی که او را مورد جرح  _و اما توثیق مطلق، توان به او اعتماد کرد می

کنندگان توجه داشت) در اینجا به دو نمونه  به سخن جرح بررسی باید( _و مردود است
) دو 332-4/331( )الجامع( اول: ترمذي در: کنیم میاشاره از سهل انگاران در تصحیح 

حدیث را براي ابو بلج روایت نموده که در اصل دو قطعه از حدیث طوالنی ابن عباس 
اند و حال ترمذي آن دو حدیث را غریب به  جز ابو بلج اهل ثقهها  آن باشند و رجال اسناد می

) ابو بلج را ذکر نموده و گفته 9/120( )مجمع الزوائد( رد میدوم: هیثشمار آورده است. 
است: او اهل ثقه و او ضعیف الحدیث است و اما طرق دیگر این حدیث که حدیث 

غدیرخم   خطبه  عمران بن حصین و همچنین حدیث بریده است و مربوط به قصه
از علی و اهل بیت در آن خطبه بیان  باشند و سبب واقعی آن خطبه و ستایش پیامبر می
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قبل از حجه الوداع او را به یمن فرستاده و سپس علی برگشت و  که رسول خداشده 
مالقات نمود و در آن هنگام کسانی که در یمن با علی بودند  در حج در مکه با پیامبر

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

در مکانی میان مکه و مدینه نزدیک  برائت او از اتهام وارده پرداخت و این خطبه پیامبر
نگاه کنید به: سیره ابن  –جحفه به نام غدیرخم ایراد گردید و در حجه الوداع نبوده است 

) و 209-5/208( ۀیو النها یۀالبدا، )149-3/148( تاریخ الطبري، )250-4/249( هشام

و این حدیث نیز همچون سایر احادیث از جانب شیعه دچار تغییر گردیده  سایر کتب سیره...
بلکه به باطل امر ، نمایند چنین است که به حق و واقعیت توجه نمیها  آن زیرا عادت، است

فضایل   در بارهه روایات آنان اند ک حکم داده، لذا بسیاري از علماء، افزایند نموده و به آن می
علی مورد پذیرش نیست و آنان در افزودن بر امور بدعی و غلو همچون خوارج و معتزله 

ها  آن هاي زیادي از اضافات شیعه در باشند و در حدیث عمران بن حصین و بریده نمونه می
 ترمذي، )438-4/437( امام احمدحدیث عمران بن حصین: ، خواهیم یافت و اما در ابتدا

 ) و ابن ابی شیبه45ص ( )خصائص علی( نسائی، )111-3/110( حاکم، )4/325-326(
) آن را از طریق جعفر بن سلیمان ضبعی از یزید الرشک از مطرف بن عبداهللا از 12/79(

ولی ، اند و حاکم گفته است: بر شرط مسلم صحیح است عمران بن حصین روایت نموده
آن نگفته است و اصل این جریان صحیح و به   در بارهي نپذیرفته و چیزآن را ذهبی  

ولیکن عبارت حدیث عمران بن حصین داراي نکاتی است که مانع ، ثبوت رسیده است
علی ولی هر مؤمنی است) صحیح و به ثبوت ( گوید: گردد و اینکه می استدالل به آن می

بعد از من است و  ولی نکات آن عبارت است از این که او ولی هر مؤمنی، رسیده است
بعدي) به ثبوت نرسیده است و صحیح نبوده و قابل احتجاج نیست و تنها جعفر آن ( لفظ

را روایت نموده و او اگر چه صادق است اما شیعی است و در اینگونه موارد قابل 
او به ( گوید: وي می  در بارهالتهذیب) به نقل از امام احمد ( احتجاج نیست و حافظ در
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علی غلو و   در بارهکرد و اهل بصره  یل داشته و احادیثی در فضیلت علی بیان میتشیع تما
داند و ذهبی در  غریب میآن را ، لذا ترمذي علیرغم آسانگیري در حدیث، نمایند افراط می

المیزان این حدیث را در شمار احادیث منکر به شمار آورده است و در حدیث بریده 
روایت) جز اجلح کندي راوي حدیث بریده ( در زیارت تبیین خواهیم نمود که هیچ کس

فردي از حدیث جعفر متابعت ننموده است و او نیز مانند جعفر شیعی است و به طور 
و اما بعدي) جز از طریق دو فرد شیعی روایت نشده است. ( دانیم این روایت یقین می

لی ابن ابی طالب و بر بر یکی ع، جماعت) به یمن فرستاد( دو بعثه حدیث بریده: پیامبر
جماعت با هم بودید و با هم اجتماع هردو دیگري خالد بن ولید امیر نمود و فرمود: اگر 

از شما  هرکدامو چون از هم جدا گردید پس ، سپاه) امیر باشد( نمودند. پس علی بر مردم
ه جنگ گوید: با قوم بنی زید از یمن برخورد نمودیم و ب امیر) باشد. و می( بر سپاه خود

و مسلمانان بر مشرکین غلبه نمودند و جنگجویان را کشتیم و کودکان و زنان را ، پرداختیم
بریده ، یکی را براي خود انتخاب نمود، و علی از میان زنان اسیر شده، اسیر نمودیم

اي براي رسول خدا فرستاد و تا او را از جریان آگاه سازد و  گوید: خالد همراه من نامه می
دیدم عالمت ، نامه بر وي خوانده شد، بیامدم نامه را به وي دادم پیامبر چون نزد

مرا همراه ، وي هویدا گردید و گفتم اي رسول خدا این محل پناه است  ناراحتی در چهره
ام  مردي ارسال نمودي و مرا دستور دادي تا از امر او پیروي نمایم و به رسالت محوله

علی چیزي نگوئید و او از من و من از اویم و   ر بارهدفرمود:  رسول خدا، عمل نمودم
با همین عبارت از طریق اجلح آن را ) 5/365( او بعد از من ولی شماست. امام احمد

ضعف) آن اجلح است ( کندي از عبداهللا ابن بریده از پدرش بریده روایت نموده است و
منفرد قابل استدالل نیست. و و او مانند جعفر شیعی است. و در اینگونه موارد در روایات 

ها  اما متروك الحدیث، هدف از انفراد از میان کسانی است که روایاتشان پذیرفتنی است
در اینگونه زیادت هرگز  )ابن عباس در حدیثی از( ها یا ضعفاء از قبیل ابو بلج یا ناشناخته

باشند. و با این  قط میاعتبار سا  زیرا این افراد خود از درجه، گیرند مورد متابعت قرار نمی
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الحدیث) است و حافظ در شرح حال اجلح در التهذیب به نقل از ( وجود اجلح ضعیف
نکته در این باید گفت که گوید: اجلح حدیث منکر روایت نموده است.  امام احمد می

) 7/343( )ةو النهاي ةالبداي( بعدي در حدیث است و ابن کثیر  حدیث همان زیادت کلمه

این کلمه منکر است و اجلح شیعی است و در ( گوید: را رد نموده و می این زیادت
روایت انفرادي در اینگونه موارد قابل استدالل نیست و کسی از او متابعت نموده که از او 

گویا به روایت ابو بلج براي حدیث سابق ابن عباس اشاره ( ضعیف الحدیث تر است.
) این لفظ را رد و آن را براي 326-4/325( )يشرح الترمذ( درنماید. و مبارکفوري  می

اجلح ( ذکر این قصه از طریق کسانی غیر از دو نفر شیعی، همان سبب انکار نموده است
و جعفر) بیانگر این مدعاست که در عبارت و لفظ روایت کلمه بعدي نیست.) و طرق 

از پدرش نزد امام اول: ربیع از اعمش از سعد بن عبیده از ابن بریده ، دیگر عبارتند از
از روح از علی بن سرید از عبداهللا بن بریده از دوم: ) روایت گردیده است. 5/358( احمد

ها  آن هاي دیگر آن که این روایت در ) و سایر طریق351-5/350( نزد امام احمد، پدرش
 بعدي وجود ندارد و این کلمه منکر و مردود است  کلمهها  آن در هیچ کدام از، ذکر شده

 نگاه کنید به: –المنهاج) به موضوع بودن آن حکم نموده است ( دربلکه ابن تیمیه 
) باید گفت که در حدیث نکات دیگري نیز وجود دارد که 311مختصر المنهاج ص(

ام قتام فكل واحد منكن افرتإذا التقيم فعلیّ علی الناس وإ«گوید:  عبارت است از اینکه می

) از حدیث بزاز به 207-5/206( )صحیح البخاري( درو این عبارت با آنچه  »علی جنده

مرا همراه خالد بن ولید به  گوید: پیامبر که بزاز می، باشد ثبت رسیده در مخالفت می
گوید: سپس علی را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد  می، یمن فرستاد

راهت آمده و هر آنکه خواست بپذیرد و بروید هر آنکه خواست همراهت بیاید پس هم
بدل و به جاي خالد رفته است و بر او امیر نبوده  این صریح است در اینکه علی

تر است و آنچه از روایت  است و روایت بخاري به طور یقین از روایت اجلح صحیح
 تاریخ االسالم) قسمت( ) ذهبی132-3/31( )تاریخ( جریر طبري، بخاري نقل شد
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و روایت اجلح کندي با  اند داده) نیز آن را پذیرفته و ترجیح 691-690ص ( )زيالمغا(
سایر روایتی که قبالً در این زمینه مورد اشاره قرار دادیم در تعارض است. و اما طرق و 

به من فرمود: از خدا  گوید: رسول خدا که می حدیث علی، الفاظ دیگر این حدیث
هار خواسته را به من ارزانی داشت و یکی را از من چ، براي شما پنج درخواست نمودم

و ، از او خواستم شما اولین فردي باشی که زمین براي او شکافته شود، ممانعت نموده
، باشی و شما حامل آن می، و پرچم ستایش و حمد همراه شماست، شما همراه من باشی
دیث موضوع و جعل و این ح شما بعد از من ولی مؤمنین هستی.که ، و به من عطاء نمود

) ذکر نموده و 36411( با شمارهآن را الکنز) نمایان است و ( دروغ آن از تخریج صاحب
در) واهیات به شمار آورده است. و حدیث آن را ( در تخریج آن گفته است: ابن جوزي

) با اسناد موضوع ذکر کرده است. در آن 4/339( علی که خطیب بغدادي در تاریخ بغداد
گوید: او  عبداهللا بن محمد بن عمر بن علی بن ابو طالب است. دارقطنی میعیسی بن 

 گردد. گوید: از پدران او روایت موضوع روایت می متروك الحدیث است. و ابن حبان می
از پدرش عبداهللا از جدش از علی روایت آن را باید گفت: و او همچنین در این روایت (

نماید و در  دي احادیث موضوع را براي او نقل میالمیزان) تعدا( نموده است و ذهبی در
اسناد حدیث مذکور افرادي ناشناخته وجود دارند که شرح حال هیچ کدام در رجال 

حدیث وهب بن حمزه که گفت: با علی مسافرت ، شناسی نیست و طرق دیگر حدیث
پس ، نمایم در سفر) ستم دیدم و گفتم اگر برگشتم از شما شکایت می( نمود و از او

، فرمود: این سخن را در مورد علی نگوئید برگشتم و جریان را به پیامبر رساندم. پیامبر
) به نقل از ابن السکن و 3/641( ابن حجر در االصابه همانا او بعد از من ولی شماست.

 ) کنز العمال9/109( مجمع الزوائد -اند  روایت کردهآن را الکبیر) ( طبرانی نیز در
در حدیث وي نظر و ( گوید: وهب بن حمزه مذکور می  در بارهالسکن  و ابن -)32691(

ایراد است) و سپس حدیث مذکور او را ذکر نموده و ابن کثیر اسناد آن را به صورت 

) از طریق عبیداهللا بن موسی از یوسف بن صهیب 345-7/344( )البداية والنهاية( کامل در
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و در آن دو یا سه علت ضعف وجود از دکین از وهب بن حمزه روایت نموده است: 
ولیکن او شیعی است و در ، عبیداهللا بن موسی اهل ثقه از رجال بخاري است -دارد. اول:

گري احادیث منکر فراوانی  اینگونه موارد قابل احتجاج نیست. خصوصاً او به علت شیعی
تالط و او اهل اخ( گوید: در فضایل علی و اهل بیت روایت کرده است و امام احمد می

گوید: او به تشیع تمایل داشته و در مورد  احادیث ناپسندي مطرح نموده) و ابن سعد می
به ( دانند. نماید و لذا بسیاري او را ضعیف الحدیث می تشیع احادیث منکري روایت می

التهذیب) بنگرید.) دوم: دکین مذکور در اسناد حدیث در ( المیزان) و( شرح حال وي در
 –یل نامی از وي یافته نشد. و در نام وي تردید است که نام وي رکین کتاب جرح و تعد

رکین) ذکر نموده ( با راء» ۀاإلصاب«و ابن حجر نام او را در  –با راء و یا دکین با دال است 

 اإلصابۀ «ي  دکین) باشد. زیرا: اوالً: نسخه( که نام وي با دال رسد میولیکن به نظر ، است
تصحیف است. و در همان اسناد به جاي یوسف بن صهیب مذکور در مملو از اشتباه و » 

توان بر آن  یوسف بن سحیب) آمده و این اشتباه و تحریف واضحی است و نمی( اسناد
دکین) در دو موضع از دو کتاب مختلف آمده که بعید ( اعتماد نمود. ثانیاً: نام وي با دال

)) ابن 7/344( ةوالنهاي ةالبداي( رد بحثرسد اشتباه شده باشند و دو کتاب مو به نظر می

) هیثمی است. و چون ثابت گردید که او دکین است 9/109( )مجموع الزوائد( کثیر و
روایت نموده و آن را طبرانی ( گوید: المجمع) بر حدیث که می( رد میپس جز توضیح هیث

ف به شمار در آن دکین وجود دارد و ابن ابی حاتم از وي نام برده و کسی او را ضعی
الجرح ( نیاورده است) دیگر ذکري از وي در هیچ منبعی نیست و او نزد ابن ابی حاتم در

او جرح و تعدیلی ننموده است. و   در بارهو ، ) ذکر شده است1995( و التعدیل) با شماره
شک او با این  م که کسی شرح حال او را مطرح ننموده است و بیرسی میبه این نیتجه 

گیرد. سوم: وهب بن حمزه مذکور  هاي غیر موثق قرار می مار ناشناختهوضعیت در ش
صحابی بودن وي ثابت نشده است و ابن حجر این حدیث را در شرح حال وهب مذکور 

و همچنانکه در مقدمه آن گفته است: این بخش ، در قسم اول صحابیان وارد نموده است
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از وي و یا غیر او وارد شده  از طریق روایتها  آن در مورد کسانی است که صحبت
و یا به هر طریق نامی از ، اعم از اینکه طریق روایت صحیح و یا حتی ضعیف باشد، است

و من در ابتدا این بخش را به سه بخش تقسیم ، ذکر شده باشد –به عنوان صحابه  -او 
سپس بر آن شدم آن را یک بخش واحد نمایم و ویژگی هر قسمت را در ، نموده بودم

پس وارد نمودن حافظ  –) ۀاإلصاب( ي نگاه کنید به: مقدمه –شرح حال افراد معین نمایم 
براي اسامی صحابی در این بخش به این معنی نیست که صحبت فرد وارد شده ثابت 

و حال ابن حجر خود نص سخن او را از ابن سکن نقل نموده که به ضعف ، شده است
تصریح نموده اقرار نموده است. و آنچه مورد  یامبراسناد این حدیث که به سماع آن از پ

تضعیف واقع شده است همین حدیث مورد بحث است. و از طرف دیگر در جاي دیگر 
بر ثبوت صحبت وي اشاره نکرده است و در این صورت پس بهتر بود او را در شمار 

ضعف حدیث  تابعین مجهول ذکر نماید نه اینکه در ردیف صحابیان باشد و بنابراین علت
اسناد و طرق مختلف ها  این گردد. اعتبار ساقط می  معلوم گشته و استدالل به آن از درجه

این حدیث بودند که مالحظه کردید و اما سوال اینجاست که اگر مقصود شما از کلمه 
پس مگر علی تنها خلیفه مومنین بوده است؟ اگر مقصود شما از ، ولی همان خالفت است

و هم  باشد میهم حاکم مومنین ، پس این حاکم، حاکم و خلیفه باشد کلمه ولی همان
یعنی این ، حاکم کافرین و فاسقین و چنانچه مقصود دوست و یاور و نزدیک باشد

دوستی نسبت به همان مومنین بوده است و بنابراین موضوع خالفت در کار نیست و 
ی حضرت علی نیست. مورد بحث و اختالف ما بر سر خالفت است و کسی منکر دوست

و کلماتی چون مولی و ولی را  کنند میمتاسفانه مراجع رافضی معناي کلمات را تحریف 
و این شیوه غربیان ضد اسالم نیز هست  سازند میبه حاکم و اولی االمر و خالفت مرتبط 

که مثال آیات جهاد و کلمه جهاد را به ستیزه جویی و جنگ طلبی و خشونت تعبیر 
 صورتیکه اینگونه نیست و مثال از ابن عمر آمده که مردي نزد رسول خدا در، کنند می

، ؟ آن مرد پاسخ داد: بلیاند زندهپرسید: آیا والدینت   پیامبر، آمد و اجازه جهاد خواست
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جهاد کن. و یا در احادیث دیگر ذکر ها  آن فرمود: پس در جهت خواست و منافع پیامبر
اکبر است و آن بقیه جهاد اصغرند که در دفاع از شده که شکستن هواي نفس جهاد 

مفاهیم مختلف ها  این که همه، اشند و غیره....ب میدشمنان و یا حفظ امنیت امت اسالمی 
و معناي جهاد را  آیند میکه مغرضین غربی و ملحدین  بینیم میولی ، رسانند یجهاد را م
را نسبت به اسالم بدبین کنند. آخوندهاي گمراه  خبر بیتا ذهن مردم  کنند میتحریف 

. مطلب گیرند میرافضی نیز همین شیوه را در قبال کلماتی چون مولی و ولی بکار 
 دیگري که براي خواننده گرامی یادآور می شویم این است که براي بررسی یک موضوع

شت. سوء حال و هواي همان زمان را در نظر دا بایست میمثل همان واقعه غدیر) (
استفاده هاي فرصت طلبان از برخی لغزشهاي انسانی وجود دارد. طبیعت و نوسانات 

عقلی و منطقی متفاوت است و در همین  هاي استداللحاالت بشري با قطعیت و جزمیت 
به عنوان مثال: اشتباه نسخه ، کنند مینکته است که برخی شیطان صفتان سوء استفاده 

یا با ( بجاي کلمه وصی من بعدي به اشتباه نوشته: ولی من بعديبرداران و کاتبان: کاتبی 
اما ، نیت سوء استفاده) در صورتیکه وصی بودن حضرت علی بیشتر نقل شده است

جانشین پیامبر به فرمان حدیث صحیحی نداریم که حضرت علی فرموده باشد: من ولی و 
حوال همان زمان و محیط و ام. مثالی دیگر: عدم توجه به شرایط و اوضاع و ا خدا بوده

سال قبل در محیط و  1400و آن هم نگاه سیاه!!) به اتفاقی که ( نگاه با عینک زمان حال
در غدیر براي آشتی مردم با علی که بزرگان قبائل را  فرهنگی دیگر افتاده است. پیامبر

ابراین پا روي بن، دانید می: اي مردم اگر مرا اولی و سزاوارتر به خود گوید میکشته و.... 
ولی آخوند از این کالم نص ، گذاشته و با علی دوست باشیدهواي نفس و کینه ها 

 شود میحاکم مجبور ، . مثالی دیگر: بنا به شرایط حاد پیش آمدهکشد میجانشینی بیرون 
حکم حکومتی) شورش اهل ( بدعتی نیکو را موقتا ایجاد و یا سنتی را موقتا ممنوع کند

امر به ، عمر براي ایجاد اتحاد بیشتر، اند شدهرده شده و همه قبایل به جز مدینه مرتد 
. هر لحظه ممکن است راهزنان و شورشیان و دهد میخواندن جماعت نماز تراویح 
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توهین  مرتدین به مدینه حمله کنند و شهر را غارت و احتماال به جسد دختر پیامبر
قرن براي شیعه  14. این پس از کند میو شبانه دفن  خبر بیرت علی جسد را کنند. حض

 عالمت چیزي که یعنی فاطمه با عمر و ابوبکر بر سر فدك دعوا کرده و دشمن شود می
تازه به فرض صحت چنین روایاتی و در روایات متعدد دیگر اسماء ( بوده است!!!ها  آن

زد فاطمه بوده و خود ابوبکر نیز با فاطمه همیشه و تا آخرین لحظه ن، همسر ابوبکر
شرایط زمان مربوطه را در نظر ، در تحقیق و بررسی بایست میدشمنی نداشته است) پس 

 گرفت.

 :11 سوال
داشـتند   اي برنامـه در شـبکه والیـت    22سـاعت  5/12/1389جناب قزوینی در مـورخ 

بـه دشـمنی   ، پیرامون هفته وحدت میان شیعه و اهل سنت و در خـالل صـحبتهاي خـود   
انند د میمسیحیان و یهودیان اشاره کردند و اینکه مسیحیان قاتل حضرت عیسی را یهودي 

واتیکان بیانیه اي را صادر کرد که ما حاضـریم از ایـن عقیـده کـه     ، ولی براي ایجاد اتحاد
دست برداریم و منظورش این بود که جهت ایجـاد  ، کشته است یهودي حضرت مسیح را
براي تحقـق   هرکداماز عقاید خود کناره گیري کنیم و  بایست میاتحاد میان شیعه و سنی 

یک قدم برداریم و از فالن عقیده خود دست بکشیم و سپس خطـابش بـه اهـل    ، این امر
نیستند و آیـا مـثال حاضـرند    سنت بود که ایشان حاضر به عقب نشینی از هیچ عقیده اي 

مومن بودن ابوطالب را بپذیرند و این مسئله نزد شیعه خیلی مهم است!!! خطاب به جناب 
ره؟!! مـثال شـیعه از کـدام عقایـد     ب می: شما که الالیی بلدي چرا خوابت نگویم میقزوینی 

را آن خویش دست برداشته؟! شما هنوز بر سر مسئله قمه زنی در شک و شبهه هسـتید و  
!! آیا شـما حاضـرید از   دانید میجایز نآن را و تنها بخاطر وهن شیعه  کنید میقطعا حرام ن

افسانه شهادت حضرت فاطمه توسط خلیفه دوم و آتش زدن خانه و اصابت درب به پهلو 
، کند میو سقط جنین دست بردارید؟ چون این افسانه نقش مهمی را در ایجاد تفرقه بازي 
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پـس تمـام    1.گیرید یو حتی دهه فاطمیه م کنید میولی شما هرساله بر آن بیشتر پافشاري 
نه اهـل سـنت و امـا در مـورد ایمـان       شود میاین سخنانی که گفتید شامل حال خودتان 

ابوطالب باید گفت: به مورد طنزآمیز و خنده داري اشاره کردید. شـما یـا خودتـان را بـه     
جاهل و نادان هستید. ایمان داشتن یا نداشتن ابوطالب چه ربطی خواب زده اید و یا واقعا 

به عقاید شما دارد؟!! عقاید شما همچـون خالفـت الهـی حضـرت علـی و امامـت جـزء        
که نزد شما از نبوت هم باالتر است. پس این چه  آیند میمهمترین اصول دینی به حساب 

اهل سنت پیدا نکردیـد کـه بـه    ؟! و ظاهرا شما هیچ چیزي را نزد کنید میقیاسی است که 
چنین مواردي روي آورده اید. و مثال چنانچه اهل سنت قبول کننـد کـه ابوطالـب ایمـان     
داشته آیا شما حاضرید قبول کنید که حضرت علی داراي خالفت الهی و بالفصل نبـوده؟  

عصـمت  ، خمس مال مردم، شوید؟ یا منکر امام زمان اي مسئلهو آیا حاضرید منکر چنین 
؟ براي خواننده گرامی الزم به تذکر است عقایـدي را کـه   شوید میمه و دیگر عقایدتان ائ

بر فـرض صـحت نیـز خیلـی مهـم      ، کند میشیعه به عنوان عیبجویی از اهل سنت مطرح 
، خیلی حائز اهمیت نبوده و نقش چندانی نـدارد ها  آن و اعتقاد و یا عدم اعتقاد به 2نیستند

                                                           
باشـد درسـت    مـی  عمـر  حضـرت  در شهر کاشان آرامگاهی براي ابولؤلؤ مجوسی کـه قاتـل  حتی  -1

در کاشـان   ابولؤلؤ دانم قبر البته نمی( گیرند. جشن می و یا اطراف آن کنند اند و آن را زیارت می کرده
دارند و در این مورد نیـز   کند؟ البته روافض براي هر سوالی پاسخهاي منطقی و بسیار محکمی چه می

را زیر عباي خود گرفت و با طی االرض به کاشان برد و او را در  ابولؤلؤ، گویند که حضرت علی می
بخاطر قتل خلیفه مجازاتش نکند!! البته شما مختار هسـتید کـه بـه     تا کسی، آنجا گذاشت و برگشت

دنبال روایات صحیح و متواتر تاریخی برویـد و یـا بـه دنبـال خبـري واحـد و جعلـی و غلـوآمیز و         
 .مسخره)

تازه مراجع رافضی دائما بر این عقاید اشتباه تاکید دارند و باالي منبرها مرتب و تنها از همین عقایـد   -2
نـه  ، کننـد  در صورتیکه علماي اهل سنت اینگونه نیستند و به قرآن و سنت تاکید می، کنند میصحبت 

بـه  ، در ضمن چنانچه حتی اهل سنت از برخی نظـرات خـود دسـت بکشـند    ( عقاید خرافی و اشتباه
توان گفت که مراجع متعصب رافضی و خوارج حزب اللهی حاضر به عقب نشینی از هیچ  جرات می
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جامعه و امت اسالمی تـاثیرات مختلـف سیاسـی و دینـی و     ولی عقاید شیعه بر روي کل 
نمونه آن رهبر شیعیان است که خود ( اجتماعی را دارد و بسیار کلی تر و خطرناك هستند

اند و همینطور نائب بر حق امامی معصوم و من عنداهللا د میرا ولی امر کل مسلمین جهان 
که سخنش همچون وحی الهی است) پس الزم به تـذکر اسـت کـه ایـن عقایـد ضـاله و       

است که از ابتدا مانع ایجاد وحدت واقعـی میـان مسـلمین     قالبیمخرب و ویرانگر تشیع 
اد اعظـم  ننـد و قابـل حـل شـدن بـا سـو      ما میعقایدي که همچون سنگریزه ، گشته است

و انتظار  کند میمسلمین نیستند و تازه سواد اعظم مسلمین را به حل شدن با خود دعوت 
یعنی ، اهل علم و تحقیق را قانع سازند که مذهب ایشان بر حق است، دارند با دالیل خود

لطـف کنیـد و بیاییـد صـحابه را     ، در یک کالم: اي یک و نیم میلیارد مسلمان اهل سـنت 
ی حضرت علی بدانید و ایشـان را لعـن کنیـد و همچـون مـا زیـارت       غاصب خالفت اله

عاشورا بخوانید و هر ساله در ماه محرم بر سر و روي خود بکوبید و روي قبور را گنبد و 
، دعاي ندبه بخوانید و در مصائب و مشـکالت ، بارگاه بسازید و براي ظهور امام زمان نیز

ور ایشان حاجت بطلبید و رهبر ما از فقیهـان  امامان را همچون خداوند صدا بزنید و از قب
شیعه را به عنوان ولی امر مسلمین جهان و نائب امام معصوم قبـول کنیـد و اجـازه دهیـد     

د قضاوت کنـد  می خوخواننده گرا، والیت فقیه ما به کشور شما نیز صادر شود و غیره....
یا شیعه حاضر به ایجـاد  اصال ایجاد اتحاد ممکن است و آ، که آیا با داشتن چنین عقایدي

 انـد  کرده میاتحاد با خوارج و نواصب هست یا خیر؟ با اینکه خوارج تنها با علی دشمنی 
و بسیاري دیگر از عقاید رافضیان را ندارند که آن نیز هم اکنون کم رنگ شده و خـوارج  

نـام  ولی باز شیعه حاضر به شنیدن ، و همچون سابق نیستند اند شدهامروزي بسیار معتدل 
ایشان هم نیست و حتی با اهل سنت که حضرت علی و اهل بیت را دوست دارند مشکل 

تظاهر بـه وحـدت   ، چه برسد به خوارج و نواصب. آري تا ریشه فتنه را نابود نکنید، دارد

                                                                                                                                                      
در دل بر همـان عقیـده قبلـی خـود     ، تند و حتی چنانچه زبانی به این امر معترف شوندعقیده اي نیس

 کنند) مانند و به اصطالح خودشان تقیه می می
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مثل وقتی کـه  ( شود میخشد و باالخره در جایی این آتش زیر خاکستر برمال ب میسودي ن
بر باالي منبر رفت و اهل سنت و ابوبکر و عمر را حرامزاده  آخوندي بنام مهدي دانشمند

مراجع شیعه باید توجه داشته باشند که بعضی اوقات ممکن است برخی از ایشان ، خواند
ناگهـان بـر زبـان    ، از حالت تقیه خارج شوند و آنچه را که در دل به آن ایمان کامل دارند

و این براي منافقین خـوب   شود مینمایان بیاورند و آن موقع است که چهره واقعی ایشان 
 بایسـت  نمی: گفت میوحدت  در باره 1اي برنامهنیست) جالب است که جناب قزوینی در 

به مقدسات کسی توهین شود!!! باید به جناب قزوینـی گفـت کـه ظـاهرا شـما لعـن بـه        
 ؟! خوب بـا ایـن  دانید میاشخاصی که مورد محبت و دوستی اهل سنت هستند را توهین ن

و بـاز جنـاب قزوینـی پیرامـون      انـد  کردهخوارج و نواصب هم توهینی به شما ن، حساب
عواطـف   بایسـت  نمـی وحدت شیعه و سنی اینگونه ادامه دادند که به گفته شهید مطهري: 

: واقعا که شما در گمراهـی رتبـه اول را در جهـان    گویم مییکدیگر را جریحه دار کنیم!!! 
و دیگر مراجع گفت: آیا لعن کردن و داشتن کینه و نفرت و باید به شما و مطهري ، دارید

که  شود میبدگویی کردن در مورد اشخاصی که مورد محبت اهل سنت هستند باعث آن ن
عواطف ایشان جریحه دار شود؟ پس خوارج و نواصب هم عواطـف شـیعیان را جریحـه    

در  معترض هسـتید کـه   و چرا دائم( و شیعه حق اعتراض به ایشان را ندارد. اند کردهدار ن
 البته نید وخوا میشما هم زیارت عاشورا  ؟اند کرده میعلی را بر منبرها لعن ، بنی امیه زمان

انند) همانطور کـه  د میکودکان دبستانی هم مقصود اشخاص لعن شونده در این زیارت را 
و شما و روشـنفکرانتان   شود میگفتم تا ریشه خرافات و فتنه از بین نرود سودي حاصل ن

هید سخنان زیبا بکار بگیرید. جناب قزوینی بـه اتحـاد میـان    خوا میهرچه ، چون مطهري
شیعه و سنی در ایران اشاره کرد که ایشان بدون هیچ مشکلی و بخوبی در کنـار یکـدیگر   

، تایند. البته این سخنان مرا به خنده انداخنم میو حتی با یکدیگر ازدواج  کنند میزندگی 

                                                           
 .شبکه والیت 30/21ساعت  12/12/1389برنامه مورخ  -1
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و همچنین مسـموم شـدن و تـرور علمـاي      1چون به یاد تخریب مساجد اهل سنت افتادم
که البته براي آگاهان نیازي به توضیح بیشتر در این زمینه نیست و حکومت شیعی  2ایشان
و ولی امر مسلمین جهان) حتی اجازه ساخت یک مسجد را در شـهرهاي بزرگـی   ( ایران

. جنـاب قزوینـی   زند میو تنها دم از وحدت  دهد مینچون تهران و اصفهان به اهل سنت 
سخنان بسیاري گفت در مورد اینکه رفتار علماي عربستان با ما بسیار عالی و مودبانه بوده 

انیم که اهل سـنت و علمـاي ایشـان همیشـه در     د می: خود ما نیز گویم میاست. در پاسخ 
و ایـن   انـد  داشـته اول را بر گـام ، حفظ جماعت مسلمین و دوري از تفرقه و ایجاد اتحـاد 

همیشه باعث تفرقـه و ایجـاد   ، شمایید که با عقاید و افکار مسمومی که در مذهبتان دارید
و این رفتار خوب علماي اهل سنت باید باعث شرمندگی شـما   اید شدهفتنه میان مسلمین 

ـ    بایست میباشد. به هرحال خالصه سخن ما این است که  ه اتحاد واقعـی و اتحـادي از ت
قلب میان مسلمین ایجاد شود نه اتحادي ظاهري و ایجـاد چنـین اتحـادي تنهـا در سـایه      

عقایـد تفرقـه   ، تمسک به قرآن و سنت و دوري از عقاید پوچ و خرافی امکان پذیر است
و  انـد  دادهو نـه شـیعیان واقعـی) را تشـکیل     ( قالبیانداز و پوچی که پایه و اساس تشیع 

 .کشند مین سادگی از این عقاید دست نمراجع مدعی تشیع نیز به ای

 : 12 سوال
در  او امامت و جناب قزوینی بگویید که چرا نام علی ومدعی تشیع  مراجعوقتی به 

از قرآن به  توانید میویند که شما تعداد رکعات نماز را هم نگ میقرآن نیست؟ در پاسخ 

                                                           
 از اهل سنت. مشهد یا مسجد بجنورد و مساجد دیگر محمد همچون مسجد شیخ فیض -1
اهل سنت توسط سربازان گمنام امام زمان که بـا انجـام ایـن اعمـال عـالوه بـر        مسموم شدن علماي -2

کنم منظور روشنفکران شیعه از جریحه دار نکـردن عواطـف اهـل     اند و فکر می بدنام نیز شده، گمنام
سنت همین بوده که با سم ریختن و بصورت مخفیانه عمل کنید تا عواطف اهـل سـنت جریحـه دار    

اي  امی و بدون ناراحتی به قتل برسند تـا مبـادا بـه وحـدت شـیعه و سـنی لطمـه       نشود و ایشان به آر
 بخورد!!!  
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: ما از این مسئله گویم میدر غار!!! در پاسخ  دست آورید!! یا وجود ابوبکر همراه پیامبر
ذریم که نامی از حضرت علی در قرآن نیست و اصال ما این مورد را به شما آوانس گ می

) در قرآن بارها و بطور صریح ةصالال( نجاست که خود مسئله نمازایمسئله ولی ، هیمد می

در غار نیز بیان شده است و ما  بیان شده است و همینطور بودن شخصی همراه پیامبر
و همینطور براي اثبات  کنیم میبراي آگاهی از تعداد رکعات به سنت و احادیث رجوع 

نجاست که در قرآن خالفت الهی و ایمسئله ولی ، در غار وجود حضرت ابوبکر
از جانب خدا بیان نشده است تا ما بخواهیم براي  بالفصل و دستور جانشینی پیامبر

ن خلیفه الهی به احادیث رجوع کنیم و متوجه شویم که منظور از آن خلیفه و یافتن آ
یک آیه از  بایست میشما مدعیان تشیع  1جانشین کسی نیست جز علی بن ابی طالب.

قرآن بیاورید که در آن آیه مستقیم و یا غیرمستقیم خداوند فرموده باشد: تعیین رهبري 
، سیاسی جامعه اسالمی و حکومت سیاسی آن به فرمان خداست و یا پس از پیامبر اسالم

جانشین خود را  یا فرموده باشد که پیامبر، امامانی وجود دارند که منتصب الهی هستند
ید که کرد میدر اینصورت شما از علماي اهل سنت سوال ، عرفی خواهد کردتعیین و م

وجود دارد تا با استدالل به  اي آیهاین شخص مورد نظر کیست؟ آخر کجاي قرآن چنین 
آن بیاییم و به احادیث و سنت رجوع کنیم و شخص خلیفه را بیابیم؟!!! پس قیاس این 

شیعه که منکر قیاس نیز هست و ، باه استمسئله با فروعی چون تعداد رکعات نماز اشت

                                                           
قضیۀ امامـت را بیـان نکـرده و توضـیح      تصریح کرده است که پیامبرخمینی ، حتی امام و رهبر شیعیان -1

پیغمبـر  گوید: روشن و واضح است که اگر امر امامت آنطور که خدا دسـتور داده بـود و    او می، نداده است
تبلیغ کرده بود و کوشش در بارة آن کرده بود جریان پیدا کرده بود اینهمه اختالفات در مملکت اسـالمی و  

و این همه اختالفات در دین خدا از اصول گرفتـه تـا فـروع پیـدا     ، ها و خونریزي ها اتفاق نمی افتاد جنگ
 )135ص ( )کشف األسرار( شد. نمی
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آیات قرآن پیرامون مسئله جانشینی  1رد.خو میکه در همین قیاس نیز شکست  بینیم می
اشند و ربطی به خاتم ب میتعدادي که تنها مربوط به پیامبران قبلی ، چند دسته هستند

و یا طریقه حل ( اطاعتاالنبیاء و جانشینی ایشان ندارند و برخی نیز قانونی کلی پیرامون 

﴿ همچون:، کنند مینزاع و اختالف) با رهبران و فرماندهان را بیان         

      ﴾ جانشینی خاتم االنبیاء ها  این که از هیچکدام از ]59: نساء[ال

یعنی در هیچکدام از آیات نیامده که انتصاب این امر با خداست و ، شود میاستخراج ن
یا اینکه این امر در اختیار ، جانشین پیامبر شما را تعیین نماید بایست میخداست که 

در کجاي  پیامبرتان است. یعنی تعیین رهبر سیاسی امت اسالمی پس از رسول اکرم

﴿ :آمده 26مثال در سوره ص آیه  قرآن ذکر شده است؟             

                                 

               ﴾ »داوود ما تو را در زمین  اى

پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو ، خلیفه گردانیدیم
آنکه  )سزاى( روند به را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى

ینید که نام حضرت ب می. »خواهند داشتاند عذابى سخت  اب را فراموش کردهروز حس

ولی نام علی که متعلق به ، داوود که متعلق به چند هزار سال قبل از اسالم است بیان شده
همان زمان است بیان نشده است؟ یا حتی اینکه تعیین خلیفه بعد از رسول به اختیار امت 

در صورتیکه ، بلکه طبق دستور خداوند و انتصابی است نیز بیان نشده است، نیست

  ﴿ :یدفرما میخداوند در قرآن                    

                              ﴾  آل]

                                                           
ولی ناگهان ، ما در اصول عقاید قیاس داریم و در فروع قیاس نداریم گویند: جالب است که گاهی می -1

 کنند که از فروع است. در اینجا با تعداد رکعات نماز قیاس می
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آن کس را که خواهى فرمانروایى فرمانفرمایى هرار خدایا تویى که بگو ب« ]26عمران: 

بخشى و از هر که خواهى فرمانروایى را باز ستانى و هر که را خواهى عزت بخشى و هر 
در ( .»چیز توانایىها به دست توست و تو بر هر همه خوبی، که را خواهى خوار گردانى

فت یزید همچون چون خال، ضمن فورا نگویید که این سخن یزید نیز بوده و باطل است
بلکه حتی شورایی نیز ، خالفت علی به زعم شما الهی و به دستور خداوند نبوده است

 .نبوده و موروثی بوده است)

 : 13 سوال
داشتند و بحـث   اي برنامه 22ساعت 18/9/1389جناب قزوینی در شبکه والیت مورخ

و ابولهـب بـه مقابلـه     با ابوجهـل  و پاسخ داشتند راجع به اینکه چرا همانطور که پیامبر
در جریان غصب خالفت الهی خویش با ابـوبکر و   بایست میحضرت علی نیز ، پرداخت

؟ جناب قزوینی براي پاسخ به این مسئله کند میولی اینکار را ن، ختپردا میعمر به مقابله 
در ابتدا شروع کردند به بیان تهدیدات انجام شده علیه حضرت علی و طبق معمول رفتند 

همچـون اینکـه بخـاري در    ، سراغ برخی از موارد ثبت شده در کتب علماي اهل سنتبه 
آورده که عمر کاري کرد که مردم را ترساند و در جامعـه   3669حدیث 193صفحه 4جلد

ایجاد وحشت کرد و صحابه مبتالي به نفاق بودند و یا در شـرح نهـج البالغـه ابـن ابـی      
از کی تا به حال جزء علمـاي اهـل سـنت شـده؟!     انم ابن ابی الحدید د مین( الحدید آمده

چون به افضل بودن علی نسبت به ابوبکر اشاره کرده است ، انندد میبسیاري او را معتزلی 
نشانه بیسوادي قزوینی است) که ابوبکر و عمـر و عبیـده بـن جـراح و     ها  این و البته همه

یدند با شالق می زدنـد  د یمند و هرکس را که آمد میاطرافیانشان با لباس نظامی و شالق 
تا بیعت بگیرند و به کتب بیهقـی   گذاشتند میرفتند و روي دست ابوبکر گ میو دستش را 

و حاکم نیشابوري اشاره داشت که آورده اند ابوبکر روز اول روي منبر آمد و دید که علی 
ر نیست و پرسید که او کجاست؟ و تعدادي از انصار علی را آوردند بـه مسـجد و ابـوبک   

هم بریزي و ایجاد فتنه  هی وحدت مسلمین را بهخوا میگفت اي پسرعموي نبی اکرم آیا 
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کنی؟ در اینجا جناب قزوینی شروع کردند به قیل و قال فراوان که منظور ابوبکر از ایجاد 
فتنه توسط علی در واقع مرتد اعالم کردن وي بوده تا حکم قتل او نیـز بـه نـوعی صـادر     

اشاره کرد که از ابـن عبـاس    21صفحه 11تاب معجم کبیر طبرانی جلدشده باشد!!! و به ک
نقل شده که هرکس میان مسلمین ایجاد فتنه کند از اسالم خارج شده و مرتد اسـت و در  

نقل شده که فرموده هرکس اینکار را کـرد او را بکشـید.    جایی دیگر نیز از رسول خدا

دینوري  »ةسياسو ال ةماماإل«سراغ کتاب  جناب قزوینی پس از این سخنان گهربار رفتند به

ولی جنـاب قزوینـی بـه    ، که با اینکه بارها ثابت شده این کتاب منسوب به دینوري است
. جنـاب  کننـد  مـی روي مبارك خویش نمی آورند و باز چرندیاتی را از ایـن کتـاب نقـل    

کـرد کـه   نهـج البالغـه اشـاره     3قزوینی به خفقان زا بودن محیط تاکید داشت و به خطبه
، حضرت علی فرموده من در میان دو راهی بودم که در این محـیط خفقـان زا صـبر کـنم    

و یا اینکه با دست خالی قیام کـنم؟ و   کند میمحیطی که پیران را فرسوده و جوانان را پیر 
ستم قیام کنم ولـی جـز اهـل بیـت یـاوري نداشـتم و       خوا مینیز فرموده که  26در خطبه 

سال صبر کـردم کـه در آن قلـبم بـه درد آمـد و       25ر از بین برود و ترسیدم که نسل پیامب
ثانیـا: اسـالم   ، قیام نکرد این بود که اوال: نیـرو نداشـت   علت اینکه علی همچون پیامبر

بزرگی چون روم و ایران دنبال فرصـتی   يها قدرتثالثا: ، آمد میدینی نو پا بود و از پا در 
رابعا: ایمان در قلب مسلمین رسوخ ، براي حمله بودند تا اسالم را از بیخ و بن نابود کنند

نکرده بود و امکان ایجاد جنگ و تفرقه و برادرکشی میان ایشان بود. من در اینجـا بطـور   
هم تا ان شاء د میسخ مفصل به سخنان جناب قزوینی و همه مراجع بیسواد مدعی تشیع پا

باقی نماند. جناب قزوینـی بـه خفقـان زا بـودن      اي شبههاهللا براي کسی جاي هیچ شک و 
بفرمایید این چه خفقانی بوده که حضرت زهـرا بـه    شود می: گویم می، محیط اشاره کردند

زعم خودتان در مسجد رفته و علیه خلیفه خطبه خوانده است؟!! این چه خفقانی بوده که 
؟!! ایـن  رفتـه  میبه درب منازل انصار ، زهرا هر شب جهت اخذ بیعت براي علی حضرت

به قولی تا شش مـاه و البتـه   ( چه خفقانی بوده که علی ماهها از بیعت کردن سر باز زده؟!



 آخرین سرخاب و سفیدآب 78

ولی شیعه که بـر طـوالنی بـودن عـدم بیعـت      ، اند کردهاقوال صحیحی نیز همان ابتدا ذکر 
در تنـاقض اسـت)    کشـد  مـی مسئله با خفقانی که پیش  نمی فهمد که این، پافشاري دارد

ند: وقتی ابوبکر به همـراه اطرافیـانش از   نویس میجالب است که نویسندگان شیعه یک جا 
و  زدنـد  میرا در راه می دیدند هرکس اطرافیان او ، رفتند میسقیفه به سمت مسجد مدینه 

بعمل ، ز ترس و رعب و تهدیدتند!! و این اخذ بیعت در جوي آکنده اگرف میبا زور بیعت 
یند: اي واي! چرا هنوز آب غسل بدن پیامبر خشک نشـده  گو میآمد. ولی در جایی دیگر 

؟ کردنـد  مـی جشن و پایکوبی  ها کوچهبا انتخاب ابوبکر هلهله و شادي براه انداخته و در 
د باالخره معلوم نیست جشن و پایکوبی و شادي بوده یا ترس و خفقان و ارعاب و تهدیـ 

شـادي  ، و کتک کاري؟ براستی مردم چرا پس از قتل حضرت عثمان بـا آن وضـع فجیـع   
کنان و هلهله کنان براي بیعت به سمت خانه حضرت علی رفتند؟ و آیا نعوذ باهللا حضرت 

شادمانی نقشـی داشـت؟   علی که کامالً با قتل حضرت عثمان مخالف بود در این هلهله و 
ابـوبکر را در آن شـریک بـدانیم؟ در    ، بـوده باشـد   اکرماي در سوگ نبی  که اگر هلهله

جواب به اینکه حضرت علی نیرویی جهت قیام کردن نداشته است و ترسـیده کـه نسـل    
اهل بیت از بین برود!! باید به امثال قزوینی و مراجع ایشان بگوییم که دروغگو کم حافظه 

الدین صاحب کتـاب   جناب شیخ شرف، علماي شما همچون عالم طراز اول شیعه، است
تـن   250نام ، در کتاب الفصول المهمه کنید میالمراجعات که به او و کتابش خیلی افتخار 

، سـلمان ، ابـوذر ، عمـار ، کسانی چـون: عبـاس  ( اند بودهرا ذکر کرده که از طرفداران علی 
، ابی بـن کعـب  ، براء بن عازب، خالد بن سعید، بالل، فضل بن عباس ، زبیر، طلحه، مقداد 

نفر حملـه   250با کمک این  توانسته میپس آیا علی ن قیس بن سعد بن عباده و ....)، ابان
کند و خالفت و حق خویش را بگیرد؟ در ضمن چگونه است که شـما در جـایی دیگـر    

حضــرت علــی بخــاطر مصــلحت اســالم و دوري از تفرقــه و جلــوگیري از  گوییــد مــی
لب شما صـحیح اسـت؟ علـی بـراي     سکوت کرده است؟آخر کدامیک از مطا، برادرکشی

مصلحت و حفظ اسالم سکوت نموده و یا اینکه چون نیرویی نداشـته سـکوت نمـوده و    
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ه اسـت؟! از ایـن مطالـب    شـد  مـی قیامی نکرده است؟! آیا قیام نمودن باعث برادرکشـی ن 
 ذریم و می رویـم سـراغ مـواردي کـه از کتـب اهـل سـنت       گ میمتناقض در مذهب شما 

آن اشاره داشتید که عمر ایجاد رعب و وحشت نمـوده اسـت. بایـد    همچون بخاري) به (
و  که پس از رحلت نبی اکرم گوییم میگفت به همان دالیلی که خودتان فرمودید ما نیز 

بطور حتم مسلمین و اسالم در خطري جـدي  ،  رفتن حاکم و رهبري چون رسول خدا
ایران و  يها قدرتهمچنین خطرات دیگري چون شورش اهل رده و خطر ، اند داشتهقرار 

یـده و  د مـی را بـه چشـم   هـا   این روم و وجود منافقین نیز بوده است و حضرت عمر همه
پس در ، جهت برقراري امنیت و ترساندن منافقین و دشمنان اسالم ایجاد ترس کرده است

ت و هشدار به دشمنان و منـافقین  یک کالم عمل ایشان تنها حفظ وحدت و برقراري امنی
آن هم بخاطر حذف حاکم و محور رهبـري و تعیـین رهبـري جدیـد کـه در      ، بوده است

است. یعنی جلوگیري از ایجاد شـورش   کرده میایجاد تفرقه و بی نظمی ، جامعه آن زمان
هوس ماهیگیري ، و اوضاع نا به سامان تا مبادا زخم خوردگان اسالم در این آب گل آلود

نند و انواع ضربات خود را به اسالم وارد سازند. اما جناب قزوینی به نکته جالبی اشـاره  ک
داشتند که حضرت علی بخاطر حفظ اسالم که خطراتـی چـون دولتهـاي ایـران و روم و     

 شود می: پرسیم می!!!! ما از جناب قزوینی اند کردهسکوت ، اند کرده میتهدید آن را منافقین 
انی با این خطرات مقابله کردند؟!! مگر همین ابوبکر و عمر و صـحابه  بفرمایید که چه کس

نبودند که ایران  و روم را شکست دادند و به منافقین نیز اجازه دخالت ندادند؟!! پس بـه  
کـه اسـالم را از ایـن خطـرات نجـات       اند بودهاعتراف خود قزوینی این ابوبکر و صحابه 

و همینطور جنگ بـا   اند رفتهابه به جنگ ایران و روم که صح بینیم می. ما از طرفی اند داده
حال آیا بیعت کردن و حفظ خالفـت و والیـت الهـی حضـرت علـی مهمتـر و       ، اهل رده

یی؟!! پـس چگونـه اسـت کـه     ها جنگو حتی آسان تر) بوده یا رفتن به چنین ( واجب تر
ولی دستور الهی مبنی بر خالفت  اند گذاشتهصحابه جان خود را در آن امر در کف دست 

حضرت علی را زیر پا گذاشتند؟ آیا این مسخره نیست که انسان امري مهم را رها کنـد و  
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ولی از آن طرف برود و بخاطر حفظ همان دیـن  ، شود میحتی از آن سرپیچی کند تا جهن
مسـخره  ، در جنگی دیگر کشته شود؟ آیا ایـن عقایـد در ذهـن انسـانی عاقـل و فهمیـده      

همچون نداشتن نیرو و و ، یستند؟ در پاسخ به علل دیگري که حضرت علی قیام نکردندن
حضرت علی بخاطر حفظ  گویید مینوپا بودن اسالم!!! باید گفت پس چرا در جایی دیگر 

و مصلحت اسالم و جلوگیري از برادرکشی سکوت کرده و کاري نکرده است؟ در ضمن 
نیز در ابتدا افراد  ثت داراي لشکر و نیرو بود؟ پیامبرمگر پیامبر اسالم از همان ابتداي بع

سال مکه جنگی نکرد. حضرت علی  13نیز در  پیامبر معدودي را دور خود جمع نمود.
و در ابتدا  رفت میود و پله به پله به جلو نم میعمل  طبق سنت نبی اکرم بایست مینیز 

بـه مکـانی خـارج از حـوزه     ود و سپس بـا هجـرت   نم میبراي خود جمع اندکی هوادار 
تا در موقع مناسـب   کرد میخت و ایشان را آگاه پردا میبه تبلیغ و هدایت مردم ، حکومتی

خالفت خویش را پس بگیرد و حتی خود مردم با آگـاه شـدن توسـط ایـن امـام و مقـام       
نستند خالفت غصب شده را پس بگیرند و چنانچه امام نتواند مـردم  توا می، منصوب الهی

پس ، چنین امر مهمی فرا خواند و متذکر شود و بدین ترتیب ایشان را هدایت نمایدرا به 
یعنـی حضـرت علـی نعوذبـاهللا از     ( خواهد بـود.  معنا بیاین همه تبلیغات شما پیرامون او 

خمینی کمتر بود که تحت آزار قرار گرفت ولی بر عقیده باطلش استوار مانـد و از کشـور   
 )تـاریخ ( بازگشـت و پیـروز شـد؟!) در ضـمن طبرانـی در کتـاب      ولی دوباره ، تبعید شد

) از ابن حر نقل نموده که او گفته است: ابو سفیان به علی گفت: چرا امر خالفت 3/209(
سوگند به خدا اگر شما بخواهی این قبیله را پـر  ، ترین قبیلۀ قریش باشد در دست ضعیف
یار با اسـالم و مسـلمانان عـداوت و    علی گفت: اي ابو سفیان بس، نمایم از خیل و سواره

دشمنی ورزیدي پس با دشمنی شما ضرري بـه آن نرسـید و مـا ابـوبکر را سـزاوار ایـن       
دانیم. و اسناد آن تا ابن حر صحیح است و مـا از ابـن حـر اطالعـی نـداریم و       منصب می

و احتماال حصین بن مالک بن ابو الحر است و او از اهل ثقه و از بزرگـان تـابعین اسـت    
از نیـروي   توانسـته  مـی بنابراین قصه ثابت و مقبول است. خوب در اینجا حضـرت علـی   
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ابوسفیان کمک بگیرد و البته پس از به دست گیري خالفت اجازه دخالت و ضربه زدن را 
بـه   توانسـته  میبه او ندهد و به هرحال خلیفه الهی با داشتن علوم غیبی و امدادهاي الهی 

حضرت علی براي مقابله کردن و دفاع از حق الهی  گویید میاینکه راحتی اینکار را بکند. 
سـال   23در طی این  طبق این عقیده) پیامبر( پرسیم میپس ، خود کسی را نداشته است

بـا کمـک فرشـتگان و     است؟ داشتن عقاید شما به این معناست که پیـامبر  کرده میچه 
، را جهت حفظ اسالم تربیـت کنـد   نتوانست تعداد اندکی 23نزول وحی و غیره... در طی 

نیسـت؟ البتـه مـرا     پس آیا این توهین و اهانت و جسارت به کل شریعت و مقام پیامبر
چون فراموش کردم که نزد شما مقام امامت بـاالتر از نبـوت اسـت. امـامی ایـن      ، ببخشید

و حتـی  باید خیلی آسـان  ، کنید میچنین با این مقام واالیی که شما دائم در موردش تبلیغ 
و جامعـه اسـالمی را    کـرده  مـی است و مردم را هـدایت   کرده میعمل  راحتتر از پیامبر

آیا کار علی از مخالفت و مقابله با  1چکار کند؟! خواسته میاست. مگر علی  داده مینجات 
و تغییر روش آباء و اجدادي و موروثی مشرکین و ها  آن پرستش بتها و نابودي و شکستن

وقـت و انجـام حـج و دیگـر      5مـر بـه دادن زکـات و خوانـدن نمـاز در      پس از آن نیز ا
 دهد میرا انجام ها  آن با نبوتش همه پیامبر بینیم میسخت تر بوده است؟ که ، دستورات

؟ تازه ابوبکر و عمر بـدتر از ابوجهـل و   دهد میانجام ن، ولی علی با امامت باالتر از نبوت
مسلمین در آنجا نیز بدتر از محیط مکـه و کفـارش   ابولهب نبودند و محیط مدینه و بودن 

 اند بودهن نبوده است و هواداران علی نیز کمتر از هواداران پیامبر در زمان رسول اکرم
برخالف ابوبکر ، اند بودهو تازه ابولهب و ابوجهل در شهر خودشان و میان حامیان خویش 

                                                           
آید که چرا علی پس از خالفت ابوبکر جهت پـس گـرفتن خالفـت اقـدامی      حتی این سوال پیش می -1

م دهندة شورش و آسیب به جزیره العـرب و  هایی نبوده تا بی نکرد؟ چون در هنگام وفات ابوبکر فتنه
زیـرا خداونـد   ، اند عامل برگرداندن مردم از اسالم باشد و مسیلمه و طلیحه و سجاح هم در کار نبوده

آنان را توسط سربازان ابوبکر نابود ساخته بود و کسی از کفار روم یا فارس هم نبود تا قصد کمین و 
 لمانان در فکر ضربه به آنان بودند.بلکه مس، ضربه به اسالم را داشته باشد
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به ابوجهل و ابولهب مشورت داد  و مگر پیامبر اند بودهو عمر که در شهر خودشان هم ن
همینطـور شـخص پیـامبر    ( 1؟!کند میو یا دختر به ایشان داد که حتی علی اینکارها را نیز 

اسالم نیز با خلفا خویشاوندي داشته است) و اینکه ایمان هنـوز در دل مسـلمین رسـوخ    
ـ ، نکرده بود و امکان برادر کشی بوده است ود پـس  باید گفت اگر این دلیل شما صحیح ب

چگونه حضرت علی در زمان خالفتش از جنگ دوري نکـرد و چنـین مسـائلی را مـورد     
ي هـا  جنـگ توجه قرار نداد؟ چگونه آنجا برادر کشی موردي نداشته اسـت؟ چـون همـه    

و تازه از نظر  گیرد میجمل و صفین و نهروان) میان خود مسلمین صورت ( حضرت علی
د و با ابوبکر بیعت کردند و منکر اصل والیـت  شما کسانیکه بیعت خود را با علی شکستن

سـت  معنا بیو بنابراین دیگر مسئله برادرکشی  اند شدهدچار کفر و ارتداد ، و امامت شدند
ویند علی بخاطر این مسـئله جنـگ و   گ میکه جناب قزوینی و مراجع بیسواد رافضی دائم 

                                                           
آید و البته مراجع کینه توز رافضی تا  ام کلثوم دختر فاطمه زهرا به ازدواج عمر بن خطاب در می -1

کنند. به این ازدواج در کتب مختلفی تصریح  بتوانند این قضیه را رد کرده و آن را ماست مالی می
انکار شیخ مفید در باره گوید:  می 109صفحه  42بحار االنوار جلدشده و حتی مجلسی متعصب در 

اهل سنت) ( ازدواج خلیفه با ام کلثوم) تنها مربوط به آنستکه این حادثه از طریق آنان( اصل واقعه
شگفت است!! ، از طریق امامیه) گذشت انکار این امر( پس از ورود اخباري که، شود وگرنه ثابت نمی

علیه السالم) گزارش نموده که ( سلسله سند را می آورد) از ابوعبداهللا صادق( خودو کلینی به سند 
علی نزد ام کلثوم رفت و او را به خانه خود برد. و همانند این روایت ، گفت: چون عمر وفات یافت

کند) از ابوعبداهللا صادق علیه السالم نیز گزارش شده است و مسئله  سند را ذکر می( با سند دیگر
نه كان عن أ ييرو تارةآمده که:  107صفحه 42چون در همین بحاراالنوار جلد، ه نیز مردود استتقی

یعنی: گاهی روایت شده که این ازدواج از روي اختیار و ایثار انجام گرفته است. در ، يثارإاختيار و
قل کرده است ضمن کتاب المیراث از امام باقر علیه السالم ن، کتاب وسائل الشیعه اثر شیخ حر عاملی

، وسائل الشیعه( ....»م كلثوم بنت عيل عليه السالم وابنها زيد بن عمر بن اخلطاب يف ساعة واحدةأماتت « که:

) یعنی: ام کلثوم دختر علی علیه السالم و پسرش زید فرزند عمر بن  408ص، 3ج، چاپ سنگی
 مقارن با یکدیگر) مردند.....( خطاب در یک زمان
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 گیده وجن میمرتد  اي عدهبا  بایست میعلی ، قیامی نکرده است. طبق مذهب منحرف شما
نه با مسلمانانی که ایمان در دلشان کم  ،1را می کشته تا حق الهی خود را پس بگیردها  آن

بایـد گفـت   ، رسوخ نداشته ها دلرسوخ کرده است و البته در جواب اینکه ایمان هنوز در 
و آیـات  اتفاقا ایمان از هر زمان دیگري بیشتر بوده و در دل صحابه رسوخ کامـل داشـته   

 ربـط  بـی و  معنا بیپس این سخن شما نیز ، قرآن در مدح مهاجرین و انصار فراوان هستند
نستند اسالمی را که به قول توا مین، است و چنانچه ایمان در قلب ایشان رسوخ نکرده بود

بفرماییـد کـه    شـود  مـی حفظ نمایند و از خطرات مختلف نجات دهنـد و  ، شما نوپا بوده
نگیزه اي در تخلف از دستور الهی و بیعت با شخص دیگـري چـون   صحابه چه قصد و ا

ه اسـت؟!! آیـا قصـد    شـد  مـی ؟!! مثال از اینکار چه سودي نصیب ایشان اند داشتهابوبکر را 
ثروت اندوزي یا حفظ مقام و قـدرت یـا ایجـاد حرمسـرا و یـا آوردن دیـن جدیـدي را        

هل سنت اشـاره کردنـد همچـون    ؟!! در موارد دیگري که جناب قزوینی به کتب ااند داشته
اینکه ابوبکر از علی پرسیده که آیا قصد فتنه داري؟ و جناب قزوینی هیاهوي زیـادي بـه   

حکم ارتداد علی را صادر کرده است!!! باید گفت که ، راه انداختند که ابوبکر با این سخن
ـ   ه علـی  ابوبکر از علی تنها سوال کرده که آیا قصد فتنه داري؟ خوب مسلم است کـه خان

محل تجمع مخالفین شده و نباید فراموش کنید که این خانه در نزدیک مسجد و محراب 
و خطرات گوناگونی چون ایـران و روم و   و منبر قرار داشته است و با رحلت نبی اکرم

                                                           
گفتم: فدایت شوم ما چقدر کم هسـتیم! اگـر    اعین روایت شده که گفت: به ابو جعفراز حمران بن  -1

همه جمع شویم و بخواهیم گوشت یک گوسفند را بخوریم آن را تمـام نخـواهیم کـرد!! ابـو جعفـر      
 گفت: آیا با تو از چیز عجیب تري از این سخن نگویم: مهاجرین و انصار همه رفتند به جز سـه نفـر  

 از ابـو جعفـر  و  )2/244( الکـافی ره کرد) یعنی همه مرتد شدند به جز سـه نفـر!!   با دستش اشا(
گفـتم: آن سـه نفـر چـه     ، همه مردم مرتد شدند به جز سه نفر روایت است که گفت: بعد از پیامبر

 ) و کـافی در 1/6( رجال الکشـی و سـلمان فارسـی.  ، و ابـوذر ، کسانی هستند؟ گفت: مقداد بن اسـود 
 با شرح جامع مازندرانی.، روایت کرده است) آن را 12/321(
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تازه این موضوع نیـز مزیـد بـر علـت شـده اسـت و غیبـت        ، منافقین و شورش اهل رده
واقعه افزوده است و بـه همـین خـاطر ابـوبکر تنهـا       حضرت علی در مسجد نیز به تشنج

سوالی از علی پرسیده که یعنی با این اوضاع و احوال آشـفته مراقـب اعمـال و حرکـات     
خویش باش تا مبادا چنین فکري در مورد تو بشود که نکند علی قصد ایجاد تفرقه و فتنه 

: کـه تـو اي   گفـت  یمـ پس علی باید در پاسخ ، دارد؟ و اما اگر عقاید شما صحت داشت
ابوبکر دستور الهی و قرآن و بیعت خود را زیر پا گذاشته اي و خالفت الهی مـرا غصـب   

آنوقت آیا من قصد فتنه دارم یا تو؟! و چطور چنین سخنانی از زبان مردم حاضر ، اي کرده
سال بعد شخصی در مقابل ابن زیاد  60که  بینیم میدر مسجد زده نشده است؟! چطور ما 

کـه حتـی    گوید میاست بر می خیزد و سخن  کرده میکه داشته علیه امام حسین بدگویی 
آنوقت در زمان حضرت علی هیچ کس سخنی نگفته اسـت؟! همـین   ، زنند میگردنش را 

یعنـی دسـتور الهـی پیرامـون خالفـت      ، که چنین چیزي وجود نداشته است دهد مینشان 
چون اگر چنین موارد مهم و ، الفصل حضرت علی و همینطور گرفتن بیعت در غدیر خمب

اصال رفتن ابوبکر بر منبر و خلیفه شـدن او در نـزد همـه مسـخره     ، اساسی وجود داشتند
اصـل  ، تن از صحابه 110تا سخنی بگوید و چطور  شد میو الاقل یکی پیدا  کرد میجلوه 

در غصب خالفت علی هیچگونه نقلـی صـورت نگرفتـه     ولی اند کردهواقعه غدیر را نقل 
ثبت شده ولی موارد مهمتر ، : کردید و نکردیدگوید میاست؟! چطور آن جمله سلمان که 

حضرت علی بخاطر حفظ و مصـلحت اسـالم    گویید میاز آن ثبت نشده است؟!! و اینکه 
نیـز گـوش    هـا  آن اسـت و  داده مـی و به همین خاطر نیز به خلفا مشورت  کند میسکوت 

: پس اسالم منحرف نشده و حفظ گردیده است و در اینصـورت  گوییم میما نیز ، اند کرده
اسـالم حفـظ شـده و     هرحالچه فرقی دارد که علی خلیفه بوده باشد یا ابوبکر؟ چون به 

دیگر درد شما چیست؟ واگر مشورتها و توصیه هاي حضرت علی بیفایده بـوده و اسـالم   
بهتـر نبـود؟ شـما     شـد  مـی و کشته  کرد میورت آیا چنانچه قیام منحرف شده که در اینص

نسـت  توا مـی خوب آیا خون علـی ن ، خون حسین باعث حفظ اسالم شده است گویید می
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باعث رسوایی ابوبکر و عمر شود و به نوعی اسالم را حفظ کند؟! علی که باالخره توسط 
فـت الهـی خـویش قیـام     پس آیا بهتر نبود که بخاطر غصب خال، شود میابن ملجم کشته 

؟! اصال حفظ و وجود اسالم و استمرار آن در نظر شما وابسته بـه  شد میود و کشته نم می
که علی بخاطر حفظ اسالم سکوت کرد و از مقام خود  گویید میحال  ، اصل امامت است

بخاطر حفظ اسالم سکوت کـرد و آیـات    مثل این است که بگوییم پیامبر، کناره گرفت
 ابالغ نکرد و با ابوجهل و ابولهب مقابله ننمود!! و از مقـام خـود کنـاره گرفـت!!!    قرآن را 

کـه حتـی حضـرت علـی بـه       بینیم میتازه نزد شما مقام امامت باالتر از نبوت است) ما (
است و در امور مختلف  نظـامی و قضـایی و    داده میحضرت عمر بارها و بارها مشورت 
پایه هاي حکومت غاصـب را   خواسته میو مگر علی سیاسی به او یاري می رسانده است 

محکم تر کند؟! و مگر علی نفرموده که مشورت دادن به ظالم همچـون شـرکت در ظلـم    
ولـی از  ، علی بخاطر حفظ وحدت و مصلحت اسالم سکوت کـرد  گویید میاوست؟ شما 

و نتیجـه  !!! خوب آیـا معنـا   اند بودهآن طرف معتقد هستید که خلفا منافق و مخالف اسالم 
که وحدت مسلمین و دین اسـالم توسـط منـافقین حفـظ شـده       شود میسخن شما این ن

ویند که علی بخاطر حفـظ و پیشـرفت اسـالم بـه خلفـا      گ میاست؟!! مراجع مدعی تشیع 
مشورت داده است!!! و بخاطر جامعـه اسـالمی و مشـکالت آن بـوده کـه مشـورت داده       

. تک تک مردم نسبت به برطرف کردن آن شدبا میمشکل اسال، است!!! و زمانی که مشکل
هـم.  د مـی وظیفه دارند. در اینجا بطور مفصل به این سـخن مراجـع مـدعی تشـیع پاسـخ      

مشخص است که منظور حضرت علی نیز مشـورت دادن بـه شخصـی ظـالم در ظلـم او      
تـک تـک مـردم نسـبت بـه      ، باشد میمشکل اسال، زمانی که مشکل گویید مینیست. شما 

: حضرت عمـر نیـز همینگونـه بـوده و     گویم میآن وظیفه دارند. در جواب برطرف کردن 
 رفتـه  مـی مانند مسلمانی واقعی براي پیشرفت اسالم در امور مختلف نزد حضـرت علـی   

سوال ما نیز همین است که آیا این غاصب و ظالم اینقدر  ،1است کرده میاست و مشورت 

                                                           
نقل شده که حضرت علی بهترین مشاور و خیرخواه سیدنا عمر  55ص  3در کتاب تاریخ ابن اثیر ج  -1
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است؟ و اي کاش همه  داده میغم دین داشته است؟ و تازه به حرف مشاور دلسوز گوش 
ابوبکر و عمـر را غاصـب   ، دشمنان اسالم همینگونه بودند. الزم به تذکر است که روافض

، ت بـه چنـین شخصـی   انند و مشورد میخالفت و مخرب اسالم و موجب فساد در دین 
وگرنـه  ، وده باشدب میتنها وقتی صحیح است که آن شخص بر راه و روش صحیح و اسال

است.  داده میحضرت علی به هیچ کس مشورت ن، بطور حتم در امور منحرف و تخریبی
وگرنـه  ، و نه ظـالم و غاصـب   اند ودهب میپس عمر و ابوبکر بر راه و روش صحیح و اسال

 شرکت در ظلم اوست و سوال ما نیـز همـین اسـت کـه چـون      مشورت به ظالم همچون
اسـت. پـس اسـالم     داده مـی مشورت ها  آن بنابراین حضرت علی به، اند بودهظالم نها  این

و با روشـی صـحیح بـه     اند کردهچونکه عمر و ابوبکر ظلمی ن، دچار انحراف نشده است
ولـی مـدعیان تشـیع    ، دو علی هم کمکشان کرده است تا اسالم پیشرفت کن اند رفتهپیش 

ویند که اسالم منحرف شده است. ضمن اینکه به تازگی مثلی در میـان آقایـان بـاب    گ می
کنـار   آیـد  میشده به این مضمون: فالنی با ما می نشیند تا ما آب تطهیر او شویم! یعنی او 

 اي هرگونهپس آیا مشاورت علی با خلفا به  تا پلیدي خودش را در نظر مردم پاك کند!، ما
باعث نوعی مهر تایید بر خالفت ایشان نبوده اسـت؟ در کتـب خودتـان از امـام     ، که بوده

 دهـد  مـی انسان را در معـرض اتهـام قـرار    ، حسین حدیثی هست که: همنشینی با فاسقان
هیچگونه کمـک   بایست نمی) خوب به این ترتیب اصال علی 122ص، 78ج، بحاراالنوار(

اگر به عقیده شما حضرت علی براي دفاع از اسـالم بـه    است. داده میو مشورتی به خلفا 
پـس چنانچـه خـودش هـم     ، عنوان مشاور عمل کرده و باز هم اسالم منحرف شده است

پـس درد شـما   ، تاثیر چندانی نداشته است و اگر اسالم منحرف نشده است شد میخلیفه 

                                                                                                                                                      
 عالمه شبلی نعمانی در کتاب الفاروق تحت عنوان و و قاضی توانا و حکیمی براي مسائل پیچیده بود
فاروق اعظم امور مهم را بدون مشورت حضرت علـی  پاس داشت خاطر خویشان رسول می نویسد: 

انجام نمی داد و مشاوره جناب امیر نیز مبنی بر نهایت اخالص و خیـر خـواهی بـود. چـون فـاروق      
 امور خالفت را به جناب امیر تفویض کرد.  ، اعظم به بیت المقدس سفر کرد
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ر و ابـوبکر  هند بگویند که عمـ خوا میهید؟ مراجع مدعی تشیع فقط خوا میچیست و چه 
 داده میولی حضرت علی در آنجا به ایشان مشورت ن، اند هشد میمرتکب ظلم و ستم هم 

و بـه قـول    اند داشتهاست! باید به این جاهالن بگویم که چنانچه عمر و ابوبکر سوء نیتی 
و قصد ضـربه زدن بـه دیـن     اند بودهشما غاصب و ظالم و منافق و در واقع دشمن اسالم 

پس در آن مواردي هم که شما ذکر کردید نباید به مشـورت حضـرت   ، اند تهداشاسالم را 
کار خودشان را بکنند و به ظلم خودشان ادامه دهند. اند  توانسته میادند و د میعلی تن در 

کسی که به عقیده شما از به آتش کشیدن خانه فاطمه و سقط جنین او باکی نداشـته و بـا   
پـس گـوش   ، طنابی جهت بیعت اجباري بـرده اسـت   کمک چندین نفر آمده و علی را با

ه اطاعت کردن از علی را ب میندادن به مشورتی ساده برایش بسیار آسانتر بوده است و لزو
نداشته است و اصالً چنین شخصی براي ضربه زدن و نابودي اسـالم و ظلـم و سـتم بـه     

، سیاسـی  ،دیگران آمده است نه براي کمک خواسـتن از علـی در امـور مختلـف نظـامی     
یعنی در یک کالم: براي نجات اسالم. ضـمنا عجیـب اسـت کـه     ، اقتصادي و قضایی و....

ولـی از  ، دهـد  میعمر به مشورت علی مثال در خصوص مظلوم نشدن یک زن گوش فرا 

 هم!!)قاعدة األهم فـاأل( ذاردگ میو حق همین علی و دستور الهی را زیر پا  آید میآن سو 

و یـا دورتـرین اشـخاص و     فقط براي ظلم به دختر پیامبر، چنین شخصی به زعم شما
 داده مـی مسلمین آمده و مسلما نسبت به اشخاص دیگر کـوچکترین بـاکی را بـه دل راه ن   

توانسـته ایـن    است و فراموش نکنید وقتی عمر در همان روزهاي اول رحلت نبی اکرم
ن را نیـز بـا خـود بسـیج     علی و فاطمه) ظلم کند و دیگرا( همه نسبت به نزدیکترین افراد

پس در زمان خالفتش به مراتب نیرومندتر و قویتر بوده و اصال در مخالفت کردن با ، کند
ولی عجیب است که مشورت پذیر و دلسوز اسالم ، علی ترس و واهمه اي  نداشته است

نکند دو شخصیتی بوده؟) بر خالف شیعیان امروزي که بـه سـخنان حضـرت    ( بوده است
عمر که ادعاي شیعه بودن نداشته اسـت) عمـر از   ( هند و توجهی ندارندد میعلی گوش ن

نظر شما شخصی ظالم و غاصب است و در نتیجه دشمن اسالم اسـت و بـه هـر نحـوي     
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ماننـد ایـن   ، و مشورت کردن چنـین شخصـی بـا علـی     گیرد میجلوي پیشرفت اسالم را 
متخصص برود تا بـه او  نزد شخصی ، ند که یک دزد براي ساختن دستگاه دزدگیريما می

کمک کند آن دستگاه را بسازد!! آیا هیچ دزدي چنین کاري می کند؟! فراموش نکنید طبق 
حضرت علی تنها در امور دینی و گرفتن حقوق مسلمین و در یک کالم در ، گفته خودتان

است و این خود به خود یعنی اینکه عمـر نیـز بـراي     داده میراه پیشرفت اسالم مشورت 
وگرنـه  ، اسـت  کرده میو البته حضرت علی هم به او کمک  رفته میاسالم نزد او  پیشرفت

و مشورت بـه دشـمن اسـالم) همچـون     ( مشورت به ظالم، طبق گفته خود حضرت علی
شرکت در ظلم اوست و منظور ما نیز اثبات همین موضوع بوده است که بنابراین حضرت 

می جویم از بکارگیري چنین کلماتی  عمر شخصی ظالم نبوده است و از خداوند استغفار
مسلما سخن حضـرت علـی در مشـورت دادن بـه ظـالم مشـورت در امـور        ( در شان او.

بلکه همان شئون حکومتی بوده است و حتی منظور مشـورت درسـت یـا    ، شخصی نبوده
، زیرا آن یار امام صادق براي سفر حج به هارون شـترهایش را کرایـه داد  ، غلط هم نیست

سوء نیتی داشتند و یا  شولی امام صادق او را توبیخ کرد) چنانچه ابوبکر و عمر و عثمان 
تـا اسـالم همـان جـا نـابود شـود و        کردنـد  نمیقرآن را جمع آوري ، دشمن اسالم بودند

و بنابراین همه زمینـه هـا مناسـب بـوده اسـت.       اند بودهاصحاب هم که به قول شما مرتد 
د که آیا شما جایی را سراغ دارید کـه بحـث منـافع اسـالم و     وینگ میمراجع مدعی تشیع 

مسلمین نباشد و علی به عمر کمـک کـرده باشـد و مشـورت داده باشـد؟ کـه در پاسـخ        
: در تاریخ طبري چنین آمده که عمر قصد داشت مالی را از بیت المال بـر دارد و  گویم می

ولـی در برداشـت آن   ، د اوبلکه حقوق خلیفه بوده و دسـتمز ، البته نه بصورت غیر شرعی
یعنی بر ، کند مییعنی نظرت چیست؟) و علی او را منع ( کند میمردد بوده و به علی نگاه 

شخصی بوده و ربطـی بـه اسـالم و مسـلمین      اي مسئلهنداري بهتر است. خوب در اینجا 
، اي اسـت  بر حضرت زهرا داراي پیـام و نشـانه  وئید مخفی بودن قگ مینداشته است. شما 

اي  عمـر داراي هیچگونـه پیـام و نشـانه     آیا مشورت دادن حضرت علـی بـه   گویم میمن 
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ه که همکاري من با فـردي ظـالم در تـاریخ    گفت مینیست؟!! امام هدایتگر و الگو با خود ن
ینند و ب مینیز همواره مرا در کنار این اشخاص  خبر بیو مردم و عوام ساده و  شود میثبت 

عم شما حضرت علی به علم غیب نیز مجهز بوده) نوف بکالی تازه به ز( ؟شوند میگمراه 
او ، : در مسجد کوفه حضرت علی را دیدم و از ایشان خواسـتم مـرا انـدرز دهـد    گوید می

از ایشان خواستم یک چیز بیشتر ، خدا با تو خوب خواهد بود، گفت: با مردم خوب باش
من باشی تـو بایـد یـار سـتمگر     هی فرداي قیامت با خوا میفرمود: نوف اگر ، برایم بگوید

 جرج جرداق)، 75ص، کتاب صداي عدالت انسان( نباشی.

 : 14 سوال
 اي برنامه 22ساعت 21/9/1389والیت مورخ اي ماهوارهجناب قزوینی در شبکه 

داشتند با عنوان دیدگاه وهابیت نسبت به عزاداري براي امام حسین. ایشان در ابتدا به 
: از گوید میاشاره کردند که در آنجا ابن تیمیه  52هصفح 1کتاب منهاج السنه جلد

قبل به  ها سالبراي امام حسین که  گیرد میحماقتهاي شیعه این است که هر سال ماتم 
: شیطان به خاطر شهادت گوید می 334صفحه 4شهادت رسیده است و همینطور در جلد

ري و نوحه سرایی یکی بدعت گریه و زا، حسین دو بدعت را میان مردم رواج داده است
توسط اهل ، در ایام شهادت و دیگري بدعت شادي کردن و سرور و فرح در این ایام

یکی نیست به قزوینی نادان بگوید پس ابن تیمیه مغرض نبوده و معایب اهل ( سنت.
 1است) سپس جناب قزوینی به کتاب الردالرافضه جلد کرده میسنت را نیز بیان 

لوهاب اشاره کرد که در آنجا گفته: یکی از کارهاي زشت نوشته محمدبن عبدا 473صفحه
هند و نوحه سرایی و گریه د میشیعه این است که روز شهادت حسین را روز ماتم قرار 

اشاره کرد  143صفحه 4روح البیان جلد کتبی چونو این بدعت است. سپس به  کنند می
بخواهد نوحه سرایی  که در آنجا به اهل سنت توصیه شده که هر کسی در روز عاشورا

کند به رافضیان تشبه پیدا کرده است و جناب قزوینی شروع کردند به سخنرانی که ایشان 
هند و حتی در به دست کردن انگشتري مخالف با شیعه د میبر عکس اعمال ما را انجام 
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و غیره... که در اینجا باید به جناب قزوینی یادآور شویم که ظاهرا شما  کنند میعمل 

ذ« ونقان که  گوید می د که در آن امامتانای کردهخودتان را فراموش  »ةما خالَفَ العامَ  خُ

یعنی اهل سنت) عمل کنید!! عمربن حنظله از امام صادق می پرسد اگر ( مخالف با عامه
، اهل سنت) و دیگري مخالف آنان بود( دو خبر از اخبار شما داشتیم که یکی موافق عامه

: خبر مخالف عامه را اخذ کنید که رشد و هدایت فرماید میکدام یک را اخذ کنیم؟ امام 
ناراحتی شما  حدیث دهم) پس، باب اختالف الحدیث، 1اصول کافی جلد( در آن است!!

مسلم است که در تبعیت از مذهبی که مملو از بدعتهاست و البته بخاطر چیست؟ 
ام ساده اهل سنت بهتر است که اصال توجهی به بسیار مراقب بود و براي عو بایست می

 مجموع الفتاوي) در اهللاهحمر( اعمال شما نداشته باشند. شیخ االسالم ابن تیمیه
: و اما کسی که حسین را به قتل رسانید یا کمک به کشتن او گوید می)  488_4/487(

بر او باد. پس بر لعنت خدا و مالئکه و تمام مردمان ، نمود یا به کشتن او رضایت داده
 با تنها بلکه، ابن تیمیه با اهل بیت دشمنی نداشته است، خالف ذهن بیمار جناب قزوینی

 همان حماقتهاي شیعه مخالف بوده است و نام یکی از پسران شیخ محمدبن عبدالوهاب
پس مخالفت این ، ره) نیز حسین بوده است و کنیه خود او نیز ابوالحسین بوده است(

با خرافات و بدعتها و اعمال و حرکات احمقانه بوده که توسط جاهالن صورت علما تنها 

السنة ما سن رسول اهللا والبدعة ما أحدث «فرماید:  می رفته است. حضرت علیگ می

آورده و بدعت چیزي است که پس از  سنت آن است که رسول خدا« :یعنی .»بعده

چنین  ر زمان رسول اکرم. خوب مسلما د»ایجاد و اضافه شده است رسول خدا
که جزء خلق و  اختیار اي بی گریهرفته است و تنها گ میحرکاتی جهت عزاداري صورت ن

جایز بوده است نه بیشتر از ، رفتهگ میخوي بشري است و بخاطر مرگ عزیزي صورت 
ي مدینه ها کوچهو صحابه ایشان در  پیامبر، کنید آیا در صدر اسالمآن. شما تصور 

زنجیرزنی و سینه زنی به راه می انداخته اند؟!! یا براي مرگ کسی نوحه خوانی  هاي دسته
اند د می؟!! هر انسان عاقلی اند کرده می؟!! یا هرساله مراسم روضه و تعزیه بر پا اند کرده می
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ایجاد و  پس از رسول خداها  این که در آن زمان چنین حرکاتی وجود نداشته است و
ره) و شیخ محمد ( راین بدعت هستند و سخن شیخ االسالم ابن تیمیهو بناب اند شدهاضافه 

براي فریب شما  مراجع رافضی ره) نیز همین بوده است. فراموش نکنید( بن عبدالوهاب
ویند که روش عزاداري ما اینگونه است و اینگونه عزاداري جزء فرهنگ و رسوم گ می

براي مبارزه با همین  مگر پیامبر: گویم میر جواب به این ماست مالی ماست!!! که د
آداب و رسوم و خرافات رایج در عصر جاهلیت نیامده است؟ مواردي که در خود شرع 

احادیث فراوانی از شیعه و سنی در نهی ( انجام شوند بایست نمیدیگر  اند شدهاسالم نهی 
م از نوحه گري و زدن بر خود وجود دارند) و اگر این اعمال جزء آداب و رسوم ه

انیم این چه آداب و رسومی است که از د میکه ترك گردند. تازه ما ن بایست می، باشند
ها  آن خبري از اش پیدا شده است و قبال ظهور دولتهایی چون آل بویه و صفویه سر و کله

پس چرا شیعیان کشورهاي ، نبوده است؟!! و اگر این جزء آداب و رسوم ایرانیان است
هند؟!! خواننده گرامی توجه کند که فریب دیگر آخوندها این د میانجام آن را دیگر نیز 
نام دین نیستند!! در بها  این هیم ود میویند ما این حرکات را به دین نسبت نگ میاست که 

چون همه شیعیان این اعمال را نشانه دینداري ، ستمعنا بی : این سخن نیزگویم میجواب 
 کنند میانند و اهل سنت و کسانی را که نسبت به آن بی توجه هستند سرزنش د میبسیار 

در نظر دیگران دیندارتر و مومن تر است و ، بیشتر این اعمال را تکرار کندهرکس و 
که همه در  گفت میوالیت و محبتش به اهل بیت بیشتر است. حتی خود جناب قزوینی 

بیون!!! پس این نوع عزاداري از نظر شما به جز وها کنند میاین عزاداري حسین شرکت 
که باالي منبر برود و  اید دیدهنشانه دینداري است و شما تا به حال کدام روحانی را 

بگوید اي مردم این اعمال ما ربطی به دین ندارد و ما خودمان همینطوري انجام 
یلی وقت ستند چنین سخنانی بگویند که دکانشان خخوا میهیم؟!!! اگر روحانیون د می

جناب قزوینی سخن جالبی را ایراد کردند از قول یکی از  سپس پیش بسته شده بود.
در هر قریه اي ، شخصیتهاي مسیحی که گفته اگر امام حسین متعلق به ما مسیحیان بود
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 جناب !! وکردیم میبرایش یک پرچم می زدیم و بنام حسین مردم را به مسیحیت دعوت 
ولی ابن تیمیه آنگونه ، این مسیحی حق مطلب را ادا کرده است ببینید که :گفت میقزوینی 

ما در مورد دیدگاه یهودیت و مسیحیت راجع به حسین  :گفت می سخن گفته است!! و
اتفاقا به نکته جالبی اشاره  :مطالب بسیاري داریم!!! در پاسخ به جناب قزوینی باید گفت

فرمودید و سخن ما نیز همین است که شما این بدعتها را از همان مسیحیان و یهودیان 
 و مراسم به صلیب کشیدن اند کرده میآري مسیحیان تعزیه بر پا ، دای کردهوارد این مذهب 

د را و براي او اشک می ریزند و قبور مردگان خو اند کرده میعیسی را اجرا  حضرت
همچون شما که ، مریم مقدس است عیسی مسیح و یا و ورد زبانشان یا کنند میزینت 

یاعلی و یا حسین ورد زبانتان است. آري ابن تیمیه داخل خود اسالم و مسلمین بوده و 
 کرده میبیان آن را است و بدعتهاي  کرده میانحراف و گمراهی مذهب رافضی را درك 

سیحی و یهودي مورد عالقه شما تفاوت دارد. جناب است و مشخص است که با آن م
که مخالفین عزاداري از بیان مقتل حسین براي مردم وحشت دارند تا  گفت میقزوینی 

می شناختند زیر ظلم امثال  حسین واقعی را اگر مردم، آري :گویم مینشوند!!! مردم آگاه 
ند و زمام دین و شد یمندند و توسط مراجع رافضی گمراه نما میاي و خمینی ن خامنه

هد خوا میادند. نزد عاقالن روشن است که چه کسی ند میآخرت خود را به دست شما ن
حادثه عاشورا نزد مردم فاجعه ، حسین واقعی و اهل بیت واقعی را به مردم معرفی کند

شده براي گریه و زاري و نه شناخت و معرفت اي  وسیلهعاشورا شده و شهادت حسین 
فاطمه زهرا شده شهید در و دیوار و امام رضا شده غریب طوس و همه مظلومند و ، او

فقط باید برایشان گریه کرد و بر سر بی مغز کوبید. آري در ایام محرم از صبح تا شام در 
و از این همه شناخت و معرفت در  بینیم میمعرفت حسین را  ها خیابانو  ها کوچه

تا  اند کردهی از علماي اهل سنت از لعن یزید نهی برخ گفت می یعجبیم!! جناب قزوین
مبادا مردم بگویند که یزید را معاویه بر مسند قدرت نشاند و معاویه را عثمان و عمر بر 
سر کار گذاشتند و بدین طریق مردم با عمر دشمن شوند!!! در پاسخ به این چرندیات باید 
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به خالد بن ولید و  :گوید میو  شود میگفت طبق این استدالل بچه گانه یکی هم پیدا 
اینکار را کرد؟ خالد را به  سمت داد؟ مگر نه اینکه پیامبر ابوموسی اشعري چه کسی

فرماندهی لشکر گماشت و ابوموسی اشعري را والی یمن نمود. پس شما شیعیانی که این 
را بر سر کار که در زمان خود ایشان  دانید میرا مقصر  فر را قبول ندارید البد پیامبردو ن

او نیز در حمله به  گویید میگذاشته است؟!! شما نفرت و کینه خالد را به دل دارید و 
. دانید میخانه فاطمه زهرا و شهادتش نقش داشته است و ابوموسی اشعري را نیز مطرود 

پس آیا باید علی را مقصر ، خیلی از والیان زمان حضرت علی نیز به وي خیانت کردند
ابتدا سمتی در ( رسد مینیز توسط حضرت علی به قدرت  ابن ابیه ال زیاددانست؟! اص

و پس از او  )کند میبصره و سپس والی فارس بوده و حتی شورشی در فارس را سرکوب 
که در شهادت امام حسین نقش  رسد میو در راستاي او نیز پسرش ابن زیاد به قدرت 

ه چرا پدر ابن زیاد را بر سر کار گذاشت پس شما به علی نیز ایراد بگیرید ک، داشته است
پس البد حضرت علی نیز در شهادت فرزندش حسین نقش ، و طبق این استدالل شما

از  توانسته میتازه به زعم شما حضرت علی علم غیب نیز داشته و ( داشته است؟!!
 ولی عمر و ابوبکر که علم غیب نداشتند تا متوجه شوند در، حوادث آینده با خبر شود

اشاره کردند که  84آینده چه خواهد شد؟!!) پس از این جناب قزوینی به سوره یوسف آیه
در آنجا نیز حضرت یعقوب بخاطر فراغ یوسف گریه کرده است و بنابراین گریه و زاري 

 ﴿ براي حسین نیز بالاشکال است!!! آیه مربوطه به اینصورت است:        

                  ﴾ ]و از آنان « ]84: یوسف

و چشمانش از اندوه ، رمخو میفراق) یوسف اسف ( با اندوه) گفت بر( روى برگرداند و
که اتفاقا این  گویم میدر پاسخ به جناب قزوینی . »سپید شد و اندوه خود را فرو خورد

چون اوال: در آیه صحبتی از گریه و زاري نیست و ، آیه دقیقا مخالف با عقیده شماست
کنى تا زار  به خدا پیوسته یوسف را یاد مى ویند:گ میدقیقا در آیه بعدي پسران به یعقوب 

در ، که در آیه از یاد و ذکر یوسف سخن رفته است بینیم میو ، و نزار یا نابود شوي
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ی تا هالك می کن میند تو آنقدر گریه گفت میباید ، یکه چنانچه نظر شما صحیح بودصورت
تنها ، . در این آیات بالعکس تصور اشتباه جناب قزوینی و دیگر مراجع مدعی تشیعشوي

صبر و تحمل بخاطر دوري پسرش و ، صبر و شکیبایی در برابر مصیبت بیان شده است
ه گرامی توجه کند که چشم براه ماندن از هر چیزي چشم به راه ماندن براي او. خوانند

آن فرزندانی که ، دهد میچون بطور مثال در جنگی که میان دو کشور رخ ، بدتر است
این اندوه تا یک زمانی  هرحالردند ولی به گ میباعث اندوه والدین خود  شوند میکشته 
که فرزندشان مرده و او را  اند شدهانند و مطمئن د میو دیگر آن پدر و مادر  کشد میطول 

 بینیم می، نیستها  آن و خبري از اند شدهولی فرزندانی که مفقوداالثر ، به خاك سپرده اند
رند و خو میغم و غصه  هرروزکه والدین ایشان دائم چشم به راه آمدن ایشان هستند و 

ان سپید امید به بازگشت فرزندشان دارند و در این انتظار و چشم براه ماندن چشمانش
حزن و اندوه حضرت یعقوب و سپید شدن چشمانش در فراق و غم یوسف نیز ، گردد می

  «نه بخاطر گریه کردن بسیار و در انتهاي آیه آمده: ، به همین شکل است  « ،

یعنی اینکه صبر پیشه کرد و از آیات دیگر ، 1یعنی پس او غم و غصه خود را فرو برد
) و گریه 86و  18آیات( شود میسوره یوسف نیز مسئله صبر در برابر مصیبت برداشت 

مخالف با صبر کردن است و در آیات صحبتی از کور شدن در اثر ، گردن تا حدکور شدن
نوقت جالب آ، گریه بسیار نیست و تنها صبر و شکیبایی در برابر غم و اندوه بیان شده

است که جناب قزوینی براي توجیه صبر نکردن شیعیان در اثر مصیبت عاشورا به این آیه 
که به صبر و شکیبایی در مقابل مصیبت اشاره دارد. همانطور که گفتیم  کند میاشاره 

پیش  ها سالولی امام حسین ، نگران و غمگین بودهاش  زندهحضرت یعقوب براي فرزند 
فراموش نکنید حضرت  2انیم نگرانی شما بخاطر چیست؟!د میا نشهید شده است و م

                                                           
 .یعنی فرو برنده خشم، لقب امام هفتم شیعیان نیز کاظم است -1
غمگین بوده است و یکی از یارانش از او می پرسد کـه چـرا غمگینـی؟ امـام      روزي امام صادق -2

سپس آن شخص در بعد از ظهر دوباره امام ، گوید فرزندم بیمار است و منتظر حکیم هستم صادق می
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 گوید میسوره یوسف که به پسران  87انسته که یوسف زنده است طبق آیهد مییعقوب 
 18یوسف و برادرش را جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نشوید و همینطور در آیه 

از زنده بودن یوسف سوره یوسف که خون دروغین و صبر یعقوب بیان شده که نشان 

  ﴿ در آیه آمده:، است                   

                  ﴾ »پیراهنش خونى دروغین آوردند و بر 

چاره من) صبري ( گفت: ولی نفس اماره تان به دست شما کار داد. پس )یعقوب(
ینید که در این آیه نیز ب می. »من) است( مددکار گویید میو خداوند در آنچه ، نیکوست

﴿ حضرت یعقوب به صبري نیکو   ﴾ صبري که شیعیان در مورد ، پرداخته است

که خدا یاري دهنده  گوید میهند. در این آیه حضرت یعقوب د میامام حسین انجام ن
 بینیم میسوره یوسف  86همینطور در آیه، است و در این مصیبت به خدا پناه برده است

 و از، ذارمگ می: درد و اندوهم را فقط با خداوند در میان گوید میکه باز حضرت یعقوب 
خوب آیا شیعیان غم و اندوه خود را دانید.  دانم که شما نمى خداوند چیزى مى )عنایت(

نزد خدا برده اند یا در وسط کوچه و خیابان برده اند تا همه عالم و دنیا متوجه شوند؟!! 
یا بر سر و روي و بدن خود می کوبند؟!! چنین اعمالی که نشانه  کنند میآیا شیعیان صبر 

رت یعقوب به حض،  87صبر نیست و همه نشانه بی صبري هستند. در سوره یوسف آیه
خوب این حرکات شیعیان همگی ، که از رحمت خداوند نا امید نشوید گوید میپسران 

هیم بدینوسیله خوا میفورا بگویید که ما  توانید مینشانه نا امیدي و یاس است. در ضمن ن
مصیبت و شخصیت حسین را به دنیا نشان دهیم!!! چون اوال: براي شناختن حسین نیازي 

                                                                                                                                                      
از او می پرسد که آیا فرزندت خوب شده اسـت؟  ، بیند که اینبار در حال خندیدن است صادق را می

مـورد اسـت و نگـرانش     یعنی دیگـر نگرانـی بـی   ( فرزندم مرده است، دهد: خیر م صادق پاسخ میاما
ها پیش شهید شـده و داراي جایگـاهی نیکـو در آخـرت اسـت بـا        نیستم) پس قیاس حسین که سال

 قیاسی خطا و نابجاست.، اش نگران بوده است حضرت یعقوب که براي فرزند زنده
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و نیازي  اند شدها نیست و تازه همه دنیا دیگر متوجه حرکات مسخره شما به این حماقته
، کنید میثانیا: شما براي توجیه کار خود به حضرت یعقوب استناد ، نیست آن به تکرار
کامال مانند او عمل کنید و غم و اندوه خود را نزد خدا ببرید و یا اینکه  بایست میبنابراین 

کاري نداشته باشید و هر کاري که شیطان و نفستان امر  قرآن و حضرت یعقوب یاتبه آ
براي ، پس چرا فرزندان یعقوب و پیامبران بعدي، انجام دهید. ثالثا: اگر اینگونه است، کرد

این عمل حضرت یعقوب را تکرار نکردند؟!! ، معرفی شخصیت یوسف به جهانیان
فراموش نکنید که چنانچه بگویید پس نابینا شدن حضرت یعقوب بخاطر چه بوده و مگر 

که صحبتی از گریه کردن نیست که  گویم میبسیار نبوده است؟ در پاسخ بخاطر گریه 
ه است و سبب کور شدن بدانیم و در آیات تنها از غم و اندوه سخن رفتآن را بخواهیم 

ي زیادي که تحمل کرده و داشتن سن و ها مصیبتن گفت که یعقوب در اثر توا میتنها 
بخاطر خلق و خوي بشري) نابینا گشته است. البته در آیات ( سال و خوردن غم و اندوه

کار نرفته بمی از همان نابینا شدن نیز بطور صریح صحبتی نشده است و الفاظی چون اع
در اثر پیري و  ن او ذکر شده و همانطور که ذکر شدو شفا یافت است و تنها بصیر شدن
 دارند که قزوینی وجود ا دالیل بیشتري براي پاسخ به امثالو ام .1خوردن غصه بوده است

                                                           
نه اینکه ، در واقع همان چشم به راه ماندن در حالتی از غم و اندوه است یا حتی منظور از سپید شدن -1

در ، سیاهی چشمانش در اثر گریه بسیار سپید شده باشد. در آن آیه نیز که به شفاي چشم اشاره دارد
حقیقت همان پایان انتظار و چشم به راه ماندن و پایان حزن و اندوه را بیان نموده است و در قرآن  

یعنی عدم نقص در چشم جسمانی) نیست و کور بودن ( ودن همیشه به معناي بینایی ظاهريبصیر ب
باشد. جالب است  بصیرت و بیداري دل می، کافران به معناي کوردل بودن نیز بیان شده که مخالفش
چون ، کنید و تنها به ظاهر آیات اشاره دارید که شما در اینجا بر عکس جاهاي دیگرتان عمل می

شود. دلیل دیگر بر اینکه بینایی یعقوب یعنی پایان چشم به  ید غیر از این به ضررتان تمام میدان می
پیراهن ، بینیم در هردو مورد گم شدن و سپس پیدا شدن یوسف در اینجاست که می، راه ماندن او

و نزد  پیراهن را به خونی دروغین آغشته کردند، کند. در گم شدن یوسف نقش پیام دهنده را ایفاء می
، کند ) و در پیدا شدن یوسف نیز همان پیراهن نقش اساسی را ایفاء می18یوسف/( یعقوب آوردند
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 ه پوشالی بودن ادله این مذهبطور کامل متوجب میتا خواننده گرا کنم میرا نیز ذکر ها  آن
نقل قول یک داستان است و ما جواز گریه و خداوند در حال شود. الف) در این آیه 

زاري و بر خود کوفتن و برپایی روضه و سینه زنی و زنجیرزنی و نوحه سرایی را در 
 ، جایی از آیه ندیدیم و نقل قول یک چیزي ربطی به سنت شدن آن ندارد؟!!!

 گردد میکه در جایی امري اشتباه تنها نقل قول  بینیم میب) آیات قرآن گوناگون هستند و 
، گردد میو برعکس در جایی دیگر اشتباه بودن آن نیز بیان  شود میو اشتباه بودن آن بیان ن

در مورد حضرت یعقوب نیز تنها نقل قول شده و اشتباه یا صحیح بودن این عمل بیان 
بسیاري از اوقات اشتباه پیامبران بیان شده است تا مردم بدانند ، تازه در قرآن( نشده است

 شان بشري معمولی هستند و برایشان مقام خدایی قائل نشوند)که ای
نیز نسخ  که بسیاري از موارد حتی در زمان حضرت رسول اکرم بینیم میج) ما  
و در قرآن نیز آیات ناسخ و منسوخ داریم و اسوه و الگوي اصلی ما حضرت  اند هشد می

                                                                                                                                                      
بینیم که در ابتداي آیه نیز به پیک  شده است و می چون بوي یوسف دلیل سالمتی و پیدا شدن او می

 ﴿به اینصورت: ، مژده آور اشاره شده است                        

                       ﴾  :پس از آن بر بشیر بشارت ] «96[یوسف

دیده انتظارش به وصل روشن شد و گفت به شما ، یوسف آورد و پیراهن او بر رخسارش افکند
جالب است که ترجمه این آیه را در ( ».خدا به چیزي آگاهم که شما آگه نیستیدنگفتم که از لطف 

تهران ، قرآنی شیعی دیدم که نوشته: دیده انتظارش به وصل روشن شد./ مرکز پخش چاپ طاهري
کنند که هنگام رخ  ) حتی ایرانیان نیز از این اصطالح زیاد استفاده می20خیابان انقالب اول الله پالك

پس آیا منظور این است که چشمان کور ، گویند: چشمتان روشن اقی نیکو به یکدیگر میدادن اتف
یا چنانچه فرزندشان از راهی دور برگردد به والدین او ، شما بینا شده است؟!! مسلما اینگونه نیست

یعنی غم و غصه و انتظار و چشم به راه ماندن شما پایان یافت و یا ، گویند: چشمتان روشن شد می
، البته همانطور که اشاره شد، چشم ما به درب سفید شد و غیره....، گویند در انتظار فالن شخص یم

شود. و  ثابت نمی، حضرت یعقوب کهنسال نیز بوده و به هر جهت کور شدن او در اثر گریه بسیار
 اختیار) ربطی به زنجیرزنی و سینه زنی و برپایی روضه ندارد. بی( تازه گریه کردن



 آخرین سرخاب و سفیدآب 98

پیش را گزینش و سنت و داستان چند هزار سال  اید آمدهحال شما ، باشد میمحمد
 د؟!! ای کرده

ی را به حضرت یعقوب داده است و یا خود حضرت د) آیا خداوند دستور چنین عمل
اینکار را کرده است؟ چون شما قصد دارید این عمل را سنتی الهی جلوه دهید که  یعقوب

حضرت ( ولی در آیات دستوري پیرامون این عمل وجود ندارد، اند داشتهپیامبران نیز 
همین و بس) هـ) در ، یعقوب از روي خصلت بشري و بخاطر فرزندش غمگین بوده

انجام دهیم؟ آن را قرآن چندین مورد از خطاهاي پیامبران بیان شده است و آیا ما نیز باید 
پس آیا ، )150اعراف/( کشد میو بطرف خویش  گیرد میحضرت موسی سر هارون را 

باید ، ؟!! و) به فرض درست بودن ادعاي شمادهد میاین عمل جواز کتک کاري را به ما 
اشک ، جداست و ربطی به بحث ما ندارد اي مسئلهبه تنهایی  اختیار بیگفت که گریه 

ولی برپایی ساالنه روضه و ، جزء طبیعت بشري است، ریختن بخاطر بروز غم و غصه
جیر زدن و مراسم عزاداري بصورت یک بدعت و در آن بر سر و روي خود کوبیدن و زن

مخالف سیره و سنت نبوي و عقل ، نوحه خواندن و احساسات مردم را تحریک کردن
 سلیم است و این حرکات مسخره شما چه ربطی به غمگین شدن حضرت یعقوب دارد؟! 

غمگین بوده و این چه ربطی به امام حسین اش  زندهز) حضرت یعقوب بخاطر پسر 
امام مگر ( دای کردهیعنی یک قیاس مع الفارق شده است؟  شهیدسال پیش  1400دارد که 

 ، حسین پسر شما بوده؟!!)

 ( اند بودهپیامبران نیز مانند ما بشري ح)           ،( ]/و از نظر  ]110کهف

بشري خود و به اقتضاي خوي  1عصمت ندارند، ما پیامبران به جز حوزه شریعت و وحی

                                                           
دهند، همچون آیات ابتدایی سوره عبس و سـوره تحـریم و یـا     ت قرآن عدم داشتن عصمت را نشان میآیا -1

و سوره غـافر   113و سوره توبه آیه 24و  23و سوره کهف آیات  37و سوره احزاب آیه 43سوره توبه آیه 
و سوره قیامـه   68انعام آیه و سوره 23و سوره سجده آیه 105و سوره نساء آیه 19و سوره محمد آیه 55آیه
 همچنین انبیاء از ارتکاب کبائر و یا اصرار بر صغائر هم معصوم می باشند. – 16آیه
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یا به قول شما ( و چنانچه بخاطر مخلوقی تا این حد غمگین شده اند هشد میغمگین نیز 
خوب معصوم ، گریه کرده) که به این شدت صدمه خورده و باعث نابینایی او گشته است

و همین ( است. چطور برخی مراجع شما رفته میاز خطا نبوده و نباید تا این حد پیش 
انند؟! پس آیا گریه کردن د میجایز نآن را  جناب قزوینی) قمه زنی و جراحات و صدمات

جایز است و اشکالی ندارد؟! تازه ، تا حدي که چشمان صدمه ببینند و نابینا شوند
ند و قابل مقایسه با کور شدن جراحات ناشی از قمه زنی پس از مدتی بهبود می یاب

 که ه بفهمندخداوند حاالت بشري پیامبران را بیان کرده است تا بدینوسیله هم نیستند.
و مبادا همچون عیسی برایشان مقام خدایی قائل شوند. در آیات  اند بودهبشر  نیز ایشان

متعدد قرآن به صبر و شکیبایی تصریح شده است و آیا این اعمال شیعیان و این خود زنی 
نشانه صبر و شکیبایی است؟!! اگر شما تابع قرآن ، ها و زنجیرزنی ها ها و سینه زنی

﴿ :بگوییم ها مصیبتس در قرآن آمده که به هنگام مواجه شدن با پ، هستید          

   ﴾ گریه و زاري کنید و بر سر و مغز ، و نگفته به هنگام مصیبت ]156: ةبقر[ال

. پس چرا شما بجاي این شد میخود بکوبید و اگر نیازي به این کارها بود حتما بیان 
؟!! بعد از این جناب قزوینی به گریه رسول دهید میآن حرکات مسخره را انجام ، سخن
سنت  یعنی این جزء( به هنگام مواجه شدن با جسد مثله شدن حمزه اشاره کردند اکرم

و   ویند که توسط پیامبرگ میکه سنت به چیزي  گویم میبوده است!!) در جواب 
هی از روي حاالت بشري انجام داده باشند و نه مواردي که گا، یارانش تکرار شده باشد

بعد به فراموشی سپرده باشند و یا نسخ شده باشند و یا حتی نسبت به آن عذرخواهی 
نزد مردم سنت آن را هید خوا می، شده باشد. حال شما با تکرار هر ساله چنین مواردي

فهذا علی مواله من کنت مواله جلوه دهید. نمونه بارز دیگر چنین حالتی در همان حدیث 
انیم یکی از لوازم حتمی و واجب د میو ما  »بلغ« گوید میتوجه کنید که خداوند ، باشد می

در مکه و در مراسم حج و  بایست می تکرار است. در همین راستا پیامبر، در امر تبلیغ
همیشه و همیشه حضرت علی را صراحتا به عنوان خلیفه ، در عرفه و در غدیر و در مدینه
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است. موارد دیگري نیز پیرامون سنت بودن یک چیز وجود  کرده میو جانشین معرفی 
زمان نبی  ي پی در پی درها سال بینیم میهمچون عدم ساخت و تزئین قبور که ، دارند
این یعنی سنت یا و  شود میاي بر روي قبور مسلمین گذاشته ن هیچگونه سازه، اکرم

نه اینکه ، رفته است و این یعنی سنتگ میه صورت هرروزوقت که  5خواندن نمازها در 
نمازها با هم خوانده شده و این  به خاطر عذري یا موردي پوشیده مانده)( یک جا در

 و بصورت که جزء سنت دم سجده بر چیزي بنام مهربراي شیعه شده سنت!!! یا ع
پس اهل سنت نیز باید براي ، چنانچه عزاداري تا این حد واجب استه بوده است. هرروز

حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی و شهداي احد و بئر معونه و یک میلیون 
هرساله ، با مشاورت شیخ طوسی) قتل عام شدند( اهل سنتی که توسط هالکوخان

حسین است؟!! چرا  عزاداري کنند. و اگر چنین چیزي سنت است پس چرا تنها براي امام
طرز  که به( براي حضرت خدیجه و حضرت حمزه و جعفر طیار و محمد بن ابی بکر

روز سال را عزاداري کنید!!!)در  365یعنی هر ( ؟!!کنید میعزاداري ن)کشته شد ی نیزفجیع
، اساسی در نجات و حفظ اسالم داشته بگویید که شهادت حسین نقش توانید میضمن ن

 نیز دت حضرت خدیجه و بخشش اموالش در پیشرفت اسالم نوپاچون بطور حتم شها
بسیار مهم و اساسی بوده است و همچنین شهادت حضرت حمزه در جنگ با کفار صدر 

اصال ، کردند نمیاسالم نیز مهم بوده است و چنانچه ایشان در حفظ اسالم جانبازي 
ند. پس سنت شدن این ند تا امام حسین بخواهد در کربال از آن دفاع کما مینمی اسال

خود  ست و در حقیقت بدعت است. و چنانچه بگویید ما از ائمهمعنا بیمسئله موردي 
چون ، اید گفته معنا بیحسین روایت داریم!! باز سخنی  جهت اشک ریختن بخاطر عزاي

ولی ، مگر خدیجه و حمزه چه فرقی با حسین دارند که براي حسین اشک ریخته شود
بوده باشد و  اگر این سنت است که باید دستورش از جانب پیامبر نشود؟!ها  آن براي

براي حسین اشک بریزید ولی براي حمزه این کار را نکنید؟!  هرساله فرموده آیا پیامبر
خوب آیا این ، کنید میبراي حمزه اشاره  شما که خودتان دائم به اشک ریختن پیامبر
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بخاطر  ؟!! در ضمن اگر گریه رسول اکرمندسخنان و عقاید شما متناقض و مسخره نیست
ي بعدي این عمل را تکرار ها سالدر  پس چرا پیامبر، سنت بوده است، حمزه

؟!! و چرا حضرت علی و امام حسن در مدت خالفت خویش این عمل را تکرار کند مین
ه شد میبطور ساالنه تکرار  بایست میحسین  شما براي ؟!! یعنی همچون عزاداريکنند مین

 باید گفت که پیامبر، وقتی جنازه حمزه را دید گریه کرد پیامبر گویید میاست. اینکه 
ولی ، تن از اجساد کفار را مثله کند 40قسم خورد که ، وقتی جنازه مثله شده حمزه را دید

 نیز در اثر احساسی بشري پیامبر . خوب آن گریه کردنکنم میبعد گفت که اینکار را ن
ربطی به سنت شدن آن ندارد. در جریان حادثه بئر معونه که  بنابراین و ؟است نبوده

 که پیامبر بینیم می، شوند میشهید  بسیاري از حافظان قرآن و صحابه رسول اکرم
. جالب است که گردد میولی از این عمل نهی ، است کرده میآن کفار را لعن  هرروز
ن روایت نیز کتاب صحیح مسلم که اتفاقا همی قزوینی به روایتی اشاره کردند از جناب

ماهگی در  18در  در روایت نقل شده که ابراهیم فرزند پیامبر مخالف با عقاید شماست.
و  کند میکه عبدالرحمن بن عوف تعجب  کرد میبخاطرش گریه  گذشت و پیامبر

داده ام و  که رحمت خدا را از دست دهد میپاسخ  ی؟ و پیامبرکن میآیا گریه  گوید می
. در گوید میولی زبان بر خالف رضاي خدا چیزي ن، رید و قلب می سوزدگ میچشم 

و صبر و  اختیار اي بی گریهیعنی ، که سخن ما نیز همین است :گویم میجواب به قزوینی 
یز فرموده که زبان چیزي ن بطوریکه رسول اکرم، تحمل در برابر مصیبت وارد شده

آخوندها  ویند؟!! آیاگ میخوب آیا شیعیان در مراسم عزاداري حسین چیزي ن .گوید مین
ویند؟!! در ضمن در گ میساکت هستند و چیزي ن هامداحان پشت بلندگو باالي منبرها و

و از او سوال  کند میتعجب  روایت آمده که عبدالرحمن بن عوف از گریه رسول اکرم
که این عمل سنت نبوده است  دهد میشان ی؟ خوب همین نکن میکه آیا گریه  کند می

و چنانچه این امر جزء  کرد میوگرنه صحابه اي چون عبدالرحمن بن عوف تعجب ن
 کرده میي بعدي نیز براي فرزندش ابراهیم گریه ها سال بایست می پس پیامبر، سنت بود
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 محمد باقر مجلسی از حضرت علیضمن عالم طراز اول خودتان جناب است. در 
 نیز) او را( فوت کرد به من امر فرمود و من وقتی ابراهیم بن رسول اهللا: «کند می روایت

 او را کفن نمود و حنوط مالید و به من فرمود: اي علی او را رسول اهللا، غسل دادم

و وقتی  Öاو را حمل کرده تا به بقیع رساندم و بعد از آن بر آن نماز گذارد، حمل کن
 ا دید گریه کرد و از پس گریه او مسلمانان گریه کردند تا اینکه صداياحوال او ر پیامبر

 را نهیها  آن به شدیدترین حالت گریه) مردان از صداي زنان بلندتر شد و رسول اهللا(

ئیم پروردگار بر ما گو میشود و ن کند و قلب غمگین می فرمود و گفت: چشم گریه می
مصیبت می شویم و همانا ما به اراده تو و همانا ما توسط تو دچار ، آورد می خشم

) پس باید به جناب قزوینی گفت که 101-82/100بحار األنوار: ( ».می شویم اندوهگین
شما این روایت را نیز مشاهده کنید و فقط دنبال به کرسی نشاندن حرف خود نباشید. 

که در  جناب قزوینی براي توجیه زدن بر سر و روي خویش به حضرت عایشه اشاره کرد
انیم این همه نادانی امثال قزوینی را به د میبر روي خود زده است!!! ن رحلت نبی اکرم

، براي قزوینی و همه شیعیان، حساب چه چیزي بگذاریم؟!! عملی از روي احساسی زنانه
حجت و سنت هرساله شده جهت سینه زنی و زنجیرزنی و بر سر و روي خود کوبیدن!!! 

) حتی از خود پیامبر( مالی که به ندرت و از روي حاالت بشريهمانطور که گفتیم اع
به عنوان سنت تلقی شوند و باید دید که دستور کلی و رفتار و  توانند نمی، اند زده میسر 

 دهد میاعمال متواتر و قطعی چه بوده است و اصال همین عمل ام المومنین عایشه نشان 
چون سنت ، ئمی و سنت نبوده استکه تا آن زمان چنین عملی بصورت تکرار دا

نه اینکه بیایید و مواردي را که در برخی ، ه و مستمر بوده باشدهرروزبطور  بایست می
گزینش کنید و اگر چنین است پس چرا حضرت عایشه و یا  اند دادهمواقع خاص رخ 

؟!! چرا فقط و تنها در یک لحظه اند کرده میي بعدي این عمل را تکرار نها سالصحابه در 
و پس از آن دیگر تمام شده است؟!! اگر  اند دادهخاص و از روي احساسی بشري انجام 

در ( . در ضمن احادیث و روایات دیگري نیزشد میهمیشه تکرار  بایست میسنت بود که 
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را ها  آن و چگونه است که چشمان شما اند کردهکتب خودتان) این عمل را نهی 
 حدیثی که از طریق امام صادق روایت شده که در آن آمده: زمانی که پیامبر یند؟!ب مین

گوید: اي  ام حکیم می، مکه را فتح نمودند با مردان بیعت نمودند. سپس زنان آمدند
آن  در بارةاي که خداوند به ما دستور داده است که  رسول خدا آن امر معروف و پسندیده

از فرمان شما سرپیچی نکنیم کدام است؟ پس گفت: هرگز بر سر و روي خود نزنید و 
موهاي خود را نکشید و گریبان خود را پاره نکنید و لباس ، صورت خود را مخراشید

) و از 32/619بحاراالنوار، 2/455مستدرك الوسائل، 3/275وسائل الشیعه( سیاه نپوشید
، دانید گوید: آیا می ست که شنیدم امام محمد باقر میعمر بن ابی مقداد روایت شده ا

 ﴿ معناي آیه     ﴾ چیست؟ عرض کردم: نه. گفت: پیامبر  به فاطمه

عراً وال تنادي بالويل والثبور وال تقيمي عيلَّ « فرمود: إذا متُّ فال ختميش عيلَّ وجهاً وال ترخي عيلَّ شَ

و موهایت را به خاطر من ، از دنیا رفتم صورت خود را نخراشهرگاه من : «»نائحة
شیون و زاري سر مده) و بر من نوحه و ( مرا) با شیون و زاري مخوان( پریشان نکن و

 فرموده است -عزّ وجلّ  -این همان معروفی است که خداوند » سوگواري مکن.
 پیامبر )2/346الشرائععلل ، 4/384وسائل الشیعه، 2/213تهذیب االحکام، 3/403الکافی(

او را از این کار نهی کرد و به او دستور ، کرد زنی را دید که در کنار قبر فرزندش گریه می
 تر است داد که صبور باشد و به او فرمود: اجر به همراه تحمل مصیبت اولی و محتمل

نبی  جعفر بن محمد از پدرانش از )2/543الخصال، 346اعالم الدین، 2/154بحاراالنوار(
همانا او از بوجود آوردن صداي حزین : «کند میروایت ، در حدیث نهی شدگان اکرم

مصیبت نهی فرمود و نهی فرمود از نوحه سرائی و شنیدن آن و نهی فرمود از زدن  در
و در کتب اهل سنت از جمله صحیح بخاري نیز  )4-4/3: من الحيرضه الفقيه( صورت

مر جزء سنت نبوده و حتی از این عمل نهی شده این ا دهد میحدیثی هست که نشان 

نَا النَّبِيُّ « حدیث بدینصورت است:، است يْ لَ ذَ عَ : أَخَ الَتْ ا قَ نْهَ َ اهللاَّ عَ يضِ طِيَّةَ رَ مِّ عَ نْ أُ نْدَ   عَ عِ

نُوحَ  ةِ أَنْ ال نَ يْعَ بَ يْمٍ ، الْ لَ ةٍ: أُمِّ سُ وَ ْسِ نِسْ َ مخَ ريْ ةٌ غَ أَ رَ نَّا امْ فَتْ مِ امَ وَ اذٍ فَ عَ ةِ مُ أَ رَ ةَ امْ َ ربْ نَةِ أَيبِ سَ ابْ مِّ الْعَالءِ وَ أُ ، وَ
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 رَ ةٍ أُخْ أَ رَ امْ اذٍ وَ عَ ةِ مُ أَ رَ امْ ةَ وَ َ ربْ نَةِ أَيبِ سَ . أَوِ ابْ ِ تَنيْ أَ رَ امْ ترجمه: ام عطیه رضی ) 1306بخارى:( .»وَ

نکنیم. از ما تعهد گرفت که نوحه خوانی ، هنگام بیعت فرماید: رسول اهللا  اهللا عنها می
ام عالء و دختر ابو سبره ، مگر پنج زن: ام سلیم، اما هیچ کس از ما به این عهد وفا نکرد

از این  که در سنت و در دستور کلی پیامبر بینیم میخوب  و دو زن دیگر.» همسر معاذ«
و  اند کردهاز زنان به آن عمل  اي عدهکه در ابتداي امر  بینیم میعمل نهی شده است و 

و مسلما زنان در نگهداري احساسات خود ضعیفتر از مردان اند  توانستهگر نبرخی دی
سنت  تواند مین، آن هم در همان لحظه رحلت شوهرش، هستند و عمل یکی از ایشان
بریزند و بخاطر مصیبتی که در  ها خیابانکه هر ساله به ، کلی شود براي همه مسلمین

خود بکوبند. در ضمن شما که عایشه را بر سر و مغز ، سال پیش رخ داده است 1400
 پس چطور در اینجا عایشه بخاطر رحلت پیامبر، دانید میو اهل بیت ن دوستدار پیامبر

ناراحت شده و بر روي خویش زده است؟!! جالب است که جناب قزوینی در همین 
فتوا تعدادي از مراجع ما در گذشته به این امر که اگر  گفت میه در رد قمه زنی برنام
یعنی باید شرایط همان ( این فتواي ایشان در زمان و شرایطی خاص بوده است، اند داده

: آفرین و صدآفرین گویم میو در نظر داشت) در جواب به قزوینی  موقع را بررسی کرد
بر شما!! خوب سخن ما نیز همین است که احادیث دلخواهی را که شما از کتب اهل 

مانند ، اند بودهشکل هستند و در شرایط و زمانی خاص  به همین کنید میسنت گزینش 
 بخاطر مشاهده جسد مثله شده حمزه و یا بخاطر مرگ فرزندش همان گریه پیامبر

نیز همگی در ها  این خوب، در هنگام رحلت نبی اکرم شابراهیم و یا عمل عایشه
و باید این شرایط را در نظر گرفت نه اینکه همچون  اند دادهشرایط و زمانی خاص رخ 

در بوق و کرنا کرد و طبق آن یک آن را احمقان یک روایت را به نفع خود بیرون کشید و 
ضمن جناب قزوینی که بدعت را نزد مردم سنت جلوه داد تا بیشتر گمراه شوند. در 

و براي همان موقع بوده فتاواي مراجع قبلی پیرامون قمه زنی در شرایطی خاص  گوید می
باید گفت پس چرا شما مرتب به برخی از حکمهاي حکومتی و نظرات حضرت ، است
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نیز در شرایطی خاص و ها  آن ؟!! خوبدانید میرا بدعت ها  آن و گیرید یایراد م عمر
مخالف خودشان  اي ماهوارهجناب قزوینی به شبکه هاي  .اند شدهدر همان زمان صادر 

هند د میایراد داشت که چرا در مسئله قمه زنی تنها نظر مراجع موافق با این عمل را نشان 
باز  1؟!دهید میمخالف با این مسئله را نشان نو چنانچه شما مرد هستید چرا سخن مراجع 

سخن ما نیز همین است که چرا شما  2باید به جناب قزوینی بگویم: آفرین و صدآفرین!!!
؟!! چرا تنها چند خطاي صحابه را در بوق و کنید مینها احادیث باب میل خودتان را ذکر ت

و آن همه آیات و احادیث در مدح ایشان را به روي مبارك خود نمی  کنید میکرنا 

                                                           
فراموش نکنید مخالفت امثال قزوینی با مسئله قمه زنی تنها تحت الفاظی چون این عمل جایز نیست  -1

، خرافـات خـود   چون این علماي نابغه در دور شدن از، کنند شوند و صریحا آن را حرام نمی بیان می
کنند تا مبادا کمی به صراط مستقیم و مسـیر هـدایت نزدیـک شـوند. بایـد بـه        بسیار محتاط عمل می

ها هنوز بر سر مواردي چون قمه زنی دچار شک و شبهه هستند و هنوز  موحدین عزیز بگویم که این
مه شـرایط و همـه   و نه ه ( وحشت دارند که آن را صریحا حرام کنند و تنها در شرایط و زمان فعلی

چـه  ، دانند. خوب وقتی عمق فاجعه و عمق حماقت تـا ایـن حـد اسـت     زمانها) آن را تنها جایز نمی
انتظاري است که عقاید دیگرشان چون امامت و عصمت و علم غیب و امام زمان را کنار بگذارنـد؟!!  

 نه کربال و عاشورا، آري مصیبت این است
هـا را جمـع    خواهد تا همه آن زند و یک نفر را می ننده بسیاري میالبته جناب قزوینی سخنان رسوا ک -2

، کنـیم  نموده و بصورت کتابی حجیم به مردم ارائه دهد و ما تنها به برخی از سـخنان وي اشـاره مـی   
اي داشتند و با استناد بـه سـخن یکـی از     در شبکه والیت برنامه 22ساعت 9/10/1389مثال در مورخ

بـود مـا تنهـا     که چنانچه حتی یکـی از سـادات زناکـار و شـرابخوار مـی      گفتند علماي اهل سنت می
بایست عمل او را دشمن بداریم نه خود او را و دشمنی بـا سـادات جـایز نیسـت!! در پاسـخ بـه        می

چون دشمنی با ایشـان  ، گویم: پس لطفا تنها عمل او را شالق بزنید و نه خود او را جناب قزوینی می
پـس مبـادا بـه خـودش     ، عمل ایشان را بد و ناپسند دانست نه خود ایشان را جایز نیست و تنها باید

 6سوره احزاب بود به اشـتباه گفـت: آیـه     6اي دیگر که بحث پیرامون آیه یا در برنامه( شالق بزنید!!!
سوره مائده!! البته ایـن اشـتباه در گفـتن نـام سـوره در برابـر بـدعتها و خرافـات و گمراهـی ایشـان           

 کند) ت و هرکس از چنین اشتباهاتی میاهمیت اس بی
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آورید؟!! چرا این همه حدیث پیرامون نهی از نوحه خوانی را در کتب شیعه و سنی 
می چسبید؟!! یا مسائل دیگري که دائم به آن اشاره  ینید و تنها به مواردي خاصب مین

و  اند بودهکه به زعم شما بدعت  همچون مواردي در حکومت حضرت عمر، کنید می
اینکه  نه، اند شدهو در زمان و شرایطی خاص صادر  اند بودهدر حقیقت حکمی حکومتی 

رعایت هیچ چیز ها  آن بدعت بوده باشند و موارد متعدد دیگري که مراجع رافضی در ذکر
که چطور مرجع شیعیان جهان جناب خمینی  پرسیم می. ما از این مراجع کنند میرا ن
سال متوالی حج خانه خدا را ممنوع کند؟!! و چطور هم اکنون دستور تخریب  3 تواند می

و اهل سنت در شهرهاي بزرگی چون تهران و  شوند میمساجد اهل سنت در ایران داده 
حکم حکومتی هستند و بدعت ها  این ازه ساخت مسجد را ندارند؟!! البداصفهان اج

 نیستند؟!!
 ببري مال مسلمان و چـو مالـت ببرنـد   

 

 بانگ و فریاد برآري که مسلمانی نیست!! 
 

جالب است که جناب قزوینی نظر مراجع موافق با قمه زنی و مقلدین ایشان را محترم 
ولی در مواجه شدن با عقاید اهل سنت ، کردنددانستند و تنها نظر خودشان را بیان 

به روایتی اشاره دارند از حضرت  زنند میهیچگونه احترامی قائل نیستند. کسانی که قمه 
زینب که به هنگام سوار بودن بر کجاوه از شدت اندوه سرش را به ستون کجاوه زده و 

جناب قزوینی  ب توجه کند کهمی خواین باعث خونریزي سرش شده است. خواننده گرا
ي ها سالدر رد این مسئله گفتند اگر این روایت صحیح بود چرا زینب یا بنی هاشم در 

که قمه زنی صحیح نیست!!! باز باید  دهد میبعدي این عمل را تکرار نکردند و این نشان 
باید ، هندد میبه جناب قزوینی آفرین بگوییم و جالب است که ایشان جواب خودشان را 

ئله عزاداري براي امام حسین نیز به همین شکل است و سخن ما نیز همین گفت که مس
آن را ي بعدي ها سالپس چرا زینب و بنی هاشم ، است که چنانچه عزاداري صحیح بود

عزاداري  ي بعدي براي پیامبرها سال، تکرار نکردند؟!! چرا حضرت عایشه و صحابه
؟!! جناب فرزندش ابراهیم عزاداري نکرداي بر ي بعدها سالدر  چرا پیامبرنکردند؟!! 
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قزوینی سخن جالب دیگري نیز ایراد فرمودند و خطاب به قمه زنان گفتند که کاري بر 
خالف مقررات یک کشور انجام ندهید و در خیابان یک کشوري قمه زنی نکنید تا 

چون  ؟اعتراض کنید که چرا مرا زندان کردند و یا شالق زدند توانید میزندانی شوید و ن
که شما که  کنیم میاحترام به قوانین یک کشور ضروري است!!! ما از جناب قزوینی سوال 

ذارید و گ میپس چرا به قوانین کشور عربستان احترام ن، کنید میاینقدر خوب نصیحت 
؟!! چرا در اندازید میهر چند وقت یکبار در جاهایی چون قبرستان بقیع جنجالی به راه 

زندانی شوند  اي عده، نید؟!! و اگر در اثر این حرکات احمقانهخوا میآنجا زیارت عاشورا 
آنگاه شما در رسانه هاي خود و در همه دنیا جار و ، و یا مسجدي از شیعیان بسته شود

مورد دیگر اینکه خواننده  .کنید میو شروع به مظلوم نمایی  اندازید میجنجال به راه 
ویند: در حدیث آمده که امام گ می که گاهی نیز مراجع رافضی توجه داشته باشدگرامی 

لطمن اخلدود الفاطميات علی احلسني بن علی لقد شققن اجليوب و«فرمود:  جعفر صادق

براي  دختران فاطمه زهرا«یعنی:، »عليهام السالم و علی مثله تلطم اخلدود و تشق اجليوب

هاي خویش زدند و براي کسی  کردند و بر گونه پارهگریبان خود را  حسین بن علی
برگونه ها بزنند و گریبان بدرند. در جواب باید  جایز است که که همانند حسین

 زیرا راوي آن، گفت: این حدیث از لحاظ سند مخدوش است و قابل استدالل نیست

او را  که علماي رجال باشد میآمده خالد بن سدیر » تذهیب شیخ طوسی«چنان که در
: فهذا نویسد میوي  در باره . عالمه ممقانی در کتاب تنقیح المقالاند دانسته» مجهول«

در اینجا مطالب و احادیثی ناشناخته است.  الرجل عندي مجهول. یعنی این مرد در نزد من
از علما و کتب خودتان بر ضد نوحه سرایی می آوریم تا بلکه هدایت شوید و البته  را

سعی کنید همه این مطالب را هر طور که شده ماست مالی و  مذهبی شما دکانداران
به هنگام  در عقاید خرافی خود شک کنید. حضرت علی اي ذرهتوجیه کنید و مبادا 
نهی ، تابی ي و از بیکرد می: اگر به شکیبایی امر نفرماید می غسل دادن پیامبر

و این درد جانکاه همیشه در ، ي آنقدر اشک می ریختم تا اشکهایم تمام شودفرمود نمی
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همچنین در نهج  ) و2/445و مستدرك الوسائل  235نهج البالغه خطبه ( ند.ما میمن 
بة عىل فخذه أن علياً؛ قال: من رضب يده عند مصي«البالغه آمده است که حضرت علی گفت: 

هر کسی به هنگام مصیبت و بالیی دستش را بر رانش بزند و تأسف  .»فقد حبط عمله

 الشیعۀو وسائل  621الخصال صدوق صفحه( عمل او نابود گردیده است.، بخورد
: در لفظ گوید میصدوق  عالمه محمد بن حسین بن بابویه قمی ملقب به شیخ )3/270

نوحه سرائی از «آمده است که:  که بر آن چیزي برتري ندارد به این شکل رسول اهللا
و حر عاملی در وسائل  272-4/271: الفقیهمن الیحضره ( »دباش میاعمال جاهلیت 

و حاج حسین البروجردي در  4/149ةو یوسف البحرانی در الحدائق الناضر 2/915الشیعۀ

روایت آن را و همچنین محمد باقر مجلسی با این لفظ ) 3/488 الشیعۀجامع أحادیث 

علمایی چون  ) و82/103بحار األنوار: ( »دباش میسرائی از جاهلیت  نوحه«کرده است که: 

صوتان « که او فرمود: اند کردهروایت  مجلسی و نوري و بروجردي از رسول اهللا

دو صداي « .»عنی النوح والغناءوصوت عند نغمة؛ ي، إعوال عند مصيبةبغضهام اهللا: ملعونان ي

و ، را دوست ندارد: شیون و فریاد به هنگام مصیبتها  آن نفرین شده هستند که خداوند
و مستدرك  82/103بحار االنوار (  _سرایی و موسیقی یعنی نوحه _و ترانهصداي آهنگ 

از  ).2/271و من ال یحضره الفقیه  3/488 الشیعۀو جامع األحادیث  144-1/143الوسائل 

در «بن شداد فرستاد:  رفاعۀبه  امیرالمومنین این روایات می توان یاد کرد از نوشته اي که
مستدرك ( »دهم به نوحه براي مرده هشدار می سرزمینی که صاحب قدرت هستی تو را

 »و همانا شما را از نوحه و شیون نهی می کنم«حدیث آمده:  ) و در1/144الوسائل: 

و «آورده است که فرمود:   از پیامبر ) و روایتی که جابر3/372: الشیعۀجامع احادیث (
ام از نوحه سرائی و دو صداي احمقانه بی بند و بار: صدا  را نهی کرده شما همانا من

و) چنگ زدن صورت و ( لهو و آوازهاي شیطانی و صدا هنگام مصیبت هنگام نغمه هاي
: سه چیز ) و از حضرت علی1/145مستدرك الوسائل: ( »شیطانی پاره کردن یقه و ناله



 109 پاسخ بی سواالت: اول بخش

رود تا قیامت برپا شود: باران طلبیدن  از بین نمی باشد و در بین مردم می از اعمال جاهلیت
) و 82/101بحار األنوار: ( »و توهین کردن به اقوام و نوحه سرائی در مرگ از ستارگان

جایز  گردد و فریاد زدن بر مرده اصالح نمی«که فرمود:  کند میکلینی از امام صادق روایت 
امام صادق  )و باز کلینی از3/226: الکافی( ».ولی اکثر مردم درك نمی کنند، دباش مین

نیز ( فریاد زدن براي مرگ جایز نیست و لباس پاره کردن«آورده است که فرمود: 
 روایت ) محمد باقر مجلسی از حضرت علی255/ 3الکافی: ( »همچنین) جایز نیست

 غسل نیز) او را( فوت کرد به من امر فرمود و من وقتی ابراهیم بن رسول اهللا: «کند می
، حمل کن او را کفن نمود و حنوط مالید و به من فرمود: اي علی او را رسول اهللا، دادم

 و وقتی پیامبر Öاو را حمل کرده تا به بقیع رساندم و بعد از آن بر آن نماز گذارد

احوال او را دید گریه کرد و از پس گریه او مسلمانان گریه کردند تا اینکه صداي 
 را نهیها  آن به شدیدترین حالت زنان بلندتر شد و رسول اهللاگریه) مردان از صداي (

ئیم پروردگار بر ما گو میشود و ن کند و قلب غمگین می فرمود و گفت: چشم گریه می
و همانا ما توسط تو دچار مصیبت می شویم و همانا ما به اراده تو ، آورد می خشم

حزین در مصیبت  از صوت وپیامبر) 101-82/100بحار األنوار: ( ».می شویم اندوهگین
: الشیعۀوسائل ( نیز) نهی فرمود( همچنین) از نوحه سرائی و شنیدن آن( نهی فرمود و

بودیم  ابی عبداهللا ما نزد«که گفت:  کند می) و کلینی از فضل بن میسر روایت 2/915
فرمود:  کرد. ابو عبداهللا و مردي آمد و از مصیبتی که به وي وارد شده بود شکایت می

قَدري که خداوند بر تو مقدّر  و اگر صبر نکنی آن گیري میچنانچه تو صبر کنی اجر 
) و از امام صادق جعفر 3/225الکافی: ( و سختی آن را خواهی کشید گذرد می، کرده است

بطوري که) بالء می ( پیش می برند، مؤمن شدن صبر و بالء بسوي«بن محمد که فرمود: 
برند و آن وقتی است که  کافر شدن پیش می و بالء و جزع بسوي، استآید و او صبور 

) محمد بن مکی العاملی ملقب به 1الذکري: صفحه ( کند آید و او جزء و فزع می بالء می
 نوحه را حرام کردند و شیخ ادعا کرد ةابن حمز شیخ در المبسوط و«شهید اول گفت: 
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) و شیخ ابو جعفر 82/107حاراألنوار: ب، 2 الذکري: صفحه( »این مسئله) اجماع است(
، نوحه را حرام کرد و ادعایش این بود که، محمد بن حسن طوسی ملقب به شیخ الطائفه

طوسی بود و شیعیان در آن زمان بر حرام  چه بسا او در عصر، باشد این مسئله اجماع می
آیت اهللا می شود, اجماع داشتند.  بودن نوحه و شیونی که اکنون در حسینیات شنیده

از شیخ در المبسوط و ابن حمزه حرام  ولی«العظمی محمد بن حسینی شیرازي گفت: 
در الجواهر خودزنی و شیون «گفت:  ) و شیرازي15/253فقه: ( »بودن مطلق آمده است

بی ( بدترین جزع«امام باقر فرمود:  ) و15/260الفقه: ( »بطور قطعی حرام شده است
و کشیدن ، دباش میزدن صورت و سینه  ناراحتی و شیون وصبري) فریاد بلند کشیدن در 

صبر را ترك کرده است و راهی غیر از  د و کسی که نوحه را برپا کندباش میموي پیشانی 
بحار األنوار: ، 2/915وسائل شیعه: ، 223-3/222الکافی: ( »راه درست را برگزیده است

ر مصیبت دستش را بر رانش کسی که د ) و همچنین از قول امام صادق است که:82/89
بر صورت زند  کسی که«فرمود:  ) و پیامبر3/225 :الکافی( ».بزند اجر او باطل می شود

سماوي این  ) و محمد تیجانی1/144مستدرك الوسائل: ( »و یقه پاره کند از ما نیست
داد: او جواب  این حدیث پرسید و  کند که از امام محمد باقر صدر در باره مسئله ذکر می

صفحه ، آنگاه هدایت شدم، ثم اهتدیت ( »حدیث صحیحی است که در آن شکی نیست«
 آمد و گفت: چه چاپ عربی) و از یحیی بن خالد آمده است که مردي نزد نبی اکرم 58

و صبر در مصیبت ، ها بر یکدیگر کند؟ فرمود: زدن دست چیزي اجر مصیبت را باطل می
ه آن راضی شود براي او رضایتمندي خواهد بود و کسی که ب، مهمترین مسائل است از

در ادامه نبی ، از طرف خداوند)خواهد بود( خشم کند پس براي او خشمگینی کسی که
به معنی تراشیدن سر و ، (از کسی که بتراشد و باال ببرد بیزار هستم من«فرمود:  اکرم

نبی  پدرانش از ) جعفر بن محمد از3/489جامع الحدیث الشیعه:  ( )بلند کردن صدا
همانا او از بوجود آوردن صداي حزین : «کند میروایت ، در حدیث نهی شدگان اکرم

مصیبت نهی فرمود و نهی فرمود از نوحه سرائی و شنیدن آن و نهی فرمود از زدن  در
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بر سر و سینه زدن «) و محمد بن مکی العاملی گفت: 4-4/3من الیحضره الفقیه: ( صورت
در المبسوط گفته است و آن را ، دباش میپاره کردن و کشیدن مو به طور اجماع حرام  و

) و شیرازي گفته است: 72فی الذکري: صفحه ( »خشمگینی بر قضاء و قَدر الهی است آن
تیجانی  ) دکتر محمد15/260الفقه: ( »در المنهی زدن صورت و برکندن مو نهی شده است

بر عمویش ابی طالب و حمزه و همسرش خدیجه اشاره  ي نبی اکرم سماوي به گریه
, ولی وي از Öولی در تمامی آن حاالت از سر مهربانی گریه می کرد«ید: گو میو  کند می

پس چگونه ، ناراحتی از فرد حزین و زدن صورت و پاره کردن سینه نهی فرمود بروز
در ( »ر می شود؟که با اجسام آهنی بر خود می زنی بطوریکه خون سرازی است حال تو

که امیر المؤمنین علی بن  کند میسپس تیجانی یاد  )151صفحه  کتاب کل الحلول:
انجام نداد و  دهند در زمان وفات نبی اکرم شیعیان امروزه انجام می ابیطالب آنچه را که

، این امام در بارهحسن و حسین و سجاد نیز این کار را نکردند و  به همین ترتیب امامان
تیجانی گفته است: همانا چیزهائی را دید که هیچ کس ندیده است او با دو چشم خود 

کربالئی که در آن پدرش و عموهایش و بردارانش همگی کشته شدند و ، شاهد کربال بود
علیهم ( ندارد و در تاریخ نیز از هیچکدام از ائمهآن را کوه دوام  مصیبتهائی را دید که

که او کاري کرده باشد روایت نشده است و یا اینکه امر به آن در بارهالسالم) چیزي 
به حق گفته «گوید:  ) تیجانی همچنین می151کل الحلول: صفحه( تبعیت و پیروي آن کند

ي از دین نیست  شیعیان از آن اعمال خاص انجام می دهند ذره می شود: آنچه که بعضی
وا دهند که در آن اجري بزرگ و کنند و فتوا دهندگان به آن فت و اگر مجتهدین اجتهاد
همانا آن فقط عادت و تقلید و احساسی برخورد کردن است که ، ثوابی عظیم قرار دهند

شوند و بعد از مدتی  و توسط آن از حالت طبیعی خارج می اهل آن توسط آن طغیان کرده
آید که پسر از پدرش به شکلی کورکورانه و بدون  می فقط بصورت یک رسم قومی در

بعضی از عوام اینگونه حس می کنند که با زدن خود و  تا جائی که، م به ارث می بردفه
د و بعضی اینگونه اعتقاد دارند که کسی که باش میاهللا  خود را خونی مالی کردن قرب الی
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) و همچنین 148کل الحلول: صفحه ( »را دوست ندارد این کار را انجام ندهد حسین
وقتی مردي لخت می شود ، مشمئز کننده را نمی پذیرد اظرعقل سلیم این من«گفته است: 

زند و به طرزي دیوانه وار صداي خود را بلند  و با زنجیر بدست خودش خود را می
برانگیز اینجا است که به وضوح دیده می  و عجیب و شک کند میکرده و حسین حسین 

بر ها  آن است که ناراحتی انگار مانند این، شود وقتی آن افراد به یکباره کارشان تمام شد
اتمام عزاداري می بینی که می خندند و  طرف شده است و با گذشت اندك زمانی بعد از

همه چیز با تمام شدن حرکت دسته  خورند و نوشند و میوه می شیرینی می خورند و می
 ي دینداري نیستند و از این روها انسانها  آن تمام می شود. و عجیب آنجا است که بیشتر

کرده و گفتم: همانا آنچه انجام می دهند فقط  مداراها  آن چندین دفعه خودم در انتقاد از
) و همچنین روایتی 149الحلول: صفحه  کل( »یک رسم قومی و تقلید کورکورانه است

فرمود: ، خواهرش زینب آورده که حضرت حسین به» ارشاد«است که شیخ مفید در کتاب 
وال تدعي عيل ، وال ختميش عيل وجهاً ، ال تشقي عيل جيباً ، فأبري قسميإين أقسمت عليک ، يا أخية«

، اي خواهر جان«چاپ تهران) یعنی:  97صفحه  2اإلرشاد ج ( »تبالويل والثبور إذا أنا هلك
که چون کشته شدم گریبان بر من  من تو را سوگند دادم و تو به سوگند من وفادار باش

عذاب بر من باد خدایم مرگ ( واویال واثبورا چاك مکن و چهره مخراش و در مرگ من
صاحب منتهی االمال نقل کرده که حسین در کربال به خواهرش  دهد) مگو و همینطور

إذا قتلت فال تشقی علیّ ، لفعىل هذا احل أحلفک باهللا عليک أن حتافظي، يا أختي« زینب گفت:

خواهرم تو را به  -.»عىل شهاديتل والثبور وال تنادي بالوي، ال ختمشی وجهک بأظفارکو، باجلي

ات را با  و چهره، دهم که وقتی من کشته شدم گریبانت را پاره مکن خدا سوگند می
منتهی االمال ( و به خاطر شهادت من فریاد واویال سر مده، هایت خونین مکن ناخن

لُ ينْ «علی آورده که فرمود:  و همچنین شریف رضی در نهج البالغه از حضرت )1/248 زِ

رِ الْ  دْ ىلَ قَ ُ عَ ربْ يبَةِ ـالصَّ صِ هُ ، مُ رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ نْدَ مُ هِ عِ ذِ ىلَ فَخِ هُ عَ بَ يدَ َ نْ رضَ مَ نهج البالغه ( »وَ

صبر به اندازه «چاپ بیروت) یعنی:  144المختار من حکم أمیرالمؤمنین شماره  باب
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شود.  تباه می رسد و کسی که در مصیبت بر ران خود بکوبد اجرش انسان می مصیبت به

بُ الرجلِ «کافی نیز به سند خود از امام موسی بن جعفر آورده که فرمود:  کلینی در ْ رضَ

هِ  رِ بَاطٌ ألجْ يبةِ اِحْ ـصِ ندَ الـمُ هِ عِ ذِ يلَ فَخِ هُ عَ یعنی:  )225 ص 3الفروع من الکافی ج ( .»يدَ

خویش  جرمردي که به هنگام مصیبت دست خود را بر رانش بکوبد موجب تباه کردن ا«
 به سند خود از حضرت» من ال یحضره الفقیه«همچنین شیخ صدوق در کتاب ». شود می

 »من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته حبط أجره«گزارش نموده که فرموده:  صادق
که به هنگام مصیبت دست هرکس «چاپ قم) یعنی:  520ص  1یحضره الفقیه ج  من ال(

و وظیفه مصیبت دیدگان این است که طبق ». شود میبکوبد اجرش تباه  خود را بر رانش

ا إِلَيْهِ « بگویند.بقره با صبر و نماز از خدا یاري جویند و  سوره 156و  153آیات  إِنَّ ا هللاَِِّ وَ إِنَّ

عُونَ  اجِ  کتاب 56و در صفحه ». کنیم سوي او رجوع می براي خدا هستیم و به«یعنی:  »رَ

 هر  عبداهللا بن سالم نقل کرده که پیغمبر اکرمترجمه مسکن الفواد) از یوسف بن (

 کرد به نماز خواندن و شد ایشان را امر می اش وارد می وقتی شدت و مصیبتی بر خانواده

 ﴿ کرد: ین آیه را قرائت میا            ﴾  :ات  امر کن خانواده«یعنی

  عن جابر عن الباقر«آورده است:  57صفحه  . در»آن بپذیر بارهدر را به نماز و صبر را 

قال: أشد اجلزع الرصاخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر ومن أقام النواحة فقد 

ترک الصرب ومن صرب واسرتجع ومحد اهللا جل ذكر فقد ريض بام صنع اهللا فوقع أجره عيل اهللا عزوجل 

جابر از امام باقر نقل «. یعنی: »حبط اهللا أجرهأيه القضاء وهو ذميم وومن مل يفعل ذلک جري عل

ها فریاد: به واویال و ناله کشیدن و لطمه به صورت  تابی ترین بی فرمود: سخت کرده که
کنند  سینه کوبیدن و موي کندن است کسانی که جلسه نوحه سرائی بر پا می زدن و بر

صبر کنند و شکر و سپاس خدا را به جاي آورند و اند. و کسانی که  نکرده صبر بر مصیبت
با خداي عز و جل است و ها  آن و جل راضی باشند پس همانا اجر به کار خداي عز

شود در حالی که مذمومند و  حکم الهی بر ایشان جاري می کسانی که صبر نکنند قضا و
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البكاء ليس « نویسد: می» مبسوط«است. ابو جعفر طوسی در کتاب:  اجر ایشان ضایع شده

ص  1المبسوط جلد ( »وأما اللطم واخلدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل حمرم إمجاعاً ، به بأس

گناهی ندارد اما ضربه زدن بر بدن و چهره خراشیدن ، گریستن«تهران) یعنی:  چاپ 189
اند.  تراشیدن) موي و نوحه خواندن به اجماع فقها همگی باطل و حرام یا( و چیدن

البكاء ليس به بأس وأما «نویسد:  می» السرائر«بن ادریس حلی در کتاب  ین محمدهمچن

چاپ  173ص  1السرائر جلد ( »اللطم واخلدش وجز الشعر والنوح بالباطل فإنه حمرم إمجاعاً 

یا ( قم) یعنی: گریستن گناهی ندارد ولی ضربه زدن بر پیکر و چهره و خراشیدن و چیدن
باطل خواندن در هنگام اندوه و مصیبت همگی به اجماع فقها  هاي موي و نوحه تراشیدن)

نعم ال «نویسد:  می» جواهر«اند. و همچنین شیخ محمد حسن نجفی در کتاب  شده حرام

ضربه ، آري«چاپ بیروت) یعنی:  367ص  4الجواهر ج ( »جيوز اللطم وجز الشعر امجاعاً 

قها جایز نیست. و شریف رضی و چیدن موي براي مصیبت وارد شده به اجماع ف بر پیکر

يبَةِ «است که فرمود:  آورده در نهج البالغه از حضرت علی ـصِ رِ الْـمُ دْ ىلَ قَ ُ عَ ربْ لُ الصَّ ، ينْزِ

هُ  رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ نْدَ مُ هِ عِ ذِ خِ ىلَ فَ هُ عَ بَ يدَ َ نْ رضَ مَ المختار من حکم أمیر  نهج البالغه باب( »وَ

رسد و  به انسان می صبر به اندازه مصیبت«وت) یعنی: چاپ بیر 144شماره  المؤمنین
کلینی از عمرو بن  شود. و شیخ کسی که در مصیبت بر ران خود بکوبد اجرش تباه می

دانید معناي این  می گفت: آیا مقدام گزارش کرده که گفت: از ابوجعفر باقر شنیدم که می

  ﴿ گفتار خداي تعالی چیست که:   ﴾ ) در هیچ کار نیکی از تو

إذا أنا مت ال «فرمود:  به فاطمه گفت: رسول خدا، نافرمانی نکنند؟) پاسخ دادم: نه

. یعنی: »ختميش عيل وجهاً وال تنرشي عيل شعراً وال تنادي بالويل وال تقيمي عيل نائحة

واویال بر و فریاد ، مکن گونه بر من مخراش و موي را پریشان، هنگامی که من مردم«
فرمود: این است کار نیکی  و نوحه خوانی براي من بپا مکن. سپس ابو جعفر باقر، مدار

) دیگر اینکه 527ص  5 فروع کافی کتاب النکاح ج( که خداوند بزرگ دستور داده است.
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لعن اخلامشة  عن أيب أمامه أن رسول اهللا«از ابی امامه نقل نموده » مسکن الفواد«در کتاب 

 . یعنی: ابوامامه نقل نمود: که پیغمبر اکرم»الشاقة جيبها والداعية بالويل والثبوروجهها و

بخراشد یا یقه خود را چاك زند و  صورت خود را، نفرین کرد به زنی که در مصیبت
او را از ، کرد زنی را دید که در کنار قبر فرزندش گریه می پیامبرکسی که واویال بگوید. 

به او دستور داد که صبور باشد و به او فرمود: اجر به همراه تحمل این کار نهی کرد و 
) از 2/543الخصال، 346اعالم الدین، 2/154بحاراالنوار( تر است مصیبت اولی و محتمل

فرموده است:  صروایت شده است که فرمود: پیامبر  ؛طالب بن ابی امیرالمؤمنین علی

تي إىل يوم القيامة: « : »والنياحة ... الفخر يف األحساب والطعن يف األنسابأربعة ال تزال يف أمّ

، ماند: افتخار کردن به اصل و نسب چهار چیز تا روز قیامت در میان امت من باقی می«
مستدرك ( ها و ناله و زارى در هنگام مصیبت و زاري ..... تحقیر و طعن در نسب

زمانی که در  علی حضرت) 1/222دعائم االسالم، 79/93بحاراالنوار، 2/351الوسائل
گریه مردم بر کشتگان صفین را ، بازگشت از صفین وارد کوفه شد و بر شامیان گذر کرد

: آیا زنانتان در ایجاد این سر و صدا بر شما گفت میشنید. به همین دلیل به شرحبیل شا
 و )2/411مستدرك الوسائل( کنید؟ را از این صداها نهی نمیها  آن اند؟ آیا غلبه پیدا کرده
روایت شده است که به روایت از پدرانش فرموده است که رسول  از امام صادق

خوانی و گوش دادن به آن و  از شیون و ناله در هنگام مصیبت و رجز و نوحه خدا
، 13/93مستدرك الوسائل، 22/451بحاراالنوار( آمدن زنان در پی جنازه نهی فرمودند

در آخر حیات  ز جمله مواردي که پیامبر) و ا1/226الخصال، 17/128وسائل الشیعه
حدیثی است که از طریق امام صادق روایت شده ، مبارکش زنان را از آن نهی فرمودند

مکه را فتح نمودند با مردان بیعت نمودند.  است که در آن آمده است: زمانی که پیامبر
اي که  یدهگوید: اي رسول خدا آن امر معروف و پسند سپس زنان آمدند. ام حکیم می

آن از فرمان شما سرپیچی نکنیم کدام است؟  در بارةخداوند به ما دستور داده است که 
موهاي خود را ، پس گفت: هرگز بر سر و روي خود نزنید و صورت خود را مخراشید
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مستدرك ، 3/275وسائل الشیعه( نکشید و گریبان خود را پاره نکنید و لباس سیاه نپوشید
) از عمر بن سعید بن هالل روایت شده است که 32/619بحاراالنوار، 2/455الوسائل

خدمت امام صادق عرض کردم: مرا نصیحت کن. فرمود: تو را به رعایت تقوا سفارش 
را به یاد  کنم .... و چنانچه به مصیبتی مبتال شدي پس مصیبت وفات رسول خدا می

وسائل ، 1/251من الیحضره الفقیه( اند زیرا مردم هرگز به چنین مصیبتی دچار نشده، بیاور
) از عمر بن ابی مقداد روایت شده است 2/346علل الشرائع، 2/614الخصال، 4/383الشیعه

  ﴿ معناي آیه، دانید گوید: آیا می که شنیدم امام محمد باقر می    ﴾ 

متُّ فال ختميش عيلَّ وجهاً وال إذا «به فاطمه فرمود:  چیست؟ عرض کردم: نه. گفت: پیامبر

عراً وال تنادي بالويل والثبور وال تقيمي عيلَّ نائحة هرگاه من از دنیا رفتم صورت : «»ترخي عيلَّ شَ
 مرا) با شیون و زاري مخوان( و موهایت را به خاطر من پریشان نکن و، خود را نخراش

همان معروفی است که  این» شیون و زاري سر مده) و بر من نوحه و سوگواري مکن.(
وسائل ، 2/213تهذیب االحکام، 3/403الکافی( فرموده است -عزّ وجلّ  -خداوند 

از امام محمد باقر روایت شده است که فرمود: زمانی  )2/346علل الشرائع، 4/384الشیعه
زنان بنی عبدالمطلب به سوي او آمدند و ، که امام حسین خواست وارد مدینه شود

زاري سر دهند. امام حسین در میان آنان راه رفت و فرمود: شما را به  خواستند شیون و
شیون و زاري) را به خاطر معصیت بودن آن نزد ( کنم که این امر خاطر خدا سفارش می

املی ، 22/545بحاراالنوار، 2/443مستدرك الوسائل( خداوند و پیامبرش ظاهر نکنید

ما «فرمود: ، فرزندش ابراهیم از دنیا رفتروزي که  پیامبر )194املی مفید/، 681صدوق/

 »الشيطان من فهو وباليدِ  اللسان حزن من كان وما رمحة هو فإنّام والعني القلب كان من حزنٍ يف 

 رحمت است. اما اندوهی که در زبان و دست، اندوهی که در قلب و چشم باشد«
                    1)2/453مستدرك الوسائل( »جوارح ظاهر شود) از سوي شیطان است(

                                                           
واقعه عاشورا مورد تحریف قرار گرفته است و هـر چنـد عوامـل تحریـف در هـر      : گوید مطهري می -1
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  :15 سوال
 اي برنامهوالیت  اي ماهوارهدر شبکه  21ساعت  5/10/89جناب قزوینی در تاریخ 

به تن کردن لباس سیاه جهت عزاداري و به مواردي اشاره کردند همچون  در بارهداشت 
لباس سیاه به تن  اینکه اسماء براي جعفر طیار و یا حسان بن ثابت بخاطر رحلت پیامبر

 اوال: سنت متعلق به نبی اکرم، : به فرض صحت این مواردگویم می!! در جواب اند کرده
کجا بخاطر عزاداري سیاه پوشیده است؟در  است نه کسی دیگر و خود شخص پیامبر

 نه، ه و تکراري باشدهرروزمداوم و متواتر و  بایست میثانی همانطور که گفته شد سنت 
و صحابه کجا براي شهادت و  پیامبر، شده و بصورت خبري واحد باشد اینکه گزینش

؟ آیا براي شهادت حمزه یا خدیجه و یا شهداي اند هشد میسیاهپوش ، یا رحلت کسی
همه رفتند و سیاه پوشیدند؟ و یا براي همان رحلت ، جنگ احد و یا شهداي بئر معونه

و بدعت  آید نمیهمه سیاهپوش شدند؟ پس این مورد جزء سنت به حساب  نبی اکرم
است. در ضمن از کی تا به حال عمل حسان بن ثابت براي شیعیان حجت شده است؟!! 

از ، در ضمن در احادیث و در کتب خودتان نیز پوشیدن رنگ سیاه نکوهیده شده است
ه نپوشید زیرا لباس فرعون فرمود که لباس سیا به یارانش امر می جمله: حضرت علی

امالی ، ٣/٢٧٢وسائل الشيعه، ٤/٣من الحيرضه الفقيه، ٧٨/٢٥٧بحاراالنوار( است

گوید: خدمت امام صادق  بن احمد روایت شده است که می و از محسن  )٤٢٢الصدوق/

امام فرمودند: با آن ، پوشم خوانم کالهی سیاه می عرض کردم: من در حالی که نماز می
، ٥/٥٢٧الكافی، ٢١/١٣٤بحاراالنوار( نخوان. زیرا لباس اهل آتش استکاله نماز 

                                                                                                                                                      
حادثه تاریخی را باید در اغراض دشمنان آن یافت ولی در حادثه کربال هر چه تحریف شده از ناحیه 

چنـان کـه در تمـام    ( ي و افسانه پردازي استدوستان است و از آنجا که بشر متمایل به اسطوره ساز
آري ، در این قضیه نیز اسطوره سازي و افسـانه پـردازي غوغـا کـرده اسـت      )تواریخ دنیا وجود دارد

شنویم تحریفاتی است که معلول حـس اسـطوره سـازي مـا ایرانیـان       آنچه امروزه از حادثه کربال می
 .اند ستان نادان انجام دادهاست و حقیقت ندارد و متأسفانه همه تحریفات را دو
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) و حدیثی است ٢/٣٦٤تفسريالقمی، ٢٠/٢١١وسائل الشيعه، ٢/٤٤٩مستدرک الوسائل

مکه را  که از طریق امام صادق روایت شده است که در آن آمده است: زمانی که پیامبر
گوید: اي رسول خدا  سپس زنان آمدند. ام حکیم می، فتح نمودند با مردان بیعت نمودند

آن از فرمان  هدر باراي که خداوند به ما دستور داده است که  آن امر معروف و پسندیده
پس گفت: هرگز بر سر و روي خود نزنید و صورت شما سرپیچی نکنیم کدام است؟ 

و لباس سیاه نکنید و گریبان خود را پاره د را نکشید موهاي خو، خود را مخراشید
و در  )٣٢/٦١٩بحاراالنوار، ٢/٤٥٥مستدرک الوسائل، ٣/٢٧٥وسائل الشيعه( .نپوشید

تحقیقات علمی نیز مشخص شده که رنگ مشکی اندوه آور و حزن انگیز است و غم و 
بنابراین ، باشد میو حتی سرطان) ( اندوه نیز ریشه بسیاري از امراض جسمی و روحی

حتی اخیرا دانشمندان ( از آن اجتناب کند بایست میر داشت چنانچه امري براي انسان ضر
پس هم از نظر ، که خود رنگ سیاه و استفاده از آن نیز سرطان زاست اند کردهکشف 

 این موضوع نکوهیده و مطرود شده است)، شرعی و هم از نظر عقلی و علمی

 :16 سوال
اشاره داشت که  97جناب قزوینی براي توجیه توسل به واسطه به سوره یوسف آیه 

 در آیه چنین آمده:، تا از طریق او بخشیده شوند اند رفتهدر آنجا نیز پسران نزد یعقوب 

﴿                        ﴾ » گناهان ما گفتند اى پدر براى

که یعقوب زنده بوده است و این  گویم می. در جواب »آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم

نید و ایشان را خوا میچه ربطی به خواندن مردگان غائب دارد؟ شما مدعو غیبی را 
. کجاي قرآن آمده که زنید میهمچون خداوند در همه جا حاضر و ناظر دانسته و صدا 

پیامبران مرده قبلی درخواست کمک کرده باشد؟ با اینکه در قرآن یکی از پیامبران از 
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و این امري واضح و  1)21نحل/( تصریح شده که مردگان غیر زندگانند و یکسان نیستند
ولی باز جناب ، آشکار است و هر انسانی که داراي عقل باشد این موضوع را می فهمد

یعنی مانند یعقوب زنده ، اند زندها شهد 169که طبق سوره آل عمران آیه گوید میقزوینی 

 ﴿ هستند. در آیه چنین آمده:                       

    ﴾ »اند که  بلکه زنده، اند مرده مپندار هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده

 در انتهاي آیه آمده: کنید می. همانطور که مالحظه »شوند پروردگارشان روزى داده مىنزد 

﴿      ﴾  یعنی نزد خداوند و ، »شوند مینزد پروردگارشان روزي داده «یعنی

. خواننده گرامی توجه داشته باشد که »رزقونعند قربهم ي«و در آیه نگفته  نه در این جهان

در  اند رفتهشهیدانی که از نزد شما  هد به مردم بفهماندخوا میوشن است و آیه ر منظور
و بنابراین گمان نبرید که ایشان  گیرند میواقع نزد پروردگارشان هستند و در آنجا روزي 

یادآوري اصل معاد و زندگانی پس از مرگ ، . مشخص است که مقصود آیهاند شدهنابود 
براي مومنین و پرهیزکارانی که جان خویش را در راه  اي است به خصوص مژده، است

 بیشتر در راه خویش دلگرم و مصمم شوند و از رفتن تا بدینوسیله اند کردهاسالم فدا 
نه اینکه ، شهدا غمگین نگردند. پس مقصود آیه زنده بودن شهدا نزد پروردگارشان است

ک نفر دارد و مثل این است که ی!!! آیه حالت خاص خود را اند زندهایشان هم اکنون نیز 
خوب معناي سخن کامال روشن است و چنانچه کسی ، ام بگوید من چون کوهی ایستاده

بگوید که او مانند خود آن کوه واقعی است!! مسلما همه به او می خندند. در قرآن نیز 
نانچه و چ اند شدهیعنی اینکه در جهانی دیگر هستند و نابود ن، اند زندهآمده که شهیدان 

که در گورها هستند چه ها  این که پس آید میمقصودي غیر از این باشد این سوال پیش 
بگویید که منظور روح این اشخاص هستند که  توانید میاشند؟!! و البته شما نب میکسانی 

                                                           
1- ﴿                   ﴾ ]:جانند، و خود  مردگانى بى«]21النحل

  »دانند که چه هنگام برانگیخته خواهند شد نمى
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، هر جا به ضررتان شد توانید میو نه اجساد موجود در گورها!! چون شما ن اند زنده
ن روش به پیش روید. طبق هما بایست میخود را عوض کنید و  ناگهان روش تفسیري

را  اند زندهاي به روح یا جسد و گور نیست. شما در اینجا تنها ظاهر شهدا  در آیه اشاره
پس ، با بقیه چیزها کاري ندارید دیگر و دانید میاید و بدین طریق ایشان را زنده  گرفته

در ضمن شما طبق  .ناگهان به تفسیر و تاویل بپردازید و صحبت از روح کنید توانید مین
شده است چون در انتهاي آیه مکان شهدا صریحا اعالم ، کنید میهمین روش نیز عمل ن

ولی شما با این قسمت نیز کاري ندارید ، باشد میکه همان عند ربهم یعنی نزد پروردگار 
وجهی ندارید که این زنده بودن سنخیتی با آن زنده و ت اند زندهشهدا  گویید میو فقط 

رافضی مبنی بر واسطه بودن شهدا و  ادعاي مراجع بودن حضرت یعقوب ندارد. چنانچه

عند رهبم «: آمد می »رزقونعند رهبم ي«پس باید در انتهاي آیه بجاي ، امامان صحیح بود

 در صورتیکه چنین نیست. »عند رهبم واسطون - او ی -عون شفي

 :17 سوال
کـه   کند میمرتب به این حدیث اشاره ، آقایان و به خصوص جناب قزوینی با هق هق

سال خار در چشم داشتم و استخوان در گلو!! سوال اینجاست  25 من حضرت علی گفتند
 !که در زمان ابوبکر و عمر چه اتفاقی افتاد که نعوذباهللا شد خار در چشم حضـرت علـی؟  

سرکوب شورش رده و مسلمان شدن مجـدد قبائـل بـه دسـت حضـرت ابـوبکر و سـایر        
یا خار در چشم منافقین و یهود و مجوس؟!!) ( شد خار در چشم حضرت علی؟، مسلمین

جمـع آوري و حفـظ    !گسترش اسالم در سطح جهان شد خار در چشم حضـرت علـی؟  
لـی شـما صـحیح    به فرض کـه آن احادیـث جع   !شد خار در چشم حضرت علی؟، قرآن
در چشم حضرت علی یا امر به نماز تراویح خـار   شد میآیا حرام شدن صیغه خار ، باشند

دوست و دشمن معترفند که حضـرت عمـر در رعایـت     !در چشم حضرت علی؟ شود می
شعائر دینی و الزام دیگران و اجراي دقیق حدود و قصاص و سـایر احکـام دینـی بسـیار     
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خـار  هـا   این، نه برادران !خار بوده در چشم حضرت علی؟ا ه این آیا، سختگیر بوده است
خار است در چشم معدود منافقین و ها  این، است در چشم دشمنان اسالم و دشمنان قرآن

البته ( مجوسان زخم خورده. پس بیهوده حرف دل خود را بر زبان حضرت علی نگذارید.
مه و سایر اصـحاب کـه   و حضرت فاط اگر منظور حضرت علی فراغ و دوري از پیامبر

 ما را با شما بحثی نیست و ما این را قبول داریم.) ، باشد بوده اند شدهشهید 

 :18 سوال
حضرت علی کسانی چون  که اند عقیدهمراجع رافضی و جناب قزوینی بر این 

انسته و براي اثبات این ادعا به روایتی از صحیح د میحضرت عمر را خائن و حیله گر 
ولی باز مدعیان ، و با اینکه بارها جواب این مسئله داده شده است کنند میمسلم اشاره 

 کنند میتشیع به روي مبارك خویش نمی آورند و دوباره همان مزخرفات قبلی را تکرار 
مدعیان تشیع به روایت کتاب مسلم ، و مشخص است که قصد هدایت شدن را ندارند

فلما ب به عباس و علی اینگونه آمده است: خطا، که طبق آن از زبان عمر کنند میاشاره 

أنا ويل رسول اهللاّ... فرأيتامه كاذباً آثامً «قال أبوبکر: ، توفّی رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله

، ويل أيب بكر، غادراً خائناً... ثمّ تويفّ أبو بكر فقلت: أنا ويلّ رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله

 .»!للحقّ  تابع، بارّ ، لصادق أينّ  يعلم واهللاّفرأيتامين كاذباً آثامً غادراً خائناً! 

 و شما دو نفر، ابوبکر مدعى خالفت آن حضرت شد، پس از رحلت پیامبر گرامى
و پس از درگذشت ، حیله گر و خائن دانستید، گنهکار، على وعباس) ابوبکر را دروغگو(

حیله گر ، گنهکار، و ابوبکر نمودم شما باز هم مرا دروغگوابوبکر من مدعى خلیفه پیامبر 
 15) کتاب الجهاد باب 1757ح  728ص ، (152ص  5ج   و خائن دانستید.صحیح مسلم

. در پاسخ به مراجع گمراه رافضی 144ص    6فتح الباري ج ، 49حکم الفئ حدیث 

﴿ که متاسفانه طبق آیه :گویم می         ﴾ ، شما مانند بسیاري از

زنید و فقط یک قسمت را که به نفع  سر و ته یک واقعه را می، خودتان شبهات دیگر
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این روش برخی از علماي یهود نیز بوده است) شما شرح ( خودتان است بیرون می کشید
را می خالصه واقعه ، صحیح مسلم امام نووي را بخوانید. ما براي جلوگیري از اطاله کالم

عمر ابن خطاب قاصد فرستاد پیش من... یرفا آمد و گفت اي  گوید مینویسیم: مالک 
هند داخل شوند عمر گفت داخل شوند. خوا میهی علی و عباس د میامیرالمونین اجازه 

قضاوت ، عباس آمد و گفت: یا امیرالمومنین بین من و بین این کاذب گناهکار غدار خائن
پس داده بوده و دوباره آن را یعنی علی! ظاهرا دعوا سر فدك بوده که حضرت عمر ( کن

قضاوت ها  آن !) مردم گفتند: بینآید میبین مالکیت آن بین علی و عباس درگیري پیش 
من شما را به خدایی که آسمان و زمین به اذن او قائم است ، کن. عمر گفت آرام باشید

ذاریم آنچه ما گ میسول خدا فرمود ما ارث به جا نکه ر دانید میهم آیا د میقسم 
هم شما د میذاریم صدقه است؟ گفتند: بله. گفت شما را به خدایی که... قسم گ می
همان سخنان) گفتند: بله. عمر گفت: خداوند ویژگی به پیامبر داده ( پیامبر گفت دانید می

﴿ که این ویژگی را به بعضی در برخی احکام نداده است مانند:          

آنچه از فی خدا نصیب رسولش کرد رسول خدا اموال بنی نضیر را بین  ]7 الحشر:[ ﴾...

اشت و بقیه را در جاي د میشما تقسیم کرد و رسول خدا خرج یکسالش را از این مال بر 
؟ دانید میرا قسم داد آیا این را ها  آن دوباره عمر، کرد میجهاد و...) مصرف ( خودش

گفتند: بله.  عمر گفت: وقتی رسول خدا فوت کرد ابوبکر گفت من جانشین رسول خدا 
شما دو نفر آمدید میراث خود را خواستید ابوبکر گفت: پیامبر گفته ما ارث ، هستم

، است اند که ابوبکر صادقد میخائن غادر... خدا ، شما دو نفر دیدید: کاذب، ذاریمگ مین
ابوبکر فوت کرد و بعد از او من دوست پیامبر و دوست ، نیکوکار و پیرو حق است

یعنی این دعوي را مرتب بین شما ( ابوبکرم. پس دیدم: کاذب و خائن و مکار و....
یعنی اگر هم دارید ( اند که من صادقم نیکوکارم و تابع حقمد می) خداوند کنم میمشاهده 

) تو و زنید مییعنی اگر هم دارید غیر مستقیم به من طعنه ، بشنودکه دیوار  زنید میبه در 
هم د میبه شما آن را من گفتم: اگر خواستید ، فدك) را بده به ما( عباس گفتید این مال
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یعنی تولیت و نحوه ( مانند رسول خدا به آن عمل کنید، ولی عهد و پیمان خداست
حاال بین هم ، یعنی به شما دادم( ت؟چنین نیس، مصرف آن نه تملک) و شما چنین کردید

تازه بین علی و عباس ، ادندد میاختالف کردید؟ مطمئن باشید اگر هم خالفت را به علی 
! زیرا عربها براي عموي یک نفر ارزش بیشتري قائل هستند تا آمد میدرگیري پیش 

ین شما و ب اید آمده، پسرعمو!) گفتند: بله. عمر گفت: بعد هم که مال را به شما دادم
اگر از این کار عاجزید مال ، کنم میقضاوت کنم من به غیر از این تا قیام قیامت قضاوت ن

جالب است ادعاي شیعه مبنی بر کشورداري و خالفت براي شخص ( برگردانیدرا 
 دیگري جز حضرت عمر!)

  :19 سوال
، بوده اسـت نسبت به اهل بیت از جانب مدعیان تشیع ، بیشترین ظلم و ستم در تاریخ

و آن ، کشـتند  زدنـد  مـی امام حسین را همان مردم کوفه که همیشه دم از حب اهـل بیـت   
) و حضرت اند بودهیعنی اینکه شیعه ، ایشان و همین بیعت( کسانیکه با مسلم بیعت کردند

پس . و... شهید شد، شیعیان خیلی تندرو خودشعلی توسط یکی از افراد سپاه خودش و 
به چه کسی معترض است؟ حال جناب قزوینی بـراي ماسـت مـالی     با این اوصاف شیعه

و از شـیعیان   انـد  بـوده که افراد حاضـر در کـربال از اهـل شـام      گوید میکردن این قضیه 
که حضرت  اند بودههمان اهالی کوفه ها  این :گویم میدر جواب به امثال قزوینی !! اند بودهن

نیـز  هـا   این ایشان را سرزنش کرده است و البدعلی در نهج البالغه و بر باالي منبر بارها 
از شام براي برپایی نمـاز بـه کوفـه    ها  این ؟!! البداند بودهو یا البد اهل شام  اند بودهشیعه ن

نفـر خـوارجی کـه در جنـگ      4000؟!! آن انـد  گشته میو بعد دوباره به شام بر  اند آمده می
البـد از شـیعیان    !؟انـد  بـوده ایستادند جزء شیعیان چـه کسـی   نهروان مقابل حضرت علی 

؟!! اگر افـراد زمـان حضـرت علـی شـیعه      اند بوده؟! و یا البد از اهالی شام اند بودهمعاویه 
یعنی: ، اند بودهپس اصال ما شیعه نخواهیم داشت و البد تنها همان چند نفر شیعه  اند بودهن

و  اي از اوصاف شیعیان را از زبان حضرت علی ن و عمار و ابوذر و مقداد. نمونهسلما
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فرموده: به خدا سوگند دوسـت داشـتم کـه     116ائمه دیگر بشنوید: در نهج البالغه خطبه 
خدا میان من و شما جدایی اندازد و مرا به کسی که نسبت به من سزاوارتر اسـت ملحـق   

دي مـرا از ایـن مـردم    هم بـه زو خوا میبه ابن عباس فرموده : از خدا  35فرماید. در نامه 
به خدا سوگند اگر در پیکار با دشمن آرزوي من شهادت نبود و خود را براي ، نجات دهد

اشتم حتی یک روز با این مردم نباشم و هرگز آنان را د میدوست ، مرگ آماده نکرده بودم
، چقدر از دست شما نـاراحتی کشـیدم  ، فرموده : نفرین بر شما 125دیدار نکنم. در خطبه 

نم و روز دیگر آهسته در گوش شـما  خوا میک روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ ی
نه آزاد مردان راستگویی هستید به هنگام فرا خواندن و نـه بـرادران مطمئنـی    ، زمزمه دارم

و نـه خیرخـواه    کنید میفرموده: نه یکدیگر را یاري  113براي رازداري هستید. در خطبه 
. در خطبـه  کنیـد  مـی و نه به یکدیگر دوستی  بخشید میبه یکدیگر یکدیگرید و نه چیزي 

فرموده : خدا خیرتان دهد آیا دینی نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که  180
فرموده : من شما را به سوي حـق   131شما را براي جنگ با دشمن بسیج کند؟ در خطبه 

هیهات که با شما ، ریزیدگ میمی کشانم اما چونان بزغاله هایی که از غرش شیر فرار کنند 
ریکی را از چهره عدالت بزدایم و کجی ها را که در حق راه یافته راسـت نمـایم.   بتوانم تا

اي کـودك صـفتان    »رجـال الشباه الرجال وأ اي« فرموده : اي مردنمایان نامرد 27در خطبه 

چقدر دوسـت داشـتم کـه    ، خرد که عقل هاي شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد بی
شناختم. شناسایی شما جز پشیمانی حاصلی نداشـت   یدم و هرگز نمید میشما را هرگز ن

خدا شما را بکشد که دل من از دسـت شـما پـر خـون و     ، و اندوهی غم بار پایان آن شد
) چاپ طهران بـا  8/228( )الکافی( سینه ام از خشم شما ماالمال است. همچنین کلینی در

به مـن گفـت:    بن بکر واسطی روایت نموده که گفته است: ابوحسن سند آن از موسی
را هـا   آن انـد و اگـر   دروغ)( یابم مگر اینکه واضع را نمیها  آن ام را جدایی نمایم اگر شیعه

یـابم و اگـر آنـان را بررسـی و مـورد       را جز با ارتداد نمـی ها  آن، امتحان و آزمایش نمایم
ص ( )الرجال( یابد و الکشی در کتاب در میان هزار نفر یکی نجات نمی، تحقیق قرار دهم
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کربال) از صادق روایت نموده که او گفته است: اگر امام قائم ، چاپ مؤسسه اعلمی( )253
نیز  254برد و در ص گویان شیعیان شروع نموده و آنان را از بین می از دروغ، ما قیام نماید

منـافقین نـازل ننمـوده مگـر اینکـه        در بارهاي  نماید: خداوند سبحان آیه از صادق نقل می
) از صـادق روایـت   252ص ( انـد و در  گردد که تشیع را به وجود آورده نی میشامل کسا

یهـود و نصـاري و     کند که او گفته است: هر آنکه تشـیع را ایجـاد نمایـد او در زمـره     می
نماید که او گفتـه   ) از محمدباقر روایت می179ص ( مجوسیان مشرك است و باز الکشی

ند بود است: که اگر تمام مردم شیعه ما می
4
باشـند و   شکاك و بقیه هم نادان میها  آن از 3

العابدین روایت نموده است که گروهی از شیعیان مـرا دوسـت    زین ) از علی111ص ( در
عزیر و عیسی   در بارهخواهند داشت تا حدي در مورد ما همان گویند که یهود و نصاري 

ص ( )الرجـال ( از آنان نیسـتیم. و روایـت الکشـی در    پس آنان از ما نیستند و ما، اند گفته
نماید: که از جعفر صادق روایت شده: کـه او   ) سخن حضرت صادق را نقل می257-258

نماید و با کـذب   باشیم و همواره کذابی بر ما دروغ می گفته است: ما اهل بیت راستگو می
پـردازد کـه بـر     ر کسانی میسپس به ذک، گردد او صدق ما نیز نزد مردم از اعتبار ساقط می

، بزیـع ، بـن سـعید   رسد و به ذکر مغیـره  می اصحاب خوداند و تا به  پدران او دروغ نموده
گوید  پردازد و می حمزه یزیدي و صائب نهدي می، بشار اشعري، معمر، ابوالخطاب، سري

نماید و خداوند مرا از شکنجه  خداوند آنان را نفرین نماید و پیوسته کذابی بر ما کذب می
و عذاب هر کذاب مصون نماید و بر آنان گرماي آهن بچشاند. حال مراجع مدعی تشـیع  

ایستادن در برابر مقام امامت شیعه واقعی نبود اند و جنگ با امام حسین و ها  آن ویندگ می
جـواب  خالف شیعه بودن است و این کارها با شیعه بودن منافـات دارد!!! در  ، و عصمت

اصال عقیده به امامت و خالفت الهی و عصمت با شیعه بودن و مسـلمان بـودن    :گویم می
تا  اند دهبومنافات دارد و اتفاقا مردم آن زمان به شیعه بودن و مسلمان بودن بسیار نزدیکتر 

و هنوز بسیاري از  اند داشتهچون مثال شیعیان حضرت علی تنها در امر جهاد سستی ، شما
از زینت کردن و پرستش قبور گرفته تا اعتقاد به همان خالفت ، اند داشتهخرافات شما را ن
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هسـتید و چنانچـه در آن زمـان    هـا   آن پس شما بدتر از .الهی و عصمت و علم غیب و...
کنید که در سپاه یزید حضور داشتید و حتی هم اکنون نیز چنانچـه حضـرت   بودید شک ن

که  بینیم میباز ، علی زنده شود و از قبر بیرون آید و بگوید که این عقاید شما اشتباه است
و مطمـئن   کننـد  میاز خوارج حزب اللهی و شیعیان متعصب به حرف او توجهی ن اي عده

 مجلسی دفاع کنند. مکتب امثال تا از باشید در برابر او می ایستند

 : 20 سوال
ها  این ویندگ میو  گیرند میجناب قزوینی و مراجع مدعی تشیع مرتب به صحابه ایراد 

 کننـد  مـی و بـه مـواردي اشـاره     انـد  داشـته نیز با او مخالفت  در زمان زنده بودن پیامبر
همچون نتراشیدن سرها در حج توسط صحابه و یا نخواندن نماز بطور شکسته که برخـی  

وینـد  گ مـی و پس از ذکـر ایـن مـوارد    ، کامل بخوانند و غیره... بطورآن را  اند داشتهقصد 
و غصـب   اند کرده میآسانتر دستورات او را اجرا ن بنابراین صحابه پس از رحلت پیامبر

خالفت علی نیز از همین موارد است!!! حال سوال ما از این مراجع مدعی تشیع این است 
و اینکـار را بـه    انـد  داشتهوحشتی ن که چنانچه به قول شما صحابه از مخالفت با پیامبر

پس چطور در موارد کم اهمیتی چون نتراشیدن سـر و نخوانـدن   ، اند داده میراحتی انجام 
بـه زعـم   ( ولی در مسئله مهم جانشـینی و خالفـت   اند داشتهمخالفت ، تهنماز بطور شکس

و حتی خود شما دائـم   آید نمیکه در غدیر خم هیچگونه مخالفتی به عمل  بینیم میشما) 
یـا ابـا الحسـن!    که خطاب به علی گفته: ( کنید میخم اشاره به تبریک گفتن عمر در غدیر

شـما   )من و موالي هر زن و مرد مؤمنی گردیدي.تبریک! از این به بعد تو موالي ، تبریک
 و حتی دشمنی ایشان با حضرت علی و پیامبر دانید میبسیاري از صحابه را داراي نفاق 

. خوب طبق این عقاید ضاله پـس چـرا ایشـان در    دانید میرا بخاطر همان مسئله خالفت 
خالفت مطرح  که در غدیر موضوع دهد میامر نشان و همین  اند کردهغدیر خم مخالفتی ن

ند و عکس العمـل  شد میعصبانی  نبوده است و چنانچه ایشان در برابر سخن نبی اکرم
خالفـت مطـرح    ن موضـوع یم پس البد هماگفت میما ، ندکرد میادند و مخالفت د مینشان 
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عمربن خطاب که از نظر شما دشمن  بینیم میولی وقتی ما ، اند شدهبوده که ایشان ناراضی 
پـس مطمـئن   ، گوید میو به علی تبریک  آید میدرجه یک خالفت و اهل بیت بوده است 

می شویم که ادعاي شما باطل اندر باطل است و چطـور بـه زعـم شـما همـین عمـر در       
، کنـد  مـی و با مکتوب شدن جانشینی علی مخالفـت   آید می لحظات آخر زندگی پیامبر

آیا تا  !؟کند میمخالفت ن خم؟! چرا در غدیرگوید میولی از آن طرف در غدیرخم تبریک 
 کنون مذهبی به این مسخرگی دیده بودید؟

 :21 سوال

 ﴿ آمده: 59در سوره نساء آیه                     

                                   

    ﴾ .» اي اهل ایمان اطاعت کنید از فرمان خدا و اطاعت کنید از

چیزي کارتان به گفتگو و نزاع کشد به حکم و چون در ، فرمان رسول خدا و فرماندارانتان
. مراجع »تر است ز گردید که این بهتر و نیک انجامسنت) با( قرآن) و رسول( خدا

انند که اطاعت او در این آیه بیان گردیده د میاولی االمر را همان امام معصوم ، رافضی
براي اولی االمر ولی ، است. سوال اینجاست که چرا براي اهللا و رسول اطیعوا آمده است

نیامده است؟ اگر اولی االمر از جانب خداست پس چرا اطیعوا ندارد؟ در آیه آمده اولی 
منا نیامده؟ یا چرا من اهل بیت نبی ، چرا بجاي منکم، یعنی حاکمی از خودتان، االمر منکم

یان شده ؟ در آیه به تنازع با این اولی االمر اشاره شده و راه رفع اختالف نیز باست نیامده
 با شود مییعنی ارجاع دادن اختالف به کتاب و سنت) سوال اینجاست که مگر ( است

معصوم نزاع داشت؟ مگر اطاعت او واجب نیست؟ البته امثال قزوینی سخنان  شخص
وع خالفت که چه بسا این نزاع و اختالف بر سر همان موض زنند میخوشمزه و جالبی 
و او  گردد میکه خالفت حضرت علی به زعم شما غصب  گویم میباشد!! در جواب 

سال نیز  25تا کسی بخواهد با او اختالف کند و خالفت او پس از  شود میاولی االمر ن
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شما تنها ، مورد قبول شما نیست و چنانچه قبول داشتید که دیگر مشکلی وجود نداشت
جز علی و حسن که آن  به( هید. هیچ یک از امامان شیعه نیزخوا میخالفت بالفصل را 

تا بخواهیم ایشان را مصداق این آیه بدانیم و  اند داشتهنیز بطور بالفصل نبوده) خالفت ن
تا کسی بخواهد با ایشان پیرامون خالفتشان مخالفت کند.  اند بودهدر حقیقت اولی االمر ن

نند و اد میکه ایشان حضرت علی را قرآن ناطق  اند کردهدر ضمن جناب قزوینی فراموش 
خوب بازگشت به قرآن دیگر یعنی ، انندد میحتی فهم قرآن را مستلزم وجود اهل بیت 

چه؟ مثل این است که با خود قرآن اختالف کنیم و براي رفع این اختالف دوباره به همان 
قرآن بازگردیم!!! آیا این عقاید شما مضحک نیستند؟!! تازه وقتی افراد بخواهند اختالف 

چیزي پیرامون خالفت الهی علی در کتاب و ، اب و سنت ارجاع دهندموجود را به کت
البد ( و پس از آن باید چه کنند؟ و اختالف را به کجا ارجاع دهند؟ کنند میسنت پیدا ن

در صورت اختالف و منازعه با اولی االمر  فرماید میبه انجیل؟!!) در این آیه خداوند 
موضوع مورد اختالف را به کتاب و سنت ارجاع دهید. سوال ما از مراجع مدعی تشیع 
این است که اگر ائمه همان اولی االمر هستند و اگر معصومند و اگر عالم به غیب هستند 

 آمد میباید اینگونه  بنابراین ادامه آیه، و اگر در خصوص فهم قرآن محال است اشتباه کنند
که در صورت منازعه و اختالف موضوع را به اولی االمر ارجاع دهید یا اینکه با اولی 

همانگونه که با خدا و رسول نباید مخالفت کنید) و یا ( االمر نباید منازعه و مخالفت کنید
آري  همان فرمان و نظر خداست. در حقیقت که فرمان و نظر اولی االمر آمد میاینگونه 

اگر عقیده شما درست است چرا خداوند نعوذباهللا موضوع را اینقدر پیچانده است؟!! و 
پس تکلیف اطاعت کردن چه  !پس اطاعت کو؟، ن مخالفت کردتوا میاگر با اولی االمر 

براي آن را اطاعتی که در ابتداي آیه در مورد خدا و رسول ذکر شده و شما  !؟شود می
و این اطاعت را در راستاي همان اطاعت خدا و  دانید میو واجب اولی االمر نیز الزامی 

 1که در آیه ذکر شده است. دانید میرسول 

                                                           
: پرسیده است چنانکه طبرانی به سند صحیح از حضرت علی نقل کرده است که او از حضرت رسول -1
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 :22 سوال
 مـاجراي ، در شـبکه والیـت   22سـاعت  3/9/1389در برنامـه مـورخ    جناب قزوینـی 

در اعزام ایشان بـه یمـن و شـکایات     و بریده را علی با خالدحضرت درگیري  اختالف و
 که بازبل، به حجه الوداع و غدیرخم ندانستندرا مربوط  مطرح شده علیه علی نزد پیامبر

بصورت دلخـواه  ، و از میان روایات مطرح شده گزینشی عمل کرده طبق معمول بصورت
یکسـال  . حـدود  که این حادثه مربوط به قبل از واقعه غدیرخم بوده است انتخاب نمودند

ماه) یا دو سال و در سال هشتم هجري بـوده و بـه کتبـی از اهـل سـنت اشـاره        10( قبل
و قـول   انـد  کردهاقوال و روایات مختلف را ذکر ، نمودند. در صورتیکه علماي اهل سنت

این است که چرا در  . سوال مااند دانستهارجح را مربوط به همان حجه الوداع و غدیرخم 
؟ و چرا قول برتر و اقوال متـواتر  کنید میبه جمیع روایات نگاه ن بررسی و تحقیقات خود

بیشترین ذکر این حادثه ، سیره نویسان را در نظر نمی آورید؟ تواریخ معتبر و سیره نویسان
) سیرة ابـن  3/149( تاریخ طبري از جمله:، اند دانستهرا مربوط به همان سال دهم هجري 

بابی در این زمینه در صحیح خـود منعقـد سـاخته    ) مراجعه شود و بخاري 4/250( هشام
ارسال شدن علی بن ابی طالب و خالـد بـن ولیـد بـه یمـن در حجـه       ( گوید: است و می

                                                                                                                                                      
فرماییـد   مـی ، بـه صـراحت) نیامـده باشـد    ( اي برایم روي داد و حکم آن در قرآن و سنّت اگر حادثه

براي ارائه حکمی واحد) از میـان دانشـمندان مـؤمن و متقـی     ( فرمود: حضرت  چطور عمل کنم؟
ص  5المنـار ج به نقـل از تفسـیر   ( مبادا تنها به رأي خودت آن را فیصله دهی، شورایی تشکیل دهید

 گوید: هرگاه خلفاي راشـدین بـا مسـأله    می 84ص 1ابن القیم در اعالم الموقعین ج و همچنین )196
کردنـد و سـپس    اصحاب را جمع می، که در باره آن نصی در قرآن و حدیث نبود شدند اي روبرو می

آن را اعالم و اجرا  رسیدند وقتی به رأي واحدي می، دادند ها به مشورت قرار می آن مسأله را میان آن
و انساب االشـراف اثـر احمـد بـن یحیـی       394ص  7به تاریخ البدایه والنهایه ابن کثیر ج ( کردند می

 )نیز نگاه کنید 100بالذري ص 
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همچـون بخـاري بـابی در     1)5/104( )209-5/208( ةو النهاي ةالبدايالوداع)و ابن کثیر در 

 ) ابن هشـام ةلنبوياةالسـري، ()132-3/131( )تاریخ طبري( این زمینه منعقد ساخته است به

در کتـاب   )هجـري  974متوفـاي ( حجر هیثمـی  ابن، )691-690ص( ) ذهبی4/294-250(

ابن کثیر در  مراجعه شود.، ....غیره و بیهقی صاحب کتاب دالئل النبوه و المحرقۀالصواعق 
ان کلمات صحیح و کلمات ضـعیف  این حدیث و بی در بارة و ذکر کردهآن را خود تاریخ 

وقتـی کـه حجـه     محمد بن اسـحاق ، است به طور فراگیر سخن گفته ر شش صفحهد آن
از  از یحیی بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن أبی عمـره  با سند خودش، کند میالوداع را بیان 

اسـحاق از عبـد اهللا بـن عبـد     ابـن   .کند روایت میآن را  رکانه طلحه بن یزید بن یزید بن
و او از عمـۀ  ، محمد بن کعـب بـن عجـره    و او از سلیمان بن، الرحمن بن معمر بن حزم

روایـت   خـدري  ابوسعیداز  و او -ابوسعید خدري بود همسرکه  -خود زینب بنت کعب 
امـام احمـد از فضـل بـن      .کنـد  می احمد از طریق محمد بن اسحاق روایتو امام  .کند می

و او از ، عبـاس  و او از ابـن ، و او از سعید بن جبیـر ، و او از حکم، و او از ابن ابی غنیه، دکین

                                                           
به سـبب جلـوگیري اش از بـه     همین که بگو مگوها دربار علی«گوید:  بن کثیر در تاریخ خود میا -1

گرچه ، هاي غنیمتی که جانشین او به آنان داده بود بیشتر شد امهگرفتن ج  کارگرفتن شتران و باز پس
 لذا زمانی که رسول خـدا ، اما به هرترتیب موضوع در بین حجاج شایع گردید، حق کامالً با او بود

اي خوانـد و   در غدیرخم و در میان مـردم خطبـه  ، از حج فارغ گشت و در راه بازگشت به مدینه بود
پیراسته دانسـت و منزلـت او را واال برشـمرد و فضـل او را بـه      ، گفتند میرا از آنچه  ساحت علی

از بـین  ، هاي بسیاري از مردم جـاي گرفتـه بـود    تا آنچه را نسبت به او در دل، دیگران یادآور گردید

زمانی که بقیۀ غنایم و اموال زکات را بـا خـود و   آورده که  105ص، 5ج،  البداية و النهايـة . و درببرد

برسـاند و او نیـز در میـان     گردانید تا به پیامبر که همراه او آمده بودند به طرف مکه برمیاشخاصی 
در بین راه گروهی از همراهـان   طبق روایت بیهقی: از جمله ابوسعید خدري، مسلمانان تقسیم کند

ل زکـات  از او خواستند تا قدري شتران خود را استراحت دهند و بر شترانی که به عنوان غنایم و اموا
از پذیرش این خواسته ایشان قاطعانـه   اما علی، گرفته شده و هنوز تقسیم نشده بودند سوار شوند

 .خودداري کرد و فرمود: سهم شما در این شتران همانند سهم دیگر مسلمانان است
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و از او ، نسائی این حـدیث را از ابـوداود حرانـی   ، و به همین صورت کند بریده روایت می
و ایـن سـند    لملک بن ابی غنیه روایت کـرده اسـت  و او از عبدا، ابونعیم فضل بن دکین

حتی علماي  ).3/204( )البدایۀ والنهایۀ( و راویان آن همه ثقه هستند وي استخوب و ق

چنـین روایـت کـرده    » بریده«عالمه امینی که از  همچون، شیعه نیز به این امر اشاره دارند

 رسول اهللا ىلفلام قدمت عة فرأيت منه جفو، اليمن قال: غزوت مع عيل ةعن بريد«است: 

باملؤمنني  ىل! ألست أوةفقال: يا بريد، يتغري فرأيت وجه رسول اهللا، ذكرت علياً بشيئ ينقصه

 علـی  یعنی: با »فهذا عيل مواله، يا رسول اهللا! قال: من كنت مواله نفسهم؟ قلت: بىلأمن 

علی را به ، آمدم چون نزد رسول اهللا، رهسپار یمن شدم و در این سفر از او تندي دیدم
فرمـود: اي   دگرگـون شـد و   دیدم که چهرة پیـامبر ، بدي یاد کردم و از او انتقام نمودم

، رسـول خـدا   بریده! آیا من به مؤمنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردم: آري اي
، 1ج، عالمـه امینـی  ، الغـدیر ( علـی نیـز مـوالي اوسـت    ، فرمود: هرکس من موالي اویـم 

از حاضـران در حجـه    اي عـده ( : ایشـان نویسـد  میابوالفتوح رازي  1چاپ سوم)، 384ص
فرمود:  د از آنچه در دلشان بود. رسول خداکردن رسول را با الوداع) شکایت علی

رسـول  ، خودداري نکردند ضآنان از کینه و بددلی نسبت به علی علی صواب کرد و چون

ذات اهللا  نـه خشـن يفإف لسنتكم عـن عـيلأرفعوا ا« اي فرمود: بهبرآمد و طی خط به خبر اهللا

در ایمان بـه ذات   درشتی است) یعنی: زبانتان از علی کوتاه کنید که مرد نهغريمداهن يف دي

او بدیدند زبان کوتاه  خدا و در دین خدا مداهنه نکند. مردمان چون خشم رسول و مبالغه
غـدیرخم  آن را رسـید کـه    حج بگذارد و برگشت در راه به جـایی  کردند. چون رسول

بود  قبال به مردم رسانیده خطبه اي بلیغ براي مردم خواند و تمام احکام خدا را که، گویند

اللّهـم ، من كنت مواله فهـذا علـی مـواله«دوباره بازگو و تاکید کرد و در آن خطبه حدیث: 

                                                           
و او هم از بریده نقل کـرده اسـت و ابـن     عباس ابنامام احمد نیز همین روایت را در مسندش از  -1

 .و تمام روایان آن را مورد اعتماد دانسته است» حسن«إسناد این روایت را ، کثیر
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براي رفـع کـدورت و غـرض و ایجـاد محبـت او در قلـب       » وال من وااله وعاد من عـاداه

، و در تفسـیر روح الجنـان   )191تفسیر ابوالفتوح سوره مائـده ص  ( فرمود. مسلمانان بیان
، و مجـالس المـؤمنین   276و  275ص، 4ج، تصحیح علی اکبر غفاري به، ابو الفتوح رازي

 اسـلمی  ةبریـد  اند که علی آمده که: تواریخ آورده 43ص، 1ج، قاضی نوراهللا شوشتري
داد و خود با سرعت بیشتر روانه مکه  گماشت و امور تحت مراقبت او قرارها  آن را براي

و قبل از رسیدن به مکه  شمردندفرصت را غنیمت  شد. یا ذکر شده که همراهان علی
برآورده نساخته بود برآورده سازد و  براي ایشان خواستند تا آنچه را که علی از بریده

او خواسته آنان را پذیرفت و عالوه بـر آن  ، اجازه دهد تا از شتران بیت المال استفاده کنند
بخشـید.  ، سیم نشـده هاي یمانی از غنایم تق حله یک دست لباس فاخرها  آن به هرکدام از

شـان فرسـتاد و همـین کـه      را به سـراغ  علی پیامبر، زمانی که این افراد به مکه رسیدند
، انـد  کـرده دید که از شتران و لباسهاي غنیمتـی اسـتفاده    به میان آنان برگشت و علی

و سایرین را به خاطر استفاده و تصـرف   بریده، عادتش بود خشمگین شد و همانگونه که
قاطعیت تمام مورد عتاب و مؤاخذه و براسـاس برخـی از روایـات     بیت المال با در اموال

گویـد:   مـی » االرشـاد «منبع: مرجع قبلی) شیخ مفید در کتاب ( مورد ضرب و شتم قرار داد

مناديـا فنـادي يف النـاس:  رسـول اهللاوأمر ، املؤمنني شكاوهيم من أمري فام دخلوا مكة كثرت«

 »دينـه طالـب فهـو خشـن يف ذات اهللا عزوجـل غـري مـداهن يفألسنتكم عن عـيل بـن أيب  ارفعوا

﴿ ذیـل آیـۀ:  ، أبوالفتـوح رازي ، تفسـیر روح الجنـان   -161ص، شیخ مفیـد ، اإلرشاد(     

    ﴾ شـان از   ) یعنی: همین که همراهان حضرت علی وارد مکه شدند و شـکایات

هایتـان   کسی را فرستاد تا در بین مردم اعالم کند که زبان پیامبر، گرفتباال  امیرالمؤمنین
گیر است و در دین او هرگـز کوتـاهی و    زیرا او در کار خدا سخت، علی کوتاه کنید را از

 اند که بریده و سـایر شـاکیان قبـل از    شیخ مفید و أبو الفتح رازي آورده 1کند. نمی سستی

                                                           
: يب سعيد اخلدري قالأعن « :کند همین روایت را چنین نقل می ابن هشام نیز از ابی سعید خدري -1
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 نزد مـردم بـدگویی کردنـد و سـخنان ایشـان بـر       علی در باره مالقات رسول خدا

و  گذاشـت.  تأثیر منفی بر جـا ، شناختند را به درستی نمی بسیاري از مردمی که هنوز علی
 6 تا 4 فحهص تاریخ شیعه و فرقه هاي اسالم همچنین دکتر محمد جواد مشکور در کتاب

یمن اشـاره   لی بهگاهی نیز به دوبار ارسال حضرت ع( به این موضوع تصریح کرده است.
السـیره  ( درنیست تا به آن استناد کنند مگر آنچه ابن هشـام   که البته منبع معتبري شود می

گوید: و غزوه علی در یمن کـه دو بـار انجـام داده     ) ذکر کرده است و می4/290( )النبویه
ابـن  است و بعد از آن ارسال او را در سال دهم بعد از خالد بن ولید ذکر نموده اسـت و  

در مربوط به سال دهم دانسـته اسـت و   آن را ) با سایر اهل علم 250-249( هشام در ص
دوبار ارسال شدن علی به یمن جز ابن سعد کسی با وي موافق نبوده و او مانند هشام  بارة

سال دهم) را ذکر کرده است و نگفته اسـت  ( آن را در مسند خود ذکر نکرده و فقط یکبار
یریم که ماجراي درگیري بـین  گ میپس نتیجه  الی اتفاق افتاده است.)که بار اول در چه س

من کنت مواله فهذا علی مواله) قطعا مربوط به ( حضرت علی و سپاه یمن و سخن پیامبر
سال دهم هجري بوده و هیچ ربطی به خالفت و تعیین جانشین نداشـته و نـدارد. جنـاب    

تلخیص ( کند و دالیل خود را بدینصورت قزوینی تالش فراوانی نموده تا این قضیه را رد
اول به عنـوان  سفر ، سه سفر به یمن داشته است علیه السالم علی( که: دهد میشده) ارائه 

اند غازیاً یعنی بـراي جنـگ و    اهل یمن را دعوت کنند به اسالم یا رفته، داعیاً الی االسالم
ت متعدد داریم از جمله محمد بن . در این باره روایام اینکه یا اسالم یا جزیه یا جنگاعال

هجري در کتاب صحیح بخـاري ایـن جریـان را مفصـل آورده      256مسلم بخاري متوفاي

                                                                                                                                                      
فواهللا! إنه ، هيا الناس! ال تشكوا علياً أفسمعته يقول: ، فينا خطيبا اهللا فقام رسول  الناس عليا ىاشتك«

از ابی سعید خدري نقل کرده است که گفت: مردم « »ىأو يف سبيل اهللا من أن يشك، ألخشن يف ذات اهللا

به عنوان خطیب برخاست و فرمود: اي مردم! از علی  پس رسول خدا، شکایت کردند از علی
یا در راه ، تر است در جهت اجراي فرمان خدا از همه حساسزیرا به خدا قسم او ، شکایت نکنید

 .گیرتر است سخت، کند خدا از کسی که از او شکایت می
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. سفر دومـی کـه   به یمن رفتند داعیاً الی االسالم پیغمبراست که امیرالمومنین به دستور 
 زکـات و ، آوري بیـت المـال   ر سوم : براي جمع. سف، لی رفته به یمن براي قضاوت بودع

که جناب قزوینی به همین روایت گزینش شده خودش هـم ایـراد    صدقات.) جالب است
سـیره  ، اثیـر  تـاریخ ابـن  ، ستانش به طور مفصـل در تـاریخ طبـري   دا :گوید میو  گیرد می
کنیـز بـه قبیلـه آل     ده، ئم را بین قبائل تقسیم کرد: امیرالمؤمنین غناهشام آمده است که ابن
ا در قرعـه بـه نـام    را تقسیم کرد و باالخره یک کنیز خیلی زیبـ ها  آن بعد، طالب رسید ابی

ـ  علی اي  کنند که مـا زیـر بـار ایـن چنـین قضـیه       البته این را اینها دارند نقل می افتاد 
م نسـاء العـاملَ « :رویم چون ما معتقد هستیم و روایات متعدد داریم بر این کـه  نمی إنّ اهللا حـرّ

مادامی که فاطمه زهرا در قید حیات بود تمـام زنـان عـالم بـر      » ًعيلٍّ ما دامت فاطمة حيّة عىل

: این کنیز زیبا به علی افتـاد و حضـرت   گویند ولی اینها می امیرالمؤمنین حرام بوده است.
می کشید بطور کلی تمـام  اگر جناب قزوینی خجالت ن باید بگوییم که  _ تصرف هم کرد
ود تا خیال همه را راحت کنـد  نم میعلی را نفی  حضرت مطرح شده علیه قضیه شکایات

ماه قبل از حجه الوداع  10و اما جناب قزوینی جریان شکایت بریده را مربوط به مدینه و 
نـاسٌ سجد ورسول اهللا صىل اهللا عليه وسلّم يف منزلـه ودخلت امل« :گوید دانسته که در آن بریده می

املسلمني فقالوا ما أقـدم؟ قـال:  هللا عىلفتح ا ،؟ فقلت: خريةبابه فقالوا ما اخلرب يا بريد من أصحابه عىل

ـه يسـقطه مـن  من اخلمس فجئت ألخرب النبي صىل اهللا عليه وسلّم قـالواجارية أخذها عيلّ  : فـأخربه فإنّ

اي  وارد مسجد شدم که رسول خدا در منزل خود بودند در حالی که عـده  .»عني رسـول اهللا

؟ ند. گفتند: بریده از یمن چـه خبـر داري  حضرت هم در مقابل در مسجد بوداز یاران آن 
: ي و فتح نصیب مسلمانان کرده اسـت. گفتنـد  خداوند عالم پیروز، : خبر خوش دارمگفتم

ام  آمـده ، ي را از غنائم گرفته و تصرف کرده؟ علی کنیزاي و براي چه جلوتر از سپاه آمدهت
پیغمبـر بـده کـه ایـن کـار       : بریده برو و حتماً این خبر را بهکه به پیغمبر خبر دهم. گفتند

اي که جناب قزوینی به آن  ما سند این قضیها که علی از چشم پیغمبر بیفتد. شود باعث می
، 18ج، و معجـم کبیـر طبرانـی    163ص،  6ج، استناد جسته است: معجم أوسـط طبرانـی  
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گوید: هذا حدیث صحیح علی  که می 110ص،  3ج، و مستدرك حاکم نیشابوري 128ص
گونـه  از علـی شـکایت کردنـد و پیغمبـر این    هـا   ایـن  که کند میشرط مسلم. سپس اشاره 

: هـذا حـدیث    گویـد  مـی  110ص،  3ج، آقاي حاکم نیشـابوري در مسـتدرك  ( د....فرمو
در روایات صحیح اهل سنت از جمله احمد بن حنبل در مسـند   صحیح علی شرط مسلم.

علی بعد از من ولی و سـر پرسـت تمـام مسـلمین     ، هو ويل كلّ مؤمن بعـديود که: دارخود 
در حـدیث  در پاسخ به جناب قزوینی باید اسناد منابع مورد نظر را بررسـی کنـیم.    .)است

، خـواهیم یافـت و امـا در ابتـدا     هاي زیادي از اضافات شـیعه  عمران بن حصین و بریده نمونه
 حـاکم ، )326-4/325( ترمـذي ، )438-4/437( دامـام احمـ   حدیث عمـران بـن حصـین:   

) آن را از طریق 12/79( و ابن ابی شیبه )45ص ( )خصائص علی( نسائی، )3/110-111(
جعفر بن سلیمان ضبعی از یزید الرشک از مطرف بن عبداهللا از عمران بن حصین روایـت  

نپذیرفتـه و  آن را ولـی ذهبـی    ، اند و حاکم گفته است: بر شرط مسلم صحیح است نموده
ولـیکن  ، آن نگفته است و اصل این جریان صحیح و به ثبوت رسیده است  در بارهچیزي 

گـردد و   عبارت حدیث عمران بن حصین داراي نکاتی است که مانع استدالل بـه آن مـی  
ولی نکات آن ، علی ولی هر مؤمنی است) صحیح و به ثبوت رسیده است( گوید: اینکه می

بعدي) به ثبوت نرسیده ( و ولی هر مؤمنی بعد از من است و لفظعبارت است از این که ا
است و صحیح نبوده و قابل احتجاج نیست و تنها جعفر آن را روایت نموده و او اگر چه 
 صادق است امـا شـیعی اسـت و در اینگونـه مـوارد قابـل احتجـاج نیسـت و حـافظ در         

و به تشیع تمایل داشته و احـادیثی  ا( گوید: وي می  در بارهالتهذیب) به نقل از امام احمد (
لذا ترمـذي  ، نمایند علی غلو و افراط می  در بارهکرد و اهل بصره  در فضیلت علی بیان می

داند و ذهبی در المیزان ایـن حـدیث را در    غریب میآن را ، علیرغم آسانگیري در حدیث
نمود کـه هـیچ   شمار احادیث منکر به شمار آورده است و در حدیث بریده تبیین خواهیم 

روایت) جز اجلح کندي راوي حـدیث بریـده فـردي از حـدیث جعفـر      ( کس در زیارت
 دانیم این روایـت  متابعت ننموده است و او نیز مانند جعفر شیعی است و به طور یقین می
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دو  حـدیث بریـده: پیـامبر   و اما بعدي) جز از طریق دو فرد شیعی روایت نشده است. (
بر یکی علی ابن ابی طالب و بر دیگري خالد بن ولید امیر ، ستادجماعت) به یمن فر( بعثه

 جماعت با هم بودید و با هم اجتماع نمودند. پس علی بر مـردم هردو نمود و فرمود: اگر 
امیر) باشد. ( از شما بر سپاه خود هرکدامو چون از هم جدا گردید پس ، سپاه) امیر باشد(

و مسـلمانان بـر   ، برخورد نمودیم و به جنگ پرداختیمگوید: با قوم بنی زید از یمن  و می
و علـی از  ، مشرکین غلبه نمودند و جنگجویان را کشتیم و کودکان و زنان را اسیر نمودیم

گویـد: خالـد همـراه مـن      بریده می، یکی را براي خود انتخاب نمود، میان زنان اسیر شده
بیامدم  اه سازد و چون نزد پیامبراي براي رسول خدا فرستاد و تا او را از جریان آگ نامه

وي هویـدا    دیدم عالمت نـاراحتی در چهـره  ، نامه بر وي خوانده شد، نامه را به وي دادم
مرا همراه مردي ارسال نمـودي و مـرا   ، گردید و گفتم اي رسول خدا این محل پناه است

 سـول خـدا  ر، ام عمل نمـودم  دستور دادي تا از امر او پیروي نمایم و به رسالت محوله
علی چیزي نگوئید و او از من و من از اویم و او بعد از من ولی شماست.   در بارهفرمود: 

با همین عبارت از طریق اجلح کنـدي از عبـداهللا ابـن بریـده از     آن را ) 5/365( امام احمد
ضعف) آن اجلح است و او مانند جعفر شیعی است. ( پدرش بریده روایت نموده است و

موارد در روایات منفرد قابل استدالل نیست. و هدف از انفراد از میان کسانی  و در اینگونه
فاء از قبیـل  ها یا ضع ها یا ناشناخته اما متروك الحدیث، است که روایاتشان پذیرفتنی است

، گیرنـد  در اینگونه زیادت هرگز مورد متابعت قرار نمی )ابن عباس در حدیثی از( ابو بلج
 باشـند. و بـا ایـن وجـود اجلـح ضـعیف       اعتبـار سـاقط مـی     ز درجهزیرا این افراد خود ا

گویـد:   الحدیث) است و حافظ در شرح حال اجلح در التهذیب به نقل از امام احمد مـی (
نکته در این حـدیث همـان زیـادت    باید گفت که اجلح حدیث منکر روایت نموده است. 

) این زیادت را رد نموده 7/343( )ةو النهاي ةالبداي( بعدي در حدیث است و ابن کثیر  کلمه

این کلمه منکر است و اجلح شیعی است و در روایـت انفـرادي در اینگونـه    ( گوید: و می
 موارد قابل استدالل نیست و کسی از او متابعت نموده که از او ضعیف الحدیث تر است.
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 درنماید. و مبارکفوري  ابن عباس اشاره می ی ازگویا به روایت ابو بلج براي حدیث سابق(
) این لفظ را رد و آن را بـراي همـان سـبب انکـار نمـوده      326-4/325( )شرح الترمذي(

اجلـح و جعفـر) بیـانگر ایـن     ( ذکر این قصه از طریق کسانی غیر از دو نفر شـیعی ، است
اول: ، از مدعاست که در عبارت و لفظ روایت کلمه بعدي نیست.) و طرق دیگر عبارتنـد 

) روایـت  5/358( ربیع از اعمش از سعد بن عبیده از ابن بریده از پدرش نزد امـام احمـد  
 نزد امام احمـد ، از روح از علی بن سرید از عبداهللا بن بریده از پدرشدوم: گردیده است. 

در هیچ کدام ، ذکر شدهها  آن هاي دیگر آن که این روایت در ) و سایر طریق5/350-351(
 دربلکـه ابـن تیمیـه    ، بعدي وجود ندارد و این کلمه منکـر و مـردود اسـت     کلمهها  آن از
مختصـر المنهـاج   ( نگـاه کنیـد بـه:    –المنهاج) به موضوع بودن آن حکـم نمـوده اسـت    (

) باید گفت که در حدیث نکات دیگري نیز وجود دارد که عبارت است از اینکـه  311ص

و این عبارت  »كام علی جندهنم قتام فكل واحدن افرتإعلیّ علی الناس وم فذا التقيإ«گوید:  می

) از حدیث بزاز به ثبـت رسـیده در مخالفـت    207-5/206( )صحیح البخاري( دربا آنچه 
گویـد:   مـی ، مرا همراه خالد بن ولید بـه یمـن فرسـتاد    گوید: پیامبر که بزاز می، باشد می

برویـد هـر آنکـه خواسـت     سپس علی را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد 
همراهت بیاید پس همراهت آمده و هر آنکه خواست بپذیرد و این صریح است در اینکه 

بدل و به جاي خالد رفته است و بر او امیر نبوده است و روایت بخاري به طور  علی
 جریـر طبـري  ، تر است و آنچه از روایت بخـاري نقـل شـد    یقین از روایت اجلح صحیح

) نیز آن را 691-690ص ( )المغازي( تاریخ االسالم) قسمت( ) ذهبی132-3/31( )تاریخ(
د و روایت اجلح کندي با سایر روایتی که قبالً در این زمینه مـور  اند دادهپذیرفته و ترجیح 

اشاره قرار دادیم در تعارض است و مشخص است کـه در کتـب تـاریخی و روایـی هـر      
تواتر و معتبر را مورد استناد قرار داد نه اینکـه  و باید اخبار صحیح و م شود میچیزي پیدا 

فقط به دنبال توجیـه و بـه کرسـی نشـاندن عقایـد خـود باشـیم. در کتـب شـیعه نیـز از           
، بحاراالنوار مجلسی گرفته تا کتب اصلی ایشـان همچـون کـافی و مـن الیحضـره الفقیـه      
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را ها  آن شیعهعبارات و احادیث جعلی و حتی ضد شیعی فراوانی وجود دارند که مراجع 
. جنـاب  کننـد  میو بصورت گزینشی عمل  آیند میولی در اینجا خودشان ، کنند میقبول ن

به قول خودشان بیش از دویست ساعت) تـا از بـین   ( کند میقزوینی ساعتها وقت صرف 
اصوال مدعیان تشیع با احادیث و سـنت  ، روایات آنچه باب میلش است را پیدا کند!! آري

قطعی و متواتر کاري ندارند و همیشه به دنبال موارد استثنایی هستند. در سـنت قطعـی و   
 گـردد  مـی ولی شیعه ، ه استشد میمتواتر هر نماز در وقت خود و بطور جداگانه خوانده 

سـنت همـه    دشـو  مـی و ایـن   اند شدهدنبال حدیثی که در فالن جا نمازها به هم چسبانده 
کسـی بـراي مـرگ کسـی دیگـر سـیاهپوش       ، روزه براي شیعه!! در سنت متواتر و قطعـی 

که فالنی در یـک جـا    کشد میو یک روایت را بیرون  گردد میولی شیعه ، ه استشد مین
ه براي شیعیان جهت عزاداري!! هرروزسنت هرساله و  شود میسیاهپوش شده است و این 

اسی بشري براي مرگ عزیزي گریه اش گرفته و ایـن  یا در یک جا شخصی از روي احس
سنت هرساله براي شیعیان تا بخاطر حسین گریه کنند و حتی بر سر و روي خود  شود می

شیعه تنها دنبال استثناء است نه موارد قطعی و متواتر. کتب حـدیث معتبـر   ، بکوبند!!! آري
یره ابن هشام است و در اهل سنت صحیح بخاري و مسلم هستند و در میان تواریخ نیز س

اشاره شد. ولی مدعیان تشیع می رونـد  ها  آن کتب دیگري نیز ذکر واقعه غدیر آمده که به
به دنبال روایاتی که مبادا عقایدشان را زیر سوال ببرد. کسی نیست بگویـد اگـر امامـت و    

 پس چرا براي اثبات، اصول دینی به این مهمی که از نبوت هم باالتر است صحت داشت
پیچ ، آن اینقدر زحمت کشیدن الزم است؟ چرا اینقدر باید در میان متون و البه الي کتب

کـه ادعـاي شـما کـذب و      دهد میبه اثبات برسانید؟ همین نشان آن را و تاب بخورید تا 
و چنانچه بگویید که این بخاطر شـبهه افکنـی دشـمنان و وهـابیون علیـه      ( پوشالی است.

در سایر اصول دینی همچون توحید و معاد  توانند نمیشمنان باید گفت چرا این د، ماست
و نبوت شبهه افکنی کنند؟ چون اصول مهم در قرآن و سنت بطور صریح و متواتر ابـالغ  
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پـس اصـل   ، تا کسی نتواند بهانه بتراشد ولی اصل مورد نظر شما اینگونـه نیسـت   اند شده
 .نیست و تنها ادعاست)

 :23 سوال
اسـت. خطبـه مـذکور در ایـن منـابع       خطبه غدیریه امام علـی سوال پیرامون اسناد 

، اقبـال األعمـال  ، ق)460م( شیخ طوسى، : مصباح المتهجد و سالح المتعبداند شدهروایت 

معـروف  ( جنّۀ األمان الواقیـۀ ، همو، مصباح الزائر، ق)664م( سید رضى الدین بن طاووس
بحاراألنوار عالمه محمد بـاقر  ، )ق904/905م( شیخ تقى الدین کفعمى، به مصباح کفعمى)

معاصر). مراجع ( شیخ عزیزاللّه عطاردى، مسند االمام الرضا، ق)1110/1111م( مجلسى
اى بـراى اثبـات    یت و خطبه در این منـابع را قرینـه  مدعی تشیع قصد دارند که وجود روا

کتب اربعـه  گرچه در ا، این خطبه( ذکر کنند و لذا مى گویند: استناد خطبه به امام على
تـذکر  ، منابع این خطبـه  در بارهاما در دیگر منابع معتبر وجود دارد!!) ، شود اول یافت نمى

 نکاتى مهم ضرورى است:
که توسط استاد شیخ عزیراللّه عطـاردى خبوشـانى جمـع آورى     مسند االمام الرضا

یریـه  خطبـه غد ، هجرى قمرى به چاپ رسیده است 1406شده و براى اولین بار در سال 
 ) نقـل کـرده اسـت.   524ص( شـیخ طوسـى  » مصباح المتهجد«را از  منسوب به امام على

مصـباح کفعمـى نیـز ایـن روایـت را عینـا از        )28ح، 26ـ21ص، 2ج، مسند االمام الرضا(
مصـباح  «خطبـه را از  ، »بحاراألنوار«عالمه مجلسى در  نقل کرده است.» مصباح المتهجد«

 نقل کرده است.» الزائر
، »اقبـال األعمـال  «و » مصباح الزائـر «الدین بن طاووس نیز این خطبه را در  سید رضى

ـ   ، ثر مذکورابنابر چهار  نقل نموده است.» مصباح المتهجد«عینا از  ، هتنها مأخـذ ایـن خطب
در دیگـر   ایـن خطبـه  : «ویندگ میپس این سخن که ، شیخ طوسى است» مصباح المتهجد«

یکى بیشتر ، مأخذ اصلى خطبهزیرا دیدیم که ، استفاقد وجاهت » منابع معتبر وجود دارد
در ضمن کتابهایى کـه   وجیه تر مى نماید.، به جاى منابع» منبع«لذا استفاده از تعبیر ، نبوده
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مملو از احادیث ضعیف و غیر معتبر هستند و صرف وجود یـک حـدیث در   ، استناد شده
مورد بررسى قرار مى دهـیم.  خطبه را  سند د.اعتبار آن حدیث را به اثبات نمى رسان، آنها

 اشخاص ذیل وجود دارند:، در طریق خطبه مورد بحث
، »مصـباح المتهجـد  «به قرینه اسناد قبل از این خطبـه در ها  آن که یکى از، جماعه اول:

 و مورد اعتماد مى باشد.» ثقه«ئرى شناخته شده و او حسین بن عبیداللّه غضا
ثقـه و مـورد اعتمـاد    ، ه او نیـز ق) کـ 385م( عکبرىابومحمد هارون بن موسى تلّ دوم:

 است.
ناشـناخته اسـت و نـام او در هـیچ     ، ابوالحسن على بن احمد خراسانى حاجـب  سوم:

 لى شیعه و غیر شیعه دیده نمى شود.کتاب رجا
 بن هارون مروزى که ناشناخته است. ابوعمرو سعید چهارم:
سـت و در بـین اصـحاب امـام     فیاض بن محمد بن عمر طوسى که ناشـناخته ا  پنجم:

 ذکرى از او نشده است. رضا
فقط یـک راوى ناشـناخته وجـود    ، روش اهل حدیث چنین است که اگر در یک سند

سـه راوى  ، آن سند را غیر قابل اعتماد مى دانند. حـال آن کـه در ایـن سـند    ، داشته باشد
 ناشناخته وجود دارد.

سخنى را بـه کسـى   ، بتوان به وسیله آنضعیف تر از آن است که ، سند خطبه، بنابراین
براى تصحیح سند خطبه ، از نظر علمى، منتسب نمود. پس نتیجه مى گیریم که هیچ راهى

بتوانـد  ، آن قائـل بـودیم  » جابر بـودن «وجود ندارد و شهرتى نیز در کار نیست که اگر به 
ـ ، ضعف موجود در سند را جبران نماید. البته شـهرت  ، وداگر چنین شهرتى هم در میان ب

فاقد حجیت مى باشد. پس با توجه به این کـه تنهـا سـند    ، روایى تلقى مى شد که آن هم
 در بـاره لذا اظهار نظـر قطعـى مـا    ، از ضعف غیر قابل جبرانى برخوردار است، این خطبه

 باشد و انتساب آن به امام على قابل اعتماد نمى، آن است که: این خطبه، خطبه مذکور
مگر این که اسناد دیگرى یافت شـود کـه بـا توجـه بـه      ، و ناشیانه استکارى غیر علمى 
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و گـاهی نیـز جهـت اثبـات خطبـه       دانسـت.  بتوان این خطبه را از علىها  آن صحت
از آنجا که نسبت به رجال روایت مهمل تصریحى بر جهل و قدح نشده  ویند:گ میمذکور 

و از ، ایت مهمل وجود نـدارد است و میان دانشمندان نیز سخن یکسانى در بى ارزشى رو
این خطبـه را در  ، عالمه مجلسى با فرض بى اعتبارى و ضعف روایت مهمل، سوى دیگر

به ویژه این کـه بزرگـانى   ، ن را تلقى به قبول کردمى توان آ، نقل کرده است» بحاراالنوار«
 .انـد این خطبه را نقل کـرده  ، حرّ عاملى و امینى، کفعمى، ابن طاووس، چون شیخ طوسى

: فرمایـد  می ) در پاسخ باید گفت: حضرت علی193ص، 7ش، فصلنامه علوم حدیث(

نه به گوینده سـخن) و  ، یعنی به سخن نگاه کن( »نظروا إىل ما قال وال تنظروا إىل من قـالا«

 . حتـی شـود  مـی دلیل بر صحت آن ن، اند کردهنقل آن را بنابراین صرف اینکه دانشمندانی 

اما مى بینـیم کـه اشخاصـى چـون ابـن      ، دانشمندان بوده است شیخ طوسى یکى از همین
دهنـد و غلـط    سخنان او را مورد نقد قـرار مـى  ، هدر مواردى عدید، ادریس و عالمه حلّى

مهمل ، رجال کسى از علما و اینکه هاى وى را در فقه و اصول و حدیث یادآور مى شوند
انشمندانى که رجال مهمـل را از اقسـام   د. نیز کامال غلط و اشتباه استرا مجهول ندانسته 

 مهمل را مانند مجهول دانسته است، همچون: میرداماد، اند دانستهیا عین مجهول) ( مجهول
) 207و 206ص، مبـادى الوصـول  ( )ق726م( المه حلّىع )63ـ60ص، السماویۀالرواشح (

) 54و 53ص، ابـن الصـالح فـى علـوم الحـدیث      همقدم( )ق642م( ابن صالح شهرزورى
ضمن تدریب الراوى) ابـن کثیـر   ( )211و210ص، التقریب( )ق672م( محیى الدین نواوى

تـدریب  ( )ق911م( ) جـالل الـدین سـیوطى   92ص، الباعث الحثیـث ( )ق774م( دمشقى

) 62ص، المنظومـۀ البیقونیـۀ  شـرح  ( )ق1080م( ) بیقـونى شـافعى  211و 210ص، الراوى

تنقـیح  ( ) محمـد بـن وزیـر یمـانى    66ص، المنهل الرّوى( )ق733م( جماعۀبدرالدین ابن 
منهج النقد ( ) نورالدین عتر145ـ135ص، فتح المغیث( ق)902م( )سخاوى2/192، األنظار

فصلى را براى رجال ، »خالصۀ أقوال«حلّى در  ) اینکه جناب9و 90ص، فى علوم الحدیث
دلیل نمى شود که او رجال مهمـل را ثقـه یـا ممـدوح مـى      ، مهمل اختصاص نداده است
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در صـدد  ، زیرا اساسـا حلّـى در کتـابش   ، عمل مى کرده استها  آن ا به روایتدانسته و ی
 معرفى رجال بوده و از آن جهت که رجال مجهول و مهمل را ـ به دلیل اینکه اطالعـى از  

به میان نیاورده است. ها  آن نامى از، بنابراین، در دست نیست ـ نمى توان معرفى کردها  آن
از نظر حلّى ها  آن دلیل اعتبار روایت، در این کتابها  آن آیا عدم معرفى باید پرسید:، حال

حلّى نیست که مى گوید: عدم کذب یک راوى باید احراز شـود   همین جناباست؟ مگر 
مجلسـى در   جنـاب  و امـا  )206ص، مبادى الوصـول ( ؟تا روایت او مورد قبول قرار گیرد

نبوده است. بنابراین دالیل ، صحیح و معتبر باشدتش اصال مقید به اینکه روایا، بحاراألنوار
 شما براي اثبات این خطبه باطل هستند.

  :24 سوال
فهـم قـرآن را مسـتلزم    ، مدعی تشیع و مدافعین ایشان همچون جناب قزوینـی  مراجع

انند. حال سوال اینجاست که مثال براي فهم کدامیک از آیات قرآنـی  د میوجود اهل بیت 
هـیم تـا   د مـی به اهل بیت مراجعه نمود؟ در اینجا آیات مختلف قرآنی را نشان  بایست می

آیاتی که قرآن را قابل فهـم   -1نیازي به اهل بیت نیست. ها  آن متوجه شوید که براي فهم

 ﴿ همچـون: ، کننـد  میاند که این آیات به خودي خود ادعاي شما را رد د میو آسان 

              ﴾ ]و قطعـــا قـــرآن را بـــراى « ]17/22/32/40: قمـــرال

به مـردم  ها  آن آیاتی که خطاب -2. »اى هست ایم پس آیا پندگیرنده پندآموزى آسان کرده

یا ایها الناس و یا ایها الذین امنوا) و یا حتـی خطـاب بـه اهـل کتـاب و      ( و مومنان است
معنا و مقصود ها  آن نشین است که این خطاب نسبت به ایشان یعنیکافران و اعراب بادیه 

 -3ن غیر قابل فهم دانسـت. توا میاین آیات را می فهمیده اند و بنابراین این آیات را نیز ن
پـی  هـا   آن آیات محکم و صریحی که هرکس با مشاهده عینی به سـادگی و آسـان بـودن   

آیـات متشـابه کـه     -4شن و واضح اسـت.  رو، بسیار شفافها  آن رد و معنا و مقصودب می
آیـات   -5) 7آل عمران/( را عالمت خردمندي معرفی کرده استها  آن قرآن عدم ورود به



 143 پاسخ بی سواالت: اول بخش

که واضـح و روشـن   ها  آن : الف) تعدادي ازشوند میفقه) که به چند دسته تقسیم ( احکام
ال سـ  23ب) تعدادي که کیفیت اجراي آن در مـتن قـرآن نیامـده ولـی در طـول      ، هستند

بـه  هـا   آن توسط پیامبر اسالم انجام و توسط هزاران تن از اصحاب مشاهده و تکـرار و از 
مانند نحوه خواندن نماز و تعداد رکعات و غیره... و هـرکس  ، نسلهاي بعدي رسیده است

همچنین تعداد رکعات را بـا مراجعـه بـه سـنت     ، براحتی معناي نماز را در قرآن می فهمد
. ج) تعدادي اختالف در احکام فقهی. حال چنانچـه  شود میجه براحتی متو رسول خدا

بطـور حـتم   ، بر فرض در همین یک قسمت کوچک بخـواهیم نظـر شـما را قبـول کنـیم     
 بینـیم  مـی براي رفع چنین اختالفاتی به احادیث و روایات شما رجوع کنیم که  بایست می

تناقض و تضادها و جعل فراوان در  -1: شود میاین راه حل نیز به دالیل گوناگونی باطل 
سید شریف مرتضی ملقب به علم حتی عالم خودتان جناب  بینیم میاحادیث ائمه شما که 

، هـ) که استاد شیخ مفید ـ استاد شیخ الطائفه ابوجعفر طوسـی ـ بـوده اسـت      436( الهدي
در خبـر اصـل    وجـود دارد کـه یـا     افراد مذهب واقفیه، گوید: در سند اکثر احکام فقه می

از دیگري روایت کرده و از او روایت شده است و همچنین ، باشند هستند یا اینکه فرع می
اصحاب حلول مانند فالنی و فالنـی و  ، مخمسه، خطابیه، سند افرادي از غالت  در سلسله

شود که مشبه و اهـل جبـر اسـت.     و به قمی متصل می، وجود دارند، کسانی که بیشمارند
همـه شـان مشـبه و    ، ها بدون استثناء جز ابوجعفر بـن بابویـه   ي قمی ه همهاست ک گفتنی

بحـث  ، دهد. مرتضی در پایان و تصانیفشان بدین چیز گواهی می ها کتابجبري هستند و 
روایتی سالم و عاري از   چه  دانستم که کند که: اي کاش می مهم خالصه می  را به این گفته

آزمـایش در  ، باشـد  غالی یا قمی مشبه و جبري نمـی ، واقفی، این است که اصل یا فرعش
گوید: پس روایت خبـر   ـ تا جایی که به صراحت میهاست   میان ما و جستجو در میان آن

چگونه براي ما صحیح اسـت. بلکـه اصـحاب حـدیث را مـتهم      ، کنند واحدي که نقل می
مـا  «گوید:  برد و می میرا از بین   کلی اعتبار محدثین امامیه  مستقیم و به  طوري که، کند می

شود  زیرا در میان آنان فردي استداللی یافت نمی، رها نماید  را با اصحاب حدیث خودمان
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یشان نیز براي استدالل ها کتاباستدالل را بشناسد و   شود که و همچنین شخصی پیدا نمی
 / از کتاب مدخل الی فهم130-131/ ص 3رسائل الشریف المرتضی/ ج( »اند! وضع نشده

ضـعف سـند در اکثـر     -2 دوازده امامی اسـت)   یحیی محمد که شیعه -393االسالم/ ص
هـزار   16از  شـیعی  مجلسـی ( حتی در معتبرترین کتابتان یعنی اصول کـافی ، روایات شما
 همینطـور در ، کـرده اسـت  تضـعیف   »العقـول ةمرا«در آن را هزار حدیث  9، حدیث کافی

 به تحقیـق محمـد صـادق بحرالعلـوم و     194-195ص: البحرین اثر یوسف بحرانی  ةلؤلؤ

مـدخل الـی   «. بنگر بـه  44الموضوعات فی اآلثار و االخبار اثر هاشم معروف حسینی ص 
حـاج میـرزا ابوالحسـن    ، و از دیگر علماي شـیعه  .394اثر یحیی محمد ص » م االسالمفه

رانی شعرانی است که در مقدمه اي که بر شرح اصول کـافی تـالیف مـولی صـالح مازنـد     

مقدمه ( ....سناداإلة غري صحيح الكايف يفصول حاديث األأكثر أن إ..:.نویسد می اینگونه، باشد می

 .) یعنی بیشتر احادیث اصول در کافی سندشان صـحیح نیسـت  12ص، شرح اصول کافی
که اسناد روایاتش را در من الیحضره الفقیـه   شیخ صدوق همچنین عالم مشهورتان جناب

سکوت و عدم وجود بسیاري  -3 غالبا به ذکر راوي نخستین بسنده کرده است.نیاورده و 
نند ما میتنها آن دسته احادیث با اسناد صحیح  -4ر احادیث د میاز سواالت فقهی و احکا

اختالفی نیست ها  این نیز با قرآن و سنت و سیره عقال موافق است و البته درها  آن که متن
پس به ما بگویید که دعوا بر سر چیسـت؟ و تـازه آیـا    ، دارندقبول آن را و اهل سنت نیز 

شما تنها بخاطر مواردي به این جزئی کل آیات قرآن را زیر سـوال بـرده ایـد؟! آیـا تنهـا      
و فهـم آن را مسـتلزم    دانیـد  مـی بخاطر چنین مسائل کوچکی است که قرآن را قابل فهم ن

 ؟!دانید میوجود اهل بیت 

  :25 سوال
وئیم خدایا ما را به راه راست هدایت کن و گ میماز خطاب به خداوند در ن هرروزما 

﴿ سوره اسراء آمده: 97هیم. در آیه خوا میما فقط و فقط از تو کمک        
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                        ﴾ » و هر که را خدا

هدایت کند او رهیافته است و هر که را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستانى 
شان درافتاده برخواهیم انگیخت  کر به روى چهره را کور و الل وها  آن نیابى و روز قیامت

تازه) برایشان ( اى جایگاهشان دوزخ است هر بار که آتش آن فرو نشیند شراره
. در آیه آمده که براي گمراهان جز خداوند اولیایی نخواهید یافت و همچنین »افزاییم مى

﴿ سوره عنکبوت آمده: 41در آیات                 

                           

﴾ »اند همچون عنکبوت است که داستان کسانى که غیر از خدا دوستانى اختیار کرده 

ترین  دانستند سست  براى خویش ساخته و در حقیقت اگر مىاى  با آب دهان خود) خانه(
. و در آیات دیگر نیز اولیاي اتخاذ شده جز خداوند »ها همان خانه عنکبوت است خانه

، 6/9/46شوري/، 31فصلت/، 18رقان/ف، 102کهف/، 16چون: رعد/هم، نفی گردیده اند
ت را منحصرا مختص خداوند و دهها آیه دیگر در قران نیز هدای 257و بقره/ 10/19جاثیه/

اعالم نموده و نه پیامبر و ولی و موال یا اولیاي دیگر و به صراحت اعالم نموده فقط اگر 
. سوال اینجاست پس شما چگونه امامان را هادي شود میخدا بخواهد کسی هدایت 

ناقص و غیرقابل فهم و در ها  آن ؟ آیا این شرك نیست؟! چگونه قرآن را بدوندانید می
؟ آیا این تحقیر خدا و شرك نیست؟ آري پیامبر اسالم و دانید میحقیقت غیرقابل هدایت 

نند الگوهایی باشند و حتی مواردي چون امر به معروف و نهی از توا میاصحاب و امامان 
منکر نیز بر جاي خود است ولی شما قرآن و هدایت الهی را منحصر به وجود امامی 

که این مطرود است. برخی آیات به صورت عینی و عملی در رفتار و  دانید میعصوم م
و ائمه به قرآن ها  آن اند نه قرآن به ولی ائمه به قرآن وابسته، یافته کردار این ائمه تجلی

و سایر مومنان است نه اینکه ایشان در ها  آن نیازمندند نه قرآن به آنها. قرآن امام و هادي
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و حتی پیامبر نیز وظیفه ابالغ و تعلیم حکمت را داشته) و ( وظیفه هدایت دارندکنار قرآن 
همسنگ قرآن و  تواند میاین عین شرك است. براستی بشر خطاکار و فراموشکار چگونه 

را  دوشادوش قرآن قرار گیرد؟ و مگر کورید بر آیات متعددي که حتی شخص پیامبر
ایی سوره عبس و تحریم و یا سوره توبه آیه همچون آیات ابتد( معصوم ندانسته است؟

و سوره کهف  19و سوره محمد آیه 55و سوره غافر آیه 37و سوره احزاب آیه 43
و فراموشی در سوره انعام  105و سوره نساء آیه 113و سوره توبه آیه 24و  23آیات

هم )گو اینکه این سوال م16و عجله در سوره قیامه آیه 23و شک در سوره سجده/ 68آیه
و بدون جواب چون پتکی در همه تاریخ بر سر شما فرود خواهد آمد: خداوند وعده 
حفظ قرآن از تحریف را داده و نه حفظ قصه هاي دروغین تاریخی و روایات و احادیث 

یا حداالقل ظنی الصدور) ( امامان شیعه. پس چگونه یک مشت قصه و حدیث دروغ
و ( فهمید؟!ها  آن لکه قرآن را باید به وسیلههادي ما باشد و ب، همسنگ قرآن تواند می

 چطور قرآن براي تمسک جستن حفظ شد ولی خالفت الهی غصب گردید؟)

  :26 سوال
کسی مجاز به تفسیر اسالم است؟ زیرا تمام مناقشات  چهسوالی اساسی و ریشه اي: 

: گوید میامام زمان  . به فرض که آن حدیث شما درست باشد کهگردد میبه همین نکته بر
حجت من بر شما و من حجت ها  آن، و اما حوادث واقعه به راویان حدیث ما رجوع کنید

نا حجة أهنم حجتي عليكم وإحاديثنا فألی رواة إفارجعوا  عةث الواقما احلوادأو« اشمب میخدا 

خوب امام شما که نگفته به آخوند مراجعه کنید؟!! در حدیث گفته به راوي  »هماهللا علي

نم راوي حدیث باشم. البته من این سوال را از توا میاحادیث ما رجوع کنید و من هم 
بلکه از مردم ایران می پرسم که ، امثال قزوینی نمی پرسم که دکانشان بسته و تعطیل شود

؟ در ضمن ممکن اند دادهم خویش را به دست آخوندها زما، به چه دلیل قرآنی یا حدیثی

﴿ سوره توبه اشاره کنند که: 122است مراجع رافضی به آیه          
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       ﴾ »کوچ کنند  )براى جهاد( و شایسته نیست مؤمنان همگى

در دین آگاهى  )اى بمانند و دسته( کنند تا اى کوچ نمى اى از آنان دسته پس چرا از هر فرقه
از کیفر ( پیدا کنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان

. باید گفت که در این آیه نیز نیامده که نزد آخوند بروید و نیامده که دین و »بترسند )الهى
ر تاریخ استاد دانشگاه یا دکت تواند میتفسیر آن در انحصار آخوندها است و البته اهل علم 

در این آیه نیز صحبت از هشدار دادن و در ضمن ، دان و کارشناس دینی نیز باشد
مراجع رافضی براي توجیه تقلید نیز به ( از مراجع آموختن علم به قوم خود است نه تقلید

می آمده  و در آن زمان نیز گروهی از هر طائفه باید نزد پیامبر )کنند میاین آیه استناد 
در مدینه بوده است و در آیه نیز بدینصورت آمده که می  علمی فقط پیامبرچون مرجع 

نه اینکه تقلید کنند) و سپس براي آموختن و آموزش به ( بایست عده اي دین را بیاموزند
نه اینکه آن قوم دیگر نیز از ایشان تقلید کنند و در پایان آیه نیز آمده ، طوائف دیگر بروند

تنها  هاشوند و پروا پیشه کنند و از  نافرمانی حذر کنند که این خدا ترسها  آن که شاید
بیهوده خدا ترس  کسی نصورتدر غیر ای، وقتی است که دین را یاد گرفته باشند و بفهمند

طبرسی و ابوالفتح از ، زمخشري، و پروا نخواهد کرد. مفسران از جمله میبدي شود مین
این سوره تاکید فراوان در امر جهاد کرده که چون خداوند در  اند کردهابن عباس نقل 

مانیم که خداوند می فرماید  اي باز نمی صحابه گفتند که ما از هیچ غزوه یا سریه، است
 اي نزد او براي تعلیم دین را تنها بگذارند و عده نباید همگی براي جهاد بروند و پیامبر

که مراد از فقه در عصر اول  کند میدر ضمن قاسمی از غزالی نقل  1نه تقلید) بمانند(
نه فقط فقه اصطالحی یعنی ، د و اخالقیعنی اصول عقای، بیشتر علم آخرت بوده است

                                                           
 براي تعلیم آمده است. نیز بیان شده که پیامبر 151در سوره بقره/ -1
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بنابراین این آیه نیز ربطی به انحصاري شدن دین در دست مراجع و یا تفسیر ( .علم فروع
 آیات توسط ایشان را ندارد.)

 :27 سوال
 سهو نبی اکـرم  در باره، شیخ صدوقاستاد ، ابوجعفر محمدبن حسن بن احمد ولید

: نخستین قدم در راه غلو و گزافه آن است که کسی سهو را از پیامبر و امام نفـی  گوید می

) سوال ما از مراجع مـدعی تشـیع و جنـاب    ةمن الیحضره الفقیه باب السهو فی الصال( کند
 کتب اهل سنت قزوینی این است که شمایی که از صبح تا شام دنبال پیدا کردن مطلبی در

لطفا سري به کتب خودتان بزنید. این جمله یکی از علماي طراز ، هستید )به نفع خویش(
؟ آري کنیـد  مـی پس عصمتی را که براي ائمه تراشیده ایـد چگونـه توجیـه    ، اول شماست

فوري شروع کنید به تفکر جهت ماست مالی کردن این مسئله و گمراه نمودن مردم. سـید  
: گوید میر تاویل لفظ نسیان که در آیات شریفه آمده در تنزیه االنبیاء شریف مرتضی نیز د

و این کلمه را به فراموشی ترجمه کنـیم) بـاز هـم    ( و اگر نسیان را بر حقیقت هم بپذیریم
بـراي  ، در امر تشریع و ابالغ رسالت و آنچه به تنفیـر انجامـد  ، باید پذیرفت که فراموشی

 نسیان مانعی ندارد.، از این موارد که ذکر شداما در خارج ، پیامبر روا نیست

 :28 سوال
با کمک و مجاهدت صحابه و یـاران   وقتی به مراجع رافضی بگوئید که مگر پیامبر 

هند که این خواست و اراده خداوند بوده و ربطی به د میموفق نشد؟ فوري پاسخ  خویش
ولی وقتی به همین مراجع بگویید که چـرا حضـرت علـی پـس از      1ندارد!! یاران پیامبر

                                                           
مشـرکین  اند در برابر جمعیت بسـیار کفـار و    توانسته آن تعداد اندك صحابه مورد تایید شیعه نیز نمی -1

مکه و قبایل مختلف بایستند و همه صحابه با اتحاد و مجاهدت خویش در برابر کفار ایسـتاده انـد و   
را انتخاب کرده و با وي بیعـت   اند و همین اشخاص نیز ابوبکر هاي مختلف شرکت کرده در جنگ

 نمودند و بنابراین مورد تایید شیعه نیستند. 
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موفق نشد خالفت را بگیرد و یا چرا در زمان خالفت خـویش موفـق    رحلت نبی اکرم
نشد؟ یا چرا امام حسین و امامان دیگر موفق به تصاحب خالفت نشـدند؟ فـوري پاسـخ    

و یا اینکه اطرافیان و یاران ایشان خـوب و وفـادار    اند داشتههند که امامان یار کافی ند می
یار و طرفدار چندانی نداشته و در زمان  حضرت علی پس از رحلت نبی اکرم، اند بودهن

خالفت نیز یارانی بی وفا همچون اهالی کوفه داشته که همگی سست عنصـر و خیانکـار   
حسین نیز در کربال یار چندانی  و امام کنند میو حتی بسیاري از والیان نیز خیانت  اند بوده

و  شـوند  مـی نداشته و کوفیان نیز بیعت خود را می شکنند و باعث شهادت مظلومانه وي 
و چنانچه یار و حامی کافی  اند بودههمچنین بقیه امامان نیز همیشه در غربت و مظلومیت 

یـن اسـت   رفتند!! سوال ما از مراجع رافضی اگ میبطور حتم خالفت را در دست ، داشتند
که تکلیف ما را روشن کنید که از نظر شما خواست و اراده خداونـد مطـرح اسـت و یـا     

بنـابراین  ، وجود اصحاب و یاران نیز مهم است؟ اگر مسئله خواست و اراده خداوند است
و چنانچـه   انـد  شـده حضرت علی و امامان دیگر نیز به خواست و اراده خداونـد موفـق ن  

موفـق   کـرد  مـی سـت و اراده  خوا میبنابراین چنانچه خداوند ، اند داشتهامامان مقامی الهی 
مانند همان پیامبر اسالم که به زعم شما به خواسـت و اراده الهـی پیـروز شـده     ، ندشد می

است و اما چنانچه وجود یاران مهم اسـت و دلیـل شکسـت امامـان نیـز نداشـتن یـار و        
نیز با کمک و مجاهدت همین یاران و صحابه موفق و پیـروز   پس پیامبر، اصحاب بوده
دچـار مشـکل و تنـاقض خواهیـد شـد و در      ، ینید که هر پاسـخی بدهیـد  ب میشده است. 

 باشد مینشانه گمراهی مراجع رافضی ها  این، بدهید. آري توانید میحقیقت هیچ پاسخی ن
ند و مصیبت وقتی بـه  که همگی نتیجه پیروي از هواي نفس و تعصب در عقاید پوچ هست

و تمامی شئونات دینـی و سیاسـی خـود را در دسـتان      آیند میکه ملتی  رسد میاوج خود 
 هند.د میچنین جاهالنی قرار 
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 : 29 سوال
چنانچه به علماي شیعه و سنی بگوییم بیایید نامهاي شیعه و سنی را کنـار گذاشـته و   

من اطـالع دارم علمـاي اهـل سـنت     همگی تنها خود را مسلم و مومن بنامید تا جایی که 
و بـر   کننـد  میولی مراجع شیعه این مسئله را قبول ن، مشکلی با این قضیه نخواهند داشت

شیعه بودن  اصرار فراوان دارند. سوال از مراجع شیعه این است که چرا شـما از اینگونـه   
؟ آري که ریگی بـه کفـش شماسـت    دهد می؟ آیا این نشان نکنید میپیشنهادات استقبال ن

چنانچه قدري تامل کنید خواهید فهمید که چه کسـانی بـه دنبـال اتحـاد     ، خواننده گرامی
 مند.د میواقعی هستند و چه کسانی از این اتحاد گریزان هستند و بر کوره تفرقه 

  :30 سوال 
وجود داشته و به  مراجع شیعه بر این اعتقاد هستند که لفظ شیعه از زمان پیامبر

. در اینجا کنند میشیعه علی جزء رستگاران است) اشاره ( علی هم الفائزونحدیث: شیعه 
اوالً: شیعه  :وئیمگ میو به فرض صحت  کنیم میپیرامون جعلی بودن این حدیث بحثی ن

به معناي پیرو است و کسی منکر این نیست که پیرو واقعی حضرت علی رستگار 
اسالم بوده است و بطور حتم  چون حضرت از صحابه کبار و مومن و تابع، شود می

 آمده: 83، الگوي خوبی براي مسلمین خواهد بود. شیعه به معناي پیرو در سوره صافات

﴿         ﴾ »پس »نوح) بود( گمان ابراهیم از پیروان او و بى .

همچون ، آمده شیعه به معناي تبعیت و پیروي است و تبعیت داشتن در آیات دیگري نیز

 ﴿ آمده: 36، در سوره ابراهیم اینکه از قول حضرت ابراهیم       

                       ﴾ »ها  آن پروردگارا

گمان او از من است و  که از من پیروى کند بىپس هر ، بسیارى از مردم را گمراه کردند
پس مجوز پیروي کردن از . »هر که مرا نافرمانى کند به یقین تو آمرزنده و مهربانى

شخصی صالح و نیکوکار به معناي مجوز براي ساخت مذهبی جدید نیست و لفظ شیعه 
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نه به معناي حزبی آن. شیعه در قرآن به معناي فرقه فرقه شدن  باشد میبه معناي لغوي آن 
و در جایی به  شود می) پس معناي یک کلمه در جمله مشخص 32روم/( و تفرقه نیز آمده

. ثانیاً دهد میمعناي فرقه فرقه شدن و تفرقه بکار رفته و در این حدیث تنها معناي پیروي 
رو علی بودن چه ربطی به خالفت بالفصل علی هستند و پی حضرت : اهل سنت نیز پیرو

از جانب خدا و اعتقاد به عصمت و فرقه دوازده امامی و ساختن گنبد و بارگاه و طلب 
حاجت از ایشان و عزاداري دارد؟!! و متاسفانه شما پیروي از اهل بیت را در انجام این 

بیت. ثالثا : در امور می دانید و در حقیقت پیرو و شیعه شیطان شده اید نه شیعه اهل 
ولی شما ، آیات و احادیث بسیاري فقط به اسالم و مسلم بودن و مومن بودن تصریح شده

اید؟!! رابعا: دین امام با ماموم  شیعه بودن را گرفته اید و فقط همان حدیث همه را رها کرده
حال ، پس شیعه علی بودن یعنی پیرو علی بودن، نیستها  آن یکی است و تفاوتی بین

پرسیم حضرت علی چه دینی داشته است؟ آیا غیر از این است که او نیز فقط مومن و  می
مسلم بوده؟ پس شما نیز به تبعیت از او باید فقط مومن و مسلم باشید. خامسا: حضرت 

بلکه حق را مالکی است که افراد با آن ، فرموده: افراد مالك تعیین حق نیستند علی
از چنین سخنی با برداشت  که منظور پیامبر اکرم . پس بعید استشوند میسنجیده 

صورت سنتی متواتر میان صحابه بمی امروزي ما یکی باشد. سادسا: چطور امر به این مه
چرا در قرآن تنها به داشتن دین اسالم  در نیامده و کسی نام شیعه فالن کس را نداشته؟ و

اي نشده؟!!  والیت او اشاره علی بودن و داشتنو به شیعه  ]85: آل عمران[ تصریح شده
نستیم بگوییم که این توا میاگر چنین بود ، والیتی که به زعم شما از نبوت هم باالتر است

وجود ندارد و بنابراین این حدیث  اي آیهولی چنین ، حدیث مطابق با آن آیه از قرآن است
 )براي امري به این مهمیآن هم ( شود میحجت ن

  :31 سوال 
واژه وهابی است و ایشان اهل سـنت  ، مراجع رافضی و کسانی چون قزوینیورد زبان 

. سـوال  خواننـد  مـی را بـا ایـن لقـب     از مسـلمین  عربستان و حنابله و بطور کلی بسیاري
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؟ شمایی که محمد بـن  باشد میموسس آن فرقه ن انتساب یک فرقه بنام اینجاست که مگر
اینقدر سواد ندارید که عبدالوهاب نام پدر ، نیدخوا میوهابیت  فرقه عبدالوهاب را موسس

ـ  کردهپس چرا نام شخص موسس را رها ، ایشان بوده و نام خود او محمد بوده است د؟ ای
آري نام این امام ربانی محمد بوده و نهضت او نیز محمدي اسـت و اصـال پـدر او جـزء     

 السالم ابن تیمیهمخالفین او بوده است. براي خواننده گرامی الزم به تذکر است که شیخ ا
ــدالوهاب   ر( ــن عب ــد ب ــام محم ــه اهللا) و ام ــه اهللا( حم ــمندانی  رحم ــت دانش ) در حقیق

و مسـلم اسـت کـه یـک      انـد  داشـته که تنها با خرافات و بدعتها مخالفت  اند ودهب میاسال
کینـه   بایست می، روحانی و مرجع رافضی که انواع خرافات را در دل و اندیشه خود دارد

در دل داشته باشد. پس شما بـه سـخنان ایـن بیسـوادان گـوش ندهیـد و        این علما را نیز
تحقیق کنید و قضـاوت در مـورد اشـخاص بـه اسـتناد سـخنان        خودتان در هر زمینه اي

 کاري اشتباه است.، ها دشمنان آن

 :32 سوال
ویند این وهابیت اصال مسئله گ میکه آخوندها و مراجع رافضی  شود میدائم مشاهده  

و حتی اهل  باشد میخاصی نیست و عقاید ایشان به هیچ عنوان مورد توجه کسی نمهم و 
سنت نیز با ایشان مخالف هستند!!! و تعداد بسیار انـدکی داراي عقایـد وهـابی هسـتند!!!     
سوال اینجاست که پس چرا شما اینقدر به جنـب و جـوش افتـاده ایـد و دائـم در حـال       

دائم برنامه هاي پاسـخ بـه شـبهات     اي ماهوارهصحبت از وهابیت هستید؟ در شبکه هاي 
؟ چطـور  کنیـد  مـی صحبت ها  آن ذارید و باالي منبرها دائم از عقاید و اعمالگ میوهابیت 

ي اینترنتـی و چـاپ   هـا  سـایت و  اي ماهوارهبراي زدن شبکه هاي  کنید میاین همه هزینه 
، مسئله توجهی نـدارد بی اهمیت بحث کنید؟ اگر کسی به این  اي مسئلهکتاب تا در مورد 

انم درد شما چیست؟ درد شما اسالم واقعی د می؟ البته من گویید میخوب شما دیگر چه 
می آیید و ، بطور علنی با این موارد مخالفت کنید توانید میو قرآن و سنت است و چون ن

تا افکار مردم را منحرف کنید. ترس شما به این خـاطر اسـت    اندازید میوهابیت را پیش 
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که مبادا روزي مردم بخواهند به سمت اسالم واقعی بروند و بیـدار شـوند و مشـت شـما     
خوب آن موقع شـما بایـد دکـان خـود را تعطیـل کـرده و       ، دروغگویان برایشان باز شود

تهـدین کسـانی همچـون    حتی در میان قشـر روحـانی و مج   بینیم میتشریف ببرید. وقتی 
، بنابراین مردم نیز چنانچه تحقیق و مطالعه کننـد ، شوند می) بیدار اهللا هحمر( عالمه برقعی

نفـر از روحـانیون و طالبـی کـه بـا       30 گفـت  میبیدار خواهند شد. حتی جناب قزوینی 
و بـه هنگـام    انـد  رفتـه کاروان روحانیون به حج رفته بودند در آنجـا بـا وهـابیون انـس گ    

. پس طبق این سخن جناب قزوینی معلوم شد اند شدهبازگشت متمایل به تفکرات وهابی 
از بیـداري مـردم و   ، از ایجاد اتحاد و بـرادري ، از دانش، که ترس شما از چیست؟ از علم

 همیشه نیز همین بوده است راز هراس دیکتاتوران تاریخ.

 :33 سوال
اننـد و  د مـی یعنی عقایـد اسـالمی)   ( ي عقاید وهابیمراجع رافضی عده قلیلی را دارا 

گمراه پیرو چنین عقایـدي هسـتند و اکثـر علمـاي      اي عدهکه تنها  کنند میطوري وانمود 
اسالمی اعم از شیعه و سنی با ایشان مخالفند و محمد بن عبدالوهاب نیز این سخنان را از 

بزرگان اهل سـنت نبـوده اسـت.    سخنان و عقاید علما و ها  این خودش در آورده است و
، حال سوال اینجاست که اگر عقیده به عدم ساخت و تزئین قبـور نشـانه وهابیـت اسـت    

چون ، وهابی خواهند بود، بنابراین از پیامبر اسالم گرفته تا بسیاري از علما و پیروان ایشان

اهللا صىل اهللا عن جابر ريض اهللا عنه قال : هنى رسول «بطور مثال در صحیح مسلم آمده است: 

نقل شده کـه گفـت:    از جابر« »عليه ىأن يبنعليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه و

یعنـی در   -کاري قبر و نشستن بر آن کاري و سنگ رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم از گچ
و ساختن بنا و عمارت  -اي که در آن قرار دارد سخن گفته شود کنار قبر نشستن و با مرده

). بعـالوه بایـد   490ص ، تألیف امـام نـووي  ، ریاض الصالحین( ».نهی فرموده است بر آن
چـرا کـه: در کتـاب    ، شیخ طوسی و شیخ حرعاملی از علماي شیعه را نیـز وهـابی نامیـد   
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شیعه) و نیـز در کتـاب وسـائل الشـیعه تـألیف شـیخ         از کتب اربعه( تهذیب شیخ طوسی

با احلسـن أسألت «از ابواب دفن در روایت از موسی بن جعفر آمده که:  44حرعاملی باب 

اء عليـه وال اجللـوس اجللوس عليه هل يصلح؟ قال: ال يصلح البن القرب وعن البناء عىل موسى

نشستن بر روي آن پرسیدند که آیا اینکار صـحیح  از بناي قبور و  »ال تطبينهوال جتصيصه و

ساختمان سازي و گنبد درست کردن بر قبر و نشسـتن روي آن  ، است؟ که فرمودند: خیر
و گچ کاري  -اي که در آن قرار دارد سخن گفته شود یعنی در کنار قبر نشستن و با مرده-

سـائل الشـیعه   کاري آن صحیح نیست. همچنین در کتاب تهـذیب و و  کاري و گل و سنگ

وا سـقوف القبـور وال تصـور ال تبنوا عىل« بنقل از جراح مدائنی آمده که جعفرصادق فرمود:

ها را  بر قبرها بنا نسازید و سقف خانه« )اهللا عليه وسلم كره ذلك البيوت فإن رسول اهللا صىل

». اسـت پر از تصویر نکنید که رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم اینکـار را ناپسـند شـمرده    
شـیعه) بـاب     از کتب اربعـه ( »من ال یحضره الفقیه«همچنین در مآخذ فوق و نیز در کتاب 

أن  هنى رسول اهللا « بنقل از یونس بن ظبیان آماده که جعفرصادق فرمود: مناهی پیامبر 

نهی فرمود از این که بر قبري نمـاز   رسول اهللا «» عليه ىقرب أو يقعد عليه أو يبن عىل يصىل

زدن و  بـودن دسـت   اگـر اعتقـاد بـه حـرام     ». گزارند یا برآن بنشینند و یا برآن بنـا سـازند  
بودن باشد بنابراین باید ابن حجر هیثمـی از    چسبیدن و بوسیدن قبر و ضریح دلیل وهابی

مذهب و نیز امام محمد غزالـی و پیروانشـان وهـابی      اهل سنت و شافعی  علماي برجسته

ا عليـه مـن نحـو تـابوت ولـو التـزام القـرب أو مـ«ر هیثمی گفته اسـت:  چرا که ابن حج، باشند

چسبیدن به قبر و یا آنچه روي آن اسـت از  » «تقبيله بدعة مكروهة قبيحةبنحو يده و  قربه

زدن و بوسـیدن آن   هم باشـد و نیـز دسـت    قبیل تابوت و ضریح و ... اگرچه قبر پیامبر
گفتـه   491ص 4الدین جلد امام محمد غزالی در احیاء علوم».بدعت مکروه و قبیحی است

دبر القبلة مسـتقبال بوجـه امليـت وأن يسـلم وال واملستحب يف زيارة القبور أن يقف مست« است:

ست در زیارت قبـور  مستحب ا» ال يقبله فإن ذلك من عادة النصاريمسح القرب وال يمسه و
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ولی نباید به قبر دست زد و یـا دسـت   ، کردن پشت به قبله روبروي میت ایستادن و سالم
زیرا این اعمال از آداب و عـادات  ، بوسید و یا دور آن طواف کردآن را کشید و نیز نباید 

بودن  اگر اعتقاد به تخریب گنبد و بارگاه و بناهاي روي قبور دلیل وهابی ». مسیحیان است
زمـان امـام شـافعی و      و ائمه و ابوالهیاج اسدي حضرت علی، باید پیامبر ، باشد

خود امام شافعی و امام بخاري و امام مسلم و امام نووي و ابن حجر هیثمی و پیروانشـان  

سدي قال: قـال يل ج األيب اهلياأعن «زیرا: در صحیح مسلم آمده است: ، همگی وهابی باشند

ال إال طمسـته و أن ال تـدع متثـاالً  ما بعثني عليه رسـول اهللا  عىل أال أبعثك :طالبيب أعيل بن 

طالب بـه مـن    از ابوالهیاج اسدي روایت شده که گفت: علی بن ابی» «إال سويته مرشفاً  قرباً 

من را بر آن انتخاب کرد وآن این اسـت   کنم بر آنچه رسول اهللا  گفت تو را انتخاب می
اي را فرونگذاري جز آنکه آن را پاك نمـایی و از بـین    که هیچ عکس و تصویر و مجسمه

در کتـاب وسـائل الشـیعه    ». ببري و هیچ قبري را فرونگذاري جز آنکه آن را تخت نمایی

هللا ا عبـد يبأعـن «از کلینی بدین صورت نقل شده اسـت:   209چاپ سنگی جلد اول ص/ 

 جعفـر «» الصـور كرسإىل املدينة يف هدم القبور و بعثني رسول اهللا  :عيل اإلمامقال: قال 

بنا و گنبد) روي قبـور  ( من را جهت تخریب رسول خدا، صادق گفت: امام علی فرمود
همچنین امام نووي ». ها به سوي مدینه مامور و رهسپار کرد و شکستن تصاویر و مجسمه

م: قـال الشـافعي يف األ«ارشاد الساري) آورده است:  304الی 301ص/، 4ج( در شرح مسلم

 »مرشـفا إال سـويته.... ال قـرباً و، لـهيؤيد اهلدم قوو ىئمة بمكة يأمرون هبدم ما يبنيت االأرو

فرماید: امام شافعی در کتاب االم گفته است: در مکه مشـاهده نمـودم کـه     امام نووي می«
کـه   رسـول اهللا   قبور را ویران نمایند و این عمل را فرمودهائمه دستور دادند بناي روي 

کنـد. و امـا ابـن حجـر هیثمـی در ایـن بـاره         تأیید می »سـويته ال قربا مرشفا إالو«فرموده: 

رض مـن مسـجد الرضـار القبـور إذ هـي أ وجيب املبادرة هلدمها وهدم القبـاب التـي عـىل«...  ید:گو می

جتـب إزلـة كـل ة وهبدم القبـور املرشـف النه هنى عن ذلك وأمر الهنا أسست عىل معصية رسول اهللا 
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ها که روي  ها و گنبد و بارگاه اقدام براي نابودي و تخریب قبر ...» قنديل أو رساج عيل القـرب

 براي اینکـه بنـاي  ، چون ضررش از مسجد ضرار بیشتر است، باشد قبرها است واجب می
باشد. آن حضرت از ساختن بنا روي قبور نهـی   می در واقع نافرمانی از رسول اهللاها  آن

ي چراغهـا و   بردن همه پس از بین ، دستور داده استها  آن فرموده و به تخریب و نابودي
تـألیف  ، الزواجر عن اقتراف الکبائر( تزئینات و گنبدها و.... بر روي قبور نیز واجب است.

زمخشري صـاحب تفسـیر    سوره فصلت عالمه 6) در تفسیر آیه 121ص/، 1ج، ابن حجر

در تفسیر » فاستقيموا لـه«و تفاوت آن با عبارت » فاستقيموا اليه«کشاف با توجه به عبارت 

ذاهبـني يمينـا وال شـامال وال  غـريليـه بالتوحيـد وإخـالص العبـادة وإفاسـتووا «ید: گو میمذکور   آیه

بـا   »توبوا إليه مما سبق لكم من الرشـكولياء والشفعاء واأللكم الشيطان من إختاذ ما يسول  ملتفتني إىل
مستقیماً به سوي خدا روي آورید و به راست و چپ نروید ، توحید و اخالص در بندگی

اولیـاء و   -متوسـل شـدن  -هاي شیطان توجه نکنید که شما را به دست گـرفتن  و به فریب
 خود به سوي خدا توبه کنید.  کند و از شرك گذشته شفیعان تشویق می

  :34 سوال
هستند و به عنوان  مراجع رافضی مرتب به دنبال گرفتن ایرادي از حضرت عمر

و  ویند که چرا خلیفه دوم از منافقین در حکومت خویش استفاده نموده است؟گ میمثال 
این کار او مورد اعتراض حذیفه نیز قرار گرفته است و عمر در پاسخ به او گفته: از 

ته ثم  ب عملکرد آنان هستم:کنم و مواظ نیروى آنان استفاده مى إينّ ألستعمله ألستعني بقوّ

إينّ « عن احلسن أن حذيفة قال لعمر: إنك تستعني بالرجل الفاجر فقال عمر:» أكون عىل قفائه

ته ثم أكون عىل ستعمله أل در پاسخ به ،  771ص، 5أبوعبید. کنز العمال: »هقفائألستعني بقوّ

بطور حتم شما اسالم کسانی چون ابوسفیان و خالد بن ولید را  :گویم میآقایان رافضی 
ابوسفیان  چگونه پیامبر پرسیم میخوب ما از شما ، دانید مینیز ظاهري و از روي نفاق 

را مامور جمع آوري صدقات کرد و از او استفاده نمود؟ و چرا خالد بن ولید را به 
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گماشت؟ و چرا ابوموسی اشعري یا معاذ بن جبل را والی  ها جنگفرماندهی لشکر در 
؟ پس چرا دانید مییمن نمود؟ اصال مگر شما رافضیان ابوبکر و عمر را داراي نفاق ن

از ایشان در موارد گوناگون استفاده نموده است؟ در تبوك ابوبکر پرچمدار بوده  پیامبر
همینطور ، گیرد میري ا نیز به همسدختر او ر است و امیرالحاج نیز بوده است و پیامبر

جالب است که ( نیز از وجود ایشان استفاده نموده است ها جنگو حتی در  دختر عمر را
ولی ابوبکر و  1اند کرده میخودداري  ها جنگمنافقین به بهانه هاي مختلفی از شرکت در 

مگر شما  ) مگر به زعم شما معصومین داراي علم غیب نیستند و، اند داشتهعمر شرکت 
از نفاق  ؟ بنابراین پیامبراند داشتهرا  که ایشان حتی قصد کشتن نبی اکرم گویید مین

است.  کرده میدر امور مختلف از وجود ایشان استفاده  بایست نمیایشان آگاهی داشته و 
انسته و اگر به نظر د میجالب است که حذیفه صاحب سر رسول بوده و اسامی منافقین را 

پس اعتراض حذیفه نسبت به عمر به این معنا ، نیز جزء همین منافقین بودهشما عمر 
آیا طنزي به این ( چرا از منافقین دیگر کمک گرفته اي؟!!، خواهد شد: که اي منافق

بر خالف دستور ایشان) ( و چطور حذیفه سر رسول خدا را !)مسخرگی شنیده بودید؟
فاش کرده و نفاق آن اشخاص را به عمر نشان داده و گوشزد نموده است؟!! اصال سوالی 

فرموده: حکمت را فراگیر حتی اگر در سینه منافق  چرا حضرت علی، کنیم میدیگر 
ن از منافق کمک گرفت و یا سخنان او را پذیرفت؟ پس چرا حضرت توا میبود؟ مگر 

را گفته است؟ مگر به زعم شما یاري گرفتن و تعلیم دیدن و مشورت با علی این جمله 
از او حکمت  شخص منافق اشتباه نیست؟ پس چگونه طبق فرموده حضرت علی

بیاموزیم؟ سوالی دیگر از مراجع محترم رافضی: چرا حضرت علی بارها به حضرت عمر 

                                                           
ها  چیزي که به آن اعتقاد ندارند کشته شوند و مسلم است که در جنگاند بخاطر  خواسته منافقین نمی -1

اند و جان و مال خویش را در راه اسالم  کرده شرکت می لولی عمر و ابوبکر، اند کرده شرکت نمی
فدا کردند و از شهر خود هجرت نمودند و آیا انسان بخاطر چیزي که به آن اعتقاد ندارد تا این حـد  

 اوت بر عهده شما خواننده گرامی)قض( رود؟!! پیش می
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یاري  ها جنگحتی  مشورت داده است و او را در حل مشکالت و مسائل و قضاوتها و
) مگر عمر و ابوبکر از نظر شما شد میعمر هالك ، که عمر بگوید: اگر علی نبود( کرده؟

و  کرده میکمک ها  آن ؟ پس چرا حضرت علی بهاند بودهغاصب و ظالم و منافق ن
حضرت علی بخاطر حفظ اسالم اینکار  گویید میاست؟!! شما در پاسخ  داده میمشورت 

هیم که حضرت عمر نیز د میرا کرده است!!! خوب ما نیز همان پاسخ را به خود شما 
براي کمک در امور حکومتی و حفظ حکومت اسالمی و حل مشکالت و حفظ دین از 
این منافقین کمک گرفته است و طبق گفته خودش مراقب عملکرد ایشان نیز بوده است. 

بگویید که حضرت علی گفته به سخن نگاه کن نه به گوینده آن و براي همین  اگر هم
ردانیم که گ میگفته حکمت را فرا گیر حتی از منافق. باز ما همین جواب را به خودتان بر

حضرت عمر نیز با شخص منافق کاري نداشته و از علم و سخن او بهره برده است. 
و سلمان در زمان خالفت عمر حاکم و نائب او سوالی دیگر از مراجع رافضی: چرا عمار 

؟ مگر به زعم شما عمر داراي نفاق نبوده است؟پس چرا عمار و سلمان اند بودهدر شهرها 
اند؟ سوالی  ق به حکومت وي کمک و یاري رساندهو بدین طری اند شدهحاکم و نائب او 

؟ چرا در اند داشتهدیگر از مراجع رافضی: چرا حسن و حسین در جنگ با ایران حضور 
 البته همه( ؟!!اند زدهو شمشیر  اند شدهجنگی که یک منافق رهبر و خلیفه بوده حاضر 

وگرنه همه مسلمین ، کند میبه زعم روافض است و طبق ذهن بیمار ایشان صدق ها  این
همچنین عمار و سلمان و حسن و ، انند که حضرت عمر از بهترین مومنین بوده استد می

زیاد بن ، سوالی دیگر از مراجع رافضی: چرا حضرت علی در زمان خالفتش) شحسین
و به معاویه  کند میذارد و یا منذر بن جارود که به او خیانت گ میابیه را والی فارس 

و کسانیکه به سمت ایشان رفته  دانید می؟ شما کسانی چون معاویه را کافر شود میملحق 
پس چرا علی از این منافقین استفاده ، اند بودهفاق باشند بطور حتم از نظر شما داراي ن

ذارد و او را خلع گ میکرده است؟ چرا ابوموسی اشعري را همچنان بر والیت کوفه 
شود  نهج البالغه معلوم می 43نامۀ ؟ از دانید می؟ مگر شما ابوموسی را نیز منافق نکند مین
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را عامل اردشیر قرار داده و او خائن در آمده است.  مصقلۀ بن هبیرة، که حضرت علی
چون ایشان به کوري چشم ، بنابراین بیهوده به دنبال ایراد گرفتن از حضرت عمر نباشید

  از بهترین مومنین بوده است و بهترین خدمات را براي اسالم انجام داده است.، منافقین

 :35 سوال
ـ اإلشـدید شـیعی نبـود و اگـر کتـاب      اگر ابن ابی الحدید معتزلی با تمایالت   و  ۀمام

نبود و اگر برخی از جمالت  البداية والنهايةو معجم طبرانی و  منسوب به دینوري ۀالسیاس

در کتـب روایـی اهـل سـنت      و یا اخبار واحد و روایات جعلی و ضعیف دو پهلو و مبهم
مذهب خرافی شیعه آقایان قزوینی و مراجع مدعی تشیع براي هزاران هزار سوال در ، نبود

خواننده گرامی توجه داشته باشد که تنها دو کتـاب بخـاري و    از کجا جواب می آوردند؟
نه هر کتابی و تازه در همـین  ، مسلم جزء کتب صحیح و قابل استناد در اهل سنت هستند

مثل حدیث ، احادیثی ضعیف هستند، کتب نیز طبق راي و نظر برخی از علماي اهل سنت
افراد منتسب به ، انند و یا در میان راویان این احادیثد میضعیف آن را ی قرطاس که برخ

مـورد اسـتناد قـرار     تواننـد  نمـی تشیع وجود دارند که در فضائل ائمه و اخبار شیعه پسند 
در میان اهل تشیع نیز کتبی همچون بحاراالنوار وجود دارند که مراجع  همچنینبگیرند و 

ند و یا حتی کتب اربعه و اصـلی شـیعه نیـز طبـق نظـر      قبول ندارآن را تشیع هر حدیث 
کتبی همچون کافی و من الیحضره ، داراي احادیث ضعیف و جعلی هستند، علماي شیعه

 .الفقیه)

 :36 سوال
تـا حقانیـت    کننـد  مـی مراجع مدعی تشیع به برخی از جمالت ابن ابی الحدید اشاره  

مذهب خویش را به اثبات برسانند و از ابن ابی الحدید به عنـوان عـالم اهـل سـنت یـاد      
در صورتیکه ابن ابی الحدید دانشمند سنی مذهب نبوده و بیشـترین مـذهبی کـه    ، کنند می

همان معتزلی اسـت. ابـن ابـی الحدیـد مـذهب کالمـی و اعتقـادي        ، اند کردهبراي او ذکر 
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اش بـه اعتقـادات    کنـد و از شـیفتگی   البالغه به صراحت اعالم می جنه خویش را در شرح
گرایش مـذهبی او آراي متناقضـی بیـان     دربارهدارد. با وجود این  بر می معتزله بغداد پرده

برخـی از اهـل سـنت ماننـد ابـن کثیـر او را شـیعه غـالی یـا شـیعه            شده است. چنانکـه 
مغـرض و متعصـب در آراي اهـل سـنت     برخـی از شـیعیان او را    انـد و  دانسـته  معتزلی
امـا مطالـب   ، البالغه آشکار است وجود این که گرایش به تشیع در شرح نهج با، اند دانسته

امامت و مسائل تاریخی پس  در بارهسازگار آن هست که با عقاید شیعیان  فراوانی نیز در
خـویش و   نیست. ابن ابی الحدید در سرتاسر کتـابش بـه معتزلـی بـودن     از رحلت پیامبر

کند و بزرگان معتزله را شیوخ خویش خلفاي سه گانـه   اعتقاد به درستی خالفت اقرار می
کنـد کـه تمـام     البالغه تأکیـد مـی   خواند. او در مقدمه شرح نهج می پیش از حضرت علی

صحیح و شرعی بوده و براي بیعت نصی از ، بزرگان و اساتید معتقدند بیعت با خلیفه اول
بلکه به اختیاري بوده است که به طریـق اجمـاع و   ، د نداشته استوجو طرف رسول خدا

شود. سپس او به بحث تفضـیل   طریقی براي اثبات امامت شناخته می غیر اجماع به عنوان
یـازدهم و   ادیب قرن، پردازد. برخی از نویسندگان به نقل از یوسف بن یحیی صنعانی می

. اما است ی الحدید معتزلی جاحظی بودهاند که ابن اب نوشتهه)  1121م ( دوازدهم هجري
 اي از عقاید معتزله به این شرح است:  خالصه

زیدیه در مقابل امامت فاضل به امامت مفضول قائل شدند و گفتند با وجـود شـخص   
فاضل و برتر تعیین شخص مفضول و فروتر به امامت جایز است. به همین دلیل با بـودن  

ابوبکر و عمـر و عثمـان را کـه    ، دیگر صحابه پیغمبر بودعلی بن ابیطالب که فاضل تر از 
، ند امامت مفضول بنـا بـر مصـالحی جـایز اسـت     گفت میانستند و د میامام ، مفضول بودند

 از این جهت غالب ایشان قائل به امامت مفضول شدند، بیشتر معتزله زیدي مذهب بودند
 )57خاندان نوبختی ص(

حب شرح نهج البالغه است که در فاتحه آن و از جمله ایشان ابن ابی الحدید صا

 »فاقتضاها التكلي ةفضل ملصلحعلی األ..... قدم املفضول هللا الذي احلمد«: گوید میکتاب 
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 یعنی: سپاس خدایی را که.... برتري داد مفضول را بر افضل به جهت مصلحتی که تکلیف
)مشخص  3ص 1ج، 1965طبع مصر ، شرح نهج البالغه( داشت.آن را بندگان) اقتضاي (

انند و اعتقاد به د میاست که این از عقاید اهل سنت نیست و اهل سنت ابوبکر را فاضل 
انند و البته در موارد دیگري نیز با د میچنین امري را طعن در انتخاب مهاجرین و انصار 

 معتزله اختالف دارند. پس مرتب نگویید ابن ابی الحدید سنی مذهب.

 : 37 سوال
دائم مطالبی را به نفع خویش از داخل کتب اهل ، قزوینی و مراجع مدعی تشیعجناب 

نهج البالغـه را در مـورد حضـرت     228. همین مراجع گمراه خطبه کنند میسنت گزینش 
چون در این خطبه حضـرت علـی بـر خـالف ذائقـه و میـل رافضـیان از        ، انندد میعمر ن

ه شما به مطالب کتب اهل سـنت  حضرت عمر تعریف و تمجید نموده است. حال چنانچ
اشاره دارید ما نیز براي اثبات اینکه این خطبه در مورد حضـرت عمـر بـوده بـه سـخنان      

ترجمه و توضیح دکتر و بنابراین شما باید بپذیرید.  کنیم میدانشمندان شیعه مذهب اشاره 
ر) عمـ ( این خطبه: آفـرین بـر فـالن    در بارهجامعه شناس و محقق شیعی) ( علی شریعتی

کجی را راست کرد و درد را درمان نمود و سنت رسول را بر پا داشـت و فتنـه را پشـت    
پیشـی  ، خیر خالفت را به چنگ آورد و از شـرش ، سر گذاشت پاکدامن رفت اندك عیب

جست. طاعت خداوند را ادا کرد و بر حقش تقـوي ورزیـد رحلـت کـرد و خلـق را در      
اه در آن راه نمی یابـد و انسـان در راه اسـتوار    آنچنانکه گمر، راههاي شعبه شعبه رها کرد

انتشـارات   1378دکتر علی شـریعتی چـاپ دوم   ، تشیع علوي و تشیع صفوي ( نمی ماند.
ادب ، ) شریعتی قبل از ترجمـه خطبـه مـی نویسـد: بزرگـواري     86ص  ñچاپخش تهران 

رد عیب ستایش از فضیلتهاي کسی که نقیصت هایی نیز دا، انسانی اعتراف ارزشهاي رقیب
در آغاز همه خدمات و صفات مثبت کسی را گفتن و در پایـان از  ، و هنر دیگري را گفتن

اوـ با تعبیري عمیق و در عین حال مودبانه ـ انتقـاد کـردن... درسـی اسـت کـه علـی بـه         
در شخصـیتها و حتـی    در بارهانسانیت می آموزد و به ویژه به ناقدان و قضاوت کنندگان 
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انتشـارات   1378دکتر علی شریعتی چاپ دوم ، علوي و تشیع صفويتشیع ( مخالف! باره
) و اما فیض االسـالم دانشـمندي شـیعه مـذهب نیـز ایـن       86و  85ص ñچاپخش تهران 

علیـه  خطبه را در مورد عمر بن خطاب دانسته است و بدین صورت نوشته: حضرت علی 
مانروا شد و بـر مـردم   فر«اند:  عمر بن خطاب)) فرموده در باره( ( 459در حکمت  السالم

فرمانروایی کرد پس بر پا داشت و ایستادگی نمود تا اینک دین قرار گرفت. البته در بیشتر 
نام عمر از داخل پرانتز حذف شده است! ترجمه و شرح نهج ، ترجمه هاي پس از انقالب

هـ ش صـحافی   1351فروردین  26البالغه به قلم حاج سید علینقی فیض االسالم. چاپ 
در ترجمه هاي پـس از انقـالب ایـن موضـوع ماننـد      ( 459حکمت 1300مهر. ص  انایر

خطبه قبلی حذف یا تحریف شده است و براستی چرا سخنان علماي خودتـان را حـذف   
 ؟)کنید می

 : 38 سوال
طبق استدالل دائم آخوندها و جناب قزوینی به کتب اهل سنت ما نیز می آییم و یـک  

هیم و فقط احادیث به نفـع حضـرت عثمـان را از کتـب     د میحزب شیعه عثمانیه تشکیل 
 و با احادیث مربوط به ابوبکر و عمر و علـی کـاري نـداریم و    کنیم میشیعه و سنی قبول 

، . آیا نزد شما چنین عملی صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح نیسـت کنیم میرا قبول نها  آن
 ؟کنید میپس چرا خودتان همین کار را 

 :39 سوال
آیـا در   پرسـیم  میحال ما ، رافضی دائم به مطالب کتب اهل سنت اشاره دارندمراجع  

مـن الیحضـره   کتب خودتان هیچگونه مزخرفی وجود ندارد؟ به عنوان نمونـه: در کتـاب   

عالم طراز اول شیعه) در روایت محمـدبن  ( ) نوشته شیخ صدوق169صفحه 2جلد( الفقیه

روز  30آمده که گفت: ماه رمضان  صادق سنان از حذیفه بن منصور از امام ابوعبداهللا
 171صـفحه   2!!! و در همان من الیحضره الفقیه جلدشود میاست و هیچگاه کمتر از آن ن
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گفتم: آیـا مـاه رمضـان بیسـت و نـه روز       روایت شده که به امام رضا، از یاسر خادم
کلینـی در  !!! و شـیخ  شـود  می؟ گفت: همانا ماه رمضان هیچگاه از سی روز کمتر نشود می

سه حدیث منسوب به امام جعفر صادق آورده است که ماه رمضان همیشه سی روز است 
) و در مـن الیحضـره الفقیـه    79_78ص، 4ج، کـافی ( شـود  میو هرگز بیست و نه روز ن

زیـرا کـه   ، : با کردها آمیزش مکـن گوید میامام صادق به ابوربیع شامی  164صفحه 3جلد
 من«و در 1برداشته است!!ها  آن ه خداوند عزوجل پرده ازطایفه اي از جن هستند ککردها 

آورده: همانـا خـداي    از قول امـام صـادق   543و  542صفحه  1جلد »الیحضره الفقیه
یعنی نهنگ) زمین را حمل ( تبارك و تعالی زمین را آفرید و به فرمان وي آن ماهی بزرگ

خویشتن حمـل کـردم!! آنگـاه    کرد. پس نهنگ پیش خود گفت که من زمین را به نیروي 
خداوند عزوجل ماهی کوچکی را به اندازه فاصله شست و سبابه بسویش فرسـتاد کـه در   

پس از چهل روز آن نهنگ سرگشته و پریشان بود و هرگاه که خداي ، بینی وي داخل شد
عزوجل بخواهد در سرزمینی زلزله اي پدیـد آورد آن مـاهی کوچـک بـر نهنـگ نمایـان       

 در کتـاب االصـول مـن    2لرزانـد!!  لرزد و) زمـین را مـی   یم( و نهنگ از ترس وي شود می

بن احلكم عـن هشـام بـن  علی«کتاب فضل القرآن) اینگونه آمده: ( 634صفحه 2الکافی جلد

سـبعة عرشـ  لـی حممـدإل ن القرآن الذي جاء به جربئيإقال:  ه السالمعلي عبداهللا يبأسامل عن 

یعنی امام صادق فرمود: قرآنی که جبرئیل براي پیغمبر اسالم آورد هفده هزار آیه  »ةلف آيأ

 1جلـد  »األصـول مـن الكـافی«در بوده است. و سخن گفتن االغـی بنـام عفیـر بـا پیـامبر      

                                                           
 چاپ دارالکتب االسالمیه. 5حدیث مذکور در کتاب کافی نیز آمده است: الفروع من الکافی جلد -1
کنم که هر چه زودتر این نهنگ را پیدا کنند و با کمک مـاهیگیران جلـوي    به زمین شناسان توصیه می -2

فـیلم  ، کنم کـه جنـاب شـیخ صـدوق     فکر می( د!!ترسیدن وي را بگیرند تا بیش از این زلزله رخ نده
الروضـه  ( کند دیده است!!) در ضمن شبیه به همین روایت را جناب کلینی نیز نقل می تخیلی زیاد می
 )68و  67صفحه  2من الکافی جلد
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 از قول امام ابوعبـداهللا صـادق   448صفحه 1و در االصول من الکافی جلد 237صفحه
پس ابوطالـب او  ، چند روزي بدون شیر به سر برد زاده شد آورده که چون پیامبر اسالم

را به پستان خود افکند و خدا در پستان ابوطالب شیر نازل کرد!! پس کودك چنـد روز از  
 حلیمـه سـعدیه را یافـت و کـودك را    ، پستان ابوطالب شیر خورد تا هنگامی که ابوطالب

باب النهی عن ( 452فحه ص 1براي شیر  دادن) به او سپرد!! و در االصول من الکافی جلد(

باال  در باره) روایتی آورده که در آن از امام صادق االرشاف علی قربالنبی صلی اهللا عليه وآله

سوال شد و در جواب گفت: من دوست ندارم کـه هیچیـک از شـما     رفتن از قبر پیامبر
دیده کور شود!! ردانم از اینکه در آنجا چیزي گ میبر آید و او را ایمن ن باالي قبر پیامبر

و  در آنجا) ببیند!!( یا او را با برخی از همسرانش، یا پیامبر را به نماز ایستاده مشاهده کند
کند که گفت: از پدرم شـنیدم کـه    کلینی از اسحاق بن جعفر روایت می، تولد امام در باره

مـادرش  آید!! جلوي  شود به صورت نشسته به دنیا می گفت: هنگامی که امام متولد می می
زانو متولد شود!! سپس بعد از افتادنش بـه زمـین گـرد     چهار  که شود تا این براي او باز می

کند!! و با انگشتش به حمـد   نماید و سه بار عطسه می اش رو به قبله می شود و با چهره می
شود!! دو دست و پایش از بـاال و پـایین او را    نماید و شاد و ختنه شده متولد می اشاره می

خندانند!! و دو پایش در میان دستانش مانند شمش طـال هسـتند!! و شـب و روزش را     می
)و 338/ص1اصول کـافی/ج ( شود!! گذراند در حالی که از میان دستانش طال خارج می می

از ابو جعفر روایت است که گفت: امام ده عالمت دارد.... و بوي مـدفوعش ماننـد بـوي    
 ) و388ص ، 1ج، اصول کافی( خوردن آن است!! دار پوشیدن و مشک است و زمین عهده
رفت و صابون را بـر   کند که او بدون لباس و برهنه به حمام می کلینی امام باقر را متهم می

.)و کلینی در 597-503/ص 6الفروع/ج( دیدند!! مالید و مردم عورت او را می جسمش می
گوید: از ابو جعفر صادق روایت است کـه گفـت: خداونـد     جهان هستی می يهمورد ادار

سـپس  ، هزار سال ماندنـد ها  آن و، سپس محمد و علی و فاطمه را آفرید، همواره تنها بود
و همه اشـیاء را مؤظـف بـه    ، را بر خلق اشیاء شاهد قرار دادها  آن همه چیزها را آفرید و
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هر چه را که بخواهند حالل قرار ها  آن و، سپردها  آن بهپیروي از آنان کرد و امور اشیاء را 
خواهنـد مگـر آن کـه     و هرگز چیزي را نمـی ، سازند دهند و آنچه را بخواهند حرام می می

آن را ) 92ص ( ) و خمینـی در کشـف االسـرار   1/441( الکافی( خداوند متعال بخواهد...

از قـول   1چاپ سنگی)( 194هصفح 1و در وسائل الشیعه جلدو تأیید نموده است. آورده 

زیرا که آهن لباس دوزخیـان و  ، : آهن نجس استگوید میروایتی آورده که  صادق امام
، نوشـته مجلسـی خرافـی    408جامه بهشتیان است!!! و در کتـاب زادالمعـاد صـفحه   ، طال

روایتی طوالنی آورده که ، پیرامون روز نهم ربیع االول که مصادف با قتل خلیفه ثانی است

از جمله اینکه خداوند سبحان به پیامبر خود فرمـود:  ، 2آن دروغهاي فراوانی گفتهدر متن 

قلـم از مـردم بدارنـد و    ، ام مالئکه نویسندگان اعمال را که از این روز تا سه روز کرده امر
به ( الستبصارو همچنین در کتاب ا ننویسند گناهان ایشان را براي کرامت تو و وصی تو!!!

  مراجعه شود) روایات دروغینی از جعفر صادق و پدرش محمد بـاقر در اباحـه   1/106ج 
، 3/141( بـه االستبصـار  ، عاریت دادن ناموس و بذل آن به دوستان روایـت نمـوده اسـت   

کند که از او پرسیدم: آیـا   روایت می ) نگاه کنید و طوسی از محمد بن ابی جعفر139
اشـکالی  ، شرمگاه کنیزش را براي برادرش حالل قرار دهـد؟ فرمـود: بلـی   تواند  کسی می

ــدارد و  ــی    ن ــده او م ــرار داده ش ــالل ق ــراي او ح ــه ب ــد   آنچ ــتفاده کن ــد از آن اس  توان
روایت مبنی بر تحریف قرآن در کتاب فصل الخطاب  2000همچنین  3)3/136االستبصار(

                                                           
 جلدي مطبعه اسالمیه 20چاپ  204صفحه 1و همچنین جلد -1
چـاپ  ،  409اعمـال مـاه ربیـع االول) صـفحه    ( بـاب هشـتم  ، اثر مال محمد بـاقر مجلسـی  ، زادالمعاد -2

 کتابفروشی اسالمیه.
به مـن گفـت:    کنند که گفت: ابوعبداهللا کلینی و طوسی از محمد بن مضارب روایت میهمچنین  -3

کنی و وقتی بیرون رفتـی آن   کند و از آن استفاده می این کنیز را بگیر که برایت خدمت می، اي محمد
و البته امام صادق و سایر اهل بیـت   )136/ 3( االستبصار، )2/200( الکافی/ الفروع( را به ما بر گردان

گوید: آمیزش با زن قبل از نُه سـالگی جـایز    خمینی میمنزه از این سخنان هستند و از فتاواي معاصر 
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االمام) مخصوص بالفضـل  ( ه:محدث نوري موجود است. یا از قول امام رضا می آورید ک
بی آنکه خود او در ، یعنی: امام به تمام فضیلت مخصوص است، کله من غیر طلب منه له

                                                                                                                                                      
خواه عقد دایم باشد یا موقت!! اما سایر استفاده ها مانند دست زدن بـا شـهوت و در آغـوش    ، نیست

خمینی ، تحریر الوسیلۀ( کودك شیرخواري باشد!!، حتی اگر زن، فتن و چسباندن ران اشکالی نداردگر
پیغمبر از اینکه امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر کند میترسید کـه مبـادا    گوید: ) و خمینی می2/241

اسـالم تمـام   ها شدید شود و یکسره کـار   د یا اختالف بین مسلماننپس از خودش قرآن را دست بزن
هـاي عـدالت در    همه پیامبران بـراي تحکـیم پایـه    گوید: ) و خمینی می130کشف االسرار ص( شود

ها موفق نشدند و حتی محمد خاتم پیامبران که براي اصـالح بشـریت و اجـراي     اما آن، جهان آمدند
از انقـالب  و خمینی قبل ) 46نهج خمینی ص( ها آمد در این زمینه موفق نشد عدالت و تربیت انسان
در ایران اسالمی علماء خودشان حکومت نخواهند کرد و فقـط نـاظر و    گفت: و رسیدن به قدرت می

خود من نیز هیچ مقام رهبري نخواهم داشـت و از همـان ابتـدا بـه حجـره       !هادي امور خواهند بود!
و  )1357 آبـان  5، نوفل لوشـاتو ، مصاحبه با خبرگزاري رویتر ( تدریس خود در قم برخواهم گشت!!

نه رغبت شخصی من و نه وضع مزاجی من اجازه نمی دهند که بعد از سقوط رژیم فعلـی   گفت: می
نوفـل  ، مصـاحبه بـا خبرگـزاري اسوشـیتد پـرس     ( !شخصاً نقشی در اداره امور مملکت داشته باشـم! 

واهم خ نمی، خواهم رهبر جمهوري اسالمی آینده باشم من نمیگفت:  و می) 1975نوامبر  17، لوشاتو
و )1978نـوامبر   16، نوفل لوشـاتو ، ن اتریشزوی(مصاحبه با تلو !حکومت یا قدرت را بدست بگیرم!

نه هیچ مقام رهبري دیگري را به عهـده  ، پس از رفتن شاه من نه رییس جمهور خواهم شد گفت: می
سـایر   مـن و  گفـت:  و مـی )1979 ژانویـه  9، نوفل لوشاتو، مصاحبه با روزنامه لموند( !خواهم گرفت!

مـن در  ، هـا اسـت   وظیفه روحـانیون ارشـاد دولـت   ، کنیم روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی
البتـه سـایر    )75ص ، 3ج، صحیفه نـور ، 57دي  18سخنرانی  ( حکومت آینده نقش هدایت را دارم.

ها چندین جلـد کتـاب خواهـد     علماي شیعه نیز سخنان جالب توجهی دارند و جمع آوري تمامی آن
اش وارد  دار چسباندن ران باشـد و ناخواسـته آلـت تناسـلی     گوید: اگر قصد روزه خوئی میمثال ، شد

 )  1/263خوئی ، منهاج الصالحین( شود!! روزه اش باطل نمی، شرمگاه زن شود
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پـس شـما کـه انبـوهی از      1)287ص، 1ج، کـافی ( طلبش رفته و به دسـت آورده باشـد.  

؟!! کنیـد  مـی را توجیه ها  این وئید؟ و چگونهگ میچه ، احادیث و روایات دروغین را دارید

بعضی خوب ، هستاشکال ها  آن روایات ضعیف و واحد هستند و یا در سندها  این اگر

روایت مبنی بر تحریف  2000در ضمن به ( روایات کتب اهل سنت نیز همینگونه هستند.
ن خبر واحد گفت و یا سند حدیث تحریـف قـرآن در کتـاب االصـول مـن      توا مین، قرآن

در ایران تـا   بینیم می) و به همین خاطر است که باشد میصحیح  634صفحه 2جلد الکافی
، انـد  کـرده کنون به جز کتاب کافی تمامی کتب اربعه شیعه را ترجمه و چـاپ و توزیـع ن  

نزد مردم برمال شود و بدینوسیله در بطالن ایـن   ها کتابهند چرندیات این خوا میچون ن
 مذهب مسخره شک کنند.

                                                           
، یعنی: اگر زمین بدون امام باشد، لو بقیت االرض بغیر امام لساختگویند که:  از قول امام صادق می -1

: لو لم یبق فی االرض اال اثنان لکان گویند ) و باز از قول امام صادق می252ص، 1ج، کافی( فرو رود

، 1ج، کافی( یکی از آن دو امام است.، یعنی: اگر در زمین جز دو نفر باقی نباشد، ۀاحدهما الحج
ند چه توانند زمین و اهل آن را توسط بمب اتمی نابود کنند تا ببین تروریستهاي رافضی می( )253ص

رسد!!!) و از  شود امام زمان و بدین طریق انتظار فرج به پایان می ماند؟ چون همان می کسی باقی می

پناه بندگان خدا در ، یعنی: امام، الناد ۀاالمام)... و مفزع العباد فی الداهی( گویند: قول امام رضا می

﴿دهند:  ه اهمیت نمی) ظاهرا کذابین به این آی286ص، 1ج، کافی( گرفتاري هاي سخت است.   

           ﴾ ،» را چون وى را بخواند و کیست آن کس که درمانده

والیه علی «گویند:  ] یا از قول امام باقر می62[النمل: » گرداند کند و گرفتارى را برطرف مى اجابت مى

، کافی( یعنی: والیت علی در تمام کتب پیامبران نوشته شده است.، »مکتوبه فی جمیع صحف االنبیاء
گویند در  آنوقت ایشان می، ) جالب است که در قرآن هم صحبتی از والیت علی نیست320ص، 2ج

تمام کتب انبیاء مکتوب و نوشته شده بوده است!!! مراجع رافضی با تفسیر آیات توسط احادیث و 
وگرنه صحبتی از جانشینی و امامت علی ، کنند لی را وارد قرآن میآیند و والیت ع روایات جعلی می

 در قرآن نیست. 
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  :40 سوال
 حال ما نیز در، کشند میا از داخل کتب اهل سنت بیرون مراجع رافضی دائما مطالبی ر

که جناب قزوینی در مورد آن بسیار تعریـف و   کنیم میاینجا به یکی از کتب شیعه استناد 
یکی از بهترین کتب شیعه دانستند. کتـاب معجـم رجـال الحـدیث     آن را تمجید کردند و 

بسیار عالی و خـوب دانسـته و قبـول دارد. مطلـب     آن را که جناب قزوینی ، تالیف خوئی
مورد نظر ما پیرامون عدم تواتر احادیث و روایات مدعیان تشیع است. در قرآن که خبري 
از عقاید شما نیست و همیشه باید به زور حدیث و روایت بیایید و آیات قرآنی را به نفع 

کید بسیار دارنـد و از  خویش تفسیر کنید و مشخص است که مراجع رافضی بر روایات تا
و دائـم بـه احادیـث و     آیند میاثبات خالفت علی گرفته تا امام زمان و عزاداري و غیره... 

در حـد تـواتر    بایسـت  نمیآیا الاقل این احادیث  گوییم می. حال ما کنند میروایات اشاره 
بـراي  باشند تا حجت شوند و آیا احادیث کتب اصلی و اربعه شیعه داراي تواتر هسـتند؟  

 . خوئی در کتاب معجم رجال الحـدیث کنیم میپاسخ به این سوال به کتب خودتان استناد 
براستی اصحاب و یاران ائمه علـیهم السـالم بـا اینکـه     ( گوید: )می18-1/17( )چاپ دوم(

غایت جهد و اهتمام خویش را در امر حدیث و حفظ نمودن آن از نابودي و کهنگـی بـر   

در دوران تقیـه زنـدگی   هـا   آن امـا ، م السـالم مبـذول داشـتند   علیه هأئمحسب دستورات 
پـس چطـور ایـن    ، نمودند و نشر احادیث در آن زمان بصورت علنی غیر ممکـن بـود   می

) 20-1/19( اند؟) و باز در همان کتـاب  احادیث به حد تواتر یا چیزي قریب به آن رسیده
ابـن بابویـه و طوسـی) رسـیده     ، کلینـی ( اما احادیثی که به دست آن سه محمد( گوید: می

) 1/20( رسـد کـه سـخنی را از صـدوق     است اغلب آحاد هستند نه متواتر). تا بدانجا می
و ، و اما راههاي دسترسی آنان به ارباب کتب براي مـا نـامعلوم اسـت   ( کند که: روایت می

 بـا ایـن وجـود   ، دانیم که کدامین این احادیث صحیح و کدامینشان غیر صحیح اسـت  نمی
چطور ممکن است ادعا نماییم که تمام این روایـات از سـوي معصـومین علـیهم السـالم      

اي را در مورد قطعیـت صـدور روایـات مـذکور در      صادر شده است). سپس خویی ردیه
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خالصـۀ کـالم:   ( ):1/20، (گویـد  ي چهارگانه نگاشـته اسـت و در آن رابطـه مـی    ها کتاب
روایات کتب اربعه از سوي معصومین علـیهم   بحقیقت ادعاي قاطعیت بودن صدور جمیع

السالم واضح البطالن است) و بعداً بطور مفصل تمام روایات منقوله در کتب چهارگانه را 
اگر پذیرفته شود که محمد بن یعقوب کلینی بر ( گوید: ) می90-1/80( بررسی کرده و در

وي غیـر مسـموع    گـواهی ، الکافی) گواهی داده اسـت ( صحت جمیع روایات کتاب خود
چون اگر وي با این شیوه خواسته باشد که روایات منقول در کتاب خویش را یکی ، است

الکافی) روایات ( زیرا در کتاب، کار وي قطعی البطالن است، از شرایط حجیت قرار دهد
مرسل و همچنین روایات مجهول االسناد زیـادي وجـود دارد و بعـالوه برخـی دیگـر از      

تمام اخبار و روایـات منقـول از شـیخ    ( گوید: مکذوب هستند). و باز میروایات جعلی و 
گـردد و حجیـت    تنها به رأي و نظر وي برمیها  آن صدوق از نظر صحت و حجیت بودن

 گویـد:  پذیر نیست). باز خویی در مورد روایات طوسی مـی  آن روایات براي غیر او توجیه
کتاب  طوسی نیز جاري است). تا بدانجا  بارةدر آنچه که در رابطه با صدوق بیان داشتیم (

گوید: صحت جمیع روایات کتب اربعه ثابت نیست و باید در مورد اسـناد   رسد که می می
 ) آمـده اسـت.  1/90( )المعجم( چنانکه در، نظر خواهی نمودها  آن تمام روایات منقول در

د بوده و اینکـه آیـا   : خالصه کالم اینکه اکثر روایات کتب اصلی شیعه خبر واحگویم می(
خبر واحد حجیت دارد یا نه؟ آن هم در مورد اصول دین و آن هم اخباري که صدها خبر 
ضد در برابر خود داشته و مخالف عقل و اجماع و بسیاري از آیات قرآن نیز هست؟ آري 

جـواز   توانـد  مـی آیـا  ، 1چه در کتب شیعه و چه در کتب اهل سنت، آیا این چنین اخباري
 قضاوت با وجدان شما خواننده گرامی)( عمل قرار گیرد؟عقیده و 

 

                                                           
مثل احادیثی که شیخ شرف الدین موسوي در کتاب المراجعات به خیال خود علیه اهـل سـنت بکـار     -1

 گرفته است.
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دائم به ، و همین جناب قزوینی) در مناظرات خود( چرا مراجع و محققین مدعی تشیع

؟ در صورتیکه طبق شواهد کنند میابن قتیبه دینوري استناد   ۀو السیاس ۀاالمام مطالب کتاب 
ولی باز ایشـان بـه   ، متعلق به ابن قتیبه نیست و دالیل بسیاري مشخص شده که این کتاب

دالیلـی کـه   ، کنند میروي مبارك خویش نمی آورند و دوباره به مطالب این کتاب استناد 
کسـانی کـه زندگینامـه ابـن قتیبـه را ذکـر       : اول: کند میتعلق این کتاب به ابن قتیبه را رد 

ابوعبداهللا توزي معروف به ابن شباط اما قاضی ، در میان آثار او ذکر نکردندآن را اند  کرده
دوم: ، صله السـما) از آن نقـل نمـوده اسـت    ( در فصل دوم از باب چهل و سوم در کتاب

آن در دمشق بوده است و حال ابن قتیبه از بغداد جز به   کتاب بیانگر این است که نگارنده
 ابـولیلی سـال  کنـد و   سوم: کتاب مذکور از ابـولیلی روایـت مـی   ، دینور بیرون نرفته است

چهـارم: مؤلـف   ، ) شصت و پنج سال قبل از ابن قتیبه در کوفه قاضی بـوده اسـت  5148(
فتح اندلس را از زنی نقل کرده که خود او را دیـده اسـت و حـال فـتح       االمامۀ و السیاسۀ 

پنجم: نگارنده کتاب فتح مراکش توسط ، سال قبل از تولد ابن قتیبه بوده است 120اندلس 
بـن تاشـفین پادشـاه     در حالی که این شهر توسط یوسف، نماید یر را ذکر میبن نص موسی

وفـات نمـوده اسـت.     ـ ه 276بنا شده است و ابن قتیبه در سال  ـ ه 455مرابطین در سال 
  تصـانیف   در فهرسـت ،  قتیبه  بن  مسلم  عبدهللا بن  حال  ِ شرح از نویسندگان  یک  هیچششم: 

  ذیـل   هـاي  کتـاب   بـه   توان می  از آنجمله  اند که را ذکر نکرده  السياسةمامة واإل  کتاب  نام  وي
دار ، 328شماره شرح حال: ، 43-42ص: ، 3ج، وفیات االعیان (  االعیان  وفیات کرد:  اشاره

  فـی   الوعـاة   بغیـۀ  هـ.ق) 681  متوفی(  خلکان  احمد بن  الدین  شمس  صادر بیروت) تألیف

، المکتبۀ العصـریۀ ، 1444شماره شرح حال ، 64-63ص: ، 2ج(،   ةالنحاو   اللغویین  طبقات

 911  متـوفی (  سـیوطی   عبـدالرحمن ،  الدین جالل  تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم) تألیف
شـماره شـرح   ، 609-607ص: ، 17ج ، الـوافی بالوفیـات  ، صـفدي (  بالوفیات  الوافیهـ.ق)
  بـن   الـدین   صـالح   م) تـألیف 1991هـ 1411، بفیسبادندار النشر فراوز شتاینر ، 516حال: 
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ص: ، 10ج ، تاریخ بغداد، خطیب، بغدادي( بغداد  تاریخ هـ.ق) 764  متوفی(  صفدي  أیبک
  بغـدادي   علـی   احمـد بـن  ، ابـوبکر   تألیف )المکتبۀ السلفیۀ، 5309شماره شرح حال: ، 170

االخبـار در    عیـون   و پژوهشگر کتـاب   محقق،  طویل  علی  هـ.ق) دکتر یوسف463(  متوفی

تردیـد دارنـد و     االمامـۀ و السیاسـۀ     کتـاب   گوید: علما در انتساب مذکور می  کتاب  مقدمه
  ابـن   تصـانیف   مشهور در فهرست  و نویسندگان  از مؤرخان  یک  هیچ  که  است  آن  دلیلشان

، 33مقدمـه ص:  ، عیـون االخبـار  ، ابن قتیبه( اند را ذکر نکرده  والسیاسۀ  االمامۀ  کتاب  قتیبه

  السیاسۀو  االمامۀ  که  ـ معتقد است DOZY  دوزي م) هفتم:1985هـ 1406، العلمیۀالکتب دار
  و غیرمعقول  خیالی  و روایات  تاریخی  اشتباهات  زیرا حاوي،  صحیح  و نه  است  قدیمی  نه

  . خاورشـناس  نیسـت   ممکـن   قتیبـه   ابن  به  ضعیفی  تصنیف  چنین  رو انتساب  . از این است
  تـاریخی   و کتابهـاي   کتـاب   این  که  است  نیز با او موافق  گوید و دوزي هاماکر می  معروف

در   حماسـه   انگیخـتن   بـراي   صـلیبی   يها جنگ  دارند و در ایام  حماسی  جنبه  که  آن  امثال
، ر.ك عنـان ( سازند.  اجدادشان  قهرمانیهاي  را متوجه  اند تا آنان شده  تألیف  مسلمانان  روح

، ترجمه: عبد الحمید آیتـی ، 21ص: ، 1ج ، تاریخ دولت اسالمی در اندلس، محمد عبد اهللا
  بروکلمـان   معـروف   مستشـرق  موسسـه کیهـان) هشـتم:   چاپ ، 1366زمستان ، چاپ اول

Brakeman کـه   انـد. در حـالی   داده  نسبت  قتیبه  ابن  را به  االمامۀ و السیاسۀ  گوید: کتاب می  

  ابـن   و در زمـان   در مصر یا در مغرب  االمامۀ و السیاسۀ   گوید: کتاب می DEGEIE  گوي  دي
 . اسـت   مـأخوذ شـده    حبیـب  ابـن   از تاریخ  کتاب  آن از  و قسمتی  است  شده  تصنیف  قتیبه

  : ایـن  اسـت   نیز آمـده   میۀاالسال  المعارف  ةدائرو در  )220ص، 2ج:، تاریخ االدب العربی(
  مصنف  دهد که می  ترجیح DEGEIE  گوي  دي  اند در حالیکه داده  نسبت  قتیبه  ابن  را به  کتاب

زکـی  ، احمـد ، الشـنتاوي ( . اسـت   بـوده   قتیبـه   معاصـر ابـن  و   یا مغربـی   مصري  مردي  آن

تـر از    و جالـب  )بیـروت  فۀدار المعر) 1/262( االسالمیۀالمعارف  ةدائر، ابراهیم، خورشید

و   نفـر از محققـان   227  کوشش  به  که  اسالمی  بزرگ  المعارف  ةدائر  نویسندگان  آنکه  همه
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  مرقـوم   چنـین   قتیبـه   ابـن   تصانیف  در فهرست  است  شدهگردآوري   کشورمان  اساتید بنام
ــ  1:  مـردود اسـت    قوي  احتمال  قطعاً یا به  قتیبه  ابن  به  انتسابشان  که  هایی دارند: کتاب می

،  موجود است  فاس  القرویین  در جامعه  از آن  اي نسخه  که،  بۀالمعر  بااللقاب  بۀالمغر  االلفاظ

  م 1957در   از جملـه ،  رسیده  چاپ  بارها به  که  و السیاسۀ  االمامۀـ 2) 162  همان،  کوکنت(

ج ، المعارف بزرگ اسـالمی  ةدائر( . محمد زینی  طه  کوشش  به  م 1985و نیز در   در قاهره
را   متعـدد پژوهشـگران    نظرات  توان لذا نمی شمسی) 1369چاپ اول تهران ، 459ص: ، 4

الیـان    یوسـف   که  املعربـة و  العربية  المطبوعات  در معجم  والسياسة  االمامة  کتاب  نام  بخاطر نقل
محققان و نویسندگان مقاله ي دردانه ي کوثر و یورش به خانه وحی نام یوسف (  سرکیس

   شـده   چـاپ   کتابهاي  فهرست  ) در آناند کردهالیان سرکیس را اشتباها الیاس سرکیس نقل 
ر.ك. (  نکـرده   اظهار نظـري   گونه  مزبور هیچ  کتاب  ي در بارهو   برده  را نام  و عجمی  عربی

مکتبۀ ثقافۀ  211-212ص: ، 1ج، العربیۀ و المعربۀمعجم المطوعات ، یوسف الیان، سرکیس

. و در  ایـم  شده  و تعصب  ما نیز گرفتار احساسات  صورت  در آن  که  ) مردود دانستالدینیۀ

،  دروزه  محمد عـزه   که  است  آن  و السیاسۀ  االمامۀکتاب   در تألیف  واقعی  ي انگیزه  حقیقت
در بیشـتر    و عباسـی   علـوي   هاشـمی   گوید: تأثیر عقاید شـیعه  می  دانشمند معاصر مصري

  نتیجـه   روایات این   قوي  احتمال  خورد. و به می  چشم  آشکارا به  و السیاسۀ  مامۀاال  روایات
و   است  پدید آمده  و هاشمیان  امویان  میان  راشدین  از خلفاي  پس  که  است  تضاد و رقابتی

بـر    کـه انـد   بـوده   تر و خردمند از آن  منزّه، تر  اهللا عنهما) با ایمان رضی ( وعلی  فاطمه  گرنه
  بـه   کـه   اسـت   تـر وخـوددارتر از آن    پا خیزند و عمـر بـزرگ    به  مسلمانان  مصالح  خالف

تـاریخ العـرب فـی    ، ةمحمد عز، دروزه( یازد.  اهللا عنها) دست رضی ( فاطمه  خانه  سوزاندن

جالب است که شما مراجـع رافضـی برخـی از    ) المکتبۀ المصریۀبیروت ، 21ص: ، السالم
اب را قبول ندارید و فقط آنجاهایی که با سالیق شما منطبق است را قبـول  مطالب این کت

مطالبی مانند افسانه مسخره عشق یزید به ارنب و اینکه امـام حسـین زودتـر او را    ، دارید
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و.... معلوم است نویسنده مجهول این کتاب به  گیرد میو یزید کینه امام را به دل  گیرد می
افسانه سرایی هاي عجیب و غریب و محیرالعقول عالقه داشته که جریان حمله بـه خانـه   

 .هاي غالیان در آن آورده است... رت فاطمه را هم تحت تاثیر اندیشهحض

 :42 سوال
ها  آن ولی متن، برخی احادیث شما داراي اسنادي صحیح و راویانی ثقه هستند

در معتبرترین کتاب شما یعنی کتاب االصول همچون حدیثی ، وحشتناك و مطرود هستند

عيل بن «چنین آمده:  1کتاب فضل القرآن) که با سند صحیح( 634صفحه 2من الکافی جلد

لی إل رآن الذي جاء به جربئين القإه السالم قال: علي عبداهللا يبأاحلكم عن هشام بن سامل عن 

یعنی امام صادق فرمود: قرآنی که جبرئیل براي پیغمبر  »ةلف آيأسبعة عرش (ص)  حممد

اسالم آورد هفده هزار آیه بوده است. و باز حدیثی از همان کتاب االصول من الکافی 

بن حممد«باب مجالسه اهل المعاصی که با سند صحیح چنین آمده:  375صفحه 2جلد

عن ، عن داوودبن رسحان، يب نرصأمحدبن حممدبن أعن ، سنيعن حممدبن احل، یحيي

 ءةفاظهروا الربا يمن بعد ب والبدعهل الريأيتم أذا رإ: رسول اهللاقال  :قال عبداهللا يبأ

سالم توم كيال يطمعوا يف الفساد يف اإلوباه ةالوقيعكثروا من سبهم والقول فيهم وأمنهم و

احلسنات ويرفع لكم به  لكيكتب اهللا لكم بذ، بدعهم تعلموا منوحيذرهم الناس وال ي

فرمود:  یعنی از ابوعبداهللا صادق روایت شده که گفت رسول خدا، »ةخراآل الدرجات يف

آشکار کنید و ها  آن پس از من هنگامی که اهل شک و بدعت را دیدید بیزاري خود را از
آنان بدگویی کنید و به ایشان بهتان زنید تا نتوانند به  در بارهدشنام بسیار بدانها دهید و 

مردم از آنان دوري گزینند و بدعتهاي ایشان را ، فساد در اسالم طمع بندند و در نتیجه

                                                           
جـم  مع( علی بن الحکم و هشام بن سـالم هـردو راسـتگو و قابـل اعتمادنـد     ، از نظر علم رجال شیعه -1

 )388ص، فهرست نجاشی، 394ص، 11ج، رجال الحدیث
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درجات نیکی ها نویسد و ، که اگر چنین کنید) خداوند براي شما در برابر اینکار( نیاموزند
وضعیت خراب راویان شماست که حتی از  سوال پیرامون 1شما را در آخرت باال برد!!

به خصوص ( و از این پس احادیث این راویان شود میثقات ایشان نیز چنین روایاتی نقل 
اگر در استناد به عقاید شیعه باشند) مورد قبول ما نخواهند بود. اگر چنین احادیثی توسط 

که باز  اند شدهجعل خود ایشان نقل شده که بنابراین ثقه نیستند و چنانچه این اسناد 
، شوند مین به سند جعلی استناد کرد و اسنادي با این راویان از درجه اعتبار ساقط توا مین

مثال در مورد حدیث ، هندد میچونکه علماي شیعه در مورد این احادیث مطالبی را ارائه 
د: که وینگ می، 2اول که قرآن را هفده هزار آیه دانسته و متن آن بر تحریف داللت دارد

) که از افراد بسیاري حدیث شنیده و 210ص، نجاشی( علی بن الحکم مرد نابینایی بوده
کتابی ها  آن به حافظه سپرده و از دیگران خواسته برایش در دفتر او بنویسند که مجموع

شته و گ میه و دست به دست شد میشده بنام کتاب علی بن الحکم و این کتاب رونویس 

                                                           
﴿در قرآن آمده:  -1                 ﴾  :دشمنی با گروهی«] یعنی 8[المائدة ،

در ضمن باید دانست که باالخره نادرستی آن بهتان ». ها وادار نکند عدالتی در باره آن شما را به بی
گردد که این به ضرر اهل حق و به سود اهل بدعت  شود و مایه رسوایی بهتان زننده می آشکار می

شوند که بدعتگذاران نیز به اهل حق و مقدسات ایشان  خواهد بود و اینگونه اعمال نیز باعث می
ا چنین عبارت باهتُوهم ر، اهانت کنند. خواننده گرامی توجه داشته باشد که برخی از شارحان کافی

، بدعتگذاران را حیران سازید. ولی این معنا با لغت عرب، تفسیر نموده اند که با دلیل و برهان
مدهوش و ( سازگاري ندارد زیرا هر چند فعل ثالثی مجرد بهت به معناي دهش و سکَت متحیرا

باهت در آید به چون به باب مفاعلَه رود و بصورت ، حیرت زده خاموش) آمده است ولی این فعل
وي را ، یعنی: با دروغی که به او بست، رود معناي حیره و ادهشه بما یفتري علیه من الکذب بکار می

 به المنجد ذیل واژه بهت نگاه کنید)( حیرت زده و مدهوش ساخت.
روایت مبنی بر تحریـف قـرآن وجـود دارد و روایـاتی      2000در کتاب فصل الخطاب محدث نوري  -2

در کتبی دیگر و چنانچه میان راویان چنین احادیثی افراد ثقه وجود داشته باشد از این پـس   دیگر نیز
 به خصوص در روایات مورد نظر شیعه و فضائل ائمه.، شوند مطرود می
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آسان بوده که نسخه هایی را از آن رونویس کنند و احادیث جعلی براي کذابین خیلی 
سازند و یکی از این نسخه ها به دست کلینی افتاده است که او از آن ها  آن خود را وارد

. باید بگویم اند شدهویند که اسناد چنین احادیثی جعل گ مینقل کرده است و بطور کلی 
نیز جعل شده باشند؟ ها  آن شاید 1ست؟که چه تضمینی به سایر احادیث این روات ه

ولی اگر همین ، روشن استها  آن مسلما متن این احادیث وحشتناك بوده و جعلی بودن
، احادیثی را پیرامون خالفت بالفصل حضرت علی و عقاید مورد نظر شما بیاورند، روات

جعل  را جزء احادیثها  آن بطور حتم آن احادیث مورد قبول شما خواهند بود و شما
بنام ثقات) به حساب نمی آورید. پس احادیث این راویان نیز نزد ما مطرود ( شده
مجموعه احادیث  . و اما وضعیت اسناد احادیث نزد شما بسیار سست است.شوند می

جناب ، حدیث است و طبق تشخیص عالمه خودتان 962کتاب الحجه از اصول کافی 
و حسن و موثق که از نظر سند معتبرند  مجلسی در مراه العقول مجموعه احادیث صحیح

حدیث و مجموع احادیث ضعیف و مجهول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف  236
کتاب الحجه کتاب امام شناسی است ، حدیث است 726فیه که از نظر سند معتبر نیستند 

و تازه ( سند معتبري ندارند، که یعنی سه چهارم احادیث آن طبق نظر عالم خودتان
 9، هزار حدیث کافی 16نیز باید صورت بگیرد) و بطور کل مجلسی از ها  آن رسی متنبر

البحرین اثر یوسف بحرانی  ةهمینطور در لؤلؤ( ضعیف دانسته استآن را هزار حدیث 
به تحقیق محمد صادق بحرالعلوم و الموضوعات فی اآلثار و االخبار اثر  194-195ص: 

اثر یحیی محمد ص » مدخل الی فهم االسالم«. بنگر به 44هاشم معروف حسینی ص 
حاج میرزا ابوالحسن شعرانی است که در مقدمه اي که بر ، .) و از دیگر علماي شیعه394

:.....ان اکثر نویسد میاینگونه ، باشد میول کافی تالیف مولی صالح مازندرانی شرح اص
) و  12ص، مقدمه شرح اصول کافی( احادیث االصول فی الکافی غیر صحیحه االسناد....

                                                           
بنابراین چنین رواتـی دیگـر   ، اگر بخواهیم این روایات تحریف قرآن را متعلق به همین راویان بدانیم -1

 شود. مسائل دیگر مطرح می، اند انچه بنام ایشان جعل شدهشوند و چن ثقه نمی
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یعنی بیشتر احادیث اصول در کافی سندشان صحیح نیست. و یا شیخ صدوق که اسناد 
اورده و غالبا به ذکر راوي نخستین بسنده کرده نی 1روایاتش را در من الیحضره الفقیه

، شیخ صدوق در کتابهایش از جاعالن شناخته شده اى چون عبدالرحمن بن کثیر و است
، محمد بن سنان زاهرى، على بن ابى حمزه بطائنى، محمد بن موسى سمان، عبید بن کثیر

المفضل شیبانى ابو، عمرو بن شمر جعفى کوفى، على بن حسان، یونس بن ظبیان ازدى
باید به مراجع و محققین مدعی تشیع بگویم که  صدها حدیث نقل کرده است. …و

اي نمونه به برخی از بنابراین دائم نگویید: سند سند!! چون اسناد جالبی ندارید. تنها بر
جابر بن یزید جعفی  ؛2بن حکم مجسم : هشامکنیم میاشاره  رجال و راویان احادیث شما

؛ ابوحمزه 3عوف عقیلی که دائم الخمر بود !روایت را به امام باقر نسبت داد! که هفتاد هزار
اسم ائمه  که اموال مردم را به 5؛ علی بن ابوحمزه بطائنی4ثمالی دائم الخمري دیگر

بطائنی اولین کسی  6بود. کردند) که امام رضا را تکفیر می کسانی( او از واقفیه، خورد می
ابوهریره ، ن ابویعفور نیز همواره سکران بودعبداهللا ب، بود که این توقف را آشکار کرد

و مغیره  8و سید حمیري که همواره دائم الخمر بود. 7هشام بن سالم جوالیقی مجسم، بزار

                                                           
اصـول کـافی   ( ها کتـب اربعـه و اصـلی شـیعه هسـتند      خواننده گرامی توجه داشته باشد که تازه این -1

 من الیحضره الفقیه و تهذیب و استبصار هستند)، معتبرترین آنهاست و سه کتاب دیگر
 .105-106/ صص:  1الکافی/ ج  -2
 .90 -الکشی -3
 .76 -الکشی -4
 .423 -الکشی -5
ها در امامت علی موسی بن جعفر مترقف شدند و در بارة مهدویت و غیبت او سخن راندند و بـه   آن -6

قـائم و مهـدي   ، هفتمـین مـا  «شـود:   با تکیه بر روایتی که گفتـه مـی  ، امامت بعد از او اعتراف نکردند
 ».ماست

 .105/  1کافی/ کلینی/ ج  -7
 .242الکشی/  -8
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از عبداهللا روایت کرده که گفت: مغیره آن را ) با سند خود 196ص ( که کشی بن سعید
گیرد و کفر و  یاران پدرم را می يها کتاببندد و  باقر) می( ن سعید عمداً دروغ بر پدرمب

باقر) بر ( ببه اصحاآن را دهد. پس  و به پدرم نسبت می خدانشناسی را دسیسه کرده
 در بارهدهد که در میان شیعه ترویج دهند. پس هر چه  دستور میها  آن گرداند و به می

 ها کتابچیزي است که مغیره بن سعید در ، م وجود داردغلو در کتب اصحاب پدر
کند که این مغیره گفت: در بسیاري از  نقل می 1کتابش  چپانده است. مامقانی در مقدمه

و خطاب اسدي که امام و اب، ام دسیسه کرده، رسد هزار حدیث میاخبار شما که تقریباً به 
خداوند ابوالخطاب را لعنت ، تاس او گفت: ابوخطاب بر پدرم دروغ بسته  در بارهرضا 
به همین شیوه اصحاب ابوالخطاب تا امروزه این احادیث کتب اصحاب ابوعبداهللا را  کند!

و محمدبن عی بن  2از ما نپذیرید.، اند که آنچه مخالف قرآن است مورد دسیسه قرار داده
بودند. او  نعمان أحول ملقب به مؤمن طاق که برخی او را به شیطان طاق مجسم نامیده

اند. وقتی که امام  شایع کرده بود که امامیه در مردمانی مخصوص از اهل بیت منحصر شده
باقر) ( این امر را از پدرش  با استناد به اینکهآن را ن علی بر این شایعه آگاه شد زید ب

 اي و تو از طرف او اي پس کافر شده رد کرد و گفت: چه ناپسند خبر داده، نشنیده است
سید شریف مرتضی ملقب به  اینها.و صدها نفر امثال  3باقر) داراي هیچ شفاعتی نیستی.(

هـ) که استاد شیخ مفید ـ استاد شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی ـ بوده  436( علم الهدي
وجود دارد که یا در خبر   افراد مذهب واقفیه، گوید: در سند اکثر احکام فقه می، است

از دیگري روایت کرده و از او روایت شده است و ، باشند می اصل هستند یا اینکه فرع
اصحاب حلول مانند فالنی و ، مخمسه، خطابیه، سند افرادي از غالت  همچنین در سلسله

شود که مشبه و اهل جبر  و به قمی متصل می، وجود دارند، فالنی و کسانی که بیشمارند

                                                           
 .174/ ص  1تنقیح المقال/ ج  -1
 .195 -الکشی -2
 .186الکشی/ ص  -3
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همه شان مشبه ، ابوجعفر بن بابویه ها بدون استثناء جز ي قمی است که همه گفتنیاست. 
، دهد. مرتضی در پایان و تصانیفشان بدین چیز گواهی می ها کتابو جبري هستند و 
روایتی سالم و   چه  دانستم که کند که: اي کاش می مهم خالصه می  بحث را به این گفته

، شدبا غالی یا قمی مشبه و جبري نمی، واقفی، عاري از این است که اصل یا فرعش
گوید: پس  ـ تا جایی که به صراحت میهاست  میان ما و جستجو در میان آنآزمایش در 

چگونه براي ما صحیح است. بلکه اصحاب حدیث ، کنند روایت خبر واحدي که نقل می
برد و  را از بین می  کلی اعتبار محدثین امامیه  مستقیم و به  طوري که، کند را متهم می

زیرا در میان آنان فردي استداللی ، رها نماید  حاب حدیث خودمانما را با اص«گوید:  می
یشان ها کتاباستدالل را بشناسد و   شود که شود و همچنین شخصی پیدا نمی یافت نمی

/ از 130-131/ ص 3رسائل الشریف المرتضی/ ج( »اند! نیز براي استدالل وضع نشده
و  دوازده امامی است)  یعهیحیی محمد که ش -393کتاب مدخل الی فهم االسالم/ ص

بعد از پیگیري و  گوید: عشري معاصر می دانشمند شیعی اثنی، هاشم معروف همچنین
غالیان و ، وافی و غیره، جستجو در احادیث منتشر شده در مجامع حدیث مانند کافی

 ادبی بییث ائمه و بینیم که از هر دري براي فساد احاد حسودانی را بر این ائمه هادي می
اند تا سموم و  به دنبال آن به قرآن مراجعه کرده، اند داخل شدهها  آن به منزلت

است که زیرا قرآن تنها کالمی است که محتمل چیزهایی ، را بر آن بپاشند  هایشان دسیسه
تفسیر ، اند لذا صدها آیه را طوري که خواسته، باشد نمیها  آن هیچ چیز دیگري محتمل

را به ائمه چسباندند. علی بن حسان و ها  آن سازي و گمراه دسیسه، ا دروغکردند و ب
ر تألیف یی را در تفسیها کتابعمویش عبدالرحمن بن کثیر و علی بن ابوحمزه بطائنی 

بالغت و ، تحریف و خرافات و گمراهی است و با اسلوبها  آن اند که همگی کرده
باید  )153ص-ر و االخباروعات فی اآلثاالموض( اف قرآن هماهنگی و همخوانی ندارداهد

عقاید مورد نظر شما ، وضعیت احادیث و اسناد شماستها  این به مراجع رافضی گفت که
بر خالف ، روایات و احادیث هستند همین بلکه همه از، شوند میاز قرآن اثبات ن هم که
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حادیث موافق با قرآن و و سپس از ا گیرند میاهل سنت که عقاید خود را ابتدا از قرآن 
و برایشان مهم نیست که در کتاب خودتان باشد یا در کتب خودشان!!!) پس ( سیره نبوي

 تکلیف مذهب شما نزد خردمندان روشن است و نیازي به توضیح بیشتر نیست.

 :43 سوال
، کننـد  مـی به روایاتی متعـددي اسـتناد   ، مراجع مدعی تشیع براي اثبات حقانیت خود 

تولد ، در یوم االنذار و غدیر خم و بیعت مردم با اوهمچون: ابالغ جانشینی حضرت علی 
علی مع الحق و  احادیثی چون:، حضرت علی در خانه کعبه و شکافتن دیوار کعبه براي او

، الحق مع علی و غیره.... سوال اینجاست که اگر احادیث مورد استناد شما صحیح هسـتند 
نگ کناره گیري کرده بودند از شخصیتهاي مهم) از ج( اي عدهچرا در جریان جنگ صفین 
تا وقتی کـه   ؟جانب چه کسی را بگیرند بایست میکه  اند بودهو در حقیقت هنوز مطمئن ن

اگر ایـن همـه حـدیث    ، در مورد او می افتند و به یاد حدیث پیامبر شود میعمار کشته 
اي  اره گیري از جنگ و نشستن در گوشـه پیرامون حقانیت علی وجود داشته پس دیگر کن

علی مع  :خواهد بود. چطور ایشان از حدیث معروف معنا بیدر انتظار روشن شدن قضایا 
؟ چطور ایشان اند داشتهولی حدیث عمار را به یاد ، اند بوده خبر بی، الحق و الحق مع علی

و منتظر روشن شدن  اند بوده خبر بیاز عصمت و علم غیب و دیگر صفات حضرت علی 
و همینطـور دیگـر   ( به زعم شـما  1در واقع از مفاهیم آیه رجس اند؟ یعنی موضوع نشسته

علی  حضرت و همینطور از دیگر احادیث مورد استناد شما در مورد اند بوده خبر بیآیات) 
همچون شیخ شرف الدین در کتاب المراجعـات/ نامـه   ( . مگر مراجع شیعهاند بوده خبر بی

علی نازل شده اسـت؟ چطـور ایشـان    آیه پیرامون حضرت  300ویند که گ می) ن2دوازدهم

                                                           
 کنند. سوره احزاب که علماي شیعه براي دادن عصمت به آن استناد می 33آیه  -1
آیه قرآن نازل شده است و در ادامه نیـز   300گوید: در باره علی  در المراجعات از قول ابن عباس می -2

 گوید: ربع قرآن در باره اهل بیت است. میآورده که و دیگري 
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آیه را رها کردند و تنها منتظر آن حدیث پیرامـون عمـار نشسـتند؟!! همـه ایـن       300این 
نشان دهنـده  ، ریمخو میشواهد و قرائن که در جاهاي دیگر تاریخ نیز به انواع دیگر آن بر

 اشند.ب میو اشتباه  اساس بیاین هستند که ادعاهاي مراجع رافضی 

 : 44 سوال
انند د میامامان را واسطه و شفیع میان خود و خداوند ، مراجع و دکانداران مدعی تشیع

جهت تقرب به خداوند به ایشان متوسل می شویم. این  :ویندگ میو به همین خاطر 
و این  اند زندهشهدا  169ویند که طبق سوره آل عمران آیهگ میمدعیان از طرفی دیگر 

که واسطه بخاطر وجود فاصله  گویم میبه این مراجع رافضی !!! اند زندهمعصومین ما نیز 
شهدا عند ربهم و نزد پروردگارشان  که بینیم میسوره آل عمران  169است و در آیه

اید و واسطه بودن  ایشان می روید یعنی نزد خدا رفتهاشند. پس وقتی که شما نزد ب می
و مانند این است که شخصی نزد وزیري برود که در کنار پادشاهی  شود می معنا بیایشان 

نشسته است و دائم به آن وزیر بگوید که اي جناب وزیر لطفا به جناب پادشاه چنین و 
 تواند میچنان بگو!!! خوب آیا چنین عملی مسخره و مضحک نیست؟ چون آن شخص 

دارد بگوید. خداوند در به راحتی سخن خود را مستقیم به پادشاهی که آنجا حضور 

 ﴿ :فرماید میانتهاي این آیه       ﴾ ، در صورتیکه چنانچه وظیفه مهم وساطت

: عند ربهم آمد میو شفاعت و سایر خرافات بر عهده این اشخاص بود باید در انتهاي آیه 
 در صورتیکه چنین چیزي نیامده است. ، یشفعون و یا عند ربهم واسطون
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 :45 سوال
چون اینکه امامان واسطه ( اگر قرار باشد هر عمل جاهلی را به نوعی توجیه کنیم 

 ) خوب طبق 1و باید خوانده شوند!! اشندب میوسیله توسل  فیض الهی هستند و بنابراین
 

 ویند که این گاو فایده هاي بسیاري گ میو  آیند میگاوپرستان هندي نیز ، این استدالل

شیر او گرفته تا گوشت و پوست او داراي سود بسیاري براي نوع بشر است و از ، دارد
پرستش شود و یا  بایست میبنابراین ، چون واسطه نعمت و فیض الهی شده است

و جالب  کنند میعبادت آن را خورشید پرستان نیز آفتاب را واسطه فیض الهی دانسته و 
: من با گفت میاست)  در زمان حالکه از محققان مشهور شیعه ( است که جناب ازغدي

 تعجب از آلت پرستان علت اینکار را سوال کردم و آنان نیز با تعجب به من نگاه کردند!!
که وجود تو از  اند گفتهچون با خود ، اند کردهیعنی اینکه از سوال جناب ازغدي تعجب (

ی؟!) و کن میو سوال  اي کردههمین آلت تناسلی است و چطور از پرستش آن تعجب 
که چرا  کنند میها) نیز تعجب  و همین ازغدي ها و قزوینی( جالب است که مدعیان تشیع

فورا بگویید که  توانید مین، !!! فراموش نکنیدکنیم مینهی ، ما ایشان را از واسطه قرار دادن
ها  این یم وپرست میبلکه تنها خدا را ، کنیم میما این امامان و واسطه ها را پرستش ن

شفیعان ما هستند!!! چون ابوجهل و ابولهب و کفار و مشرکین نیز همین نظر را در مور 
سوره طبق ( اند داشتهاهللا را به عنوان خدایی قبول ، و مشرکین مکه اند داشتهبتهاي خود 

و  25و سوره لقمان/ 61/63و همینطور سوره عنکبوت آیات 38/85/87/89مومنون آیات/
ولی براي خدا قائل به واسطه هایی چون بت الت و  ) 38ر/و سوره زم 87سوره زخرف/

آن را انند و د می. آن خورشید پرستان نیز خورشید را واسطه فیض الهی اند بودهدیگر بتها 
انند که خورشید خدا نیست. براي خواننده گرامی الزم د میوگرنه همه ، کنند میپرستش  

                                                           
بایست تنها خود او را خوانـد   خواننده گرامی توجه کند که دعا عبادت است و در عبادت خداوند می -1

شرك در عبادت ، پس خواندن امامان و طلب حاجت از ایشان، و نباید کسی دیگر را شریک قرار داد
 قبور مردگان و یا امامان را در هرجا صدا زدن) همچون رفتن نزد، خواندن مدعو غیبی( خداست.
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نشر و تعلیم علم و حکمت واسطه فیض  به تذکر است که پیامبران و علما نیز به خاطر
، و این دلیل پرستش ایشان نیست. پیامبران براي تعلیم حکمت آمده اند اند شده خداوند

﴿ نیم:خوا می 151در سوره بقره آیه                

    ﴾ »انستید به شما د میآموزد و آنچه را ن و حکمت می و به شما کتاب

نه اینکه  باشد میتعلیم حکمت و علم و کتاب ، . بنابراین مسئله و هدف اصلی»دهد مییاد 

ایشان بخواهند خودشان را مطرح کنند. این تعلیمات نیز بخاطر تکامل و پیشرفت نوع 
و ها  آن مدح و ستایش دائمء و بت کردن ایشان و وگرنه پرستش اولیا، بشر بوده و بس

در قرآن نیز از پرستش ایشان نهی  و زینت قبورشان چه سودي براي مردم خواهد داشت؟
 به عمل آمده است. 

 :46 سوال
مگـر شـما نیـز     :وینـد گ مـی مراجع رافضی براي توجیه توسل خویش به قبور مردگان 

 وسیله هستند توسل نیز از ائمه کهنزد پزشک نمی روید؟ خوب ما  شوید میوقتی مریض 
که دعا امري عبادي است و شما مدعو غیبی را صدا زده و  :گویم میمی جوییم. در پاسخ 

بیمـار نـزد پزشـک دارد؟! صـدا زدن      یک و این چه ربطی به رفتن کنید میطلب حاجت 
شـرك در عبـادت   ، مردگان و طلب حاجت از ایشان و ایشان را در دعا واسطه قرار دادن

ایـن   !وضوع چه ربطی به رفتن نزد پزشکی زنده و یا نانوایی زنده دارد؟خداست و این م
 175در سـوره نسـاء/  قیاسی نابجاست. مسائل عبادي چه ربطی به مسائل معیشتی دارند؟ 

آمده که به نماز و صبر توسـل   45/153آمده که به خداوند متوسل شوید و در سوره بقره/
توسل شوید و در جایی نیامده کـه بـه قبـور    آمده که به خدا م 78جوئید و در سوره حج/

 مردگان متوسل شوید.
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 : 47 سوال
ولی مسائلی چون وجود امام زمان ، چطور مسئله تیمم دو بار در قرآن ذکر شده است

از تـیمم کمتـر بـوده    هـا   ایـن  و خالفت الهی حضرت علی بیان نشده است؟!! آیا اهمیـت 
 است؟!!

 :48 سوال
همچـون اینکـه خـاك کـربال     ، وجیه اعمال خرافی خویشمراجع مدعی تشیع براي ت 

و به قرآن استناد  آیند می، هندد میخاصیت شفا بخش دارد و یا قبور اولیاء شفا و حاجت 
که پیراهن یوسف نیز چشمان حضرت یعقوب را شفا داده است!! سوال اینجاست  کنند می

در اتـاقی نگذاشـتند تـا    آن را پس چـرا  ، که اگر پیراهن یوسف خاصیت شفابخشی داشته
مردم بیمار و نابینا به آنجا بیایند و به این پیراهن متوسل شوند و شفا یابند؟!! شما همیشه 

و این اشتباه است. آن موارد ثبت  کنید میخرافات خود را با معجزات پیامبران الهی قیاس 
 تواند میکس هرشده پیرامون نبوت و رسوالن الهی چه ربطی به شما دارد؟ چون اینگونه 

براي خود ادعایی بکند. مـثال مـن مـی آیـم و بـه مـردم       ، بیاید و با استناد به آیات قرآنی
که دیشب عصاي پدر بزرگ من اژدها شد و اگر کسی منکر این مسئله شد به او  گویم می
اي که عصاي موسی اژدها شد؟!! خوب آیا ایـن اسـتدالل    : مگر در قرآن نخواندهگویم می

؟ شما هر گاه از طریق علمی ثابـت کردیـد کـه خـاك کـربال خاصـیت       من صحیح است
بـر  آن را و نـه اینکـه    کنـیم  میشفابخش دارد ما نیز از آن تنها به عنوان یک دارو استفاده 

 سرمان بگذاریم و یا بر آن سجده کنیم.

 : 49 سوال
هند. ما فرض د میمراجع مدعی تشیع بر این عقیده هستند که قبور اولیاء حاجت 

یریم که این ادعاي شما رافضیان صحیح است و شرك نیست. سوال اینجاست که آیا گ می
انجام داد؟ گدایی یک شخص و پول  بایست میهر عمل زشتی را به فرض صحیح بودن 
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ولی آیا این عمل زشتی نیست؟ وقتی اهللا که ، دادن شما به او شاید بدون اشکال باشد

 :فرماید میباالتر از هر چیزي است خطاب به ما               

) آنگاه آیا زشت نیست ما مخلوقی پایین تر از 60غافر/( مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم
باز ، او را بخوانیم و به قبر او متوسل شویم؟ به فرض اینکه حاجت ما نیز برآورده شود

 پس فقط خدا را بخوانید.، ندما میزشتی این عمل بر جاي خود 

 : 50 سوال
مدعیان تشیع در کتب خرافی خود می نویسند که میان امام حسین با ام المومنین 

مجادله رخ داده است و با  عایشه بر سر آوردن جنازه امام حسن در کنار قبر پیامبر

 ﴿ اشاره به آیه                               

                    ﴾ اى کسانى « ]2: حجرات[ال

شما با اید صدایتان را بلندتر از صداى پیامبر مکنید و همچنانکه بعضى از  که ایمان آورده
آنکه بدانید  مبادا بى، گویید با او به صداى بلند سخن مگویید بعضى دیگر بلند سخن مى

اند که امام حسین حتی صداي به زمین خوردن کلنگ  بر این عقیده .»هایتان تباه شود کرده
و پشت کردن به این و در مسجد ایشان را مصداق هتک حرمت  در کنار قبر پیامبر

 باشد میکلنگ زدن براي قبور ابوبکر و عمر ، منظور مدعیان تشیع( نند.دا فرمان الهی می
سوره حجرات نمی بایست این عمل  2انجام شده است و طبق آیه که در کنار قبر پیامبر

انجام می شده است!!) باید بگویم: پس مدعیان تشیع چقدر گناه می کنند که با تعمیر و 
امامزاده ها ایجاد سر و صدا و هتک حرمت ساخت گنبد و بارگاه روي قبور ائمه و 

مثل آن چهار امام در ( اند شدهیگر خاك د میو همینطور امامانی که در کنار اما کنند می
بقیع) و البد اینگونه به امام قبلی توهین شده است!! چون شما صفات و خصوصیات 

سوره حجرات را در مورد امامان نیز صادق  2و بطور حتم آیه  دانید میمعصومین را یکی 
. طبق این استدالل دانید میو بلند کردن صدا در مقابل معصومین خود را حرام  دانید می
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ماند و در  اقی میو مسجدالنبی می بایست به همان وضع سابق خود ب حتی قبر پیامبر
شد تا بدینوسیله مسجد به مرور آنجا کلنگی جهت تعمیر و ساختمان سازي زده نمی 

زمان روي سر حاضرین خراب گردد!!! باید توجه داشته باشید که آیه مورد نظر در زمان 
البته شیعه فرقی میان ( بوده است نه براي بعد از وفات ایشان زنده بودن نبی اکرم

اصوتکم) و ( زندگان و مردگان قائل نیست) و تازه صداي بلند در اثر صحبت کردن
چه ربطی به کلنگ زدن دارد؟! آیا کسی در جنگ خندق در  مشاجره در حضور پیامبر

هیچگونه سر و ، و کارهاي دیگر ها جنگکلنگ نمی زده است؟! یا در  حضور پیامبر
ایجاد نمی شده است؟!! پس نمی توان صداي بلندي را که در اثر  صدایی جلوي پیامبر

ها  آن امی امور و کارهاي دیگر مرتبط کرد و بامشاجره و درگیري ایجاد می شود با تم
پس چرا خود امام حسین با ام المومنین عایشه ، قیاس نمود. در ضمن طبق این روایات

آنجا کلنگ بزند تا امام  خواسته میمشاجره کرده است و چرا  در حضور قبر پیامبر
از پیامبر اجازه داشته است!! و این یعنی  گوید میحسن را خاك کند؟ البته شیعه فوراً 

 براي خویشان خود حالل نموده است!!، عملی که براي دیگران حرام بوده اینکه پیامبر
اشتباه است که براي همه  یعنی پارتی بازي کرده!!) اگر ایجاد سر و صدا نزد نبی اکرم(

ولی ، خواري حرام استبه مردم بگوید که شراب اشتباه است و مثل این است که پیامبر
در اجراي حدود الهی  بایست می براي خاندان من حالل است!! اصال خاندان نبی اکرم

همینطور امامان معصومی که به زعم ، بیشتر مراقب باشند و بیشتر از دیگران رعایت کنند
ینید که چگونه گرفتار تناقضات مذهب خود ب میپس ، اند داشتهشما کوچکترین خطایی ن

 .ویدش می

 :51 سوال
جناب حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی گروهی را در نـزد قبـر پیـامبر دیـد. پـس      

محل آمد و ( قبر مرا عید ایشان را از این عمل نهی نمود و فرمود: همانا پیامبر خدا فرمود:
المصنف صنعانی و وفاء الوفـاء سـمهودي   ( هایتان را قبرستان نکنید.شد) مگیرید و خانه 
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انسته که صـحابه زیـارت غیرشـرعی انجـام     د می سوال اینجاست که پیامبر ).1360ص 
آموخته بوده است که تنهـا جهـت عبـرت و    ها  آن هند و روش زیارت صحیح را بهد مین

نه طلب حاجت و متوسل شدن به قبور و خواندن صـاحب قبـر و    باشد میطلب استغفار 
، ر مرا عید و محل رفت و آمـد نگیریـد  اعمال شرك آمیز دیگر. بنابراین منظور از اینکه قب

این است که اینجا را محل نشستن دائم و رفت و آمد بسیار نکنید و اینجا همچون اماکن 
رخند و یـا در گوشـه و کنـاري    چ اند و می پراکندهدائما آنجا  اي عدهپر جمعیت نشود که 

که خرافیون و گمراهـان و منـافقین    شود میچون این عمل آرام آرام باعث آن ، اند نشسته
افکار مردم را به سوي زینت و ساخت قبور و طلب حاجت از آن جلب کنند. یعنی همان 

چند د و تنها باید هربطور مداوم و دائم صورت گیر بایست نمیزیارت شرعی و حالل نیز 
جمـع   هـا  قبرسـتان وقت یکبار جهت عبرت انجام شود نه اینکه مردم از صبح تا شـام در  

شوند و آنجا را عید کنند و همین عمل کار را به قبر پرستی می کشاند و تـازه مسـاجد را   
منتقل  ها قبرستاندر مساجد باشند به  بایست میاز رونق می اندازد و جمعیت مسلمین که 

. هم اکنون نیز حتی زائرانی که از کشورهاي دور جهت زیارت مسجدالنبی آمـده  شوند می
ذرنـد.  گ مـی به مدت طوالنی نمی ایستند و سریعا از مقابل آن  ر نبی اکرماند در برابر قب

آنوقـت  ، بصورت دائم و افراطی نهی شده اسـت ، پس وقتی همین زیارت شرعی و حالل
 تکلیف زیارات شرك آمیز چیست؟!

 :52 سوال
پیرامون خالد بـن ولیـد ایـراد     علماي مدعی تشیع دائم به عملکرد حضرت ابوبکر

؟ در پاسـخ بـه   کنـد  میکه چرا خالد بن ولید را در جریان مالک نویره مواخذه ن گیرند می
خالد بن ولید   م که پیامبررا یادآور می شوپیامبر اکرم علماي مدعی تشیع حادثه زمان

را براي جمع آوري صدقات بنی جذیمه از بنی مصطلق می فرستد و خالد تعـداد زیـادي   
 گویـد  مـی و  کنـد  مـی رد و گریه ب میفقط دستها را به آسمان  برپیام، کشد میرا ها  آن از
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 1)41صـفحه ، 1الکنـی و االلقـاب جلـد   ، شیخ عباس قمی( خدایا من از عمل خالد بیزارم.
در ایـن   پـس چـرا پیـامبر   ، که طبق نظرات شـما  پرسیم میحال از علماي مدعی تشیع 

 جریان خالد را مجازات نکرده است؟!!

 : 53 سوال
ابوبکر ،  رافضی لطفا تکلیف ما را روشن کنید که در زمان رحلت پیامبرشما مراجع 

کـه او در   گوییـد  مـی در سنح بوده یا در نماز بوده یا در سپاه اسامه بوده؟ شما در جـایی  
آمده و او را کنار  ولی پیامبر 2که پیش نماز بوده گویید میولی در جایی دیگر ، سنح بود

                                                           
او ، خالد را به سوي بنی جذیمـه فرسـتاد   که پیامبر( کند: روایت می لبخاري از عبداهللا بن عمر -1

صـبأنا  ( گفتنـد:  ها بلد نبودند که بگویند: ما مسلمان شـدیم بلکـه مـی    آن، ها را به اسالم فرا خواند آن
ها نمـود   از دین بازگشتیم. آن گاه خالد شروع به کشتن و اسیر کردن آندین شدیم و  صبأنا) یعنی بی

و به هر یک از ما اسیرش را داد و تا اینکه در یکی از روزهـا خالـد دسـتور داد کـه هـر یـک از مـا        
کشم و هیچ یک از یاران من  من گفتم: سوگند به خدا که من اسیرم را نمی، اسیرش را به قتل برساند

 پیـامبر ، آمـدیم و قضـیه را بـا او در میـان گذاشـتیم      تـا اینکـه نـزد پیـامبر    ، شدک اسیرش را نمی
تـا  ( بـرم.  از آنچه خالد انجام داده بیزارم و به تو پنـاه مـی  ، هایش را بلند کرد و گفت: بار خدایا دست

 )4339( بخاري، دوبار چنین گفت)
معروف و مشهور است و اهل سیر بـر    جانشینی ابوبکر به عنوان امام جماعت در نماز با امر پیامبر -2

نماید و در صحیحین از صحابه و نه تنهـا   آن اتفاق دارند و جز نادان و نابینایان کسی آن را انکار نمی
 شعبداهللا بـن زمعـه  ، عباس بن عبدالمطلب، ابن عمر، به تصور شیعه) و ابو موسی اشعري( از عائشه

 یعنی اینکه پیـامبر ، آمده و ابوبکر را کنار زدهگویند پیامبر میو اینکه ( اند. و.... آن را روایت کرده
آمده و ابوبکر را کنار مـی زده اسـت!! یعنـی روزي پـنج نوبـت       هرروز در حال بیماري به مسجد می

 65، نوبـت نمـاز   65شـود   روز آخر عمر مبارك خویش که مـی 13کرده است!! یعنی در  اینکار را می
آمده و مـردم   ر زده است!!! واقعا عجیب است!! چطور ابوبکر باز هرروز میدفعه آمده و ابوبکر را کنا

پـس چـه   ، بیمار بوده و ابوبکر هم پـیش نمـاز نبـوده    اند؟!! و اصوال اگر پیامبر گفته هم چیزي نمی
ببینید چگونه تاریخ و مقلدین نادان را مضحکه و مسخره عقاید منحط خـود  ( کسی پیش نماز بوده؟!

 اید) کرده
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قـرار   که در سپاه اسامه بوده و مورد نفرین پیامبر گویید یمزده است!! و در جایی دیگر 
مکـان   3البته روحانی صفوي خیلی دوست دارد بگوید که ابـوبکر در هـر    1گرفته است!!

 بوده تا بدین طریق بتواند هرچه بیشتر شخصیت ابوبکر را خدشه دار کند.

 :54 سوال
رافضیان جهت ( 2شدند!!توسط همسرانش مسموم و کشه  پیامبر گویید میشما که  

بـه روایـاتی   ، گستاخی و بی حیایی هرچه بیشتر و براي داشتن چنین عقیـده احمقانـه اي  
همچون اینکه: عبدالصمد بن بشیر از امـام صـادق روایـت کـرده کـه آن      ، دلخوش هستند

 :فرماید میدر گذشت یا کشته شد؟ همانطور که خداوند  پیامبر دانید میحضرت فرمود: 
آن ، ردید) او قبل از مرگ مسموم شـد گ میدر گذرد یا کشته شود به جاهلیت باز اگر او (

و  21ص 28و بحـار ج  516ص 22بحار ج( عایشه و حفصه) به او سم نوشاندند( دو زن
امام حسن نیز از طریـق معاویـه مسـموم شـد و      گویید میو  3)200ص 1تفسیر عیاشی ج

                                                           
روایات مربوط به جریان سپاه اسامه بررسی شده است و خواهیـد دیـد کـه    ، در بخش دوم این کتاب -1

 اساس است. سخنان مراجع رافضی پوچ و بی
ولی بارهـا دیـده شـده کـه در     ، کنند فراموش نکنید که مراجع مدعی تشیع گاهی این عقیده را رد می -2

اي همچـون والیـت) و احتمـاال در     هاي مـاهواره  مثال در شبکه( جاهاي دیگر آن را مطرح نموده اند
برند و یا اینکه پاسخی براي ارائه دادن ندارند  کنند در حالت تقیه به سر می جایی که روایت را رد می

 شوند. و براي همین به کلی بی خیال ماجرا می

 ﴿د: کنن هستند و به این آیه استناد می علماي شیعه معتقد به کشته شدن پیامبربرخی  -3       

                                                    

                 ﴾  :اى که پیش  محمد جز فرستادهو « ]144[آل عمران

گردید  آمده و) گذشتند نیست آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمى( هم) پیامبرانى( از او
رساند و به زودى خداوند  و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانى به خدا نمى

اد دارند که چون سخنان خداوند از در واقع به این آیه چنین استن». دهد سپاسگزاران را پاداش مى
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ته شد. سوال اینجاسـت کـه چـرا ایـن     سعد بن عباده نیز به دست عمر و طرفدارانش کش
براحتی نکشتند؟ آیا اینکـار خیلـی   ، حضرت علی را نیز در همان ابتدا، دشمنان و غاصبان

و دسـتور   انـد  بـوده برایشان مشکل بوده؟ اگر ابوبکر و عمر اینقدر مشتاق غصب خالفت 
و داراي کفر و  اند داشتهو به زعم شما اصال ایمانی ن اند رفتهالهی را در این زمینه نادیده گ

ولـی چـرا اینکـار را    ، پس کشتن علی و از بین بردن او برایشان راحت بوده، اند بودهنفاق 
علی نیـرو و طرفـدار چنـدانی نداشـت      حضرت که گویید می؟ خود شما مرتب اند کردهن

 پـس طبـق ایـن نظـر     گوییم میما ، رفتگ میو خالفت و حق خود را  کرد میوگرنه قیام 
 تر بـوده اسـت و خلیفـه و طرفـدارانش    علی تنهـا بـوده و کشـتن او آسـان    حضرت ، شما
پس چرا خلفا این کـار  ، نستند او را نیز همچون حسین در کربال به شهادت برسانندتوا می

را نکردند؟! اصحابی که به زعم شما مرتد شدند و دستور مهم جانشینی و خالفت الهی را 
و همچنین به خانه اي که دختر پیامبرشان در آن بوده غصب کردند آن را زیر پا گذاشته و 

، هجوم بردند و آنجا را به آتش کشیدند و حتی به جنین داخل شکم او نیز رحم نکردنـد 

                                                                                                                                                      
بینیم که در این آیه از قتل و کشته شدن سخن رفته و  بنابراین می، روي حساب و منطق و دقیق است

 30گوئیم در سوره زمر آیه  کشته شده نه اینکه رحلت کرده باشد. حال ما می به همین دلیل پیامبر

 ﴿آمده:             ﴾ ،»در این ». نیز) خواهند مرد( قطعا تو خواهى مرد و آنان یعنی

آمده » انک«میت) سخن گفته نه از قتل و یا کشته شدن و حتی در ابتداي آیه ( آیه خداوند از مردن
فرماید اگر کشته شود. در  سوره آل عمران می 144در صورتیکه در آیه ، که دلیل بر قطعی بودن است

، آل عمران 144چون در آیه، میت را به هردو وجه مردن و کشته شدن تعبیر کنید توانید ضمن نمی
 اتلَ ازمو عدم جاودانگی) بطور عام ذکر  ( زمر نیز رحلت همگی 30مجزا شده است و در آیه قُت

بینیم که در آیه  است و می یعنی همان رحلت و مردن ایشان و بحث نیز پیرامون پیامبر، شده است
گویند که فعال  جالب است که علماي شیعه در مناظرات خود می( انک میت خطاب شده استبه او 

توسط همسرانش اشاره کنیم!! ما  مصلحت نیست ما به چنین روایاتی از قبیل مسموم شدن پیامبر
دانند این همه محبت شما را چگونه جبران کنند و اگر این تقیه  گوییم: واقعا که اهل سنت نمی می

 داد!!) چه اتفاقاتی که رخ نمی، جود نداشتشما و
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پس آیا براي چنین افرادي کشتن علی خیلی ناگوار بوده؟ چرا علی را نکشتند که منصـب  
صلی بـراي دشـمنی بـوده؟    ا و هدف بر عهده داشته )به زعم شما( خالفت و جانشینی را

ایشان نبی  گویید میکشتن فاطمه و جنین داخل شکمش چه سودي داشته است؟! شما که 
مشکل  پس آیا کشتن علی برایشان از کشتن پیامبر، را نیز مسموم کرده و کشتند اکرم

پـس آیـا   ، رسـد  میتر بوده است؟ علی که در انتها و باالخره توسط ابن ملجم به شهادت 
کار دشواري بوده است؟! تنها پاسـخ مراجـع رافضـی     و پس از رحلت نبی اکرمکشتن ا

ولی به دالیلـی و   اند داشتهعلی را نیز  حضرت قصد کشتن، این است که غاصبان خالفت
!!! در پاسخ بایـد گفـت آیـا    اند شدهموفق به این کار ن، چون خواست خداوند بر آن نبوده

ود تا نیازي به اینکار نباشـد و چـرا هـم    نم میبهتر نبود خداوند همان خالفت او را حفظ 
، که یکـی از علـل غیبـت او    گویید میو خود شما نیز  کند میاکنون امام زمان شما ظهور ن

هـور  تا او ظ گیرد میخوف و ترس از قتل است!!! چرا خواست خداوند بر حفظ او قرار ن
هد به جنـگ ظـالمین   خوا میکند و ظالمین را از بین ببرد؟! آیا اینگونه و با ترس از مرگ 

علـی خلیفـه    حضرت حتی چنانچه، برود؟ حفظ امام شما در همه حال مطرح خواهد بود
همانطور که در زمان خالفت خویش نیز توسط ابن ، نیز از خطر مرگ مصون نبود شد می

؟ اگـر توسـط   است شدن او در آن زمان به موقع و خوب بودهملجم ترور شد و آیا کشته 
اد و ممکـن بـود   د مـی سـامان   سـر و  ابن ملجم کشته نشده بود که بهتر بـود و اوضـاع را  

همچون موروثی شدن خالفت پس از معاویه و روي کار آمدن یزید و ( حوادث بعدي نیز
ه خواست الهی بر ایـن  کشته شدن امام حسین در کربال) رخ ندهد. پس این دالیل شما ک

ندارند  مطرح شده مردود خواهد بود و مراجع شیعه هر موقع پاسخی براي سواالت، نبوده
خواست خداوند بـر ایـن نبـوده!!     :مواردي چون اینکه، شوند میبه چنین مواردي متوسل 

مصلحت نبوده!! تقیه بوده!! امام با استفاده از علم غیب و علم امامـت و معجـزات موفـق    
انـم چـرا امـام از آن علـوم     د مـی ن( شده و نقشه دشمنان را به گونه اي دفع نموده است!!!

سـالم  سقیفه استفاده نکرده تا خالفت الهی غصب نشـود و مسـیر ا   در جهت دفع دشمنان
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، مـراه نگردنـد  گ مینابود نگـردد و امـت اسـال    ساله پیامبر 23منحرف نشود و زحمات 
گمراهی که به زعم شما تا کنون ادامه داشته و البد تا نزدیک قیامت و ظهور امام زمان هم 

 پابرجاست!!!)  

 :55 سوال
الـوداع  هزار نفر از مردم حاضر در حجه  120ویند که گ میعلما و مراجع مدعی تشیع 

، در غدیر خم حاضر شدند و پس از اعالم جانشینی حضـرت علـی   بنا به دستور پیامبر
در طی سه روز با علی بیعت نمودند و حتی براي زنان تشـت آبـی گذاشـته    ها  آن همگی

شد تا دست خود را در آن بگذارند و حضرت علی نیز دست خود را در آن گذاشته و به 
به فرض اینکه براي دست دادن و بیعـت   :گویم مینمودند.  ی زنان نیز بیعتاین طریق حت

هـزار نفـر چنـد روز زمـان      120حساب کنید بیعـت بـا   ، ثانیه وقت نیاز باشد 3با هر نفر 
سـاعته حاضـر    24یریم که حضرت علی بطور تمـام وقـت و   گ میرد؟ حتی ما فرض ب می

براي نماز خواندن و  یعنی حتی( بوده و در تمامی لحظات در حال بیعت کردن بوده است
!!!) با این اوصـاف بـاز   رفته میاستراحت کردن و غذا خوردن و قضاي حاجت نیز جایی ن

هزار نفر چند روز به طول می انجامد؟ مـا اینکـار را انجـام     120حساب کنید که بیعت با 
 4یعنـی بـیش از   ، سـاعت  100یعنـی  ، دقیقه 6000دادیم و متوجه شدیم که چنین بیعتی 

مگر اینکه بگویید خداوند در آنجا نیـز ردالشـمس کـرد و    ( وز به طول می انجامدشبانه ر
روز!!) و البته فراموش نکنید کـه چنانچـه ایـن مـدت      3روز بشود  4خورشید برگشت تا 

بطور صحیح و حقیقی حساب شود و مدت استراحت و نماز خوانـدن و غـذا خـوردن و    
 2یعنـی  ، شبانه روز دست می یابیـد  6یا  5به زمانی حدود ، دیگر موارد نیز حساب گردد

قابل تذکر است که تنهـا راه فـرار شـیعیان ایـن      اي نکتهویند. البته گ میبرابر آنچه شیعیان 
نـه بـا تمـامی مـردم     ویند در غدیر با سران قبایل مربوطه بیعت شده اسـت  گ میاست که 

هزار نفر مـرد   120یا  100پس مرتب نگویید که با  :گویم میدر پاسخ که  حاضر در آنجا!!
بلکه تنها باید بگوییـد بـا   ، و زن حاضر در غدیر و در زیر گرماي سوزان بیعت شده است
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آن را و به قول معروف: بیهوده پیـاز داغ  ( معدود از روساي قبایل بیعت شده است اي عده
که تک تک مردم در غدیر خم با  کنند میتصور ، خبر بیزیاد نکنید) متاسفانه عوام ساده و 

!!! و اما در مورد اند کردهو احوالپرسی نیز  اند کردهو بیعت  اند دادهدست  حضرت علی
بایـد گفـت:   ، هزار نفري که مورد اسـتناد مراجـع شـیعه اسـت     120حضور این جمعیت 

خودتان ببینید مکه کجاست؟ طائف کجاست؟ سایر شهرها و روستاهاي طائف کجاست؟ 
آخر نگاهی هم به موقعیت جغرافیایی مدینه بیندازید. غدیر خم محلـی بـین مکـه و    و در 

مدینه است. حاال باید این سوال را از مراجع شیعه پرسید که آیا بیشتر مسـلمانان بعـد از   
مسیر را برعکس به سمت شمال یعنی مدینـه  ، مراسم حج به جاي رفتن به شهرهاي خود

ماندند بعد از حج یک سفر  در شهر خودشان می بایست میرفتند؟! یعنی حاجیان مکه که 
رفتنـد بـه شـمال؟!! یـا     ، بـه جنـوب   رفتنـد  میرفتند تا غدیر خم؟یا حاجیان یمن که باید 

در غـدیرخم   حاجیان سایر مناطق.... حقیقت این است که تمـام کسـانی کـه بـا پیـامبر     
در نقشـه هـم دیـده     همان اهل مدینه بودند و بس. چرا که همـانطور کـه  ، حضور داشتند

ض کوتاهترین مسـیر را عـر  ، البته منظور راه آسفالته امروزیش نیست( در بین راه، شود می
هـزار نفـر مـورد     120به این ترتیب باید سوال کرد کـه ایـن   ، کنم) هیچ شهري نیست می

هزار نفر جمعیت داشته است؟! زمانی  120ادعاي مراجع شیعه از کجا آمده اند؟آیا مدینه 
هزار نفر هم از  2هزار نفر بودند و  8مجموع انصار مدینه کال ، به مدینه رفتند یامبرکه پ

هزار نفر هـم غیـر    4یا  3حاال گیریم ، مکه هجرت کرده بودند و در مدینه حضور داشتند
هزار  15نهایت جمعیت مدینه به ، هم بعدا مسلمان شدندها  آن مسلمان در مدینه بوده که

سال پیش صـحراي عربسـتان    1400شهرهاي ، البته منطقی هم هستنفر هم نمی رسد و 
در روزهاي آخر عمرشان تشکیل  مگر چقدر جمعیت داشتند؟ آخرین لشکري که پیامبر

هـزار نفـر جمعیـت     30، یعنی همان سپاه اسـامه ، می دادند تا به سمت روم حرکت کنند
هاي دیگر بـوده اسـت    داشت و این جمعیت با گردآوري مسلمانان اطراف مدینه و خیلی

که از مکه و دیگر جاها به این سپاه پیوسته بودند.این همه مسلمانانی است که در مدینه و 
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هـزار   120حاال یمن هیچ و جاهاي دورتر هم هـیچ.....این جمعیـت   ، مکه و طائف بودند
نفري از کجا آمده اند؟!! و چطور چنین جمعیتی در غدیر اجتماع کرده انـد؟آنهم سـر راه   

 خانه هایشان؟

 : 56 سوال
قصد مکتوب کـردن خالفـت   ، در لحظات آخر زندگی چطور به زعم شما نبی اکرم

اشاره دائم روافض به حدیث قرطاس) ولی پس از واقعه غدیرخم که به ( اند داشتهعلی را 
مدینه آمدند هیچ بیعت و عملی صورت ندادند؟! چطور به زعم شـما در گرمـاي شـدید    

ولـی در مدینـه بیعتـی    ، شود میبیعت گرفته ها  آن و از اند شدهه داشته مردم نگ 1غدیرخم
؟ مگر آن موقع مدینه اند بودهنگرفتند؟! و آیا همه مردم مدینه و انصار در غدیرخم حاضر 

پایتخت اسالمی و محل خالفت و مهم نبوده است؟ پس چرا در این شهر بیعتی صـورت  
یکبـار بیعـت    بایسـت  می، نان هم که شده بود؟ حداقل براي محکم کاري و اطمیگیرد مین

که پیامبر اسالم روي این قضیه تاکید فراوان  گویید میرفت و مگر شما دائم نگ میصورت 
دو  شود میاست؟! چطور وقتی حضرت ابوبکر خلیفه  کرده میبسیار بازگو آن را داشته و 

مدینـه بیعـت   یکبـار هـم در   ، ولی براي خالفـت الهـی حضـرت علـی    ، کند میبار بیعت 
 ؟کنند مین

 : 57 سوال
، اعتقاد به خالفت بالفصل علی و امام زمان و غصب فدك و هزار و یک خرافه دیگـر 

چه سودي به حال وضعیت فعلی جهان اسالم دارد و تا کنون چه سودي به حـال جامعـه   

                                                           
بـراي تحقیـق بـه    ، بینیم که آن زمان در غدیرخم گرماي شدیدي حاکم نبوده است طبق تحقیقات می -1

 دهـد)  شـیعه پاسـخ نمـی   ( و یا جلد اول همین کتاب یعنی: سرخاب و سفیدآب 1کتاب آلفوس جلد
 ) مراجعه کنید.119سوال، قسمت تناقضات(
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خـوب همـه   ، اگر بگوئید اهل بیت الگوي ما در رفتار و کردار هستند 1ایران داشته است؟
کـه حقـایق    گویید میسلمین این را قبول دارند و این چه ربطی به خالفت دارد؟! و اگر م

دروغهـاي   آنکه که به فرض کنیم میبایستی بیان گردند ما نیز سوال خود را مجددا تکرار 
بفرمایید چه سودي براي زمان فعلی ما دارند؟ اصال همـه   شود میباز ، شما حقیقت باشند
ه و امـام  شد میخلیفه  بایست میویند که علی گ میو یک صدا  ندشو میمردم جهان جمع 

زمان نیز ته چاه منتظر ظهور است و فدك هم غصب شده و ائمه هم معصومند و هم علم 
خوب پس از این باید چکار کنیم؟!! این عقایـد ضـاله چـه نقشـی در     ، و .... 2غیب دارند

 پیشرفت و تکامل نوع بشر دارند؟!!

 : 58 سوال
تعیین پیشوا و جانشـینی  ها  آن رافضی دائم به آیاتی از قرآن اشاره دارند که در مراجع

و  29و طــه/ 26و ص/ 124همچــون بقــره/( پیــامبران بــر عهــده خداونــد بــوده اســت؟ 
ذریم و تنها یک گ می) در اینجا از بحث پیرامون این آیات و رد ادعاي روافض 24سجده/

چگونـه جانشـینی پیـامبران    ، طبق این نظر شـما که  کنم میسوال از مراجع محترم رافضی 

                                                           
بینیم. ایجاد کینـه و تفرقـه    ولی ضررهاي بیشمارش را از صبح تا شب می، دانم عقاید را نمیسود این  -1

میان مسلمین و سرگرم شدن به گذشته بجاي پرداختن به زمـان حـال و مشـغول شـدن بـه افـراد و       
بزرگان دینی بجاي پرداختن به خود دین و خرافی شدن و خیالباف شـدن و نـادان شـدن و در یـک     

 خوبان همه دارند تو تنها داري!!! کالم: هرچه
از ، زند و ربطی به خـود دیـن ندارنـد    اگر دقت کنید عقاید روافض همگی پیرامون اشخاص دور می -2

دادن صفاتی چون عصمت و علم غیب گرفته تا پرستش قبور ایشان و عزاداري براي ایشان و انتظـار  
توجه بیشتر به داشتن اعمال صالح اسـت  ظهور مهدي و خالفت علی و غیره... در صورتیکه در دین 

عیـد  ، و این نیز مربوط به خود شخص است و حتی دو عید اسالمی نیز ربطی بـه اشـخاص ندارنـد   
بر عکس عید غـدیر  ، قربان و عید فطر که هردو ربطی به افراد ندارند و مربوط به شعائر دینی هستند

 شود. مربوط اشخاص می، وافضکه مربوط به والیت علی است و باز همچون سایر عقاید ر
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قبلی در قرآن آمده است ولی جانشینی خاتم االنبیاء نیامده است؟ چطور جانشینی مربوط 
ولی جانشینی مربوط همان زمان بیان نشده ، بیان شده به صدها سال قبل از زمان پیامبر

و دسـتور جانشـینی   که تعیـین   آمد می اي آیهاست که چه کسی جانشین است؟ و حداقل 
پیامبرتان با خداوند است نه با شوراي مسلمین؟ آیا تعیین خلیفه مربوط بـه همـان زمـان    
مهمتر بوده است یا صدها سال قبل از آن؟ و چطور میان یهودیان اختالفی در ایـن زمینـه   

ولی میان امت اسالمی هست؟ چطور آنجا شـیعه هـارون و شـیعه داوود و شـیعه     ، نیست
براسـتی جانشـین حضـرت    ( و همین موارد نشانه بطالن عقاید شماسـت.  موسی نیست؟

سال دوران فترت بود و آیـا مـردم بـه زعـم شـما چـون        600عیسی که بود که پس از او 
 گوسفندي بدون چوپان رها نشدند؟!!)

 :59 سوال

 ﴿ :فرماید می 144خداوند در سوره آل عمران آیه                

                                         

       ﴾ »پیامبرانى )هم( اى که پیش از او و محمد جز فرستاده 

گردید و هر  آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمى، گذشتند نیست )آمده و(
رساند و به زودى خداوند  کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانى به خدا نمى

. سوال از مراجع رافضی این است که مگر به زعم شما »دهد سپاسگزاران را پاداش مى

نبوده است؟ پس چگونه در این آیه آمده  امبرحضرت علی جانشین و ادامه دهنده راه پی
ردید؟ چنانچه ادعاي گ میکه اگر محمد بمیرد و یا کشته شود آیا شما از عقیده خود بر 

جانشین او ، که اگر پیامبرتان بمیرد و یا کشته شود آمد میشما صحیح بود باید چنین 
همچون ، تا به قول شما( حضور دارد و شما از عقیده خود بازنگردید و بسوي او بروید

اصحاب به این آیه عمل  گوسفند بی شبان نشوید!!) و البته پس از رحلت نبی اکرم
بر خالف عقیده فاسد شما که اصحاب ، ردندگ میکه ایشان از اسالم بر ن بینیم میکردند و 
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ن بیعت خود و دستور الهی را زیر پا گذاشتند. خوب اگر چنی گویید میو  دانید میرا مرتد 
عقایدي صحیح بودند چطور در قرآن اشاره اي به این موارد مهم و اساسی نیست؟ چطور 

بیان شده و تصریح شده که در صورت وقوع چنین حالتی از  کشته شدن یا مردن پیامبر
ولی هیچ جایی نیامده که از بیعت خود نیز دست نکشید و ، عقیده خود دست نکشید

، مبرتان را فراموش نکنید و در صورت رحلت پیامبرتاندستور الهی پیرامون جانشینی پیا
سریعا بسوي جانشین او بروید؟!! بطور حتم  بیان چنین مواردي بسیار مهم بوده و 

حجت اینگونه است و  ستهب میرا براي بیعت شکنان  اي دینوسیله راه هرگونه عذر و بهانهب
 ردیده است.گ میتمام 

 :  60 سوال
 :کنید میسوره مائده اشاره  3شما اکمال دین را همان اتمام نعمت دانسته و به آیه 

﴿                  ﴾  که با نزول آن در غدیر خم و ابالغ

دین کامل شده و نعمت تمام گردیده است. سوال اینجاست ، خالفت حضرت علی
اکمال دین و اتمام نعمت) پس ، به قول شیخ صدوق( اگر در غدیرخم دین کامل شدهکه 

 ﴿ تکلیف این آیه چیست که چند سال قبل در جریان صلح حدیبیه نازل شد؟    

                                 ﴾ فتح[ال :

و تو  خود را بر تو تمام گرداند نعمت  تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و« ]2

﴿ . در این آیه نیز آمده که نعمت تمام گردیده است:»را به راهى راست هدایت کند  

      ﴾. 

 :61 سوال
انند و از د میسوره مائده را ابالغ خالفت حضرت علی  67مراجع رافضی مراد از آیه  

اننـد.  د مـی سوره مائده را نیز بخاطر همان ابـالغ خالفـت    3طرفی دیگر اکمال دین در آیه
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در ابتدا ابالغ صورت گیرد و بعد از آن فورا دیـن کامـل    شود میسوال اینجاست که مگر 
در ( ود؟!! این دیگر چه نوع شریعت و چه نـوع دینـی اسـت؟!!   شود و اکمال آن اعالم ش

ضمن اینجا صحبت تنها بر سر آیات مورد نظر شماست و ما کاري با آن روایـات جعلـی   
 شما نداریم که جانشینی علی قبل از تولدش هم مشخص بوده است!!!) 

 : 62 سوال
چرا ابوبکر و عمر  که کنند میسوره حجرات اشاره  2علماي مدعی تشیع دائم  به آیه 

اي  مسئله بگذریم در ابتداي آیه آمـده باال برده اند؟!! از این  صداي خود را نزد نبی اکرم
 انـد  بودهمومن ، بر خالف ذهن بیمار شما لاهل ایمان و این یعنی اینکه ابوبکر و عمر

نازل شده است و اگر قرار بود افراد بدون خطا  ها انسانو اصوال آیات قرآن جهت تربیت 
مدعی تشیع ایـن   ن و نزول قرآن نبود و اما سوال من از مراجعباشند که اصال نیازي به دی

اشـاره شـده و از    است که چطور در قرآن به بلند شدن صداي ابوبکر و عمر نزد پیامبر
ه مد نظر شماست اشاره ولی به موضوعات بسیاري مهمتري ک، آن نهی به عمل آمده است

اي نیست؟ موضوعاتی چون: غصب خالفت الهی توسط ابـوبکر و عمـر کـه بـه مراتـب      
مهمتر از بلند شدن صداست یا طبق عقاید فاسد و منحرف شما که نعوذباهللا ایشان قصـد  

مهمتـر بـوده یـا بـاال      !!! خوب قتل و کشتن پیامبراند داشتهرا  مسموم کردن نبی اکرم
به زعـم روافـض) بیـان نشـده     ( و چطور بت پرست و یا منافق بودن ایشان بردن صدا؟!!

نشـانگر عقایـد   هـا   ایـن  است؟!! در صورتیکه باال رفتن صدایشان بیان شده است. آیا همه
 نیست؟ و حضرت عمرمسخره و منحرف و اشتباه شما پیرامون حضرت ابوبکر

 :63 سوال
آوري قرآن از اعمال نیک صحابه  چنانچه به مراجع رافضی بگویید که حفظ و جمع

 ﴿ ویند که خداوند در مورد قرآن گفته:گ میفورا ، بوده است             ﴾ 

و با استناد به این آیه  .کردن و خواندن آن بر عهده ماست چرا که جمع ]17: قیامه[ال
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ویند که حفظ شدن قرآن ربطی به اصحاب نداشته و خداوند خود حافظ آن بوده گ می

﴿ :فرماید مینیز  9است و در سوره حجر آیه                 ﴾ 

. باید به »ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده بى«

﴿ :فرماید میاین مراجع گفت: خداوند در جایی دیگر نیز             

                              

  ﴾ و چون تیر ، اید بلکه خداوند کشته است کشتهپس شما آنان را ن« ]17: نفال[األ

تا ، انداخت انداختی بلکه خداوند بود که می به حقیقت تو نبودي که تیر می، تیانداخ
. خوب در این »که خداوند شنواي داناست، مومنان را بدینوسیله به آزمونی نیک بیازماید

کشتن و تیرانداختن را به خود نسبت داده است و البته مشخص است که ، آیه نیز خداوند
و این بدین معنا نیست که پاداش و صواب جهاد  اند داده میصحابه این اعمال را انجام 

ابتدا آیات را در سینه ، باطل شده باشد. صحابه جهت حفظ و نگهداري قرآن، کردن ایشان
جزء اعمال ها  این ی در آوردند که همهبصورت مصحفآن را ها حفظ نمودند و سپس 
که حتی هم اکنون نیز اشخاص حافظ قرآن در میان  بینیم میبسیار نیک ایشان است و 

آنوقت آیا در صدر اسالم این موضوع بی اهمیت ، مسلمین داراي منزلت خاصی هستند
 بوده و داراي صوابی نبوده است؟ در ضمن چگونه است که شما مرتب در بوق و کرنا

که اگر امام حسین و عاشورا و کربال نبود در حقیقت اسالمی هم نبود؟ و این  کنید می
اسالمی که در ، اند شدهحسین و یارانش بودند که با نثار خون خویش باعث حفظ اسالم 

بنابراین شهادت ، حال نابودي و انحراف بوده است. خوب اگر استدالل شما را بپذیریم
نخواهد داشت و خداوند خودش حافظ قرآن و اسالم بوده  حسین در کربال نیز ارزشی

دیگر اعمال و مجاهدت هیچ ، است و اصال اگر بخواهیم طبق روش شما پیش برویم
مسلمانی داراي ارزش نیست. البته مراجع رافضی خود به این مسائل آگاهند و تنها از 

ویند و سعی گ میروي بخل و حسد و کینه نسبت به اصحاب است که چنین سخنانی را 
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اعمال نیک ایشان را کم رنگ کنند تا مبادا مردم به ایشان ، دارند به هر طریق ممکن
 متمایل شوند و بخواهند به دنبال حقیقت بروند.  

 :64 سوال
داشتن نامهایی چون عبدالحسین در ، از بدعتها و عقاید منحرف رایج میان روافض 

، که البته بارها به این مسئله اشاره شده و در جلد قبلی همین کتاب 1میان ایشان است
سوالی را پیرامون این موضوع مطرح کردم و البته هر بار مطلبی را به عنوان پاسخ می 

سوره نور اشاره  32در آیه »عبادکم«مثال به کلمه ، که البته همگی قابل رد هستند 2شنوم
ن آیه را سندي براي گذاشتن نامهایی چون ای بکارگیري کلمه عبد درو  کنند می

و  شوند میکه معناي کلمات در جمله مشخص  گویم میپاسخ انند!! در د میعبدالحسین 
بطور حتم معناي حیوان مورد نظر برداشت خواهد ، بطور مثال چنانچه بگوییم: شیر بیشه

پس ، آید میبطور حتم یک انسان شجاع در نظر ، ولی چنانچه بگوییم شیر بیشه پیکار، شد

﴿ در آیه چنین آمده است:، مورد است اس عقیده باطل شما با این آیه بیقی   

                              

     ﴾ »همسران خود و غالمان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید  بى ،

نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر  اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خویش بى
همان غالمان و زیردستان بوده ، معلوم است که منظور از عبادکم در این آیه .»داناست

                                                           
ولی از گذاشـتن نامهـایی   ، جالب است که رافضیان چنین اسمهایی را براي فرزندان خود می پسندند -1

 واقعا که براي ایشان متاسفم.، کنند چون ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه نفرت دارند و حذر می
ولی بـاز بـراي   ، دهم شناخته شده شیعه پاسخ میاز این پس تنها به مراجع ، همانطور که قبال نیز گفتم -2

پردازم تا خیال خواننده گرامی آسوده شود و  نمونه به برخی پاسخهاي داده شده از جانب شیعیان می
متوجه شود که پاسخهاي ایشان ارزشی ندارند و البته مراجع مدعی تشیع نیز از این موضـوع آگاهنـد   

 شوند. رند و به همین خاطر به سختی وارد میدان مبارزه میدانند که پاسخ قانع کننده اي ندا و می
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در ، عبدالحسین ندارد که خود را بنده حسین نام نهاده استاست و ربطی به آن شخص 

 «آیه پس از    «  نیز»   «  آمده که مقصود را کامال رسانده است. در ضمن در

آیه نیامده که همین کار درست است یا اشتباه و صحیح بودن آن نیز تایید نشده است و 
اصوال آیات قرآنی به همین شکل هستند. یعنی ممکن است در قرآن امري خطا تنها نقل 

 تباه بودن آن نیز بیان شودقول گردد ولی اشتباه بودنش بیان نشود و یا اینکه بالعکس اش
و اصوال برده داري صحیح نیست و آن غالمان جنگی نیز بحثی مفصل و جداگانه دارد و (

آن نوع برده داري در سابق نیز مانند شرابخواري و دیگر موارد رایج در جاهلیت به 
ن فرهنگ و قوانین توا میچون یک شبه ن، تدریج کنار گذاشته شده و محو گردیده است

ند تا اینگونه شد میاجتماع را عوض کرد و مثال بندگان گرفته شده پس از مدتی آزاد  یک
به این رسم پایان دهند و...) و دین اسالم با هر نوع بندگی و بردگی چه از نوع شرك 

 ها انسانمخالف است و اسالم براي شخصیت ، آمیزش و چه از نوع غالمی و بردگی آن
نیز توجهی ندارید  سخن امام خودتان حضرت علیارزش قائل است. شما حتی به 

که چرا در سنت  پرسیم میرا آزاد آفریده. ما و که فرموده: بنده دیگري مباش چون خدا ت
امام  12خبري از این اسامی نیست؟ چرا در آن زمان عبدالمحمد نداریم؟ شما  نبی اکرم

چنین اسمی ندارند؟ مگر چرا هیچ یک براي نمونه و الگو برداري هم که شده ، دارید
نست براي نسلهاي توا میعمل امام نزد شما حجت نیست؟ خوب آیا چنین نامگذاري ن

این موضوع را تمام کند؟ چرا یکی از امامان شما  دربارهبعدي حجتی شود و قیل و قال 
؟ اند داشتهعبدالمحمد یا عبدالعلی نیست؟! و چرا اکثر صحابه نام عبداهللا و عبدالرحمان 

بد اختراع اسمی چون عبدالمحمد کار بسیار دشواري بوده و به عقل مردم آن زمان ال
ه است؟! و چطور اسامی عبد منات و عبدالعزي بوده است؟ در ضمن مراجع رسید مین

و یا به عبدالمطلب  اند بودهکه عبد فالن  کنند میرافضی به برخی اسامی صحابه اشاره 
مربوط به قبل از اسالم هستند و صحبت از سنت نبی ها  این اشاره دارند که باید گفت:

چرا کسی عبدالمحمد نبوده است؟ چسباندن و اتصال کلمه عبد به نام ، است اکرم
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که در همان قرآن نیز عبدالنبی و  بینیم میاشتباه و مردود است و ، شخصی دیگر
ول تاریخ عبدالرسول و عبد موسی و  عبد عیسی و یا حتی عبد جبرئیل نداریم و در ط

مثال ( چرا نام یکی از ایشان عبد فالن نیست؟، اند داشتهبشریت این همه انبیاء الهی وجود 
به نام یکی از پیامبران قبلی خویش) و چرا در قرآن چنین نامی نیست؟! در همین آیه 

به تنهایی بیان شده و کلمه عباد به نام شخصی خاص  عبادکممورد استناد شما نیز تنها 
مثال عبادالرسول یا عبادالحسین!!!) بلکه بطور کلی از عباد زیر ( ردیده استمتصل نگ

مقصود کامال روشن شده است. ، یعنی غالمان) سخن رفته که با توجه به کل آیه( دست
بطور چشمگیري از عبداهللا سخن به میان رفته است که  در اسالم و سنت متواتر پیامبر

ولی ما ، یعنی بنده خدا)( مقصود آن کامال روشن استهر کسی می فهمد و آن را معناي 
بفرمایید این واژه چه  شود می!! خوب کنیم میاي چون عبدالحسین برخورد  ناگهان با واژه

که مراجع  بینیم میقضاوت با خواننده گرامی) و یا باز ( داشته باشد؟!! تواند میمعنایی 
عالم اهل سنت نیز مثال عبدالرسول  ویند: نام فالنگ میرافضی براي گمراه کردن مردم 

نزد ما حجت ها  این کار داریم و بوده است!!! که باید بگویم ما با قرآن و سنت نبی اکرم
 کرده میآن عالم نیز اشتباه نموده و نباید چنین اسمی را انتخاب ، هستند نه عمل دیگران

انی مختلفی دارد و ویند کلمه عبد معگ میاست. مطلب جالب اینجاست که مراجع رافضی 
مقصود ما از عبدالحسین در حقیقت غالمی و خضوع و نوکري حسین است!! ولی وقتی 

بفرمایید که نوکري حسین چه معنایی  شود میبه فرض صحیح بودن این ادعا  گوییم میما 
در برابر مخلوقی  بایست نمیدارد و یعنی چه؟ هر انسانی شخصیت خودش را دارد و 

بنده دیگري مباش در  نفرموده: دیگر خودش را کوچک کند و مگر حضرت علی
که مراجع رافضی فوري موضع خود را  بینیم میحالیکه خدا تو را آزاد آفریده است؟ 

بلکه هدف این است که آن ، ویند البته مقصود نوکري نیز نیستگ میو  کنند میعوض 
به هنگام بزرگ شدن نیز بیاید و حسین را الگوي خویش  شخص عبدالحسین در آینده و

مانند او  کند میارد و سعی د مییله در راستاي اهداف حسین گام برقرار دهد و بدینوس
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، و اما در مورد استناد شما به آیه قرآن قضاوت به عهده شعور خواننده گرامی)( شود!!!
تحریف کلمات و ، کنید میآن استناد بارها گفته ایم تمامی شواهد و مدارکی که شما به قر

استفاده از معانی نابه جا و نامربوط است و این عمل زشت را شما حتی در خصوص 
مانند حدیث معروف: من کنت مواله که از مولی معناي ، دهید میاحادیث نیز انجام 

خالفت را بیرون می کشید. یا در قرآن از اهل بیت که مشخصا در خصوص همسران 
کشید!!! در خصوص این  انحصار دختر و داماد و نوه پیامبر را بیرون می، است پیامبر

نیز  ها انساند و این در حالی است که احمق ترین ای کردهکلمه عبد نیز همینکار را 
و نه به خودي خود. به عنوان مثال در  شود میانند معناي کلمه در کل جمله درك د می

استفاده شده است. یکجا این کلمه اشاره دارد  »ميوني وأأمم و أ«قرآن چندین بار از کلمه 

به قوم یهود و یکجا اشاره دارد به کافران و بت پرستان و یک جا هم اشاره دارد به پیامبر 
گرامی اسالم. ما ندیده ایم حتی معاندین و دشمنان اسالم یکبار بیایند و بگویند که چون 

پس نعوذ باهللا پیامبر اسالم ، بت پرستان دارد اشاره به قوم یهود و »ام و امی و امیون«
یهودي و بت پرست بوده است!!! ولی متاسفانه برخی علماي کالمی شیعه با آیات و 

 هند.د میکلمات الهی از این بازي ها زیاد انجام 

 : 65 سوال
در جواب اینکه چگونه حضـرت علـی و امامـان نـام فرزنـدان       1محققین مدعی تشیع

و این نشانه دوستی میـان ایشـان    اند گذاشته میخویش را ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه 

                                                           
از جمله آقاي محمد تقی حسینی ورجانی که از گذشته با استاد قلمـداران و عالمـه برقعـی و اسـتاد      -1

دانـد و حتـی برعلیـه ایشـان مطلـب       ولی هم اکنون عقاید ایشان را اشـتباه مـی  ، طباطبایی بوده است
خویش دفاع کند و این مطالب در مورد نام فرزندان ائمـه نیـز عینـا از    نویسد تا از مذهب خرافی  می

پاسخهاي ایشان بود که در اینجا ذکر کردیم و البته بقیـه مطالـب ایشـان نیـز هماننـد همـان سـخنان        
در صـورتیکه  ، انـد  استادشان جناب قزوینی است که بـه خیـال خـود محکمتـرین ادلـه را ارائـه داده      

مثال جایی دیگر در پاسخ بـه اسـتاد طباطبـایی پیرامـون     ( خورد. ودشان میپاسخهاي ایشان به درد خ
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عمر بوده اسـت  ، نام جد اعالي پیامبر :خوب است بدانیم ویند:گ می، بوده و نه دشمنی
اتخـاذ شـده    ی گرانقدر پیـامبر و همینطور نام عثمان به جهت عثمان ابن مظعون صحاب

ن گفـت کـه   تـوا  میلذا در هر سه مورد با قاطعیت ن، است و ابوبکر نیز کنیه است نه اسم
به خلفاء بوده است!!! در جواب بایـد   نامگذاري هاي آن حضرت به دلیل محبت علی

و آیـا   1گفت: اوال: مگر در آن زمان قحطی اسم بوده که مانند خلفا نامگذاري کرده اسـت 
مگر نزد شما عمل امام حجت نیسـت؟)  ( ه است؟!شد میباعث گمراهی مردم بی اطالع ن

آیا صحیح بوده که امام شیعیان همنام با غاصبین خالفت نامگذاري کند؟!! آن هم در همان 
زمانی که اوج غصب خالفت بوده است به زعم شما؟ مگر به زعم شما عمر قاتل فاطمـه  

ه است؟ پس آیا عاقالنه است که حضرت علی نام قاتل همسر و جنین داخل شکمش نبود
؟ انـد  گفته میخویش و جنین داخل شکمش را براي فرزند خود انتخاب کند؟ و مردم چه 

؟ یعنی هیچ نام دیگري نبوده که علی تنها از همـین نـام   اند گفته میو حسن و حسین چه 
د) اینکه این اسامی نام کسانی عقل نصیب شما شو اي ذرهامیدواریم ( استفاده کرده است؟

بلکه مهم این است که در آن موقع این ، بوده است مهم نیست دیگر همچون جد پیامبر
که به زعم شما غاصب خالفت و حق الهی علی و قاتـل   اند بودهاسامی اشخاصی ، اسامی

بنـابراین  ، انـد  بوده ها انسانو یعنی نعوذباهللا جزء بدترین  اند بودههمسرش و ظالم و منافق 
، اسـت  کـرده  میبه هیچ عنوان از این اسامی استفاده  بایست نمیدر آن زمان حضرت علی 

                                                                                                                                                      
گویم: چطـور   قیاس نوشته بود که ما در اصول عقاید خود قیاس داریم و در فروع قیاس نداریم!!! می

گوییـد: تعـداد    شود که  چگونه نام علی و امامت او در قرآن نیست؟ فوري می وقتی از شما سوال می
کنید؟! از  در قرآن نیست!! چطور در آنجا با تعداد رکعات نماز و فروع دین قیاس میرکعات نماز هم 

 اند که دروغگو کم حافظه است) قدیم گفته
فراموش نکنید که اسامی فراوان دیگري همچون اسامی پیامبران و نامهاي دیگر عربـی وجـود داشـته     -1

اي کـه از   بنابراین تنها نتیجـه ، نبوده است لبه استفاده از نامهاي ابوبکر و عمر است و حتما لزومی
دوستی بـوده اسـت و نـه    ، توان گرفت این است که میان ایشان و خلفا این حرکت حضرت علی می

 دشمنی.
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و  هـا  سـال اگر این نامگـذاري در  ( یعنی در زمان اوج غصب خالفت و درگیري با ایشان
نستید بگویید که ربطی به خلفا نداشته است که البته این پاسخ نیز توا می، قرون بعدي بود

راي مسلمین و همـه دنیـا یـادآور همـان     ب میچون حتی هم اکنون نیز این اسا ،ستمعنا بی
ولـی جالـب   ، کننـد  مـی خلفا هستند و براي همین است که شیعیان از این اسامی استفاده ن

ي بعدي صورت نگرفته بلکه در همـان  ها سالاینجاست که حتی همین نامگذاري تنها در 
ته تا بهانه اي براي منافقین تفرقـه جـو   موقع و توسط خود حضرت علی نیز صورت گرف

ثانیا: حضرت علی به فاصله زمانی خلفا بسیار نزدیک و متصل بوده است نـه  باقی نماند) 
اسـت کـه    کرده میو این نامگذاري در ذهن مردم همان خلفا را زنده  مثال به جد پیامبر

ثالثـا: اگـر ایـن    ، بوده استگذشته ها  آن و یا اینکه زمان اندکی از رحلت اند بودهبا ایشان 
پس چـرا  ، اند بودهو صحابی دیگر  و مربوط به جد پیامبر اند داشتهنامها ربطی به خلفا ن

؟ چـرا حتـی   کنیـد  میشما نیز هم اکنون در ایران بر فرزندان خویش چنین نامگذاري را ن
م جـد  هند؟!! شاید کسـی بخواهـد نـا   د میادارات ثبت شما نیز اجازه چنین نامگذاري را ن

، عثمان ابن مظعون را براي فرزند خویش انتخاب کنـد ، و یا نام صحابی پیامبر پیامبر
عملی زشـت و ناپسـند   ، پس چگونه است که این از نظر شما و همه مردم شیعه در ایران

 دانید میرابعا: شما پرواز یک پشه در هوا را نشانه اي براي خالفت حضرت علی  1است؟
و مثال پنهان بودن قبر فاطمه و یا قهر کردن او با ابوبکر را نشانه اي بـراي خالفـت الهـی    

                                                           
چون اگـر  ، توانید فوري بگویید که طبق مذهب ما شیعیان این نامگذاري صحیح نیست در ضمن نمی -1

اقتدا کنید و مانند او نام فرزندان خویش را بنام خلفا بایست به امام خویش  شما شیعه علی هستید می
بلکـه  ، گیریم که شما شیعه علی نیستید داند) بنابراین نتیجه می شیعه عمل امام را حجت می( بگذارید

احتماال شیعه جناب مجلسی هستید. در ضمن در همان زمان نیز به زعم شما همه مـردم از امامـت و   
اند و ایـن یعنـی مـردم بـه      اند و حتی در غدیرخم با او بیعت کرده جانشینی حضرت علی خبر داشته

توان گفت که ایـن نامگـذاري در آن زمـان صـحیح و      بنابراین نمی، اند غاصب بودن خلفا واقف بوده
 ولی در زمان فعلی جایز نیست.، عادي بوده
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این اعمال براي آیندگان و براي ما بوده تا از ایـن   گویید میو  کنید میعلی در تاریخ ذکر 
آیـا   گـوییم  مـی نشانه ها پی به حقیقت ماجرا ببریم!!! حال طبق همـین اسـتدالل مـا نیـز     

نست حداقل از این اسامی اسـتفاده نکنـد و از نامهـاي دیگـري کـه      توا یمحضرت علی ن
استفاده کند تا بدین طریق همه بفهمند که او با خلفا بد بوده و نسـبت بـه    اند داشتهوجود 

ولـی  ، ایشان محبتی نداشته است؟!! و این نیز در تـاریخ نشـانه اي شـود بـراي آینـدگان     
ه و چطور به گمراه شدن مردم تـوجهی نشـده اسـت؟    که از این نامها استفاده شد بینیم می

به کوري چشم شما) نشانه دوستی و محبت میان ایشان بـوده  ( ها این البته باید گفت همه
اي براي من و شماست تا از افکار احمقانه و تفرقه جو پرهیز کنـیم و   نشانهها  این و اتفاقا

اید توجه داشته باشید که این ب میساخامسا: در مورد این ا، فریب دشمنان اسالم را نخوریم
 23اسامی نام خلفاي مسلمین و جانشینان خاتم االنبیاء و اصحاب کباري بوده که در طول 

و بـا ایشـان پیونـد خویشـاوندي      انـد  داشـته حضـور   و در کنار پیامبر ها جنگسال در 
و  اند داشتهامپراطوري بزرگ جهان در آن زمان حکمفرمایی  3و پس از او نیز بر  اند داشته

پس مسلم است که توجـه مسـلمین بـه    ، باشد می حتی قبور ایشان نزدیک قبر نبی اکرم
بطـور حـتم در ذهـن    ، انـد  داشتهایشان بسیار زیاد بوده است و اشخاصی که نام ایشان را 

و براي مثال باید گفـت: چطـور در ایـران تـا قبـل از       اند کرده میمردم همان خلفا را زنده 
که باعث سقوط رژیم شاهنشاهی و روي کار آمدن نظـام ولـی فقیـه و     1357انقالب سال

ذاشت؟ ولـی  گ میهیچ کس نام روح اهللا را بر فرزند خویش ن، جناب روح اهللا خمینی شد
اده نمودنـد و بطـور حـتم    پس از انقالب مشاهده شد که بسیاري از مردم از این نام اسـتف 

تنها مشابهت داشتن با نام رهبـر انقالبشـان روح اهللا خمینـی    ، منظورشان از این نامگذاري
سـال از آن   30بوده است و نه هیچ کس دیگر و حتی هم اکنون نیز بـا گذشـت بـیش از    

 پـس آیـا معقـول   ، باز این نامگذاري همه را به یاد همان روح اهللا خمینی می اندازد، زمان
کـه خلیفـه    است که در زمان حضرت علی کسی متوجه نام صحابه و خویشـان پیـامبر  

نبوده باشد و به یاد ایشان نیفتد؟! اگر علی بـا خلفـا دشـمن بـوده و     ، اند بودهمسلمین نیز 
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ولـی از طرفـی   ، انسـته د میهیچگونه دوستی با ایشان نداشته و دستگاه خالفت را غاصب 
ماننـد ایـن   ، خویش را همنام با همین خلفا انتخاب کـرده اسـت  دیگر آمده و نام فرزندان 

ند که مخالفین انقالب در ایران که ایشان را ضد انقالب و ضد والیت فقیه و منـافق  ما می
آیـا  ، بیایند و نام فرزندان خویش را بنام رهبر انقالب یعنـی روح اهللا بگذارنـد  ، خوانند می

 اند بودهدشمن درجه یک علی و اهل بیت  ،چنین چیزي عجیب نیست؟ خلفا به زعم شما
خوب آیا منطقی اسـت کـه   ، اند داشتهو حتی از قتل و آتش زدن خانه ایشان هم هراسی ن

انسانی بیاید و نام بزرگترین دشمن خویش را براي فرزندش انتخاب کند؟! دشمنی که به 
دچـار   همیشـه ، آري مـذهب پـر از دروغ  ( دشمن اسالم و مسلمین بوده است، زعم شما

) سادسا: در مورد نام ابوبکر که کنیه است و نه اسم!! باید گفت که گردد میتناقضات خود 
خیلی با نمک هستید. مثال پسر حضرت علی کنیه اش ابـوبکر بـوده و نـه اسـمش؟ پـس      
اسمش چه بوده است؟ شما خودتان را به خواب زده اید و یا اینکه مردم را خیلی احمـق  

کـه بسـیاري از    بینـیم  مـی س از گذشت قرنها از صدر اسالم بـاز  د. حتی پای کردهحساب 
هـا   ایـن  پس البد همـه ، کنند میمسلمین و علماي اسالمی نام ابوبکر را با افتخار انتخاب 

کنیه هستند و نه اسم؟!! آیا اینقدر اسم و یا همان کنیه وجود نداشته که حضرت علی آمده 
و فقط از همین مورد براي فرزند خویش استفاده نموده است؟! مگر در آن موقـع قحطـی   
اسم بوده که از کنیه استفاده کرده است؟ آن هم کنیه شخصی دیگر که مربوط به خـودش  

تر باکره) واقعا که باید براي شما تاسف خورد. تازه صـحبت  یعنی پدر دخ( ه استشد می
نداریم و بطـور  ها  آن ا نام خلفاست و ما کاري با کنیه و اسم بودنب میاز مشابهت این اسا

حتم شما منکر این نیستید که ابوبکر نام و یا لقب و کنیه همان خلیفه اول بوده اسـت؟! و  
کر بوده که تازه اینقدر هـم مـورد توجـه مـردم     مثال در آن زمان کنیه چه کس دیگري ابوب

حضـرت علـی    بینیم میبوده باشد؟ پس مشابهت پیدا کردن با خلیفه اول مطرح است که 
 .1این عمل را انجام داده است

                                                           
ي مختلفـی اسـتفاده   پردازنـد و از حربـه هـا    مراجع رافضی در ابتدا به ماست مالی کردن مسـائل مـی   -1
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 : 66 سوال
بطور دائمی و مسـتمر و   سنت قطعی و متواتر پیامبر، همانطور که قبال نیز اشاره شد

نه اینکه ما بیاییم و مواردي خاص را کـه در شـرایطی خـاص ایجـاد     ، ه بوده استهرروز
و بطـور   هـرروز را به عنوان سنتی همیشگی جلـوه دهـیم و   ها  آن گزینش کنیم و اند شده

را تکرار کنیم. بطور مثال در مورد نمازهاي پنجگانـه آنچـه سـنت مسـتمر و     ها  آن مداوم
این نمازها را جداگانه و در وقـت   ستبای میاین است که  دهد مینشان  ه پیامبرهرروز

را  1و دهها حدیث در کتب اهل سنت و حتی اهل تشـیع  آید میولی شیعه ، خود بخوانیم
در یک زمان بدون اینکه جنگ  که پیامبر کند میو تنها به یک حدیث استناد  کند میرها 

چرا شـما   یا عذري وجود داشته باشد بین نمازها را جمع بسته است. سوال اینجاست که
و چـرا بطـور    دهیـد  میه و احادیث متواتر را به عنوان سنت قرار نهرروزاعمال مستمر و 

                                                                                                                                                      
ولی در مواقعی کـه  ، گویند فالن قضیه تقیه بوده!! یا مصلحتی در کار بوده!! و غیره... مثال می، کنند می

شوند و در همین مورد هم اگـر   آیند و منکر کل ماجرا می می، توانند از این حربه ها استفاده کنند نمی
ضرت علـی فرزنـدانی بـا ایـن اسـامی نداشـته       گفتند اصال ح شدند و می توانستند به کل منکر می می

همچـون اینکـه: همسـران    ، هـا دارنـد   است!!! مانند بسیاري از موارد دیگر که سعی در نابود کردن آن
انـد!!! ام کلثـوم همسـر عمـربن      اند و از شوهر قبلـی حضـرت خدیجـه بـوده     نبوده عثمان از پیامبر

و یا جنی از جنهاي نجران بـوده کـه بـه شـکل ام     دختر ابوبکر بوده نه دختر فاطمه و علی!!! ، خطاب
نبوده!!! و شخصی بنام ابـن سـباء وجـود نداشـته      کلثوم درآمده!!! و ابوبکر نیز در غار همراه پیامبر

اي در  ولی امـام زمـان وجـود دارد و نبایـد ذره    ، ها دروغ و افسانه هستند آري همه این، است!!! و.....
 بایست ولی امر کل مسلمین جهان باشد!!! حقش میوجود او شک کرد و حتی نائب بر 

یا از ابن  باشد و به طور مثال در کتاب وسائل الشیعه از ابراهیم کرخی روایتی پیرامون این مسئله می -1
من ابواب  رعذر فقداتی باباین من غین الصالتیمن جمع ب«فرمود :  عباس روایت شده که رسول خدا

مرتکب گناهی از گناهان کبائر شده ، نماز را بدون عذر جمع ببنددیعنی هرکس بین دو ، »الکبائر
وقت نمازهاي پنجگانه را آورده و زمان  حضرت علی 52نامه/ نهج البالغه در . همچنیناست

 .ها را جدا از یکدیگر و در پنج وقت یادآور شده است آن
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؟ شاید آن مورد در شـرایطی خـاص رخ داده اسـت و شـاید نبـی      کنید میگزینشی عمل 
انسـته اسـت و   د میاز طریق وحی از موضوعی مطلع بوده و راوي این موضوع را ناکرم

است و چرا در جاهاي دیگر اینکار را نکرده است؟ و  کرماین مختص به وجود پیامبر ا
ه هـرروز پس سنت آن عمل ، که در جاهاي دیگر نمازها را جداگانه خوانده است بینیم می

 و مستمر بوده است نه یک مورد خاص و گزینشی.

  :67 سوال
علق به عوام بوده است نه خـواص. از ایشـان   ویند که تقیه متگ میعلماي مدعی تشیع 

البتـه جاهـایی کـه    ( 1؟انـد  کرده میپس چرا امامان شما در جاهاي مختلف تقیه  :ممی پرس
) مگـر امامـان جـزء    بینـیم  میتقیه  تناگهان امام را در حال، باشد میمطلبی به ضرر شیعه 

؟ آیا این عمـل امامـان باعـث گمراهـی مـردم سـاده و عـوام        شوند میخواص محسوب ن
بـا   توانـد  مـی آیا ن، علم غیب دارد و از آینده باخبر استه است؟ امامی که شد مین خبر بی

خود را از تقیه کـردن نجـات دهـد تـا مـردم نیـز گمـراه و        ، استفاده و رجوع به این علم
سرگردان و دچار شبهه نشوند؟ آخر علم غیبی که حتی در چنین موارد حساس و مهـم و  

و اگر امـام از ایـن علـم غیـب خـود اسـتفاده        !رد؟خو میمفیدي بکار نیاید به چه دردي 
پس تفاوت او با سایر خلفا در چیست و هیاهوي شـما بـراي دادن خالفـت بـه     ، کند مین

امامان براي چیست؟ شاید هم بگویید که امام براي تعلیم یارانش دست به تقیه می زده تا 
جوابهاي خوشمزه شماسـت.  تقیه کردن را بیاموزد!!! البته این نیز یکی دیگر از آن ها  آن به

ه آن سخن من گفت میو  رفته مییارانش  آن به سراغ یکی یکی، البد امام پس از ترك محل
تقیه بود و مبادا گمراه شوي و فریب بخوري و امیدوارم آن را بـراي کسـی دیگـر بـازگو     

                                                           
و هـرکس تقیـه نکنـد دیـن     ، استنُه دهم دین در تقیه ( اند که او گفت: از جعفر صادق روایت کرده -1

سوگند به خدا که هیچ چیـزي  ( اند که او از پدرش روایت کرده که گفت: ندارد) و از او روایت کرده
) بـاب  221-2/217( )الکافی( تر باشد. در روي زمین وجود ندارد که براي من از تقیه دوست داشتنی

 ه.التقی
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ز به شخصی البته اگر او نی( !!چون باید نزد او نیز برویم و او را نیز آگاه کنیم، نکرده باشی
انجام همه این کارها طبـق علـم امامـت و طـی االرض و سـایر       البته !!!)دیگر نگفته باشد

 شک کنید!!!ها  آن در مسخره بودن اي ذرهجراست و مبادا نیروها قابل ا

  :68 سوال
لطفا تکلیف ما را روشن کنید که ابوبکر و عمر ، سوالی واضح از مراجع محترم رافضی

که دائما مورد نظر شماست از کـافرین   67کافر؟ چون در سوره مائده آیه یا اند بودهمنافق 
کافر به معناي منکر بودن والیت کسی آمده اسـت؟!! و  ، استفاده شده است و کجاي قرآن

با عقایـد شـما    تا متناسب شد مییا فاسقین استفاده سوره مائده از منافقین  67باید در آیه 
ولـی کـافر   ، کنـد  مـی آشکار نآن را را پنهان می سازد و  باشد. منافق یعنی اینکه کفر خود
ویند: ابوبکر و عمـر  گ میکه رافضیان بی حیا دائم  بینیم میبطور علنی منکر خواهد شد و 

آن را جاهـاي مـد نظـر روافـض)     ( و در برخی جاها اند بودهو داراي نفاق  اند بودهمنافق 
؟!! در انـد  شـده سوره مائـده ناگهـان کـافر     67پس چرا در آیه پرسیم می!!! ما اند دادهنشان 

 ضمن در غدیر هنوز کسی منکر والیت علی نشده بود که کافر شود.

 : 69 سوال
علـت بسـیاري از   ، اننـد د مـی مراجع رافضی علت بسیاري از وقایع را وجود منـافقین  

و بطور کلی احتیـاط   اند فرمودهو اینکه موضوعی را بطور علنی اعالم ن سکوتهاي پیامبر
اننـد. مـثال اگـر بگوییـد چـرا در فـالن جـا        د میرا بخاطر وجود منافقین  نمودن پیامبر

مثل حـدیث قرطـاس بـه زعـم     ( موضوع خالفت بالفصل علی را صریحا نگفت؟پیامبر
در مـورد   رافضیان و البته این حدیث نیز ربطی به ادعاي ایشان ندارد) و یا چـرا پیـامبر  

ینید ب میخویش بطور علنی چیزي نگفت؟  شو عثمان و صحابه و همسران ابوبکر و عمر
براي حفـظ و پیشـرفت دیـن اسـالم و بخـاطر       ویند: پیامبرگ میکه مراجع مدعی تشیع 

ر اثـر  د میمصلحت اسالم و مسلمین و جلوگیري از ایجاد جنگ و تفرقه میان امـت اسـال  
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ایـن اسـت کـه چطـور      حال سوال 1وجود این منافقین چیزي نگفته و کاري نکرده است.
؟ کنـد  مـی از بـیخ و بـن نـابود    ، مسجد ضرار را که متعلق به همین منافقین بـوده  پیامبر

؟ چطور آنجا از ایـن منـافقین هراسـی بـه دل راه     کند میچطور آنجا رعایت مصلحت را ن
اینکـار را   ؟ مگر چیزي بدتر از تخریب مسجدشان هم وجود داشته کـه پیـامبر  دهد مین

؟ مگر در جریان جنگ تبـوك  اند داشته؟ مگر این منافقین چه میزان قدرت و خطر کند می
بکننـد؟  انـد   توانسته میچه کاري ، چه کردند؟ به جز مسخره کردن و حرفهاي بیهوده زدن

ست و معنا بی، به صراحت عقاید مد نظر مراجع رافضی را اعالم نکرده پس اینکه پیامبر
 ها براي فریب کودکان دبستانی هم مناسب نیست.  این حقه بازي

 :70 سوال
همچون اینکه در ، کنند میمراجع مدعی تشیع در اثبات خالفت علی به مواردي استناد 

و این وظیفـه را   شود میولی جبرئیل نازل  شود میابالغ سوره برائت ابتدا ابوبکر فرستاده 
. حال سـوال  گیرد میره برائت را بر عهده ذارد و بنابراین علی ابالغ سوگ میبر عهده علی 

همچـون  ، دانیـد  مـی اي جهت خالفت حضرت علی  اینجاست که شما هر چیزي را نشانه
!! حـال طبـق همـین    دانیـد  مـی نیز حامل پیام و نشانه اي آن را مخفی بودن قبر فاطمه که 

خالفـت   اي جهـت  که آیا آمدن جرئیل و برگشتن ابـوبکر نشـانه   گوییم میاستدالل ما نیز 
و ( ؟ چون خداوند به حوداث آینده همچـون شـورش اهـل رده   باشد میحضرت ابوبکر ن

) 54مائده/( خالفت ابوبکر) آگاهی داشته است و در قرآن نیز به اهل رده اشاره شده است
بهانه را به دسـت مرتـدین دهـد و آیـا خداونـد       توانسته میخوب آیا ابالغ سوره برائت ن

که این مرتدین بهانه اي نداشته باشند؟ چون حضـرت ابـوبکر در جنـگ بـا      خواسته مین

                                                           
از کفار و مشرکین مکه هراسی به دل راه نداد و دعوت خود را علنی نمـود و همـه چیـز را     پیامبر -1

چیـزي را صـریحا ابـالغ نفرمـوده     ، اي منـافق  آنوقت آیا مثال در مدینه بخاطر وجود عـده ، ابالغ کرد
است؟!! به خصوص این اصلی که به زعم شما از مهمترین اصول دینی است که آن را از نبـوت هـم   

 آنوقت آیا معقول است که در جایی صریحا بیان نشود؟ آن هم بخاطر منافقین؟!!، دانید ر میباالت
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و قبل از هر جنگی به نصیحت ایشان  دهد مینرمش به خرج  تواند میشورش اهل رده تا 
حضـرت ابـوبکر   ، بطور مثـال  ( نده است.خوا میخته و ایشان را به راه مستقیم فرا پردا می

، زخوان و از خالف آن بازگردان و آن این استخطاب به خالد: ایشان را به ده خصلت با
اداي زکوات ، بر پاي داشتن صالت خمیس، کلمه شهادت و قبول دعوت صاحب شریعت

فرمـودن بـه   ، زیارت کعبه با همـه شـرایط و ارکـان   ، روزه داشتن همه رمضان، 1و خمس
ـ  ( فرمان بردن، دور بودن از فواحش و منکرات، خیرات و حسنات ودن از) امام و جمـع ب

نوشته ابن اعثم کوفی ، ترجمه محمدبن احمد مستوفی هروي، منبع: الفتوح( با اهل اسالم.
در ضمن ابن اعثم شیعه بوده است) خوب آیا ابالغ نشدن سـوره برائـت توسـط    ، 13ص

 اي باشد براي خالفت او؟ نشانه تواند میابوبکر ن

 : 71 سوال
ولی در سـقیفه بـه   ، شده استتن از صحابه نقل  110چطور اصل واقعه غدیر توسط 

تـاریخ نویسـان ذکـر     گویید میآن اشاره اي نیست و به زعم شما کتمان شده است؟ و یا 
کردیـد و  ( ؟ چگونه پس اصل واقعه ثبـت شـده اسـت؟ چطـور جملـه سـلمان      اند کردهن

 خالفت الهی) ثبت نشده است؟( ولی اشاره به غدیرخم و، نکردید) ثبت شده

 :72 سوال
و حضرت علی شان حکومتی داشته و از طرف  ستید که پیامبرشما معتقد ه 

و از همین باب افراد براي شما هدف و  اند بودهحاکم و سلطان و پادشاه جامعه ، خداوند
و حتی قبورشان مرکز توجهی بیشتر از مکه دارد. اکنون این اندیشه ها با  شوند میبت 

﴿ ؟کند میآیات زیر چگونه سر سازگاري پیدا                

                                    

                                                           
آن را  هاي خود مثـل زمـان حضـرت عمـر     منظور خمس غنائم جنگی است که مسلمین در جنگ -1

 .اند کرده ارسال می
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      ﴾ ]اى که پیش از او فرستادهو محمد جز « ]144: آل عمران 

آمده و) گذشتند نیست آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود ( هم) پیامبرانى(
رساند و به  گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانى به خدا نمى برمى

 ﴿ .»دهد زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى                    

     ﴾ بگو من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى « ]110: کهف[ال

 .»شود که خداى شما خدایى یگانه است مى

 : 73 سوال
انند و حتی چنانچه بگویید که معجزه د میامامان شیعه را داراي کرامات ، مدعیان تشیع

ینیـد کـه   ب مـی ؟ اند داشتهمخصوص انبیاء بوده و در قرآن بیان شده و آیا ایشان نیز معجزه 
و کرامـات بـا معجـزه فـرق دارد!! حـال سـوال        انـد  داشـته ویند ایشان کرامات گ میفورا 

ـ     ه کرامـاتی  اینجاست که این چگونه کراماتی بوده که حتی انبیاء بـزرگ الهـی هـم چگون
تـر بـوده و ایـن دیگـر چگونـه       اي باالتر و عجیب ؟ کرامات امامان از هر معجزهاند داشتهن

پس معجزه دیگر چیست؟ تنها به عنوان نمونه در ، کرامات استها  این کرامتی است؟ اگر
منتخب التواریخ روایتی طوالنی آمده که در خالل آن شخصی بنام حمید بن مهران با امام 

ویی گـ  مـی که اگر راست  گوید میجادله برمی خیزد و در طی بحث به امام رضا رضا به م
اشاره کن تا مجسم و زنده شوند و به  اند شدهبه این دو شیري که باالي سر مامون کشیده 

جان من بیفتند! حضرت غضبناك شد و به آن دو صـورت شـیر صـیحه اي زد و فرمـود:     
را. یک مرتبه آن دو صورت شـیر مجسـم و زنـده    یعنی بگیرید این فاجر ، دونکما الفاجر

سپس بـه  ، پریدند به جان آن فاجر و تمام اعضاي او را خوردند و خود را لیسیدند، شدند

یعنی: اي ولی خدا چه دستور ، »ن نفعل هبذاأمرنا أاهللا ماذا ت ويل اي«زبان فصیح عربی گفتند: 

کردند به مامون) نیـز بـه رفـیقش    اشاره ( هی؟ اگر اجازه می فرمایی تا این شخص راد می
ملحق کنیم؟ مامون غش کرد. حضرت فرمود مقداري گالب به صورتش بزنید تا به هوش 
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آید. او را به هوش آوردند. دو مرتبه آن دو شیر همان صحبت را تکرار کردند. حضرت به 
 171ص 2عیـون اخبـار الرضـا ج   ( آن دو شیر فرمود: برگردید به صـورت اولـی خـود....   

،  199دالئـل االمامـه ص  ،  197ص 2الصراط المستقیم ج،  300ص 4المناقب ج،  41باب
اي کوچـک   ) این نمونه14باب 184ص 49نوار جبحاراال،  658ص 2الخرائج و الجرائح ج

. حتـی  دهـد  مـی را ناي  معجزهاز کرامات امامان شماست و البته جاي عرض اندام به هیچ 
و البد براي همین نزد شما امامت از نبـوت بـاالتر    پیامبر اسالم هم چنین کراماتی نداشته

نیـز  هـا   آن است؟!!! معجزات انبیاء در قرآن ذکر شده نه در خبري واحد و جعلـی و تـازه  
امامت) که اصلی در خود قرآن هم نـدارد و  ( براي اثبات نبوت بوده نه براي اثبات چیزي

بر سر موضـوع مهـم توحیـد و    در این کرامات بوده است؟ و معجزات انبیاء  اي فایدهچه 
شکستن و نابودي بتها بوده است و نه بخاطر بحث و مجادله اي بیهوده بـا شخصـی کـه    
معلوم نیست چه فایده و نتیجه اي در آن بوده است و ایجاد معجزه نیـز بـه اذن خداونـد    
است و نه به اذن پیامبر و امام و یا به خواست و میل شخص مجادله کننده. در ضمن فورا 

چـون فعـال   ، نگویید که فالن عالم اهل سنت نیز در مورد کرامـات چنـین و چنـان گفتـه    
پاسخگو باشید نه آن عالم اهل سنت. جالـب اسـت    بایست میصحبت از شماست و شما 

رد و بـا او کـه   ب میکه مامون و غاصب خالفت الهی از چنگال آن شیران جان سالم به در 
و چطـور مـامون پـس از مشـاهده چنـین صـحنه       مسبب اصلی بوده است کاري ندارند!! 

به زعـم شـیعیان) امـام رضـا را مسـموم      ( وحشتناکی باز به کار خویش ادامه داده و حتی
عجب پشت کاري داشته مامون) به نظر من بهتر بود که یکی از ایـن شـیران   ( نموده است

انـداخت   مین و خونریزي به راه می خوو در آنجا ک شد میبه سقیفه بنی ساعده فرستاده 
 تا همه حساب کار خویش را بکنند و احدي به فکر غصب خالفت نیفتد.

 : 74 سوال
اننـد!! سـوال اینجاسـت کـه     د میمراجع رافضی پنهان بودن قبر فاطمه را نشانه چیزي 

نشانه چیست؟ آیـا ایـن    بفرمائید بودن قبور ابوبکر و عمر در کنار قبر نبی اکرم شود می
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؟ البته ما در حقانیت شیخین اینقـدر دلیـل داریـم کـه     باشدمی حامل نشانه و پیا تواند مین
نشانه  حامل ولی شما که قبور و هر چیزي را، نیازي نیست این چنین مواردي را ذکر کنیم

پس یک طرفه و گزینشی و از روي هواي نفس عمل نکنیـد و چشـمان   ، دانید می یو دلیل
 ببینید. درست کورتان را باز کنید و همه جا را

 : 75 سوال
مراجع مدعی تشیع دائم به احادیثی اشاره دارند که جز منافق با علی دشمن نیست و 

چون در بعضی اوقات با علی دشمنی  اند بودهکه صحابه منافق  کنند میسپس نتیجه گیري 
مگر داشتن درگیري و اختالف در یک مقطع  :گویم می!!! اند گفتها و به او ناسز اند کرده

بخاطر خلق و خوي بشري در ها  این ؟گردد میباعث منافق شدن کسی ، زمانی خاص
و  اند کردهو هنگام درگیري سخنانی رد و بدل  اند شدهعصبانی  اي مسئلهمواقعی و بخاطر 

منافق یعنی کسی که ایمان در دل ندارد و تظاهر به اسالم . اند کردهبعد از آن نیز آشتی 
؟ حتی ممکن بوده ایشان از شدت عصبانیت اند بودهآیا مهاجرین و انصار اینگونه و کند می

ویند ببینید خود ایشان نیز به منافق گ میبه یکدیگر بگویند: اي منافق!! حال مراجع رافضی 
که آیا خود شما شیعیان در زمان فعلی با برادر یا  کنیم می!! ما سوال اند کردهبودن اعتراف 

اي ندارید؟ و آیا در این مشاجرات  هیچگونه دعوا و مشاجره، خویشان و دوستان خود
؟ حال چنانچه صد سال کنید مییا سخنان تند و تیز نثار یکدیگر  کنید میحلوا قسمت 

با پدر من دعوا کرده؟ و به  انستی پدر تود میدیگر فرزندان شما به یکدیگر بگویند که آیا 
سریع نتیجه گیري  بطور او گفته منافق؟ و بنابراین پدر تو منافق بوده است!!! آیا اینگونه

و ( صحیح و منطقی است؟ فراموش نکنید صحابه، کردن و شرایط را بررسی نکردن
و بودن مشاجره میان ایشان طبیعی بوده و حتی  اند بودههمینطور حضرت علی) معصوم ن

و البته چون به وحی الهی  اند بودهپیامبران نیز تنها در حوزه وحی و ابالغ شریعت معصوم 
و  اند بوده. بنابراین وقتی پیامبران بشري عادي اند هشد میهنگام خطا متذکر ، اند بودهمجهز 

چه انتظاري از صحابه است؟ در ، اند داشتهصفات بشري همچون عصبانیت را در خود 
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اندازد و سر هارون  و الواح را می شود میعصبانی  نیم که حضرت موسیخوا میقرآن 
همین موارد حاکی از داشتن صفات بشري در ایشان , کشد میو بسوي خویش  گیرد میرا 

است تا مبادا مردم بخواهند مقام خدایی به پیامبران دهند و ایشان را به نوعی پرستش 

  ﴿ مانند شما هستمکنند در قرآن نیز آمده که بگو من بشري ه         ﴾ 

 .1]110: کهف[ال

 : 76 سوال
مـام إمـن مـات ومل يعـرف «کـه   کننـد  مـی مراجع مدعی تشیع دائم به این حدیث اشاره 

به مرگ جاهلیت ، یعنی: هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، »ةاجلاهلي ةماتت ميت، زمانه

از قول امام صادق) سوال اینجاست که چطـور شـما در    371ص،  1ج، کافی( مرده است

مر يرتدد بينهم ويمشـی يف صاحب هذا األ«که:  کنید میجایی دیگر از همین امام صادق نقل 

و در  رود مـی راه ها  آن : صاحب این امر در میانیعنی، »عرفونـهي الفرشهم وأ طيسواقهم وأ

 شناسـند  ولـی او را نمـی  ، اردد مـی هاشان گام برروي فرش ، کند میبازارشان رفت و آمد 
یا باز از قـول   2در تناقض با یکدیگر نیستند؟!ها  این ) چطور است که154ص، 2ج، بحار(

یعنـی:  ، »رونـهي المـامهم يشـهد املوسـم فـرياهم وإبفقد النـاس «که:  کنید میامام صادق نقل 

او ها  آن ولی، یندب میرا ها  آن و شود میامام در موسم حج حاضر ، مردم امام خود را نیابند

                                                           
 ﴿کنند تـا   مراجع رافضی هرگونه تالشی را می -1           ﴾      را بـه هـر نحـوي توجیـه و

دانـیم آیـا آیـات     تفسیر کنند و به این ترتیب بتوانند مقام عصمت و دیگر غلوها را بکار ببرند. ما نمی
نیـاز بـه ایـن    ، قرآن این همه نیاز به پیچاندن دارد؟! و چرا هر جـا بـه ضـرر عقایـد رافضـیان اسـت      

انـد و   ین در فهم این آیـه خیلـی مشـکل داشـته    توجیهات و پیچاندن است؟!! و یعنی کافران و مشرک
 نا بشر مثلکم یعنی چه؟!! آیا این مضحک نیست؟!!أفهمیدند  نمی

بطور حتم یک کتاب جداگانـه خواهـد شـد و در    ، چنانچه بخواهیم تناقضات این مذهب را بنویسیم -2
 مراجعه فرمایید.یک بخش به نام تناقضات وجود دارد که براي مطالعه به آن ، جلد اول همین کتاب
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کـه از او سـوال شـد: آیـا      کنید میاز امام صادق نقل  ) و136ص، 1ج، کافی( ینندب میرا ن
به عبـارت دیگـر   ، کسی که چیزي را نشناسد مسئولیتی دارد؟ آن حضرت پاسخ منفی داد

مسـئولیتی  ، نشناسدیعنی کسی که چیزي را ، »فال شیء عليـه من مل يعرف شيئاً «امام فرمود: 

از قول امام رضـا   حدیث دوم) و، باب حجج اهللا علی خلقه 1اصول کافی ج( بر او نیست
یعنـی:  ، که: ضلت العقول و.... عن وصف شان من شانه او فضیله من فضائله کنید مینقل 

، 1ج، کافی( عقل ها سرگردان و.... که بتواند یکی از شئون و فضایل امام را توصیف کنند

ن يبلغهـا أو... مـن  جـل قـدراً أ مامةن اإلإ«که:  کنید می) و باز از قول امام رضا نقل 287ص

 یعنی امامت قدرش باالتر از آن است که مردم با عقل خود به آن برسـند ، »الناس بعقـوهلم

فرمـوده   که به علـی  کنید مینقل  یا حدیثی از قول نبی اکرم 1)284ص، 1ج، کافی(
: خـوب بـا ایـن اوصـاف     گـوییم  میما ، نشناخت به جز خدا و منرا و است: علی کسی ت

امـام زمـان    گوییـد  مـی مردم چگونه امام خود را بشناسند تا به مرگ جاهلیت نمیرند؟!! یا 
: گوییـد  مـی ولی در جایی دیگر از قول امام رضـا  ، همچون خورشیدي در پشت ابر است

، یعنی: امام ابري بارنده، »ةلـوالسامء الظلي ةاطر والغيث اهلاطل والشمس املضيئمام السحاب املاإل«

) 286ص، 1ج، کافی( خورشیدي فروزنده و سقفی سایه دهنده است.، بارانی شتاب دهنده

یعنی: امام آتش روشن روي تپـه  ، »فاليأمام النار علی اإل«: گویید میو باز از قول امام رضا 

پشـت ابـر اسـت یـا      خورشـیدي ، : آخـر امـام  گـوییم  مـی ) ما 281ص، 1ج، کافی( است.
خورشیدي فروزنده و آتشی روشن روي تپه؟! براستی این تناقضـات آشـکار در مـذهب    

 شما نشانه چیست؟
 

                                                           
دانیم این دیگر چگونه اصول دینی هست که تراشیده اند؟ آیات قرآنـی قابـل فهـم هسـتند ولـی       نمی -1

، کننـد  آیاتی بسیاري که بـه تعقـل و تـدبر تاییـد مـی     ، کند ظاهرا امامت شیعه را هیچ عقلی درك نمی
 44و نحل/ 68و مومنون/ 138و صافات/ 29و ص/ 82نساء/همچون: 
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  :77 سوال

﴿ آمده: 42در سوره آل عمران آیه                 

             ﴾ » و یاد کن از آنکه فرشتگان گفتند اي مریم

. در این آیه »خداوند تو را پذیرفته و پاکیزه داشته و بر زنان جهانیان برتري داده است

بطور صریح بیان شده است. حال چطور شما حضرت ، برتري حضرت مریم بر زنان عالم
چون شما حتی ، برترین زن که چه عرض کنم؟ البته دانید میفاطمه را برترین زن عالم 

آیه را تفسیر  توانید میاالتر از پیامبران الهی را براي او قائل هستید. در ضمن نبمی مقا
نه همه ، حضرت مریم بر زنان زمان خویش برتري داشته است که بگویید نموده و

تازه چطور  زمانها!!! چون آیه بطور مطلق آمده و در آن صحبت از زمان خاصی نیست و
مقام حضرت مریم ذکر شده ولی مقام باالتر حضرت فاطمه بیان نشده است و حتی 

بیان  اسمی از فاطمه در قرآن نیست؟ چطور مورد مربوط به صدها سال قبل از پیامبر
چطور مورد قبلی گفته شده ولی  !ولی مورد مربوط به همان زمان بیان نشده است؟، شده

ن گفته نشده؟ مگر قرآن کی نازل شد؟ آیات قرآن نیز براي همه مورد مربوط به همان زما
در ، تا قیامت)( بهترین زن در همه زمانهاست زمانهاست و بنابراین حضرت مریم

این آیات را گفته است و این یعنی اینکه  ضمن خداوند در همان زمان زندگانی پیامبر
ده است و آیا خداوند بهترین زن در بهترین زن عالم تا آن لحظه و تا آن زمان را بیان کر

سال قبل را گفته است؟ و آیا بدین  600ولی بهترین زن در ، همان زمان را رها کرده
؟ و اگر بگوئید نسبت به گذشتگان حسد و کردند نمیطریق کافران پیامبر اسالم را مسخره 

خاطر نام ایشان در و به همین  اند بودهه و ایشان از دنیا رفته شد میکینه و دشمنی ایجاد ن
مثل امام زمان) حسد و دشمنی ایجاد ( قرآن برده شده است ولی نسبت به آیندگان

 6اوال: در سوره الصف آیه :گویم میدر جواب  ه است و نامشان برده نشده است!!شد می
که نامش احمد است.  آید می: بعد از من پیامبري گوید میعیسی به بنی اسرائیل  آمده که

ه در انجیل بیان شده است؟ در آمد میسال بعد  600خوب چطور در اینجا نام پیامبري که 
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شمنی ها و کینه ها و حسدها نسبت به اهل بیت د میثانی شما معتقد هستید که تما
پس چه ، از واقعه عاشورا گرفته تا شهادت و مسموم شدن امامان دیگر، صورت گرفته
طبق لوح  پیامبر گویید میودن نام ایشان بوده است؟ ثالثا: شما از طرفی حکمتی در نب

جابر اسامی همه امامان را بیان کرده و در مواقع مختلف و دائما نیز به امامت و جانشینی 
حضرت علی تصریح داشته و حتی در غدیر خم جهت این امر از مردم بیعت گرفته 

 بخاطر چیست؟ تازه شما بسیاري از آیات راپس ذکر نشدن نام ایشان در قرآن ، است
که منظور از  اند انستهد میو طبق این استدالل همه  دانید میبه علی و اهل بیت  منحصر

که این  گوید میحتی شیعه ( .اند هشد میآیات چه کسی است و بنابراین باید با او دشمن 
امامت و جانشینی  دشمنی ها نسبت به حضرت علی وجود داشته و همه نیز بخاطر همان

نام زندگان برده نشده تا کسی با ایشان دشمن  گوید میولی از طرفی دیگر ، ایشان بوده
اصال معلوم نیست مدعیان تشیع دنبال چه هستند؟ و ظاهرا دچار نوعی بیماري ، نشود

 سوره عمران در مورد حضرت مریم الفاظی چون َطَهرَك 42در آیه روانی هستند)
، کنند میز بکار رفته که شیعیان همیشه چنین مواردي را حمل بر عصمت پاکیزگی) نی(

﴿ مانند      ﴾ دلیلی بر عصمت آن را که شیعه  33در سوره احزاب آیه

اند. خوب بنابراین حضرت مریم از لحاظ عصمت نیز کمتر از حضرت د میاهل بیت 
او و همچنین برتري او صریحا اعالم شده است.  فاطمه نبوده است و تازه در قرآن نام

پس غلو بیهوده شما در مورد حضرت فاطمه براي چیست؟ و این دالیل را از کجا 
روایات نزد شما مهمتر و برتر  این پس آیا، آورید؟ اگر تنها روي روایات تاکید دارید می

 از آیاتی چون این آیه هستند؟!

 :78 سوال 
فدك) مشاجره ( بر سر ارث ند که حضرت فاطمه با ابوبکرویگ میمراجع مدعی تشیع 

ما تركناه ، نورث اء الاألنبينا معرش إ«اشاره کرد که:  نمود و ابوبکر به حدیثی از پیامبر
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و  ند صدقه استما میآنچه از ما ، ذاریمگ مییعنی: ما گروه انبیاء ارث به جا ن »صدقة

و نه دیگران؟!! ما  است ابوبکر نقل کردهویند: چرا این حدیث را تنها شخص گ میسپس 
روایت نکرده آن را  تنها ابوبکر صدیق؟ چون گویید می وئیم: چطور چنین سخنیگ می

بن  عباس، بن ابیطالب علی، عثمان بن عفان، بلکه کسانی از قبیل عمربن خطاب، است
، وقاص ابیسعدبن ، زبیربن عوام، طلحه بن عبیداهللا، عبدالرحمن بن عوف، عبدالمطلب

البدایه و ( باشند همگی در روایت آن با ابوبکر موافق و هماهنگ می شابوهریره و عائشه
باب  1ضمنا در معتبرترین کتاب حدیث شیعی یعنی اصول کافی جلد ).5/287، النهایه

حدیث ( حدیث دوم) و باب ثواب العالم و المتعلم( صفه العلم و فضله و فضل العلماء

یعنی همانا پیامبران درهم و دینار ارث ، ديناراً  وال نبياء مل يورثوا درمهاً األ نإاول) آمده که: 

 ﴿ و اما استناد شیعیان به آیه: .1ننهادند     ﴾ ]سلیمان از داود «] 16:النمل

 ﴿ که فرموده:و همچنین استناد به قول حضرت زکریا »ردب میمیراث    

               ﴾ مرا فرزندي عطا فرما که از « ]6و  5: [مریم

که فدك به  گوید می. در پاسخ باید گفت: شیعه از طرفی »من و از آل یعقوب میراث برد

پدرش فدك را به او بخشیده  گوید میولی از سوي دیگر ، حضرت فاطمه ارث رسیده
به فاطمه بخشیده بود در اینصورت از اموال آن را  است!! باید پرسید اگر رسول خدا

پس ، ارث بوده گویید میو اگر  شود میپیامبر خارج است و دیگر مشمول عنوان ارث ن
زنان پیامبر نیز در آن سهم ، ادعاي بخشیدن فدك باطل است و در صورت ارث بودن

ن توا میاعتراضی نکردند و سهم خود را نخواستند؟! و نها  آن پس چرا، داشت خواهند

                                                           
گوینـد: چیـزي بـراي     می برند و مـی  حسن و حسین را به حضور نبی اکرم، ضرت فاطمهروزي ح -1

می فرمایند: و اما حلمم را براي حسن و اما شـجاعتم را بـراي    این دو نفر به ارث بگذارید. پیامبر
اینکـه  حسین به ارث می گذارم. امام صادق نیز می فرمایند: علماء وارثان انبیاء هستند و... این یعنـی  

 !نه مال و منال!، گذارند از خود به ارث می و... ایمان حکمت و پیامبران علم و دانش و
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زیرا شان پیامبر واالتر از آن است ، بوده است گفت این هبه در مرض موت رسول خدا
براي وارثی بیش از سهمش وصیت کند و خالف نیست که ، که در روزهاي آخر زندگی

. و چنانچه بگویید این هبه قبال شود میثر باطل و بالا، هبه غیرمقبوضه با وفات واهب
اشت و دیگران هم از آن د میدر ید فاطمه قرار  بایست میدر اینصورت ، صورت گرفته

در حالی که در تواریخ معتبر و قطعی اثري از اطالع و اعتراض سایرین ، ودندب میمطلع 
اهد ارائه دهد. و نست بسیاري را جهت شتوا میو اگر اینگونه بود فاطمه  شود میدیده ن

در مورد آیات مورد استناد شما باید گفت که آیه میراث به اتفاق علما بر عمومیت خویش 
مانند تخصیص به عدم ارث فرزند ، باقی نیست و به چند مورد تخصیص خورده است

کافر یا قاتل پدر و غیره... در ضمن لفظ ارث اسم جنس و داراي انواعی است از قبیل 
ملک و سلطنت و ارث نبوت و غیره. در قرآن کریم نیز به معانی مختلف  ارث، ارث مال

 ﴿ آمده است. از جمله به معناي ارث علم و کتاب مانند:       

   ﴾ ]آسمانی) را به کسانی که ایشان را برگزیده ( آنگاه کتاب«یعنی:  ]32: فاطر

﴿ :فرماید می. و به معناي ارث بهشت چنانکه »دادیمبودیم به میراث          

            ﴾ ]ه به سبب این است بهشتی ک«یعنی:  ]72: الزخرف

﴿ :فرماید میاید. و یا به معناي ارث زمین و مال چنانکه  کردارتان به میراث برده  

        ﴾ شان را به شما  هایشان و اموال زمین و خانه« ]27: حزاب[األ

سوره مبارکه اعراف نیز به همین معنی استعمال  137و  128و در آیات  »میراث دادیم

سوره نمل که مورد استناد شماست معناي عرفی و معمول  16شده است. و اما در آیه 
اوالد دیگري نیز   غیر از حضرت سلیمان  زیرا حضرت داوود، ارث مراد نیست

. واضح است که اوالد اند بودهوم نداشت و قهرا آنان نیز از ارث به معناي عرفی آن محر
رند و ذکر ب میاعم از نیکوکار و غیرنیکوکار هردو در صورتی که پدر مالی نهد از او ارث 

ارث بردن بدین معنا بیهوده است و متضمن مدح نیست در صورتیکه آیه در مقام مدح و 
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ت است نه ارث نبو، پس ارثی که سلیمان به بهره مندي از آن ممتاز است، تمجید است
ارث مال و منال که از امور عمومی است و در میان همگان مشترك است و ذکر این امور 

به آیات قبل و بعدي  بایست میاز شان قرآن به دور است. در ضمن در بررسی آیات 
که در آیه قبلی به  بینیم میتوجه داشت نه اینکه یک تکه را به نفع خود بیرون کشید. 

 ﴿ بدینصورت:، دانش عطا شده به داوود و سلیمان تصریح شده است    

                                  ﴾ 15: نمل[ال[ 

سلیمان دانشى عطا کردیم و آن دو گفتند ستایش خدایى را که ما  و به راستى به داوود و«

. در آیه آمده که داوود و سلیمان بر »ایمانش برترى داده است را بر بسیارى از بندگان با

بسیاري از بندگان مومن نیز برتري دارند و مشخص است که این برتري همان دانش عطا 
گزینش  1ست و در ادامه همین تکه از آیهشده از طریق وحی و در حقیقت همان نبوت ا

) که همه این ایم اى مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافته( :گوید میشده توسط شما نیز 
و  دانشها از طریق وحی و نبوت صورت گرفته است و مقصود آیات را روشن می سازد.

از  ت یحییزیرا حضر، اما استناد به آیات پنجم و ششم سوره مریم نیز بیهوده است
اموال آنان را اوالد و خویشاوندانشان ارث برده بودند. پدر ، ردب میآل یعقوب مال ارث ن

حضرت یحیی یعنی حضرت زکریا نیز اموال آنچنانی نداشته است که بخواهد دعا کند 
ارث نماند!! زیرا وي نجاري زاهد بود که مالی  به من وارثی عطا فرما که مالم بیخداوندا 

امري معمول و متعارف است و مدح او نبوده ، عالوه بر این ارث بردن مال، نیندوخته بود
بنابراین در این آیه نیز ارث نبوت مقصود است نه ارث مال ، رود میو امتیازي به شمار ن

                                                           
کننـد   جالب است که مراجع شیعه در استناد به آیات قرآنی به آیات قبل و بعد از آن آیه توجهی نمـی  -1

آیه بیـرون   که موضوع در باره چه بوده است؟ و حتی در بسیاري از مواقع یک قسمت را از میان یک
 کنند. کشند و به میل خود تفسیر می می
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و در ادامه آیات به نبوت حضرت یحیی در همان کودکی و داشتن کتاب آسمانی اشاره 
 به او ارث رسیده است. دهد مین که نشا ]12: مریم[ شده

  :79 سوال
مراجع رافضی بر این باورند که کسانی چون ابوبکر و عمر قصـد غصـب خالفـت و    

و به هر طریـق ممکـن علـی را از خالفـت دور و محـروم       اند داشتهاز علی آن را گرفتن 
، رياگر اینگونه است پس چرا حضرت عمر در شوراي شش نف پرسیم می!!! ما اند کرده می

؟ اگر قصد و نیت ایشان این بوده که علـی همیشـه و بـه    دهد میحضرت علی را نیز قرار 
او را در چنین شورایی قرار دهنـد   بایست نمیپس ، هر طریق ممکن از خالفت دور باشد

حضور او احتمال به دست گیري خالفـت را داشـته اسـت. تـازه از دیـدگاه       هرحالو به 
شیعه حضرت علی باالترین علم و نبوغ را داشته و حتی داراي علم غیب و عصمت بوده 

چـه  ، است کرده میخطا ن اي ذرهاست. یعنی حتی در زندگی عادي و روزمره خویش هم 
مطرح بوده است. پس مـوارد حیلـه   برسد به جایی به این مهمی که موضوع خالفت الهی 

و اگـر   شـوند  مـی گري و توطئه و یکی شدن دیگران در شورا و غیره .... همگـی مـردود   
امامی معصوم و داراي علوم غیبی و مقام امامتی که از نبوت هـم بـاالتر اسـت نتوانـد در     

هـد از عهـده   خوا مـی پـس چگونـه   ، که فاقد این صفات هستند پیروز شـود  اي عدهبرابر 
امت اسالمی را هدایت کند؟ و  تواند میمامداري و مشکالت فراوان آن برآید؟ و چگونه ز

باید گفت کـه لطیفـه بـامزه اي را بیـان     ، اگر بگویید خواست و اراده خداوند بر این نبوده
و چطـور   کنـد  مـی چون چطور خداوند امامی را که خود منصوب کرده یـاري ن ، دای کرده

ش برسد؟! و اگر خداوند در شورا و در جایی به این پیش پا هد او به منصب خویخوا مین
پس آیا در دوران خالفت و مشکالت فراوان زمامداري ، افتادگی به این امام یاري نرسانده

، رسانده است؟! امامی الهی که در ابتداي ماجرا از کمکهاي غیبـی محـروم شـده    یاري می
چکار کند؟! و اگر بگویید علی همه چیـز   خواسته میپس بعد از به دست گرفتن خالفت 

بایـد بگـوییم کـه ایـن سـخن نیـز       ، انسته ولی راضی به رضاي خداوند شده استد میرا 
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گناه اسـت و  ، در شورایی که بخاطر گمراهی و فریب امت بوده چون شرکت، ستمعنا بی
م در آن شرکت می جسته است تا در فریب مردم سهیم شود و مرد بایست نمیبطور حتم 

حضور او را نوعی مهر تایید تلقی کنند و راضی به رضاي خداوند شده یعنی چه؟ شما از 
ولی ناگهان ، خواست و دستور الهی بر امامت و خالفت علی استوار بوده گویید میطرفی 

مردم و امت نیـز   گویید میخواست خداوند عوض شده است؟!! اینکه  گویید میدر اینجا 
همچـون  ( چون حجـت الهـی  ، را بخواهند سخنی بی مورد است این امام الهی بایست می

ظاهر شود و وظیفه خود را انجام دهد تا براي هیچ کس بهانـه اي بـاقی    بایست میانبیاء) 
هدایت مردم و امت گمـراه اسـت نـه اینکـه چـون مـردم او را       ، نماند و اصال وظیفه امام

امی نیروها و امدادهاي غیبـی خـود   از تم بایست میاو نیز قهر کند و برود و ، هندخوا مین
او را  بایست میجهت گرفتن خالفت و هدایت مردم استفاده کند و بطور حتم خداوند نیز 

بلکـه بـه    انـد  بـوده مـردم خـود گمـراه ن    گویید مییاري کند و چطور شما در جایی دیگر 
و ایـن   انـد  شدهو گمراه  اند کردههمچون همین افراد حاضر در شورا) نگاه ( خواص خود

، و گمـراه نمـوده انـد    اند دادهرا فریب  خبر بیخواص گناه بیشتري دارند که مردم ساده و 
ه تا جلـوي  شد میدر مقابل این خواص پیروز  بایست میکه علی  گوییم میبنابراین ما نیز 

گمراهی مردم توسط ایشان را بگیرد و آیا خود علی جزء خواص نبوده است؟! شما که او 
 ه است.شد میبه هر طریق پیروز  بایست میپس ، دانید میواص را برترین خ

  :80 سوال
سوال ، انندد میجهت تقرب به خدا اي  وسیلهامامان را ، علما و مراجع مدعی تشیع

سوره سباء تنها ایمان و عمل شایسته وسیله تقرب به  37اینجاست که چطور در آیه

﴿ نیم:خوا میخداوند معرفی شده است؟ در این آیه                 

                               

  ﴾ »را به پیشگاه ما نزدیک گرداند و اموال و فرزندانتان چیزى نیست که شما ،
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پس براى آنان دو برابر آنچه انجام ، مگر کسانى که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند
آیه ى بهشتى) آسوده خاطر خواهند بود. در این ( ها در غرفهها  آن اند پاداش است و داده

شفیعانی چون قبر مان و عمل صالح وسیله تقرب به خدا معرفی شده است نه واسطه و ای
، و گنبد و ضریح و امام و .... وجود واسطه در آیات دیگري نیز باطل اعالم شده است

﴿ که چنین آمده است: 28همچون سوره احقاف آیه            

                       ﴾ » پس چرا آن کسانى

اختیار کرده بودند آنان را یارى  به خدا)( براى تقرب را که غیر از خدا به منزله معبودانى
. و همچنین در »بافتند بلکه از دستشان دادند و این بود دروغ آنان و آنچه برمى، نکردند

  ﴿ چنین آمده: 3سوره زمر آیه                  

                                

       ﴾ » و کسانى که به  باشید آیین پاك از آن خداستآگاه

را جز براى اینکه ما را هر ها  آن به این بهانه که) ما( اند جاى او دوستانى براى خود گرفته
آنچه که بر سر  در بارهالبته خدا میان آنان ، پرستیم چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمى
پرداز ناسپاس  دا آن کسى را که دروغ خ در حقیقت ، آن اختالف دارند داورى خواهد کرد

﴿ چنین آمده: 18. و در سوره یونس آیه»کند است هدایت نمى      

                                 

                         ﴾ » و به جاى خدا

گویند  و مى دهد رساند و نه به آنان سود مى پرستند که نه به آنان زیان مى چیزهایى را مى
 ها و در زمین بگو آیا خدا را به چیزى که در آسمان، اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند

 .»سازند با وى) شریک مى( گردانید او پاك و برتر است از آنچه داند آگاه مى نمى
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 :81 سوال

 ﴿ مراجع رافضی در مقابل آیاتی چون:          ﴾ اي «] 110: کهف[ال

چون این آیات ، کنند میموضع گیري  »نیز انسان و بشري مانند شما هستمپیامبر بگو من 

و  1سهو و خطا در تضاد هستند اي ذرهبا عقاید غلو آمیزي چون عصمت و نداشتن 
استناد ها  آن ویند این آیات مد نظر وهابیون هستند و براي رد عصمت بهگ میکه  بینیم می
 اریم که مقام نبی اکرمد میجزء آیات متشابه هستند ولی ما آیات محکها  این و کنند می

 قسمتی از، . باید به این مغرضین گفت که از همه آیات قرآنیکند میباال اعالم را بسیار 
پس در ، دانید میاست و تازه شما از این تعداد بسیاري را متشابه  مربوط به پیامبرها  آن

ند؟ و جالب است آیات مورد استناد ما که بسیار روشن و ما میاینصورت چه چیزي باقی 
ولی آیات مورد نظر شما جزء محکمات هستند؟  شوند میجزء متشابهات ، واضح هستند

﴿ آیاتی چون:        ﴾ ]و بزودى پروردگارت تو « ]5: الضحی

ر این آیه تصریح د گویید می. که شما با آب و تاب »را عطا خواهد داد تا خرسند گردى

توانایی  وي و پیامبرتا حدي که راضی ش شود میاندازه بخواهی عطا شده که به تو هر
اندازه از امت را خواهد داشت و.... در صورتیکه مقصود همین آیات نیز شفاعت هر

ولی آیات ، روشن است ولی جالب اینجاست که موارد مورد نظر شما محکم هستند

 ﴿ بسیاري چون         ﴾ ، جزء متشابهات هستند!!! یا آیات دیگري که عدم

به شخص کور در  اخم کردن پیامبر همچون:، هندد میعصمت مورد نظر شما را نشان 

﴿ :آمده 55، و یا در سوره غافر 2سوره عبس                

                                                           
در حوزه وحی و شریعت داراي عصمت بوده است و بـه هنگـام خطـا توسـط وحـی الهـی        پیامبر -1

 شده است که نمونه هاي آن همانطور که نشان دادیم در قرآن وجود دارند. متذکر می
آیات بعدي که در باره هدایت افراد است و خطاب ولی از ، داند نمی البته شیعه اینرا در مورد پیامبر -2

شود که منظور از عبس و تولی  مشخص می، باشد که هادي آن افراد بوده سخن نیز با پیامبر اسالم می
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             ﴾ » پس صبر کن که وعده خدا حق است و براى

و  »آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش 1گناهت

﴿ :19سوره محمد آیه                               

          ﴾ » پس بدانکه هیچ معبودى جز خدا نیست و براى گناه

طلب مغفرت کن) و خداست که ( خویش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ایمان
 24، 23نگفتن انشاء اهللا که در سوره کهف آیات داند. هر یک از) شما را مى( فرجام و مآل

چرا چیزي را که خداوند براي تو بیان شده و افشاي رازي براي همسران خود و اینکه 
از خدا « :فرماید می 37، سوره تحریم) و در سوره احزاب( حرام کردي، حالل کرده

خدا تو را ببخشد چرا «: فرماید می 43، و در سوره توبه »سزاورتر بود بترسی تا از خلق

، نساء و در سوره »ها اجازه دادي استگو بر تو معلوم شود بدانقبل از اینکه دروغگو از ر

  ﴿: فرماید می 105      ﴾ » و نیاید که به سود خیانتکاران به

. در مورد داستان بنی ابیرق است که در دزدي زرهی دست داشتند و »خصومت برخیزي

قتاده بن نعمان را  حتی پیامبر، گردن دیگري بیندازندستند گناه را به خوا میبا جنجال 

                                                                                                                                                      
 است: همان نبی اکرم             ﴾ )3[عبس/) و تو چه دانى شاید او به پاکى گراید [ 

          ﴾ )/7با آنکه اگر پاك نگردد بر تو [مسؤولیتى] نیست [عبس [       

﴾ )10پردازى[عبس/ تو از او به دیگران مى [          ﴾ ) زنهار [چنین مکن] این [آیات] پندى

  ]11است[عبس/     ﴾ )12که خواهد از آن پند گیرد[عبس/ تا هر[ 

گیرند تا معناي لذنبک را از گناه بـه چیـزي    مراجع مدعی تشیع تمامی سعی و تالش خود را بکار می -1
دیگر تغییر دهند و در این زمینه از هرگونه تفسیر و توجیه و ماست مالی که فکرش را بکنید استفاده 

تحریف کنند و مثال لـذنبک و گنـاه را تـرك اولـی معنـا      کنند تا معناي ظاهري آیات و کلمات را  می
 گویند: ترك اولی!! بلکه می، گویند: گناه کنند!!! و در جواب باید گفت که به ترك اولی نمی می
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که آیه ، سرزنش کرد، که عزیز و بدري هم بود و شکایت دزدي او پیش پیامبر برده بود
) است و و منافقین( که در مورد طلب استغفار براي مشرکین 113، آمد. و سوره توبه

پس دیگر با گروه ظالمان ، اختگاه شیطان تو را به فراموشی انداي پیامبر) هر( فراموشی:

﴿ منشین:                     ﴾ نعام[األ :

 ﴿ :16، و عجله در سوره قیامه 23، و شک در سوره سجده ]68       

    ﴾ »و ، »= قرآن) حرکت مده( زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن

﴿ همچنین آیه:                             

                     ﴾ » چه) ( پیروزى بخشیدیمما تو را

خود را بر تو  تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت ، پیروزى درخشانى
آري شما خواننده ، 1]2 - 1 :لفتح[ا »تمام گرداند و تو را به راهى راست هدایت کند

                                                           
کـنم بـه همـین دلیـل الزم      اي براي اثبات عقاید خود اسـتفاده نمـی   البته من مانند آخوندها از هر آیه -1

شود و به نظر من  ضیحی بدهم : این آیه پس از صلح حدیبیه نازل میدانم در خصوص این آیه تو می
یکی از اعجازهاي معنوي جالب قرآن است که کامال با اصول مترقی قرن بیسـتم سـازگاري دارد. در   

نشانه پیروزي معرفی شده و اینکه دشمن تو را به رسمیت بشناسد اعالم بزرگترین فـتح  ، اینجا صلح
بـا موفقیـت بـه     در اینجا هم کار پیامبر، ها می شناسند را به پایان کار آن آشکار است. مردان بزرگ

که توانستی دشمن را ، بلکه دقیقا در همینجا اي محمد، نه در فتح مکه و نه در غدیر خم( پایان رسید
اند!) و هم  سال هنوز موفق به انجام آن نشده 32به پاي میز مذاکره بنشانی! کاري که آخوندها پس از 

کار کفار مکه به پایان رسید! این موفقیت و این پیروزي و این صلح که به خاطر گذشـت و بخشـش   
شود خداوند از گناهـان قبـل و بعـد او     باعث می، و تفکر عالی شخص او بوده و روح بلند محمد

بـه   بلکه گناهانی است که پیامبر اکرم، درگذرد. حال این گناهان چیست؟ مسلما گناه فردي نیست
، اند. مثال کافري که در جنگ کشته شـده  نوعی غیرمستقیم به خاطر نقش حاکمیتی در آن نقش داشته

دانـیم کـه    مـا مـی   ، اند و یا برخی اعمال اشتباه سران سپاه اسالم و.... سرپرست شده اش بی زن و بچه
ن پذیر اسـت  در آغاز) فقط با ایجاد حکومت و قواي نظامی امکا( اقامه عدل و برقراري کلمه توحید
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ها  آن این آیات را بخوانید و قضاوت کنید که آیا در فهم و مقصود توانید مید می خوگرا
 وجود دارد یا خیر؟ اي شبهه

 :82 سوال
مراجع رافضی به طلب حاجت از قبور ائمه تاکید فراوانی دارند. سوال اینجاست کـه   

لطفا براي ما مورد معتبري را بیان کنید که حضرت فاطمـه یـا   ، چنانچه این امر فایده دارد
 نبی اکـرم  نزد قبر، حضرت علی جهت طلب حاجت خویش یا بهبودي بیماري خویش

 رفته باشند و پس از آن نیز به حاجت خود رسیده باشند؟ در ضـمن فـوري نگوییـد کـه    
چـون حـداقل بـراي    ، انـد  بـوده و راضی به رضاي خـدا   اند داشتهنیازي به اینکار نها  این

و چطور شما براي اثبات خرافـات   اند داده میانجام  این کار را بایست میآموزش دیگران 
یـا   کنیـد  مـی نی به گریه کردن ایشان اشـاره  ر زدیگري چون عزاداري و سینه زنی و زنجی

ولـی بـراي طلـب حاجـت از قبـور      ، کنیـد  میبراي توجیه تقیه به تقیه کردن ایشان اشاره 
 !چیزي ندارید؟

 

                                                                                                                                                      
و آنچنان نزد خدا با ارزش است که به خاطر این مهم از گناهان پیامبر اسـالم در حـوزه حکـومتی و    

هاي متعهد و با خدا در ایران و سـایر کشـورهاي عربـی از سیاسـت      گذرد. برخی انسان اجتماعی می
ه و تخصـص و  هـا پـاك بـود    کنند مبادا به گناهی گرفتار شوند در صورتی کـه اگرنیـت آن   دوري می

در ( انشـاء اهللا ، گـذرد  ها می خداوند از گناهان حکومتی آن، مدیریت داشته باشند و درست عمل کنند
گناهانی ، گویند: منظور از گناهان ضمن برخی دیگر چون جناب مکارم براي حفظ عقیده عصمت می

؟ گناه نسبت داده شـده و  دانیم اینگونه تفاسیر یعنی چه اند!!! نمی هستند که مشرکین به تو نسبت داده
گویند: منظـور   تهمت که آمرزش ندارد!! تازه گناه نسبت داده شده را از کجاي آیه در آوردید؟!! یا می

، گویند: گناه که این نیز مردود است زیرا به ترك اولی نمی، )ص( ترك اولی بوده است توسط پیامبر
داشته که خداوند بتواند منظورش را صـریح و   آنقدر غنا، گویند: ترك اولی!!! و ادبیات عرب بلکه می

 روشن بیان کند)
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 :83 سوال
آن را مام نیست؟ خوب باید ؟! مگر حق ادهید میچرا خمس و حق امام را به آخوند  

البته چون فعال امام معصوم در پس پرده است و معلوم ( به خود امام داد نه به کسی دیگر
بنابراین نائبان و راویان حـدیث او  ، ندما مینیست تا چند میلیون سال دیگر در پشت پرده 

رف در حقیقت همان حامیان خمس او نیز هستند!!) در ضمن بحث پیرامـون طریقـه مصـ   
بلکه مسئله ملکیت و سهم و حق امام است که تنهـا  ، این اموال به دست روحانیون نیست

 به او تعلق دارد.

 : 84 سوال
مستندي پخـش   21ساعت 11/8/1389فارسی) مورخ( بی بی سی اي ماهوارهدر شبکه 

. آینـد  میکه مستندهاي بی بی سی در جهان از بهترین مستندها به شمار  دانید میگردید و 
شامپولیون باستان شناس مشهور و بسیار متبحر فرانسوي بود که سـعی   در بارهاین مستند 

را کشف کند. این باستان شـناس  ها  آن داشته علت ساخت مقبره فراعنه و دفن اجساد در
که علت ساخت این  دهد مینشان ، پس از تحقیقات فراوان با ارائه مدارك و دالیل علمی

در آن بخاطر حفاظت از مردم مصر در دنیا و آخرت بـوده اسـت.    مقبره ها و دفن اجساد
. خوب علت این اند داشتهو این امر را باور  اند انستهد مییعنی مردم خود را در پناه ایشان 

شباهت عجیب میان قبور فراعنه و قبور ائمـه شـیعه در چیسـت؟ آیـا ایـن نشـان دهنـده        
 دانید میون شما نیز خود را در پناه امامان فرعونی بودن و اشتباه بودن این عمل نیست؟ چ

رید و از ایشان طلب حاجـت و طلـب کمـک    ب میبه قبور ائمه پناه  ها مصیبتو براي رفع 
دقیقا همان قصـد و نیتـی کـه    ، جهت حفاظت از شما هستندها  این و در حقیقت کنید می

 براي ساخت مقبره فراعنه وجود داشته است.
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  :85 سوال
و ما نیز هیچگـاه   »تدعون مع اهللا«ها گفته  که قرآن در مورد بت گوید میمرجع رافضی 

کـه   کنیم میمع اهللا نیستند!!! در مقابل از این مراجع سوال ها  این انیم ود میائمه را مع اهللا ن
یعنی چه؟!! اگـر ایـن   ، بفرمایید معناي این سخن که والیت علی والیت اهللا است شود می

 !!چیست؟مع اهللا نیست پس 

  :86 سوال
ورد زبان شما ذکر یاعلی است و بر این عقیده هستید که بهترین خلـق خـدا را صـدا    

: گوییـد  مـی پـس چـرا ن  ، ؟ خوب سوال اینجاست که اگر علـی بـت شـما نیسـت    زنید می
؟!! گوییـد  مییاعلی؟ و یا اینکه یاابوالفضل و یازهرا و یاحسین  گویید مییامحمد؟ و فقط 

ولی چنین چیزي در میان شما نیسـت و  ، گفتن یامحمد نیز بالاشکال استالبته براي شما 
بـه اعتقـاد شـما     گردد میورد زبان همه شما یا علی مدد است و البد ریشه این مسئله بر 

پیرامون باالتر بودن امامت از نبوت!!! در ضمن کجاي قرآن آمده که پیامبران در حال صدا 
 ده باشند؟!!بو مرده قبلی زدن یکی از پیامبران

  :87 سوال
و ابـوبکر هنگـام هجـرت از مکـه بـه       مورخین شیعه و سنی متفق هستند که پیامبر

شخصی را جهت راهنمایی و نشان دادن مسیر استخدام نمودند. سـوال اینجاسـت   ، مدینه
بدون موارد وحی داراي علـم   ؟ اول: اینکه پیامبردهد میچیز را نشان ن 2که آیا این امر 

سیر راه بوده نبوده وگرنه چه نیازي به استخدام شخصی دیگر و همراه کردن او در مغیبی 
ویند معصومین هرگاه اراده کننـد بـه علـم غیـب خـود رجـوع       گ میاست؟ مراجع شیعی 

ایند و در غیر اینصورت ممکن است از علـم خـود اسـتفاده    نم میو از آن استفاده  کنند می
هجرت بهترین موقع براي استفاده از علم غیب نبـوده   : آیا زمانگوییم میخوب ما ، نکنند

کـه   بینـیم  مـی ولـی  ، است؟ چونکه خطر کشته شدن و تعقیب دشمنان وجود داشته است
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وینـد:  گ میو جالب است که مراجع شیعه  اند رفتهبراي راهنمایی از شخصی دیگر کمک گ
رجوع بـه آن مـردود    هاي زمین و آسمان آگاهی دارد!!! پس داشتن علم غیب و امام به راه

خطر پیدا شـدن و کشـته شـدن    ، اند بودهاست و حتی هنگام هجرت نیز زمانی که در غار 
یعنـی  ، کننـد  مـی ایشان توسط کفار بوده است ولی توسط امداد غیبی و الهی نجات پیـدا  

 بینـیم  مـی نیروهاي غیبی خود را مـی فرسـتد. دوم: اینکـه    ، کند میزمانی که خداوند اراده 
پـس چگونـه   ، براي حل مشکل خود به شخص زنده دیگري متوسل شده اسـت  پیامبر

متوسـل   اند و مرده و امامانی که نیستند است که شما براي حل مشکالت خود به پیامبر
؟ یعنی در حقیقت در دعاهاي خود به قبـور ایشـان و بـه مـدعو غیبـی متوسـل       شوید می
وگرنه مسلم است که انسان براي حـل  ، شرك در عبادت) است( که نوعی شرك شوید می

و ایـن   شـود  میامور دنیوي خود به شخصی زنده و اسباب و علل رفع آن مشکل متوسل 
 اسـت  نیز انجام داده و به شخصـی کـه راهنمـاي راه بـوده     همان کاري است که پیامبر

اعم از دنیوي و اخروي ، متوسل شده و از او کمک گرفته است. شما براي همه امور خود
در صورتیکه ایشان خود در حل امور دنیوي به خداونـد توکـل   ، شوید میبه ائمه متوسل 

و در دعـا   به مشورت و غیره... روي می آورده اندکرده و البته براي رفع آن به دیگران و 
نـه بـه    انـد  هشـد  مینیز به خداوند و صبر و نماز و مواردي که در قرآن بیان شده متوسل 

آمده که به خداوند متوسـل شـوید و در سـوره     175، در سوره نساء( اولیاء و قبور ایشان
آمده که به خـدا   78، آمده که به نماز و صبر توسل جوئید و در سوره حج 153، 45، بقره

بـه   مـثال آیـا پیـامبر    متوسل شوید و هیچ جا نیامده که به قبور مردگان متوسل شـوید) 
ه است؟ پس توسل شیعیان به شد میمتوسل  حضرت ابراهیم و پیامبران قبلی و قبور ایشان

اولیـاء را زنـده   ، داشتن این عقاید بخاطر این است که مـدعیان تشـیع  ( اولیاء باطل است.
که در همـین کتـاب در پاسـخ بـه      کنند میاستناد  169 سوره آل عمران آیهد و به پندار می

 .قزوینی به این استدالل بطور مفصل پاسخ داده شده است) جناب سخنان
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 :88 سوال
و فدك  آمد مینبوت و حاکمیت نداشت آیا آن یهودي به مکه نزد ایشان  اگر پیامبر 

 ؟بخشید میرا 

 :89 سوال
؟ از طرفی مفسـرین  زنید میشما امامان خود را زنده و حاضر دانسته و ایشان را صدا  

انند. سوال اینجاست که چرا حضرت عیسی د میو مراجع شما حضرت عیسی را نیز زنده 
؟ آیا در نزد شما زنده بودن پیـامبر اولـی العزمـی چـون     زنید میرا صدا ن باشد میکه زنده 

حضرت عیسی از امامزاده هاي خفته در گور کمتر است؟ و چرا این عمـل مسـیحیان در   
، باشـد  مـی ؟ اگر این عمل در مورد حضرت عیسی صـحیح ن کنید میمورد عیسی را توبیخ 

؟ و اگر عملی صحیح است پـس شـما   دهید میانجام آن را پس چرا در مورد امامان خود 
بـه   بایست مینیز باید مرتب بگویید: یا عیسی مسیح و مسیحیان را نیز تحسین کنید. شما 

مسیحیان و مسلمانان اجازه دهید که به حضرت عیسی متوسـل شـوند و بـراي او نـذري     
تـر از خـدا    ود بسازند و او را مثل امامـان شـیعه یـک پلـه پـایین     بپزند و برایش بناي یادب

بگذارند و او بشود واسطه و باب و شفیع ما. تازه در قرآن نیز این همه با ذکر اسم و رسم 
بر خالف نام ائمه شما که در قرآن نیست. چه شد؟ بوي کفـر و  ، از او ستایش شده است

چون از کودکی در همان بویی است که  این، شرك به مشامتان رسید؟ کامال درست است
فهمید و به قول همان حضـرت عیسـی: از کسـانی     ید و نمیخبر بی، اید آن دست و پا زده

 ینند.ب میولی خار را در چشم دیگري ، ینندب میمباش که درخت را در چشم خود ن

 : 90 سوال
فت حضرت مراجع رافضی بر این عقیده هستند که صحابه از دستور الهی پیرامون خال

و حتی در غدیرخم با حضـرت علـی جهـت خالفـت بیعـت       اند داشتهعلی آگاهی کامل 
 اند شدهو طبق این عقیده یعنی صحابه با آگاهی مرتکب چنین معصیت بزرگی ، نموده اند
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و دستور الهی و خالفت علی را زیر پا  گذاشته و با ابوبکر و عمر و عثمان بیعـت نمـوده   
اند. سوال اینجاست که پس از قتل حضرت عثمان چرا از میان آن جمعیت بیعـت کننـده   

هیچ یک به اشتباه قبلی خود معترف نشده و طلب توبه و بخشش نکرده ، با حضرت علی
 است؟

 : 91 سوال
شایند که چرا عایشه اجازه نداد امام حسن گ میشیع دائم زبان اعتراض مراجع مدعی ت

دفن شود؟ و این نشانه دشمنی عایشه با امام حسن اسـت!!! در اینجـا از    در کنار پیامبر
وئیم کـه چطـور خـود    گـ  مـی ذریم و تنهـا  گـ  میبحث پیرامون صحت و سقم این قضایا 

نکنید؟ پس آیا عایشه بـا خـودش هـم     دفن مرا کنار پیامبر گوید میحضرت عایشه نیز 
 که مـرا نـزد قبـر پیـامبر     کند مینیز وصیت  حتی حضرت عمر !دشمنی داشته است؟

وگرنـه مـرا بازگردانیـد. خـوب آیـا      ، مرا آنجا دفن کنید، ببرید و چنانچه عایشه اجازه داد
یم و اینگونه سخن گفتن و عمل کردن بهتر بوده یا همینطوري بی مقدمه جسدي را بـردار 

 خودسرانه روانه آن خانه شویم و به زور بخواهیم امام حسن را آنجا دفن کنیم؟!!

  :92 سوال
کـه شـاعرانی    زنند می یمدعیان تشیع در مورد شعرا و عارفان اهل سنت سخنان جالب

!!! اند کردهو بخاطر ترس از جانشان تقیه  اند بودههمچون مولوي و عطار در حقیقت شیعه 
که تروریسـتهاي مـدعی تشـیع کـه امثـال ابـن        گوییم میحال طبق همین استدالل ما نیز 

و یا فرقه اسماعیلیه که شیعه و تروریست و بسـیار بـی    اند داشتهقضائري را کشتند وجود 
از علمـاي اهـل    اي عدهنیز وجود داشته است. خوب طبق استدالل شما پس  اند بودهرحم 

و شما  اند کردهریستها مطالبی را به نفع شیعه در کتب خود ثبت سنت نیز از ترس این ترو
 . مسلما همه مانند شیخ االسالم ابن تیمیهکنید میو دائم به آن مطالب اشاره  اید آمدهاکنون 

و شاید برخی بخاطر حفظ جانشان مطلبی را نوشته اند  اند بوده) شجاع و بی باك نحمهر(
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انیم فرقـه اسـماعیلیه بـه خـود شـیعیان هـم رحـم        د یمچون تا جایی که ، تا کشته نشوند
و هم اکنون نیز شیعیان حزب الهـی  ( چه برسد به اهل سنت و علماي آن.، است کرده مین

آنوقت آیا بـه اهـل سـنت رحـم     ، کنند میبه یکدیگر رحم ن، ایران و مجاهدین خلق شیعه
 ؟)کنند می

 : 93 سوال
از حضرت باقر که گویـا  ال نقل شده در خبري از معمر بن یحیی بن سام مجهول الح

تا قیـام   شود میبه آنان حق داده ن، و حق را طالبند اند کردهر مشرق خروج د میقو بینیم می
کنند و حق را بگیرند و حق را ندهند مگر به صاحب شما. در اینجا عالم رافضـی جنـاب   

محکـم  آن را که این کماالت اشاره است به دولت صفویه!! خدا  گوید میمجلسی خرافی 
از مراجع و شاگردان مکتب ضاله مجلسی ایـن   سوال من کند و به دولت قائم وصل کند!!

اي  چرا هنوز شما چنین عقاید ابلهانـه است که چرا سخن عالمه شما غلط از آب در آمد؟ 
وئید دولت جمهوري شیعه ایران وصل است بـه ظهـور آقـا امـام     گ میو  کنید میرا دنبال 

ن حافظ این نظام است؟! چند بار باید از یک سوراخ گزیده شـوید؟! آیـا   زمان و امام زما
 ان شاء اهللا)( سقوط این حکومت را نیز ببینید، با چشمان خود بایست میحتما 

 :94 سوال
، حتی مذهبی ترین اقشار جامعه به زن یا کودکی که نتیجه صیغه و نکاح موقت است 

صیغه مجـوز و محلـی از جانـب عربهـا دارد     نگاهی دیگر دارند. سوال اینجاست که اگر 
اي کـه   تکلیف این سرافکندگی براي زنان صیغه اي و بچه هاي صیغه اي چیسـت؟ بچـه  

و حتی بدتر با مارك صیغه) بزرگ شود چه روحیـه اي دارد؟ چـه سرنوشـتی    ( دربدون پ
ده حتی مغز متفکر شما جناب مرتضی مطهري نیز جوابی براي این مسئله پیدا نکر( دارد؟
 اي؟) پدر شدن برخی از کودکان صیغه یعنی تکلیفی براي بی، است
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 :95 سوال
بدانید که این امت همچـون امتهـاي   : فرماید میقبل از جنگ جمل  حضرت علی 

این ( برم. خواهد پدید آید به خدا پناه می گذشته فرقه فرقه خواهد گردید. از شري که می
است خواهد آمد. و این امت به هفتاد و سه فرقـه  جمله را دوبار گفت) آنچه پدید آمدنی 

 آید. بدترین آنان فرقه اي است که خود را به من ببنـدد و چـون مـن رفتـار نکنـد      در می
از مراجع مدعی تشیع این است که چه کسی هم  سوال من 1) 3141صفحه  6طبري جلد(

پیـرو راسـتین و   ندد؟ جز شما چه کسانی خود را تنها ب میاکنون خود را به حضرت علی 
انند؟ شمایید که از صـبح تـا شـام خـود را بـه حضـرت علـی        د میعلی  حضرت بر حق

. مسلما خوارج و نواصب چنین ادعـایی ندارنـد و حتـی    دهید میندید و به او نسبت ب می
اننـد. پـس   د مـی  و خود را پیرو سنت نبی اکـرم  کنند میاهل سنت نیز مانند شما عمل ن

 نکنید)  شک( بدترین فرقه شمایید

 : 96سوال
یعنی بپیوندید به جمعیت و اجماع ، »عظـمالزموا بالسواد األ« :فرماید میحضرت علی  

حتـی  ، بکشـید  کند میو فرموده: کسی را که به تفرقه دعوت  سواد اعظم مسلمین)( بیشتر
) خـوب  127خطبه، نهج البالغه( یعنی حتی اگر خود من باشم!)( اگر زیر عمامه من باشد!

ذما خالَفَ العامَ «آیا این احادیث با حدیث  عمـربن حنظلـه از امـام     مخالف نیسـتند؟  »ةخُ

اهـل سـنت) و   ( صادق می پرسد اگر دو خبر از اخبار شما داشتیم که یکـی موافـق عامـه   
: خبر مخالف عامه را اخذ فرماید میکدام یک را اخذ کنیم؟ امام ، دیگري مخالف آنان بود

                                                           
شنیدید و دیدید پس بر دیـن خـود پایـدار مانیـد. و راه      :ادامه سخنان آن حضرت بسیار جالب است -1

آنچـه  ، مبرتان را در پیش گیرید و به سنت او بروید و آنچه بر شما دشوار بود به قرآن عرضه کنیداپی
محمـد را  ، و اسـالم را دیـن  ، خدا را پروردگـار ، آنچه انکار کند به یکسو زنیدقرآن شناسد بگیرید و 

 .پیامبر و قرآن را امام و داور دانید
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حـدیث  ، باب اختالف الحدیث، 1اصول کافی جلد( دایت در آن است!!کنید که رشد و ه
 دهم)  

 :97 سوال
اسماء همسر جعفر طیار بوده است و پس از شهادت وي نیز همسـر ابـوبکر بـوده و     

بـا هـم کفـو     بایسـت  نمـی پس از آن نیز همسر علی بوده است. سوال اینجاست که مگـر  
؟ شما کـه ایـن   اند بودهخویش ازدواج کرد؟ چطور است که علی و ابوبکر هم کفو اسماء 

کـه در غـار ترسـیده و     دانید می. شما ابوبکر را داراي نفاق دانید میدو را در یک ردیف ن
ن با منافق ازدواج کرد؟ تازه دختر دادن با دختر گـرفتن  توا میپس آیا ، ایمان نداشته است

دارد و دختر دادن به چنین اشخاصی صحیح نیسـت. پـس چطـور اسـماء همسـر       تفاوت
ابوبکر شده است؟ البد با زور و تهدید و یا تقیه در کار بوده و یا مصلحت بوده و یا جنی 

 آري، و ..... 1از جنهاي نجران خودش را شبیه به اسماء کرده و بـه عقـد ابـوبکر در آمـده    
 هستند. راي احمقانب میدالیل محکها  این

  :98 سوال
چنانچه به مراجع رافضی بگویید که چرا اجازه ساخت یـک مسـجد را در شـهرهایی    

مسـجد  ، وینـد کـه مسـجد   گ می؟ در جواب دهید میچون تهران و اصفهان به اهل سنت ن
خـوب بـه   ، است و در ایران که قحطی مسجد نیست و اگر هدف شما تنها عبادت اسـت 

مگر امام جماعت ما یهودي است و یا قبله ما رو به جـایی  همان مساجد شیعیان بروید و 
پس چرا وقتی مسجدي از شـیعیان در یکـی از    :گویم می در جواب، دیگر است و غیره...

                                                           
کننـد   ها دالیلی است که روافض براي ماست مالی کردن ازدواج ام کلثوم با حضرت عمر بیان می این -1

 42بحاراالنوار ج ( اج کرده است!!!که جنی از جنهاي نجران به شکل ام کلثوم در آمده و با عمر ازدو
که سلسله روات آن به واسطه افراد مجهولی چون جـذعان بـن نصـر و محمـدبن مسـعده و       88ص 

 )محمدبن حمویه مخدوش است
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؟ خـوب  اندازیـد  مـی شما اینقدر جار و جنجـال بـه راه    شود میکشورهاي اسالمی پلمپ 
، ون به قول خودتان مسجدچ، شیعیان آنجا نیز به مساجد اهل سنت بروند و نماز بخوانند

مسجد است و اگر هدف شما تنها عبادت است که به همان مساجد اهل سـنت برویـد و   
یهـودي اسـت و   ، مگر در آن کشورها قحطی مسجد است و مگر امام جماعت اهل سنت

مگر قبله اهل سنت به سوي جایی دیگر است؟!! در ضمن شما رهبـر خـود را ولـی امـر     
 اهمیـت ، همـه از مسـلمین   و چرا این ولی امـر بـه تقاضـاي ایـن     دانید میمسلمین جهان 

؟ نکند تنها ولی امر روافض جهان است؟ آیا خواستن یک مسجد تقاضاي بسـیار  دهد مین
بزرگی است؟ آیا اگر یک سنی در مساجد شـیعی دسـت بـه سـینه نمـاز بخوانـد و مهـر        

ود اهـل سـنت در صـفوف    ؟ آیا وجکنند میاز ابلهان شیعه او را مسخره ن اي عده، نگذارد
تا نماز خود را باطل بداننـد و ناچـار    شود مینماز باعث ناراحتی برخی شیعیان متعصب ن

ست و البته من دلیـل اینکـه شـما    معنا بیاعاده کنند؟!! پس این جوابهاي شما آن را شوند 
انم. چنانچه مسـجدي از اهـل   د میخوب ، دهید میاجازه ساخت مسجد را به اهل سنت ن

ممکـن اسـت برخـی    ، در شهرهایی چون تهران که مرکز شیعیان است احداث شودسنت 
بخواهند به آن مسجد بروند و با بـرادران اهـل سـنت در آنجـا      خبر بیشیعیان کنجکاو و 

اي به ذهن یکی از این شیعیان بخورد  و ناگهان در خالل این بحثها جرقه کنند میبحث عل
ینجاست که بزرگترین کـابوس مراجـع رافضـی    و متوجه کالهی که سرش رفته بشود و ا

چون جنـاب نائـب   ، گیرند میو به همین خاطر جلوي تحقق چنین امري را  شود میتعبیر 
امام زمان جهت بقاي حکومتش به این مقلدین احتیـاج دارد و همچنـین مراجـع مـدعی     

 هستند. و دریافت خمس تشیع که در قم مشغول نشر خرافات

 :99 سوال

﴿ آمده: 54ه آیهدر سوره مائد                     
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                      ﴾ »اید  کسانى که ایمان آورده اى

آورد که آنان را  دیگر) را مى( هر کس از شما از دین خود برگردد به زودى خدا گروهى
و بر کافران  اینان) با مؤمنان فروتن( نیز) او را دوست دارند( دارد و آنان دوست مى

این فضل ، ترسند کنند و از سرزنش هیچ مالمتگرى نمى در راه خدا جهاد مى، سرفرازند
. این آیه در حق »دهد و خدا گشایشگر داناست خداست آن را به هر که بخواهد مى

ولی مراجع ، حضرت ابوبکر و صحابه بوده که با شورش اهل رده به مقابله پرداختند
انند. سوال اینجاست که مگر کسانیکه د میرت علی و یارانش در حق حضآن را رافضی 

مرتد بودند؟ حضرت علی بر کشتگان جنگ جمل نماز ، حضرت علی با ایشان جنگید
و یا برایشان گریه  خوانند می. مگر بر جنازه مرتدین نماز کند میند و گریه خوا می
و حضرت علی نیز حکم  اند بوده؟! همان خوارج و یا لشکریان معاویه نیز مرتد نکنند می

. خوارج از حافظان قرآن و مسلمین بسیار متعصب کند میمسلمان یاغی را بر ایشان اجرا 
ن لفظ مرتد را در موردشان بکار بست و این دیگر چه نوع ارتدادي توا میو ن 1اند بوده

و به همسري  کند میسجاح بنت المنذر بوده که ادعاي نبوت ، از رهبران مرتدین( است؟!
و مسیلمه به او  کند میو نبوت دروغین او را نیز تصدیق  آید میمسیلمه کذاب در

نماز خفتن و نماز بامداد از امت تو برگرفتم!! و این اشخاص ، : در عوض مهرگوید می
و سجاح را موذنی بود که در اثناي بانگ نماز  اند گفته میحتی آیاتی دروغین را نیز 

سجاحا نبی اهللا!!) در ضمن در آیه آمده گروهی که خداوند ایشان را : اشهد ان گفت می
و  اند بودهاوال که خوارج نیز تا بعد از جنگ صفین جزء یاران حضرت علی ، دوست دارد

و اما بقیه ایشان نیز در بسیاري  دانید میبطور حتم شما خوارج را مورد دوستی خداوند ن
گروه  توانند نمیو بنابراین  اند شدهعلی واقع از خطبه ها مورد سرزنش و توبیخ حضرت 

                                                           
البته چنین تعصبی صحیح نیست و همین روافض حزب اللهی نیـز در امـور دینـی خـود متعصـب و       -1

گوییم: خوارج حـزب   براي همین است که به ایشان میاي دارد؟ و  ولی چه فایده، سخت گیر هستند
 کنم.) عذرخواهی می، اند البته از خوارج فعلی که نسبت به گذشته نیز بسیار معتدل شده( اللهی
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خطاب به این یاران خود  116در نهج البالغه خطبه  مورد نظر باشند. حضرت علی
فرموده: به خدا سوگند دوست داشتم که خدا میان من و شما جدایی اندازد و مرا به کسی 

س فرموده: از خدا به ابن عبا 35که نسبت به من سزاوارتر است ملحق فرماید. در نامه 
به خدا سوگند اگر در پیکار با دشمن ، هم به زودي مرا از این مردم نجات دهدخوا می

اشتم حتی د میآرزوي من شهادت نبود و خود را براي مرگ آماده نکرده بودم دوست 
، اند بودهقوم مورد نظر ها  این اگر( یک روز با این مردم نباشم و هرگز آنان را دیدار نکنم.

را ها  آن نباشد و هرگزها  آن آیا حضرت علی آرزو داشته که حتی یک روز هم با پس
نهج البالغه فرموده : نفرین بر شما چقدر از دست شما  125دیدار نکند؟) در خطبه 

نم و روز دیگر خوا مییک روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ ، ناراحتی کشیدم
زاد مردان راستگویی هستید به هنگام فرا خواندن و آهسته در گوش شما زمزمه دارم نه آ

که در این خطبه حضرت  کنید میمالحظه ( نه برادران مطمئنی براي رازداري هستید.
ن گفت که آیه توا میپس آیا ، اند کردهبی همتی ها  آن را به جنگ خوانده وها  آن علی

نهج  113در مورد این قوم بوده است؟و آیا چنین قومی مستحق نفرین هستند؟) در خطبه 
و نه خیرخواه یکدیگرید و نه چیزي به  کنید میالبالغه فرموده: نه یکدیگر را یاري 

نهج البالغه فرموده:  180. در خطبه کنید میو نه به یکدیگر دوستی  بخشید مییکدیگر 
دهد آیا دینی نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را براي خدا خیرتان 

اند و خداوند  آیا این قومی هستند که با مرتدین جنگیده( جنگ با دشمن بسیج کند؟
کشانم اما  فرموده: من شما را به سوي حق مینهج البالغه  131دوستشان دارد؟) در خطبه 

هیهات که با شما بتوانم تاریکی ، ریزیدگ میرار کنند هایی که از غرش شیر ف چونان بزغاله
نهج  27ها را که در حق راه یافته راست نمایم. در خطبه  را از چهره عدالت بزدایم و کجی

خرد  اي کودك صفتان بی »رجال الشباه الرجال وأ اي« البالغه فرموده: اي مردنمایان نامرد

دارد چقدر دوست داشتم که شما را که عقل هاي شما به عروسان پرده نشین شباهت 
شناختم . شناسایی شما جز پشیمانی حاصلی نداشت و  یدم و هرگز نمید میهرگز ن
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ام  اندوهی غم بار پایان آن شد خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون و سینه
آیا حضرت علی از دیدار قومی که خداوند دوستشان دارد ( از خشم شما ماالمال است.

شناختم؟ آیا قومی  یدم و نمید میناراحت شده و گفته چقدر دوست داشتم شما را هرگز ن
 خرد؟) ن نامرد هستند؟ یا کودك صفتان بیمردنمایا، که خداوند دوستشان دارد

  :100 سوال
 اند بودهما معتقدیم طرفین در جنگ جمل تا شب قبل از جنگ به نیت صلح و آشتی 

جنگ به صورت ناگهانی شعله ور ، ات موذیانه قاتلین عثمانو فقط بر اثر سعایت و تحرک
د. سوال اینجاست که جنگ ای کرده. شما مرتب این موضوع را مواخذه و علم شود می

جنگ میان دو ملت شیعه بود. چرا شما علیرقم تذکر جامعه بین الملل و ، ایران و عراق
سال بیهوده کش دادید؟ به  4این جنگ را  ]61: انفال[ حتی نهضت آزادي و آیه قرآن

علت سعایت فرماندهان سپاه و برخی تندروهاي احمق؟!! خوب همین جواب شماست 

 ﴿ آمده: 62و  61براي جنگ جمل. در سوره انفال آیات             

                  ﴾ ،»نیز) بدان گراى ( و اگر به صلح گراییدند تو

﴿ .»و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست              

             ﴾ »یارى) خدا ( و اگر بخواهند تو را بفریبند

 62. در آیه »همو بود که تو را با یارى خود و مؤمنان نیرومند گردانید، بس است براى تو

سوره انفال آمده که اگر دشمن قصد فریب داشت خدا براي شما بس است و یعنی 
آنوقت خنده دار است که طرفداران احمق ادامه جنگ ، به خدا توکل داشت بایست می
!!! تازه این کنیم میبه همین خاطر ما صلح ن ند عراق قصد حقه و فریبکاري دارد وگفت می

آیات در مورد جنگ با کفار بوده و در جنگ میان دو طایفه از مسلمین به طریق اولی 
 صلح و آشتی را برقرار نمود و در قرآن نیز به این امر تصریح شده است بایست می
عربی قصد پس چرا وقتی کشورهاي ، و اگر بهانه شما غرامت جنگ بود ]9: حجرات[ال
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سال ادامه جنگ و کشتار و اصرار  4داشتند صلح نکردید؟ و پس از آن را پرداخت کردن 
وقتی مشاهده کردید وضعیت اقتصادي کشور روي خط قرمز قرار گرفته ، ابلهانه بر جنگ

حتی این موقع نیز ، تازه به فکر صلح کردن افتادید؟ آري، و هر لحظه خطر نابودي است
لح کردن نداشت و با کراهت بسیار این کار را کرد و به تعبیر جناب خمینی قصد ص

، آري نزد روافض، خودش جام زهر را نوشید!!! یعنی با کراهت و بی میلی صلح کرد
همچون ، وجود صلح و آرامش و ایجاد اتحاد میان مسلمین و دوري از تفرقه و جنگ

 نوشیدن زهر است.

 : 101 سوال
 چیزهایی که به من وحی نرسیده مانند یکی از شـما هسـتم  من در : فرماید می پیامبر

؟) دانیـد  مـی و مانند یکی از مردم ن دانید میچرا شما ائمه را مصون از هر سهو و خطایی (
علم ( را بشکافمها  آن ي مردم راه یابم یا باطنها دل: من مامور نیستم بر فرماید می پیامبر

: هر که بـا متهمـان آمیـزش    فرماید می مبرغیب و دیدن چهره برزخی افراد چیست؟) پیا
چرا خود پیامبر بـا دختـران ابـوبکر و عمـر     ( کند بیشتر از همه مردم سزاوار تهمت است

 : از مدح کردن بپرهیزید که مانند سر بریدن اسـت فرماید می) پیامبر!ازدواج کرده است؟
: از نفـرین  فرمایـد  مـی  ) پیامبر!مداحان شما از صبح تا شام مشغول چه کاري هستند؟(

زیارت عاشورا و لعـن و  ( زیرا میان آن و خدا حجابی نیست، بپرهیزید اگر چه کافر باشد
ــرین ــاي همیشــگی شــما چیســت؟  نف ــن شــوندگان را   !ه ــن لع ــا ای ــار و آی ــدتر از کف ب

ابـوبکر  ( از یار بد بپرهیز که خدا از آن بازخواست می کند :فرماید می ؟!!)پیامبردانید می
هـر مسـلمانی    :فرماید می ؟!!)پیامبراند بودهبه زعم شما چه ، و بسیاري از صحابهو عمر 

یـک و نـیم میلیـارد    ( که چهار تن به نیکی او شهادت دهند خدا او را به بهشت مـی بـرد  
پـس حـرف حسـاب شـما     ، هنـد د مـی شـهادت   لمسلمان بـه نیکـی ابـوبکر و عمـر    

 کار امت مرا به دست گیرد و در کار : هر زمامداري چیزي ازفرماید می )پیامبر!چیست؟
روز رسـتاخیز خداونـد او را   ، مثل کارهاي خصوصی خود دلسوزي و کوشش نکندها  آن
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 )پیـامبر !معصـوم باشـد؟   بایسـت  نمـی مگر به زعم شما زمامدار ( وارونه در آتش اندازد
 روز رسـتاخیز بـر  ، کار امت مـرا بـه دسـت گیـرد     پس از من : هر زمامداري کهفرماید می

اگر عادل باشد خداوند او را به ، صراط متوقف شود و فرشتگان نامه اعمال او ر ا بگشایند
وسیله عدلش نجات دهد و اگر ستمگر باشد صراط زیر پاي او چنان بلرزد که بندهاي او 

سـپس از صـراط   ، چنانکه میان دو عضو او صد سال راه فاصـله باشـد  ، را از هم جدا کند
امامی معصوم و جدا از هـر سـهو و خطـایی     بایست نمیزمامدار  مگر به زعم شما( بیفتد

: اسالم بر پنج چیز استوار شـده : شـهادت اینکـه خـدایی جـز      فرماید می )پیامبر!باشد؟
خداي یگانه نیست و محمد پیغمبر خداست و به پا داشتن نمـاز و اداي زکـوه و زیـارت    

البتـه  ( : کینه ها را دور بیندازیدفرماید می پس امامت کو؟!) پیامبر( خانه و روزه رمضان
و یک دهه به دهه  کنند میها را نو  چون ایشان هرساله کینه، این براي مدعیان تشیع نیست

دکتـر  ، منبـع احادیـث: نهـج الفصـاحه    ( افزایند تا بیشتر به لعن و نفرین بپردازنـد!!)  ها می
 نت)گردآوري شده از منابع معتبر اهل س، ابوالقاسم پاینده

 :102 سوال
بودن و یا افتخار همسري ایشان  اگر به مدعیان تشیع جایگاه واالي صحابی پیامبر 

اي همسران  :مهم نیستند و در قرآن آمدهها  این ویندگ میینید که ب می، را متذکر شوید
دیگران) خواهد بود و ( از شما مرتکب گناه آشکاري شود کیفر او دو برابر هرکدام، پیامبر

  براي خدا آسان استاین                  

                   مرتب به همسران و یا  ]30: حزاب[األ

بودن را  و بطور کلی صحابی و همسر نبی اکرم کنند میحضرت نوح و لوط اشاره 
افتخار خاصی به شمار نمی آورند!! سوال ما از مراجع رافضی این است که در اینصورت 

آقا خامنه اي  بایست می، پس چگونه است که تنها براي غبار روبی قبر امام رضا در مشهد
صیب خود کند و هر کسی و رهبر و ولی امر کشور به آنجا رود و این افتخار بزرگ را ن
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امر ، بودن در ایران الیق پاك کردن قبر امام رضا نیست؟ چطور صحابی و همسر پیامبر
افتخار بزرگی است؟!! ، ولی پاك کردن سنگ قبوري که بدعت هستند، خیلی مهمی نیست

فضیلت دارد ، چطور قبور متبرك هستند و دست مالیدن به ضریح امامان خفته در گور
ی با زنده ایشان هیچگونه فضیلت و افتخاري ندارد؟ و چنانچه صحابی بودن ولی همراه

وئید: فاطمه یگانه دختر گ میپس چرا دائم ، مهم نیست و یا داشتن نسب با پیامبر اکرم
 رسول و علی داماد رسول و حسین نوه رسول و غیره؟!!!

 :103 سوال
قبل از اسالم آوردن  بکه عمر و ابوبکر کنند میآقایان مرتب در بوق و کرنا  

. سئوال ما اینجاست مسلمان بوده است همان ابتدا و فقط علی از اند بودهگمراه و مشرك 

  ﴿ :فرماید میخداوند خطاب به پیامبر عزیز اسالم  در سوره الضحی     

      ﴾ ]یتیم نبودي ما تو را پناه دادیم و آیا تو « ]7 -6: الضحی

. البته پر واضح است اگر بنا به توجیه و »مراه نبودي پس تو را هدایت کردیمآیا تو گ

 کشایند. می میشما نیز همین آیه را به مسلخ بازیهاي کال، تفسیر و افسانه سرایی باشد
 !)!قضاوت با عاقالن(

 :104 سوال
ن با هذیان گویی و توا میخواننده گرامی توجه داشته باشد که به محکمترین سواالت هم  

پاسخ داد و این کاري است که مدعیان تشیع در برابر سواالت این کتاب ، بازي با کلمات
از سوي مراجع  بایست میکه همین هذیان گویی  گویم میهند و البته من نیز د میانجام 

بنابراین  م.رد تا مشت دروغین ایشان را براي مردم باز کنشناخته شده صورت بگی
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 1و وبالگهاي باز و فیلتر نشده ها سایتبه پاسخهاي پراکنده در  هرروزنم توا میاینجانب ن
تا  گویم میو پاسخ  کنم میاشاره ها  آن مورد از چندجواب گویم و در اینجا تنها به 

یع حرفی براي گفتن ندارند. در جلد خواننده گرامی خیالش راحت شود که مدعیان تش
جناب آیت اهللا ناصري در اصفهان ( سوالی طرح کردم به این مضمون که:، قبلی این کتاب

پیرامون دیدار و ظهور مهدي گفته بود حتی جناب آیت اهللا بهجت که بسیار کهنسال 
گفته  بینم پس طبق این است گفته که من نیز ان شاءاهللا زنده ام و ظهور مهدي را می

جناب بهجت شما جوانان و حتی پیرمردها باید بسیار امیدوار باشید که ظهور مهدي را 
دانند پس از این سخنان جناب بهجت فوت شدند و  ببینید!! سوال اینجاست که همه می

مالید؟!!! چرا عوام را  مهدي هم ظهور نکرد!! چرا هر چند وقت یکبار سر مردم را شیره می
که این  اند گفته) در جواب به این سوال ارید؟!!د مینتظاري بیهوده نگه فریب داده و در ا

!!! کند میسخنان دوست آیت اهللا بهجت بوده که به ایشان گفته من زنده ام و مهدي ظهور 
در جواب باید گفت که شما تمامی کلیپهاي مربوط به امام زمان را گوش دهید و سپس 
براي ماست مالی کردن دست بکار شوید. این سخن مربوط به دوست بهجت را خودمان 
شنیده ایم و این ربطی به سخنان جناب ناصري ندارد. این مزخرف مربوط به جایی دیگر 

جناب ناصري از پیري و ، در کلیپ مورد نظر ما .2دیگر بوده است اي عدهو فریب 

                                                           
، ها و وبالگهاي اهل سنت که کتبی چون کتاب مـرا دارنـد   سایت، آري در ایران و در کشور امام زمان -1

ها را مطالعه کند و همین نشانه دهنده این است که مراجـع رافضـی    آنشوند تا مبادا کسی  مسدود می
ها بود؟ اگر شـما   وگرنه چه نیازي به مسدود کردن این سایت، قادر به دفاع از مذهب خویش نیستند

پس اینکارها براي چیست؟! چنانچه شـما بتوانیـد مـا را نـزد مـردم      ، قادر به پاسخگویی به ما هستید
در ضـمن خواننـده   ( یا اینکه مطالب ما را سانسور کنید تا کسی مطالعه نکند؟!! رسوا کنید بهتر است

ها مطالب ضد اخالقی ندارند و منکر خدا و پیغمبـر و اسـالم    گرامی توجه داشته باشد که این سایت
 اند.)  بلکه تنها عقاید شیعه را به نقد کشیده، اند نیز نشده

وست بهجت نیز بمیرد و باز مهدي ظهور نکند؟! یعنی چند بار باید گفت البد شما نشسته اید تا آن د -2
 احتماال هزار بار)، براي مقلدین( بایست از یک سوراخ گزیده شوید؟!! می
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و  کند میکهنسالی شخص بهجت و سخنان وي در مورد ظهور زود هنگام مهدي صحبت 
و ربطی به موارد  اند شدهکه همگی در سوال مربوطه ذکر  دهد میبه جوانان امید ظهور را 

گر پاکی و کرامت ا از همان جلد قبلی) نوشته بودم که:( دیگر ندارد. در سوالی دیگر
پس چرا شما ادعاي ، نشانه صداقت ایشان است، علماء و مجتهدین شما و یا نواب اربعه

نیابت منصور حالج را قبول ندارید؟! و یا پاکی و عرفان مرتاضان هندي را؟ در پاسخ به 
از  بایست میکه پاکی به تنهایی مالك نیست و شخص  اند گفتهاین سوال آمده اند و 

حضرت علی  بینیم میزمامداري نیز آگاهی داشته باشد و براي همین است که سیاست و 
ي پاکی و زهد و با اینکه او دارا، دهد میدر زمان خالفت خویش سمتی را به ابوذر ن

خواننده گرامی توجه داشته باشد که مدعیان تشیع چگونه در هر جا  تقوي بوده است!!
که چنانچه ابوذر تنها  گویم می. در پاسخ به ایشان شوند میمذهب خود  دچار تناقضات

پس چرا شما در جایی دیگر ، پاکی و زهد و تقوي داشته و از علم سیاست آگاهی نداشته
که ابوذر در زمان خالفت عثمان به او ایراد و انتقاد داشته و  کنید میدائم در بوق و کرنا 

است؟!! و همیشه حضرت عثمان را به همین خاطر به ربذه تبعید شده و در آنجا مرده 
پس ، ؟! اگر ابوذر از سیاست آگاهی نداشتهکنید میمالمت و محکوم کرده و از ابوذر دفاع 

 کرده میرفته و در امور حکومتداري از او شکایت و انتقاد گ میبه خلیفه وقت ایراد  چرا
و  1ك نیستانیم که پاکی به تنهایی براي حکومتداري مالد میدر ضمن ما خود  !است؟

                                                           
بلکـه  ، فرماید: اشخاص مالك حق نیسـتند  توان یافت که می می علتش را در سخن حضرت علی -1

و عقـل)  ( زمان شیعیان از قرآن و سنتشوند. امام  حق را مالکی است که اشخاص با آن سنجیده می
همینطور پـاکی علمـا و مجتهـدین    ، شود شود و بنابراین پاکی نائب او مالك حق بودن نمی اثبات نمی

شیعه دلیل حقانیت مذهب و عقاید ایشان نیست و همینطور پاکی و ریاضت کشیدن مرتـاض هنـدي   
افراد پاك و عارف و زاهـد فراوانـی داریـم    که اصال اسالم را قبول ندارد و ما در میان اهل سنت نیز 

پس چـرا شـما   ، هـ . ق) 672_604( همچون عارف و شاعر مشهور موالنا جالل الدین محمد بلخی
عقاید موالنا را که سنی بوده قبول ندارید؟!! تنها مراجع تقلید شما همچون جناب بهجت کـه پـاك و   

اشتباه خود معترف شود و بگوید که چنین چیزي تنها پاسخ شیعه این است که به ( اند؟!! عارف نبوده
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سوال ما تنها در مورد اطمینان و قبول صداقت و گفتار این علما و مجتهدین و نواب 
اربعه بوده است که پاکی ایشان به زعم شما مالك حقانیت ایشان شده است. آري تمامی 
پاسخهاي مراجع تشیع به همین منوال هستند و هیچگونه ارزشی ندارند و ایشان همیشه 

هند قبول کنند که در خوا میردند و نگ میجود در این مذهب مسخره گرفتار تناقضات مو
تا  کنند میزندگینامه حالج و انحرافات او را ردیف ، یا به جاي پاسخ گمراهی هستند.

ربطی به سوال ما ندارند ها  این در صورتیکه ،1ثابت کنند که او نائب امام زمان نبوده است
مالك حقانیت ایشان است؟ و همان مراجع شما  و صحبت بر سر پاکی افراد است که آیا

ولی شیعه قصد دارد کرامت و پاکی ایشان را ، هم در گمراهی دست کمی از حالج ندارند
در صورتیکه از اینگونه افراد مقدس حقه باز در ، جدا و بهتر از سایرین قلمداد کند

ساده را فریب مردم ، که با ظاهر خویش شوند میمذهب تشیع بیشتر از همه جا یافت 
نماینده اهل بیت و اسالم هستند. در همین ها  این که کنند میهند و مردم گمان د می

ادعاي ارتباط با ، نیم که افرادي حقه بازخوا میمرتب ، روزنامه ها و مجالت داخلی ایران
نه آري در قدیم نیز از اینگو، اند شدهو در قم یا جایی دیگر دستگیر  اند داشتهامام زمان را 

که البته سیستم قضایی آن موقع خیلی پیشرفته  اند داشتهافراد مقدس و امام زمانی وجود 
و کسی جرات  اند بودهرا دستگیر کند و یا حتی وابسته به دستگاه حکومتی ها  آن نبوده تا

                                                                                                                                                      
داند و علت صداقت و حقانیـت ایشـان تنهـا از قـرآن و سـنت       را مالك صداقت مراجع خویش نمی

برایشان اثبات شده است که البته چنین چیـزي دروغـی بـیش نیسـت و مقلـدین هیچگونـه تحقیـق        
کنند نه اینکـه   ورانی خویش تبعیت میصحیحی پیرامون عقاید خویش ندارند و تنها از آقا و مراجع ن

، چون چنین عقایـدي در قـرآن و سـنت نیسـت    ، از قرآن و سنت چنین عقایدي را کسب کرده باشند
 همچنین در عقل سالم)

لحق اجالب است که جناب خمینی نائب امام زمان و رهبـر شـیعیان جهـان در اشـعار خـویش از انـا       -1
ولـی در اینجـا   ، گري داشته اسـت  مایل بوده و افکار صوفیصوفیان متکند و خمینی به  حالج یاد می

، از ریاضت و پاکی او گرفته تا نیابـت او و غیـره...  ، کنند محققین شیعی بطور کل حالج را مطرود می
 همگی باطلند.
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 هرروزهمچون روحانیونی که امروزه نیز وجود دارند و ، دستگیري ایشان را نداشته است
مانند ، کنند میلند و ظهور امام زمان را نزدیک اعالم ما میمردم را شیره با دروغی سر 

معاونت مطالعات ( دانشجویی پرسمان سایت، سخنان جناب ناصري و بهجت و غیره...
سواالت ، نهاد نمایندگی مقام رهبري در دانشگاهها) در پاسخ به شبهات وهابیت، راهبردي

خیال خودش پاسخ داده و نقد نموده است. در جلد قبلی این کتاب را آورده و به 
. ایشان در پاسخ به سوالی دیگر اند داشتهصورتیکه پاسخهاي ایشان ربطی به سواالت ما ن

حسین بن روح ( آمده و سوال را بصورت نصفه و اینگونه آورده است:، پیرامون امام زمان
ن براي نجات این نایب چطور امام زما، سال در زندان به سر میبرده است 4نوبختی مدت 

خود کاري نکرده است؟ چطور خود این نایب کراماتی نداشته تا کاري کند؟ حالج نیز 
ادعاي نیابت امام زمان را داشته ولی شما او را کذاب دانسته و نیابتش را قبول 

) و جالب اینجاست که پاسخ به همین نصفه از سوال را هم نتوانسته بدهد و 1.....نداري
قرار نیست در هر امر مشکلی بزرگان دین ما و نیز ائمه اطهار ( اینگونه نوشته: در جواب

باالخص امام زمان عج از اسباب غیر عادي براي حل آن مشکل استفاده نمایند چرا که در 
....) ظاهرا منتقد این صورت امور دنیا از حالت عادي خارج شده و غیر طبیعی خواهد شد

چون اصال مقصود سوال را متوجه نشده است. شما ، استبه خواب سنگینی فرو رفته 
همچون گله اي بی شبان هستند!! سوال ، دون امام معصومب میکه امت اسال گویید می

چون امام زمان که غائب بوده و نائب او هم که ، پیرامون نجات نائب امام زمان بوده است
نائب امام ، ه است؟! منتقدشد میشبان چه  پس تکلیف گله بی، ردهب میدر زندان به سر 

زمان و حجت الهی بر مردم را که وجودش الزامی و واجب است با بقیه مشکالت عادي 

                                                           
ـ     ولی در داستانها میادامه سوال بدینصورت است: ......  -1 ی بینیم که همین آقـاي حـالج کرامـات فراوان

آمـده   کرده و از زندان بیرون مـی  افتاده توسط کراماتش نجات پیدا می هر بار که به زندان میداشته و 
توانسته کاري بکند و یا خود امام زمان بـرایش کـاري نکـرده     ولی نایب بر حق امام زمان نمی، است
 است.
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از اسباب غیر بزرگان دین ، مردم قیاس نموده است و نوشته قرار نیست در هر امر مشکلی
!! در پاسخ به سوال پیرامون حدیث قرطاس به عادي براي حل آن مشکل استفاده نمایند

چطور ممکن است که در  بسیاري استناد نموده و مثال در پاسخ به اینکه ربط بیالب مط
این تعداد انسانی که آنجا  روز از روز واقعه غدیر تا وفات پیامبر 70طول کمتر از 

مطالب و بندهاي مختلفی را ، ؟ آمده و در پاسخحضور داشتند این واقعه را فراموش کنند
حب قدرت و ریاست همچون: ، به خنده می افتدها  آن خواندنعنوان نموده که انسان از 

آیات بسیاري را که در مدح این ، احتماال منتقد( !!بسیارى از بزرگان مهاجرین و انصار
مهاجرین و انصار نازل شده است را ندیده یا نخواسته ببیند و چطور است که این 

خویشان خود گذشتند ولی در اینجا اصحاب در ابتدا از جان و مال و خانه و کاشانه و 
 فاق و اختالف در میان بزرگان قوم!!وجود ن حب قدرت گرفتند؟!!)، ناگهان یک شبه

 سست ایمانى تازه مسلمانان!!، هایى از گذشته در بین مسلمانان هوجود اختالف و کین
ایمان  است که در مدح مهاجرین و انصار و اي آیه 80، البد منظور منتقد از سست ایمانی(

احتماال منظور ( !!هاى برخى با حضرت على ها و دشمنى وجود کینه ایشان نازل شده)
و از رفتن به جنگ و کشته شدن او  داده میمنتقد عمر است که علی دائم به او مشورت 

جلوگیري کرده و در مدینه جانشین او شده و دخترش را نیز به او داده و عمر نیز مرتب 
واقعا که ، و.... شد میه: اگر علی نبود عمر هالك گفت میو  کرده میید از او تعریف و تمج

اشراف از ادامه راه رسول اللّه به وسیله  نگرانى گروهى از ؟!!)اند بودهعجب دشمنانی 
خدعه برخى از افراد و ایجاد جو متشنّج و  گرى و حیله، و عدالت وى امیرالمؤمنین

؟ اند کردهمردم بیعتی بدان مهمی را فراموش  : چگونهپرسیم میما ( آلوده بعد از پیامبر
!! دقت کنید تمام توهمات بدون کند میمنتقد به حیله گري و خدعه برخی از افراد اشاره 

اى و  ریشه کن نشدن رسوم قبیلهفقط خواب و خیال و وهم!!!)، سند و دلیل و مدرك
نوپا را تا آن مرحله  کسی نیست بگوید: پس چگونه توانستند اسالم( !!عصبیت جاهلى

آنوقت در انتها بر سر مسئله ساده ، برسانند و با کفار و مشرکین مقابله و جهاد کنند
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ناگهان جاهل شدند؟!!) در ضمن جناب منتقد ادامه همین بند از سوال را نیز به ، جانشینی
خوب ( چون ادامه آن به اینصورت است:، روي خود نیاورده و پاسخی به آن نداده است

پس چه اهمیتی به یک نوشته  اند کردهآیا اگر مردم بیعتی بدان مهمی را فراموش 
خاص بیشتر نبوده و نه جلوي صد هزار  اي عده؟!! تازه نوشته اي که جلوي اند داده می

) و منتقد سر و ته همه چیز را زده و مطالب راست و دروغی که ربطی به سئوال نفر!!
در  ه سوال واضح بوده است. یا در پاسخ به سوالی کهدر صورتیک، ندارد را ردیف کرده

ایشان بجاي پاسخ شروع ، مورد واجب نبودن خمس از زبان علماي شیعه آورده بودم
بحث  اینکه چگونه جهت اثبات خمس و، کرده به ردیف نمودن مطالبی از کتب مختلف

ز چه تاریخی در ا ....، زراعت، اعم از هر نوع درآمد تجارت، % از درآمد20خمس بعنوان
به زمان جنگ و غنائم آن  و چرا اهل تسنن خمس را فقط موکول شیعه جاري شد؟

قبل از پاسخ به این شبهه تذکر ( اند: جناب منتقد باسواد در ابتدا اینگونه نوشته و ؟میدانند
هنوز فرق میان اصول دین  گر شبههیک نکته الزم است و آن اینکه ظاهرا این مستشکل و 

اند و لذا بحث امامت و والیت را که از اصول دین است و همه د میو فروع دین را ن
اعتقادات بدان وابسته است را با بحث خمس از فروع دین تطبیق داده و این دو را با هم 

و بدین وسیله سعی در منحرف کردن اذهان از اصل موضوع به فرعیات آن  کند میمقایسه 
خللی را در اعتقادات صحیح  تواند میکه به این وسیله  کند میداشته و به تصور خود فکر 

.) در صورتیکه در سوال اینجانب اصال صحبتی از اصل دین و شیعه امامیه وارد سازد
افرادي مانند آقاي قزوینی در ( بلکه تنها نوشته ام:، بحث امامت و والیت نشده است

، حه فالن از کتاب فالن تکیه دارندفالن عالم سنی در صفمناظرات خود به سخنی از 
مطالبی پیرامون واجب ، بنابراین ما نیز در اینجا از علماي خودتان و از کتب خودتان

که آیا جناب قزوینی به کتب اهل سنت  پرسیم می) از جناب منتقد آوریم نبودن خمس می
تحقیق و استناد دائم شما به کتب و در اینجا بحث پیرامون شیوه  یا خیر؟ کند میاشاره 

اهل سنت است که آیا روشی صحیح است یا خیر؟ و اگر صحیح است پس ما نیز 
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نیم از کتب شما مطالب بسیاري را بیرون بکشیم و در بوق و کرنا کنیم. همان جناب توا می
ن بلکه در مورد فروع دینی همچو، کند میقزوینی نیز تنها در مورد امامت و والیت بحث ن

. کند میمسح پا در وضو نیز بحث و برنامه دارد که در آنجا نیز به کتب اهل سنت اشاره 
یا سوال دیگري که در آن مطالب بسیاري از کتب شیعه مبنی بر تحریف قرآن آوردم و 
ایشان مطالبی دیگر را در پاسخ ردیف نموده اند تا عدم تحریف قرآن نزد شیعه را اثبات 

ام که منظور ما روش تحقیق و  تدا و انتهاي همین سوال توضیح دادهکند. باید گفت در اب
. خوب اهل کنید میآیید و به مطالبی از کتب اهل سنت اشاره  استدالل شماست که می

هند و مطالب بسیاري را می آورند که عدم تحریف د میسنت نیز همین پاسخها را به شما 
ا در برابر عقاید دیگر شما همچون خالفت و ی کند میقرآن نزد اجماع اهل سنت را اثبات 

بالفصل و الهی حضرت علی نیز به سخنان و مطالب بسیاري از علماي شیعه و سنی بر 
را نمی پذیرید. پس چگونه است که در ها  آن ولی شما، کنند میخالف عقاید شما اشاره 

 به این سوال کهاینجا انتظار دارید ما سخنان و مطالب شما را قبول کنیم؟! و در پاسخ 

  «، 40شما در سوره توبه آیه چرا ( «  ؟ در کنید میرا به ترس و خوف ترجمه

یعنی غمگین مباش و چنانچه خوف و ، صورتیکه التحزن از حزن و اندوه و غم است
اوال: التحزن چه به معناي ( منتقد نوشته: ).رفت میالتخف بکار ، ترس مقصود بود
صورت نقص دو  هرو در  کند میمعناي ترس مشکلی را از شما دفع نغمگین باشد یا به 

باز غمگین و ترسان بزرگی است بر ابوبکر که با وجود حضور پیامبر و نیز وحی الهی 
تحزن را به معناي ترسیدن ابوبکر معنا نیا: خود علماي شما در کتبشان الثابوده است. 

: ما که در بند اول پاسخی را گویم می ....)شود میکه به برخی موارد اشاره  اند کرده
فرقی میان غمگین شدن و ترسیدن قائل ، مشاهده نکردیم و ظاهرا جناب منتقد باسواد

نیست و در بند دوم نیز باز طبق معمول آمده و بصورت گزینشی به برخی از علماي اهل 
ز شما سوال سنت استناد نموده است که باید به ایشان گفت: جواب ما چه شد؟ ما داریم ا

نه از علماي اهل سنت!! اگر اینگونه معنا کردن اشتباه است که براي هرکس اشتباه  کنیم می
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بیاورید آن را لطف کرده و دالیل صحت ، است و کسی معصوم نیست و اگر درست است
در ضمن علماي اهل سنت بصورت غیرعمد ( تحویل ما دهید. ربط بینه اینکه پاسخهاي 

ممکن است آیه را اینگونه معنا کنند نه اینکه بخواهند ایمان حضرت ، و از روي اشتباه
ه ب میاینجا لزو در ولی مراجع رافضی چه قصدي دارند؟)، را زیر سوال ببرند ابوبکر

ها در  چون همانطور که گفتم از اینگونه ماست مالی، ینمب میجوابگویی به سایر پاسخها ن
و از این پس تنها به مراجع شناخته شده  شود میاینترنت و جاهاي دیگر به وفور یافت 

چون ایشان ، دن ایشان نزد مردمبه خاطر رسوا ش فقط و فقطآن هم  ،1شود میپاسخ داده 
وگرنه نزد ما آن مراجع هم شخصیت ، اند شدههمچون بتی براي مردم و مقلدین خود 

مدعیان تشیع  و دیگرکسانی چون مکارم شیرازي و قزوینی ، خاصی به شمار نمی روند
بسیار مهم توجه داشته باشند  اي نکتهه ب میکه شکی در گمراهی ایشان نیست. خواننده گرا

سئوال را  آیند میاول ، که حضرات به جاي پاسخگویی صریح و دقیق و شفاف و مرتبط
و  آیند میایند و سپس نم میو مقداري تهمت و افترا به سئوال کننده وارد  کنند میتخطئه 

هند که هیچ ربطی به سئوال ندارد. سئوال یک چیز است جواب د میجواب مثال درستی 
اي نداشته؟  یک چیز دیگر! مثال می پرسی چرا کسی در سقیفه به واقعه غدیر خم اشاره

، هند خالفت را غصب کنندخوا میهند انصار چون فهمیدند عمر و ابوبکر د میپاسخ 
رفتند ها  آن در صورتی که سئوال ما این نیست که چرا، و.... رفتند به سقیفهها  آن زودتر از

به سقیفه؟ سئوال ما این است که چرا در سقیفه به واقعه غدیر اشاره اي نشده است؟ با 
 رد.خو میکمال تاسف سرنوشت تقلید این است که مقلد با نقش مار بهتر فریب 

                                                           
لـب را نخواهنـد   البته خواننده گرامی توجه داشته باشد که مراجع شیعه نیز پاسخی بیش از همین مطا -1

، شـود  هایی خالصه مـی  داشت و آخرین قدرت نمایی ایشان در همان امثال قزوینی و یا چنین سایت
ولی موضوع اینجاست که ایشان دیگران را جهت پاسخگویی می فرستند تا وجهه خود را نزد مـردم  

 حفظ کنند.





 
 
 

 بخش دوم:
 پسند در کتب اهل سنت بررسی احادیث شیعه

در رویکـرد بـه   ( :نویسد میدر کتاب خود  نویسنده کتاب اقتدا به محمد کارل ارنست
اید خود را از این طرز تلقی که امروزه دامنگیر شده است و بـه رقابتهـاي   ب میمتون دینی 

فارغ سازیم. یعنی ممکن است به آسانی گرفتار این خبط شویم که ، شود میتبلیغی مربوط 
یک نقل قول منفرد از متون مقدس و یا شریعت را به عنوان شاهد صدق براي پذیرش یا 

ظرافتها و ترفندهایی از ایـن دسـت   ، عدم پذیرش کل یک دین به کار بریم. در فن مناظره
که به دنبال منافع شخصی  گیرد میده کسانی قرار وجود دارد که به آسانی مورد سوء استفا

بـا یـک   ولی پیدا کردن نقل قول هاي غیرمنصفانه براي آنان که آشنایی قبلـی  ، خویش اند
 .1)سنت دارند خیلی آسانتر است

مراجع مدعی تشیع در منـاظرات خـود بـا اهـل سـنت و بـراي صـحیح جلـوه دادن         
ویند مـا از  گ میو  کنند میتب اهل سنت اشاره و مرتب به احادیثی از ک آیند می، عقایدشان

کتب خودتان دلیل می آوریم تا متوجه شوید که مذهب ما بر حق است!!! ما براي خواننده 
تا متوجه شوید احادیثی که مراجع  کنیم میگرامی تعدادي از این احادیث را نقد و بررسی 

خواننـده گرامـی توجـه     کدام هسـتند؟ ، کشند میرافضی از صبح تا شام به رخ اهل سنت 
توسـط  ، صحیح نباشد و حدیث مربوطه و راویان آن، داشته باشد که چنانچه سند حدیثی

و بطور کـل داراي نواقصـی باشـد کـه قبـل از      ( دانشمندان علم حدیث تایید نشده باشند
هیم) بنابراین آن حـدیث فاقـد   د میدر مورد علم حدیث توضیحاتی را ، شروع این بخش
حجت قرار داده و مرتب به آن استناد نمود. احادیث شـیعه  آن را ن توا میارزش است و ن

                                                           
 .)49صفحه، قاسم کاکاییترجمه ( نگرشی نو به اسالم در جهان معاصر، کتاب اقتدا به محمد -1
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خودتان متوجه این موضوع خواهیـد  ، وضعیت خوبی ندارند و با مطالعه این بخش، پسند
و الزم به تذکر است که متن این احادیث نیز غالبا ربطی به عقاید شیعه ندارند و یـا   1شد.

داراي اشکاالت فراوان هستند و یا احادیث مخالف دیگـري را دارنـد کـه البتـه چشـمان      
. در این بخش بیشتر کنند مییند و تنها بصورت گزینشی عمل ب میرا نها  آن مراجع رافضی

دیث پرداخته شده و بررسی متن احادیث در کتب دیگري انجـام  به بررسی اسناد این احا
اسـناد و   هتر و راحتتر مطالعه نماید.ب میشده تا مطالب خیلی مفصل نشوند و خواننده گرا

بررسی شـوند و نظـر    بایست می کنند میاستناد ها  آن راویان احادیثی که مراجع رافضی به
نه اینکه بطور دلخواه و گزینشی حدیثی ، دیده شودها  آن علماي رجال اهل سنت در مورد

را بیرون بکشید و در بوق و کرنا کنید. و اما حتی چنانچه روایـان اینگونـه احادیـث ثقـه     
در هیچ محکمـه اي  چون ، نبوده باشند متصف به تشیعباز باید دید که این راویان ، باشند

                                                           
صـاحب کتـاب   ( تنها هنر جناب قزوینی و یا استادان ایشـان همچـون شـیخ شـرف الـدین موسـوي       -1

بینیم که مرتـب در   المراجعات) جمع آوري و اشاره به احادیث ضعیف از کتب اهل سنت است و می
بر نیز کـه تحقیقـی   خ حال استناد به مطلب و حدیثی از کتاب فالن عالم اهل سنت هستند و مردم بی

ولی اشخاصی که بـه تحقیـق و   ، مانند در این زمینه ندارند فوري لذت برده و به عقاید خود پایبند می
خورنـد. بـا    شوند و فریب نمی براحتی متوجه پوچی گفتار ایشان می، پردازند بررسی این احادیث می

حادیث این بخش همان احادیث ا، برید مطالعه این بخش بیشتر به پوچی گفتار علماي رافضی پی می
مورد استناد شیخ شرف الدین موسوي در کتاب المراجعات نیز هستند که به خیـال خـود علیـه اهـل     

بینیم که مراجع مدعی تشیع به کتاب المراجعات بسیار فخر می فروشـند   سنت بکار گرفته است و می
ورتیکه کتـاب مربوطـه ارزش   در صـ ، داننـد  هاي خود علیه اهل سنت مـی  و آن را جزء بهترین کتاب

علمی ندارد و نقد آن بصورت بسیار عالی نوشته شده است و هرکس آن را بخواند به پـوچی کتـاب   
شـد. کتـاب    خواند از غصه تلف می برد و چنانچه خود شیخ شرف الدین آن را می المراجعات پی می

وجلـد بـه زبـان فارسـی و     در د پاسخهاي کوبنده به کتاب مراجعات تالیف ابومریم بن محمد اعظمی
در ایـن  ، کنـیم  ) که خواندن آن را اکیدا توصـیه مـی  الحجج الدامغات لنقض کتاب المراجعات( عربی

 ایم. بخش نیز از مطالب این کتاب ارزنده استفاده نموده
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خودش قبـول نخواهـد   قاضی سخن یک نفر شیعه یا منتسب به تشیع را به نفع عقاید  نیز
و این از اصول مناظره است که متاسفانه مراجع رافضـی بـه روي مبـارك خـویش      داشت

 باشد مینوشته الشیخ محمد جعفر الطبسی  ةفی اسانيد السـن ةرجال الشيعکتاب  نمی آورند.
که در آن فهرست کاملی از رجال شیعه که در مسانید اهل سنت وجود دارند ذکر گردیده 

و یا در نوشتن ردیه علیه ما) به احادیث ( و چنانچه از این پس در مناظرات خویش است
بخـاري و  ( . حتی در کتـب صـحیحین  کنیم میما آن احادیث را رد ، این افراد استناد کنید

و شیخین از بیش از شصت نفر که متصف به تشـیع   مسلم) نیز چنین افرادي وجود دارند
انـد کـه برخـی     اند روایت کـرده  گروه زیادي که رافضی بوده اند و از اند روایت کرده بوده

 :عبارتند از
 أبان بن تغلب ربعی -1

پس مـا صـداقت   ، اما راستگوست، اي کامل است او شیعه( :گوید ذهبی در مورد او می
  .1)باشد پذیریم و بدعتش به گردن خودش می او را می

 احمد بن مفضل قرشی  -2
  .2و راستگوست)، او از سران شیعه بود( :گوید او می در بارةابوحاتم 

 جعفر بن سلیمان ضبعی   -3
ثقه اسـت) و ذهبـی از او روایـت کـرده اسـت کـه او ابـوبکر و        ( :گوید می ابن معین

  .3داشت را دوست نمیلعمر
 خالد بن مخلد قطوانی -4

و در ، حدیث او منکر و غیر قابـل قبـول اسـت   ، بود او اهل تشیع( :گوید ابن سعد می

                                                           
 ).  1/5( المیزان -1

 ).  1/157( المیزان -2

 ).  1/410( المیزان -3
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یعنی او احادیثی روایت  .1اند) و به خاطر ضرورت از او روایت نوشته، کند تشیع افراط می
 سند.  به خاطر علو یا، اند کند که دیگران روایت نکرده می

 عبدالملک بن أعین کوفی  -5
 . )راستگوست، شیعه است( :گوید ابوحاتم می
 رافضی است).( :گوید سفیان می

  .2ثقه است)( :گوید و عجلی می
 محمدبن فُضَیل بن غزوان  -6

 .3اي آتشین بود) شیعه( :گوید ثقه است). و ابوداود می( :گوید ابن معین می
اینها شماري از راویان شیعه هستند کـه بـه تشـیع و غلـو و رافضـی بـودن توصـیف        

انـد و وقتـی کـه     ذکـر کـرده  ها  آن را بخاري و مسلم یا یکی ازها  آن که احادیث، اند شده
هـا   آن ذکر روایـات  ثابت شده اعتقاد بد این افراد شیخین را ازها  آن و راستگوییصداقت 

ولی در روایات فضائل ائمه و روایاتی که به نفع عقایـد شـیعی باشـد     4، باز نداشته است
ن به احادیث این دسته استناد جسـت و روایـات ایشـان در منـاظرات حجـت بـه       توا مین

 .آیند نمیحساب 
 شناسـی  حـدیث  در مـورد علـم  ، شروع و وارد شدن به این بخـش  قبل ازالزم است 

حـدیث در نـزد   ا مفاهیم آن آشنایی پیدا کنـد.  ب میتوضیحاتی را ارائه دهیم تا خواننده گرا
 .ضعیف -3حسن  -2صحیح  -1شود:  علما به سه بخش تقسیم می

                                                           
 ).  1/640( الطبقات الکبري -1

 ).  2/677( المیزان -2

 ).  4/9( المیزان -3

شود کـه حـدیث او    ابن مطهر تأکید کرده است که: معیوب بودن دین فرد باعث این نمی، عالمه شیعی 4
 ).137ص ( )رجال الحلی( معیوب گردد
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 :دیث صحیحح
  باشـد و ثانیـاً کلیـه   شود که سندش از ابتدا تا انتها متصـل   به حدیث مرفوعی گفته می

 : 1رجال سند داراي دو صفت باشند
 . 2عدل -1
 . 3ضبط -2

، . و در تبیین این اوصاف باید گفت که حـدیث 4و همچنین سند شاذ و یا معلل نباشد
نباشـد و در روایـت راوي    1مرسل و یا منقطع و یا معضل و یا شاذ و یا داراي علتی قادح

 . 2نوعی از جرح وجود نداشته باشد

                                                           
بـه  ( راوي بایـد در طلـب حـدیث   «کنـد:   حاکم نیشابوري در پذیرش حدیث صحیح چنین شرط می -1

این میزان شهرت که مد نظر حاکم است اضافه بر شهرتی است ». داشته باشدروایت حدیث) شهرت 
شود راوي از مجهول العـین و یـا از مجهـول     که سبب می( که به طور مطلق در نظر گرفته شده است

هـا اگـر    انـد جـز اینکـه آن    الحال بودن خارج شود) و ظاهراً بخاري و مسلم نیز چنین شرطی داشـته 
با طرق زیادي روایت شده بود) نیازي به اعتبـار دادن بـه   ( یافتند اي زیادي میحدیثی را داراي سنده

 ابن حجر العسقالنی. ، دیدند. ر. ك. النکت علی مقدمۀ ابن الصالح این شرط نمی
 یعنی فرد با شخصیت و داراي خصلت تقوا و جوانمردي باشد.  -2
اشـد و از طریـق حافظـه و یـا از روي     ب روایت می  مقصود از ضبط حدیث پاراستن حدیث تا مرحله -3

در نـزد فـرد محفـوظ بـوده     ، روایت  پذیرد. هدف ما این است که حدیث تا مرحله نوشته صورت می
 باشد.  

دانند بخاري و  از جمله کسانی که شرط صحت حدیث را عدم شذوذ و وجود علت در حدیث می -4
ي کسانی  و این خالف گفته( گردد به متن حدیث بر می، این شرط  باشند که بخش عمده مسلم می

دارند که احادیث یا تنقیح  محابا مراجع حدیث را مورد تاخت و تاز قرار داده و اعالم می است که بی
اند)؛ اما کسانی همچون ابن خزیمه و ابن  اند و یا فقط از نظر سند مورد بررسی قرار گرفته نشده

اند و تفاوتی بین حسن  ارد را اعمال نکردهاین مو، حبان در شرط صحت حدیث و در تصانیف خود
ها به  ها حسن نیز قسمی از حدیث صحیح بوده است و در کتب آن دیدند و در نزد آن و صحیح نمی

این رجال   از جمله، ها را در متابعات آورده استناد شده است رجالی که مسلم صرفاً احادیث آن
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بن عجالن و محمد بن عمرو بن علقمه را نام برد.  توان ابن اسحاق و اسامه بن زید لیثی و محمد می

أن يكون راوي احلديث عدالً مشهوراً «ابن حجر شرط صحت را در نزد ابن حبان چنین آورده است: 

یعنی راوي  ؛»بالطلب غري مدلس سمع ممن فوقه إىل أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عاملاً بام حييل املعنى
اگر حدیث معنعن ( مدلس نباشد، روایت حدیث)باشد( حدیث عدل و مشهور به طلب حدیث

و اگر حدیث را از حفظ نقل ، ما قبل خود شنیده باشد  در تمام سند راوي حدیث را از طبقه، است)
مچنین حدیث را خوب فهم کرده باشد) به موارد غلط انداز در مفهوم کلمات آگاه باشد. و ه( کند می

شرطش در پذیرش   که در واقع در بر گیرنده( ابن خزیمه کتابش را این چنین نامگذاري کرده است

 السند وال جرح يف  قطع يفريح املتصل بنقل العدل عن العدل من غياملسند الصح«باشد):  حدیث می

راوي مدلس ( به نقل از راوي عادل از راوي عادل و بدون انقطاع سند، مسند صحیح متصل( »ةالنقل

شدید راوي در روایت) بدین معنی که شرط ابن خزیمه نیز همان شرط ابن ( نباشد) و بدون جرح
و در واقع این ابن حبان است که متبع و مشروب از دریاي علوم ابن خزیمه و بر مذهب ، حبان است

حبان چنین هاي ابن خزیمه و ابن  نهایتا ابن حجر در مورد کتاب، ایشان بوده است. بنابراین
ها احادیثشان  چرا که با توجه به شروط آن، ها در حد استناد هستند کند: احادیث آن گیري می نتیجه

عاملی سؤال انگیز که باعث ضعف ( ها علتی قادح البته مادامی که در آن، بین صحیح و حسن هستند
ها  ند این باشد که آنها را صحیح بخوا روایت شود)وجود نداشته باشد و اما اگر مقصود کسی که آن

مطابق تعریف ابن صالح) هستند پیداست که چنین سخنی درست ( داراي شروط حدیث صحیح
 نیست.  ق. النکت. ابن حجر.

چه قادح و چـه غیـر قـادح)    ( از جمله شروط صحت را عدم وجود هر نوع علتی، کسانی از محدثین -1
داند کـه   نظر نیست و حدیث صحیح را حدیثی میاما ظاهراً ابن صالح تابع این ، دانند در حدیث می
شوند) در آن وجـود نداشـته باشـد و     عواملی پنهانی که سبب ضعف حدیث می( قادح  علت پوشیده

داند. ق. النکت. ابن حجر. و ر. ك. شناخت حـدیث معلـل.    شرط خود را مورد اتفاق اهل حدیث می
 مقدمه ابن صالح. 

باشد و بـه ایـن معناسـت: راوي نبایـد      جرح خود راوي می، راويدر این جا مقصود از جرح روایت  -2
 متهم به دروغ یا غفلت و یا سوء حافظه و مانند آن از انواع جرح باشد. 
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 حدیث حسن:
اند که: ایشان پس از یادآوري تقسـیم حـدیث در نـزد     از ابوسلیمان خطابی نقل کرده 
گفته است: حدیث حسن به حدیثی گفتـه   –حسن و ضعیف ، به سه قسم صحیح –علما 

. و از ابو 2ي مشهوري باشندها انسانو رجال سندش  1شود که مخرجش مشخص باشد می
شود که  یشان گفته است: حدیث حسن به حدیثی گفته میاند که ا عیسی ترمذي نقل کرده

نباشد و داراي سندهاي متفاوتی  3رجال سندش متهم به دروغگویی نباشند و حدیث شاذ
اند: حدیثی که در آن انـدکی ضـعف وجـود داشـته      . و بعضی از علماي متأخر گفته4باشد
باید گفت: حـدیثی کـه   همان حدیث حسن است. اما براي تعریفی جامع تر و بهتر ، باشد

که شایستگی او متحقق نشده باشد خـالی نباشـد بـا ایـن      5رجال سندش از فرد مستوري

                                                           
باشـد.   مکی کوفی و .... می، عراقی، عرف مخرجه): مقصود از مخرج شامی( مخرجش مشخص باشد -1

 ر. ك. شرح شرح نخبۀ الفکر. مال علی القاري. 
اشتهر رجاله): این که راویان سند به روایت کـردن حـدیث   ( هاي مشهوري باشند سندش انسان رجال -2

 . 310ص ، مال علی قاري، سرزمینشان) مشهور باشند. ر. ك. شرح شرح نخبۀ الفکر( از اهل شهرشان
با  تر از خود و یا شاذ در نزد ترمذي به این معناست: حدیثی است که راوي آن با حدیث راوي حافظ -3

هـا بیشـتر اسـت)     که از نظر حفظ و اعتبار با او در یک سطح هستند امـا تعـداد آن  ( جمعی از راویان
فـرد بـودن راوي   ، کنـد)  مطابق آنچه که شافعی به صراحت بیان مـی ( مخالف باشد و در حدیث شاذ

 شرط نیست. ر. ك. النکت. ابن حجر العسقالنی. 
گوید: این اصطالح از آن ترمذي اسـت   حدیث حسن چنین می شیخ تقی الدین ابن تیمیه در رابطه با -4

هـا بـه    جز صحیح و ضعیف وجود ندارد و ضـعیف در نـزد آن  ، و غیر از ترمذي در نزد اهل حدیث
البته ممکن است حدیث ضعیف متـروك نیـز   ، تر باشد صحیح پایین  معناي حدیثی است که از درجه

به دروغ) و یا اشتباه بسـیار در روایـت باشـد و نیـز     ( باشد و این در صورتی است که راوي آن متهم
حسن باشد و آن در صورتی است که راوي آن متهم بـه دروغ نباشـد و   ، ممکن است حدیث ضعیف

باشد که عمل به حدیث ضـعیف را بـر قیـاس تـرجیح      ي احمد بن حنبل می گوید: این معنی گفته می
 دهد. ر. ك. النکت. ابن حجر العسقالنی.  می

 باشد.   اقسام مجهول میاز  -5
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ذهنی غیر عمدي) و خطاي زیادي در روایاتش نباشـد و در عـین حـال    ( شرط که غفلت
بدین معنی که عمدًا در روایت حدیث دروغ نگوید ، متهم به دروغگویی در روایت نباشد

ه او را به فسق متهم کند از آن مبرا باشد و عین همین متن یا شبیه آن و هر چیز دیگري ک
نقل شده باشـد)  ( یکی و یا بیشتر) و از طرق دیگر شناخته شده باشد( با سندهاي دیگري

تا حدیث از طریق احادیث دیگر که متابع و شاهد این حدیث هستند تقویت شود و ایـن  
وست که به این طریـق از شـاذ و یـا منکـر     به معناي آمدن حدیث دیگري مانند حدیث ا

آنچه بیان شـد   .1شود یابد و سخن ترمذي با این توضیح بهتر روشن می بودن خالصی می

                                                           
توان فهمید این است که ایشـان در تعریـف خـود فقـط روایـت راوي       آنچه که از تعریف ترمذي می -1

تعریف او شامل مـوارد زیـر نیـز    ، بلکه عالوه بر آن، حدیث حسن قرار نداده است  مستور را در رده
موصوف به غلط و خطـأ [غیـر   باشد: انواع احادیث ضعیف داراي راوي با سوء حافظه و یا راوي  می

عمدي] و یا راوي مختلط آن هم بعد از اختالط و یا عنعنه با وجود راوي مدلس و یا راوي با انقطاع 
همـان  ، باشـد و انقطـاع خفیـف    احتماالً انقطاع خفی مد نظر باشد که همان ارسال خفی مـی ( خفیف

ث مرسل را نیز در این لیسـت  باشد. در قسمت شروط حدیث مقبول حدی انقطاع ناشی از تدلیس می
 آورده است). تمامی این موارد در نزد ترمذي از انواع حسن هستند اما با شروط سه گانه:  

 ها نباشد.  الف) راوي متهم به دروغ در بین آن
 تر از خود نباشد).  مخالف با احادیث قوي( ب) سند شاذ نباشد

طریق و یا سند دیگر) و یـا  ( شاهد) از یک جهت دیگرحدیث تابع یا ( ج) این که آن حدیث یا مانند آن
هـا بـا یکـدیگر     ي تمـامی ایـن   ي این احادیث شود. البته رتبه و درجـه  کننده پشتوانه و تقویت، بیشتر

گوید: و آنچه که این نظـر   ترند .... ابن حجر در ادامه می کند و بعضی از بعضی دیگر قوي تفاوت می
رمذي شرط اتصال سند را در تعریـف حسـن بـه هـیچ عنـوان ذکـر       کند این است که ت را تقویت می

داند. ابن حجر بـراي تمـامی مـوارد     کند و به همین خاطر بسیاري از احادیث منقطع را حسن می نمی
کند. البته نباید فراموش کرد که این نوع تعریف  هایی ذکر می فوق از انواع حسن در نزد ترمذي نمونه

انـد شـامل ایـن     نیست و آنچه که علما در مورد اسـتناد حسـن ذکـر کـرده    و تقسیم مورد اتفاق علما 
بیان «القطان در کتاب  باشد. ابو الحسن بن شود و این تعریف در نزد ترمذي می تعریف از حسن نمی

اش قابـل   کنـد) همـه   حسنی که ترمـذي معرفـی مـی   ( گوید: این قسم به صراحت می» یهامالوهم واإل
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اي است که در مورد حسـن بـه مـا     هاي پراکنده باشد و شامل تمام گفته تعریفی جامع می
وم آن را رسیده است. انگار که ترمذي یک نوع از حسن را یادآور شده و خطـابی نـوع د  

اند و از نوع  به موارد ضروري بسنده کردهها  آن از هرکدامبدین معنی که ، بیان کرده است
اند و از نوع دیگر و بعضـی از   اند و یا نوعی از حسن را ذکر کرده دیگر چشم پوشی کرده

  و خداوند داناتر است. در ضمن الزم به تذکر است که درجه، اند جوانب دیگر غافل مانده
از ، چرا که شرط صحیح در این است کـه تمـامی راویـان   ، تر است از صحیح پایین حسن

خـود راوي) مـورد تأییـد    ( از طریق نقل صریح و یا شـهرت ، نظر عدالت و اتقان و ضبط
 قرار گرفته باشند.

 حدیث ضعیف:
آن ، هر حدیثی که مجموع صفات حدیث صحیح و حسن در آن وجود نداشته باشـند 

 .1دباش حدیث ضعیف می

                                                                                                                                                      
، شـود  ي احکام به آن عمل نمی شود و در زمینه ائل اعمال به آن عمل میبلکه در فض، احتجاج نیست

موافقـت حـدیثی   ( ) زیادي داشته باشد و یا موافقت شاهدي صحیح کننده تقویت( مگر اینکه سندهاي
 النکت. ابن حجر. ، شاهد که صحیح باشد) داشته باشد و یا ظاهر قرآن بر آن داللت کند. ق

چـرا کـه عـدم    ، باشد است که تعریف ابن صالح از حدیث ضعیف صحیح نمیابن حجر بر این باور  -1
داند و اگر حدیثی یکی از صفات صحیح را   حدیث ضعیف نمی  دهنده اجتماع صفات صحیح را نشان

داند که تعریف این چنین اصالح گردد: اگـر حـدیثی صـفات     باشد و بهتر آن می نداشت ضعیف نمی
آورد:  حافظ عراقی) چنین مـی ( حجر به نقل از استادشدارد. ابن حسن در آن جمع نبود ضعیف نام 

هر حدیثی که در آن صفات قبول جمع نشده باشد ضعیف نام دارد ... و صفات قبـول شـامل مـوارد    
 سالمیت راوي از خطاي بسیار و غفلت در روایـت  -3عدالت راوي  -2اتصال سند  -1باشد:  زیر می

گر راوي به سبب سوء حفظ ضعیف باشد و یا در سـندها انقطـاع   ابن حجر): همچنین ا( باید گفت:(
ارسال خفی) باشد و یا سند مرسل باشد بـه شـرط   ( به خاطر تدلیس) باشد و یا انقطاع خفی( خفیفی

 -4، گیـرد  در تعریف مقبول قرار می، سندهاي دیگر) از حدیث( سند) و یا طرق دیگر( داشتن طریق
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 توضیح در مورد حدیث مسند:
مسند به حـدیثی گفتـه   ، گوید: در نزد اهل حدیث اهللا می رحمه، حافظ، ابوبکر خطیب

رود کـه   شود که سندش از ابتدا تا انتها متصل باشد و اکثرا این لفظ زمانی به کـار مـی   می
از  مسند) در مورد نقل قول( نقل شود و به ندرت این لفظ اهللا حدیث از شخص رسول

گوید: مسند حدیثی است که  می، حافظ، رود. ابوعمر بن عبدالبر صحابی و غیره به کار می
منتهی شده باشد. مثال براي حدیث مسند متصل: مالک عن نافع عن ابـن   فقط به پیامبر

و مثال براي حدیث مسند منقطع: مالک عن زهري عن ابـن عبـاس   ، اهللا عمر عن رسول
منتهی شـده اسـت و از طرفـی     چرا که به پیامبر، مسند است . این سنداهللا عن رسول

نشنیده است. ابوعمر به نقل از کسانی چنـین   چرا که زهري از ابن عباس، منقطع است
شود که اوالً متصل و ثانیـاً مرفـوع باشـد و بـه      آورده است: مسند فقط به حدیثی گفته می

این قول را صحیح دانسته و ، حافظ، منتهی شده باشد. باید گفت: حاکم ابوعبداهللا پیامبر
 آورد. غیر از این را در کتابش نمی

 شناخت حدیث متصل:
شـود و آن   نامند و به طور کلی شامل مرفـوع و موقـوف مـی    متصل را موصول نیز می

ما قبل   از راویان حتماً از طبقه هرکدامبه طوري که ، حدیثی است که سندش متصل باشد
ل مرفوع از کتاب موطا ا حدیث را شنیده باشد. مثال براي حدیث متصاز ابتدا تا انته، خود

و مثـال بـراي    .»اهللا ه عـن رسـولن شهاب عن سامل بن عبداهللا عـن أبيـمالک عن اب«چنین است: 

 .»مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله«حدیث متصل موقوف چنین است: 

 
 

                                                                                                                                                      
کـه باعـت ضـعف    ( سالمت از علت قـادح  -5تر از خود)  ث قويمخالفه با احادی( سالمت از شذوذ

 شود). ق. النکت. ابن حجر العسقالنی. حدیث می
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 شناخت حدیث مرفوع:
 منتهی شده باشد و این لفظ به طور شخص پیامبر و آن حدیثی است که سند آن به

منتهی نشده باشد مانند موقوف صحابی و غیره بـه کـار    مطلق براي سندي که به پیامبر
باشد. در نزد بعضی  میها  این رود. خود مرفوع شامل متصل و منقطع و مرسل و مانند نمی

هردو داخل است و کسانی  مرفوع و مسند یک مفهوم دارند و انقطاع و انفصال در تعریف
تواند منقطع و یا  چرا که حدیث مرفوع می، دیگر بر این باورند که مرفوع و مسند متفاوتند

منتهـی   که به پیامبر، اما مسند سندي است متصل، منتهی شود متصل باشد و به پیامبر
یـا   شده باشد. حافظ ابوبکر بن ثابت گفته است: مرفوع خبري است که صحابی از قول و

  کنند و با این تعریف مرفوع را مختص نقـل صـحابی از پیـامبر    روایت می فعل پیامبر
باید گفت: اگر کسی از اهل حدیث ( داند. را مرفوع نمی داند و مرسل تابعی از پیامبر می

داراي ، منظور این است که در نظر او حدیث مرفـوع ، مرفوع را در مقابل مرسل قرار دهد
 سندي متصل است.)

 شناخت حدیث موقوف:
از اقوال و افعال و ... نقل شده باشد و سند حدیث به صحابی ختم ، آنچه از صحابی

موقوف نام دارد. و اگر حدیث موقوف صحابی ، نرسیده باشد اهللا شده باشد و به رسول
شود و در غیر این صورت آن را  داراي سندي متصل باشد به آن موقوف موصول گفته می

درست مانند حدیث مرفوع متصل و یا منقطعی که به ، نامیم موصول میموقوف غیر 
منتهی شده باشد و خداوند داناتر است. وقتی لفظ موقوف مخصوص صحابی  اهللا رسول

اما هنگامی که لفظ ، است که این لفظ به طور مطلق و بدون هیچ پسوندي ذکر شود
یر صحابی به کار رود گفته با پسوند و اصطالحاً) به طور مقید در مورد غ( موقوف

حدیث فالن و : «»ث كذا وكذا وقفه فالن علی عطاء أو علی طاووس أو نحو هذاحدي«شود:  می

دیگري هرکس و یا طاووس و با ، مثال موقوف به عطا، فالن موقوف به فالنی است
ابوالقاسم ها  آن شناسند. از در اصطالح فقهاي خراسان موقوف را به اسم أثر می». است
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نقل شود  اند: به آنچه که از پیامبر فورانی است که فقها از او براي ما چنین نقل کرده
 شود. نقل شود أثر گفته می شود و به آنچه که از صحابی خبر گفته می

 شناخت حدیث مقطوع:
مقطوع با منقطع تفاوت دارد. گفته شده که جمع آن مقاطع و مقاطیع است و به آنچـه  

، شـود. خطیـب ابـوبکر    منتهی شده باشد گفته مـی ها  آن از تابعین که به از اقوال و افعالی
باشـد و   گوید: حدیث مقطوع همان حدیث موقوف به تـابعین مـی   در جامعش می، حافظ

از  1خداوند داناتر است. باید گفت: تعبیـر شـافعی و ابوقاسـم طبرانـی و کسـان دیگـري      
 باشد. منقطع غیر موصول می، مقطوع

 ل:شناخت حدیث مرس
در مورد تعریف مرسل در آن اختالفی ندارند ایـن اسـت کـه از کبـار     ، آنچه که علما

آنانی که جمعی از صحابه را دیده باشند و با آنـان زیسـته و نشسـت و برخاسـت     ( تابعی
هـا   ایـن  سپس سعید بن المسـیب و امثـال   2داشته باشند)مانند عبیداهللا بن عدي بن الخیار

                                                           
 ابن حجر عسقالنی.، باشد. ر. ك النکت حمیدي و دارقطنی می، منظور از دیگران -1
نگفته ولی کسی ، متولد شده است گوید: عبیداهللا بن عدي بن خیار در زمان پیامبر حافظ عراقی می -2

گوید: عدي بن خیار مدتی قبل از فتح مکه فـوت   را دیده است. ابن حجر در ادامه می که او پیامبر
از ( وارد مکه شد عبیداهللا در مکه بود. در روایات بسیاري آمده است که صحابه کرد و وقتی پیامبر

امـا  ، ها بـود  ي آن نیز از جمله آوردند و عبیداهللا می زنان و مردان) فرزندانشان را تبرکاً به نزد پیامبر
کنـد   و شرفیاب شدن به خدمت ایشان او را داخل لیست صحابی مـی  این که آیا ثبوت دیدار پیامبر

شـوند؟ ایـن جـاي     مرسل شـمرده نمـی  ، او به پیامبر  و آیا با این توصیف احادیث نسبت داده شده
هـا قاطعانـه    گوینـد. آن  ائمـه مـی  بحث و بررسی دارد و صحیح آن است که ابو حاتم رازي و دیگـر  

گویند: احادیث مرسل صحابی به اتفـاق علـم    دانند و چنین می مرسل او را همچون مرسل دیگران می
 آن دسته از اصحاب که امکان شنیدن و گرفتن احادیث پیـامبر را دارا بـوده باشـند   ( شوند پذیرفته می

ن امکانی را دارا نبوده باشند حکـم حـدیث   ها که چنی سن صحابی مد نظر است) اما آن  تر جنبه بیش(



 265 سنت اهل کتب در پسند شیعه احادیث بررسی: دوم بخش

، حدیث مرسل است و مشهور این اسـت کـه در تعریـف   ، »اهللا قال رسول«وقتی گفتند: 
شـود و   هم شامل کبار تابعین مـی ( شود میها  آن تفاوتی بین تابعین نیست و شامل تمامی

 .1هم شامل صغار تابعین)

 شناخت حدیث منقطع:
مذاهب متعددي دارنـد از  ، اهل حدیث و دیگران در مورد تفاوت بین منقطع و مرسل

شناخت علوم حدیث) نقل اسـت کـه   ( مورد مرسل از حاکم در کتابشجمله: چنانکه در 
سندي است که در » منقطع«مخصوص تابعی است و » مرسل«ایشان بر این باور است که 

، ي مـاقبلش  تابعی راویی وجود داشته باشـد کـه از طبقـه     قبل از رسیدن به طبقه، آن سند
باشـد و آن سـندي اسـت کـه      بین مرسل و منقطـع مـی  » ساقط«حدیث را نشنیده باشد و 

یعنـی اسـم   ، حداقل در یکی از طبقات آن نامی از راوي به طور مشخص برده نشده باشد
راوي نه مشخص و نه مبهم باشد و از آن جمله سندهایی هستند که بعضی از رجال سند 

 مـردي) و یـا شـیخ   ( مثالً گفته شـود رجـل  ، به طور واضح مشخص نشده باشندها  آن در
 یا کلماتی از این قبیل. استادي) و(

 شناخت حدیث معضل:
باشد بـه طـوري کـه هـر معضـلی منقطـع        این تعبیر نوع خاصی از حدیث منقطع می

 اند و آن وقتی است اما عکس این صحیح نیست و کسانی معضل را مرسل نامیده، باشد می
 .1قه و پشت سر هم از سند افتاده باشندتر در دو طب که دو راوي و یا بیش

                                                                                                                                                      
حـدیثی   زیسته باشـند امـا هرگـز از پیـامبر     نها که در عصر پیامبر آ( ها همان حکم مخضرمین آن

 ابن حجر العسقالنی.، و خداوند داناتر است. ر. ك. النکت، نشنیده باشند) را دارد
هـا کـه    اند. صـغار تـابعین: آن   ه صحابی نقل کرد تر احادیثشان را مستقیماً از ها که بیش کبار تابعین: آن -1

 تر احادیثشان را از طریق کبار تابعین از صحابی نقل کرده باشند. بیش
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   2س:مدلخت حدیث شنا

 تدلیس بر دو قسم است: اول: تدلیس در سند. دوم: تدلیس در اساتید.
اول: تدلیس در سند: تدلیس در سند دو حالت دارد: الف) این که کسی از دیگري کـه  
همدیگر را دیده باشند حدیثی را روایـت کنـد در صـورتی کـه آن حـدیث را از آن فـرد       

اما هیچ وقـت همـدیگر را   ، نظر زمانی همعصر باشد نشنیده باشد. ب) کسی با دیگري از
ولی در الفاظ حدیث چنان وانمود شود که همدیگر را دیده و از او حـدیث  ، ندیده باشند

. در ایـن مـوارد از   3تر افتاده باشد یک راوي و یا بیشها  آن شنیده است و چه بسا که بین
بلکـه گفتـه   ، شود استفاده نمیها  این هو یا از الفاظی شبی» حدثنا«و یا » أخبرنا فالن«الفاظ 

 ها. و مانند آن» عن فالن«و یا » قال فالن«شود:  می

                                                                                                                                                      
تعبیـر  ، ها شود که کسانی از آن ي سلف یادآور می هایی از ائمه ابن حجر در کتاب النکت با ذکر نمونه -1

ها مشکالتی در مفاهیم  اما در آن( ها نیست آنبا کسر ضاد) را براي سندهایی که انقطاعی در ( معضل
با فتح ضـاد)  ( اند و از جمله پیشینیانی که معضل هایی در سند وجود دارد) به کار برده متن و یا علت

 اند علی بن مدینی و متبعین ایشان هستند. به کار برده، را با همین معناي اصطالحی مدنظر ابن صالح
و آن به معناي سیاهی و تاریکی است. که آن را ابن سید گفتـه اسـت.    باشد تدلیس مشتق از دلس می -2

کند که فرد نتواند حالت درسـت و دقیـق    فرد مدلس آنچنان قضیه را بر مخاطب و یا بیننده مشتبه می
 قضیه را به وضوح تشخیص دهد. ر. ك. النکت. ابن حجر.

در ایـن بخـش دوم کـه ابـن     ، القطـان   له ابني علما از جم به نظر ابن حجر و با استناد ایشان به گفته -3
صالح بیان کرده تدلیسی وجود ندارد بلکه فقط ارسال خفی در آن صورت پذیرفته است. و هر چند 

هـاي   ارسـال خفـی نیـز در زیرمجموعـه    ، که حکم تدلیس و ارسال خفی یکی است و از نظر حکـم 
تفـاوت دارد و نکـوهش علمـا شـامل     تدلیس با ارسـال خفـی   ، گیرد اما از نظر معنی تدلیس قرار می

و خداوند داناتر اسـت. ق. النکـت. ابـن حجـر. ارسـال      ، باشد تدلیس است و شامل ارسال خفی نمی
پیوندد که دو نفر همعصر باشند اما هرگز همدیگر را مالقـات نکـرده باشـند     خفی زمانی به وقوع می

ا از دیگري نشنیده و یا فقط بعضی ولی در تدلیس مالقات صورت پذیرفته اما راوي با هیچ حدیثی ر
 از احادیث را از او شنیده است.
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دوم: تدلیس در اساتید: این که راوي از استادش حدیثی را روایت کنـد و اسـتادش را   
با اسم و یا کنیه و یا با صفتی نام ببرد که با آن شناخته شده نیست تا مشخص نشـود کـه   

بلکه منظورش را چنین بیان کند که انگار فرد دیگري را مـدنظر  ( تمقصودش آن فرد اس
 .1دارد)

                                                           
از طرف ابن صالح ایراد شده ، به نظر ابن حجر قیدها و شروطی که در آخر تعریف تدلیس اساتید -1

بام «با قید » به آنچه که با آن مشهور نیست)(  بام ال يعرف به«باید به این صورت اصالح شوند: قید: 

اصالح » به آنچه که با آن شناخته شده لیکن هرگز به آن مشهور نبوده است)( أنّه مل يشتهر يعرف به إالَّ 

گیرد. ابن حجر در تأیید  ي تدلیس قرار می گردد و در این صورت است که تعریف در زیر مجموعه
 تدلیس( به نظر ابن حجر تعریف تدلیس در اساتید، کند. بنابراین هایی را ذکر می این نظر مثال

باید به این شکل اصالح گردد: اینکه راوي از استادي حدیثی را که از او نشنیده است ، شیوخ)
روایت کند و استادش را با اسم یا کنیه و یا صفتی نام ببرد که آن استاد با آن صفت شناخته شده اما 

مشهور  و ممکن است که با اسم کس دیگري که با آن اسم یا کنیه و یا صفت( به آن مشهور نیست
است اشتباه گرفته شود). ق. النکت. ابن حجر. حافظ عراقی بر این نظر است که ابن صالح نوع سوم 

باشد بیان نکرده است در حالی که ابن حجر  تدلیس تسویه) را که بدترین نوع تدلیس می( تدلیس
در ادامه  باشد. ابن حجر ي تدلیس در سند می گویند: چنین نیست و تدلیس تسویه زیر مجموعه می

 چرا که ممکن است کسی به خاطر علو، شود کند که تسویه شامل تدلیس و غیر تدلیس می بیان می
با صراحت یکی از راویان سند ، دادن) سند و یا به خاطر عدم استناد به حدیث فالن راوي برتر نشان(

 نیز تسویه نام دارد را ذکر نکند و ادعا کند که آن راوي دیگر حدیث را از آن دیگري شنیده که این
باشد). ابن عبدالبر در این مورد مثالی را از امام مالک چنین نقل  احادیث مرسل می  اما در زمره(

سپس هنگام روایت ، کند: مالک احادیثی را از ثور بن زید از عکرمه از ابن عباس شنیده است می
چرا که ، ن ثور عن ابن عباسعکرمه را از سند حذف کرده و سند را چنین آورده است: ع، احادیث

دیده است. البته تسویه در بخش ارسال فقط در حذف  امام مالک استناد به احادیث عکرمه را روا نمی
، اگر لفظ روایت( راویان ضعیف انجام نگرفته بلکه گاهی راوي معتبر نیز از سند حذف شده است.

صورتی که با لفظ صریح باشد تسویه نام همان تدلیس سند است و در ، محتمل باشد این نوع تسویه
بلکه مربوط به مصنف و یا کسی است که ، باشد دارد. تسویه مربوط به خود راوي و مروي عنه نمی
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   1:شناخت حدیث شاذ

حدیثی را به طور انفرادي روایت کرده باشد اگـر کـه   ، وقتی که یک راوي در موردي
این نقل قول و حدیث او با حدیث یک راوي دیگر کـه از حفـظ و ضـبط و اتقـان از او     

اما در صورتی که حدیث او با ، باشد حدیث او شاذ و مردود میباالتر است. مخالف باشد 
روایت دیگران در تضاد و مخالفه نباشد و تنها اشکال این باشد که ایـن حـدیث را او بـه    
طور انفرادي روایت کرده است. در این صورت باید در حال ایـن راوي منفـرد نگریسـته    

گر که راوي عادل و حافظ و داراي تا بتوان به نسبت این حدیث او قضاوت کرد) ا( شود
روایت منفرد او قابل قبول اسـت و ذات  ، اعتبار و قابل اعتماد از جهت حفظ و تقوا باشد

ولی اگر این راوي منفرد ، شود به عنوان جرح محسوب نمی، منفرد بودن راوي در روایت
ز درجـه  انفراد او در یکی از طبقات سـند جـرح اسـت و حـدیث را ا    ، معتبر) نباشد( ثقه

بـدین  ، حدیث بستگی به ایـن راوي دارد   کند و مرتبه اندازد و آن را متزلزل می صحت می
مثال در حد لفظ صدوق باشد) حدیث فرد ( تر معنا که اگر وضعیت این راوي خیلی پایین

ولـی اگـر   ، کشـاند  به حد ضـعیف نمـی  آن را کند و  او به حد حدیث حسن تنزل پیدا می
حدیث فرد او از جملـه احادیـث   ، تر باشد معتبر) خیلی پایین( ثقه ي راوي از درجه  درجه

                                                                                                                                                      
بلکه در وسط سند یک ، کند طور که شنیده روایت نمی سند را روایت کند اما آن را همانخواهد  می

د که در سند یک راوي حذف شده است). ابن فهم کند و کسی که وارد نباشد نمی راوي را حذف می
شود که یکی تدلیس  حجر در ادامه دو شاخه از تدلیس سند را که ابن صالح متذکر نشده یادآور می

ها به اختصار چنین است: تدلیس عطف: این که  که تعریف آن، عطف است و دیگري تدلیس قطع
مثالً بگوید: ، ها این حدیث را شنیده باشد راوي از دو استاد خود روایت کند اما فقط از یکی از آن

اما او فقط از حصین آن را شنیده باشد. تدلیس قطع: این که راوي » حدثنا حصني ومغرية عن إبراهيم«
در این جا مکثی ( سند را بیاورد مثال: حدثنا  بقیه، را بگوید اما بعد از کمی مکث» حدثنا«ابتدا لفظ 

. ق. ل عروة عن أبيه عن عائشة) سپس بگوید: هشام بن ي قطع صحبت باشد بکند که نشانه

 النکت. ابن حجر.
 شاذ در لغت به معناي فردکردن است. -1
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به این نتیجه رسیدیم که حدیث شاذ مردود بر دو قسم ، شود. بنابراین شاذ منکر شمرده می
حـدیث فـردي کـه راوي آن     -2تر از خود  حدیث فرد مخالف با احادیث قوي -1است: 
شـود کـه    ف باشد) و همین سبب میو بلکه ضعی( از جهت عدالت و ضبط) نباشد( معتبر

و اما نظر علما در مورد شاذ  1تفرد و شذوذ حدیث از نکارت و ضعف نیز برخوردار شود.
 شافعی گفته اسـت: بـه حـدیثی کـه    ، : از قول یونس بن عبداألعلیباشد میبدین قرار نیز 

گفتـه  شـاذ  ، روایـت کنـد  آن را ثقه) بطـور انفـرادي   ( حداقل در یک طبقه) فردي معتبر(
روایت آن را ثقه) ( شود که راوي قابل اعتماد شود و بلکه شاذ فقط به حدیثی گفته می نمی

مخالفت داشته باشد. حافظ ابو یعلی خلیلی قزوینی نیز مانند ایـن   2کند و با احادیث مردم
سپس گفته اسـت: آنچـه کـه حفـاظ     ، را از شافعی جماعتی از اهل حجاز نقل کرده است

شود که جز یـک سـند نداشـته     د این است که شاذ به حدیثی گفته میحدیث بر آن هستن
بطور نـادر  آن را غیر ثقه) ( ثقه) و یا غیر معتبر( باشد که استاد قابل اعتماد و داراي اعتبار

اند) و آن دسته از این احادیث نـادر    نیاوردهآن را در حالی که دیگران ( روایت کرده باشد
را روایت کرده باشـد متـروك   ها  آن بر از نظر ضبط وعدالت)غیر معت( را که راوي غیرثقه

هایی که از راویـان ثقـه    شوند و از این احادیث آن شوند و مورد قبول واقع نمی نامیده می
ها  آن استناد کرد و ازها  آن توان به توقف کرد و نمیها  آن روایت شده باشند باید در حکم

 شـاذ حـدیثی اسـت کـه یـک راوي ثقـه      ، حافظ، حجت آوردن و به نظر حاکم ابوعبداهللا
معتبر از نظر عدل و ضبط) به طور نادر و منفرد آن را روایت کرده باشد و براي حـدیث  (

گوید که شاذ بـا معلـل تفـاوت     اي از طریق متابع پیدا کرد. حاکم می آن راوي نتوان ریشه

                                                           
داند که راوي یکـی از ایـن    حدیث راوي منفرد را وقتی منکر می، الفکرنخبة  شرحابن حجر در کتاب  -1

 خداوند در رفته باشدسه خصوصیت را داشته باشد: الف) غلط فاحش ب) غفلت زیاد ج) از حدود 
 مرتکب فسق شده باشد).(

 در حالت اصطالحی بیانگر نظر اجماع است.» از مردم روایت شده«روي الناس): ( عبارت -2
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هم در حـدیث پیـدا   به علتی که از طریق تو، در این است که معللها  آن کند و تفاوت می
 اما شاذ به علتی که در آن است بستگی ندارد.، شده بستگی دارد

 شناخت حدیث منکر:
رسیده که حـدیث منکـر در نـزد ایشـان     ، حافظ، از ابوبکر احمد بن هارون البردیجی

حدیثی است که فردي در یک طبقه از سند به طور منفرد حدیث را روایت کرده باشـد و  
سند و نه با سندهاي دیگري روایت نشده باشد و ناشناخته باشـد و   متن حدیث نه با این

بردیجی این تعریف کلی را ارائه داده و مطلب را باز نکرده و آن را تفکیک ننموده است. 
هـاي   و اطالق حکم مردود و یا نکارت و یا شذوذ به خاطر فـرد بـودن حـدیث در گفتـه    

ان اسـت کـه بـه تفصـیل در بخـش      شود اما درست همـ  بسیاري از اهل حدیث یافت می
طور کـه شـاذ بـه دو دسـته تقسـیم       ن گفت: همانتوا می، مربوط به شاذ بیان شد. بنابراین

 شود. منکر نیز به دو دسته تقسیم می، شود می

 1شناخت اعتبار و متابعات و شواهد:

باشد؟ در میان علما  معروف و شناخته شده می، آیا حدیث فرد است؟ و آیا راوي فرد
ها در ارزیابی یک حدیث متداول است. ابو حاتم محمد بن حبان بستی  ن قبیل سؤالای

مثال ، اهللا آورده است که: روش اعتبار در خبرها چنین است رحمه، الحافظ، التمیمی
ن عن محاد عن أيوب عن ابن سريي«حدیث حماد بن سلمه را که تابعی ندارد در نظر بگیرید 

دیگري غیر از ایوب از ابن   باید نگاه کرد که آیا راوي ثقه. پس »رة عن النبيهري أيب

فهمیم که براي این خبر اصل و  سیرین این را روایت کرده است که اگر چنین باشد می

                                                           
گوید: به خاطر این که این توهم ایجاد نشود که اعتبـار هـم همچـون متـابع و شـاهد و       ابن حجر می -1

معرفـة اإلعتبـار ( عبارت زیـر جـایگزین شـود:    قسمی از تقسیمات آنهاست. بهتر است این عبارت با

چرا که اعتبار آن چیـزي اسـت کـه بعـد از     ». شناخت اعتبار براي متابعه و شاهد): «للمتابعة والشاهد

 شود. ق. النکت. ابن حجر. و جو در متابعات و شواهد براي یک حدیث کسب می جست 
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تر کسی غیر از ابن  پایین  مرجعی وجود دارد و اگر این را نیافتیم باید ببینیم که آیا در طبقه
باید ببینیم ، ده است و باز اگر این را هم نیافتیمسیرین از ابی هریره حدیث را روایت کر

این حدیث را روایت کرده است که  که آیا غیر از ابی هریره صحابی دیگري از پیامبر
فهمیم حدیث داراي اصل و ریشه است و در  اگر وجود داشته باشند میها  این از هرکدام

 غیر این صورت اصل و مرجعی ندارد.

 ي ثقه) و حکم آن:  زیاده( اويشناخت اضافات از طرف ر
این فن بسیار ظریفی است که توجه به آن مطلوب است. ابوبکر بن زیاد نیشابوري و 

الفاظ فقهی در   اند و به شناخت زیاده  ي این فن بوده ابونعیم گرگانی و ابو ولید قرشی ائمه
جمهور فقهاء . آن چنانکه ابوبکر خطیب نقل کرده است مذهب 1اند احادیث شهرت داشته

ثقه) در هر ( معتبر 2ي نقل شده از راوي منفرد و اصحاب حدیث بر این است: زیاده
بدین معنی که اگر راوي در بار اول که حدیث را روایت کرده ، شود پذیرفته می، صورت

زیاده را ، همان فرد) همان سند را روایت کرده( ولی بار دوم که، زیاده را نقل نکرده باشد
در ( باشد و یا این که زیاده را از راوي دیگري غیر از راوي قبلی که زیادهنقل کرده 

 کند و روایتش صورت تفاوتی نمیهردو حدیث او وجود) نداشته روایت بکند در 
شود. و این خالف  ي الفاظ است) قابل قبول است و پذیرفته می روایتی که شامل زیاده(

کنند و خالف  را به طور مطلق انکار می  هباشد که زیاد کسانی از اهل حدیث می  گفته
کسانی است که زیاده و اضافات در متن یا سند را در صورتی که از خود راوي باشد   گفته
حالت اول) اما اگر حدیث را بدون زیاده از کسی و با زیاده از دیگري ( پذیرند نمی

                                                           
» زیـادات الفـاظ  «مقصود ایشـان از کلمـات    آورد: ي ابن صالح چنین می ابن حجر در تبیین این گفته -1

شود و منظور این نیست که فقها از خودشان  ها استنباط می زیادات الفاظی است که الفاظ فقهی از آن
شود نه در  مطرح می» مدرج«مطالبی را به متن احادیث اضافه کرده باشند که چنین مواردي در بخش 

 اینجا. ر. ك. النکت. ابن حجر.
 یک طبقه از سند. منفرد در -2
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نظر اکثر اهل  پذیرند و در این مورد به نقل از خطیب بغدادي روایت کرده باشد می
حدیث صحیحی) را به صورت متصل ( حدیث این چنین است که: وقتی گروهی حدیثی

 حدیث، ي ثقه نیز باشد صحیح) متصل داراي زیاده( روایت کردند هر چند که روایت
ثقه) به سه ( شود. باید گفت: روایت فرد از راوي معتبر که مرسل است پذیرفته میها  آن

: این که روایت فرد منافی و مخالف روایت سایر راویان معتبر شود: اول قسم تقسیم می
چنانکه در نوع شاذ گفته شد. دوم: این که ، باشد که در این صورت حدیث مردود است

مانند حدیثی که در ، ثقه) نداشه باشد( حدیث منافات و مخالفتی با روایت راویان معتبر
هنگام عرضه کردن آن به راویات راویان ثقه) است فرد باشد و ( اي که راویش معتبر طبقه
شود. و خطیب بغدادي  نداشته باشد و چنین حدیثی پذیرفته میها  آن اي با مخالفه، ثقه

براي این نوع دوم از حدیث ادعا کرده که اتفاق علما بر پذیرش آن است. سوم: این که 
اوي ثقه وجود یعنی اضافاتی در حدیث ر، حالتی بین دو مورد اول و دوم اتفاق بیفتد

ما «ها) وجود نداشته باشد. مثال:  زیاده( داشته باشند و در روایات دیگران این اضافات

عىل كل ، فرض زكاة الفطر من رمضان اهللاعن ابن عمر: أن رسول ، عن نافع، رواه مالك

گوید: فقط در روایت مالک  أبو عیسی ترمذي می. »من املسلمني، ذكر أو أنثى، حر أو عبد

در حدیث خود نقل آن را ي دیگر  آمده است و راویان ثقه» من المسلمین«اضافه لفظ 
اند. و عبیداهللا بن عمر و ایوب ودیگران این حدیث را از نافع از ابن عمر نقل  نکرده
از ائمه به همین اضافه الفاظ  اما بعضی، اند اند اما این اضافه الفاظ را در متن نیاورده کرده

و خداوند ، توان شافعی و احمد را نام برد میها  آن ي اند و از جمله مالک استناد کرده
 . 1داناتر است

                                                           
تـر مفهـوم آن و    ي ثقه در علم حدیث و در جهت تبیـین بـیش   با توجه به اهمیت بسیار مبحث زیاده -1

کنیم: ابن حجر در کتاب النکت پس از بیان نقطـه نظراتـی    تکمیل مباحث به کتاب النکت مراجعه می
ي  هـا را در مـورد زیـاده    ت آناز امام شافعی و ابن خزیمه و ترمذي و دارقطنی نهایتا مطالب و نظریا

کنیم. البته قبل از توضیحات ابـن   کند که ما به طور اختصار آن را بیان می بندي می ثقه این چنین جمع
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شـود کـه    ي ثقه فقط زمانی مطـرح مـی   حجر بهتر است مسائلی را عنوان کنیم: این که بحث از زیاده

ي صـحابی   ندها نیـز حـداقل در طبقـه   سـ ، یعنی عالوه بر همگـونی مـتن  ، مخرج احادیث یکی باشد
ي  حداقل در طبقـه ( یعنی ما در اینجا از یک حدیث با سندهاي مختلف اما هم مخرج، مشترك باشند

یعنی اگر همین حدیث را یک بار از ابـوهریره و یـک بـار از ابـو     ، کنیم صحابی مشترك) صحبت می
به شـرط  ( اي آمده باشد ها زیاده از آناهللا عنهما روایت کرده باشند و در متن یکی  سعید خدري رضی
ي ثقـه و بسـط ایـن     شود و این مباحث زیاده زیاده پذیرفته می، ها و عدم شذوذ) صحت سندهاي آن

چـرا کـه زیـاده در    ، صرفا مربوط بـه تـابعین و راویـان بعـد از آنهاسـت     ، قضیه و مباحث این بخش
در ، ز ظن غالب موردنیاز اسـت. بنـابراین  انگیزد و کمک گرفتن ا ها شک و گمان را بر می احادیث آن

اختالفـی وجـود نـدارد. و مقصـود از     ، ي بعضی از اصحاب بر اصحاب دیگـر  قبول و پذیرفتن زیاده
اضافه شدن مطالبی به متن حدیث و یا زیاد شدن یک راوي در سند و مطـالبی از ایـن دسـت    ، زیاده

معتبـر) آن هـم بـا شـرایطی     ( از راوي ثقـه  ي ثقه این است که زیاده فقـط  باشد و مقصود از زیاده می
شود و در این جا بحثـی از آن بـه میـان نیامـده      ي راوي ضعیف پذیرفته نمی شود و زیاده پذیرفته می

ي ثقه وجود دارد به صورت زیـر   توان تمام حاالتی را که در یک حدیث امکان زیاده است. تقریبا می
که زیاده را نقل کرده) حـافظ  ( شود که فرد راوي ته میي ثقه فقط زمانی پذیرف زیاده -1خالصه کرد: 

 اي را یعنی اگر فـردي کـه زیـاده   ، شود هاي او مورد قبول واقع می متقن باشد و در این صورت اضافه
چه در سند و یا متن) روایت کرده از دیگري که زیاده را روایت نکرده از نظر حفظ و اتقـان بـاالتر   (

ولی اگر حدیث سندهاي مختلف و هم مخرجی داشته باشـد چنـد   ، شود ي او پذیرفته می باشد زیاده
آید اول این که کسی که زیاده را آورده و نقل کرده است یک نفر باشد و اگر از نظـر   حالت پیش می

اند باالتر باشد دو نظر در این مورد وجـود دارد   حفظ و اتقان از تمامی راویانی که زیاده را نقل نکرده
حفظ و اتقان باالي او را از تعداد زیاد راویان دیگر کـه زیـاده را نیـاورده امـا درجـات      ها که  اول آن

ها هیچ خللی در این زیاده وجـود   دانند و به نظر آن تر می از عدالت و اتقان را) دارند قوي( تري پایین
تـرجیح داده و   ها نفـر  ي ده ي سفیان ثوري و یا شعبه را بر حدیث فاقد زیاده مثال کسانی زیاده، ندارد

کنند و مبنـا را تعـداد زیـاد راویـانی کـه زیـاده را        اما کسانی عکس این گروه عمل می -2پذیرند.  می
آن هم با تعـداد بسـیار امـا از نظـر     ( ي فرد حافظ متقن را بر حدیث آنها اند قرار داده و زیاده نیاورده
ه زیاده از طرف کسی و یـا کسـانی   اما حالت سوم این است ک -3پذیرد.  تر) نمی ي حفظ پایین درجه

هـا   ي آن تر باشند که در این صورت زیـاده  باشد که هم از نظر حفظ و اتقان و هم از نظر تعداد پایین
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 شناخت حدیث فرد:
حدیث  -2حدیث فرد مطلق باشد  -1شود:  فرد بودن در حدیث به دو قسم تقسیم می

 اي خاص فرد باشد. از جنبه
 در تمامی روایات منفرد باشد.، حدیثی که در یک طبقهحدیث فرد مطلق:  -1
ثقه) از ( حدیث به نسبت کسی یا چیزي خاص فرد باشد مثال اگر یک راوي معتبر -2

در ، ي) دیگر یک حدیثی را به صورت فرد روایت کرده باشد ثقه( بین تمامی راویان معتبر
بـه حکـم قسـم اول    این صورت حدیث به نسبت این راوي فرد است و حکم آن نزدیک 

این نوع) الفاظی است که در آن گفته شود: این حدیث را فقـط اهـل   ( است. و مثال دیگر
اند یا اهل شام در آن فرد هستند و یا اهل کوفـه و یـا اهـل خراسـان از      مکه روایت کرده

اند) و یا کسی غیر از فالنی آن را از فالن کس روایت  حدیث را فرد روایت کرده( دیگران
از غیر فالنی هم روایـت شـده باشـد یـا الفـاظ:      ، هر چند در سندهاي دیگر، ه استنکرد

د به البرصيون علی املدنيني«  و مواردي شبیه این. »اخلراسانيني عن املكيني«یا  »تفرّ

 شناخت حدیث معلل:
و فقهـاء در مقـام قیـاس    هـا   آن  چرا که در گفتـه ، اند اهل حدیث آن را معلول خوانده

است: علت و معلول در نزد اهل عربـی و لغـت عـرب خـوار شـده هسـتند.       چنین آمده 

                                                                                                                                                      
راویان) برابر باشند که در این صورت ( حالت بعدي این است که از نظر تعداد -4شود.  پذیرفته نمی

د که از نظر حفظ و اتقان بـاالتر باشـد حـدیث او    اگر در میان راویان هرکدام کسی وجود داشته باش
حالت بعدي این اسـت کـه راوي    -5مورد استناد قرار گرفته و سندهاي دیگر تابع حدیث او هستند. 

و یا راویان حدیث داراي زیاده و بدون زیاده کامال در یک سطح باشند در صورتی کـه منافـاتی بـین    
حـدیث عضـد)   ( ي ها تقویت کننده صورتی که هرکدام از آنشود و در  ها نباشد زیاده پذیرفته می آن

حالت بعدي ایـن اسـتکه هـم راوي زیـاده و هـم       -6شود.  ها ترجیح داده می داشته باشند حدیث آن
که احتماال با توجه به حفـظ بـاالي او زیـاده پذیرفتـه     ( راویی که زیاده را نیاورده هردو حافظ باشند

 و خداوند داناتر است.، شود مطلقا پذیرفته نمی ،ي ثقه بنابراین زیاده، شود) می
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تـرین علـم از علـوم حـدیث      تـرین و بـا ارزش   شناخت علل الحدیث از برترین و دقیـق 
آیند که اهل حفظ و خبرگی و فهم دقیق و نافـذ   ي آن برمی باشد و تنها کسانی از عهده می

باب وعوامل پنهانی مرموزي کـه از  چرا که علل الحدیث عبارت است از وجود اس، باشند
در آن ، حدیث معلل حدیثی است کـه پـس از بررسـی   ، کاهند. بنابراین ارزش حدیث می

عامل ظاهر شود که از ارزش حدیث کاسته و صحت آن را زیر سؤال برد در حالی که در 
ظاهر حدیث اثري از آن علت دیده نشود و به چشم نخـورد. و دلیـل آن ایـن اسـت کـه      

ثقه) و داراي تمامی شروط صحت هسـتند و یـافتن   ( حدیث داراي رجالی معتبر سندهاي
شـذوذ) و یـک   ( فردبودن راوي) و مخالفت دیگـران بـا او  ( علت آن از طریق تفرد راوي
آشنا ( توجه فرد، ي اینها باشد به طوري که مجموعه میسر می، سري قرائن دیگر در حدیث

ل و یا وقف حدیث مرفوع و یا داخـل شـدن   به علل الحدیث) را به ارسال حدیث موصو
کند به طوري که  جلب می، در غیر این موارد 1حدیثی در حدیث دیگر و یا توهمی القاگر

شود و بـر آن حـدیث حکـم     فرد متوجه علت می، و با توجه به این قرائن)( با ظن غالب
کنـد   توقف میکند) و یا در اثر تردید در آن  حدیث را از حالت صحت خارج می( کند می

شوند که بتوان حکم صـحت را در مـورد حـدیثی داد کـه      مانع از این میها  این و تمامی
کـه احادیـث موصـول را بـه     هـا   آن . و چه بسیارند2موارد فوق در آن وجود داشته باشند

اند و پی بردن به آن به این صورت بـوده   وجود احادیث) مرسل معلول شناخته( ي واسطه
با اسناد موصول روایت شده و بار دیگر همان حدیث با سـند منقطـع   که یک بار حدیث 

از نظر حفظ رجال) روایت شده باشد. و به همین خاطر است که ( تر از سند موصول قوي
باشند. ابوبکر خطیب  تمامی سندهاي یک حدیث می  ي علل الحدیث در برگیرندهها کتاب

آوري  امی سندهاي آن را جمعگفته است: روش شناخت علت در حدیث این است که تم

                                                           
 توهمی که باعث شده راوي در موردي دچار اشتباه شود. -1
اي در صحت حـدیث   اما بعضی از علل خدشه، کاهند مقصود عواملی هستند که از ارزش حدیث می -2

 آورند. به وجود نمی
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از  هرکـدام کرد و در اختالفی که بین راویان حدیث وجود دارد دقت شـود و از مکانـت   
در شـناخت علـت   ، با توجه به حفظ و منزلتشان و با توجه به ضبط و اتقان آنهـا ، راویان

 اي کـه نتـوان سـندهاي    استفاده کرد. از علی بن مدینی نقل شده که گفته است: در زمینـه 
توان به خطاي آن پی برد. علت ممکن است در سند و  نمی، آوري کرد جمعآن را مختلف 

افتد. وقتـی علـت    یا در متن حدیث وجود داشته باشد هر چند که بیشتر در سند اتفاق می
مانند حالتی که یـک  ، برد صحت سند و متن حدیث را با هم زیر سؤال می، در سند باشد

و یا موقوف شناخته شود. و گاهی فقط سند حدیث زیـر   مرسل، یابی حدیث پس از علت
 رود. رود و صحت متن حدیث زیر سؤال نمی سؤال می

 شناخت اضطراب در حدیث:
شود که روایـات در مـورد آن مختلـف باشـند و      حدیث مضطرب به حدیثی گفته می

کنند با سندي نقل کنند و دیگران با سندي دیگر که مخالف آنهاست روایت آن را کسانی 
نامیم که دو روایـت از نظـر صـحت در یـک رده      و ما حدیث را فقط زمانی مضطرب می

تـر باشـد و یـا از     راویان) یکی از احادیث از نظر حفظ قوي( اما وقتی که راوي یا، باشند
تر بوده باشد و یـا سـایر مـوارد معتمـد تـرجیح       نظر شاگردي و مالزمت به استاد نزدیک

وان یکی از روایات را بر دیگري ترجیح داد و حدیث ارجـح را  ت می، حدیث را دارا باشد
حکـم اضـطراب   ، نـامیم و حکـم آن   پذیرفت و در این صورت حدیث را مضطرب نمـی 

نیست. اضطراب ممکن است در متن حدیث باشد و یا در سند حدیث واقع شود و یا در 
ب موجـب  از سند) و یا در جمعی از راویـان اضـطراب روي دهـد و اضـطرا    ( یک راوي

شود حـدیث مختـل شـده و حفـظ      چرا که در اضطراب حس می، شود ضعف حدیث می
 نشده است.
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 شناخت مدرج در حدیث:
شـود: از آن جملـه ادراجـی اسـت کـه در حـدیث        مدرج به چنـد قسـم تقسـیم مـی    

از طرف بعضی از راویان سند صورت گرفته باشد به طوري کـه صـحابی یـا     اهللا رسول
بـه  هـا   آن  تهاي متن حدیث سخنی را از خود گفته باشند و بعدا این گفتهتابعی و ... در ان

از بین رفته باشد و ها  آن بین متن اصلی با متن سخن  حدیث ملحق شده باشد و آن فاصله
حدیث نقل شده باشد و همین باعث شده که قضیه بر کسانی کـه بـر ایـن      به عنوان ادامه

، را دچار اشتباه کند و تصور کنند که تمامی مـتن ها  آن اند مشتبه شود و مسأله واقف نبوده
 باشد. می اهللا رسول  گفته

 موضوع):( شناخت احادیث جعلی
باشـد. حـدیث    جعلـی و یـا بـدلی) مـی    ( موضوع به معناي بافته شده و درست شـده 

باشد و روایت کردن آن براي کسی که از موضوع  موضوع بدترین نوع احادیث ضعیف می
مطلع باشد به هیچ عنوان صحیح نیست و روایت آن تنها در صورتی مجاز است بودن آن 

مانند احادیث ضعیفی کـه  ، چرا که این نوع، ي) آن بیان شود درجه( که بالفاصله وضعیت
 احادیـث ضـعیفی  ، وجود دارد نیسـت ها  آن اي احتمال درست بودن از نظر باطنی و ریشه

. تنها راه شناخت 1باشد رغیب و ترهیب جایز میدر تها  آن غیر موضوع) که روایت کردن(
حدیث موضوع یا از طریق اقرار خود راوي بر جعل حدیث است و یا این که راوي اقرار 
نکند و دیگران از روي قرائتی و با توجه به وضعیت راوي و یا مروي عنه به آن پی ببرند. 

هـا   آن الفاظ و یا معانی از طریق رکاکتها  آن اند که شناخت و احادیث درازي جعل شده
که بیشترین ضـرر  ها  آن اما، کنندگان احادیث چندین صنف هستند پذیر است. وضع امکان

اند که به زهد و پارسایی منسوبند و با توجه به گمان و نیـت   را به حال امت دارند کسانی
تند داشـ هـا   آن اند و مردم هم به خاطر اعتماد و اطمینـانی کـه بـه    خود حدیث جعل کرده

                                                           
 داند.  حافظ عراقی موضوع را جدا از ضعیف می -1
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را پذیرفتند و به همین دلیل اساتید مـاهر حـدیث علیـه ایـن اصـناف قیـام       ها  آن جعلیات
گوییم کـه ایـن ننـگ را از     پرده برداشتند و خداوند را شکر میها  آن کردند و از جعلیات

 .1زدودند احادیث پیامبر

 شناخت حدیث مقلوب:
اما آن را به نافع نسبت مانند این است که حدیث مشهوري از سالم روایت شده باشد 

داده باشند تا به این وسیله حدیث ناآشنا به نظر رسـد و بـا ارزش گـردد. و همچنـین از     
کسانی از اهل حدیث دور هم ، اند که وقتی ایشان به بغداد رسید بخاري براي ما نقل کرده

گرد آمدند و عمالً یکصد حدیث را آوردند و سندهاي تمامی احادیث را بـا هـم عـوض    
ردند و متن هر سند را با متن سند دیگري عوض کردند و در مجلـس بخـاري حضـور    ک

به اتمام رسـید و آن احادیـث   ها  آن وقتی کار، را برایشان عرضه کردندها  آن پیدا کردند و
براي شنیدن جواب متوجه او شدند و ایشان هر متنی را ، مقلوب را به ایشان عرضه کردند

 مشخص کرد و همـین باعـث شـد   ها  آن متن اصلی خود برايکنار سند و هر سندي را با 
 به فضل او اقرار و اعتراف کنند.ها  آن

شناخت صفات کسی که روایتش مورد قبول است و صفات کسـی کـه روایـت از او    
شود و شناخت آنچه از قدح و جرح و توثیق و تعدیل کـه در مـورد راویـان     پذیرفته نمی

 متداول است:
نظرشان بر این است که: شرط اعتبار داشتن روایـت ایـن   ، و فقهحدیث   جماهیر ائمه

کنـد   است که راوي اوالً: داراي صفت عدل باشد و ثانیاً: به نسبت آنچـه کـه روایـت مـی    
سـالم از  ، عاقـل ، بـالغ ، ضابط باشد. تفصیل این دو صفت این است: راوي بایـد مسـلمان  

                                                           
رحمه اهللا) که در کتاب بت شکن بـه نقـد احادیـث یـک جلـد از اصـول کـافی        ( مه برقعیمانند عال -1

کتاب اصول کافی معتبرترین کتاب حدیث شیعی اسـت  ، پرداخته و از جعلیات آن پرده برداشته است
ولی انواع دروغها را در کتاب خـود جمـع   ، و صاحب آن جناب شیخ کلینی لقب ثقه االسالم را دارد

 است.آوري نموده 
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جـوانمردي و    مـوارد شـکننده  از حدود خداونـد تجـاوز نکنـد) و بـدور از     ( موارد فسق
انگـاري نکنـد و    در هنگام گرفتن حدیث از استاد) هوشیار باشد و سهل( مردانگی باشد و

تا ( کند باشد و اگر از روي کتاب و یا نوشته روایت می 1کند حافظ اگر از حفظ روایت می
شرطش ، کند حدیث را روایت می، روایت) آن را پاراسته باشد و اگر از روي معنی  مرحله

 آگاه باشد. ، انداز معانی این است که به موارد غلط 

 در مورد روایت مجهول:
 ن به چند قسم تقسیم نمود:توا می، با توجه به مقصود

مجهول باشد و روایـت   3و چه از نظر باطنی 2اینکه کسی عدالتش چه از نظر ظاهري اول:
 چنین کسی با توجه به مواردي که قبال گفتیم در نزد جماهیر غیر قابل پذیرش است.

عـدالت بـاطنی او محـرز    ( دوم: راوي مجهولی که از نظر عدالت باطنی مجهول است
نشده است) هرچند که از نظر ظاهري عادل باشـد و در ایـن صـورت مسـتور نـام دارد.      

شود که در ظاهر عادل باشد ولـی عـدالت    اند: مستور به کسی گفته می گفته  بعضی از ائمه
کننـد بـه    باطن او را نشناسیم. بعضی از کسانی که عدالت راوي مجهول نوع اول را رد می

بعضی از علمـاي شـافعی     کنند که همین گفته روایت راوي نوع دوم استناد و احتجاج می
گوید:  باشد می امام سلیم بن ایوب رازي میها  آن  اند که از جمله است و به آن حکم کرده

به نسبت راوي) است و بـه ایـن خـاطر در روایـت     ( اصل بر حسن ظن، چرا که در خبر
شناخت عدالت باطن کسی که از او روایت شده از معذورات است و بسـنده کـردن   ، خبر

چـرا  ، کند خبر) از این لحاظ با شهادت فرق می( کند و به شناخت آن در ظاهر کفایت می

                                                           
 منظور حداقل حفظ است. -1
دو نفر یـا بیشـتر)   ( صرفا از طریق روایت راویان عادل -1تواند از دو طریق باشد:  عدالت ظاهري می -2

 هاي جرح و تعدیل. از طریق توثیق با الفاظ مجمل در کتاب -2ها  از آن
مردي و یـا ضـبط او   هایی که به شناخت تقـوي و جـوان   منظور این است که شرح حال راوي از جنبه -3

 کمک کند مشخص نباشد.
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عـذر نیسـت و بـه    هـا   آن که شهادت به نزد حکام اسـت و کشـف عـدالت بـاطن بـراي     
 خاطر در شهادت دادن اعتبار راوي هم به عدالت ظاهر است و هم به عدالت باطن. همین

باید گفت: عمل کردن مطابق این رأي در مورد کسانی از راویان که در زمانهـاي پیشـین   (
ي از کتـب  غیر ممکن بوده است در بسـیار ها  آن عدالت باطنی اند و دست یافتن به زیسته

 .)شود مشهور حدیث دیده می
 ۀلپذیرند روایت مجهول العدا سوم: مجهول العین: آنان که روایت مجهول العین را نمی

پذیرند و کسی که دو نفر راوي عادل از او روایت کنند و از او مشخصـاً نـام ببرنـد     را می
در جـواب مسـائلی کـه از    ، خطیب بغـدادي ، شود. ابوبکر این نوع جهالت از او مرتفع می

شده بود یادآور شده که: راوي مجهول در نزد اهل حدیث بـه راویـی گفتـه      ایشان سؤال
شناخته باشند و این که حدیث او جز از جهـت یـک راوي واحـد    شود که علما او را ن می

جز یک راوي واحد کسی از او روایت نکرده باشد) مانند عمـرو ذي  ( شناخته شده نباشد
روایـت  هـا   آن که غیر از ابو اسحاق سبیعی کسی از، سعید بن ذي حدان، جبار الطایی، مر

کسی از او روایـت نکـرده اسـت و     نکرده است. و مانند هزهاز بن میزان که غیر از شعبی
بایـد گفـت: ثـوري    ( مانند جري بن کلیب که غیر از قتاده کسی از او روایت نکرده است.

، گوید: براي این که از کسی رفع جهالت شود نیز از هزهاز روایت کرده است. خطیب می
ها  آن یتمگر این که ثابت شود که روا، حداقل باید دو نفر عالم مشهور از او روایت کنند

باشـد. بخـاري در صـحیح خـود حـدیث       به نسبت او نمیها  آن از او بیانگر حکم عدالت
هـا   آن  ورده اسـت کـه از جملـه    روایت نکرده آها  آن کسانی را که غیر از یک نفر کسی از

باشد که غیر از قیس بن ابی حازم کسـی از او روایـت نکـرده اسـت و      مرداس اسلمی می
روایـت کـرده نقـل کـرده     ها  آن یث کسانی را که فقط یک نفر ازطور مسلم نیز حد همین
مانند ربیعه بن کعب اسلمی که غیر از سلمه بـن عبـدالرحمن کسـی از او روایـت     ، است

رساند که راوي مجهـولی کـه فقـط یـک نفـر از او روایـت کنـد         نکرده است و همین می
ه در مـورد تعـدیل او   تواند از حالت مجهول و مردود بودن خارج شود و اختالفـی کـ   می
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باشد و موجه است و این مسـأله   و مذاهب) متعدد می( گیري دهد به خاطر جهت روي می
شود براي تعیین عدالت راوي به تعدیل یک نفـر   اختالفی است که: آیا می  مانند آن مسأله

 اکتفا کرد؟ و خداوند داناتر است.





 
 
 

 پسند در کتب اهل سنت احادیث شیعه

رویم به سراغ احادیث شیعه پسـند در   ین توضیحات پیرامون علوم حدیث میپس از ا
یعنی احادیثی که به مذاق مراجع مـدعی تشـیع خوشـایند هسـتند و در     ، کتب اهل سنت

و البته خواهیـد دیـد کـه مـتن بسـیاري از ایـن        کنند میاستناد ها  آن منارات خود دائم به
احادیث بر فرض صحت هیچ ربطی به عقاید شیعه نداشـته و نـدارد. در ایـن بخـش بـه      

چه کسـانی  ها  آن زیم تا ببینیم چگونه اسنادي دارند؟ و روایانپردا میبررسی این احادیث 
یا خیر؟ بـا مطالعـه ایـن بخـش      اند داشتهو را قبول ها  آن ؟ و آیا علماي اهل سنتاند بوده

 کشـند  مـی احادیثی را که مراجع رافضی از صبح تا شام به رخ اهل سنت  شوید میمتوجه 
 کدام هستند؟

 حدیث اول:
حدیث کتاب اهللا و عترتی که با مضامین مختلفی ثبت گردیده است و مراجع مدعی 

نجات از گمراهی را تنها هدایت و  پیامبر، تشیع بر این عقیده هستند که در این احادیث
در تمسک به کتاب خدا و اهل بیت خویش دانسته و تبعیت از این دو را واجب نموده 

 : زیدبن ارقم روایتی دارد که طبرانی در کتاباحادیث و اما بررسی تعدادي از این، است
طفیل از  که راوي ضعیفی است) از ابی( ) از طریق حکیم بن جبیر4971، 2681( )الکبیر(
 »فانظروا كيف ختلّفوين يف الثقلني«گفته است:  گوید پیامبر می، یدبن ارقم آورده استز

گیرید در رابطه با ثقلین) صدایی برخواست: اي پیامبر خدا  ببینید که چگونه جاي مرا می(
کتاب اهللا که از یک طرف در دست خداوند عزّ و «فرمود: ثقلین کدامین هستند؟ پیامبر

و ، گمراه نخواهید شد، فی دیگر در دستان شما. بدان تمسک جوییدجلّ است و از طر
الخبیر مرا آگاه ساخته که آن دو از هم جدا  همانا خداوند لطیف، دیگري اهل بیت من

، اسناد این حدیث ضعیف است...». شوند  نخواهند شد تا بر حوض کوثر بر من وارد می
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و ، دهند ث را غیرصحیح جلوه میچون شواهد دیگري هست که برخی از الفاظ این حدی
بلکه اشاره بدان داشته ، امر نفرموده است در رابطه با تمسک به اهل بیت در آن پیامبر

و از هم جدا نخواهند شد تا اینکه بر حوض کوثر ، که ثقلین همان قرآن و اهل بیت است
اثبات  روند. و این معنی صحیحی است که در حدیثی دیگر صحت آن به نزد پیامبر می

) 3/148( )الحاکم( ) و4982، 4981، 4980( )الکبیر( است و آن را طبرانی در رسیده
-182-5/181( اند. و اما امام احمد از زیدبن ثابت این حدیث را اخراج نموده در آورده
اعاده نموده و البته آن را ) که با یک سند این حدیث را روایت کرده و در دو موضع 189

خاطر و ذهنی ، اوالً: چون شریک قاضی، و آن هم به دو علت، حدیث صحیحی نیست
ثانیا: در آن شخصی به نام قاسم بن ، نامناسب داشته که مانع صحت این حدیث است

شناسند. اما براي  گویند که او را نمی که هم بخاري و هم ابن القطان می، حسن وجود دارد
، 4923، 4922، 4921، (دارداین حدیث زید بن ثابت شاهدي در نزد طبرانی وجود 

طفیل و او هم  بن ابی ثابت و او از ابی از اعمش او هم از حبیب، ) از طریق شریک4970
 اما حاکم، )4969( ودبن ثابت. و این عین اسناد حدیث زیدبن ارقم نزد طبرانی ب از زیدن

 ) علت دیگري را هم اضافه نموده و آن سوء حافظه و اختالط در یادگیري3/109(
شریک) است و ممکن هم هست که این اسناد را با شیوه و شواهد وي آراسته کنیم. پس (

من در میان شما دو جانشین خودم «توان گفت که تلفظ حدیث زیدبن ثابت این است:  می
اهللا که ریسمانی دراز در میان آسمان و زمین یا از آسمان  کتاب -1خلیفتین) ( گذارم را می

شوند تا اینکه بر حوض کوثر بر  از هم گسسته نمیها  آن و، بیتاهل  -2تا زمین است. 
) به روش دیگر این حدیث زیدبن 4986( )الکبیر( طبرانی در کتاب» شوند یمن وارد م

که او هم مردي ، بن ابی ثابت وجود دارد و در آن اسم حبیب، ارقم را روایت نموده است
ر همان روایت کامل ابو العالء نیز وجود گر و مدلّس در ارسال احادیث بود. و باز د حیله

صحیح نیست و باز از شواهد ها  آن و اسناد بر، دارد که وي نیز حافظۀ خوبی نداشته است

 )2683( )الکبیر( ه طبرانی درک، بن أسید غفّاري است حذیفۀحدیث ، حدیث زیدبن ارقم
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طفیل و او نیز از  ابی) از طریق زیدبن الحسن االنماطی ثنا معروف بن خربوذ از 3052(
حذیفه بن اسید روایت داشته است. که در اینجا نیز زیدبن حسن ضعیف و منکر الحدیث 

 در ) و طبرانی4/324( است و این حدیث نیز صحیح نیست. روایتی از جابر را ترمذي در
در آن را که اي مردم من در بین شما چیزي گذاردم که اگر  کنند می) نقل 2680( )الکبیر(
، ختیار گیرید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم: اهل بیتم. این حدیث جابرا

از طریق زید بن الحسن األنماطی و او هم از جعفربن محمد از پدرش و او هم از جابر 
به خاطر زیدبن حسن. همانطور که ، روایت داشته است. اسناد این حدیث ضعیف است

و این حدیث باطل ، اي است اند: حدیث انکارشده م گفتهالتقریب) و ابوحاتم ه( حافظ در
بدین مضمون که  کند میترمذي حدیثی را از زیدبن ارقم نقل است و قابل اثبات نیست. 

که اگر به آن متمسک شوید پس از من هرگز ، من در میان شما چیزي به ودیعه گذاردم
، مان تا زمین امتداد یافتهگمراه نخواهید شد. قرآن کتاب خدا که همچون ریسمانی از آس

این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض به من ملحق ، و عترتم اهل بیتم
حدیث زیدبن ارقم که  .کنید میرفتار ها  آن پس بنگرید چگونه به جاي من با، گردند

قم. ثابت از زیدبن ار از طریق اعمش از حبیب بن ابی، ) نقل کرده4/343( ترمذي آن را در
گري اعمش در نقل  و سند این حدیث هم به دو علت صحیح نیست. نخست: حیله

 بن ابی ثابت که وي نیز احادیث زیادي را روایت نموده و در اغلب روایت. دوم: حبیب
تدلیس و حیله گري به کار برده است. حتی تدلیسی که وي به کار برده بدتر از ها  آن

طبقات المدلسین) ( ت!!! همانطوري که حافظ درهمانی است که اعمش به کار برده اس
که وي نیز احادیث زیادي را ارسال نموده است. و آنچه وجود انقطاع در این ، بیان داشته

از ، این سند تر از آن است که سندهاي دیگري هست صحیح، کند اسناد را تأیید می
ثابت از  ثنا حبیب بن ابی) از اعمش 3/109( )کتاب الحاکم( ).4959( )الکبیر( طبرانی در

گوید: این حدیث صحیح است اما  حاکم می، عامر بن وائله ـ ابوطفیل ـ از زیدبن ارقم
مسلم و بخاري) و چون اعمش تصریح به روایت آن از ( مشروط بر صحت شیخین
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ثابت  بن ابی و اما حبیب، تا حدي شبهۀ تدلیس وي را از میان برداشته، کسانی دیگر کرده
کند. و آن هم عامربن وائله  اي را بین خود و بین زیدبن ارقم ذکر می ا واسطهدر اینج

در آن و به فرض صحت این حدیث باز  با بقاي علت و خصلت حیله گري وي.، است

ما إن «چون در تلفظ ، وجود نداردها  آن دلیلی بر وجود پیروي از اهل بیت و تمسک به

كتم به ... به) فقط ( که ضمیر مفرد، داللت بر این دارد، بعد ذکر کردن کتاب اهللا »متسّ

در این حدیث تمسک به اهل بیت هم  راجع به کتاب اهللا است و اگر هدف پیامبر
شد. اما ذکر کردن اهل بیت در اینجا تنها به  بهما) آورده می( ضمیر آن به صورت، بود می

ها  آن ارزش و احترام، مباشد. یعنی اینکه مرد میها  آن خاطر توصیه کردن امت نسبت به
در عرفات خطبۀ بزرگی را بر مردم خواند و در آن به  را رعایت نمایند. همچنین پیامبر

تمسک به عترت  يهدر باراي  باز در آن هیچ توصیه، مردان نسبت به زنان توصیه کرد
جویید اگر به آن تمسک ، گذارم در میان شما چیزي را جا می«نبود. بلکه فرمود:  پیامبر

، )2/890( )صحیح مسلم( ـ نگاه کنید به» استو آن کالم اهللا مجید ، گمراه نخواهید شد
گونه ذکري از اعتصام  ) که در آن هیچ3074( )سنن ابن ماجه، ()1905( )سنن ابی داود(

 ) و احمد2408( ود ندارد. و همچنین آنچه که مسلمبه مذهب عترت و اهل بیت وج
کنند  ) روایت می5028و  5027، 5026ص ( )کبیر( ر کتاب) و طبرانی د4/366-367(

اما بعد ... اي مردم من هم انسانی : «بدین شیوه است. از زیدبن ارقم و او هم از پیامبر
نزدیک است فرستادة خداوند ـ ملک الموت ـ به نزد من بیاید و من هم او را ، هستم

نخست کتاب اهللا که در آن هدایت ، ام هو من در میان شما دو چیز گرانبها را نهاد، بپذیریم
یعنی: تحریض به کتاب اهللا ». و نور وجود دارد. پس آن را بگیرید و به آن تمسک جویید

خدا را به یاد آورید در مورد اهل ، و نیز اهل بیت خودم«و رغبت در آن. سپس فرمود: 
در مورد اهل بیت  ا بیاد آوریدخدا ر، خدا را بیاد آورید در مورد اهل بیت من، بیت من

که ، ترین روایتی است در مورد حدیث غدیر خم و این روایت زیدبن ارقم صحیح». من
 دارد و این تنها توصیۀ پیامبر به خوبی اراده و هدف پیامبر را در مورد اهل بیت بیان می
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 وقتی پیامبرنه اینکه وجوب اتباع و تمسک به هدایت آنها. ، در مورد اهل بیت است
و وقتی اهل بیت خود را ذکر کرد ما را به ، را نام برد ما را به اطاعت از آن امر نمود قرآن

ها  آن ترین دلیلی است بر اینکه و این روشن، فرمان دادها  آن حقوق و دادن رعایت کردن
ند مسلمین را به بود امام میها  آن و امامت در دیگران خواهد بود. چون اگر، امام نیستند

شود که قدرت داشته باشد نه کسی که  چون وصیت براي کسی می، نمود آن وصیت می
حدیث دیگري در مورد کتاب خدا و عترت را که امام احمد از  ضعیف و ناتوان باشد.

، 2678( )الکبیر( ) و طبرانی در4/343( در) و ترمذي 59، 26، 17، 3/14( ابی سعید در
اند. سند این  سعید خارج ساخته از ابی ) از طریق عطیه عوفی60/2( ) و ابویعلی در2679

چون جناب عطیه سیء الحفظ و کثیرالخطا بوده است. و ، حدیث باز هم صحیح نیست
التقریب) آمده ـ و از شیوة تدلیس اوست ( همچنین راوي مدلّسی بوده است ـ چنانچه در

کرده و پردازي است ـ نقل حدیث  که از کلبی ـ محمدبن سائب الکلبی که متهم به دروغ
گوید: ابوسعید براي ما گفت.... تا خواننده چنین بپندارد  و می، برد اش نام می او را با کنیه

سازد  روشن می، بیوگرافی وي در بارةالتهذیب) ( که او سعید الخدري است. نگاه کنید به
این قول ، که این حدیث باطل است. از دیگر احادیثی که در این باره روایت داشته

اي مردم من به زودي قبض روح می شوم و از این جهان می روم و من «است:  پیامبر
سخنی که عذر شما را قطع کند به شما گفتم. آگاه باشید من کتاب خدا و عترتم اهلبیتم 

سپس دست علی را گرفته بلند کرد و فرمود: این علی با قرآن ، ذارمگ میرا در میان شما 
رآن و القرآن مع علی) از هم جدا نخواهند شد تا آنگاه علی مع الق( اوستاست و قرآن با 

 )الصغیر( قسمتی از این حدیث را طبرانی در» که در کنار حوض به من ملحق گردند
دیگر آن را به ام السلّمه نسبت داده بودند. سند  المجمع) نیز قسمت( ) و در کتاب707(

در آن اسم صالح بن ابی این حدیث نیز واهی و غیرقابل قبول است. چون از یک سو 
وي سخن رانده است و از سوي  در بارةالمیزان) ( أسود کوفی وجود دارد که ذهبی در 

، اسم ابوسعید التیمی ملقّب به عقیص آمده است که دار قطنی او را متروك دانسته، دیگر
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و آن را واهی ، جناب جوزجانی و کسانی دیگر نیز این حدیث را غیرموثّق دانسته
الهویه هستند. در ضمن  چون کسان دیگري از راویان این حدیث مجهول، اند شمرده

بنابراین ، چنانچه تمسک به عترت واجب است پس یعنی عترت باید همیشه حاضر باشد
بفرمایید هم اکنون این عترت کجاست تا به آن تمسک جوییم؟ امام زمان که  شود می

ا به او چنگ زده و تمسک جوییم. غایب و در پس پرده است و قابل دسترسی نیست ت
باید گفت ، اگر هم بگویید در عصر غیبت نائب امام از فقیهان شیعه در دسترس است

صحبتی از جناب ولی فقیه و نائب بر حق نشده است و ، شرمنده هستیم چون در احادیث
هر جا به ضررتان شد فوري  توانید میتنها لفظ عترت و اهل بیت موجود است و شما ن

تهاد در برابر نص کنید و احادیث را تاویل و تفسیر و توجیه و ماست مالی کنید. اگر اج
باید گفت که در ، هم بگویید که احادیث رسیده از اهل بیت در زمان غیبت موجود هستند

احادیث تنها تمسک به خود عترت و اهل بیت بیان شده است نه روایات و یا حتی سنت 
همچون سنت پیامبر که در واقع همان عمل ( باشد میدیث ایشان که بگوییم منظور احا

 962کردن به احادیث ایشان است) تازه مجموعه احادیث کتاب الحجه از اصول کافی 
جناب مجلسی در مراه العقول مجموعه ، حدیث است و طبق تشخیص عالمه خودتان

حادیث حدیث و مجموع ا 236احادیث صحیح و حسن و موثق که از نظر سند معتبرند 
ضعیف و مجهول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف فیه که از نظر سند معتبر نیستند 

کتاب الحجه کتاب امام شناسی است که یعنی سه چهارم احادیث آن ، حدیث است 726
نیز باید صورت ها  آن و تازه بررسی متن( سند معتبري ندارند، طبق نظر عالم خودتان

 ضعیف دانستهآن را هزار حدیث  9، هزار حدیث کافی 16بگیرد) و بطور کل مجلسی از 
به تحقیق محمد  194-195ص: البحرین اثر یوسف بحرانی  ةلؤلؤ همینطور در( است

. 44الموضوعات فی اآلثار و االخبار اثر هاشم معروف حسینی ص  صادق بحرالعلوم و
، و از دیگر علماي شیعه .)394اثر یحیی محمد ص » مدخل الی فهم االسالم«بنگر به 

حاج میرزا ابوالحسن شعرانی است که در مقدمه اي که بر شرح اصول کافی تالیف مولی 
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 حةصول يف الكايف غري صحيحاديث األأكثر أن إ:.....نویسد میاینگونه ، باشد میصالح مازندرانی 

سندشان  ) یعنی بیشتر احادیث اصول در کافی12ص، مقدمه شرح اصول کافی( ....االسناد
که اسناد روایاتش را در من الیحضره  عالم مشهور شیعی، یا شیخ صدوق صحیح نیست.

، از علماي دیگر شیعهذکر راوي نخستین بسنده کرده است.  الفقیه نیاورده و غالبا به
گوید: براستی  )می18-1/17( )چاپ دوم( جناب خوئی در کتاب معجم رجال الحدیث

اصحاب و یاران ائمه علیهم السالم با اینکه غایت جهد و اهتمام خویش را در امر حدیث 
علیهم السالم مبذول  أئمۀو حفظ نمودن آن از نابودي و کهنگی بر حسب دستورات 

 نمودند و نشر احادیث در آن زمان بصورت در دوران تقیه زندگی میها  آن اما، داشتند
پس چطور این احادیث به حد تواتر یا چیزي قریب به آن ، علنی غیر ممکن بود

 گوید: اما احادیثی که به دست آن سه محمد ) می20-1/19( اند؟و در همان کتاب رسیده
سید همچنین  اغلب آحاد هستند نه متواتر.، ابن بابویه و طوسی) رسیده است، کلینی(

هـ) که استاد شیخ مفید ـ استاد شیخ الطائفه  436( شریف مرتضی ملقب به علم الهدي
وجود   افراد مذهب واقفیه، گوید: در سند اکثر احکام فقه می، ابوجعفر طوسی ـ بوده است

از دیگري روایت کرده و از او ، باشند دارد که یا در خبر اصل هستند یا اینکه فرع می
اصحاب ، مخمسه، خطابیه، سند افرادي از غالت  روایت شده است و همچنین در سلسله

شود  و به قمی متصل می، وجود دارند، حلول مانند فالنی و فالنی و کسانی که بیشمارند
ها بدون استثناء جز ابوجعفر بن  ي قمی است که همه که مشبه و اهل جبر است. گفتنی

 دهد. و تصانیفشان بدین چیز گواهی می ها کتابهمه شان مشبه و جبري هستند و ، بابویه
  چه  دانستم که کند که: اي کاش می مهم خالصه می  بحث را به این گفته، مرتضی در پایان

غالی یا قمی مشبه و جبري ، واقفی، روایتی سالم و عاري از این است که اصل یا فرعش
ـ تا جایی که به صراحت هاست  میان ما و جستجو در میان آنآزمایش در ، باشد نمی
چگونه براي ما صحیح است. بلکه ، کنند واحدي که نقل میگوید: پس روایت خبر  می

را از   کلی اعتبار محدثین امامیه  مستقیم و به  طوري که، کند اصحاب حدیث را متهم می
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زیرا در میان آنان ، رها نماید  ما را با اصحاب حدیث خودمان«گوید:  برد و می بین می
استدالل را بشناسد و   شود که ا نمیشود و همچنین شخصی پید فردي استداللی یافت نمی

/  3رسائل الشریف المرتضی/ ج( »اند! یشان نیز براي استدالل وضع نشدهها کتاب
دوازده   یحیی محمد که شیعه -393/ از کتاب مدخل الی فهم االسالم/ ص130-131ص

جعلی بودن بسیاري ، ) در کتاب بت شکناهللا هحمر( در ضمن عالمه برقعی امامی است)
 همچنین را طبق علم الرجال خودتان نشان داده است.اصول کافی  1جلد احادیثاز 

بعد از پیگیري و جستجو در  گوید: عشري معاصر می دانشمند شیعی اثنی، هاشم معروف
غالیان و حسودانی را بر ، وافی و غیره، احادیث منتشر شده در مجامع حدیث مانند کافی

ها  آن به منزلت ادبی بییث ائمه و ري براي فساد احادبینیم که از هر د این ائمه هادي می
را بر آن   هایشان اند تا سموم و دسیسه به دنبال آن به قرآن مراجعه کرده، اند داخل شده

 است که هیچ چیز دیگري محتملزیرا قرآن تنها کالمی است که محتمل چیزهایی ، بپاشند
دسیسه و ، ا دروغتفسیر کردند و ب، اند لذا صدها آیه را طوري که خواسته، باشد نمیها  آن

را به ائمه چسباندند. علی بن حسان و عمویش عبدالرحمن بن کثیر و ها  آن سازي گمراه
تحریف و ها  آن اند که همگی ر تألیف کردهیی را در تفسیها کتابعلی بن ابوحمزه بطائنی 

 همخوانی ندارد اف قرآن هماهنگی وبالغت و اهد، خرافات و گمراهی است و با اسلوب
اي که براي  سید محمد صدر در مقدمه و )153ص-وعات فی اآلثار و االخبارالموض(

از اسباب پیچیدگی در تاریخ ، تمهید) نوشته است( تاریخ غیبت صغري تحت عنوان
گوید و او چند عامل را براي این امر بر شمرده است  سخن می –یعنی شیعی  –اسالمی 

پنجم: اسناد روایات مؤلفین امامیه همه روایاتی که از ائمه یا ( گوید: که در پنجمین آن می
اند بدون آن که صحت  یشان جمع کردهها کتابرسیده است را در ها  آن از یارانشان براي

پس احادیث رسیده از مشتی : گویم می )شند.یا ضعف این روایات را در نظر گرفته با
و چرا اهل بیت یک  راي تمسک جستن خیلی مناسب نیستندخمس دزد و غالی نیز ب

کتاب تفسیري از خود باقی نگذاشتند تا الاقل به آن متوسل شویم؟ تنها کتابی منسوب به 
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ت و آن امام حسن عسکري موجود است که البته آثار بیسوادي و جعل در آن فراوان اس
نیز براي تمسک جستن مناسب نیست و از همه گذشته تکلیف مسائل تازه روز چه 

؟ آیا عترت براي حل این مسائل حاضر است؟ یا غائب و در پس پرده است؟ و یا شود می
 همچون خورشید در پشت ابر است؟!! 

 حدیث دوم:
نوح من ركبها  ةنفيكم مثل سفي يهل بيتأن مثل إال أ«) فرموده: ص( حدیثی که پیامبر

یعنی: بدانید مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح ، »نجا ومن ختلف عنها غرق

غرق گردید) ، کسی که بر آن سوار شد نجات یافت و آن کس که تخلف ورزید، است
از ، این حدیث را نقل کرده است 151حاکم در کتاب مستدرك در جزء سوم صفحه 

اسحاق از خش کنانی روایت داشته که از اباذر شنیدیم که طریق مفضل بن صالح از ابی 
بخاري و ، گفت و اسناد این حدیث قطعاً واهی و نادرست است این حدیث را می

و ذهبی نیز اسناد آن ، گویند: منکر الحدیث است ابوحاتم در مورد مفضل بن صالح می
ه نمود درآمیختگی و حدیث را نادرست و واهی دانسته. و نکتۀ دیگر که باید بدان اشار

ادي اسحاق سبیعی است که شخصی مدلّس و عنْ عنْ گو است. و این اسن اختالط ابی
در نزد  اما سندي دیگر براي این حدیث ابوذر موجود است و آن است که ذکر شد.

جعفر ثنا علی بن زید بن  ) است. از طریق حسن بن ابی2636( )الکبیر( طبرانی در کتاب
بن المسیب ابی ابوذر. اسم حسن در اینجا متروك است. و این حدیث جدعان از سعید 

حتی در خور تقویت اسناد دیگري هم نیست. و علی بن زید بن جدعان ضعیف است و 
) 12388( )2638( )الکبیر( طبرانی در کتاب اسناد وي نیز واهی و نادرست است. سپس

صهباء از سعید بن جبیر  از ابیجعفر ـ که در اینجا متروك است ـ  از طریق حسن بن ابی
ـ  245/2( و البزار در، )4/306( الحلیه)( از عباس روایت داشته است و نیز ابونعیم در

) از طریق 12/91( )تاریخ بغداد( از خطیب بغدادي دراند. و ب زوائد البزار) روایت داشته
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ون هیچ دلیلی متروك عیاش از انس روایت نموده است. که در اینجا نیز ابان بد ابان بن ابی

ثلُ إ«است. و اما لفظ دیگري از این حدیث بدینصورت ذکر شده:  فيكم  يهل بيتأنام مَ

م مثل باب كهل بيتی فيأنام مثل إو، كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق

ط  آن، البحرین) مجمع 351( )االوسط( طبرانی در کتاب .»فر لهل من دخله غُ رسائيإبني  ةحُ

) از طریق عبداهللا بن داهر رازي ثنا عبداهللا بن 140-1/139( )الصغیر( را آورده است. و نیز
ذر نقل کرده که اسناد  اسحاق از حنش ابی المعتمر و از ابی عبدالقدوس از اعمش از ابی

و امام احمد نیز ، عبداهللا بن داهر رازي متروك است، وي نیز نادرست و واهی است
و ، نویسد که در وي کمترین شائبۀ خیر موجود باشد حدیث وي را نمیگوید: انسانی  می

و حرف آخرم اختالط و تدلیس ابی اسحاق سبیعی ، عبداهللا بن عبدالقدوس ضعیف است
ـ زوائد البزار) و باز هم اسناد  2-245/1( است. بزار نیز این حدیث را روایت داشته است

چون اسم حسن بن ابی جعفر را آورده که متروك است. لفظ ، بزار نادرست و غلط است
مان ألهل األرض من الغرق وأهل أنجوم ال«دیگري از این حدیث بدینصورت ذکر شده: 

 .»سبليإفوا فصاروا حزب لة من العرب اختلذا خالفتها قبيإمن االختالف ف مان ألمتيأ يتبي

ت از بیت من موجب امنیت ام ستارگان موجب امنیت اهل زمین از غرقند و اهل :یعنی
خود حزب ابلیس ، به مخالفت پردازندها  آن اي از عرب با بنابراین اگر قبیله، اختالف

این حدیث را از ابن عباس نقل  149صفحه 3خواهند بود. حاکم در کتاب مستدرك جزء
: این حدیث صحیح األسناد است ولی مورد تأیید گوید میحاکم خود  کرده است و البته

که مراجع رافضی نیز هنگام اشاره به چنین  بینیم مییعنی اخراج ننموده) و ( نهایی نیست
و نمی آورند. ذهبی نیز به پیروي از حاکم  کنند مینظر مولف اهل سنت را حذف ، مطالبی

گوید که این حدیثی جعلی و ساختگی است و در اسناد آن حدیث اسحاق بن سعید  می
و باز دار قطنی ، گوید: موثق نیست یف است. ابوحاتم میبن ارکون موجود است که ضع

گوید: حدیث بدي است و شخص اصلی راوي این حدیث خلیدبن دعلج سدویی  می
 است که ضعیف بوده و دار قطنی او را جزء متروکین برشمرده است. 
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 حدیث سوم:
هنـد؟  د مـی پرسیده شد مردم پس از اهل بیت چگونه به حیات خود ادامـه   از پیامبر

) بـه ابـن   143ص ( )الصـواعق ( ابن حجر تنها آن را درفرمود: همچون االغ کمرشکسته. 
فت به اسـناد و رجـال آن   عساکر نسبت داده است. ثبوت و صحت این حدیث بدون معر

چـون عبـارت ابـن    ، و حتی ما شک داریم که این حدیث از ابن عساکر باشد کافی نیست
نماید و  ي ندارد و حدیثی را با روایتی دیگر ذکر میحجر در صواعق المحرّقه داللت بر و

دارد چـه   و بیـان نمـی   »ة ...و يف رواي«گوید:  دهد. سپس می آن را به ابن عساکر نسبت می

ابن عساکر این حـدیث  «کسی این حدیث را اخراج نموده است. و این نص کالم اوست: 
نیز اهل ها  آن و اولین، ها هستند قریشیشوند  اولین مردمانی که نابود می«را اخراج نموده: 
چگونـه اسـت؟   ها  آن و در روایت هست که: ماندن و بقاي مردم پس از، بیت من هستند

و امـا ایـن حـدیث نـزد طبرانـی      ». فرمود: ماندن و بقاي االغی که پشتش شکسـته باشـد  
ایشه آورده ) از طریق مجالد از شعبی از مسروق و از ع57( )االوائل( که در کتاب باشد می

رونـد قـوم    اي عائشه اولین کسـانی کـه از بـین مـی    «فرمودند:  گوید: پیامبر خدا که می
 یابد و حلول میها  آن اهللا چطور؟ فرمود: مرگ بر گوید: گفتم: یا رسول شماست. عایشه می

هـا   آن ورزند. گفتم: دوام مردم پـس از  نیز در آن امر رقابت و چشم و همچشمی میها  آن
با ایـن وجـود کـه لفـظ ایـن      ». ست؟ فرمود: دوام االغی که پشتش شکسته باشدچگونه ا

ماند که سند آن نیز به خاطر مجالـد ـ ابـن     پنهان نمی، حدیث مخصوص اهل بیت نیست
 سعید همدانی ـ ضعیف است.

 حدیث چهارم:
دارد زندگی کند همچو زندگی من و  فرموده: کسی که دوست می حدیثی که پیامبر

ون مرگ من و ساکن بهشت جاودانی گردد که خداوند متعال آن را مزین بمیرد همچ
و دوستان وي را نیز دوست بدارد و به اهل ، پس بعد از من علی را دوست بدارد، نموده

عترت من هستند و از سرشت و طینت من خلق ها  آن به راستی، بیت من اقتدا نماید
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را ها  آن پس ویل براي آنهایی که فضیلت، گردند اند و از فهم و علم من سهیم می شده
ها  آن به راستی خداوند شفاعت مرا شامل حال، من است يهپندارد و قاطع صل دروغ می

تاریخ دمشق) این ( ) از طریق ابن عساکر در1/86( )ۀالحلی( ابونعیم در ».گرداند نمی

): ابن 2/299( )ۀفالضعی( وي نسبت داده در کتاب و البانی نیز به، حدیث را اخراج نموده
، الهویه قرار دارند در آن چندین نفر مجهول، گوید: این حدیث خوبی نیست عساکر می

احمدبن محمدبن یزید ، چون اسناد آن بدین طریق است: محمدبن جعفر بن عبدالرحیم
عقوب بن موسی الهاشمی از ابن بن سلیم ثنا عبدالرحمن ابن عمران بن ابی لیلی ثنا ی

سماعیل بن امیه از عکرمه از ابن عباس. و این حدیث جعلی است و در آن داود از ا ابی
همانی است که این حدیث ظاهر البطالن را پیش ها  آن یکی از، چهار نفر ناشناخته هستند

البانی نیز همین نظر را دارد. و از کسان دیگري که جعلی بودن این حدیث را ، کشیده
 شیخ سیوطی در ) و همچنین1/387( )وضوعاتالم( ابن الجوزي در، اند ثابت نموده

و اما این حدیث با این لفظ نیز آمده که  اشند.ب می) 369، 368، 1/191( )لی المصنوعهالآل(

يب وهي ر ن حييا حيايت ويموت ميتتی ويدخل اجلنة التي وعدينأ بّ حأمن «فرمود:  پیامبر

دخلوكم باب خيرجوكم من باب هدی ولن يهنم لن إجنة اخللد فليتول علياً وذريته من بعده ف

هد همچون من زندگی کند و همچون من بمیرد و ساکن خوا مییعنی کسی که  »الضاللة

او هرگز ، باید علی بن ابیطالب را دوست بدارد، بهشت جاویدان موعود پروردگارم گردد
این  راويشما را از هدایت خارج نخواهد ساخت و هیچگاه داخل ضاللت نخواهد نمود. 

این  و قسمت اخیر آن از زیدبن ارقم روایت شده است.، حدیث زیادبن مطرف است
 ) و ابونعیم در5067( )الکبیر( انی در) و طبر3/182( آن را حاکم در، حدیث جعلی است

اسحق  ) از طریق یحیی بن یعلی اسلمی از ثنا عماربن رزیق از ابی350-4/349( )الحلیه(
گوید: چه بسا اصالً زیدبن  اند. ـ طبرانی می ارقم اخراج نمودهاز زیادبن مطرف از زیدبن 

ابی اسحق در این حدیث بیگانه «گوید:  ارقم آن را ذکر ننموده باشد ـ و ابونعیم نیز می
گوید: کسی نیست. و  ابومعین در مورد یحیی می». است و تنها یحیی آن را روایت کرده
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گوید: این  دیث است. و ابوحاکم نیز میگوید: مضطرب الح نیز بخاري در مورد وي می
گوید: طبرانی  ) می9/108( )المجمع( رد میه ضعیف است. و هیثبلک، حدیث قوي نیست

 روایت نموده و در آن یحیی بن یعلی اسلمی وجود دارد که ضعیف است.

 حدیث پنجم:
به کسی که به من ایمان آورده و مرا تصدیق نموده است «فرموده:  حدیثی که پیامبر

کسی که والیت وي را بپذیرد والیت مرا ، کنم طالب وصیتش می بن ابی والیت علی
علی هرکس والیت مرا پذیرفت والیت خدا را پذیرفته است. و هرکس پذیرفته است و 

را دوست بدارد مرا دوست داشته است و آن کس که مرا دوست داشته باشد به راستی 
از من هرکس از علی متنفر باشد از من متنفر است و هرکس و ، دارد خدا را دوست می

بارالهی هر آن کس که «و همچنین این حدیث: ». باشد متنفر باشد خدا نیز از وي متنفر می
چون ، طالب را هم پذیرا گردد والیت علی بن ابی، به من ایمان آورد و مرا تصدیق نمود

در حدیث اول: ». وجلوالیت علی والیت من است و والیت من والیت خداوند عز
نسایی و ، عبدالوهاب بن الضحاك الحمصی آمده که ابوحاتم وي را تکذیب نموده است

و باز در آن اسم محمدبن ، المیزان)( کما فی، اند غیر او نیز این حدیث را متروك دانسته
ي اند. اما بخار عبیداهللا بن ابی رافع آمده که ابوحاتم و غیر او نیز او را ضعیف دانسته

که وي منکر الحدیث است. اما حدیث دوم: یکی از اسناد آن جعفربن احمدبن  گوید می
که خود ابن عدي آن را تکذیب نموده است. ابن یونس ، ابن عدي است بن بیان شیخ علی

گوید: وي رافضی و واضع حدیث بوده است. و باز در آن اسم محمدبن  وي می يهدربار
دو حدیث در محمدبن در حدیث اول نیز آمده بود. و هر عبیداهللا بن ابی رافع هست که

الهویه و  عبیده بن محمدبن عماربن یاسر مشترك هستند. محمد شخصیتی مجهول ابی
عبیده بن محمدبن عمار پسري  چون هیچ سندي در دست نیست که ابی، غیرمعروف است

جه به این پس با تو، به نام محمد داشته است تا این حدیث از وي روایت شده باشد
حدیث مردود و ساقط از حجت هستند. ضمنا در متن حدیث نیز صحبت از هردو ، دلیل
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دوستی و دشمنی و بغض و کینه است نه صحبت از اولی االمر و حاکم و معناي کلمه 
و در اینجا  باشد میولی در ادامه جمله مشخص شده است که در حقیقت همان دوستی 

این است که ما دقت کنیم کلمه ولی در سیاق آیات قرآن  ظریف وجود دارد و آن اي نکته

  ﴿ : اولیاء: شود میچه معنایی دارد؟ جمع کلمه ولی            

   ﴾ ]مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان به دوستى « ]28: آل عمران

و  76و سوره نساء آیات  175آل عمران آیه: سوره و آیات متعدد دیگري چون »بگیرند

 30و  27و  3و سوره اعراف آیات  81و  57و  51و سوره مائده آیات  144و  139و  89
و سوره  62و سوره یونس آیه  71و  23و سوره توبه آیات  73و  72و سوره انفال آیات 

و  50و سوره کهف آیه  97و سوره اسراء آیه  16و سوره رعد آیه  113و  20هود آیات 
و  6و سوره شوري آیات  3و سوره زمر آیه  41و سوره عنکبوت آیه  18سوره فرقان آیه 

و  1و سوره ممتحنه آیه  32و سوره احقاف آیه  19و  10و سوره جاثیه آیات  46و  9
جمه هاي حتی در اکثر تر( جالب است که در تمامی این آیات،  6سوره جمعه آیه 

که جمع ولی است) به معناي دوست و یار و یاور معنی شده و نه ( فارسی) کلمه اولیاء
خلیفه و حاکم! با دقت در معناي برخی آیات نیز به خوبی پوچ بودن این ادعا که ولی 

اولیاء مومنان یا اولیاء کافران.  فرماید میمثال خداوند ، شود میثابت  دهد میمعناي خلیفه 
باید بگوییم: ، بق معناي آقایان مدعی تشیع بخواهیم کلمه ولی را ترجمه کنیمما اگر ط

یک مومن در یک زمان بیش از یک  شود میخلفاي مومنان!! یا حاکمان مومنان!! ولی مگر 
تازه ، اولیاء)( خلیفه یا بیش از یک حاکم داشته باشد که بخواهیم بگوییم: حاکمان؟!

؟! اما شود میکومت یک حاکم کافر قرار گرفته چه تکلیف مومن بیچاره اي که تحت ح
: دوستان مومنان و یا اینکه  شود می، اگر ولی یا اولیاء را دوست و یاور ترجمه کنیم

تر دست پیدا  تر و قابل قبول یاوران کافران که در این صورت به معنایی بسیار دقیق
 خواهیم کرد. 
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 حدیث ششم:
نّ الفضلَ والرشفَ واملنزلة والوالية لرسول إ !هيا الناسأيا «فرموده:  حدیثی که پیامبر

فضل و شرف و مقام و والیت از آن  ،اي مردم :یعنی .»لباطيتذهبنَّ بكم األ فال، تهاهللا وذري

این  بنابراین سخنهاي بیجا و باطل شما را به بیراهه نکشاند.، رسول خدا و ذریه او است
نقل شده که به هیچ وجه احتجاج به این  105حدیث در کتاب الصواعق المحرّقه صفحه 

بلکه اصالً ، چون هنوز اسناد صحیحی براي آن شناخته نشده است، حدیث ممکن نیست
و ظاهر حدیث نیز فقط داللت بر فضل و بزرگی اهل ، هیچ اسنادي ندارد ولو غیرصحیح

ن و خالفت بالفصل حضرت علی و اصال شامل حضرت دارد نه حاکم بود بیت پیامبر
 نیست. چون علی از ذریه پیامبر، شود علی نمی

 حدیث هفتم:
آل حممد بمنزلة الرأس من اجلسد وبمنزلة العينني من انزلوا «فرموده:  حدیثی که پیامبر

اهل بیت مرا یعنی  »هيتدی إالّ بالعينني نّ الرأس الإالّ بالرأس وإن اجلسد ال هيتدی إف، الرأس

چشم بر سر و هردو  يهسر در جسد قرار دهید و به منزل يهدر میان خویش به منزل
بدون چشمان. هیثمی  شود میبدون سر و سر هدایت ن شود میو جسد هدایت ن، صورت

در ضمن وي ( گوید: یکی از اسناد آن زیاد بن منذر است که متروك الحدیث است می
و ابن معین و ابن حبان و ، جارودیه به او منتسب هستند يهرقابوالجارودي است که ف

 .پس به همین خاطر حدیث مردود است)، اند کسانی دیگر هم وي را تکذیب نموده

 حدیث هشتم:
نا دخل إف، لزموا مودتنا أهل البيتاِ «فرموده:  حدیثی که پیامبر نّه منْ لقی اهللا وهو يودّ

به دوستی اهل «یعنی:  .»ال بمعرفة حقناإنفع عبداً عمله ي الده اجلنة بشفاعتنا والذي نفيس بي

چون به راستی کسی که به حضور خداوند رسید در حالی که مودت ، بیت پایبند باشید
و سوگند به کسی که جان ، شود به وسیلۀ شفاعت ما وارد بهشت می، اهل بیت را داشت
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مگر وقتی که حقوق ما را ، رساند عمل هیچ کس به وي سودي نمی، من به دست اوست
 و به کتاب اند دادهاین حدیث را به جناب طبرانی در کتاب األوسط نسبت ». شناخته باشد

وفيه ليث بن «گوید:  ) مراجعه کنید که در آن هیثمی چنین می9/172( )الزوائد مجمع(

سلیم به اتفاق نظر ضعیف است به سبب  باید گفت که لیث بن ابی، »هسليم وغري يبأ

المجروحین) آن را بیان نموده است. حافظ ( طور که ابن حبان در همان، اختالطی که دارد
گوید: لیث انسان بسیار صادقی بود اما بعداً اختالط پیدا نمود و  التقریب) می( عسقالنی در

و بدین وسیله متروك گردید. عبارت هیثمی اشاره بر ، داد احادیث را از هم تمییز نمی
با اینکه لیث به تنهایی براي رد این حدیث بسنده ، ر به جز لیث داردوجود ضعفی دیگ

 است.

 حدیث نهم:
ربع؛ عن أال تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتی يسأل عن «فرموده:  حدیثی که پیامبر

وعن حمبتنا أهل ، ين اكتسبهأنفقه ومن أوعن  ماله فيام ، بالهأفناهُ وعن جسده فيام أعمره فيام 

یعنی: در قیامت هنوز شخص از جا تکان نخورده که از چهار چیز بازپرسی  .»تالبي

و از پیکرش که در چه راهی کهنه ، : از عمرش که در چه راهی مصرف کردهشود می
و از ثروتش که در کدام راه مصرف نموده و از کجا کسب کرده و به دست ، ساخته
) از طریق حسین 11177( )الکبیر( بطبرانی آن را در کتا و از محبت ما اهل بیت.، آورده

بن الحسن االشقرثنا هشیم بن بشیر از ابی هاشم از مجاهد از ابن عباس اخراج داشته 
و «گوید:  ) در مورد آن می10/346( المجمع)( رد میالهیث، است. و این حدیث باطلی است

گوید:  میو ابوزرعه ». در آن حسین بن الحسن األشقر وجود دارد که جداً ضعیف است
منکر الحدیث است و بعالوه هشیم بن بشیر انسانی کثیرالتدلیس و عن عن گو بوده «

و آنچه که ضعیف بودن و ». است. پس حدیث به طور مطلق غیرصحیح و باطل است
آن است که این حدیث با روایتی دیگر از ابن مسعود ، دارد بطالن این حدیث را تأیید می
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 و این روایت صحیح و غیرقابل انکار است. پیامبر، ه استنقل شد و او هم از پیامبر

عمره فيام عن ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتی يسأل عن مخس: «فرماید:  می

ترمذي و  .»ام علموفيام أنفقه وماذا عمل في، وماله من أين اكتسبه، وعن شبابه فيام أباله، فناهأ

، اند الصغیر) و ابویعلی و الخطیب و ابن عساکر آن را اخراج داشته( الکبیر) و( طبرانی در
 ) نگاه کنید.946( )ۀاألحادیث الصحیح ۀسلسل( ه کتابب

 حدیث دهم:
هو بني الركن واملقام فصلّی وصام و» صف قدميه«ن رجالً صفن أفلو «: قال رسول اهللا

مقام قرار گیرد و در حال  اگر مردي در میان رکن و«یعنی:  .»مبغضٌ آلل حممد دخل النار

این حدیث را  .»شود داخل دوزخ می، اما مبغض آل محمد باشد، نماز و روزه هم باشد
) از طریق اسماعیل بن ابی اویس ثنا ابی از حمید بن قیس المکی 3/148/149( حاکم در

روایت  از عطابن ابی رباح از اصحاب بن عباس از ابی عباس و وي نیز از پیامبر

حاکم این حدیث  »املقام ...نَّ رجالً صفن بني الركن وأ... فلو «ند که فرموده است: ا کرده

 )مجمع الزوائد( رد میست. اما هیثرا صحیح دانسته و ذهبی نیز با وي موافق بوده ا
) اسناد طبرانی را ذکر نموده و آن را به ابن عباس ـ با همان تلفظ ـ نسبت داده 9/171(

وجود دارد که هم طبرانی و هم هیثمی آن را  قالبیمحمدبن زکریا اللکن در آن ، است
الحدیث بوده است. همچنان که  اند که وي فردي کذّاب و واضع اند و گفته ضعیف شمرده

طبرانی در کتاب االوسط آن را ذکر «گوید:  اند. هیثمی می دار قطنی و ابن معین نیز گفته
حتی اصرم بن ». ارد که متروك الحدیث استاما در آن اصرم بن حوشب وجود د، نموده

پس با این حال نباید توجه چندانی به ، حوشب متهم به کذب و وضع حدیث هم هست
اسناد طبرانی در مورد این حدیث داشت. اما اسنادي که حاکم در این باره مطرح نموده 

لی در و ذهبی نیز موافقتش را کرده است ـ بالفرض صحت آن نیز ـ باز هیچ دلی، است
بلکه متن این حدیث ، نیستها  آن مورد وجوب تمسک به مذهب اهل بیت و عصمت
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تنها بر وجوب محبت اهل بیت و نفی بغض از آنهاست نه ادعاهاي پوچ و بی سر و ته 
مدعیان تشیع از قبیل خالفت بالفصل و من عنداهللا حضرت علی و عصمت و علم غیب 

در مورد محبت و دوست داشتن اهل بیت ، ره...و ساخت گنبد و بارگاه و عزاداري و غی
اهل سنت دوستدار حضرت علی و اهل بیت ، نیز تا جایی که اینجانب اطالع دارم

ل سنت را دشمن هستند و این ذهن بیمار آخوند رافضی است که سعی دارد اه پیامبر
 و اما توضیحاتی دیگر پیرامون بررسی اسناد این حدیث وجود .1اهل بیت معرفی کند

دارد: با توجه به تصحیح آن از سوي حاکم بر شرط مسلم و نیز موافقت ذهبی ـ آن بود 
وي نیز از پدرش ـ عبداهللا بن عبداهللا بن اویس ـ ، که راوي آن اسماعیل بن ابی اویس بود

ت که هم حاکم و هم ذهبی در مشهور به ابی اویس روایت داشته است. ممکن اس
 به دو شرط: ، اند تصحیح این حدیث بر شرط مسلم گمان غلط برده

هیچگاه مسلم از ابا اویس حدیثی را اخراج نداشته که بدان احتجاج ورزد یـا   نخست:
بلکه احادیثی که راوي آن ابا اویس بوده به صورت متابعه ذکر نموده ، قابل احتجاج باشد
 صحیح مسلم) نگاه کنید:( را دراست. مواضع زیر 

آورد و بـه دنبـال آن    ) مسلم روایتی را از مالک و یونس و از الزهري می1/134(  -1
 دارد. بعنوان متابعه حدیث ابا اویس را هم ذکر می

آورد و به عنوان  ) روایتی را از مالک و ابن عینیه و ابن جریح از العالء می1/297(  -2
 دارد. رحمن را ذکر میمتابعه روایت العالء بن عبدال

اي را بـا   و رمـز و نشـانه  ، ) ذکر نموده2/450( )المیزان( خص ذهبی آن را در کتابش
 م تبعا) ـ یعنی: از ابا اویس در متابعات اخراج شده ـ براي آن قرار داده است.( این شکل

                                                           
اهـل  ، یکی از دالیل شگرف و مهم و اساسی و علمی و پیچیده اي که باعث شده آخوندهاي رافضی -1

ایـن اسـت کـه چـرا ایشـان روي قبـور امامـان را گنبـد و بارگـاه          ، سنت را دشمن اهل بیت بداننـد 
خواننـد و   و چرا زیارت جعلی عاشورا نمـی کنند؟!  سازند؟! و چرا سنگ قبور ایشان را بوس نمی نمی

 کنند؟!! و چرا و چرا و چرا ..... چرا خلفا را لعن نمی
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دوم: اگرچه امام مسلم در کتاب صحیح خویش از اسماعیل بن ابی اویـس و پـدرش   
اما هیچگاه روایتی را از طریق اسماعیل از پدرش ـ ابی اویـس ـ نقـل     ، ده استروایت کر

، دارد و این همان چیزي است که احادیث وي را از شروط مسلم مسقوط می، نکرده است
کشاند. و چون اسماعیل را بهتر از پدرش  ارزش نموده و به تضعیف می را بیها  آن و بلکه
 آوریم: میها  آن يهدر باررا پس در اینجا سطوري ، اند دانسته
انگار  گوید: وي محدثی سهل وي می در بارةالمیزان) ( بن اویس: ذهبی در اسماعیل -1

امـا  ، گویـد: وي مـردي بسـیار راسـتگو بـود      التقریب) می( ابن حجر در، و غیرجدي بود
گیـرانِ   اي از متشـددین و سـخت   رفت. عـده  اش به خطا می گهگاهی به خاطر سوء حافظه

لکـن  ، انـد  بن صالح و نسـائی وي را ضـعیف دانسـته    یۀحدیث همچون ابن معین و معاو

او روایـت نمـوده کـه گویـا او ـ       در بـارة تهذیب التهـذیب)  ( نسائی حکایتی را در کتاب
اسماعیل بن اویس ـ براي اهالی مدینه حدیث وضع نمـوده اسـت. در همـین رابطـه نیـز       

همانی است کـه نسـائی در نتیجـه شـناخت وي از      و او«گوید:  دارد و می حافظ دنبال می
رود کـه ایـن    و امیـد مـی  ، احادیثش اجتناب ورزیده و گفته کـه محـدث مـوثقی نیسـت    

ها مربوط به دوران جوانی وي بوده و بعداً به اصـالح خـویش پرداختـه باشـد. و      خصلت
آن حدیث رود که مسلم و بخاري از وي حدیثی اخراج داشته باشند مگر اینکه  گمان نمی

هـدي  ( و بـاز در کتـاب  ». صحیح بوده و چند نفر از رجال موثّق آن را روایت کرده باشد
شیخین ـ مسلم و بخاري ـ از وي احتجاج   «گوید:  ) می551( )الساري مقدمه فتح البخاري

اند اما نه زیاد و بخاري نیز احادیثی را که تنها سند آن وي بوده باشد اخراج نداشته  نموده
هـایی از وي اخـراج نمـوده کـه بخـاري اخـراج        و مسلم نیز همان، دو حدیث است مگر

اما اعتماد بخاري بر اسماعیل بن ابی اویس در اخراج آن دو حدیثی که تنها ». داشته است
دارد. حـافظ   جریانی دارد که سـبب آن را بهتـر بیـان مـی    ، همان اسماعیل استها  آن سند

در مناقـب بخـاري بـا سـند صـحیح روایـت       «وید: گ فتح الباري) می مۀمقد( عسقالنی در
اویس اصول خویش را اخراج داشت و به امام بخـاري عرضـه    بن ابی نمودیم که اسماعیل
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و آنچـه را کـه در   ، و به وي این اجازه را نیز داد تا که احادیث صحیح را برگزینـد ، نمود
آن را از ناسـره جـدا    داند در مورد احادیث وي به کار گیرد و سرة الحدیث می زمینۀ علوم

و این خود دلیلی است بر صحت احادیثی که امـام بخـاري از وي اخـراج نمـوده     ». نماید
چون اسماعیل کتاب خویش را در اختیار بخاري نهـاد و بخـاري آن را بررسـی و    ، است

بـه  ، گردد پس به این صورت مسألۀ سوء حافظه  ابن ابی اویس مندفع می، ارزشیابی نمود
یـک   بنابراین به هیچ: «گوید میاست که ابن حجر این قاعده را ابراز نموده و همین خاطر 

به غیر از آنچـه کـه در صـحیح    ، از احادیث اسماعیل ابن ابی اویس احتجاج جایز نیست
مگـر  ، انـد  را معیوب شمردهها  آن به همین خاطر نسائی و دیگرانی هم، بخاري آمده است

ولـی امـام   ». گـردد  پس بدان اعتبار می، کت نموده باشداحادیثی که غیر او نیز در آن مشار
بن ابی اویس حتی یک حدیث را نیز کـه راوي آن تنهـا او بـوده باشـد      مسلم از اسماعیل

بلکه تمامی آنچه را که از وي اخراج داشـته متابعـاتی اسـت کـه در     ، اخراج ننموده است
 )صـحیح المسـلم  ( یـد بـه  نگـاه کن خواه متابعۀ تام یا قاصـر.  ، روایت خویش آورده است

 ) به غیر از یک موضـع در 4/1880( )3/1658( )3/1526( )3/1273( )2/1135( )2/875(
خود بخـاري آن را  ، ) این حدیثی را که مسلم با این اسناد روایت نموده3-1191-1192(

) 3/244( )صـحیح البخـاري  ( نگاه کنید بـه ، ستاز اسماعیل بن ابی اویس اخراج داشته ا
اي که حافظ ابن حجر آن را مستقرّ نمود نیز  قاعده، انشاءاهللا اشتباه برطرف شده باشدپس 

بن ابـی اویـس منفـرداً     قطعی شده باشد. پس با این وجود این حدیثی را که تنها اسماعیل
روایت داشته و هیچ متابع و شاهدي ندارد ضعیف محسوب شده و صـحت آن بعیـد بـه    

 ر شرط مسلم باشد.چه جاي اینکه ب، رسد نظر می
 مشهور به ابو اویس:، عبداهللا بن عبداهللا بن اویس -2

گوید: راستگو بود اما گمان غلط داشـت   وي می در بارةالتقریب) ( حافظ عسقالنی در
انـد. حتـی    اش ضـعیف پنداشـته   کرد. غیرحافظ نیز وي را بنا بـر سـوء حافظـه    و سهو می

بت هستند ولی قابل احتجـاج نیسـتند ـ    گوید: احادیث وي قابل نگارش و کتا ابوحاتم می
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اند ـ اما احادیث وي در شـواهد و متابعـات قابـل      چنانکه در اینجا به آن احتجاج ورزیده
و بر همین اساس امام مسلم در کتاب صحیح خویش از وي حدیث اخراج ، استفاده است

انسـته  گاه به احادیث منفرد وي احتجـاج ننمـوده و آن را هـم صـحیح ند     داشته ولی هیچ
بلکه در شواهد و متابعات از وي استفاده نمـوده اسـت. مخصوصـاً اگـر در اسـناد      ، است

که در آن صورت حدیث ، حدیثی بعالوة ابو اویس پسرش اسماعیل نیز وجود داشته باشد
 رسد. تر به نظر می ضعیف و ضعیف

 حدیث یازدهم:
 اهللا َ نّ رسولإت فهل البيأياک وبغضنا إ«ج: مام احلسن السبط قال ملعاوية ابن خديعن اإل

امام حسن «. »اط من نارسيامة عن احلوض بال يوم القيإحد أحد وال حيسدنا أقال: ال يبغضنا 

ابن خدیج فرمود: از بغض و نفرت نسبت به ما اهل بیت خودداري کنید چون  هبه معاوی
قیامت  در روز، نسبت به ما اهل بیت بغض و حسد داشته باشدهرکس فرمودند:  پیامبر

 األوسط) و( این حدیث را طبرانی در». رانند اي آتشین از کنار حوض می ازیانهاو را با ت
در اسناد آن عبداهللا بن «گوید:  اخراج نموده است. هیثمی می )9/172( )الزوائد مجمع(

پس حدیث هم موضوع و مکذوب و ». عمرو الوافقی وجود دارد که انسانی کذّاب است
 هم مختلق است.

 یث دوازدهم:حد
) ـ از جابربن عبداهللا انصاري 9/172( )الزوائد مجمع( االوسط) ـ( کتاب طبرانی در

ا الناس من أيا «فرمودند:  می اخراج نموده که شنیدم پیامبر خدا هل البيت أبغضنا أهيّ

یعنی: اي مردم کسی که ما اهل بیت را دشمن دارد و نسبت  .»اً حرشه اهللا يوم القيامة هيودي

اي پیامبر «گفتم: ، خداوند در قیامت او را یهودي محشور خواهد ساخت، به ما کینه ورزد
اگر نماز خواند و روزه را هم گرفت «خدا اگرچه اهل نماز و روزه هم باشد؟ فرمود: 

وده است و همچون صاغرین باید بدینوسیله مانعی در برابر خون ریختن خود ایجاد نم
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، جزیه را با دست خویش پرداخت نماید. امتم برایم مجسم شد آن هنگام که از گل بودند
 ».علمدارانی بر من گذر کردند و من براي علی و شیعۀ وي طلب استغفار نمودم

و در آن «گویـد:   ر مـورد سـند آن مـی   د مـی باید گفت که این حدیث باطل است. هیث
و به راسـتی ایـن شـدیدترین انـواع تضـعیف      ». هستند  ناشناخته و مجهول الهویهکسانی 

تـر از روایـت از    العـین خیلـی ضـعیف    چون که روایت از شخص مجهـول ، حدیث است
آن  در بـارة تر از آنچه اسـت کـه    و این حدیث خیلی ضعیف، الحال است شخص مجهول

یـان نمـوده. مراتـب جـرح را شـش      التقریب) ب( اند. همانطور که ابن حجر در مقدمۀ گفته
ضـعیف)  ( الحـال اسـت و پـس از آن را    حـداقل آن شـخص مجهـول   ، اند قسمت دانسته

العـین را   اند. و این مرتبۀ مجهول العین دانسته اند و مرتبۀ سوم آن را شخص مجهول شمرده
 باشیم و و این همان نوعی است که ما درصدد آن می، کنند مجهول) تعبیر می( فقط با لفظ

مایه بودن آن گمانی ندارد. و به عالوه کسانی را که راوي احـادیثی   کسی در ضعیف و کم
انـد. همـانطور کـه     را کـذّاب دانسـته  ها  آن، العین بوده اند و اسناد آن احادیث مجهول بوده

 مصداق راوي این حدیث است.

 حدیث سیزدهم:
حسین که گویا مردي از ) از طریق علی بن 4/112( )تفسیر ابن کثیر( ابن حاتم در

، حسین أشقر از قیس از أعمش از سعید بن جبیر و از ابن عباس براي وي بازگفته است

  ﴿ که هنگام نزول این آیه:                :٢٣﴾[الشوری 

مطرح نموده چه کسانی ها  آن بارةدر هایی که خداوند مودت را  اهللا آن گفتند: یا رسول]

اما اسناد این حدیث ـ همانطوري که ابن » فاطمه و اوالد وي«فرمود:  هستند؟ پیامبر
و باز حسین ، اي وجود دارد گوید ـ ضعیف است. چون در اسناد آن مرد ناشناخته کثیر می

و غیره المیزان) ( األشقر نیز هست که ضعیف و متهم به رافضی است. همانطور هم در
اند. متن حدیث نیز داراي اشکال  نیز این حدیث را تکذیب نمودهها  آن آمده و برخی از
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چون آیۀ مزبور کلی است و در آن هنگام فاطمه اوالدي نداشته است و حتی در ، است
و حسن متولد سال سوم  کند میفاطمه با علی ازدواج ، سال دوم هجرت پس از جنگ بدر

این آیه را در  پس چطور پیامبر، باشد میچهارم هجري  هجري و حسین متولد سال
شناسد و نه اصال وجود  را میها  آن کند که نه کسی رابطه با کسی یا کسانی تفسیر می

 ﴿ خارجی دارند؟! و هنگامی که خداوند عبارت:  ﴾  را آورده است و آن را به

قربی این دارد که منظور خداوند ذوي الداللت بر ، صورت مصدر نه که اسم بیان داشته
آورد و  را می لذوي القربی) ةالمود( عبارت:، کرد را اراده میالقربی  نبوده است و اگر ذوي

فی فالن أو فی قربی  ةاسألک المود( چون عبارت، داشت فی) را محذوف می( حرف
و عبارات  گفته شود اسألک لفالن)( در اینجا غیرفصیح و نادرست است و باید فالن)

، در قرآن بطور واضح و مشخص بکار رفته است مربوط به ذي القربی و نزدیکان پیامبر
و سوره البقره  38روم آیه و سوره ال 7و سوره الحشر آیه 41همچون: سوره االنفال آیه

 .177آیه

 حدیث چهاردهم:
 تفسیر خوددر آن را فرموده: من منذر هستم و علی هادي. طبرانی  حدیثی که پیامبر

) از طریق حسن بن حسین أنصاري ثنا معاذ بن مسـلم ثنـا الهـروي از عطـاء بـن      13/63(
 )مسـند الفـردوس  ( ت و دیلمـی نیـز در  سائب از سعید بن جبیر و از ابن عباس آورده اس

ولـی چـون   ، آوردهباز ابـن عبـاس  آن را  )ياهلـاد أنا النذير وعيل( ) با همان لفظ103(

ئه نداده است صحیح نیست به تنهایی بدو نسبت داد. ابن کثیـر در  هیچگونه اسنادي را ارا
) و اما در بررسی اسناد این حدیث: ةشدید ةو فیه نکار( گوید که ) می2/502( تفسیر خود

گوید: وي یکی از رؤسـاي   الف) حسن بن حسین انصاري: ابن ابی حاتم در مورد وي می
یـن خبـر صـحیح نیسـت هیچگونـه      پـس بـا وجـود ا   ( شیعه بوده و انسان صادقی نبـود. 

و هـرکس  گویـد: گفتـۀ    و ابن حبان نیز در مورد وي می )هاي وي شود احتجاجی بر گفته
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کـرد. ب) معـاذ بـن     ناکسی براي وي اثبات شده بود و احادیث مقلوب را زیاد روایت می
المیـزان) گفتـه اسـت و جهالـت وي     ( همانطور که ذهبی در، مسلم: سندي مجهول است

تر از جهالت حال است و حتی در مرتبـۀ ضـعیفترین    است که بسیار ضعیف جهالت عین
تقریب التهذیب) ذهبی در شرح حال نامۀ خود به ایـن  ( روایت است. نگاه کنید به مقدمۀ

حدیث اشاره نموده و گفته: خبر باطلی است. ج) هروي: روشن نساخته که وي کیست و 
که اسم او سـعید بـن ربیـع اسـت.      کسی با این لقب مشخص نیست بجز ابی زید هروي

چـون  ، رود که وي باشـد  بخاري از ایشان احادیث زیادي را استخراج نموده و گمان نمی
بین وفات او و وفات عطاء بن سائب هفتاد و پنج سال فاصله است. ذهبی در شرح حـال  
حسن بن حسین این را ذکر داشته است. د) عطاء بن سائب: وي در اواخر عمرش دچـار  

نمود و بغیر از سفیان الثوري و شعبه و حماد بن  حافظه گردید و مطالب را مختلّ می سوء
و در اسـناد  ، زید و ایوب و زائده و زهیر روایت هیچکس دیگري از وي صـحیح نیسـت  

خورد. این چهار دلیل مذکور در مورد اسناد  به چشم نمیها  آن این حدیث نام هیچ یک از
نه تنها براي حدیث مذکور بلکه چنین دلیلی براي هر حدیث دیگـري کـافی   ، این حدیث

ترین سند این حدیث معاذ بن مسـلم اسـت و    از احتجاج بیندازد. ناشناختهآن را است که 
 رد است. حافظ ابن حجر درمو گمانی نیست که حدیث مذکور با چنین سندي باطل و بی

اما بـدون شـک   ، هم نیک دانستهآن را اسناد ) این حدیث را ذکر نموده و 8/479( )الفتح(
چون شیخ االسالم ابن تیمیه ،  و دقّت کافی به اسناد این حدیث نداشته  ایشان به خطا رفته

اند. البته باز متذکر می شویم  و حافظ ابن کثیر و حافظ ذهبی رحمه اهللا با وي مخالف بوده
ث مورد استناد شیعه) چیزي را ثابـت  مانند بسیاري دیگر از احادی( که متن این حدیث نیز

همچون خالفت بالفصل حضرت علی و عصمت و علـم  ، و عقاید مدعیان تشیع کند مین
ن گفت که حضرت توا میو تنها در بهترین حالت  شود میغیب و غیره... از آن استخراج ن

امر به  همچون مومنین دیگر براي مردم هدایتگر و الگو باشد و ایشان را تواند میعلی نیز 
ن تـوا  مـی معروف و نهی از منکر کند و البته این تنها مختص به حضرت علـی نیسـت و ن  
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هدایت مردم را انحصاري کرد و اگر اینگونه باشـد پـس هـم اکنـون مـردم در گمراهـی       
در مـورد حضـرت ابـوبکر و     چون امام معصوم شیعیان غائب اسـت. و پیـامبر  ، هستند

، 5/385( )مسند امام احمـد ( به این دو اقتدا کنید. حضرت عمر نیز فرموده که پس از من
399( 

 حدیث پانزدهم:
از اسـباط و  ، از سـدي ، در مورد سوره حمد در تفسیر وکیع بن جراح از سفیان ثوري

یعنی ما را به حب ، مجاهد از ابن عباس نقل شده که معنی ما را به راه راست هدایت کن
ند این حدیث شخص السدي وجـود دارد و او  در س 1و دوستی محمد و آل او ارشاد نما.

اما ضعیف الحافظـه و مـتهم و متـرود و    ، اسماعیل بن عبدالرحمن و از رجال مسلم است
گري است. امام مسلم هرگز چیزي را در مورد فضائل علی و اهل بیـت از   مردود به شیعه

صرفاً بخاطر شیعه بودنش و این نیز نزد اهل حـدیث مقـرر اسـت.    ، نمود وي روایت نمی
ناصبی جماعتی ( ورزید ها احتجاج نمی علی و اهل بیت نیز به ناصبی در بارةهمانطوریکه 

موثّق بـوده باشـد.   ها  آن کینه و نفرت داشتند) اگرچه سخن، بودند که از علی و اهل بیت
در هـیچ محکمـه اي نیـز    ( ورزیـد.  تجاج نمـی ها اح همانطور نیز در زمینۀ مذکور به شیعه

قاضی سخن یک نفر شیعه یا منتسب به تشیع را به نفـع عقایـد خـودش قبـول نخواهـد      
اگر چه راوي و یا سخن موثّق بوده باشد. در نتیجه اگر ما از این قاعـده هـم روي   داشت)

ن همـه نیـز   بینیم که شخص السدي فردي موثّق و امی اما می، گردانیم و صرف نظر نمائیم
نبوده است. از امام احمد روایت شده است که: احادیث السدي نکوست اما تفسـیري کـه   

بـه  آن را وي بر این حدیث نگاشته است جعلی و خود شخصاً براي آن اسناد قرار داده و 

                                                           
بنابر گفتۀ امام طبري و امام ابن کثیر در مورد سورة فاتحه و نیز بنا بـر آثـار زیـادي کـه از صـحابه و       -1

بایسـت   گوییم کـه همـه مـی    میما نیز ( مقصود از صراط المستقیم اسالم است.، تابعین بر جاي مانده
 بودن) تابع اسالم باشند و تابع اسالم یعنی تابع قرآن بودن و تابع سنت رسول خدا
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تکلف انداخته. به شعبی گفته شد که: سهمی از علوم القرآن به سـدي عطـا شـده اسـت.     
هل القرآن به وي عطا شده است) نگاه شـود بـه شـرح حـال وي در     سهمی از ج( فرمود:

کتاب التهذیب. در ضمن باز متذکر می شویم که در مـتن ایـن حـدیث نیـز ماننـد سـایر       
صحبتی از امامت و خالفت بالفصل حضرت علی نیست و حـب و  ، احادیث شیعه پسند

ربطـی بـه عقایـد    ، دوستی آل محمد را اهل سنت بسیار قبول دارند و دوستی اهـل بیـت  
 .کند میمدعیان تشیع ندارد و این حدیث نیز چیزي را براي روافض ثابت ن

 حدیث شانزدهم:
حدیثی که نام ابن سالم در آن آمده است) از سوي ( حدیثی از ابن عباس در این مقام

اسباب ( )106-3/105( )الدر المنثور، ()2/68( )بن کثیرتفسیر ا( ابن مردویه ـ نگاه شود به
) از طریق 149-148ص ( )اسباب النزول( و واحدي در –) 73ص ( )نزول ـ سیوطیال

از ابی صالح و از ابن عباس ، از محمد بن سائب الکلبی –سدي صغرا  –محمد بن مروان 
بهنگام ظهر عبداهللا بن سالم با جماعتی از اهل کتاب نزد پیامبر رفتند. گفتند: یا «آورده که: 
ما کوچک است و ما نیز جایی را براي جلسات و نشستن خود هاي  خانه رسول اهللا

مناسبتر از مسجد سراغ نداریم و طایفۀ ما نیز هنگامیکه فهمیدند که ما تصدیق خدا و 
ایم با ما اظهار دشمنی کردند و  ایم و دین قبلی خویش را ترك نموده نبوت شما را پذیرفته

با ما چیزي نخورند و این بر ما سخت و سوگند خوردند که دیگر با ما مخالطه نورزند و 
این آیه ، کردند مندي می با پیامبر اظهار شکایت و گلهها  آن گران است. و در این حال که

﴿ نازل شد:                             

   ﴾ ]و در آن اثنا اذان ظهر هم گفته شد و پیامبر به سوي مسجد  ]55 :ةالمائد

پیامبر نظرش به فردي مسکین و نیازمند ، مردم در حال نماز خواندن بودند، خارج شد
انگشتري از ، از وي پرسید: آیا کسی چیزي را به تو عطا نموده است؟ مرد گفت: بله، افتاد
گذارد. پیامبر فرمود: در چه  کسی؟ مرد گفت: آن که ایستاده و نماز میفرمود: چه ، طال
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پیامبر فرمود: وي علی بن ، حالی وي انگشترش را به تو عطا نمود؟ گفت: در حال رکوع

 ﴿ ابی طالب است. سپس پیامبر تکبیري فرمود و آیه را قرائت نمود:       

             ﴾ ]گمان حدیث مذکور  . بی]56 :ةالمائد

نخست: محمدبن ، موضوع و مکذوب است و در اسناد آن دو شخص کّذاب وجود دارند
مروان سدي صغیر که متهم به کذب است و دیگري محمد بن سائب که او نیز همچنین 

 تقریب التهذیب). خطیب نیز در کتاب( کتابدر این رابطه مراجعه شود به ، است
) 5/38( )منتخب کنزالعمال( )3/104( )المنثورالدر( –المتفق) حدیث ابن عباس را آورده (
در آن چیزي وجود ندارد که دالّ بر اسناد آن باشد. و آنچه را که صاحب منتخب ذکر  –

گوید: بله به وي  د وي میکه ابوحاتم در مور، در آن نیز مطلب بن زیاد قرار دارد، نموده
هم ، گوید: وي ضعیف است و حجتی در آن نیست شود. و ابن سعد نیز می احتجاج نمی

بخاطر عدم معرفت اسناد آن و هم بخاطر یقین داشتن بر ضعف آن. و این خود روشن 
سازد که وي عمداً در پنهان داشتن احوال احادیث تمایل داشته است. ابن مردویه نیز  می

از طریق  –) 3/105( )الدر المنثور( )2/68( )ابن کثیر( –حدیث ابن عباس را آورده همین 
ضحاك به ابن ( گوید: سنان از ضحاك و او هم از ابن عباس. اما ابن کثیر می ثوري از ابی

عباس نرسیده است) و باید گفت که وي ضحاك بن مزاحم است و او کسی است که 
اند. پس حدیث وي نیز بخاطر  ا از او نقل نکردهحدیثی ر هیچکس از اصحاب پیامبر

آن اخذ کرده و آن را انقطاع سند آن ضعیف است و معلوم نیست که ضحاك از چه کسی 
به ابن عباس نسبت داده است و خود ضحاك هم منکر آن است که به ابن عباس را 

است. و  ) ذکر گردیده63ص ( حاتم المراسیل) ابن ابی( که در رسیده باشد. همانطوري
این تضعیف در سند حدیث ابن مردویه از شخص ثوري به باالست. اما در میان ابن 

چه بسا در آن میان نیز سندي دیگر وجود ، مردویه و ثوري نیز وضعیت مجهول است
داشته باشد. که آن هم موجب ضعف حدیث وي است و هیچکس هم غافل از آن نیست 

اتصال اسناد آن به هم است و باید اسناد آن  ،که از شرایط و معیارهاي صحت یک حدیث
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خالی از انقطاع باشد و آن چیزي است که در اینجا پدید نیامده است. عبدالرزاق نیز 
 )3/105( الدر المنثور)( )2/68( )ابن کثیر( –حدیث ابن عباس را روایت نموده است 

از پدرش و او از طریق عبدالوهاب بن مجاهد  –) 73ص ( )السیوطی –اسباب النزول (
شود). و حافظ نیز  هرگز به عبدالوهاب احتجاج نمی( گوید: هم از ابن عباس. ابن کثیر می

گوید: وي متروك است. و ثوري نیز او را مکذوب دانسته است و نسائی  التقریب) می( در
گوید: وي مورد اطمینان نبوده و حدیثش قابل کتابت نیست و باالخره ابن جوزي هم  می
حدیثی ، گمان این حدیث : نظر اجماع بر ترك حدیث از وي است. پس بیگوید می

ابن عباس به کسانی دیگر هم نسبت  يهبعالو، موضوع و جعلی است. این حدیث
سپس خود ابن مردویه این حدیث ( گوید: ) می2/68( )التفسیر( ابن کثیر در، د. مثالًان داده

دهد. و  ر ابن یاسر و ابی رافع نسبت میرا در جایی دیگر به علی بن ابی طالب و یا عم
بخاطر ضعف اسانید و مجهول بودن رجال آن) و اما ، صحیح نیستها  آن هیچکدام از

 )الدر المنثور( –األوسط) ( طبرانی در، ابن مردویه يهبعالو، حدیث عمار بن یاسر
ر سند فرماید: د آورده است. سیوطی می –) 2/73( )سیوطی –اسباب النزول ( )3/105(

حدیث مذکور افراد مجهولی قرار دارد. پس سیوطی با آن همه تساهلی که در مورد 
بلکه ، و حتی اظهار داشته که نه یک یا دو مجهول، چنین گفته است، تصحیح حدیث دارد

ارزشتر شود. اما حدیث  شود حدیث بی اشخاص مجهولی در آن قرار دارد. که باعث می
الدر ( و سیوطی در، ورده)آ955( )الکبیر( درآن را طبرانی نیز ، یهبعالوة ابن مردو، رافع ابی

گوید: وي فردي ضعیف  نعیم نسبت داده است. ابوحاتم می به ابیآن را ) 3/106( )المنثور
گوید: متروك است. و همچنین در اسناد آن یحیی  و منکرالحدیث است و دار قطنی می

نیز ظاهراً قابل دسترس نبوده و در نزد که بیوگرافی آن ، بن حسن بن فرات وجود دارد
قابل  در مورد فضائل علیها  آن که اخبار، بعضی از افراد در اسناد آن شیعه قرار دارد

الزم است ، کنند میقبول نیست. و کسانی از مراجع رافضی که به تفسیر ثعلبی استناد 
مورد ابوبکر نازل شده که آیۀ مذکور در  کند میبدانند که خود ثعلبی از ابن عباس روایت 



 311 سنت اهل کتب در پسند شیعه احادیث بررسی: دوم بخش

از ابا جعفرالباقر سؤال نمودم در رابطه با آیۀ ( کند که: است و از عبدالملک هم نقل می
گویند: که آن آیه در شأن علی آمده  فرمودند: منظور مؤمنین است. گفتم: مردم می، مذکور

از ضحاك نیز همچنین روایت شده است. و از  1»است. گفت: علی هم از مؤمنین است
شود که: منظور آیه تمام  از ابن عباس در مورد آیۀ مذکوره روایت می، طلحه علی بن ابی

دارد. طبري نیز  یعنی کسانیکه خدا و پیامبر و سایر مسلمین را دوست می، مسلمانان است
که ، ) از طریق غالب بن عبیداهللا از مجاهد این حدیث را آورده6/180( در تفسیر خویش

وي دارند.  در بارةاست و ابوحاتم و نسائی نیز همین نظر را غالب متروك الحدیث 
گوید: وي مورد اطمینان  گوید: وي منکرالحدیث است و ابن معین می بخاري هم می

 نیست.

 حدیث هفدهم:
أمل جيعل املغفرة هند که: د میحدیثی که به حضرت علی و امام باقر و امام صادق نسبت 

﴿اليتهم إذ يقول: هتداء إلی وباال آمن وعمل صاحلاً مرشوطةملن تاب و        

             ﴾  ترجمه: آیا خداوند مغفرت و آمرزش را براي کسانیکه
دهند مشروط بر اهتداء به والیت  آورند و عمل صالح را انجام می کنند و ایمان می توبه می

                                                           
 الدر المنثور)( –جعفر الباقر است که از طریق عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر  روایتی از ابی -1

شود؟امام باقر  سؤال می که گویا در مورد آیۀ مورد بحث از وي، نقل شده است –) 3/106(
سپس به ایشان گفته شد: به ما ابالغ شده که در ، فرمایند: منظور همانهایی هستند که ایمان آوردند می

 نازل شده است. فرمودند: علی هم از آنانی بود که ایمان آوردند. ابونعیم نیز در مورد علی
کند که: از اباجعفر محمد بن علی در مورد  الحلیه) از طریق عبدالملک بن ابی سلیمان روایت می(

﴿این آیه از قرآن:                  ...﴾ ]سؤال نمودم، اآلیه ]55 :ةالمائد ،

، در شأن علی نازل گشته است، گویند است. گفتم: برخی می فرمودند: منظور اصحاب محمد
 فرمودند: علی هم از آنان است.
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﴿ فرماید: آنجا که می، أئمه نساخته است                

  ﴾ ]:ایمان آورده و عمل شایسته ، من غفارم در مورد کسی که بازگشته ]82 طه

) این حدیث را 16/130( انجام داده و سپس هدایت یافته باشد. طبري در تفسیر خویش
بخاطر عمر بن ، اما اسناد آن ضعیف است، به نقل از ثابت البنانی روایت داشته است

 شده است. التقریب) بدان اشاره ( چنانکه در، شاکرالبصري

 حدیث هجدهم:

 ﴿ سوره مائده: 67در مورد آیه                     

                                  ﴾ 

اى پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ کن و اگر نکنى پیامش «

آرى خدا گروه کافران را هدایت ، دارد گزند) مردم نگاه مى( اى و خدا تو را از را نرسانده
واحدي در کتاب اسباب النزول در سوره مائده از ابوسعید خدري آورده که  1.»کند نمى

ص ( این سخنان را واحدي در .2نازل شده است علی در بارهآیه مذکور در غدیر خم 

                                                           
براي مطالعه توضیحات مفصل پیرامون این آیه و رد ادعاي مراجع رافضی به جلد قبلی همین کتـاب   -1

و  8و  7و  6و  5سـواالت ( دهد) مراجعـه کنیـد.   آخوند پاسخ نمی( یعنی دوباره سرخاب و سفیدآب
10( 

ا   ( دهد شان نزول آیـه  در سوال هشتم) مواردي را آوردم که نشان می( در جلد قبلی این کتاب -2 غْ مـ بلـِّ
کسـال دعـوت مخفیانـه اسـت و شـیخ       3مربوط به دعوت علنی و آشکار اسـالم پـس از    )أُنزِلَ إِلَی

) و 490ص ( المنتقـی) ( نگاه کنید بـه ، االسالم ابن تیمیه نیز آن را مربوط به اوائل اسالم دانسته است
و آیـات  ( در مـورد آغـاز وحـی    57لب است که در تاریخ قرآن تالیف دکتر محمود رامیار صـفحه جا

ماند در مورد کلمه اقراء اسـت کـه معمـوال آن را بخـوان      سوره علق) چنین آمده: نکته دیگري که می
خواهنـد ناخوانـا    کنند و این مطلب موجب سوء استفاده بعضی از مستشرقان شده کـه مـی   ترجمه می

یعنی تبلیغ ، کنند برخی دیگر از ایشان اقراء را بلغ معنی می، را طرد کنند در صورتی که پیامبر بودن
 ابالغ کن.، کن
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حجاب و از عطیه و نهایتاً از ابی سعید  ) از طریق علی بن عباس از اعمش و ابی150
زیرا عطیه همان ابن ، بودن این اسناد نیستآورده است و هیچ شکی در رابطه با موضوع 

یعنی: محمد بن سائب  –سعد عوفی است که بعالوة او به الکلبی هم اشاره داشته است 
که واحدي از او حدیث و  –کرد  الکلبی که شخصی کذّاب بود و احادیث را وضع می

ب نمودن او بدین کنیه کند تا با ملقّ  تفسیر را اتّخاذ نموده و با نام ابوسعید از او یاد می
نگاه شود به بیوگرافی  –مردم گمان کنند که وي اباسعید الخدري است و فریب بخورند 

و نیز علی بن عباس که از اعمش روایت نموده  –تهذیب التهذیب) ( المیزان) و( او در
گوید: او خطاهاي فاحشی دارد و مستحق  باز ضعیف است و ابن حبان در مورد او می

نعیم است و چنین روشی در کار  روش اعمش از عطیۀ عوفی از روشهاي ابی ترك است.
 حدیث صحیح نیست.

 حدیث نوزدهم:
درمـورد کلمـاتی    ابن المغازلی الشافعی از ابن عباس آورده که گفته است: از پیامبر

که به دل آدم الهام شد از طرف پروردگارش و آدم به وسیلۀ آن کلمات توبه کـرد سـؤال   
پیامبر در پاسخ فرمود: آدم به حق محمد و علـی و فاطمـه و حسـن و حسـین از     کردند. 

 1اش را قبول کرد و او را بخشـید.  پس خدا توبه، خداوند خواست که توبه او را قبول کند
) از 1/316( )الموضـوعات ( دراین حدیث نیز مکذوب و موضوع است و ابـن الجـوزي   

گویـد: ایـن    دیث مفرده اسـت. دار قطنـی مـی   ذکر نموده و جزو احاآن را طریق دارقطنی 
آن و ، حدیث فقط از طریق حسین اشقر روایت شده و او راوي احادیث موضـوعه اسـت  

 درآن را نـانی نیـز   لکن نه موثّق و نه مأمون اسـت و ک ، از عمرو بن ثابت روایت نمودهرا 
الـدر  ( درآن را ) به دارقطنـی نسـبت داده اسـت و سـیوطی نیـز      1/413( )تنزیه الشریعه(

آن نـداده اسـت. امـا     يهدر بـار ) آورده است امـا هیچگونـه حکمـی را    1/147( )المنثور

                                                           
 کنند که بطالن آن مشخص است. سوره بقره ذکر می 37این حدیث را براي تفسیر آیه  -1
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باز آورده و در آنجا حکم به وضع و کـذب آن  آن را ) 1/404( )الآليلء املصنوعة( درکتاب

) اسناد دیگري را براي این حـدیث ارائـه   1/395( )ۀالشریع ۀتنزی( درداده است. کنانی باز 

بـه ابـن   آن را که ، از طریق محمد بن علی بن خلف العطار از حسین بن اشقر، داده است
شود حسین بن اشقر در تمام اسناد آن  النجار نسبت داده است. ولی همانطوریکه دیده می

وجود دارد و بعالوه محمد بن علی بن خلف العطار از سوي ابن عـدي مـتهم بـه وضـع     
موده که مشکل و مصیبت موجـود در ایـن   حدیث است. و حتی محمد بن علی اعتراف ن

لسـان المیـزان)   ( چنانکه در کتاب، حدیث از سوي او بوده است نه از جانب حسین اشقر
 توانـد  مـی در اینجا باز متذکر می شویم که متن این حـدیث نیـز ن  ( بدان اشاره شده است.

 عقاید مهم شیعه همچون خالفت بالفصل علی را به اثبات برساند)

 :حدیث بیستم
حدیثی که دارقطنی روایت نموده مشتمل بر سخنانی که گویا علی بن ابـی طالـب در   

 گفته است، را براي شوري تعیین کرده بودها  آن خطاب به شش نفري که عمر بن خطاب
علی به شش نفري که خالفت را عمر به شورا میانشـان گـذارده بـود در ضـمن سـخنی      (

هم آیا در میان شما غیر از من کسی هسـت کـه   د میطوالنی گفت: شما را به خدا سوگند 
انـد  د مـی پیامبر به او فرموده باشد تو در قیامت تقسیم کننده بهشت و آتشی؟ گفتند: خدا 

) ۀالمرفوع ۀالشریعتنزیه ( که نه) و آن حدیث طویلی است که مخرج و اسناد آن در کتاب
طفیل عامر بن وائلـه   دیث ابیاز حآن را و ، )359-1/358( تألیف ابن العراقی الکنانی آمده

در قسمت احادیث ضعیفه به عقیلی نسبت داده است از طریق آن را و ، کنانی گرفته است
گوید: شیخ زافـر و حـارث بـن محمـد      و می، زافر بن سلیمان از رجل الحارث بن محمد

گوید: زافـر شخصـی    مجهول الهویه و معلوم نیست که چه کسانی هستند؟ ابن جوزي می
و شـاید واضـع اصـلی ایـن     ، است و او نیز از شخصی مبهم روایت نموده اسـت مطعون 

 حدیث همان شخص مبهم بوده است.
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 حدیث بیست و یکم:
نت له علی اال من كإحد الرصاط أجيوز  الدر مورد علی فرموده:  حدیثی که پیامبر

مگر جوازي از طرف علی داشته باشد. ابن ذرد گ مییعنی: هیچ کس از صراط ن، اجلواز

از طریق عمر بن آن را ) این حدیث را آورده و 1/366( )تنزیه الشریعه( درعراق الکنانی 
نماید که: این کار قصه  واصل به خطیب بغدادي نسبت داده است. وي از خطیب نقل می

ث را وضع کرده گویان است و احتماالً عمر بن واصل یا کسی دیگر از جانب او این حدی
گوید: خطیب بغدادي وي را متهم به  عمر بن واصل می در بارةالمیزان) ( است. ذهبی در

از احادیث موضوع آن را اي  نماید. این حدیث مکذوبی است و عده وضع حدیث می
 ءلیالآل( درسیوطی ، )1/398( )الموضوعات( ابن جوزي در، اند. از جمله شمرده

) البته روایاتی دیگري نیز با 381( )الفوائد المجموعه( شوکانی در)و 1/197( )هالمصنوع
موضوع و مکذوب و مردود ها  آن الفاظ و معانی مختلف از آن در دست است که همگی

، حدأزه ذا مجع اهللا األولني واآلخرين ونصب الرصاط علی جرس جهنم مل جيإ«باشند. مثل:  می

ال بجواز من إحد أجيوزها  علی الرصاط عقبة ال«ثل: و م »ة عيلال من كانه معه براءة بواليإ

 .»طالب يبأعيل بن 

 حدیث بیست و دوم:

 ﴿ سوره احزاب: 23در مورد آیه                  

                       ﴾ » در میان مؤمنان مردانی

برخی پیمان خود را بسر ، اند اند در پیمانیکه با او بسته هستند که با خدا راست بوده
آنان هیچگونه تغییر و تبدیلی در آن دو پیمان خود ، اند و برخی نیز در انتظارند برده

ما  در بارهنقل کرده که این آیه  . حاکم از عمروبن ثابت از ابواسحاق از علی»ندارند

نازل شده و من منتظرم و هیچ تغییري در من رخ نداده است. و اما در رد اسناد این 
گوید: او  او می در بارةالتقریب) ( حدیث وجود عمرو بن ثابت کوفی است. حافظ در
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گوید: از وي حدیث  ضعیف بوده و بسبب رافضی بودنش مطرود است. و ابن المبارك می
گفت. ابن  زیرا وي بر سلف ناسزا می –یا در مورد او سخن مگوئید  –روایت ندارید 

گوید: متروك الحدیث است. و در جایی  گوید: او غیر موثّق است. و نسائی می معین می
وي فردي غیر موثّق و غیر امین است. و چون وي متهم به رافضی است  دیگر گفته است:

، و احتجاج بر وي صحیح نیست، شود پس بر گفتۀ او در مورد فضائل علی اعتمادي نمی
همان ابواسحاق سبیعی معروف است. ، المصطلح) مقرر است. ابواسحاق( همانگونه که در

 همانطور که در –چار اختالط شد. اش د اما در آخر عمر حافظه، وي فردي موثق بود
و عمرو بن ثابت احادیثی را از وي اخذ کرده که  –التهذیب) و غیره ... آمده است (

پس از ابواسحاق زیست و میان  ها سالچون عمرو ، مربوط به دوران اختالط وي است
اش  چهل و سه سال فاصلۀ زمانی است. و حتی وي پیش از اختالط حافظهها  آن وفات

، علی الخصوص آنکه، شود فردي مدلّس و عنعن گو بود و به روایت او اطمینان نمی نیز
بلکه وي  –التهذیب) ( مراجعه به –ثابت نشده است که وي چیزي را از علی شنیده باشد 

چون هنگام تولد او دو سال مانده به آخر خالفت حضرت عثمان ، تنها علی را دیده است
ت علی به شهادت رسید وي کمتر از هفت سال داشته بوده است. یعنی هنگامیکه حضر

رساند و تنها  است. متن این حدیث نیز چیزي از عقاید مراجع رافضی را به اثبات نمی
 فضیلتی را ذکر کرده نه مواردي چون خالفت بالفصل حضرت علی و غیره...

 حدیث بیست و سوم:
یوشع ، ت جوي به موسیفرموده: سبقت گیرندگان سه نفرند: سبق حدیثی که پیامبر

، صاحب یاسین است و سبقت گیرنده به محمـد ، بن نون است و سبقت گیرنده به عیسی
) از طریـق حسـین بـن ابـی سـرّي      1152( )الکبیـر ( طبرانی در 1علی بن ابی طالب است.

عسقالنی از حسین اشقر روایـت نمـوده اسـت. ابـوداود عسـقالنی را ضـعیف دانسـته و        

                                                           
 است.کنند که بطالن آن مشخص  سوره واقعه ذکر می 10این حدیث را براي تفسیر آیه  -1
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زیرا وي کذاب است. ، گوید: هیچ چیزي را از برادرم ننویسید می –محمد  –برادرش هم 
گوید: وي دایی پدرم بوده و انسانی کذّاب بوده است. نگاه شود  و ابوعروبه حرانی هم می

چـون او  ، و شیخ او نیز یعنی حسین اشقر باز ضـعیف اسـت  ، عتدال) و غیرهمیزان اال( به
بـوده اسـت و چنـین خبـري از وي مقبـول      گر و آشوب طلـب   اي فتنه بعالوة اینکه شیعه

ابن عدي از سـعدي روایـت    1پوشی نمائیم. حتی اگر از ضعیف بودن آن هم چشم، نیست
، داد کند که گفته است: حسین اشقر آشوبگر بوده و به نیکوکاران و ابرار هم دشنام مـی  می

دیث مذکور سیوطی ح، والمیزان) و ...( )تهذیب التهذیب( ه شرح حال وي درنگاه کنید ب
داد و عقیلی نیز  را ضعیف دانسته با توجه به آن همه تساهلی که در برابر حدیث نشان می

 )التهـذیب ( –آن حدیثی است کـه هـیچ اصـل و اساسـی نـدارد)     ( آن گفته است: در بارة
 ةالبدايـ( ) و بـاز در 3/570( تفسـیر)خویش ( درآن را و حفاظ ابـن کثیـر هـم     –)2/337(

 اسـت و عالمـه آلبـانی در   رد نمـوده و گفتـه کـه ایـن حـدیث منکـر       ) 1/231( )ةوالنهاي

در ضمن متن حدیث نیز ربطـی بـه   ( بشدت ضعیف دانسته است.آن را ) 358( )ةالضعيف(

عقاید مدعیان تشیع ندارد و تنها فضیلت سبقت جستن در ایمان را بیان داشته نـه عقایـد   
لم غیب و نص بـراي  خاص مراجع رافضی همچون خالفت بالفصل علی و عصمت و ع

 فرقه اثنی عشریه و غیره....)

                                                           
کتاب رجال الشیعه فـی اسـانید السـنه    ، روایت افرادي که متهم به شیعه بودن باشند مورد قبول نیست -1

باشد که در آن فهرست کاملی از رجال شیعه که در مسانید اهل  نوشته الشیخ محمد جعفر الطبسی می
ه نام این رجال در توانند به روایاتی ک سنت وجود دارند ذکر گردیده است و مراجع مدعی تشیع نمی

حداکثر ارفاق آن است که بگوییم ما تمامی احادیث ثقات این رجال را ، اسناد آن است احتجاج کنند
مثـل فضـائل ائمـه و یـا     ( کنیم مگر احادیثی که در باب خالفت و عقاید خاص شیعه باشند قبول می

یا منتسب بـه تشـیع    اي نیز قاضی سخن یک نفر شیعه سب و لعن خلفاء و اصحاب) در هیچ محکمه
 را به نفع عقاید خودش قبول نخواهد داشت.  
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 حدیث بیست و چهارم:
باب نهم ، 2فصل ، 30حدیث ( نماید که روایت میبابن نجار از ابن عباس

، حزقیل، الصدیقون) سه نفر هستند( فرموده است: راستگویان پیامبر )صواعق المحرقه
 طالب. ابونعیم و ابن عساکر ابیصاحب یاسین. و علی بن ، حبیب بخار، مؤمن آل فرعون

فرموده است: راستگویان  از ابن ابی لیلی آورده که پیامبر )در همان مأخذ 31حدیث (

﴿ اول: حبیب نجار مؤمن آل یاسین که گفت:، سه نفرند           ﴾ .

 آل فرعون که گفت: دوم: حزقیل مؤمن، »از پیامبران پیروي نمائید ،اي مردم« ]20[یس:

﴿          ﴾  :گوید اهللا  کشید که می آیا کسی را می« ]٢٨[غافر

این حدیثی موضوع و  1ها. طالب بزرگترین آن ؟ سوم: علی بن ابی»پروردگار من است
 المنهاج)مختصر ( –مکذوب و باطل است و در مورد اسناد این حدیث: شیخ االسالم 

گوید: این حدیث از روایت قطیعی و کدیمی است که از طریق حسن بن  می –) 452(
محمد انصاري از عمرو بن جمیع از ابن ابی لیلی از برادرش عبدالرحمن بن أبی لیلی و از 

سپس ( گوید: ) می1/359( )ۀالضعیف ۀالسلسل( درلبانی آو همچنین شیخ ، پدرش تا پیامبر
) بوده و اسناد 31/2( )جزء الکدیمی( درکه این حدیث از روایت ابونعیم برایم معلوم شد 

آن بدینگونه است: حسن بن عبدالرحمن انصاري ثنا عمرو بن جمیع از ابن ابی لیلی از 
برادرش عیسی از عبدالرحمن بن لیلی از پدرش مرفوعاً) البانی نیز به موضوع بودن این 

همان محمد ، ایسته هم هست. کدیمی مذکورحدیث حکم داده و او فردي سزاوار و ش
المیزان) از ابن حبان نقل ( بن یونس بن موسی الکدیمی قرشی سامی است. ذهبی در

شخص کدیمی واضع بیشتر از هزار حدیث جعلی بوده است) و ذهبی باز در ( کند که: می
خاري او را گوید: ابن معین او را کاذب دانسته و ب المیزان) می( مورد عمرو بن جمیع در

اند و حافظ بن عدي  منکر الحدیث خوانده و دارقطنی و جماعتی دیگر او را متروك گفته

                                                           
 سوره نساء می آورند که بطالن آن روشن است. 69این حدیث را براي تفسیر آیه  -1
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همان محمد بن ، نیز وي را متهم به وضع حدیث کرده است. و ابن ابی لیلی اول
وي فردي بوده که بسیار حافظۀ بدي داشته است همانطور ، عبدالرحمن بن ابی لیلی است

اند. این حال اسناد این حدیث بود که در آن دو نفر کذّاب و  گفته که حافظ و غیر او هم
یکنفر سیئی الحافظه وجود داشت. متن حدیث نیز ربطی به عقاید خاص مراجع مدعی 
تشیع ندارد و تنها در بیان فضائل آمده است و نه در مورد خالفت و علم غیب و عصمت 

 و غیره....

 حدیث بیست و پنجم:
نماید که در  ) حدیثی را از ابن عباس روایت می1/345( )الموضوعات( ابن جوزي در

آن را طالب به صدیق اکبر و فاروق اعظم خوانده شده و خود ابن جـوزي   آن علی بن ابی

) و 325-1/324( )ةفـی االحاديـث املوضـوع ةااللی املصـنوع( موضوع دانسته و سیوطی در

) بـا  1/353( )ةاملوضـوع ةاملرفوعه عن األخبار الشنيع ةتنزيه الرشيع( ابن عراق کنانی نیز در

به علـی   اند که در آن پیامبر ذر روایت داشته اند. حدیثی را نیز از ابی وي هم عقیده بوده
شما اولین مؤمن به من بودید و اولین کسی هستید کـه در قیامـت بـا مـن     ( فرموده است:

، سـازید  ق و باطل را از هم جدا مـی خواهی داد و صدیق اکبر و فاروق هستید که ح دست
 ایـن حـدیث را در   تو امیر مؤمنان هستید و ثروت دنیا امیر و فرماندة بدکاران است) بزار

اما در نزد او ثابت نشده است. چون در اسـناد آن  ، ) اخراج نموده1/325( )ةالرشيعتنزیه (

گویـد:   در مورد وي میکه ابن ابی حاتم ، حدیث محمد بن عبیداهللا بن ابی رافع قرار دارد
گوید: او متـروك   و ضعیف و منکر الحدیث بوده و سخت فراموشکار است. دار قطنی می

) وي را آفت این ةالرشيع تنزیه( گوید: او چیزي نیست. و کنانی در است. ابن معین نیز می

 او با اینکه انسان، حدیث دانسته است. در اسناد این حدیث هم عباد بن یعقوب قرار دارد
گر و آشوب طلب در میان شیعه بود و سـخن چنـین کسـی در     صادقی بود اما فردي فتنه

اند اینست که  اي که از عباد نقل نموده ازجمله غلو و مبالغه، فضائل علی مورد قبول نیست
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را بـه جریـان   هـا   آن علی بود و آنکس کـه ، وي گفته است: کسی که دریاها را حفر نمود
تهذیب التهذیب) ( يها کتابد. همانطوریکه در بیوگرافی او در درآورد حسین بن علی بو

المیزان) مشهود است. پس هر یک از این دو علت موجود در سند این حـدیث بـراي   ( و
ز مردود دانستن این حدیث و هم حدیث دیگر کافی و بسنده است و ایـن حـدیث نیـز ا   

انی نیز این حدیث طبر) اخراج شده است و 1/344( )الموضوعات( سوي ابن الجوزي در
از طریـق علـی بـن اسـحاق وزیـر اسـبهانی از       آن را ) نقل نموده و 6184( )الکبیر( را در

اسماعیل بن موسی سدي ثنا عمر بن سعید از فضیل بن مرزوق از ابی سخیله از ابی ذر و 
سلمان روایت کرده است. تمام رجال این اسناد مطعون هستند بجز شیخ طبرانی علی بـن  

ق که شرح حال او پیدا نشد. و اسماعیل سدي نیز راه خطا رفته و متهم بـه رافضـی   اسحا
متذکر شده است و شیخ اسماعیل هـم   التقریب) این نکته را( است و حافظ هم در کتاب

در یعنی عمر بن سعید ضعیف بوده و نسائی او را غیر موثّق دانسته است و دارقطنی هـم  
) این حدیث را با وجود 9/102( مجمع الزوائد)( رد مییثگوید: متروك است. ه او می باره

در چنین فردي معلّل خوانده است. فضیل بن مرزوق هم ضعیف الحافظه بـوده و حـافظ   
اما راه خطا رفت و متهم به تشیع بوده است. و نفر اخیـر  ، گوید: او راستگو بود او می بارة

انـد او جاهـل    کسانی دیگر گفتهیعنی سخیل مجهول الهویه است و همانطور که حافظ و 
العین است نه جاهل الحال و چنین سندي به هیچ وجـه قابـل اعتبـار نیسـت. در نهایـت      

من عبـد پروردگـارم   ( بدین طریق آورده است. حدیث دیگري را به نقل از خود علی
در رابطه با مـن و بعـد از خـود تنهـا     ، هستم و برادر پیغمبر خدا و من صدیق اکبر هستم

 گـزاردم). حـاکم در   و من هفت سال پیش از مردم نمـاز مـی  ، شود ب دروغ گفته میمطال
) از 1/376( تنزیـه الشـریعه)  ( خصـائص علـی) در  ( و نسـائی در ، )3/112( المستدرك)(

 آورده انـد و حـافظ ابـن حجـر در    آن را  طریق عباد بن عبـداهللا األسـدي و از علـی   
خواند. و ابـن مـدینی    وي را ضعیف می، تهذیب التهذیب) در شرح حال عباد بن عبداهللا(

او مطـرح   در بـارة گوید: نظراتـی   بخاري هم می، گوید: وي ضعیف الحدیث است نیز می
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رد نمـوده و  آن را است. حاکم این حدیث را به شرط شیخین صحیح دانسـته امـا ذهبـی    
رد و احمد بن حنبل نیـز ایـن اثـر را    ، باطل دانسته و شخص عباد را ضعیف دانسته است

المیزان) در شرح حـال  ( تهذیب التهذیب) آمده است و ذهبی در( همانطوریکه در، داشته
: متن این احادیـث نیـز   گویم می( بست. دروغ می نویسد: این شخص بر علی عباد می

و عقایـد خـاص شـیعه از قبیـل      کنند میتنها صفات و فضائلی را براي حضرت علی ذکر 
 )شود میاستخراج نها  آن از، خالفت الهی

 حدیث بیست و ششم:
 7) حدیثی را از ابن عباس در مورد سبب نزول آیه ةاملحرقصواعق ( ابن حجر در

چنین ، به حافظ جمال الدین ذرندي منسوب نموده استآن را سوره البینه آورده و 

 ﴿ گوید: به هنگام نزول این آیه: می                  

   ﴾ »ها بهترین مخلوق  آن، کسانیکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند

به علی فرمود: منظور از این آیه شما و شیعۀ شما هست که در روز  پیامبر .»هستند

قیامت هم شما خشنود هستید و هم خداوند از شما خشنود است. اما قطعاً این حدیث 
 الکامل)( که ابن عدي در همانطوري، باطلی است و صحت آن قابل اثبات نیست

از وي نقل داشته آن را ) 8/589( الدرالمنثور)( ) بیان نموده و سیوطی نیز در2/803(
چون در همین ، است. اما سیوطی در کتاب مذکور ضعیف بودن این حدیث را بیان نکرده

آن قابل فهم است. زیرا کتاب ابن عدي مختص ضعیف بودن ، نسبت دادن آن به ابن عدي
و آن کتاب ، جعلی بوده استها  آن به تمام روایات ضعیف و کذابینی است که احادیث

ابن عدي در آن کتاب به شرح حال و ، الکامل فی ضعفاء الرجال) مشهور است( به نام
اند و  ت نمودهبیوگرافی تمام کسانی پرداخته که یک یا چند حدیث غریب یا منکر را روای

از جمله این احادیث منکر و غریب حدیثی است که ابن حجر از ابن عباس آورده است. 
روایت نموده که  و از جملۀ همان احادیث موضوعه حدیثی که گویا ابن سعید از پیامبر
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 –الکامل) آورده ( درابن عدي این حدیث را نیز  )یۀعلّی خیر البر( فرموده است:
 تنزیه الشریعه)( ) و همچنین کنانی در100-1/99( )المیزان( درآن را  و ذهبی –)1/174(
آن را ) 8/589( )الدر المنثور( ) و باز در1/170( )الآللی المصنوعه( ) و سیوطی در1/354(

اند و آن نیز حدیث باطلی  به ابن عساکر نسبت دادهآن را نیز ها  آن و، اند روایت داشته
مختص به ها  آن زیرا، هم معلوم است ها کتاباست چنانکه ذکر شد و از عنوان خود 

زیرا اعمش از ، و این دروغ است( گوید: احادیث موضوعه و مکذوب هستند. ذهبی می
ز برگزیدگان خود عطیۀ عوفی و او هم از جابر روایت نموده که گفته است: ما علی را ا

تر  آید این روایت از جابر با همان لفظ صحیح و این حقیقت است) بنظر می، شماریم می
و در آن علی  –) 8/589( الدر المنثور)( –بخالف روایتی که از ابن عساکر نقل شد ، باشد
 کنم که آن حدیث باطل است. البته اگر گفته و تکرار می، البریه) نامیده بود خیر( را به

حقیقتی ، شوند و جمیع اهل بیت مانند بقیۀ صحابه مشمول این آیه می شود که علی
 واضح است و در این هیچ شکی نیست.

 حدیث بیست و هفتم:
اي علی شما در دنیا و آخرت برادر من «به علی فرمود:  روایتی از ابن عمر که پیامبر

حکیم بن جبیـر از جمیـع بـن    ) آن را از طریق 3/14( ) و حاکم4/328( ترمذي». باشی می
ـ و جمیع متهم اسـت و ا ، عمیر تیمی از ابن عمر روایت نموده است  گویـد:  ن جنـان مـی  ب

گویـد: او دروغگـوترین مـردم     پردازد و ابن نمیر می رافضی) است و به جعل حدیث می(
ي اسـناد ناپسـند دیگـري کـه      ولیکن با اضافه، است. اسناد دوم نیز از روایت جمیع است

و ابن ابی شیبه و موسی بن هارون او را تکـذیب  ، رت از اسحاق بن بشر کاهلی استعبا
نموده و دارقطنی نیز او را به وضع حدیث متهم نموده است و آنچه که ذکر شد وضـعیت  

و ذهبی بر این دو حدیث با دو طریق آن ، طریق حدیث مذکور نزد حاکم و دیگران است

سلسـلة ( درهم جاي اعتبار نیسـت) عالمـه آلبـانی    جمیع متهم است و کاهلی ( گوید: می
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-59/1( ) به موضوع بودن این حدیث حکم نموده و آن را به ابـن عـدي  351( )الضـعيفه

 تذکره الموضـوعات) ( و مفتی هندي نیز آن را در، ) از همان اسناد نسبت داده است69/1
بطـی بـه   ث نیـز ر در اینجا باز متذکر می شویم که متن این حـدی ( ) ذکر نموده است.97(

 .عقاید مراجع رافضی ندارد)

 حدیث بیست و هشتم:

طبق نـام  آن را نامگذاري حسن و حسین را انجام داده و  پیامبر، حدیثی که طبق آن
آورده آن را ) 168-3/165( ) و حـاکم 1/98( فرزندان هارون قرار داده است. امـام احمـد  

ولـی  ، باشـد  است: صحیح االسـناد مـی  اند. حاکم تنها به تصحیح آن بسنده نموده و گفته 
، این روایت صحیح نیست :یدگو میسخن حاکم را نپذیرفته و ، ذهبی در مورد صحت آن

و ابو اسحاق ، بن هانی از علی روایت شده است زیرا از طریق ابو اسحاق سبیعی از هانی
یـت  آن را روا (عن فالن عـن فـالن)   عنعنمو به صورت ، اهل ثقه و او اهل تدلیس است

و خود به طور مستقیم به سماع آن اشاره به  تحدیث آن تصـریح ننمـوده اسـت و     نموده
عالوه بر آن در آخر عمر خود دچار سوء حافظه گردیده است. و استاد و شـیخ او هـانی   

التقریب) گفته است او ناشـناخته  ( بن هانی مجهول الحال است و همچنانکه ابن حجر در
روایت ننموده است. و ابن مدینی نیز به عدم شهرت او حکم  و جز ابو اسحاق کسی از او

گویـد: و   در شرح حال ابو اسحاق می -التهذیب) ( به نقل از –و جوزجانی ، نموده است
 نماید که شناخته شده نیست و جز آنچه ابو اسحاق از اما ابو اسحاق از گروهی روایت می

بـن هـانی از شـمار    ، هـانی ( وجود نـدارد روایت نموده روایتی از آنان نزد اهل ثقه ها  آن
پس در این صـورت ایـن اسـناد صـحیح نیسـت) و ایـن روایـت        ، جماعت مذکور است

) نقل نموده داراي طریق دیگري است که ابن سعد ةو النهاي ةالبداي( همچنانکه ابن کثیر در

بـه ذکـر سـخن علـی     ( آن را از اعمش از غالم ابن ابی سعد روایت نموده که علی گفت:
المراسیل ( التهذیب) و( زیرا همچنان که در، باشد پرداخته است). و در اسناد آن انقطاع می
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سالم هرگز بـا علـی مالقـات نداشـته و عـالوه بـر آن       ، ) ذکر شده55ص ( ابن ابی حاتم
از دیگران شنیده اسـت و بـه اسـتماع مسـتقیم تصـریح      آن را اعمش اهل تدلیس است و 

 ننموده است. 

 نهم:حدیث بیست و 
) از بـالل ابـن حمامـه آورده کـه گفـت:      4/210( )تاریخ بغـداد ( خطیب روایتی را در

عبدالرحمن برخاست و گفـت: اي رسـول   ، با حالت خندان بر ما وارد شد روزي پیامبر
بشارتی از جانـب پروردگـارم نـزدم    ( خدا چه چیزي باعث سرورت گشته است؟ فرمود:

  اي را دستور داد تا شجره مه ازدواج نماید فرشتهآمده و چون خداوند خواست علی با فاط
طوبی را تکان دهد و او نیز آن را به تکـان در آورد و ثمرهـاي از آن افتادنـد و خداونـد     

رسـد خداونـد در میـان مـردم      و چـون قیامـت فـرا مـی    ، فرشتگانی بفرستاد آن را چیدند
برائـت از آتـش جهـنم از     فرستد تا هر آنکه دوستدار ما اهل بیت باشد سند فرشتگانی می

جانب من و پسر عمویم و دخترم به وي بدهد) این حدیث دروغ محـض اسـت و دروغ   
بودن از متن آن پیدا است و خطیب بعد از روایت این حدیث گفته است و تمام اسناد آن 

باشند و رجـال مجهـول آن هفـت نفـر      از میان بالل و عمر بن محمد همگی ناشناخته می
علی احمد بن صدقه البیع از عبداهللا بن داود بن قبیه انصاري از موسی بن علـی   ابوباشند.  می

از قنبر بن احمد غالم علی بن ابو طالب از پدرش از جدش کعـب بـن نوفـل روایـت نمـوده      
حکـم داده  هـا   آن را ذکر نموده و به ناشناخته بـودن ها  آن المیزان) برخی از( است. و ذهبی در

ی بن علی به این روایت اشاره نموده است و گفته است: اسناد آن و در شرح حال موس، است
 و قبل از این سخن گفته است و این خبر دروغ است و ابـن جـوزي در  ، مبهم و تاریک است

) بـه کـذب و موضـوع    1/367( )ةالرشـيع هتنزي( ) و ابن عراق کنانی در1/400( )الموضوعات(

 اند.   بودن این روایت حکم داده
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 ام: حدیث سی
، فرمود: اي ام ایمن برادرم را فـرا خـوان   حدیثی در جریان عروسی فاطمه که پیامبر

هـی؟ فرمـود: آري اي ام   د میام ایمن گفت: او برادر تو است و دخترت را به همسري او 
حاکم آن را از طریـق ابویزیـد عـدنی از اسـماء     ام ایمن علی را فراخواند و علی آمد. ، ایمن

بـودم..... و حـاکم    گوید: من در عروسی فاطمه بنت محمـد  وده و میبنت عمیس روایت نم
ولیکن ( گوید: ولی ذهبی آن را مردود دانسته و می، آن را تصحیح ننموده و چیزي بر آن نگفته

و آنچـه   حدیث غلط و اشتباه است و اسماء در شب عروسی فاطمه در حبشـه بـوده اسـت).   
زیرا اسماء بنت عمیس همسر جعفر ابوطالب  ،ذهبی در رد این حدیث گفته واقعیت دارد

رضی اهللا عنهما بوده است و همراه شوهرش به حبشه هجرت نموده بود و همانجا بمانـد  
تا اینکه جعفر و همراهان وي در سال هفتم هجري بعد از فتح خیبر از حبشـه بـه طـرف    

نکـه بـا سـیره    پیامبر در مدینه بر گشتند و این مسأله در سیره ثبت گردیده اسـت و هـر آ  
آگاهی داشته باشد از این اصل آگاه است و همچنین ادعاي شهرت ثبوت ازدواج علی بـا  

زیـرا  ، بعد از غزوه بدر نیز همچون مطلب سابق است، فاطمه در سال دوم بعد از هجرت
به این معنی است که اسماء بنت عمیس هنگام ازدواج همراه شـوهرش جعفـر در حبشـه    

پـس  ، گفت که این روایت از جمله روایات مرسل صـحابی اسـت  توان  بوده است و نمی
نماید و  قابل قبول است. زیرا در خبر چیزي است که حتماً بر سر دود بودن آن داللت می

گوید: من در عروسـی فاطمـه    آن هم حضور اسماء در عروسی علی و فاطمه است که می
گردد. از طرفی هم  ور میو این علت قادحه موجب ضعف و رد در متن روایت مذک، بودم

نماید از کسانی نیست که به طور فـردي در حـدیث قابـل     ابویزید که از اسماء روایت می
 احتجاج باشد.

 حدیث سی و یکم: 
 در مورد علی فرمود: هذا اخی و ابن عمـی و صـهري وابوولـدي    حدیثی که پیامبر

 )الکنـز ( حـدیث مـذکور در  ) باشـد  مـی دامادم و پدر فرزنـدانم  ، پسرعمویم، این برادرم(
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ذکـر  آن را ) 12914( بلکـه در جـایی دیگـر   ، ) ذکر شده و چیزي بر آن نیفـزوده 32947(
در اسناد آن اسماعیل بن یحیی) ( گوید: نموده و به ضعف موجود در آن اشاره نموده و می

عیل باشد. البته در اینجا الزم به تذکر است که در میان راویان چهار راوي به نـام اسـما   می
 -3اسماعیل بـن یحیـی شـیبانی     -2اسماعیل بن یحیی تمیمی  -1بن یحیی وجود دارند: 

اسماعیل بن یحیی معاقري و دو نفر اول کذاب  -4اسماعیل بن یحیی ابن سلمه بن کهیل 
باشند و سومین نیز متروك الحدیث است و چهـارم ناشـناخته اسـت و غیـر معـروف       می

ولـی بـه دو علـت    ، بودن این حدیث معلوم گردیـد است. با این وضعیت کذب و مردود 
ابن ماجـه  ( اول اینکه: سه نفر دیگر از رجال سنن، اسناد این حدیث همان فرد اولی است

بود صـاحب   همان فرد مذکور در اسناد میها  آن باشند و اگر کسی از ابو داود) می، ترمذي
عیل بـن یحیـی تمیمـی و    پرداخت. دوم اینکه اسـما  الکنز با وضوح به تبیین حال وي می

) ذکر شده است که حاکی از گـرایش وي  249-6/247( )تاریخ بغداد( شرح حال وي در
و پس نزدیکترین فرد از میان چهار نفـر مـذکور بـراي افتـراي ایـن دروغ      ، به تشیع است

حـاکم و ابـو علـی نیسـابوري او را تکـذیب      ، تواند وي باشد و تیمی مذکور دارقطنی می
و ازدي ، پـردازد  گویـد: او بـه وضـع حـدیث مـی      صالح بن محمد جذره مـی اند. و  نموده

گویـد   گوید: او رکنی از ارکان دروغ است و روا نیست از او روایت گردد و ذهبی مـی  می
متن حدیث نیز ربطی بـه عقایـد مراجـع رافضـی     ( بر ترك روایت از او اتفاق شده است.

 .ندارد)

 حدیث سی و دوم:
تـو بـرادر و رفیـق منـی)     ( »يوصـاحب أخـينـت أ«لی فرمود: به ع حدیثی که پیامبر

) از طریق حجـاج از حکـم از مقسـم از    1/230( )مسند( روایت مذکور نزد امام احمد در
 -1روایت گردیده اسـت و در مسـند آن دو علـت ضـعف وجـود دارد:       بابن عباس

باشد و او گر چه خود صادق است اما بسیار  می ةأرطادر اسناد) همان ابن ( حجاج مذکور



 327 سنت اهل کتب در پسند شیعه احادیث بررسی: دوم بخش

التقریب) ذکر شده در روایت عنعنـه بـه وي   ( درنماید و همانطور که  اشتباه و تدلیس می
از دیگران) تصریح نمـوده اسـت و   ( شود. و او در این روایت خود به سماع احتجاج نمی

ید: شنیدم و یا به ما خبر مستقیماً) بگو( من جز در آنچه که او خود( گوید: ابن خزیمه می
 -المیـزان) ( التهـذیب) و ( نگاه کنید به شرح حال وي در –نمایم داده به وي استدالل نمی

میـان   -2ضعف) اول در روایت مورد بحث تدلیس حجـاج و اشـتباه اوسـت.    ( پس علت
و ابـن حجـر در شـرح حـال     ، و مقسم غالم ابن عباس انقطاع وجود دارد –ابن عتیبه –حکم

تهذیب التهذیب) از امام احمد و بحین قطان ذکر نموده که حکـم از مقسـم   ( ازمقسم حکم و 
 نگـاه کنیـد بـه: تهـذیب التهـذیب      –حدیث یا حداکثر پنج حـدیث نشـنیده اسـت    جز چهار

و حدیث مورد بحث در میانشان وجود ندارد و این همان چیزي است که ما بـه آن   -)2/434(
او اهـل ثقـه اسـت امـا     ( گوید: ) در مورد حکم بن عتیبه میالتقریب( گوئیم و حافظ انقطاع می

همان حدیث مـذکور  ، گاهی در اسناد او تدلیس است) و هدف او در انتساب تدلیس به حکَم
و حکم همانطور که ذکـر شـد اهـل    ، است. و نباید این علت و ساده را یا غیر قادحه پنداشت

بلکـه بـه علـت وجـود     ، علت نسیان او نبـوده و عدم ذکر اسناد میان او و مقسم به ، ثقه است
مثالً ممکن است راوي متهم به دروغ باشد و یـا متـروك و ضـعیف    ، خللی در آن واسطه بود

با حذف راوي واسطه) و به مقسـم  ( است. لذا حکَم تدلیس نموده و اسناد آن راالحدیث بوده 
از حفـاظ همچـون   است. و عمل حکَم در این روایت همچون تـدلیس بسـیاري    وصل نموده

و دلیل تدلیس افراد مذکور به علـت  ، ابو اسحاق سبیعی و دیگران است، حسن بصري، اعمش
تأویل جوانب این امر و یا اعتماد به فرد واسطه نزد آنان بوده و در غیر ایـن صـورت اینگونـه    

و حدیث مذکور به علت وجود این دو علـت  نماید  تدلیس حرام و عدالت آنان را مکدر می
سبب ورود ( توان به آن احتجاج نمود. گردد و نمی اسناد آن از درجه صحت ساقط می در

در جریان اختالف علی با جعفر و زید در مورد دختـر حمـزه   ، این روایت نزد امام احمد
بیان گردیده است و البته متن حدیث نیز ربطی به عقاید رافضیان چون خالفت و غیـره...  

 .ندارد)
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 حدیث سی و سوم:
همـراه و رفیـق مـن در بهشـتی. حـدیث      ، به علی فرمود: تو برادر امبریحدیثی که پ

)از طریـق عثمـان عبـدالرحمن از    12/268( )تـاریخ بغـداد  ( درمذکور را خطیب بغـدادي  
محمد بن علی بن حسین از پدرش از علی روایت نموده اسـت. و ایـن روایـت موضـوع     

هري وقاص اسـت و ابـن معـین او را    عثمان بن عبدالرحمن مذکور همان قرشی ز، است
و کمترین سخن در مورد او اینکه متروك الحدیث است. و ، دروغگو به شمار آورده است

 ) در شمار احادیث موضـوع ذکـر نمـوده اسـت.    352( )ةالضعيف( آلبانی این حدیث را در

متن حدیث نیز ربطی به عقاید رافضیان نـدارد و تنهـا در بـاب بیـان فضـایل اسـت نـه        (
 خالفت و علم غیب و عصمت و غیره...)  

 حدیث سی و چهارم:
خطاب به علی در جریانی که بـین او و بـرادرش جعفـر و زیـدبن      حدیثی از پیامبر

ن هستی و بـه سـوي مـن    از م، پدر فرزندان منی، فرمود: اما شما اي برادر من، حارثه بود
آورده و حـاکم و ذهبـی    )3/217( )مستدرك( دررجوع تو است. حدیث مذکور را حاکم 

زیـرا  ، اند و این اشتباهی از طرف حاکم و ذهبی است آن را بر شرط مسلم تصحیح نموده
حدیث مذکور بر شرط مسلم نیست و صحیح نبوده و بلکه ضـعیف و منکـر اسـت. و از    

ن بشیر رازي از اسماعیل بن عبید بن ابی کریمـه حرانـی از محمـد    طریق علی بن سعید ب
بن سلمه از محمد بن اسحاق از یزید بن عبداهللا بن قسیط از محمد بن اسامه بـن زیـد از   

در ، پدرش اسامه بن زید روایت شده است و این اسناد ضـعیف بـوده و صـحیح نیسـت    
، رازي در وي ضـعف اسـت   علی بن سعید بـن بشـیر   -1اسناد آن سه علت وجود دارد: 

گوید: در احادیـث منفـرد قابـل اسـتدالل نیسـت. و در روایتـی        او) می  در باره( دارقطنی
اند: نگاه کنید به:  روایی) قرار نگرفته( او احادیثی روایت نموده که مورد متابعت( گوید می

گـر چـه   ، هاسماعیل بن عبید بن ابـی کریمـ   -2المیزان).( تذکره الحفاظ) و( شرح حال او در
التقریـب)  ( باشـند و حـافظ در   وي احادیثی روایـت نمـوده کـه غریـب مـی     ، مورد اعتماد است
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 –نمایـد. و قاضـی ابـوبکر جعـانی      گوید: او اهل ثقه است اما حـدیث غریـب روایـت مـی     می
و محمـد بـن سـلمه در ایـن     ، نمایـد  گوید: او احادیث عجیبی را از محمد بن سلمه بیان مـی  می

حدیث شیخ و استاد اوست و به ویژه این روایت از جمله غرائب اوست و او را در این روایـت  
روایـت   نْععـنْ مدلس و به صورت م – ةصاحب السري –محمد بن اسحاق -3تابعی نیست. 

اد ز در آنچه که به تحدیث و یا سماع مستقیم تصریح ننموده باشد قابـل اسـتن  و ج ،نموده
و در این روایت چنین تصریحی از او وجود ندارد. شگفت اینکه ذهبی در ادعـاي  ، نیست

بر شرط مسلم را هماهنگ با حاکم پذیرفته و حال آنکه خود ذهبی در شرح حال محمـد  
که او از رجال مسلم نیسـت و همچنـین محمـد بـن     ، المیزان) تبیین نمود( بن اسحاق در

ه بـودنش نـزد مسـلم داراي روایتـی نیسـت. پـس بـا ایـن         اسامه بن زید با وجود اهل ثق
گـردد و عـدم صـحت آن و     عدم صحت این اسناد بر شرط مسلم معلوم مـی ، توضیحات

متن حدیث نیـز  ( ضعف و نکارت آن معلوم گشته و صحیح نیست که به آن استناد نمود.
 .ربطی به عقاید آخوندها و مراجع رافضی ندارد)

 حدیث سی و پنجم:
ـ  میباشی و دین مرا ادا  شما برادر و وزیر من میبه علی فرمود:  پیامبر حدیثی که ، یکن

) از 13549( )الکبیـر ( طبرانی درنمائی. حدیث مذکور را  مرا تبرئه می  مرا عملی و ذمه  وعده
از عبداهللا بن محمد طهوري از لیث از مجاهد از  –ابو هاشم دفاعی –طریق محمد بن یزید

نقل نموده است. و این حدیث باطل است و اسناد آن به شدت ضعیف ابن عمر روایت و 
 –ابو هاشـم دفـاعی   –زیرا در آن سه علت ضعف وجود دارد. اول: محمد بن یزید، است

گوید: او در اسناد قـوي نیسـت. و    التقریب) می( حدیث) است و حافظ در( داراي ضعف
، عبداهللا بـن محمـد طهـوي    گوید: اهل حدیث بر ضعف وي اتفاق دارند. دوم: بخاري می

) به علـت وجـود او   9/121( )مجمع الزوائد( رد میشود و هیث شرح حالی از او یافت نمی
به علت سوء حفـظ و   –ابن ابی سلیم –در اسناد حدیث را محلل دانسته است. سوم: لیث

او صادق اسـت و در پایـان عمـر    ( گوید: التقریب) می( اختالط ضعیف است و حافظ در
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لذا متروك الحدیث گردید). ، گردید الط گردیده و حدیثش متمایز و معلوم نمیدچار اخت
و لیث تعدادي روایت ضعیف و باطل را از طریق همین اسناد روایت نموده اسـت. نگـاه   

 )  140، 47( آلبانی ،فةاالحاديث الضعي ةسلسل: کنید به

 حدیث سی و ششم:
فرمـود: بـرادرم را بـرایم فـرا     ، هنگام وفاتش فرا رسید روایتی که چون رسول اکرم

بـه وي نزدیـک شـد و آن    ، به او فرمود: بـه مـن نزدیـک شـو    ، علی را خواستند، خوانید
تا اینکه جـان بـه جـان     گفت میهمچنان با وي سخن ، حضرت را بر سینه خود تکیه داد

، در ادامـه ایـن حـدیث   ( آفرین تسلیم نمود و قسمتی از آب دهانش بر روي علـی افتـاد.  
 الفرمود: بر درب بهشت نوشته شـده:   که رسول خدا شود میدیگري نیز روایت جمله 

) 18790( )کنـز العمـال  ( ) روایت مـذکور را در خو رسول اهللاأ عيل، حممد رسول اهللا، ال اهللاإله إ
سند آن ضعیف است) و حدیث نـزد  ( ذکر نموده و به ابن سعد نسبت داده و گفته است:

طریق محمد بن عمر واقدي از عبداهللا بن محمد ابن عمـر بـن   ) از 51/  2/ ق2( ابن سعد
و ایـن   ، فرمـود:.....  علی بن ابی از پدرش از جدش روایت شده است که رسول اکـرم 

او صاحب المغازي ، حدیث موضوع و اسناد آن واهی است و واقدي استاد ابن سعد است
اند و عالوه بر انقطـاع   مشهور است و متروك الحدیث است و بسیاري او را تکذیب کرده

در سند آن محمد بن محمد بن علی هرگز جدش علی را ندیده است .... و اگر منظـور از  
در این صورت مرسـل اسـت.   ، جد وي جد عبداهللا یعنی عمر بن علی بن ابو طالب باشد

این علت بـه تنهـایی بـراي تبـین      هرحالزیرا او تابعی است و پیامبر را ندیده است. و به 
 مجمـع الزوائـد   –االوسـط) ( حدیث کافی اسـت. طبرانـی نیـز ایـن حـدیث را در      کذب

از طریق زکریا بن یحیی سائی و از یحیی بن ساع از شعث بن عمـري حسـن    –)9/111(
سپس ابو نعیم نیز آن را از ، بن صالح از محمد از عطیه عوفی از جابر روایت نموده است

 )المیـزان ( هبـی آن را بـا اسـناد مـذکور در    طبرانی با حسین طریق نقل نموده و حـافظ ذ 
) نقل نموده و اسناد این روایت بسیار واهی اسـت و در آن چهـار علـت    2/76( )1/269(
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ي  در بـاره در اسناد) ابـن معـین   ( زکریا بن یحیی کسانی مذکور -1توان یافت.  ضعف می
ي او  در بارهرّه و م، نماید او مرد بدي است و احادیث نامتناسبی روایت می( گوید: وي می

و نسـائی و دارقطنـی گوینـد: او متـروك     ، گوید: سزاوار است او را در چاهی اندازنـد  می
یحیـی بـن    -2گوید: او رافضی تباهکاري اسـت.   المغنی) می( و ذهبی در، الحدیث است

او اسدي کوفی است و دارقطنـی او را در ردیـف ضـعفاء و متـروك      –شیخ زکریا –ساع
الحدیث) ( اشعث بن عمره و حسن بن صالح ضعیف -3آورده است.  ها به شمار الحدیث

اهمیتی اسـت و چنـدان مـورد توجـه نیسـت و عقیلـی        گوید او شیعی بی ذهبی می، است
 گوید: او از کسـانی نیسـت کـه حـدیث وي ضـبط و ثبـت گـردد و هیثمـی او را در         می

د حدیث را معلل ) ضعیف به شمار آورده و به علت وجود وي در اسنا9/111( )عالمجم(
اند  ذهبی و غیره گفته، نسائی، ابو حاتم، عطیه عوفی همچنان که ابوزرعه -4دانسته است. 

بـا شـماره   ( نگاه کنید به: شرح حال او در ضمن راویان صد گانه –ضعیف االسناد است 
او صـادق اسـت و   ( گویـد:  التقریب) مـی ( در ضمن عطیه واهی است و حافظ در –) 58

نماید و شیعی اهل تدلیس است). و او عالوه بر خطاي فراوان که منجـر   ه میفراوان اشتبا
، و در این حدیث به صورت معنعن روایت نمـوده ، به ضعف وي گشته اهل تدلیس است

و خود به طور مستقیم به سماع آن تصریح ننموده است. و عالوه بر علل چهارگانه علـت  
از سخنی که پیرامون محمد بن عثمان بن  دیگري نیز در آن وجود دارد و آن عبارت است

توان به صحت آن اعتماد نمود. ابـن عسـاکر نیـز     ابو شیبه استاد طبرانی گفته شده که نمی
الکنز) براي بیان ضـعف آن بـه انتسـاب آن بـه ابـن      ( این حدیث را آورده و البته صاحب

آن را از طریـق  ) اسـناد  36435( )الکنـز ( است و با این وجود صاحب عساکر اکتفا نموده
سلیمان بن ربیع از کادح بن رحمه الزاهد از معز بن کـدام از عطیـه از جـابر نقـل نمـوده      

) نقل نموده است و بر آن تعلیق نموده 3/399( )المیزان( است و ذهبی نیز این اسناد را در
تر است. وجود رجال نیز در  که این روایت موضوع است. و این اسناد از اسناد قبلی واهی

الحـدیث)  ( سلیمان بن ربیع: بسیار ضعیف -نماید. اسناد آن بر کذب و وضع آن تأکید می
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است و دارقطنی او را در اسناد روایت ترك نموده و به اثبات منکراتـی بـراي او پرداختـه    
گویـد: او   ) و ذهبـی مـی  55-9/54( نگاه کنید به: شرح حال وي در تاریخ بغـداد  –است 

کـادح   -اه کنید به: المیزان شرح حال شیخ او کادح بن رحمهنگ –یکی از متروکین است 
نماید غیر مضبوط و  بیشتر آنچه روایت می( گوید: و ابن عدي می، بن رحمه: کذاب است

) او 2/287( )الموضوعات( گیرد) و ابن جوزي نیز در اسنادهاي وي مورد تبعیت قرار نمی
رش تصـحیح ایـن حـدیث بـا دو     را دروغگو به شمار آورده است. و در این صورت پذی

طریق آن افراد متهمی وجـود دارد و  هردو زیرا در ، طریق آن بیانگر حماقت و جهل است
جز از دو طریق مورد اشاره از طریق دیگري از مسعر بن کدام روایـت نشـده اسـت. ابـو     

 تنها اشعث و کادح بن رحمـه از ( گوید: این حدیث می  در باره) 7/256( )الحلیه( نعیم در
، )3/399( المیزان)( اند). و بسیاري از ائمه اعالم از جمله ذهبی در معز آن را روایت نموده

) 1/45( )تذکره الموضـوعات ( ) و ابن قیسرانی در1/235( )اهیهنالعلل المت( ابن جوزي در
 اند.  بر وضع و کذب آن حکم نموده

 حدیث سی و هفتم:
غیـر از  ، من صـدیق اکبـرم  ، در رسولشمن بنده خدایم و برا( حدیثی که علی فرموده:

 تنزیـه  –خصـائص علـی)   ( درآن را ) نسائی زند میمن این حرف جز دروغگو و کاذب ن
 )ةالسـن( در) و ابـن ابـی عاصـم    3/112( )المسـتدرك ( و حـاکم در  –)1/376( )الشریعه(

عبـداهللا  الضعفاء) از عباد بـن  ( ) و عقیلی درةاملعرفـ( ) و ابن ابی شیبه و ابو نعیم در1324(

از  اند و این روایت کذب واهی و افترائی است کـه علـی   اسدي از علی روایت نموده
آن مبرّاست و حاکم با اشتباه آن را بر شـرط شـیخین تصـحیح نمـوده و ذهبـی آن را رد      

بلکـه حـدیث   ، نبوده و صحیح نیستها  آن بلکه بر شرط هیچ کدام از( گوید: نموده و می
گوید: عباد ضعیف الحدیث اسـت) و علـت    ر کن و مدینی میباطلی است پس در آن تدب

ضعف این حدیث عباد بن عبداهللا اسدي است و همچنانکه ذهبی گفته است: ابن مـدینی  
و بخـاري  ، گوید: و جاي سخن و ایراد است داند و بخاري می الحدیث) می( او را ضعیف
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و ، رد که مورد اتهام باشـند ب فیه نظر) را براي کسانی به کار می( این نوع اصطالح و سخن
باشند و ذهبی نیز در شرح حال  ترین عبارت جرح نزد وي می فیه نظر) پائین( این عبارت

 این دروغی است که بر علی جعل شده است). ( گوید: عباد این اثر را ذکر نموده و می

 حدیث سی و هشتم:
پسرعم و وارث علم ، ولی، به خدا سوگند من برادر( حدیثی که حضرت علی فرموده:

 بنابراین چه کسی به او از من سزاوارتر است.) حدیث مذکور را حـاکم در ، رسول خدایم
آن سـکوت نمـوده و     در بـاره ) آورده و البته آن را تصحیح ننموده و 3/126( )مستدرك(

انکار نموده و گفته که این حدیث آن را ) 3/255( )المیزان( و ذهبی در  چیزي بر آن نگفته
از سـماك بـن    راز اسباط بن نصـ  ي قناد طریق عمرو بن طلحه کر است. حاکم آن را ازمن

ابن عباس روایت نموده است و این اسناد نیز ضـعیف اسـت و در آن    از همحرب از عکر
همان عمرو بن حماد بن طلحـه قنـاد   ( سه علت وجود دارد: اول: عمرو بن طلحه مذکور

گـري اسـت. و در ایـن گونـه      و متهم به رافضـی است و او اگر چه خود راستگوست اما ا
دوم: اسـباط بـن نـص از لحـاظ حفـظ       )مسائل مربوط به فضایل علی قابل استناد نیست

او راستگو است و بسیار ( گوید: و ابن حجر می، ضعیف الحدیث) است( داراي ایراد و او
سـبب اشـتباه و   نماید) و ابو حاتم و نسائی او را بـه   اشتباه نموده و حدیث غریب نقل می

 گویـد:  الضـعفاء) مـی  ( انـد و سـاجی در   غریب الحدیث بودن وي ضعیف به شمار آورده
نگاه کنید به: شرح حال او  –احادیث غیر متابعی از سحاك بن حرب روایت شده است (

در ضمن این حدیث نیز از گونه احادیث غیـر متـابع اوسـت. و ابوزرعـه      –التهذیب( در
سوم: سماك بـن حـرب   ا در صحیح مسلم انکار نموده است.) اخراج این حدیث اسباط ر

التقریـب)  ( اما روایت او به خصوص از عکرمه ضعیف است و حـافظ در ، گرچه صادق است
تغییـر داده و  آن را او صادق است و روایت او از عکرمه داراي ایراد است. و آخـر  ( گوید: می

تـوان   ید نادیده گرفت یعنی چگونـه مـی  نماید و اینگونه جرح را نبا گاهی حدیث را تلفیق می
 براي این اسناد صحتی یافت؟)
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 حدیث سی و نهم:
و سـعد و زبیـر    حدیثی که حضرت علـی در روز شـوري بـه عثمـان و عبـدالرحمن     

 شـود  مـی هم آیا در میان شما غیر از من کسی یافت د میشما را به خدا سوگند ( :گوید می
خودش برادري ایجاد کرده باشد؟ گفتنـد: خیـر)   هنگام پیمان اخوت بین او و  که پیامبر

) آن را از طریق زیاد بن منذر از سعید بن محمد ازدي از 3/35( ابن عبدالبر در االستیعاب
ابـن معـین   ، ابو طفیل روایت نموده است و زیاد بن المنذر ابو جارود همدانی کوفی است

و دشمن خداست و هیچـی  گوید: او بسیار دروغگو است و مرّه گفته است: او کذاب  می
ارزد و ابو داود نیز او را تکذیب نموده است و امام احمد و نسائی و دیگران هم او را  نمی

  در بـاره او رافضـی اسـت و   ( گویـد:  اند و ابن حبان می الحدیث) به شمار آورده( متروك
هـایی ذکـر    پردازد و در فضـایل اهـل بیـت روایـت     به وضع حدیث می اصحاب پیامبر

اي ندارند). و دارقطنی نیز او را متروك بـه شـمار آورده اسـت و     ماید که اساساً ریشهن می
فرقـه جارودیـه کـه    ( یحیی بن یحیی نیشابوري او را به وضع حدیث متهم نموده اسـت. 

فرق الشـیعه) بـه آن   ( درشوند که نوبختی  باشند به او انتساب داده می اي از شیعه می فرقه
هاي آنان از جمله قول بـه رجعـت پرداختـه اسـت.) و ابـو       ضاللتاشاره نموده و به بیان 

االستیعاب) آن را ضعیف بـه شـمار آورده   ( الجارود زیاد بن منذر نیز از جانب عبدالبرّ در
التهذیب) در شرح حال زیاد از ابن عبدالبر نقل نموده که عبدالبر ( شده است. و حافظ در

که او ضعیف و منکر الحدیث است و برخی نیز او اند بر این همگان اتفاق نموده( گوید: می
اند.) و عمرو بن جماد قناد نیز در اسناد آن وجـود دارد و او   را به دروغ گویی نسبت داده

و آیا بهتر نبود که حضـرت علـی در شـوراي مـذکور بـراي      ( گري است. متهم به رافضی
م و آیات مد نظـر  بجاي اشاره به عقد اخوت به مواردي چون غدیرخ، رسیدن به خالفت

؟ و چه جایی بهتر از اینجـا بـراي ذکـر ایـن مـوارد وجـود داشـته؟ و        کرد میشیعه اشاره 
ولـی  ، چنانچه جایی براي دفاع از خالفت وجود داشته در حقیقت همین جا بـوده اسـت  

بـاز چیـزي از عقایـد    ، که حتی در اینجا و در این حدیث نیز به فرض صحت آن بینیم می
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ن گفت که حضرت علی یکی از نامزدهاي خالفت بوده و توا میو تنها  شیعه وجود ندارد
 .براي همین به یکی از فضایل خود اشاره داشته است)

 حدیث چهلم:
ولید از او پرسید: کیستی؟ علـی گفـت:   ، چون علی در جنگ بدر با ولید روبه رو شد

) از 15/  1ق /  2( اشم. حدیث مذکور نـزد ابـن سـعد   ب میمن بنده خدا و برادر رسولش 
طریق اسماعیل بن ابو خالد از بهی روایت نموده است ... و این اسـناد ضـعیف و سـاقط    

بلکه از قول بهی مـذکور اسـت و نـام    ، رسد است و اسناد آن به هیچ کدام از صحابه نمی
، پـس بـا ایـن توضـیح    ، وي عبداهللا بن یسار غالم مصعب بن زبیر است و او تابعی است

توان بـه آن احتجـاج    مذکور) نمی( با توجه به سوء حفظ بهی، استحدیث مذکور مرسل 
کند و ابو حـاتم   فراوان) می( التقریب) گفته است: صادق است و اشتباه( نمود و حافظ در

گردد و او از نظر اسناد حدیث آشفته است) پس اسـناد آن   به بهی استناد نمی( گفته است:
: آیا بهتـر نبـود   گویم می( است.روایت مردود داراي انقطاع و ضعف است و بنابراین این 

: من جانشـین الهـی خـاتم االنبیـاء هسـتم؟ و      گفت میکه حضرت علی در پاسخ به ولید 
چطور است که ولید جانشین محمد را نمی شناخته؟ مگر شیعه معتقد نیست کـه علـی از   

ث فوق نیز کودکی و در یوم االنذار توسط پیامبر به جانشینی معرفی شده است؟ متن حدی
  .ربطی به عقاید شیعه ندارد)

 حدیث چهل و یکم:
: سه چیز به علی بن گوید میحدیثی از عمر بن خطاب در مورد علی بن ابی طالب که 

بودم نزد من از شترهاي  را دارا میها  آن اگر من یکی از، ابی طالب ارزانی داده شده است
سکونت او در مسجد با رسول خدا ، همسرش فاطمه بنت رسول اهللا، سرخ موي بهتر بود

) روایـت نمـوده و حتـی    3/125( داري او در روز خیبر. حدیث مذکور را حـاکم  و پرچم
نمایـد ولـی بـه صـحت آن بـر شـرط        حاکم با اینکه در تصحیح حدیث چندان دقت نمی
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شیخین اشاره ننموده است. بلکه گفته است که صـحیح االسـناد اسـت و ذهبـی آن را رد     
مدینی عبداهللا ... بن جعفر ضعیف است). عبداهللا مذکور پدر علی بـن  ( گوید: نموده و می

ولی پدرش ضعیف الحدیث اسـت و  ، مدینی است که در ضبط احادیث امام و پیشواست
حتی پسرش علی نیز او را ضعیف به شمار آورده است و ابو حاتم گفتـه اسـت او منکـر    

گویـد: او متـروك    نسـائی مـی  ، نمایـد  الحدیث است و احادیث منکر را از ثقات نقل مـی 
 گوید: بر ضعف وي اتفاق شده است. و ابو یعلـی  المیزان) می( الحدیث است و ذهبی در

، ) این حدیث را از طریق عبداهللا بن جعفر روایت نمـوده اسـت  7/341( )ةو النهايـ ةالبداي(

 )مجمـع الزوائـد  ( درآن را ) و هیثمـی  7/341( )البداية و النهاية( درنگاه کنید به: اسناد آن 

معلـل  آن را ) به ابو یعلی نسبت داده است و به علت عبداهللا بن جعفـر در اسـناد   9/121(
اعتبار   این اسناد از درجه، الحدیث) است و با این توضیح( گوید: او متروك و می، داند می

لـی  متن حدیث نیز ربطی به عقاید شیعه ندارد و تنها در باب فضـایل ع ( نماید. سقوط می
ویند که در زمان خلفا خفقـان شـدیدي حـاکم بـوده     گ میاست و جالب است که شیعیان 

که در اینجا خفقـان خیلـی جـالبی     بینیم میاست و کسی جرات سخن گفتن نداشته ولی 
وجود داشته است و خود خلیفه در حال بازگو کردن فضائل علی است و مگـر بـه زعـم    

نبوده است؟ پس عجـب دشـمن خـوبی     عمربن خطاب غاصب و دشمن اهل بیت، شیعه
 )1بوده که در حال بازگو کردن و انتشار فضایل علی بوده است

 
 

                                                           
آیا یکی ، کند و طبق عقیده شیعیان در این حدیث عمربن خطاب به فضیلت همسري فاطمه اشاره می -1

قاتل فاطمه نیستی؟!! و مگر با او دشمن نبـوده اي؟!! پـس ایـن    گفت که مگر تو  آن میان به عمر نمی
کننـد   جالب است که مراجع رافضی به مطالبی اشاره می( گویی؟!! سخنان ضد و نقیض چیست که می

 آري سرانجام بیسوادي و جهالت همین است.)، که ربطی به عقاید ایشان ندارد و حتی ضد آن است
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 حدیث چهل و دوم:
هـا و ابـوابی راه یافتـه     روزنه اي از یاران پیامبر از زید بن ارقم روایت است که: عده

مـردم  ، داشتند و رسول خدا فرمود: این ابواب را ببندید جز باب علـی  به مسجد پیامبر
برخاست و خدا را ستایش نمود و سپس فرمود:  رسول خدا، در این مورد سخن گفتند

شـاید) چیـزي   ( ام و کسـی از شـما   اما بعد من به بستن این ابواب جز باب علی امر شده
ولیکن من به آن امر ، ام ام و چیزي را باز ننموده بگوید: سوگند به خدا من چیزي را نبسته

) از طریق میمون ابـو  4/369( )المسند( م. حدیث مذکور را امام احمدشدم و پیروي نمود
عبداهللا از زید بن ارقم روایت نموده است و ایـن اسـناد ضـعیف اسـت و میمـون همـان       

گویـد: او ضـعیف و    التقریـب) مـی  ( بصري غالم عبدالرحمن بن سمره است و حافظ در
گوید:  اند و امام احمد می آوردهالحدیث) به شمار ( حدیث) او را ضعیف( بسیاري از ائمه

که روایت امام احمد در  شود میبنابراین طبق این سخن معلوم ( باشد. احادیث او منکر می
در شـرح  آن را هرگز به معنی پذیرفتن آن و استناد به آن نبوده اسـت.) و ذهبـی   ، المسند

در توضیح  ) ذکر نموده و سخن عقیلی را236-4/235( )المیزان( حال همچون مذکور در
گوید: و حال از طریق بهتري روایـت   باشد و عقیلی می آن افزوده که: بیانگر ضعف آن می

 توجهی شده است.  گردیده است. و در این طریق نیز سهل انگاري و بی

 حدیث چهل و سوم:
روزي برخاسـت و فرمـود: مـن از     روایت است که رسول خـدا  باز ابن عباس

ولیکن خداوند شـما  ، ارج نساختم و او را باقی نگذاشتماز مسجد) خ( طرف خود شما را
اي مأمورم به آنچـه فرمـان    همانا من بنده، و علی) را به حال خود باقی گذاشت( را بیرون

 . حـدیث مـذکور را طبرانـی در   کـنم  میمن جز از وحی متابعت ن، کنم میداده شدم عمل 
مسعودي از کنیز نواء از میمون  ) از طریق حسین اشقر از ابو عبدالرحمن12722( )الکبیر(

ابو عبداهللا از ابن عباس روایت نموده اسـت و ایـن اسـناد جـداً ضـعیف اسـت و در آن       
الحدیث) ( بسیاري او را ضیف –ابن حسن کوفی  –حسن اشقر  -علتهاي زیر است: اول:
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و ابـن عـدي و   ، گوید: او منکـر الحـدیث   و ابو زرعه می، دانسته و او شیعی افراطی است
نمایـد و ابـو معمـر هـذلی او را      او را متهم مـی  –المغنی) ذکر کرده ( مچنانکه ذهبی دره

التقریب) گفته اسـت:  ( دروغگو به شمار آورده است. دوم: کثیر النواء همچنانکه حافظ در
و ابـن عـدي   ، دانند ضعیف الحدیث است. و ابو حاتم و فسائی او را ضعیف الحدیث می

غالی و افراطی است. سوم: میمـون ابـو عبـداهللا مـذکور همـان      گري  گوید: او در شیعه می
در حـدیث  ، بصري غالم عبدالرحمن بن سمره است و بحث ضعیف الحـدیث بـودن وي  

 قبلی ذکر گردید.

 حدیث چهل و چهارم: 
روانیست کسـی جـز مـن و شـما در کنـار مسـجد        فرموده: اي علی حدیثی که پیامبر

) 4/330( جز من و تو) ترمـذي ، یست جنابت در مسجدیا براي احدي حالل ن( سکنی گزیند.
از طریق سالم بن ابو حنیفـه از عطیـه از ابـو سـعید     آن را ) 7/66( )السنن الکبري( و بیهقی در

روایت نموده است و این اسناد ضعیف و به ثبوت نرسیده اسـت و عطیـه همـان ابـن سـعید      
در روایـت حـدیث تـدلیس    عوفی است و او ضعیف الحدیث است و او به طـور ناشایسـتی   

رسد او خـدري باشـد. و یعنـی گویـا او      گوید: چنین به نظر می او سعد می  در بارهنماید و  می
کلبی کذاب است.. و راوي از او سالم بـن حفصـه شـیعی افـراط گـر اسـت و بسـیاري او را        

مقبـول  گردد خبر وي در اینگونه  الحدیث) ذکر می( درو همچنانکه ، دانند ضعیف الحدیث می
 –در روایت این حـدیث) متابعـت نمـوده    ( نیست ولیکن کثیر نواء از طریق عطیه عوفی سالم

زیـرا کثیـر مـذکور عـالوه بـر افـراط در       ، و جاي خوشحالی نیست –) 7/343( ۀوالنهای ۀالبدای
گري همچنانکه در حدیث سابق ذکر شد ضعیف الحدیث است. و علـت ضـعف عطیـه     تشیع

 به قوت خود باقی است. و حافظ ابن کثیـر نیـز حـدیث مـذکور را در    عوفی و تدلیس او نیز 
 )کنـز العمـال  ( ) ضـعیف بـه شـمار آورده اسـت و حتـی متقـی هنـدي در       1/501( )التفسیر(
و اما حدیث سعد نزد بزاز وضعیتش از حدیث ابو ) به ضعف آن اشاره کرده است. 33052(

 مجمع الزوائد –د از پدرش است زیرا از روایت خارجه بن سع، سابق) بهتر نیست( سعید



 339 سنت اهل کتب در پسند شیعه احادیث بررسی: دوم بخش

در رجال شناسی) ندارد و کسی بـه ذکـر وي   ( ) و خارجه مورد بحث شرح حالی9/115(
المجمع) حدیث را با وجـود وي  ( رد میهاست و هیث نپرداخته و احتماال یکی از ناشناخته

 خارجه معروف و شناخته شده نیست. گوید: در اسناد معلل دانسته و می

 نجم:حدیث چهل و پ
روایت نموده که دست علـی را بگرفـت و فرمـود: همانـا موسـی از       بزار از رسول خدا

پروردگارش خواست تا مسجدش را به وسـیله هـارون پـاکیزه گردانـد و مـن از پروردگـارم       
علی) پاك گرداند. سپس نـزد ابـوبکر فرسـتاد تـا اینکـه      ( شما  خواستم تا مسجدم را به وسیله

نمایم و سپس نزد عمر و عبـاس   را ببندد و ابوبکر گفت: اطاعت میمشرِف) به مسجد ( درب
ام جـز اینکـه    ام و درب علی را نگشـوده  بفرستاد و سپس پیامبر فرمود: من ابواب شما را نبسته

 خداوند خود باب وي را بگشود و ابواب شما را مسدود نمود. حدیث مذکور در کنـز العمـال  
در اسـناد آن ابـو میمونـه وجـود دارد و او     ( فتـه اسـت:  ) به بزار نسبت داده شده و گ36521(

ناشناخته و مجهول است). و ذهبی آن را در المیزان در شرح حال ابو میمونه از دارقطنی ذکـر  
 )مجمـع الزوائـد  ( ابو میمونه مجهول و متروك است). و هیثمی نیز در( گوید: که او می، نموده

 .شناسم) که من او را نمیو در اسناد آن کسی است ( گوید: ) می9/115(

 حدیث چهل و ششم:
شما ولی ( يمن بعـدؤكل م يلنت وأبه علی فرمود:  حدیث ابن عباس که رسول خدا

از ابو عوانه وضاح بن عبـداهللا پیشـگیري از   آن را باشی) ابو داود  هر مؤمن بعد از من می
ابو بلج یحیی سلیم فزازي از عمرو بن میمون آوري از ابن عباس روایت نموده و با ایـن  

  در بـاره اي از حدیث ابن عباس  وجود ضعیف و این حدیث منکر و مردود است و قطعه
یم فزازي اسـت  یحیی ابن سل –علی است و علت ضعف آن در ابو بلج   گانه فضایل نوزده

گویند:  آورد و امام احمد و ابن حبان می و به سبب سوء حفظ به روایت منکرات روي می
گوید: وي جاي نظر و تأمل است و کسانی که بـه   داراي روایات منکر است و بخاري می
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بلکه به این منظور اسـت در  ، اند به معنی قبول تمام منکرات او نیست ابوبلج اعتماد نموده
بر اسـاس   –و اما توثیق مطلق ، توان به او اعتماد کرد اند می ات با او هماهنگ بودهآنچه ثق

کننـدگان   باید به سـخن جـرح بررسـی   ( جرح کسانی که او را مورد جرح و مردود است.
اول: ترمذي : کنیم میتوجه داشت) در اینجا به دو نمونه از سهل انگاران در تصحیح اشاره 

دو حدیث را براي ابو بلج روایت نموده که در اصـل دو قطعـه از    )332-4/331( )الجامع( در
و حـال  ، انـد  جـز ابـو بلـج اهـل ثقـه     ها  آن و رجال اسناد، باشند حدیث طوالنی ابن عباس می

 )مجمـع الزوائـد  ( رد مـی دوم: هیثترمذي آن دو حـدیث را غریـب بـه شـمار آورده اسـت.      
 اهل ثقه و او ضعیف الحدیث است). او ( ) ابو بلج را ذکر نموده و گفته است:9/120(

 حدیث چهل و هفتم:
براي جهاد) بفرستاد و علی را بـر آنـان   ( ي سریه رسول خدا، حدیث عمران بن حصین

، و بر او اعتراض کردنـد ، اي انتخاب نمود امیر نمود. که علی براي خود به عنوان خُمس جاریه
هـا   آن شکایت نمایند و چون برگشتند یکـی از و چهار نفر قرار نمودند بر علیه وي نزد پیامبر 

بینی علـی چنـین و چنـان کـرده اسـت؟       آیا نمی ،نزد پیامبر برخاست و گفت: اي رسول خدا
اعتراض فـرد اول را تکـرار کـرده و از او نیـز     ، پیامبر از او روي برگرداند و نفر دوم برخاست

اض نمودند از روي هـم روي  و نفر سوم نیز برخاست همچون دو نفر قبل اعتر، اعراض نمود
بر تافت و فرد چهارمی همچون دوستانش به اعتراض علیـه علـی زبـان بگشـود و پیـامبر بـا       

خواهید؟ همانا علی از مـن اسـت    از علی چه می( ناراحتی و خشم بر آنان روي کرد و فرمود:
د گفـت  قبل از سخن از اسناد حدیث بایو من از اویم و او ولی هر مؤمن بعد از من است). 

غـدیرخم    خطبـه   و همچنین حدیث بریده) مربوط به قصـه ( که حدیث عمران بن حصین
از علی و اهل بیت در آن خطبه بیان  باشند و سبب واقعی آن خطبه و ستایش پیامبر می

قبل از حجه الوداع او را به یمن فرستاده و سپس علـی برگشـت و    شده که رسول خدا
قات نمود و در آن هنگام کسانی که در یمن با علـی بودنـد   مال در حج در مکه با پیامبر

به علت برخی کارهایی که علی انجام داده بود اعتراض نمودند و او را بـه جـور و بخـل    
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نسبت دادند و چون پیامبر از حج فارغ گشت و به مدینه برگشت به تبیین فضیلت علی و 
در مکانی میان مکه و مدینه نزدیک  برائت او از اتهام وارده پرداخت و این خطبه پیامبر

نگاه کنید به: سیره ابن  –جحفه به نام غدیرخم ایراد گردید و در حجه الوداع نبوده است 

) و سایر 209-5/208( البداية والنهاية، )149-3/148( تاریخ الطبري، )250-4/249( هشام

ر تغییـر گردیـده   و این حدیث نیز همچون سایر احادیث از جانـب شـیعه دچـا    کتب سیره...
بلکه بـه باطـل امـر    ، نمایند چنین است که به حق و واقعیت توجه نمیها  آن زیرا عادت، است

فضـایل    در بـاره اند که روایات آنان  حکم داده، لذا بسیاري از علماء ، افزایند نموده و به آن می
و معتزلـه  علی مورد پذیرش نیست و آنان در افزودن بر امور بدعی و غلـو همچـون خـوارج    

هـا   آن هاي زیادي از اضافات شـیعه در  باشند و در حدیث عمران بن حصین و بریده نمونه می
 ترمـذي ، )438-4/437( امـام احمـد  حدیث عمران بن حصین: ، خواهیم یافت و اما در ابتدا

 ) و ابن ابـی شـیبه  45ص ( خصائص علی)( نسائی، )111-3/110( حاکم، )4/325-326(
ریق جعفر بن سلیمان ضبعی از یزید الرشک از مطرف بـن عبـداهللا از   ) آن را از ط12/79(

ولی ، اند. و حاکم گفته است: بر شرط مسلم صحیح است عمران بن حصین روایت نموده
آن نگفته است و اصل ایـن جریـان صـحیح و بـه       در بارهنپذیرفته و چیزي آن را ذهبی  

داراي نکاتی است کـه مـانع    ولیکن عبارت حدیث عمران بن حصین، ثبوت رسیده است
علی ولی هر مؤمنی است) صحیح و بـه ثبـوت   ( گوید: گردد و اینکه می استدالل به آن می

رسیده است ولی نکات آن عبارت است از این که او ولی هر مؤمنی بعد از مـن اسـت و   
بعدي) به ثبوت نرسیده است و صحیح نبوده و قابل احتجاج نیست و تنها جعفر آن ( لفظ
روایت نموده و او اگر چه صادق اسـت امـا شـیعی اسـت و در اینگونـه مـوارد قابـل        را 

او بـه  ( گویـد:  وي مـی   در بارهالتهذیب) به نقل از امام احمد ( احتجاج نیست و حافظ در
علی غلو و   در بارهکرد و اهل بصره  تشیع تمایل داشته و احادیثی در فضیلت علی بیان می

داند و ذهبی در  غریب میآن را ، مذي علیرغم آسانگیري در حدیثلذا تر، نمایند افراط می
المیزان این حدیث را در شمار احادیث منکر به شـمار آورده اسـت و در حـدیث بریـده     
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روایت) جز اجلح کندي راوي حدیث بریده ( تبیین خواهیم نمود که هیچ کس در زیارت
جعفر شیعی اسـت و بـه طـور     فردي از حدیث جعفر متابعت ننموده است و او نیز مانند

و امـا  بعدي) جز از طریق دو فرد شیعی روایـت نشـده اسـت.    ( دانیم این روایت یقین می
بر یکی علی ابن ابی طالب و بر ، جماعت) به یمن فرستاد( دو بعثه حدیث بریده: پیامبر

اجتمـاع  جماعت با هم بودید و با هم هردو دیگري خالد بن ولید امیر نمود و فرمود: اگر 
از شما  هرکدامو چون از هم جدا گردید پس ، سپاه) امیر باشد( نمودند. پس علی بر مردم

گوید: با قوم بنی زید از یمن برخورد نمودیم و بـه جنـگ    امیر) باشد. و می( بر سپاه خود
و مسلمانان بر مشرکین غلبه نمودند و جنگجویان را کشتیم و کودکان و زنان را ، پرداختیم

بریـده  ، یکـی را بـراي خـود انتخـاب نمـود     ، و علی از میان زنان اسیر شده، مودیماسیر ن
اي براي رسول خدا فرستاد و تا او را از جریان آگاه سازد و  گوید: خالد همراه من نامه می

دیـدم عالمـت   ، نامـه بـر وي خوانـده شـد    ، بیامدم نامه را بـه وي دادم  چون نزد پیامبر
مرا همراه ، گردید و گفتم اي رسول خدا این محل پناه است وي هویدا  ناراحتی در چهره

ام  مردي ارسال نمودي و مرا دستور دادي تا از امر او پیروي نمـایم و بـه رسـالت محولـه    
علی چیزي نگوئید و او از من و من از اویـم و    در بارهفرمود:  رسول خدا، عمل نمودم

با همـین عبـارت از طریـق اجلـح     را  آن) 5/365( او بعد از من ولی شماست. امام احمد
ضعف) آن اجلح اسـت  ( کندي از عبداهللا ابن بریده از پدرش بریده روایت نموده است و

و او مانند جعفر شیعی است. و در اینگونه موارد در روایات منفرد قابل استدالل نیست. و 
هـا   ك الحـدیث اما مترو، هدف از انفراد از میان کسانی است که روایاتشان پذیرفتنی است

ها یا ضعفاء از قبیل ابو بلج در حدیث سابق ابـن عبـاس در اینگونـه زیـادت      یا ناشناخته
باشـند. و   اعتبار ساقط می  زیرا این افراد خود از درجه، گیرند هرگز مورد متابعت قرار نمی

الحدیث) است و حافظ در شرح حال اجلح در التهـذیب بـه   ( با این وجود اجلح ضعیف
نکتـه در  باید گفت که گوید: اجلح حدیث منکر روایت نموده است.  مام احمد مینقل از ا

 )البدايـة والنهايـة( بعـدي در حـدیث اسـت و ابـن کثیـر       این حدیث همان زیادت کلمـه 
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این کلمه منکر است و اجلح شیعی است و ( گوید: ) این زیادت را رد نموده و می7/343(
ابل استدالل نیست و کسی از او متابعت نموده که از در روایت انفرادي در اینگونه موارد ق

گویا به روایت ابو بلج براي حدیث سابق ابن عباس اشـاره  ( او ضعیف الحدیث تر است.
) ایـن لفـظ را رد و آن را بـراي    326-4/325( )شرح الترمذي( نماید. و مبارکفوري در می

اجلـح  ( غیر از دو نفر شیعیذکر این قصه از طریق کسانی ، همان سبب انکار نموده است
و جعفر) بیانگر این مدعاست که در عبارت و لفظ روایت کلمه بعـدي نیسـت.) و طـرق    

اول: ربیع از اعمش از سعد بن عبیده از ابن بریـده از پـدرش نـزد امـام     ، دیگر عبارتند از
ه از از روح از علی بن سرید از عبداهللا بن بریددوم: ) روایت گردیده است. 5/358( احمد

هـا   آن هاي دیگر آن که این روایت در ) و سایر طریق351-5/350( نزد امام احمد، پدرش
بعدي وجود ندارد و این کلمه منکر و مردود اسـت    کلمهها  آن در هیچ کدام از، ذکر شده

 نگـاه کنیـد بـه:    –المنهاج) به موضوع بـودن آن حکـم نمـوده اسـت     ( دربلکه ابن تیمیه 
) باید گفت که در حدیث نکـات دیگـري نیـز وجـود دارد کـه      311مختصر المنهاج ص(

كام علی نن افرتقتام فكل واحد مإعلی الناس و ذا التقيم فعيلّ إ( گوید: عبارت است از اینکه می

) از حدیث بزاز بـه ثبـت   207-5/206( )صحیح البخاري( درو این عبارت با آنچه  جنده)

مرا همراه خالد بن ولیـد بـه یمـن     پیامبر گوید: باشد. که بزاز می رسیده در مخالفت می
گوید: سپس علی را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد بروید هر  می، فرستاد

آنکه خواست همراهت بیاید پس همراهت آمده و هر آنکه خواست بپذیرد و این صـریح  
ست و روایت بدل و به جاي خالد رفته است و بر او امیر نبوده ا  است در اینکه علی

، تر است و آنچه از روایت بخـاري نقـل شـد    بخاري به طور یقین از روایت اجلح صحیح
-690ص ( )المغـازي ( تاریخ االسالم) قسـمت ( ) ذهبی132-3/31( )تاریخ( جریر طبري

و روایت اجلح کندي با سایر روایتی که قـبالً در   اند داده) نیز آن را پذیرفته و ترجیح 691
 اشاره قرار دادیم در تعارض است.  این زمینه مورد
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 حدیث چهل و هشتم:
شـمارند چیسـت؟    علـی را حقیـر مـی    فرموده: سزاي کسـانی کـه   حدیثی که پیامبر

آنکه علی را کم و حقیر پندارد مرا حقیر نموده و هر آنکه از علـی مفارقـت و جـدایی    هر
طینت و سرشت مـن   همانا علی از من و من از اویم و او از، گردد از من جدا گشته است

ها نسل  ام و من از ابراهیم برترم. برخی خلق شده است و من از سرشت ابراهیم خلق شده
دانـی علـی بیشـتر از     باشند و خداوند شنوا و آگاه است. اي بریده! آیا می اي دیگر می عده

اي که براي خود گرفته داراي فضل و حقوق است و او بعد از من ولی شماسـت و   جاریه
گویـد: از او   و می، م اي رسول خدا پس دستت را دراز کن تا مجدداً با تو بیعت نمایمگفت

 –جدا نشدم تا اینکه با وي بر اسالم بیعت نمودم. حدیث مذکور را طبرانـی در االوسـط   
زیـرا در آن  ، روایت نموده است و اسناد آن بسیار ضعیف است –) 9/128( مجمع الزوائد

داند  افراطی است و بخاري نیز او را جدا ضعیف الحدیث میاو شیعی ، حسین أشقر است
گوید: او داراي روایات منکَر اسـت. و بسـیاري از بخـاري نقـل      ) می230( )الصغیر( و در

گویـد: او   التفسـیر) مـی  ( اند که گفته است: او محل ایراد و نظر است. و ابن کثیر در نموده
، شوند کـه معـروف نیسـتند    یافت می متروك الحدیث است. و در اسناد آن رجال دیگري

گویـد: در   ر تضـعیف آن مـی  د مـی ها و یا متروکین است و هیث پس این روایت از مجهول
 اسناد آن حسین أشقر و مجهولین دیگر وجود دارند.

 حدیث چهل و نهم:
از خـدا بـراي شـما پـنج     ( به من فرمـود:  گوید: رسول خدا که می حدیث علی

، خواسته را به من ارزانی داشت و یکی را از من ممانعت نمـوده چهار ، درخواست نمودم
و شـما همـراه مـن    ، از او خواستم شما اولین فردي باشی که زمین براي او شکافته شـود 

و به مـن عطـاء   ، باشی و شما حامل آن می، و پرچم ستایش و حمد همراه شماست، باشی
موضوع و جعـل و دروغ آن از   که شما بعد از من ولی مؤمنین هستی.) این حدیث، نمود

) ذکر نمـوده و در تخـریج   36411( با شمارهآن را الکنز) نمایان است و ( تخریج صاحب
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در) واهیات به شمار آورده اسـت. و حـدیث علـی کـه     آن را ( آن گفته است: ابن جوزي
) با اسناد موضوع ذکر کـرده اسـت. در آن عیسـی    4/339( خطیب بغدادي در تاریخ بغداد

گویـد: او متـروك    اهللا بن محمد بن عمر بن علی بن ابو طالب است. دارقطنی مـی بن عبد
بایـد  ( گـردد.  گوید: از پدران او روایت موضوع روایت مـی  الحدیث است. و ابن حبان می

از پدرش عبداهللا از جدش از علی روایت نموده آن را گفت: و او همچنین در این روایت 
نمایـد و در اسـناد    احادیث موضوع را براي او نقل میالمیزان) تعدادي ( است و ذهبی در

حدیث مذکور افرادي ناشناخته وجود دارند که شرح حال هیچ کـدام در رجـال شناسـی    
 نیست.

 حدیث پنجاهم:
در سفر) ستم دیدم و ( حدیث وهب بن حمزه که گفت: با علی مسافرت نمود و از او

شتم و جریان را بـه پیـامبر رسـاندم.    پس برگ، نمایم گفتم اگر برگشتم از شما شکایت می
همانا او بعد از من ولی شماست. ابـن  ، فرمود: این سخن را در مورد علی نگوئید پیامبر

روایـت  آن را الکبیـر)  ( ) به نقل از ابن السکن و طبرانـی نیـز در  3/641( حجر در االصابه
وهـب بـن     در بارهو ابن السکن  -)32691( ) کنز العمال9/109( مجمع الزوائد -اند  کرده

در حدیث وي نظر و ایراد است) و سـپس حـدیث مـذکور او را    ( گوید: حمزه مذکور می

) از 345-7/344( )ةو النهايـ ةالبدايـ( ذکر نموده و ابن کثیر اسناد آن را به صورت کامل در

یـت نمـوده   طریق عبیداهللا بن موسی از یوسف بن صهیب از دکین از وهب بن حمـزه روا 
عبیداهللا بـن موسـی اهـل ثقـه از      -است: و در آن دو یا سه علت ضعف وجود دارد. اول:

ولیکن او شیعی اسـت و در اینگونـه مـوارد قابـل احتجـاج نیسـت.       ، رجال بخاري است
گري احادیث منکر فراوانی در فضایل علی و اهل بیت روایـت   خصوصاً او به علت شیعی

او اهل اختالط و احادیث ناپسـندي مطـرح نمـوده) و    ( ید:گو کرده است و امام احمد می
گوید: او به تشیع تمایل داشـته و در مـورد تشـیع احادیـث منکـري روایـت        ابن سعد می

 المیـزان) و ( به شرح حال وي در( دانند. نماید و لذا بسیاري او را ضعیف الحدیث می می
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کتاب جرح و تعـدیل نـامی از   التهذیب) بنگرید.) دوم: دکین مذکور در اسناد حدیث در (
با راء و یا دکین با دال اسـت   –نام وي تردید است که نام وي رکین وي یافته نشد. و در 

 رسد میولیکن به نظر ، رکین) ذکر نموده است( با راء» اإلصابه«و ابن حجر نام او را در  –

ز اشـتباه و تصـحیف   مملو ا» ةاإلصـاب«ي  دکین) باشد. زیرا: اوالً: نسخه( که نام وي با دال

یوسف بن سـحیب)  ( بن صهیب مذکور در اسناد است. و در همان اسناد به جاي یوسف
توان بر آن اعتماد نمود. ثانیاً: نام وي بـا   آمده و این اشتباه و تحریف واضحی است و نمی

رسـد اشـتباه شـده     دکین) در دو موضع از دو کتاب مختلف آمده که بعید به نظر می( دال

 )مجمـوع الزوائـد  ( )) ابن کثیـر و 7/344( )البداية و النهايـة( دو کتاب مورد بحث باشند و

 رد مـی ) هیثمی است. و چون ثابت گردید که او دکین است پس جز توضـیح هیث 9/109(
روایت نموده و در آن دکین وجـود دارد  آن را طبرانی ( گوید: المجمع) بر حدیث که می(

کسی او را ضعیف به شمار نیاورده است) دیگر ذکـري  و ابن ابی حاتم از وي نام برده و 
 الجـرح و التعـدیل) بـا شـماره    ( از وي در هیچ منبعی نیست و او نزد ابن ابـی حـاتم در  

او جـرح و تعـدیلی ننمـوده اسـت. و بـه ایـن نیتجـه          در بارهو ، ) ذکر شده است1995(
یـن وضـعیت در   شـک او بـا ا   رسیم که کسی شرح حال او را مطرح ننموده است و بی می

گیرد. سوم: وهب بن حمزه مـذکور صـحابی بـودن     هاي غیر موثق قرار می شمار ناشناخته
وي ثابت نشده است و ابن حجر این حدیث را در شرح حال وهب مذکور در قسـم اول  

و همچنانکه در مقدمه آن گفتـه اسـت: ایـن بخـش در مـورد      ، صحابیان وارد نموده است
اعـم از  ، از طریق روایت از وي و یا غیر او وارد شده استها  آن کسانی است که صحبت

بـه   -و یا بـه هـر طریـق نـامی از او     ، اینکه طریق روایت صحیح و یا حتی ضعیف باشد
به سه بخـش تقسـیم نمـوده    و من در ابتدا این بخش را ، ذکر شده باشد –عنوان صحابه 

قسـمت را در شـرح    سپس بر آن شدم آن را یک بخش واحد نمایم و ویژگـی هـر  ، بودم

پس وارد نمودن حافظ بـراي   –) ةاإلصاب( ي نگاه کنید به: مقدمه –حال افراد معین نمایم 

ثابـت   حتمـا  اسامی صحابی در این بخش به این معنی نیست که صحبت فـرد وارد شـده  
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که بـه ضـعف    و حال ابن حجر خود نص سخن او را از ابن سکن نقل نموده، شده است
تصریح نموده اقرار نموده است. و آنچه مورد  ه به سماع آن از پیامبراسناد این حدیث ک

تضعیف واقع شده است همین حدیث مورد بحث است. و از طرف دیگر در جاي دیگـر  
بر ثبوت صحبت وي اشاره نکرده است و در این صورت پـس بهتـر بـود او را در شـمار     

شد و بنابراین علت ضعف حدیث تابعین مجهول ذکر نماید نه اینکه در ردیف صحابیان با
 گردد.  اعتبار ساقط می  معلوم گشته و استدالل به آن از درجه

 حدیث پنجاه و یکم:
روایت شده است: کـه اي جماعـت قـریش همـواره خداونـد فـردي کـه         از پیامبر

دارد و در صورت  خداوند با ایمان قلب او را آراسته و مملو نموده است بر شما ارسال می
ابوبکر گفت: آیا ، ترسید شما را نابود ساخته و شما همچون گوسفند در برابر او میارتداد 

باشـم؟   فرمود: خیـر و عمـر گفـت: آیـا مـن مـی       باشم؟ رسول خدا چنین فردي من می
دوزد و در همان حال کفشی در دست علی بود  فرمود: خیر و فرمود او کفش می پیامبر
 و –)8/433( )تـاریخ بغـداد  ( مـذکور را خطیـب  حدیث  1دوخت. می براي پیامبرآن را 

از طریق احمد بن کامل قاضی از ابو یحیی ابن مـروان   –کنز العمال) به استناد به خطیب(
روایت نموده که گفته اسـت   –ناقد از محمد بن جعفر فیدي از محمد بن فضیل از اجلج 

و ایـن اسـناد    –انـد   که قیس بن مسلم و ابو کلثوم از ربعی بن حواشی از علی نقل نموده
 باشد. اول: احمد بـن کامـل قاضـی کـه خطیـب      قادحه) می( اساس است و داراي علل بی
او در حدیث بی مباالت بوده و چـه  ( ) از دارقطنی در مورد وي روایت نموده که4/358(

 هاي وي نبوده اسـت و ذهبـی نیـز در    بسا حدیثی از حفظ نقل نموده و در کتاب و نوشته
او گفته است: و او بـر    در بارهتضعیف دارقطنی براي او اشاره نموده است و  المیزان) به(

                                                           
، سوره مائده را در شـان علـی تفسـیر کننـد     54آیه ، کر چنین روایاتیمراجع شیعه قصد دارند که با ذ -1

 اینجانب در مقاله اي با نام: شورش اهل رده به این ادعا پاسخ داده ام.
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و او عـالوه بـر تسـاهل درحـدیث     ، نمود روایات) صحابه تکیه می( خود در مورد  حافظه
کـه حـافظ در   ، اساس فراوان است. دوم: محمد بن جعفر فیدي داراي روایات واهی و بی

داراي احادیثی است که در آن اختالف اسـت و   التهذیب) گفته است او( شرح حال او در
) و 5/286( حافظ نیز گفته که بخاري از او روایت ننموده است نگاه کنید به: فـتح البـاري  

شیخ و استاذ وي محمد بن فضیل بن غزوان گرچه خود اهل ثقـه اسـت ولـی بـه تشـیع      
شـرح حـال وي   براي آگاهی از ، بایست تأمل و بررسی نمود متمایل و در روایات وي می

) مراجعه شـود. سـوم: اجلـح ابـن عبـداهللا      616ص ( التهذیب و هدي الساري، به المیزان
کندي شیعی است و علت تشیع و ضـعف او در حـدیث همـواره داراي احـادیثی منکـر      

و امام احمد گفته است: اجلح تنها یک حدیث غیر منکر روایت کرده است. لـذا  ، باشد می
اند در مسائلی که مربوط به فضائل علـی و اهـل    حافظان گفته همچنانکه ابن کثیر و سایر

شود. چهارم: قیس بن مسلم درست آن قیس بن اَبـی مسـلم    بیت است به او احتجاج نمی
و توثیق او را جـز از ابـن حبـان از    ، به ذکر وي پرداخته» المنفعه«حافظ در تعجیل ، است

و او حتـی در  ، سیار سهل انگار استو ابن حبان در توثیق ب، کسی دیگر نقل ننموده است
 نمایـد. همچنانکـه ابـن عبـدالهادي در     نقل روایت به افراد مجهول و ناشناخته اعتماد مـی 

نماید که شـناختی   گوید وي به کسانی تصریح می او می  در باره) 93ص( )الصارم المنکی(
) 239-2/328( )عیفهاحادیث الض( از آنان و پدرانشان هم ندارد. و کما اینکه آلبانی نیز در

از ، آیـد  تبیین نموده که مجهول بودن راوي نزد ابن حبان به عنوان جـرح بـه شـمار نمـی    
آورد. و  دیدگاه محققین و توثیق ابن حبان به تنهایی او را از مـرز مجهولیـت بیـرون نمـی    

و مسـلم بـن   ، قیس مذکور همچنانکه ابن حبان گفته است همان این اجلح کنـدي اسـت  
پـس  ، اند و توثیق جعفري نسبت به وي وارد نشده اسـت  صغیر از او روایت نمودهمسلم 

هـر   -گویـد:   التقریب) می( ي اي که حافظ در مقدمه در این صورت او نیز بر مبناي قاعده
او مسـتور یـا مجهـول الحـال     ، آن که بیش از یک نفر از او روایت نمایند و توثیق نگردد

زیرا گفتیم کـه مجهولیـت   ، روج وي از مجهولیت نیستاست. و توثیق ابن حبان سبب خ
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آید. اما قرین قیس ابن ابی مسلم یعنی ابو کلثـوم   راوي نزد ابن حبان جرح به حساب نمی
کـه از مجهـول الحـال    ، پس او مجهول العـین اسـت  ، شرح حال او در هیچ منبعی نیست

شـیعی و بـه    شدیدتر است وضعیت حدیث مذکور چنین است که از مجهولی به ضعیفی
تـوان آن را صـحیح    پـس کجـا مـی   ، شـود  پاس داده) می( صاحب اوهام و تساهلی نقل و

 دانست؟ بلکه ضعیف و مردود است. 

 حدیث پنجاه و دوم:
علـی امـام   ( گفـت:  شـنیدم کـه مـی    حدیث جابر بن عبداهللا که گفته از رسول خـدا 

وز اسـت و هـر آنکـه او را    هر آنکه او را یاري نمایـد پیـر  ، قاتل فاجران است، نیکوکاران
) روایت نموده است 3/129( خوار و ذلیل است). حدیث مذکور را حاکم، تضعیف نماید

به حـاکم نسـبت داده اسـت. و روایـت مـذکور موضـوع و       آن را ) 32901( )الکنز( و در
ابـو جعفـر کـّذاب و واضـع     ، در اسناد آن احمد بن عبداهللا بن یزید اسـت ، دروغین است

  در بـاره کـرد و ذهبـی    ابن عدي گفته است: در سامرا حدیث وضع مـی ، باشد حدیث می
بـه  آن را گوید: سوگند به خدا موضوع اسـت و احمـد کـذّاب اسـت. آلبـانی       حدیث می

 ) نسبت داده است.4/319( خطیب در تاریخ بغداد

 حدیث پنجاه و سوم:
و امـام   بـه مـن گفتنـد: مرحبـا بسیدالمسـلمین      از علی روایت شده است که پیامبر

) از 1/66( )ةاحلليـ( مرحبا به سرور مسلمین و امـام متقـین) ابـو نعـیم آن را در    ( المتقین:

از حسن بن حسین از ابراهیم بن یوسف بن ابو اسحاق از پـدرش  ، طریق احمد بن یحیی
از شعبی روایت نموده است که علی گفته است تا آخر ....). این حدیث ضـعیف و منکـر   

حسن بن حسین او عوفی کوفی است و ابـو   سه علت وجود دارد: اول: است و در اسناد آن
او نزد محدثین راسـتگو نیسـت و از سـران شـیعه اسـت) و او در اینگونـه       ( حاتم گفته است:

گویـد: او همـواره روایـات را وارونـه      گیرد و ابن حبان مـی  ها مورد احتجاج قرار نمی حدیث
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، از جمله ابو داود نسائی –بن ابو اسحاق بسیاريدوم: ابراهیم بن یوسف نماید.  روایت می
زیرا او در حفظ مشکل داشته اسـت  ، اند او را تضعیف نموده -یحیی بن معین جوزجانی 

التقریب) گفته است او راستگوست ولی در روایـت حـدیث دچـار اخـتالط     ( و حافظ در
المیـزان) از ابـو نعـیم    ( و عالوه بر آن میان او پدرش نیز انقطاع است زیرا ذهبـی در باشد.  می

سوم: و او از ابراهیم نقل نموده است که: وي از پدرش چیزي نشنیده است. ، نقل نموده است
و حـافظ در التهـذیب از حـاکم و از دارقطنـی نقـل      ، انقطاع است میان شعبی و علی

حـدیث   –رجـم زن -نموده است که شعبی فقط علی را دیده اسـت و از او جـز حـدیث   
متن حدیث نیز ربطی به عقاید شـیعه همچـون خالفـت بالفصـل     ( است.دیگري نشنیده 

 ندارد و تنها در باب فضایل حضرت علی است)

 حدیث پنجاه و چهارم:
علـی بـه     در بـاره روایت نموده که او فرمود: خداوند  از پیامبر، حدیث ابن برزه اسلمی

، فرمود: بشنو گفـتم: شـنیدم  ، من سفارش نمود و گفتم: اي پروردگارم آن را برایم تبیین نمائید
بفرمود: همانا علی بیرق هدایت است و امام اولیاي من اسـت و نـور اسـت بـراي آنکـه مـرا       

هر آنکه او را دوست ، ام اي است که متقین را به پیروي آن ملزم نموده اطاعت نماید و او کلمه
مرا نفرت داشته است. ابـو نعـیم   ، مرا دوست داشته است. و هر آنکه او را نفرت داشته ، بدارد

) از طریق عباد بن سعید بن عباد جعفر از محمد بـن عثمـان بـن    67-1/66( )ةاحلليـ( درآن را 

ابن بهلول از صالح بن ابی اسود از ابو مطهر رازي از اَعمش ثقفی از سالم جعفی از ابـو بـرزه   
و ، یداً ضـعیف اسـت  روایت نموده است. و این حدیث موضوع و باطل است و اسناد آن شد

المیزان) نقل ( عباد بن سعید شناخته شده نیست و ذهبی روایت مذکور در شرح حال او را در
نموده و گفته است: باطل است و سند آن نامعلوم است) و در اسناد آن رجـالی ماننـد محمـد    

اشـند و  ب که مجهول می، بن عثمان بن ابی بهلول و ابو مطهرّ رازي و سالم جعفی وجود دارند
او واهی و منکر الحدیث اسـت. و  ، المیزان) ذکر شده است( صالح بن ابی أسود همچنانکه در

 گوید احادیث او داراي قوامت نبوده و او خود معروف نیست و ابـن جـوزي در   ابن عدي می
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) آن را در ردیف موضوعات به شـمار آورده اسـت و در ایـن زمینـه     1/136( )ةالعلل املتناهيـ(

 )تـاریخ بغـداد  ( ) و خطیـب 1/66( )ةحلليا( درآن را نیز موجود است که ابو نعیم حدیث انس 

) از طریق ابو عمرو الهز بن عبداهللا از معمر بن سـلیمان از پـدرش از هشـام بـن     14/98-99(
و عامل و آفت ضعف آن الهز ، عروه از پدرش روایت نموده است و این اسناد موضوع است

و احادیـث  ، گوید: او مجهول است او می  در بارهاست و ابن عدي بن عبداهللا ابو عمرو تمیمی 
گوید: این روایـت   نماید و به نقل روایت مذکور از او پرداخته و می منکري را از ثقات نقل می

گوید: سوگند بـه خـدا ایـن روایـت از      می» المیزان«باطل است و ذهبی هم بعد از نقل آن در 
و خطیب با اسناد آن ، دارد بر آنکه علی را دوست نمی و نفرین خدا، بدترین موضوعات است

غـدادي غیـر معتمـد اسـت و     ب مـی گوید: الهز بن عبـداهللا تَمی  از ازدي روایت نموده که او می
 باشـد. و ابـن جـوزي نیـز آن را در موضـوعات      توان به او اعتماد کرد و نیز مجهـول مـی   نمی

 اند.   شمار موضوعات ذکر نموده تنزیه الشریعه) در( ) و ابن عراق کنانی در1/388(

 حدیث پنجاه و پنجم:
سـرور و  ( فرمود:، روایت نموده حدیث حسن بن علی رضی اهللا عنهما: که از پیامبر

علی) را فرا خوانید) عائشه رضی اهللا عنها گفت آیات شما سرور و سید عرب ( سید عرب
و چون علی آمد ، است باشم و علی سرور عرب نیستی؟ فرمود: من سرور فرزندان آدم می

آیا شما را بـر   ،آمدند و فرمود: اي جماعت انصار نزد پیامبر، نزد انصار فرستاد پیامبر
چیزي راهنمائی کنم که اگر به آن تمسک جوئید هرگز بعد از آن گمـراه نشـوید؟ گفتنـد:    

فرمود: علی را همچون من دوست بدارید و او را همچون من احترام ، آري اي رسول خدا
) 2749( )الکبیـر ( دستور داده است. طبرانیهمانا جبرئیل مرا به آنچه به شما گفتم ، نمائید

از طریق محمد بن عثمان بن اَبی شیبه از ابـراهیم بـن   آن را ) 1/63( )ةاحللي( و ابو نعیم در

از  –یـا ابـی لیلـی    –از قیس بن ربیع از لیث ابن ابی سلیم از ابن ابو لیلـی ، اسحاق صینی
حدیث باطل و منکري است و اسناد آن واهـی و در آن   –اند  علی روایت نمودهحسن بن 
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علل ضعفی است که عبارتند از: اول: محمد بن عثمان بـن ابـی شـیبه: بـا وجـود علـم و       
به شرح حال وي ، اند و برخی او را تکذیب نموده، شناخت او به حدیث مورد انتقاد است

دارقطنـی  ، ود. دوم: ابـراهیم بـن اسـحاق حسـین    المیزان) و تذکره الحفاظ مراجعه ش( در
) به او را داراي علـت  9/132( المجمع)( رد میالحدیث) است و هیث( گوید: او متروك می

او در ذات خود راستگوست ولی حافظه بدي داشته اسـت  ، قیس بن ربیع داند. سوم: ضعف می
متمایل است و اشـتباهات فراوانـی   گوید: او به تشیع  و به تشیع هم گرایش دارد. و امام احمد می

، داننـد  الحدیث) می( و داراي احادیث منکري است و وکیل و علی بن مدینی او را ضعیف، دارد
سـاخته   اهل بوده کـه حـدیث دیگـران را در حـدیث او وارد مـی      و عالوه بر آن داراي پسري نا

ابن سلیم: وضـعیت   چهارم: لیث بنتوان اطمینان نمود.  وي نمی  پس در حفظ و نوشته، است
ذاتاً راستگو ولیکن دچار اختالط گردیده است و حافظه ، وي همچون قیس بن ربیع است

گوید: او راستگو در پایان عمر  التقریب) می( وي دچار اشکال گردیده است. ابن حجر در
لـذا متـروك الحـدیث گردیـده     ، دچار اختالط گردیده و حدیث وي قابل تشخیص نبوده

 ). 2/1231( )1/57( ابن حبان» المجروحین«د به: کتاب است. نگاه کنی

 حدیث پنجاه و ششم:
ا .......أنا مدينة العلمِ و«فرموده:  حدیثی که پیامبر من شهر علم هستم و  »علیٌّ باهبُ

بایست از درب آن وارد شود. حدیث  آن و هر آن که طالب علم باشد می  علی دروازه
مثل خالفت بالفصل ( نیز ربطی به عقاید شیعه ندارد مذکور موضوع است و البته متن آن

. حدیث مذکور از کنند میینی که مراجع ایشان دائما این حدیث را تکرار ب میو ....) ولی 
طرق و شواهد مختلفی وارد شده است که در اینجا بطور مفصل این طرق بررسی 

 ) طبري11061( )بیرالک( طبرانی، )3/126( حاکم، طریق اول: حدیث ابن عباس، میشوند
 )تاریخ بغداد( خطیب، )3/1247( )الکامل( ابن عدي، )174( )مسند علی، (تهذیب اآلثار)(
از طریق ابو صلت عبدالسالم بن صالح هروي از ابو معاویه از اعمش آن را ، )49، 11/48(

و آفت و سبب ضعف آن ابو صلت عبدالسالم ، اند از مجاهد از ابن عباس روایت نموده
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و عقیلی و ، گوید او از نظر من صادق نیست او می  در بارهکه ابو حاتم ، صالح استبن 
گوید: او در روایت متهم است و  گویند: او رافضی ناپاك است و ابن عدي می دارقطنی می

سوگند به ، خیر( گوید: داند و ذهبی در رد توثیق او بر حاکم می نسائی او را غیر معتبر می
جوزجانی و زکریاي ساجی او را ضعیف ، اعتماد نیست) و امام احمدخدا او اهل ثقه و 

المجمع) حدیث را به سبب وي ذي علت و ضعیف ( رد میدانند و هیث الحدیث می
از طریق محمد بن عبداهللا ابو جعفر آن را ) 173-7/172( طریق دوم: خطیبداند.  می

معاویه از اعمش از مجاهد از ابن حضرمی از جعفر بن محمد بغدادي ابو محمد فقیه از ابو 
خطیب ، و جعفر بن محمد بغدادي مجهول و غیر معروف است، عباس روایت نموده است

) 1/415( المیزان)( و ذهبی در، ولی به جرح و تعدیل وي نپرداخته است، نام او را ذکر نموده
این روایت و حدیث مذکور را نقل نموده و گفته است: ، به مجهول بودن او اقرار نموده

موضوع است و به دنبال آن خطیب باز آن را از ابو جعفر حضرمی نقل نموده است و گفته 
است: فردي از ثقات روایت مذکور را از ابو معاویه روایت ننموده است و ابوصلت آن را 

از طریق عبداهللا آن را طریق سوم: خطیب باز اند.  روایت کرده است و او را تکذیب نموده
از ابو ، از ابوبکر احمد بن فاذویه بن عزره طحان –ابو قاسم بن ثالج –شاهدبن محمد 

عبداهللا احمد بن محمد بن یزید بن سلیم از رجاء بن مسلمه از ابو معاویه روایت نموده 
و عبداهللا بن محمد شاهد ابو قاسم معروف به ابن ثالج ، و این اسناد موضوع است، است

ازهري ، ابو الفتح بن ابی فواري، متهم است و دارقطنیبه وضع حدیث و ترکیب اسنادها 
) ابن 138-10/135( )تاریخ بغداد( دربه شرح حال وي ، اند و دیگران او را تکذیب نموده

در اسناد مذکور ها  این ) مراجعه شود. و عالوه بر11/321( )ةو النهاي ةالبداي( کثیر در

احمد بن فادویه و رجاء بن مسلمه که مجهول بودن ، دوعلت ضعف دیگر نیز وجود دارد
که خطیب مجهولی بودن اولی را بدون ذکر جرح و تعدیل او ذکر نموده است و ، است

دومی را در اثري ندیدیم که فردي به ذکر وي پرداخته باشد. طریق چهارم: نزد ابن عدي 
 از طریق عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعیدآن را ) 3/182( )المیزان( و ذهبی در
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همدانی از ابو معاویه نقل نموده است. و عمر مذکور در اسناد متهم است و ابن معین او 
اند: او متروك الحدیث است و ابن عدي  و نسائی و دارقطنی گفته، را تکذیب نموده است

او را به سرقت حدیث متهم نموده است و روایت مذکور را از ابوصلت عبدالسالم بن 
) در شمار 3/150( ت اول دزدیده است. این طریق نزد عقیلیصالح هروي مذکور در روای

) نقل نموده 1/329( )الآليلء املصنوعة( درآن را الضعفاء قرار گرفته است و سیوطی 

 است. این چهار طریق در روایت این حدیث به ابو معاویه از چهار رجال که دو نفر از
، للی دیگري در اسناد آن وجود دارداند و ع متهم و دو نفر دیگر مجهول و ناشناختهها  آن

که فردي از اهل ثقه این حدیث را از ابو معاویه روایت ( ه استگفت میکه حافظ حضر
گوید: این روایت  ) ذکر شده می3/182( )المیزان( ننموده است و ابن معین همچنانکه در

ا روایت الکامل) آن ر( باشد. طریق پنجم: ابن عدي در دروغ و جعل بر ابو معاویه می
) از احمد 1/330( الاللی)( ) و سیوطی در2/153( ذهبی آن را در المیزان –نموده است 

از اعمش از مجاهد از ابن عباس نقل  –سعید بن عقبه  –از ابو الفتح ، بن حفص سعدي
 –استاد ابن عدي  –نموده است. و این اسناد نیز موضوع است. احمد بن حفص سعدي 

و شیخ  –ت و ذهبی او را به جعل این حدیث متهم نموده استداراي احادیث منکري اس
و استاد او سعید بن عقبه ابو الفتح همچنانکه ابن عدي گفته است او مجهول و غیر ثقه 

از طریق  –)3/41( )المیزان( نگاه کنید به: –) 5/1823( است. طریق ششم: نزد ابن عدي

انا مدينة احلكمة و علی «اعمش با لفظ عثمان بن عبداهللا اموي شامی از عیسی بن یونس از 

گوید: او احادیث  و این عدي می، عثمان بن عبداهللا متهم است، نیز موضوع است »باهبا

نماید و ابن جبان و ذهبی او را به وضع تعدادي احادیث  موضوع را از اهل ثقه روایت می
روایت نموده و ، )2/94( )المجروحین( اند. طریق هفتم: آنچه ابن حبان در متهم نموده

) آن را از طریق اسماعیل بن 1/330( )الاللی( ) سیوطی در1/247( )المیزان( ذهبی در
اند. و این طریق  محمد بن یوسف ابو هارون از ابو عبید از ابو معاویه از اَعمش نقل نموده

 او حدیث( گوید: ابن حبان می، جبرینی) متهم است( زیرا اسماعیل بن محمد، نیز موضوع
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دزدد و احتجاج به وي روا نیست) و ابن جوزي آن را تکذیب نموده  را از دیگران می
باشد و او در آن طریق با چهار  و این همان طریق پنجم منسوب به ابو معاویه می، است

طریق دیگر متهم است و طریق ششم نیز که حدیث ابن عباس باشد منسوب به ابو معاویه 
) از احمد بن سلمه ابو عمرو جرجانی از ابو 1/193( يباشد. طریق هشتم: ابن عد می

 )الاللی( ) سیوطی7/358( )ةو النهاي ةالبداي( معاویه روایت نموده و حافظ ابن کثیر

و ابن حبان ، و احمد بن سلمه متهم به دروغگوئی است، اند نقل نمودهآن را ) 1/330(
مذکور متعلق به ابو صلت  نماید و روایت گوید: او حدیث را از دیگران سرقت می می

که احمد بن سلمه آن را از او دزدیده است. و گروهی دیگر از ، هروي از ابو معاویه است
باشند. و در طریق اول ذکر ابو صلت گذشت که او عبدالسالم بن صالح  ضعفاء با وي می

ور ) به طریق ابن عدي مذک1/378( )ةتنزيه الرشيع( هروي است ابن عراق کنانی در کتاب

از احمد بن سلمه اشاره نموده است. طریق نهم: و طریق مورد بحث منسوب به ابو 
باشد که ابن عدي آن را از حسن بن عثمان از محمود بن  معاویه همان طریق هفتم می

 و سیوطی در کتاب، خداش از ابو معاویه به با اسناد آن به عباس روایت نموده است
و ابن ، تستري) دروغگو است( وده است. حسن بن عثمان) آن را ذکر نم1/330، (الاللی)(

 )مسند علی( تهذیب اآلثار)( نماید. و ابن جریر در گوید او حدیث وضع می عدي می
توان آن را طریق دیگري  اي دیگر روایت مذکور را ذکر کرده است که می ) به شیوه174(

اول حدیث ابن عباس ذکر نامید که همان طریق دهم باشد و طبري آن را به دنبال طریق 
کنز ( نموده است که از ابن ابراهیم بن موسی رازي از ابو معاویه روایت نموده است. و در

و این طریق ، ) نیز آن را از ابراهیم بن موسی رازي نقل نموده است36464( )العمال
زیرا ابراهیم بن موسی مجهول و غیر معروف است و ، آورد روایت هم حجتی به بار نمی

  در بارهو طبري ، اهل ثقه و معروف نیست، او همچنانکه طبري به آن تصریح نموده است
مورد بحث) ( شناسم و جز این روایت گوید: این شیخ را نمی مجهولیت ابراهیم مذکور می

ام و او عالوه بر مجهول الحال بودن مجهول  حدیث و روایت دیگري را از او نشنیده
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 –التقریب) تبیین نموده این فرد ( ابن حجر در مقدمهو همچنانکه ، العین هم است
و این همان طریق هشتم نسبت به ابو معاویه ، تر است از ضعیف واهی –مجهول العین) (

جز ابراهیم بن موسی ( است و از میان راویان از ابو معاویه کسی به نام ابراهیم بن موسی
او ( افتیم و ابن عدي گفته است:جرجانی پدر حافظ اسحاق بن ابراهیم ساکن اصفهان) نی

 )میزان االعتدال( حدیث منکري را از ابو معاویه روایت نموده است) نگاه کنید به:
در غیر این صورت او از جمله ، ). و اگر عمل وي پرداختن به روایات منکر نباشد1/68(

حالت اسناد آن ساقط است و حجتی بر آن برپایی هردو ها است یعنی در  ناشناخته
که ابن عدي آن را از ، گردد. طریق یازدهم: و آن نسبت به ابو معاویه طریق نهم است نمی

و ابو سعید ، ابو سعید عدي از حسن بن علی بن راشد از ابو معاویه روایت نموده است
عدي همچنانکه دارقطنی گفته است وي وضاع و جعال حدیث است. و آنچه گفته شد 

اس بود و روایت مورد بحث از جابر نیز روایت شده مربوط به طرق حدیث به ابن عب
اند  ) آن را روایت کرده1/195( ابن عدي، )3/127( حاکم، حدیث جابر بن عبداهللا، است

 –از طریق احمد بن عبداهللا بن یزید حرّانیآن را ) 110-1/109( المیزان)( و ذهبی در
بن خثیم از عبدالرحمن بن همان از عبدالرزاق از سفیان ثوري از عبداهللا از عثمان  –هیثمی

و ، اضافه شده است »راد العلم فليأت البابَ أفمن «از جابر نقل نموده است و در آن عبارت 
همچنانکه ذهبی در انتقاد از  -این طریق روایت نیز موضوع است زیرا احمد در سند آن 

حدیث وضع احمد) در سامرّا ( گوید: او کذاب است و ابن عدي می –حاکم گفته است 
نمود و ذهبی در انتقاد از حاکم در مورد حدیث مذکور و حدیث قبل از آن گفته است:  می

هاي امثال آن را تصحیح  از حاکم و جسارت وي در شگفتم که چگونه این حدیث و باطل
نماید. و احمد بن طاهر بن حرمله ابن حسین مصري در روایت احمد بن یزید موانی  می

و او همچنانکه دارقطنی به نقل از ذهبی گفته: کذاب و ، عت نموده استاز عبدالرزاق متاب
دروغگوست و سیوطی او را در شمار ضعفاء و متروك الحدیث ها ذکر نموده است. و 

تهذیب تاریخ ( و در کتاب، حدیث مذکور به طریق دیگري از جابر روایت گردیده است



 357 سنت اهل کتب در پسند شیعه احادیث بررسی: دوم بخش

لوم از جعفر صادق از پدرش از جدش دمشق) ذکر شده که ابن عساکر آن را با اسناد نامع
) و 1/335( الاللی)( باید گفت: طریق مذکور در، از جابر بن عبداهللا نقل نموده است

همچنانکه ، اند تلخیص المتشابه) به ابوالحسن فضلی نسبت داده( دردارقطنی و خطیب 
ابوبکر ( باشند ابن کثیر گفته است: اسناد آن مبهم و تاریک است و رجال آن مجهول می

محمد بن ابراهیم بن فیروز اتماطی از حسین عبداهللا تمیمی از خبیب بن نعمان) به سبب 
چون ، اعتماد نمودها  آن توان به مجهول بودنشان مخصوصاً در روایت از جعفر صادق نمی

که از وي ، اند و سخنانی به وي نسبت داده، اند شیعه بسیار بر جعفر صادق دروغ نموده
به عنوان ، اند شیعه خود در آثارشان به این مساله اقرار نموده  ست و ائمهشنیده نشده ا

 روایت نموده که او گفته است: ) از رضا195ص ( الرجال)( در کتاب» الکشی«نمونه 
و خداوند خطاب و اصحاب او را نفرین ، ابو خطاب بر ابو عبداهللا دروغ نموده است(

و منظور از ابو عبداهللا جعفر صادق ، دهند ا تغیر میزیرا تا به امروز این احادیث ر، نماید
) از جعفر صادق روایت نموده که: خداوند مغیره را 196ص ( است و همچنین الکشی

اند.  باقر) دروغ نموده و همانا گروهی بر من دروغ جعل نموده( نفرین نماید بر پدرم
 تهذیب اآلثار)( ) و ابن جریر در کتاب4/329ترمذي ( حدیث علی بن ابی طالب ...

از طریق محمد بن عمر بن رومی از شریک از سلمه بن کُهیل آن را ) 173( )مسند علی(

اند و  روایت نموده »باهبا عيلو مةنا دار احلكأ«از سوید بن غفله از صنابحی از علی با لفظ: 

ضعیف به شمار آورده است و گفته آن را قبول روایت) ( ترمذي علیرغم آسانگیري در
اساس است  باید گفت: اسناد آن بسیار واهی و بی، است: این حدیث غریب و منکر است

و محمد بن عمر بن رومی همچنانکه حافظ گفته است حدیثش از ثبوت و استحکام الزم 
و شریک القاضی ، دانند و ابو زرعه و ابو داود و غیره او را ضعیف می، برخوردار نیست

توان در  عالوه بر این تمایل به تشیع دارد که نمی و، نیز از لحاظ حفظ ضعیف است
و ذهبی در شرح حال محمد بن عمر رومی حدیث ، اینگونه موارد از وي حدیث پذیرفت

و ( دانم چه کسی آن را وضع نموده است؟ مذکور را روایت نموده و گفته است نمی
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این حدیث را گوید: جز از شریک کسی از معتمدین و اهل ثقه  ترمذي بر این حدیث می
ذکر شده که ابن عمر  –)1/335( )الآللی( دراز او شنیده نشده است.) طریق دوازدهم: 

امالی) روایت نموده و گفته است از اسحاق بن مروان از پدرش از عامر بن ( حربی در کتاب
و ، کثیر از سراج از ابو خالد از سعد بن طریف از أصبغ بن بناته از علی روایت نموده است

اسحاق بن ، شود اساس است و در آن فردي قابل اعتماد یافت نمی اسناد بسیار واهی و بی این
باشند و شرح حالشان در منابع یافت  عامر بن کثیر؛ ابو خالد تماماً مجهول می، پدر وي، مروان
و ، اند  و سعد بن طریف متروك الحدیث است و برخی نیز او را تکذیب نموده، شوند نمی

و ابن معین گفته ، تکذیب نموده استراوئی او علی ابوبکر بن عیاشی او را  واصبغ استاد
متروك الحدیث است به شرح حال  – اند او است او اهل ثقه است و نسائی و ابن حبان گفته

 )الحلیه( التهذیب) مراجعه شود. و این دو طریق را حافظ ابو نعیم در( المیزان) و( او در
) از 335-1/334( )الآللی( طریق سیزدهم: ابن نجار دراشاره نموده است. ها  آن ) به1/64(

طریق علی بن حسن بن بندار بن مثنی از علی بن محمد ابن مهرویه از داود بن سیمان 
غازي از علی بن موسوي رضا از پدرانش از علی روایت نموده است. و این طریق نیز به 

آن موضوع است. و ابن معین او را تکذیب  علت وجود داود بن سلیمان غازي در اسناد
او شیخ دروغگوئی  هرحالو به ( ) گفته است:2/8( )المیزان( نموده است و ذَهبی در

 که علی بن محمد بن مهرویه قزوینی، است و داراي روایتی موضوع از علی رضا است
به نظر و  –الآللی) آن را نقل نموده است( صدوق از او روایت نموده است) سیوطی در(

علی بن حسن بن بنداري که در اسناد ذکر شده است همان استر آبادي  –رسد می
باشد. و همچنانکه در المیزان آمده محمد بن طاهر او را متهم به دروغگوئی نموده  می

: از طریق -) نیز گفته است1/329( )لیالآل( کما اینکه -است. طریق چهاردهم: ابن مردویه
یس از شعبی از علی روایت نموده است و فز محمد بن حسن بن محمد از جریر ا

و گفته ، داند آن را به علت محمد بن فیس داراي علت می –) 1/330( لیالآل –دارقطنی
اند و  : و همچنین حسن بن محمد و جریر مجهولباید گفت( است او مجهول است.
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و عالوه بر آن شعبی کما اینکه در شرح حال وي ، شود یافت نمیها  آن شناختی از
طریق پانزدهم: ابن مردویه رجم زن از علی شنیده است.)   در بارهگذشت تنها یک حدیث 

و در همچنانکه ، ) از حسن بن علی از پدرش روایت نموده است1/329( )الآللی( نیز در
افراد ناشناخته وجود  ) از دارقطنی نقل نموده است در اسناد آن مجهول و1/330( سیوطی

توان  و نمی، باشند ها می تماماً از روایت دروغگویان و یا ناشناخته، و طرق اخیر از علی، دارند

 عيلالعلم و ينةنا مدأ«روایت حدیث ، هرگز بر روایتشان تکیه و اعتماد نمود. آنچه که ذکر شد

بر پا ها  آن و البته حجتی باایم  بود که با وجود اختالف در لفظ آن به آن دست یافته »باهبا

افراد متهم به کذب کسی آن را روایت ننموده است و  بگردد و حدیث ابن عباس نمی
  حدیث جابر با دو طریق آن همچون حدیث ابن عباس است. اما حدیث علی با وجود شبهه

 باز به علت، تصور تصحیح آن عالوه بر اشکال در سند آن و ذکر سدید بن غفله در سند آن
همین به تشیع تاعتبار ساقط است و در سند آن ضعفاء و م  گانه در آن از درجه وجود علل سه

وجود دارند و موارد مذکور تماماً نزد اهل انصاف و دقت در طرق سه گانه حدیث علی با 
گردد که کسی حدیث شریک را به عنوان حدیث  اجماع آن با طرف شریک قاضی معلوم می

سوء حفظ او را نادیده گرفته است. و عالوه بر آن احادیث متابع از ضعفاء متابع قرار نداده و 
گردند. اما اگر طرق حدیث علی را براي تقویت در کنار  باعث ضعف دیگري در احادیث می

دو حدیث ابن عباس و جابر قرار دهیم در این صورت ما از کذب و وضع آن به یقین 
، باشد و جابر تنها میان دروغگویان و متهمین میهاي ابن عباس  زیرا چرخش حدیث، رسیم می

نماید و بر  و در کنار قرار دادن حدیث علی با حدیث ابن عباس و جابر بیشتر ایجاد مشکل می
نماید. از نوع ضعفی است که با کثرت طرق آن سالم  وضع و کذب و بطالن آن تأکید می

): گفته است: و برخی 37ص ( حدیثي علوم ال زیرا همچنانکه ابن صالح در مقدمه، گردد نمی
زیرا در روایت مذکور از ضعف شدیدي برخوردار ، گردند ها با کثرت طرق زایل نمی ضعف
باشد و جزئیات آن با  و این مسأله همچون اتهام راوي به کذب یا اینکه حدیث شاذ می، است

نبها است. و شیخ از مسائل گرا –روایات  –و تحقیق و بررسی، گردد بررسی و تحقیق معلوم می
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گوید: غفلت از این امر مهم بسیاري از  ) می21ص ( )انیقجنصب الم( ناصر الدین آلبانی در
که تصحیح ، علماء به ویژه کسانی که به فقه اشتغال دارند به سوي اشتباه آشکار کشانده است

امر غفلت  و از این، اند بسیاري از احادیث ضعیفه را با توجه به کثرت طرف آن تصحیح نموده
اند که نوعی ضعف احادیث با وجود کثرت طرق آن حدیث از مرز ضعف بیرون  نموده
) سخن ارزشمندي تحت عنوان قاعده 21-20ص ( و آلبانی رحمه اهللا در رساله خودآید.  نمی

و به آن مراجعه شود. ، تحریر درآورده است  تقویت حدیث با کثرت طرق مطلق آن به رشته
جویند تا حدیث مذکور را با آن تقویت  ه رافضه به آن تمسک میاما آخرین چیزي ک

اطالع  و اگر فردي بی شود مینمایند همین کثرت طرق روایت است که بطالن آن نیز بیان 
به تصحیح برخی حفاظ مانند ابن جریر و ابن جعفر نسبت به حدیث مورد بحث بر ما 

ما نیز به حجت و حکم ، نیستندکه آنان در بطالن آن با ما هماهنگ ، اعتراض نماید
پردازیم و بدین ترتیب  بسیاري از علماء و پیشوایان حدیث به رد این اعتراض می

زیرا کسانی دیگر در رد و بطالن روایت مورد اشاره ، مخالفت آن افراد چندان مهم نیست
لکه به ب، اند و اتباع آنان برتر است البته نه به خاطر کثرت آنان با ما هماهنگ و موافق

آنکه ، علت تحقیق علمی و بررسی اسنادهاي حدیث و خداوند مورد رحمت قرار دهد
شوند). و کسانی  شود و مردان با حق شناخته می حق با مردان شناخته نمی( گفته است که:

اند عبارتند از:  که حدیث مذکور را تکذیب نموده و یا به وضع و یا کذب آن حکم داده
الکامل) که در مواضع بسیاري از کتاب خود به آن ( صاحب کتاب، حافظ ابن عدي -اول:

) از او نقل 7/358( و ذهبی و ابن کثیر هم در چند موضع از آثار خود، اشاره کرده
) و 353، 352، 351، 350، 1/349( الموضوعات)( اند. دوم: ابن جوزي در کتاب نموده

) از 331-1/330( )الاللی( آنچه سیوطی در سوم:قسمت سابق آن را ذکر کرده است. 
دارقطنی نقل نموده که او از تمام طرق حدیث مذکور بدون استناد انتقاد و ایراد گرفته 

گوید: و آن حدیث باطلی است.  ) می9/336( چهارم: ابو عبداهللا قرطبی در تفسیر خوداست. 

وع مجم( ) وةمنهاج السن( از جمله، پنجم: شیخ االسالم ابن تیمیه در مواضع زیادي
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ذهبی در ششم: ) مراجعه شود. 496ص ( السنة) به مختصر منهاج 4/410( )الفتاوي

 )میزان االعتدال( )127-3/126( تلخیص مستدرك الحاکم)( يها کتابجاهاي زیادي از 
امام  هفتم:) و بسیاري جاهاي دیگر به بطالن حدیث مذکور پرداخته است. 1/415-153(

) نقل نموده است که در مورد این 1/331( )الاللی( احمد بن حنبل در آنچه سیوطی در
تاریخ ( خداوند ابو صلت را نابود گرداند) و خطیب در( حدیث از وي سؤال شد گفت:

حدیث مورد بحث از وي سؤال   در بارهکه ، ) از او روایت نموده است11/48( )بغداد
امام احمد با آن ایم و بدون شک نفی سماع از فردي همچون  شد: گفت ما آن را نشنیده

باشد. هشتم:  شهرت حفظ و ضبط و تقوي به منزله شدیدترین نوع تضعیف روایت می
 حدیث مذکور گفته است:  در باره) از او نقل نموده که 11/49( خطیب، یحیی بن معین

نماید که در مورد حدیث مورد نظر  ام) و باز خطیب روایت می هرگز آن را از او نشنیده(
این ( و در روایت دیگري گفته است، و آن را به طور کامل انکار نمود، از وي سؤال شد

) 2/153( )المیزان( سخن اصالً حدیث نیست). نهم: حافظ بن عقده همچنانکه ذهبی در
من این حدیث را ( گوید: آن می  در بارهعلیرغم تشیع بودنش ، نقل نموده است

) از او نقل 7/358( )ةو النهاي ةالبداي( درابن کثیر ، شناسم). دهم: حافظ ابوالفتح ازدي نمی

ترمذي: با  یازدهم:روایت صحیحی در این مورد وجود ندارد). ( نموده که گفته است
وجود آسان گیري معروف وي این حدیث را ضعیف دانسته است و گفته است این 

در ، حدیث غریب و منکر است. دوازدهم: حافظ محمد بن عبداهللا ابو جعفر حضرمی
هیچ کدام از اهل ثقه این حدیث ( ) از او نقل کرده است. گفته است7/173( ه خطیبآنچ

تنها) ابو صلت آن را روایت نموده است و او را ( را از ابو معاویه روایت ننموده است و
) در حالی که 7/358( )البدایه و النهایه( اند. سیزدهم: حافظ ابن کثیر در تکذیب نموده

نماید وضع و کذب آن را نیز از ابن عدي و  د نظر را نقل میبرخی از طرق حدیث مور
 )مجمع الزوائد( رد مینماید. چهاردهم: حافظ هیث دیگران نقل نموده و به آن اقرار می

) علیرغم آسانگیري شدید وي به تضعیف این حدیث اکتفا نموده است. پانزدهم: 9/114(
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) بر تمام طرق این حدیث 129555( )ةالضعيف ةالسلسل( شیخ محمد ناصر الدین آلبانی در

 سخن گفته و با بررسی علمی و دالیل آشکار به وضع و کذب آن حکم نموده است. 

 حدیث پنجاه و هفتم:
ي علم من است  فرموده است: علی دروازه که گفته است: که پیامبر حدیث ابوذر

دوسـت داشـتن او    محبـت و ، نمایـد  ام تبیین می براي امت به آن ارسال شده هرآنچهو او 
) ذکر شده اسـت و آن را بـه دیلمـی    32981( ایمان و بغض او نفاق است. در کنز العمال

و به ضعف آن تصریح ننموده است زیرا ضعف بـا نسـبت دادن آن بـه    ، نسبت داده است
) نقل نمودیم 1/10( کنز العمال)(  دیلمی آشکار و معلوم است؛ زیرا سخن او را در مقدمه

در مسند الفردوس به دیلمی نسبت داده شده است با نسبت به وي از بیـان   ههرآنچکه به 
) وارد 4000( مسند الفردوس) دیلمـی ( و این حدیث در، گردیم نیاز می ضعف حدیث بی

 )الـآليلء املصـنوعة( ولیکن اسنادي براي آن نقل ننمـوده اسـت و سـیوطی در   ، شده است

یی نقل نموده که از محمد بن علی بـن خلـف   ها ) اسناد آن را از طریق ناشناخته1/3359(
عطار از موسی بن جعفر بن ابراهیم از عبدالمهیمن بن عباس از پدرش از جدش سهل بن 

اسـاس اسـت و بـاالتر از     سعد از ابوذر روایت نموده است. طریق مورد اشاره بسـیار بـی  
داند و  هام میمجاهل آن در اسناد آن محمد بن علی عطار است که ابن عدي او را مورد ات

گویـد: او منکـر    او مـی   در بارهعبدالمهیمن بن عباس ضعیف است. و بخاري و ابو حاتم 
هـاي روایتـی از پـدرش از جـدش      مازجی گفتـه اسـت: او داراي نسـخه   ، الحدیث است

غیر از کذابین و  -باشد که در آن روایات منکر است. باید گفت: یعنی حدیث علی می
لقاضی روایت نموده که او نیز بـه علـت سـوء حفـظ وي قابـل      تنها شریک ا –مجهولین 

باشند که به عنـوان متـابع قابـل     توان داراي اسناد می احتجاج نیست. اما غیر از شریک می
در اسناد سابق نه  –قبول باشند و حدیث مذکور عالوه بر طریق محمد بن عمر بن رومی 

 )ةاحلليـ( آن نـزد ابـو نصـح در    نیز روایت شده است که اولین طریـق  -در طریق شریک 
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از حسن بن سفیان از عبدالحمید بـن بحـر   ، ) از ابو احمد محمد بن احمد جرجانی1/64(
ولـی در اسـناد آن سـوید بـن غفلـه سـاقط شـده اسـت و         ، از شریک روایت شده است

اگـر بـه عنـوان    ، همچنانکه سیوطی به نقل از دارقطنی گفته عالوه بر سوء حفـظ شـریک  
قادحه) سـوم  ( و در آن علت، گردد شمار نیاید حداقل علت قادحه محسوب میانقطاع به 

زیرا همچنانکه ابن حبان به نقل از ابن عـدي  ، تر است که از این علت قوي، دیگري است
آنان اقرار نمـوده عبدالحمیـد بـن بحـر کـه از شـریک روایـت          گفته و ذهبی هم به گفته

 . باشد نماید. در اسناد حدیث ضعیف می می

 حدیث پنجاه و هشتم:
 به علی فرمـود: و شـما   از انس روایت شده است) که رسول خدا، (حدیث انس

اخـتالف نمودنـد بـراي آنـان تبیـین      هـا   آن اهمیت مردم بعد از من در هرآنچهاي علی) (
) آن را از طریق ابو نعـیم  1/380( »المجروحین«) و ابن حبان در 3/122( نمائید) حاکم می

، انـد  د از معمر بن سلیمان از پدرش از حسن از انس بن مالک روایت نمودهضرار بن صر
حاکم به طور ناشایسـتی آن را بـر شـرط شـیخین صـحیح      ، و آن حدیث موضوعی است

و ذهبی آن را رد نموده است و باید گفت: ضـرار مـذکور همـان ابـو نعـیم      ، دانسته است
انـد او   و بخـاري و نسـائی گفتـه    ،طحان است و ابن معین او را دروغگو به شـمار آورده 

دانم که حاکم چگونه دچار این اشتباه و توهم گردیده است  و نمی، متروك الحدیث است
گردد چه برسد به صـحیحین و بلکـه    زیرا ضرار حتی در شمار رجال سنن محسوب نمی

 )الکنـز ( خلق افعال عباد) روایت او را ذکر نموده است و حـدیث مـذکور در  ( بخاري در
آن   در بـاره و بسـیاري  ، مسند الفردوس) نسـبت داده شـده اسـت   ( رد می) به دیل32983(

) آن را از طریـق ابـن   2/328( المیـزان) ( نیافتیم و حافظ ذهبی درآن را جستجو شد ولی 
همچـون خالفـت   ، متن حدیث نیز ربطی به عقایـد شـیعه نـدارد   ( حبان نقل نموده است.

سی شیعه با اهل سنت از همین مطرح نمودن خالفت بالفصل و غیره.... چون اختالف اسا
 ) شود میالهی و بالفصل شروع 
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 حدیث پنجاه و نهم:
علـی بـن ابـی طالـب دروازه     ( :کنـد  میروایت  که از پیامبر بحدیث ابن عباس

اسالم است هر آنکه از جانب او وارد اسالم گردد مؤمن اسـت و هـر آنکـه از آن خـارج     
 درآن را در االفـراد روایـت نمـوده اسـت و سـیوطی آن را       گردد کافر است.)  دارقطنـی 

الجامع الصغیر) به دارقطنی نسبت داده است و او با وجود آسانگیري در تصحیح حدیث (
 و المناوي تخریج روایت مذکور در شرح جامع الصغیر موسـوم بـه  ، آن را ضعیف دانسته

گفته است تنها حسـین االشـقر   گوید: دارقطنی  فیض القدیر) از دارقطنی نقل نموده و می(
 و از لحاظ روائی قـوي نیسـت و بخـاري گفتـه اسـت حسـن      ، آن را روایت نموده است

و هذلی گفته است او کذاب است. بایـد گفـت: و   ، مذکور) داراي احادیث منکري است(
) روایت نموده اسـت و در شـرح حـال حسـین     3998( مسند الفردوس)( دیلمی آن را در
و البته علت ( المیزان) نقل نموده و گفته است: و این روایت باطل است.( االشقر آن را در

حدیث مورد بحث موضوع و باطل وجود حسین اشقر در اسناد آن است) پس ، بطالن آن
 است.

 حدیث شصتم:
علی از من است و ( روایت شده که فرموده است: حدیث حبشی بن جناده از پیامبر

 نمایـد) امـام احمـد    خودم کسی از من اداي فرض نمیو جز علی و ، باشم من از علی می
ــن ماجــه، )4/328( ) ترمــذي4/164-165( ــی و در37، 34/35( ) نســائی119( اب  ) طبران
از طریق ابـن اسـحاق   آن را ) 1320( )السنه( در) و ابن ابی عاصم 3513، 3511( الکبیر)(

  به فریب و مغالطه، اد آناند و قبل از اشاره به اسن سبیعی از حبشی بن جناده روایت نموده
گویند از حدیث حبشی بن جنـاده   که در مورد این حدیث می 1پردازیم مراجع رافضی می

                                                           
از جمله سید عبدالحسین شرف الدین موسوي صاحب کتاب المراجعات که همین ادعا را در کتابش  -1

 کرده است.
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اند روایت شده و اگـر منظـور ایشـان از طـرق متعـدد بـه        با طرق متعدد که تماماً صحیح
زیـرا جـز ابـو اسـحاق سـبیعی      ، دروغ آشکاري است –باشد حبشی بن جناده صحابی می

از حبشی روایت ننموده است و از طرف دیگر از ابو اسحاق تنها سـه طریـق   کسی آن را 
باشد. و سـخن   روایت گردیده است. و عالوه بر آن هیچ کدام از طرق آن نیز صحیح نمی

و هر آنکه در مسند احمد به حدیث مـذکور مراجعـه   ( گویند: دیگر مراجع رافضی که می
اندك زمانی بعد از آن جـان بـه    که پیامبر نماید پی خواهد برد که در حجه الوداع بوده

راي تحریـف نصـوص اسـت و    ب میبیانگر حماقت و کوتاه فه –جان آفرین تسلیم نمود) 
در عرفات و یا هر مکانی دیگر در آن را  این روایت بر فرض صحت و ثبوت آن: پیامبر

گز آن را ذکر هر، اند آوري نموده حجه الوداع نفرموده و کسانی که احادیث صحیح را جمع
و جز رافضیان دجال صفت که در وضع احادیث به حق و معیار خداوند توجه ، اند ننموده

نماید و تمام سخن در این روایت اینکه استاد امـام   هیچ کسی این ادعا را نمی، نمایند نمی
احمد یحیی ابن آدم حدیث مذکور را با اسناد آن ذکر نموده و گفته است: از حبشـی بـن   

 فرموده اسـت:  روایت شده که پیامبر –و او روز حجه الوداع حضور داشته است جناده 
گوید: حبشی بن جنـاده روز حجـه الـوداع حضـور      و قول وي که میعلی از من است ....) (

زیـرا او از اصـحاب معـروف و    ، نمایـد  داشته است بر اثبات حجت او براي پیامبر داللت مـی 
نگـاه   –سبیعی و شعبی کسی از وي روایت ننموده اسـت  مشهور نیست بلکه جز ابو اسحاق 

) و ایـن  2/176( تهـذیب التهـذیب   –)3505-3504( ) معجـم الکبیـر  2/20( کنید بـه: ترمـذي  
) تفـاوت دارد کـه   3504( )الکبیـر ( ) و طبرانی در2/20( حدیث با حدیث دیگر او نزد ترمذي

ه در حـالی کـه او در عرفـه    در حجه الوداع از رسول خدا شـنیدم کـ  ( گوید: در آن حدیث می
نماید که او در عرفات بـوده اسـت و    ایستاده بود) و این عبارت حدیث به این امر تصریح می

صـحابی)  ( اما حدیث مورد بحث ما سخن یحیی بن آدم استاد امام احمد است و قول حبشـی 
مـذکور) اسـت و   ( بلکـه بـراي شناسـاندن صـحابی    ، نیست و ربطی به حدیث مذکور نـدارد 

 حدیث چشم پوشی کرد.هردو توان از تفاوت دو لفظ  ینم
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 حدیث شصت و یکم:
) نقل شده و ضعیف و به ثبوت 151-1/150( دو حدیثی که از مسند امام احمد

بلکه مربوط به پسرش عبداهللا در ، اند و قبل از هر چیز از روایت امام احمد نیست نرسیده
به علی فرمود: به ابوبکر  ئت پیامبرمسند امام احمد است که در مورد ابالغ سوره برا

بخوان. علی در ها  آن برس و هر کجا او را یافتی نامه را از او بگیر و خود به مکه برو بر
:) ابوبکر بسوي پیامبر بازگشت و گوید میاحمد ( جحفه به او رسید و نامه را از او گرفت

ولی جبرئیل آمده که این وظیفه را ، ام نازل شده؟ فرمود: نه در بارهعرض کرد چیزي 
خود و یا شخصی از خودت باید انجام دهد. و در حدیث دیگري که از علی نقل نموده 
چنین است: وقتی پیامبر او را براي خواندن سوره برائت فرستاد فرمود ناچار یا من و یا 

ست من علی عرض کرد: اگر بناچار چنین ا، بر مکیان بخوانیم، بردهآن را شما باید 
ارد و قلبت را هدایت د میفرمود: برو خداوند زبانت را ثابت  پیامبر، خواهم رفت

و این دو حدیث از طریق سماك بن حرب از حنش از علی روایت شده است و  .کند می
، ولی او داراي روایات وهمی است، حنش همان ابن معمر است و او خود صادق و صالح است

التقریب) گفته است: او ( ي سخن و ایراد است؛ لذا حافظ درگوید: حدیث او جا بخاري می
راستگو و داراي روایات وهمی است و ابن حبان به طور مفصل شرح حال او را ذکر نموده و 

گوید: او در اخبار منقول از علی بسیاري داراي روایات وهمی است و حدیث وي شباهتی با  می
همان ، گردد. باید گفت: اشاره او به این حدیث نمیحدیث اهل ثقه ندارد و به حدیثش استدالل 

سماك از او حدیث منکري روایت ( حدیثی است که بزاز مورد توجه قرار داده و گفته است:
و حنش در این حدیث داراي حدیث متابع نیست تا به تصحیح آن کمک نموده است). 

 احمد حدیث به نسبت حدیث اول مسنددو  هرنماید و این علت ضعف اول در 
اعالن تبلیغ ازابوبکر گرفته شده و به علی   ) که در آن تصریح شده به اینکه نامه1/151(

که آن را از سماك بن محمد بن جابر بن سیار سحیفی روایت  –باطل است –سپرده شد
نموده است. و او از حافظه بدي برخودار است و بسیار در روایات خود اختالط نموده و 
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اند و ابو زرعه گفته  نسائی و دیگران او را ضعیف به شمار آورده، يابن مهد، ابن معین
است: او از نظر اهل علم ساقط الحدیث است. و ابن حبان گفته است او نابینا بوده و به 

 طبرانی، )4/164( هاي خود حدیث دیگران را افزوده دیگري نیز نزد امام احمد نوشته
به نام اسرائیل و او حافظ و اهل ثقه است و ابو اسحاق   و نوه 1) ذکر شده است3512(

و یحیی بن ابوبکیر که از ، اند قیس بن ربیع نیز آن را با همین لفظ و عبارت روایت کرده
از اسرائیل روایت کرده است و علت ضعف حدیث با آن را رجال ثقات احادیث صحیح 

اولین در حدیث  وجود ابو اسحاق و در آن به قوت خود باقی است و قبول لفظ و عبارت
اما آنچه لفظ دوم را ترجیح ، حبشی نسبت به لفظ عبارت دیگر آن مزیت و اولویتی ندارد

دهد اینکه در حدیث دیگران شواهدي براي آن وجود دارد از جمله: حدیث انس نزد  می
 علی یقضی دینی) و حدیث سعد ابن ابی وقاص نزد بزاز و نسائی در( بزار با لفظ

من  ومعادي، نا موال من واالهأو نييؤدي عني دي يهذا ولي«) به عبارت 3ص ( )الخصائص(

توانند دو شاهد  اما می، و این دو حدیث گر چه در اسنادشان ایراد و ضعیف است »عاداه

براي لفظ و عبارت حدیث دوم از حدیث حبشی و ترجیح آن بر لفظ و عبارت اول 

 عيل نا منأو مني عيل« -بایست تنها با عبارت  باشند و اگر حدیث حبشی صحیح باشد می

ي باشد و محدث شیخ آلبانی نیز آن را با عبارت مذکور  »عيلو أنا أال إنی وال يقضی دَ

ایم. و به جهت  صحیح دانسته و ما نیز با استفاده از سخن او به تصحیح آن پرداخته
علی از ( فرماید: که می گوییم سخن پیامبر رعایت انصاف و عدل به دور از تعصب می

هم در صحت آن شکی نزد بخاري و دیگران ، من است و من از او) صحیح و ثابت است
نیست اما این گونه مسائل خاص تنها علی نیست بلکه اینگونه روایات براي غیر او هم 

در ضمن متن این روایات نیز ربطی به عقاید مراجع ( فراوان به ثبوت رسیده است.
رافضی ندارد و تنها در مورد ابالغ سوره برائت است و امامت و خالفت بالفصل و الهی 

                                                           
  ».و عيلأنا أ الَّ إ ييند وال يقيض نا من عيلأو يمن عيل«: با لفظ  -1
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طبق کتاب و  بایست می، ین مراجع است و جزء اصول بسیار مهم دینی هستندکه مد نظر ا
 .)1شود میسنت ثابت شوند و از اینگونه روایات چیزي نصیب مراجع رافضی ن

 حدیث شصت و دوم:
 طاع اهللا ومنأطاعني فقد أمن «فرموده است:  که گفته است پیامبر حدیث ابوذر

کسی که مرا ، »اً فقد عصاينطاعني ومن عصی عليأطاع علياً فقد أاهللا ومن  عصاين فقد عىص

و ، اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و کسی که عصیان من کند خدا را عصیان نموده است
کسی که علی را اطاعت کند مرا اطاعت نموده و کسی که نافرمانی او کند نافرمانی من 

از حسن بن ، سعید بن بشیر رازي) آن را از طریق علی بن 3/121( حاکم نموده است.
حماد حضرمی از یحیی بن یعلی از بسام صیرفی از حسن بن عمرو فقیهی از معاویه بن 

صحیح االسناد) است و ذهبی نیز ( ثعلبه از ابوذر روایت نموده است. و حاکم گفته است:
ل و این سخن با صحت بر شرط شیخین از دیدگاه اهل علم نه اه( با وي موافقت نموده

 –کند و با این وجود اسناد آن صحیح نیست) حاکم و ذهبی  جهل بسیار تفاوت می
و یحیی بن یعلی مذکور ، اند و اسناد آن به شدت ضعیف است اشتباه نموده –رحمهم اهللا 

                                                           
توان آن را از طرق مختلف عقلی تحلیـل کـرد:    حتی اگر به فرض این حدیث صحت داشته باشد می -1

بنـابراین  ، دانسته ابوبکر اولـین خلیفـه بالفصـل پیـامبر اسـت      چون خداوند با علم غیب خود می -1
اي بـه   اعـالم برائـت و جنـگ اسـت) بهانـه     که ( خواسته با خوانده شدن این سوره توسط ابوبکر نمی

در ، ابوبکر مسن و داراي لحنی آرام و سوزناك بوده -2دست مرتدین در زمان خالفت او داده باشد 
ابوبکر امیرحاج بوده و در متن احادیث نیز حضـرت علـی    -3خشن است ، حالیکه مفاد سوره برائت

بـه عبـارتی دیگـر    ، فی نازل نشـده اسـت  گفته که امیرالحاجی تو به جاست و در خصوص تو آیه من
کند که این خود افتخـاري دیگـر بـراي     حضرت علی تحت فرمان و مدیریت ابوبکر انجام وظیفه می

امکان داشت جنگـی  ، کرد اگر ابوبکر به عنوان فرمانده حجاج این سوره را قرائت می -4ابوبکر است 
علی بدون داشتن سمتی رسمی اقدام بـه  ولی حضرت ، ناخواسته در مکه و حرم امن الهی ایجاد شود

 کند. انجام این عمل می
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گوید: او شیعی ضعیف الحدیث و  همان اسلمی است که حافظ ابن حجر در التقریب می
فاء است و او سخن اهل ثقه را به صورت مقلوب گوید: او در شمار ضع ابن حبان می

قابل ، نماید و علی بن سعید رازي در روایتی که به تنهائی روایت نماید روایت می
گوید: او در روایاتی که به تنهایی روایت نموده مورد  استدالل نیست و دارقطنی می

پس در این ، پذیرش نیست. باید گفت: و در این روایت او به تنهایی راوي آن است
گردد و آن نیز  صورت در اسناد آن دو علت وجود دارد و علت سومی هم به آن اضافه می

عدم شهرت معاویه بن ثعلبه است که از ابوذر روایت نموده است. و کسی از او نامی ذکر 
ننموده است. و همچنین حدیث ابوذر که پیامبر فرمود: اي علی هر آنکه از من جدا گردد 

 و هر آنکه از شما جدا شود از من جدا گردیده است. حاکم، دا گشتهاز خداوند ج
از طریق ابو جحاف داود بن ابو آن را  –) 9/135( )مجمع الزوائد( ) و بزاز3/123-124(

اند و حاکم آن را تصحیح دانسته اما ذهبی  عوف از معاویه بن ثعلبه از ابوذر روایت نموده
) منکر به شماره 3/950( ن عدي نیز آن را در الکاملگوید: اب داند و می آن را مردود می

المیزان) آن را در شرح حال ابو حجاف داود بن ابن عوف نقل ( آورده است و ذهبی در
زیرا وي داراي روایات منکر و ، نموده است. و علت ضعف آن به علت ابو جحاف است

موارد قابل استدالل اشتباه فراوانی است. و عالوه بر آن او شیعی است و در اینگونه 
گوید: او صادق و شیعی است و چه بسا اشتباه نموده  التقریب) می( نیست. و حافظ در

گوید به نظر من او از جمله کسانی نیست که به وي احتجاج شود و  است. و ابن عدي می
نماید در فضایل اهل بیت است. و این  روایت می هرآنچهاو شیعی است و به طور کلی 

 االوسط) با سیاقی طوالنی تر روایت شده است و( حدیث بریده نزد طبرانی درروایت از 
بود که طبرانی  آن نیز موضوع است و از حدیث ابن عمر رضی اهللا عنهما نیز روایت شده

و ، پایه و واهی است ) نقل نموده بوده و اسناد آن بسیاري بی13559( )الکبیر( درآن را 
حیی بن یعلی از عمران بن عمار روایت نموده است. و احمد بن صبیح اسدي آن را از ی

ما شناختی از احمد بن صبیح نیافتیم ولیکن شیخ حمدي عبدالمجید سلفی محقق معجم 
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او چندان جاي اهمیت و توجه نیست) و یحیی بن یعلی ( گوید: ي او می در بارهالکبیر 
 ه است.قبال وضعیت ضعف وي را ذکر کرد و عمران بن عمار فردي ناشناخت

 حدیث شصت و سوم:
من احب علياً فقد أحبّنی و من «فرموده است:  حدیث سلمان که گفته است: پیامبر

هر آنکه علی را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر آنکه از  »ابغض علياً فقد ابغضنی

روایت نموده و آن را ) 3/130( علی نفرت داشته باشد از من نفرت داشته است. حاکم
پذیرفته است. باید گفت: آن را گفته است: بر شرط شیخین صحیح است و ذهبی نیز 

زیرا در اسناد آن سعید ، اند اشتباه نموده –مورد رحمت قرار دهدها  آن خدا، حاکم و ذهبی
باشد و حال او از رجال احادیث صحیح نیست و حافظ ابن  بن اوس ابو زید انصاري می

، گوید: او راستگو اما داراي روایات اشتباه و اوهام است او می  در بارهریب) التق( حجر در
پس اسناد آن فقط حسن است و الغیر. ولیکن با توجه به شواهدي مانند آنچه طبرانی از 

یابد. و  حدیث مذکور به درجه صحت ارتقا می، نقل نموده –لحدیث ام سلمه
رسد که  حسن دانسته است و چنین به نظر میا آن ر) اسناده 9/132( )المجمع( رد میهیث

صحیح به شمار آورده است. وي حدیث مورد آن را ) 1290( )ةالصحيح( آلبانی نیز در

بحث با وجود فضیلت علی در آن اختصاص به علی ندارد بلکه کسانی دیگر در سطح او 
فرموده  یامبریا بلکه بزرگتر از آن در موردشان روایت گردیده است به عنوان نمونه پ

هر آنکه انصار را دوست بدارد خداوند را دوست داشته و هر آنکه انصار را ( است:
دارد) و این حدیث صحیح است و از تعدادي  مبغوض بدارد خداوند او را مبغوض می

و همچنانکه آلبانی ، ) روایت شده است163( صحابی مانند براء بن عازب نزد ابن ماجه
 حدیث ابو هریره  بر شرط شیخین صحیح است. و همچنین نمونهگفته است اسناد آن 

) به یعلی 10/39( المجمع)( و هیثمی آن را در، وجود دارد، )527-2/501( نزد امام احمد
) و 100-4/96( و بزار نسبت داده است و نیز حدیث معاویه بن ابو سفیان نزد امام احمد
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) آن را 10/39( )المجمع( رد میدد و هیثگر ) یافت می275-19/274( )الکبیر( طبرانی در
 )4/221( زیاده هم نزد امام احمدبه ابو یعلی نسبت داده است. و حدیث حارث بن 

) با عبارت: 3358-3357-3356( )الکبیر( وارد الظآلن) طبرانی درم( و ابن حبان، )2291(

 درآن را و طبرانی  »بغضهمأ نصار فبغيضبغض األأمن و، حبهمأ ينصار فبحباأل حبَّ أمن «

و هیثمی ، روایت نموده، ) از حدیث معاویه بن ابو سفیان789شماره ( )19/294( )الکبیر(
) به طبرانی نسبت داده است. و عبارت مذکور در حدیث ابو 10/39( )المجمع( درآن را 

باشد  می –نیز  –هریره هم روایت شده است. و رجال آن جز احمد بن حاتم که اهل ثقه 
رجال آن   باشند و حدیث او نیز جز نعمان بن مره که اهل ثقه است همه رجال صحیح می

، باشند و همین لفظ در حدیث وائل بن حجر روایت شده است رجال صحیح االسناد می
 ) روایت نموده و هیثمی نیز آن را در المجمع1143( )الصغیر( که طبرانی آن را در

ست. و تمام روایات مذکور داراي بزرگترین فضیلت نسبت داده ا» الکبیر«) به 9/376(
باشند و مستلزم محبت خدا و رسول است براي هر آنکه آنان را دوست  براي انصار می

، را نفرت بداردها  آن براي آنکه، و بر عکس هم موجب بغض خدا و رسول است، بدارد
 تاریخ دمشق) تهذیب( نیز نزد ابن عساکر در عمر  در باره و از قبیل حدیث علی

متن حدیث نیز ( روایت گردیده است. »... حبنيأحب عمر فقد أمن «) با عبارت: 487(

ربطی به عقاید شیعه از جمله خالفت ندارد و مانند همان سفارش به دوستی علی در 
هند که محبت و د میاشند و نشان ب میغدیرخم است و این احادیث همگی قرینه یکدیگر 

 .نه خالفت الهی و عقاید منحرف روافض)، بودهدوستی علی مطرح 

 حدیث شصت و چهارم:
همانا ، گوید: و سوگند به آنکه دانه را شکافته و انسان را آفریده که می سخن علی

دارد و جز منافق کسی از من  پیامبر مرا وعده داده که جز مؤمن کسی مرا دوست نمی
-8/115( نسائی، )4/332( ). ترمذي128، 95، 1/84( ) امام احمد78( نفرت ندارد. مسلم
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از آن را تاریخ بغداد) ( ) و خطیب در12/57( و ابن ابی شیبه در المصنف، )116-117
اند و روایت مورد ذکر در عدم اختصاص علی به آن  علی بن ابی طالب روایت نموده

همچون حدیث و روایت پیشین است. بلکه به طور صریح نظیر همین روایت با روایت 
گوید: باب دلیل بر اینکه حب انصار  ) روایت شده است و مسلم می33( سلم در صحیحم

نشانه نفاق است. پس مسلم ها  آن هاي آن است و بغض از ایمان و نشانه و علی
، حدیث انصار را نقل نموده و به دنبال آن به ذکر حدیث مربوط به علی نیز پرداخته است

نمایند و از  پنهان میآن را اما طبق معمول ، نیز ببینندآن را بایست مراجع رافضی  و می

ال مؤمن وال إال حيبهم «روایت شده است: که در مورد انصار فرموده است:  پیامبر

 ترمذي، )75( ) و مسلم40-5/39( ) بخاري292-4/283( امام احمد »منافق الإبغضهم ي

اند. بلکه  روایت نموده از حدیث براءآن را ) 2/241( و خطیب در التاریخ، )4/369(
نفاق گردیده است. و اینگونه ویژگی خاص آنان   شان نشانه ایمان و بغض  حب آنان نشانه

ایمان حب انصار است و نشانه و عالمت نفاق بغض و   فرماید: نشانه بوده است و یا می
 ) و مسلم5/40( )1/11( بخاري، )249، 134، 3/130( امام احمد، نفرت انصار است

اند. و تمام موارد  روایت و نقل نموده ) آن را از حدیث انس8/116( و نسائی، )74(
بلکه تمام انصار و ، نمایند را به اینگونه فضیلت تبیین می مذکور بطالن اختصاص علی

باشند و در این صورت در تمام احادیث مورد  کسانی دیگر در آن سهیم و شریک می
بلکه نهایت ، بر برتري علی بر دیگران وجود ندارددلیل ها  آن اشاره با وجود صحت

شود و  یافت می –برتري بودن او  -دلیلی بر فضیلت علی به ها  آن سخن اینکه در
ینید که در متن این حدیث نیز صحبت از دوستی و دشمنی نسبت به حضرت علی ب می

دیگري یعنی همان چیزي که در غدیرخم نیز مطرح شده و ما در جاهاي مختلف ، است
 گوید: پیامبر که میبهمچون حدیث ابن عباس 1ریمخو مینیز به قراین آن بر 

                                                           
بایست به قرآن و سنت قطعی و متواتر و همچنین مسـلمات قطعـی تـاریخی     در بررسی و تحقیق می -1
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دوست دار تو ، باشی فرموده است: اي علی شما در دنیا و آخرت سید و سرور می
محبوب من است و محبوب من هم محبوب خدا است و دشمن تو دشمن من است و 

 د از من نفرت بدارد. حاکمدشمن من نیز دشمن خداست و واي بر آنکه شما را بع
هاي متفاوت از ابو  از طریقآن را ) 4/41( )تاریخ بغداد( ) و خطیب در3/127-128(

اند که بر  االزهر از عبدالرزاق از معمر از زهري از عبید اهللا از ابن عباس روایت نموده
که باز صحبت از دوستی و دشمنی نسبت به علی  بینیم می، 1فرض صحت این حدیث

 است نه خالفت و عقاید مراجع مدعی تشیع.

 حدیث شصت و پنجم:
اي علی خوشـا بـه   ( فرموده است: که گفته است پیامبر بحدیث عمار بن یاسر

حال آنکه تو را دوست بدارد و در مورد شما راست بگوید و واي بر آنکه از شما نفـرت  
 )مجمـع الزوائـد  ( –االوسـط) ( طبرانـی در ، )3/135( روغ ببنـدد). حـاکم  داشته و بر تو د

از طریـق سـعید بـن محمـد وراق از     آن را ) 9/72( )تاریخ بغداد( درو خطیب ، )9/132(
از طریق آن را گفت:  اند که گفت: از ابو مریم ثقفی شنیدم می علی بن حزور روایت نموده

اند که گفت: از ابو مریم ثقفی شنیدم  نمودهسعید بن محمد وراق از علی بن حزور روایت 

                                                                                                                                                      
در مورد حضرت علی نیز روایات صحیح و متواتر ( نه به یک یا چند خبر واحد و ضعیف، چنگ زد

بر خالفت الهـی و بالفصـل و سـایر عقایـد اشـتباه در تشـیع       کنند نه  بر وجوب دوستی او حکم می
 رافضی.)

گوید: این روایـت گرچـه    مثال ذهبی رحمه اهللا تصحیح آن را به وسیله حاکم پاسخ و رد نموده و می -1
ابـو  ، اما منکر است و از موضوع به دور نیسـت. و همچنـین ابـن معـین    ، باشند راویان آن اهل ثقه می

اند و عالوه بر آن سخن و اقرار کسانی از  و ابن جوزي به تکذیب آن پرداخته ابن عدي، حامد شرقی

) کـه  1/398( )ۀلشـریع ا تنزیه( ) ابن عراق کنانی در121( ابن حجر در تهذیب التهذیب، قبیل بغدادي

البته همانطور که ذکر شد صحت این حدیث نیـز تنهـا همـان    ( اند. موضوع بودن حدیث را ذکر کرده
 سلمین نیز منکر این قضیه نیستند).کند که م علی را بیان میوجوب دوستی 
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گوید: اسناد آن صـحیح اسـت و امـا     ام و حاکم می از عمار بن یاسر شنیدهآن را گفت:  می
باشـند.   هر دو) متروك الحدیث مـی ( گوید: بلکه سعید و علی ذهبی آن را رد نموده و می

ر آن مـورد انتقـاد   باید گفت: این حدیث باطلی است و ابو مریم ثقفی و سـه رجـال دیگـ   
اما فرد مـذکور کـه   ، اول: ابو مریم ثقفی او قیس مدائنی ابو مریم مورد ثقه نیستزیرا: ، باشند می

انـد او مجهـول اسـت.     التقریب) گفتـه ( نماید همچنانکه دارقطنی و ابن حجر از عمار روایت می
گوینـد او متـروك    میالتقریب) و دیگران ( نسائی حافظ ابن حجر در، دوم: علی بن حزور

گوید وي منکر الحدیث است. و ابن معین گفتـه اسـت: روا    الحدیث است و ابو حاتم می
ه علت وجـود او در اسـناد حـدیث آن را داراي    ب مینیست کسی از او روایت نماید و هیث

المیزان) نقـل نمـوده و گفتـه: و ایـن     ( علت دانسته است و ذهبی حدیث مذکور او را در
انـد او متـروك    دارقطنی و دیگران گفتـه ، ست. سوم: سعید بن محمد وراقحدیث باطل ا

الحدیث است و ابن معین گفته او مورد اهمیت نیست و ابن سعد و ابو داود و ابن حجـر  
) 24211( )العلـل ( درگویند: او در اسناد ضعیف است. و ابن جوزي نیز  التقریب) می( در

ربطی ، ین حدیث نیز همچون احادیث قبلیمتن ا( حدیث مذکور را تکذیب نموده است.
 .عقاید پوچ آخوندهاي رافضی ندارد)به 

 حدیث شصت و ششم:
فرمود: کفه ترازوي عمل من و کفه ترازوي عمـل علـی    حدیث ابوبکر صدیق که پیامبر

هند و این تخریج د میالواهیات) نسبت ( به ابن جوزي درآن را الکنز) ( باشند. در همسطح می
ـ  العلـل ( وضع و کذب آن کافی است و احتماال منظور از واهیـات براي بیان  ، ) باشـد ۀالمتناهی

) روایت نموده و به ضعف آن حکم نمـوده  1/509( )العلل( زیرا ابن جوزي این حدیث را در

دیلمی نیز حدیث  باشد. ) میةحاديث الواهيـاأل يف ةالعلل املتناهي( است و کتاب مذکور همان

ـی و كـف...)أيـا ( ) بـا عبـارت و لفـظ   8283( )الفردوس( مورد بحث را در مسند فّ  بـابكر كَ

ولیکن اسنادي براي آن نقل نموده است و این اسناد باز داراي منبعی موثق ، روایت نموده
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) با عبارت و لفظ اول از 5/37( )در تاریخ بغداد( آن رابینیم که خطیب  نیست و سپس می
محمد بن عبداهللا بن ابراهیم شـافعی از ابـوبکر   محمد بن طلحه بن محمد نعالی از ابوبکر 

از عبداهللا بن رجا از اسـرائیل  ، احمد بن محمد بن صالح تمار از محمد بن مسلم ابن واره
آن از ابو اسحاق از حبشی ابن جناده از ابوبکر صدیق روایت نموده است. و خطیـب نیـز   

محمد بـن صـالح تمـار     ) در شرح حال احمد بن1/146( )المیزان( از طریق خطیب دررا 
خبـر موضـوعی   ( گویـد:  روایت نموده است و این حدیث را آفت و موضوع دانسته و می

و در آن ، ذکر نموده و این حدیث آفت اوست). سپس حدیث مذکور را نقل نموده اسـت 
علت دیگري است و شیخ خطیب بغدادي او محمـد بـن طلحـه نعـالی رافضـی اسـت و       

 -) 3/588( )المیزان( نگاه کنید به: –ام او رافضی است  وشتهاو ن در بارهگوید:  خطیب می
در اسناد آن ، گردند. عالوه بر آن و اینگونه افراد در چنین مواردي مورد استدالل واقع نمی

 باشد. اي دیگر می به علت اختالط و تغییر ابواسحاق داراي علت قادحه

 حدیث شصت و هفتم: 
 »ةاميوم القي متيأ عىلحجة  -اً علي عنيي- هذاو ناأ«فرمود:  که پیامبر حدیث انس

 درآن را باشیم.  و شاهد) می( در روز قیامت بر این اُمت حجت –یعنی علی –من و او
 التاریخ) نسبت داده شده و بغدادي( ) ذکر نموده و به خطیب در33013( )کنز العمال(
) به 1/360( )ۀالشریعتنزیه ( روایت نموده است و ابن عراق کنانی درآن را ) 2/88(

از دو طریق از آن را ) 128-4/127( )المیزان( درخطیب نسبت داده است و ذهبی هم 
عبیداهللا بن موسی از مطر از ابن میمون روایت نموده است. و آن حدیث باطل و موضوع 
است و متهم در آن مطر و او ابن میمون محاربی است که به مطر بن ابی مطر شهرت دارد 

و ابن عدي او را ، اند: او منکر الحدیث است نسائی و ساجی گفته، ابو حاتم، و بخاري
به وضع) نموده است و ابن عراق کنانی ( ذهبی هم او را با این حدیث متهم، داند متهم می

المیزان) تعدادي احادیث باطل را ( ) به آن اقرار نموده است. و ذهبی درۀالشریعتنزیه ( در
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متهم به ( گوید: حدیث مورد بحث ما یکی از آنهاست و پس می براي او نقل نموده که
ولیکن با ، همانا عبیداهللا ثقه و شیعی است، باشد وضع این حدیث و ما قبل آن مطر می

روایت این دروغ و بهتان دچار گناه گردیده است) باید گفت: عبیداهللا بن موسی که از 
اما همچنانکه ، ي و او اهل ثقه استکند و از رجال بخار مطر حدیث مذکور را روایت می

نموده است و این حدیث از جمله روایاتی است  ذهبی گفته است وي به تشیع تمایل می
الحدیث) ( نماید و همچنانکه در مصطلح را تقویت می –گري در شیعه –که بدعت وي

هر چند که  –که مربوط به بدعت وي باشد  –توان به روایت مبتدع  مقرر گردیده نمی
ولیکن به ، و این به معنی تکذیب روایت وي نیست، هل تقوا هم باشد استدالل نمودا

نماید. و در بررسی  علت تقویت بدعت خود در اینگونه احادیث دقت الزم را رعایت نمی
نماید و بهترین مثال در این زمینه حدیث عبیداهللا بن  افراد و رجال حدیث چشم پوشی می

  در بارهاز مطر بن میمون روایت نموده است و لذا ذهبی موسی اهل ثقه شیعی است که 
گوید: عبیداهللا اهل ثقه و شیعی است ولیکن با روایت این دروغ دچار گناه گشته  او می

با ( اند و سیوطی است. و ذهبی و دیگران به موضوع بودن حدیث مذکور حکم نموده

تنزیه ( و ابن عراق کنانی در، )1/266( )الآليلء املصنوعة( گیري خود در حدیث) در سهل

) به 373ص ( )ةالفوائد املجموع( ) و شوکانی با تمایل به تشیع در1/360( )ۀالشریع

المعجم) روایت ( اند و ابوبکر بن مقرنی نیز آن را در موضوع بودن و کذب آن اقرار نموده
عطاء بن ) از طریق عبیداهللا بن موسی از 3/76( )المیزان( نموده و ذهبی هم آن را در

روایت نموده است و این اسناد  »حجة اهللا علی عباده عىلنا وأ«با عبارت ، میمون از انس

و عطاء بن میمون به نظر ما درست اینکه او همان مطر بن میمون در ، نیز موضوع است
اسناد سابق است و در غیر این صورت او فردي مجهول و منکر دیگري است که شناخته 

عطاء بن میمون که از انس روایت نموده باشد معروف ( فته است:شده نیست و ذهبی گ
 ) پس این حدیث را نقل نموده است.و خبر او منکر است، نیست
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 حدیث شصت و هشتم:
و چون به آسمان عروج داده شدم وارد ( فرموده است: حدیث ابی الحمراء که پیامبر

ال اهللا محمد راست دیدم که نوشته شده بود ال إله إ پس در طرف عرش، بهشت شدم
مجمع  –الکبیر)( درام) طبرانی آن را  رسول اهللا و او را با علی و یاري وي مؤید نموده

ه است: در اسناد آن عمرو بن ثابت گفت میروایت نموده است و هیث –)9/121( الزوائد
مقدام کوفی است و نسائی و متروك الحدیث است) باید گفت: او ابن ابی ( و او، است

اند و ابو داود گفته است: او رافضی ناپاك است. و ابن حبان  دیگران از او روایت ننموده
روایات موضوع   نماید. این روایت از جمله گفته است او احادیث موضوع را روایت می

 است و این روایت داراي اسناد دیگري است. که از روایت مذکور واهی است و در آن
اند و همچنین در  عمار بن مطر است و او ضعیف االسناد و بسیاري او را دروغگو دانسته

تهذیب ( باشد و ابن عساکر آن را در آن ابو حمزه ثمالی رافضی غیر ثقه در اسناد آن می

نا أين إيب علی ساق العرش:  يرسأُ رأيتُ ليلة «) از با لفظ و عبارت 5/170( تاریخ دمشق)

. »نرصته بعيل، دته بعيليأَ ، حممد صفويت من خلقي، عدن بيدي ةخلقتُ جن، يله غريإاهللا ال 

نسبت داده شده » الواهیات«) به ابن جوزي در 33040( الکنز)( روایت نموده است و در

ابو نعیم نیز آن  ) جایی داده است و1/234( )ةاهينتاملالعلل ( جوزي آن را دراست. و ابن 

و ، و در اسناد آن احمد بن حسن کوفی است، نموده است) ذکر 3/27( )الحلیه( را در
دارقطنی گفته است: او متروك الحدیث است و ابن حبان گفته است او کذاب و بسیار به 

پردازد و در اسناد آن رجال مجهول دیگري وجود دارند که در میان  وضع حدیث می

ت علی ساق رأي، ملا عرج يب«و سپس حدیث را با عبارت رجال حدیث شناخته نیستند. 

ایم که ابن عدي آن را در شرح حال حسین بن ابراهیم در بابی از  دیده »العرش مكتوباً...

) از او نقل نموده 1/530( )المیزان( و ذهبی آن را در –الکامل) روایت نموده است( کتاب
از طریق ابن عدي روایت نموده است. و  از حدیث انسآن را و خطیب نیز  –است

و همچنین عیسی بن محمد بن ، مذکور نیز باطل است. زیرا حسین در اسناد آنعبارت 
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 ذهبی و ابن حجر، اند و ابن عدي نماید مجهول و ناشناخته عبیداهللا که از او روایت می
هم از  –)1/401( )التنزیه( در -اند و ابن عراق کنانی اللسان) این حدیث را تکذیب نموده(

به عنوان حدیث موقوف علیه از طریق  و از قول ابو هریره نظر آنان پیروي نموده است.
روایت  عباس بن بکار ضبی از خالد بن ابی عمرو ازدي از کلبی از ابو صالح از ابو هریره

) از طریق مذکور در شرح حال عباس بن بکار 2/382( )المیزان( شده است. و ذهبی نیز در
گوید: و استاد او خالد شناخته شده  طنی میعباس) دروغگوست و دارق( نقل نموده است و او

نیست و باالتر از او در اسناد کلبی است که همان محمد بن سائب است و او متهم به کذب 

) در شمار موضوعات دروغین الآللیء املصنوعة( و سیوطی این حدیث را در کتاب، است

ی تبعیت نموده و ذکر ) از سیوط402-1/401( ۀالشریع ذکر نموده است و ابن عراق در تنزیه
اند و همچنین شیخ  ذهبی و ابن حجر او را تکذیب نموده، شد که کسانی مانند ابن عدي

 .1) او را دروغگو دانسته است471-470ص ( )المنهاج( االسالم ابن تیمیه در

 حدیث شصت و نهم:
علم هر آنکه بخواهد به آدم در ( فرموده است: گوید: پیامبر حدیث ابو حمراء که می

و به نوح در فهم و به ابراهیم در حلم و بردباري و به یحیی بن زکریا در زهد و به موسی 
پس به علی ابن ابی طالب بنگرد). سیوطی این حدیث را در ، در قدرت و قاطعیت بنگرد

 به حاکم نسبت داده و ابن عراق کنانی درآن را ) ذکر نموده و 1/355( ۀالمصنوعالاللی و 

                                                           
﴿:  متن حدیث نیز با آیه -1                             

             ﴾ ]:و او خدایی است که با یاري خود و به ] «63-62 األنفال

در تعارض  –»هایشان الفت و انس به وجود آورد وسیله ایمانداران شما را مؤید نموده و میان دل
تمام ایمانداران اعم از   است و آیه مورد اشاره صراحتاً بیانگر این است که تأیید پیامبر به وسیله

، چون آیه با لفظ جمع، یک فرد از آنان نبوده  به وسیلهمهاجرین و انصار بوده است و تنها 

﴿   ﴾ ﴿         ﴾ .ذکر شده است 
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) از او تبعیت نموده است ولیکن ما به موضع آن در مستدرك دست 1/385( )التنزیه(
زیرا سیوطی اسناد آن را از محمد بن سعید رازي از ابن ، ایم نیاز شده نیافتیم ولی از آن بی

واره از عبید اهللا بن موسی از ابو عمر ازدي از ابو راشد حبرانی از ابو حمراء نقل نموده 
نگاه کنید  –: و این جداً منکر است و اسناد آن صحیح نیست. است. و ابن کثیر گفته است

محمد بن احمد بن ، باید گفت: و این اسناد موضوع است –)7/356( )ةو النهاي ةالبداي( به:

ام ولیکن او خبر باطلی  من او را نشناخته( گوید: سعید رازي ذبی او را متهم نموده و می

) 1/385( )ۀالشریعتنزیه ( مر ازدي همچنانکه درآورده که آفت او گردیده است). و ابو ع
گرچه خود ، ذکر شده متروك الحدیث است. و عبیداهللا بن موسی که از او روایت نموده

و این ، و در اینگونه روایت قابل استناد نیست، باشد ولیکن او شیعی است اهل ثقه می
 )المیزان( نقل کرده است. حافظ ذهبی در بحدیث را ابن بطه نیز از ابن عباس

، از پدرش از مسعر بن یحیی نهدي، ) اسناد آن را از طریق ابوذر احمد بن باغندي4/99(
از شریک از ابو اسحاق از پدرش از ابن عباس نقل نموده است و این اسناد از اسناد قبلی 

همان سبیعی  تر است و در آن چهار علت وجود دارد: نخست: ابو اسحاق آن واهی
ولیکن پدرش عبداهللا که در این اسناد از ابن عباس ، موسوم به عمرو بن عبداهللا است

نماید ناشناخته و غیر معروف است و شرح حالی براي او پیدا نشد. دوم:  روایت می
ولیکن او با تغییر اوضاعش در زمان پیري داراي ، شریک القاضی خود اهل ثقه است

این   در باره. سوم: سعد بن یحیی بن نهندي مجهول است و ذهبی حافظه الزم نبوده است
حدیث وي گفته است: این خبر منکر است. چهارم: محمد بن محمد بن سلیمان ابوبکر 

نماید او اهل صدق است ولی همچنانکه ابن عدي گفته  باغندي که از معر روایت می
و از ، اختالط و تدلیس استاست روایتهاي او مدلس است و دارقطنی گفته است: او اهل 

نماید و او در  نویسد سپس میان او و میان اسناد آن سه نفر را حذف می صحابه سخنی می
گردد این حدیث  اسناد بسیار دچار اشتباه شده است. و با تمام آنچه گذشت معلوم می

) و ابن جوزي 3/128( )المنهاج( و ابن تیمیه در، صحیح نیست بلکه باطل و منکر است
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ویند که گ میاند. و اما آنچه مراجع رافضی  ) آن را دروغ دانسته1/370( )الموضوعات( در
در شمار مسلَّمات به آن را الکبیر) خود این حدیث را پذیرفته و ( امام رازي در تفسیر

حساب آورده است. این ادعا دروغ و بهتان آشکاري است. و رازي در تفسیر خود این 

 ﴿  آیه                                 

          ﴾ ]:مباهله   و آن آیه –را  ذکر نموده ]61 آل عمران

از جمله با این آیه به برتري علی ، نمایند و شیعه در این آیه مسائلی را ذکر می –باشد می
در ري مردي ( گوید: ) می8/81( و رازي –نمایند استدالل می بر سایر انبیاء جز محمد

پرداخت و تصور  به نام محمود بن حسن حمصی بود و او به ترویج مذهب اثنا عشري می
از سایر پیامبران برتر است). پس رازي سخن این  - علی جز محمد -نمود که می

گفته است: با استدالل به این آیه  –رافضی –سپس( گوید: رافضی را نقل نموده است و می
توان به تأیید مقبول این حدیث نزد مخالف و موافق آن پرداخت) باید گفت: پس با  می

ن قول رازي نیست بلکه از سخن رافضی دجال موسوم به محمود بن این وجود این سخ
حسن حمصی است. پس به اعمال مراجع رافضی دروغگو و نیرنگ باز بنگرید که نیرنگ 
بازان آنان فراوانند ولیکن ما به ذکر سه نفر از سران و بزرگان آنان در این پاراگراف ساده 

نماید این حدیث در مسند امام  که ادعاي میزیم که عبارتند از ابن ابی الحدید پردا می
احمد است و عبدالحسین شرف الدین موسوي صاحب کتاب المراجعات و محمود بن 
حسن حمصی که رازي در تفسیر خود به بیان گمراهی آشکار او پرداخته است. و براي 

ر از اینکه تمام مسائل این حدیث براي رافضیان معلوم گردد به ذکر دو طریق اسناد دیگ

) 356-1/355( )الآللیء املصنوعة( را در کتابها  آن پردازیم که سیوطی این حدیث می

) نیز از او نقل نموده است. یکی از دو 1/385( )زیهنالت( ذکر نموده و ابن عراق کنانی در
نزد دیلمی است با اسنادي که رجال آن غیر معروف است و  –طریق از حدیث ابو حمراء 

از عبیداهللا بن موسی از عالء از ابو اسحاق  –گردد یافت نمیها  آن نامی ازدر تراجم رجال 
باشد. و این اسناد نیز باطل  از ابو حمراء می –و درست آن: نفیع –سبیعی از ابو داود مقنع 
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و ، نامی از او در میان رجال اسناد وجود ندارد است و ابو داود مقنع غیر معروف و هرگز 
ه او نفیع بن حارث ابو داود اعمی است و این روایت او از ابو به نظر ما درست اینک

 نگاه کنید به: به –حمراء است و ابو اسحاق سبیعی هم آن را از او نقل نموده است.
و اگر فرد مذکور همان نفیع باشد او متروك  -التهذیب شرح حال نفیع بن حارث) (

در غیر این صورت او مجهول  اند و و ابن معین و ساجی او را تکذیب نموده، الحدیث
نزد ابن  دیگري است که شناخته شده نیست. و طریق دیگر از حدیث ابو سعید خدري

زیرا از روایت ابو هارون عبدي از ، السنه) است و این اسناد نیز موضوع است( شاهین در
ابو سعید است و ابو هارون همان عماره بن جوین است و او کذّاب است و حماد بن زید 

و صالح بن محمد ابو علی گفته است: او از فرعون ، اند و جوزجانی او را تکذیب نموده
دروغگوتر است. و اگر گردنم را بزنند نزد من گواراتر از اینکه از او حدیث روایت نمایم: 

گوید: او متروك است. و آخرین مطلب مورد اشاره در این حدیث این است  و نسائی می
از جمله افرادي که اعتراف نموده اند علی جامع اسرار تمام ( یند:گو که مراجع رافضی می

) از 32( که شعرانی عارف در مبحث، الدین ابن عربی است شیخ العرفاء محی، انبیاء است
باید گفت: این سخن ) از او نقل نموده است.) 172ص ( )الیواقیت و الجواهر( کتاب

فصوص ( بی است که در آثار خود از جملههاي ابن عر مربوط به برخی اشتباهات و گمراهی

) وارد نموده است که با امیال مراجع رافضی تناسب داشته است ۀالمکی الفتوحات( الحکم) و
و چون علی ، گوید: اولیاء از انبیاء برترند و خاتم اولیاء از خاتم انبیاء برترست و ابن عربی می

و این سخن محی الدین عربی با گفتار لذا از انبیاء برترست ، نبی نیست بلکه او ولی است
از محمود بن حسن  –ي قبل در صفحه –غالیان روافض در برتري علی بر انبیاء که رازي 

برتري  بلکه علی را بر محمد، هماهنگ و موافقت یافته است، حمصی نقل نموده
و براي ، دست و برادرند اند و اینگونه افراد گمراه همگی در ضاللت و گمراهی هم ه بخشید

نمایند و سخن محی الدین عربی  هاي خود به ضاللت یکدیگر احتجاج می تأیید گمراهی
از آن را نمایند و او خود  اینکه تمام انبیاء معرفت خداوند را از نور خاتم اولیاء دریافت می
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آورد. و منظور او  نماید که فرشته وحی آن را نزد خاتم االنبیاء می اخذ می  معدن و سرچشمه
نصوص ( ) و2/252( )ۀالمکیالفتوحات ( نگاه کنید به:، ابن عربی)( ز خاتم اولیاء خود اوستا

المجموع ( نگاه کنید به:، اند ) و کسانی مانند امام ابن تیمیه بر او رد و پاسخ داده1/63( )الحکم
) در ضمن متن حدیث نیز ربطی به عقاید مراجع رافضی از جمله 372-11/363( )الفتاوي
 منصوص و بالفصل ندارد و تنها در باب بیان فضائل است. خالفت

 حدیث هفتادم:
اي علی شـما همچـون   ( مرا فرا خواند و فرمود: گوید: پیامبر که می حدیث علی

یهود از او کینه داشتند تا حدي که مادرش را متهم نمودنـد و نصـاري او   ، باشی عیسی می
نشاندند که او در آن منزلـت نبـود). و علـی    را چنان دوست داشتند تا او را در جایگاهی 

در حب من افراط نمایـد و مـرا از حـدي کـه در آن     ، گردد هر آنکه گفت: هان هالك می
و نیز هر آنکه: از من نفرت داشته باشد و بر من افترا نماید تا مرا مـتهم  ، نیستم باالتر ببرد

بتوانم بـه کتـاب    هرآنچهکن ولی، شود آگاه باشید من نبی نیستم و به من وحی نمی، نماید
از عبارت خداوند که شما را به آن امـر   هرآنچهپس ، نمایم خدا و سنت پیامبر او عمل می

 هرآنچهو ، نمایم بر شماست چه درست بدارید یا از آن کراهت داشته باشید پیروي نمائید
من و غیر من دستور دادیم پس در معصیت خداوند اطاعت نیسـت و همـان   ، از معصیت

 )زوائـد المسـند  ( داهللا بن احمد درعب، )3/123( اطاعت تنها در عمل معروف است. حاکم
العلـل  ( ) و ابـن الجـوزي  1004( )ۀالسـن ( ابـن ابـی عاصـم   ، )1/156( ) ابو یعلـی 1/160(

از طریق حکم بن عبدالملک از حارث بن حصیره از ابـو  آن را ) همگی 1/162( )المتناهیه
اند. و اسناد آن ضـعیف   از علی روایت نموده –م به ناجد موسو –صادق از ربیعه بن تاجذ

التقریب) ذکر ( از جمله: اول: همچنانکه در، ي زیادي وجود دارد در آن علل قادحه، است
اند و ذهبی  حکم بن عبدالملک ضعیف است و بسیاري او را ضعیف به شمار آورده، شده

رد نموده و گفته است: ابن او را علت ضعف حدیث به حساب آورده و تصحیح حاکم را 
) به سـبب او  9/123( )المجمع( رد میمعین او را بسیار واهی دانسته است. و همچنین هیث
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) او را معلـل  987( )ۀالسـن تخریج کتاب ( در اسناد حدیث را معلل دانسته و آلبانی نیز در
 وي سخنی مطـرح اسـت کـه مـانع احتجـاج بـه        در بارهداند. دوم: حارث بن حصیره  می

باشد و حافظ ابـن   خصوصاً اگر حدیث او متعلق به فضائل علی، گردد حدیث وي می
گري است)  او صادق است و اشتباه نموده و متهم به رافضی( گوید: التقریب) می( حجر در

گویـد: وي معـروف    که ناشـناخته اسـت. و ذهبـی مـی     –یا ناجذ  –سوم: ربیعه بن ناجد 
بـا اسـناد    –ت این حدیث از حـارث بـن حصـیره    نیست. و حکم بن عبدالملک در روای

مجمـع   –پیـروي نمـوده اسـت     –محمد بن کثیر قرشی کوفی نزد بزار با عبـارت کوتـاه   
و بخـاري  ، مذکور) خود از حکم بهتر نیسـت ( ولیکن وضعیت محمد –) 9/133( الزوائد

گویـد: وي در اسـناد حـدیث     گوید: او منکر الحدیث است و حـافظ در التقریـب مـی    می
دانـد. و در ایـن صـورت     المجمع) او را ضـعیف مـی  ( رد میضعیف است و همچنین هیث

حدیث مذکور ضعیف و غیر صحیح است. لیکن داراي شواهدي است که مربوط به علی 
دارند تا اینکه به علت حب  قومی مرا دوست می( از جمله:، باشند باشند که صحیح می می

یابند تا اینکه به علت شدت  ز از من نفرت میو گروهی نی، گردند شدید من وارد آتش می
روایـت  آن را ) 983( )السـنه ( گردند) ابـن ابـی عاصـم در    بغضشان از من وارد جهنم می

گوید: و اسناد آن بر شـرط شـیخین صـحیح اسـت. در صـورت       و آلبانی می، نموده است
از جملـه  زیـرا  ، ولی در حکم مرفوع است( موقوف بودن آن همچنانکه آلبانی گفته است:
گـردد) و در صـورت صـحت آن مـا بسـیار       امر غیبی است که با عقل و نظر معلوم نمـی 

خندیم. زیرا خودشان  خوشحال شده و به مراجع رافضی با احتجاج به اینگونه احادیث می
باشد و بیـانگر صـحت مـذهب و پایـداري      را محکوم نموده و دلیلی بر علیه خودشان می

دارند که او را به منزلت  ل سنت علی را در حدي دوست میزیرا تنها اه، اهل سنت است
، و این سخن تماماً بر خود مراجع رافضی منطبـق اسـت  ، رسانند نامناسب و ناالیق او نمی

رسانند که او در آن جایگاه نیست و هم چنـین   زیرا آنان علی را به منزلت و جایگاهی می
بلکه آن گروه شامل ، ه واقعی او بکاهنداهل سنت از علی نفرت ندارند تا از مقام و جایگا
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دهنـد. پـس    خوارج و نواصب است که بر علی افترا نموده و او را مـورد اتهـام قـرار مـی    
 باشد.  حدیث مورد ذکر در رد روافض و خوارج می

 حدیث هفتاد و یکم:
به من فرمود: همانا امت بعد از من نسبت بـه تـو جفـا     گوید: پیامبر که می حدیث علی

شـوي و هـر آنکـه شـما را      نمائی و بر سنت من کشته مـی  نمایند و تو بر دین من زندگی می می
دوست بدارد مرا دوست داشته و هر آنکه نسبت به شما نفـرت بـورزد از مـن نفـرت ورزیـده      

گویـد   از ابن حبان اسدي روایت نمود و با اینکه ابو حیان میآن را ) 143-3/142( . حاکم1است
ولـیکن شـاهد آن   ، و آن را ذکر نموده ولی اسنادي بـراي آن نقـل ننمـوده اسـت     از علی شنیدم:

اي علی)سـتم روا  ( گوید: پیامبر به من خبر داد اینکه امت بعد از من به شـما  روایتی است که می
 )تــاریخ بغــداد( و خطیــب در، )6/440( )ةالنبــو دالئــل( ) بیهقــی در3/140( دارنــد. حــاکم مــی

از علـی   –یـا ازدي  –ق هیثم از اسماعیل بن سـالم از ابـو ادریـس اودي   از طریآن را ) 11/216(

) نقـل نمـوده اسـت و    7/325( )البدايـة والنهايـة( اند. و ابن کثیر اسناد بیهقـی را در  روایت نموده

و ذهبی با آن موافقت نموده و جز ابو ادریـس کسـی   ، باشد حاکم گفته است: صحیح االسناد می
ا ادریس را در میـان رجـال حـدیث ندیـدیم و در صـورت صـحت       آن را ذکر ننموده است و م

به عثمان بن عفان است که به فتنـه و ابـتال و    چیزي همچون پیشگویی پیامبر، اینگونه احادیث
بلکه بیشتر از این پیامبر او را دستور داد تا از مقـام خالفـت شـانه خـالی     ، گردد شهادت مبتال می

ا اینکه به شهادت نایل آید. و حدیث توصیه به عثمـان چنـین   ننماید و او را بر سر سفارش داد ت
گان خواسـتند   اي عثمان همانا امیدوارم خداوند پیراهن بر قامتت بپوشاند و اگر نفاق پیشه( است:

پس آن را بیرون نیاورید تا اینکه به من برسید و این حـدیث صـحیح اسـت:    ، آن را بیرون آورند

                                                           
 بینید که در اینجا نیز به دوستی حضرت علی سفارش شده و همچنین اجتنـاب از دشـمنی بـا وي    می -1

اینگونـه شـواهد و قـراین در حقیقـت مکمـل      یعنی همان چیزي که در غدیرخم نیز بیان گردیـد و  (
 یکدیگر هستند)
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ابـن ابـی   ، )2196( ) ابـن حبـان  112( ) ابن ماجـه 4/322( ترمذي) 149، 114، 6/86( امام احمد
انـد و نظیـر    ) آن را از طریـق متعـدد روایـت نمـوده    1179، 1178، 1174، 1173، 1172( عاصم

هد أ«حدیث  به من سفارش نمـود   است که یعنی رسول خدا »هنا صابر عليـأو إيلَّ ن رسول اهللا عَ

 حـاکم ، )113( ) ابـن ماجـه  4/324( ) ترمـذي 1/6958( ورزم). کـه امـام احمـد    و برآن صبر می
هـایی   ) آن را از طریق1176، 1175( ابن ابی عاصم، )3/66( ابن سعد، )2297( ابن حبان، )3/99(

به علی فرمود: امـا شـما بعـد از مـن در      و اما قول ابن عباس که پیامبراند.  روایت نموده
 –دینـت سـالم اسـت   ، فرمود: آريگفت: آیا دینم در آنوقت سالم است؟ ، افتی سختی می

توان بیشتر از آنچه ما در حـدیث قبـل بیـان     ) بدون شک در آن نمی3/140( روایت حاکم
و ، باشـد  و بیانگر استقامت علـی و سـالمت دیـن وي مـی    ، ایم از آن برداشت نمود نموده

دیدگاه اهل سنت بر این منوال است و اهل سنت با این گونه دیـدگاه بـر خـوارج پاسـخ     
ها اطراف او را  در رابطه با عثمان است که چون فتنه هند و کامالً شبیه سخن پیامبرد می

 باشـد امـام احمـد    گرفته بودند و او بر مسیر هدایت بـود و روایـت مـذکور صـحیح مـی     
) آن را از مــرّه بــن کعــب 3/102( حــاکم، )4/322( ترمــذي، )5/33-35( )4/235-236(

ــام ا روایــت نمــوده ــین ام ــد و همچن ــن آن را ) 4/323( ) و ترمــذي2/115( حمــدان از اب
در آن روایت نسبت به عثمان فرمـوده اسـت: او بـا     اند و پیامبر روایت نمودهبعمر

او در آن روز بـر حـق   ( شود و در روایتی دیگـر از او فرمـوده اسـت:    مظلومیت کشته می
 )145-19/144( )الکبیـر ( ) طبرانـی در 119( ابن ماجـه ، )243-4/242( است) امام احمد

رض) ( ) آن را از کعب بن عجـره 7/210( )ةو النهاي ةالبداي( ) و ابو یعلی359-360-362(

-1295-1294، )1293( ) ابـن ابـی عاصـم   ۀالسـن ( نگاه کنید به: کتاب –اند  روایت نموده
به ذکر فتنه و اختالفی  روایت شده که پیامبر . و در روایتی از ابو هریره1296-1297

نماید؟ فرمود: بـه امـین و    پرداخت و گفته شد: پس چه کسی مشکل مرا حل میدر آینده 
) آن را روایـت  2/345( امـام احمـد  ، نمود یاران او بپیوندید و به عثمان بن عفان اشاره می

و اسناد آن نیک و حسن اسـت و  ( ):7/209( )البداية والنهايـة( نموده و حافظ ابن کثیر در
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ن مطلب است که آنچه در اینگونه احادیث براي علـی مطـرح   تمام موارد مذکور بیانگر ای
فضیلت و بشارتی براي علی است اما بدون شک تنها خاص او ها  آن گرچه در، شده است

 .)1اند بودهبلکه عثمان و سایر صحابه نیز ، نیست

 حدیث هفتاد و دوم:
، ناکثینعلی را به قتال و جنگ با ، پیامبر( با عبارت حدیث ابوایوب انصاري

تمام طرق آن ، قاسطین و مارقین دستور داد) حدیث ضعیف و به ثبوت نرسیده است
المستدرك) از دو طریق بسیار ضعیف ( درآن را باشند و حاکم  واهی یا موضوع می

صحیح نیست و حاکم آن را با دو ( گوید: میها  آن روایت نموده است و ذهبی در توضیح
) از طریق 3/193( یت نموده است). باید گفت: اولین طریقاسناد متفاوت از ابو ایوب روا

و در  –از سلمه بن فضل از ابو زید احول از عتاب بن ثعلبه  –رازي –محمد بن حمید
از ابو ایوب انصاري است و طریق مذکور  –اصل: عقاب است و اشتباه نوشته شده است 

، اند را تکذیب نمودهمحمد بن حمید رازي ضعیف و متهم است و برخی او ، واهی است
گوید: در  شیخ وي سلمه بن فضل به علت سوء حافظه ضعیف است و بخاري می

نماید.  گوید: او راستگو اما بسیار اشتباه می احادیث وي منکر وجود دارد و ابن حجر می
پس این دو علت در حدیث مذکور و علت سوم: ابو زید احول است که او فردي 

کسی را نیافتیم که از او نامی ذکر کرده باشد و علت چهارم ناشناخته و مجهول است و 
 است که او نیز ناشناخته است و ذهبی در –استاد ابو زید احول –آن عتاب بن ثعلبه

و اسناد آن مبهم و تاریک و متن آن منکر ( گوید: المیزان) حدیث او را ذکر نموده و می(
یق محمد بن یونس قرشی از ) از طر140-3/139( است. اما اسناد دوم نزد حاکم

                                                           
متاسفانه مراجع و آخوندها و محققین مدعی تشیع در بررسی هـاي خـود بصـورت گزینشـی عمـل       -1

بیننـد و نسـبت بـه سـایر احادیـث و مطالـب        کنند و تنها هرآنچه باب میل عقایدشان است را می می
 .اند) به خواب زدهیا اینکه خودشان را ( مخالف نابینا هستند.
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عبدالعزیز بن خطاب از علی بن غراب بن ابو فاطمه از اصبغ بن نباته از ابو ایوب است و 
تر است و محمد بن یونس قرشی  این طریق نیز همچون طریق سابق آن و بلکه واهی

معروف به کدیمی از نظر موقعیت اسنادي کامالً هم سطح محمد بن حمید رازي است و 
 –صاحب سنن  –ظه قوي او متهم به دروغگویی است. و کسانی مانند ابو داود با حاف

اند و علت دوم: علی بن  قاسم بن زکریا ابن مطر او را تکذیب نموده، موسی بن هارون
و او همان ابن حزور  –علی بن ابو فاطمه  –و درست آن ، غراب ابن ابو فاطمه است

بغ ابن نباته است و بعید است که علی مذکور همان زیرا او اوالً داراي روایتی از اص، است
ابن نباته نبوده است. و در این   چون او هم عصر و طبقه، ابن غراب فارازي کوفی باشد

چون شدیداً پایبند تشیع بوده است و اصالً از اصبع ، صورت وي متروك الحدیث است
او ، غراب مورد نظر باشد واهللا اعلم. و بر فرض اینکه او همان ابن، روایتی ننموده است

شیعی غلوگرا است و در اینگونه احادیث قابل احتجاج نیست و عالوه بر آن او مدلس 
است و آن را به صورت عنعنه روایت نموده و او خود به سماع مستقیم تصریح ننموده 

گري متهم است و  است. علت سوم: اصبغ بن نباته متروك الحدیث است و به رافضی
 االربعین) داراي دو طریق دیگر است و ابن کثیر در( یوب نزد حاکم درحدیث ابو ا

همان طریق ها  آن و دومین طریق از، را نقل نمودهها  آن )306-7/305( )البداية والنهاية(

) گذشت. اما طریق اول: که همان طریق سوم 3/193( )المستدرك( اول است که در
بن حصیره از ابو صادق از محنف بن سلیمان از طریق محمد بن کثیر از حارث ، باشد می

، از ابو ایوب است و این اسناد نیز واهی است –محنف بن سلیم ، که احتماال درست آن
او ابو اسحاق قرشی کوفی است ، نماید محمد بن کثیر که از حارث بن حصیره روایت می

منکر الحدیث است و گوید: او  ایم و بخاري می اند: حدیث او را شکافته و امام احمد گفته
ابو حاتم: او ضعیف الحدیث است و ابن حجر در التقریب به ضعیف بودن او قائل است 

ضعیف الحدیث است و ابن ، گري و استاد و شیخ وي حارث بن حصیره عالوه بر رافضی
 گري است). و عالوه بر ولی اشتباه نموده و متهم به رافضی، راستگوست( گوید: حجر می
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اکم ابو الحسن علی بن حماد معدل با تالش و بررسی براي وي شرح حالی شیخ حها  این
). و اند دادهدیدیم که به ابن جریر نسبت ( )کنز العمال( نیافتیم. و حدیث مذکور را در

و حدیث ابو همچنانکه گفتیم محنف بن سلیمان را با مخنرف بن سلیم ذکر کرده بود. 
) 187-13/186( در تاریخ بغدادآن را خطیب ، باشد ایوب داراي طریق دیگر با سیاق طویل می

در سامراء  –از محمد بن جعفر بن مطیري از احمد بن عبداهللا مؤدب، از طریق احمد بن یوسف
بن مهران اعمش از ابو ابراهیم از  از شریک از سلیمان –در بغداد  –از معلی بن عبدالرحمن

مد و ...) و سخن ابو ایوب نیز در آن ذکر علقمه و اسود روایت نموده که ابو ایوب نزدمان آ
جنگند امر نمود ...) و همچنین در آن  پیامبر مرا به جنگ سه گروه که با علی می( شده که:

پیماید و مردم راه و  اي عمار بن یاسر اگر دیدي علی راهی می ؛است روایت نیز سخن پیامبر
زیرا هرگز شما را از راه هدایت ، استهمان راهی را اتخاذ نمائید که او گرفته ، طریق دیگري

در اسناد آن دو کذّاب ، وجود دارد که باید گفت: این روایت موضوع است -نماید). بیرون نمی
و یا متهم به دروغگویی یکی احمد بن عبداهللا مؤدب است که او ابن یزید معروف به هیثمی 

گوید: او  اخت و ذهبی میپرد گوید: او در سامراء به وضع حدیث می که ابن عدي می، است
دجال و کذاب است و دومین دروغگو شیخ کذاب معلی بن عبدالرحمن واسطی است و 

نماید و  گوید: او حدیث وضع می ابن عدي می، دارقطنی گفته است: او ضعیف و کذاب است
 گري است و ابن کثیر در التقریب) گفته است: او متهم به وضع حدیث و رافضی( حافظ در

، ) در معلل بودن حدیث به معلی اکتفا نموده است و قصور ورزیده7/306( )ه و النهایهالبدای(
خواهیم عالوه  خبر بوده است. و نمی زیرا از راوي او یعنی احمد بن عبداهللا ... مؤدب کذاب بی

بر ضعف این دو دروغگو ضعف احمد بن محمد یوسف را نیز به آن بیفزائیم و آنچه بیان 
توان  هاي چهارگانه اسناد حدیث مذکور از ابو ایوب انصاري بود که نمی یقگردید وضعیت طر

گردد که بیانگر ضعف  چیزهایی یافت میها  آن بلکه در، اقامه حجت نمودها  آن به هیچ طریق از
باشد. که تماماً  هاي دیگري از صحابه می باشد. و این حدیث داراي طریق و کذب آن می

) به ضعف تمام طرق آن 7/304( )البداية والنهاية( نیستند و ابن کثیر در اعتبار و قابل استدالل بی
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، گوید: این حدیث غریب و منکر است و تمام طرق آن خالی از ضعف نیست پرداخته و می
و نیازي نیست تا به ، ) آمده قول عقیلی نیز ضعیف است1/387( )ۀالشریعتنزیه ( همچنانکه در

ي آن پرداخته شود بلکه در هر طریق آن به بیان یک علت یا طور مفصل به بیان ضعف اسنادها
گوئیم و این حدیث از خود  نمائیم و می هاي کافی براي اسقاطی کلی آن اکتفا می بیشتر از علل

) و 341-8/340( نخست: نزد خطیبعلی با شش طریق روایت گردیده است که عبارتند از: 
حدیث است و متهم به دروغ است و عالوه در آن ابان بن ابی عیاش است و او متروك ال

بر آن در سند آن انقطاع و راویان ناشناخته وجود دارد. دوم: نزد ابو یعلی و ابوبکر بن 

 )به مجمع الزوائد -) ذکر شده و7/304( )البداية والنهاية( کما اینکه در –مقرئی است

ا اتفاق و در سند آن ربیع بن سهل فزازي است او ب -) مراجعه شود.5/186(
اند و ابن معین  شناسان ضعیف است و دارقطنی و دیگران نیز او را ضعیف دانسته حدیث

 )البداية والنهاية( کما اینکه در –گوید: او جاي اهتمام نیست. سوم: نزد ابی عدي  می

و  –) نقل نموده است 1/584( )المیزان( درآن را ) آمده و ذهبی نیز برخی اسناد 7/304(
حکیم بن جیبر وجود دارد و او ضعیف و متهم به تشیع است و همچنین  در اسناد آن

شیخ عدي احمد بن حفص داراي احادیث منکر است و حال مورد اتهام است و در اسناد 

البداية  –االربعین) ( چهارم: نزد حاکم درآن نیز دو فرد مجهول و ناشناخته وجود دارد. 

محمد بن حسن بن عطیه بن سعد عوفی ، ضعفاء از قبیل) با اسناد مسلسل به 7/305( والنهاية

و در اسناد آن  –)7/305( )البدایه( –و پدرش عمرو بن عطیه است. پنجم: نزد ابن عساکر
یحیی بن معین و ، او زیاد بن منذر صاحب جارودیه است و او کذاب است، ابوجارود است

را در روایت ترك نموده و ابو حبان اند و سایرین نیز او  داود و .... او را تکذیب نمودهابو
و حدیث مورد ذکر نیز از عبداهللا بن مسعود پرداخت.  گوید او به وضع حدیث می می

 –االربعین) ( روایت شده است که از وي نیز داراي دو طریق است. اول: نزد حاکم در

الحدیث و در اسناد آن اسماعیل بن عباد است و او متروك  –) 7/305( )البداية والنهاية
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 دوم: نزد طبرانی دراست و عالوه بر آن در آن ضعفاء و مجاهیل دیگري نیز وجود دارد. 
نسائی ، باشد ) در اسناد آن مسلم بن کیسان مالئی می7/238( )مجمع الزوائد( –االوسط) (

ه سبب وجود او ب میو هیث، دانند گوید: او متروك الحدیث است و بسیاري او را ضعیف می می
 و از حدیث ابو خدري نزد حاکم درد حدیث را معلل به شمار آورده است. در اسنا

از طریق ابو هارون عبدي روایت گردیده است  –)7/305( )البداية والنهاية( –االربعین) (

اند و او شیعی است و عالوه  و او متروك الحدیث است و برخی نیز او را تکذیب نموده
گري نیز وجود دارند. و از حدیث عمار بن یاسر و در اسناد روایت ضعفاء دیها  این بر

قیصاء نیز روایت  –) از روایت ابو سعید تیمی239-7/238( )مجمع الزوائد( )طبرانی( نزد
دارقطنی و دیگران او را در اسناد ، گردیده است. و او شیعی و متروك الحدیث است

این حدیث صحیح نبوده و مذکور براي   اند. با تمام طرق چهارگانه روایت متروك گذاشته
فرمود: اي علی جماعت و  به ثبوت نرسیده و اما حدیث عمار بن یاسر: که پیامبر

آنکه شما را یاري ننماید باشی و هر جنگید و شما بر حق می گروهی باغی با شما خواهند
) ذکر شده و به ابن عساکر نسبت داده شده است و 32970( از من نیست). در کنز العمال

) بیان ضعف این مورد 1/10( کتاب او  الکنز) از مقدمه( قل از متقی هندي صاحببه ن
باشد و این قسمت همان دیدگاه اهل  هاي صحیح می است که قسمت اول آن در احادیث

باشد و معاویه و اصحاب او را اهل بغی  سنت براي حقانیت علی در جنگ با معاویه می
پس هر ( و اما قسمت پایانی حدیث: گردد. نمی ولیکن این بغی موجب کفرشان، دانند می

و با ، آنکه آن روز شما را یاري ننماید از من نیست). صحت و ثبوت آن جاي تأمل است
گردد و نهایت آنچه از آن  اند نمی اینکه در آن دلیلی بر تکفیر کسانی که با علی جنگیده

نا فليغ من«همچون گفتار رسول خدا:  –در صورت ثبوت  –گردد فهم می و یا  »س مناشّ

 روایت از امام احمد( »نايرحم صغرينا ويعرف حق كبري ن الس منا منا مَ لي«حدیث 

 »س منا من رضب اخلدودلي«) و یا همچون 1/62( حکم، )3/122( ترمذي، )2/185(

 مسلم، )4/223( )104-2/103( ) بخاري465، 422، 1/386( باشد که امام احمد می
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ها فراوانند و حال معلوم است که  اند. و امثال این گونه روایات نمودهروایت ، )1/99(
به عمار است و خطاب به علی نیست و مفهوم این  روایت مورد بحث سخن پیامبر

نیم بگوییم توا میاید و نم مییومئذ در آن تنها روز صفین حمل   روایت با توجه به کلمه
تا شیعه با دقت و تأمل در آن بنگرد و حدیث خاص آن روز است و به طور مطلق نیست 

 میفرمود: اي ابو رافع بعد از من قو : که پیامبربه هدایت راه بیابد و حدیث ابو رافع
جنگد: جهاد و مبارزه با آنان حق است و هر آنکه نتوانست با دست خود با  ا علی میب 

نتوانست با زبان هم مبارزه پس با زبانش با آنان مبارزه نماید و هر آنکه ، آنان بجنگد
نماید با قلب خود و نفرت از آنان با آنان جهاد نماید و جز این مراحل او را راهی دیگر 

با اسناد واهی روایت نموده است که در آن آن را ) 955( )الکبیر( نیست) طبرانی در
گوید: او منکر  محمد بن عبیداهللا بن ابو رافع است و او ضعیف است و بخاري می

الحدیث است و ابو حاتم: وي ضعیف الحدیث و بسیار منکر الحدیث است و دارقطنی 
روایت از او را متروك نموده است و در آن یحیی بن حسن بن فرات است و او ناشناخته 

ه علت وجود او در روایت آن را معلل به شمار آورده است و در اسناد آن ب  میهیث، است
وجود دارد او جاي سخن و محل انتقاد است و اما  محمد بن عثمان بن ابو شیبه هم

 قاتل عىلأنا أ«فرمود:  گوید: پیامبر که می –یا ابن ابی اخضر –حدیث اخضر انصاري

گم و علی بر تاویل آن جن میمن بر تنزیل قرآن  »لهتأوي عىليقاتل  عيلو، تنزيل القرآن

 )ۀاالصاب( ) و32968( )الکنز( –روایت نموده استآن را خواهد جنگید. ابن سکن 

و اسناد آن از طریق حارث بن حصیره از جابر جعفی از محمد باقر از پدرش  –)1/25(
و حارث بن حصیره خود به تنهایی قابل  –علی بن حسین زید العابدین از اخضر است

نماید). و  او فردي صادق و در روایت اشتباه می( التقریب):( احتجاج نیست و حافظ در
روایت نموده  –االفراد) از طریق حسین یعنی طریق جابر ( این روایت را در دارقطنی نیز

 است و گفته این حدیث را فقط جابر جعفی ذکر کرده و او رافضی است.
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 حدیث هفتاد و سوم:
رقابـت)  ( اي علی من با نبوت با شما مبـارزه ( فرمود: که پیامبر حدیث معاذ بن جبل

نیسـت) و مـردم بـا هفـت چیـز بـا شـما رقابـت و خصـومت          کنم و حال بعد از من نبی  می
شما اولین فردي از آنان ، نماید ورزند و فردي از قریش در آن با شما مبارزه و احتجاج نمی می
باشـی   اي و شما با وفاترین آنان نسبت به پیمان خداوند می باشی که به خداوند ایمان آورده می

باشـی و   و مهربـانترین مـردم در برابـر رعیـت مـی      و استوارترین آنان در اجراي امر خداونـد 
تـرین مـردم از لحـاظ     عادلترین مردم در مقابل رعیت و بصیرترین مردم در قضـاوت و عظـیم  

به علـی فرمـود: و بـه     که پیامبر باشید. و حدیث ابو سعید خدري منزلت نزد خداوند می
باشی و کسی در روز قیامـت   اي می اي علی شما داراي خصال هفتگانه( –هایش زد  میان شانه

 حـدیث را در دو  هرباشی ... و ابو نعیم  شما اولین مؤمن به خداوند می، رسد به پاي شما نمی
باشـند. ابـن    حدیث موضوع و مکـذوب مـی  هردو ) روایت نموده است و 66-1/65( )الحلیه(

سیوطی و ابن ) ذکر نموده است. و 1/343( )الموضوعات( یا یکی از آنها) را در( ها آن جوزي

) 1/352( )ۀلشـریع التنزیـه ا ( ) و1/323( )الآللـیء املصـنوعة( آن را در هرکـدام عراق کنانی نیز 

اول: اینکه از روایت خلف بن خالد عبدي بصـري از بشـر بـن    ، اند و علت ضعف ذکر نموده
ابراهیم انصاري است و خلف شناخته شده نیست و دارقطنـی او را بـه وضـع حـدیث مـتهم      

و ذهبـی حـدیث مـذکور او را نقـل نمـوده و       –) 1/659( نگاه کنیـد بـه: المیـزان    –نماید می
نمایـد و ذهبـی    و شیخ او بشر نیز کذاب و حدیث وضع می، گوید: این خبر دروغین است می

و امـا حـدیث   المیزان) این روایت را از مصائب او به شمار آورده است. ( در شرح حال او در
ر اسناد آن عصمت بن محمد وجود دارد و او همچون بشر بن ابراهیم د، دوم از ابو سعید

 نماید.  وي گفته است: او دروغگو و حدیث وضع می  در بارهمذکور است که ابن معین 

 حدیث هفتاد و چهارم:
که در مورد علی سیصد آیه نازل شده است و این باطل است  بحدیث ابن عباس

روایت کـرده و  آن را  6/221اس ثابت کرد و خطیب توان چنین سخنی را از ابن عب و نمی
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 زیرا در اسناد آن چهار علـت ، موضوعات به شمار آورده است  در زمرهآن را ابن الجوزي 
رجال حدیث) وجود دارد. اول: از رجال روایت مذکور جویبر بن سعید است که از نظر (

ي هـم در شـمار   دوم: سـالم بـن سـلیمان ثقفـر    ، شناسان او متروك الحدیث است حدیث
سوم: اسماعیل بـن محمـد بـن عبـدالرحمن     ، اند کسانی است که در اسناد حدیث ضعیف

چهارم: ، مدائنی یکی دیگر از اسنادهاي روایت مذکور است. که مجهول و ناشناخته است
 انقطاعی است که میان ضحاك و ابن عباس وجود دارد.

 حدیث هفتاد و پنجم:

﴿ هاي در تمام خطاب گوید میکه  بحدیثی از قول ابن عباس      

 ﴾ علی وجود دارد و در ، در رأس ایمانداران مورد خطاب، که در قرآن نازل شده

اما از علی ، را مورد عتاب قرار داده است چند جایی از قرآن خداوند اصحاب محمد
هردو ) نقل نموده است. که روایت 11687( جز به نیکی یاد نکرده است. طبرانی در الکبیر

) گفته 9/112( »المجمع«باطل است و در اسناد آن عیسی بن راشد است و هیثمی نیز در 
زیرا عیسی بن ، ر این مورد قصور نمودهد میکه هیث رسد میولی به نظر ، که ضعیف است

قل کرده المیزان) از بخاري ن( راشد ناشناخته است و روایت وي همچنانکه شعبی در

به آن را ) 1/64( )ةاحللي( باشد. و بدتر از آن اینکه برخی مانند ابن نعیم در منکر می، است

گوید: از محمد بن عمرو بن غالب از محمد بن احمد بن ابی  اسناد داده و می پیامبر
خیثمه از عباد بن یعقوب از موسی بن عثمان حضرمی از اعمش از مجاهد از ابن عباس 

و آن را ذکر نموده است. و این دروغ ، فرموده است است که رسول خداروایت شده 
باشد و شیخ ابو نعیم همان محمد بن عمرو بن  جعل شده بر پیامبر و نیز بر ابن عباس می

رغم راستگویی  غالب است. که ابو الفواري او را جعل نموده است و عباد بن یعقوب علی
ین روایت را از موسی ابن عثمان حضرمی او رافضی و افراطی است و ابن یعقوب ا

روایت کرده است که او همانند عباد بن یعقوب ضعیف االسناد و سخت افراطی است و 
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توان عنوان موقوف و نه مرفوع بر  ابو حاتم گفته است او متروك الحدیث است. و نمی
 بلکه باطل و دروغ جعلی است. ، این روایت اطالق نمود

 حدیث هفتاد و ششم:
بـا  هـردو  علی با قرآن است و قرآن با علی است و ( فرموده است: حدیثی که پیامبر

شوند و هرگز از هم جدا نشوند) و حـاکم ایـن حـدیث را از     کوثر) می( هم وارد حوض
پـدر  ( کـه ، طریق عمرو بن طلحه از علی بن هاشم بن برید از پدرش تخریج نموده است

، ثابت غالم ابوذر از ام سلمه برایم نقل کرده است برید) گفته است ابو سعید جعفی از ابی
این روایت صحیح االسناد است و ابو سعید جعفـی همـان فـرد مـورد     ( حاکم گفته است:

ایـن اسـناد باطـل    ، اعتماد مأمون است). باید گفت: این از اشتباهات فاحش حـاکم اسـت  
ث اسـت و محـل   المیزان) گفته و متـروك الحـدی  ( است و ابو سعید جعفی همچنانکه در

شناسـیم و شـرح حـالی از وي در     غالم ابوذر) ما او را نمی( اعتبار نیست و شیخ او ثابت
شناسی نیافتیم و بر این باور هستیم که او مجهول است و نیـز عمـرو بـن طلحـه و      رجال

باشند و عمرو عـالوه بـر    استاد او علی بن هاشم و پدرش هاشم همگی متهم به تشیع می
خبر و روایتشان قابل قبول ، گري است و همچنانکه بارها ذکر کردیم رافضیتشیع متهم به 

) 9/134( ) و مجمـع الزوائـد  707( )الصـغیر ( نیست. و طبرانی نیز حـدیث مـذکور را در  
آورده و گفته: عباد بن سعید جعفی کوفی از محمد بن عثمان بن بهلول یا ابو بهلول کوفی  

با تخریج طبرانی) ( و این روایت، رید نقل کرده استاز صالح بن ابو االسود از هاشم بن ب
زیرا با وجود علت ضـعف در ابـو سـعید جعفـی و اسـتاد او      ، تر است روایت قبلی واهیاز 

اسـناد  ) گفته است: 2/366المیزان ( محمد بن عثمان و مجهول بودنشان همچنانکه ذهبی در
المثنی) گفتـه  ( نسته است و دراین دو نفر داراي اشکال است و ابو االسود را هم واهی دا

 آورد.  شده او منکر الحدیث است و هیثمی هم حدیث را با اسناد به او معلول به شمار می
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 حدیث هفتاد و هفتم:
سرم نسـبت بـه بـدنم      علی نسبت به من به منزله( روایت است که فرمود: از پیامبر

العلـل  ( ابـن الجـوزي هـم در   آورده و آن را ) 7/12( )تاریخ بغـداد ( باشد.) خطیب در می

وارد ساخته است و گفته است در اسناد آن رجال آن را ) از طریق خطیب 1/208 ۀالمتناهی
مجهولی وجود دارند. باید گفت: روایت مذکور از طریق ایوب بن یوسف بن ایـوب ابـو   

به این طریق روایت شده است) از عنیس بن اسـماعیل قـزاز از ایـوب بـن     ، (القاسم بزاز
مصعب کوفی از اسرائیل از ابو اسحاق از براء روایت نمـوده اسـت و خطیـب هـم گفتـه      

ام) و باید گفت که این طریق کامالً اشـتباه اسـت و    جز از این طریق آن را ننگاشته( است:
باشند و  برخی مجهول الحال می، اند ایوب بن مصعب و دیگران موجود در روایت مجهول

 المتناهیـه اند و شناخته شده نیستند و همچنانکه در العلل  برخی از لحاظ وجودي مجهول
ذکر شده است. دیلمی و ابن مردویه نیز حدیث مذکور را از طریق حسین اشقر بن قـیس  

اند و روایت مذکور از این طریـق هـم    از ربیع از لیث از مجاهد از ابن عباس روایت کرده
شود. اول: حسین اشقر  ي یافت میگر تر است و در آن سه علت واهی از طریق قبلی واهی

گوید او داراي روایات منکر است و ابوزرعه گفته است:  شیعی افراطی است و بخاري می
دانـد. دوم: و قـیس بـن ربیـع      او منکر الحدیث است و ابو معمر هذلی او را دروغگو مـی 

داراي حافظه سوئی بوده است و پسر سوئی هم داشته اسـت کـه چیـزي بـه وي نسـبت      
لیث پسـر ابـو سـلیم) از لحـاظ حفـظ      ( هد که سخن او نبوده است. سوم: شیخ قیسد می

گویـد: او   حدیث حافظۀ سوئی داشته و احادیث را با هم مختلط نموده است و حافظ مـی 
لذا متروك گردیـد.  ، شد ولی در پایان اختالط کرده و حدیثش مشخص نمی، صادق است

باشد و سیوطی با آن همه آسـانگیري در   و بنابراین حدیث مذکور بعید نیست که موضوع
 ) به تضعیف آن اکتفا نموده است. 5596( حدیث در جامع الصغیر

 حدیث هفتاد و هشتم:
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در حدیث عبدالرحمن بن عوف فرموده است: سوگند به آنکه جانم در دست  پیامبر
وي شـما  نمائید یا اینکه مردي از خودم یا مانند خود بـه سـ   اوست نماز و زکات را ادا می

 مـورد نظـر) اسـت. صـاحب    ( فرستم و دست علی را بگرفت و فرمود: این همان مرد می
) نسـبت داده اسـت و ابـو    12/66( »مصـنف «به ابن ابی شـیبه در  آن را ) 36497( )الکنز(

) از طریق ابـن ابـی شـیبه تخـریج     166-2/165( )859شماره ( یعلی آن را در مسند خود
یا  -) نگاه کنید: که همگی از طریق طلحه بن جبر9/134( نموده است و به مجمع الزوائد

از عبدالمطلب بن عبداهللا از مصـعب بـن عبـدالرحمن از عبـدالرحمن بـن عـوف        –جبیر
و جوزجانی طلحه بـن جبـر را واهـی دانسـته     ، اند و اسناد آن ضعیف است روایت نموده

تسـاهل نمـوده و   گردد و حاکم  با نقل طلحه حجتی ثابت نمی( است و طبري گفته است:
صحیح دانسته است و ذهبی آن را رد نموده و گفته است: طلحه در روایت حـدیث  آن را 

المجمع) روایت مـذکور را بـه سـبب وجـود     ( رد میاهمیت و منزلت چندانی ندارد و هیث
طلحه در اسناد آن ملول دانسته است و در اسناد آن علت دیگري وجـود دارد کـه همـان    

گویـد: او راستگوسـت امـا     التقریـب) مـی  ( نطب باشد و حافظ دروجود ابن مطلب بن ح
 بسیار اهل تدلیس و ارسال است و همواره روایتش به صورت معنعن اسـت و بـه سـماع   

مـتن روایـت را دچـار      )يو كنفـأ منـي الً رجـ( مستقیم) تصریح ننموده است و به عبارت(

کسانی مانند جلیبیـب هـم   اضطراب نموده است و این لفظ خاص علی نیست بلکه براي 
اما آنچه در اینجا قابل ذکر است این حدیث ضعیف اسـت و بـه ثبـوت    ، وارد شده است

 نرسیده و احتجاج به آن صحیح نیست. 

 حدیث هفتاد و نهم:
در از انـس   ) که علـی 195-194ص( المعارف) ابن قتیبه دینوري( روایتی از کتاب

گفت: سنم بـاال رفتـه   ، سؤال نمود )عاد من عاداهو اللهم وال من وااله( گفتار پیامبر: بارة
علی گفت: چنانچه دروغ بگـوئی خداونـد شـما را بـه بیمـاري      ، ام است و فراموش کرده

نپوشاند. مراجع رافضی در استناد به این آن را سفیدك و کچلک مبتال سازد که عمامه هم 
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گویـد ایـن نقـل     مـی چـون در ادامـه ابـن قتیبـه     ، کنند میروایت سخن مولف را سانسور 
نماید و هدفش از نقل روایت این بوده که دروغ  تکذیب و نفی میآن را اساس است و  بی

) از عمیره بـن سـعد روایـت    168( )الصغیر( تبیین و معلوم سازد و طبرانی درآن را بودن 
گوید: علی را بر منبر دیدم که اصحاب رسول خدا را مورد خطـاب   نموده است که او می

داد که هر آنکه در جریان غدیر خم حضور داشته و از پیامبر مطلبی شنیده اسـت   قرار می
گواهی دهد: دوازده نفر از جمله ابو هریره و ابو سعید و انس برخاستند و گـواهی دادنـد   

و ایـن روایـت داراي    )مـواله من كنت مـواله فعـيل( اند که پیامبر فرمود: که از پیامبر شنیده

) ذکـر  5/211( )البدايـة والنهايـة( که حافظ ابـن کثیـر آن را در   طریق روائی دیگري است

در میان کسانی بوده است که برخاسـته   کرده است و در آن تصریح است به اینکه انس
و براي علی به حدیث غدیر گواهی داده است و همـراه او ابـو هریـره و ابـو سـعید نیـز       

و روایات مخـالف را   کنند میینید که مراجع رافضی بطور گزینشی عمل ب میاند. پس  بوده
 حذف کرده و در نظر نمی آورند تا پوچی مذهبشان مخفی بماند.

 حدیث هشتادم:
 قول قثم بن عباس که از وي پرسیده شد که چگونه در میان شما علی وارث پیـامبر 

از همه ما پایبنـدتر  ( یامبر پیوستگردید؟ پاسخ داد: زیرا او اولین کسی است از ما که به پ
اند ضعیف است و صـحیح نیسـت و در    تصحیح نمودهآن را بود). با اینکه حاکم و ذهبی 

زیرا روایت مذکور از روایت زهیر بن معاویـه از  ، اند تصحیح آن دچار خیال و توهم شده
ست. اسحاق سبیعی است و سبیعی صادق است ولیکن او دچار اختالط حافظه گشته ا ابی

، التقریب) توضیح داده شـده اسـت  ( التهذیب) و( و زهیر همچنانکه در شرح حال وي در
اختالط حافظه از وي حدیث شنیده شده است و روایـت   از جمله کسانی است که بعد از

مذکور از جانب شریک قاضی از ابواسحاق داراي طریق دیگري اسـت و شـریک گرچـه    
لیکن او خود از لحاظ حافظه داراي ایراد اسـت  ، همواره از ابواسحاق روایت شنیده است
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بنابراین سخن قـثم ابـن   ، و در روایتی که تنها خود روایت کرده باشد قابل احتجاج نیست
زیـرا  ، تواند بیانگر چیـزي باشـد   عباس صحیح و قابل ثبوت نیست با اینکه ثبوت آن نمی

شخصی او باشـد  قول قثم به تنهائی حجت نیست و بر فرض صحت آن ممکن است نظر 
ن گفـت کـه منظـور    تـوا  مـی و کسی ملزم به پذیرش آن نیست و در بهترین حالـت تنهـا   

مد نظر بوده و نه  وصایت و جانشینی حضرت علی در بنی هاشم و در امور مالی پیامبر
 والیت او و خالفت الهی که مورد نظر شیعیان است.

 حدیث هشتاد و یکم:
وصی ، ت است: هر پیامبري وصی و وارثی داردروای حدیث بریده که از رسول خدا

 )المیـزان ( و وارث من علی بن ابی طالب است. و روایت مذکور موضوع است. ذهبی در
از طرق محمد بن حمید رازي از سلمه االبرش از ابن اسحاق از شریک از آن را ) 2/273(

از طریق محمد را آن ابوربیعه ایادي از ابن برید از پدرش روایت نموده است و بغوي هم 
الموضـوعات) از بغـوي تخـریج    ( درآن را بن حمید روایت کرده است و ابـن الجـوزي   

) از دو طریق روایت مـذکور را نقـل   1/359( )الآليلء املصنوعة( نموده است و سیوطی در

آن را این دروغ اسـت و شـریک القاضـی    ( افزاید: و ذهبی در ادامه روایت می، کرده است
زیرا به اسـتثناي بریـده صـحابی و پسـرش     ، ذهبی  سخن راستی گفته استپذیرد) و  نمی
عمر بن ربیعـه)  ( و ابوربیعه، باشند رجال اسناد آن ضعیف و جاي سخن و حرف می  همه

گوید: او منکر الحدیث است و شریک با وجود جایگاه ارزشمند او  او می  در بارهابوحاتم 
هم از لحاظ اسناد اهل تدلیس است و سلمه اي معروف است. و ابن اسحاق  به کم حافظه

بن فضل بن ابرش به علت کثرت اشتباه و سوء حافظه در اسناد روایت ضـعیف اسـت و   
لیکن علت واقعی حذف این حدیث و موضوع بودن آن وجود محمد بن حمیـد رازي در  

اند  ابن خراشی و علی بن مهران او را تکذیب نموده، صالح جزر، اسناد آن است و ابوزعه
گوید: او بسیار از لحاظ اسناد روایت منکر الحدیث است  او می  در بارهو یعقوب بن شیبه 

و نجاري هم گفته است در او نظر و سخن است و نسائی گفته او موثوق نیسـت و رازي  
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زیاد بسیار دروغگوست و ایـن    اند و او با تواناي حافظه و ابوحاتم و نیز او را متهم نموده
بایست بر هر تعدیلی مقدم شـود. و بـا    ست و بر مبناي علوم الحدیث میجرح واضحی ا

اند  شود زیرا او را نشناخته این توضیح اعتماد امام احمد و ابن معین به او نادیده گرفته می
نماید بیانگر این مدعاست که در شرح حال ابن حمیـد   المیزان) نقل می( و آنچه ذهبی در

شـد کـه از    چـه مـی  ، گوید: به ابن خزیمه گفـتم  بوري میگفته شده است که ابوعلی نیشا
گفـت  ، نمودي زیرا امام احمد او را مورد ستایش قرار داده است ابوحمید اسناد روایت می

کـرد و امـا    شناخت هرگز او را مـدح نمـی   او را نشناخته است و اگر همچون ما او را می
اند کذب محـض   حمید را ستودهابن ، که بغوي و طبري کنند میآنچه مراجع رافضی ادعا 

اثبات کرد و حجتی هم ندارد. روایت بغوي و طبري از ابن حمیـد  آن را توان  است و نمی
اند که از اهل ثقه روایت نمایند و چنین ادعایی هـم   ملتزم نشدهها  آن جاي اعتبار نیست و

تمـد از  ) بیان شده کـه روایـت مع  1/262ج ( اند و در قواعد مصطلح علوم الحدیث نکرده
مگر اینکه از صـاحبان  ، آید یک راوي یکبار به عنوان تعدیل و توثیق براي او به شمار نمی

او از ( گوینـد:  صحیح البخاري و مسلم باشد. و اینکه مراجع رافضی در مورد ابوحمید می
ابن حمید که به خاطر شیعه بودنش و بلکه در ، گذشتگان ذهبی است) سخن باطلی است

از پیشگامان روافض است و محمد بن حمید رازي از میـان متهمـین بـه    کذب و نیرنگی 
بلکـه کـذاب دیگـري همچنانکـه     ، کذب تنها کسی نیست که این حدیث را روایت کرده

یـا  ( ) گفته است به نام احمـد بـن عبـداهللا فریـانی    1/395( )الآليلء املصـنوعة( درسیوطی 

روایت کرده است که حـافظ ابـونعیم   فریانانی) روایت مذکور را از سلمه بن ابرش نقل و 
او گفته است: مشهور به وضع حدیث است و ابن حبان گفتـه اسـت او احادیـث      در باره

دهد که بر زبان جاري  دیگران را به اهل ثقه نسبت داده و احادیثی را به کسانی نسبت می
ر شد بطـالن  اند و نسائی گفته است او محل وثوق و اعتماد نیست. با تمام آنچه ذک ننموده

) و سـیوطی  1/376( )الموضـوعات ( گردد و ابن جوزي در وکذب این روایت متحقق می
در ضمن متن حدیث نیز تنها ( اند. باطل و دروغ به شمار آوردهآن را ) 1/359( )الآللی( در
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شـویم کـه وصـایت و     ه نه والیت او را و باز متذکر میوصایت حضرت علی را بیان کرد
ربطـی بـه عقایـد مراجـع      در بنی هاشم و در امور مـالی پیـامبر  جانشینی حضرت علی 

رافضی همچون خالفت الهی و بالفصل ندارد و مراجع رافضی با چنگ زدن بـه اینگونـه   
 .روایات چیزي به دست نمی آورند)

 حدیث هشتاد و دوم:
فرموده است: وصی من و محل اسـرارم و   از سلمان فارسی روایت است که  پیامبر

سازد و دیـن مـرا ادا    مرا عملی می  گذارم و وعده کسی که بعد از خود به جاي میبهترین 
 آورده و ذهبـی در آن را ) 6063( )الکبیـر ( طالب اسـت. طبرانـی در   علی بن ابی، ایدنم می

) از طریق یحیی بن یعلی از ناصح بن عبـداهللا از سـماك بـن حـرب از     4/240( )المیزان(
آن پرداخته است و این اسناد حقیقت ندارد و ناصح بـن   ابوسعید خدري از سلمان به نقل

گوید: او منکر الحدیث است و فالّس هم او را  عبداهللا متروك الحدیث است و بخاري می
 ر المجمـع د مـی گوید: او محل اعتماد نیست و هیث داند و ابن معین می متروك الحدیث می

دانـد و ذهبـی هـم     ول مـی معلـ آن را ) به علت وجود او در حدیث مذکور 9/113-114(
اعتبـارکردن روایـت مـذکور     گوید: این خبر منکري است و آنچه بیان گردید براي بـی  می

ولی به نظر ما در اسناد آن علت قادحه دیگري است و آن هم وجـود یحیـی   ، کافی است
التهذیب) آمده ( زیرا او در اسناد ضعیف است و همچنانکه در، باشد معروف به اسلمی می

ـ   بداهللا استاد اوست و بیداراي روایتی از ناصح بن ع است او ی مـذکور همـان   گمـان یحی
نماید یحیـی   ) را نقل می4/240( )المیزان( اسناد این روایت در چون بیاسلمی است و ذه

مربوط بـه  هردو و به نظر ما ، ستاید بر اینکه او به ثقه معروف است بن یعلی مذکور را می
عالوه بر آن ذهبـی  ، یرا یحیی از ناصح روایت ننموده استز، یحیی بن یعلی مذکور است

اسلمی) از ناصح ( قبل از آن اسناد روایتی ذکر نموده است تصریح نموده است به اینکه او
بن عبداهللا سماك بن حرب که همان اسناد ما در این روایت است و ثبوت و عـدم ثبـوت   

که قبالً ذکر شـد روایـت مـذکور    این امر در وضعیت حدیث تأثیري ندارد زیرا همانطور 
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 )الآللی( باشد. و حدیث سلمان داراي طرق دیگري است و سیوطی در ضعیف و منکر می
ولـی بـه طـور    ، نقل کرده است و نیاز به عرضـه مفصـل آن نیسـت   آن را ) 1/358-359(

پردازیم. اولین طرق از اسماعیل بـن سـکونی قاضـی موصـل      مختصر به ذکر طرق آن می
اند و ابن حبـان در مـورد وي گفتـه اسـت: دجـال       سیاري او را کاذب دانستهباشد و ب می

صفت است روا نیست در کتب نامی از وي ذکر گردد مگر بر سبیل سرزنش و آن طریـق  
هم داراي اسنادهاي مجهولی است که شناخته شده نیسـتند. طریـق دوم: در آن مطـر بـن     

هـاي   اسـت و در اسـناد آن ضـعیف    میمون است و او متروك الحدیث است و مورد اتهام
 تخـریج نمـوده اسـت و ذهبـی هـم در     آن را دیگري هم است. طریق سـوم: ابـن حبـان    

) از طریق خالد بن عبید ابوعاصم از انس از سلمان نقـل کـرده اسـت و    1/635( )المیزان(
او گفته است: موضوعاتی از او ذکـر گردیـده    در بارهخالد متروك الحدیث است و حاکم 

، در آن اسماعیل بن زیاد سکونی وجـود دارد ، طریق چهارم: که آخرین طریق استاست. 
که شرح حال وي در طریق اول ذکر شد. و در اسناد آن نیز قیس بن میناء وجود دارد کـه  

گویـد: ایـن    ) این طریق را نقل نموده و می3/398( المیزان)( او هم متهم است و ذهبی در
آن ) 359-1/358( )الآللـی ( موضوعات و سیوطی در روایت دروغ است و ابن جوزي در

 اند. کذب به شمار آوردهرا 

 حدیث هشتاد و سوم:
فاطمه را عیادت نمـود و بـه    ) که پیامبر5/26( حدیث معقل بن یسار نزد امام احمد

فاطمه) گفت: حزن و اندوهم شـدت گرفتـه و   ( بري؟ وي فرمود: در چه حالتی به سر می
فرمـود: آیـا راضـی و     پیامبر، به نهایت و بیماریم طوالنی گردیدهتوانم اندك و سختیم 

تـرین آنـان بـه     خشنود نیستی که من شما را به اولین مسلمان امتم و آگاهترین و با حلـم 
باشـد   چون در اسناد آن خالد بن طهمان می، ام. این روایت ضعیف است همسري درآورده

گویـد:   او می  در بارهآورند و ابن حبان  می و ابن معین و ابن جارود او را ضعیف به شمار
گردد و گـرایش بـه تشـیع دارد و روایـت وي در      پردازي می او اشتباه نمود و دچار خیال
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و اما اعتماد ابوحاتم به وي مردود است و یا ابوحـاتم  ، اینگونه موارد مورد پذیرش نیست
 -تبیین نموده است آن را  که در اواخر عمر داشته است و ابن معین هم -از اختالط وي 

گوید: در ده سال اخیر زندگی دچـار اخـتالط گردیـد و     باشد و ابن معین می اطالع می بی
خالد بـن طهمـان     در بارهابواحمد زبیري هم نظیر چنین سخنی را ، قبل از آن اهل ثقه بود

گردد که  وم میوي با سایر راویان معل  کند و با مقایسه التهذیب) روایت می( المیزان) و( از
باشد زیرا در میان راویان کسانی هستند مانند ثوري که از خالد روایـت   او از متأخرین می

باشند که سن ابواحمـد بـا توجـه بـه      اند و بیانگر این می احمد بوده اند که استاد ابی نموده
خالـد   و لذا روایت ابواحمـد از ، اند کمتر بوده است دیگر روایان که از خالد روایت کرده

براي بیان ضعف روایـت ثبـوت    هرحالخالد بوده است و به   بعد از زمان اختالط حافظه
توهم و اختالط خالد با عدم امکان اثبات اینکـه قبـل از اخـتالط حـدیث را از او شـنیده      

 اعتبار ساقط گردد و احتجاج به آن جایز نباشد.  کافی است تا حدیث تماماً از درجه، باشد

 چهارم:حدیث هشتاد و 
پیامبر وصیت نمود که جز من کسی او را غسل ندهد) ابـن  ( گوید: روایتی که علی می

نقـل  آن را ) 9/36( مجمع الزوائد( )5/261( )البداية والنهاية( در) و ابن کثیر 2/282( سعد

) از طریـق ابـوعمرو کیسـان از غـالم     2/576( )تاریخ خویش( اند و حافظ ذهبی در نموده
یزید بن یالل از علی و کیسان القصار روایت نموده است و کیسان القصار و استاد او یزید 

وصیت نمود  پیامبر مرا( گوید: اند. سپس قول علی که می روایت) ضعیف( در اسناددو  هر
) ذکر شده 1781/1( )الکنز( رو فرمود: چون من از دنیا برفتم مرا هفت بار بشوئید ...) و د

به ابوالشیخ و ابن نجار نسبت داده است و این قصور از صاحب الکنز است آن را است و 
روایت نموده است و اسناد آن به خاطر عبـادبن یعقـوب   آن را ) 1468( زیرا ابن ماجه هم

در ضمن متن حدیث نیز ربطی به خالفـت الهـی و سـایر عقایـد     ( رواجنی ضعیف است.
 .یان تشیع ندارد)مدع
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 حدیث هشتاد و پنجم:
هـا   آن که: علی داراي چهار خصلت است و جز او کسـی داراي  بقول ابن عباس

او کسـی   -2او اولین عربی و اعجمی است که با پیامبر نماز اقامه نموده است  -1نیست. 
و او در یوم مهـراس بـا    -3اي بیرق پیامبر با او بوده است  است که در هر جنگ و معرکه

او کسی است پیامبر را غسل داده و او را وارد قبر نمود. حاکم  -4پیامبر استقامت ورزیده 
کریا بن یحیی مصري از مفضل بن فضاله از سماك بن حـرب از عکرمـه   از طریق زآن را 

از ابن عباس روایت نموده است و حاکم بعد از آن چیزي دیگر به آن نیفزوده اسـت امـا   
در روایت مذکور زکریا بن یحیی وقار وجود دارد کـه او مـتهم اسـت.    «ذهبی گفته است: 

ي او  در بـاره قار اسـت کـه ابـن عـدي     باید گفت: زید بن یحیی المصري پدر ابویحیی و
آورد و عـالوه   نماید و صالح جزره او را دروغگو به شمار مـی  گوید: حدیث وضع می می

کنـد   التقریب) نقـل مـی  ( درهمچنانکه حافظ ، بر این در اسناد آن علّت دیگري هم هست
) 133-8/132( )االسـتیعاب ( باشد. و ابن عبدالبر در روایت سماك بن حرب از عکرمه می

قول ابن عباس را از طریق احمد بن عبداهللا دقاق از مفضل بن صـالح از سـماك روایـت    
، زیرا مفضل بن صالح در اسناد آن ضعیف است، نموده است و این طریق هم ثابت نیست

گوید: او سخنان  اند: منکر الحدیث است و ابن حبان می او گفته  در بارهبخاري و ابوحاتم 
بـه  ، گـردد  کند پس تـرك احتجـاج بـه وي توصـیه مـی      روایت می جعل شده را از ثقات

 مراجعه شود.» التهذیب«

 حدیث هشتاد و ششم:
گوید: پیامبر به علی فرمـود: اي علـی شـما مـرا غسـل       حدیث ابوسعید خدري که می

) ذکر گردیده و به دیلمی نسبت داده شده است. با اینکـه در  32965( )الکنز( دهید. در می
چـون  ، ألخبار دیلمی) یافته نشد ولی شکی در ضـعیف بـودن آن نیسـت   فردوس ا( مسند

الکنـز) بـه اکتفـاي او در حکـم بـر      ( اسناد آن شناخته شده نیست و قبال اصالح صـاحب 
بـه   که رسـول خـدا   یان گردید. و حدیث عمرب میضعف حدیث و نسبت آن به دیل
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علت مرفوع آن به خـاطر   باشی...) و و شما غسل دهنده و دفن کننده من می( علی فرمود:
 حسین بن عبداهللا ابزاري بغدادي در اسناد آن است و او بسیار دروغگو اسـت و صـاحب  

 ذکر کرده است.آن را ) از حاشیه مسند امام احمد 5( ) از جزء45( الکنز) هم در صفحه(

 حدیث هشتاد و هفتم:
علی ارزانـی  فرمود: پنج خصلت به  گوید: از رسول خدا شنیدم می حدیث علی که می

به کسی ارزانـی نداشـته   آن را یا پنج خصلت که هیچ پیامبر قبل از من ( داشته شده است
دوم: او از حوض ، پوشاند نماید و لباس مرا بر بدنم می است) اول: اینکه او دین مرا ادا می

، سازد سوم: او در طریق محشر در روز قیامت راه را براي من هموار می، نماید من دفع می
هارم: پرچم و بیرق من در روز قیامت در دست اوست و آدم و فرزنـدان او در زیـر آن   چ

پنجم: و من بعد از ازدواج وي هرگز بیم ندارم او دچار فساد و یا کفر بعد ، گیرند قرار می
 ) نقل کرده است و ابـن عـراق کنـانی در   2/22( )الضعفاء( درآن را عقیلی ، از ایمان گردد

از طریق خلف بن مبارك از شریک از ابواسحاق از حارث آن را ) 1/401( )تنزیه الشریعه(
با إسناد عقیلی نقـل  آن را ) 662-1/661المیزان ( و ذهبی نیز در، از علی نقل نموده است

کرده است و علت ضعف آن در خلف بن مبـارك اسـت کـه او ناشـناخته و غیرمعـروف      
باشد و حـدیث وي مـورد متابعـت     ل میگوید: مجهول به نق او می  در بارهاست. و عقیلی 

گیرد وحدیث داراي اصل روایتی از ابواسحاق و از شـریک نیسـت و بـا اسـناد      قرار نمی
گـر   در آن علـت دیگـري کـه در حـارث جلـوه     ، مهمل و غیر مفید روایت گردیده اسـت 

شود این است که او بسیار ضعیف االسناد است و مورد اتهام به دروغ است و به وضع  می
المغنـی  ( العلل المتناهیه) و ذهبی در( یث مذکور با اسقاط آن از جانب ابن جوزي درحد

) حکم گردیده است و از حـدیث ابوسـعید خـدري داراي شـاهدي     1/212( )فی الضعفاء
از طریـق محمـد بـن عبـدالرحمن     آن را چون ابـونعیم  ، است ولیکن چندان اهمیت ندارد

ـ   ) 212-211-10( الحلیـه) ( ه از ابوسـعید او در قشیري از عبدالملک بن ابوسـفیان از عطی
و این هم جعل شده است و محمد بن عبدالرحمن قشیري ، روایت و تخریج نموده است
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گوید: او متروك الحدیث است و در حدیث  مورد تکذیب قرار گرفته است و ابوحاتم می
الحدیث اسـت  گوید: او بسیار دروغگو و متروك  کند و ابوالفتح أزدي می پردازي می دروغ

عوفی  –و عالوه بر آن داراي علت اسنادي دیگري است که عبارت است از تدلیس عطیه 
و از محمد بن سائب کلبـی کـه مـتهم بـه دروغ     ، برد زیرا او تدلیس و نیرنگ به کار می –

نمایدکـه   برد و چنین وانمود مـی  نماید و او را با کنیه ابوسعید نام می است نقل حدیث می
ابی است و با این وجود حـدیث مـذکور باطـل گشـته و دروغ او آشـکار      او خدري صح

 گردد. می

 حدیث هشتاد و هشتم:
به علی فرمود: سوگند بـه خـدا شـما را     در مسند ابویعلی که پیامبر حدیث علی

از ، باشـی  حسن و حسین) مـی ( شما برادرم و پدرم فرزندم، راضی و خشنود خواهم کرد
آن ) 122-9/121( المجمـع) ( رد مینمائی. هیث ام را تبرئه می ذمهنمائی و  سنت من دفاع می

و در اسـناد آن زکریـا   ، روایت نموده استآن را ابویعلی ( ذکر کرده است و گفته استرا 
 همچنانکـه در ، بن عبداهللا بن یزیـد اصـفهانی اسـت و او از لحـاظ سـند ضـعیف اسـت       

 منکرالحدیث است.ته است او ه) ذکر شده است أزدي گفتعجیل المنفع( المیزان) و(

 حدیث هشتاد و نهم:
آدمی) به عصـبه   و در روایتی هر بنی( حدیث فاطمه با این عبارت: فرزندان هر مادري

شوند جز فرزندان فاطمه که من ولی آنان و من عصـبه و خـویش    و خویشانی منتسب می
روایـت  آن را ) 11/385( )التاریخ( ) و خطیب در2632( )الکبیر( باشم. طبرانی در آنان می

) به ابـویعلی نسـبت داده اسـت و روایـت مـذکور      9/173المجمع ( رد میو هیث، اند نموده
گویـد:   باشـد و ابـن هیثمـی مـی     زیرا در اسناد آن شیبه بن نعامه مـی ، بسیار ضعیف است

احتجاج به آن روا نیست و سخن ابن حبان که قبل از حدیث فاطمه واقع شده نیز چنـین  
تخریج نموده است و حدیث  از حدیث عمرآن را ) 2631( )الکبیر( انی درو طبر، است
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در سـند آن محمـد بـن زکریـا غالنـی      ، عمر از روایت سابق داراي ضعف بیشتري اسـت 
اند بسـیار دروغگوسـت و عـالوه بـر آن      باشد و او همچنانکه دارقطنی و دیگران گفته می

آن وجود دارند و با این دالیل حـدیث  هایی در سند  ضعیف االسنادهاي دیگر و ناشناخته
 گردد. اعتبار ساقط می  مذکور تماماً از درجه

 حدیث نودم:
من او ( فرموده است: براي علی در روز طائف که پیامبر ي مناجات پیامبر در باره

را به عنوان رازدار انتخاب ننمودم ولیکن خداوند او را براي رازداري انتخاب کرده است) 
) از طریـق  7/402( )التـاریخ ( ) و خطیـب در 40/330( بر با روایت ترمـذي در حدیث جا

ایـن حـدیث حسـن و    ( اخلج از ابوزبیر از جابر روایت شده است و ترمذي گفته اسـت: 
غریب است و جز از طریق اخلج شهرت نیافته است) باید گفت: ایـن تسـاهل از جانـب    

: اجلح او همـان عبـداهللا کنـدي    اول، زیرا در اسناد آن دو علت وجود دارد، ترمذي است
ي فضـایل   در زمینـه ، او شیعی است) و با توجه به قواعد مذکور در علم الحـدیث ( است

علی قابل احتجاج نیست. علت دوم: عنعنه نقل ابوزبیر از افراد مختلف است و او مـدلس  
مگـر اینکـه بـه حـدیث بـودن و اخباریـت آن       ، شود است و به احادیث وي احتجاج نمی

) روایت مذکور را از طریق سالم بن أبـی  1756( )الکبیر( ح نموده باشد و طبرانی درتصری
ي ابـوزبیر   حفصه از ابوزبیر از جابر روایت نموده اسـت و ایـن اسـناد کمکـی بـه عنعنـه      

 کند و علت همچنان باقی است. نمی

 حدیث نود و یکم:
 افکند و فرمود:حسن و حسین نظري ، فاطمه، به علی که پیامبر حدیث ابوهریره

با شما بجنگند با او جنگ نمایم و هر که با شما صـلح نمایـد صـلح کـنم) امـام      هرکس (
آن را ) 2621( )الکبیـر ( ) و طبرانی در7/137( ) و خطیب3/149( ) و حاکم2/442( احمد

اند که همگـی هـم از طریـق تلیـدبن سـلیمان از ابوجحـاف از ابوحـازم از         روایت نموده
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باشد و این اسناد ضعیف و ساقط است در آن دو علـت قادحـه وجـود دارد:     میابوهریره 
گري او به وي احتجـاج   علت اول: تلید بن سلیمان در اسناد ضعیف است با وجود شیعی

ابوجحاف داودبن ابوعوف است و از نظر ، شود. علت دوم: جدایی از علت اول است نمی
باشد و روایت وي در چنین  شیعه می حفظ حدیث) ضعیف است. و عالوه بر آن( حافظه

مسائلی قابل قبول نیست و این روایت ابـوهریره داراي شـواهدي از قبیـل احادیـث زیـر      
 ) و حـاکم 145( ) و ابـن ماجـه  4/361( است حدیث زیدبن بن ارقم بـا تخـریج ترمـذي   

، 2619( ) و طبرانـی در الکبیـر  97-12/96( شـیبه  ابن ابی ) و2244( ) و ابن حبان3/149(
طریـق ایـراد   دو  هـر انـد کـه در    ) از دو طریق روایت شده754، الصغیر( ) و5030، 2620

ي صبیح غالم اُم سلمه از زیدابن ارقم است و اگر ایراد را هم  وجود دارد که ایراد از ناحیه
اول: صبیح جز ابن حبان کسی به وي ، از دو جهت اسناد آن ضعیف است، نادیده بگیریم

ابن حبان بسیار اهل تساهل و تسامح بوده است و چه بسا بـه افـراد    اعتماد نکرده است و
این حدیث غریـب اسـت و جـز از    ( گوید: الحال اعتماد نموده است و ترمذي می مجهول

سلمه معروف نیست). و دوم: میان صبیح و  این طریق شناخته شده نیست و صبیح غالم ام
ت را نشنیده است و حافظ در شـرح  ي زمانی است و خود از وي روای زیدبن ارقم فاصله

به عنوان سماع خود از زید ( گوید: التهذیب) از بخاري ذکر کرده که او می( حال صبیح در
آن را روایت نکرده است که این خود بیانگر انقطاع این روایت است و شاهد دیگري هم 

 )جمع الزائـد م( اعتبار است که طبرانی در دارد که جاي شادمانی نیست و آن هم بسیار بی
ص) ( ي پیـامبر  که جلو درب خانـه ( گوید: ) از صبیح روایت کرده است که او می9/169(

 گوید: در اسناد آن کسانی وجـود داردنـد کـه مـن     و هیثمی می، بودم علی و فاطمه آمدند
شناسم. باید گفت: با وجود این همه افـراد مجهـول صـبیح در میـان صـحابه       را نمیها  آن

) از ابن مردویه نقل نموده کـه او نظیـر   6/606، الدر المنثور( یوطی درمعروف نیست و س
این حدیث را از ابوسعید خدري روایت نموده است ولیکن اسناد آن را نقل ننموده است 
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توان به آن احتجاج نمود و از نظر آگاهـان اهـل حـدیث روایـت      همچون باد است و نمی
 شود. تجاج نمیمذکور با همه این طرق ضعیف است و به آن اح

 حدیث نود و دوم:
و  آینـد  مـی ، نبوده مراجع رافضی براي اینکه نشان دهند عایشه برترین همسر پیامبر

حادثه میان صفیه بنت حیی و عائشه   در بارههمچون حدیثی که ، کنند میبه احادیثی اشاره 
کـه چگونـه   چرا به آنان نگفتـی  ( به صفیه فرمود: و حفصه ذکر گردیده است که پیامبر

شما از من بهتر هستی و پدرم هارون است و عمویم موسی و شوهرم محمـد اسـت) کـه    
حدیثی ضعیف است و قابل ثبوت نیست و ترمذي آن را از هاشم بـن سـعید بـه نقـل از     

گوید: این روایت غریب اسـت و   کنانه غالم صفیه از صفیه نقل نموده است و ترمذي می
یگر ندارد و اسناد آن چنـین نیسـت و بایـد گفـت: و     جز از حدیث هاشم کوفی طریقی د

الحال  کنانه) مجهول( شود و اسناد وي هاشم بن سعید ضعیف است و به وي احتجاج نمی
نمایـد کسـی او را محـل     است جز ابن حبان نباشد که معموالً به افراد مجهول اعتماد مـی 

ي قـرار داده اسـت کـه جـاي     ا التقریب) او را در طبقه( لذا حافظ در، اعتبار ندانسته است
باشد و گفته است: اگر به عنوان حدیث متابع به کـار رود مقبـول اسـت     سخن و ایراد می

وگرنه او ضعیف الحدیث است و در اینجا به عنوان روایت تابع به کار نرفته است و ابـن  
 الکامل) حدیث مذکور را نقل نموده و سند آن را در شـرح حـال کنانـه در   ( عدي هم در

لتهذیب) از ابن عدي از ابراهیم بن محمدبن سلیمان از عمروبن علی از یزیدبن مخلـس  ا(
نقل نموده است). و این اسـناد نیـز   ، او از ثقات است) از کنانه بن بنیه غالم صفیه( باهلی

زیرا علت جهالت شرح حال کنانـه در آن بـاقی اسـت و یزیـدبن مخلـس      ، ضعیف است
المیزان) از ابـن حبـان نقـل    ( بلکه ذهبی در، اعتماد نمایدباهلی را هم ندیدیم کسی بر او 

جز به قصد اعتبار روا نیسـت از وي روایـت شـود) چگونـه     ( نماید که او گفته است: می
دانیم چه کسی از او روایت کرده اسـت؟ و شـیخ ابـن     ممکن است اهل ثقه باشد و ما می

نیافتیم مگر اینکه او همـان   عدي ابراهیم بن محمدبن سلیمان ناشناخته و شرح حال او را
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المیزان) او را مجهول ( درداء باشد و ذهبی در ابراهیم بن محمدبن سلیمان بن بالل بن ابی
) در شـرح  4/347( )اصابه( ضعفاء مطرح نموده است. حافظ این روایت را در  و در طبقه

 ر آن را درحال صفیه ذکر نموده و آن را به ترمذي نسبت داده است و همچنین ابن عبدالب
بـر صـفیه وارد    شـده کـه پیـامبر    روایت ( گوید: االستیعاب) با تضعیف ذکر کرده و می(

گردد که ذکر حدیث توسط این دو به عنوان تصحیح آن  گردید و ...) و از اینجا معلوم می
  بلکه از نظر کسانی که با علم حدیث آگاهی دارند بـا عبـارت و صـیغه   ، آید به شمار نمی
 ه است.تضعیف آمد

 حدیث نود و سوم:
کـه   کننـد  مـی و به حدیثی اشاره  آیند میمراجع رافضی براي نکوهش حضرت عایشه 

کتاب الجهاد و السیر) در باب مسائل مربوط به بیوت همسـران  ( دراهللا  امام بخاري رحمه
بـه خطابـه    روایت نموده که: پیـامبر  ب) از عبداهللا بن عمر3104(  با شماره پیامبر

سه بار) از این ( و به طرف مسکن عائشه اشاره کرد و فرمود: در اینجا فتنه است پرداخت
آید. اما از باب روائی باید گفـت: ایـن حـدیث داراي روایـات      سمت شاخ شیطان باال می

 نمایند و بخاري و همچنـین دیگـران   فراوان دیگري است که هدف واقعی آن را تبیین می
روایـات جمـع و در کنـار      بایست همه تحقیق و بررسی میاند و در  را روایت نمودهها  آن

فهمـیم و   را از آن می صحیح باشند منظور پیامبرها  آن  زیرا اگر همه، هم قرار داده شوند
زیرا روایات مذکور نزد آنان صـحیح نیسـت و   ، مراجع شیعی حق ندارند اعتراض نمایند

گر بـه صـحت روایـات مـذکور اقـرار      اند و ا ذکر کردهآن را تنها براي تأیید باطل خویش 
زیرا از یک منبع واحدند و اگـر بـه   ، اند نمایند سایر احادیث دیگر در این زمینه چنین نمی

بلکـه سـزاوار اسـت    ، ندارندآن را بنابراین حق تفسیر معناي ، نمایند صحت آن اقرار نمی
آن را ، نـد ا را روایـت و تصـحیح نمـوده   ها  آن علماي اهل سنت) که( صاحب این روایات

پس ، نمایند تفسیر نمایند. پس اگر مراجع رافضی بر اهل سنت با این روایات احتجاج می
علماي اهل سنت نیز حق دارند تا معناي این حدیث را بر مبنـاي روایـات صـحیح خـود     
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تبیین نمایند تا مفهوم واقعی انصاف در مناظره و بحث نمایان و رعایـت گـردد. از جملـه    
 روایت کرده است: که رسول خدا ب) از ابن عمر3279( امام بخاري، بر این روایات

بـار) و شـاخ شـیطان از    2( کرد و فرمود: هان فتنه همینجا اسـت  به طرف مشرق اشاره می
) 4/2229، () و مسـلم 40، 50، 72، 73، 121، 2/143، (امـام احمـد  ، آورد اینجا سر باال می

از ( ) از ابن عمر روایـت نمـوده کـه   3511، 7093( اند و بخاري روایت کردهآن را .... هم 
کـرد) از اینجـا شـاخ     به مشرق اشاره مـی  ( گفت: هان فتنه در اینجاست پیامبر) شنیدم می

 روایـت کـرده اسـت و بخـاري    آن را ) نیز 4/2228( آورد. و امام مسلم شیطان سر باال می
فرمـود: فتنـه در    مـی شـنیدم کـه    ) از ابن عمر روایت کرده است کـه: از پیـامبر  5296(

 کرد و باز از ابن عمر روایت کرده است که پیامبر اینجاست و به سمت مشرق اشاره می
آورد و  بار) و شاخ شیطان از اینجا سـر بـاال مـی    3( به منبر رفت و فرمود: فتنه اینجاست

بـاب  » الفتن«) در کتاب 7093، 7092( بخاري دو روایت مذکور را، فرمود: شاخ خورشید
 که فتنه از جانب مشرق است و نظیـر آن در صـحیح مسـلم    باب قول پیامبر( زدهمشان

شـود کـه    ) هم ذکر شده است و از مجموع روایات صحیح چنـین اسـتنباط مـی   4/2228(
که همان شاخ شیطان اسـت  ، از سر برآوردن فتنه همانا جهت مشرق است منظور پیامبر

راوي حدیث صحابی گرامی عبـداهللا   است و و چون بیت عائشه در شرق مسجد پیامبر
به آن اشاره کرده اسـت معـین نمایـد و ذکـر      بن عمر خواسته است جهتی را که پیامبر

بـه محـل   ( به آن سویی اشاره کرده است و حتـی او نگفتـه اسـت    کرده است که پیامبر
سکونت عائشه اشاره کرده است. بلکه گفته رو به سمت محل سکونت عائشه اشاره کرده 

سایر روایات و روایتی کـه در  ، که بیانگر این است هدفش تعیین جهت بوده است، تاس
داننـد   رو به سمت مشرق اشاره کرد) همچنان که آگاهان به علم لغت مـی ( فرماید: آن می

تعیین مقصد و سویی است اما روایت مذکور از باب درایه به سـه صـورت   ها  آن تماماً در
عائشـه در سـمت شـرق مسـجد بـوده        : اینکه گفتیم خانهتوان به آن پاسخ گفت: اول می

 گوید: با تواتر دانسته شده است که پیـامبر  ) میالبداية والنهايـة( حتی ابن کثیر در، است
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حجـره بـه خـاك      غربی قبلـه   مخصوص عائشه در شرق مسجد پیامبر در زاویه  در حجره
ه معناي جهت شرق است کـه  عائشه در روایت مذکور ب  سپرده شده است...) و ذکر خانه

کـه از همانجـا شـاخ شـیطان سـر بـاال       ( با قول خویش آن را توضیح داده است: پیامبر
آورند و این کالم هیچ کدام از راویان نیست..... و با این توضـیح منظـور از آن معلـوم     می
جالب است چون مراجع رافضی قصد دارند که هر چیزي را از جایگاه اصـلی  ( 1گردد. می
حجـره عایشـه    ویند: محل دفـن پیـامبر  گ میو  آیند میبنابراین ، یش منحرف سازندخو

را داشته است!!! ولـی مـا    حالتی همچون دفتر کار نبی اکرم، نیست بلکه این محل دفن
اسـتناد   و به حـدیث پیـامبر   آیند میکه در اینجا براي نکوهش حضرت عایشه  بینیم می
دفـن   یعنی همین جایی که پیامبر، که به خانه عایشه و جهت شرقی اشاره دارد کنند می

 .: دروغگو کم حافظه است)اند گفتهاز قدیم ، است

 حدیث نود و چهارم:
بیمار شد و درد او شدت یافـت   هنگامی که رسول خدا گوید میحدیثی که عایشه 

گرفتـه بودنـد و او پاهـایش را بـه     از خانه خارج شد در حالی که دو نفر زیر بازوانش را 
این دو نفر یکی عباس بن عبدالمطلب بود و یک مرد دیگر. عبیداهللا بـن  ، زمین می کشید

: این گفته عایشـه را  گوید میعبداهللا بن عتبه بن مسعود که این خبر را از عایشه نقل کرده 
عایشـه نـامش را   انی آن مرد دیگري کـه  د میابن عباس گفت: ، به عبداهللا بن عباس گفتم

سپس ابن عباس اضافه کرد عایشـه از  ، گفت: علی بن ابیطالب بود، نبرد کیست؟ گفتم: نه
اشت در هیچ مورد از علی به نیکی یـاد شـود. ایـن    د میو دوست ن آمد میعلی خوشش ن

                                                           
چنانچه عقیده ، تصور کنید و خود را بجاي مردم آن زمان قرار دهید شما خود را در در زمان پیامبر -1

آیا مردم با شنیدن چنین جمله اي در مورد عایشه چه عکس العملی نشان ، مراجع رافضی صحیح بود
شـدند؟ و   ه احترام و عزتی قائل مـی کردند؟ آیا دیگر براي عایش دادند و چه فکري در مورد او می می

بایست مـردم دائمـا عایشـه را نکـوهش و      گرفت؟ آیا نمی عایشه پس از آن در چه جایگاهی قرار می
 اند؟  طرد کنند؟ پس چرا اینگونه نبوده و عایشه نزد مردم ام المومنین بوده و مردم او را قبول داشته
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ولیکن انتقادي ، ) روایت شده است14-6/13( روایت صحیح است و در صحیح البخاري
نیست و اضافاتی در آن انجام گرفته است که مراجـع رافضـی از آن    در آن بر عائشه وارد

کـه  ( ) با نقل از ابن عباس نقل کرده اسـت: 2/29( )طبقات( خشنود هستند و ابن سعد در
عائشه از علی خشنود نبود) و این جمله در صحیح بخاري نیست و همچنین هیچ کدام از 

الطبقات) و امـام احمـد   ( ن سعد در کتاببلکه اب، نیاورده اندآن را اربعه) ( اصحاب سنن
اند و احتماال در مصنف عبدالرزاق هم وجود داشته باشد.  روایت نمودهآن را المسند) ( در

مهم این اسـت کـه روایـت    ، ذکر نخواهیم کرد چون طوالنی خواهد شدآن را ولی اکنون 
ه ذکر کـردیم  مذکور نزد هیچ کدام از اصحاب سنن وجود ندارد و وجود آن نزد کسانی ک

به معنی پذیرش آن نیست چه برسد به تصحیح آن. دوم: مراجع رافضی بر این باورند کـه  
باشد و البتـه ایـن    صحیح می، اند اسناد روایت مذکور بر مبناي اینکه تمام رجال آن حجت

زیرا وثاقت رجال اسناد و عدالت آنـان بـه تنهـایی بـراي     ، نیازمند تفصیل و توضیح است
د آن کافی نیست و به عنوان شـرط واحـدي از شـروط تصـحیح بـه شـمار       تصحیح اسنا

شان در میان آنان  نبودن، آید و نیازمند سه شرط دیگر است که عبارتند از: اتصال اسناد نمی
و نداشتن علت ضعف و با مجموع شروط مذکور صحیح االسناد و به آن احتجاج شود. و 

نماینـد   اطالعی تصور مـی  خبرند و به علت بی بی اما این ناآگاهان از علم رجال از این امر
در این مورد به مصطلح الحدیث بـا  ، صرف عدالت راویان براي صحت اسناد کافی است

) مراجعـه  41-1/39، (خود بر صحیح ترغیب و ترهیب  تحقیق ناصرالدین آلبانی در مقدمه
-5ص ، جم الکبیرمع( جزء اول از  شود. و شیخ استاد حمدي عبدالمجید سلفی در مقدمه

که این مسأله نزد کسانی که انـدك آگـاهی بـه علـم حـدیث      ، نقل نموده استآن را ) 11

أن عائشـة ال «داشته باشند جاي نزاع نیست. پس در ایـن صـورت ایـن اضـافه و عبـارت      

زیرا تنها محمر بن راشد و یونس بن یزیـد  ، شاذ و غیر صحیح است »تطيب له نفسا بخـري

 حمـزه  اند و سایر افراد مانند عقبل بن خالد و شـعیب بـن ابـی    روایت کردهایلی از زهري 
) و 6/38( ) و امام احمـد 233، المسند( ) و سفیان بن عیینه حمیدي در1/61، نزد بخاري(



 413 سنت اهل کتب در پسند شیعه احادیث بررسی: دوم بخش

 ) و بیهقـی در 4/298( )السـیره ( ) و یعقوب بن عتبه نزد ابـن اسـحق در  1618( ابن ماجه
آن مخالفت دارند و تمام افراد مذکور قسمت اضـافی  در روایت ها  آن ) با7/174، الدالئل(

اند و حدیث مذکور داراي طریق دیگـري اسـت کـه از عبیـداهللا بـن       روایت را ذکر نکرده
بن ابوعائشـه از او روایـت نمـوده و ایـن      عبداهللا است و از طریق زهري نیست که موسی

-101-2( ئی) و نسـا 312-1/311( به صـحیح مسـلم  ، قسمت اضافی در آن وجود ندارد
محمر و یونس حدیث مذکور ، ) مراجعه شود و راویان288-1/287( ) و سنن درامی102

اند و بشربن محمدبن نیز از عبـداهللا از محمـر و یـونس روایـت      را بدون اضافه ذکر کرده
 بـدون ازدیـاد تنهـا از محمـر    آن را مذکور را بدون اضافه روایت کرده است و مسلم نیـز  

رده است. پس قسمت اضافه روایت مورد بحث صحیح نیست و به دو ) روایت ک1/312(
اول: اینکه روایت محمر و یونس با روایت سایر راویـان از  ، توان آن را پذیرفت علت نمی

در اضافه) متفاوت است و در میان راویان کسانی مانند ابن عینیه وجود دارند کـه  ( زهري
باشـند و محمـر و یـونس     قـه و اعتبـار مـی   دیگر راویان از زهري بیشـتر محـل ث    از دسته

 دوم  اند و بدون شک قبول دسـته  هماهنگ با سایر راویان آن را بدون زیادت روایت کرده
دیگـر اسـت. دوم: وضـعیت محمـر و       راویان هماهنگ با محمر و یونس) بهتر از دسـته (

یونس بـن  ي  در بارهالتقریب) ( یونس با سایر راویان از زهري هماهنگ است و حافظ در
توهم و ، محل توثیق است اما در روایتی که از زهري نقل نموده اند( گوید: یزید االیلی می

اشکال وجود دارد و روایت غیر از زهري اشتباه و خطاء است) و امام احمد همچنان کـه  
 المیزان) ذکر شده برخی از احادیث او را مورد انتقاد قرار داده است و امـا حـافظ در  ( در
گوید: اهل ثقه است ولی روایـت وي از ثابـت و    او محمر بن راشد می  در بارهیب) التقر(

داراي ایـراد  ، و نیز از آنچه در بصره به آن تحدیث نمـوده اسـت   ةبن عرو اعمش و هشام
باشد و سخن ابوحاتم را  المیزان) گفته است: او داراي روایات اوهام می( است و ذهبی در

است: او صالحیت حدیث داشته و آنچه در بصـره بـه آن تحـدیث    او نقل نموده   در باره
باید گفت: این اضافه از جمله روایاتی است که ( نموده است در آن اشتباهاتی وجود دارد.
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اینکه از جمله کسـانی اسـت کـه از او      زیرا به قرینه، در بصره به آن تحدیث نموده است
 هرحـال وده که او اهل بصره اسـت) بـه   عبداالعلی پسر عبد االعلی ب، روایت نموده است

مخصوصاً عـالوه بـر   ، صرف تفاوت محمر با سایر راویان براي رد این زیادت کافی است
آن او داراي روایتی دیگر است که با راویان هماهنگ اسـت و بـدون شـک همچنـان کـه      
گفتیم این روایت محمر بیشتر مورد پذیرش است و روایت دیگر را مـورد وهـم و ایـراد    

 دهد.  قرار می

 حدیث نود و پنجم:
علی و عمـار بـه بـدي      در باره: مردي نزد عائشه آمد و طاء بن یسار روایت شدهاز ع

مـن از رسـول   ، گویم و اما عمـار  علی چیزي به تو نمی در بارهعائشه گفت: ، زبان گشود
هـا   آن رینگردد مگر اینکه بهت گفت: او میان دو امر مختار نمی او می در بارهشنیدم  خدا

ثابـت از عطـاء بـن یسـار      از طریق حبیب بن ابیآن را ) 6/113( امام احمد، گزیند را برمی
وي بسیار اهل تدلیس ( گوید: التقریب) در مورد حبیب می( روایت کرده است و حافظ در

و ارسال در روایات است) و در اینجا هم آن را از دیگران نقل نموده و خود به شنیدن آن 
باشـد و حـافظ او را    رده است که این هم یکی دیگر از دلیل منع صحت آن میتصریح نک

ائمـه بـه   ، باشند گوید: کسانی که اهل تدلیس می ن ذکر نموده است و مییي مدلس در زمره
نمایند مگر در آنچه به سماع مستقیم آنان مربوط باشـد و ایـن    احادیث آنان استدالل نمی

نجا منتفی اسـت و حـافظ تـدلیس او را بیـان کـرده و      تصریح به سماع) هم در ای( مسأله
گفـت: اگـر    حبیب مـی   در بارهو ابوبکر بن عیاش از اعمش نقل کرده است که ( گوید: می

آن را سـخن)  (  یعنی در میانـه ، نمایم کسی از شما براي من حدیث روایت کند توجه نمی
گـردد و   حدیث می کنم و این همان حذر در تدلیس است که موجب مردود بودن قطع می

التهذیب) حافظ از قطـان نقـل کـرده اسـت: کـه او از عطـاء داراي       ( در شرح حال او در
آیـد و عقیلـی نیـز     حدیثی است به عنوان روایت مقبول و متابع علیه هم بـه شـمار نمـی   

گوید: و او از عطاء داراي احادیثی است که به عنوان حدیث متابع نیست. و اما گفتـار   می
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از طـرق دیگـر صـحیح     ما خیر بین امرین اال اختار أرشدهم)( در مورد عمار ص)( پیامبر
) ( ) از ابـن مسـعود  3/388( ) و حـاکم 389-1/445( از جمله نزد امام احمـد ، باشد می

، گویم) صـحیح نیسـت   که من در مورد علی چیزي نمی( روایت شده است. و قول عائشه
 ) و ابن ماجه4/345( با روایت ترمذي بلکه ضعیف و مردود است و این روایت از عائشه

علـی وجـود     در باره) روایت شده است و حال در آن قول عائشه 3/388( ) و حاکم148(
 ندارد. 

 حدیث نود و ششم:
را بـه فحشـاء    به اینکه او ماریه همسر پیامبر کنند میعائشه را متهم ، مراجع رافضی

اهللا عنهـا   که ماریه رضی کنند میستناد مستدرك) ا( متهم نموده است و به روایت حاکم در
تأیید و آن را متهم به رابطه با پسر عموي خویش گردید و عائشه از جمله کسانی بوده که 

مسانید) آگاهی داشته باشد به سقوط ( شناسی اندکی از علم رجالهرکس رواج داده است. 
مـولی االنصـار)   ( صـري زیرا در اسناد آن سلیمان بن ارقـم ابومعـاذ ب  ، برد این خبر پی می

ترمـذي و  ، دارقطنـی ، الحدیث) است و ابوحـاتم ( وجود دارد و او به اتفاق علماء ضعیف
گویند: او متروك الحدیث است و به احادیث ایـن متـروکین توجـه     او می  در بارهدیگران 

، شود. و سپس در خبر ذکر نشده است که برائت ماریه توسط علی انجام گرفته است نمی
علی را دستور دادند تا گردن پسر عموي ماریه را بزند.  آن گفته شده که پیامبر بلکه در

نور اسـت و بـا اسـناد بـه       رافضیان بر این باورند که این روایت مربوط به آیاتی در سوره
در اینجـا   1قبطی و اتهام او با پسر عمویش نازل شـده اسـت.    خبر دروغین در مورد ماریه

توان به سخن ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه اشـاره کـرد    یبراي نقض کالم ایشان م

                                                           
اند ولـی   ه نور براي رد اتهام از حضرت عایشه نازل شدهاخبار متواتر بیانگر این هستند که آیات سور -1

خواهد آن را در مورد ماریه قلمداد کند و به همین خـاطر اسـت    شیعه با تمسک به اخبار ضعیف می
بـه  ، گوئیم: چنانچه اخبار و احادیث ضعیف و دروغ کتب اهل سـنت را جمـع آوري کنیـد    که ما می

 خواهید کرد.مجموعه کاملی از عقاید شیعه دست پیدا 
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گویـد آیـاتی در    گوید: و جماعتی از شـیعه مـی   نور می  که پیرامون برائت عائشه در سوره
با پسر عمویش) اسود ( بلکه در مورد ماریه و اتهام او، عائشه نازل نشده  در بارهنور   سوره

اي آیات مذکور پیرامون عائشه انکار اخبـار متـواتر   قبطی نازل شده است و انکار شیعه بر
 .1)3/442( است

 حدیث نود و هفتم:
رقابـت و تعصـب     وینـد: مسـأله  گ مـی مراجع رافضی براي نکوهش حضرت عایشه ( 

مورد نظر اسـت کـه عائشـه بـه اسـماء       عائشه در روز زفاف اسماء بنت نعمان با پیامبر
اینکه همسرش بگوید من از شـما بـه خداونـد     گفته است: هر گاه نزد همسرانش برود از

از او دوري جویـد و   شود و هدف عائشه این بود کـه پیـامبر   زده می برم شگفت پناه می
) 8/104( ) و ابن سعد4/37( ) حاکم2محروم گرداند این زن بیچاره را از همسري پیامبر

اند و اسناد آن  نموده از حدیث ابن اسید ساعدي روایتآن را نیز هردو آورده اند و آن را 
التخلیص) گفته است از طریـق هشـام بـن    ( اساس است. همچنان که ذهبی در واهی و بی

الحدیث) است و ابن عساکر هـم  ( محمدبن سائب کلبی است و دارقطنی گفته او متروك
گفته است به وي اعتماد » المیزان«گوید: او رافضی و غیر قابل اعتماد است و ذهبی در  می

شود: که جریان مذکور نـزد   ود. اما به جهت استدالل بر این رافضیان گمراه گفته میش  نمی
ابن سعد هم داراي اسناد دیگري است که در آن ذکر شده است که گوینده آن سـخن بـه   

 بوده است و معین نگردیده است که کدام همسر پیامبر اسماء یکی از همسران پیامبر
تر است و در وضع آن شک  نیز واهی و از روایت سابق واهیولیکن اسناد آن ، بوده است

زیرا از طریق هشام بن محمدبن سائب کلبی از پدرش است و هشام همچنان ، ورزیم نمی

                                                           
بنـابراین در اینجـا نیـز    ، کننـد  مراجع شیعه در مناظرات خود به سخنان ابن ابی الحدید زیاد استناد می -1

 الزم است کمی به سخن این پیشواي خود توجه داشته باشند و فقط بصورت گزینشی عمل نکنند.
ها را  مطلع گردد و همه آن توانست از طریق وحی می اگر این موارد صحیح بودند بطور حتم پیامبر -2

 مطلع شده است. مانند سوره تحریم که در آنجا پیامبر، برمال و دفع نماید
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اما پدرش متهم به دروغ است و به این خاطر ما ، الحدیث) است( که قبالً ذکر شد متروك
بـر علیـه مـا حجتـی یافـت       نهـیم و در آن  به کذب دروغ مذکور از اساس آن قطعیت می

عائشه را براي اطالع یافتن از جریان یـک زن   ویند که یکبار پیامبرگ میشود. یا باز  نمی
اطالع دهد و او هـم بـه خـاطر     مخصوص مکلف ساخت تا از وضعیت او براي پیامبر

اطـالع و خبـر داد. روایـت مـذکور در      ترجیح هدف خود بر خالف واقعیت به پیـامبر 
جزء هشتم)ثبت شده و این هم چند برابر روایت سابق واهی و  115ص( سعد طبقات ابن

زیرا از طریق محمدبن عمر است و او همان واقدي اسـت و ثـوري از   ، اساس تر است بی
نماید که واقدي متروك الحدیث است و برخی او را  جابر از عبدالرحمن بن ثابت نقل می

الحدیث) ( زید جعفی است و او رافضی و ضعیفاند و جابر همان ابن ی پرداز دانسته دروغ
اند و روایت مذکور خبر مرسل و غیر موصول  است و برخی هم او را نیز دروغگو دانسته

نزد ابـوبکر   ویند: روزي پیامبرگ میتوان در آن یافت؟ و یا باز  پس چه حجتی می، است
کن و پـدرش سـیلی   گفت عدالت پیشه  عائشه شکایت نمود و عائشه به پیامبر  در باره

کنز العمـال) و احیـاء   ( روایت مذکور در .1ا اینکه خون بر لباسش جاري گردیدبه او زد ت
کتـاب   94جـزء دوم احیـاء العلـوم) و بـاب      35باب سوم کتاب آداب النکاح ص( غزالی

الکنز) ( گوییم که سخن مذکور در آورده شده است و ما می 238مکاشفه القلوب آخر ص

                                                           
داننـد کـه    همه دنیا مـی ، شوند کنند که باعث خنده ما می واقعا که مراجع رافضی به روایاتی استناد می -1

ي نفـاق و بـدون ایمـان    ابوبکر و عایشه نزد روافض یکی هستند و رافضیان هـر دوي ایشـان را دارا  
حال چطور است که در اینجا ابوبکر از سخن دخترش خشمناك شده و تعصـب بـه خـرج    ، دانند می

داده و چنان او را تنبیه نموده که حتی خون جاري شده است؟!! ما متوجه تکلیـف خـود در مـذهب    
البـد تمـام   ( بینـیم.  رافضی گري نشدیم و هرروز تناقض و تضاد جدیدي را در این فرقـه ضـاله مـی   

انـد کـه اینگونـه ماهیـت      اینکارها براي غصب خالفت بوده است!! و عجب منـافقین باهوشـی بـوده   
اند تا علی متوجه نشود!!) در ضمن چطور نبـی   کرده اند و شاید هم تقیه می کرده خویش را مخفی می

به چنین خشونتی علیه زنان راضی بوده و عکس العملی نشان نداده اسـت؟ آیـا پیـامبري کـه      اکرم
 ناگهان در اینجا راضی به چنین خشونتی شده است؟!!  ، نموده این همه از حقوق زنان دفاع می
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الکنز) ذکر ( ) به دیلمی منسوب داده شده است و قبال اصطالح صاحب37782( با شماره
گردد و اما  شد که آنچه به دیلمی نسبت داده شده است ضعیف بوده و به آن احتجاج نمی

در مورد نقل از امام غزالی باید گفت که غزالی صحت سند و حتـی ذکـر تخـریج کننـده     
خبار او احتجاج نمائیم تا از طریق آن آگاهی توانیم به ا لذا نمی، کند حدیث را رعایت نمی

یافته و از صحت آن یقین حاصل کنیم. و با این وجود سخن حافظ عراقی پیرامون رد این 
گویـد:   ) مـی 2/43( سخن براي ما کافی است زیرا او در تخریج احادیث در حاشیه احیـاء 

را روایـت   طبرانی در اواسط و خطیب در تاریخ از حـدیث عائشـه بـا سـند ضـعیف آن     
و یکبار بـا سـخنی   ( ویند:گ میینید که باز براي نکوهش حضرت عایشه ب میاند) و یا  کرده

باشی) و  کنی نبی خدا می باشی که گمان می گفت: شما کسی می تند و عصبانی به پیامبر
هند و حافظ عراقی در تخریج احادیـث  د میبه غزالی در همان دو منبع سابق نسبت آن را 
از حـدیث  » األمثـال «) گفته است: ابویعلی در سند خود و ابوالشیخ در کتاب 2/43( احیاء

ابن اسحاق هم آن را از ، باشد اند و در اسناد آن ابن اسحاق می روایت نمودهآن را ، عائشه
 او خود اظهار شنیدن مستقیم آن را ننموده است) و نـزد ابوالشـیخ در  ( دیگران نقل نموده

ي ابن اسحاق) و عدم استماع مسـتقیم   عنعنه( باشد و عالوه بر ) می56(  اآلمثال) با شماره(
آن داراي علت دیگري است که سلمه بن فضل ابرش آن را از ابن اسحاق روایت نمـوده  
که در او ضعف است و همچنین در آن هم ابراهیم بن محمد حارث استاد ابوشیخ وجـود  

توان او همان ابواسحاق فـزازي حـافظ    گردد و نمی دارد که شرح حالی براي او یافت نمی
) نـود سـال بعـد از    275( ) وفات نمود و ابوالشیخ در سـال 185( دانست زیرا او در سال

 وفات او تولد یافته است.

 حدیث نود و هشتم:
در آن هنگام  هزار باب دانـش را بـه    اند که گفت: رسول خدا از علی روایت نموده

الکنز) مقداري از اسـناد  ( یافت. صاحب اب دیگر راه میمن فراداد و هر باب هم به هزار ب
بـا  آن را در المغنی) ( )باشد در اسناد آن اجلح ابوحجیه می( گوید: آن را تبیین نموده و می
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المعجم) نسـبت  ( ) از روایت ابن عباس ذکر کرده و آن را به اسماعیلی در36500( شماره
ت با اینکه ما شناختی از اسناد آن نداریم داده است و به علت اجلح آن را معلل دانسته اس

آورد و ایـن لفـظ    وجود اجلح شیعی در اینگونه روایت از پذیرش آن ممانعت به عمل می
، شدگان جرح(  ابن حبان در زمره، روایت نیز از حدیث عبداهللا بن عمرو روایت شده است

تنزیــه ( ی در) و کتــان483-2/482( )المیــزان( ) روایــتش نمــوده و ذهبــی هــم در22/21
انـد و نـزد ابـن جـوزي      اند و به ابن عدي انتسـاب داده  نقل نمودهآن را ) 1/386، ۀالشریع
العلل) ذکر شده است و همچنین در اسناد به علت وجود ابن لهیعه در آن ضعف ( درباب

اعتبار ساقط است و ابن عدي و ابن حبان و ذهبی به علـت وجـود     ایجاد شده و از درجه
خبـر مـذکور بـه علـت عـدم       پس ، اند روایت را معلل و ضعیف به شمار آوردهاین لهیعه 

متن حدیث نیز ربطی به عقاید رافضیان از جمله خالفـت  ( ثبوت آن قابل احتجاج نیست.
 .)شود میالهی ندارد و البته بوي غلو نیز از آن استشمام 

 حدیث نود و نهم:
شـد   برخی مسـائل سـؤال مـی     ارهدر ب : و چون از عمرروایتی که در آن چنین آمده

از جابر بن عبداهللا انصاري روایت ، واقف بودها  آن زیرا او به، گفت از علی سؤال کنید می
بـر زبـان آورد چـه     است که کعب احبار از عمر سؤال کرد که آخرین سخنی که پیامبر

علـی گفـت رسـول خـدا را بـر      ، بود؟ عمر گفت: از علی سؤال کن و کعب از او پرسـید 
، نمـاز را رعایـت کنیـد   ، ام گذاشت و فرمود: نماز ام تکیه دادم و سرش بر روي شانه سینه

کعب گفته است آخرین زمان و فرصت انبیاء چنین است و به آن امر نموده و بر آن زنده 
را غسـل داد؟ عمـر گفـت: از     کعب گفت: اي امیرالمؤمنین چه کسی پیـامبر ، گردند می

 حـدیث مـذکور را  جـابر در   ، شستم)...... د گفت: من او را میاز او جویا ش، علی بپرسید
اساس اسـت و   ) روایت نموده و اگر موضوع نباشد واهی و بی51-2/50/ ق 2( )طبقات(

در اسناد آن محمدبن عمر واقدي است و او متروك الحدیث است و برخی او را تکذیب 
، نیـز متـروك الحـدیث اسـت     اند و در اسناد آن حرام بن عثمان انصاري است و او نموده
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حرام است و ابن معـین و جوزجـانی همچنـین    ، بلکه شافعی گفته است: روایت از حرام
) و هر آنکه به متن روایت نزد ابن سـعد یـا   1766( )المیزان( نگاه کنید به: –نظري دارند 

پی خواهد برد که در نص روایـت کعـب عمـر را بـا     ، ) مراجعه نماید18789( )الکنز( در
آخـرین سـخنی کـه     ،اي امیرالمـؤمنین ( گویـد:  نماید و می امیرالمؤمنین) خطاب می( لقب

پیامبر فرمود چه بود؟) و این چیزي است که مراجع رافضی از آن ناخشـنود هسـتند و در   
به روي مبارك خویش نمی آورند و یـا حتـی ایـن عبـارت را     آن را استناد به این روایت 

وه بر اینکه ربطی به عقاید مراجع رافضی ندارد حتـی  متن حدیث نیز عال( .کنند میحذف 
کـه   بینـیم  میانند ولی د میچون روافض عمر را دشمن علی ، بر خالف عقاید ایشان است

در این روایت این دشمن علی به فضائل او معترف است و حتی دیگران را بـراي آگـاهی   
 !!!!)واقعا که حضرت علی عجب دشمنی داشته است، دهد میبسوي او سوق 

 حدیث صدم:
اید که در حال وفات سـرش در   را دیده حدیثی که به ابن عباس گفته شد: آیا پیامبر

آغوش کسی باشد؟ گفت: آري وفات نمود در حالی که به سینه علی تکیه زده بـود و بـه   
نماید کـه عائشـه گفـت: کـه او میـان دو       وي گفته شد که عروه از عائشه حدیث نقل می

د و ابن عباس آن را انکار نمود و به سـائل گفـت: آیـا عقـل داري؟     دست من وفات نمو
علی تکیه زده بود و او همان کسـی    سوگند به خداوند وفات یافت و در حالی که به سینه

است که پیامبر را غسل داده است)روایت مذکور را ابن سعد و صاحب کنز العمـال آورده  
و گفته اسـت: سـند آن ضـعیف اسـت و      ذکر کردهآن را ) 18791( )الکنز( اند و صاحب

و تنهـا بـه روایـت مـذکور      کنند میالکنز) را پنهان ( مراجع رافضی این تضعیف از جانب
از طریـق واقـدي روایـت نمـوده و او     آن را ) 2/51/ ق 2( اینـد و ابـن سـعد   نم میاستناد 

تاد او دانند و عالوه بر آن اسـ  متروك الحدیث است و برخی از محدثین او را دروغگو می
زیـرا شـرح   ، بن داود بن حصین وضعیت وي براي ما شناخته شـده نیسـت   به نام سلیمان

وجود واقدي به تنهایی براي سقوط اسناد و رد آن کافی  هرحالحالی از او را نیافتیم و به 
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ویند: ابن سعد با اسناد به امام ابومحمد علی بن گ میینید که مراجع رافضی ب میاست. و یا 
در حالی جان به جان آفرین تسلیم نمود که  العابدین روایت نموده که پیامبر زینحسین 

، سرش در آغوش علی بود. باید گفت:  این سخن حجتی در آن بر علیه اهل سنت نـدارد 
نماید و به علـت تـأخیر زمـانی خـود      زیرا سخن فردي تابعی است و به آنچه روایت می

زیـرا آن هـم از طریـق    ، اعتبـار سـاقط اسـت     درجهحضور نداشته و دوم اسناد آن هم از 
 ). 2/51/ ق 2( نگاه کنید به: طبقات ابن سعد، واقدي متروك الحدیث است

 حدیث صد و یکم:
و سوگند به آن که سوگندم به اوست اگر علی از ( و از ام سلمه روایت است که گفته:

گفـت   پیامبر رفتیم بارهـا مـی  ترین مردم به پیامبر است و ما صبح نزد  لحاظ زمانی نزدیک
اي و علـی   علی آمد؟ و فاطمه گفت: گویـا او را دنبـال انجـام کـاري فرسـتاده     ، علی آمد

برگشت و گمان کردم پیامبر با او کـاري دارد و مـا از خانـه بیـرون رفتـیم و کنـار درب       
لـی  پیامبر خـود بـر ع  ، ترین آنان به درب بودم گوید: و من از نزدیک ام سلمه می، نشستیم

تـرین   سپس در همان روز پیامبر وفات نمود و علی نزدیـک ، کرد تکیه زد و با او نجوا می
نقل نمـوده  آن را ) 12115( با شماره 12/57مصنف) ( شیبه در مردم به پیامبر بود.) ابن ابی

) از طریـق امـام احمـد    139-3/138( )المسـتدرك ( ) و نیز در6/3000( است و در مسند
) از طریـق مغیـره از ام   140( ائی در باب خصایص علی با شمارهروایت شده است و نس

با ، سلمه روایت نموده است. و نزد حاکم: مغیره از ابی موسی از ام سلمه نقل نموده است
ایم و عالوه بر  الخصائص) بر آنچه ما گفته، المسند، المصنف(  گانه توجه به اتفاق منابع سه

کنـز  ( ) وهم آشکار و معلومی است و نزد صاحبالتهذیب( مراجعه شرح حال راویان در
بـه  آن را ) و 36459( العمال) هم داراي وهم دیگري است و روایت مذکور را ذکر کـرده 

از روایت فاطمه زهرا از ام سلمه بـه حسـاب آورده   آن را شیبه نسبت داده ولیکن  ابن ابی
شـیبه   بـه ابـن ابـی    المصـنف) ( است و این هم اشتباه است زیرا از طریق مراجعه سند آن

پس با این توضیح اسناد آن ضعیف و به علـت وضـعیت ام موسـی کنیـز     ، شود دانسته می
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ام   در بـاره التقریـب)  ( حـافظ در ، توان به عنوان صـحت از آن اسـتفاده کـرد    نمی علی
، توان حدیث او را به عنوان حدیث تابع قبول نمـود  موسی گفته: او فردي مقبول است می

انگـار اسـت و در    التقریب) از او گفته است در روایـت سـهل  (  که در مقدمهولی همچنان 
، پس حدیث آن صـحیح نیسـت  ، اینجا چون حدیثی تابع براي تقویت آن هم وجود ندارد

بلکه نزدیک به مجهول است و جز مغیره بن مقسم کسـی از او روایـت ننمـوده اسـت و     
-4/604( مجهولین ذکر نموده  در زمره المیزان) هم بر آن تصریح نموده و او را( درذهبی 

) و در وي هیچ توثیق قابل اعتباري یافت نشد مگر از جانـب افـرادي کـه بـه افـراد      614
ابن حبان چنین نموده و کسی   در بارههمچنان که عجلی ، نمایند مجهول االسناد اعتبار می

 هم بر توثیق عجلی اعتماد و استناد ننموده است. 

 حدیث صد و دوم:
اجع مدعی تشیع دائم به روایاتی اشاره دارند پیرامون هجوم به خانه فاطمه و تهدید مر

به سوزاندن خانه و با چنین عقیده اي باعث تفرقه بسـیاري میـان اهـل سـنت و شـیعیان      
و  ةاالمامـ( همچون ابن قتیبه در، کنند میاین مراجع گمراه به کتب مختلفی استناد ، اند شده

) ةالسـقيف( العقد الفرید) ابن بکر الجوهر در( ابن عبدربه در، التاریخ)( ) طبرانی درةالسياسـ
الملـل و  ( شهرسـتانی در ، مـروج الـذهب)  ( مسـعودي در ، شرح نهج البالغـه) ( به نقل از

توان حجتـی   نمی، به جز طبريها  این ) و البته تمامالسـقيفةاخبار ( النحل) و ابو منحف در

ي آنـان قابـل   هـا  کتـاب جز طبـري) و  ( کدام از مذکورینرا بوسیله آنان اقامه نمود. هیچ 
) نـزد اهـل   السـقيفة( ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهري صـاحب کتـاب  ، احتجاج نیستند

خودشان جنـاب طوسـی او را     بلکه او شیعی است که شیخ، سنت ارزش و اعتباري ندارد
از او نقـل  معجـم رجـال الحـدیث)    ( ) ذکر کرده است و خـوئی در 110( )الفهرست( در

پس وثاقت این مـرد ثابـت نشـده اسـت) و در ایـن      ( او گفته است در بارةنموده است و 
صورت حتی نزد خود شیعیان قابل احتجاج نیست و این عالوه بر فقدان کتاب او جـز از  
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راهـی  ، اعتبار اسـت  طریق ابن ابی حدید در شرح نهج البالغه که آن نیز نزد اهل سنت بی
مروج الذهب) او نیـز شـیعی و   ( اما مسعودي نگارنده، ت مذکور نیستبراي آنان به روای

) بـر او تصـریح نمـوده و    225-4/224( لسـان المیـزان)  ( معتزلی اسـت و حـافظ نیـز در   
اعتبار و او شیعی و معتزلی است) و آیا چنـین فـردي بـراي     ي او بیها کتابو ( گوید: می

دید است و مانند مسـعودي و  اهل سنت حجت است؟ و وضعیت او همچون ابن ابی الح
تر است و در مورد اخبار سقیفه باید گفت: ابـو محنـف ناشـی لـوط بـن       بلکه از او واهی

) او را ذکر کرده و گفتـه اسـت: اخبـار او    420-3/419( )المیزان( یحیی است و ذهبی در
اند و  ابو حاتم و دیگران نیز او را متروك الحدیث دانسته، گوي و قابل اعتماد نیست بیهوده

گفتـه   ةمراهل ثقه نیست و ( گوید: دارقطنی گفته او ضعیف الحدیث است و ابن معین می

گوید: شیعی است و این خبري که ذکر کرده است  است قابل سخن نیست و ابن عدي می
از اختراع و افتراهاي آنان است.) اما العقد الفرید اثر ابن عبد ربه مالکی در این گونه اخبار 

کتـابی اسـت   ، نمایـد  ر آن تکیه کرد و عالوه بر اینکه اسناد روایات را نقل نمـی توان ب نمی
ادبی که حجتی براي اثبات اخبار در آن نیست و جز افراد خوار و کـم مایـه بـر اینگونـه     

که در بخش اول همین کتاب عـدم   ةو السياس ةاالمامنمایند. اما کتاب  کتاب ها استناد نمی

بیان کردیم و دالیـل متعـددي را ذکـر    آن را به ابن قتیبه و عدم ارزش علمی آن را نسبت 
الملل و النحل) ( مراجعه شود) و آخرین ذکر شدگان در این زمینه شهرستانی در( نمودیم

) در حاشیه همان فصل به نقل از ابراهیم بن سـیار نظـام در   1/73( درآن را است و عمالً 
معتزلـه اختصـاص داده اسـت کـه همـان تمایـل او بـه        مسالۀ یازدهم از مسائلی کـه بـه   

گري و بیراه گفتن به صحابه است ذکر نموده است و شهرستانی برخـی از اباطیـل و    شیعه
که آنان را به سوزاندن خانۀ علی  اختراعات او را نقل نموده از جمله افتراي او بر عمر

هـاي فـاحش در    تـوهین  و دیگر«گوید:  ): می1/74( سپس شهرستانی، تهدید نموده است
سـازد کـه شهرسـتانی بـه آن      مورد صحابه) و این قول از شهرستانی به وضوح معلوم می

را انکـار  ها  آن حادثه باطل اقرار ننموده بلکه تنها افتراهاي نظام را نقل کرده و سپس همۀ
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رار پس هر آنکه بخواهد وانمود نماید که شهرستانی به آن حادثه و افتراها اق، نموده است
ورزد؟ تنهـا کتـابی را کـه     و اعتراف نموده آیا کسی در کذب و دجال صفتی او شک مـی 

) با اسـناد از زیـاده بـن    3/202( گوییم: طبري گردیم و می سزاوار دقت است به آن بر می
کلیب روایت نموده که عمر بن خطاب به منزل علـی آمـد و طلحـه و زبیـر و مردانـی از      

کنی یا خانه را بر شـما   : سوگند به خدا یا اینکه بیعت میمهاجرین حضور داشتند و گفت
، باید گفت: این سخن از لحاظ اسناد و سند آن باطل است و ثابت شده نیست، سوزانم می

اما از نظر اسناد آن او زیاد بن کلیب ابو محشر کوفی است و داراي مشکل است زیرا زیاد 
ممکن بوده که آن حادثه را شاهد بوده باشند این را بیان نموده حداقل به بیان دو راوي که 

از دنیا رفتـه اسـت و    ـ ه 120و زیاد از طبقه ششم روات بوده که در سال ، پرداخته است
، گردد و سند آن داراي نکارت اسـت  لذا انقطاع فاحش در اسناد آن موجب ضعف آن می

با ابوبکر و تبعیـت  زیرا با احادیث صحیح ثابت شده پیرامون بیعت زبیر و تمام مهاجرین 
باشد و عالوه بر این با احادیث پیرامون بیعـت   آنان در ابتداي امر از ابوبکر در تعارض می

در تمـامی ایـن   ، کـه بگـذریم  هـا   ایـن  باشد و از همه بدون اکراه علی هم در مخالفت می
روایات تهدید به سوزاندن خانه شده است نه اینکه سوزاندن واقعا عملـی شـده باشـد و    

یـا درب خانـه) در آن   ( اجع رافضی باید روایت صحیحی را بیاورند که آتش زدن خانهمر
باشد و همچنین سقط جنین و شهادت فاطمه در اثر این هجوم بطـور واضـح بیـان شـده     

 باشد. 

 حدیث صد و سوم:
کـه قـریش دوسـت نـدارد نبـوت و       کننـد  میبه ابن عباس ذکر  آنچه در قول عمر

نمائید. و به ابن ابی حدیـد در شـرح نهـج     خالفت در دست شما باشد و بر مردم جفا می
هند که عالوه بر نداشتن اسناد و انتساب و تصحیح آن نیز از جانب ابن د میالبالغه نسبت 

ـ    پس چگونه می، ابی حدید حجتی بر اهل سنت نیست ن توان به آن احتجـاج نمـود؟ و اب
اثیر نیز در الکامل روایت مذکور را بدون اسناد و تصـحیح نقـل نمـوده اسـت و اینگونـه      
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) 223-4/222( )التـاریخ ( درآن را باشد و این حادثه خیالی طبري  روایات همچون باد می
ناشناخته وجود دارد طریق مردي مبهم و هردو از دو طریق بسیار واهی نقل نموده که در 

پس در این ، ضعفاء نامی از او به میان آمده است يههیل و نه در زمرمجا يکه نه در زمره
 صورت روایت مذکور صحیح نبوده و ثبوت آن نیز درست نیست. 

 حدیث صد و چهارم:
 1به هنگام بیماري تقاضاي قلم و دوات مراجع رافضی به احادیثی اشاره دارند که پیامبر

 غیره... در روایتی چنین آمده از طبرانی در نموده ولی از اینکار ممانعت به عمل آمده و

بداً أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أدواة وفة قال: ائتوين بصحي  ملا مرض النبي«االوسط) (

فرماید؟ عمر گفت:  شنوي که پیامبر چه می و زنان از وراي حجاب گفتند: آیا نمی »الخ

چشمان خود را بستید و پیامبر چون پیامبر خدا بیمار شد ، ان یوسف هستیدقیشما رف
 )الکنز( را رها و راحت سازید زیرا آنان از شما بهترند. روایت مذکور درها  آن فرمود:

) به ابن سعد نسبت داده شده و روایت او و روایت طبرانی صحیح نیستند و اما 18771(
نموده  ) از طریق محمد بن عمر واقدي روایت244-2/243( )الطبقات( درآن را ابن سعد 

) ذکر 9/34( )المجمع( درآن را و او متروك الحدیث است و اما روایت طبرانی هیثمی 
األوسط) روایت نموده و در اسناد آن محمد بن جعفر بن ( درآن را کرده و گفته: طبرانی 

ابراهیم جعفري است و عقیلی گفته است حدیث او محل ایراد است و سایر رجال آن 
باشند. باید گفت که ما شرح حالی براي محمد  ز مورد اختالف میاند و برخی نی اهل ثقه

دانیم و در غیر این صورت قول عقیلی در  بن جعفر نیافتیم و او را از شمار مجهولین می
 روایت مذکور براي رد حدیث او کافی است. 

 

                                                           
) بطور مفصل 26سوال 2و جلد  35سوال 1جلد( پیرامون حدیث قرطاس در جلدهاي قبلی این کتاب -1

 اده شده است که براي تحقیق و مطالعه به آن مراجعه فرمایید.توضیح د
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 حدیث صد و پنجم:
 ویند چون پیامبرگ میمراجع رافضی به خروج ابوبکر از لشکر اسامه عقیده دارند و 

قصد داشته با این کار ابوبکر را از آنجـا دور  ، در بیماري و لحظات آخر عمر خویش بوده
) 31/121المنهـاج  ( شیخ االسالم ابن تیمیـه در  1کند تا خالفت الهی علی محفوظ بماند!!!

 ورزد و هر آنکه بر سیره شناختی داشته باشد بر دروغ بودن این ادعا شک نمـی ( :گوید می
را در میان لشکر  بابوبکر یا عثمان اند که پیامبر و هیچ کدام از اهل علم نقل ننموده

اسامه فرستاده باشد و تنها در مورد عمر روایت شده است و چگونـه ابـوبکر را در میـان    
فرستد و حال در طول بیماري خود او را به عنوان امام جماعت براي اقامه نمـاز   لشکر می

به عنوان امام جماعت در نماز بـا امـر    باید گفت: و جانشینی ابوبکر  تعیین کرده بود.)
پیامبر معروف و مشهور است و اهل سیر بر آن اتفاق دارند و جز نادان و نابینایـان کسـی   

به تصور شیعه) و ابـو  ( نماید و در صحیحین از صحابه و نه تنها از عائشه انکار نمیآن را 
روایـت  آن را عبـداهللا بـن زمعـه و ...    ، عبـدالمطلب  عبـاس بـن  ، ابن عمر، موسی اشعري

او را همراه لشکر اسـامه   توان تصور کرد که پیامبر اند و در این صورت چگونه می کرده
به جهاد بفرستد و حال او را به امامت نماز دستور داده است؟ و امامت او میان اهل سـیر  

                                                           
جالب است که خالفت الهی علی با حمایت همه جانبه خداوند و مالئکه و پیامبر اسالم و بودن علم  -1

آن هـم توسـط دو   ، باز هم غصب شده و از بین رفتـه اسـت  ، غیب و عصمت و معجزات و کرامات
انـد و حتـی داراي نفـاق و گمراهـی نیـز       هیچ فضیلت خاصی نبودهنفري که به زعم رافضیان داراي 

اگر با یک کودك به گفتگو بنشینید خواهید دید که چون عقلش پاي منبر آخونـدها شسـت   ( اند. بوده
بنابراین سخنان منطقی و معقول را به خوبی می پـذیرد ولـی زمانیکـه بـا شخصـی      ، و شو داده نشده

بینیـد   آنگاه مـی ، تمام عمر مغزش از خرافات آخوندي پر شده است کهنسال به گفتگو بنشینید که در
بسیار بسیار مشکل است. پس مراقب فرزنـدان خـویش باشـید تـا     ، که تغییر دادن و قانع کردن ایشان

مبادا منحرف شوند و زمانی برسد که دیگر نجات و تغییر ایشان مشـکل باشـد. مسـاجد رافضـیان و     
مکانهـاي مناسـبی   ، اي رافضـیان  در روضه ها و شبکه هـاي مـاهواره  منبر آخوندهاي ایشان و شرکت 

 .براي گمراه شدن و دوري از عقل و منطق است)
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نیسـت و ادعـاي اجمـاع یـا      مشهور و مورد اتفاق است و حال اولی صحیح و ثابت شده
) ةو النهايـ ةالبدايـ( ) ابن هشامةالنبوي ةالسري( اتفاق اهل سیر بر آن بدون شک دروغ است و

اند که ابوبکر همراه لشکر اسـامه بـه    تاریخ طبري) هیچ کدام ذکر نکرده( ابن کثیر و حتی
سال یازدهم توان به جلد سوم از تاریخ طبري که مربوط به حوادث  جهاد رفته است و می

) مراجعه کرد و در جاهاي متعددي از کتاب بـه ذکـر سـریه    342-184ص ( هجري است
اسامه پرداخته و یک بار هم بر این مسأله اشاره ننموده است که ابوبکر همراه لشکر اسامه 

 مانند تاریخ ابن اثیـر  کنند میبوده است. و اما سایر کتبی که مراجع رافضی به آن احتجاج 
نماینـد و   ) تماماً بـدون اسـناد و تصـحیح روایـت مـی     ةالدحالنيـ ةالسري( ) وةحللبيا ةالسري(

اند و با وجـود تعـارض و    صاحبان هیچ کدام هم به صحت تمام روایات خود ادعا ننموده

 تـاریخ الطبـري) یـا   ( ) یـا ةالنبويـ ةالسـري( موثق ماننـد ي سیر ها کتابمخالفت آن با سایر 

اعتماد و تکیه نمود. و تنها منبعی که سزاوار  ها کتابتوان به نقل آن  ) نمیالبداية و النهايـة(

نقـل  آن را ) 190-2/189( باشد که ابن سـعد در  دقت و بررسی است طبقات ابن سعد می
اند) و این  آنان گفته( نموده و سندي براي آن بیان نکرده است و به این امر اکتفا نموده که

ر نخواهد داشت و گمان بر این است که او از واقدي نقل نموده اي در ب نوع نقل هم فایده
) ذکر شده است و اگـر  119-3/117( )مغازي الواقدي( زیرا با همان عبارت نیز در، است

، انـد  گوئی متهم نموده اي هم او را به دروغ از واقدي باشد او متروك الحدیث است و عده
اگر از غیـر واقـدي هـم باشـد اسـنادي      پس روایت مذکور از درجۀ اعتبار ساقط است و 

نگریسته شود و به آن صحت یابد و ابن سعد باز در موضعی دیگر از کتاب ، نیست در آن
) از روایت عبدالوهاب بن عطاء عجلی از عمري از نـافع از ابـن عمـر نقـل     2/241( خود

عمر کرده است و این اسناد هم به علت وجود عمري در آن ضعیف است و او عبداهللا بن 
التقریـب) ذکـر شـده    ( بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب است و او همچنانکـه در 

ضعیف است و عمري برادر عبیداهللا بن عمر نیست زیرا عبیداهللا از عبدالوهاب بـن عطـاء   
روایتی ذکر ننموده است. و اما روایت از جهت لفظ نیز با امامت ابوبکر براي اقامۀ نماز از 
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بیماري در تعارض است و حتی اگـر از ادعـاي وجـود ابـوبکر در      جانب پیامبر در هنگام
میان لشکر اسامه سکوت نموده و به آن اقرار نمائیم به دلیل وجود آن در برخـی کتـب و   

ثابت نیستند اتفاق اهل سیر و اخبار بر تقدیم ابـوبکر بـراي نمـاز    ، روایات اگرچه صحیح
وبکر را به عنوان نیروي جهادي لشکر اسـامه  دلیلی است که بر اینکه پیامبر بعد از اینکه اب

ذکر کرده او را براي امامت نماز از آن استثناء نموده است. و حتی کسانی که وجود ابوبکر 
در میان لشکر اسامه را تقریر نموده اند بـه تقـدیم ابـوبکر بـراي نمـاز در زمـان بیمـاري        

در سـریه   ته است: و پیـامبر ) گف3/208( )السیره( اند و حلبی در اعتراف نموده پیامبر
را استثنا نمود و ابوبکر را براي امامت نماز امـر نمـود. و از اینکـه     شاسامه ابوبکر و عمر

ابوبکر ابتداء در شمار لشکریان اسامه بوده باشد و سپس در آن شرکت ننمـوده باشـد بـه    
چون  یامبرزیرا پ، معنی سرپیچی و خودداري ابوبکر از جهاد در میان لشکر اسامه نیست

او را براي امامت نماز مسلمانان انتخاب نمود او عمالً نتوانست در لشکر حضـور یابـد و   
سـیره  ( خودداري او به علت دستور پیامبر براي اداي نماز بوده است. احمد بن دحالن در

 )البدايـة و النهايـة( کنـد. و ابـن کثیـر نیـز در     الدحالنیه) همین سخن حلبی را تکـرار مـی  

 گوید: ) اشتباه اینکه ابوبکر در شمار لشکر اسامه بوده است ذکر نموده و می5/222-223(
سـخت   زیـرا پیـامبر  ، و هر آنکه گفته باشد که ابوبکر در میان لشکر بوده اشتباه نموده(

ابوبکر را براي امامـت   بیمار گشت و لشکر اسامه در جرف خیمه زده بود و حال پیامبر
ه او در میان لشکر است و حال او با اجـازه و دسـتور رسـول    پس چگون، نماز دستور داد

پس البد شارع او ، امام مسلمانان است و اگر فرض شود که او در میان لشکر بوده خدا
را با نص براي امامت نماز که یکی از بزرگترین ارکان دین است استثناء نمـوده اسـت) و   

بیـان  آن را آنچه ما بیان کردیم باالتر از تحقیق اسناد و متن روایت است و تنها ابن تیمیـه  
نسـبت  انـد و امـا بـه     بلکه کسانی دیگر از جمله ابن کثیر به این مساله قائل، ننموده است
ابوبکر از اسامه اجازه خواست تا عمر را رخصت دهد همراه او بمانـد زیـرا   ، حضور عمر

) گفته شده است که ابـوبکر بـه   3/226( به وي احتیاج بود و صراحتاً در روایتی از طبري
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سعد اگر اجازه بدهید مرا به وسیلۀ عمر یاري نمائید و به وي اجازه داد) ابن ( اسامه گفت
 السـیره) ( در) و حلبـی  6/305( )البدايـة و النهايـة( ) و ابـن کثیـر در  2/192( )الطبقات( در

تخلـف و خـودداري نیسـت. و مراجـع      يه) آن را نقل نموده و این اجازه به منزل3/209(
تا صحابه را متهم نمایند به اینکه آنان در خـروج بـا لشـکر اسـامه      کنند میرافضی تالش 

وجود اینکه دریافته بودند و نصوص آشـکاري در وجـوب    با( گویند: اند و می اکراه داشته
از آن اکراه داشتند) در جواب باید گفت : این افتراي آشکاري ، شتاب به جهاد دیده بودند

باشند کـه   بیانگر این می دهید میباشد و تمام روایاتی را که مورد اشاره قرار  بر صحابه می
مدي نبوده و بلکه تأخیر آنان از روي اجتهـاد  اند و تأخیرشان ع آنان سستی و اکراه نداشته

 گویـد:  ) در ایـن بـاره مـی   4/300( )السـیره ( و ابن هشـام در ، اسامه امیر لشکر بوده است
را چطـور   و مردم به انتظار نشستند تا ببینند که خداوند عاقبـت بیمـاري پیـامبر    اسامه(

اسـامه را   پیـامبر ( گویـد:  می )3/122( )المنهاج( اراده خواهد نمود). و امام ابن تیمیه در
فراخواند و فرمود: جهاد کن بر برکت خدا و یاري و عاقبت. اسامه گفت: اي رسول خـدا  

مرا رخصت نمائیـد  ، خواهم شما را سالمت گرداند اي و از خداوند می شما ضعیف گشته
حـال  درنگ نمایم تا اینکه خداوند شما را شفا دهد و اگر من بیرون روم و شما بـر ایـن   

و دلم به شما مشغول است) و برایم سـخت  ( بیماري باشی و در درون براي شما ناراحتم
و از آنان خبر بیماري شما را بشنوم) پس پیـامبر  ( شما جویا شوم در بارهاست تا از مردم 

ساکت بماند و بعد از چند روز جان به جان آفرین تسـلیم نمـود. و حتـی بعـد از وفـات      
نمود از روي اجتهاد و گمـان اینکـه مسـلمانان در     خود تالش می باز اسامه رسول خدا

) در روایتـی  3/226( طبـري ، مقرر) بر گردد( از جهاد -مدینه به او نیاز دارند با لشکریان 
گوید: اسامه همراه مردم بایستاد و به عمرگفت نزد خلیفه رسول  به آن تصریح نموده و می

زیرا همـراه مـن   ، تا رخصت دهد که با مردم برگردمابوبکر) برگرد و از او بخواهید ( خدا
باشند و من بر امنیت خلیفـه اطمینـان نـدارم. نظیـر چنـین       بزرگان و برجستگان مردم می

 ) موجود است. و اما روایاتی که در آن3/208( )ةاحللبيـ ةالسري( روایتی به صورت کامل در
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کـه   کننـد  مـی رافضی اشـاره   نفرین خدا بر آنکه از آن تخلف ورزد) و مراجع( ذکر شده:
روایت مذکور نزد شهرستانی وجود دارد و البته این ادعا همچـون بـاد اسـت و در معیـار     

آن را ذکـر نمـوده و   آن را الفصـل)  ( ) در حاشیه1/20( زیرا شهرستانی، حق ارزشی ندارد
بلکـه تنهـا   ، به کسی نسبت نداده است و اسنادي بر آن نقل ننموده و تصحیح نکرده است

لفظ آن را نقل نموده است و با بررسی کتب حدیث اهل سنت بعیـد اسـت کـه کسـی از     
اسـاس اسـت و    بلکه از جمله روایاتی است که بـی ، رافضیان سندي براي آن روایت بیابد

باشـند کـه بـه آن روایـت      حتی بسیاري از احادیث دروغـین داراي اصـل و سـندي نمـی    
) 3/218السیره ( و حلبی در کتاب، یت نیستاما حدیث مذکور داراي این خاص، نمایند می
نفرین متخلف از شرکت در لشکر اسامه از جانـب   در بارةو سخن این رافضی ( گوید: می

و ابن دحالن نیـز در   1زیرا نفرین هرگز در حدیث وارد نشده است، مردود است پیامبر

 .) چنین سخن گفته است)2/362( ةالدحالني ةالسري

 
 
 
 

                                                           
چهل نفر و یا به روایتی هفتاد نفـر از برگزیـدگان انصـار را کـه قـراء       پیامبر، چهار ماه بعد از احد -1

هـا   شدند به تقاضاي رئیس قبیله بنی عامر براي آموزش قبیلـه بـدآنجا فرسـتاد. در راس آن    نامیده می
دانسته. در بئر معونه که آبی است در کوه بـر سـر    منذر بن عمرو بود که پیش از اسالم هم نوشتن می

که از شـهادت ایـن اصـحاب و     . پیامبرهمه را کشتند، ها ریخته کافران بر سر آن، مکه راه مدینه به
ولی پـس از مـدتی از لعـن دائـم و     ، پردازد به لعن آن کفار می، شود بسیار غمگین می، حافظان قرآن

آنوقت آیا معقول است که اصحاب مسلمان خویش را نفرین کند؟! لعن و ، شود مداوم ایشان نهی می
ن مسلمین طبق مذهب منحرف و ضاله رافضی جایز و حتی داراي ثـواب اسـت و ایـن بـدعتها     نفری

 جزء سنت پیامبر اسالم نبوده است.
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 حدیث صد و ششم:
و پیشـگویی   1کنـد  مـی به کشتن شخصی بنام مـارق تاکیـد    روایاتی که در آن پیامبر

و ابتـدا ابـوبکر و سـپس     آیند میدر مورد او و اینکه خوارج از نسل او به وجود  پیامبر
تا اینکه علی فرستاده  کشند میولی هیچ کدام او را ن، شوند میعمر براي کشتن وي ارسال 

نـزد   بوده و علی او را نمی یابد. اولین روایت حدیث ابـو سـعید  ولی او رفته ، شود می
و  ةالبدايـ( ) از طریق ابو شداد بن عمران است که حافظ ابن کثیر نیـز در 3/15( امام احمد

                                                           
نگاران معلوم و معروف اسـت و روایـت    خبر مربوط به خوارج و پیشوایشان ذي خویصره نزد تاریخ -1

نید به ثبت رسیده است و ها روایت شده است و در صحاح و سنن و مسا صحیحی از ده طریق از آن
در ، ) آن را بـا الفـاظ و اسـنادهاي آن نقـل نمـوده اسـت      304-7/298( البدایه و النهایه)( ابن کثیر در

 بسیاري از آن طرق در صحیحین تصریح شده به اینکه عمر بـن خطـاب چـون از زبـان ایـن جـانی      
مرا رخصت دهید تا گـردن او   اي رسول خدا( گفت:، ادبی و ناسزا شنید  بی مارق) نسبت به پیامبر(

عمـر را از کشـتن او منـع     را قطع نمایم و خالد بن ولید نیز سخن عمر را تکرار نمود لیکن پیـامبر 
 ) و مسـلم 4351-6933( کشـد) بخـاري   اصحاب خود را مـی  نمود تا بعداً مردم نگویند که محمد

بلکـه از آن  ، را نداشته اسـت قصد کشتن او  ) و این سخن بیانگر این است که پیامبر1063-1064(
پس چگونـه ممکـن   ، جزو کسانی بوده که قتل او را با پیامبر مطرح نمود نماید و عمر ممانعت می

است با دستور پیامبر به وي از قتل او خودداري نماید؟ و این روایات از لحاظ ثبوت نزد اهل سـنت  
ن شخص را داشـت از همـان ابتـدا    واقعا قصد کشتن آ ترین روایات است. و چنانچه پیامبر صحیح

را جهت کشتن وي می فرستاد تا فتنه او دفع گردد و بطور حتم او غیب نشـده و بـه زمـین      علی
توانست توسط وحی از مکان وي مطلع گردد و او را از بـین ببـرد و آیـا     می فرو نرفته بود و پیامبر

آیـد ولـی سـپس     بـه وجـود مـی    کند که نسل خوارج از این شـخص  از طرفی پیشگویی می پیامبر
مانـد و   گوید او را بکشید؟!! خوب اگر پیشگویی صحیح باشد یعنی اینکه او نمی میرد و زنده مـی  می

توان کسی را کشـت و حتـی چنانچـه بگوییـد      اصال اینکه او را بکشید یعنی چه؟! بدون دلیل که نمی
گفتند که محمد بـه اصـحاب خـویش     یدستور الهی بوده باید گفت آیا با این عمل کفار و منافقین نم

کند و حتی در حال نماز ایشان را به قتل می رساند؟ و آیا با این اوصـاف دیگـر کسـی     هم رحم نمی
 آمد؟ پس چنین دستوري صادر نشده است. بسوي اسالم می
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 با همین سند نقل نموده است. باید گفت: اسناد آن به علـت آن را ) 298-7/297( )ةالنهايـ

شود و تنها  اي و دستاویزي محکم یافت نمی وجود شداد در آن ضعیف است و در آن ثقه
اند و به وي اعتماد شده و بهتر است که بگـوییم کـه او فـردي     دو نفر از او روایت نموده

ناشناخته و مجهول الحال است. زیرا پرواضح است جهالت عین با روایت دو راوي بیشتر 
گردد. وثاقـت   رفع نمیاما جهالت حال جز با تصریح بر عدالت و وثاقت او ، گردد رفع می

در ) 4/329( )الجرح و التعدیل( مذکور) امري معدوم است و ابو حاتم در( نسبت به شداد
وي جرح و تعدیل ذکر نموده است و سزاوار است او را به مجهول الحـال توصـیف    بارة

در التعدیل) شرح حـالی نیـز از او موجـود نیسـت وآن طـوري کـه حـافظ        ( نمائی و در
کرده است جهالت العین با روایت دو نفر یا بیشتر بر طرف نمی شود مگر با التقریب ذکر 

تنصیص بر عدالت و محل ثقه بودن آن و این حالت در مورد شداد امري غیر ممکن است 
و لکن حافظ توثیق او را در اینجا جز از ابن حبان نقل ننموده است و واضح است که بـه  

به خاطر معرفت ما به منهج او در مورد توثیق مجاهیل  شود میابن حبان به تنهایی اعتماد ن
اند چـه کسـی اسـت و    د میو او ن کند میکه کسی نام خود را ذکر  و آن هم اینطور است

الصـارم المکـی)   ( قبال) از ابن عبـدالهادي در ( و همانطور که پدرش چه کسی بوده است
 )االحادیـث الضـعیفه  ( ذکر شد که او از طریق ابن حبـان نقـل نمـوده اسـت و آلبـانی در     

نسبت بـه  ( گوید: جهالت ابن حبان می يهدر بار) بعد از بیان روایت مذکور 2/328-329(
المجـروحین)  ( آیـد حتـی او در کتـاب    راوي) نزد ابن حبان به عنوان جرح به شمار نمـی 

بـا ایـن توضـیح معلـوم     ، فردي را به علت جهالت مورد ایراد و انتقاد قـرار نـداده اسـت   
د که توثیق ابـن حبـان بـه تنهـایی نـزد محققـین راوي را از مـرز جهالـت بیـرون          گرد می

آورد. این امر در مورد شداد قابل صدق است و در این صورت ضعف حدیث مذکور  نمی
اي از حـدیث   مخالفت آن با صحیح ثابت معلوم و نمایان است. و حدیث ابو سعید نمونه

هیچ کدام به علت شـدت ضـعف سـبب    تر است و  انس و در ضعف همچون آن یا واهی
 )ةاالصـاب( از شـرح حـال ذي ندیـه در   آن را و اما روایتـی کـه   ، گردد نمیتقویت دیگري 
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) از طریـق موسـی بـن عبیـده از     90-4143( مسند ابی یعلی با شماره ) به نقل از2/174(
ـ و این اسناد بسیار ضعیف است و امام احمد  کنند میصعود بن عطاء از انس نقل   ارهدر ب

گوید: روانیست از او روایت شود و حافظ در التقریـب گفتـه اسـت:     موسی ابن عبیده می
معلل نمـوده  آن را ، ه علت وجود موسی بن عبیده در اسناد روایتب میضعیف است و هیث

، و در اسناد آن موسی بن عبیده اسـت ، روایت از ابو یعلی( گوید: است. و در المجمع می
و او متروك الحدیث است. باید گفت: و استاد او صعود بن عطاء نیز ساقط است و ذهبی 

گـردد. و طریـق دوم روایـت     در المیزان به نقل از ابن حبان گفته است به او احتجاج نمی
 )ةو النهايـ ةالبدايـ( ) و ابـن کثیـر در  4127( انس در مسند ابی یعلـی بـا شـماره   مذکور از 

) با روایت یزید رقاشـی از  6/226( )المجمع( رد میوده است و هیثنقل نمآن را ) 7/298(
از طریـق مـذکور   آن را ) 53-3/52( )ةاحلليـ( اند و ابـو دحـالن نیـز در    انس روایت نموده

ر المجمع د میاین اسناد به علت وجود یزید در آن ضعیف است و هیث اند و روایت نموده
و مراجع رافضی بعد از اشاره بـه  ته است. حدیث را به علت وجود او در اسناد معلل دانس
در پایان آنچه در این قضیه حکایت شده  روایت مذکور مطلب دیگري را نیز می آورند که

گفته است: این اولین فرد سرکش و ناجوري است کـه در   که پیامبر شود میذکر ، است
دو نفـري   کشـتید هرگـز میـان هـیچ     نماید و چنانچـه او را مـی   امت من پدید و طلوع می

آمد و بنی اسرائیل هفتاد و دو فرقه گردیدند و این امت هفتاد و سه  اختالف به وجود نمی
در آتش هستند جز یک فرقه. در جواب باید گفـت: معمـوالً   ها  آن همه، فرقه خواهند شد

زیـرا روایـت   ، نماینـد  باب طبعشان نباشد را سانسور و قیچی مـی  هرآنچهمراجع رافضی 
ناجیه) چه ( آن فرقه اي است با این عبارت: پس گفتیم اي پیامبر خدا تتمهمذکور داراي 

یزید رقاشی گفت: پس به انس گفتم اي ابو ، آن فرقه) جماعتی هستند( اند؟ فرمود: کسانی
حمزه آن جماعت کجایند؟ گفت با امیرانتان با امیرانتان. و رافضیان تتمۀ حدیث مذکور را 

، فرقه ناجیه ذکر شده است و البته رافضیان از آن دور هستندکه در آن صفت  کنند میقطع 
باشند و ایـن حـدیث گرچـه اسـناد آن      زیرا آنان از جماعت و پیروي امراء بسیار دور می
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به هفتاد و سه فرقه اسـت   افتراق امت محمد در بارةلیکن این لفظ از آن ، ضعیف است
انـد. ایـن لفـظ از     فـرا آتـش جهـنم   و جز جماعتی که بر سنت من و یارانم باشند. همگی 

حدیث صحیح و ثابت است داراي طرق فراوانـی از پیـامبر اسـت و از صـحابۀ متعـددي      
) بـه تفصـیل آن پرداختـه    203-202شماره ( الصحیحه) با( روایت شده است و آلبانی در

است. به آن مراجعه شود. و این بیانگر این است حدیثی که مراجع رافضی به آن احتجاج 
اما حـدیثی کـه   ، باشد بر علیه آنان است و با طرق و شواهد فراوان آن صحیح می کنند می

به آن استشهاد شده ضعیف و از درجۀ اعتبار ساقط است. و طریق سوم حدیث انس نـزد  
-4/257( المجمـع) ( باشد و هیثمـی آن را از ابـو یعلـی در    ) می3668( ابو یعلی با شماره

باشد و او نجـیح   یف است زیرا در اسناد آن ابو محشر می) نقل نموده و اسناد آن ضع258
 گویـد: او ضـعیف   وي مـی  در بـارة التقریـب)  ( بن عبدالرحمن سندي است و حـافظ در 

الحدیث) است و از طبقۀ ششم راویان است و در پایان عمر دچار اختالط حواس شـده  (
 اقامۀ حجت نمود. ها  آن توان به اند و نمی است. و این سه طریق حدیث انس تماماً ضعیف

 حدیث صد و هفتم:
که چون علی کشته شد در سخنرانی خـود فرمـود: مـن فرزنـد      امام حسن  خطبه

)آورده و از طریـق  3/172، المسـتدرك ( درآن را فرزند وصـی او هسـتم. حـاکم    ، پیامبرم
یـا ابوطـاهر) از اسـماعیل بـن محمـدبن      ( ابومحمدبن حسن بن محمدبن یحیی ابن طاهر

بن حسین روایت نموده اسـت و سـایر سـند آن را بـه      بن جعفر بن محمدبن علیاسحاق 
بن محمدبن اسـحاق) شـرح حـالی     اسماعیل( حسن رسانده است و با این وجود نفر دوم

بن محمـد   مجهولین است و اولین نفر از اسناد این روایت یعنی حسن  ندارد و او در زمره
 مـتهم بـه کـذب اسـت و امـام ذهبـی در       زیـرا او ، بن یحیی براي سقوط آن کافی اسـت 

  در بـاره ) سخنان باطلی را بـراي او  1/521( )المیزان( المغنی) نیز چنین گفته است و در(
کـه   کند میاین وصیت موهوم منسوب به علی را ذکر کرده است و این سخن ما را تأکید 
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اینـد و اگـر   عادت این رافضیان این است که به مجهولین ناشناخته احتجـاج نم  گوییم می
 باشند. بن محمدبن یحیی می گویانی مانند حسن راویانشان شناخته شده باشند دروغ

 حدیث صد و هشتم:
وقتی این آیه بر پیامبر ( :از علی بن ابی طالب روایت است که حدیث یوم االنذار: 

﴿ کهنازل شد  خدا        ﴾ ] :خویشاوندان و « ]214الشعراء

اي علی! خداوند به من فرمان  :و گفت مرا فراخواند . پیامبر»نزدیک خود را بیم بده
و برایم  هستم من از این کار ناتوان، داده است تا خویشاوندان نزدیک خود را بیم دهم

کنند  مطرح کنم در مقابل کاري میها  آن و دانستم هر وقت این قضیه را با، استدشوار 
اي محمد! اگر آنچه  :سکوت اختیار کردم تا اینکه جبرئیل آمد و گفت، ندارمکه دوست 

دهد. پس یک  شوي انجام ندهی پروردگارت تو را عذاب می را که به آن فرمان داده می
، و ظرفی را از شیر پر کن، و یک پاي گوسفند بر آن بگذار، صاع غذا براي ما درست کن

و آنچه را که به ، سخن بگویمها  آن جمع کن تا باعبدالمطلب را براي من  سپس همه بنی
به من امر فرمود انجام  ) آنچه پیامبر:گوید علی می( برسانم؛ها  آن ام به آن فرمان یافته

و از چهل یک نفر ، چهل نفر بودندها  آن و در آن روز، را نزد او فراخواندمها  آن دادم و
ابوطالب و حمزه  :عموهاي پیامبر بودندها  آن در میان، بیشتر بودند یا یک نفر کمتر بودند

ها  آن غذایی را که براي :نزد او گرد آمدند به من گفتها  آن و عباس و ابولهب؛ وقتی
اي گوشت  تکه وقتی آن را گذاشتم پیامبر، غذا را آوردم، درست کرده بودم بیاورم
سه انداخت و هایش شکافت و سپس آن را در یک گوشه کا برداشت و آن را با دندان

و من فقط اثر ، آنگاه مردم خوردند تا آن که سیر شدند، بخورید به نام خدا :گفت
که جان علی در دست اوست آن غذا چنان  يو سوگند به خداوند، دیدم دستهایشان را می

من ، نوشیدنی بدهها  آن به :سپس گفت، خورد همه آن را میها  آن کم بود که یک نفر از
آن ها  آن گرچه یک نفر از، نوشیدند تا اینکه همه سیر شدندها  آن و، آن شیر را آوردم
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ابولهب پیش از او ، سخن بگویدها  آن خواست با خورد؛ وقتی پیامبر مقدار شیر را می
آنگاه مردم پراکنده شدند و  ».دوستتان!، واي که چه جادوگر ورزیده اي است« :گفت
اي علی! این مرد قبل از من آنچه  :ز گفتفرداي آن رو، سخن نگفتها  آن با پیامبر

دوباره غذایی ، سخن بگویم متفرق شدندها  آن و مردم قبل از آن که من با، شنیدي گفت
 چنین کردم و :گوید علی می، را جمع کنها  آن و، مانند آنچه درست کرده بودي آماده کن

گذاشتم و ها  آن را پیش غذا، غذا را بیاور :به من گفت رسپس پیامب، گرد آوردم راها  آن
ها  آن به :فرمود، خوردند تا آن که سیر شدندها  آن همان کار دیروزي را کرد و پیامبر

 سپس پیامبر خدا، نوشیدند تا اینکه سیر شدندها  آن برایشان شیر آوردم و، نوشیدنی بده
را  به خدا سوگند در میان عرب کسی !فرزندان عبدالمطلب :آغاز سخن نمود و فرمود

شناسم که ارمغانی بهتر و برتر از ارمغان من براي شما آورده باشد. من براي شما خیر  نمی
، و خداوند به من فرمان داده شما را به سوي آن بخوانم، ام دنیا و سعادت آخرت را آورده

کند تا برادر و... من باشد؟ همه خود را کنار  کدام یک از شما مرا در این امر یاري می
من  :گفتم، تر هستم من از همه کوچکتر و شکموتر و ضعیف :من با خودم گفتم، کشیدند

آنگاه گردن مرا گرفت و سپس ، شوم کنم و وزیر تو می تو را یاري می !اي پیامبر خدا
ه مردم بلند شدند اآنگ :گوید می، از او بشنوید و اطاعت کنید، این برادرم و... است :فرمود
به تو فرمان داده تا گوش به فرمان پسرت باشی و  :گفتند ب میخندیدند و به ابوطال و می

 )320-2/319( )تاریخ الطبري( از او اطاعت کنی
، در راویـان طبـري افـرادي هسـتند     این حدیث صـحت نـدارد و دروغ اسـت و    اول:

گویـد: او حـدیث مـی سـاخت. و      ابن مـدینی مـی  ، بنامهاي: عبدالغفار بن القاسم ابومریم
و مـن  ( گویـد:  مـی ، بیان اینکه عبدالواحدبن زیاد او را تکذیب کرده اسـت  ابوداود بعد از

و ، ام چون من او را مالقات کرده و از او شـنیده ، دهم که ابا مریم دروغگوست گواهی می
و این را از طریق دیگـر ابـی   ).2/640( )میزان االعتدال( )اسمش عبدالغفار بن قاسم است

ح ( )تفسیر ابن ابی حـاتم ( ن عبداهللا بن عبدالقدوسحاتم روایت کرده است که در سند آ
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 گویـد:  کوفی و رافضی اسـت). و یحیـی مـی   ( گوید: ذهبی در مورد او می، است )16015
 گویـد:  و بخاري میثقه نیست).( گوید: رافضی پلیدي است). و نسائی می، اعتباري ندارد(
 ).1/545( )المیزان( و حدیث او منکر است، فرد مجهول و ناشناخته ایست(

به سخنان او گوش کنید و از او اطاعت کنید) ( اینکه در آخر حدیث آمده است: :دوم
را گـوش   سخنان پیـامبر ها  آن مسلمان بودند که گوش کنند و اطاعت نمایند؟!ها  آن آیا

پس چگونه ، و از دعوت او روي گرداندند، نکردند و از او در اصل ایمان اطاعت نکردند
اي اطاعت کنند کـه سـن او از    دهد که از پسربچه اصالً مؤمن نیستند فرمان میکه ها  آن به

و از اطاعـت از خـود   ، بزرگـان قـریش هسـتند   ها  آن ده سال نگذشته است و حال آن که
اي اطاعـت   پس چگونه در حالی که هنوز کافر هستند از پسـربچه ، اند سرباز زده محمد

 کنند؟! می
چهـل نفـر بودنـد یـا یکـی      ( ت که پسران عبدالمطلبدر حدیث آمده اس، : اینکهسوم

پسـران   کنـد.  اند) و تاریخ این تعداد را تکذیب مـی  بیشتر از چهل یا یکی کمتر از آن بوده
اند که عبارتنـد از:   فقط پنج تا دوران نبوت را دریافتهها  آن و از، عبدالمطلب ده نفر بودند

انـد.حمزه   ه قبل از بعثت وفات کـرده و بقی، حمزه و عباس و ابوطالب و حارث و ابولهب
و اولین فرزند عباس در دوران محاصره در شعب ابی طالب به دنیا نداشت. اصالً فرزندي

یکی پس از دیگري بـه  ، و پس از آن فرزندانش عبیداهللا و فضل، آمد و اسمش عبداهللا بود
و ابوطالـب  عباس فرزندان بزرگی نداشـت کـه در آن حاضـر شـوند.    ، دنیا آمدند؛ بنابراین

عقیل و علی. طالب قبل از بعثت وفـات یافتـه   ، جعفر، چهار فرزند داشت بنامهاي: طالب
و و حارث دو پسر داشت به نامهاي ابوسفیان و ربیعه کـه در فـتح مکـه مسـلمان شـدند.     بود.

و ، مغیث و عتیبه؛ دو تـاي اول مسـلمان شـدند   ، ابولهب سه فرزند داشت به نامهاي: عتبه

هـاي   اینهـا بودنـد فرزنـدان و نـوه    ).7/297( )منهاج السـنة( .ر دعاي بد کردسومی را پیامب

هـا   ایـن  و حال آن که تعداد، پس چگونه در آنجا چهل نفر حاضر شده است، عبدالمطلب
 رود؟! از چهارده نفر فراتر نمی
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 شود: بیان میها  آن اینک اسامی
 عبدالمطلب).( پدر: -1
 حمزه).( پسر: -2
 عباس).( پسر: -3
 ابوطالب).( پسر: -4
 حارث).( پسر: -5
 ابولهب).( پسر: -6
 طالب بن ابی طالب).( نوه: -7
 عقیل بن ابی طالب).( نوه: -8
 علی بن ابی طالب).( نوه: -9

 جعفر بن ابی طالب).( نوه: -10
 ابوسفیان بن حارث).( نوه: -11
 ربیعه بن حارث).( نوه: -12
 عتبه بن ابی لهب).( نوه: -13
 مغیث بن ابی لهب).( نوه: -14
 .1عتیبه بن ابی لهب)( نوه: -15

 کجاست چهل نفر؟!!پس 
 شود.  گیرد و رسوا می ها را در نظر نمی گاهی راوي دروغگو بعضی از جنبه

و جانشـین مـن در   ( در روایت ابن ابی حاتم کلمات حدیث اینگونـه هسـتند:   :چهارم
و با این کلمات آمـده  ، عبارت مبهم استام خواهد بود). و در روایت طبري  میان خانواده

پس ابن ابی حاتم فقط جانشینی در میـان خـانواده را   ، تا برادرم و فالن و فالن شود)( که:

                                                           
 ).  372-292ص ( ذخائر العقبى فی مناقب ذوي القربى -1
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 صحیح نیستند.هردو و ، و روایت طبري مبهم است، 1ذکر کرده
مگر مسئله ایمان آوردن معامله است که بگوئیم هرکس ایمان آورد فالن مقام را پنجم: 

الن هیچگاه چنین کاري می کرده که اي مشرکین هر کس ایمان بیاورد ف آیا پیامبردارد؟ 
در قرآن نیز بیان شده که هرکس ایمان بیاورد به نفـع   مقام و منزلت را صاحب می شود؟!

 کس ایمان نیاورد به خود ظلم کرده است.خود کار کرده و هر

 حدیث صد و نهم:
رضی اهللا -از عایشه اول: ت شده است:این حدیث با دو سند روای حدیث کساء:

مسلم از عایشه ، عبا) است( روایت شده که تنها حدیث صحیح در مسئله کساء -عنها
در حالیکه جبه اي که از موي  فت: در صبح یکی از روزها پیامبر کند که گ روایت می

، او را داخل آن نمود آنگاه حسن بن علی آمد و پیامبر، سیاه بافته شده بود بر تن داشت
 سپس حسین و فاطمه و علی با فاصله کوتاهی و یکی پس از دیگري آمدند و پیامبر همه

﴿ را زیر چادر برد و گفت:ها  آن              

      ﴾ ] :ور کند و خواهد پلیدي را از شما د میخداوند « ].33األحزاب

  .»شما را کامالً پاك سازد

که از پـنج طریـق از او   ، روایت شده است -رضی اهللا عنها -حدیث از ام سلمه  دوم:
 روایت شده است:

پـرورش یافتـۀ خانـۀ    ( سلمه که آن را با سندش از عمرو بن ابی، روایت ترمذي اول:
، نازل شد در خانه ام سلمه بر پیامبر وقتی این آیه( روایت کرده است که گفت: پیامبر

را با چادري پوشـاند و علـی   ها  آن و، را فرا خواند شآنحضرت فاطمه و حسن و حسین
، اهـل بیـت مـن هسـتند    هـا   این پشت سرش بود و علی را نیز پوشاند و گفت: بار خدایا!

                                                           
نه خالفت بالفصل ، بنی هاشم و امور مالی پیامبر یعنی همان وصایت و جانشینی حضرت علی در -1

 و منصوص که مورد نظر شیعه است.
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هـا   آن سلمه گفت: مـن هـم بـا   ام  و آنان را کامالً پاك بگردان.، دور کنها  آن پلیدي را از
ح ( )السـنن ( .هستم اي پیامبر خدا؟ فرمود: تو در جایت باش و تو بر خوبی و خیر هستی

3326.( 
و ترمـذي آن را  ، عطاء از عمر بن ابی سلمه با همین سـند روایـت کـرده اسـت     دوم:

 ).26191( ) و المسند3948ح ( )السنن( آورده است
اما در آن آیه ، و او از ام سلمه روایت کرده است، روایتی که از شهر بن حوشب سوم:

 ).7023ح ( ) و مسند أبی یعلى4038ح ( )السنن( .و کیفیت پوشاندن ذکر نشده است
: مرا کسی خبر داد که از ام سلمه شنیده گوید میروایت عطاء بن أبی رباح که چهارم: 

 ).26103( )المسند( .تر آن را روایت کرده است است... احمد با کلماتی طوالنی
گفتم: اي رسول خـدا! آیـا مـن از    ( و در آن آمده است:، روایت عطاء بن یسار پنجم:

 إن شاء اهللا). بیهقی.، اهل بیت نیستم؟ گفت: بله
و روایاتی بـه  ، و راویان آن ثقه هستند، سند این حدیث صحیح است( گوید: بیهقی می

ف آن احادیثی روایـت شـده کـه صـحیح     و نیز بر خال، اند عنوان شاهد براي آن ذکر شده
در » آل«و در کتاب خداوند متعال شواهدي است واضح بر اینکه منظـور از لفـظ   ، نیستند

 )السـنن ( )و یا اینکـه همسـران ایشـان نیـز شـامل هسـتند      ، زنان ایشانند، استعمال پیامبر
)2913.( 

 حدیث:این بررسی طرق 
 طریق اول:

ضـعیف  ( گوید: که نسائی در مورد او می، قرار دارددر آن محمد بن سلیمان اصفهانی 
مضـطرب  ( گوید: و ابن عدي می، شود) از او دلیل گرفته نمی( گوید: و ابوحاتم می، است)

 )تهـذیب الکمـال  ( )و در بسیاري به خطا رفته اسـت ، الحدیث و احادیث او اندك هستند
را ثقـه  امـا بـدون آن کـه او     ،و ابن حبان او را در کتاب ثقات خود ذکر کرده است).25/310(
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فقـط   شیوه او اینگونه است و و )15/387( )تهذیب الکمال( قرار دهد یا مخدوش قرار دهد.
چون او در ثقه قرار دادن متسـاهل  ، اینکه او راوي را در کتاب ثقات خود ذکر کند کافی نیست

 است.
 طریق دوم:

 در این طریق هم محمد بن سلیمان اصفهانی قرار دارد. 
 طریق سوم:

انـد). و   بـه او طعنـه زده  ( گوید: ابن عون می، وشب قرار دارددر این طریق شهر بن ح
قوي نیست) و ( گوید: ضعیف است) و نسائی می( گوید: در مورد او می موسی بن هارون

و بیشـتر احـادیثی کـه شـهر بـن      ( گویـد:  و ابن عدي می ضعیف است)( گوید: ساجی می
و او از ، و شـهر در حـدیث قـوي نیسـت    ، اعتـراض هسـتند  کند قابل  حوشب روایت می

تهـذیب  ( )شـود  و براسـاس آن عبـادت نمـی   ، کسانی است که حدیث او حجـت نیسـت  
 ).15/ 3( )التهذیب

مسلم  اما راجح این است که او ضعیف است.، اند افرادي هستند که او را ثقه قرار داده
را روایت کرده که دیگـران نیـز    در صحیح خود از او روایت نکرده مگر آن که او حدیثی

 اند. یعنی وقتی به تنهایی حدیثی را روایت کند مورد قبول نیست.  در کنار او روایت کرده
 طریق چهارم:

، و او کسی است که عطاء از او روایت کرده است، در این طریق راوي مجهولی هست
روایـات مرسـل هـیچ    در میـان  ( گوید: احمد بن حنبل می پس روایت عطاء مرسل است.

چـون آن دو  ، تر وجود نـدارد  روایتی از روایات مرسل حسن و عطاء بن ابی رباح ضعیف
عطـاء از هـر نـوع افـراد روایـت      ( گویـد:  ابـن مـدینی مـی    گرفتند). حدیث میهرکس از 
 ).190/ 12( )تهذیب الکمال( )گرفت می

 طریق پنجم:
در سند این حدیث بیهقی گفته که این روایت صحیح است و افراد سند آن ثقه هستند. 
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و بعضـی را چـون اسمهایشـان مشـابه اسـت       مفردي هست که اصالً شـرح حـال او را نیـافت   
 و این را هم باید گفت که بیهقی امام محدثی است.، دانم نمی

 بررسی متون: 
 است. -رضی اهللا عنها-عایشه ترین حدیث از این احادیث حدیث  صحیح الف)

 :شود میو در اینجا به چند نکته اشاره 

جـز حـدیث   حـدیث صـحیحی ب   -ه تطهیـر یآ  مسئلهیعنی  -در این قضیه ، : اینکهاول
 که روایت بیهقی صحیح باشد.عایشه وجود ندارد مگر آن

و آیه ، افرادي را زیر چادر قرار داد بیان شده که پیامبر دیث فقط ایندر این ح دوم:
نه اینکـه اهـل بیـت    ، شود که آن افراد از اهل بیت هستند را خواند. و از حدیث ثابت می

و اگـر پیـامبر ایـن را     اسـت  د؛ چـون آیـه در مـورد زنـان پیـامبر     فقط همین افراد باشن
شدند. مراجع مدعی تشیع وقتـی حـدیث مسـلم را     آل عبا شامل مفهوم آیه نمیگفت  نمی
زنـان را از  ، کـه عبـارت حـدیث مسـلم     کنند میا دچار این توهم واننده رخ، کنند میذکر 

با آن توصیف شود ایـن اسـت    کند و کمترین چیزي که سخن ایشان میمفهوم آیه بیرون 
 برشـامل زنـان پیـام   ( وینـد: گ مـی چـون  ، شـود  الطه و تلبیس در آن دیده مـی که نوعی مغ

کجـا در   گـویم:  مـی ح مسلم این مطلب تصریح شـده اسـت!!!)   چون در صحی، شود نمی
آمده کـه   صحیح مسلم چنین چیزي بیان و تصریح شده است؟! در صحیح مسلم فقط این

پس کجا تصریح نمود کـه زنـانش   ، زیر چادر برد و آیه را خواند آن چهار نفر را پیامبر
 مخالف با کلمات مسلم نیست؟! آن داخل نیستند؟ آیا این سخن در

اصحاب و امهـات المـؤمنین بـا یکـدیگر دشـمنی      کند که  این روایت داللت می سوم:
 -رضـی اهللا عنهـا  -بینیم که عایشه  جنگ در گرفته است. میها  آن گرچه در میان، نداشتند

آنگونه که شیعه ادعا ها  آن و این تاکیدي است بر اینکه، کند فضایل اهل بیت را روایت می
 اند. کنند با یکدیگر دشمنی نداشته می
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امامت و عصـمت را اسـتنباط نکـرده و چنـین     ، ن آیه و حدیثاصحاب از ای چهارم:
فهمیدند با علی  امامت و عصمت را از آیه و حدیث میها  آن و اگر برداشتی از آن نداشتند

و همچنین به کسانی که با ، جنگیدند و افرادي که با او جنگیدند با او نمی، کردند بیعت می
 شد.  ض میاو جنگیده بودند با این آیه و حدیث اعترا

 اند صنیف این حدیث را روایت کردهاینکه اهل سنت از دوران تابعین تا زمان ت پنجم:
اند که این خود دلیلی بر انصـاف و محبـت شـان     یشان آوردهها کتابو این حدیث را در 

 نسبت به اهل بیت است.
، انـد  از حدیث ضعیفی اسـتدالل کـرده   شیعه این حدیث صحیح را رها کرده و ششم:

لمؤمنین را از اهل بیت بیرون اي وجود ندارد که امهات ا چون در این حدیث صحیح کلمه
کینـه و دشـمنی دارنـد از آن     -رضی اهللا عنها-و یا اینکه چون شیعه نسبت به عایشه  کند

را باطـل  هـا   آن در صورتی که حدیث ام سـلمه مـذهب  ، اند حدیث ضعیف استدالل کرده
 گرداند. می

 در ترمذي:ب) حدیث ام سلمه 
اما  چون شیعه اثنی عشـري از آن  ، که حدیث ام سلمه ضعیف است تر گفته شد پیش

کنند اشکال ندارد که کلمات آن را تحلیل و بررسی کنیم تا ببینیم حـدیث بـر    استدالل می
 کند. چه چیزي داللت می

و ) در خانه ام سلمه نازل شـد آیه  وقتی( که: جمله اولو  کلمات اول -متن حدیث

 کند: این بر چند چیز داللت می
پس اگر آیـه  ، نازل شده است کند که آیه قبل از دعاي پیامبر حدیث تأکید می الف)

بعد از  آن  چرا پیامبر، اند کامالً پاك شدهها  آن دهد که پلیدي دور شده و از این خبر می
 -گویید شما می طور که آن -که خداوند به او خبر داده است که این امر تحقق یافته است 

دور کن و ها  آن اهل بیت من هستند پلیدي را ازها  این بار خدایا!( گوید: کند و می دعا می
 آنان را کامالً پاك بگردان)؟!



 آخرین سرخاب و سفیدآب 444

گفت: سـپاس   در مقابل می باید پیامبر، کند وقوع و تحقق تطهیر تأکید می اگر آیه بر
شود که خداوند  نمود مشخص می دعا خداوندي را که شما را پاك گرداند. وقتی پیامبر

 این را به صورت تشریعی خواسته است نه تکوینی.
یر بـراي زنـان محقـق شـد و     ه مسئله تطهکند ک گوییم: آیه بر این داللت می ب) یا می

و یا این کـار را کـرد    قرار دهدها  آن ن خویش را در زمرةخواست که بقیه خاندا پیامبر
گردد. و آن بنابر فهم کسی که ایـن را   نیز میها  آن شامل  یهتا نشانگر این باشد که مفهوم آ

نـان دختـران را   چندانی در فرهنگ اعراب نداشـته و آ چون دختر جایگاه  ( فهمیده است.
به طرق مختلف و با ایراد محبت نسـبت بـه    خواسته می ور کرده و . . . پیامبرزنده به گ

اج داده و در این زمینه اسوه حسنه حضرت فاطمه فرهنگ دختر دوستی را بین اعراب رو
 باشند ) 

را بـا چـادري   هـا   آن آنگاه فاطمـه و حسـن و حسـین را فـرا خوانـد و     ( جمله دوم: 
  و او را نیز با چادري پوشانید).، و علی پشت سرش بود، پوشانید

 رهنمودهایی که در اینجا وجود دارد:
بلکـه او را جداگانـه در   ، علی را با دیگران زیر یک چادر داخـل نکـرد   پیامبر الف)

بلکـه اسـم حـدیث بایـد حـدیث      ، حدیث کساء نیست، چادري قرار داد.بنابراین حدیث
 باشد. یعنی دو چادر) ( کسائین

  ق روایتی که شـیعه انتخـاب کـرده   طب( این دو مطلببود.  ب) علی پشت سر پیامبر
اهـل بیـت مـن    هـا   ایـن  بار خـدایا! ( که فرمود: که گفتۀ پیامبردال بر این هستند  است)

زیـر یـک چـادر نبـود و او پشـت سـر       هـا   آن چون علی با، شود هستند) شامل علی نمی
شـود کـه پـیش روي او     اینهـا) شـامل کسـانی مـی    ( و اشاره با کلمه، قرار داشت پیامبر

 شود. باشند. و کسانی را که پشت سر او هستند شامل نمی می
هـؤالء= ایشـان) بـه کسـانی اشـاره      ( چون در زبان عربی با کلمـه طبق زبان عربی) ( 
و در  گفتن این کلمه با دست اشاره شـود  مگر اینکه به همراه، شود که جلو قرار دارند می
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 اینجا با دست اشاره نشده است.
ایـد) از چـادر اول بیـرون     ق روایتی کـه انتخـاب کـرده   طب( را وگرنه پس چرا علی

زیـر چـادر و    سپس او را به تنهایی، گیرد و در یک چادر بیش از سه نفر جاي می کنید می
 توانسـت او را جلـوي خـودش قـرار دهـد؟!!      و حال آن که می دهد پشت سرش قرار می

شـامل او   از اهل بیت نیست و دعـاي پیـامبر   علی، راین طبق کلمات این حدیثنابب
انتخـاب   ) اما کلمات حدیثی که مراجع مدعی تشیعتیمالبته ما به این معتقد نیس( شود نمی
و  علیـه خـود آنهاسـت   ، بیت بیرون کنند امهات المؤمنین را از اهل، اند تا بوسیله آن کرده
را  -رضی اهللا عنهـا -اهل سنت حدیث عایشه  اما( کند. خواهند را نقض می میها  آن آنچه

 دهد.) دهد ترجیح می قرار میچادر  همه را زیر یک، که علی و فاطمه و حسن و حسین
هستم اي رسول خدا؟ فرمود: تو در جایـت  ها  آن من با( ام سلمه گفت: جمله سوم: 
 و تو بر خیر و خوبی هستی).، باش

تـو  ( فرمود: بلکه اینکه پیامبر، ل بیت باشداهدر اینجا این نفی نشده که ام سلمه از 
جایگاهی که خدا از آن خبـر داده و  ، یعنی تو در جایگاهت قرار داري، در جایت هستی)

مه فقـط ایـن آمـده اسـت کـه      سـل در کلمات دیگر حدیث ام  مفهوم آیه شامل شماست.
اهل بـین مـن هسـتند...) و    ها  این بار خدایا( را با چادري پوشانید و گفت:ها  آن پیامبر
 تو بر خیر و خوبی هستی).( دعا کرد و به ام سلمه گفت:ها  آن براي

 سلمه در روایت بیهقی:حدیث ام 
 گوید: در یکی از کلمات حدیث آمده است که وقتـی ام سـلمه از پیـامبر    بیهقی می

یهقی این حدیث را صـحیح  ان شاءاهللا) و ب، آیا من از اهل بیت نیستم؟ فرمود: بله( پرسید:
 و همه روایاتی را که با این مخالف هستند ضعیف قرار داده است. قرار داده
آنگـاه او  ، داخل آن شومها  آن چادر را بلند کردم تا با( که: م سلمهحدیث ا و اما

 از چند جهت: آن پاسخ آن را از دست من کشید و گفت: تو بر خیر و خوبی هستی).
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کـه او ضـعیف    تر ذکـر شـد   بن حوشب قرار دارد و پیششهر ، در سند این حدیثاول: 
و ابـن سـعد در مـورد او    ، داردو همچنین در سند آن علی بن زید بن جدعان قرار  است.

و حجت نیست) و از احمـد و یحیـی بـن معـین نیـز چنـین       ، او ضعیف است( گوید: می
انـد:   ضعیف است). و بعضی گفته( گوید: سخنانی در مورد او نقل شده است. و نسائی می

چـون افـراد زیـادي او را    ، راستگوست. و راجح این است که احادیث او حجـت نیسـت  
وثیق و تأییـدي بـه   ت، صدوق) یعنی راستگوست( اند: او و اینکه گفته، اند هضعیف قرار داد

اما حفظ و به خـاطر  ، رود بلکه اشاره به این است که او عمدا به خطا نمی، رود شمار نمی
در  کلمـات متضـادي ذکـر شـده اسـت.     ، در این حـدیث  دوم: سپردن چیزي دیگر است.

هستم اي رسول خدا؟ فرمود: تو در ها  آن امن ب( روایت ترمذي آمده است ام سلمه گفت:
تو برخیر و خوبی هسـتی). و احمـد در سـند خـود در دو جـا بـه همـین        ، جایت هستی

تـو بـر خیـر و خـوبی     ( و در روایت دوم ترمـذي آمـده کـه :   ، صورت آن را آورده است
در چادر داخل شـود یـا چـادر را    ها  آن هستی).و در آن ذکر نشده است که او خواست با

نید کـه  به روایتی اعتماد ک دهید میچگونه بخودتان اجازه  پس شما مراجع رافضی، شیدک
و قرآن با ادله و براهین قاطع و صریح با چنین روایـاتی کـه    با همۀ روایتها مخالف است

آیا مقید کـردن مطلـق   سر مخالفت دارد؟!  شایسته نیست مورد توجه و اعتماد قرار گیرند
آیا فاسد کردن بعضی آیات قرآنی با احادیث ضعیف ، ایز استقرآن با احادیث ضعیف ج

کنید که براي اثبات قضایاي عقیدتی احادیـث آحـاد صـحیح را     شما ادعا می جایز است؟!
بینیم که براي تأویل و توجیه قرآن به احادیث آحاد ضعیف یا  شما را می ولی، پذیرید نمی

پدید آمدن منهج و شیوه تصحیح و  حسن صدر شیعی با دفاع از آورید!! موضوع روي می
چون همه بر این اتفـاق دارنـد کـه نبایـد بـه خبـر واحـد عمـل شـود          : گوید تضعیف می

نهایـۀ  ( معـارض.  ند مگر با مزایـاي طور که قیاس و اجتهاد به تنهایی قابل عمل نیست همان

 ).152( )الدرایۀ
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 حدیث صد و دهم:
علی با حق اسـت و  یعنی: ، فرموده: علی مع الحق و الحق مع علی ی که پیامبرحدیث

از آن را کـه   کننـد  مـی مراجع رافضی در مناظرات خود به هیثمی اشاره حق با علی است. 
و  )7/235( )مجمع الزوائد( .گوید: رجال آن ثقه هستند ابوسعید خدري روایت کرده و می

آن را گویـد: بـزار    سپس می، شده استت همچنین از سعد بن ابی وقاص و ام سلمه روای
شناسـم و بقیـه    روایت کرده است و در سند آن سعد بن شعیب قرار دارد و من او را نمی

و ، روایت کرده اسـت آن را خطیب از ابی ثابت موالي ابوذر رجال سند صحیح هستند. و 
ابی سعید و ام  ازآن را و ابن کثیر  ابو جعفر اسکافی آن را از عمار بن یاسر روایت نموده.

را کـه مراجـع رافضـی از     اول: کلماتیو اما پاسخ به چند وجه:  سلمه روایت کرده است.
در ، طور آورده اسـت  هیثمی آن را همین ویند کهگ میو سپس  کنند میذکر  حدیث مذکور

حـق بـا ایـن    ، حق با این اسـت ( و جمله آورده است: اول:د میهیث حالیکه اینگونه نیست.
بـه جـاي جملـۀ     و مراجع رافضی یا حق با علی است).، علی با حق است( است) و دوم:

دوم: .کنند با اینکه کلمات فرق می کنند میدومی اشاره  و به کنند میجمله دوم را ذکر ، اول
گوید که در سـند آن سـعد بـن شـعیب      علی با حق است...) هیثمی می( در مورد حدیث:

معتبر رجال ذکر نشـده اسـت و ایـن نشـانه      يها کتابو این راوي در هیچ یک از ، است
 مجهول بودن اوست.

، نیست حق با فالنی است...) ظاهر این است که این از سخنان پیامبر( سوم: حدیث:
 گوید که ابوسعید خدري از پیامبر یعنی راوي می، بلکه از سخنان ابوسعید خدري است

ترین شما آگاه نکنم؟ گفتند: بلـه.   یدهآیا شما را از برگز( فرمود: کند که پیامبر روایت می
کسی کـه از   دارد). خداوند پرهیزگار پنهان را دوست می، فرمود: بهترین شما پاکان هستند

حق بـا  ( کند وقتی از پیش روي او علی بن ابی طالب عبور کرد گفت: ابوسعید روایت می
و مـا   شـکالی نـدارد  و ایـن ا ، گویند اج میو این را علما ادر حق با این است).، این است

 حق با علـی بـوده اسـت. سـیوطی در    ، معتقدیم که در دوران اختالف میان علی و معاویه
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 )3/349( )جـامع األحادیـث  ( جامع األحادیث والمراسیل این روایت را بدون جمله اخیـر 
 کند که این جمله مدرج و جاي داده شده است. این تأکید می، ذکر کرده است

و رجـال آن ثقـه    رجال آن ثقه هسـتند) مـردود اسـت   ( گوید: میمی چهارم: اینکه هیث
نیستند و در سند آن صدقه بن الربیع زرقی است که فرد نامعلوم و مجهول العـین و حـال   

کـه در  ، و در سند آن ابوسعید موالي بنی هاشم است ).4/433( )الجرح و التعدیل( .است
س کجا راویـان ایـن حـدیث ثقـه     پ، ي رجال شرح حالی براي او بیان نشده استها کتاب

 هستند؟!
حـارث از  ، کننـد  در جایی وقتی براي نبرد جمل حرکت مـی  حضرت علیپنجم: 

عایشه و طلحه و زبیر) صلح نکردند چه مـی کنـی؟ حضـرت    ( ها آن ایشان می پرسد اگر
المومنین و سیف االسـالم و   پرسد: با ام پاسخ می دهند: نبرد می کنیم. حارث با تعجب می

مسائل بر تو مشتبه شده  ،اي حارث«: فرماید میدر پاسخ  طلحه الخیر؟ حضرت علی
بلکه اول حـق را  ، نمی توانند مالك و معیار حق و باطل باشند، اشخاص گمان بیاست و 

بشناسی و نیز اول باطل را بشناس تا هر که را به سوي آن گام نهـاد  آن را بشناس تا اهل 
سوال اینجاست که چرا حضرت علـی در پاسـخ    1)210-2( )یتاریخ الیعقوب( باز شناسی.

: علی مع الحق و الحق مع علی؟!! و چطـور شـخص پرسشـگر از ایـن حـدیث      گوید مین
حضـرت   بایسـت  میهمینطور در جاهاي دیگر ( بوده است؟! خبر بیبسیار مهم و معروف 

                                                           
البته نه اینکه طلحه و زبیر و ام المومنین عایشه  باطل بوده باشند و مشخص است که ایشان خـدمات   -1

هـا   ولی منظور این است که مالك حـق و باطـل و جـدا کننـده آن    ، اند فراوانی براي اسالم انجام داده
یعنی فرقان در واقع همان قرآن و سنت هستند نه وجود خود اشخاص که منجر به فردپرستی و غلـو  

افرادي که معصوم نیستند و طبق اجتهاد خودشان امکان خطا دارند. در بـدترین حالـت حتـی    ، شوند
ه همـه  خداونـد از گنـا  ، اهللاشاء بر سر خشم گرفته شده به خاطر طبیعتی بشري بوده و ان اگر تصمیمی

گریـد و بـر همـه نمـاز      گذرد. و مگر نه اینکه حضرت علی بر جسد همه کشـته شـدگان مـی    در می
ها را با جسد لشگریان خود در یکجا به خاك می سپارد و حضرت عایشه را با عـزت   خواند و آن می

 گرداند و ..... و احترام به مدینه باز می
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بـرعکس آن   نه اینکه حتی، است کرده میعلی جهت اثبات حقانیتش به این حدیث اشاره 
 .بگوید: افراد مالك حق نیستند)

که سـند  مگر آن، ي تاریخ قابل اعتماد نیستندها کتابروایات مشخص است که : ششم
ی بایسـت  میو  کند میي پیش از خودش نقل ها کتاب ایشان از، آن ذکر شود. و اما ابن کثیر

، اسـت مراجعـه کـرد    نقل کرده و بدانها اشـاره نمـوده  ها  آن یی که ایشان ازها کتابکه به 
چون کـه ایشـان   ، نه به ابن کثیر، سپس سخن را از آنجا نقل کرده و باید بدانها نسبت داد

ابن کثیـر   و بر همگان روشن است که کند میاسماء و عناوین مصادر پیش از خود را ذکر 
 و دانشـمندان از سلسله اسناد به پایان رسیده بود در قرن هشتم می زیسته که در آن زمان 

 ند.کرد میپیشینیان نقل قول 

 حدیث صد و یازدهم: 
 حـاکم از علـی   کـه  کننـد  میاشاره  )3/124( المستدرك مراجع رافضی به حدیثی از

علی به هـر  ، رحمت خدا بر علی باد! بار الها( فرمود: که گفت: پیامبر خدا روایت کرده
این حدیث طبق شرایط گوید:  حق را در همان سو قرار بده). سپس حاکم می، رود سو می

، در پاسخ باید گفت: در سـند حـدیث   .اند و شیخین آن را ذکر نکرده، مسلم صحیح است
منکـر الحـدیث   ( اند: بخاري و نسائی و ابوحاتم در مورد او گفته، مختار بن نافع قرار دارد
، کرد اي روایت می از افراد معروف احادیث منکر و ناشناخته گوید: است). و ابن حبان می

 ).17/119( )تهذیب الکمال( .کند رسید که او قصداً چنین می طوري به دل انسان چنین می
در حالیکـه ایشـان خودشـان امـام معصـوم      ، کند براي علی دعا می سپس چگونه پیامبر

طبق همان حدیثی که دائم به آن اشـاره  ( با ایشان باشد؟! هستند و الزمۀ آن است که حق
سـخن فخـر رازي اسـتناد     ) و یا مراجع رافضی بهالحق مع علی علی مع الحق و: کنید می
، در دینش به علی بن ابی طالب اقتدا کند هدایت یافته اسـت هرکس گوید:  که می کنند می

 .رود حق را در همان سو قرار بـده  بار الها! علی به هر سو می فرموده است: چون پیامبر
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از محـدثین نیسـت و در    -رحمـه اهللا -رازي  باید گفت که )207، 1/205( )تفسیر رازي(
 پس در اثبات یا نفی روایات قول او معتبر نیست.، حدیث دانش زیادي ندارد



 
 
 

 تتمه

: امامت گوییم میما ، کنند میاستناد ها  آن که مراجع مدعی تشیع به اینها احادیثی بودند
در  بایست می، عالوه بر قرآن، حتی از نبوت هم باالتر استکه نزد شما اصل دین است و 

نه اینکـه  ، ذکر شده و بدان تصریح شده باشد جاي جاي تاریخ و روایات توسط پیامبر
 کنیـد  میبراي اثبات آن به چند روایت و خبر واحد و ضعیف و جعلی استناد شود و فکر 

قضـاوت بـر   ( ی وجـود نـدارد؟  ن نیست که چنین اصـل این امر نشانه چیست؟ آیا نشانه آ
احادیث کتب اهل سنت که دائما مورد استناد مراجـع رافضـی    عهده شما خواننده گرامی)

و جالـب   جزو احادیث ضعیف و جعلی هستند که اسناد صـحیحی ندارنـد   گیرند میقرار 
، است بدانید که مراجع رافضی نه تنها در کتب اهل سنت حـدیث قابـل ارائـه اي ندارنـد    

بلکه حتی در کتب خودشان نیز حدیث متواتر و صحیح االسـنادي را جهـت بـه کرسـی     
در کتاب معجم رجال نشاندن عقاید خویش ندارند. همانطور که عالم شیعی جناب خوئی 

گوید: براستی اصحاب و یاران ائمه علیهم السـالم بـا    )می18-1/17( )چاپ دوم( الحدیث
امـر حـدیث و حفـظ نمـودن آن از نـابودي و       اینکه غایت جهد و اهتمام خـویش را در 

در دوران تقیـه  هـا   آن امـا ، علیهم السالم مبـذول داشـتند   أئمۀکهنگی بر حسب دستورات 
پـس چطـور   ، نمودند و نشر احادیث در آن زمان بصورت علنی غیر ممکن بود زندگی می

ـ   این احادیث به حد تواتر یا چیزي قریب به آن رسیده ) 20-1/19( اباند؟و در همـان کت
، ابن بابویه و طوسی) رسیده است، کلینی( گوید: اما احادیثی که به دست آن سه محمد می

: حتی اینجانب در جلد قبلی همین کتاب سـوالی را  گویم می اغلب آحاد هستند نه متواتر.
مراجـع مـدعی تشـیع     دهد میبه سوال دوم جلد قبلی مراجعه کنید) که نشان ( طرح کردم
آنوقـت خنـده دار اسـت کـه     ، رنـد خو میراجعه به کتب خودشان هم شکست حتی در م

در کتب اهل سنت!! بنـابراین توجـه داشـته باشـید کـه       اند کردهسرشان را از صبح تا شام 
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چیزي براي گفتن دارند نه از احادیث کتب اهل سنت و نـه از   1مراجع رافضی نه از قرآن
 بشان چیست؟!انیم حرف حساد میپس ما ن، احادیث کتب شیعه

                                                           
ضرت علی نیست و اصال نـامی از علـی و امامـان در    اي به خالفت بالفصل و الهی ح در قرآن اشاره -1

قرآن نیست و همینطور از دیگر عقاید خاصه شیعیان و مراجع رافضی تنها بـا تفسـیر نمـودن آیـات     
 دهند. آیند و این عقاید ضاله را به مردم ارائه می می، توسط احادیث غیر معتبر و جعلی



 
 
 

 سخنی با خواننده گرامی

سرخاب و « يها کتابم که جلد سوم از سري رسی میدر اینجا به پایان این کتاب 
و براي خواننده گرامی الزم به تذکر است که مراجع مدعی تشیع قادر  باشد می »سفیدآب

 اند کردهبه پاسخگویی به این کتب نیستند و تا کنون از حضور در میدان مبارزه شانه خالی 
بیسوادي خود را نزد مردم مخفی کنند و بتوانند همچون گذشته به ، تا به هر نحو ممکن

﴿ امه دهند و مصداق آیه:فریب دادن مردم و گمراهی ایشان اد      

      ﴾1 همچنان منتظر پاسخی از ، باشند. ما پس از تحریر این سه جلد

نجف و یا هر جاي دیگر دنیا خواهیم ماند تا با ، جانب مراجع شناخته شده شیعه در قم
متوجه شوند که مذهب رافضی  خبر بیتکلیفشان یکسره شود و مردم ، پاسخ به ایشان

شکست خورده است. خواننده گرامی توجه ، گري همیشه در تاریخ و در میدان مبارزه
کار عاقالنه اي نیست و شما ، داشته باشد که تقلید کورکورانه و پیروي از مذهب موروثی

روي و اطاعت از دستورات آن یک درصد احتمال دهید این مذهبی را که در حال پی

                                                           
1- ﴿                                            

                   ﴾  :اینان دانشمندان و راهبان ] «31[التوبه

الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایى خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به 
 در ».گردانند شریک مى )با وى( یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست منزه است او از آنچه

در  امام صادق :گوید باشد مبنی بر اینکه ابوبصیر می اصول کافی باب التقلید حدیثی می کتاب
وگند که دانشمندان و راهبان مردم را به عبادت خویش دعوت آیه فرمود: به خدا س این توضیح
پذیرفتند) بلکه حرام الهی را براي مردم حالل و حالل  کردند مردم نمی هرچند اگر چنین می( نکردند

این حدیث در ( .و مردم نیز تبعیت کردند) و نادانسته علما و راهبان را عبادت کردند( را حرام کردند
 .)ب الشرك حدیث هفتم نیز آمده استاصول کافی در با 2ج
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آیا ارزش دارد وارد چنین بازي ، داراي انحراف و عقاید ضاله و گمراه کننده باشد، هستید
خطرناکی شوید که نتیجه آن بر باد رفتن دین و آخرت است؟! بطور یقین حتی کودکی 

ولی ، دبستانی نیز حاضر به رفتن در دام خطرناك تقلید و اطاعت کورکورانه نیست
که بزرگساالن و کسانی که ادعاي خردورزي ایشان گوش جهان را کر نموده  بینیم یم

و از  کنند میپیروي  اساس بیبدون توجه و براحتی از همان مذهب و عقاید پوچ و ، است
که آیا این اعمال و رفتار و عقاید صحیح هستند یا خیر؟  کنند میسوال ن اي ذرهخود 

 بایست میخواننده گرامی الزم است بداند که تحقیق نیز زحمت خاص خودش را دارد و 
ولی ، ام ند و اینجانب نیز روزي شیعه بودهوقت صرف شود و کتب مختلف مطالعه شو

ا فراموش کرده باشم و اینگونه نبوده که شب بخوابم و به هنگام صبح تمام عقایدم ر
ناگهان دم از قرآن و سنت بزنم و حرفهایی که به گوش بسیاري از نزدیکان بیگانه است. 

و خواندن همین  کنم میپس خواننده گرامی را به تحقیق و مطالعه هرچه بیشتر دعوت 
مطمئن باشید چنانچه بدون کتاب نیز قدم بزرگی در کمک به تحقیقات شما بوده است. 

و متوجه راه هدایت و  شود میحقیقت برایتان روشن ، ه مطالعه و تحقیق بپردازیدتعصب ب
  ان شاء اهللا.، صراط مستقیم خواهید شد

 پایان

 هجري شمسی 1390بهار 
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