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 تقدیم

مرسلني نبينا حممد وعىل آله ـمني، والصالة والسالم عىل سيد الـالعالاحلمد هللا ربّ 

 وصحبه أمجعني.
م را نازل نمود و سنت مطھر یرکه قرآن کاست  یمخصوص پروردگار سپاس حمد و

آن را خود بعھده گرفت  یدار و حفظ و نگه. آن قرار داد هنندکان یرسولش را شارح و ب
  :و فرمود

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  ].٩الحجر: [ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 ه فرمود:ک صیدرود و سالم خداوند برحضرت محمد مصطف

، وانتحال �مل هذا العلم من لك خلف عدوهل، ينفون عنه حتر�ف الغال�«
  .»، وتأو�ل اجلاهل�مبطل�ـال

ن دو اصل مھم و یرساندن اغ و یتبل یتا به امروز برا شاز عھد صحابه یامت اسالم
از آغاز نور اسالم  یاند. ول ار نمودهیبس یھا قرآن و سنت تالش یعنین، ید یاساس

 یرنگ، و برخیسه و نیبا دس یگریبا نبرد مسلحانه، د یکیآن،  هدشمنان قسم خورد
خواست  یم یا وهیدام بشکه). ھر یت (مانند سبائیآل ب یگر با اظھار محبت و دوستید
 د:یرا خاموش نما یالھن نور یا

ن يُرِ�ُدونَ ﴿
َ
ْ  ُٔ ِ� ُ�طۡ  أ ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  �َّ

َ
ٰ بِأ  .]٣٢: التوبة[ ﴾هِِهمۡ َ�

 را:یآنان در اشتباه بودند ز یول

 ﴿ 
ۡ
ُ ٱ َ� َوَ�� َّ�  ٓ ن إِ�َّ

َ
ٰ لۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ  ۥنُوَرهُ  يُتِمَّ  أ   .]٣٢: [التوبة ﴾فُِرونَ َ�

گر یدیکر حق و باطل در برابر کشه دو لشیه ھمکاست  یر الھیر ناپذیین سنت تغیو ا
ف کو ظفر از آن حق بوده و باطل مانند  یروزید و سرانجام پیار نمایکو پ ییآرا صف

 ن خواھد رفت،یا از بیدر

ا﴿ مَّ
َ
َ�دُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َ�َيذۡ  لزَّ   ].١٧[الرعد:  ﴾ءٗ ُجَفا

الزم است در  یاست بر و دهیشه بخشیبه او گوھر عقل و اند أه خداوندک یانسان
را با حجت و برھان  یرد و از مدافعان آن باشد، و ھر سخنیر حق قرار بگکجبھه و لش
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 رد.یبپذ
و سند  یباشد. پرده گشائ یم نون در دست شما خوانندگان محترمکه اک یتابک
و عبدالله  ھا ام در صف ابوجھلین ایه در اکاست  یمجھول االسم و نسب یفرد یرسوائ

ن و مقدسات آنان بپاخاسته، و یمبارزه با اسالم و مسلم یرفته و برابن سباھا قرار گ
ه کدارد  یو سع رت امثال خودش را، با خود ھمراه نموده استیبص یب نادان و یافراد
و دروغ  آغوش افتراء نار گذاشته و بهکرا  یق را وارونه جلوه دھد و صدق و راستیحقا

ر ینفاق را لباس زه و یخود، و تق یلباس رو انش دروغ راکایپناه آورده است، و مانند ن

بل الكذب شعارهم «در وصفشان گفته است:  یه امام ذھبکاست. چنان خود، قرار داده

 .»التقية والنفاق دثارهمو
داشته و دارد، و طبق  یانیخ حامیشه در طول تارین خداوند ھمیه دکد دانست یبا
در دل شب و در منزل خودش قصد دروغ بستن بر  ین اگر شخصیش بزرگان دیفرما

در روز روشن او را رسوا و دروغش  أداشته باشد، خداوند صو رسولش أن خداید
 سازد. یم ارکرا آش

 یھا ھا و تھمت از افتراءات و دروغ یردن بعضکان یب یتاب براکن یا ز!یعز هخوانند
ن ینموده است در ا یسع -هحفظه الل-ر در آمده و مؤلف محترم یبه رشته تحر یجانیت
ھمگان واضح و  یبر دارد تا دورغگو بودن او برا یجانیت هتاب نقاب و روپوش از چھرک

 روشن گردد.
جعفر  ینوشته شده بود، استاد محترم جناب آقا یتاب بزبان عربکن یه اک ییاز آنجا

زبانان  یفارس همر ھمت بست تا مورد استفادک یآن بزبان فارس هترجم یزاده برا یتق
را  یجانیدھل ت یاز دور صداه ک یسانکن یرد. و ھمچنیزمان قرار گیھنان عزیمو ھم

 یه براکاست  یذابک هلمیمس یه وکگر آن باشند و بدانند  نظاره یکاند از نزد دهیشن
ج باطلش به ھر نوع یند و در راه تروک یم تمانکردن مردم حق را کب و گمراه یفر
 زند. یم دست یوششکو  یسع

ر، تا حق را یدگانت برگیز پرده و حجاب را از دیز! قبل از ھر چیعز هخوانند یاپس 
از آن دور  یلکتا باطل را ب یبزدا و قلبت را از ھر تعصب ناروا یه ھست بنگرک چنان

 یه بازگشت به حق و اعتراف به آن بھتر است از در جھالت و نادانک, و بدان یساز
 ش.یاران گرامیتش و یو بر اھل ب یان بر محمد مصطفیپا یب ان درودیماندن. در پا

 



 ٣  تقدیم

 من اتبع اهلد والسالم عىل
 گر تیتر ھداکد

 





 
 
 

 از مترجم یسخن

ما آقبة للمتقني وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وصحبه أمجني. مني والعاـاحلمد هللا رب العال

 بعد:
 هش مورد تھاجم و حملیداینم؟ اسالم از ھمان بدو پکجا آغاز کسخن را از 

آرام ننشستند وھر وقت  یا لحظهھا  آن گرفت، ن قراریو منافق یھود نصارین، کیمشر
 ن ضربه زدند.یردند به اسالم و مسلمکدا یپ یفرصت

ت و آزار ینجه و اذکش م ازیندازیخ صدر اسالم بیوتاه و گذرا به تارک ید نگاھیبگذار
مختلف،  یھا نه و توطئهیدر مد یو روان یغاتیتبل یھا ه گرفته تا جنگکن در میمسلم

فر و نفاق نتوانست را ه به کردن نور اسالم انجام گرفت اما کخاموش  یھمه و ھمه برا
 ببرد. یجا

نه اظھار وجود نمود، ین بار در مدیاول یه براکنفاق بود  هدیپدده، ین پدیتر کناخطر
 کدیرده بودند و نام اسالم را با خود به کبه ظاھر لباس اسالم را در تن  یگروھ

 ھود سرچشمهین گروه از یا هشیزدند، ر یم دند، از پشت به اسالم خنجریشک یم
ده است ین نامیو مسلماسالم  را دشمن سرسختھا  آن ه قرآنیکسانکگرفت، ھمان  یم

 د:یگو یم هکآنجا 

َشدَّ  َ�َِجَدنَّ ﴿
َ
ِينَ  َوةٗ َعَ�ٰ  �َّاِس ٱ أ ْ  ّلِ�َّ  ].٨٢: ةالمائد[ ﴾ُهودَ ۡ�َ ٱ َءاَمُنوا

ردند، کختند، مسمومش یرا ر صن بار نقشه ترور شخص رسول خدایھا چند آن
حضرت ش یگرام تھمت زدند، به ھمسر یند، به ویت نمایخاصتند او را ترور شخص

خندق  هتھمت زدند، در جنگ احد از وسط راه برگشتند، در غزو لقهیشه صدیعا
 یمختلف یو روان یغاتیتبل یھا وستند، جنگیردند و به احزاب مخالف اسالم پکانت یخ

گاھ یداریو ب صشخص رسول خدا کبراه انداختند اما وجود مبار شاگردان  یو آ
 نقش بر آبھا  آن یھا ه توطئهکباعث شد  ششیوفااران بایتب او، صحابه و کن میاستر

 ست انجامد. کبه ش ھا توطئه هشود و ھم
 یھا ردند و او فتنهکرا علم  یھودیار ننشستند، عبدالله بن سبا یکان بیھودیاما 
، حضرت عثمان بن صسوم رسول خدا هفین فتنه، خلیرد، در اولکبرپا  یمتعدد
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ه حضرت کرد کرا مطرح  سیحضرت علت ید، بعد مسئله الوھیبه شھادت رس سعفان
 از طرفدارانش را در آتش سوزاند. یاریبس سیعل

د و اسالم روز بروز یست گردکاسالم دچار ش ینابود یشان برایھا تالش هھم یوقت
 م در خودیبا اسالم را بطور مستق یارویمواجھه و رو ییتواناھا  آن گرفت و یم قدرت

نبار خواستند تا مبلغان و شاھدان اسالم، یردند اک ھا ه توطئهکنیدند، بعد از اید ینم
مختلف  یغ اسالم به جاھایتبل یرا براھا  آن صرمکامبر ایه پکرا  یسانکھمان 

ف یصورت اعتماد مردم را نسبت به اسالم و قرآن ضعنیند تا بدیفرستاد، خدشه دار نما
ن یه چنه چگونکر سؤال رود یز صت رسول خدایگر در نھاید یند و از طرفینما

 یرد و چگونه شاگردانکاعتماد ھا  آن نش قرار داد و بهیغ دیرا مسئول تبل یافراد
 ت نمود؟یترب

 صرسول خدا هه صحابیعل یعیغات وسین ھدف، دست به تبلیدن به ایرس یبرا
آغاز نمودند، حضرت  صن افراد به رسول خدایتر یکخانواده و نزد زدند، از

 ھا را تھمت زدند و بعد صن فرد رسول خدایتر یکو نزد ی، ھمسر گراملشهیعا
حضرت  صرمکر سؤال بردند و بدنبال آن دو پدر خانم رسول ایش را زیارھاک هھم
 ین حامی، اسدر سفر و حضر و حضرت عمر صاور رسول خدایار غار و ی، سرکابوب

شان متھم نمودند، داماد رسول یمان و تقوایرا در ا صر رسول خدایبزرگ و وز
دو دخترش را به  صه رسول خداکرا  یسک، ھمان سحضرت عثمان، صخدا

 ساح حضرت عثمانکداشتم به ن یم یاحش در آورد و فرمود اگر دختر سومکن
 هھم یلکآوردم را تھمت زدند افتراھا به او بستند و او را مرتد خواندند و بطور  یمدر

رار دادند، و بجز عت رضوان را مورد حمله قین و انصار و اھل بیمھاجر همبشر هعشر
را  یسک چیرند، ھیپناه بگھا  آن ه در پشتکحدود سه تا پنج نفر  یعنی کاند یافراد

 نگذاشتند. یباق
چه توانستند با خود را بروز داد و اگر یچند گاھ ھر ازھا  آن شوم یایاما نوا

 ب دھند اما عمومیشان و ساده لوحان را فریاز ساده اند یخود بعض خبندیفر یھا شعار
گاه و ب نند و کخ را دنبال یه حوادث تارک یسانکدار ماندند و یمسلمانان ھمچنان آ

ه دولت ک یخواھند برد در زمان یپھا  آن یایند به نواینما یرا بررسھا  آن یارھاک
 یجنگ یران توسط شاھان صفویدر اھا  آن بود، یبیصل یھا مشغول جنگ یعثمان
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ق دولت یطرنیبراه انداختند و بد یدولت اسالم یشرق یه اسالم در مرزھایگر علید
و محمد بن  ین طوسیرالدیر جنگ نمودند خواجه نصیرا از دو طرف درگ یعثمان
ردند و باعث کورود تاتار به بغداد فراھم  ینه را برایھا، زم، دو تن از بزرگان آنیعلقم

و خان آن کھالشته شود و به ھزاران زن تجاوز شود و کشدند تا صدھا ھزار مسلمان 
ن یوزراء و مقرب ن دو تن را جزءیھمه مصائب را بر سر مردم بغداد آورد و سر انجام ا

 یباطن یھا تکو حر خیه با تارک یسانکخروار است،  ۀش قرار داد. مشت نمونیخو
 را ندارد.ھا  آن رکش ذین مقدمه گنجایه اکدانند  یم ن مطالب رایدارند خوب ا ییآشنا

رفت تا  یم راً یاخ یاسالم یداریه بک یگر، در زمانید یافتن فرصتیبا  کنیو ھم ا
انداختند، و با نفاق و ن تفرقه ین مسلمیبھا  آن د،یفر و استعمار را متزلزل نماک یایدن
 .جاد نمودندیا یالتکمسلمانان مش یجا برا طنت ھمهیش

گر ینفر ددند و صدھا یشکو خون  کران به خایاھل سنت را در ا یھا تن از علماده
ض و گلوله باران یخ فیشب مسجد یب نمودند و با تخریردند، مساجد را تخرکرا آواره 

 ردند.کد یھود و ھندوھا را روسفی کیگزاران در مسجد م ردن نمازک
ژه یبو ه، اسالم و مقدسات اھل سنتیتاب و جزوه علکاز ھمه ھزاران  تر کو خطرنا

 چاپ و نشر نمودند. شصحابه
ژه یمقدسات اھل سنت، بو هرد تا ھمکعلم  یجانیبنام ت یراستا فردن یو در ا

ه با کند ک یم یمعرف یسن یخود را فرد یسؤال ببرد، و ریرا ز صرسول خدا هصحاب
ھا به تابکن یران ایه در اکنوشته  یبه زبان عرب ییھا تابک عه شده است ویق شیتحق

 ن طرفداران وحدت!!! دریده، ایع گردیتوز یعیترجمه شده و در سطح وس یزبان فارس
 زندان هرد روانک یم یمورد صحبت نیدر ا یسکه اگر کردند کع یتب را توزکن یا یحال

ه کرد کتوان اشاره  یم گرید یو تعداد یم دامنیابراھ یشد بعنوان نمونه به مولو یم
را ش یھا تابک یجانیت ینم آقاکد سخن را خالصه یبرند، بگذار یم ھنوز در زندان بسر

خوانندگان  ها ھمیشد گوک ینم از دروغ تھمت و افتراء پر نموده است اصًال خجالت
 یلین خاطر خیاحمق و نادان ھستند به ھم یافراد یدر تصور و یجانیت یھا تابک

دن به اھداف شومش یرس یبرا یف و ساختگیث ضعید و از احادیگو یم راحت دروغ
 ند.ک یم استدالل

وبل  ،النتصار[«مثل  یبه زبان عرب یمختلف یھا ب تاک، یانجیت یھا اوهیدر پاسخ به 
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ھا به تابک هه ھمکینوشته شده است، از آنجائ ,]ضللت وكشف اجلاين حممد التيجاين
ر یتاب اخکنداشت بنده  یدسترسھا  آن زبان به یفارس هبودند و خوانند یزبان عرب

تب بود ترجمه نمودم که یاز بق تر ار مختصریه بسکرا  »كشف اجلاين حممد التيجاين« یعنی
شده و ارزش  آشنا یجانیت یھا و تھمت ھا از دروغ یزبان با بعض یتا برادران فارس

 یھا از دروغ یتاب بعضکن یرا بدانند. مؤلف محترم در ا یجانیت یھا ھا و گفته تابک
 یآور ادیرده است البته قابل کاشاره  یو یھا ییگو را برشمرده و به تناقض یجانیت

 کاند ینبوده مگر در موارد یجانیتاب در صدد پاسخ دادن تکن یه مؤلف در اکاست 
نمودم  یاست. بنده در ترجمه سع پاسخ داده یجانیت یھا اوهیاز  یه به بعضک

 یفارس یھا تابکصفحات  هنم و شمارکنقل  یفارس یھا تابکرا از  یجانیت یھا عبارت
ه یکنم تا در صورتکر کقم چاپ و نشر نموده است، را ذ یاد معارف اسالمیه بنک

 آسان گردد. یو یند. براکمراجعه ھا  آن زبان خواسته باشد، به یفارس هخوانند
را در  د واقع گردد و خداوند آنیخوانندگان محترم مف یتاب براکن یدوارم ایام

  زان حسناتم قرار دھد.یم
 ر دارم.یخ یدعا یتقاضا یگرام هان از خوانندیدر پا

 والسالم
 زاده یجعفر تق

 



 
 
 

و اصحاب و  صامبرمان محمدیم و بر پییگو یم سپاس ر وکان را شیپرورد گارجھان
 م و بعد:یفرست یم امت درودیروانش تا روز قیپ

مندان  از عالقه یشناسم و یم دانشگاه بود، یه دانشجوک یخ عثمان را از زمانیش
ه قابل بحث و ک یاز مسائل یاریرد تا در بسک یم ق بود و تالشیبه جستجو و تحق

ن استعداد یھم، ا یلیقت برسد و بعد از فارغ التحصیان علما بود به حقیاختالف م
رد و صاحبان ک یم و مناظره یجه ھمچنان سخنرانیماند در نت یباق یھمچنان در و
ف یتال یجانیه در پاسخ تکاست  یتابکن یآن، ھم یھا داد و از نمونه یم بدعت را پاسخ
از  یاریدر بس یجانیه تکتاب با ادله و برھان ثابت نموده است کن ینموده و در ا

ح یو صح یح بخارید در صحیگو یم انه دروغکبا یب ند،ک یم صحبتھا  آن ه ازک یمسائل
 فرمود: صرسول خداه کت است یروا سمسلم از عبدالله بن مسعود

 ییت و راھنمایھدا یکی، نیسو  به ییرا راستگوید زیخود ساز هیشیرا پ یراست«
د و در یگو یم رساند و فرد ھمچنان راست یم انسان را به بھشت یکیند و نک یم

شود و از  یم ستگو نوشتهق و رایصد أه نزد خداوندکنیاست تا ا ییراستگو یجستجو
شود و  یم فسق و فجور رھنمون یانسان را بسو ییدروغگورا ید زینک یدروغ، دور

د و در یگو یم فرد ھمچنان دروغ رساند و یم فسق و فجو ر انسان را به جھنم
  .١»شود یم ذاب و دروغگو نوشتهکه نزد خداوند کنیاست تا ا ییدروغگو یجستجو

منحرف به مذھب  یمذھب صوف یکاز  یجانیه تکاست  ح دادهیتوض ین ویھمچن
ه یکه ازشدت گرما به آتش پناه ببرد بطورک یسکمتحول شده، مانند  یگریمنحرف د

آن بودند را  ارانش بریو  صه رسول خداکمذھب اھل سنت و جماعت را  یو
دھد در  یم ن مذھب اول و مذھب دومش انجامیه بک یا سهین مقایارفته بود بنابرینپذ

از انحرافات  یاریعثمان بس ین آقایوف است. ھمچنع و تصیان تشیم یا سهیواقع مقا
ه کف قرآن یرده است مثل اعتقاد به تحرک یرا مطرح و بررس یعه امامیمذھب ش

 م است:یرکفه قرآن یه شرین آیمتناقض با ا

َهاَ�ٰٓ  ﴿ :یقول الله تعالباب  ،األدبتاب ک ،۹۸: ص ،۷ج [ یح بخاریصح -١ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ� 

 ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ،۲۰۱۳ :ص ،۴ج  ،ح مسلمیذب، وصحکعن ال ینھیوما  .]۱۱۹: التوبة[ ﴾١١٩ِد�ِ�َ ل�َّ
 .ث از مسلم استیلفظ حد ]ذابکقبح ال باب ،تاب البر والصلة واألدابک
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ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  .1F١ ]٩الحجر: [ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
عه را یگر شیو انحرافات دھا  آن ردن در حقکو ستم  صاران رسول خدایردن ک
 رده است.کرا ثابت ھا  آن واضح، بطالن یو اسلوب یعلم یرده و با روشک یبررس یبخوب

و دھد. ھمانا خداوند یکپاداش ن ید گرداند و به ویش را مفیھا ن تالشیخداوند ا
 ننده است. کاجابت  شنونده و

 مجعنيأصحبه آله و یعلا حممد ونبين یاهللا عل یصلو
 تر ناصرکد هنوشت

 .»کنیم ی میرا حفظ و نگھدار م و ما آنیردکم را نازل یرکھمانا ما قرآن « -١

 

                                           



 
 
 

 مقدمه

 است، او را سپاس گفته و از او استعانت جسته و أسپاس از آن خداوند حمد و
ه کرا  یسکم، یبر یم ھا و اعمال بدمان به او پناه نفس یم و از بدیینما یم طلب بخشش

گمراه أ ه خداوندکرا  یسکند و ک ینم او را گمراه یسک چید ھیت نمایھداأ خداوند
 شود. ینم تید، ھداینما

چ یگانه است و ھیست، او یتا نیک یبجز خدا یچ معبود بحقیه ھکدھم  یم یو گواھ
 است.أ خداوند هبنده و فرستاد صه محمدکدھم  یم یندارد و گواھ یکیشر

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا نُتم إِ�َّ  َ�ُموُ�نَّ  َوَ�  ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ

َ
سۡ  َوأ  ﴾١٠٢ لُِمونَ مُّ

 .١]١٠٢عمران:  آل[

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا

َ
 لَُ�مۡ َ�ٰ أ

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  فِرۡ َوَ�غۡ  -٧٠األحزاب: [ ﴾٧١ َعِظيًما ًزافَوۡ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

٧١.[ 

د، خداوند ییسخن حق و درست بگو د وید از خدا بترسیا مان آوردهیه اک یسانک یا«
امبرش یه از خدا و پک یسکبخشد و  یم و گناھانتان راند ک یم اعمال شما را اصالح

 .»ابدی یم دست یبزرگ یابیامکو  یروزیه به پکق یند بتحقک یداررمانبرف
ت، سالمت فطرت و یل حسن نیا، دلیدر بحث و طرح قضا یاما بعد، ، منھج علم

سندگان معاصر فاقد آنند، و یاز نو یاریه بسکاست  یا ن مسئلهیوجدان است و ا کیپا
فه بن یاند. حذ ردهکرا  ییگو نیشین پی، اصرمکامبر ایرا پیندارد ز یشگفت ین جایا
 د:یفرما یم سمانی

ام و  ردهکرا مشاھده ھا  آن از یکیدند، ان نمویما ب یث برایدو حد صرسول خدا

سپس ھمسرش را  د ویانسان آفر یکه شما را از ک ید، پروردگاریپروردگارتان بترس ! ازای مردم« -١
گر را یه ھمدک یید، از خدایمنتشر ساخت و بترس ید و از آن دو، مردان و زنان فراونیاز او آفر

د، ھمانا خداوند مراقب ینکرا قطع  یشاوندیوند خویه پکنید از اید و بترسیدھ می بدوسوگند
 .»شماست
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 شان فرمودند:یام، ا یگریمنتظر د
گرفت سپس قرآن نازل شد، مردم از قرآن و سنت ھم  یھا جا شه دلیامانت در ر«

امانت از خوابد و  یم ه فردکآموختند. بعد از آن، در مورد رفع امانت صحبت فرمودند 
ه امانت از قلبش یکماند، وقت یم ف از آنیار ضعیبس یشود و اثر یم قلبش برداشته

ت یبرپا یه اخگرکنیاست مثل ا یباق کوچکار یشود، اثرش مثل آبله بس یم برداشته
 ».ستیگر نید یزیو چ ینک یم ز، مشاھدهیف و ناچیضع یلی، اثر آن را خیت دھکحر

ت دادند، و کش حریبرداشته و بر پا یا زهیسنگر صد: سپس آنحضرتیگو یم یراو
 فرمودند:

ه امانت را کشود  یم دایپ یسکتر  مکه یکند بطوریآ یم یدرپ یبعد از آن مردم، پ«
 یه به ویکن وجود دارد تا جائیام یشود در فالن قوم فرد یم ه گفتهکنیبرگرداند تا ا

ه در قلبش به اندازه یکحالاست! در یشمندیخوب و اند ،یشود چه مرد قو یم گفته
 .3F١»مان وجود نداردیدانه خردل ا

چقدر تالش نمودند تا در عدالت اصحاب  یر عصور اسالمیاھل بدعت در سا
ند اما پروردگار یند و علماء بزرگ امت را متھم نمایجاد نمایو شبھه ا کش صامبریپ

 ن است.یمکدر 

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
ۡ   ]١٤الفجر: [ ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

نند، ک یم یارکبیزند، فریآم یمسازان و گمراھان، حق را با باطل در اندازه بدعت ھر
ن یھمھا  آن زنند. البته بضاعت یم فیر و تحریند و دست به تزویگو یم ه دروغکبل

 است.

ُ ٱ َعلِ َ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿  ].٤٠النور: [ ﴾نُّورٍ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما �نُورٗ  ۥَ�ُ  �َّ
 .»ندارد یاست، او نور قرار نداده یاو نور یخداوند برا هک یسک«

ه بدنبال ک یساده لوح و نادان و افراد پست و چوپان صفت یھا ان انسانین میدر ا
شان نند و با قناعت به حرف اربابانک یم یرویافتند از ھوس پرستان پ یم ییھر صدا

دانند و خود را به  یم ایدانند  ینم شان رابابانھا حال اررند (آنیپذ یم راھا  آن سخن
ه خواسته باشند کنیا ایحق باشند و  یه در جستجوکنیزنند) بدون ا یم یورک و یرک

 را بشناسند.ھا  آن راست و دروغ

 .٢٣٠ :ح مسلمیو صح ،٦٤٩٧ :فتح الباری -١
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4Fییھا تابکدانشمند نما،  یکرًا یاخ

روان یاز پ ییجو بیبه عھا  آن نوشته است و در ١
را بر  یراستش طبق عادت سلف و گذشتگانش، صدق و یھا حق پرداخته است در نقل

رده و کند نزد پروردگارش ضرر و زبان کجه اگر توبه نیاست در نت خود الزم قرار نداده
 ا ھم مفتضح و رسوا شده است.یدر دن

 ین فرد و تعدیا ییدروغگو هر در آوردم تا حد واندازیتابم را به رشته تحرکن یبنده ا
ست اما خواستم یش نیھا گفته هبه ھم یلید، ھدفم پاسخ تفصار گردکآش یو تجاوز و

م، ناگفته نماند یار نماکش روشن و آشین مرد را در ادعاھایذاب و دروغگو بودن اکفقط 
5Fتونس ین فرد از علمایه در مورد اک

اسم او را ھم  یم، او را نشناختند و حتیدیپرس ٢
 تونس است. یه از علماکد یگو یم ه او با افتخارکاست  ین در حالیده بودند اینشن

ــــــى ــــــل ح ــــــة ك ــــــن ثامل ــــــألنا ع  س
 

ــــــــة  ــــــــن ثامل ــــــــائلون وم ــــــــال الق  فق
 

ـــــنهم ـــــد م ـــــن يزي ـــــد ب ـــــت حمم  فقل
 

ـــــــة  ـــــــم  جهال ـــــــا  هب ـــــــالوا زدتن  ٣ فق
 

 یوتاھکارم کاست. اگر در أ خداوند ین و رضایار دفاع از دکن یشان در ا ھدف
را یندارد ز یالکم، اشیبراار شود، کعلماء آش یام برا یمبود علمکنقص و مشاھده شود و 

ن یافتم تا ایرا ن یسکه ک یستم، اما از آنجائیدان نین میه از سواران اکبنده معترفم 
اقدام  یپسندجه بدون غرور و خودیسخ دھد در نتن دروغگو را پایند و اک اف را پرکش

دارد مم روا باشد. سخنم احتمال خطاء و صواب یرا، اگر آب نباشد تیردم زکار کن یبه ا
به آن راه ندارد و  یچ جھتیه باطل از ھکست یان نیو مانند سخن پروردگار جھان

ست اگر دچار اشتباه شوم چه یه نیالم معصوم صلوات الله وسالمه علکن مانند یھمچن
از  یسکار دانسته شوم، چه کاگر تخطئه شوم و خطا  اء معصوم است ویبجز انب یسک
افت ما را ی یا اشتباھیانحراف و  یسکجه اگر یسالم مانده است. در نت ییجو بیع

ه باشد، کجا کاست حق را از ھر أ خداوند یه ھدفش رضاک یسکرا یند زک ییراھنما
از  یرویبا پ یگر افرادرد ایپذ یم ند، سخنش راک ییاو را راھنما یسکدوست دارد و ھر 

گاھان بپرسیھا عبارتنداز: آنگاه......... ھدا ب تاکن یا -١ ان اھل سنت یراستگو د، بایت شدم، از آ
 .یواقع

 را نشناخت. یس وک چیم ھیدیاز علماء تونس را پرس یاریو بس یخ بزرگوار محمد شاذلیش -٢
ھاست، گفتند:  د از آنیزیست؟ گفتم: محمد بن کیم، گفتند: ثماله یدیجا پرس در مورد ثماله ھمه -٣

 شد. تر مجھول
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نون کا تا یندارم. آ یا ن گروه چارهیرند، در برابر ایپذ ینم شان، سخنم را و ھوس یھو
 ج، راست شود.که چوپ یه ساکد یا دهید

فََرَءيۡ ﴿
َ
َذَ ٱ َمنِ  َت أ ٰ  ۥَههُ إَِ�ٰ  �َّ َضلَّهُ  هُ َهَوٮ

َ
ُ ٱ َوأ َّ�  ٰ ٰ  وََخَتمَ  �ٖ ِعلۡ  َ�َ  ۦبِهِ َوقَلۡ  ۦعِهِ َسمۡ  َ�َ

ٰ  وََجَعَل  َ�َ  ِ ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ِديهِ َ�هۡ  َ�َمن َوةٗ ِغَ�ٰ  ۦبََ�ِه فََ�  �َّ
َ
ُرونَ  أ  ].٢٣: الجاثیة[ ﴾٢٣ تََذكَّ

ه یکوجوداست و با ه ھوا و ھوسش را معبود قرار دادهکرا  یسک یا دهیچ دیا ھیآ«
ته است و بر گوش و دل او مھر شناسد، خداوند او را گمراه ساخ یم ) راباطل (حق و

 تیبجز خداوند، او را ھدا یسکانداخته است پس چه  یا است و بر چشمش پرده زده
 .»دیریگ ینم ا پندیند، آک یم

رفته ین عملم را به بارگاھش پذیه اکمسئلت دارم  أتاب، از خداوندکن یم ایبا تقد
ه فرزندان کخواھم  یمأ ن از خداوندیخودش قرار دھد، ھمچن یرضا یو خالص برا
نسبت به حق ھا  آن انتیشان و خ یه دروغ بزرگان و علماکنیعه را بعد از ایمسلمان ش

 د،یت نمایار شود، ھداکآششان  یبرا

ا﴿ مَّ
َ
َ�دُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َ�َيذۡ  لزَّ ۖ ُجَفا ا ٗء مَّ

َ
 ٱ ِ�  ُكُث َ�َيمۡ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  َما َوأ

َ
 ].١٧الرعد: [ ﴾ِض �ۡ�

ن ماندگار است و یدھد در زم یم شود و آنچه به مردم نفع یم ف دور انداختهک«
 .»ماند یم یباق

گاه ساختن کن یھدفم از نوشتن ا و  که سخن اندکاست  یا دهیافراد فھمتاب، آ
! سخنان یند. خوانندگان گرامک یم ازین یب لیو تطو ییگو ادهیرا از زھا  آن ییمختصرگو

 د:یفرما یم د، خداوندید و حق را به صاحب حق بدھیعدالت و انصاف بسنج یترازو را با

ٓ ٱوَ ﴿ َما ۡ ٱ َوَوَضعَ  َرَ�َعَها ءَ لسَّ �َّ  ٧ ِمَ�انَ ل
َ
ْ َغوۡ َ�طۡ  � ۡ ٱ ِ�  ا ْ  ٨ ِمَ�انِ ل �ِيُموا

َ
ۡ ٱ َوأ ِ  نَ َوزۡ ل  ِط قِسۡ لۡ ٱب

ْ ُ�ۡ  َوَ�  وا ۡ ٱ ِ�ُ  ].٩-٧الرحمن: [ ﴾٩ ِمَ�انَ ل
ه بر عدالت کنیا ی(عدالت) را وضع نمود برا یخداوند آسمان را بر افراشت و ترازو«
 .»دیاھکد و از ترازو مینکردن، عدالت کد و در وزن ینکو تجاوز ن یتعد

ــــــــــب  وال ــــــــــري يشءتكت ــــــــــك غ  بكف
 

 القيامــــــــة أن تــــــــراه یيرســــــــك فــــــــ 
 

امت تو را یدن آن روز قیه دکس یرا بنو یزیبادست خودت فقط ھمان چ«
 .»ندک یم خوشحال

ه چرا انسان کست ین یافتنیان یو تعجب پا ین شگفتیا تعجبم و و یمن در شگفت
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دھد؟  ینم پاسخ لیل را با دلیند؟ چرا دلک ینم یروید؟ چرا از حق پیگو یم دروغ
 تابکدر  یخ معلمیوجود ندارد. ش یه جوابک، بلکھا اند ارند و جوابیھا بس سؤال

ه انسان را از کر نموده است کذ یاریعلل بس »تصحيح العقائد ىلإالقائد «رش ینظ یب
ن یاز ا یر بعضکبه ذ نند ماک یم یریجلوگ یحق و مخالفت با خواھشات نفسان یرویپ

 از:ه عبارتند کم یپرداز یم علل
 ین اقراریبر باطل بوده است، چن یه وکنست یه اقرار به اکند ک یم رکانسان ف -١

 ن است.یاو سنگ یبرا
جه یرده است در نتکسب ک یر و راه باطلش جاه، شھرت و مالیفرد در مس -٢

ن منافع را از یرا فرد ایشود ز یم ن تمامیاو سنگ یاعتراف و اقرار به حق برا
 دھد. یم دست

اقرار به  یبه حق، بمعن یه اقرار وکند ک یم رکاست، فرد فگر ید یعلت برکت -٣
 رده است.کت یه او را ھداکاست  ین فالنیناقص بودن خودش است و ا

ف است؛ یاو ضع یریگ میه را ندارد و اراده و قدرت تصمرش صدمیپذ ییتوانا -٤
وخ و یه آباء و اجدادش و شکشود  یم ارکآش یو یرش حق، برایرا با پذیز

د احترام و یرده و با دک یم دیف و تمجیتعرھا  آن ه ازک یسانکمام ش و تیعلما
ھا  آن هک یسانکاند و ھمان  سته، ھمه بر باطل بودهینگر یمھا  آن بزرگداشت به

حق  داده، بر یم فر نسبتکو  یرده و به جھالت، گمراھک یم ر و تمسخریرا تحق
 ھستند.

 ش سازد:ین خویر را نصب عیزه امور کنست ید گفت، راه حل آن، اینجا بایدر ا
 شد.یندیباطل ب یبه شرافت حق و پست -١
سه یآخرت مقا یھا ت پروردگار و نعمتیا و رضایموقت دن یھا ان نعمتیم -٢

 د.ینما
شود ھر چند بر خالف  یم ارکآشھا  آن تیحقان یو یه براک یدر امور -٣

 د.یعمل نماھا  آن رد و بهیذیرا پھا  آن اش است، ینخواھشات نفسا
 د.یشبھات تالش نما هدالئل و سرچشم هان سرچشمیم ییجدا یبرا -٤
و  یکیر مردم نه اگیکه به نرخ روز نان نخورد بطورکخودش را عادت دھد  -٥

ه اگر مردم کد بلینما یردند، بدک یند و اگر بدکن یچن ردند، او ھمک یخوب
 ند.کن یردند او بدک یند و اگر بدک یکینمودند، ن یکین
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ند و به کان یش حق، نمایه حق را براکبخواھد أ خداوندند و از کار دعا یبس -٦
را  ز از آنیق پرھیند و باطل را، باطل نشان دھد و توفکت یعنا یرویق پیاو توف

 د:یت فرمایعنا
 آورم چنانچه فرمودند: یم را بقلم /یامام عبدالرحمن معلم هن گفتیان، ایو در پا

ـــ ـــب ل ـــن ح ـــان ع ـــا ك ـــان م ـــا ك  محمدةـم

 

ـــــمعة   ـــــرد س ـــــدلومل ن ـــــث واجل  بالبح
 

ن ھدف ما از بحث یست وھمچنید نیف و تمجیآنچه انجام شده بخاطر حب تعر«
 .»ستیسب سمعه وشھرت نکوجدل 

 أن نعظمـــــــــــه لكـــــــــــنام احلـــــــــــق أوىل
 

ـــــدل  ـــــري معت ـــــول غ ـــــداع بق ـــــن اخل  م
 

 ه باسخن نادرست انجامک یبیم است از خدعه و فریتعظ هستیشتر شایاما حق ب«
 ».ردیگ یم

ــــــامإِ وال أحــــــب لكــــــم   ال الصــــــواب ك
 

ــــو  ــــه وه ــــ أحب ــــري ال ــــن خ  مقاصد يلـم
 

ن از یپسندم و ا یم خود یه برایکپسندم ھما نطور یم شما یو فقط حق را برا«
 .»ن اھداف من استیوتریکن

 فظــــــن خــــــرياً كظنــــــى فيــــــك حمــــــتمالً 
 

 كـــان أثنـــاء نرصـــ احلـــق مـــن خطـــل مـــا 
 

ن احتمال یدارم با ار یه من در مورد تو گمان خیکر داشته باش، ھمانطوریگمان خ«
 .»ردید صورت گیشا یردن حق لغزش و اشتباھک یاریه ھنگام ک

 غضـــــــبى للحـــــــق حيـــــــث أر فـــــــانام
 

 إعراضــــكم عنـــــه تعلـــــيالً بـــــال علـــــل 
 

ز یه از حق بادست آوکنم ک یم را شما را مشاھدهیحق است ز یخشم من فقط برا«
 .»دینک یم یگردان یست رویه درواقع علت نک یقرار دادن علت

 وقــــــد علمــــــتم صــــــوايب يف حمــــــاوريت
 

 واحلمـــــــدهللا رب الســـــــهل واجلبـــــــل 
 

د و حمد وسپاس از آن خداوند یدان یم ن تالشمیام را در ا یت و راستیشما حقان«
 .»وه و صحرا استکه او پروردگار کاست 

 منيـوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العال
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د و به عدالت و یوند انجام دھخدا ید واجبات را برایا مان آوردهیه اک یسانک یا«

د ینکد، عدالت ینکشما را بر آن ندارد تا عدالت ن یقوم ید و دشمنیدھ یگواھ یگر داد
ه خداوند به اعمال کد یتر است و از خدا بترس یکنزد یزگاریو پرھ یه عدالت به تقوک

گاه است  .»شما آ

 ها و منهج او تابک و یجانیت یمعرف
ل شده است و یتونه در تونس فارغ التحصیه او از دانشگاه زکند ک یم ادعا یجانیت
رفته و  یبوده است سپس به عربستان سعود یجانیت هو منسوب به فرق یصوف یفرد
ار کت و انیخالص شده است و از آنجا به تونس برگشته و مشغول نشر وھاب یوھاب
رده و در کروت مسافرت یشده است بعد از آن به ب ھا شهیر اندیتصوف و سا هشیاند

به  یرده و از آن متأثر شده است سپس مسافرتکبنام منعم مالقات  یبا فرد یشتک
 یکه او بعد از کاست  یمدع یو شده است یاثنا عشر هعیعراق داشته و بعد از آن ش

 افته است.یقت دست یقت، سرانجام به حقیاز حق یجد یجستجو
بود ما دست در  یم او درست یش صادق بود اگر ادعاھاین مرد در ادعایاش! اک یا

غ، خدعه، ش را از درویھا تابکم اما او متاسفانه یردک یم عتیدست او گذاشته با او ب
ن یا یه در البالکاست  یزین آن چیرده است و اکپر  ییگوو بد ییبجوی، عیارکبیفر
 د نمود.یتاب مشاھده خواھک

 همسئله، آن ھم طعن در صحاب یکورش بر کمذ هچھارگان یھا تابکدر  ید وکیتا
عه ھنگام بحث و گفتگو با اھل سنت، یه شکنست یت ایاست و واقع صرسول خدا

 ن ندارند.یر از ایغ یزیچ
ندارند. اھل سنت معتقد به عصمت اصحاب  یلیمسئله ھم، برھان و دل یکن یو در ا

دانند  یم را جائزھا  آن ه سر زدن خطا و اشتباه ازکستند بلیبعنوان افراد ن صامبریپ
ان یسته و مین اشتباھات نگرید انصاف به ایرده و با دکل یرا تبجھا  آن نیبا وجود ا یول
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 دھند. یم انجام یا سهیمقاھا  آن ح و درستیم و اعمال صحکاشتباھات 
 چھار حالت دارد. صامبریعه در صحابه پیطعن ش

 سر نزده است.ھا  آن گفته شده و از شه صحابهیه علک ییھا دروغ -١
 است. یه اجتھادک یموارد -٢
افزوده شده ھا  آن ه بزرگ شده است و چند برابر دروغ بهک کیوچکاشتباھات  -٣

 است.
 یھا یکین یاین اشتباھات در برابر دریاست اما اسرزده ھا  آن ه ازک یاشتباھات -٤

 د.یآ ینم بحساب یزیچھا  آن
آن است  یقت است و در جستجویه او دنبال حقکخودش  یدر ادعا یجانیاگر ت

 د و صاحب باطل راستیگو ینم را صاحب حق دروغیگفت. ز یبود، دروغ نم یم صادق
 د.یگو ینم

 )مستعانـالواهللا (
 

 



 
 
 

 آنگاه. . . . . هدایت شدم :پاسخ به کتاب

 د:یگو یم تابکن یا ۴۱ هصفحدر  یجانیت -۱
ات و یھمه آ شدند و از آن یم وخ االزھر در جلساتم حاضریاز علماء و ش یو بعض«
دانستم و ردخور نداشت  یم هک یل و برھانیھمه دل ه از حفظ داشتم و آنک یثیاحاد

دام دانشگاه ھستم من با کل یه فارغ التحصکدند یپرس یم ردند و از منک یم تعجب
 .»بردم یم تونه رایغرور نام دانشگاه ز

 :دیگو یم ۴۲ن در صفحه  یھمچن یجانیو ت
 ».ینجا، در االزھر باشید در ایاز علماء االزھر به من گفت: تو با یکی«
 :دیگو یم ۴۱ در صفحه 

ش یشکو پدر شنوده ( یان آن عالم االزھریگاه مخصوص میمن ھم در جا«
نم و من ھم بدون ک ین سخنرانی) نشستم و از من خواستند تا در جمع حاضریحیمس

 یشورم سخنرانکدر  یز فرھنگکو مرا ھا ه در مسجدکو طبق معمول  یچ مشقتیھ
 .»راد نمودمیا یردم، در آنجا سخنرانک یم

 :دیگو یم ۷۵- ۷۴در صفحة  یجانیھا ت ن صحبتیو بعد از تمام ا
7Fاریھوش کودکن یه اکردم کتعجب  یبقدر«

د مانند یگو یم د از بریگو یم چه، ھر١
از قرآن، از حفظ است. . . . و با من مسلسل وار شروع به  یا ه سورهکاز ماھا  یکی

آموزد. و خود را  یم د و او را درسیگو یم ه با شاگردشکاستاد  یکرد مانند کگفتگو 
ن یرون رفته بودم و با ایاش با دوستم بک یاردم ک یم افتم و آروزیدر برابرش ناتوان 

ه از کنیرد مگر اکخ نیا تاریاز من در فقه  یاز آنان سؤال یکچیرا. ھیماندم ز ینم کودک
 .»عاجز ماندم ییگو پاسخ

نجف  کودکند اما در برابر ک یم سؤالھا  آن ند و ازک یم وخ االزھر افتخاریبه ش
د یه به ما بگوکنست یبخاطر ا یجانیاز ت ھا ن صحبتیا هند و ھمک یم ناتوان است و فرار

 است. تر و دانشمند تر نجف از علماء االزھر عالم کودک
ن ید. ایگو ینم ین سخنیه به خودش و خوانندگانش احترام بگذارد چنیکسک

  .ه نجفیدر حوزه علم کیودک -١
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ذاب و کنجف آموزش گرفت چه شد؟  کودکه از علماء و ک یخودش ھنگام یجانیت
خود ساخته  یھا بافد، داستان یم زند، دروغ یم ه تھمتکدرست شد  یاز و ییدروغگو

 د.ینما یم و خواننده را اغفالد یگو یم
، ییشما دروغگو یم برایآور یم تابکن یبزرگوار، آنچه ما در صفحات ا هخوانند

ت زشت و بد یو ن یا، نادانیدر طرح قضا ی، ظلم، تجاوز، انحراف از روش علمیارکبیفر
ن یفش محققک ینار دروازه، جاک ین افرادیچن یسازد جا یم ارکدا وآشین مرد را ھویا

 ب برداشته خواھد شد.یدروغ و فر یھا پرده ید نظاره گر باشند بزودیاست، و از دور با

 د:یگو یم ۴۳ هاو درصفح -۲
ن تو را مانند خودم کام اطاعتم  بندهد: یفرما یم یث قدسیمگر نه خداوند در حد«
 .»ردیپذ ن) انجامک( ییچه بگو ه به ھرکدھم  یم قرار
رفت در  یه احتمال وجود آن مک یی) را در جایجانی(به گمان ت یث قدسین حدیا

 هشیاند یھا ین از گمراھیافتم ای) ھم نیث ساختگیموضوعات (احاد یھا تابک
 افته است.یبر اساس آن پرورش  یجانیه تکاست  یا انهیصوف

 د:یگو یم ۴۶-۴۵ هصفحو در  -۳
ردم منعم گفت: ک یھرگز با شما صحبت نم یا عهیدانستم ش یم به منعم گفتم: اگر«
 چرا؟

د و یپرست یطالب را م یبن اب یرا علید، زیستیمسلمان ن ه شماکنیا یگفتم: برا
حضرت  یامبریرسالت و پپرستند  یم راأ ه خداکشما  یروھا انهیخوبان و م

 یه او به امانت الھکند و معتقدند یگو یم را قبول ندارند و جبرئل را ناسزا صمحمد
 ».رساند؟ صبرساند به محمد یرا به عل یه رسالت الھکنیا ید و به جایانت ورزیخ

فجر االسالم، [ خ مثلیتب تارکن معلومات را از یمن ا«د: یگو یم یجانیسپس ت

 .»ام ن گرفتهیاحمد ام ]ظهر االسالمضحي االسالم، 
ر کش ذیھا تابکدر  ین سخنانین چنیار است و احمد امکح و آشیصر ین دروغیا

 ھستند و یت علیه الوھان معتقد بیعیاز ش یه بعضکم یرده است. بله ما اعتقاد دارکن

 



 ٢١  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

رده کر کرا ذ یعه اثناعشریش شیھا تابکن در یاحمد ام یھستند. ول ١هیسبئھا  آن
و فحش دادن به  صمان به رسالت محمدی، عدم ایت علیو اعتقاد به الوھاست 

 است. نسبت داده یگریات دیفرکھا  آن به است. اما نسبت ندادهھا  آن را به ÷جبرئل
9Fمثل اعتقاد به رجعت

10Fب دانستن ائمهی، غ٢

11Fتوسط ائمه ھا ردن مردهک، زنده ٣

٤ 
12Fف قرآنیتحر

13Fبجز سه نفر شصحابه ۀو اعتقاد به مرتد شدن ھم ٥

 یھا از امور نیر ایو غ ٦
 ار ھستند.کفر واضح و آشکه ک

 د: یگو یم ۴۶ هو در صفح -۴
من  ارت عراق آمده بود وین ھم به زیعه مذھب گفت: خود احمد امین منعم شیا«
ه نسبت به سخنانش یکھنگام م ویردکه در نجف با او مالقات کبودم  یان استادانیدر م

 در مورد شما یزیم با پوزش گفت: متاسفانه من چیردکان به او اعتراض یعیمورد ش در
ان را یعیه شکن بار است ین نخستیان تماس نداشتم و ایعیش دانستم و ھرگز با ینم

 نم.ک یم مالقات
ن یح باشد چرا احمد امین سخن صحین است اگر این دروغ و افتراء بر احمد امیا
عه از ین، او سخنانش را در مورد شیاست عالوه بر ارده کش از آن رجوع نیھا تابکدر 

 عهیدر مورد ش یزیه چکد یگو یمرده است پس چگونه او کنقل ھا  آن معتبر یھا تابک
 داند؟ ینم

ع یدگاه تشید هن خالصید: ایگو یم عه،ین اعتقادات شیتر ر مھمکن بعد از ذیاحمد ام
گرفته شده است و اعتمادم در ھا  آن یھا تابکن یه از معتبرترکنسبت به امام است 

 یدر آن دخالت یه شروح و حواشکنیات بر سخنان خود ائمه است بدون این رواینقل ا

انت یرا متھم به خ ÷ه جبرئلک ییھا شوند و آن یگفته م یاللھ یران علینون در اکھا ھم ا آن -١
 ه ھستند.یعه بنام غرابیاز ش یا نند فرقهک یم

 .٣/٢١٢ :االسالم یضح -٢
 .٤/١١٣: ظھر االسالم -٣
 .٣/٢١٩ :االسالم یضح -٤
 .٣/٢١٧ :االسالم یضح -٥
 .٣/٢١٠ :االسالم یضح  -٦
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14Fداشته باشد

١. 
رد تا کن مطرح نیاحمد ام یدر ھمان زمان زندگ یجانیت ین سخنان را آقایچرا ا و

ن، وجود دارند و در دسترس یاحمد ام یھا تابکده شود؟ تازه ین مورد پرسیاز او در ا
ند. ک یم نقل یافکرا از  ینیلکسخن  یند، وک یم عه نقلیش یھا تابکھستند و او از 

قفة الزائرين نوار جمليس، و، حيات القلوب، بحار األة، اعيان الشيعةهنج البالغ[ن یو ھمچن

ن یه اک یسکا یند. پس آک یم رکعه را بعنوان مرجع ذیگر شید یھا تابکو  ].جمليس
در  یزید من چیگو یم ھا نسبت دھد، تابکن یھا را بخواند و نقل خودش را به ا تابک

 .دانم؟! ینم عهیمورد ش

 د:یگو یم ۴۹در صفحه  یجانیت -۵
نماز  یرم و او را برایه من وضوء بگکم یرفت یخلوت یدم و در جاینظرش را پسند«

خواند و آنگاه خودم نماز را  یم نم چگونه نمازکشش یه آزماکخواندن جلو انداختم 
 .»نمکاعاده 

ت ندادن به نماز ی، اھمیانت درونیل برخیدرست با شد دل یجانین مطلب از تیاگر ا
گاھ ه خوف خدا را در دل داشته ک یه است و مؤمنیدر مورد تق یقابل توجه و یو آ

بطالن آن ه معتقد به کبخواند  یه نمازیکرا ندارد بطور یارکن یت انجام چناباشد، جر
 .باشد

 :دیگو یم یجانیت ۵۰-۴۹و در صفحه 
م و نماز عشاء را یبعد به رستوران رفت«ه نماز مغرب را با برادرش منعم خوانده، ک

 .»میبه امامت او خواند
نند ک یمغرب و عشاء را با ھم جمع مھا  آن عه اوقات نماز سه تا ھستند وینزد ش

ه وارد شده و یه برادرش منعم با او از باب تقکنیا ایذاب و دروغگو است ک یجانیا تیپس 
 با او معامله به مثل نموده است.

 :دیگو یم ۵۲و در صفحه  -۶

اء یباشد ھمانا عبد القادر سرور اول یم امبرانیسرور و ساالر پ صو اگر محمد«
مردم ھفت  هه گفته: و ھمکاء مقدم دانسته و او است یامبر، او را بر تمام اولیاست و پ

 .٣/٢٢٠ :االسالم یضح -١
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م یو چادرھا ھا مهینند و اما من، خانه گرداگرد خک یم خدا طواف هبارگرداگرد خان
از  یخ عبدالقادر نزد برخیه شکردم او را قانع سازم ک یم ند. و تالشک یم طواف

 شان رایھا ند و گرهک یم شان را درمانیھا یمارید و بیآ یم ارکدان و محبانش آشیمر
 .»دیگشا یم

سازد (اگر در  یم ارکعه شدنش آشیرا قبل از ش یجانیت دین مطلب انحراف شدیا
 دییاما اثبات و ت یع و تصوف را براین تشیب یاش راستگو باشد) و ارتباط قو نوشته

ه ھستند. نزد اھل سنت فرد کس یک یع و تصوف دو رویه تشکاست  یلیند و دلک یم
دان و یاز مر یرا نزد بعضاکگر از بزرگان، آشیس دکر او، ھر یا غی یالنیه گکنیمعتقد به ا

را ھا  آن ند و اندوه و غمک یم را معالجه و درمانھا  آن یضید و مریآ یم دوستان خود
 شود. یم ن اسالم خارجیافر شده و از دک ین فردیند، چنک یم برطرف

 د: یفرما یمأ خداوند

� �َۡ ٱ َوةُ َدعۡ  ۥَ�ُ ﴿ ِينَ ٱوَ  ّقِ  ِسِط َكَ�ٰ  إِ�َّ  ءٍ �َِ�ۡ  لَُهم َتِجيُبونَ �َسۡ  َ�  ۦُدونِهِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ
يۡ  ۡ ٱ إَِ�  هِ َكفَّ ٓ ل ٰ لۡ ٱ ءُ ُدَ�ٓ  َوَما ۦۚ لِغِهِ بَِ�ٰ  ُهوَ  َوَما فَاهُ  لُغَ ِ�َبۡ  ءِ َما الرعد: [ ﴾١٤ لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  فِرِ�نَ َ�

١٤.[ 
گران را صدا یه جز خداوند، دک یسانک سته خداوند است ویش فقط شایایدعا و ن«

ر خداوند) یغ هنندکند (و صدا ینما ینم شان را اجابتیچ وجه ندایبه ھھا  آن نند،ک یم
 یخواھد آب را به دھانش برساند و یرده و مکش را باز یھا ه دستکاست  یسکمانند 
 .»ستین یو سرگردان یجز گمراھ یزیافران چک یتواند آب را برساند و دعا ینم ھر گز

 د:یفرما یم و خداوند

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَ�  تِ َ�
 ٱ

َ
َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  َوَ�  ٢٢ َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  ۥَ�ُ  َوَما كٖ ِ�ۡ  ِمن �ِيِهَما لَُهمۡ  َوَما ِض �ۡ�  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعةُ لشَّ

ذِنَ  لَِمنۡ 
َ
  ].٢٣-٢٢سبأ: [ ﴾ۥَ�ُ  أ
 هن به اندازیدر آسمان و زمھا  آن د،یپندار یم ه بجز خداکد ینکرا صدا  یسانکبگو: «
ندارند و خداوند  یتکچ مشاریھ نیھا و زم ستند و در آسمانین کمال یا ذره
شود مگر شفاعت  ینم د واقعینزد خداوند مف یچ شفاعتیندارد و ھ یاوریشان  انیمدر

 .»اجازه دھد یه خداوند به وک یفرد
 :الم خداوندکد: یفرما یم یآلوس
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ ْ َ�ۡ  لَن �َّ ه کرا  یسانکآن « ].٧٣الحج: [ ﴾اُذبَا�ٗ  لُُقوا
. اشاره به مذھب افراط »نندیافریرا ب یتوانند مگس ینم د ھرگزیخواھ یم بجز خداوند

 کمکاء یالت از اولکافراد در مش نیه ایکدارد بطورأ اء خداوندینندگان در مورد اولک
ھا  آن یھاتر دهینند و فھمک یاء نذر میاول یشوند، برا یم طلبند و از خداوند غافل یم
م و ثوابش را ینک یم خدا نذر یدن ما به خدا ھستند، ما برایرس هلیاء وسیند: اولیگو یم

شان  اول یدر دعواھا  آن هکست یده نیم. و بر خواننده پوشیدھ یم قرار یول یبرا
 گفتند: یم هکاند  ن مردم به بت پرستانیتر هیشب

ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما﴿  ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا  ].٣الزمر: [ ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ
 .»ندینما یکه ما را به خداوند نزدکنیم مگر اینک ینم ھا را پرستش آن« 

 بزرگ بر شش نوع است: کد: شریگو یم یر حنبلکابوب
ا یا شفا دادن مرض یطلب رزق  یاء برایاء و اولیمثل انبأ ر خداوندیغ ردنکصدا 

 د:یفرما یمأ را خداوندیگر: زید یزھایچ

ِ ٱ ُدونِ  ِمن عُ تَدۡ  َوَ� ﴿ َكۖ  َوَ�  يَنَفُعَك  َ�  َما �َّ  ّمِنَ  اإِذٗ  فَإِنََّك  َت َ�َعلۡ  َفإِن يَُ�ُّ
ٰ ٱ  .15F١ ]١٠٦یونس: [ ﴾١٠٦لِِم�َ ل�َّ

ار کن یرسانند مخوان، اگر ا ینم یضرر ه به تو نفع وکرا  ییزھایر از خداوند، چیغ«
 .»یارانک، ھمانا از ستمیردکرا 

عبه) ھفت بار کت (یمردم اطراف ب هھم«: یالنین سخن اول عبدالقادر گیھمچن
ز یفر آمک ی. سخن»ندک یمن طواف م یھا مهیعبه) اطراف خکت (ینند و بک یم طواف

 ده است.یبه ثبوت نرس یالنیاز عبدالقادر گن جمله یاست. البته صدور ا

 د:یگو یم ۵۶ هدر صفح یجانیت -۷
را معلمان و استادان یاد، زیدانستم و نه ز یم مکخ اسالم نه یقت از تاریدر حق یول«

اه یخ سین تاریه اکردند ک یم ردند و ادعاک یم خ منعیھمواره ما را از خواندن تار
 .»ستیخواندنش ندر  یا دهیچ فایاست و ھ یکیوتار

ھا از  آن«تابش گفت: ک ٢٣ ه:در صفح یجانیوتاه است، تکسمان دروغ چقدر یر

 .١٤ :ص ،سید: محمد الخم وسائله عند علماء الحنابلة و کالشران یب -١
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ر کمتذ ٣ ه:. و در فقره شمار»ردندک یم اد من تعجبیحماس، صراحت و اطالعات ز
 یخیخ اسالم به تاریردن تارکن را خوانده است. و متصف یاحمد ام یھا تابکه کشد: 

 ن سخن رایگر اید یسکعه، یعه است و بجز شیش هاه، دروغ ساخته و پرداختیس
و  یطالئ یخ اسالم عصرھایه در تارکنند ک یم خاور شناسان اعتراف ید حتیگو ینم

خ درخشان یتار یجانید تین، و اگر اساتیراشد یژه عصر خلفایاست بو یدرخشان
د و یگو یم نیر از ایغ یوخ ما سخنیخوانند وش یم یکتار اه ویس یخیمسلمانان را تار

آورد و  یم سد و به قلمینو یم خ گذشتگان صالح رایه تارکاست  تب دانشمندان ماکن یا
 یعه برایرا شیست زیخ ما نین تاریعه است ایخ شیاه مثل تاریخ سیتار یجانیاگر ھدف ت

را دفع ننمودند  یردند و دشمنکرا فتح ن ینیردند، سرزمکن یاریروز ھم اسالم را  یک
شه در زمان گذشته و عصر حاضر یھمھا  آن درست است جھادح و یس آن صحکه عکبل
 ه اھل سنت بوده است.یعل

ھا  آن م و آنچه ازینیب ینم اسالم یبرا یجھاد و تالشھا  آن یما در گذشته برا
 م عبارتند از:یدان یم

ه داخل بغداد ک یھنگام یر طوسیو نص یق ابن علقمیبا تاتار از طر یارکھم -١
16Fآوردند یشدند و فساد و تباھ

١. 
17Fآنان یردن مرزھا براکو باز  یبیصل یھا در جنگ یبا نصارھا  آن یارکھم -٢

٢. 
ست خوردند جشن گرفتند و کھا توسط روس ش یه ارتش عثمانک یھنگام -٣

18Fبردند یھا در حال جنگ بسرم یشه با عثمانیھم

٣. 
19Fسود و بردن آن به احساءان و برداشتن و ربودن حجر االیشتن حاجک -٤

٤. 
 :ھا در زمان حاضر عبارتند از آن یارھاکاما 

را  یسک، یر طوسیگذرد و نص یم ربال)کد: راه قدس از عراق (یگو یم ینیخم -١
20Fندک یم دیف و تمجید تعریه باعث قتل عام مردم بغداد در زمان تاتار گردک

٥. 
زاده و شاگردان او  یران امثال احمد مفتیگران اھل سنت داخل ا شتن دعوتک -٢

 .]٢٨٣ ،٢١٧-١٣/٢١٣ :ةیة والنھایالبدا -١
 .٧٣ :ص ،ار الفاسدةکات الحاقدة واالفکثة الحریة ورینیمیالخ :تابک -٢
 .١٦٠:ص ،ةیمقدسات االسالمـال یة علیاالعتداءات الباطن :تابک -٣
 .٦٣ :ص ،ات قمیوالت آکبروتو -٤
 .١٤٢:ص ،ینیف خمیتال إلةیومة االسالمکالح -٥
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21Fار است یبسھا  آن ه تعدادکگران یان و دیتر مظفرکد

١. 
22Fأمل هعیت شکال بدست حریشتار صبرا و شاتک -٣

٢. 
 23F٣یت الحرام و مسجد نبویدر مورد آزاد ساختن بھا  آن ات و سخنانیروا -٤

24Fحرم یانفجارھا

٤. 
 ی(احقاق یھا ه فقط گفتهکاست  یافکانجام دادند و یادیز یارھاکھا،  نیو بجز ا

د: یگو یم ید. احقاقین فارس بدانیدر سرزم ی) را در مورد فتوحات اسالمیحائر
 ) مسلمانان خوردند وه(حمل هجیران و روم در نتیه دو ملت بزرگ اک ییھا ضربه

اشتند، با آن ه از روح اسالم خبر ندک ینینش  هیباد یھا ه از طرف عربک یبرخورد
گذاشت بجا ھا  آن عتیاز عرب و شر یر منفیش و تاثیشان گرا مواجه شدند، در نفس

 یه به شھرھاک یرانیو و یاوباش و خشن، و خراب یھا نان صحراء و انسانکعت سایطب
شھوت پرستان و آزمندان  یھا آباد شرق و غرب وارد ساختند و غارت یھا نیبا و زمیز

25Fو بزرگ. . . . تا آخر یومت امپراطورکتشنه به ناموس و عفت، دو ح

٥. 
، شه صحابهیکسک؟ یشیاند ینم معاصر ین احقاقیا در سخنان ایآ !یگرام هخوانند
ن یگرا است چن یه قلبش مشتاق آنست چون ملک ینین فارس را، سرزمیزمفاتحان سر

عفت  هن و اوباش، و شھوت پرست و تشنینشصحرا یھا عربھا  آن هکند ک یم فیتوص
ه کداشتند  یان) چه عفتیدانم فارس آن زمان (زرتشت ینم دختران فارس ھستند و

 دانستند. یم اح محارم را مباحکنھا  آن هیکزد درحالیر یم کآن عفت اش یبرا یاحقاق
عه نسبت به یبغض ش ین علت اساسید؟ و ھمیگو یم ین سخنیا فرد مسلمان چنیآ
عه فرزندان ین علت شیست و بھمکومت فارس را درھم شکح سرا عمریاست ز سعمر

ر یاخ یھا تاب در گذشته نوشته شده است در سالکن ی(ا ،١/٤٧٨ :مجوسـوجاء دور ال -١
ھا عبارتند از  ن آنیه بارزترکردند کترور  از علماء اھل سنت را اعدام و یادیز یھا اتیشخص

تر ک، دیعیخ محمد ربیاد، شیس تر احمدک، دیائیخ محمد صالح ضیمال زاده ش کعبدالمل یمولو
، فاروق فرساد، ی، عبدالوھاب خوافی، قدرت الله جعفرید زھیعبدالناصر جمش ی، مولویاظمک

 گر و ھمچنان قتل و ترور علماء اھل سنت ادامه دارد. (مترجم).یھا تن د و ده یناصر سبحان
 .و بعد از آن ،٥٣: ص ،ةینیمات الفلسطیمخـامل وال -٢
 .و بعد از آن ٦٣ :صفحه ،ات قمیوالت آکبروتو  - ٣
 .١٩٨٧ :سال -٤
 .٣٢٣ :ص ،مانیرسالة اإل -٥
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فرزندان  یھا ی، دائھا فارس راینند زک یم فیتوص یرده و به بزرگکل ین را تجلیحس
26Fزد گرد ھستندین، شھربانو دختر ین از ھمسر حضرت حسیحس

١. 
گران ینند نه دک یم لیتجل شان صحابهیرا فقط از م سین سلمان فارسیو ھمچن

27Fشد یم یاند به سلمان وح ه گفتهک یتا جائ را،

٢. 
و به  گر.ید یزیاست نه به خاطر چ یه او فارسکنست یھا فقط بخاطر ا نیا هھم

شان در یه اکنند ک یم تیروا سطالب یبن اب یشان از علیھا تابکن خاطر در یھم
او را از عذاب جھنم نجات داد و آتش بر او حرام أ فرمودند: خداوند یسرکمورد 
28Fاست

٣. 

 د:یگو یم یجانیت ۶۱ هدر صفح -۸
 یتر گفتم: پس تو اکه فورًا به دکجوش آمد  ت در من بهیرت وھابیه آنجا غک«

 یالھ یایھم مانند تو معتقد به وجود اولھا  آن رایز یھست یتر وھابکحضرت د
 .»ستندین

ھل سنت خود نامد, ا یم یوھاب یجوئ بیتمسخر و ع یاھل سنت را برا یجانیت -١
ھا  آن شرف و افتخار -خود یبه خود-ن اسم یچه ااند اگر نام نگذاشته یرا وھاب

29Fستندیتدع نرو سلف ھستند، مبیاست اھل سنت متبع و پ

٤. 

 .٤٥/٣٢٩ :نواربحار األ -١
 .٢١: یشکرجال ال -٢
 .٤١/١٤ :نواربحاراأل -٣
ه ینیدر ع ١١١٥سال  یاست و یمیمان تمیمحمد بن عبدالوھاب بن سل یت، نسبت به سویوھاب- ٤

از  ید و دوریتوح یسو رد دعوت او بهکعلم به حجاز، شام و بصره سفر  یریفراگ یمتولد شد و برا
ل بود در یرو دلیرد، پک یل بحث و مجادله میش را باال زد و با دلیھا نیآست یو بدعات بود و کشر
نمودند، دشمنان او  ردند و دعوت او را منتشرک کمکه او را کد یگرد یروانیاتباع و پ یجه داراینت

ھا و  تابکد یگر نمودند. انسان منصف بایردن محارم و امور زشت دکر، حالل فکرا متھم به 
تاب کتوان  یاو م یھا تابکن یتر را بخواند تا روش و دعوت او را بشناسد و از مشھور یفات ویتال

اد است را نام برد. و به یھا ز ه تعداد آنکگریتب دکو  رةیمختصر السو  شف الشبھاتک، دیالتوح
ه ک یگفته شد اما گروھ یردند، وھابکت کح حرین صحید یروش او در دعوت بسو ه بهک یسانک

سال  یندارد. و یبنامند وجود خارج ینند و خودشان را وھابکراه محمد بن عبدالوھاب را دنبال 
 ا را وداع گفت.یدن  ١٢٠٦
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 .»وجود ندارد یائیه اولکھا معتقدند  آن«د: یگو یم یجانیت -٢
 نند وک یتب اھل سنت ھمه جا صدا مکاست بحمد الله  یحین دروغ صریا 

 ن ادعا دروغ است.یند: ایگو یم

 (كشف الشبهات)تابش کدر  یمیمان تمیامام محمد بن عبدالوھاب بن سل
بر تو واجب است ھا  آن راماتکو اعتراف به ھا  آن از یرویاء و پیاول یدوست«د: یفرما یم

ن یدأ ن خداوندیند و دک یار نمکرا انھا  آن راماتک یسکو بجز مبتدعات و گمراھان، 
 .30F١»ط) استین دو طرف (افراط وتفریوسط ب

 هکرد ک یر مکنامد ذ یم یرا وھابھا  آن هک یسانک یھا تابکاز  یکی یجانیاش تک یا
ند. آنچه کان را لعنت یدروغگوأ اند. خداوند ردهک ین ادعائیتاب چنکن یدر اھا  آن

ه در مورد عبد کاست  یجانیت یھا ییاوه گوینند ک یار مکرا ان علماء اھل سنت آن
 ر شد.کمتذ ٦ :در فقره شماره یالنیالقادر گ

 أن احلـــــــــق تلقـــــــــاه أبلجـــــــــا أمل تـــــــــر
 

 باطــــل القــــول جللجــــا دوأنــــك تلقــــ 
 

د به استقبال یو ترد کار نزد تو آمد و تو با شکواضح و آشه حق ک ینیب ینم ایآ«
 .»یرو یم باطل

 د:یگو یم یجانیت ۲۴-۶۳در صفحه  -۹
غ قرآن معصوم ی) تنھا در تبلصامبریپه او (کم یل سنت و جماعت معتقدما اھ«
 .»است

؟ ینکصحبت ھا  آن اھل سنت و جماعت را به تو داد تا با زبان یندگینما یسکچه 
عه یو نه بعد از ش یعه شدن از اھل سنت بودینه قبل از ش أسوگند به خداوندنه، 

 .31F٢یھست شدن از اھل سنت
ن سخن اھل یه اکرا  یما مرجع یم تا برایبخواھ یجانیه از تکم ین حق را داریما ا

 ند.کر کسنت را از آن گرفته است، ذ
غ یدر تبل صامبریه پکنست یاعتقاد اھل سنت و جماعت در مورد عصمت ا

 .الجنة یلإق یالطر :تابکضمن  ١١١ :ص ،الفصل العاشر :شف الشبھاتک -١
تاب خواھد کن یپاسخ به آن در ھم یند وبزودک یادعا م »یاھل سنت واقع«تابش که در کطور آن -٢

 آمد.
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، چنانچه بعنوان یگریز دیھا باشد و چه در چ تابکغ در ین تبلیمعصوم ھستند چه ا
 قرآن و سنت معصوم است. غیدر تبل صمثال رسول خدا محمد

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿  ].٤-٣النجم: [ ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل
ه کاست  ییه صحبت او وحکند بلک ینم و ھوس صحبت یامبر خدا از ھویپ یعنی«

 .»شود یم یاز طرف خداوند به او وح
ه قرآن کنست یسنت ا ن قرآن ویفرق ب ھستند و یپس قرآن وسنت ھر دو وح 

ه کوجود دارد  یگرید یھا است و فرق صالم رسول خداکالم خدا است و سنت ک
 ست.ینھا  آن رکنجا مجال ذیا

ا سنت یغ قرآن یغ ھستند، تبلیتبل در صامبریپس اھل سنت معتقد به عصمت پ
گر از یامبران دیو پ صن معتقد به عصمت رسول خدایند ھمچنک ینم یباشد، فرق
از گناھان  صامبریره و امور خالف مروت ھستند و در مورد عصمت پیبکگناھان 

زند اما  یامبر سر میره از پیه گناھان صغکن است یح ایره اختالف نظر دارند و صحیصغ
 د:یفرما یم ماند: خداوندین گناھان ثابت نیر بر ایز به دالئل

 ].١٢١طه: [ ﴾َ�َغَوىٰ  ۥَر�َّهُ  َءاَدمُ  وََعَ�ٰٓ ﴿ -١
 .»ردکجه راه را گم یرد در نتک یآدم پرورد گارش را نافرمان«

 د:یفرما یم صامبریپ هو دربار

َهاَ�ٰٓ ﴿ -٢ ُّ�
َ
ٓ  ُ�َّرِمُ  لِمَ  �َِّ�ُّ ٱ � َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ  ].١التحریم: [ ﴾لََك  �َّ

 .؟»ینک یم رده حرامکت حالل یامبر چرا آنچه خداوند برایپ یا«
 د:یفرما یم صرسول خدا هو دربار

ٰٓ  َعبََس ﴿ -٣ ن ١ َوتََو�َّ
َ
ٓ  أ  ٱ َءهُ َجا

َ
 ].٢-١عبس: [ ﴾٢ َ�ٰ �ۡ ۡ�

 .»نا آمدیه فرد نابک یرد ھنگامک یگران ید و رویشکچھره درھم «
 د:یفرما یم ÷یو در بارهء حضرت موس -٤

لۡ ﴿
َ
 ٱ َ� َو�

َ
�ۡ ۡ َخذَ  َواحَ ل

َ
  َوأ

ۡ
ِخيهِ  ِس بَِرأ

َ
هُ  أ  ].١٥٠األعراف: [ ﴾هِ إَِ�ۡ  ۥٓ َ�ُرُّ

تورات نوشته شده بود) را انداخت و سر برادرش را ھا  آن ه درک یالواح (صفحات«
 . »دیشک یم گرفت و به طرف خودش

 د:یفرما یم و -٥
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ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  َما﴿
َ
ۡ�َ  ۥٓ َ�ُ  يَُ�ونَ  أ

َ
 ].٦٧األنفال: [ ﴾ىٰ أ

 .»ر داشته باشد. . . .یتواند اس ینم امبریپ«
 د:یفرما یم و -٦

ُ ٱوَ  �َّاَس ٱ َ� َوَ�ۡ ﴿ َحقُّ  �َّ
َ
ن أ

َ
ٰ َ�ۡ  أ  ].٣٧األحزاب: [ ﴾هُ َشٮ

 .»یه از او بترسکاست  تر و خداوند مستحق یترس یم و از مردم«
 د:یفرما یم و -٧

نَّهُ  َ�ٓ فَلَوۡ ﴿ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥ� الصافات: [ ﴾١٤٤ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۦٓ نِهِ َ�طۡ  ِ�  لَلَبَِث  ١٤٣ ُمَسّبِِح�َ ل

تا روز  یم ماھکگفت در ش ینم حی) تسب÷ونس یحضرت  یعنیاگر او (« ].١٤٤-١٤٣
 .»ماند یم یامت باقیق

 د:یفرما یم و -٨

�ََّما دُ ۥَداوُ  َوَظنَّ ﴿
َ
�  ٰ نَاَب  � َو� ۥَر�َّهُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱفَ  هُ َ�َت�َّ

َ
 ].٢٤ص: [ ﴾۩َو�

م پس از پرودگارش مغفرت خواست و به یردکش یه ما او را آزماکداود دانست «
 .»وع افتاد و انابت و رجوع نمودکر

 د:یفرما یم و -٩

ُ ٱ َ�َفا﴿ ذِنَت  لِمَ  َعنَك  �َّ
َ
 ].٤٣: التوبة[ ﴾لَُهمۡ  أ

 .؟»یداد اجازهھا  آن خداوند از تو گذشت نمود چرا به«
 د:یفرما یم و -١٠

هۡ  ِمنۡ  َس لَيۡ  ۥإِنَّهُ  ُنوحُ َ�ٰ  قَاَل ﴿
َ
 لََك  َس لَيۡ  َما نِ لۡ  َٔ �َۡ�  فََ�  لِٖح� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�َمٌل  ۥإِنَّهُ  لَِكۖ أ

ٓ  ٌمۖ ِعلۡ  ۦبِهِ  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 ].٤٦هود: [ ﴾٤٦ ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

آنچه به آن علم ست یار نکویکرا نیست زینوح او از اھل تو ن یاخداوند گفت: «
 .»یه از نادانان باشکنینم از اک یحت مین من تو را نصکاز من سؤال ن یندار

امبران از فواحش و گناھان یاند، پ مسلمانان اجماع نموده د:یگو یم اضیع یقاض
ست در ین یچ اختالفین ھیاند. و ھمچن شوند معصوم یم تکه باعث ھالک یا رهیبک
 اند. غ معصومیدر تبل یوتاھکن رسالت و تماکامبران از یه پکنیا

اند و  اء جائز دانستهیره را از انبیر سلف سرزدن گناھان صغیاز سلف و غ یاما گروھ
ره ھستند یاء از گناھان صغین معتقد به عصمت انبیلمکن و متیگر از محققید یگروھ
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بنابر ھر دو ند: یگو یما م ۀاز ائم یره معصومند. و بعضیبکه از گناھان کیھمانطور
ره معصومند و یثرت گناھان صغکرار و کاز تھا  آن هکست ین ین اختالفیقول، در ا

را ساقط ھا  آن ن ببرد و مروتیرا از بھا  آن ه حشمتک یا رهین از انجام صغیھمچن
معصومند ھا  آن اء ازیه انبکھستند  یھا مسائلنیر شود معصومند. اید و باعث تحقینما

32Fاع شده استن مطلب اجمیو بر ا

١. 
ار کم حق واضح و آشیگفت تو با آنچه ما یخواننده! برا ید: ایگو یم نیو ھمچن

ن یو صفات آن معصوم است و ھمچنأ از جھل به خداوند صامبریه پکد یگرد
در مورد ذات و صفات  یه با علم اجمالکداشته باشد  یه حالتکنیمعصوم است از ا

بعد از نبوت با عقل و اجماع ثابت است و ن عصمت یمنافات داشته باشد اأ خداوند
عقًال و شرعًا  ین بطور قطعیثابت است و ھمچن یو نقل یقبل از نبوت با دالئل سمع

أ از طرف خدا یاز امور وح اید یان نمایاز امور شرع را ب یزیه چکنیاز ا معصوم است
از  یر عمدیغو  یعمد یمثل دروغ و وعده خالف ید و آن را نداند و از اموریغ نمایتبل

ن امور یه خداوند او را به رسالت و نبوت انتخاب نموده، معصوم است و اک یھنگام
ن امور، قبل از نبوت یامبر، از ایمحال است و پ یل بر ویباشرع و اجماع و برھان و دل

ق یاست و تحق کره با اجماع پایبکو مبرا است و از گناھان  کپا یھم بطور قطع
و  اسھو، غفلت و استمرار خط هاست. و از ادام کره ھم پایصغه از گناھان کنست یا

امبر در ین پیاست و ھمچن و مبر کرده است پاکع یامت تشر یدر آنچه برا یفراموش
33Fمعصوم است یت و شوخی، خشم، جدیتمام حاالت اعم از خوشنود

٢. 

 د:یگو یم یجانیت ۶۶-۶۵در صفحه  -۱۰
 د:یفرما یم هک یا فه را خواندهیه شرین آیر ایا تفسیمنعم به من گفت: آ«

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

 ].٥٦األحزاب: [ ﴾٥٦لِيًما�َسۡ 
مؤمنان بر او  یافرستند، پس  یم امبر صلواتیھمانا خداوند و فرشتگان بر پ«

 .»املکد سالم تمام وینکد و سالم یصلوات بفرست

 .٧٨٤|٢ :الشفاءتاب کمختصر از  -١
 .٢/٨٤٨ :الشفاء -٢
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نازل شد، ھا  آن هباره درین آیه اک یه اصحابکاند  متفق القول یسن عه وین شیمفسر 
م بر تو چگونه یدیرسول خدا فھم یردند اکده عرض یرس صخدمت حضرت رسول

 حضرت فرمودند:م؟ یم چگونه بر تو درود و صلوات بفرستیدینفھم یم ولینکسالم 

ٍد، ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ «د: ییبگو  دٍ  آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ  آلِ  وىلََعَ  إِبَْراِهيمَ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما ُ�َمَّ
َعالَِم�َ  يِف  إِبَْراِهيمَ 

ْ
يدٌ  إِنََّك  ال يدٌ  مَحِ د. یفرستو ھرگز بر من صلوات منقطع و ناقص ن »َ�ِ

 ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ « :دییه بگوکنیست؟ فرمود: ایاقص چ! صلوات نا رسول اللهیردند: کعرض 
دٍ   .»امل را دوست نداردکامل است و جز کد و ھمانا خداوند ینکوت کو آنگاه س »ُ�َمَّ

 راست و درست فرموده است: صرسول خدا

 . »ِشئَْت  َما فَاْصنَعْ  �َْستَِح  لَمْ  إَِذا«
 .١»نکب یخواھ یم چهھر ینار گذاشتکا را یچون ح«

فۡ  ِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َ�َِمةٗ  َكُ�َۡت ﴿ كرب،أاهللا 
َ
ٰ أ  ].٥الکهف: [ ﴾اَكِذبٗ  إِ�َّ  َ�ُقولُونَ  إِن هِِهمۚۡ َ�

 .»ندیگو ینم یزیشود و بجز دروغ، چ یرون میشان بیھا از دھان یسخن بزرگ«
تعجب است  یاند؟ و جا ردهکن اجماع یث دروغیحد ین اھل سنت برایا مفسریآ

ن یو ما اسم چن است ر! نسبت دادهیر ابن اثیرا به تفسث، ین حدیه ایدر حاش یجانیه تک
تاب کاو  ید براان نوشته ر رایابن اث هنامیزندگ هک ییم و علمایا دهیرا نشن یریتفس
 اند. ردهکر نکذ یریتفس

ردم کر مراجعه یتب تفسکاد است! به یبر دروغ گفتن چقدر ز یجانیت تاجر
اند  اوردهیرده است، نکنقل  یجانیه تک ین لفظیرا با اث ین حدین ایدام از مفسرک چیھ

شود و تا  یم شروع »مینکم چگونه سالم یدان یم« : ازسح از قول صحابهیث صحیو حد

يدٌ  إِنََّك « يدٌ  مَحِ  رسد. یم انیبه پا »َ�ِ
ه من به ک ینیاست و مفسر یجانیت یھا ده) از دروغیر (درود دم برکاما ذ

، ی، نسفی، قرطبیر، ابن العربیثک، ابن ی: طبریعنیردم کشان مراجعه یھا تابک
ث را ین حدیدام اک چی، ھیوطیو س یه، نسائی، ابن عط35F٢هیمی، ابن تی، ابن جوزیانکشو

 اند. ردهکر نکذ

       .٣٤٨٣ :شماره یح بخاریصح -١
 دارد. »ریدقائق التفس«بنام  یتابکه یمیابن ت -٢
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متفق  یسن عه وین شید: مفسریه بگوکدھد  یم به خودش اجازه یجانیپس چگونه ت
ه من بر سند کت شده است یروا یمطلب صامبر خداید: از پیگو یم یاند؟ سخاو القول

 اللَُّهمَّ «ست؟ یده چید گفتند: درود دم بریده درود نخوانیافتم: برمن دم بریآن دست ن
دٍ  ىلَعَ  َصلِّ  ٍد، ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ «ه کد بلیشو یم تکد و ساییگو یم »ُ�َمَّ دٍ  آلِ  وىلََعَ  ُ�َمَّ  »ُ�َمَّ
36Fآورده است »مصطفيـرشف ال«بوسعد در اث را ین حدید اییبگو

طور ث آنین حدی. ا١
 ند وک یم ) جرأتیجانین دروغگو (تیه ایکد، سند ندارد درحالیگو یم یه سخاوک
 ن ھم ھست؟یبرتر از ا یا دروغیآ »اند ردهکن اجماع یمفسر«د: یگو یم

 یجانیم تیگوئ یست مین یجانین سخن منعم است و سخن تید ایبگو یسکاگر 
 رده است.کتابش نقل کل در یه بعنوان شاھد و دلکرده بلکد ییسخن او را تا

 د:یگو یم یجانیت ۷۴ هدر صفح -۱۱
را داخل ھا  آن ر ازیم و غیشناس ینم یگریر از مذاھب چھارگانه، مذھب دیما غ«

 ».م!یدان ینم اسالم
از  یکن دو صفت ھرید و ایگو یم ا نادانیرا فقط فرد دروغگو  یجانین سخن تیا

ه در اسالم فقط مذاھب کاند  ن نگفتهیمسلم یعلمااز  یک چیاست ھ تر زشت یگرید
روان یشدند و پ یروانیپ ین ائمه دارایه اکنست یچھارگانه ھستند. آنچه وجود دارد، ا

دام از ائمه اربعه به مردم ک چیردند و ھکغ و منتشر یشان را تبل هشیھا، مذاھب و اندآن
ه حق فقط با کنگفتند ھا  آن از یک چیند و ھینما یرویپھا  آن دستور ندادند تا مردم از

د یند و از تقلینما یرویه باشد پکجا که به مردم دستور دادند تا از حق ھرکاوست بل
 ردند.ک یبدون علم منع م

 د:یگو یم /فهیامام ابو حن
 جاکداند ما از  یه نمیکدھد تا زمان یه به قول ما فتوکست یس جائز نک چیھ یبرا»

 .»میا گرفتهرا  آن
 د:یگو یم /یامام شافع

 .»ح مذھب من استیث صحیحد«

از بعض از علماء  شناسم و یرا نم» یمصطفـشرف ال« :تابک ،٤٦: ص ،یع سخاویالقول البد -١
 ست.ین یوجود دارد ومؤلف او ھم فرد معروف ید بصورت خطیدم آن را نشناختند شایپرس
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37Fھم مشھور و معروف است /ن از امام احمدین سخن و امثال این ایو ھمچن 

١. 
ار یو مذاھب بس ی، ابوثور، مذھب ظاھری، اوزاعیمثل مذھب ثور یگریمذاھب د و

 وجود دارد. یگرید
 شگرید هصحاب و یر، عمر، عثمان علکه مذھب ابو بکد ید پرسیبا یجانینجا از تیدر ا

 ن مذاھب، چه بوده است؟یقبل از ظھور ا
 یامثال او ھنگام یو نادانان یجانیفقط از دھان ت یا اوهین یه چنکنست یقت ایو حق

 د.یآ یم رونیعه شد، بیه شک یامثال او ھنگام یانیا دروغگویشد  یم خوانده یه سنک

 د:یگو یم ۷۴و در صفحه  -۱۲
ن باره یفه شاگرد امام جعفر صادق است؟ و در ایحنه ابوک یدان ینم ایاو گفت: آ«
ه در محضر امام صادق درس خوانده ک ید: اگر آن دوسال نبود (دوسالیگو یم فهیابوحن

 .»فه فرا گرفته استیاز ابوحن کشد. . . . . و مال یم کاست) نعمان ھال
 /از شاگردان جعفر صادق /فهیعه است. ابوحنیان شیپا یب یھا ن از دورغیا

تب کاز  یجانین مطلب را تیست. این /فهیھم از شاگردان ابوحن /کست و مالین
38Fاست ن حرف را زدهیز ھمین کیاست انطا عه گرفتهیش

٢. 
مان درس خوانده است و درس خواندن او نزد یسل ینزد حماد بن اب /فهیحنابو

 ٨٠سال ھا  آن یو ھر دو ساالن او بود ه از ھم سن وکست بلیجعفر صادق ثابت ن
 متولد شدند. یھجر

رده است. اما سخن کت یث روایا دو حدیث یحد یکفقط  /از جعفر /فهیحنابو
علم را از  کمال«ه: ک کی، و سخن انطا»گرفته فه فرایاز ابوحن کمال«ه: ک یجانیت

چندان مورد  که جعفر بن محمد نزد مالکنست ی. جوابش ا»فه گرفته استیحنابو
ت با او یدر روا یگریه شخص دیکرد تا وقتک یت نمیاز او روا که مالکاعتماد نبود بل

 .٣رد)ک یتنھا به قول او اعتماد نم یعنینبود (

                   .٥٥-٥٤ :یألبان یصفة صالة النب  -١
 .٢ :ص ،کی، انطاعةیماذا اخترت مذھب الشـل -٢
نامه، جعفر صادق ی، در زندگزانیمـل والیالجرح والتعدب، یتب رجال مثل تھذکن مطلب در یا -٣

 آمده است.
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 د:یگو یم ۷۷در صفحه  یجانیت -۱۳
نظر از اختالف   صرف یاسالم یھا ه تمام گروهک یدان یم ایمنعم گفت: آ

 اتفاق نظر دارند. میرکشان در مورد قرآن  مذاھب
ه ھمچنان بر اسالم ھستند، کاست  ییھا ، فرقهیاسالم یھا اگر ھدف تو از فرقه

ھا  آن اند و اسالم از ه منسوب به اسالمک ییھا سخن تو راست و درست است اما فرقه
 م اتفاق نظر ندارند.یرکبا ما بر قرآن  ھا ن فرقهیاست ا یزار و بریب

اند معتقد به  گران به آن منسوبیو د یجانیم و تمنعه که یاثنا عشر هعیش هو فرق
ه را بر یعشراثنا  هعیاجماع شھا  آن یاز علما یه جمعکستند بلیمحفوظ بودن قرآن ن

ست اما ینجا نیآن ا یه جاکاست  یطوالن ین بحثیاند و ا ردهکف قرآن نقل یتحر
 م:ینکر کف قرآن را ذیعه معتقد به تحریاز علماء ش یه بعضکندارد  یالکاش

ست، بر یاز آن ن یزیچ گریھ یه جاک یتید: بدان! واقعیگو یم یابو الحسن فتون -١
ن قرآن بعد از رسول یه در اکنست یگر، ایث دیر و احادیاساس اخبار متواتر ز

اند  ردهکه بعد از او، قرآن را جمع ک یسانکاست و   رخ داده یراتییتغ صخدا
ه کن است کاند) و مم ردهک(حذف  اند ات را انداختهیلمات و آکاز  یاریبس

40Fع بوده استیات مذھب تشین مطالب از ضروریم اییبگو

١. 
ن اجماع یر از مسلمات است و اییف و تغید: اعتقاد به تحریگو یم یعدنان بحران -٢

ھا  آن ات مذھبین مطلب از ضروریه) است و ایعه اثنا عشری(ش هفرقه حق
41Fاست

٢. 
ه کاند  ردهکنقل و اثر، خاص و عام اجماع د: اھل یگو یم یوفک یابو القاسم، عل  -٣

42Fستیقرآن ن هن ھمیه در دست مردم است، اک یقران

٣. 
ار کض و آشیآل محمد بطور مستف یھدا هئماه از ک ید: اخباریگو یم دیمف -٤

از ستمگران از قرآن حذف  یه در قرآن اختالف وجود دارد و بعضکآمده است 
43Fاند نمودهجاد یرده و در آن نقص اک

٤. 
بر قرآن اتفاق نظر دارند؟  یاسالم یھا ند: فرقهیگو یم و منعم یجانیھنوز تا یآ -٥

 .٣٦ :ةیمقدمة الثانـال ،نوارمرآة األ -١
 .١٢٦ :ةیمشارق الشموس الدر -٢
   .٢٧ :فصل الخطاب -٣
 .٩٨ :مقاالتـاوائل ال -٤
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 ند.یر نمایفکخودشان را ت یعشر یاثنھھا، طائفه آنکنیراه دارد و آن ا یکبله، 

 د:یگو یم ۷۹ هدر صفح یجانیت -۱۴
 ، و ھمه خدا رایعه و چه سنیگفت: مسلمانان ھمه برادرند، چه ش یخوئ«

 یکیشان ھم  هو قبل یکیشان  امبری، پیکیشان  ورزند. قرآن ینم کشر پرستند و به او یم
 .»ی، ھم ندارند جز در مسائل فقھیچ اختالفیھ یسن عه ویاست و ش

امبر و نه امام ید: ما با اھل سنت نه در مورد خدا، نه پیگو یم ینعمت الله جزائر
ر است، آن کابوباو  هفیامبر او محمد است و خلیه پک یرا پروردگاریم زیھست یکی

44Fستیامبر ما نیامبر، پیست و آن پیپروردگار، پروردگار ما ن

١. 
ند او کار کگانه) را ان (ائمه دوازدهھا  آن از یکیامامت  هکیسکد: یگو یم یاشانک

45Fار نموده استکامبران را انیپ هه نبوت ھمکاست  یسکمانند 

٢. 
افر و کم کن حد، نافذ شدیآ یم ه از اخبار بدستک یزین چید: آخریگو یم یمامقان

46Fنباشد یه اثناعشرکاست  یسکدر آخرت بر ھر کمشر

٣. 
د: یگو یم -او وجود دارد یھا نوار-خود در لندن  یدر سخنران یجانیه خود تکبل

 ین پروردگاریر باشد، چنکامبرش، ابوبیبعد از پ هفیه خلکاست  یه راضک ییخدا«
 م؟ینکدام سخن را باور ک »میخواھ ینم

ف عبدالله یتأل »حقيقة الشيعة«تاب کند به کدا یشتر شناخت پیخواھد ب یم هک یسک

 ند.کمراجعه  /یموصل

 د:یگو یم ۹۰ هدر صفح یجانیت -۱۵
نامند،  یم )ییرا (تربت حسن نند و آنک یه بر آن سجده مک ین تربتیآنگاه از ا«
 سجده کبر خاه ما کم ید بدانیز بایچز ھراز باقر صدر) پاسخ داد: قبل ا یعنیدم (یپرس

ن یم. و آنچه نزد ما و اھل سنت ثابت شده، اینک ینم سجده کخا یم و ھرگز براینک یم
 .»ستیھا درست ننیر ایه سجود بر غکاست 

 .هینوار النعماناأل -١
 .٤٨ :منھاج النجاة -٢
 .١/٢٠٨ :مقالـح الیتنق -٣
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47Fد:یگو یم ن دروغ بر اھل سنت است امام ابن قدامهیا

١ 

 .»مصىل بشىء من هذه األعضاءـجتب مبارشة ال وال« 

 .»داشته باشد یتماس کم با خایاعضاء مستقن یدام از اک چیه ھک ستیواجب ن«
ند، کا دامنش سجده یش و یا آستیاش  چ عمامهیاگر بر پ د:یگو یم اض)ی(ع یقاض 

 فه است.یحنو ابو کن مذھب مالیح است و ایصح تیروا یکنماز طبق 
نه ین زمیدر اھا  آن م،یدان یم رکمن یعه عملیرا توسط ش کن خایم ایو ما تعظ

و  یحضرت عل صاند و رسول خدا ردهکت یت روایاز ائمه اھل بن یوغدر یثیاحاد
 ن، تربتیند، با وجود اتر افضل سنیعه از حسینزد اھل سنت و ش شحضرت حسن

 شود. ینم میتعظ سنیعه مثل تربت حسینزد شھا  آن
 د تمامیگو یم ه باقر صدرک، آنطور کجا با سجده بر خانیاش مسئله ھمک یا

 ده است.یرس کن خایس ایھم گذشته و به تقدنیاز ان مسئله یه اکشد بل یم
 را نند، آنک یم سجده کن خایه بر اک یسانکاز  یاریبس«د: یگو یم یموسو یموس

 شفا یربال را براک کاز خا کیاوقات، اند یند و بعضیجو یم کبوسند و به آن تبر یم
 صرسول خداعه شده است، یوارد صفوف ش کین بدعت یدانم ا ینم و    خورند  یم

ه ک یزیھرگز بر چ شاو از بعد ۀو ائم یامام عل ،»ردکربال سجده نک کھرگز بر خا
48Fاند ردهکربال باشد، سجده نک کاسمش خا

عه یعه بر اوضاع شیدانشمند ش ین گواھیا ٢
 است.
 ھا یضیانواع و اقسام مر ین ضامن شفایحس که خاکعه است ین از اعتقادات شیو ا

 نند:ک یم مخالفتأ الم خداکن اعتقاد با یھا است و با ا یماریو ب

ُ ٱ َك َسسۡ َ�مۡ  �ن﴿  ].١٧األنعام: [ ﴾ُهوَ  إِ�َّ  ۥٓ َ�ُ  َ�ِشَف  َفَ�  بُِ�ّٖ  �َّ
 .»دیطرف نمارا بر تواند آن یبجز خداوند نم یسکبتو برساند  یاگر خداوند ضرر«

ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ َوَ�ۡ�ِشُف ﴿ مَّ
َ
وٓءَ أ  ].٦٢النمل: [ ﴾ٱلسُّ
را  یو بدند ک یم ه او را بخواند، اجابتک یانسان مضطر را ھنگام یسکچه «

 .»ند؟ک یبرطرف م

 .١/٣٠٥ :یمغنـال -١
 ترجمه شده است. یتاب به فارسکن یا ،١١٥ :حیعة والتصحیالش -٢
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 ].٨٠الشعراء: [ ﴾٨٠ فِ�ِ �َشۡ  َ�ُهوَ  ُت َمرِۡض  �َذا﴿
 .»ض شوم او (خداوند) مرا شفا دھدیو چون مر«

ن در کیدواء و شفاء است با مشر کن خایه اکشان  ن اعتقادیع با ایجه تشیدر نت
از  یا نمونه کنینند و اک یم دایرساند، مشابھت پ یم شان نفع و ضرریھا ه سنگکنیا

 :سنیدر مورد تربت حسھا  آن اتیروا
ن یقبر حس کشان فرموده است: خایه اکدھند  یم نسبت /به جعفر صادق -١

وباهللا اجعله رزقأ واسعاً بسم اهللا «دھد و ھنگام خوردن، بگو:  یم مار را شفایھر ب

 .١»وعلامً نافعاً وشفاءً من كل داء

ھر  یرا رزق فراوان، علم نافع و شفا کخا این ه نام خدا و به خدا، پروردگاراب«
 .»مار بگردانیب

 سنیقبر حس کشان فرموده است: خایه اکدھند  یم نسبت /به محمد باقر -٢
ه بخاطر ک یزیھر چ یاست و آن برا یاست و امان ھر ترس یماریشفاء ھر ب

50Fد استیآن گرفته شود، مف

٢. 

باب  »بحار األنوار«تابش کدر  یه مجلسکوجود دارد  یگریار دیات بسیو روا -٣
51Fاست ات قرار دادهین روایا یبرا یاملک

٣. 

 د:یگو یم ۹۲ هدر صفح یجانیت -۱۶
ه کن خاطر است ینند به اک یاء و ائمه را دعا میه اولکنیو باقر صدر گفت: و ا«

از  یعه چه سنیست و مسلمانان چه شین کن ھرگز شرینزد خدا باشند و ا یا لهیوس
ت و یوھاب یده دارند، به استثناین امر اتفاق عقیزمان حضرت رسول تا امروز، بر ا

ن یه در اکدشان ینھا با مذھب جدیو ا -یآور شد ادیه کھمانگونه - یسعود یعلما
ن یان مسلمیه مکاعتقاد بود  نینند و با اک ین میدا شد، مخالفت با اجماع مسلمیقرن پ
 ر نمودند.یفکرا تھا  آن ردند و خون مسلمانان را مباح دانستند وک یزیانگ فتنه
نار کدر ھا  آن را بعد از مرگن یامبران و صالحیه پک یسانک د:یفرما یم هیمین تیا

 .٩٨/١٢٩ :نواربحار األ -١
 .١٣١/ ٩٨ :بحار األنوار -٢
 .٩٨/١١٨: بحار األنور -٣

 

                                           



 ٣٩  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

صدا  ر خدا رایه غکھستند  ینکیمشر نند جزءک یگر صدا مید یا جاھایشان  قبور
ن و ه فرشتگاک یسانکنند مانند ک یه ستارگان را صدا مک یسانکنند، مانند ک یم
 د:یفرما یم اند. خداوند امبران را ارباب قرار دادهیپ

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َما﴿
َ
ُ ٱ �َِيهُ يُؤۡ  أ ْ  لِلنَّاِس  َ�ُقوَل  ُ�مَّ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  مَ �ۡ �ُۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ �َّ  ُكونُوا

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ّ�ِ  اِعَبادٗ  ْ  ِ�نَوَ�ٰ  �َّ ٰ  ُكونُوا  ُكنُتمۡ  َو�َِما َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُ�َعّلُِمونَ  ُكنُتمۡ  بَِما نَ  ۧنِّ�ِ َر�َّ
  َوَ�  ٧٩ رُُسونَ تَدۡ 

ۡ
ن ُمَرُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َ�تَِّخُذوا رۡ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  �َِكةَ َمَ�ٰٓ ل

َ
ۗ أ   َ�ابًا

ۡ
يَأ

َ
ِ  ُمرُُ�م�  دَ َ�عۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب

نُتم إِذۡ 
َ
سۡ  أ  ].٨٠-٧٩عمران:  آل[ ﴾٨٠ لُِمونَ مُّ

م و نبوت بدھد سپس به کتاب، حکه خداوند به او کست یمناسب ن بشر یبرا«
ه ک یتابکد: بایگو یم ه به مردمکد بلید بجز خداوند، بندگان من شویمردم بگو

د و به شما یباش یو ربان ییخدا ید، مردمیا ه خواندهک ید و درسیا اد دادهید و یا آموخته
 فرکا شما را دستور به ید آیریبگ ییامبران را به خدایه فرشتگان و پکدھد  ینم دستور

 .»دیا ه مسلمان شدهکنیدھد بعد از ا یم
 د:یفرما یم و خداوند 

ْ دۡ ٱ قُلِ  ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِّ ٱ َف َكشۡ  لُِكونَ َ�مۡ  فََ�  ۦُدونِهِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ  وِ�ً� َ�ۡ  َوَ�  َعنُ�مۡ  ل�ُّ
ْوَ�ٰٓ  ٥٦

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ۡ ٱ َرّ�ِِهمُ  إَِ�ٰ  َتُغونَ يَبۡ  ُعونَ يَدۡ  �َّ ُهمۡ  وَِسيلَةَ ل ُّ�

َ
قۡ  �

َ
 ۥَتهُ رَۡ�َ  ُجونَ َوَ�رۡ  َرُب أ

 ].٥٧-٥٦اإلسراء: [ ﴾٥٧ �ُذورٗ َ�ۡ  َ�نَ  َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ  ۥٓۚ َعَذابَهُ  َوَ�َخافُونَ 
 دینکد، صدا یدان یم ستهیه بجز خداوند، شاکرا  ین بگو، افرادکیامبر به مشریپ یا«

ر دھند: ییت شما را تغیتوانند وضع ینم ان را از شما ندارند ویدفع ضرر و ز ییتواناھا  آن
تقرب به پروردگار  یخودشان براھا  آن نندک یم را صداھا  آن نکیه مشرکرا  یسانکآن 

ند کد وار به رحمت خداوند و از عذاب او ھراسنایدھند و ام یم له قراریعبادات را وس
 .»ردکز ید پرھیرا از عذاب خداوند بایز

 د:یفرما یم و خداوند 

ِينَ ٱوَ ﴿  ْ ٱ �َّ َُذوا وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ
َ
ٓ أ ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ءَ ِ�َا ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ٱ إِنَّ  َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ َّ� 

َ ٱ إِنَّ  َتلُِفوَنۗ َ�ۡ  �ِيهِ  ُهمۡ  َما ِ�  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مُ َ�ۡ  ارٞ  ِذبٞ َ�ٰ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ الزمر: [ ﴾َكفَّ

٣.[ 
را ھا  آن ند مایگو یاند وم و دوست گرفته یگر را ولیافراد د ه بجز خداوند،یکسانک«

 



 دروغگویان را بشناسید    ٤٠

 امت در آنچهیق نند، خداوند روزک یکه ما را به خداوند نزدکنیم مگر اینک یعبادت نم
 تیشه را ھدایفر پک یخداوند دروغگورد و کصله خواھد یاند ف ردهکاختالف ھا  آن
 .»ندک ینم

 د:یفرما یم و خداوند

ْ دۡ ٱ قُلِ ﴿ ِينَ ٱ ُعوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمزََ�مۡ  �َّ �ٖ  َقاَل ِمثۡ  لُِكونَ َ�مۡ  َ�  �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َذرَّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَ�  تِ َ�
 ٱ

َ
َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  َوَ�  ٢٢ َظِه�ٖ  ّمِن ُهمِمنۡ  ۥَ�ُ  َوَما كٖ ِ�ۡ  ِمن �ِيِهَما لَُهمۡ  َوَما ِض �ۡ�  إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  َعةُ لشَّ

ذِنَ  لَِمنۡ 
َ
  ].٢٣-٢٢سبأ: [ ﴾ۥۚ َ�ُ  أ
به ھا  آن دیپندار یم ه بجز خداوند، معبودکرا  یسانکان بگو: کامبر به مشریپ یا«
گونه  چین ھیستند و در آسمان و زمین کلن را مایذره از آسمان و زم یک هانداز
 .»اور خدا وند (در خلقت ) نبوده استیار و یھا  آن دام ازکچ یندارند و ھ یتکمشار

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿د: یفرما یم و خداوند  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ُ�َنّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  َلمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�

َ
 ِض� �ۡ�

ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ   ].١٨یونس: [ ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
ھا  آن به یه ضرر و نفعکنند ک یرا پرستش م ییزھایر از خداوند چیھا غآن«

ا خداوند را از ینند بگو: آک یما شفاعت م یھا نزد خداوند برانیند: ایگو یرساند و م ینم
ندارد،  یسراغھا  آن ن ازیھا و زم ه خداوند در آسمانکد یساز یم با خبر ییزھایوجود چ

 .»دھند یم او قرار یکن، شرکیه مشرکاست  ییھا زیو باالتر از آن چ کخداوند پا
 ن وجود دارد؟کیعه و مشریان فعل شیم یه چه فرقکنجاست یو سؤال ا 

شده است  یر خدا نھیردن غکدا ه از صکار است یات در قرآن بسین آیامثال ا
س، کاست بر ع کن شریگر باشند اید یزھایا چی امبران ویر خدا، فرشتگان، پیچه غاگر

52Fستین کم شریشفاعت بخواھ ، از او دعاء ویسکات یاگر در ح

١. 
ن به ثبوت یر از ایغ یزین چین و تبع تابعیتابع شو از سلف صالح اعم از صحابه 
 ده است.ینرس

 ین سخنیگر چنید یسکت یه بجز وھابکد یگو یم یجانیا آنچه صدر و تیپس آ
 ا باطل و دروغ است؟یقت است ینگفته است حق

 .٢٢٠-٢١٧ :لةیالتوسل والوس یف ةلیقاعدة جل :تابکباتصرف از  -١

 

                                           



 ٤١  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

 د:یگو یم ۹۳در صفحه  یجانیت -۱۷
ردن و کامبر یپ سالم بر یک یخورده را تنھا براان سالیحاجھا  آن باقر صدر گفت:«

 .»زنند یم رسول اهللا السالم عليك يا

 »رسول اهللا السالم عليك يا«اھل سنت ھمه  است. مان دروغ یگفت ا یجانید به تیبا
نند ک ین سنت عمل میه به اک ییھا عهیھمه ش زند و ینم کتکرا  ما یسک م وییگو یم
 د؟یگو یم پس چرا دروغ دانند یز را مین چیان ھم ایعیش زند و ینم راھا  آن یسک

 د:یگو یم ۹۳در صفحه  یجانیت -۱۸
ز یعبد العز که در زمان ملک یعه است ھنگامیشن از علماء ید شرف الدیس یآقا«

اخ پادشاه دعوت که به ک بود ییارت خانه خدا مشرف شد از جمله علمایآل سعود به ز
ه نوبت به او ک یند و ھنگامیبگو یکد قربان به او تبریطبق معمول در ع-ه کشده بود 

 ه درکقرآن  یکاش عبارت بود از  هیبه او داد و ھد یا هید و دست شاه را گرفت، ھدیرس
د و به عنوان احترام و یه را گرفت و بوسیھد کن نگه داشته شده بود. ملیپوست یجلد
ن یپادشاه! چگونه ا ین ناگھان گفت: اید شرف الدیخود گذاشت. س یشانیم، بر پیتعظ

 ست؟یبز ن یکبجز پوست  یزیه چک ی؟ درحالینک یم میو تعظ یبوس یم جلد را
 ین جلد قرار دارد نه خود جلد آقایه در داخل اکاست  یغرض من قرآن گفت: کمل

 امبر رایا در اتاق پیپنجره  یپادشاه ما ھم وقت ین فورًا گفت: احسنت، ایشرف الد
ه کاست  یسکغرض ما آن  یند ولکتواند ب ینم یارکچ یه آھن ھکم یدان یم م،یبوس یم

م و یرا تعظ صم رسول اللهیخواھ یھا قرار دارد. ما م و چوب ھا ن آھنیا یماورا
م یرا تعظ یقرآن یخواست یه شما با بوسه زدن بر پوست بز، مکم، ھمانگونه یاحترام نمائ

ق نمودند. یر گفتند و او را تصدیبکه در جوف آن پوست قرار دارد. حاضران تک یینما
 یند ولیجو کتبر صشد اجازه دھد، حجاج با آثار رسول خدا نا چار که ملکآنجا بود 

 . »شان بازگشت ه پس از او آمد به قانون گذشتهک آن
ھا فقط بعد از  ن داستانیه اکنجاست یتعجب ا یجا است و ین داستان، ساختگیا

ن داستان و داستان منعم با یشوند مثل ا یم ارکھا، آش ن داستانیمردن معاصران ا
با شرف  یم بشرین داستان مراجعات سلیگذشت و ھمچن ٤ ه:ه در شمارکن یاحمد ام

 اد است.یزھا  آن ه تعدادکھا نیو بجز ا ین موسویالد
شود و  ینم اسیوار قیدن در و دیم با بوسیدن مصحف را جائز بدانیتازه، اگر ما بوس

 



 دروغگویان را بشناسید    ٤٢

را  -از صفات خدا یصفت-الم خدا که ک یم مصحفیرا تعظیز اس مع الفارق استین قیا
م یدھد ب یم ار را انجامکن یه ایکسکم خداوند است و یاش فقط تعظ جهیدر بردارد نت

ه ک صامبریم قبر پیرد بخالف تعظیقرار گ کشر هلین عمل او وسیه اکرود  ینم آن
بعد  یکن یت به اوست. ایاز صفات ربوب یامبر و اعطاء بعضیم پیتعظ هلیار، وسکن یا

و مسجد قرار دادن آن،  صامبریم قبر پیمورد تعظ گر، درید یه است. و از طرفیقض
ن مسئله نص وجود دارد و با وجود یح آمده است. و در ایصر یث نھین حدیدر چند
 فرموده است: صامبریماند بعنوان مثال، پ ینم یاجتھاد باق یبرا یینص، جا

نِْبيَائِِهمْ  ُ�بُورَ  َ�تَِّخُذونَ  اَكنُوا َ�بْلَُ�مْ  اَكنَ  َمنْ  إِنَّ «
َ
الَ  َمَساِجدَ  وََصاحِلِيِهمْ  أ

َ
 َ�تَِّخُذوا فَالَ  أ

ُقبُورَ 
ْ
ْ�َهاُ�مْ  إِ�ِّ  َمَساِجدَ  ال

َ
 .١»َذلَِك  َ�نْ  أ

ار را مسجد قرار کویکن یھا اء و انسانیه قبل از شما بودند قبور انبک یسانک«
گاه باش یم  .»نمک یم یار نھکن ید، من شمارا از اید، قبور را مسجد قرار ندھیدادند، آ

، ھا ردن مردهکل صدا یاز قب کیاز امور شر یاریارھا، در بسکن یا عه با انجامیش و
 گر واقعید یھا کشتر از خداوند و شریب ھا دن از مردهیرامون قبور، ترسیطواف پ

 یکیب، ین دستغیف عبدالحسیتال »القصص العجيبة« :تابکن مثال یشوند. و بھتر یم
به ھا  آن ه چگونهکر شده کتاب متذکن یا ن زمان است. او دریعه، در ایبزرگ ش هاز ائم

 .أبرند نه به خداوند یم قبور پناه

 د:یگو یم ۹۸ هدر صفح یجانیت -۱۹
 است، جشن یاد اسالمیاز اع یکیه کنیدر روز عاشورا، به اعتبار ا )اھل سنت(ما «

ن یتر ن و خوشمزهیپردازند و بھتر یم شان راات اموالکروز مردم ز م و در آنیریگ یم
 ترھا پرسه ، گرد بزرگیاسباب باز و ینیریخوردن ش یان براکودکپزند و  یم غذاھا را

 ».زنند! یم
از  یه وکن اھل سنت را نشناخته است بلید یجانیه تکل بر آن است ین سخن دلیا

وسط، بدون افراط و  ینین خدا، دیع منتقل شده است و دیبدعت تصوف به بدعت تش
اد یاز اع یدیه عاشورا، عکاھل سنت نگفته است  یس از علماکچیط است ھیتفر

د ید قربان و عیوجود ندارد فقط ع یادیز یھا دیه نزد اھل سنت عکاست بل یاسالم

 .٢٣ :مساجدـالتاب ک :ح مسلمیصح -١
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رند و یگ یم روزه صامبرشانیاز پ یرویفطر است. و روز عاشورا را اھل سنت با پ
نجات ن روز یرا در ا ÷یامبرش حضرت موسیه خداوند پکاست  یعاشورا ھمان روز

ه در ک یانیعیش ن روز است نه غذا دادن، ویداد، پس آنچه سنت است روزه گرفتن ا
 دانند. یم ن مطلب را خوبینند اک یم یمناطق اھل سنت زندگ

 د:یگو یم ۹۹در صفحه  یجانیت ۲۰
ند مگر یگو ینم یدھند و سخن ینم ییھرگز فتوا )اھل سنت(ما  ینه مانند علما«

ه را کاند، و دولت ھم ھر ر دولتیه مزد بگکنند چرا کن یتأمومت را که قبًال نظر حکنیا
 .»دینما یم ا عزلیند ک یم خواست نصب

 یه فقط در جھت خوشنودیصوف یرا علماید زیگو یم راست یجانین مورد تیدر ا
اھل سنت است سخن او  یعلما ،یجانینند اما اگر ھدف تک یم شان صحبتیھا ومتکح
اد ین مورد زیست. ما در اید نیبع یجانیدروغ گفتن از ت ذب و دروغ است البتهک

 د:یفرما یم هکم ینک یتفا مکالم خداوند اکن یه به اکم بلینک یصحبت نم

ْ  قُۡل ﴿  ].١١١: ةالبقر[ ﴾ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َنُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  َهاتُوا
 .»دیاوریتان را ب لید، دلیگر در سخنتان راستگو ھستبگو، ا«
 ک، داستان امام مال54F١کبا ھشام بن عبدالم یو به عنوان مثال به داستان امام زھر 

55Fمنصور با ابوجعفر

56Fیک، داستان عز بن عبدالسالم با ممال٢

ه با ناصر یمیو داستان ابن ت ٣
با عبدالله بن  ین به داستان اوزاعیچن د. و ھمینکنگاه  57F٤ریپرس الجاشنگیقالوون و پ

 ه تعدادکگران ی، احمد بن حنبل با معتصم و د59F٦رابو جعفر منصوذئب با  یابن اب ،58F٥یعل
 .60F٧دیاد است بنگریزھا  آن

 . ٥/٣٣٩ :راعالم النبالءیس -١
 .)٨/٧٩: راعالم النبالءیس -٢
 .٨/٢١٦ :یبرکة الیطبقات الشافع -٣
 .١٨٤ـ ١٣٢: ةیالعقو د الدر -٤
 .٧/١٤٤: راعالم البنالءیس -٥
 .٧/١٤٤: راعالم النبالءیس -٦
عه مذھب چطور در برابر یران شیا ه درکد یسنت بنگر معاصر اھل یو بعنوان نمونه به علما -٧

ان یامثال مظفر یا نجه و شھادت رفتند، عدهکاستقبال، زندان، شانه به کبا یب ستادند ویومت اکح
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دارند،  یشتریب همردم با نفاق فاصل هاز ھمھا  آن ن عصر ھستندیما در ا ینھا علمایا
نند ک یه نمیتقأ ن خدایعه است اما اھل سنت در دیه از اعتقادات شیه نفاق و تقکبل

 نند.ک یم هیعه تقیبا خود ش یحتعه یش یه علمایکآنطور

 د:یگو یم ۱۰۱در صفحه  یجانیت -۲۱
وانه یاگر تو را د ینت بگرد حتید یآنقدر در جستجو«و رسول خدا فرمود: 

 .»خوانند
چاپ  هیحاش در(است.  نسبت داده یح بخاریث را به صحیحدن یه ایو در حاش

 . ]تابک یعرب
رده است و صاحبان کت نیث را رواین حدیا یرا بخاریاست ز ین دروغ و نادانیا

ث را در ین حدیه اکاند بل ردهکت نیث را رواین حدینه) ھم اگا (شش ١تب ستهک
ذوب بر رسول کث میرا در احاد آن یسک افتم اگریاھل سنت ن یھا تابکدام از کچیھ

ذاب و کد: تو یبگو یجانیه صدا بزند و به تکنیا ایند ک یید ما را راھنماید صخدا
 .یدروغگوئ

خردان  یب اھل بھشت را شتریه معتقدند: بکان است یروش صوف ث برین حدیا
 ب ھستند. یدھند لذا معروف به مجاذ یل مکیتش

 د:یگو یم ۱۰۴ هدر صفح یجانیت -۲۲
ه مرتب کخشن است  ید سربازانیشد هامبر) تحت حراست و محاصریآنجا (قبر پ«

س که ھر کاند  ستادهیانه بدست ایتاز ینگھبانان یھر در ینند و جلوک یفت عوض میش
 .»وبندک یفرقش م ند، برکبه درون حجره ب یا بخواھد نگاھید یایب یکنزد

و  یاظمک یائیاد، ضیتر احمد صکامثال د یا اعدام شدند، عده یو عبدالحق جعفر یو ناصر سبحان
امثال  یا عده ھا انداخته شد و شان در جاده هران، قطعه قطعه شدند جنازیدر داخل ا یعیرب

غدر و  یھا ن ھجرت، با گلولهیدر خارج، در سرزم ید زھیمالزاده و عبدالناصر جمش کعبدالمل
 ،برند یام بسر مکح یھاگاه نجهکھا و شھم در زندان یا شته شدند وعدهکار، کتیام جناکانت حیخ

و  کوچک یلین نمونه خینند. و اک یم یه در ھجرت و غربت زندگیھمسا یھا شورکدر  یو تعداد
 مترجم)(ھا صدھا نفر وجود دارد. ه امثال آنکران است یلماء اھل سنت در ااز ع یزیناچ

وابن ماجه.  ی، سنن ابو داود، سنن نسائی، مسلم، سنن ترمذیح بخاریتب سته عبارتند از: صحک -١
 (مترجم)
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ھم نگذشته است، آنچه  یادینه، مسجد و قبر ھمه وجود دارند و زمان زیدر مد
 یجانیز را تیچ یکداند.  یم را آن یعه ھمگیه شکاست  یند، دروغک یادعاء م یجانیت

ه کرا  یسانکاز  یارینون بسکتا دندان مسلح ھستند و تاھا  آن دیگوه بکرد کفراموش 
 یجانیھا را بجز ت ن شالقیاند. سبحان الله، ا شتهکند، یگو یسالم م صبه رسول خدا

ه او را کند ک یم دایپ یافراد یجانیه تکجاست نیبت بزرگ اید و مصیگر ندید یسک
ده و یگر ندید ییعه، جایش در مؤلفات ن مطلب را بجزیاھا  آن هیکحالنند درک یق میتصد
 اند. دهینشن

 د:یگو یم یجانیت ۱۰۵-۱۰۴در صفحه  -۲۳
نان یاطمھا  آن ه بهک یاز فضال و از افراد یکیه کاست  یر ھمان داستانین نظیو ا«

در اثر  یجوان یکه کم یرد و گفت: مشغول طواف خانه خدا بودکف یم تعریدارم برا
ه کس عربستان یرد فورًا افراد پلک یار قیاخت یب گرفت و ش از حد، دل دردیدحام باز

ردند کرون یم بیچاره را با آن حال وخ یسود را به عھده داشتند، آن باال حجر ینگھبان
 یند، و نزد قاضکف یثکعبه را که که نجاست با خودش آورده بوده کو تھمتش زدند 

 .»دادند و ھمان روز ھم اعدام شد یھم گواھ
ن جوان بعد از یشد مختصر نمود. اکن ه سخن به درازاکنیا یداستان را برا یجانیت

ن یو ب یعرب یھا ید، خبر گذاریزان گردیعبه آوکه اعدام شد، سه شبانه روز بر کنیا
نمودند  را پخش آن ھا شد و ماھواره منتشر ھا نامهردند، در روزکن خبر را نقل یا یلالمل

به او  یجانیه تک یسکو  یجانید و نخواند مگر تیند د وین خبر را نشنیس اک چیھ یول
خودش است،  هش ساخته و پرداختیھا ه گفتهیکسک! با یگرام هند. خوانندک یم اعتماد

 توان گفت. یم چه

 د:یگو یم ۸۲١در صفحه  یجانیت -۲۴
ه به او سالم کس را کرده و سالم ھر که: خضر فوت نکن معتقدند یمسلم یوقت«

 .»دھد یم د، جوابیگو
ه ھستند معتقد به زنده بودن خضر ھستند یه متاثر از صوفک یسانکه و یفقط صوف

از  یجانین اعتقاد را تیستند. ایاما اھل سنت و جماعت معتقد به زنده بودن خضر ن

 مترجم)( .افتمین جمله را نیآن ا یفارس هدر ترجم یاست ول یجانیت یتاب عربکن صفحه چاپ یا -١
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 ه به ارث برده است.یصوف

 د:یگو یم ۱۱۲-۱۱۱ ه:در صفح یجانیت -۲۵
 ت درودیاھل ب کروان پاستاده بودم و بر یع رفته بودم و ایارت بقیبه ز«

اش  هیست، از گریگر یه مکبود  یا خوردهمرد سال رینار من پکفرستادم، در  یم
63Fعه استیدم شیفھم

او  یبسرعت بسو یرد و نماز خواند، ناگھان سربازکرو به قبله  ١
نش یه او به سجود رفته بود با پوتیکاتش بود و درحالکاز دور مراقب حر ییآمد، گو

چاره از  یآن ب ین افتاد و تا مدتیه وارونه شد و به پشت بر زمکاو زد، به  یچنان لگد
گفت. دلم به حال آن  یزد و فحش ناسزا م یم ھوش رفته بود و آن سرباز ھمچنان او را

خته یانگم بریاوکنجکرتم بجوش آمد و یت، غردم اصًال مرده اسکال یرمرد سوخت خیپ
ه یکدرحال یزن یم د، چرا او رایآ ینم خوشردم و گفتم: خدا را کشد به آن سرباز رو 

 خواند؟ یم نماز
ه با کنم ک یم نینه با تو ھمن وگرکت باش و دخالت نکفت: تو سابه من گ یبا تند

 .»ردمکاو 
ن یه: چگونه اکنست ین داستان، ایق است در ایر قابل تصدیو غ یه شگفتیآنچه ما

ن مرد یه اکنست یا یجانیت یھا را از عادت داستانیافت زیان ین پایچننیداستان ا
رده کار نکعه مذھب انیر مرد شیبر پ یجانیچگونه ت یگرفته شود و اعدام شود. وانگھ

 ت نموده بود.یقبور اھل ب یرا او در نمازش پشت بسویاست ز
ارت خواندن ھنگام فارغ شدن یعت نماز زکو مطلب ششم: دو ر«د: یگو یم یمجلس

ارت یز یآمده است، در روضه بخواند و اگر برا صامبریارت پیز یبرا اگر )ارتیاز ز(
عت را در مسجد ھمان کن دو ریسرش بخواند و اگر ا یکاز ائمه آمده است نزد یکی

قبر رخصت و اجازه داده  یعت بسوکن دو ریان بخواند جائز است. و در خواندن اکم
 .64F٢ »قبله نمود و نماز خواند جائز است یشده است. اگر پشت بسو

 یگزارسپاس یجانیرت تیت و غیم از حمینکه فراموش کنیان، قبل از ایپا و در 
 ن ھستند.ینچنیرت و صداقت ایغ ه مردان درکم و حقا ینک یم

عه در تعلق به قبور، مردگان و نوحه خواندن نزد قبور یرا شیعه است زیه او شکدانست  یجانیت -١
 اند. معروف

 .٩٧/١٣٤ :نواربحار األ -٢
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 د:یگو یم ۱۲۳ هدر صفح -۲۶ 
متييز  أسد الغابه يف[مانند.  ییھا تابک )صحابه یزندگ یعنی(نه ین زمیو در ا«

ه از نظر ک ییھا تابکگر یو د ]و ميزان االعتدال ةالصحابة و اإلصابة ىف معرفة الصحاب
دھند مورد  یم قرار یاصحاب را مورد نقد و بررس یوگرافیاھل سنت و جماعت، ب

 .»ف قرار دادندینگارش و تال
 هیسرما م تاینکفیب ینظر  در پاسخ شماره یجانیبه سخن ت م ویبه عقب برگرد یمک
 یجانین سخن تینمود، بعد از آن، ا یاالزھر را دچار شگفت یم، علمایاو را بشناس یعلم

 م.ین صفحه بخوانیرا در ا
گفته شده  یه به زبان حال االغکت شعر را ین دو بیندارد، ا یالکقبل از پاسخ، اش

 م:ینک یاد آوریاست، 

ــــــــــاً  ــــــــــيم يوم ــــــــــار احلك ــــــــــال مح  ق
 

ــــف  ــــو أنص ــــب ١ل ــــت أرك ــــدهر كن  ال
 

ـــــــــــــــيط ــــــــــــــل بســــ ــــــــــــــا جاه  فأن
 

ــــــــــركب وصـــــــــاحبى جاهـــــــــل   مــــ
 

را من یشدم ز یم رد من سوارک یم م گفت: اگر زمانه انصافکی، االغ حیروز«
 .»است 66F٢بکمر یط ھستم اما صاحبم جاھلیبس یجاھل

 .یردکر کھا را اشتباه ذ تابک هم: ھمیگوئ یم دانشمندنما یجانیو به ت

اإلصابة «، اسمش ةاإلصاب است و »ةأسدالغابة يف معرفة الصحاب«اسمش،  اسد الغابة

د: یگو یم اش در مقدمه یامام ذھب »ميزان االعتدال«است اما در مورد  »ىف متييز الصحابة
ان یرا ضعف از طرف راویم زینک یر نمکف ذین تالیشان در ایصحابه را بخاطر بزرگوار

 . ٣گر آمده استید

زان یھم آورده نشده است پس چگونه، م یصحاب یک »ميزان االعتدال«تاب کو در 

 گرداند. یه بدست ھرگونه بخواھد مکندارد بل یچ تصرفیمالحظه: دھراز خودش ھ -١
 :شاعرداند بقول  یه نمکداند  یه نمکداند  یه نمکاست  یسکب کجاھل مر -٢

ــــد ــــه ندان ــــد ک ــــه ندان ــــرکس ک  ھ
 

ــــد.  ــــدھر بمان ــــد ال ــــب اب ــــل مرک  در جھ
 

 (مترجم) .یجانیمثل ت
رده کر کھا اختالف شده است ذه در مورد صحابه بودن آنکرا  یسانکو  .٢ :ص ،زان االعتدالیم -٣

 ستند.ین یندو صحابیه اکاست  ح دادهیترج مروان و و ةاست مثل بربن ارطأ
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 است. قرار داده یه را مورد نقد و بررسصحاب یوگرافیه بکاست  یتابکاالعتدال 
را  ییه در تو، دروغ، جھل و دانشمند نماک یو برجسته است پروردگار کچقدر پا

 جمع نموده است.

ــــعها ــــو موض ــــل اخلط ــــك قب ر لرجل ــــدّ  ق
 

ـــــا  جلَ  فمـــــن عـــــال زلقـــــاً عـــــن غـــــرةِ زَ
 

باال  یا ان لغزندهکه از میکسکن کن یآن را مع ی، جایبردار یه قدمکنیقبل از ا«
 .»ندک یلغزد و سقوط م یم و غفلت یتجربگ یب رود بر اثر

 د:یگو یم ۱۲۶در صفحه  -۲۷
واجب  یدر مقابل پاداش رسالت محمد یو محبت و مودتشان را بر ھر مسلمان«

 .»دانسته
ن یاست و به ا یت، پاداش رسالت محمدیه: محبت اھل بکنست یا یجانیھدف ت

 د:یفرما یم ه خداوندکند ک یم ه استداللیآ

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  ].٣٣الشوری: [ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

د: من گفتم یگو یم رید بن جبیده شد. سعیپرس باز حضرت ابن عباس
شاوندان محمد، یبه خو هکنیخواھم مگر ا ینم یچ اجریھ یعنیه کنست یاش ا یمعن

چ ی، ھیفرمودند: در قضاوت عجله نمود یم د. حضرت عبدالله بن عباسینکمحبت 
دارد.  یشاوندیقرابت و خوھا  آن با صه رسول خداکنیست. مگر ایش نیاز قر یگروھ

 ه از شما، پاداش رسالتم راکن است. یه چنیآ یفرمود: معن بسپس ابن عباس
 .68F١دینکن من و شما است با من محبت یه بک یشاوندیخواھم فقط بخاطر خو ینم

مودة لذوي ـاال ال:«ه خداوند نفرمودکنست یل آن، اید: دلیفرما یم /هیمیابن ت

 د:یفرما یم هین آیچنانچه خداوند در ا »یشاوندیمگر محبت خو« .»القربى

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ األنفال: [ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

٤١.[ 

شاوندان ید، خمس آن، از آن خدا، رسول خدا و خویریگ یم متیآنچه شما غن«
 .»رسول خدا است

 .٤٨١٨: ث شمارهیحد یالقرب یمودة فـال اال :باب -ریالتفس تابک- یفتح البار -١

 

                                           



 ٤٩  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

رسالتش اصًال  یبرا صه رسول خداکشود  یم تر ارکنجا، آشین مفھوم از ایو ا
ن یگر ایامبران دیه پکدھد ھمچنان یم ه پاداش او را خداوندکخواھد بل ینم پاداش

ه در قرآن در ک یاتیو تمام آ ١ستھا  آن نیتر املکگفتند و رسول خدا  یسخن را م
 :لمهکھا  آن ھا وارد شده است درشاوندان انسانیامبر و خویشاوندان پیمورد حقوق خو

 یه بمعنک ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ� ﴿: لمهک آمده است و »شاوندانیخو« ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذوِي﴿
رسالت و  یبطور قطع برا صامبرین پیامده است. عالوه بر ایاست ن »یشاوندیخو«
أ ه اجر و پاداش خودش را از خداوندکخواھد بل ینم ش، (از مردم) پاداشیامبریپ
 م آمده است.یرکخواھد چنانچه در قرآن  یم

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  ].٨٦ص: [ ﴾٨٦ ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

خواھم  ینم یغ رسالتم از شما پاداشیرسول خدا! به مردم بگو من در مقابل تبل یا«
 .»میگو ینم یزیطرف خود چ و از

 د:یفرما یمأ گر خداوندید یدر جائ

ۡ�ُ  َما قُۡل ﴿
َ
جۡ  ّمِنۡ  ُ�مَس�

َ
جۡ  إِنۡ  لَُ�ۡمۖ  َ�ُهوَ  رٖ أ

َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ  ].٤٧سبأ: [ ﴾�َّ

خودتان باشد، فقط  یه از شما خواستم، براک ی! به مردم بگو پاداشرسول خدا یا«
 .»دھد یم خداوند پاداشم را

 د:یفرما یمأ ن خداوندیھمچن

جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  َوَما﴿
َ
 ].١٠٤یوسف: [ ﴾١٠٤ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  رٞ ذِكۡ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٍر� أ

 یآور ادین قرآن فقط یو ا یخواھ ینم یغ رسالت، پاداشیتبلو تو از مردم در برابر «
 .»ان استیجھان یبرا

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  َمن إِ�َّ  رٍ أ ن ءَ َشا

َ
الفرقان: [ ﴾٥٧ َسبِيٗ�  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  َ�تَِّخذَ  أ

٥٧.[ 
خواھم  ینم یپاداشغ رسالتم از شما یرسول خدا به مردم بگو: من در برابر تبل یا«
 یاست مزد یافکت شما یھدا یعنی( .»دیه بخواھد راه خدا را انتخاب نماک یسکمگر 

 .)خواھم ینم گر از شماید
از ھا  آن ه محبتکست بلیت، پاداش رسالت نید گفت: محبت اھل بیان بایو در پا

 .٢٥:ص ،٤ ج :منھاج السنة -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٥٠

 ره است.کما را به آن دستور داده و امر أ ه خداوندکاست  یامور

 د:یگو یم ۱۲۹-۱۲۸ هدر صفح -۲۸
دند و یامبر را نپسندین رفتار پیاز اصحاب، ا یبعض یه، ولیبیاصحاب در صلح حد«

 .»ردندکامبر مخالفت یبه شدت با پ
 ند.ک یم یآور ادیرا  سو بعد از آن سخن عمر

70Fآخر داستان تا ست؟ . . . . . .یا ما بر حق و دشمنمان بر باطل نیعمر گفت: آ«

١.« 
 .سه پاسخ دارد یجانین سخن تیا

ردن بخاطر عناد و مخالفت بارسول ک یدن و قربانیدر سر تراش شر صحابهیتأخ -١
ر یینظرش را تغ صه رسول خداکدوست داشتند ھا  آن هکنبود بل صخدا

ه رسول کژه ینازل شود بو یوحأ ا از جانب خداوندیه شود کداده وارد م
 شوند. یم ه وارد مسجد الحرامکوعده داده بود ھا  آن به صرمکا

دستور داد تا نامش  سطالب یبن اب یبه عل صامبریه، پیبین صلح حدیدر ھم -٢
ب و نقص ین مطلب را عیرفت و اھل سنت اینپذ سیند. حضرت علک کرا پا

شتر مطلب) به پاسخ یح بیتوض یآورند. (برا ینم بحساب سیحضرت عل یبرا
 د.ینکتاب مراجعه کن یا ٥٠ :شماره

دن و یه سر تراشکنیبعد از ا شه چرا صحابهکاست  یپاسخ سوم در واقع سؤال -٣
 یصحبت صه رسول خداکنیدند، بدون ایرا د صردن رسول خداک یقربان

 ردند؟ک یدند و قربانیسر تراشھا  آن ند،کب
ن را نقص یا شما ایرد آکن ید و قربانیھم سر نتراش سین حضرت علیعالوه بر ا

 د؟یدان یم سیحضرت عل یبرا

 د:یگو یم ۱۴۰در صفحه  یجانیت -۲۹
قبل از وفاتش به دو روز،  صرمکامبر ایداستان: پ هاصحاب در سپاه اسامه، خالص«
را به اسامه  آن یان آماده ساخت. و فرماندھیجنگ با روم یاز سربازان را برا یسپاھ

د اما ینک یقربان د ویصحابه گفت: سرھا را بتراش صامبریه پکه است یبیاشاره به داستان حد -١
 .ردند (مترجم)ک یھم خود داریصحابه رضوان الله عل

 

                                           



 ٥١  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

ان سربازان چند تن از یمسال بود، و در ١٨مرش در آن وقت، ه عکد سپرد یبن ز
گر بزرگان اصحاب یده و دیر و عمر و ابو عبکن و انصار مانند ابوبیمھاجر یھا تیشخص
 .»ج نمودیرا، بس

تاب کن دروغ ساخته و پرداخته را در ی، قبل از او، ای، موسویجانیاماِم ت

ر و عمر در که ابوبکاند  ن متفق القولیمورخ«د: یگو یم رده وکمطرح  »مراجعاتـال«
71Fسپاه اسامه بودند

١«. 
خ یرت و تاریتب سکار است بحمد لله کآش یدروغ یجانیو ت یموسون سخن یا

 ین سخنیجا چنکاند و  ردهکر کن اتفاق نظر را ذیتب اکن یاز ا یکدامکھستند 
 اند؟ گفته

امامت  سرک، در سپاه اسامه بود اما حضرت ابوبسو آنچه مشھور است حضرت عمر
 با سپاه اسامه نبود.  نماز را بعھده داشت و

 د:یگو یم ۱۳۳ هدر صفح یجانیت -۳۰
بت روز پنجشنبه، ابن عباس گفت: روز پنجشنبه، چه روز یاصحاب و مص«

ه کسم یتان بنویبرا یتابکد یائید شده بود فرمود: بیامبر شدیدرد بر پ   بود یا پنجشنبه
رده است. و شما قرآن کامبر غلبه ید. عمر گفت: درد بر پیھرگز پس از آن گمراه نشو

 یرده و با ھم نزاع نمودند، برخکرا قرآن بس است اھل خانه اختالف  د. مایدار
د و یه پس از آن گمراه نشوکسد یبنو یتابکامبر ید پید و بگذاریشو یکگفتند: نزد یم

و اختالف در حضور  یگوئ ھودهیه بک یردند: ھنگامک یم رارکعمر را ت هگفت یبرخ
 .»دیرون روید و از نزد من بید شوبه آنان فرمود: بلن صاد شد، حضرت رسولیامبر زیپ

راه گفتن یبد و ب هشوند و درواز کخطرنا یخواھند وارد باب ین داستان میعه با ایش
 ار مناسبیشان بس هخواست ین داستان را براینند و اکرا باز  صبه اصحاب رسول خدا

 دانند. یم
 :ھا عباتند ازاالت آنکو اش

 ردند؟کدرخواست دفتر اجابت ن هرا در بار صامبریچرا صحابه، دستور پ -١
 ند.کت یخودش وص ، بعد ازیعل یخواست برا یم صامبریپ -٢

 ه.یدر حاش ،٦٤٤ :ص ،٩٠ :: مراجعه شمارهمراجعاتـال -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٥٢

 ا نوشته دارد.یتاب کن یبه ھم یامت بستگ یت و گمراھیھدا -٣
 را از نوشتن باز دارند. صامبریصحابه موفق شدند پ -٤
 رفتند.یدستور او را نپذھا  آن راین شد زیبرصحابه خشمگ صامبریپ -٥
72Fنمود ییگو انیرا متھم به ھذ صامبریعمر، پ -٦

١. 
 :میدھ یم ن شبھات پاسخیخداوند به ا یاریبه 

شان یرا ایامبر، زیردند بخاطر شفقت بر پکرا اجابت ن صامبریصحابه، دستور پ -١
ه کاست  یغیت جزء تبلین وصیا نوشتن ایسم: آیپر یم عهیمار بودند ما از شیب

ن یه اکامبر واجب بود یا بر پیدستور داده بود و آ صامبریبه پأ خداوند
 ر؟یا خید یدستور را ابالغ نما

رد. کامبر ابالغ نیواجب بود اما پ صامبریند: بله، ابالغ آن بر پیاگر در جواب بگو
فرموده أ را خداوندیاست زأ ب خداوندیذکو ت صرمکن اعتراض به رسول ایپس ا

 ت.نازل شده اس صرمکرسول ا یماریه به اتفاق قبل از بین آیاست. و ا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
 .٢]٣: ةالمائد[ ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 .»ردمکامل کن شما را یامروز د«
جا کن حادثه یدر ا سطالب یبن اب یعل شود: یم عهیه متوجه شک یو سؤال دوم

ت ننمود. ین وصیا حضور نداشت؟ و چرا او اقدام به نوشتن ایا آنجا حضور داشت یبود، آ
د: رسول یفرما یم سطالب یبن أب یه علکدر مسندش آورده  یتیتازه، امام احمد، روا

 یسد تا امت او، بعد از ویه برآن بنوکاورم یب یزیبه من دستور دادند تا چ صرمکا
 گمراه نشود.

را از دست دھم در  صرمکه رسول اکدم ید: من ترسیفرما یم سیحضرت عل
سپارم. و رسول  یم نم و بخاطرک یم شان گفتم: من مطلب را حفظیجه به اینت
د: سند یفرما یم /رکردند. احمد شاکت یات و بردگان وصکدر مورد نماز، ز صرمکا
74Fث حسن استین حدیا

٣. 

 .١١٨ :ص یجانیت ،نیمع الصادق -١
 نازل شد است. صماری رسول اکرمیه به اتفاق قبل از بین آِ یو ا -٢
 ح است. (مترجم)یث صحیاز حد یحسن نوع ،٦٩٣رقم  ٢/٨٤ :رکق احمد شایحمد تحقامسند  -٣

 

                                           



 ٥٣  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

 یسد، علیداد، بنو دستور صرمکه رسول اکرا  یه فردکند ک یم ث ثابتین حدیا
 طالب بود پس چرا ننواشت؟ یبابن 

سد، یطالب بنو یبابن  یعل یت را براین وصیخواست ا یم صامبریه پکنیا -٢
ث ین حدیدر ا نون گذشت وکا ه ھمکاست  یثیلش ھم حدیدل ست ویدرست ن

ث یدر حد ١است یزیه قصدم نوشتن چه چکان نمودند یب صرمکامبرایپ
 به ما سیث حضرت علیه حدکرد. بلکابالغ ن صرمکامبر ایه پکست ین
 سد.یخواھد بنو یم یزیه چه چکگفت  یامبر به علیه پکد یگو یم

ھدف  از نوشتن، موفق شدند) اصال صرمکرسول ا یری(صحابه در جلوگ -٣
 رد وک ، نوشتن را رھاصامبریه پکنیل اینبود بدل صامبریپ یریصحابه، جلوگ

 ابالغ نمود. یشفاھ
امبر به حضرت یه پکه است یبیان صلح حدیه جری، شبصامبرین خشم پیا -4

امبر، یه پیکرفت بطوریرا نپذ امبری، دستور پین حضرت علک کگفت: پا سیعل
 کش آن جمله را پاکدست مبار گرفت و خودش با سینوشته را از حضرت عل

 رد.ک
ذب ک نمود. دروغ و ییگو انیرا متھم به ھذ صرمکه حضرت عمر، رسول اکنیا -5

فرمود:  سه عمرکنست یه آنچه ثابت است اکنگفت. بل یزین چیاست، عمر چن
 .٢ردکخردش، متھم ن رم را درکرسول ا رده است. وکرسول خدا غلبه  درد بر

بوده  شتریتوضح ب یبرا ایا مستحب بوده است ین مطلب یه نوشتن اکپس ثابت شد 
 تواند باشد. ینم نیجزا یزیچ و

 : ٣دیگو یم ۱۱۷در صفحه  یجانیت -۳۱
 خداوند فرمود:

تواند  یم یفرد سن یکند کت یوص یعل یخواست برایامبر میه پکست یث نیدر حد یلیچ دلیتازه ھ ١
یه مکست ین یلیچ دلیه ھکنست یت ایند اما واقعکت یر وصکابوب یخواست برا ید. میبگو

 د. (مترجم)یت نمایفالن فرد وص یخواست برا
 بود. (مترجم) سن قول حضرت عمرینده ایه گوکامده ین یتیچ روایھ در -٢
 افتمین مطلب را نیآن، ا یاست در ترجمه فارس یتاب عربکن عدد، شماره صفحه یا -٣

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٥٤

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ
َ
ۢ  ًراَوأ الفتح: [ ﴾�َعِظيَم

١]٢٩. 

 ند وک یم ض داللتیرده است بر تبعکر که ذین آیه خداوند در اک (منهم)لمه ک
 شود و ینم ھانیاز ا یت خداوند شامل حال گروھیرضا ه مغفرت وکند ک یم اشاره
 است. یاز صحابه منتف یاز گروھ یکعمل ن مان ویه صفت اکند ک یم ن داللتیھمچن
رد، یاد بگی یشتریب یزھایان نجف چکودکرده است تا از کتالش ن یجانید تیشا

ان کودکرده است. بھتر است برگردد واز کر یتاب خدا را بدون علم، با عجله تفسکنجا یا
ه ک یسانکاالزھر برسد ھمان  یه سخن او به گوش علماکنیاموزد، قبل از اینجف ب

شتر از دو یجا ب نی، در ایجانی. سخن تندک یم یونادانرا متھم به جھل ھا  آن یجانیت
 ندارد. شتریاحتمال ب

ن«ه کش یه در ادعاکنیا ای -١  ذاب است.کض است, دروغگو و یتبع یبرا» مِ
قبال در  یفھمد البته و ینم نادان است و جاھل و یه نسبت به زبان عربکنیا ای -٢

 یو یدو احتمال براد البته ھرینادان نام نجف خودش را جاھل و کودکبرابر 
 ناگوارند. تلخ و

 ست.یه نیضیتبع ه است ویانینجا بیا »من: «لمهک

از صحابه را شامل  یه گروھکست یه نیضیتبع »منهم«در  »من«د: یگو یم یقرطب
شود) مثل  یم جنس است (ھمه صحابه شامل یبرا ه عام وکگر را، بلید یشود نه گروھ

 ه فرموده است:کن سخن خداوند یا

ْ جۡ ٱفَ ﴿  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل َقوۡ  َتنُِبوا  .٢]٣٠الحج: [ ﴾لزُّ

 د است. خداوندکیتا یه براین آیه در اکد است ھمچنانکیتا یبرا »منهم«در  »من« و
 د:یفرما یم

ُِل ﴿ ٓ  ُهوَ  َما َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ  . ١]٨٢اإلسراء: [ ﴾ءٞ ِشَفا

پاداش بزرگ  انجام دادند، خداوند آنھا را وعده بخشش و یکمان آورده  واعمال نیه اک یسانک« -١
 .»است داده

از  یبعض ه ازکست ین نیھدف ا د وینکز یبتھا پرھ یدیاز پل« ١٦/٣٩٥ :ام القرانکالجامع ألح -٢
 . (مترجم)»دیز نمائیل بتھا پرھکه از کنست یه اکد بلینکز یھا پرھ بت
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د، در یبگو یطبرس یمثل امامش، نور یجانیه تکنیاست مگر ااش شفا  قرآن ھمه و
81Fاست یا ات احمقانهیقرآن آ

بعد از  ن سخن گشوده ویه لب به اک یسکلعنت خدا بر  ٢
 رده است.کآن ھم توبه ن

ْ جۡ ٱفَ ﴿ :هیه در آیکان است ھمانطوریب یبرا »منهم«در  »من«د: یگو یم ینسف  َتنُِبوا
 ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ

َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل قَوۡ  َتنُِبوا 82Fان استیب یبرا ﴾لزُّ

٣. 
گاه میا عالمه بسیآ ست نه ھا از بت یردن از تعدادک یه دورین آید: امر در ایگو یار آ

 دو قول وجود دارد: »من«لمه کد: زجاج فرموده در باره یگو یم یھا. ابن جوزھمه آن
 :دیگو یمگر باشد چنانچه خداوند یردن جنس از جنس دکجدا  یبرا -١

ْ جۡ ٱفَ ﴿  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ� ورِ ٱ َل َقوۡ  َتنُِبوا  .﴾لزُّ

ه کرا  یسانکاست  : خداوند وعده دادهشود یم نیه چنیآ ید: معنیگو یم یابن انبار

 مجعني.أرضوان اهللا عليهم جنس صحابه  یعنین جنس یمان آوردند از ایا
83Fدار ماندندیو پایکاعمال ن مان ویا ه برکاست  یسانک ین وعده برایا -٢

٤. 

84Fان جنس است یب یبرا »من«لمه کن ید: ایگو یر میثکابن 

٥. 

 ان جنس است.یب یبرا »من«لمه کد: یگو یم یمحمود صاف

سته یشا شود، و یواقع م »مهام«و  »ما«د وچه بسا بعد از یآ یم ان جنسیب یبرا »من«

 اد است چنانچه خداوندیزھا  آن را ابھامیواقع شود ز »من« »مهام«و  »ما«از  ه بعدکاست 

ا﴿د: یفرما یم ُ ٱ َتحِ َ�فۡ  مَّ  َما﴿ن: یھمچن . و٦]٢فاطر: ﴾ [لََها ِسَك ُممۡ  فََ�  ةٖ رَّۡ�َ  ِمن لِلنَّاِس  �َّ
 .]١٠٦: ةالبقر[ ﴾َءايَةٍ  ِمنۡ  نَنَسخۡ 

 ه:ین آید مثل ایآ یم زیگر نید یلماتکبعد از » من« و

 .»در آن شفا است م وینک یما قرآن را نازل م« -١
 .٢١١ :ص ،تاب رب االربابکف یفصل الخطاب فی اثبات تحر -٢
 .٤/١٦٤ :یر نسفیتفس -٣
 .٧/٤٥٠: ریمسـزاد ال -٤
 .٧/٣٤٤: میر القران العظیتفس -٥
 .»ردیھا را بگآن یتواند جلو ینم یسکند ک یه خداوند باز مک یرحمت یھا دروازه« -٦
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َساوِرَ  ِمنۡ  �ِيَها نَ ُ�َلَّوۡ ﴿
َ
 .١]٣١الکهف: [ ﴾أ

87Fه: بعض از زنادقهکآمده است  یتاب ابن انبارکدر  و

 یراه گفتن گروھیب بد و یبرا ٢
 :هین آیاز صحابه به ا

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  فَِرةٗ مَّ
َ
ۢ  ًراَوأ  ].٢٩الفتح: [ ﴾�َعِظيَم

از طرف  یا هکین تزیض است (ایتبع یبرا »من«ھا، را به گمان آنیاند ز جسته کتمس
ه کپندارند بل یمھا  آن هکست ین نیچن امثال) اوست و (و یجانیت یبرا یابن انبار

ه کنیاند مثل ا اند ھمان صحابه مان آوردهیه اک یسانک یعنیاست:  نییتب یبرا »من«

ِينَ ٱ﴿د: یفرما یم گرید یخداوند در جا ْ سۡ ٱ �َّ ِ  َتَجابُوا ٓ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لرَُّسولِ ٱوَ  ِ�َّ َصاَ�ُهمُ  َما
َ
 أ

ۚ َقرۡ لۡ ٱ ِينَ  ُح حۡ  لِ�َّ
َ
ْ أ ْ �ََّقوۡ ٱوَ  ُهمۡ ِمنۡ  َسُنوا جۡ  ا

َ
ھا  آن ھمه و .٣]١٧٢عمران:  آل[ ﴾١٧٢ َعِظيمٌ  رٌ أ

 بودند. یارو متقکویکن

ْ  لَّمۡ  �ن﴿د: یفرما یم نیھمچن و ا يَنَتُهوا نَّ  َ�ُقولُونَ  َ�مَّ ِينَ ٱ َ�ََمسَّ َّ�  ْ  ُهمۡ ِمنۡ  َ�َفُروا
ِ�مٌ  َعَذاٌب 

َ
ان یب »منهم«ش، در یمعنا» من«د: یگو یم ی. عالمه زمحشر٤]٧٣: ةالمائد[ ﴾أ

ْ جۡ ٱفَ ﴿ه: ین آیاست مثل ا  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
 یبرکابوالبقاء ع ].٣٠الحج: [ ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 د ویرا اثبات نماھا  آن لتیخواھد فض یم ان جنس است ویب یبرا »منهم«د: یگو یم
 ست.ھا  آن یت برایر نموده است فضلکرا بصورت خاص ذھا  آن هکنیا

ض باشد یتبع یبرا »من«اگر  . و٥ان جنس استیب یبرا »منهم«د: یگو یم یشابورین
 دایگرآن تناقض وتضاد پیه با قسمت دیاز آ یند، قسمتک یم ادعاء یجانیه تکآنطور 

اعمال خوب انجام  مان آورده ویه اکوارد شده است  یسانکه در مورد یرا آیزند ک یم

دٞ ﴿د: یفرما یم شود خداوند یگر را شامل نمیھا، افراد دنیر از ایغ اند و داده َمَّ  رَُّسوُل  �ُّ

 .»شوند یآراسته م ییطال یدر بھشت بادست بندھا« -١
 نند. (مترجم)ک یمان میتظاھر به ا افرند وکباطن  ه درک یسانک -٢
 یردند و راه تقوک یکیه نک یسانکشدن، خدا ورسول را اجابت نمودند،  یه بعد از زخمک یسانک« =٣

 .»بس بزرگ دارند یش گرفتند پاداشیرا پ
 .»خواھند شد کیفار، دچار عذاب دردناکند یایاگر از سخنشان باز ن« ،٢٦/٢٧٢ :اعراب القران -٤
 .٢٦/٦٩ :یر طبریه تفسیحاش :غرائب القران -٥
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ِۚ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  اُسجَّ

ِ ٱ ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
� ٱ � ُجودِ ٰ  لسُّ ٰ �َّوۡ ٱ ِ�  َمَثلُُهمۡ  لَِك َ�  ِ�  َوَمَثلُُهمۡ  ةِ� َرٮ

خۡ  ٍع َكَزرۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ ٱ
َ
ٰ  َتَوىٰ سۡ ٱفَ  لََظ َتغۡ سۡ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َشۡ�  َرجَ أ اعَ ٱ ِجُب ُ�عۡ  ۦُسوقِهِ  َ�َ رَّ  لزُّ

ۗ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ  اَر ُ ٱ وََعدَ  ُكفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا غۡ  ُهمِمنۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ جۡ  ِفَرةٗ مَّ
َ
 ًراَوأ

 ۢ  ].٢٩الفتح: [ ﴾٢٩ �َعِظيَم
 فار سختند، باک ه با او ھمراھند (صحابه) برک یسانک محمد رسول خداست و«

 نند)، لطف وک یم (عبادت ینیب یم وع وسجدهکرا درحال رھا  آن مھربانند،گر یدیک
 صفات ار است وکآش دا ویشان ھویند، آثار سجود در چھرھایجو یم پروردگار را یرضا

ه ابتدا جوانه کھستند  یشتزارکھا مانند نین آمده است: ایل چنیانج شان در تورات و
خود  یپا یگردد و برساقه و رو یستبر و قوت نموده تا یزده سپس آن جوانه را تقو

ھا  آن دنیمومنان باد یعنیپسندند  یشتزار را مکن یشاورزان اکستد. یاستوار با
اران رسول ی یوقت یعنیند یآ یم به خشمھا  آن لهیافران بوسک شوند. و یم خوشحال

 یسانکخداوند به  ١شوند یم نینند، ناراحت و خشمگیب یم راھا  آن ییخدا وقدرت وتوانا
 .»است بزرگ داده یپاداش انجام دادند، وعده مغفرت و یکاعمال ن مان آوردند ویه اک

 :دینکه دقت یاران رسول خدا، در آی یھا یگژیبه و

 را دوست دارند. صرسول خدا -١
 اند. فار سختکبر -٢
 گر مھربانند.یدیکبا -٣

امبر را یتب پکن شاگردان میاران رسول خدا، ایدن یفار توان دک ن وی، منافقیبله خوانندگان گرام -١
ردند کخ اسالم آغاز یشان را از ھمان بدو تاریھا انتیھا و خ ینکار شکن خاطر ینداشتند به ھم

 یاران رسول خدا خصوصًا خلفایست را بدست توانمند که طعم تلخ شک یسانک ھود عنود ویژه یبو
را در  سن، عمر بن خطابیفه دوم مسلمین اقدام، خلیدر اول ار ننشستند ویکدند، بین چشیراشد

 و یھودی ابعد از آن ھم عبدالله بن سب به شھادت رساندند و یمجوس یھودی کتوطئه مشتر یک
ه رسول ک یردند. بله نھالکن یوتاھک سدن حضرت عثمانیبه شھادت رس جاد فتنه وین در ایمنافق

 فار وک فار را به خشم آورد وک ثمراتش را داد و پرورش داد نتائج و اشته وک بادست خود صرمکا
چھارصد سال  ش از ھزار ویامروز ھم بعد از گذشت ب را ندارند و ن نھالیدن این توانائی دیمنافق

ا پنج نفر بعد از یند فقط سه نفر یبگو اران رسول خدا را بد جلوه دھند ویتالش دارند تا چھره 
 مرتد شدند. (مترجم) ه ھمه از اسالم بر گشتند ویمسلمان ماند بق صرمکرسول ا
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 برند. یم وع وسجود بسرکدر ر -٤
 ند.یجو یم خداوند رات یشان لطف ورضادر اعمال -٥
 آورد. یم فار را به خشمکاران رسول خدا، یله یخداوند بوس -٦

 د:یگو یم ۱۲۰در صفحه  یجانیت -۳۲
ث یشوم، احاد یدشوار وارد م و ین بحث طوالنیه در اکمان بستم حال یبا خود پ و
 ١٢٧ :قرار دھم. ودر صفحه یقطع کاست مدر یسن عه ویه مورد اتفاق شک یحیصح

آن اتفاق نظر  ه ھمه برک یدر موارد نم جزک یز اعتماد نمیچ چیپس من به ھ د:یگو یم
 ٢٢٣در صفحه  . ویح از سنت نبویث صحیاحاد ر قرآن ویدارند خصوصًا در تفس

ه مورد ک ینم جز به مطالبکه استناد نکد: من از آغاز بحث برخود الزم دانستم یگو یم
 اعتماد ھردو گروه است.

دھم جز  یمن ھمچون گذشته: مورد استناد قرار نم«د: یوگ یم ٢٣٩ :در صفحه و
 .»ه ھر دو گروه برآن اجماع واتفاق نظر دارندک ییھا تیروا

ش جامه عمل پوشاند؟ یھا ا او به گفتهیاست اما آ یجانیت یادعاھا و ھا ن گفتهیا
 صرمکد. رسول ایشنو یم هکاست  یزیر ازآن چیرد غکد یآنچه مشاھده خواھ

د، اگر وعده دھد، یگو یم منافق سه عالمت دارد. ھنگام سخن گفتن، دروغ«د: یفرما یم
 و یت بخاریروا[. »ندک یم انتینزد او باشد، خ یاگر امانت ند، وک یم یوعده خالف

 ].مسلم
ه بدروغ به اھل سنت نسبت داده شده بود از ک یثیاز احاد ی! تعدادیخواننده گرام

 رد.کد یگر مشاھده خواھید ینده مواردینگاه شما گذشت ودر صفحات آ

 د:یگو یم ۱۶۵در صفحه  یجانیت -۳۳
ر خم با امام یدر غد الوداع، به حج رفتند و حجةدر  صرا آنان با رسول خدایز«

رد و خود کامبر او را به خالفت منصوب یه پکنیردند، پس از اکعت یطالب ب یبن اب یعل
 .»عت نمودیز با او بیر نکابوب

ان حضرتش یگو یکز از جمله تبریعمر ن ر وکو خود ابوب«د: یگو یم ٢٢٤صفحه  در و
 یا مؤمنه ھر مؤمن و یفرزند ابو طالب تو موال یاباد برتو  کمبار«ه گفتند: کبودند 
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نقل  یسن عه ویت را شین روایا و« .١»وهذا النص جيمع عليه من السنة والشيعة«. »یشد

 .»اند ردهک
، بر وعمرکگفتن حضرت ابوب یکاست. نه تنھا تبر یباطل یادعا ذب وکن یا

 ستیطالب ثابت ن یبن اب ین روز به علیھا در ا از مسلمان یک  چیگفتن ھ یکه تبرکبل
تاب، پاسخ به کن یداشته باشد. اگر ھدفم در ا یکاز به تبریه نکنبود  یرا مورد خاصیز
ن یبه ا ییتفصل بطور ردم وک یم ح نقلیر را باسند صحیبود، داستان غد یجانیت

 خدعه و یردن دروغگوئکار کتاب فقط آشکن یدادم اما ھدفم در ا یم ش پاسخیافترا
است (البته  یسن عه وین عبارت مورد اتفاق شید: ایگو یه مکنیا عه است. ویرنگ شین

محض بر  ید). دروغینک یم ه مالحظهکیرده ھمانطورکف یرا تحر آن یمترجم فارس
 اھل سنت است. 

 : مینک یدو سؤال م ین به ویمعتقد و یجانیما از تنجا یا
 رده است؟کاجماع اھل سنت را نقل  یسکچه  -١
 ر وکد: حضرت ابوبیگو یم هک یثیجاست؟ و حدکاتفاق نظر  ن اجماع ویا -٢

از  یکیگفتند در سند آن ( یکتبر سطالب یبابن  یر به علی، روز غدبعمر
ث را فقط او یقسمت حدن یا د بن جدعان است. ویبن ز یش) علیھا واسطه

اند.  ردهکن قسمت را نقل نیر، ایث غدیدگر حیان دیراو رده است وکت یروا
 ) آورده است.٢٨١ :ص ٤ :ث را محمد بن حنبل در مسند خود (جیحد

 د:ید بن جدعان بخوانیبن ز یسخنان علماء را درباره عل کنیھم ا و
 رد.ک یم د را وارونهید اسانیبن ز ید: علیحماد بن ز

ف است ینه: ضعییست. ابن عیست چون حافظه اش خوب نیمه: حجت نیابن خز
 شود). ینم رفتهیف پذیت فرد ضعیروا ت، ویدر روا یعنی(

 .تش اعتبار ندارد)یروا یعنیست ین یزیس بشیء (چین: لیابن مع
 ز شود.یپرھ و یث او دوریالقطان: از حد ییحی

 ف است.یبن حنبل: ضع احمد
 است. یع: رافضید بن زریزی

 .»اھل سنت است عه وینص مورد اتفاق ش نیا«ن است یچن یح عبارت عربیترجمه صح -١
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 د:یگو یم ۱۲۵١ در صفحه یجانیت -۳۴
 رد.کن از سپاه اسامه را لعنت یمتخلف صرسول خدا

ه از سپاه کرا  یسانکه رسول خدا کده است یذب است به ثبوت نرسک ن دروغ ویا
ه کرد کقبًال ادعا  یجانیاست ت یمدع گواه بر ل ویدل ند وکند، لعنت یاسامه تخلف نما

 ح باشد.یصح مورد اتفاق و یسن عه ویآنچه نزد شند مگر به ک یاستناد نم

 د:یگو یم ۱۷۷در صفحه  -۳۵
 را دشنام دھد مرا دشنام دھد مرا دشنام داده و یه علکھر«فرمود:  صامبریپ

ه خدا را دشنام دھد، خداوند او را با کھر ه مرا دشنام دھد، خدا را دشنام داده وکھر
 .»صورت به آتش جھنم خواھد انداخت

 بسته شده است صه بر رسول خداکاست  یث ھم دروغین حدیا
م در کث را حاین حدیست، ایثابت ن ح ویث نزد اھل سنت، صحین حدیرا ایز

ان یارد (سه نفر از راوال وجود دکدر آن سه اش رده است وکت یروا ،٣/١٢١ :کمستدر
 ).یابو عبدالله الھذل و ی، محمد بن سعد عوفیعیاند: ابو اسحق سب فیث ضعیحد

رده کت یث را با (عنعنه) روایاست و حد یمدلس مشھور یعیابو اسحق سب -١
94Fدن) ننموده استیح به سماع (شنیتصر است و

٢. 
 یدار قطن اند. و ف قرار دادهیب ضعیو خط یامام ذھبرا  یمحمد بن سعد عوف -٢

 ندارد. یالکبأس به: چندان اش در موردش گفته است وال
سر  یا عهیه شکنیمعتمد) است مگر ا ثقه (قابل اعتماد و یابو عبدالله الجدل -٣

95Fد بدعت اوستییث در جھت تأین حدیا سخت است و

٣. 

ن ید مترجم ایافتم شاین عبارت را نیا یتاب فارسکاست در  یتاب عربکن صفحه متعلق به یا -١
 رده است. (مترجم)کعبارت را حذف 

جحت قرار  استدالل و شود و یف شمرده میث ضعیث نزد ھمه علماء علم حدین نوع حدیا -٢
 .رد. (مترجم)یگ ینم

 عمر برتربداند و ر وکا از ابوبیرا از عثمان  یه علکشد  یگفته م یسکم به یدر زمان قدعه یش -٣
 ییردند اگر شھرت به را ستگوک یرا قبول م ین فردیت چنیداشته باشد، علماء روا ییھا بدعت

ه آنکرا معروف است یشود ز یرفته  نمیند از او پذکت ید مذھبش رواییدر تا یثیداشت اما اگر حد
 دانند. ین میشان) ده را (در جھت مذھبیتق دروغ وھا 
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ند، کت ید بدعتش رواییدر تا یثیه اگر مبتدع حدکن باورند یا ث بریحد یعلما و
 شود اگرچه ثقه باشد. یرفته نمیپذ

بدعت  یه بسوکیشود بشرط یم رفتهیت مبتدع پذید: روایگو یم حافظ ابن حجر
ن صورت بنابه قول راجح، ید در ایت نمایت او، بدعتش را تقویه رواکنیدعوت ندھد مگر ا

96Fشود ینم رفتهیت او پذیروا

االت) نزد اھل سنت، کن اشیا ی(دارا یثین حدیا چنیآ ١
 د؟یآ یم ثابت بشمار ح ویصح یثیحد

 د:یگو یم ۱۸۱در صفحه  و -۳۷
در  یاش گوسفندکیبه ثبت رسانده است: از از او یرا ن یگریخ سخن دیتار و

ارت دوستانیز نند تا پس از فربه شدن وکه ھرگاه بخواھند مرا فربه کام بودم  خانواده
 ردند وک یم کرا خش یقسمت رده وکباب کاز گوشتم را  یقسمت شتند وک یشان مرا م
 بشر نبودم. شدم و یم چون مدفوع خارج خوردند و یم سپس مرا

 یسکچه  جاست؟ وکن سخن یاست اما سند ا س، عمر فاروقیجانینجا ھدف تیا
 ده است؟یبه ثبوت رس سفاروق ن سخن از عمرید ایگو یم

نِسيّٗ  ايٗ �َسۡ  َوُ�نُت  َذاَ�ٰ  َل َ�بۡ  ِمتُّ  تَِ� لَيۡ َ�ٰ ﴿م نگفت: یا حضرت مریتازه، آ و مریم: [ ﴾امَّ

 .»شدم یم سپرده یبدست فراموش ردم وک یم ن فوتیاش! قبل از اک یا« ].٢٣

عه یه مورد اعتماد شک »نواربحار األ«تابش کدر  یعه، باقر العلوم مجلسیعالمه ش و
ام  در خانواده یاش گوسفندکیاه فرمودند: کند ک یم رکاست از قول حضرت سلمان ذ

 ردند اما نام جھنم راک یم پوستم را قطعه قطعه خوردند و یم بودم. گوشتم را
 دم.یشن ینم

 د ونام جھنم رایزائ ینم مرا م بود ویاش مادرم عقکیفرمودند: ا سابوذرو حضرت 
 دم.یشن ینم

 من حساب و بر ھا بودم و ابانیب در یا اش پرندهک یفرمود: ا سو حضرت مقداد
 دم.یشن ینم نام جھنم را نبود و یعذاب عقاب و

اش مادر کردند, ک یاش درندگان گوشتم را پاره پاره مکیفرمود: ا سیو حضرت عل
ه یگر سرش گذاشت و دم سپس دستش را بریشن ینم نام جھنم را د ویزائ ینم مرا

 .٥١ص  رکنزھة النظر شرح نخبة الف -١
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امت یام در سفر ق ، نوشتهیوا یااست,  ی، سفر چقدر طوالنیوا یاگفت:  یم رد وک یم
97Fاست کچقدر اند

١. 
به  ش، سلمان، ابوذر ومقدادین سخنان از حضرت عمر، حضرت علیاگر ھمه ا و

 رساند. ینم یچ ضرریھھا  آن به ندارد و یالکچ اشیثبوت برسند، ھ

 د:یگو یم ۱۸۹ در صفحه -۳۸
 ھمسرش و باره او وه درکلت بر معصوم بودن او دارد ز دالیر نیه تطھیه آکھمچنان 

ح مسلم را بعنوان یشه نازل شده است. سپس صحیشخص عا یدو فرزندش، به گواھ
 رده است.کر کمرجع ذ

ه در یه آکند کاست تا خواننده گمان  یارکدغل وب یفر ، دروغ ویجانین سخن تیا
ناحق  نازل شده است سپس به دروغ و سنی، فاطمه، حسن و حسیمورد حضرت عل

ن مطلب وجود ندارد یث ایه در حدیکند در حالک یم رکح مسلم را بعنوان مرجع ذیصح
امبر یه: پکن آمده است یح مسلم چنین افراد نازل شده است. در صحیه در مورد ایه آک

ه ین آیه اکنیه را خواند نه این آی، ا سنی، فاطمه، حسن و حسیحضرت عل بر صخدا
98Fنازل شده استھا  آن ژه در موردیبصورت و

٢. 
 صرمکا امبریه پکنست یث این حدیا ید: محتوایگو یم هیمیخ االسالم ابن تیش

ثر آن کگرداند و حد ا کرا پاھا  آن دور نموده وھا  آن را از یدیدعا نمود تا خداوند پل
را  یدیه خداوند پلک یسانکان باشند. ھمان یاز متقھا  آن امبر دعا نمود تایه پکنست یا

 ت ویمعص یدیز از پلیپرھ اجتناب و گردانده است و کرا پاھا  آن دور نموده وھا  آن از
 اند. امر شده یزگکیپا و کیھمه مومنان به پا گناه بر تمام مسلمانان واجب است و

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿د: یفرما یم خداوند  خداوند«]. ٦: ةالمائد[ ﴾َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 گرداند و کخواھد شما را پا ین میکتنگنا قرار دھد ل خواھد شمارا در حرج و ینم

 . »دیل نمایمکشما ت نعمتش را بر

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿د: یگو یم گرید یودر جا
َ
ٰ أ : التوبة[ ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 .»ییه نماکیتز رده وک کات، پاکله زیرا بوسھا  آن ر تایات بگکن زیاز اموال مسلم« ].١٠٣

 .٤٣/٨٩ :نواربحار األ -١
 .٦١ :شماره ،ةفضائل الصحابتاب ک :ح مسلمیصح -٢
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َ ٱ إِنَّ ﴿گر آمده است: یه دیدر آ و ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ  ].٢٢٢: ةالبقر[ ﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
 .»نندگان را دوست داردک کپا نندگان وکھمانا خداوند، توبه «

دعا نمود تا دستورات را ھا  آن یبرا صرمکه رسول اکنست یثر آن اکپس حد ا
بر اھل  کیوفعل پا یدیاز پل یچون دور ند ویز نمایاز ممنوعات پرھ انجام دھند و

انجام در ھا  آن صورت بهنیبد دعا نمود تاھا  آن یبرا صامبریساء الزم و واجب بود، پک
مورد مدح قرار  عذاب نشوند و د تا مستحق مذمت وینما کمکاند،  آنچه به آن امر شده

 رند.یپاداش بگ گرفته و
د) ینکات دقت ین آیا ر است (دریات زی: مثل آ١دیگو یم /هیمین ابن تیھمچن و

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 .]٣٣األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿و  . ]٦: ةالمائد[ ﴾ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرٖج  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿. »دینما یشما سخت خواھد بر ینم خداوند« َّ�  َ  ُسَنَ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ
ِينَ ٱ ُ ٱوَ  ُ�ۡمۗ َعلَيۡ  َوَ�ُتوَب  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ ُ ٱوَ   ٢٦ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  �َّ ن يُرِ�دُ  �َّ

َ
 َ�ُتوَب  أ

ِينَ ٱ َوُ�رِ�دُ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ٰ ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ َهَ� ن تِ لشَّ
َ
ْ  أ . ]٢٧-٢٦النساء: [ ﴾٢٧ اَعِظيمٗ  ً� َميۡ  تَِميلُوا

به راه گذشتگان شما را  ند وکان یع) را بیشرا ام وکشما (اح یخواھد برا یخداوند م«
مت است خداوند کبا ح ند، خداوند دانا وکت یق توبه عنایبه شما توف ند وکرھنمود 

از  خوھند تا شما یپرستان م یھو ند وکت یتوبه عنا ق طاعت ویخواھد به شما توف یم
 .»دیراه راست منحرف شو

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ خواھد،  یم یشما آسان یخداوند برا« .]١٨٥ :ةالبقر[ ﴾...َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
ه خداوند، کن مفھوم است یات به این آیاراده خداوند در ھمه ا »خواھد ینم یسخت

 یآن را برا ت خداوند به آن تعلق گرفته است ویرضا عمل مورد اراده را دوست دارد و
ه کست ین نیات این آیاراده در ا یرده است، معنکبه آن امر  رده وکع ین تشریمومن

ا مقدر نموده ی رده وکصله ین فیچننیه اکنیا ایرده کخداوند، عمل مورد اراده را خلق 
ن گفته ما سخن یا ل بریدل شود و یم ار انجامکن یه حتمًا اکست ین نیھدف ا است و

 ه فرمودند:ین آیه بعد از نزول اکاست  صرمکامبر ایپ

 .٥/١٤ :منھاج السنة -١
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ْهُل  َهُؤالَءِ  اللَُّهمَّ «
َ
ْذِهْب  بَيىِْت  أ

َ
ْرُهمْ  الرِّْجَس  َ�نُْهمُ  فَأ ھا اھل نیا ایخدا«. »َ�ْطِهً�ا َوَطهِّ

 .»گردان کرا پاھا  آن ن وکدور ھا  آن را از یدیت من ھستند پلیب
 یمنب یخبر یه حاویرد، اگر آکرا از خداوند طلب  کیپا و یدیاز پل یامبر ما دوریپ

 نبود. صامبریپ یدعا به طلب و یازیبود، ن کیپا و یدیردن پلکدور  بر
ه استدالل ین آیبه امثال ا توانند یم اند پس چگونه کمسل یده قدریعه در عقیش و

ان یم یفرقھا  آن وندد ویپ ینم شه بوقوعیھا، اراده خداوند ھمرا بنابر اعتقاد آنینند زک
100Fستندیقائل ن یریاراده تقد و یعیاراده تشر

١ . 
ستند نه بنابر اعتقاد یت نی، اھل بشنی، فاطمه، حسن و حسیتازه فقط حضرت عل

 عه.یما اھل سنت ونه به اعتقاد ش
ر یزھا  آن هک یدانند در حال یم تیژه ائمه را جزء اھل بیبو سنیعه فرزندان حسیش

ه کنند بلک یرون میت بیرا از اھل ب سفرزندان حضرت حسن ساء (چادر) نبودند وک
 رده استکرا دور  یدیخداوند پلن، یاز تمام فرزندان، حس یه حتکستند یمعتقد ن

در  یرکبن محمد، برادر حسن عس یرا در مورد جعفر بن علھا  آن د سخنیتوان یم
 .101F٢دیبخوان یافکاصول 

ث یل حدیبدل شنی، فاطمه، حسن و حسیاما بنابر اعتقاد اھل سنت، حضرت عل
 ر از اھلیه تطھیل آیبدل صامبریھمسران پ شودند و یم ت شمردهیساء از اھل بک
ح مسلم ید بن ارقم در صحیث زیل حدیعباس بدل ل، جعفر ویفرزندان عق اند و تیب

ھا  آن ه صدقه برکھستند  یسانکامبر یت پید فرمود: اھل بیاند. حضرت ز تیجزء اھل ب
ه خداوند در کنیاما ا اند و لیعق ، جعفر، عباس ویفرزندان حضرت علھا  آن حرام است و

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ فرمود: ر آورد وکع مذجمع مونث، جم یه به جاین آیا  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
هۡ  َس لرِّجۡ ٱ

َ
 یات بعدیآ ات گذشته ویرا آیز .]٣٣[األحزاب:  ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ژه زنان یر خاص و ویه تطھیآ ر نمود ویجه به جمع مونث تعبیژه زنان ھستند در نتیو
ز یت نیه، سرپرست وسروربیرم صلوات الله وسالمه علکزنان، رسول اه ھمراه کست بلین

 شود. یم ه داخلین آیدر ا

 .٧/٧١ :منھاج السنة -١
 . ١/٥٠٤: یافکاصول ال -٢

 

                                           



 ٦٥  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

ات با خطاب به زنان ین آیرا ایھمسران اوست ز و صرمکژه رسول ایه ویپس آ
 :صرسول خدا

﴿ ٰ�َ ٓ  ﴾ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ھا  آن با خطاب به شروع و ١﴾�َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
، بدون یا گران با جمله معترضهیت در مورد دصحب ابند. وی یم انی. پا٢]٣٤األحزاب: [

د، یجد یآغاز سخن بر قطع شدن سخن گذشته و یآور ادیبدون  یا تهکت نیرعا نه ویقر
ده یت خود رسینھا الم خداوند به عمق وکه در ک یخالف بالغت است، آن بالغت

 .٣است

 د:یگو یم ۱۹۱در صفحه  و -۳۹
ه ک یابیی، در میردکدا یخ پیو خواندن تار یبررس یه فرصت براک یھنگام یول«

ن یش آنان ام المؤمنیشاپیدر پ اند و ود اصحاب بودهن عثمان در درجه اول، خیقاتل
ختن خونش یبا اعالم روا بودن ر داد و یم ه دستور به قتلشکشه بوده است یعا
 .»تافر شده اسکه کد یشکر نادان را بیگفت: پ یم

 .»است یتھمت بزرگ ن افتراء ویا« ].١٦النور: [ ﴾َعِظيمٞ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  َذاَ�ٰ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ ﴿
 یننگ ه عار وکل ن سخن دروغ ویه اکست یجز او ن یه معبودک یسوگند به پروردگار

نقل شده  یمیف بن عمر تیق سیت از طرین روایروان اوست. ایپ و یجانیبر چھره ت
 د:یگو یم در باره او یامام نسائ ٤معروف است یذابکاو  است و

از افراد مورد  یث ساختگید: احادیگو ین حبان می. ا»ذاب استکف بن عمر یس«

 .»امبریھمسران پ« -١
 .»شود یتان تالوت میھا ه در خانهکد آنچه را یاد آوریب« -٢
ز آمده است در یگر قرآن نید یمونث آورده شده است در جا یر براکه جمع مذکه ین آینمونه ا و -٣

 گفتند: یه فرشتگان به وکد یگو یم خداوند میسوره ھود در باره ھمسر حضرت ابراھ ٧٣ه یآ

َ�عۡ ﴿
َ
مۡ  ِمنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َوَ�رََ�ٰ  �َّ

َ
ار کا از یآ« ].٧٣[ھود:  ﴾ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

نجا مالحظه یدر ا .»ت استیات خداوند برشما اھل بکبر ، رحمت ویتعجب و یخداوند در شگفت
اطالق شده است و  ÷میبر ھمسر حضرت ابراھ »میکعل«ر در کر جمع مذیه ضمکم ینک یم

 خطاب به او گفته شده است. (مترجم)
 .٣/٤٧٣ :یخ الطبریتار -٤

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٦٦

106Fق استیه زندکمتھم شده است  ند وک یم تیاعتماد روا

١. 

 د:یگو یم ۱۹۱ن صفحه یدر هم و -۴۰
ن از اصحاب، یگر مشھورید ر وکب یمحمد بن اب ر ویزب م طلحه وینیب یم نیھمچن و«

ش یه مجبوربه استعفاکاند  نموده دن آب منعشیاز آشام یرده، حتکاو را محاصره 
 .»سازند

صادق است، سند  یفرد یجانیست. اگر تین یدیز جدیچ گر است وید ین دروغیا
ا نزد اھل یآ آمده است؟ و یتابکجا و درچه کن سخن ید ایبگو ند وکر کن سخن را ذیا

الوداع،  حجةن اصحاب است؟ او در یر از مشھورکب یباحمد بن ا میآ سنت ثابت است؟ و

 ا آمد.یبدن صرمکامبر ایفقط سه ماه قبل از وفات پ

 د:یگو یم ن صفحهیباز هم در هم و -۴۱
ه نگذاشتند جسدش در که خود اصحاب بودند کسان به ما خبر دھند ینو  خیتار و

 ردند.کغسل، دفن  فن وکب) بدون کوکقبرستان مسلمانان دفن شود و او را در (حش 
ا به او ضرر یفن دفن شود، آک ب) بدون غسل وکوکدر (حش  ساگر حضرت عثمان

شته ک سطالب یبن اب یم: حضرت علییگو یم ن سؤالیرسد؟ ودر پاسخ ا یم یانیو ز
ان قبرش را کنده شد تا خوارج مکن قبر یچند د ویشب ھنگام مدفون گرد شد و
107Fندانند

٢. 
 قبر او دانسته نشد بله، امروز ادعا شته شد وک بین علن بیحضرت حس

ز ین چیا ایفن ھم نشد آک ا عراق است، غسل داده نشد ویه در مصر، شام کشود  یم
  چین امور به ھیساند؟ نه، والله ار یم یانیرا ضرر و ز سنیو حضرت حس یحضرت عل

 رساند. ینم یزبان ن بزرگواران ضرر ویاز ا یک
 یه خوارجکنست ید، ایجاد نمایا زد ویرا برانگ خواھد آن یم یجانیه تک یا مسئله

 یریع جلوگیه صحابه از دفن او در بقکردند، مانع دفن او نشدند بلکاو خروج  ه برک
ان دفنش، کند. اما در مورد میفن نماک نگذاشتند مردم او را غسل دھند و ردند وک

 د.ینکنگاه  زان االعتدالیب ومیب التھذیرجال امثال تھذ یھا تابکف بن عمر را در یس یوگرافیب -١
 . ٣٤٣-٧/٣٤٢ ةیة والنھایالبدا -٢

 

                                           



 ٦٧  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

 یتیدر روا ب وکوک، حش یتیرده است، در رواکر کت ذیش چند روایخیدر تار یطبر
108Fرده استکر کع را محل دفن او ذیبق

١. 
آن است حضرت  یه شرقیع از ناحیب، پشت بقکوکد: حش یگو یم ریثکاما ابن 

د: صحابه از دفن یگو یم یجانیه تکنیاما ا والله اعلم. و 109F٢دیآنجا مدفون گرد سعثمان
ت یبه روا یق واقدایطرخش از یدر تار ین داستان را طبریردند، اک یریجسدش جلوگ
110Fرده استکت یو او، از عبدالله بن ساعده روا ید ھذلیزیاز عبدالله بن 

٣. 
ذاب کد: یگو یاست امام احمد در مورد او م ی، ھمان محمد بن عمر واقدیو واقد

 رد.ک یاز طرف خود وضع م یث ساختگید: احادیگو یم ینسائ ابو حاتم و است و
ق بودن ی، گفته شده متھم به زندید ھذلیبن ز د: عبداللهیگو یم /یامام بخار

 ست.یمورد اعتماد ن ی، فردید: ھذلیگو یم یامام نسائ است و

 د:یگو یم ۱۹۳در صفحه  و -۴۲
ه که در راه به او خبر دادند کشه) یه بازگشته بود. (عاکه از مکاند  مثًال نوشته

د یه فھمک یھنگام یخوشحال و خرسند گشت ول یلین خبر خیشته شد، از اکعثمان 
ن یه آسمان بر زمکآرزو داشتم «ن شده گفت: یاند، خشمگ ردهکعت یب یمردم با عل

 .»طالب به خالفت برسد یبن اب یه علکش از آنیبپوشاند پ آن را د ویفرود آ
گفت فقط امور ثابت  یه مک یجانیت یجاست ادعاکباطل است.  ییادعا ن دروغ ویا

 ند.ک یم رکنزد اھل سنت را ذ
ف یس آورده است و یمیف بن عمر تیق سیخش از طریدر تار یت را طبرین روایا و
 م.یردکصحبت  ٣٩ :در مورد او در پاسخ شماره و است یذابکفرد 

 د:یگو یم ۱۹۴ودر صفحه  -۴۳
 آورد. یر بجاکرا به او دادند سجده ش یه خبر وفات علک یه آن ھنگامکبل

 سیه خبر وفات حضرت علک یھنگام لشهیه حضرت عاکنست یا یجانیھدف ت
 آورد. یر بجاکد، سجده شیرا شن

 .٣/٤٣٨ :یخ الطبریتار -١
 .١٩٩/ ٧ :ةیوالنھا ةیالبدا -٢
 .٣/٤٣٩ :یخ الطبریتار -٣

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٦٨

را  یه حوادث سال چھلم ھجرک یسانیخ نوین دروغ را به ھمه تاریا یجانیت
 دو جھت دروغ است: ان ازین جریاست. و ا ت دادهاند، نسب نگاشته

 است. یساختگ داستان، از اصل واساساش دروغ و -١
را  یه حوادث سال چھلم ھجرک یخ نگارانین سخن به تارینسبت دادن ا -٢

 ی، مسعودیر، ذھبیثک، ابن یاط، طبریفه بن خیاند ھم دروغ است. خل نگاشته
شان یھا خین سخن را در تاریخ نگاران این تاریدام از اک چیر، ھیابن اث و
 اند. اوردهین

را  یه حوادث سال چھلم ھجرکھستند  یسانکنگاران چه   خین تاریدانم ا ینم
 اند؟ ردهکر کن دروغ را ذیا اند و نگاشته

 یه براک یسکا یآ افتم وین یتابکچ ین صحبت دروغ را در ھیه من، اکبل

 لعنة اهللا عىلسد؟ ینو یم یھا ن دروغیقائل باشد، چن یاحترام کخوانندگانش، اند

 .»ان بادیدورغگو لعنت خدا بر« الكاذبني

 د:یگو یم ۱۹۴ن صفحه یدر هم و -۴۴
دادند، آنان ھم  یزیچھا  آن ه بهکپس از آن نفر را آوردند ور پنجاه یزب طلحه و یول«

ر خود را تا یسان او مسنیبد ست وینجا (آب حوأب) نیه اکشه قسم خوردند یعا یبرا
 .»بود در اسالم ین شھادت زورین اولیاند: ا مه داد، ومَورخان نوشتهبصره ادا

 را یعه و سنیق شتابت فقط امور ثابت ومورد اتفاکه در کت ین ادعایجاست اک
افتخار ھا  آن ه بهک یسانیخ نویتار ده است؟ ویات به ثبوت رس اوهین یجا اک ؟ ویآور یم
 .؟!یردکدا نین پیتر از ا کوچکا دروغ یالله آ کھستند؟ قاتل یسانک، چه ینک یم

 است، کبا یب اریلش بسیاباط و ھا ، در دروغیجانین تیه اکاست  یشگفت یجا و
به فرض وجود  افتم وین یرا در طبر است ومن آن نسبت داده یطبرت را به ین روایا
 ثابت است؟ ح ویا نزد اھل سنت صحیآ جاست؟ وک، سندش یت در طبرین روایا

 د:یگو یم ۱۹۶در صفحه  و -۴۵
نار جدش رسول خدا که جنازه حسن (سرور جوانان بھشت) کنگذاشت  یو حت«

 .»ه دوستش ندارمکرا  یسکد ینکام ن وارد خانهدفن شود و گفت: 
از وسائل مختلف و  صبدجلوه دادن چھره اصحاب رسول خدا یعه برایبزرگان ش

 



 ٦٩  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

 نند.ک یر معقول استفاده میمعقول و غ یھا وهیش
ستگو را صاران رسول خدایتان به یھا شما در تھمت گفت: اگرھا  آن د بهیبا
 یارک ب و دغلیفرد و به دروغ، خدعه و ینکتفا کح است ایصح د، به آنچه ثابت ویھست

 د.یپناه نبر
اش  یتمام نشدن یھا دروغ یایاز در یرده، دروغکر کنجا ذیه اکتی یاکن حیو ا
 جا؟ک ده است؟ ویت به ثبوت رسیاکن حیا ایاست، آ

 د:یگو یم ۱۹۹در صفحه  و -۴۶
ه یکشمارند درحال ینان میاز اصحاب عدول و مورد اطم یکیه) را یچگونه او (معاو«

 ».شت؟کد جوانان اھل، بھشت، زھر داد و او را یس یبه حسن بن عل
 ، دروغ است.یجانین مثل عادت تیا ست وین ھم ثابت نیا
ثابت نزد اھل سنت  یھا داستان ث ویاش: فقط احاد به گفته یجانیجاست التزام تک
 نم؟ک یر مکرا ذ

 د:یگو یم ۲۱۸-۲۱۷در صفحه  و -۴۷
 بود. -به اجماع امت-از ھمه اصحاب  تر داناتر و شجاع ÷یرا علیز

اگر ھدف او ما اھل  عه است سخنش درست است. ویاگر ھدف او، اجماع امت ش
 یجانیه بر ما بسته شده است و دروغ گفتن عادت تکاست  ین دروغیم، ایسنت ھست

 ندارد. یتعجب و شگفت یچ جایاست و ھ
و  ادعا است یکن تنھا یاست؟ ا ردهکرا نقل  آن یسکجاست و چه کن اجماع یا
ند. به اعتقاد ما اھل سنت، کب یین ادعایه بخواھد چنک یتواند در ھر مورد یم یسکھر

ه از ھمه کنیھاست. اما ان آنیتر از دانشمند ن صحابه ویتر از شجاع سیحضرت عل
 یجانیپاسخ سخن ت یبرا اھل سنت است. و ن دروغ بریاست ا تر وداناتر شجاع

 د.ینکنگاه  ٥٤ :ن مردم بود) به پاسخ شمارهیتر (دانا
 د:یر بنگریپاسخ آن به مطلب ز ین مردم بود) برایتر شجاع یه (علکنیاما ا

. کھراسنا یدر جاھا یداریقوت قلب و پا ی، بمعنیکیر دارد، یشجاعت دو تفس
 در واقع شجاعت است و یشد. اولکرا ب یادیه افراد زیکبدن بطور دوم: جنگ سخت با

 یقو یس بدنکه ھرکست ین نیداللت دارد و چنرد ف یارکو  یقدرت بدن بر یدوم
 یست بدنش قویداشته الزم ن یقلب قو یسکاگر  است و یقلبش ھم قو ،داشته باشد
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تش را حفظ یه امنکبا او باشند  یه اگر افرادک ینیب یم را ین خاطر فردیباشد. به ھم
دچار ترس و ن صورت یر ایرساند در غ یم را به قتل یادیجنگد و افراد ز یند، مینما

 یقلب یه داراک ینک یگر را مشاھده مید یرود. و فرد یم شده و دلش از جا یبزدل
حشت اند، در مواقع ترس و و شته نشدهک یبدست و یادیو افراد زثابت و استوار است 

ران و فرماندھان و یو امند ک یم اقدام یانه به ھر خطرکبا یب ثابت و استوار بوده و
 یدارا را فرمانده اگریاز دارند زین یشتر از صفت اولین صفت، بیبه ا یسوتان جنگکشیپ

ست کو شند ک یم رده، مقاومتکت کش حریشاپیشجاع و استوار باشد، پ یقلب
ف یبزدل و ضع یجنگند اما اگر فرمانده فرد یم نار اوکجه سربازان یخورد در نت ینم

چه قدرت ماند اگر ینم قدم ند و ثابتک یار شده و اقدام نمکاو آش یالقلب باشد، ناتوان
 داشته باشد. یادیز یبدن

مطلوب است،  یفرماندھان جنگ یه براک ین شجاعتیدر ا صامبر خدایپ
 بن خلف را به قتل رساند و یبادست خودش فقط، اب ین مردم بود ولیتر املک
از ھمه  تر شت و او شجاعکس را بدست خودش، قبل از جنگ احد و بعد از آن نکچیھ

چه اگر ١بردند یم پناه صگران به رسول خداید و یه حضرت علیکصحابه بود بطور
 ، به قتل رساندند.صرمکاز رسول ا یشتریبا دست خودشان افراد بھا  آن از یتعداد

ه کست ین کین شیو اگر شجاعت مطلوب از ائمه، شجاعت قلب است پس در ا
بود و حضرت عمر از حضرت عثمان، حضرت  تر ر از حضرت عمر شجاعکحضرت ابوب

ن بزرگواران یرت و اخبار ایه از سیکسکبود و  تر شجاع شری، حضرت طلحه و زبیعل
ه کشد  یستر  وارد مواقع سر،کداند، حضرت ابوب یم ن موضوع را خوبیاطالع دارد، ا

و ترس را به خود راه نداد، خسته نشد و  یشد و بزدلھا  آن وارد صرمکرسول ا
 صشد، خودش از رسول خدا یانه به مواقع ترس وارد مکبا یب ست نخورد.کش

ن جھاد کیله مالش با مشری، بوسیبا زبان و اوقات یبا دست، گاھ یرد، گاھک یم حفاظت
دانست  یه مکنیوجود ادمه قرار داشت. روز بدر بان موارد، در مقیدر تمام ا یرد وک یم

و استوار،  کبا یب ر،یخواھد داد اما دلرا مورد ھدف قرار  صان رسول خداکدشمن م
ا را وداع گفت، یدن صرمکه رسول اک یقرار گرفت و ھنگام صنار رسول خداک

و  یداریموعظه نمود و صحابه را به ثبات، پا و یبرخاست، سخنران سرکبحضرت ابو

 .٢٣٢-٦: بحار األنواربرد.  روز بدر به رسول خدا پناه می ه او,کت است یاز حضرت روا یمجلس -١
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ات کن زین و مانعیرد و با مرتدکحمله آماده  یشجاعت دعوت نمود، و سپاه اسامه را برا
رھبر، مطلوب است بعد از شخص رسول  یکه از ک یرد پس شجاعتکجھاد و مبارزه 

 در شجاعت نبود. بر و عمرکاز حضرت ابوب تر املک صخدا
گر، یه صحابه دکست ین کین شیثرت قتل باشد، پس در اکاما اگر شجاعت، به 

از صحابه، از حضرت  یاریجه بسیفار را به قتل رساندند. در نتکاز  یشتریتعداد ب
به قتل  یارویصد نفر را در مبارزه رو کبودند. حضرت براء بن مال تر شجاع سیعل

 رد.کت کشرھا  آن شتنکدر  یسانکرساند بجز 
داند  ینم یسکبه قتل رساند، را بجز خداوند  سدیه خالد بن الولکرا  یسانکتعداد  و

ه او چند کست ین کین شیست و در اکر در دستش شیو فقط در جنگ مؤته نه شمش
112Fفار به قتل رساندکاز  یبرابر حضرت عل

١ . 

 د:یگو یم ۲۲۶ در صفحه یجانیت -۴۸
عت یشما ب ردند، سعد گفت: به خدا قسم باکعت یه انصار با سعد بکنیپس از ا«

 لذا با م . . . . . . ویشما پرتاب نما یسو ش دارم بهکتر ر دریچه ته ھرکنینم تا اک ینم
 .»آمد نداشت رفت وھا  آن با شد و ینم شان حاضر در مجالس خواند و ینم نمازھا  آن

ن یا ده است. ویاز سعد بن عباده به ثبوت نرس باطل است و ن مطلب دروغ ویا
مخنف ابو است و ییحیت ابو مخنف، لوط بن یرده است، رواکر کذ یجانیه تک یتیروا

 است. ییدروغگو ع ویدر تش یجانیبرادر ت
 مخنف:اقوال علما در مورد ابو کنیا و

 ست.ین ین: ابو مخنف فرد مورد اعتمادیابن مع
 شود). ینم رفتهیپذ یث ویث است (حدیالحد کحاتم: متروابو

 نزد اھل علم، شھرت دارد. یبه دروغگوئ ییحیه: لوط بن یمیابن ت
 شود. یبافد، به او اعتماد نم یھا را باھم م ه سخنکاست  ییابن حجر: قصه گو

است  کمترو بافد و یم ھم ھا را با ه سخنکاست  ییگو قصه و یعی: شیدیزب
 شود). ینم رفتهیثش پذی(حد

ت ین روایاست ا تر حیمخنف صحت ابویاند، از روا ردهکه اھل سنت نقل ک یتیو روا

 بعد از آن. و ٨/٧٧ :منھاج السنةبا تصرف از  -١
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عوانه، و او از داود بن ن از ابوعفا ه:کرا امام احمد بن حنبل در مسندش آورده است 
ان یمر درکالرحمن فرمودند: حضرت ابوب د بن عبدیه حمکند ک یم تیروا یعبدالله اود

ر کد: ابوبیگو یم دیدر گذشت. حم صه رسول خداکنه بود یاز مردم مد یگروھ
مادرم  فرمود: پدر و د وینار زده و او را بوسکرا  ف آورد و پوشش چھره رسول خدایتشر
ه رسول ک یدان یسعد: تو م ی. . . ا١ات چقدر خوشبو است مرده ت باد، زنده ویفدا

بروند من راه انصار را در  گرید یانصار راھ بروند و یاگر مردم به راھ«فرمود:  صخدا
ش یفرمودند: قر صه رسول خداکد یسعد! شما نشسته بود یا. »رمیگ یم شیپ

مردم  نند وک یم یرویپھا  آن ارانکویکار، از نکویکن امر ھستند مردم نیان اینروافرما
 نند.ک یم یرویش پیفاسقان قر فاسق از

ر یماوز ش است ویان شما قریدرست است، امارت م«د: سعد گفت: یگو یم یراو
114Fاسناد آن حسن ث مرسل وین حدی. ا»مییشما

ار بھتر است از یت بسین روایا است و ٢
 ندارد. یآنھم سند مثل ابو مخنف و یذابکت فرد یروا

 د:یگو یم ۲۲۷در صفحه  -۴۹
 یاوکنجک) را با کر در مورد فدکبت (اختالف فاطمه با ابوبیمصن یس اکرا ھریز«

ر عمدًا که ابو بکند ک یم داین پیقیقرار دھد،  یتمام جوانبش را مورد بررس بنگرد و
گر یر ودیغد یھا تیه آن حضرت با رواکنیش گذاشت تا ایذبکت زھرا و تیبنابر اذ

، و قرائن یش علیش و پسر عموباره خالفت شوھرند درکر احتجاج نکو باب بر ھا تیروا
ه آنحضرت بر کخ نگاران نگاشته اند ین امر داللت دارد، از جمله آنچه تاریبر ا یادیز

 شیپسر عمو یعت برایو ب یاریشد و از آنان در خواست  یم مجالس انصار وارد
 .»نمود یم

به  سیخالفت حضرت عل یه براکنیدارد از ا یم او را باز کان فدیجر«بر. کالله ا
 یاست، عقل ھم نعمت خوب یا ن چه سخن احمقانهی، ا»ر احتجاج ورزدیغد یھا تیروا

 است.
تر از آن  بزرگ لاست حضرت فاطمه ینادان اش حماقت و ، ھمهیجانیسخن ت

 سعد. . . یاه گفت کنیرد تا اکر کفه را ذیبعد قصه سق -١
 (مترجم) حجت است یح است ولیصحث یتر از حد نییه مرتبه آن پاکث است یاز حد یحسن نوع -٢
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در  یش، حضرت علیپسر عمو یه بر مجالس مردان وارد شود و از آنان براکاست 
ا به دختر یداخل خانه نشسته باشد. آ سید و حضرت علینما یاریعت و یخواست ب

 ه چهین آید؟ و با ایگذار یم ن احترامینچنیزنان جھان، ا ی، بزرگ بانوصرسول خدا

 .١]٣٣األحزاب: [ ﴾ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوَقرۡ ﴿ د،ینک یم
 ژه حضرت عائشه است؟!یه، ویه آکنیا ای 

ه کن است یدروغ ییرد، ادعاکب یذکر، حضرت فاطمه را تکه حضرت ابوبکنیاما ا
 ل، فاطمهسرکاورند. و ابوبیآن ب یبرا یحیتوانند سند صح ینم و امثال او یجانیت

ث: یاو خواند. حد یده بود برایشن صه از رسول خداکرا  یثیه حدکرد بلکب نیذکرا ت
 .»میگذار ینم درھم به ارث نار ویاء، از خود دیما گروه انب«

 د:یگو یم ۲۳۸در صفحه  یجانیت -۵۰
ئه از یا سیگناه  یک، میآور یھا رو یئات و بدیم و به سیحال اگر از فضائل بگذر«

ھا  یگران بدید یه براک یم، در صورتیابی ینم دو گروه یھا تابکطالب در  یبن اب یعل
 ره ویس یھا تابک اھل سنت مانند (صحاح) و یھا تابکدر  یادیز یھا یارکتبھ و

 .»میخ سراغ داریتار
عه در نجف یان شکودکرا او فقط شاگرد یانصاف را از دست داده ز یجانیت یآقا

ز بگذراند یان اھل سنت نکودکنزد  یا دوره یه وکد یگو یمعدالت  بوده است، انصاف و
 م ناعادالنه است.ینصورت، تقسیر ایم عادالنه گردد در غیتقس ت شود ویتا عدالت رعا

باره او در رود و یبشمار م یتقو و یبه اعتقاد اھل سنت از ائمه ھد سیحضرت عل
دارند و  یگران اشتباھاتیه دکیدارد ھمانطور یم. اشتباھاتینک یعصمت نم یادعا

 یایاند اگرچه اشتباھاتش در در نیگران چنیه دیکدارند ھمانطور ییھا یکیحسنات و ن
از نوشتن در  ار توقف نمودم ویته بسکن نیا د. بریآ ینم بحساب حسناتش غرق شده و

نان دارم، یاطمھا  آن یتقوا ه به علم وکرا  یسانکاز  یاریبس ن باره متردد شدم ویا
ه نزد ک یرا چه انتقادات سیه انتقادات بر حضرت علکز است یم جایا برایردم، آکسؤال 

ار گردد باوجود کآش یعدم عصمت و نم تا بشر بودن وکر کا اھل سنت ذیعه است یش
 یبد اسائه ادب و یاز ائمه ھد یست به امامین نیگز ھدفم اھر ه، قصد ندارم وکنیا

 .»دیتان بمانیھا در خانه« -١
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 سخنان زشت و پاسخ، به شبھات و یتا براند ک یم عه ما را مجبوریش یم ولینما
 ن وین سؤال موافقیم. پاسخ ایاورین سخنان را بزبان بیھا، اآن یھا یارک یفرب

ادات بر باطل، انتق یردن صداکخاموش  یح دادم برایان ترجیدر پا داشت و ینیمخالف
 نم.کر کرا ذ یو

عه آمده است بمراتب یتب شکدر  سیه در مورد حضرت علک یدر واقع، انتقادات
سه یه اصًال قابل مقاکتب اھل سنت آمده است بلکه در کاست  یشتر از انتقاداتیب
ل و حرج نمودند. کار مرا دچار مشیه بسکعه بودند یتب شکن مطالب یھم ستند وین

 یق خداوندیدرست است توف ارم حق وکن یسم. اگر ایتابم بنوکن یه در اکنیقبل از ا
از خداوند  است و یطانیاگر خطًا و اشتباه است از نفش من و وساوس ش است و

 خواست بخشش دارم.در
 )تب اھل سنتکدر  سطالب یبن اب یحضرت عل انتقادات بر(

بن ن خبر به عبدالله یرا سوزاند ا یگروھ سیحضرت عل«د: یگو یم رمهکع -١
امبر یرا پیسوزاندم ز ینم راھا  آن بودم یم فرمود: اگر من ید، ویرس بعباس

شتم ک یرا مھا  آن د، البتهیفرمود: با عذاب خداوند (آتش) عذاب ندھ صرمکا
. »دیشکر داد او را بیینش را تغیه دک یسکفرمود:  صرمکچنانچه رسول ا

 . 116F١]یت از بخاریراو[
فاطمه را  درب منزل من و صرسول خدا ،ید: شبیگو یم سطالب یبن اب یعل -٢

در  ما یھا رسول خدا! جان ید؟ من گفتم: ایخوان ینماز نم ایفرمود: آ زد و
ه یکم. وقتیشو یم داریند، بکدار یرا ب ه بخواھد ماکیدست خداوند است ھنگام

دھد. سپس  یه به من پاسخکنین ان سخن را گفتم، برگشت، بدویمن ا
او به  ین صداید، ایوبک یدستش به رانش م با د وه پشت گردانده بویکحالدر

�ۡ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�نَ ﴿د: یگو یم هکد یگوشم رس
َ
]. ٥٤الکهف: [ ﴾َجَدٗ�  ءٖ َ�ۡ  َ�َ أ

ت یروا[. »دینما یم یجوئ زهیست گر، جدل ویز دیشتر از ھر چیانسان ب«
 .117F٢]یبخار

توسط  لن ساختن حضرت فاطمه زھرایعه مسئله خشمگیشه شیھم -٣

 .٦٩٢٢ :شماره ،رتدـمـم الکح: باب :نیمرتدـاستتابة ال یفتح البار -١
 .١١٢٧ :شماره :لیام اللیق یعل یض النبیتاب التھجد ـ تحرک ،یفتح البار -٢

 

                                           



 ٧٥  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

ر، فاطمه را کند ابوبیگو یم نند وک یمطرح م کان فدیر را در جرکابوبحضرت 
ه فاطمه را بخشم آورد، رسول خدا را به خشم آورده یکسک به خشم آورد و

 است. 
 د: یگو یم د: مسوربن مخرمهیت را بخوانین روایگفت، اھا  آن د بهیبا
ره از من یشام بن مغگفت: فرزندان ھ یم ه بر منبرکدم یشن صاز رسول خدا«

 اجازهھا  آن آورند بهطالب در یبن اب یا به ازدواج علاند تا دخترشان ر اجازه خواسته
ه که فرزند ابو طالب دوست داشته باشد کنیدھم مگر ا ینم اجازهھا  آن دھم، به ینم

ند. فاطمه پاره تن من است آنچه او را کازدواج ھا  آن با دختر دخترم را طالق دھد و
 .118F١]ت مسلمیروا[. »دھد یم ازارد، مرا آزاریآنچه او را ب ند. وک یم مرا نگرانند کنگران 

دا نمود، نزد یطالع پا له فاطمه زھراک یھنگام«آمده است:  یگریت دیدر روا و
د یشو ینم ند شما بخاطر دخترانت ناراحتیگو یم لتیگفت: فام آمد و صرمکامبر ایپ
 . 119F٢]ت مسلمیروا[. »ندکدواج خواھد با دختر ابوجھل از یم یعل و

 خشم آورد؟را به  لفاطمه یسکپس چه 
ه یبیبا اھل حد صه رسول خدایکھنگام«د: یگو یم سحضرت براء بن عازب -٤

مان ینوشت، پس در آن پ سطالب یبن اب یرا علھا  آن انیمان می، پردکصلح 
، اگر شما »رسول الله«س ین گفتند: ننوکی، مشر»محمد رسول الله« :نوشت

لمه را کن یگفت: ا یامبر به حضرت علیم. پیدیجنگ ینم شما د بایبودامبر یپ
نم. سر انجام رسول ک ینم کلمه را پاکن یگفت: من ا ین حضرت علک کپا

را در  آن یمجلس و ٣ردهکت یروا یبخار[. »ردک کبدست خودش پا صخدا

 .121F٤]رده استکر کذ »نواربحار األ«

 آمد و صرمکنزد رسول ا« :هکت شده است یطالب روا یبن اب یاز حضرت عل -٥
 ین. حضرت علکفرمود. برو، دفنش:  صامبریطالب فوت نمود. پگفتم: ابو

ت یروا[. »نکدر گذشته است. رسول خدا فرمود: برو دفنش  کگفت: او با شر

 .٩٣ :شماره ،ةتاب فضائل الصحابک: ح مسلمیصح -١
 .٩٦: شماره ة،فضائل الصحابتاب ک :ح مسلمیصح -٢
 .٢٦٩٨ :شماره ،تب ھذا ما صالح فالنیکف کی :باب ،تاب الصلحک :یفتح البار -٣
 .٣٨/٣٢٨ :نواربحار األ -٤

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٧٦

 .122F١]حمدااز 
افتاد،  یم گر از صحابه اتفاقید یسک ایعمر  ر وکاز حضرت ابوب یزین چیاگر چن

رسول ھا  آن اینند و آک ینم را اجرا صچگونه دستور رسول خدا گفتند یعه میحتمًا ش
 ل. ین قبیاز ا یدھند وسخنان یم را آموزش صرمکا

آمدند، عباس گفت:  سنزد حضرت عمر بیحضرت عباس و حضرت عل -٦
ه رسول خدا یمورد سھمن آندو در کن قضاوت یا ن من وین! بیرالمؤمنیام یا«

گر را یدیکو حضرت عباس  یحضرت عل ر اختالف داشتند پسینض یدر غزوه بن
ه: چگونه حضرت کنجاست یسؤال ا .123F٢]یت از بخاریروا[ ».دشنام دادند. . . .

 .دھد؟! یم ش حضرت عباس را دشنامی، عمویعل
 بودم و ٣یالمذ ریثک یمن مرد«ه فرمودند: کت شده است یروا سیاز عل -٧

داد تا از او  ینم ا به من اجازهیشرم و ح صگاه دختر رسول خدایبخاطر جا
 صرمکبپرسد، رسول ا صامبریبپرسم از حضرت مقداد خواستم تا از پ

 .125F٤]ت مسلمیروا[. »ردیوضوء بگ د ویاش را بشو یفرمود: آله تناسل
ه یکن باشد. درحالیفه مسلمین است عمر خلکند: چگونه ممیگو یعه میچه بسا ش

 یم مذکطالب ھم ح یبن اب یم: حضرت علییگو یمھا  آن داند. به ینم مم رایم تکاو ح
 .داند! ینم را

عه آمده است، یتب شکدر  سطالب یبن اب یباره حضرت عله درک یات ضعفکاما ن
ن مطالب بر خبث یرا اینم زک یم رکھا را ذنیطلب بخشش از خداوند ا من با استغفار و

 ینه طوالنین زمیند، البته صحبت را در اک یداللت مھا  آن انیر راویضم یدیپل و
 نم:ک یتفا مکت ایر چند رواکبه ذ نم وک ینم

سفر نمودم،  صبا رسول خدا«د: یگو یم هکت شده است یروا یاز حضرت عل -١
نداشت،  یگریلحاف داشت لحاف د یکجز من نداشت، فقط  یگذاراو خدمت

 .١/٩٧ :مسند احمد -١
 .٤٠٣٣ :شماره ،ریالنض یث بنیباب حد ،مغازیـتاب الک:  یفتح البار -٢
 یسست سالت وکبا  د ویآ یرون میانسان ب یه ھنگام شھوت از آله تناسلکاست  یقیآب رق یمذ -٣

 ست. (مترجم )یھمراه ن
 .١٧ :شماره ،ضیتاب الحک :ح مسلمیصح -٤

 

                                           



 ٧٧  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

ما سه  یرو د ویخواب یم عائشه ن من ویب صرسول خدا عائشه ھمراه او بود و
شد.  یم دارینماز شب ب یه رسول خدا براکیلحاف بود. ھنگام یکنفر فقط 

رد تا به فراش برسد. ک یم نییدستش پا عائشه با ن من ویلحاف را از وسط ب
 .126F١میده بودیآن خواب ه برک

ن یام المؤمن و ی، حضرت علصامبریه به پکد یا د را خواندهیت پلین روایا ایآ
ناموسش  یبرا صرت رسول خدایغ هکنست یا یایگو ند وک یم اھانت بعائشه

 رده است.کت را ساخته و وضع ین روایه اک یسک د. لعنت خداوند بریآ ینم ھم بجوش
ه کنند ک یم تیاز ابو عبدالله روا یافکدر ھا  آن هکاست  یتین روایا از تر لکمش و

127Fانه زده شوندیشوند، گفت: صد تاز یم دهیلحاف د یکه در ک یزن در مورد مرد و یو

٢. 
ما (من و فاطمه)  نزد ما آمد و صبامداد، رسول خدا«د: یگو یم یحضرت عل -٢

م، یه داشتک یتیبخاطر وضع (السالم عليكم). :امبر گفتیم پیدر لحافمان بود

ما خاموش  . والسالم عليكمم دوباره گفت: یردکاز او شرم  م ویت ماندکسا

 ».دھد؟ ینم بار پاسخرا دو ص. چگونه سالم رسول خدا٣میماند
در  یپنھان آمد، دامنش را گرفت و صنزد جدش، رسول خدا یحسن بن عل -٣

رد. بعد از آن، پیامبر کر ییامبر تغیگفت، رنگ پ یزیچ صامبریگوش پ
امبر خدا دست یآمد پ سبرخاست و به منزل فاطمه آمد. بعد از آن حضرت علی

ن ساختن فاطمه یلحسن: از خشمگاو را گرفت تکانی داد و گفت: ای ابو ا
ا ین و ین شدن فاطمه خشمگیرا فرشتگان با خشمگیداری کن زخود

129Fخوشنودی او خوشنود می شوند

٤. 
د که یاش شد ناگھان د حضرت فاطمه وارد خانه«: کند که ت مییابن عباس روا -٤

رت یزی است [که جعفر به او ھدیه کرده بود] غیحضرت علی در آغوش کن
اش زد و  ش آمد نقاب به چھرهرش دارد به جوزنانه او که ھر زن نسبت به شوھ

ت علی را به یامبر را نمود تا شکایاش را به سرش گذاشت و قصد پ روسری

          .٤٠/٢ :نواربحار األ -١
 .٧/١٨١ :نواراأل بحار -٢
 .٤٣/٨٢ :نواراأل بحار -٣
 ٤٣\٤٣: نواربحار األ -٤

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٧٨

 .130F١»امبر بکندیپ
من پھلوی خداوند کلمه و قلب و «ت است که گفت: یطالب روا از علی بن ابی -٥

شوند در حال سجده  ای که از آن وارد می دروازه خداوند ھستم. ھمان دروازه
شتر یکوکاران پاداش بیم و به نبخش د گناھان شما را مییووارد دروازه ش

و در مورد من باطل شود  امت برپا مییدھم توسط من و بدست من ق می
 131F٢.»زمیکنند و من اول و آخر و ظاھر و باطن و دانای ھمه چ شان شک مییاند

ست ین ھیچ شکی نیمیاند؟ و در ا زی باقی مییورت برای خداوند چه چن صیدر ا
زار است اما شما یاز آن بری و ب سن سخن کفری آشکار است و حضرت علییکه ا

 اید. نسبت داده سد و به حضرت علییا کر کردهتان ذیھا را در کتاب ان] آنیعی[ش
ی نماز ظھر را خواند متوجه ھنگامی که عل«د: یابو عبدالله جعفر صادق می گو -٦

د یشد تا خورشای مشغول  شد و با آن صحبت نمود...با جمجمهای  جمجمه
رد تا عرب سخن کل با آن صحبت یل با آن انجیغروب نمود پس با سه زبان انج

نزد  یافتم، حضرت علی ییمن رھا گردم و ید گفت: برنمیآن را نفھمند. خورش
د فرستاد، یخورش یسو به یر آھنیخداوند ھفتاد ھزار زنجرد کخداوند دعا 

دند تا یشکاش  چھره را بر انداختند آند یرا به گردن خورش ھا ریفرشتگان، زنج
132Fبرگشت کپا د ویه سفکنیا

٣. 
 اندازد؟  یم رید به تأخینماز عصر را تا غروب خورش ید گفت: چگونه حضرت علیبا

تب معتبر کمتاسفانه در  یست ولیش نیب یا ن داستان، خرافهیه اکست ین یدیترد
 عه وجود دارد. یش

 بد صورت بلند شد و زشت و یه زنکبر منبر بود  یعل«د: یگو یابو عبدالله م -٧
رد وبه او گفت: کاو نگاه  یسو به ین قاتل دوستان است. حضرت علیگفت: ا

 یشو ینم ضیو ح یه مردانیه شبک یسک یا شرم، و یب کبا یب زبان دراز یا

 .٢٠٧\٣٩: نواربحار األ -١
ھای  آید و از کتاب ھای معتبر نزد شیعه بحساب می از کتاب نواراألبحار : ٣٤٨\٣٩ :انواربحار األ -٢

ای است که نزد شیعه اساس ھستند و مولف آن محمد باقر مجلسی از بزرگان علمای  ھشتگانه
 اند. آید تا حدی که به وی باقر العلوم گفته شیعه بحساب می

 .٤١/١٦٦ :نواربحاراأل -٣

 

                                           



 ٧٩  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

 .133F١»ه بر. . .ک یسک یا شوند و یم ضیه زنان حکآنطور 
 اورد.یبه زبان ب یزشت ن سخنین چنیر المؤمنید است امیبع

ن سخنان یچنھا  آن راید زینکعه تعجب نیش ین، از بد زبانیبرادرخواننده! بعد از ا
 اتفاق ساز حضرت عمر یزین چیاگر چن دھند. و یم شان نسبت را به ائمه یزشت

 گذاشت. یسرشان م یا را باالیدن گرفتند و ینم افتاد، آرام یم
ه کارانش بود یاز  یان گروھیمن دریرالمؤمنیام یروز« د:یگو یابو عبدالله م -٨

ردم پس مرا کلواط  یا بچه ن! من با پسریرالمؤمنیام یاگفت:  آمد و یمرد
فالن! رسول  یمرتبه سوم به او گفت: ا رفت ویدوبار او را نپذ ین. علک کپا

 یخواھ یدام را مکرده است، ھر کم کامثال تو سه ح یدر مورد افراد صخدا
وختن با آتش. . . ا سی وه وک یردن از باالکر، پرت یضربه شمشن: کانتخاب 

رده کاو حفر  ین برایرالؤمنیه امکند یبنش یدر گودال خاست تاه بریسپس با گر
 د.یشک یآتش اطراف آن شعله م بود و

فالن! خداوند توبه تو را  یرد وبه او گفت: اکه ین گریرالمؤمنید: امیگو یم یراو
 ست.یل حدود خداوند نیار تعطکن یاا ی. آ134F٢»نکن یارکن یدوباره چن رفت ویپذ

از انصار دل بسته  یه به مردکنزد عمر آورده شد  یزن«د: یگو یابو عبدالله م -٩
 لباسش و اش را بر یدیسف برداشته و ید. او تخم مرغیورز یم به او عشق بود و

زن را  رد وکنگاه  ش رایھا ان رانیم برخاست و یخته بود، علیش ریھا ن رانیب
135Fردک) یمتھم (به دروغگوئ

٣. 
 یھا ان رانیم رم الله وجھهک سیرا چگونه حضرت علیست زیش نیب ین دروغیا
به  یسکچه  نند وک ین فقه عمل میعه، امروز به ایا شیآ ند. وک یرا نگاه م یا گانهیزن ب

 ا اھل سنت؟یعه یند. شک یم یادب یب اسائه و سیحضرت عل
امبر یش آمده بود، پیپ یلکفاطمه مش و ین علید: بیگو یب بن ثابت میحب -١٠

 ید، علیبستر خواب انداخته شد، رسول خدا بر یو یبرا یآمد، بستر صخدا

 شود و یاش انسان خجالت م ترجمه ر وکه از ذکوجود دارد  یدشنامنجا یا .١٤/٢٩٣ :نواراأل بحار -١
 د. (مترجم)یآ یشرمش م

 )                     ٧/٢٠١( یافکال -٢
 )                               ٤/٣٠٣( بحاراالنوار -٣

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٨٠

 د. . . یگر خوابیطرف د فاطمه آمد و د ویطرف خواب یک آمد و
136Fداد یامبر ھمچنان بود تا آندو را آشتیپ و

١. 
ھا ه آنکوجود دارد  یادیگر زیاز مطالب است البته مسائل د یآنچه گفته شد بعض
 . نمک یم یادآوریل یرا به سرعت بدون تفص

 رد.کوفه منتقل کبه  صنه رسول خدایرا از مد یز خالفت اسالمکمر -١
 رد.کبه آن عمل ن رد وکرا در مورد خالفت رھا  صامبریدستور پ -٢
137Fآورداح عمر درکلثوم را به نکدخترش، ام  -٣

٢. 
 را به فرزندانش نداد. کد فدیت رسه به خالفک یھنگام -٤
 قصاص نگرفت. ساز قاتالن حضرت عثمان -٥
ش، عبدالله، یپسر عموھا ر وکب یاش، محمد بن اب یشاوندانش امثال ناپسریخو -٦

عه یش یبنابر ادعا ار آورد وک یثمامه (فرزندان عباس) را رو دالله، قثم ویعب
 فه ھستند. یه بعد از او فرزندانش خلکح نمود یتصر

دستور  صه رسول خداک یرد (ھنگامکن یقربان د ویسرش را نتراشه یبیدر حد -٧
 داد).

 ح خواند.یعت نماز تراوکست ریب -٨
 برد.  یم پناه صغزوه بدر به رسول خدا در -٩

 رد.کاختالف  سن با حضرت حسنیدر جنگ صف  -١٠
 رد.کاختالف  سدبن عقبه با حضرت حسنیدر مورد شالق زدن ول -١١
گفت  یم له حضرت عائشهیکجائنشست تا  یم عائشه ان رسول خدا ویم -١٢

 دم.یبجز رانم ند یزیچ
138Fازدواج نمود لنه شب، بعد از وفات حضرت فاطمه -١٣

٣. 
راه یرا بد و ب سیه حضرت علک شود ینم دایھم پ یسن یکن مطالب، یباتمام ا

اصب ه بنده اطالع دارم نوک ییتا جا ستند وید اما نواصب و خوارج از اھل سنت نیبگو
 ندارند. ینون وجود خارجکھم ا

 .١/٤٧١: شف الغمهک -١
 دانند. یافر مکرا  سعه، حضرت عمریرا شیز -٢
 .٤٢/٩٢: نواراأل ـ بحارت است ین روایعه است ھمیش یھا تابکآنچه مشھور در  -٣

 

                                           



 ٨١  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

 د: یگو یم ۲۳۸در صفحه  و -۵۱
 یه عمر شش نفر را براکاست، چرا  یخیمسخره تار یکه کواما خالفت عثمان «

 نند ویان خود برگزینفر را از م یکد یه باکآنان را مجبور ساخت  رد وکخالفت انتخاب 
اگر  و دیشکردند، آن دو را بکدو نفر مخالفت  گفت: اگر چھار نفر اتفاق نظر داشتند و

ه کگر، پس آن گروه سه نفر ید یسه نفر در طرف و یسو یکدو گروه شدند، سه نفر در 
ھر شش نفر به  گذشت و یمدت اگر ت دارد ویھاست اولوعبدالرحمن بن عوف با آن

 ».د!!یشکدند، ھمه را بینرس یا جهینت
به سرعت  رده وکرا رھا  یح بخاریت صحیروا یجانیه تک، تعجب است یبس یجا

مان یبا خود پ«د: یگو یم ١٢٠ :ذاب رفته است بعد، در صفحهکت او مخنف یدنبال روا
ه مورد ک یحیث صحیشوم، احاد یم ودشوار وارد ین بحث طوالنیه در اکبستم حال 

 ».!!قراردھم یقطع کراست مد یسن عه ویاتفاق ش
فرموده است: منافق سه عالمت دارد ھنگام  صم: رسول خدایگو یم یجانیبه ت

ت یروا[ند. ک یم انتیند ودر امانت خک یم ید، وعده خالفیگو یم سخن گفتن دروغ
 .139F١]مسلم و یبخار
بنام ابو  یجانیمثل ت یذابکاست،  یرده است ساختگکر کذ یجانیه تک ین داستانیا

140Fرا ساخته است آن ییحیمخنف، لوط بن 

٢. 
 . دیبخوان یت امام بخاریرا به روا یداستان شور کنیھم ا

ند. (در ضمن گفتن داستان شھادت ک یم تیمون روایاز عمروبن م یامام بخار
ن ییتع یا فهین و خلکت ین! وصیر المؤمنیما یا) به عمر گفته شد سحضرت عمر

ست، رسول ین شش نفر نیاز ا تر مستحق یسکخالفت  ین. حضرت عمر فرمود: براک
، عثمان، یو خوشنود بود سپس حضرت عل یراضھا  آن ه ازیکدرحالرد کفوت  صخدا

فرمود: عبدالله بن عمر در جلسه شما  را نام برد و شعبدالرحمن ر، طلحه، سعد ویزب
ر ید، خوب است در غیدر خالفت ندارد، اگر امارت به سعد رس یشود اما سھم یم حاضر

 یشان را بخاطر ناتوانیرا من ایز دیریبگ کمکر شد از سعد یدام از شما امکنصورت ھر یا
 تین وصین اولیفه بعد از خودم را در مورد مھاجریفرمود: خل ردم وکنار نکانت بریو خ

 گذشت. ٣٢: ث در پاسخ شمارهیج حدیتخر -١
 .گذشت ٤٨ :علماء در مورد او مخنف در پاسخ شماره یگواھ -٢
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 یسانکدر مورد انصار،  ند وکشان را حفظ  را بشناسد واحترامھا  آن ه حقوقک نمک یم
 ،یکیت به نیمان آوردند، وصین ایقبل از آمدن مھاجر ن بودند وکنه سایه در مدک
درباره  د ویگذشت نما شان عفو و از اشتباھات رد ویبپذھا  آن ارانکویکنم، از نک یم

 اسالم: و یروین و کمکھا  آن راینم زک یم تیھا، وصباره آندر یکینان، به نینش شھر
ھا، با فقط اموال اضافه آن شوند و یم باعث خشم دشمن گان مال ھستند ونندکجمع 

ھا  آن رایند زک یکیان عرب نینشه به صحراکنم ک یم تیوص گرفته شود و یخوشنود
به  گرفته شود وھا  آن یه از اموال اضافکنم ک یم تیوص اند. و گوھر اسالم اصل عرب و

ھا  آن مانیپ ه به عھد وکنم ک یت میاھل ذمه وص در مورد برگردانده شود. وھا  آن فقراء
141Fردیه بگیجزھا  آن به اندازه توان از د ویوفا نما

١ . 
مباح دانسته نشده  صاران رسول خدایدر آن خون  است و ین داستان شوریا

ا را وداع گفت. یدن صه رسول خداکداد  یگواھ سه حضرت عمرک یارانیاست، آن 
 بود.  یراضھا  آن ه ازیکدرحال

 د: یگو یم ۲۳۹در صفحه  -۵۲
ه خالفت ک کمال آتاتورکخ از عھد خلفاء تا عھد یدر تار یعت درستیھرگز ب و

ن در آن باشد یه اجماع مسلمک ین معنین برد، صورت نگرفته است به ایرا از ب یاسالم
 ر مترقبه ھم نباشد، جزیغ و یناگھان یامر در آن وجود نداشته و یقدرت چ زور ویھ و
 طالب.  یبن اب ین علیر المومنیر مورد امد

ر در مورد کابوب س با حضرتک چیرا ھیادامه دھد ز ییدروغگو ذب وکبه  یجانیت
س ک چین با حضرت عثمان ھیھمچن ن با حضرت عمر ویرد، ھمچنکخالفتش اختالف ن

عت یب یگریسان دک ، اھل شام ویرد اما با حضرت علکشان اختالف ن در مورد خالفت
شتر صحابه در یعت گرفته شد بینه بیدر مد سیحضرت عل یه براک یھنگام ردند وکن

استقرار  ثبات و عثمان ر، عمر وکحضرت ابوب یمور براه اک یآنطور نه نبودند ویمد
 رد. کدا نیثبات پ سیحضرت عل یرد براکدا یپ

 د: یگو ین صفحه میدر هم و -۵۳
ه ھر دو گروه ک ییھا تیدھم جز روا ینم من ھمچون گذشته، مورد استناد قرار و«

 .٣٧٠٠ :ثیشماره حد ،عةیباب قصة الب ،تاب الصحابهک : یفتح البار -١
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 ث: ین احادیبرآن اجماع واتفاق نظر دارند، از جمله ا

نَا« :الف
َ
مِ  َمِدينَةُ  أ

ْ
ِعل

ْ
ٌّ  ال  . »دروازه آنست یعل من شھر علم و«. »بَاُ�َها َويلَعِ

سخنان  کنیا اند و ف قرار دادهیرا ضع شتر علماء آنیست بیح نیث صحین حدیا
 ث: ین حدیباره اث دریائمه حد

 .142F١»ندارد یحیچ وجه صحیر است، ھکث منین حدیا«: یامام بخار -١
 .143F٢»ندارد یقتیث اصل و حقیحد«: یابو حاتم راز -٢
 .144F٣»ث رسوا شدندین حدیباره اه درک یسانکارند یچه بس«بو زرعه: ا -٣
 .145F٤»ر استکمن ب ویغر یثین حدیا«: یترمذ -٤
 .146F٥»ستین متن درست نیدر ا یزیچ چیھ«: یلیعق -٥
 .147F٦»ندارد یه اصلکاست  یثین حدیا«ابن حبان:  -٦
 .148F٧»ر ثابت استیغ ث مضطرب وین حدیا«: یدار قطن -٧
 .149F٨»ندارد یاصل ست ویح نیصح ثین حدیا«: یابن جوز -٨
 .150F٩»است یساختگ ث موضوع وین حدیا«: ینوو -٩

 .151F١٠»است یساختگ ث موضوع وین حدیا«ه: یمیابن ت -١٠
 .152F١١ »است یساختگ ث موضوع ویحد«: یذھب -١١
 .153F١٢»است یساختگ ث موضوع ویحد«: یلبابان یناصر الد -١٢

 .١٧٠ :مقاصد الحسنةـال -١
 .١/٢٣٥ :شف الخفاءک -٢
 .١١/٢٠٥: خ بغدادیتار -٣
 .٣٧٢٣ :ثیشماره حد ،یباب عل ،مناقبـتاب الک :یسنن الترمذ -٤
  .٣/١٥٠: ریبکالضعفاء ال -٥
 .٢/١٥١: نیمجروحـال -٦
 .٣/٢٤٧: العلل -٧
 .١/٣٤٩: موضوعاتـال -٨
 )٥١( یالعل کفتح المل -٩

 )                       ١٨/٣٧٧( یمجموع الفتاو -١٠
 )٣/١٢٦( کص الستدریتلخ -١١
 )١٤١٦( ف الجامعیضع -١٢
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دھم جز  یاستناد قرار نم مورد«د: یگو یم وند ک یم ھمچنان افتخار یجانیا تیآ
 .»اتفاق نظر دارند آن اجماع و ه ھردو گروه برک ییھا تیروا

 د: یگو یم ۲۴۰ ودر صفحه -۵۴
 یعلم عل جا وکعلم اصحاب محمد  علم من و«د: یگو یه مکن ابن عباس است یا و

 . »ا باشدیدر ھفت در یا ه قطرهکنیجاست جز اک
 و یت علیسنت بر افضلتب اھل ک د: صحاح ویگو یم 154F١هیدر حاش یجانین تیبعد از ا

 ھمه صحابه، اجماع دارند.  بر یاز نظر علم یتقدم و
رده است؟ کر کرا ذ آن یسکچه  جاست وکن اجماع ید، ایگو ی! دروغ میجانیت یآقا

د: علماء اھل سنت اتفاق نظر دارند یگو یه میمین تیست. ایش نیب ین سخن، باطلیا و
بعد از او، حضرت  و سرکحضرت ابوب صن مردم بعد از رسول خدایانشمندتره دک

 است.  سعمر
ن فرد صحابه حضرت یتر دانشنمد سرکه حضرت ابوبکاند  ردهکنقل  یاریبس و

 و یه مخالف با نص باشد اما حضرت عمر، حضرت علکنداد  ییچ فتوایھ سرکابوب
 یک /یه امام شافعیکه بانصوص مخالف است تا جائکدادند  یادیز یگران فتواھاید

نموده  یآور جمع بابن مسعود وعبدالله و یتاب درباره اختالفات حضرت علکجلد 
 است. 

، یر از حضرت علکه حضرت ابوبکاند: اتفاق نظر وجود دارد  گفته یاریبس و
از  یکی ،یتوان منصوربن عبدالجبار سمعان یمھا  آن انیاز م دانشمندتر بوده است، و

 ه را نام برد.یائمه شافع
از  سرکشان فرمود: حضرت ابوبیه اکاند  ردهکت ید روایعاز ابوسمسلم  و یبخار و

155Fداشت صامبرینسبت به پ یشتریھمه ما شناخت ب

٢،156F٣. 

 177: صفحه یتاب به زبان عربکتاب حذف شده به اصل ک یه از ترجمه فارسین حاشیلبته ا١-  
 مراجعه شود. (مترجم)

تاب فضائل کح مسلم یدر صح ٩٠٤ :شماره یباب ھجرة النب ،تاب مناقب االنصارک :یفتح البار -٢
 .٢شماره  ةالصحاب

 بعد از آن. و ٥٠٠/ ٧: السنة منھاج -٣
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، دانشمندتر یه حضرت علکاند  ردهکاز رافضه استدالل  یاریبسد: یگو یم ابن حزم
 شود: یم از دو صورت مشخص یکیبه  ین دروغ است، علم صحابیاز ھمه بود وا

 ار باشد.یشان بسیا یفتواھا ات ویروا -١
 ار گماشته باشد.کاد بیشان را زیا صه رسول خداکنیا ای -٢

را  سرکاش، حضرت ابوب یماریدر طول مدت ب صامبریه پکم ینیب ینگاه م یکدر 
ه بزرگان صحابه امثال حضرت یکمردم نماز بخواند درحال ن خود قرار داد تا بایجانش

 یآور جمع یرا برا ین وید ھمچنگران حضور داشتنید و بیعمر، حضرت عل
به  یر در مورد صدقات دانشکه حضرت ابوبکنست یاش ا الزمه ار گماشت وکصدقات ب
شتر از ید دانش او بیه باکچه بسا  داشته باشد وھا  آن تر از مکر صحابه، نه یاندازه سا

 ن است. یان دکات از ارکه زکپرواضح است  گران باشد. وید
د شناختش نسبت به یجه بایر حج قرار داد در نتیرا ام سرکن حضرت ابوبیھمچن
 سرکاند. و حضرت ابوب ر شده اصول اسالمکموارد ذ شتر باشد ویر صحابه بیحج از سا

 یرا ھمراھ صرمکخاست، سفر و حضرو حاالت گوناگون، رسول ابر در نشست و
157Fآنحضرت بود یفتاوا ام وک، شاھد احسیشتر از حضرت علیب رد وک یم

١. 

 د: یگو یم ۲۴۲در صفحه  یجانیت -۵۵
ِحبَّ  اَعَداُه، َمنْ  واََعدِ  َواالُه، َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوالُه، ع�فَ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «: ثیحد

َ
 َمنْ  َوأ

َحبَُّه،
َ
بِْغْض  أ

َ
ْ�َغَضُه، َمنْ  َوأ

َ
ُه، َمنْ  َوانرُْصْ  أ   نرََصَ

ْ
ُ  َمنْ  َواْخُذل

َ
وادر احلق معه حيث  َخَذهل

 . ٢»دار

قبل از  آورده است و ».أنا مدينة العلم. . . .«:  ثیبعد از حد یجانیث را تین حدیا
آن  گروه بر دوه ھرک ییھا تیدھم جز روا ینم ث گفت: مورد استناد قرارین حدیا

چ یگفت: پس من به ھ ١٢٧ :ن در صفحهیھمچن اتفاق نظر داشته باشند. و اجماع و
 ١٢٠در صفحه  آن اتفاق نظر دارند. و ھمه بر هک ینم جز در مواردک یز اعتماد نمیچ

 )٤/٢١٢( اللل واأل ھواء والنحل یالفصل ف -١
 را دوست دارد و یه علک یسکا دوست بدار یاوست خدا یموال یاو ھستم عل یه من موالک یسک -٢

ن کن یاری ند وک یاریه او را کرا  یسکن ک یاریرا دشمن دارد و یه علکرا  یسکدشمن بدار 
 جا او رفت حق را با او بگردان.کند وھر ک یم کاو را تر یاریه کرا  یسک
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شوم،  یدشوار وارد م و ین بحث طوالنیه در اکمان بستم، حال یبا خود پ گفت: و
 قرار دھم. یقطع کاست مدر یسن عه ویه مورد اتفاق شک یحیث صحیاحاد
فقط  بسته شده است و صه بررسول خداکاست  ین لفظ، دروغیث با این حدیا و

از علماء  یبعض ح است ویصح »َمْوالهُ  ع�فَ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «: صامبرین سخن پیا

 َمنْ  َوانرُْصْ «ه یاند اما بق ح قرار دادهیرا ھم صح »اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواالُه، َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ «
ُه،   نرََصَ

ْ
ُ  َمنْ  َواْخُذل

َ
 صمحض بر رسول خدا یدروغ »وادر احلق معه حيث دار َخَذهل

 اورند.یآن ب یبرا یحیانند سند صحتو ینم گران، امثال اوید و یجانیت است و
از  یک چیعه ھیرا به اعتقاد شیقت است زیعت و حقیر خالف واقین جمله اخیتازه ا

ن، در زمان یردند اما باوجود اکن یاریاو را  سدن حضرت عثمانیامت تا به شھادت رس
دن یبعد از به شھادت رس روز بودند ویپ موفق و شعثمان ر، عمر وکحضرت ابوب

بودند،  سیبا حضرت عل یم شدند. گروھیمردم به سه گروه تقس سحضرت عثمان
ردند ک یاریه او را ک یسانک ردند وک یریگ نارهک یگروھ ردند وکبا او مخالفت  یگروھ

 از آن یروزیجام ھم پانسر روز شدند ویدند پیه با او جنگک یسانکه کروز نشدند بلیپ
فقط در جنگ با خوارج  سیردند و حضرت علکھم فتح  ییھا نیزمشد وسرھا  آن

ل بر امامت یبه چند دل »َمْوالهُ  ع�فَ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ « :حیث صحیرزو شد. اما حدیپ
 ه عبارتند از. کند ک ینم طالب داللت یبن اب یحضرت عل

ن یبعد از او جانش سیه حضرت علکد یخواست به مردم بگو یم صامبریاگر پ -١
ه کمشخص است  گفت نه بعد از آن و یام حج مین سخن را در ایاست ا یو
راد ین سخن را اینه ایه مدر خم، در رایبنام غد یانکبعد از حج در م صامبریپ
 ردند.ک

 ه وکان میم یانکرخم، میغد یعنیراد شده است یث این حدیه در آن اک ییجا -٢
آن قرار  یلومترکیدر پانزده  شھر رابغ و یکجحفه نزد نه در جحفه است ویمد

چ عنوان: محل یبھ ه فاصله دارد وکاز م یلومترکی ١٦٠رخم یدارد پس غد
159Fستیاجتماع حجاج ن

١. 

شدند  یه ھمه حجاج از ھم جدا مک یین سخن را در جایه رسول خدا اکاند  ردهکگمان  یبعض -١
 راد فرموده است.یا
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ث: یدر مورد حد »مراجعاتـال«تابش کدر  ین موسوین شرف الدیعبد الحس -٣

 ه آنکا به رسول خدا دستور داده نشد ید: آیگو یم »َمْوالهُ  ع�فَ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «
 د؟یغ نمایرا) تبل یت علرا (خالف

د یتھد ه سخن خداوند بایکن مورد او را درتنگنا نگذاشت بطوریا خداوند در ایآ

َهاَ�ٰٓ ﴿د: یفرما یم مشابھت دارد، خداوند ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  لَّمۡ  �ن رَّ

امبر آنچه از جانب پروردگارت نازل یپ یا«. ١]٦٧: ةالمائد[ ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ 
 .»یا ردهکغ نیرسالت خداوند را تبل یردکار را نکن ین، اگراکغ یشده است تبل

را قبل از  سیامبر، خالفت حضرت علیه پکرساند  ین را میا یظاھر سخن موسو
رخم به آن یعه قبل از غدیه شک یا جه تمام ادلهیاست در نترده کغ نیرخم) تبلین (غدیا

ماه قبل از بًا سه یتقر صث را رسول خداین حدیا شود و ینند، باطل مک یاستدالل م
 راد فرمودند.یوفاتش ا

 اطراف نه ویمد ه وکد اھل میترس ینم یسکالوداع از  حجةبعد از  صامبریپ -٤
 مغلوب بودند پس چرا خداوند منافق وا ی تابع بودند و ا فرمانبردار ویھا  آن

ُ ٱوَ ﴿د: یفرما یم خداوند تو را از گزند « ].٦٧: ةالمائد[ ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ
 .»دینما یم مردم مخافظت

 ه امامت است داللتکعه یر مقصود ش ابیدارد آ ییچه معنا »یمول« :لمهک -٥
 د. یر را بخوانیته، مطلب زکن نیواضح شدن ا یند براک یم
رد کح نیبه آن تصر ان ننمود ویلمه خالفت را واضح و روشن بک صامبریچرا پ

جا کاست از  تر ستهیوشا تر یه او اولکم یریبپذ ل نداشته باشد. اگریه احتمال تأویکبطور

وۡ  إِنَّ ﴿د: یفرما یم امامت است؟ خداوند ل برین دلیه اکد ییگو یم
َ
 هِيمَ َ�ٰ �ِإِبۡ  �َّاِس ٱ َ� أ

ِينَ  َبُعوهُ ٱ لَ�َّ ه از کھستند  یسانکم ین مردم به ابراھیتر یکنزد« ].٦٨عمران:  آل[ ﴾�َّ
 .»ردندک یرویاوپ

 ﴿د: یفرما یم خداوند
ۡ
ٰ َمأ ۖ ٱ ُ�مُ َوٮ ٰ َموۡ  ِ�َ  �َّاُر ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ  ].١٥الحدید: [ ﴾َمِص�ُ ل

 .»سته شماستیگاه شما آتش است، آتش شایجا«

 .١٤٠ :ص  ,١٢: مراجعه شماره :الراجعات -١
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نده سزاوارتر یه در آکنست یامامت سزاوارتر است، ھدف اه او به کم یریتازه اگر بپذ
 امام بوده است. صامبریاگر نه در آن زمان خود پ است و

 »یۀوال« و »تیوال«سلطان است و  یسره بمعنکبا  »یۀوال«د: یگو یت مکیابن س
 از »یوال« اور است وی یبمعن است و »یۀوال«از  یمول . و١است یاری نصرت و یبمعن

 »یول«نگفتند  و »یمول«امبر فرمود: یپ د ویآ یم مکسلطان حا یه بمعنکاست  »یۀوال«

 فاهيام يقدم أي يف الصالة عىل موىلـاذأ اجتمع الوايل وال«ند: یگو ین خاطر فقھاء میبه ھم

شاوند ھر دو حضور یم و خوکه حاکیھنگام« .»اجلنازة فالوايل احلاكم والويل القريب
 یمول د ویآ یم مکحا یبمعن یشود پس وال یم مقدم یکدامکداشتند در نماز جنازه 

 . »دیآ یم شاوندیخو یبمعن
 یخوددارھا  آن رکشدن صحبت از ذ یطوالنه بخاطر کوجود دارد  یگریمطالب د

 /هیمیخ االسالم ابن تیش »منهاج السنة«تاب کتوانند به  یمندان م نمودم عالقه
 .162F٢دیمراجعه نمائ

 د: یگو یم ۲۴۴ ودر صفحه -۵۶
ٌّ « :ثیحد نَا ِم�ِّ  ىلَعِ

َ
ٍّ  ِمنْ  َوأ   َ��ِّ  يُؤَدِّى َوالَ  ىلَعِ

َّ
نَا إِال

َ
وْ  أ

َ
ٌّ  أ از من  سیحضرت عل« »ىلَعِ

تواند  ینم گرید یسک سیمن و حضرت عل از طرف من بجز ام و یمن از عل است و
 .»دیابالغ نما

ه ک بساچه  است و یاست و او مدلس مشھور یعیاسحق سبث ابوین حدیمحور ا
ه در کح است بلیث او صحید حدیث نمایح به تحدیس او از ضعفا است. اگر تصریتدل
ث یح به تحدیه اگر تصرکنجاست یح است اما صحبت ایث صحین مراتب حدیتر باال

163Fشود یم ثش توقفید در قبول حدیننما

٣. 

  .١٥/٤٠: لسان العرب -١
 بعد از آن. ٧/٣٠٣: منھاج السنة -٢

دی درباره یار جالب و مفیه بحث بسکدر علی قلمداران یتاب شاھراه اتحاد نوشته عالمه حکا به ی
 دارد. .»من كنت مواله«ث ین حدیا

ف است. یث به علت فوق، ضعین حدیه اکث است خالصه ین علم حدیژه متخصصین بحث ویا -٣
 (مترجم)
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عه ینداشتند (ش یوفه مذاھب خوبکاز اھل  ید: گروھیگو یم یابو اسحاق جوزجان
د یوفه ھستند مثل ابو اسحاق، اعمش، منصور، زبکن یسران محدثھا  آن ند)بود
شود اگر  یم رفتهیه داشتند، پذک یھا به خاطر صداقتنیث امثال ایگران. و حدیود

 ه منابعکرود  یم م آنیرا بیشود ز یم توقفھا  آن ثیند در حدیث ننمایح به تحدیتصر
در  شوند و ینم ه شناختهکند ک یم تیروا یح نباشد. اما ابو اسحاق از گروھیصحھا  آن

164Fن علما منتشر نشده استیات ابو اسحاق بیبجز روا یزیچھا  آن یمورد زندگ

١. 

 د: یگو یم ۲۴۴در صفحه  و -۵۷
فرمود:  یبه عل یگریدر مناسبت د صامبریه پک ین شباھت دارد به سخنیا و«

 .»نندکاش اختالف  باره در، آنچه از من ینک یان میامتم ب یه براک ی، تو ھستیعل یا
ث ین حدیه اکنگفته است بل ین سخنیچن صامبریست، ھر گز پین یردنکباور 
 ذاب وکاو  ث ضرار بن صرد است وین حدیسند ا ان است. دریدروغگو ن ویذابکساخته 

165Fدروغگو است

د: فرد مورد یگو یم یذاب است، نسائکد: یگو یباره ضرار من درین معی. ا٢
پرداخته  ث ساخته وین حدیه اکد: من معتقدم یگو یم یامام ذھبست ین یاعتماد

 ضرار بن صرد است. 
 :متعھد شد چنانچه در شماره فقره یجانیت ید آقاینکزان خواننده! فراموش نیعزا

 اورد.یح را بیث صحیه فقط احادکم یر شدکمتذ ٥٥

 د:یگو یم ۲۴۵ در صفحه و -۵۸
أيخ ووصي  إن هذا«، فرمود: یاشاره به عل صرمکامبر ایث دار در روز انذار: پیحد

ن من بعد یجانش من و یمن، وص ن برادریا« ».هل واطيعوا خليفيت من بعدي، فاسمعواو
 . »دیید واز او اطاعت نمایاز من است پس به او گوش فرا دھ

دھد.  یدروغ به خود بندگان خدا م یجانیت ث دروغ بر رسول خدا است، وین حدیا
 ریثکذاب است. ابن که کبل کمترو یفرد یاست و یوفکم یث ابو مرین حدیدر سند ا

 رده است وکت ی(عبدالغفار بن قاسم) روا یوفکم یث را فقط ابو مرین حدید: ایگو یم
متھم به وضع (ساختن)  را یگران وید و ینیعه است. ابن مدیش ذاب وک، کاو، مترو

 .٨/٦٦: بیب التھذیتھذ -١
 رده است.کر کذ ٢/٣٢٨: زان االعتدالیمتاب کنامه ضرار بن صرد در یدر زندگ یامام ذھب -٢
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166Fاند ث نمودهیحد

١. 
 د:یگو یم هیمیخ االسالم ابن تیش
ده یه نازل شد تعداد فرزندان عبد المطلب به چھل نفر نرسین آیه ایکھنگام -١

167Fبود

٢. 
 شود. ینم ند امامک یارکن ھمیه در نشر دکس کھر  -٢
از ھا  آن ریتاث ردند وکھم دعوت را اجابت  سیر از حضرت علیگر، غید یسانک -٣

 .شده بن حارثیابو عب شتر بود مثل حضرت حمزه، جعفر ویب سیحضرت عل
ومسلم) (از زبان عبدالله بن  یح بخارین (صحیحیانذار در صح داستان -٤

168Fه رسول خدا بر صفا باال رفت. . . کیآمده است: ھنگام بعباس

ن یدر ا . و٣
 رد.کاجابت  سیه حضرت علکداستان وارد نشده است 

 یازده سال نداشت ویشتر از ین وقت بیدر ا سطالب یبن اب یحضرت عل -٥
 شود؟ یم ش بلندیعموھاپسر  ان پدران ویچگونه م

ه رسول کند بلک یاریرا  صه رسول خداکدر م سیه حضرت علکست ین ثابت و
 داد. یم ش را انجامیارھاک رد وک یم یه او را سر پرستکبود  صخدا

 د: یگو یم ۲۵۹در صفحه  و -۵۹
با عمر  ش اتفاق افتاد ویر، براکه در اوائل خالفت ابوبک یا ن حادثهیاما سوم«

ه کد بود یرد، داستان خالد بن ولکل یات را تأویروا ات ویاز آ یبرخ د ویورزمخالفت 
به عنف  ی، زناکدر ھمان شب با ھمسر مال ره را ظالمانه به قتل رساند ویبن نو کمال
 . »ردک

بعد از وفات  یخ معروف است ویتار یھا تابکره در یبن نو کداستان مال
ه کرد اما مشھور است ک یم یرویسجاح پ ه ازکگفته شده  داد و ینم اتکز صامبریپ
اند اما  ردهکر کنگاران ذ  خیشتر تارید، بیرا با خالد بن ول یداستان و داد. و ینم اتکز

 .٣/٣٨: ةیة والنھایالبدا -١
 ه چھل نفر از فرندان عبد المطلب جمع شدند.کث انذار آمده است یرا در حدیز -٢
تاب کومسلم  ،٤٩٧١ :شماره ،لھب یبأدا یر سوره تبت یباب تفس ،ریتاب التفسک :یفتح البار -٣

 .٣٥٥: مانیاال
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در  به قتل رساند و ظالمانهره را یبن نو که (خالد، مالکرده است کر کذ یجانیآنچه ت
 اند. ردهکنر کخ نگاران ذیرد) را تارکبه عنف  ی، زناکھمان شب با ھمسر مال

 وم ییتوانا یسک رد وکر یسرد دستگ یشب را درھا  آن : خالدیت طبریروا کنیا و
شد خالد به  یم ھوا افزوده یسرما ھر لحظه بر شدند و یزندانھا  آن قاومت نداشت،

نانه کدر زبان  »ادفئوا« . و١»ادفئوا أرساكم«د: یبگو دستور داد تا ندا دھد و یمناد
جه یران است در نتیشتن اسکه ھدف خالد کردند کگمان  یقتل بود. گروھ یبمعن

 م، دختر منھال ازدواج نمود ویرا به قتل رساند. و خالد با ام ت کضرار بن ازور، مال
170Fاش تمام شود عده گذاشت تا

٢. 
در آخرش  را آورده است و یت طبریبًا ھمان روایر تقریثکر: ابن یثکت ابن یاما روا

ه خالد، کگفته شده است: بل نمود. و یعروس یو تمام شد بااش  ه عدهیکد: ووقتیگو یم
 رد وکات سرزنش کندادن ز از سجاح و یرویاو را بخاطر پ ره را خواست ویبن نو کمال

گفت: صاحب  کر شده است؟ مالکنار نماز ذکات در که زک یدان یا نمیبه او گفت: آ
ق ماست صاحب تو یرف ا او صاحب ویرد خالد گفت: آک ین گمان میشما (محمد) چن

171Fضرار گردنش را بزن پس گردنش زده شد یست؟ این

٣. 

سخن  رده است وکر کذ »حروب الردة«تابش ک را در کداستان مال یالعکع یابو رب
 ست.یدر آن ن یجانیت

نفر مرد مسلمان را  یکدشمن خدا!  یا«ه فرمود: ک ساما سخن حضرت عمر
 یجانی. به ت»نمک یم سنگسارت . به خدا قسمیخون زدیھمسرش شب آنگاه بر یشتک
خ آمده است یتب تارکاز  ین سخن در بعضیجاست؟ بله، اکت ین روایم سند اییگو یم
 ح است استنادیفقط به آنچه صح« یا تو نگفتیل باشد؟ آیتواند دل ین سخن میا ایآ
  ».نم؟ک یم

خش به نقل از محمد یدر تار یت را طبرین روایست، ایح نیت صحین روایسند ا و
172Fآورده است ید رازیبن حم

ه ید گفته است: فیدر مورد محمد بن حم یامام بخار و ٤

 .»دینکرا نتان را گرم یاس« -١
 .٢/٥٠٢: یخ الطبریتار -٢
 .٦/٣٢٦: ةیة والنھایالبدا -٣
 .٥/٥٠٤: یخ الطبریتار -٤
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 ب نموده است ویذکد را تیابوزرعه، محمد بن حم ست) ویال نکاز اش ینظر (او خال
م، در یردک یثش متھم میھمه احاد د را درید: ما محمد بن حمیگو یم صالح بن جزره

ث نقل یما حد ید براید: ابن حمیگو یم خراشابن  دم. ویمورد خدا جسورتر از او ند
173Fگفت یه دروغ مکسوگند بخدا  رد وک یم

١. 

 د: یگو یم ۲۶۸در صفحه  و -۶۰
ه در آن سوار شد نجات کنوح است در قومش، ھر یشتکن، مثل ت میمثل اھل ب«

ان شما، مثل یت من، درمیفرمود: مثل اھل ب رد غرق شد. وکه از آن تخلف کھر افت وی
 . »ده گشتیه در آن داخل شد آمرزکه ھرکل است یاسرائ یبنباب حطه 

ث یح ھستند؟ حدیث صحیاحاد ث مورد اتفاق ویھا، احاد نیامثال ا ث وین حدیا ایآ
 صه بر رسول خداکاست  یه دروغکده است بلیبه صحت نرس صامبریاول از پ

گران ید و 177F٥ی، وادع176F٤ی، البان175F٣ریثک، ابن 174F٢یث را امام ذھبین حدیا بسته شده است و
 ر وجود دارند.یث افراد زیودر سند حد اند.  دانستهف یضع

ث یر الحدکاند: من ابوحاتم در مورد او گفته و یامام بخار :مفضل بن صالح -١
 ر است).کث او منی(حد

 نند. وک یث او صحبت میباره حدد: مردم دریگو یم یامام بخار :ینائکحنش  -٢
ابن حبان  ست). وین یث قویدر حد یس بالقوی (وید: لیگو یم یامام نسائ

ه کند ک یم تیروا ییزھایچ سیاز حضرت عل ی، خودش بتنھائید: ویگو یم
 ث افراد مورد اعتماد ندارد.یاحادبا  یشباھت

ح به ینجا تصریا است اما مدلس است و یفرد مورد اعتماد :یعیابو اسحاق سب -٣
178Fسماع ننموده است

٦. 

و  »معجم الصغريـال«در  یث را طبرانین حدید: ایگو یث دوم میدر مورد حد یثمیھ

 ندارد. (مترجم) یچ اعتباریت او ھیداشته باشد روا یتین وضعیه چنک یسک -١
 .٤/١٦٧: زان االعتدالیم -٢
               .٧/١٩١: میالقرآن العظ ریتفس -٣
 .١٩٧٢: ف الجامعیضع -٤
 .٢١٣ :ص :اعداء السنة یالردعل یاض الجنة فیر -٥
 ست. (مترجم)یقابل استدالل ن ف است ویھا ضع یزگین ویث با ایحد -٦

 

                                           



 ٩٣  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

 راھا  آن هکھستند  یدر سند آن افراد رده است وکت یروا »معجم األوسطـال«
 .١شناسم ینم

 د: یگو یم ۲۷۲-۲۷۰ودر صفحه  -۶۱
مانند من  ند وک یه مانند من زندگکه خوش دارد کفرمود: ھر  صرسول خدا«

را پس  یت علین شود، پس والکرده، ساکه پروردگارم آماده ک ینیدر بھشت بر رد ویبم
 از وندد ویتم پس از من بپیبه اھل ب دوستدارانش را دوست بدارد و رد ویاز من بپذ

 . »ثیاند. . . . . حد ده شدهیمن آفر کاند، از خا ه آنان عترت منکرا یند زک یرویپھا  آن
قاتم، در یه در خالل تحقکر است کتذد: الزم به یگو یم یجانیبعد از چند سطر، ت و

است در  یدید شدیدم متضمن تھدیرا دیردم زکد یث تردین حدیآغاز، نسبت به صحت ا
 یبرا ییث اصًال جاین حدیه اکنیژه ایاند بو ت مخالفیاھل ب و یه باعلک یسانکمورد 

) را یتاب اصابه (ابن حجر عسقالنکه ک یل نگذاشته است پس از چندیتأو ه ویتوج
بن  ییحینام  اسنادش در«د: یگو یم ثین حدیر اکدم پس از ذیردم، دک یمطالعه م

 .»است ینانیر مورد اطمیغ ه آدم سست وکآمده است  یمحارب یعلی
 یه در ذھنم مانده بود مقدارک یاعتراض ال وکاش ردم وکدا یآرامش پ یا تا اندازه
 رده، ثقه وکث را نقل یه حدک یمحارب یعلیبن  ییحیه واقعًا کرا پنداشتم یزدوده شد ز

ار کمن آش قت را بریخواست حق یه خداوند سبحان مکاز آنجا  یست. ولیمورد اعتماد ن
را بدست آوردم، مطلب  »هیمناقشات عقائد« :تابکه ک یھنگام بعد و یھا در روز سازد،

از افراد مورد  یمحارب یعلیبه  ییحیه کدم یتاب فھمکن یامًال روشن شد. از اک
 اند. . . . .  داشته ) بدو اعتمادیبخار ن (مسلم ویخیه شکاست  ینانیاطم

طعن زدن در  ق ویجعل و وارونه جلوه دادن حقا تقلب و ف وین ھمه تحریپس ا
ا یست؟ آیچ یاند، برا ق نمودهیاھل صحاح او را توث نان است ویه مورد اطمک یشخص

ه ھمان ضرورت اقتدا کاست  روشن را جلوه داده یقتیه او حقک ن خاطر استیبد
 باشد؟ یم نیتوھ ف وینون پاداشش از ابن حجر، تضعکه اکت است یاز اھل ب یرویوپ

رده، او کرده، به حافظ ابن حجر حمله ک یادیث صحبت زین حدیدر مورد ا یجانیت
و. . . .  یارک بیفر ر ویاو را متھم به تزو ر سؤال برده ویانتش را زیراه گفته، دیب را بد و

 ست. (مترجم)ینند قابل استدالل نکت یرا روا ه افراد شناخته نشده آنک یثین حدیچن -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٩٤

 :یجانیچند سخن ت کنیا نموده است و. . 
، 181F٢ی، طبران180F١مکده است. حایبه صحت نرس صامبر خدایث از پین حدیا -١

، نه یاسلم یعلیبن  ییحیق یث را از طریھا حد نیھمه ا 183F٤میابو نع ، و182F٣یثمیھ
ف یار سست و ضعیبس یث، فردیت حدیدر روا یاسلم اند و ، آوردهییمحار
184Fاست

٥. 
ست ین یمحارب یعلیبن  ییحیات یچنانچه گذشت از رواث ی! حدیخواننده گرام -٢

 ییحیق یث از طریه حدکاورند یسند ب یک یتوانند حت یگران نمید و یجانیت و
 ت شده باشد.یروا یمحارب یعلیبن 

ن یاو را صرفًا به ا رده وک یجوئ بید: ابن حجر از او عیگو یم یجانیه تکنیا -٣
ت قرار داده، یدر رواف یضع ث است، سست وین حدیا یه راوکخاطر 
رده کت نیث را رواین حدیا یبمحار ییحیرا یرساند ز یم را یجانیت ییدروغگو

 است.
ه یتوج یبرا یجائ ح است ویصر ث روشن وین حدیه اکرده است کادعا  یجانیت -٤

سبت ه نیکاست تا جائ یدید شدید و وعیمتضمن تھد ل نگذاشته است ویتأو و
 ردم.کد یث تردین حدیبه صحت ا

 شیاز پ یارکو بزرگ جلوه دادن،  کن ھمه مسئله را ھولنایم: ایگو یم یجانیبه ت
 است. یآب رفتن یف روکباطل مثل  است و یحال حق ماندنبرد بھر ینم

ه در ک یقینبرده است مگر بعد از تحق ین مسئله پیه به اکرده کادعا  یجانیت -٤
است  یجانیگر از تید ین دروغیا داشته است و »هیمناقشات عقائد«تاب ک

) را مراجعاتـالتاب (کمن «ه: کنمود  یآورادیدر گذشته  یجانیه تکنیل ایبدل
را بجز در  ه خواندن آنکمجذوب آن شدم  فته ویش یطور مطالعه نمودم و

 . 185F٦»ردمکرا مراجعه  ن بار آنیردم چندکن ، رھایچاروقت نا

 .٣/١٢٨: کمستدرـال -١
 .٥/٦٧: ریبکمعجم الـال -٢
 .٩/٨٠: الزوائد مجمع -٣
 .٤/٣٤٩: اءیة االولیحل -٤
 (مترجم) ».ست یقابل استدالل ن ف است ویث او ضعیحد« -٥
 .٢١٤-١١٨-١١٧ :ت شدم صیآنگاه...ھدا -٦

 

                                           



 ٩٥  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

ر کتابش ذکن مسئله را در ین این شرف الدیعبدالحس »مراجعاتـال«سنده ینو و
و او  وجود دارد یث محاربین حدیه حافظ ابن حجر گفته است در سند اکرده است ک

ه: کدھد  یم پاسخ »مراجعات«سنده ینو ث است ویت حدیف در روایضع سست و یفرد
منبع ارائه  یک یاو نتوانسته است حت ینان است ولیمورد اطم ثقه و یفرد یمحارب
از ارائه  یجانیه تک یت ھمانطورت شده اسیروا یق محاربیاز طرث ین حدیه اکدھد 

 عاجز مانده است. یگونه منبعھر
ن یچن را وارونه جلوه دھد و ھا تیخواننده واقع یه براکنست یا یجانیتمام تالش ت

قت را یا خودش حقیوگ ده ویقت رسیمطالعه به حق ق ویه در ضمن تحقکد ینمود نما وا
 رده است.کشف ک

 »مراجعات«سنده یسخن نو یجانیه تکنست یسازد، ا یم تر ن مسئله را روشنیآنچه ا
ن یحیرا: در صح د: خودم مسئلهیگو یه مکنیرده است. اما اکرا حرف به حرف نقل 

. ستیش نیب یبیفر و خدعه ود یگو یمردم، دروغ کاصابه) دنبال ومسلم) و( ی(بخار
 وتاه است.کسمان دروغ یه رکحقا 
نان یقابل اطم ثقه و یه فردیکوجودبا یحافظ ابن حجر در مورد محارب چرا -٦

 ف است؟یار ضعیبس سست و یفرد است، گفته است
آن  یا نسخه برداریدر چاپ  یه اشتباھکنیا یکینجا دو احتمال وجود دارد. یا

ه کنست یاست. ا  تر ین احتمال به اعتقادم قویا صورت گرفته است. احتمال دوم: و
را اسم یوجود داشته ز یابه اسمتش یاسلم و یان محاربیحافظ ابن حجر م یچون برا

 یابن حجر بجا است، سبقت قلم از انجام گرفته و یعلیبن  ییحیھا  آن یدوھر
ست و خود حافظ ابن یاز اشتباه در امان ن یسک چینوشته است البته ھ ی، محاربیلماس

 آورده است. »التقريب«خودش  تابکرا در  ینان بودن محاربیقابل اطم حجر، ثقه و
ن مسئله حمله یا ه به حافظ ابن حجر درک یگرانید و یجانیت و یتمام تالش موسو

 ح رایصح رند اما خداوند، فقط درست ویبگ یه از آب گل آلود ماھکن بود یاند. ا ردهک
 رد.یپذ یم

ــــــــــ ىلإ ــــــــــابع والتم ــــــــــم ذا التت  ادـك
 

ــــــ   م هــــــذا التصــــــامم والتعاشــــــىـول
 

چه  یبرا د  ویدھ یم را ادامه ید و راه گمراھینک یم ین دنباله روینچنیا کیتا «
 . »دیزن یم غفلت و یرکخود را به 

 



 دروغگویان را بشناسید    ٩٦

 : ١دیگو یم ۱۹۷ودر صفحه  -۶۲
لكهم «و� رواية:  ».اخللفاء من بعدي اثنا عرش لكهم من قر�ش«ث: یبعنوان مثال حد

  .»شمها من ب�
از ھا  آن ھمه یتیدر روا ش ویاز قرھا  آن خلفاء بعد از من دوازده نفرند، ھمه«

 . ]اند ردهکت ینت رواھمه صحاح اھل س ، مسلم ویث را بخارین حدیا[. »اند شمھا یبن
ن یاست اما ا یث معروفیث، حدین حدیند. اکان را خداوند لعنت یدروغگو دروغ و

 ه لفظ معروف آن عبارتست از: کست بلیلفظ آن ن

ْمرُ  يََزاُل  الَ «
َ
مردم  امر«. »قَُر�ٍْش  ِمنْ  لُكُُّهمْ  رَُجالً  َعرَشَ  اْ�نَا َويِلَُهمُ  َما َماِضيًا انلَّاِس  أ

 .٢»ندیومت نماکاند ح شیاز قر یه ھمگکد تا دوازده مرد ھمچنان ادامه دار
 م. یآور یم ر مصادرشانکذ ن الفاظ را بایه ما اکھم وجود دارد  یگریالفاظ د

ْمرَ  َهَذا إِنَّ «
َ
 .٣»َخِليَفةً  َعرَشَ  اْ�نَا ِ�يِهمُ  َ�ْمىِضَ  َحىتَّ  َ�نَْقىِض  الَ  األ

از ھا  آن د وھمهیایفه نیه خلدوازدھا  آن انیرسد تادر م یان نمین به پاین دیا«
 . »اند شیقر

 .٤»اث� عرش خليفه لكهم من قر�ش ىلإاليزال االسالم عز�زا «
 . »ز استیعزش اند، یه ھمه از قرکفه یاسالم ھمچنان تا دوازده خل«

ينُ  يََزاُل  الَ « اَعةُ  َ�ُقومَ  َحىتَّ  قَائًِما ادلِّ وْ  السَّ
َ
 ِمنْ  لُكُُّهمْ  َخِليَفةً  َعرَشَ  اْ�نَا َعلَيُْ�مُ  يَُ�ونَ  أ

 .٥»قَُر�ٍْش 
ه کند یایفه بیدوازده خل ابر شمایامت برپا شود ین ھمچنان پابر جاست تا قید«
 . »ش استیشان از قر ھمه

ينُ  َهَذا يََزاُل  الَ «   َمِنيًعا َعِز�ًزا ادلِّ
َ

 .٦»قَُر�ٍْش  ِمنْ  لُكُُّهمْ  َخِليَفةً  َعرَشَ  اْ�َ�ْ  إِىل

 افتم.یآن، ن یباشدو درترجمه  فارس یم یتاب عربکشماره صفحه از  -١
 .٦: شماره ،االمارةتاب ک :ح مسلمیصح -٢
 .٥: شماره ، االمارةتاب کـ  :ح مسلمیصح -٣
 .٧: شماره ،االمارةتاب ک :ح مسلمیصح -٤
 .١٠: شماره ،االمارةتاب ک :ح مسلمیصح -٥
 .٩ :شماره ،االمارةتاب کح مسلم یصح -٦

 

                                           



 ٩٧  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

از ھا  آن ھمه ند ویایفه بیخل م است تا دوازدهکمستح ن ھمچنان غالب وین دیا«
 .»اند شیقر

 د:یحتما شما دو مطلب مالحظه نمود! یخواننده گرام
 وجود دارد. یجانینقل ت ت مسلم ویان روایه مک یاختالف لفظ -١

ن جمله یا وجود ندارد. و .١»هاشم كلهم من بني« :ات جملهین روایاز ا یک  چیھ ر -٢
 انش است.یپا یب یھا از جمله دروغ رون آورده ویبش بیاز ج یجانیرا ت

ث، یه لفظ حدکست یده نیپوش یچ خردمندیھ ث، بریلفظ حد یعنیاما مسئله اول 
 :ندک ینم داللت یجانیر بر ھدف تیبه دالئل ز

 نند وک یومت مکمردم ح ن دوازده نفر، بریه اکنند ک یث داللت میالفاظ حد -١
 ار است.کث آشیر حدن مطلب دیا شوند و یمھا  آن ریام

 ردند.کومت کح بو حسن یعه فقط حضرت علیگانه ش از ائمه دوازه -٢
 یاستوار باق ن ھمچنان غالب، توانا وید: دیگو یم ثین حدیدر ا صامبریپ -٣

عه، امام دوازدھم یبه اعتقاد ش ان رسد ویفه بپایومت دوازده خلکماند تا ح یم
برند تا  یم ه امروز مسلمانان در ذلت وضعف بسرکنیامده است با وجود ایھنوز ن

نند و ک ینجه مکرا شھا  آن ین وجھیبه بدتر مسلط شده وھا  آن فار برکه یکجائ
ھم دروغ  صامبریپ شود و ینمدروغ گفته  صامبریه به پکداند  یم خداوند

 د.یگو ینم
ومت کد: دوازده نفر حیفرما یم صامبریه پکگردد  ین سؤال مطرح مینجا ایا

ا یعه ھم دوازده نفر است آیتعداد ائمه ش رند ویگ ین را بدست میامور مسلم نند وک یم
 است؟ یمسئله اتفاق یکعدد صرفًا  ین تساویا

ه اعتقاد یان اولیعیش ست وین یاتفاق و یتصادفن مسئله یر، اید گفت: خیدر پاسخ با
م شدند. یتقس یادیز ین خاطر ھم به گروھھایبه امامت دوازده نفر نداشتند به ھم

نند ک یجا توقف م نیھم اعتقاد دارند و سیعه، تنھا به امامت حضرت علیاز ش یگروھ
بن  محمد ن وی، حسن، حسیامامت حضرت عل یند وگروھیگو یه میرا سبئھا  آن و

گر به ید یگروھ ند ویگو یه میسانکیھا را  نیا نند وک یتوقف م رند ویپذ یم را یعل
 یبه امامت مھد یباالخره گروھ نند وک یم توقف دارند و اعتقاد امامت تا جعفر صادق

 .»اند ھاشم یھمه آنھا از بن« -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ٩٨

 یادیاختالفات ز گر وید یگروھھا ھستند. و یاثناعشرھا  آن منتظر اعتقاد دارند و

، مراجعه ینوبخت »فرق الشيعة«تاب کشتر به یشناخت ب یبراوجود دارد، ھا  آن انیم
 د.ینک

ر ید یلیه دوازده امام خه اعتقاد بکد ینک ی! مشاھده میخواننده گرام یشما ا و
عه وجود ین شیان متقدمیم ین فرقه اثنا عشریاصًال ا دا شد ویع پیان تشیمھنگام در

شتر یه بعد از وفات بکبل ،صرمکث، بعد از وفات رسول اینگونه احادینداشت پس ا
 وضع شده است. عه ساخته ویائمه ش

با آنچه در  ین عدد را مساویعه ایه شکد یار گردکآش یخواننده گرام یجه برایدر نت
 آمده است، قرار دادند. صث رسول خدایحد

 . و١»كلهم من قريش«ه کح آمده است یت صحیه در رواکد گفت: یان بایدر پا و

ن خالف یباشد. ا تر ھدفش، خاص ند وکر کرا ذ تر ، عامصخدا امبریه پکست ین نیچن
 ھا است.  ن انسانیتر غیبل ن ویتر حی، فصصامبریه پیکبالغت است درحال و فصاحت

 یمصر یفرد م ویدھ ینار میه ھر فرد عرب را صد دکم ینکبعنوان مثال اگر اعالن 
 و یرا متھم به نادان ما یا ویاست، آ یا هیم نه، ھدف ما ھر سورید، بگوئیاینزد ما ب

 ناریرا صد د یا هید ھر سوریگوئ یپس چرا نمد یگو یمن ند وک یدر گفتار نم یناتوان
ھا  آن گفت: یم بود، یم و فرزندانش سیحضرت عل صامبریاگر ھدف پ م؟ ویدھ یم

شم، ھا ین خلفاء از بنیگفت: ھمه ا یم صامبریتازه اگر پ ھستند و فرزندانش و یعل
ھا  آن ش ازیقر ارند ویرا فرزندان ھاشم بسیغ نبود زیھم بل یسخن نیھستند چن

گران به خاطر ید و یجانیش آمده است. و اگر تیت در مورد قریه روایکحالشترند دریب
حش یه مسلم در صحک یثینند، در مورد حدک یث استدالل مین حدیمناسبت عدد، به ا

، 194F٢»دوازده نفر منافق استدر امت من «فرمود:  صرمکه رسول اکرده است کت یروا
 دارند؟ یریچه تفس

 د:یگو یم ۲۷۴در صفحه  و -۶۳
تاب کح خود در یز در صحیمسلم ن ا) ویتاب (وصاکح خود در یدر صح یبخار«

 اند. شیھمه آنھا از قر -١
 .١٠شماره  نیصفات المنافقتاب کح مسلم یصح -٢

 

                                           



 ٩٩  پاسخ به کتاب: آنگاه..... هدایت شدم

رده کرا  یامبر، سفارش علیه پکر شد که در حضور عائشه ذکاند  ردهک) نقل الوصية(
 .»است ن خود قرار دادهیاو را جانش  است و

 .)يستحق (عامله اهللا بامناقص آورده است  رده وکث را سانسور یحد یجانیت

ْ  ﴿د ینیب یم ه راین آیه اکاست  یسکمانند  یجانیار تکو  إِ�َّ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخَل يَدۡ  لَن َوقَالُوا
وۡ  ُهوًدا َ�نَ  َمن

َ
َما�ِيُُّهۡمۗ  َك تِلۡ  َرٰىۗ نََ�ٰ  أ

َ
ْ  ُقۡل  أ  ﴾١١١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َنُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  َهاتُوا

ْ ﴿ه کامده است یا در قرآن نید: آیگو یم وند ک یم ه را قطعی. آ١]١١١: ةالبقر[  لَن َوقَالُوا
وۡ  ُهوًدا َ�نَ  َمن إِ�َّ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخَل يَدۡ 

َ
 ].١١١: ةالبقر[ ﴾َرىٰ نََ�ٰ  أ

پاسخ خداوند  ند وک یل نمیمکه را تیآ و »شوند یوارد بھشت م ینصار ھود ویفقط «
 ند. ک ینمر کرا ذ
د: در یگو ید او مینما ین برخوردیث چنیبا حد تالش نموده است تا یجانینجا، تیا

ند ک یامل نمکث را یرده است. و حدکرا  یامبر، سفارش علیه پکر شد کحضور عائشه ذ
 م.یآور یم املکث را بطور ینون حدکماھم ا

ْسوَدِ  َعِن «
َ
نَّ  اَع�َِشةَ  ِعنْدَ  َذَكُروا قَاَل  يَِز�دَ  بِْن  األ

َ
وىَْص  َمىَت  َ�َقالَْت  وَِصيًّا اَكنَ  َعِليًّا أ

َ
ْهِ  أ

َ
 إيِل

  ُمْسِنَدتَهُ  ُكنُْت  َ�َقدْ 
َ

وْ  - َصْدرِى إِىل
َ
ْسِت  فََداَع  - َحْجِرى قَالَْت  أ َنََث  فَلََقدِ  بِالطَّ

ْ
 ىِف  ا�

نَّهُ  َشَعْرُت  َوَما َحْجِرى
َ
وىَْص  َ�َمىَت  َماَت  �

َ
ْهِ  أ

َ
 .»؟إِيل

ر شد کذ له فرمودند: در حضور حضرت عائشهکت شده ید روایزیاز اسود بن «
او  فرمودند: چه وقت به لاست حضرت عائشه صامبریپ یوص سیه حضرت علک

در آغوشم  خواست و یه طشتکه داده بودم کیام ت نهیت نمود؟ من او را به سیوص
در گذشت. پس چه وقت به او  صه اوکردم کمن احساس ن ج شد وک ل ویمتما

 .٢]مسلم و یت بخاریروا[ .»رد؟کت یوص
 صامبریرا گفت: پ یسکسخن  لقهیه عائشه صدکشود  یم دهیث فھمیاز حد

 رفت.یرده است، نپذکت یوص سیبه حضرت عل

آنھا است، اگر در گفتار تان صادق  ین آرزویشوند، ا یوارد بھشت م یونصارھود یگفتند: فقط « -١
 .»دیاوریل تان را بید دلیھست

 .١٩ :شماره ،ةیتاب الوصک :ح مسلمیصح ،٢٧٤١ :شماره «ایباب الوصا ،ایتاب الوصاک :یفتح البار -٢

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٠٠

 د: یگو یم ۲۹۰در صفحه و -۶۴
197Fحضرت «

 ود یشود یم که ھالکد یرینگ یشیت) برآنان پیفرمود: (در مورد اھل ب ١
ه آنان از شما داناتر کد چرا یاد ندھیبه آنان  د ویشو یم که ھالکد یاز آنان تخلف نجوئ

 . »ھستند
 بسته شده است. صه بر رسول خداکاست  یث، دروغین حدیا

 ت:ه گفکرا به خاطر داشته باش  یجانیمن، سخن ت شه بای! ھمیخواننده گرام
فقط  نم وک یم است، اعتماد یعه وسنیه مورد اتفاق شک یحیث صحیفقط به احاد«

ش را یھا یو وعده خالف ییگو زان دروغی. تا م»نمک یم ح استداللیث صحیبه احاد
 . یبشناس

د: در اسنادش یگو یم آورده است و ٢»جممع الزوائد«تابش کدر  یثمیث را ھین حدیا
 ر است.یم بن جبکیح

 یاست، دار قطنث یر الحدکمن ف ویضع یر، فردیم بن جبکید: حیگو یامام احمد م
م ینم، بکث نقل یر حدیم بن جبکید: اگر از حیگو یاست. شعبه م کد: مترویگو یم

199Fذاب است ک، یم، فردکید: حیگو یم یجوزجان دارم وارد آتش جھنم شوم. و

٣ . 

 . (مترجم)صرسول خدا یعنی ١-
 .٦٤-٩/٦٣: مجمع الزوائد -٢
به آن استدالل  یجانیه تکبرخوردار است  یباشد از چه اعتبار ین فردیآن چن یه راوک یثیحد -٣

 ند (مترجم)ک یم

 

                                           



 
 
 

 آگاهان بپرسیداز : پاسخ کتاب

                                     د: یگو یم ۲۴صفحه  ،۱ج  در یجانیت -۱ 
ه که استوار وحدت داشته باشند یپا یکبر  رده وکاجتماع  ید امت اسالمین بایبنابرا

ز یچ ان شما دویممن در«فرموده است:  ان نھاده ویبن صه را رسول خدایآن پا
تاب کد، یشو ینم گمراه د، ھرگزیجوئ کتمس ه اگر به آن دوکگذارم  یم یبھا باق گران
 .]ح مسلمیصح[. »تمیعترتم اھل ب خدا و

لفظ  ن لفظ وارد نشده است ویث با این حدیگر است. در مسلم اید ین دروغیا
ن یان بنام خم، بکدر م صرسول خدا ید: روزیگو ید بن ارقم مین است: زیمسلم چن

رد کحت ینص ثنا گفت و را حمد و نمود خدا یما سخنران یبرا نه بلند شد ویمد ه وکم
 من آن د ویآ یم قاصد پروردگارم یبزود مردم! من بشرم و یر داد سپس فرمود: اکتذ و

تاب خدا ک یگذارم: اول یم یبھا باق گران یزیان شما دو چیمنم. من درک یرا اجابت م
د پس مردم یبه آن چنگ بزن د ویریتاب خدا را بگکنور است،  ت ویه در آن ھداکاست 
تم یتم شما را در مورد اھل بیو اھل ب«ق نمود, سپس فرمود: یتاب خدا تشوکرا به 

تم سفارش ینم، شما را درمورد اھل بک یتم سفارش می. اھل ب»نمک یسفارش م
 نم.ک یتم سفارش مینم، شما را در مورد اھل بک یم

از اھل  یا ھمسران ویھستند؟ آ یسانکت او چه ید! اھل بیز ین به او گفت: ایحص
 ستند؟یتش نیب

د از او ه بعکھستند  یسانکت او یت او ھستند اما اھل بیفرمود: ھمسرانش از اھل ب
 ھا حرام است. صدقه برآن

 ھستند؟ یسانکچه ھا  آن گفت:
 اند.  فرزندان عباس ل، فرزندان جعفر وی، عقیفرزندان علھا  آن گفت:

 حرام است؟ھا  نیھمه ا گفت: صدقه بر
200Fگفت: بله

١. 

 .٣٦ :شماره ،فضائل الصحابهتاب ک :ح مسلمیصح -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٠٢

 د:یگو یم ۳۲-۳۰ :صفحه ،۱ج  در یجانیت -۲
شده  یطوالن یصحبتھا  آن انیم دار داشته ویاز علماء اھل سنت د یاو با گروھ

 ه: کن صحبت آمده است یاست ودر ا
 .یدان ینم یزیتو از قرآن چ امبرند وی) گفتند: اھل زنان پ٣٢(ص 

 د معتقدند.یگوئ یاز آنچه مر یح مسلم غیصح و یح بخاریگفتم: صح
 اھل سنت گرفته و یھا تابکگر یا دیا مسلم ی ید از بخاریچه شما بخواھگفتند: ھر

 اند.  ردهکما اضافه  یھا تابکان در یعیه شکاست  ییھا د، از دروغینکاستدالل ھا  آن با
 ییدروغگو ست ویبردار ن ن است، دستیدروغ یھا ساختن قصه یا فتهیش یجانیت
 ه باعثکد یگو یم ییھا ند. او دروغک ینم کبر چھره اوست، تر یه ننگکله کرا 

 ار است.کآش یھر عاقل اش بر شده ودروغ بودن ییآبرو یب
اد یش، از علماء اھل سنت ھستند، چقدر زیه بنابر ادعاک یسانکاو با  یدارھاید

ا یدانستند.  ینم یزیه چکبودند  ینادانھا  آن هکند ک یم نمود ن وایشه چنیاست، ھم
اش  یشگیه مثل عادت ھمکنیا ایبرد؟  ینم رده است، نامکه با او مناقشه کرا  یسک
عه یر علماء شیمثل سا از دانشمندان اھل سنت مناقشه نمودم و یبا دانشمندد یگو یم

اند اگر در سخنش  علماء اھل سنت مشھور شناخته شده برد و یم را اسم یا فرد مرده
سوادان اھل  یه بکعلماء اھل سنت بل ند!! نه تنھا طالب وکمناظره ھا  آن صادق است با
 ند.یگو ینم یا اوهین یسنت ھم چن

 د:یگو یم ۷۲صفحه  ،۱ج  در و -۳
ن یبا ا ) است ویافکعه) (اصول یتاب نزد آنان (شکن یتر ه مھمک یاست بدان یافک

201Fث نادرستیه ھزاران حدکدھند  یم حال، گواھی

 در آن وجود دارد. ١
 ن ویتر ) مھمیافکتاب (که یکپسندد؟ با وجود یم را کن سخن خطرنایعه ایا شیآ

 ر شد.کمتذ یجانیه تیکاست ھمانطورھا  آن تاب نزدکن یتر بزرگ

ند ک یم ادعا یجانیه تک یتابک( »مراجعاتـال«سنده ی، نوین موسویسخن شرف الد
ندو دروغ یاز ا یکدامکاست. حاال  یجانیرا خوانده است) خالف سخن ت ن بار آنیچند

 د.یدروغ بگو یکدامکست ید؟ مھم نیگو یم

 یجانیث دروغ اما برادر تیھزاران حد یعنیآمده است  »ذوبهکمـث الیآالف االحاد« :یدر متن عرب -١
 رده است. (مترجم)کانت یترجمه خ) در یانت، (جواد مھریو خ یدر دروغگوئ

 

                                           



 ١٠٣  پاسخ کتاب: از آگاهان بپرسید

كايف، استبصار، من ال حيرضه [ :یھا تابکد: یو یم ین موسوین شرف الدیعبد الحس

ن، یتر ن، مھمیتر یمیقد است و یقطعھا  آن صحت مطالب متواترند و ]الفقيه والتهذيب
202F) استیافکتاب (کھا  آن نیتر ن واستواریبھتر

١. 
چ یث دروغ، است ھی) ھزاران حدیافکدر (د یگو یمه ک یجانیسخن ت در صحت و

 ست.ین نی) ایافکقاد او در مورد (ن اعتیھم ست وین کیش
در د یگو یم یجانیت ث است ویحد ٣٧٨٣ یافکث اصول یه تعداد احادکم یدان یم ما

اصول  ن تعداد جمع، سه است پس حد اقل دریتر مک ث دروغ است ویآن ھزاران حد
ث یھا احاد نیان ایدر م ماند و یم یث باقیحد ٧٨٣ ث دروغ است ویسه ھزار حد یافک

 ر قابل اعتماد وجود دارد.یغ ف، قابل اعتماد ویح، ضعیصح
ر یدارد پس در صد دروغ در سا یتین وضعیچنھا  آن تاب نزدکن یتر ه مھمیکوقت

 ھستند، اعتماده پر از دروغ ک ییھا تابکن یعه چقدر است؟ وچگونه به چنیتب شک
 ن داد.ینچنیا یاز خودشان گواھ یده فرکم یگوئ یشود؟ خدا را سپاس م یم

 د: یگو یم ۸۶صفحه  ،۱و درج  -۴
رآن، او را یدر غ د ویغ قرآن ھستیامبر) فقط در تبلیشما معتقد به عصمت او (پ

 د.یگو یم ھم درست وند ک یم ه ھم اشتباهکد یدان یم گر مردمیمانند د
ت شدم) بند یآنگاه. . . . . (ھدا«تاب کن مطلب را در پاسخ به یا یلیجواب تفص

 است. یرارکن سخن او تید، اینکاه نگ ٩ :شماره

 د:یگو یم ۸۷-۸۶صفحه  ،۱ج  در و -۵
امبر) به من گفت: رسول خدا در ین نظر، (عدم عصمت پید بر اکیاز آنان تا یکی

 .رد!کمصالح با قرآن مخالفت  یقتضابه ا ام وکاز اح یاریبس
ح ده. پاسخ یمن توض یآن حضرت را برا یھا از مخالفت یا تعجب گفتم: نمونه با

 د:یداده! خداوند در قرآن فرما

ا�َِيةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا ار، کزن ومرد زنا « ].٢النور: [ ﴾ةٖ َجۡ�َ  ِماْئَةَ  ُهَماّمِنۡ  ِحدٖ َ�ٰ  ُ�َّ  ِ�ُ
 .»دیانه بزنیتازدام را صد کھر 

 .٧٢٩ :ص ،١١٠ :مراجعه شماره :مراجعاتـال -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٠٤

ن در یا ه سنگسار شوند وکرد کم کار حکزن زنا ن حال حضرت رسول بر مرد ویبا ا
 ست.یقرآن ن
 ).ردمک کرا تر ارزش بودن، آن یب ه بخاطرکند ک یم ادیز یجانیت نجایدر ا (و

 :دیگو یم ۸۹-۸۸ در صفحه
اھل سنت به  یرا علماینداشت ز یمتأسفانه اثر کمکچه خواستم او را قانع من ھر

 اعتقاد دارند. ن نظریا
 عه از رسول خدا وید. شیم دین ھم خواھیاز ا تر زیانگ  م، شگفتیجلوتر برو یمقدار

 .نند؟!ک یم دفاع یسنت و
با  یجانیه تکشود،  یم دهیتب اھل سنت، دکتاب از کدام کھوده در ین سخن بیا

 واھد به علماء اھل سنت نسبت دھد؟خ یب میفر دروغ، خدعه و

 د:یگو یم ۹۱صفحه  ،۱ج  در یجانیت و -۶
ر رسالت گذشت چه او، از ینظر او نسبت به سا ده ویشود از عق ینم حال،به ھر یول

ه مشھور به کرا خورده بود  یر ھند جگر خواریاو ش نبود و یده پدرش مستثتیعق
203Fفساد

 بود. یتباھ فسق و و ١

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿د: یفرما یم خداوند ۡ ٱ ُمونَ يَرۡ  �َّ ٰ َ�ٰ لۡ ٱ تِ َصَ�ٰ ُمحۡ ل ۡ ٱ تِ فَِ� ْ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل  ِ�  لُعُِنوا
�ۡ ٱ خبر  یب دامنکه زنان پایکسانک«]. ٢٣النور: [ ﴾٢٣ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ

بزرگ در انتظار  یعذاب اند و وآخرت لعنت شدها یزنند، در دن یم ومؤمن را تھمت
 .»ستآنھا
 یار از قومکن، یا وند ک یم یمتھم به فساد، فسق وتباھ ن زنان مسلمان رایچن نیا

ھا  شرف انسان طعن در ناموس و شتم و ن سب ویبر لعنت، نفر یشان مبن نیه دک
عه وجود دارد، یان شیه مکتھمت  لعن و نھمه سب وشتم ویتعجب ندارد ا یاست، جا

 وجود ندارد. کیخا یا رهکن یا بر ینیچ دیدر ھ
 د:یھا بنگر ن مثالیشرف مردم را در ضمن ا ناموس و را برھا  آن تاجر کنیا و
ش چشم رسول خدا، با یه او، پکنند ک یت میروا سطالب یبابن  یاز حضرت عل -١

 . (مترجم)ستحقیه من الله ما یعلزنا است.  یه به معنکآمده  »العھر«نجا یا یدر متن عرب -١

 

                                           



 ١٠٥  پاسخ کتاب: از آگاهان بپرسید

 .204F١دیخواب یم لحاف یک رختخواب و یکدر  لحضرت عائشه
ه فقط با آب کدر دبرش بود  یضیه عمر بن خطاب دچار مرکنند ک یت میروا -٢

205Fافتی یم مردان آرامش

٢. 
206Fمخنث بود شد و یم یه با او بازکبود  یسانکعثمان از  -٣

 ھا بود و ه زنی(شب  ٣
 صفات زنانه داشت).

ا آورد، یاعالن زنا) داشت، طلحه را بدن ی(برا یدالله پرچمیمادر طلحه بن عب -٤
رد کالله را انتخاب دیاست او عب یسکه طلحه فرزند چه کردند کمردم اختالف 

207Fطلحه را به او نسبت داد و

٤. 

. (او نافرمان  208F٥ثیر الخبکالما ةمر وبن عاص: ھو العاص بن العاص ابن العاھرع -٥
 ث).یار و خبکفرزند نا فرمان زن فاسد، آن انسان م

انت ی، چھل درھم از راه خلن حضرت عائشهیه ام المومنکنند ک یت میروا -٦
209Fردک یآور جمع

٦. 
ار یعه بسینزد شناموس،  در شرف و ییجو بیع و یل بدزبانیگر از قبید یھا زیچ و

ان یند. ابو سفیگو ینم ین سخنانیه افراد حالل زاده چنکاست. سوگند به خدا 

ْ  َوَ�  ﴿د: یفرما ید و خدا میو گردیکن اسالمش، خوب و مسلمان شد و لۡ  لَِمنۡ  َ�ُقولُوا
َ
� ٰٓ�َ 

َ�ٰ ٱ ُ�مُ إَِ�ۡ  د تو یمگوئرد، که به شما سالم ک یسک و« ].٩٤النساء: [ ﴾اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ
 .»یستیمومن ن

 صخدا امبریاز زنان با پ یان جمعیمه او درکفجور نبود بل ھند معروف به فحشاء و
 تالوت نمود:ھا  آن یه را براین آیا صامبر خدایعت نمود، پیب

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱ َءكَ َجا ٰٓ  َنَك ُ�َبايِعۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ن َ�َ

َ
ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ِ ٱب  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  �َّ

 .٤٠/٢: بحاراألنوار -١
 .١/٦٣: ةیاألنوار النعمان -٢
 .٣/٣٠: میمستقـالصراط ال -٣
 .٤٩٥ :الطرائف ابن طاووس -٤
 .١٥٤ :ص ،ع به نقل از أورجز الخطابیظالل التش یف -٥
 .٨٦: نیقیمشارق أنوار ال -٦

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٠٦

وۡ  نَ ُتلۡ َ�قۡ  َوَ�  �ِ�َ يَزۡ  َوَ�  نَ �ۡ �َۡ�ِ 
َ
  َوَ�  َدُهنَّ َ�ٰ أ

ۡ
يۡ  َ�ۡ�َ  ۥَ�ِ�َنهُ َ�فۡ  نٖ َ�ٰ بُِبهۡ  �ِ�َ يَأ

َ
 ِديِهنَّ �

رۡ 
َ
ۚ ٱ لَُهنَّ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهنَّ َ�َبايِعۡ  ُروٖف َمعۡ  ِ�  ِصيَنَك َ�عۡ  َوَ�  ُجلِِهنَّ َوأ َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 ].١٢: الـممتحنة[ ﴾١٢
مان یپ نند وکعت یند تا باتو بیآ یم ش تویه زنان مومن پک یامبر! ھنگامیپ یا«

ب زنا نشوند، کنند، مرتکن یخدا نسازند، دزد یکرا شر یزیه چکنیببندند بر ا
نند، با کن ی، ازتو نافرمانیکیارنکش خود تھمت نزنند ودر یشند واز پکشان را ن فرزندان

مھربان  شان از خداوند آمرزش بخواه. مسلمًا خداوند بخشنده و یبرا ن وکعت یشان بیا
 .»است

ب زنا کا زن آزاده ھم مرتیرسول خدا! آ یاه، ھند گفت: ین آیبعد از تالوت ا
210Fشود؟!  یم

١. 

 د:یگو یم ۱۴۲-۱۴۱ صفحه، ۱ج  و در یجانیت -۷
باره پنج تن ر) دریه تطھیه (آین آیه اکنند ک یت میرا اھل سنت در صحاح خود روایز

 ن.ی، فاطمه، حسن و حسی: محمد، علآنان عبارتنداز نازل شده و
 ٣٨شماره  ت شدم) بندیتاب (آنگاه. . . . ھداکرا در پاسخ به  آن یلیپاسخ تفص

 د.یبنگر

 د:یگو یم ۱۵۳ صفحه ،۱ج  در و -۸
 یش را بدرد آورد ولکمباردل  رد وکت یرا اذ صامبر خدایار پیھمانا عائشه بس و«

ار یبس مود و نیم یبه او مھربان رد وک یار، تحمل میصبر بس آن اخالق واال و امبر بایپ
ه خداوند او و کخورد  یتأسف م شده است). و یطانت برتو مستولیشه، شیگفت: (عا یم

 .»رده استکد یحفصه دختر عمر را تھد
، دروغ است. »ردکت یذارا  صخداامبر یار پیشه بسیعا«د: یگو یم یجانیه تکنیا

شه ی، عاصن مردم نزد رسول خدایتر ه محبوبکدھند  یم یتب اھل سنت گواھکرا یز
 .211F٢]یت بخاریبروا[بود.  لقهیصد

 .٢٨/٥١: یر الطبریتفس -١
 .٣٦ ٦٢ :شماره ،الً ینت متخذأ خلکلو باب  ،فضائل الصحابهتاب ک :یفتح البار -٢

 

                                           



 ١٠٧  پاسخ کتاب: از آگاهان بپرسید

 لشهیه در خانه عاک یفرستادند مگر ھنگام ینم هیھد صامبریپ یمردم برا و
ر یاختصاص داده بود اما سا لقهیشه صدیدو شب را به عا صامبر خدایپ و ١بود

 یھا را دروغیستند زیعه قابل اعتماد نیتب شکن نبودند اما ین چنیامھات المومن
ن یند، ھمیگو یار میه دروغ بسکنیا ل برین دلیبھتر وجود دارد وھا  آن تبکدر  یادیز
 گر است.ید یھا تابکو یجانیسائر مؤلفات ت تاب وک

 یطانت مستولیشه برتو شیعا گفت: و یم اریامبر بسیپ«ه: ک یجانین سخن تیا و
سرتاسر  »رده استکد یه خداوند او و حصفه دختر عمر را تھدکخورد  یم تأسف شده و

 ند.کا ید شرم و حیآن از گفتنش بانده یگو دروغ است و

 د: یگو یم ۱۴۹صفحه  ،۱ج  در یجانیت -۹
ه (در کشه یعا یعنیامبر ین نمونه از زنان پیم به اولین است باز گردیه چنکحال 

از  یک چیه ھکافته یر دست ینظ یب یشھرت ارجمند و باال و ینظراھل سنت) به مقام
را ھمه ھا  آن اگر ھمه فضائل یتده است و حیمقام نرس امبر به آن درجه ویبانوان پ

213Fیکم ده ینکجا جمع  یک

ه کاست  یزین چیشود. ا ینم رکشه دختر ابوبیفضائل عا ٢
 نند.ک یاھل سنت ادعا م

د: یگو یم )یتابش (اھل سنت واقعکصدم دارد، او در  یکبه  یادیعالقه ز یجانیت
ه مژده ک ی(عشره مبشره) (ده نفر ن ویراشد یث خلفایاز محققان ھمه احاد یبرخ

ھا  آن اند مجموع ردهک یآور ت را گردیو اھل ب صھمسران رسول خدا بھشت دارند) و
214Fنشده است ییره به تنھایھرت ابویصدم روا یک یا حتیدھم  یک به

٣. 
 بزرگ و یلیخواھد مسئله را خ یمند ک یم صدم یکصحبت از  یجانیه تکنیا

 م.ین حق را داریست البته ما این گر در آنید یھدف جلوه دھد و کترسنا
از اھل سنت گفته است: فضائل حضرت  یسکه چه کم یبپرس یجانیت یه از آقاک

 است؟  -ريض اهللا عنهن-ن یامھات المومن ریصد برابر فضائل سا لقهیشه صدیعا
د سخنان علماء اھل یرا بدان یجانیت ییگو زان دروغیه مکنیا یبرا !یخواننده گرام

 .٣٧ ٧٥ :شماره ,باب فضل عائشه ،الصحابهتاب فضائل ک :یفتح البار -١
 دھم. (مترجم) یکشود نه  یصدم م یک یه بمعنک) است عشر معشار( یالبته عبارت عرب -٢
 .١٠٣: ص :یاھل سنت واقع -٣

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٠٨

 م.یآور یم ن موردیسنت را در ا

داود فرموده است: حضرت  یر ابن ابکابوب«د: یگو یم )(فتح الباريحافظ ابن حجر 

ل از طرف یرا جبرئیدارد ز یشتریلت بیفض لشهیاز حضرت عا لجهیخد
 جه، سالم پروردگارش را به او رساند. ویباره خدرد اما درکسالم  لشهیخودش بر عا

وجود ندارد البته  یشه است اختالفیجه، افضل از عایه خدکنیدر ا یبه گمان ابن العرب
گذشته به ثبوت  یاھ نمورد از زمانیرا اختالف در ایرفته نشده است زین سخنش پذیا

 برتر است. و افضل و لجهیه خدکنست یده ایبرگز چه قول راجح واگر ده است.یرس
 را انتخاب دارد اما آنچه ما آن یحد و حصر یب فضائل لشهیگفته است: عا کیسب

 برتر است و افضل و له حضرت فاطمه زھراءکنست یم ایمان داریبه آن ا م وینک یم
 .215F١لشهیسپس عا و لجهیبعد از آن حضرت خد

ھم  یبعض اند و شتر دانستهیرا ب لشهیاز علماء، فضائل حضرت عا یالبته بعض
آنھم  اھل سنت و ن سخن علماءیا م.یدھ ینم یبرتر یگریدام را بر دک چیاند ھ گفته

 .یجانیدروغ ت

 د: یگو یم ۱۵۷صفحه  ،۱رج  د یجانیت -۱۰
شه) فاصله ین با او (عایآسمان از زم یر، مانند دوریه تطھیه آک ین بدانیھمچن و

 دارد. 
شه با یه عاکد یردکت یه شما روایکشود در حال یم شهیه شامل حال عاین آیچگونه ا

 یعل . و٣ردک یآور انت جمعیچھل درھم از راه خ و ٢دیخواب یم رختخواب یکدر  یعل
ه یکحالنزد، شما در لقهیشه صدینست حال حضرت عای. ا٤نشست یم بر ران او

 شما کبدون ش ، مادران مومنانند وصامبریھمسران په کخداوند فرموده است 
 رد.یپذ ینم یرا به فرزند او ھم شما مادر شما و لشهیه عاکد یریپذ ینم

 .٧/١٧٢: یفتح البار -١
 .   ٤٠/٢:نواربحاراأل -٢
 .٨٦: نیقیمشارق أنوار ال -٣
گاھان بپرس -٤  .١٩٥: ص :دیاز آ

 

                                           



 ١٠٩  پاسخ کتاب: از آگاهان بپرسید

 د: یگو یم ۱۸۵ صفحه ،۱ج  در و -۱۱
 و یترمذ و ین را بخاریه اکد، یگو یجه چه میباره خده درکم یشه) بشنویاز او (عا

نبردم به اندازه  کرش یج زنیمن نسبت به ھد: یشه گویاند: عا ردهکابن ماجه نقل 
فرستاد به آن حضرت عرض  یم بر او درود رد وک یاد میار او را یامبر بسیرا پیجه زیخد

ه مرده ک ینک یاد میش یقر یھا رزنیرزن از پیپ یکنقدر از یه اکردم: چه شده است ک
ن یعطا نموده است. ااز او به تو  بھتر یه خداوند زنیکاز آن نمانده درحال یثرا است و

دم آنطور یند یھنگام وح ه جزکرد کر ییه زدم، آنچنان چھره رسول خدا تغکحرف را 
ه ک یگز خداوند بھتر از او به من نداده است. وقتند. سرانجام فرمود: نه! ھرکر ییغت

قم یردند، او تصدکب یذکه مردم مرا تک یوقت مان آورد ویافر شدند، او اکمردم به من 
از او به من  یرد و خداکم یاریندند او با اموالش ه مردم مرا از خود راک یوقتود و نم

 رد.کگر زنان محرومم یه از دیکفرزند داد درحال
رده کت نین لفظ روایث را با ایحد یرا بخاریزد یگو یمدروغ  یجانیدشمن خدا، ت

بھتر از او به  یخداوند زن«ه: ک لشهین سخن حضرت عایتا ا یت بخاریاست و روا
219Fرده استکت ینقدر روایمسلم ھم ھم رسد و یم انیبپا »رده استکتو عطا 

١. 
رده است در مسند احمد کت یروا یبخارد یگو یمبدروغ  یجانیه تکث یه حدیبق و

220Fبن حنبل

 رده است.کت ید روایرا مجالد بن سع آن است و ٢

 .»ليس بشىء«ست ین یزید چید: مجالد بن سعیگو یامام احمد بن حنبل م و

  .»ردیگ ینم حجت قرار« ».ال حيتج به«د: یگو یم نیابن مع و
 . »ف استیضع«د: یگو یم یدار قطن و

 .221F٣»ثیت حدیدر روا ،ستین یقو«د: یگو یم یسائ ون

 د: یگو یم ۲۵۳صفحه  ،۱ودر ج  -۱۲
 سبحاح دختر حارث و حه ویطل ذاب وکمه یاز آنان مانند مسل یه برخک . . . .

: ح مسلمیصح و .٣٨ ٢١ :شماره ،جهیخد یج  النبیباب تزو، تاب مناقب االنصارک :یفتح البار -١
 .٧٨ :شماره ة،تاب فضائل الصحابک

 .١١٨-٦/١١٧: مسند احمد -٢
 (مترجم). ف است.یث ضعیآن باشد، آن حد یراو ین فردیه چنک یثیحد -٣

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١١٠

 ھمه آنان از اصحاب بودند. رده بودند، وکنبوت  یشان ادعا روانیپ
ستند ین صرسول خدا اصحاب اران ویاند اما  سیابل و یجانین افراد از اصحاب تیا

 اند.  ھا از اصحاب نیه اکماء نگفته است از عل یکچیھ را ھم ندارند و یستگین شایا و
گر مرتد ید یبا تعدادحه یطل نبوت نمود، و ی، ادعاصامبریات پیح مه دریمسل
 به اسالم باز گشت. رد وکسرانجام توبه  شدند و

 د: یگو یم ۲۸۶صفحه  ،۱در ج  و -۱۳
ه عمر بن الخطاب در کاند  آور شده ادین یمحدث ن ویشتر مورخیدر ھر صورت ب

 د:یگو یم انیامبر گفت: رسول خدا ھذیحضور پ
 ند؟یجاک اند؟ و یسانکاند، چه  ردهکر کن مطلب را ذیه اک ینیمورخ ن ویمحدث

بش در یاش از ج یشگیمانند عادت ھم یجانیطلب را تن میپاسخ مشخص است. ا
 است و به عمر نسبت داده ١٥ :صفحه ،٢ج  در یجانین سخن را تیا آورده است و

ن سخن را یشود تا ا یم دایان پیعیاز ش یا عاقلیرده است. آکر کرا ذ یمرجع آن بخار
ه کاند افت بدیاگر ن ار خوب است ویافت، بسین سخن را یاگر اند، کجستجو  یدر بخار

 دروغگو است. ی، فردیجانیت

 د:یگو یم ۲۴ ص ،۲در جلد  و -۱۴
-ه فاطمه کنند ک ین نقل میمحدث ن ویمفسر ن ویه تمام مورخکم ینیب یم لذا و

از آن  بش نمود ویذکر تکابوب یش است ولک، ِملکه فدکرد کادعا  -ھا السالمیعل
من را بعنوان یام ا طالب و یبن اب یش خواست حضرت زھرا علیعامد حضرت شاھد بر

 ندانست. یافک رفت ویر شھادت آندو را نپذکابوب یرد ولک یدو شاھد معرف
 ن ویرکمف رد اما ادباء وکر کن را ذیمحدث ن ویمفسر ن وی، مورخیجانیت یآقا

 رد.کر نکگر را ذید یھا قشر ان ویدروغگو ساحران و و ھا کدلق و گران لیتحل
ن، ین محدثیا یجانیا تیده است. آیبه ثبوت نرس دروغ است و یجانیسخن ت

ن، یھمه مورخد یگو یمه کنجاست یآور ا ند و خندهک ینم ین را معرفیمورخ ن ویمفسر
 د وی، سخنش را بدون قیائیح یب مالکن با ینچنیا ن، ویھمه مفسر ن ویھمه محدث

 شرط آورده است.
ان فرزندانتان یم د ویاز خدا بترس«نفرمودند:  صا رسول خدایگر، آید از طرف

 



 ١١١  پاسخ کتاب: از آگاهان بپرسید

 .222F١]ت مسلمیروا[. »دینکعدالت 
 صد، رسول خدایبخش یا ر بن سعد به فرزندش نعمان باغچهیه بشک یھنگام
، صامبریپس چگونه پ ٢]ت مسلمیروا[. »دھم ینم یستم گواھ بر ظلم و«فرمودند: 

 ند.ک یه دخترانش را محروم میبق ودھد  یم لرا به فاطمه زھرا کفد
در  یسال ھشتم ھجر لنبیز بدست آمد و ی، اول سال ھفتم ھجرکفد

 ا را وداع گفت.یدن یم ھجرسال نھ للثومکام  صامبریگر پیگذشت، دختر د
ھبه و بخشش «د ییگو یارث است چگونه اآلن م کد فدییگو یتازه مگر شما نم

    ؟»است
م آن ینک یآور ادیعه یرا به عقالء ش لفاطمه زھراءنجا موقف یسته است ایشا
رد کخواند، او مخالفت  یو یرا برا صامبریث پیحد سرکه حضرت ابوبیکھنگام
 آن ھستند.  یمدع کان فدیعه در جریه شیکآنطور

 د: یگو یم ۳۸ص  ،۲در جلد  و -۱۵ 
د ینما یم ثابت وند ک یم ) و خود را ردی(بخارد یگو یمگر تناقض ید یدر جا یول

 رد.کم یامبر را به ھمسرانش تقسیپراث یه عمر بن خطاب، مک
رده است. کبا ھم استفاده  یارک بیفر ن مطلب از دو سالح دروغ ویدر ا یجانیت

ه ھمسران کاند  از علماء نگفته یک چیھ رد وکم نیرا تقس صامبریراث پیحضرت عمر م
 رده استکشف کن زمان یدر ا یجانیت له را فقطان مسیراث بردند وایاز او م صامبریپ

 یبر برایاز خ صه سھم رسول خداکرد بلکم نیرا تقس صامبریراث پی، مسعمر
 ن سھم را داشتند).یا ی، ھمسران وصامبریدر زمان خود پ اش بود (و خانواده

 د: یگو یم ۶۶-۶۵ ص، ۲ در جلد و -۱۶
رد که او ھم ھمان روش را دنبال کد یفه سوم، عثمان رسیپس از عمر، نوبت به خل

 صاز رسول خدا یثیحد یسکست ین روا«به صراحت اعالم نمود:  بر منبر نشست و

 .١٣ :شماره ،تاب الھباتک :ح مسلمیصح -١
 .١٤: شماره ،تاب الھباتک :ح مسلمیصح -٢

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١١٢

 .224F١]١/٣٦٣: اخرجه احمد[. »ده باشمیعمر آن را نشن ر وکبه من در زمان ابوکند کنقل 
ا یه آکند کنگاه  ند وکه مسند احمد را باز کشود  ینم دایان پیعیعاقل از ش یا فردیآ

 نه؟ ایر مرجع درست است کذ ن نسبت ویا

 د: یگو یم ۹۷-۹۶ ص ،۲ن جلد یدر هم و -۱۷
از خدا   عمار ید: عمر گفت: ایگو یم در آخرش مم ویعمار درباره ت حادثه عمر و«

ا یزنم. سبحان الله آ ینم ن موردیدر ا یچ حرفیھ یگذار یبترس. عمار گفت: اگر نم
 اجازه یه حتکند ک یم سنت مخالفت وح قرآن ینص صر ه عمر باکست ین یافک

فه یشود از خل یم چارعمار نا نند وک یدھد اصحاب، با او در نظرش مخالفت ینم
سخن نخواھم  یسک ن باره بایدر ا یدھ ینم د: اگر اجازهیبگو ند وک یخواھ معذرت
 گفت؟

ن مخالفت یا ن اجتھاد وید از اینک یچگونه شما تعجب نم نم وکچگونه من تعجب ن
 ».اصحاب بر نص؟! یرغم گواھ یشتن، علیخو یان اصرار بر ریا و

ھا  ن دروغیان ھمه ایعیعاقل از ش یه فردکتعجب است  یار جایه بسکم بلیگو یم
ه حق با ک یسکماند  یم ین شما باقیبر د دھد و یم ھم ھمچنان ادامه خواند، باز یم را

 ند.یگو یاھل باطل راست نم ود یگو یماوست دروغ ن
تا  -اعمالش برساند یخداوند او را به سزا-رده است کث را قطع یحد یجانینجا، تیا

 شد. و یم رد، استداللش باطلک یر مکامل ذکث را بطور یاگر حد به ھدفش برسد و
ن یگر در اید یخواھ یه عمار به عمر گفت: اگر مک ین است: ھنگامیث چنیه حدیبق

 نخواھم گفت. عمر گفت:باره سخن 
 .225F٢]ت مسلمیروا[م. یدھ یم ، قراریا را مسئول آنچه بعھده گرفتهه تو کبل

ادعا  یجانیه تکث منع ننمود آنطور یان حدیاسر را از بیجه عمر، عمار بن یدر نت
 ند. ک یم

 

د ینوان یم یتاب عربک ٢٠٥ :را در ص »ردهکت یاحمد روا« ».١/٣٦٣: خرجه احمدأ« :ن جملهیا -١
 .رده است. (مترجم)کرا حذف  آن ی، جواد مھریجانیذاب تکبرادر  ید در ترجمه فارسیبنگر

 .١١٢ :شماره ،ضیتاب الحک: ح مسلمیصح -٢

 

                                           



 ١١٣  پاسخ کتاب: از آگاهان بپرسید

 د: یگو یم ۱۴۴ص  ،۲ودر جلد  -۱۸
ه صلوات بر ک) انیاند (وھاب ردهکن اغفال یز ساده لوحان را چنا یه برخکنیبا ا یحت

 است. کآلش، شر امبر ویپ
ش یراافت ه تھمت وکبل یجانین سخن تیه اکشود  ینم دایعه پیان شیمدر یا عاقلیآ

ده ین، شنیاقت را، قبل از ان حمیه اکان یعیان شیمھست در یسکا یرا پاسخ دھد آ
 باشد؟

ه ک یسکند مگر ک یت نماس به گفتن آن جرک چیه ھکاست  یین دروغ رسوایا
رده باشد کن یش مزیطان اعمال زشتش را برایش رده باشد وکور کرتش را یخداوند بص

جا کن سخن را یاد یگو یما نیند. آین، اعمال بدش را خوب ببیین تزیھم یا جهیدر نت و
 آموخته باشد.نجف  کودکه از کان دارد کخوانده است. بله، ام

 د:یگو یم ۱۶۶صفحه  ،۲در جلد  و -۱۹
 یھا نھ ردن انسانکقطعه قطعه  ه از مثله وک یامبریپند ک یم باور یچ مسلمانیا ھیآ

داغ,  ییھا سپس با پاسخ ند وکرا قطع  یگروھ یپا د، خودش شخصا دست وینما یم
ھا شتر  نیاگر فرضًا ا اند و شتهکرا شتر چرانش را یرون آورد زیشان را از حدقه بیھا دهید

ه البته کشود  معامله به مثلا ھ آن ه باکبود  یا ھم بھانه رده بودند بازکچران را مثله 
 ست.ین ھم وارد نیا

ه کرده کت ینس رواح خود از ایم: امام مسلم در صحییگو یم یجانیدر پاسخ ت
 شان فرمودند:یا

ھا را از حدقه  ده چوپانیدھا  آن رایرا از حدقه در آورد زھا  آن یھا دهید صامبریپ
226Fدر آورده بودند

١. 
 او را ینادان ست جھالت وین ھم وارد نیا هکد یگو یم یجانیجه آنچه تیدر نت

 ند. البته اگردروغ نباشد.ک یه او خود را دانشمند قلمداد میکحالرساند در یم

ْ َجَ�ٰٓ  إِ�ََّما﴿د: یفرما یم هکرا نخوانده است  یه قرآنین آیا یجانیا تین، آیگذشته از ا  ُؤا
ِينَ ٱ َ ٱ ُ�َارُِ�ونَ  �َّ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ن فََساًدا ِض �ۡ�

َ
ْ ُ�َقتَّلُوٓ  أ وۡ  ا

َ
ْ يَُصلَُّبوٓ  أ وۡ  ا

َ
عَ  أ  ُ�َقطَّ

يۡ 
َ
رۡ  ِديِهمۡ �

َ
وۡ  ٍف ِخَ�ٰ  ّمِنۡ  ُجلُُهمَوأ

َ
ْ يُنَفوۡ  أ  ٱ ِمنَ  ا

َ
 ].٣٣: ةالمائد[ ﴾ِض �ۡ�

 .١٤ :شماره ،تاب القسامهک :ح مسلمیصح -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١١٤

نند ک ین فساد میزم یدر رو جنگند و یم امبرشیپ ه باخدا وک یسانکفر کی«
گر یدیکس کدر جھت عھا  آن یپا ادست ویا بدار زده شوند یشته شوند که کنست یا

 .»د شوندیه تبعکنیا ایده شود یبر
 .اند؟! تاب خدا اضافه نمودهکدر  صه را اصحاب رسول خداین آیه اکنیا ای

 د:یگو یم ۲۵۶ص  ،۲در جلد  و -۲۰
طالب  یبن اب یه علکن است یمعروف است اآنچه نزد علماء در گذشته و حال 

 اند. ردهکچند اعتراف به نص آن ند، ھررسول الله شده بو یخالفت از سود یاندک
 ن است ویشتر از ایار بیبس یمطالبھا  آن عه است، نزدیعلماء ش یجانیاگر ھدف ت

ھا  آن ه برکست یش نیب ین مطلب دروغیاگر ھدف او علماء اھل سنت است پس ا
 وه نادانان است.یدروغ ش ست. افتراء وین یدیز جدین چیا بسته شده است و

 د:یگو یم ۱۶۹ص ، ۲در جلد  و -۲۱
ه گفت: پدرم کند ک یم ھشام نقل تاب الغسل از معاذ بنکحش در یدر صح یبخار«

ا روز یساعت از شب  یکامبر در یه پکرده است کت یروا کاو از انس بن مال از قتاده و
د: یگو یشد!!! راو یم با ھمه ھمبستر گذشت و یازده بود میه عددشان کش یھا بر زن

 .نقدر توان دارد؟!یگفتم: مگر ابه انس 
 نفر مرد را دارا است. یس یرویو نه اکن بود یگفت: صحبت ما در ا

ه عظمت رسول خدا را کاند  ن خاطر ساختهیت را قطعا به ایروان ید: ایگو یم یجانیت
ازده یساعت با  یکامبر در یه پکد یفھم یجا مکاگر نه انس از  ر سؤال ببرند. . . . ویز

 .ان بود؟!!یا او خود شاھد جرید؟! شو یم ھمسرش ھمبستر
ن یم به خدا از ایبر یم نفر را دارد؟ پناه یس یرویه او نکد یجا فھمکاز  یوانگھ

ه ک صدر حق رسول خدا یاست نا بخشودن ییھا تین بخدا، جنایبھتان بزرگ. ا
 ن جاھالن ویده است. اپرورش امتش گذران عبادت آموزش و عمرش را در جھاد و

ر کنند چه فک یت میرا روا یزیانگ افتضاح یھا ن دروغیه مانند چنکبخردان نا
ملوث  خته ویآم یانویح یھا ه با شھوتکدشان یپل یھا ا بر طبق عقلینند؟ گوک یم

 .»شده است. . . 
 : یجانیچند سخن با ت

بر عصمت  یالکچ اشینفر مرد داده شده است ھ یس یروین صامبریه به پکنیا -١

 



 ١١٥  پاسخ کتاب: از آگاهان بپرسید

 ند.ک یاو وارد نم
 راه حالل بودند (نه متعه) ه ازکھمه ھمسرانش  شب بر یکه در کنیا -٢

 ند.ک یوارد نم یالکن در عصمت او اشیشد ھمچن یم ھمبستر گذشت و یم
تب کت در یروان یند. امثال اک یاھل سنت حمله م د برینقدر شدیا یجانیچرا ت -٣

 عه ھم وجود دارد.یش
 یروین یدارا صامبر خدایپ«ه فرمودند: کت است یروا ÷از ابو الحسن :الف

 با ھمه ھمبستر گذشت و یمھا  آن ھر شبانه روز بر نه ھمسر داشت و چھل مرد بود و
 .227F١»شد یم

 نار چھره فاطمه راکد تا یخواب ینم امبریه پکت است یصادق روا از باقر و :ب
ه کست ین کین شیدر ا و. ٢گذاشت یفاطمه م ین پستانھایاش را ب  وچھر دیبوس ینم

از ما عظمت  یسکنون چه کبسته شده است ھم ا /ه بر باقرکاست  ین دروغیا
 برد؟ یم ر سؤالیرا ز صرسول خدا

رد ک یدا میاطالع پ یبود بر امور صخدمتگذار رسول خدا سو حضرت انس :ج
 ردند.ک یگران اطالع نمیه دک

ه کد. یآ یبجوش نم ینیخمن صحبت امامش، یاز ا یجانیرت تیسر انجام، چرا غ و

ر خوار با یتمتع از دختر ش« .٣»ال بأس بالتمتع بالرضيعة تقبيالً وضامً وتفخيذاً «د: یگو یم

 .»ندارد یالکاش ٤ردن و. . . . کبغل  دن ویبوس

 د:یگو یم ۲۶۶ص ، ۲در جلد  و -۲۲
 ،ندک یت میرواھا  آن رو به نواصب و خوارج آورده واو ی، بخاریاما از آن سو

ه ک ینیب یم ردند وآنان را به شھادت رساندند و لذا او راکار یکت پیه با اھل بکھا  ھمان
مقاتل بن  م وکره و مروان بن حیابو ھر عمرو ابن عاص و ه ویچون معاو یاز اشخاص

وسته یپ ین بخاریھمچن ند. وک یت می. .. . . . روا -ه به دجال معروف بودک-مان یسل

 . ٥/٥٦٥: یافکال -١
 .٧٨، ٤٣/٤٤: بحاراأل نوار -٢
 .١٢: مسئله شماره ،٢٤١/ ٢: لهیر الوسیتحر -٣
شم. ک یلمه آخر خجالت مکاز ترجمه  یح است. خوانندگان گرامیقب الم چقدر زشت وکن یا -٤

 .(مترجم)

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١١٦

ه زمانه از وجودشان ھم ک یجاھالن یبرخ ومجسمه و مرجئه ث خوارج ویبه حد
 ند.ک یاستدالل م نداشته، احتجاج و یاطالع

 صصحابه رسول خدا شرهیابو ھر عمرو و ه وید گفت: معاویبا یجانیدر جواب ت
جمھور  ر، اختالف وجود دارد ویخ ایھست  یه مروان، صحابکنیدر مورد ا ھستند و
 ست.یث متھم نیقل حدست اما در نینه صحابه کمعتقدند 

ابن  ، ویداود، نسائ، ابوی، مسلم، ترمذیدام از بخارک چیمان، ھیاما از مقاتل بن سل
 اند.  ردهکت نیماجه روا

مغرور  بر وکمت ش وکسر یذابک، یجانیست، تیجز او ن یه معبودک یسوگند به ذات
تعجب ند. ک ینم یارش را باز نگرکس ک چیا ھیه گویکبطورد یگو یماست، دروغ 

 ذاب وکپسندند تا از  یم ان عاقلیعیه چگونه شکشود  یم به تعجبم افزوده نم وک یم
 ند.ینما یرویپ یجانیچون ت یبرکمت دروغگو و

ند، ھم دروغ ک یت میافراد مجھول روا از مجسمه و ید: بخاریگو یم یجانیه تکنیا و
 است.

 نند، ما از صداقت وک یت میعه روایش اما علماء اھل سنت از خوارج، مرجئه و
ھا  آن است، البته ازھا  آن به ضرر خودھا  آن بدعت م. وینک یم استفادهھا  آن یراست

 م اگر راستگو باشند.ینک یت میروا

 



 
 
 

 پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

 ین عنوان برایه اکد ینمود کد از مطالب گذشته خوب دری! شایخواننده گرام
 ش را انباشته از دروغ، بھتان ویھا تابک یرا ویست زیمناسب ن یجانیامثال ت یافراد

. وال دید دینده ھم خواھیدر آ د ویباطل نموده است چنانچه در گذشته مشاھده نمود

 ال باهللا.إحول وال قوة 

 د:یگو یم ۳۶در صفحه  یجانیت -۱
در  دام باشد) وکامبر، سنت تمام اصحاب (ھر ینند بر سنت پک یاضافه م یبرخ و

دام کاند، به ھر  اصحاب من مانند ستارگان« ه فرمود:کنند ک ینقل م یثین باره حدیا
. ودر »اصحاب من نگھدارنده امتم ھستند«ث: ی!! و حد»شوند یم تید ھداینکاقتدا 

أصحايب أمنة «و  »كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتمأصحايب «ن آورده است: یه چنیحاش

 :ص ،٤ج  :مسند احمد بن حنبل و ،فضائل الصحابة :تابک :ح مسلمیصح[. »ألمتي
٢٩٨[. 
 ن وانمودیرا او به خواننده چنیھم دروغ ز ب است ویھم فر یجانین سخن تیا

ن یچن هیکمسند احمد وجود دارند در صورت ح مسلم ویث در صحیه ھردو حدکند ک یم

 :ثیاند. اما حد ردهکت یرا مسلم واحمد روا »أصحايب أمنة ألمتي« :ثیست. حدین

را  دام آنک چینه احمد، ھ ف است. نه مسلم ویار ضعیبس یثیحد ،»أصحايب كالنجوم«
231Fاند ردهکت نیروا

١. 

 د: یگو یم ۳۹در صفحه  و -۲
أنبياء ب� علماء أميت أفضل من «د: یفرما یم صبه عنوان نمونه حضرت رسول

ُعلََماءُ «د: یفرما یا می. »ل برترندیاسرائ یامبران بنیامتم از پ یعلما« .»ارسائيل
ْ
 َوَرثَةُ  ال

نِْبيَاءِ 
َ ْ
 ند وک یم جیه تخریث را در حاشیحد یجانی. سپس ت»امبرانندیعلماء وارثان پ« »األ

 .٥٨: شماره :فةیث  الضعیحادسلسلة األ -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١١٨

 .»٤٧ :ص ،٥ج  :یح ترمذیصح ،١٦ :ص ،١ج  :یح بخاریصح«د: یگو یم
 ح ویصح یکیه کث آورده یروش گذشته استفاده نموده است، دو حداز ھمان 

 رده وکر کح را ذیث صحیه مرجع حدیاست. سپس در حاش یساختگ موضوع و یگرید
 رده است.کر کث را ذیمنبع ھردو حده کند ک یم به خواننده وانمود

ه بر رسول کاست  یدروغ »ل برترندیامبران اسرائیامت من از پ یعلما« :ثیو حد
س کامبر ھریر پیغ یه افرادکست یقد نمعت یچ مسلمانیھ بسته شده است و صخدا

 نند وک یم ه خود را منسوب به اسالمک یا امبران برترند. برخالف عدهیه باشند از پک
232Fدانند یم امبرانیاز پ یستند برتر از بعضیامبر نیه پکرا  یسانک

١. 

 د: یگو یم ۴۱در صفحه  و -۳
 یگانه اھل سنت در تمام مسائل فقھاصحاب مذاھب چھارن علت اختالف ینھمچ و

مسئله ھم  یک در یت، حتیگانه اھل ب ازدهه ائمه دوک یشود در حال یم ما روشن یبرا
 اند. ردهکن یاختالف

ست اما تا چه ش اکدل با ویز یمسئله! سخن یکدر  ینند حتک یبله اختالف نم
 قت دارد.یاندازه حق

چ یبا ھیار با ھم اختالف دارند تقرینقل شده از ائمه، بسث ید: احادیگو یم یدلدار عل
ه با آن منافات دارد کآمده است  یثیه در مقابل آن حدکنیشود مگر ا ینم افتی یثیحد

ه یکمتضاد با آن وجود دارد. تا جائ یه در برابر آن خبرکنیست مگر این یچ خبریھ و
233Fحق شده استم خردان از اعتقاد به کاز  ین تضاد باعث رجوع بعضیا

٢. 
عه در یه شکد ینک ید: مالحظه میگو یعه میدر مورد اختالف گروه ش یاشانکض یف
 یچ مسئله فرعیه ھکدارند، بل یشتریا اقوال بی و یست قول مختلف، سیمسئله، ب یک

234Fان ردهک از متعلقات آن اختالف یا در بعضیه در آن کنیست مگر این

٣. 
 ن ویتبا اختالفات و ث اصحاب ما ویاز دوستان، احاد ید: بعضیگو یم یطوس و

سلسلة [در  یآلبانت فوق است یبه روا یکه نزدکرا  »علماء أميت كأنبياء ب� ارسائيل« :ثیحد -١
 یچ اصلید: به اتفاق علماء ھیفرما  یم آورده است و ].٤٦٦ :شماره :موضوعةـفة والیث الضعیاألحاد
 ندارد.

 .٣٦: عةیقة الشیحقبه نقل از  ،٥١: أساس األصول -٢
 .٩: ص :المقدمه یالواف -٣

 

                                           



 ١١٩  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

ه یکنمودند تا جائ یادآوریمن  یث است را براین احادیان ایه مک یتضاد منافات و
ث یچ حدیھ آن متضاد آن وجود دارد و ه در برابرکنیح وجود ندارد مگر ایچ خبر صحیھ

با آن منافات دارد  هکوجود دارد  یثیه در مقابل آن حدکنیوجود ندارد مگر ا یحیصح
235Fاند وب مذھب، شمردهین عیتر ن مطلب را از بزرگین ما، ایه مخالفیکبطور

١. 
 کودکاش نزد  یه به نادانکدروغگو را  یجانی، تمینکق یرا تصد یسکنون چه کا ھم

عه ھستند؟ البته افراد مورد یه از بزرگان علماء شکن علماء را یا ایرد کنجف اعتراف 
 ن علماء ھستند.یمعه ھیاعتماد نزد ش

 یرو ادهیداند، ز ینم ش آنچهیستا ه در مدح وکنیا ایود یگو یما دروغ ی یجانیت
 ند.ک یم

 د:یگو یم ۴۲در صفحه  -۴
د ییمورد تا ح ویه صحک یثیحد یدر معنا یاھل سنت حت یه گاھکن یباالتر از ا و 
به اشخاص ھم نداشته باشد به  یچ ربطینند ھرچند ھک ین است، اختالف میطرف

  .»اختالف أمتي ورمحة«د: یفرما یم هکاست  یثیعنوان نمونه حد
ر نموده، که ذک یثین حدیا طبق عادتش براھل سنت دروغ بسته است و یجانیت

ھم ندارد.  یفیه سند ضعکندارد بل یحیه سند صحک نینه تنھا ا ندارد و یچ اصلیھ
ث ین حدیا یمن برا ست وین شناخته شده نیمحدثث نزد ین حدید: ایگو یم کیسب

 افتم.یھم ن یسند موضوع یف و حتیعا ضی ح ویسند صح
236Fندارد یچ اصلید: ھیگو یم یآلبان

٢. 

 د: یگو یم ۴۸در صفحه  -۵
 یثیاز او احاد ردند وک یمجالست م صامبریه با پک یارانی چه بسا اصحاب و

ث را یحد یلذا معنا بفھمند و نند وک کدررا ھا  آن هکنینمودند بدون ا ینقل م ده ویشن
در اثر ساده  یه گاھکردند ک یم یفرموده بود، معن صس آنچه حضرت رسولکبه ع

ه یدر حاش د ویانجام یم فرھمکبه  ی، حتیقیحق یردن معناکن کدر و یشیاند
 ل وکه خداوند آدم را به شکرده کر نقل یھررا ابو یتیبه عنوان نمونه: روا د:یگو یم

 .امکب األحیمقدمه تھذ -١
 .٥٧ :شماره :موضوعهـفه والیث الضعیسلسلة األحاد -٢

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٢٠

 ین معنیث را چنین حدیا ÷ه حضرت امام صادقیکده!! در صورتیخود آفر صورت
گفت:  یگریبه د یکیند، یگو یه دو نفر به ھم ناسزا مکد یشن صامبریه: پکفرمود 

ح گرداند! حضرت به او فرمود: یاست قب ل توکه شکس کھر  خداوند صورت تو را و
 ده است.یل او آفرکرت آدم را به شخداوند حض

فرمودند:  صد: رسول خدایگو یره میرده است! ابو ھرکت یرا مسلم روا ثین حدیا
را خداوند یدعوا نمود از زدن به چھره اجتناب ورزد ز با برادرش جنگ و یسکاگر 

237Fده استیش آفریمایس ل وکحضرت آدم را به ش

١. 
رده کث را ناقص نقل ین حدیا یجانیه چگونه تکد ینک ی! مشاھده میخواننده گرام

داناتر  شصحابه -عامله اهللا بام يستحق-ند ک یارکبیفر د ویجاد نمایا یبدگماناست تا 

ردند ک ینقل م کادرا ث رسول خدا را بدون فھم وی، حدصمردم بعد از رسول خدا
رساندند،  یم مقصود را س ھدف وکع یگاھ دادند و یم رییث را تغیحد یه معنایکبطور

 یه از دروغگوئکفھمد!!  یم یجانیالبد تفھمد؟  یم یسکچه  داند؟ و یم یسکپس چه 
 صمگر اصحاب رسول خدا یآنگھ شود. و ینم ق خستهیر حقاییتغ و یارکبیفر و

 موزند؟این را به مردم بیفرستاد تا د یم راھا  آن صامبریه پکستند ین یسانکھمان 

 د: یگو یم ۶۲در صفحه  و -۶
د چند ینفھم به او دست داد و یه در نمازش فراموشکنند ک یم تین روایھمچن

 عت خوانده است.کر
 جاست؟کالش کم، اشیا ردهکت یث را ما رواین حدیبله ا

 شود و یم یو فراموش دچار سھو بشر است و صه رسول خداکاھل سنت معتقدند 
ث را ین احادیعه ھم امثال ایش نشود و یند و دچار فراموشکه خطا نکست ین ییاو خدا

 نند:ک یم تیروا
ھستند  یوفه قومکفرزند رسول خدا! در  یگفتم: ا ÷د: به رضایگو یم یھرو

ند: یگو ینشده است. فرمود: دروغ م یامبر در نماز دچار فراموشیه پکنیمعتقد به ا
بجز  یه معبودکاست  یند آن ذاتک ینم ه فراموشک یسکند، کرا لعنت ھا  آن خداوند

در مورد  یح مطلب به شرح امام نوویتوض یبرا« .١١٥ :شماره ة،والصل تاب البرک: ح مسلمیصح -١
 ].مترجم[ ».دینکث مراجعه ین حدیا

 

                                           



 ١٢١  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

238Fآن وجود ندارد

١. 
 میامثال او تقد و یجانیبه تھا  آن معصوم بنابر اعتقاد یه امامکن لعنت خدا است یا

 م.یگوئ یم یکرا تبرھا  آن ند، ما ھمک یم
عد از  دست داد وب یفراموش صد: به رسول خدایگو یابوعبدالله جعفر صادق م

239Fعت، سالم گفتکر دو

٢. 
م یعت خواندکپنج ر صد: نماز ظھر را به امامت رسول خدایگو یم یو حضرت عل

ا یرسول خدا! آ یاگفت:  یبه و یخدا صورتش را به طرف ما گرداند، فرد سپس رسول
عت نماز کگفت: پنج ر یچه؟ و یامبر فرمود: برایافزوده شده است؟ پ یزیبرنماز چ

 .240F٣دیخواند
ر یبکھمچنان در حال نشسته ت به قبله گرداند و امبر رویفرمود: پ یحضرت عل

 آورد. یدو سجده بجا گفت: و
241Fنمودم کتر ییگوه به علت مختصرکوجود دارد  یگریار دیث بسیاحاد و

٤. 
 مفوضه، خداوند ون وید: افراطیگو یم -عه استیبزرگ از ائمه ش یامام یو-صدوق 

 ین لعنتیا ، فراموش نموده است. وصرمکامبر ایه پکرند یپذ ینم ند،کرا لعنت ھا  آن
 شود. یم میامثالش تقد و یجانیه به تکاز طرف صدوق،  گرید

ند در قرآن ک یه فرموش نمکدھد و خداست  یم به عموم بشر دست یتازه فراموش
 فرمود: ÷یه حضرت موسکآمده است 

شود وفراموش  ینم پروردگارم گمراه«. ]٥٢طه: [ ﴾يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ ﴿
 .»ندک ینم

 را فراموش یمن ماھ« ].٦٣الکهف: [ ﴾وَت �ُۡ ٱ �َِسيُت  فَإِّ�ِ ﴿وشع بن نون گفت: ی و
 . »ردمک

ام مرا  به فراموش« ].٧٣الکهف: [ ﴾�َِسيُت  بَِما ِ� تَُؤاِخذۡ  َ� ﴿گفت:  یو حضرت موس
 .»نکمؤاخذه ن

 .٢٥/٣٥٠ :بحاراألنوار، ٣٢٦: ون اخبار الرضایع -١
 .٢٠١-١٩٩-٨/١٩٨: ةعیوسائل الش ،١/١٨٦: امکب األحیتھذ -٢
 .٨/٢٣٣: ةعیوسائل الش ،٣٧٧/ ١: االستبصار ،٢/٣٤٩: امکحب األیتھذ -٣
 .١٠٢/ ١٧: نواربحاراأل -٤

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٢٢

�ََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿فرمود:  صامبرش، محمدیو خداوند به پ  ].٢٤الکهف: [ ﴾�َِسيَت  إَِذا رَّ
  .»نکاد یخدا را  یردکه فراموش ک یھنگام«

ٓ  َما إِ�َّ  ٦ تَنَ�ٰٓ  فََ�  رِئَُك َسُنقۡ ﴿ن فرمود: یھمچن و ُ ٱ ءَ َشا برتو « ].٧-٦األعلی: [ ﴾�َّ
 .»مگر آنچه را خدا بخواھد ینک یم خواند پس فراموش نمیخواھ

 د: یگو یم ۶۳در صفحه  یجانیت -۷
 شد. یم نماز صبحش فوت شد و یم ه او در ماه رمضان جنبکنند ک یت میو روا

گفته  یسک. چه -عامله اهللا بام يستحق-است  یجانیگر از طرف تید ینھم دروغیا

ث یحد یجانیت شد؟ یم نماز صبحش فوت رد وک یم با جنابت صبح صامبریه پکاست 
ه کامده است ین یح بخاریه در صحیکاست در صورت نسبت داده یح بخاریرا به صح

ث افزوده یاز طرف خودش به حد یجانین جمله را تیشد). ا یم (نماز صبحش فوت
 یه جنابت با روزه منافاتکد یخواھد بگو یم ثین حدیدر ا یه راویکاست. در صورت

 ندارد.

 د: یگو یم ۶۳در صفحه  -۸
ن یامبران را از ایت است، مقام تمام پیه گاھشان ائمه اھل بکیه تکان یعیش یول

 ه درودکز مان حضرت محمد، یامبر عزیژه پیدانند بو یم ھوده منزهیسخنان پوچ و ب
آن حضرت، منزه است از  که ساخت پاکمعتقدند  ش باد. وکاو و خاندان پا ان بریپا یب

سحر و  سھو و و یفراموش بزرگ و او معصوم از ھر خطا و و کوچکتمام گناھان 
 است. . . .  یھوشیب و یوانگید

 ه باعک ینیات دروغین روایه چنکان معتقدند یعیش و« د:یگو یم ٦٤در صفحه  و
 . »ارانشان ساخته شده استیان ویامو یمنافات دارد، از سوامبران یصمت پ

 ‡امبران خدا یه چگونه پکد یعه را مالحظه نمائیت شیروا کنی! ایخواننده گرام
 برد.  یم ر سؤالیرا ز

د: یه پرسین آیدر مورد ا ÷ه: مأمون از رضاکآمده است  »خبارعيون األ«تاب کدر 

ِيٓ  َ�ُقوُل  �ذۡ ﴿ �ۡ  لِ�َّ
َ
ُ ٱ َعمَ � �ۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ

َ
مۡ  هِ َعلَيۡ  َت َعمۡ َو�

َ
َ ٱ تَّقِ ٱوَ  َجَك َزوۡ  َك َعلَيۡ  ِسۡك أ  ِ� َوُ�ۡ  �َّ

ُ ٱ َما ِسَك َ�فۡ  ِ�   ].٣٧األحزاب: [ ﴾ِديهِ ُمبۡ  �َّ

 



 ١٢٣  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

ز بر او حسان یتو ن ه خداوند به او نعمت داده وک یسکه به کرا،  یاد آور زمانی«
 را در دل پنھان یزیخدا بترس وچ: ھمسرت را نگه دار واز یگفت ی، مینمود

 .»سازد یم ارکرا آش ه خداوند آنک یداشت یم
د یھمسر ز د بن حارثه رفت ویبه خانه ز یارک یبرا صامام رضا گفت: رسول خدا

ه تو را ک یمنزه است پروردگار و کد پس به او گفت: پایردن دکرا مشغول غسل 
242Fده استیآفر

١. 
ه کرا  ینب مدتیه زکت شده است یاز ابو جعفر روا یم قمیبن ابراھ یر علیدر تفس و
آمدند  صنزد رسول خدا یرد بعد از آن براثر اختالفک ید زندگیخواست با ز یم خدا

 .243F٢دیرد پس او را پسندکنب نگاه یز یبسو صامبریپ
 برند. یم ر سؤالیرا ز صد چگونه رسول خداینی! ببیخواننده گرام

 وند ک یم ردن است نگاهکه در حال حمام ک یامبر به ھمسر مرد مسلمانیچگونه پ
 .پسندد؟!!! یم را یسپس و

 ) آورده است.یافکدر ( ینیلکن, یبه ا یکنزد یداستان و
ر نگاه یله حمیاز قب یه به زنکنقل شده است  إلمیل فرزند ابراھیباره اسماعدر

آورد! دراح او کنمود تا آن زن را به ن اش را پسندند پس خداوند مسئلت ییبایز رد وک
رد! آن زن در کم مرگ شوھرش را صادر کالبته آن زن، شوھر داشت پس خداوند ح

اح کزدود و او را به ن یاندوه را از و شوھرش نشست، خداوند غم و یه به عزاکم
244Fل در آوردیاسماع

٣. 
ه یکد تا وقتیوابخ ینم صه فرمود: رسول خداکت است یاز جعفر بن محمد روا

245Fگذاشت ینم فاطمه یھا ان پستانیاش را م چھره

٤. 
از خداوند  یفرمودند: حضرت موس صه رسول خداکند ک یم رضا از پدرانش نقل

رد ک یده خداوند به او وح گفت: پروردگارا! مرا از امت محمد قرار نمود و یخواستدر

 ).١١٣( ون اخبار الرضایع -١
 . ٢٢/٢١٨ :بحار األنوار ،ه باالین آیر ھمیدر تفس :یر قمیتفس -٢
 .٤/٢٠٣ :یافکال -٣
 .٧٨/ ٤٣ :بحااألنوار -٤

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٢٤

 .246F١یرس یمنزلت نم ! توبه آن مقام ویموس یاه ک
عتًا یطب باشد! و صاز امت محمد یه فردکندارد  یستگیشا ÷یحضرت موس

 .!برترند!! ÷یعه از حضرت موسیھمه ش ھستند و صعه امت محمدیش
 یک خواب و رخت یکشه در یبا عا یه وکت شده است یطالب روا یبابن  یاز عل

 .247F٢دیخواب یم لحاف
ھا از فرزندان تو  نیه فرمود: خداوند به حضرت آدم گفت: اکت است یاز رضا روا

بھتر از ھمه  ھا بھتر از تو و ن) وآنیو فاطمه و حسن و حس یھستند (محمد و عل
 آسمان و جھنم و بھشت و ردم وک ینم بودند تو را خلق ینمھا  آن ام ھستند اگر نشیآفر
ن ی، در ایبنگرھا  آن ه با چشم حسادت بهکنیذر باش از ادم، بر یآفر ینم ن را ھمیزم

 رد! وکبا چشم حسادت نگاه ھا  آن آدم بهنم. اما ک یم رونیام ب یگیصورت تو را از ھمسا
ه ک یاز درخت د ویطان بر او مسلط گردیجه شیرا آرزو نمود، در نتھا  آن منزلت مقام و

طان بر یرد! شکچون حواء باچشم حسادت به فاطمه نگاه  شده بود خورد و یاز آن نھ
248Fه از درخت، خوردکنیا ز مسلط شد تایاو ن

٣. 
به ائمه بوده ھا  آن زیشان بخاطر نگاه حسد آم فرکیه اگر اصل ک جاست نیسؤال ا

فر داد چنانچه در قرآن کیرا بخاطر خوردن از درخت ھا  آن است. پس چرا خداوند
 آمده است؟

ب نمود یذکامبران را تیپ اء ویه فرمودند: انبکت شده است یطالب روا  یبابن  یاز عل

اكله «ه گفتند: یکب نمود ھنگامیذکوسف را تیب نمود) برادران یذکرا ت ھا (خداوند آن

249Fصحرا بودند یفرستاده بسو اء ویانبھا  آن و »گرگ او را خورده است« »الذئب

٤. 
ل یاسرائ یننگ گناھت را بر بن دم ویه گناھت را بخشکرد ک یخداوند به داود وح

 گذاشتم. 
ه شما ستم ک ید در حالینک یم یارکن یداود گفت: پروردگارا! چگونه چن

 .٢٠٠:ون أخبار الرضایع -١
 .٨٤: االحتجاج ,٤٠/٢: بحار األنوار -٢
 .١٦/٣٦٢: بحار األنوار ،١٧٠: ون أخبارالرضایع -٣
 .٤٠/٢٢٤:بحار األنوار -٤

 

                                           



 ١٢٥  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

250Fردندکار شما نکار کاقدام به انھا  آن گفت: د؟ینک ینم

١. 
وسف آمد به یعقوب نزد یه ک یه فرمود: ھنگامکت شده است یعبدالله روااز ابو

 رد وکل نزول یامد. جبرین نییجه از تخت پایزائد دست داد در نت یوسف غرور پادشاھی
به  درخشان خارج شد. و ین پس از دستش نورکف دست را باز کوسف! ی یاگفت: 

رون شد چه بود؟ گفت: یه از دستم بک ین نوریوسف گفت: ایآسمان رفت.  یفضا
در  عقوب است وی یامدنت براین نییفر پاکین یا نبوت از فرزندانت برداشته شد و

251Fنخواھد آمد یامبریفرزندانت پ

٢. 
دھند،  یم رکنندگان را تذکامبران عبادت یه فرمود: پکت شده است یجعفر روااز ابو

مورد از  یکرد فقط در ک یاطاعت م و یامل فرمانبردارکامبران بطور یاز پ یامبریپ
م کدر ش شود و یت از بھشت رانده میمعص یکن یرد بخاطر ھمک یم یخداوند نافرمان

252Fدھد ینم توبه نجات بجز اعتراف و یزیشود سر انجام او را چ یانداخته م یماھ

٣. 
خواست در مورد عذاب قومش به  یامبریه فرمود: پکت است یعبدالله روااز ابو

ام  ردهکصله یه فک یا ا از مراجعه در مسئلهید، خداوند به او گفت: یخداوند مراجعه نما
 گردانم. یمات را به پشت سرت بر چھره هکنیا ای یگرد یمبر

با خودش گفت:  امبر دچار غرور شد ویل پیه فرمود: حزقکت است یجعفر روااز ابو
ن داده شده است؟ فرمود: یه به من مثل ایکست درحالیر من چامبر بیمان پیسل یبرتر

253Fداد یم ه او را آزارکظاھر شد  یبدش زخمک پس در

٤. 
وه کشان نزد خداوند ش کاش یمک دل و یل از سختیاسرائ یامبران بنیاز پ یبعض
254Fنمودند

٥. 
ام عبدالله  و یھودید بن اعصم یه فرمودند: لبکت است ین روایرالمؤمنیاز ام

جه یازده گره زدند...... در نتیاو  یبراھا  آن را سحر نمودند، صرسول خدا ،یھودی
255Fردک ینم باز نان معاشرت د وید ینم د،یشن ینم د،ینوش ینم خورد، ینم صامبریپ

٦. 

 .٦٣/١٨٥: یافکال -١
  .٢/٣١٨: یافکال -٢
 .٤٦/ ٨: یافکال -٣
 .٩٧/٨٧: بحا ارألنوار -٤
 .٠٦٣/١٨٥ :بحاراألنوار -٥
 .٢٥٨/ ٣٦: بحاراأل نوار -٦

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٢٦

256Fه فرمودندکت است ین روایبن حس یاز عل

ا یسرش را از در ی! پس ماھیماھ ی: ا١
257Fیک، لبیکگفت: لب یه مک ید در حالیشکرون یب یوه بزرگکھمچون 

دوست خدا! .  یا ٢
ام. فرمود: داستان  ونسی یسرورم! من ماھ ی؟ گفت: ایتھس کیگفت: تو  ی. . عل

نفرستاده مگر  یامبریچ پیسرورم! خداوند ھ ین گفت: اکف یما تعر یرا برا وسفی
رد، جان سالم بدر برد کس قبول کاو عرضه نمود ھر یت را برایاھل بت شما یه والکنیا

 یا د دچار مسئلهیه توقف نمود و از حمل آن امتناع ورزک یسک رد وکدا یات پج ون
ش م دچار آتیابراھ د! وید و نوح دچار غرق گردیت گردیشود چنانچه آدم دچار معص یم

د! و داود دچار اشتباه یبت گردیوب دچار مصیو ا د!یوسف دچار چاه گردید! و یگرد
ت یونس! والی یه اکنمود.  یرد و به او وحکونس را مبعوث یه خداوند کنید! تا ایگرد

ونس گفت: ین. که از نسلش ھستند قبول کرا  یا افتهیت یوائمه ھدا ین علیرالمؤمنیام
ن رفت! یشناسم؟ و خشمگ ینم و ام دهیرا ند ینم و من وکرا قبول  یوت یچگونه وال

ش را یھا گفت: استخوان و ونس را ببلعمیه کنمود ودستور داد  یپس خداوند به من وح
 زد و یم دور یکیان سه تاریاھا را میمم چھل روز ماند، با من درکن. او در شکخرد ن

ٓ ﴿گفت:  یم ٓ  هَ إَِ�ٰ  �َّ نَت  إِ�َّ
َ
ٰ ٱ ِمنَ  ُكنُت  إِّ�ِ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  أ ر یت امی. وال258F٣]٨٧األنبیاء: [ ﴾لِِم�َ ل�َّ

 .رفتم!یافته را پذیت یائمه ھدا ن ویالمؤمن
ھا باال  به آسمان صه رسول خدایکه فرمود: وقتکت است یابوجعفر باقر روااز 

با اطفال  یجاست؟ به او گفتند: وکم یفرمود: پدرم، ابراھ صسپس محمد رفت: . .
 ییھا ه پستانکافت ی یر درختیرا ز ÷میعه است. بعد از آن وارد بھشت شد، ابراھیش

بلند  ÷میرھا شد، ابراھ کودکه پستان از دھان یکگاو دارد. ھنگام یھا مثل پستان
در مورد  صرد و از آنحضرتکسالم  صامبریبه پ پستان را به او باز گرداند و شد و

 ÷میان امتم قرار دادم، ابراھیم درمیگفت: او را جانش صامبرید. پیپرس سیعل
را خداوند بر فرشتگان  سیاز عل یروی، پیانتخاب نمود ین خوبیگفت: چه جانش

روان او ھستند، از خداوند خواستم تا مرا یپ عه وینھا اطفال شیا فرض گردانده است و

 . ٦٠/٢٣: بحاراأل نوار -١
 ). (مترجم»خدمتمآماده خدمتم، آده « :یعنی -٢
  .٦١/٥٢: بحارا أل نوار -٣

 

                                           



 ١٢٧  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

259Fرفتیقرار دھد، خداوند ھم پذھا  آن سرپرست

١. 
ا شغل ید. آییگو ید، دروغ میآ یم رونیاز دھانتان ب یبر، سخن بزرگکالله ا

ق یدتص پردازان و  ن دروغیاعه است؟!! خداوند چھره یت اطفال شیترب ÷میابراھ
 را زشت گرداند.ھا  آن نندگانک

فرستاده بود، داود  یا را به جنگی، اور÷ه فرمود: داودکت است یروا ÷از صادق
ه یه سایا مشغول غسل بود، ھنگامیھمسر اور رد ویبگ یا پرنده رفت تا یوارید یباال

او  یرا پوشاند، داود به سو بدنشھا  آن لهیبوس نده ساخت وکش را پراید موھایداود را د
ن ید (سپس داود به فرمانده سپاھش نوشت) تابوت را بیگرد یفته وی ست وشینگر

رد کار را کن یا یش تابوت بفرست. ویشاپیا ابن حنان را پیدشمنت قرارده و اور خود و
ا یبدن یاز و ÷مانیسل رد وکا ازدواج یشته شد. سرانجام داود باھمسر اورکا یواور
260Fآمد

٢. 
ھا  آن نشدن، یطوالن وجود دارد اما بخاطر اختصار و یارین، مطالب بسیر از ایغ و
 ردم.ک کرا تر

است. اما اھل  صلوات اهللا وسالمه عليهمامبران خدا یعه در مورد پین اعتقاد شیا 

 کپا ن امور منزه ویرا از امثال ا صلوات اهللا وسالمه عليهمامبران خدا یسنت مقام پ
 دانند. یم

ع یاھل تش ت را اھل سنت وین روایًال اسحر شد او صامبریپ د:یگو یم هک یتیو روا
ًا، سحر یند. ثانک یبر نبوت وارد نم یالکاش است و یضیمر یاند وسحر نوع ردهکت یروا

 نگذاشت. یریتأث صامبریپ یھا صدق گفته غ رسالت ویدر تبل

 د: یگو یم ۶۰-۵۹ در صفحه و -۹
خواست ت را از خداوند دریه رواک یھنگام ÷میلک یامبرش موسایسخنش با پ و«

رِِ�ٓ  َرّبِ ﴿رد: ک
َ
نُظرۡ  أ

َ
ٰ  لَن قَاَل  َكۚ إَِ�ۡ  أ گفت:  یحضرت موس« ].١٤٣األعراف: [ ﴾ِ� تََرٮ

. ولن »ینیبب مرا یتوان ینم گزنم، خداوند فرمود: تو ھریو را بببگذار ت پروردگارا،

  .٣٠٣/ ١٨ :بحار األنوار -١
 .٢٣،  ٢٠: بحار األنوار -٢

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٢٨

 .261F١»ندیگو یم ھا یه نحوک یآنطوررساند.  یم بودن را یابد و یشگیھم ه،یزمخشر
ه اھل سنت در مورد یعل یمانند استدالل نصار یبه قول زمخشر یجانیاستدالل ت

 یمعتزل یرا زمخشریف شده است زیه قرآن تحرکعه است یف قرآن به قول شیتحر
 ھستند. کمسل یصفات خداوند، معتزلباب  عه دریش است و

 رساند ینم بودن) را یوأبد یشگید (ھمیشه نزد نحوشناسان تأبیھ ﴾�ََلن﴿ و
ا ید. آینکنگاه  یگر نحویتب دک ل) ویمکح والتیب)، (التوضیاللب یمغند به (یتوان یم
 .ھم آورده است؟! یلیادعاء محض دل بجز یجانیت

بَدَۢ  هُ َ�َتَمنَّوۡ  َوَلن﴿ :هین آیدر مورد ا یجانیت
َ
 .٢]٩٥: ةالبقر[ ﴾��

لمه کرساند پس چرا خداوند با  یم بودن را یابد ﴾َلن﴿م یید؟ اگر بگویگو یم چه

بَدَۢ ﴿
َ
ر کگر، خداوند در قرآن ذیطرف، واز طرف د یکن از ید نموده است؟ اکی. تا﴾��

د: یفرما یم نند چنانچهک یم ه طلب مرگکنند بلک یمرگ م یفار آرزوکه کنموده است 

ْ َونَاَدوۡ ﴿ ! کمال یزنند: ا یاد میفر«]. ٧٧الزخرف: [ ﴾َر�َُّك  َناَعلَيۡ  ِض ِ�َقۡ  لُِك َ�ٰ َ�ٰ  ا
 .»راندیپروردگارت مارا بم

 تاب وکنند با یب یم ن، پروردگار شان رایه مؤمنکن مطلب ی، اھا ن صحبتیبعد از ا
را یرد زیپذ یم یجانیم البته اگر تینک یتفا مکات ایر آکنجا با ذیسنت ثابت است و ما در ا

 صاز رسول خدا ث ما رایاحاد و اند ف قرآنیعه معتقد به تحریعلماء ش از یاریبس

ٞ ﴿رند. یپذ ینم ةٌ  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ در روز « ].٢٣-٢٢: القیامة[ ﴾٢٣ نَاِظَرة
فار ک ی. وقت»اند پرده پروردگاشان در حجاب و یسو به اند و تروتازه ییھا امت) چھرهی(ق

ن و خداوند یان مؤمنیه مکنست ینند مفھومش ایب ینم در پرده و حجابند و خد را

ِينَ ﴿وجود ندارد.  یحجاب حۡ  ّلِ�َّ
َ
ْ أ ٞ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َسُنوا  یارھاکه ک یسانک«]. ٢٦یونس: [ ﴾َوزَِ�اَدة

شتر از بھشت فقط ی. ب»شتر از آن استیب بھشت وھا  آن یاند برا انجام داده یکن
 برتر از آن باشد. یزیتواند چ یم

 یلیرد، دلکر کرا ذ آن یجانیوارد شده ت÷ یموسه در مورد حضرت ک یا هیآ و
 ه:کنیح آن اید در آخرت است و توضت خداونیم بر رؤیر مستقیغ

 آن است. ٢٨ :در صفحه یست اما در متن عربین یتاب فارسک. . . . .. الخ در هیلن زمخشر -١
 ».فار)کنند (در مورد ک ی(موت را) آرزو نمرا  آن ھر گز« -٢

 

                                           



 ١٢٩  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

ه نسبت به ک یدر حال ÷یبود حضرت موس یم محال و ت مطلقًا ممتنعیاگر رؤ
 ÷یخواست موسرد. خداوند درک ینم را درخواست پروردگارش شناخت داشت، آن

ه نوح گفت: یکرد، وقتکار کرا ان ÷درخواست حضرت نوحه یکرد آنطورکار نکرا ان

ٓ ﴿فرزندم از اھل من است، خداوند فرمود:  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
هود: [ ﴾ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  أ

 .»یه از نادانان نباشکنم ک یحت میمن تو را نص« ].٤٦
 یشتریوه ارزش بکخداوند از نزد  ÷یشد و حضرت موس یوه متجلک خداوند بر

 دارد.

 د: یگو یم کرساند چنانچه ابن مال ینم را یشگیت وھمیبدا ﴾َلن﴿ :مییگو یم

ــــــداً  ــــــؤ ب ــــــن م ــــــى بل ــــــن رأي النف  وم
 

ــــــــه ار دد وســــــــواه فاعضــــــــدا   ١فقول
 

 یار ن وکرساند سخنش را رد  یم را یشگیھم ت ویابد ﴾لن﴿د یگو یم هیکسک«
 .»ریم بگکگر را محید

ش ثابت ماند یوه در جاکفرمود: اگر  نمود و ینکز ممیت را مشروط به چیخداوند رؤ
 ر است.یپذ انکن باشد، امکز ممیمشروط به چ ه وابسته وک یزیآنچ د. وید یمرا خواھ

ھم  ینیب ینم ه گفت: مراکشوم بل ینم دهینگفت د ÷یخداوند به حضرت موس
 .ینیب ینم اینون در دنکا

 د:یگو یم ۱۰۷-۱۰۶در صفحه  یجانیت -۱۰
د یفه بن اسیاز حذ د بن ارقم ویح از زیر خود به سند صحیبکدر معجم  یطبران

ر یر خم، زیدر غد صخود گفت: رسول خدا یبجا یکه ھرکند ک یم نقل یغفار
 یسو م مرا بهیخدا یمردم بزود یا«خواند و در آن خطبه فرمود:  یا درختان خطبه

 »اوست. . . . یموال یعل یعنین یم، ایاو یه من موالکخواند. . . . پس ھر یم خود فرا
 .]ثیحد[

تعجب  یجا یاساس است ول یب دروغ و »حیبه سند صح«د: یگو یم یجانیه تکنیا
ننمود  یرویپ ین موسویخش شرف الدیاز ش رد وکتفا کن اندازه ایه به ھمکنجاست یا
ن سخن را در ین ایرا شرف الدینگفت بر صحت آن اتفاق نظر وجود دارد ز و

 .ةیالشاف ةیافکال -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٣٠

 یرا در سند آن فردیف است زیار ضعیث بسین حدیا گفته است. و 264F١»مراجعاتـال«
 وجود دارد. ینماطاد بن حسن یبنام ز
د: یفرما یابن حجر م ث است ویر الحدکمن یفرد یاند: و گفته یامام ذھب حاتم وابو

 ف است.یضع

 د: یگو یم ۱۲۵در صفحه  و -۱۱
در  خواند و یا رفت و خطبهنه برگشت فورًا به منبر یلذا تا به مد شد و یعمر عصبان
گفته است: به خدا قسم  ھا از شما یکیه کد ین گفت: به من گزارش رسیآن خطبه چن

ن یچن یسکند کنم، پس ھشدارتان باد، نک یعت میرد با فالن شخص بیاگر عمر بم
خداوند،  ین بود ولیچن نتمام شد، ھا شتابزده بود و یارکر کعت ابوبیه: بکد یبگو

 ه باکنیند بدون اکعت یب یمرد س باکدور ساخت. آنگاه گفت ھرشرش را از ما 
عت یه مورد بک یسکنه آن  ند وکعت ید بیرده باشد، پس نه او باکمسلمانان مشورت 

 شته شوند.که ھردو کنیا رد از ترسید بپذیقرار گرفته، با

ح یت در صحین روایا و -عامله اهللا بام يستحق- ت را سانسور نموده استیروا یجانیت
 یسکان شما یمدر را از ما دور ساخت وشرش خداوند  یول« :ن آمده استیچن یبخار

ند کعت یب یس با مردکاتفاق نظر داشته باشند، ھر یبر وه مردم کست یر نکمانند ابوب
 . »ه. . . . . الخکنیبدون ا
 رده است وکت را نقل یه چگونه ھمه رواکد ینکتوجه  یجانین عمل زشت تیبه ا

 نصورت به ھدفش برسد.یبد رده است تاکفقط چند از آن را حذف 

 د: یگو یم ۲۴۰در صفحه  و -۱۲
ه درد بر حضرت افزون کدرست آن ھنگام  امبر ویش از وفات پیسه روز پ دوم ـ و

سد یبنوھا  آن یرا برا یتا مطلباورند یش بیبرا یاغذک ه قلم وکشد، از مردم خواست 
 افته ویش یدرد بر رسول خدا افزا«گز پس از او، گمراه نگردند، عمر بن خطاب گفت: ھر

ح یصح«د: یگو یم تابکه یودر حاش »تاب خدا ما را بس استک د ویگو یم انیاو ھذ

 .»وفاتهمرض النبي و ،١٣٨ :ص ،٥ج :یبخار

 .٤٣٥، ٥٤ :مراجعه الراجعات -١
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ح یرانه در صحیز -بام يستحق عامله اهللا-اساس است  یب دروغ و یجانین سخن تیا

ه رسول کگفته است  سه حضرت عمرکگر آمده است ید یتابکنه در  و یبخار
آنگاه.. . .  [تاب کمان به  ته را در پاسخکن نیا یلیپاسخ تفصد: و یگو یم انیھذ صخدا

 د.ینکنگاه  ]٣٠ :فقره شماره ،ت شدمی. ھدا

 د: یگو یم ۲۰۹در صفحه  -۱۳
ه کنیگذشته من بود، چه ا یزندگن معماھا در یاز دشوارتر یکیقدر  موضوع قضا و

ام را  شهیند واندک یه وجدانم را راضکم افتی ینم آن یبرا یافک یریتفس چ شرح ویھ
تب اھل سنت فرا کان آنچه در میران و سرگردان ماندم بیسان، ح نیبد آرام سازد و
 دهیھرچه آفر یس براکش مجبور است (ھریھا و رفتار ھا ردارکه انسان در کگرفته بودم 

 شده است مجبور است).
اش! ک یزند. ا یم بھتان شود، ھمچنان اھل سنت را تھمت و ینم خسته یجانیت
ا آنچه یند آیبب رد. تاک یم اھل سنت مراجعه یھا       تابکع به یشمند از اھل تشیاند یفرد

 ل؟ا باطید حق است یگو یم یجانیت
نش یآفر بندگان از خلق ود: افعال یگو یباره اعتقاد اھل سنت مدر یامام طحاو

 دھد. یم ه فعل را انجامکخداوند ھستند اما بنده است 
ه که یبندگان اختالف وجود دارد، جبر یاریباره افعال اختد: دریگو یالعز م یابن اب

 ریه ھمه افعال بندگان را خداوند تدبکمعتقدند  جھم بن صفون است،ھا  آن سیرئ
به اھل سنت نسبت  یجانیه تک است یزین آنچیھستند (ا یھمه اجبار ند وک یم

ند: ھمه افعال یگو یه مکرند یگ ین گروه معتزله قرار میدر برابر ا است). و داده
نش خداوند یفربا آ شود و یم دهیخلق و آفرھا  آن توسط خود واناتیاز ھمه ح یاریاخت

 ندارد. یچ ارتباطیھ
 شمرده یعاص ع ویمطبندگان ھا  آن ه با انجامک یند: افعالیگو یاھل حق م و

نش یه خداوند در آفرکنست یت ایده است و واقعینگونه افعال را خداوند آفریشوند، ا یم
265Fتنھا است گانه وی، یھست

١. 
افعال، بندگان ھستند خداوند  یقید: انجام دھنده حقیگو یم /هیمیعالمه ابن ت

 .٤٣٠:ةیدة الطحاویشرح العق -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٣٢

 ار فاجر وکویکن افر وک ه مومن وکن بنده است یا است وھا  آن ننده افعالکفقط خلق 
 ین دارایھمچن شان قدرت دارند، واعمال خود بندگان بر دار است و مازگذار و روزهن

د: یفرما یم شان است، چنانچه قدرت و اراده ننده خودشان ویاراده ھستند و خداوند آفر

ٓ  َوَما﴿ ٓ  ُءونَ �ََشا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا د ید بخواھیتوان ینم و« ].٢٩التکویر: [ ﴾٢٩ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َربُّ  �َّ

 . »ان بخواھدیه خداوند جھانک ییزھایجز چ
قدرت  و یاراده قلب یکد: عمل بنده از یفرما یم نیمیخ محمد بن صالح بن عثیش و

رد یگ یانجام نم یقدرت وجود نداشته باشند عمل ن اراده ویاگر ا شود و یم جادیا یبدن
ھمان خداوند است و خالق سبب (قدرت رده است کن اراده وقدرت را خلق یه ایکسک و
نش، یخالق مسبب (عمل) است پس نسبت عمل بنده به خداوند با آفر اراده) در واقع و

مًا عمل را یه مستقیکسکرا یست زیم نینسبت مستق یک نسبت مسبب به سبب است و
ن یدھد. بنده است به ھم یم ن خاطر عمل را انجامیدھد. بنده است به ھم یم انجام
نش یآفر ر ویاز نظر تقد شود و یم جاد، به بنده نسبت دادهیا سب وکعمل از نظر  خاطر

266Fشود یم به خداوند نسبت داده

١. 
 ند.ک یم ادعا یجانین اعتقاد اھل سنت است، نه آنچه تیا و

از  یکی ن خودش ویارزش را ب یب سرد و ییگفتگو ٢١٤تا  ٢١٢از صفحه  یجانیت -١٤
طبق  وند ک یم یآور ادیه از علماء اھل سنت است کند ک یم ادعا یه وک یسانک

 ند.ک ینم رکاسمش را ذ یعیبطور طب معمول و
ن یازعلماء اھل سنت): شما به د یکید: گفت (یگو یان گفتگو میدر پا یجانیت

ن یبست. ا مناقشه را تا آخر ب، در بحث وین ترتیبد ن خودم!! ویمن ھم به د خودتان و
 ماست. یشتر علمایب روش

تب اھل سنت ھمه کد، یگو یھمچنان دروغ م یجانیت دروغگو دشمن خدا است و
گفتگو  ییعه توانایه شک ییعلماء اھل سنت حضور دارند، ھمان علما جا وجود دارند و

ف یند قرآن تحریگو یم ینند برخکنفاق استفاده  ه ویه از تقکنیرا ندارد مگر اھا  آن با
اھل د یگو یم یکیف نشده است. یند تحریگو یم هیبا استفاده از تق یبرخ شده است و

ھا  آن از ید برادران ما ھستند، برخیگو یم هیبا تق یگرید سنت ولد الزنا ھستند و
ھا  آن ان ما ویم یچ اتفاقیند ھیگو یم یگروھ ست وینھا  آن ان ما ویم یند فرقیگو یم

 ن.یمیابن عث ,١٧٥: هیدة الواسطیالعق -١
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بحث بداند  اھل سنت را در گفتگو و یعلما ییزان توانایخواھد م یه میکسک ست. وین
شمندان یاند یتاب براکد چن کنیوا را بخواند.ھا  آن یھا تابکا یبرود ھا  آن ینزد علما

 ھا را بخوانند و تابکن یاند تا ا ع پاسخ دادهیه به شبھات تشکم ینک یم یآورادیعه یش
 بر حق است. یکدام که کنند ک یبعد داور

 ه).یمی(ابن ت ةمنهاج السنة النبوي -١

 ).ی(احسان الھ واهل البيت ةالشيع )١(

 ).ی(احسان الھ والقرآن ةالشيع )٢(

 ).ی(احسان الھ ةوالسن ةالشيع )٣(

 ب).ین خطی(محب الد ةاخلطوط العريض )٤(

 (محمد مال الله). وحتريف القرآن ةالشيع )٥(

 ).ی(عبد الله الموصل حقيقة الشيعة )٦(

 .267F١)ی(ناصر القفار ةاصول مذهب الشيع )٧(

 :٢دیگو یم ۱۳۸در صفحه  و ۱۵
ن یا محمد) ندارند و بعد از ین (وحیبه ا یه مشھور است اعتقادکعه ھمانطور یش و
 اند. چسپاندهھا  آن بهھا  آن ه دشمنانک است یتھمت

 ھا قیاز زند یه گروھکاست  ین تھمتیم اینم بگوکاضافه  یجانید به سخن تیبگذار
ن یبه ا یجانیا تیآ است. یبر و کپان بھتان یرا اسالم ازیاند ز ن اسالم چسپاندهیبه د

 نم.ک ینم رکاست؟ ف یسخنم راض
 در قلوب، الھام ھستند و ھا تهکاما ن د: ویگو یم یافکاش در  درباره علم ائمه ینیلک
269Fردیگ یث فرشته صورت میله تحدین بوسیھا مثل منقار زدن استا ه در گوشک ییصدا

٣. 

باب إهنم حمدثون «د: یگو یم آورده است و یباب »نواربحار األ«تابش کدر  یمجلس

 یا نون ترجمهکھستند و تا یتب بزبان عربکه یبق یعه وسنت احسان الھیتاب شکمتأسفانه بجز  -١
 م. (مترجم).یآنھا سراغ ندار از

 افتم. (مترجم)ین مطلب را نیا یتاب فارسکاست در  یتاب عربکن شماره صفحه، یا -٢
 .١/٢٦٤: یافکال -٣

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٣٤

 .»فھمند یم ھا آن شود و یبا ائمه سخن گفته م« :یعنی. ١»مفهمون

 ه فرشتگان به خانه ائمهکنیآورده است: باب ا یباب »الكايف« تابشکز در ین ینیلک و
271Fآورند یم اخبارھا  آن یبرا شوند و یم واردھا  آن بر ند ویآ یم

ت است ی. از ابوعبدالله روا٢
 از ما یدر خواب نزد برخ شود و یم گفته یزیاز ما چ یبعض یھا ه فرمود: در گوشک
نزد  شنود و یم فتد،یه در طشت بک یریمثل آواز زنج یاز ما آواز یبعض ند ویآ یم

272Fندیآ یم لیائیکم ل ویتر از جبرئ بزرگ یلکاز ما بش یبعض

٣. 
 یجانیا تیگردانده است. آ کپا و یبر یا اوهین سخن یخداوند جعفر صادق را از چن

 ن تھمت است؟ یه اکھمچنان معتقد است 

 د:یگو یم ۲۸۳ حهدر صف و -۱۶
حق دارد  کین مالیاشان رحمت است. بنابر ه در اختالفکرا اھل سنت معتقدند یز

 ند. کفه عمل یابوحن یادا نشد، به ریپ کلش نزد امام مالکه اگر حل مشک
 یو یراه بک یند البته زمانکفه عمل یحنابو یابه ره کن حق را دارد یا کیبله! مال

بعد از رسول  یسک چیھ یرا اھل سنت برایفه است زیه حق با ابوحنکد یار گردکآش
 نند. ک یعصمت نم یادعا صخدا

ند. اھل سنت به کفه عمل یحنابو یاافت به ریلش را که ھر وقت حل مشکنیاما ا
ه عمل کنینند اما اک یار را مکن یاز نادانان ا یستند، اگرچه بعضیمعتقد ن ین سخنیچن

 یجانیست. چرا تیش نیب یافترائ ن تھمت ویم، ایرا اعتقاد اھل سنت بدان نادان یا عده
 داشته باشد. ین اعتقادیه چنکرده کر نکاز علماء اھل سنت را ذ یکی

در تو  یبد ھمه شر و ینکعمل  ید: اگر به رخصت ھر عالمیگو یم یمیمان تیسل
ه در آن کاست  ین اجماعید: ایگو ی، ابن عبدالبر میشود و بدنبال سخن و یم جمع

273Fسراغ ندارم یاختالف

نادر علماء عمل  ه به اقوال شاذ ویکسکد: یگو یم یاما او زاع و .٤
274Fشود یم ند از اسالم خارجک

٥. 

 .٢٦/٦٦: نواربحار األ -١
 .١/٣٩٣: یافکال -٢
 .٢٦/٣٥٨: بحاراألنوار -٣
 .٢/٩١: ان العلم وفضلهیالجامع الب -٤
 . ١٢٥/ ٧: ر أعالم البنالءیس -٥

 

                                           



 ١٣٥  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

(مسائل ردن از رخصت ک یرویه پکرده است ک، اجماع علماء را نقل یامام شاطب و
275F، فسق و حرام استیل شرعیآسان) مذاھب بدون دل

١. 
 ند.ک یم ادعا یجانیاست نه آنچه تھا  آن ن ھم اعتقادیا اند و ن بزرگان اھل سنتیا

 د: یگو یم ۳۰۳در صفحه  یجانیت -۱۷
وۡ  ُ�مَّ ﴿د: یفرما یم خداوند

َ
ِينَ ٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َناَر�ۡ أ ]. ٣٢ فاطر:[ ﴾ِعَبادِنَا ِمنۡ  َناَطَفيۡ ۡص ٱ �َّ

 .»میدیگزبر رده وکن یه آنان را گلچکم، یاز بندگان داد یسانکتاب را به کسپس علم «
رده است، معصوم از خطا است. کانتخاب  ده ویگزه خداوند او را برک یسکگمان  یب و

فه یه خلک یدر مجلس -‡تیاز امامان اھل ب-ه امام رضا که بود ین ھمان آیا و
ثابت نمود ھا  آن یبرا رد وکرده بود، بدان استدالل کاز علما دانشنمدان برگزار  یعباس

ھم اقرار نموده ھا  آن ت ھستند، ویائمه اھل الب -هیدر آ-دگان خدا یه مقصود از برگزک
 ق قرار دادند.ین سخن را مورد تصدیا و

ه کنست یت ایاست و واقع یساختگ گر دروغ وید یھا ن داستان ھم مثل داستانیا
ھا احساسات  ن داستانیله ھمیبوس ندارد و یساختگ یھا ن داستانیبجز ا یزیعه چیش
وجود ندارد ھا  آن باشد، نزد یرویه قابل پک یقتینند اما حقک یم یکروان خود را تحریپ
نازل شده  فرزندانش و سیه در مورد حضرت علین آیه اکندارند  یلیدلھا  آن اصال و

. خداوند ان باشدید امام جھانیره بایگزه فرد برکوجود ندارد  یلیدله یآ نیاست تازه در ا

َ ٱ إِنَّ ﴿د: یگو یم ل در مورد طالوتیاسرائ یاز بن یامبریبه زبان پ  َلُ�مۡ  َ�َعَث  قَدۡ   �َّ
ْ قَالُوٓ  َملِٗ�ۚ  َطالُوَت  ٰ  ا َّ�

َ
ۡ ٱ َ�ُ  يَُ�ونُ  � َحقُّ  نُ َوَ�ۡ  َناَعلَيۡ  ُك ُملۡ ل

َ
ِ  أ  ٱب

ۡ  َسَعةٗ  َت يُؤۡ  َولَمۡ  هُ ِمنۡ  كِ ُملۡ ل
ۡ ٱ ّمِنَ  َ ٱ إِنَّ  قَاَل  َماِل� ل ٰ ۡص ٱ �َّ  یخداوند طالوت را برا« ].٤٥٧: ةالبقر[ ﴾ُ�مَعلَيۡ  هُ َطَفٮ

ومت داشته باشد کنه او بر ما حگفتند: چگوھا  آن شما فرستاده است، یزمامدار
ھم ندارد. گفت: خداوند او را بر  یمال ییم و توانایومت سزاوارترکح یه ما برایکحالدر

بود  ید و او معصوم نبود و زمامداریگزنجا خداوند طالوت را بریدر ا. »ده استیشما برگز
276Fبودند یل ھمراه ویامبر، حضرت داود و شمویه دو پک

٢. 

 .٤/١٣٤: موافقاتـال -١
 د.ینکمراجعه  یاشانک ،١/٢٤٧ :یر الصافیبه تفس -٢

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٣٦

 د: یگو یم ۳۱۸در صفحه  -۱۸
برش رأت عني وال سمعت أذن وال خطر عىل قلب  ما«د: یگو یبن أنس م کامام مال

چ یھ ده ویند یا دهیچ دیھ« .»أفضل من جعفر بن حممد الصادق علامً و عبادة و ورعا
برتر از جعفر بن  افضل و یسکه کرده کخطور ن یچ انسانیبر قلب ھ ده وینشن یگوش

 . »یمحمد صادق باشد چه از نظر علم وچه از نظر عبادت و پار سائ
م اما دروغ ینک ینم ارکرا ان /امام جعفر صادق ییپارسا ت، علم، عبادت ویما فضل

در مورد امام جعفر  ین سخنیچن /کم. امام مالیریپذ ینم یافراط را در حق و و
بسته شده است و دروغ  /که بر امام مالکاست  ین دروغینگفته است. ا /صادق

ه ک ییعلما رکبه ذ یجانیت اش!ک یندارد. ا یشگفت تعجب و یامثال او جا و یجانیاز ت
ب یفر ه به دروغ وکنیرد بدون اک یتفا مکاند، ا ردهکد یتمج ف ویرا تعر /امام صادق

 جاست؟ک /کن سخن تا امام مالیح ایسند صح یپناه ببرد. وانگھ
گر از افراد بلند ید یه فردیکرد تا زمانک یت نمیاز جعفر روا کد: مالیگو یمصعب م

277Fداد یم جعفر را بعد از او قراررد سپس ک ینم یت ھمراھیه جعفر را در روایپا

١. 

 د: یگو یم ۳۳۸در صفحه  و -۱۹
مستبد، عمل به  یھا ومتکدر دوران ح صامبریه اصحاب ارجمند پکق یبه تحق

 طالب، امتناع یبن اب ین ولعن علیه از نفرکه ھرکه یمانند دوران امثال معاو ردندکه یتق
 رساند. یم د، او را به قتلیورز یم

 : در عبارت فوق سه ادعاء نموده است یجانیت

 ردند.ک یم ه عملیه به تقیبا حضرت معاو -رضوان اهللا عليهم-ه صحابه کنیا یکی
 است.بوده  ستمگر یه فردیه معاوکنیا دوم:

را به  یه ویرد معاوک یم یدارخود یس از دشنام دادن حضرت علکر ه ھکنیا سوم:
 رساند. یم قتل

 اورد ویمورد بعنوان مثال ب یکتواند  ینم یجانیت ست ویدرست ن :اول یادعا
گران ید و یس، حجر بن عدیاحنف بن ق یریگ ل بر دروغ بودن آن موضعین دلیھترب

د یتوان یم »زان االعتدالیم« و »بیالتھذ«تاب کرا در مورد امام جعفر صادق در  کسخن امام مال -١
 ./نامه جعفر صادقید بخش زندگینکمشاھده 

 

                                           



 ١٣٧  پاسخ کتاب: همراه با راستگویان

 در آن زمان است. 
چگونه حضرت حسن به نفع او  ه ظالم بود پسیاگر حضرت معاو دوم: یادعا و

ن یرا به بدترھا  آن سپرد تا یامت را بدست مرد ستمگر سرنوشت نمود و یریگ نارهک
گردد و  یبرم بیار به حسن بن علکن یجه فرجام اید. در نتینجه نماکوجه ش

 یه او فردکنست یح ایصح رد. وکعت یستمگر ب ین چگونه با فردیحضرت حس
ن پادشاھان در یھترش و از بین زمامداران در دوران زمامداریه از بھترکستمگر نبود بل
 ن ھمه، او معصوم نبود.ی. با ا-ندکند او را رحمت خداو-اش بود  یدوران پادشاھ

ن از یزم یدر رو یا عهیچ شیه ھک، بلیجانیدروغ محض است. ت ،سوم یادعا
 نند.کر کنمونه ذ یکن دروغ یا یتوانند برا ینم یگان ونندکق یتصد روان ویپ

 د:یگو یم ۳۵۰در صفحه  و -۲۰
عمر  ر وکر گفت: ابوبیالزب رد. عروه بنکمتعه  صامبر خداید: پیگو یابن عباس م

مايقول « :دیگو یم چه کن مردی) گفت: ایاند. ابن عباس (با ناراحت ردهکم یمتعه را تحر

 ردند. ابن عباس گفت:ک یعمر از متعه نھ ر وکبه ابوکد یگو یم گفت: یشخص ؟»عريه
و  ند عمریگو یمھا  آن امبر گفت، ویم، پیگو یم شوند، من یم کھا ھال نیه اکنم یب یم

 .ر گفتند!کابوب
 ه موضوع ازدواج متعه است وکند ک یم استدالل وند ک یم ن اثر را نقلیا یجانیت

 و برا سخن حضرت ابن عباسیرساند ز یم را یجانیت ییدروغگو و یارکبین فریا
نند ک یم ن مطلب اعترافیعه ھم به ایش باره متعه حج است نه متعه زنان. وعروه در

 سه حضرت عمرکرد بلکن یریر از متعه زنان جلوگکحضرت ابوب هکمعتقدند ھا  آن رایز
 رد.ک یریه جلوگکبود 
ح یرد چنانچه در صحک یریاز متعه زنان جلوگ صه رسول خداکنست یح ایصح و
 صفرمودند: رسول خدا سطالب یبن اب یه حضرت علک مسلم آمده است و یبخار

278Fردک یمتعه زنان نھ و یاھل یھا بر از گوشت االغیروز خ

١. 

 ،احکالنتاب ک :ح مسلمیصح و .٤٢١٦: شماره ،بریباب عزوه خ ، یمغازـالتاب  ک :یفتح البار -١
 .٢٩: شماره

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٣٨

279Fاند ردهکت یشان روایھا تابکدر  سیث را از حضرت علین حدیز ایعه نیش و

١. 

 د: یگو یم ۳۵۶در صفحه  -۲۱
 جز تھمت و یزیف قرآن، چیشود در مورد تحر یم عه نسبت دادهیآنچه به ش و

 ان وجود ندارد.یعیده نزد شین عقیاز ا یه اثرکست چرا یدروغ ن و ینکعه پرایشا
ه یافتراھا عل و ھا از تھمت یکین ھم یه اکدانستم  و د:یگو یم ٣٥٧در صفحه  و

 نند.کن یه مردم را به آنان بدبک ان استیعیش
ه کاند  یه مدعک یسانکامثال او، ھمه  و یجانید تینک یخواننده! مالحظه م برادر

است، چقدر پررو  ینکعه پرایشا عه تھمت ویف قرآن به شینسبت دادن اعتقاد تحر
عه یش یاز علما یاریگفت: بله، بس ین میصداقت داشت، چن یجانیھستند. البته اگر ت

ن یه در اک یھستند مثل ھاشم بحران یسانک ف شده است ویه قرآن تحرکمعتقدند 
ف یه اعتقاد به تحرک یفتون یھم ھستند مثل عامل یسانک اند و مورد نقل اجماع نموده

معتقد  م ویمان داریالم اکن یاند اما ما به ا ع دانستهیات مذھب تشیرا جزء ضرورقرآن 
سخنش  افر است وکف شده است، ید قرآن تحریس بگوکھر م، ویستیف قرآن نیبه تحر

 و ینیلک و یطبرس ینور و یشود امثال مجلس یم دهیوبکاش  مردود است به چھره
 افرند.کاند،  ردهکن اعتقاد توبه نیاگر از اھا  آن گران، وید و یقم

 ست.یت و دروغ نیجز فرار از واقع یزیم چیشنو یم م ویخوان یم اما آنچه ما
 ]١٣: در شماره ،ت شدمیآنگاه. . . . . . ھدا[ :تابکرا در  یجانید پاسخ ما به تیتوان یم

 د.یبخوان

 .٣/١٢٤: االستبصار ،٧/٢٥١: بیالتھذ ،٢١/١٢: ةعیوسائل الش -١

 

                                           



 
 
 

 یتاب: اهل سنت واقعکپاسخ 

 یبرات یمترجم: عباسعل
 یاد معارف اسالمیناشر: بن

 ١٣٧٥نوبت چاپ: چھارم تابستان 
 چاپ: پاسدار اسالم

 د: یگو یتاب مکن یا ۷۱: صفحه ،۱در جلد  یجانیت -۱
م بودن ین خود (قدینخستده یه احمد بن حنبل از ترس معتصم از عقک یھنگام«

ان یمل، درکدر زمان متو افت، ویدست  یبه شھرت ،رھا شداز بند  گشت وقرآن) باز
 گر افزودند ویفه دیرا به سه خل سین ھنگام، علیمحدثان، سرآمد روزگار گشت. در ا

 .»ن دانستندیراشد یتن را از خلفا چھارھر
 : دیگو یم ۱۴۵صفحه  ،۱ج  در و

ماند  یدر روزگار معتصم نبود، ناشناخته م ید دولت عباسییھم اگر تأ یمذھب حنبل
 .برگشت 280F١-ه مخلوق بودن قرآن بودک-ه خود ین زمان احمد بن حنبل از نظریدر ا

 د:یگو یه مکنیا شد. وک ینم ن دروغگو خجالت ھمیه اکاست  یدروغ
ش یب یتھمت ن ھم دروغ وی، ا»گانه افزوده شد سه ین زمان به خلفایدر ا یعل«

ن اعتقاد یا فه چھارم به اعتقاد ھمه اھل سنت است ویخل سیست و حضرت علین
 ندارد. یلفچ مخایھ

ه در مورد اصحاب رسول کبودم  ید: نزد حسن بصریگو یله میعوف بن ابوجم
)! ید (حسن بصریابو سع یاگفت:  یصحبت شد، پس ابن جوشن غطفان صخدا

 یرد. راوک یم یرویپ ینند چون از علک یرا سرزنش م یاشعر یمردم، ابو موس

ن یتا آخر ھم از ا ن زندان رفت ویبخاطر ا ه احمد بن حنبل مخلوق نبودن قرآن بود وینظر -١
ن یا د ویگو ید چه مینک یجاھل را مالحظه م ن فرد نادان ویا یاعتقادش دست برنداشت ول

 یعباسعل یآقا یجانیتتاب کن جمله از مترجم یرساند البته ا ین فرد را میا یجھالت بتمام معنا
ار کاست. آش تر ن، از روز روشنیاھل د یه براک یا خود با مسئله ینادان ه جھل وکاست  یبرات

 نموده است. (مترجم).

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٤٠

 د ویان گردیاش نما هه آثار خشم در چھرک ین شد بطوریخشمگ ید: حسن بصریگو یم
 است؟ یرویقابل پ یسکرمود: پس چه ف

بدنبال آن مردم  د وی) مظلوما نه به شھادت رسسن (حضرت عثمانیر المؤمنیام
 است؟ و یرویقابل پ یسکردند. پس چه کعت یشان را نمودند و با او ب نیآھنگ بھتر

 رد، وک ید نمییرا تأ /معتصم امام احمد حنبل . و١ردکرار کن بار تین جمله را چندیا
ن مذھب بعد یا وجود نداشت و یبنام مذھب حنبل یزیچ /اصال در زمان امام احمد

 شد. یانگذاریفات احمد بن حنبل بناز و

 د: یگو یم ۸۶صفحه  ،۱ج  در و -۲
صد ھزار یکه توانسته کطالب بوده،  یبن اب یش از علیره، بیھوش ابوھر ا خرد ویآ
 ند؟کظ امبر حفیث را بدون نوشتن، از پیحد

حفظ داشته است  سطالب یبن اب یشتر از حضرت علیب سرهیھرم ابویگوئ ینم ما
نسبت به  سرهیھرن ابویھمچن ان نموده است ویب یشتریث بیم احادیگوئ یم هکبل

نقل  یشتریث بین، احادن نخستیجراز مھا یاریبس ر، عمر، عثمان وکحضرت ابوب
 نموده است.

 د: یگو یم ۶۹صفحه  ،۱و در ج  -۳
ان یممن درامبر فرمود: یه پکد یآ یمن درست دریث متواتر ثقلیب حدین ترتیبه ا و

گز د ھریدانم. اگر به آن دو چنگ بزنتاب خدا و خانک گذارم: یم هیز گرانمایشما دو چ
ت یروا یترمذ ح مسلم وید: صحیگو یه میحاشدر  د شد. ویپس از من گمراه نخواھ

 اند. ردهک
را  مسلم ھم آن ست وین متواتر نیث ثقلیرا حدید دروغ است زیگو یم یجانیآنچه ت

تاب (از کمطلب به پاسخ ما به  یلیدانستن تفص یبرا رده است وکت نین لفظ روایبا ا
گاھان  د.ینکمراجعه  ١د) پاسخ شماره یبپرس آ

 گوید:  یم ۱۱۱ صفحه ۱ج  و در -۴
ه حضرت کاند  ردهھمه محدثان آو مسلم و و یه در بخارکث مشھور یاز جمله حد

 ت نموده است.یروا ]٢/٥٧٦،٥٧٧ :فضائل الصحابة[ :تابکاما احمد در  -١

 

                                           



 ١٤١  پاسخ کتاب: اهل سنت واقعی

گر فرمود: یت دیدر روا اند و شیھمه از قر فرمود: امامان پس از من دوازده تن ھستند و
 اند. شمھا یھمه از بن

 د.ینکنگاه  ٦٢: شماره »ت شدمیآنگاه. . . . . . ھدا« :تابک به پاسخ

 د: یگو یم ۱۱۷صفحه  ،۱ج  و در -۵
 یبرخ شته وکگر را ید یاز صحابه، برخ یه برخکاند  چشم گشوده ی. . . . . . و زمان

 اند. ردهکر یفکگر را تید یبرخھا  آن از
گر را ید یبرخھا  آن از یه برخکنیاتفاق افتاد اما ا شان صحابهیشتار مک جنگ و

ر کدروغش ذ یبرا یمرجع یاش! وک یااست و  یجانیت یھا ن از دروغیا ردند،کر یفکت
 رد.ک یم

 د: یگو یم ۱۲۰صفحه  ،۱و در ج  -۶
دادند. و او را عبدالله بن  یم اسر را دشنامیامبر عمار بن یبزرگ پ یصحابھا  آن زین و

 دند.ینام یم ابن سوداء سبأ و
 خرد و میگو یم دھم و یم عه را مورد خطاب قراریتاب خردمندان شکن یا من در

ه بحمدالله ھمه کاھل سنت  یھا تابکد اگر به ینک یم یجاست؟ چه ضررکتان  شهیاند
 ساسریاھل سنت را در مورد عمار بن  یھا نوشته د وینکشود، مراجعه  یم افتیجا 

شد و ک یم کدیچقدر دروغ با خود به  یجانیه تکو تعجبم  یمن در شگفت د. ویبخوان
چرا دروغ  او صاحب حق است!!ست و اگر ین یافتنیان یو تعجبم پا ین شگفتیا
 د؟یگو یم

 د: یگو یم ۱۲۸-۱۲۷ صفحه  ،۱و در ج  -۷
از  یک چیت، نزد ھیدوازده امام از اھل به کن است ید ایافزا یم ن ما رایقیآنچه 

ه کاند  محدثان ما نگفته سان وینو رهیس سان وینو  خیتار اند و امت، درس نخوانده یعلما
 ن گرفته باشد.یا تابعیاز صحابه  یخود را از برخت، علم یاز امامان اھل ب یکی

 و کن دروغ پایت را از ایائمه اھل ب ند وکو نابود  کخداوند دروغ و دروغگو را ھال
 ییاز علما یھستند ھمگھا  آن عه معتقد به امامتیه شک یمبرا گرداند، و دوازده نفر

 افتندیانش شھرت  وده به علم ک یسانک علم آموخته شود و ازھا  آن ه ازکنبودند 
بن  یرا نام برد و حضرت عل -/- یموس توان محمد باقر، جعفر صادق و یم

 



 دروغگویان را بشناسید    ١٤٢

، حضرت حسن، و حضرت یافت و حضرت علیعلم شھرت  به عبادت و بنیحس
 ھستند. صه صحابه رسول خداک شنیحس

 یھاد و یرکه پا به وجود نگذاشته است و حسن عسکمحمد بن حسن منتظر ھم 
ه از ائمه کرا  یسانک ،کنیافتند. ھم ایدانش شھرت ن سنت به علم و جواد نزد اھل و

نزد اھل ھا  آن نامه یاند با زندگ ردهکت یرواھا  آن ه ائمه ازکرا  یسانک اند و ردهکت یروا
 را استثناء نی، حضرت حسن و حضرت حسیم. و حضرت علینک یم رکسنت ذ

 ی، ھمگ-مجعنيأرضوان اهللا عليهم -صحابه  جزء صحابه ھستند وھا  آن رایم زینک یم
اند  ردهک تیرواھا  آن ن سه بزرگوار ازیه اکرا  یسانک وھا  آن ان ازیفقط راو یاند ول عدول

 م.ینک یم رکذ
 ر، عمر، مقداد وکب، حضرت ابوصرمکامبر ای، از پسطالب یبن اب یعل -١

ر قابل شمارش یغ یرده است و از او جمعکت یروا ھمسرش فاطمه زھراء
282Fاند ردهکت یروا

١. 
اش  ییدا ن ویپدرش و برادرش حس و صرمک، از رسول ابیحسن بن عل -٢

 یادیگروه ز شه ویعا فرزندش حسن و رده است، وکت یروا شلهھا یھند بن اب
283Fاند ردهکت یاز او روا

٢. 
ش، یپدر بزرگوارش، مادر گرام، صرمکامبر ای، از پبین بن علیحس -٣

284Fرده استکت یروا شعمر اش و ییدا

٣. 
ره، یھرش حضرت حسن، ابن عباس، مسور، ابوین، از پدرش، عمویبن حس یعل -٤

 ب، عمروبن عثمان بن عفان، مروان وید بن مسی، سعهه، ام سلمیشه، صفیعا
اند. و از نظر  ردهکت یاز او روا یادیجمع ز رده است وکت یگر رواید یگروھ

285Fن بودیاز ائمه مسلم دانش عبادت و

٤. 
پدرش،  یعمو ن ویش حسن و حسیھا بزرگ ، از پدرش و پدریمحمد بن عل -٥

ره، یعبدالله بن جعفر، سمره، ابن عباس، ابن عمر، ابوھر ه ویمحمد بن حنف

 .٣٣٤/ ٧: بیب التھذیتھذ -١
 .٦/٢٢٠: مالکب الیتھذ -٢
 .٦/٣٩٦: مالکب الیتھذ -٣
 .٣٨٢/ ٢٠: مالکب الیتھذ -٤
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م الجمر، یسار، نعیم بن سعد، جابر بن عبدالله، عطاء بن یشه، ام سلمه، ابراھیعا
ت یاز او روا یادیجمع ز رده است وکت یگر رواید ید بن ھرمز و افرادیزی
286Fفاضل بود ثقه و یفرد یاند، و ردهک

١. 
رافع، عطا، عروه،  یدالله بن ابیدر، عبکمحمد بن من جعفر بن محمد، از پدرش و -٦

ان ی، شعبه ھر دو سفکمال رده است وکت یروا یقاسم بن محمد، نافع و زھر
اند،  ردهکت یاز او روا یجمع فه ویحننه)، ابوییان بن عیسف و یان ثوری(سف

قابل اعتماد  د: ثقه ویگو ین میابن مع ثقه بود. و ید: ویگو یم یامام شافع
 شود، ابن حبان ینم مثل او سؤال ید: در مورد افرادیگو یحاتم ماست، ابو

 ت او استداللیت بود به روایلت از سادات اھل بیفض د: در فقه وعلم ویگو یم
د رک یت نمیاز او روا کت فرزندانش از او نباشد. امام مالیه روایکشود بشرط یم

گفته  ییزھاید در مورد او چیبن سع ییحی گر ھمراه او نباشد وید یتا فرد
287Fاست

٢. 
ت یبن قدامه روا کعبد المل نار ویبن جعفر، از پدرش وعبدالله بن د یموس -٧

ل یاسماع ن ویو حس میفرزندانش، ابراھ محمد و و یرده است و برادرانش، علک
حاتم اند. ابو ردهکت یروامحمد بن صدقه از او  د ویزیرضاء صالح بن  یعل و
288Fن استیاز ائمه مسلم یامام ید: ویگو یم

٣. 
فرزندش  رده است وکت یدالله بن أرطأه روایعب ، از پدرش ویبن موس یعل -٨

وب بن منصور، ابو صلت، ی، ایدعبل یبن عل ی، علیعثمان مازنمحمد، ابو
د: یگو یاند. ابن طاھر م ردهکت یروا یگر از وید یوافراد یبن مھد یمأمون، عل

ل سخن ابن یدر تحل ید. امام ذھبیگو یم یزیانگ از پدرش مسائل شگفت یو
 یھا دروغ یدن به اوست و بر ویل در ثبوت سند تا رسکمش د:یگو یم طاھر

289Fبسته شده است یادیز

 یزیانگ د: از پدرش مسائل شگفتیگو یابن حبان م .٤
290Fندک یم اشتباه شود و یم گمان ند، دچار وھم وک یت میروا

٥. 

 .٢٦/١٣٦: مالکب الیتھذ -١
 .٥/٧٤: مالکب الیتھذ -٢
 .٤٣/ ٢٩: مالکب الیتھذ -٣
 .٣/١٥٨: زان االعتدالیم -٤
 .٢/١٠٦: نیالجروح -٥
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در طلب علم  ا را وداع گفت ویدن یپنج سالگ ست ویالجواد، در ب یمحمد بن عل -٩
 اند. ردهکت نیتب سته از او رواک ست ویس معروف نیتدر و

291Fعابد بود یفرد ید: ویگو یر میثک، ابن یبن محمد ھاد یعل -١٠

 ی. و ذھب١
292Fه و زاھد بودیفق یامام ید: ویگو یم

٢. 
تاب کرا در  ی، ویابن جوز د:یگو ی، ابن حجر میرکعس یحسن بن عل -١١

293Fاست ف قرار دادهیضع »موضوعاتـال«

٣. 

 د: یگو یم ۱۳۴صفحه  ،۱و در ج   -۸
باره او نازل شد ه درین آیار عالقه داشته، ایبس یزش جنسیه عمر به آمکاز آنجا  و

ُ ٱ َعلِمَ ﴿ه: ک نَُّ�مۡ  �َّ
َ
نُفَسُ�مۡ  َتانُونَ َ�ۡ  ُكنُتمۡ  �

َ
: یعنی ].١٨٧: ةالبقر[ ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�َتاَب  أ

نگام را او در ھیز .»د، و بر شما بخشودینک یانت میه شما به خدا خکخدا دانست «
ردن که رھا کد یم بود، عمر دکچون آب ھم  ند وک یدار زش خودیروزه، نتوانست از آم

باشد  یافکغسل  یند تا آب فراوان شود وبراکه صبر کنیا تر است، وراحت تر نماز آسان
 دوباره نماز بخواند.آنگاه  و

ن یچن رده وکم مخلوط  است او دو داستان را باه یجانیب عادت تیفر دروغ و
 داستان است. یکه کند ک یم وانمود

د: یگو یم و -عامله اهللا بام يستحق-رده کرا رھا ن یارک بیفر ن ھم، دروغ ویبعد از ا
ه کمشھور است  و »ندک یزش خود داریرا عمر در ھنگام روزه نتوانست از آمیز«

ن وقت، وقت یا رمضان با ھمسرش معاشرت نمود و یھا از شب یشب سحضرت عمر
 آمده است و یح بخاریند. داستان در صحک یم ن دروغگو ادعایه اکروزه نبود آنطور 

س بن صرمه نازل یه در مورد قیامده است آیان نیبم ساز حضرت عمر یدر آن صحبت
294Fشده است

٤. 

 .١١/١٧: ةیوالنھا ةیالبدا -١
 .١/٣٦٤: ریخبر من غ یالعبرف -٢
 .٢/٢٤٠: زانیمـلسان ال -٣
ِحلَّ ﴿: باب قول الله جل وعال ،الصوم تابک :یفتح البار -٤

ُ
َيامِ ٱ لَةَ َ�ۡ  لَُ�مۡ  أ فَُث ٱ لّصِ : شماره  ﴾لرَّ

١٩١٠. 
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 ، دروغ است.»ردکمبود آب نماز را رھا کبعلت  سحضرت عمر«د: یگو یم هکنیا و
ن یاش! او مرجع اک یابدھم و  ین دروغ را چه صفتیا یمدع نده ویدانم گو ینم

 رد.ک یر مکش را ذیافترا
حق  یایه جوکشود  ینم دایپ یان آنان خردمندیا مینم. آک یان تعجب میعیاز ش

 یحیر مطالب صحک؟ چرا به ذییگو یم دروغد چرا یبرود وبه او بگو یجانیباشد، نزد ت
 ند.ک یرویپ یبرحق بود از و یجانی؟ و سرانجام اگر تینک یتفا نمکا

 د: یگو یم ۱۳۴صفحه  ۱و در ج  -۹
راھن یه پکش از آنیگفت: عثمان پ رون آورد ویامبر را بیراھن پیشه پیه عاکتا انجا «

 ».رده استکھنه کنه شود، سنت او را ھکامبر یپ
رده کن ین صحبتیچن لقهیشه صدیاست، حضرت عا یجانیاز ت یگریدروغ دن یا

مرجع  ینجاین خاطر تیاورده است به ھمیرون نیرا ب صرمکراھن رسول ایپ است و
 رده است.کر نکدروغش را ذ

 د: یگو یم ۱۳۹صفحه  ،۱و در ج  -۱۰
معاصر  یه علماکنیاده، با ینام یآن را مذھب حنبل د آورده ویپد یاو ھم مذھب یول

 ه نبوده است.یه او فقکاند  داده یاو گواھ
ن یگر اید یسکات را رسوا و زشت گرداند حداقل در مورد  شهیخداوند تو و اند

 ییاق نظر دارند، علماه امت برامامتش اتفکاست  یسک، امام احمد یردک یصحبت را م
ن حرف یا ی؟ ولیا اند چرا نام نبرده یسانکست، چه یه نید امام احمد فقان ه گفتهکرا 

به ماه  ھا سگ یه عوعوک ینطوررساند ھما ینم یانیچ ضرر و زیرا ھ /تو، امام احمد
 رساند. ینم یچ ضرریشب چھارده ھ

 د: یگو یم ۱۴۰صفحه  ،۱و در ج  -۱۱
ن مردم در یگوترباره او فرمود: دروغدر سیر مؤمنان علیه امکرا  یره دوسیھرو ابو

295Fاست، بر آنان یره دوسیھرامبر، ابویباره پ

ن سخن را یز ھمیشه نیدادند. عا یبرتر ١
 ره دارد.یدرباره ابوھر

 .»تیاھل ب یعنی« -١
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ن یھم چن لقهیشه صدینزده است و حضرت عا ین حرفیچن سیحضرت عل
 رده است.کر نکش را ذیافترا یجانین خاطر تیاورده است به ھمیبه زبان ن یسخن

 د:یگو یم ۱۴۴صفحه  ،۱و در ج  -۱۲
 یس مذھب، به دستگاه دولتی، رئکه مالکم یابی یمدر مینکخ مراجعه یچون به تار

 رفت. یاب آنان راه مکرد و در رکشد و با آنان سازش  یکنزد
ن یچن /ک؟ اگر امام مالیا ردهکر نک، چرا مرجع دروغت را ذییگو یدروغ م

 ؟یردک یم یرویپ یاز و یا بوده یه سنک یخودت ھنگام یبود چرا به ادعا یفرد
ه خودش کبوده آنطور  کیه از علماء مذھب مالک، بلکیاگر مالن فرد دروغگو یا
جعفر با ابو /کان امام مالی، جرھا کیژه مالیسان بوینو  رهیان سیاست درم یمدع

انه زده شود یتاز /که منصور دستور داد تا امام مالکمشھور است  منصور معروف و
296Fتفش در رفتکه دستش از یکبطور

١. 

 د: یگو ین صفحه میو در هم -۱۳
گشت.  ین مذاھب فقھیتر مذھب او بزرگ ن علماء ویتر فه بزرگیحنب ابوین ترتیبه ا

ن شمردند. و از جمله احمد بن حنبل ید یب ردند وکر یفکعصرش، او را ت یه علماکبا آن
 ردند.کن یز چنین یابو الحسن اشعر و

االزھر از علمش دچار  یه علماک یستین یسکتو ھمان  ایدروغگو را حافظه نباشد، آ
ن یتع یه اھل شھرش او را بعنوان مفتک یستین یسکا ھمان یآ شدند؟ و یشگفت

 .ینک یم ارکات را آش ینید یب ھمچنان جھالت و نمودند؟
 یسکا قبل از تو ھم یبود؟ آ /فهیحنن امام ابویاز معاصر /نادان! امام احمد یا
امام  گذشت ودر یھجر ١٥٠سال  /فهیحنگفته است؟ امام ابو ین سخنیچن

 ٢٦٠بعد از امام احمد، سال  یا آمد و ابو الحسن اشعریبدن یھجر ١٦٤سال  /احمد
 بود). /فهیحنن امام ابوی، (او از معاصرییگو یم تو متولد شد و یھجر
است؟ امام  یذاب چگونه فردک ینما ن دانشمندیه اکد یا دانستیان! آیعیش یا

جا ک و کین یھمچن ن شمرده است؟ وید یب رده وکر یفکفه را تیجا امام ابو حنکاحمد 

 .٨/٨٠: ر أعالم البنالءیس -١

 

                                           



 ١٤٧  پاسخ کتاب: اهل سنت واقعی

 گفته است؟ ین سخنیچن یابو الحسن اشعر

 د:یگو یم ۱۴۵ صفحه ،۱و در ج  -۱۴
و او  خوانند. ی(مجدد السنه) م و خ االسالم)ینان او را (شیه اکه یمیدوم: ابن ت

گفت: ھمه مسلمانان  یرا میردند، زکر یفکگارش او را تروز یه علماکاست  یسکھمان 
 ند.یجو یم وتوسل کتبر صامبریھستند؟ چون به پ کمشر
نه ین زمیدر ا /هیمیست، سخن ابن تین یدیز جدیچ است و یگرین دروغ دیا

ن یرا در ا /هیمین است. سخنان ابن تیاعتقاد ائمه سلف ھم ھم مشھور است و
 د.یبخوان »ت شدمیھدا آنگاه. . . . . .«تاب ک ١٦: د در پاسخ شمارهیتوان یم نهیزم

 د: یگو ین صفحه، چند سطر بعد میدر هم و -۱۵
احمد  ار خود ساخت. وکاساس  ه ویه را پایمیابن ت یمحمد بن عبدالوھاب، فتاوا و

شود، نه  یم خوانده یبنام وھابھا  آن گر مذھبید سپرد. و یبن حنبل را به فراموش
 . یحنبل

ده است؟ ید یتابکن مطلب را در یا ایآنامد؟  یم یرا، وھاب یمذھب حنبل یسکچه 
محمد بن  یبا آرا بوده است و ید در عربستان سعودیگو یم هکاست  ین در حالیا

 ا شده است.عبدالوھاب آشن

 د: یگو یم ۱۴۸صفحه  ،۱و در ج  -۱۶
)، پس از کموطا مال یعنیتاب (کن یتر حیه صحکشود  یم نزد اھل سنت گفته و

 بھتر یح بخاریرا از صح اھل سنت، آن یاز علما یبرخ یحت تاب خداست! وک
 دھند. یم یدانند و بر آن برتر یم

دھد.  ینم حیترج یح بخاریرا بر صح کمال یاھل سنت موطا یاز علما یک چیھ
ر یز«نوشته شود، فرموده است:  یح بخاریه صحکنیقبل از ا /یالبته امام شافع
 خدا را سپاس »وجود ندارد کمال یاز مؤطا تر حیصح یتابکتاب خدا، کآسمان بعد از 

 جھالت را جمع نموده است. ه در وجودت دروغ وکم یگو یم

 د: یگو یم ۱۵۸صفحه  ،۱و در ج  -۱۷
خالفت  را ھرگز،یان بوده، زیھم از ناصب که مالکافت یتوان در یم از آنچه گذشت،

 



 دروغگویان را بشناسید    ١٤٨

 ت نشناخت.یطالب را به رسم یبن اب ین علیر المؤمنیام
ت یطالب را به رسم یبن اب ین علیر المؤمنیخالفت ام که امام مالکن سخنت یا

از  که اما مالکنی؟ اما ایردکنقل ن یسخن /کنشناخت، دروغ است، چرا از امام مال
 یاست پس امام ی، ناصبیمذھب یرا به اعتقاد تو ھر سنیان است، درست است زیناصب

 .ست؟!!ین یئمه اھل سنت چگونه ناصباز ا

 د: یگو یم ۱۶۰-۱۵۹ صفحه ،۱ج  و در -۱۸
از  یا زهیجماعت) آم ه مذھب (اھل سنت وکشود  یم نجا روشنیاز ا

ابن مسعود  یر عادیسخنان غ ابن عباس و یھا یریگ ابن عمر وآسان یھا یریگ سخت
ه مقصود کان است یشوایروش پ داند، یم یرو انهیم ده ویپسند که مالکاست آنچه را 

 یپسندد. ول یم را جعفر منصور آنه ابوکاجماع صحابه است  عثمان) و ر، عمر وکب(ابو
 ست.یت شده، در آن نیعترت روا که از امامان پاک صامبریاز سنت پ یزیچ

ر کات حضرت ابوبیشتر از روایب سطالب یبن اب یات علیاھل سنت روا یھا تابکدر 
ھا  آن ه تعدادک سات حضرت عمریھست مگر رواشه عشره مبشرهیبق عثمان و و

297Fاست سیات حضرت علیبه تعداد روا یکنزد

خواھد مراجع اھل سنت را  یه مک یسک ١
اعتماد  یجانیامثال ت یانیبه نقل دروغگو اھل سنت را بخواند و یھا تابکبشناسد، 

اس یبدون استثناء و ق ند. مذھب اھل سنت بر قرآن، سنت، اقوال ھمه صحابهکن
 است. یمبتن

 د: یگو یم ۱۷۴صفحه  ۱،در ج  -۱۹
امبر ھستند، یروان سنت پیعه، تنھا پیه شکند ک یم ه ثابتک ییھا زیاز چ یکی

ر آن ه دکن است یث ثقلیآن حد نقل شده است، و صه از رسول خداکاست  یتیروا
 یگرید تاب خدا وک یکیه کگذارم  یبھا م ز گرانیان شما دو چیمفرموده است: من در
د، ھر گز پس از من یبه آن دو چنگ بزن هک یام ھستند. تا ھنگام خاندان من و خانواده

د یفتیعقب ھم نھا  آن از د ویشو یم چاره یه بکد یفتیجلو نھا  آن د شد، ازیگمراه نخواھ
 ند.تر ه آنان از شما داناکد یاموزین یزید. و به آنان چیشو یه بدبخت مک

احمد است  م وک، حایح مسلم، ترمذیث در صحین حدید: ایگو یم هیدر حاش و

 د.ینکتاب نگاه ک ٣٢: به پاسخ شماره -١
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ه بر سرور کاست  یث دروغین حدیا د: ویگو یاش دروغ م یشگیعادت ھممانند 
ث را ین حدیضعف ا درجه صحت و ن سخن ویبسته شده است. پاسخ ا صانیجھان

گاھان بپرس« :تابکپاسخ  ١ :د در شمارهیتوان یم  د.یبخوان »دیاز آ

 د:یگو یم ۱۸۲صفحه  ،۱ جدر  -۲۰
 ه فرمود:کدند یا سخن خدا را نشنیآ

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل من از شما «: یعنی ].٢٣الشوری: [ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

و شوھر ودو ه در مورد فاطمه ین آیا .»خواھم یانم نمیکنزد یجز دوست یپاداش
 فرزندش نازل شده بود.

د آنجا ینکنگاه  »شدم تیآنگاه. . . . . ھدا«تاب ک یھا از پاسخ ٢٧ :به بند شماره
  م.یا پاسخ داده یلین سخن را بطور تفصیا

 د: یگو یم ۱۸۶-۱۸۵صفحه  ،۱و در ج  -۲۱
فرمود:  ن من است. ویجانش و ین برادر، وصی): اصبه آنان گفت (رسول خدا و

ن مردم پس از من است. و یبھتر و ین وصیبھتر یعل امبر ھستم وین پیمن بھتر
 یعل قرآن با با قرآن است و یعل است. و یبا حق است و حق با عل یعل«فرمود: 

 .298F١»است
 جنگد و او یم ل قرآنیسر تأو بر یعل دم ویل قرآن جنگیفرمود: من بر سر تنز و

 یامیه از جانب من پک یسکفرمود:  ند. وک یامت من روشن م یرا برا یمسائل اختالف
 پس از من است. یمؤمنسرور ھر  ، و او موال ویرساند مگر عل ینم

من از  از من است و یعل . ویموس یمن مانند ھارون است برا یبرا یفرمود: عل و
 دروازه دانش من است. او م ویاو

ح یماعت) صح ات نزد (اھل سنت وجین رواید: ھمه ایگو یم هیدر حاش یجانیت
 یجانیاز ت تر جسور ی، فردییاند. در دروغگو ح شمردهیرا صحھا  آن ھمھا  آن است. و

شتر یب ح است ویث منزلت صحیث فقط حدین احادیسراغ ندارم. نزد اھل سنت، از ا
را ھا  آن به یلیپاسخ تفص ث ویاحاد کنیھم ا اند و ر شدهکث در گذشته ذین احادیا

دارند. تاب وجود ک یدر اصل عرب یحذف نموده است ول یتاب فارسکث را مترجم از ین دو حدیا ١-
 (مترجم )

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٥٠

 م.یآور یم
نگاه. . . . .  :تابک ٥٨ :به پاسخ شماره[ن من است) یجانش و ین برادر، وصی(ا -١

 د. ینکمراجعه  ]ت شدمیھدا
ن مردم پس از من یبھتر و ین وصیبھتر یعل امبران ھستم وین پیمن بھتر« -٢

ل یه جبرکافتم ین یه به ایشب یافتم اما لفظین لفظ نیث را با این حدیا »است
ا قرار ید اوصیتو را س یاء و وصید انبیفرمود: خداوند تو را س صرمکبه رسول ا

 است.  داده
299Fاست یث ساختگیحدن ید: ایگو یم یدار قطن

در سلسله  یث را البانین حدیا . و١
 »یا ھستیولا! خاتم یعل یا تو امبران ویمن خاتم پ«ف و موضوع بلفظ: یث ضعیاحاد

300Fاست یث سا ختگین حدیا د:یگو یان میر پا ود است. ردهکر کذ

٢. 

 ،جممع الزوائد[در  یثمیث را ھین حدی. ا»است یاست و حق با عل با حق یعل« -٣
ت نموده است و در سند ید: بزار آن را روایگو یم آورده است و ]٢٣٦-٧/٤٣٥

ث یث افراد حدیه افراد حدیشناسم اما بق ینم را یب است، ویآن سعد بن شع
301Fح ھستندیصح

٣. 
وسف بن محمد مؤدب آورده یدر شرح حال  ]١٤/٣٤٠ :خ بغدادیتار[ب در یو خط

 یمید تیصا ابو سعیعق اسنادش در د ویآ یم ثین حدیه بعد از اک یثیاست با سند حد
302Fاست کمترو یفرد یه وکوجود دارد 

٤. 
رده کت یروا یث را طبرانین حدیا »است یقرآن با عل است و با قرآن یعل« -٤

303Fاست

 صا وجود دارد.یعق یمید تیابو سع و در سندش ٥
ر قابل اعتماد ید: غیگو یم یجوزجان است. و کمترو یفرد ید: ویگو یم یدار قطن

 ).یث قبلیعلت حداست. (ھمان 
به پاسخ [ ».جنگد یم ل قرآنیبر سر تأو یعل دم ویل قرآن جنگیتنز من سر« -٥

 .١١٣٨ :شماره ،٣٨٣ :ص :مجموعهـالفوائد ال -١
 .٦٩٤ :شماره :ةموضوعـوال ةفیث  الضعیحادسلسله األ -٢
شود.  یف شمرده مین ضعیدر سند آن باشد نزد محدث یا ه فرد ناشناختهک یثین حدیچن -٣

 (مترجم)
 شود. (مترجم) یرفته نمیتش پذیروا یعنی -٤
 .٧٠٧ :ریالصغ یمعجم الطبران -٥

 

                                           



 ١٥١  پاسخ کتاب: اهل سنت واقعی

 د.ینکمراجعه  ]ت شدمیآنگاه. . . ھدا :تابک ،٥٧ :شماره
 ،٥٦ :به پاسخ شماره[ ».. . . . . یعل رساند مگر ینم امیاز جانب من پ یسک« -٦

 د.ینکمراجعه  ]ت شدمیھدا آنگاه. .. . . :تابک
 .]ح استیث صحین حدیا[. »یموس یمن بمنزل ھارون است برا یبرا یعل« -٧
 :به پاسخ شماره[ »م و او دروازه دانش من استیاز من است ومن از او یعل« -٨

 د. ینکمراجعه  ]ت شدمیآنگاه. . . . . ھدا :تابک ٥٣

 د: یگو یم ۱۸۶صفحه  ،۱در ج  -۲۲
تنھا مرجع  سیه علکامبر ثابت شده یتوب پکره میو از س یخیتار و یل علمیبا دل

 ردند.ک یجاھل به او مراجعه م ھمه از عالم و صحابه بود. و یعلم
د. آنجا بطور ینک، مراجعه ]ت شدمیآنگاه. . . . . ھدا :تابک ،٤٧: به پاسخ شماره[
 م. یا ردهکنه صحبت ین زمیادر  یلیتفص

 د: یگو یم ۱۹۰صفحه  ،۱در ج  -۲۳
 آن دو خاموش ھستند و و ،نندک یریگجلو ینتوانستند از گمراھسنت  آن ورا قریز

 رد.کر یتفس ر ویرا به چند گونه تعبھا  آن توان یم ند ویگو یسخن نم
 د:یفرما یھم وجود دارد؟ خداوند م ین گمراھیتر از ا بزرگ یا گمراھیآ

قۡ  ِ�َ  لِلَِّ�  ِديَ�هۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  إِنَّ ﴿
َ
ن قرآن انسان را به یا« ].٩اإلسراء: [ ﴾َومُ أ

 .»ندک یم یین راھھا راھنمایتر میمستق

﴿ ٰ  و کش چیتاب ھکن یا« ].٢: ةالبقر[ ﴾٢ ُمتَِّق�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�
 .»گاران استزیپرھ یست و راھنمایدر آن ن یگمان

بِ�ٍ  َو�َِتابٖ  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ُت َءاَ�ٰ  َك تِلۡ ﴿ واضح و  یتابک ات قرآن وین آیا« ].١النمل: [ ﴾مُّ
 .»ار استکآش

ۡ  َولََقدۡ ﴿ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ دَّ پند  یما قرآن را برا«]. ١٧القمر: [ ﴾١٧ مُّ
 .»ھست یریا پند پذیم آیا ردهکآسان 

َلۡت  بٞ كَِ�ٰ ﴿ ست ا یتابک« ].٣فصلت: [ ﴾٣ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  اَعَر�ِيّٗ  َءانًاُقرۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  فُّصِ
 .»است یبه زبان عرب یاند، قران ان شدهیل بیات آن با تفصیه آک
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ق یرا تصد یسکچه  انیعیش یانه وجود دارد. ین زمیدر ا یادیث زیات و احادیآ
   را؟ یجانیمثل ت ییذاب و دروغگوکا یم ینکق یم؟ پروردگارمان را تصدینک

ھا  نیا اینند. گوکدور تاب خدا، قرآن کخواھند شمارا از  یم د چگونهینک یمالحظه م
 فرموده است: ھا  آن ه خداوند در موردکاند  یسانکھمان 

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ َّ�  ْ ْ �َسۡ  َ�  َ�َفُروا ْ َغوۡ لۡ ٱوَ  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذالَِ�ٰ  َمُعوا  ﴾٢٦ لُِبونَ َ�غۡ  لََعلَُّ�مۡ  �ِيهِ  ا
و  ییاوه سراید و ھنگام تالوت یقرآن گوش فرا ندھن یند: به ایگو یفار مک« ].٢٦فصلت: [
 د؟ یشیاند ینم ایآ .»دیروز شویه پکنید تا اینک ییھوده گویب

 د: یگو یم ۲۰۱صفحه  ،۱در ج  -۲۴
را  یسکعثمان  ر، عمر وکبن، جز ابویراشد یجماعت، از خلفا ه اھل سنت وکنیبا ا«
ھا  آن ھا بعد به مدت شده و یشمرده نمه نزد آنان از خلفا ک یرا علینند، زک ینم اراده

 . »وسته. . . . . یپ
سنت گفته است از اھل  یسکدھد، چه  یم اش ھمچنان ادامه ییبه عادت دروغگو

محرز است  آنچه مسلم و ست؟ وین نیراشد یاز خلفا سطالب یبن اب یه حضرت علک
ھا  مدتنند و به چه علت بعد از گذشتن ک یم یرویاھل سنت از گذشتگانشان پ

ت یسم برشان را در ار دادند و راه گذشتگانن قریراشد یرا جزء خلفا سیحضرت عل

 .»انیلعنت خدا بر دروغگو« لعنة اهللا عىل الكاذبنيردند؟ کرھا  سینشناختن حضرت عل

 د: یگو یم ۲۰۲صفحه  ،۱در ج  -۲۵
 یرویپ یکاند از ھر اران من چون ستارهی«ه: کن جمله یث عبارتست از این حدیا

 یل بر حجت بودن نظر صحابیث را دلین حدیه، ایم جوزی. ابن ق»دیابی یم د، راه راینک
 داند.  یم

ف یر ضعکبا ذ /یم جوزیث را ابن قین حدیت ندارد، ایھم واقع یجانین سخن تیا
ه کنموده است  یآورادی آورده است و ]٢/١٧٤ :نیاعالم الموقع[ :تابشکبودن در 

بعد از  /میاند و ابن ق ردهکث استدالل ین حدیدانند به ا یم د را واجبیه تقلک یسانک
 ست).یح نیشود (صح ینم ن طرق ثابتیاز ا یکچ ید: ھیگو یم ثیر طرق حدکذ

 د: یگو یم ۲۲۰صفحه  ،۱در ج  -۲۶

 



 ١٥٣  پاسخ کتاب: اهل سنت واقعی

ن امامان یوجود ا اند. داده را تا به امروز ادامه ‡تید از امامان اھل بیعه، تقلیش«
 .»رده استکمخالفت ن یگریاز آنان با سخن د یکچیافته، و ھیش از سه قرن ادامه یب

ن دروغ به پاسخ یا یلیپاسخ تفص ید. برایگو یطبق عادتش دروغ م یجانیت
 د.ینکمراجعه  ]انیراستگو با :تابک ٣ :شماره[

 د: یگو یم ۲۳۳صفحه  ,۱در ج  -۲۷
بعد از خلفاء «ه فرموده است: ک صیث نبویر حدینه تفسیعبدالله بن عمر در زم

 ه عبارتند از:کفه خواھد داشت یخلن امت دوازده ید: ایگو یم »من دوازده نفرند
ن یپسرش پادشاھان سرزم ه وین، معاویق، عمر فاروق، عثمان ذوالنوریر صدکابوب

عب بن ک یمه از بنر عصب، ھیام ن وی، امیمقدس، سفاح، سالم، منصور، جابر، مھد
 .شود!!! ینم دایپھا  آن مانند یسک اند و ستهیھمه شا و یلو

ه به ک یه تھمتکن سخن، بلیجا چنک -عليه من اهللا ما يستحق-د: یگو یم دروغ

ن افراد در زمان ابن یشتر ایب است، وجود دارد؟ و نسبت داده بعبدالله بن عمر
 بیغ با ابن عمریآ -اند آمده یبعد از زمان و یعنی-اند.  نبوده بعمر

 .دانست!؟ یم

 د: یگو یم یتاب اهل سنت واقعکن یهم ۳۰ص  ،۲در ج  -۲۸
 یھا تابکدالله) در یطلحه بن عب یعنین مرد (یت ایباره شخصه درک یھنگام«

فته و یرا فرھا  آن ایه دنکپرستان بوده ایه از دنکشود  یم م، روشنینک یخ مطالعه میتار
اند و داد و  ردهکان یاند و ز ن خود را فروختهیبخاطر آن، دھا  آن شانده وکخود  یپ در

 . »مان خواھند بودیز پشیاند ودر روز رستاخ ردهکانبار یز یستد
است  صبزرگوار رسول خدا ین صحابیزشت نسبت به ا ح ویقب ین جسارتیا
باره او گفته شد ه در غزوه احد درکبود تا آنجا  یارکفدا ه مشھور به جھاد وک یفرد

او در راه دفاع از رسول  ن روز دست راستیرا در ایبود ز سحد روز طلحهاروز 
304Fفلج شد صخدا

١. 

 ةیوالبدا ،١/٢٣:  أعالم البنالء ةریس[ :یھا ب تاکرا در  سحضرت طلحه یوگرافید بیتوان یم -١
 د.یبنگر ]٢/٢٢٠ :ةواالصاب ،٧/٢٥٨ :ةیوالنھا
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 د: یگو ین صفحه مین مطلب، در همیو بدنبال ا -۲۹
گفت: اگر رسول خدا  یآزرد و م یم را صه رسول خداکن ھمان طلحه است یا«

 . »من است یرا او دختر عموینم، زک یم شه ازدواجیرد من با عایبم
ن ادعا را یتوانند ا یان امثال او نمیو دروغگو یجانیباطل است، ت یین دروغ و ادعایا

 نند.کثابت 

 د: یگو یم ۴۶- ۴۵: ص ،۲و درج  -۳۰
ن عده، به یاد: یگو یر است) میانت (ھدفش طلحه و زبین خیباره ان دریطه حس«

ف یمان آتش بس خود را با عثمان بن حنیردند. و پکبسنده ن یخود با عل ینکش مانیپ
 یو زندانھا  آن ینکش مانیه به پکز یمردم بصره را ناز س کر پا نھادند. وھر یز زین
ز یرد، او را نکاعتراض  شتن پاسداران آن،ک و ت المالیغارت ب ردن فرماندار وک
 . »شتندک

ن سخنان دروغ یالمش حجت بر اھل سنت باشد؟ ھمه اکست تا کین ین طه حسیا
ات یھا روا نیند. این سخنان را اثبات نمایتوانند صحت ا ینم گرانید و یجانیاست. ت

305Fستندیح نیصح ندارند و یتیچ واقعیه ھکاست  یخینده تارکپرا

١. 

 د: یگو یم ۵۵ص  ۲ج  و در -۳۱
مسلم در  و یه نسائکرده کت یروا سیعل یت را براین فضلیاو خود (سعد) چند

 سیباره عله درکدم یشن صد: من از رسول خدایگو یاند. سعد م صحاح خود آورده
 زرد و یھا داشتم از ھمه نعمت یم راھا  آن از یکیه اگر کرد ک یم انین صفت را بیچند

است  یاو نسبت به من مانند ھارون به موس«د: یگو یم دمیداشتم. شن یسرخ، خوشتر
 یفردا پرچم را به مرد«د: یگو یم هکدم ی. وشن»ستیبعد از من ن یامبریه پکجز آن

 و .»ز او را دوست دارندیامبر نیو پ یامبر را دوست دارد و خدایه خدا و پکدھم  یم
ن یسه بار ا امبر، و تایپ ست؟ گفتند: خدا وکیمردم رھبر شما  یا«د: یگو یم هکدم یشن

س کسپس فرمود: ھر  رد وکرا گرفت و او را بلند  یرار شد، سپس علکجواب ت سؤال و
با  ن وک یبا دوستانش دوست ا!ین رھبر اوست. خدایند، ایامبر رھبر اویپ خدا و

 د. ینکنوشته مؤلف مراجعه  »خیحقبة من التار« :تابکبه  -١
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 .306F١»فرما یدشمنانش دشمن
چ ی، ھینه نسائ ن لفظ نه امام مسلم ویث را با این حدیرا ایگر است زین دروغ دیا

ناشر  صفحه و ر جزء وکبا ذ ن دارد،یر از ایغ یه اعتقادک یسک اند و ردهکت نیدام رواک
تواند  یم سکھر  است و یا ار سادهکمحض  یند اما ادعاکر کث را ذین احادیتاب اک

 ند.کادعا 

 د: یگو یم ۱۰۳ص  ،۲و در جلد  -۳۲
ه مژده ک ین و (عشره مبشره) (ده نفریراشد یخلفا ثیاز محققان ھمه احاد یبرخ

ھا  آن اند، مجموع ردهک یآور ت را گردیواھل ب صھمسران رسول خدا بھشت دارند) و
 نشده است. ییره به تنھایھرث ابویصدم احاد یک یا حتیدھم و  یکبه 

 ح ویر صحیغ ح ویصح یھا تی، اعم از رواسرهیھرحضرت ابو یھا تیمجموع روا
ن یاند. بعض از ا تیھفتاد و چھار روا صد ویس پنج ھزار و صاز رسول خدا یرارکت

ن مجموعه ین ایھمچن ت نموده است ویرا از صحابه روا یو برخ صامبریت را از پیروا
 شود. یم ث اعم از موقوف و مرفوعیشامل ھمه احاد

 ت نموده است ویروا ییبه تنھا سرهیھرث را حضرت ابوین احادیاز ا یعدادت
ز یگر نی، صحابه دسرهیھربجز ابو یعنیرده است. (کت نیروا را خودش تنھا یتعداد

 اند). ردهکت یروا
حدود پنجاه و چھار ھا  آن صدم یکشود و  یم ثیحد ٥٣٧با یتقرھا  آن دھم یک و
 شود. یم ثیحد

 ت:یه اھل بیبق ه عشره مبشره ویبق ن ویات خلفاء راشدیروا کنیا و
 رده است.کت یث روایست و ده حدیدو ھزار و دو لقهیشه صدین عایأم المؤمن

ث یشصت حد ششصد و ھزار ویک ب، عبدالله بن عباسیو دانشمند امت اسالم
 ت نموده است.یروا

 ث.یحدشش  پانصد و شصت و سطالب یبن اب یو حضرت عل
 ث.یھشت حد ھفتاد و صد ویس لن ام سلمهیالمومنو ام 

لمه در کن  ی) آمده است و ایلمه (ولکث یرا در حدیف شده است زیھم تحر یث از نظر معنیحد -١
 (دوست) است. (مترجم). یه به معنکست بلیرھبر ن یسنت به معن اصطالح قرآن و
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 ث.یحد یک ست و ھفتاد ویدو سوقاص یسعد بن اب و
 ث.یصد وچھل و شش حدیک سن، عثمان بن عفانیذو النور و
 ث.یچھل و دو حد صد ویک سقیر صدکابوب و

 ث.یپنج حد شصت و لبهین ام حبیو ام المومن
 .ثیشصت و پنج حد سعبدالرحمن بن عوف و
 ث.یشصت حد لن حفصهیالمومنام  و
 ث.یچھل و ھشت حد سدید بن زیسع و

 ث.یھشت حد و یس سر بن عوامیو زب
 ث.یوھشت حد یز سین سداللهیطلحه بن عب  و

 ث.یپنج حد و یس سو عباس بن عبد المطلب
 ث.یست و پنج حدیب سو عبدالله بن جعفر

 ث.یچھار حد ست ویب بو فضل بن عباس
 ث.یزده حدیس بیو حسن بن عل

 ث.یازده حدی لنب دختر جحشین زیام المومن و
 ث.یچھارده حد سده بن الجراحیو ابو عب

 ث.یده حد لهین صفیو ام المومن
 ث.یھشت حد بین بن علیو حس

 ث.یھفت حد لهیرین جویو ام المومن
 ث. یشش حد سطالب یل بن ابیو عق

 .307F١ثیپنج حد لن سودهیو ام المومن
ث یو دو حدصد و پنجاه یس بزرگواران، شش ھزار ون یات ایجه مجموع روایدر نت

ه کاند  ثیصد و ھفتاد و چھار حدیس پنج ھزار و سرهیھرات حضرت ابویاست و روا
ث، یھزار حدھا  آن مسلم آمده است. پس و یفقط در بخارھا  آن یتا ھفده پانصد و

 اند. ردهکت یروا سرهیشتر از حضرت ابو ھریب

 و بعد از آن. ,٢٧٥ :ص ،ابن حزم رةیجوامع الس -١
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 رهیھرابو ثیصدم احاد یکبه ھا  آن ثید: احادیگو یم به دروغ یجانین ھمه، تیبا ا
 رسد. ینم

 ن.کبشنو. بخوان و تعجب ھا  آن دادعه و تعیات شین در مورد روایبعد از ا و
 :308F١دیگو یم یحر عامل

ث یو چھل ھزار حدصد یکه ائمه یاز امام باقر ھفتاد ھزار و از بق ید جعفیزیجابر بن 
 رده است.کت یروا

ت یث روایھزار حد یفر سه ابان بن تغلب از امام جعکرده است کر کذ 309F٢ینجاش و
 رده است.ک

310Fصدوق و

ھزار  یاز باقر س یه وکرده است کر کدر مورد محمد بن مسلم بن رباح ذ ٣
 ده است.یث شنیادق شانزده ھزار حدث و از صیحد

 د: یگو یم ۱۴۷ص  ,۲ج  در -۳۳
اش محمد بن  سندهینوه ک یھمه عظمت با یافکتاب که کد یه بدانکن بس یھم

عه یش یگز علمامھارت است، ھر یث دارایعه دارد، و در علم حدینزد ش ینیلکعقوب ی
از آن را  یمیعلماء ن از یه برخکح است، بلیرده، صحکچه او جمع ه ھرکردند کادعا ن

ه آنچه کز نگفته است ی) خود نیافکسنده (یه نوکدانند بل ینم حیاند و صح نار نھادهک
 ح است.یتاب آورده، ھمه صحکن یادر 

ـــــــــدعاو  ن مل تقيمـــــــــوا عليهـــــــــاإ وال
 

 دعيـــــــــــاءأبينـــــــــــات فأصـــــــــــحاهبا  
 

 .»ستندیش نیب یانیمدع ید، صاحبان دعویاوریل نیدعواھا، برھان و دل یاگر برا«
ه کنیا آن ستند ویند نیدام خوشاکچیه ھکشتر از دو حالت ندارد یب یجانیسخن ت

را اوال یتر است ز مناسب یجانیت یصفت دوم برا ذاب، وکا یا جاھل است و ی یجانیت
مھارت  علم و یا او مدعیند ثانک یم را اثبات نیاش ا ندهیالت آکاش مش سوابق گذشته

 است. یعلم
 یطبرس د:ی) بخوانیافکتاب (کعه را در مورد یمعتبر ش یسخنان علما کنیا و

 .١٥١: عةیخاتمة وسائل الش -١
 .٩:  یرجال النجاش -٢
 .٦: خه صدوقیمش -٣

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٥٨

311Fگانهچھار تبکان یم یافکد: یگو یم

اگر فرد  است و گان ان ستارهید میمثل خورش ١
 یگردد و برا یم ازین یب آن یھا حال فرد فرد رجال سند ید از بررسیمنصف، تأمل نما

312Fح ھستندیصح ث ثابت وین احادیه اکشود  ینان حاصل میاطم وثوق و یو

٢. 
ن یف ایتب معتبر در تالکباره صحت تحت عنوان فائده ششم در یباب یحر عامل -١

آورده  ‡ثش از ائمهین و ثبوت احادتب و صحت نسبت آکن یثرت اک تاب وک
313Fاست

٣. 
نند بجز ھمان ک ینم معتبر خود را مطالعه یھا تابکه کن است یعه ایل شکاما مش

 دھند. یمھا  آن دستور به مطالعهھا  آن یه علماکرا  یھا تابک

 من ال حيرضه الفقيه وب ی، استبصار، تھذیافک«د: یگو یم ین موسویشرف الد -٢
ن، یتر بزرگ ن،یتر یمیقد یافکاست و  یقطعھا  آن نیمضام متواترند و صحت

 .314F٤»ستھا  آن نیتر ن استواریبھتر
 یگاھد بر آن آیسته مطالعه است و بایآنچه شا«د: یگو یم محمد صادق صدر -٣

تب چھارگانه اتفاق نظر دارند کچه بر معتبر بودن عه اگریه شکنست یرد اکدا یپ
 اطالقھا  آن ن اسم صحاح را برکھستند لھا  آن اتیو معتقد به صحت ھمه روا

 .315F٥»اند ردهکار را کنیان آنھا، اھل سنت اه برادرکنند آنطور ک ینم
وجود  یادیباره سخنان ز نیدر ا بود وھا  آن یاز اقوال علما ید برخیآنچه خواند

 دارد. 
رده کتاب جمع کن یه آنچه در اکمؤلف ھم نگفته است «د: یگو یم یجانیه تکنیو ا

) یافکتاب (کدر مقدمه  ینیلکرا یاست ز ینیلکن دروغ بر ی، ا»است حیاست ھمه صح
 د:یگو یم

ن را یه ھمه فنون علم دکباشد  یافک یتابکد نزد شما یو معتقدم شما دوست دار
به آن مراجعه  ینظر خواھ یباشد تا برا یافکدانش پژوه  یه براک ید بطوریجمع نما

 .هیحضره الفقیمن ال  ،استبصار ،بیتھذ ،یافکاز:   گانه عبارتند تب چھارک -١
 .٣/٥٣٢: الوسائل کمسندر -٢
 .٦١ :ص :خاتمة الوسائل -٣
 گفت: مراجعات را. »ت شدمیآنگاه. .. . .  ھدا« :تابشکدر  یجانیو ت ،١١٠:شماره :مراجعاتـال -٤
 .١٢٧: هیالش -٥

 

                                           



 ١٥٩  پاسخ کتاب: اهل سنت واقعی

خواھد، از آن  یم ن رایح از صادقیآثار صحن و عمل به آن و به یه علم دک یسک ند وک
 .316F١دیاخذ نما

 د:یگو یم ۱۵۷-۱۵۶ :ص ،۲ج  و در -۳۴
ز به نقل از ین »مقاالت االسالمني« :تابکده صاحب ین سخنان آنان را گواه عقیاگر ا

آورد: سنت قرآن  یم -ن استیاصول د ه رھبر اھل سنت و جماعت درک- یامام اشعر
 ند. ک ینم ومتکح آن م است، و قرآن سنت را نسخ و برکحاآن  و برند ک یم را نسخ

ان! گوش فرا یعیش یند. اک یاش را اثبات م ییو دروغگو ی، نادانیجانین سخن تیا
د یبنگر اھل سنت بوده است، و یه او از علماکند ک یم ه ادعاک یسکد به سخنان یدھ

 ن افراد است.یتر از نادان یه چگونه وک
 :تابکصاحب «د: یگو یم هکنھفته است  اش ن جملهیاو در ا یجھالت و نادان

 یجانیم تا از تین حق را داریا ما ایآ . . . .یز به نقل از امام اشعرین »مقاالت االسالميني

 نقل یه از اشعرکاست  یسکچه  »مقاالت االسالميني«تاب که صاحب کم یبپرس

 .است! »مقاالت االسالميني«تاب کاحب ص یخود اشعر ند؟ک یم
 :ن متن عبارتند ازیش در ایھا اما دروغ

جماعت در اصول است و  سنت و امام اھل ید: ابو الحسن اشعریگو یم هکنیا -١
جماعت  ست، و امام اھل سنت ویح نیده است، صحیھدفش از اصول ھمان عق

سپس  و -مجعنيأرضوان اهللا عليهم -و بعد از او، صحابه  صمحمد بن عبدالله
جماعت  ه به امام اھل سنت وک ین ھستند. و فردیتابع اتباعن و یائمه تابع
 یجانیت ین مطلب برایا رده است، احمد بن حنبل است وکدا یشھرت پ

 ست.یده نیپوش
متن  کنیا بسته است و یه بر وکاست  ینموده، دروغ یه از اشعرک ینقل -٢

 :یسخن ابو الحسن اشعر
ز یدر مورد سنت ن شود؟ و یم ن نسخا با قرآیه آکاند  ردهکو در مورد قرآن اختالف «

نه سه یزم نینندگان در اک ند؟ اختالفک یم را نسخ ا قرآن آنیه آکاند  اختالف نموده
 دارند. یار

 .یافک: مقدمه -١

 

                                           



 دروغگویان را بشناسید    ١٦٠

 شود. یم مثل خودش نسخ یند: قرآن فقط با قرآنیگو یم یبرخ -الف
قرآن  ند وک یم مکآن ح ند و برک یم د: سنت قرآن را نسخیگو یم گرید یو برخ -ب
 ست.یم نکحا آن ند و برک ینم را نسخ سنت
 ند.ک یم ند و سنت، قرآن را نسخک یم ند: قرآن، سنت را نسخیگو یم یو بعض -ج
 خداوند ھستند، علم و م از جانبکسنت دو ح ند: قرآن ویگو یگر مید یو گروھ -د

ه خداوند قرآن را کجه جائز است یواجب است در نت ھا انسان برھا  آن یدوعمل به ھر
317Fندکقرآن نسخ  لهیسنت را بوس ند وکسنت نسخ  لهیبوس

١. 

 د: یگو یم ۱۶۴ص  ،۲ج  و در -۳۵
 ن رایپس از من ا یسکق ھستم، و ین صدیتر گرفرمود: من بز یم خودش سیعل و

 ه دروغگو است.کد: مگر انیگو ینم
 ینیبن مد یعل را در سند آن عباد بن عبدالله است ویاست ز یث ساختگین حدیا

نظر دارد و  تأمل و ید: جایگو یم یاست. و امام بخار یفید: فرد ضعیگو یم در باره او
318Fد(یگو یم یابن جوز

319Fاست یساختگ یثیث حدین حدی): ا٢

٣. 

 د: یگو یم ۲۲۳ ص  ،۲و درج  -۳۶
 ه) ھمیجماعت را (قدر م، اھل سنت ویدان یه ما مکم ییگو یم ن اندازهیو ھم

 معتقدند.را به آن ینامند، ز یم
مبتدع و گمراه  یھا از گروهھا  آن هکندارند، بل یگاھیچ جایان اھل سنت ھیه میقدر

 ھستند. 
ه خداوند کم یگو یم را یزیھمان چ ینندگان وکق یروان و تصدی، پیجانیمن به ت

 فرموده است: 

ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل ﴿ �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
 ُ�مَّ  َوأ

ِ ٱ َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  ٰ لۡ ٱ َ�َ  �َّ د ما ییایشان بگو: بیپس به ا« ].٦١عمران:  آل[ ﴾ِذ�ِ�َ َ�
د و ما و یم و شما اھل فرزندان خود را فرا خوانینک یم اھل و فرزندان خود را دعوت

 .٢/٢٧٧: نییسالممقاالت اإل -١
 .١/٣٤١ :عاتموضوـال  -٢
 د.ینکنگاه  ،انیراستگو با :تابک ١٤: به پاسخ شماره -٣

 

                                           



 ١٦١  پاسخ کتاب: اهل سنت واقعی

م و یدار یم دست به دعا بر یو زار یفروتنم سپس با ینک یم شما خود را آماده
 .»مینک یم نیان را نفریدروغگو

 د؟ ین دعوت را اجابت نمایه اکھست  یسکا یآ
 

 





 
 
 

 پایان

َهاَ�ٰٓ ﴿د: یفرما یم هک ییو سپاس از آن خدا حمد ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ  َوُ�ونُوا

ٰ ٱ َمعَ  د و با ید از خدا بترسیا مان آوردهیه اک یسانک یا« ].١١٩: التوبة[ ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ
شه یرا پ یراست«د: یفرما یه مک یامبر بزرگواریو درود وسالم بر پ .»دیان باشیراستگو

انسان را به  یکین ند وک یم ییت و راھنمایھدا یکین یسو به ییرا راستگوید زید سازخو
است تا  ییراستگو یدر جستجو ود یگو یمرساند و فرد ھمچنان راست  یم بھشت

 بعد:  . و»شود یم ق و راستگو نوشتهیه نزد خداوند صدکنیا
صفحات ھا  آن با یجانیه تکرا  ییھا ه دروغکشوم  ینم ام و بنده متعھد نشده

ردم تا فرد با ک یآور ادیرا ھا  آن از یاریاما بس نمکر کرده است، ذکاه یش را سیھا تابک
ح و دعوت باطل و مانع از یباطل، راستگو و دروغگو و صاحب دعوت صح انصاف، حق و

گاهیش مطمئن شود و یت را بشناسد و فرد سنیراه ھدا جه یگردد. در نت عه منتبه و آ
ل و یشوند، دل یم گمراهه کرند و آنان یل و حجت بپذیرند با دلیپذ یم ه حق راکآنان 

 امل شود. کھا  آن حجت بر
در  یجانیه تک یتاب، پاسخ به ھمه سخنان و شبھاتکن یھدفم از نوشتن ا و

ار کآش واضح و یخواننده گرام یرده است، نبود اما خواستم براکر کش ذیھا تابک
 یدروغ است. . . از خداوند برا یو در جستجود یگو یمدروغ  یجانیه تکم ینما

 م.یت، مسئلت داریھدا یجانیت خودمان و
 د:یگو یم شاعر چه خوب

ــــــ ــــــذب ال ــــــهـال يك ــــــن مهانت  مرء إال م
 

 أو عـــــادة الســـــوء أو مـــــن قلـــــة األدب 
 

 جليفـــــة الكلـــــب عنـــــدي خـــــري رائحـــــة
 

 مرء يف جــــد ويف لعــــبـمــــن كذبــــة الــــ 
 

 مبود ادب است، دروغکو  ییه دچار عادت دروغگوک یسکا یل و خوار یانسان ذل«
گفته شود، نزدم  یا جدی یه به شوخک یدروغ یده سگ از بویالشه گند ید: بویگو یم

 . »بھتر است

 مني.ـمرسلني واحلمد هللا رب العالـسبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل ال

 



 
 
 

 یمنابع به زبان عرب

 ران.ی، قم ا١/١٤١٣، ط أبو منصور امحد بن عيل الطربسى :االحتجاج -١

 روت.یب األضواء، ٣، طحممد بن احلسن الطويس :االستبصار -٢

 .أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين بن األثري، مكتبة الشعب، القاهرة -٣

 .بريوت، متييز الصحابة، ابن حجر العسقالنى، دار الكتاب العريب اإلصابة يف -٤

 .١/١٤١٤، د. ناصر القفاری، ط الشيعةأصول مذهب  -٥

كامل سالمة، هجر للطباعة ، د. مقدسات االسالميةـاالعتداءات الباطنية عىل ال -٦

 .١/١٤٠٩، ط النرش، اجليزة

 .١/١٤١١روت، ط ید، بی، محمود صافی، دار الرشإعراب القرآن ورصفه وبيانه -٧

 .اهرةإمالء مامن به الرمحن، أبو البقاء العكرب، دار العلم، الق -٨

 .٢/١٤٠٨، ط مخيامت الفلسطينية، عبداهللا حممد الغريبـأمل وال -٩

 . موسسة االعلمي، بريوت، ٤/١٤٠٤، طاألنوار النعامية، نعمة اهللا اجلزائري -١٠

دار الكتاب ، ١٤٠٣ط مفيد) ـمقاالت، حممد بن حممد النعامن (الـأوائل ال -١١

 .االسالمى بريوت

، ط حاب، أبو حممد احلسنيأوجز اخلطاب يف بيان موقف الشيعة من األص -١٢
١/١٤١٣. 

 .مجليس، مؤسسة الوفاء، بريوتـبحار األنوار، حممد باقر ال -١٣

 .١/١٤٠٣، ط البداية والنهاية، ابن كثري، دار الكتب العلمية، بريوت -١٤
 .١٤١١، یت قم، د. عبدالله الغفارایوالت آکبروتو  -١٥

 .الغامري، دار الصمييمفرتي، حممد زاهدا لكوثري، تأليف أمحد ـبيان تلبيس ال -١٦

. بيان الرشك و وسائله عند أئمة احلنفية، د. حممد اخلميس، دار الوطن، الرياض -١٧

 



 ١٦٥  منابع به زبان عربی

 .١/١٤١٣ط

، ط بيان الرشك و وسائله عند علامء احلنابلة، د. حممد اخلميس دار الوطن، الرياض -١٨
١/١٤١٤. 

 .٥/١٤٠٩، ط ملوك، ابن جرير الطربي، دار األعلمي، بريوتـتاريخ األمم وال -١٩

 روت.ی، باخلطيب البغدادي، دار الكتب العلميةخ بغداد، یتار -٢٠

 .٢/١٤٠٥، ط تاريخ خليفة، حتقيق: أكرام ضياء العمري، دار طيبة، الرياض -٢١

 ، قم.حترير الوسيلة، اخلميني، دار الكتب العلمية  -٢٢

 .١/١٤١٢، ط حتريف النصوص، بكربن عبداهللا أبو زيد، دار العاصمة، الرياض -٢٣

 .ض الكاشاين، دار األعلمي، بريوتتفسريالصايف، الفي -٢٤

تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، حتقيق: عبدالعزيز غنيم، حممد عاشور، حممد البنا،  -٢٥

 .دار الشعب، القاهرة

 .١٣٧٨ :تفسري القمي، عيل بن ابراهيم القمي، مطبعة النجف -٢٦

 .١٤١٢ تفسري النسفي، أبو الربكات النسفي، دار الكتاب العريب، بريوت -٢٧

 لتهذيب، ابن حجر العسقالين، تقديم: حممد عوامة، دار الرشيد، حلبتقريب ا -٢٨
 .١٤٠٦/ ١ط

 .اممقاين، طبعة حجرية بخط اليدـمقال يف علم الرجال، عبداهللا الـتنقيح ال -٢٩

 روت.یدار صعب، ب ١٤٠١، هتذيب األحكام، حممد بن احلسن الطويس -٣٠

، النظامية، حيدر آباد، اهلندمعارف ـهتذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين، دائرة ال -٣١
 .١/١٣٢٥ط 

روت یب مزي، حتقيق: د. بشار عواد، مؤسسة الرسالة،ـهتذيب الكامل، أبو احلجاج ال -٣٢
 .٢/١٤٠٣ط

/ ٣ط التوسل أنواعه وأحكامه، حممد نارص الدين األلباين، الدار السلفية، الكويت -٣٣
١٤٠٥. 

 الريان، دار احلديث، امع البيان يف تفسري القران، حممد بن جرير الطربي، دارج -٣٤

 



 دروغگویان را بشناسید    ١٦٦

 .١٤٠٧ القاهرة،

 .١٤٠٥ بريوت، اجلامع أحكام القران، القرطبي، دار احياء الرتاث -٣٥

منرييه، دار الكتب العلمية، ـمطبعة الـاجلامع لبيان العلم وفضله، ابن عبدالرب، ال -٣٦

 .بريوت

 .١٣٧١/ ١، طاجلرح والتعديل، ابن أيب حاتم، دار احياء الرتاث، بريوت -٣٧

 ستان.ک، پاة، ابن حزم، حتقيق: احسان عباس، ادارة احياء السنةجوامع السري -٣٨

 .حقبة من التاريخ، عثامن بن حممد اخلميس، حتت الطبع -٣٩

 .١/١٤١٢، ط موصيل، دار احلرمني، القاهرةـحقيقة الشيعه، عبداهللا بن عبداهللا ال -٤٠

 .٥/١٤٠٧، ط حلية األولياء، أبو نعيم األصبهاين، دار الكتاب العريب -٤١

 .١/١٤٠٨، ط ة وريثة احلركات احلاقدة، وليد األعظمي، دار عامراخلميني -٤٢

/ ٢، طدقائق التفسري، ابن تيمية، حتقيق: حممد اجلليد، مؤسسة، علوم القرآن، دمشق -٤٣
١٤٠٤. 

 .رجال الكيش، أبو عمر الكيش، تقديم: امحد السيد احلسني -٤٤

 .رجال النجايش، أبو العباس النجايش، مكتبة الداودي، قم، ايران -٤٥

/ ٢، ط رسالة االيامن، مريزا حسن احلائري االحقاقي، مكتبة الصادق، الكويت -٤٦
١٤٢. 

أعداء السنة، مقبل بن هادي الوادعي، دار األرقم،  رياض اجلنة يف الرد عىل -٤٧

 .٢/١٤٠٥، ط الكويت

 .١٤٠٤/ ٣، دمشق ط مكتب االسالميـزاد السري يف علم التفسري، ابن اجلوزي، ال -٤٨

مكتب ـموضوعة، حممد نارص الدين األلباين، الـة والسلسلة األحاديث الضعيف -٤٩

 .٤/١٣٩٨، ط االسالمي

سنن ابن ماجه، أبو عبداهللا بن ماجه، حتقيق: حممد مصطفي األعظمي، رشكة  -٥٠

 .٢/١٤٠٤، ط الطباعة العربية السعودية

 



 ١٦٧  منابع به زبان عربی

السجستاين، مراجعة: حممد حميي الدين  سنن أيب داود، سليامن بن األشعث -٥١

 .اإلسالمية، استانبول مكتبةـعبداحلميد، ال

سنن الرتمذي، حممد بن عييس الرتمذي، حتقيق: امحد شاكر، احياء الرتاث العريب،  -٥٢

 . بريوت

الذهبي، إرشاف: شعيب األرناؤ وط، موسسة  حممد بن امحد أعالم النبالء، سري -٥٣

 .٢/١٤٠٢، طالرسالة، بريوت

 ط، دار البيان،رشح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز، حتقيق: شعيب األر ناؤو -٥٤

 . ١/١٤٠١ط  دمشق

 .١/١٤١٣، ط معة االعتقاد، ابن عثيمني، دار الوطنـرشح ل -٥٥

حممد البجاوي، دار  مصطفي، القايض عياض، حتقيق: عىلـالشفا بتعريف حقوق ال -٥٦

 .الكاتب العريب، بريوت

 .١٤٠٨ موسوي،ـالشيعة والتصحيح، د. مويس ال -٥٧

عبدالباقي، دار احياء الرتاث العريب، صحيح مسلم، بن احلجاج، حتقيق: حممد فؤاد  -٥٨

 . بريوت

 مستقيم، عيل بن يونس البيايض، حتقيق: حممد باقر، مطبعة احليدريـالرصاط ال -٥٩
 .١٣٨٤/ ١ط

 .١٠، ط ضحى اإلسالم، أمحد أمني، دار الكتاب العريب، بريوت -٦٠

معارف، الرياض الطبعة ـصفة صالة النبي، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة ال -٦١

 .١٤١١ ويلاأل

معطي، دار الكتب العلمية، ـالضعفاء الكبري، أبو جعفر العقييل، حتقيق: د. عبدال -٦٢

 .١٤٠٤/ ١ط  بريوت

ط  مكتب األسالمي، دمشقـضعيف اجلامع الصغري، حممد نارص الدين األلباين، ال -٦٣
١٣٩٩/ ٢. 
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قم الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، عيل بن مويس بن طاووس، مطبعة اخليام،  -٦٤
١٤٠٠. 

 .١/١٤١٤، ط مبارك للنرش و التوزيعـالطريق إىل اجلنة، دار ابن ال -٦٥

 .٥ط  ظهر اإلسالم، أمحد أمني، دار الكتاب العريب، بريوت -٦٦

العربيف خربمن غرب، شمس الدين الذهبي، حتقيق: حممد بسيوين زغلول، دار  -٦٧

 .١/١٤٠٥، ط الكتب العلمية، بريوت

، معارف، الرياضـالح الفوزان، مكتبة الالعقيدة الواسطية، ابن تيميه، رشح: د. ص -٦٨
 .٥/١٤١٠ط 

مدين، ـمدين، مطبعة الـعبداهلادي، تقديم: عيل صبح ال العقود الدرية، حممد بن -٦٩

 .القاهرة

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، عيل بن عمر الدار قطني، حتقيق: د. حمفوظ  -٧٠

 .١٤٠٥/ ١، طالرمحن السلفي، دار طبية، الرياض

مؤسسة األعلمي ، ١٤٠٤/ ١ط  الرضاء أبو جعفر الصدوق ابن بابويه عيون أخبار -٧١

 .بريوت

/ ٤، طالغدير يف الكتاب والسنة واألدب، األميني، دار الكتاب العريب، بريوت -٧٢
١٣٩٧. 

فتح الباري، ابن حجر العسقالين، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، تعليق: عبدالعزيز  -٧٣

 .١٤٠٠/ ٢، ط مكتبة السلفية، القاهرةـابن باز، ال

 .فجر االسالم، امحد أمني -٧٤

فصل اخلطاب يف اثبات حتريف كتاب رب األرباب، حسني بن حممد تقي انوري  -٧٥

 .١٢٩٨ :الطربيس، بعناية: حممد رضا الطباطبائي

د.  ملل واألهواء والنحل، ابن حزم، حتتقيق: د. حممد ابراهيم نرص،ـالفصل يف ال -٧٦

 .عبدالرمحن عمرة، دار اجليل، بريوت

 



 ١٦٩  منابع به زبان عربی

الصحابة، امحد بن حنبل، حتقيق: ويص اهللا بن حممد عباس، دار العلم،  فضائل -٧٧

 .١٤٠٣/ ١ط جدة،

 .مؤسسة الوفاء بريوت، ١٤٠٣/ ١ط  :يف ظالل التشيع، حممد بن احلسيني -٧٨

طبقات الشافعية الكربي، لتاج الدين السبكي، حتقيق: حممود حممد الطناحي، دار  -٧٩

 .احياء الكتب العربية، القاهرة

موضوعة، الشوكاين، حتقيق: عبدالرمحن ـمجموعة يف األحاديث الـلالفوائد ا -٨٠

 .١٣٩٢/ ٢ط  قمعلمي, الكتب االسالمي، دمشـال

مدخيل، ـقاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، ابن تيميه، حتقيق: ربيع بن هادي ال -٨١

 .١/١٤٠٩ر، مصر، ط مكتبة لينة دمنهو

السخاوي، دار الكتب  اجليب الشفيع، القول البديع يف الصالة والسالم عىل -٨٢

 .١٣٩٧/ ٣، ط العلمية، بريوت

 الكايف، أبو جعفر الكليني، حتقيق: عيل أكرب الغفاري، دار األضواء، بريوت، -٨٣
١٤٠٥. 

 .١٤٠٥/ ٥، ط الكامل يف التاريخ، ابن األثري، دار الكتاب العريب، بريوت -٨٤

 .١٤٠٥/ ٢، ط الكامل يف ضعفاء الرجال، أبو أمحد بن عدي، دار الفكر، بريوت -٨٥

 .عمر الز خمرشي، دار العرفة بريوتالكشاف، حممود بن  -٨٦

روت، ط ی، بكشف الغمة يف معرفة األئمة، أبو الفتح األر بيل، دار األضواء -٨٧
٢/١٤٠٥. 

 روت.ی، بلسان العرب، ابن منظور، دار صادر -٨٨

 .١٤٠٦/ ٣روت، ط ی، بميزان، ابن حجر العسقالين، مؤسسة األعلميـلسان ال -٨٩

 .مؤسسة الوفاءحلب،  ٣، طالشيعة، حممد مرعي األنطاكي ملاذا اخرتت مذهب -٩٠

مجروحني، حممد بن حبان، حتقيق: حممد ابراهيم زيد، توزيع دار الباز، مكة ـال  -٩١

 .مكرمهـال
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 .١٤٠٢/ ٣، ط جممع الزوائد، أبوبكر اهليثمي، دار الكتاب العريب، بريوت -٩٢

 .جمموع الفتاوي، ابن تيمية، مجع: عبدالرمحن بن حممد قاسم -٩٣

مقديس، حتقيق: د. عبداهللا الرتكي، مطبعة هجر، ـحمنة األمام أمحد، عبدالغني ال -٩٤

 .١/١٤٠٧، ط اجليزة

/ ١ط  ، دمشقخمترص تاريخ دمشق، ابن منظور، حتقيق: روحية النحاس، دار الفكر -٩٥
١٤٠٤. 

 .١٣٧٤ :مرآة األنوار ومشكاة األرسار أليب احلسن الفتوين، مطبعة األفتاب طهران -٩٦

ة االثني عرشية، شاه عبدالعزيز الدهلوي، اختصار حممود شكري خمترص التحف  -٩٧

 .١٣٧٣ :مطبعة السلفية، القاهرةـاآللويس، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، ال

موسوي، حتقيق: حسني الرايض، الدار االسالمية، ـمراجعات، عبداحلسني الـال -٩٨

 .١٤٠٦/ ٣، ط بريوت

 .الصحيحن، أبو عبداهللا احلاكم، دار الكتاب العريب، بريوت مستدرك عىلـال -٩٩

 .٢/١٣٩٨، ط مسند أمحد، أمحد بن حنبل، دار الكتب العلمية -١٠٠

 .١٣٧٧ :معارف، القاهرةـمسند أمحد، بتحقيق أمحد شاكر، دار ال -١٠١

 .مؤسسة األعلمي، بريوت ١٠ط مشارق أنوار اليقني، رجب الربيس،  -١٠٢

 .بحراينمشارق الشموس الدرية، عدنان ال -١٠٣

معجم الصغري، سليامن بن أمحد الطرباين، تقديم: كامل يوسف احلوت، ـال -١٠٤

 .١/١٤٠٦، ط مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت

 .٢، طمعجم الكبري، سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق: محدي السلفيـال -١٠٥

 .١٤٠٥/ ١، ط مغني، موفق الدين ابن قدامة، دار الفكر بريوتـال -١٠٦

خاوي، حتقيق: حممد عثامن، دار الكتاب العريب، مقاصد احلسنة، السـال -١٠٧

 .١٤٠٥/ ١ط  ،بريوت

 .١٤٠٦/ ١ط  منهاج السنة، ابن تيميه، حتقيق: حممد رشاد سامل، -١٠٨

 



 ١٧١  منابع به زبان عربی

موافقات يف أصول الرشيعة، أبو اسحق الشاطبي، عناية: عبداهللا در از، ـال -١٠٩

 .دار. الكتب العلمية، بريوت

ق: عيل بن حممد البجاوي، ميزان االعتدال، حممد بن أمحد الذهبي، حتقي -١١٠

 .دار العرفة، بريوت

نزهة النظر يف رشح نخبة الفكر، ابن حجر العسقالين، مكتبة  -١١١

 .منورة، بريوتـمدينة. الـطيبةال

مكتبة ـالنهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، حتقيق: طاهر الزاوي، ال -١١٢

 .العلمية، بريوت

 .دار التعارف، بريوت، ١٤١٠/ ١، ط هنج البالغة -١١٣

مكتبة عيل بن أيب طالب، ، ١/١٤٠٦، ط الوايف، الفيض الكاشاين -١١٤

 .أصفهان، ايران

 .١٤٠٨/ ٦، ط مجوس، عبداهللا حممد الغريبـوجاء دور ال -١١٥

 .١/١٤٠٩، قم وسائل الشيعة، احلر العاميل، حتقيق: مؤسسة آل البيت -١١٦

 



 
 
 

 یبه زبان فارس منابع

گاھان بپرس -١ ناشر: - ید محمد جواد مھریترجمه: س -یجانینوشته: ت- دیاز آ
 نوبت چاپ: چھارم. ٧٥خ انتشار: تابستان یتار -قم یاد معارف اسالمیبن

- ید محمد جواد مھریترجمه س -یجانینوشته ت-ت شدم یآنگاه. . . . . . ھدا -٢
 نوبت چاپ پانزدھم. -٧٤ر ماه یتخ انتشار: یقم تار یاد معارف اسالمیناشر: بن

اد معارف یناشر: بن- یبرات یترجمه عباسعل -یجانینوشته ت- یاھل سنت واقع -٣
 چھارم.نوبت چاپ  ٧٥خ چاپ: تابستان یتار -قم یاسالم

ناشر: - ید محمد جواد مھریترجمه: س -یجانینوشته ت-ان یھمراه باراستگو -٤
 نوبت چاپ: ھشتم. ٧٥ز یخ چاپ: پائیتار -قم یاد معارف اسالمیبن
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