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 مقدمه

ھا و روشنائی را ایجاد  ھا و زمین را آفریده است، و تاریکی سپاس خدایی که آسمان
 ورزند. می باشند به او شرک منکر پروردگار خویش می که آنھائیکرده است، ولی 

ھای وی را شمارش نمایند، و شکر گزاران  توانند تعداد نعمت شمارش کنندگان نمی
رسند.  از ادای سپاس و حمد او عاجزند، و توصیف کنندگان به نھایت عظمت وی نمی

 صدھم که محمد ند نیست، و گواھی میمعبود بحقی جز خداو دھم که گواھی می
بنده راستگوی او و فرستاده اوست، رسالت را ابالغ نمود، وکالم را ھویدا کرد، امت را 
اندرز داد، و نھان را برمال ساخت، و در راه خداوند با مشترکین پیکار و جھاد نمود، تا 

پس درود و سالم خداوند بر محمد مرگ او فرا رسید، پروردگارش را پرستش نمود، 
سرور مرسلین و بر اھل بیت پاِک وی، و یاران راستگویش، و ھمسران پاک دامن او 

 تا روز قیامت باد،ھا  آن (مادران مؤمنان) و بر پیروان راستین
 :اما بعد

سازند، و بزرگی و  گرایان در تمام عصرھا، تاریِخ خویش را با باطل می ھمواره باطل
ریزی  ھا پایه ی وسیعی از مکر و نیرنگ را در آرزوھا و در میان سلسله مجد خویش

کنند، و پروردگار متعال، حق جویان را موظف ساخته است تا با خدنگ و نیزه و گاھی  می
ھا و با بحث و مناظره نیرنگ و مکر آنان را پاسخ  ھا و مناظره ھم با زبان و بیان، در معرکه

ن خفه کنند، و باطل بودن آنان را افشا نموده و آنان را از ریشه و رّد داده، و در گلوھایشا
بخشد، و  ھای آن را برتری می برَکنند. خداوند با این مبارزات حق را آشکار ساخته، و جلوه

سازد. و خداوند در قرآن به  بر مال میآن را  سازد، حقارت باطل را خاموش و نابود می

َهاَ�ٰٓ ﴿: فرماید و می دھد جھاد و مبارزه مشروع دستور می ُّ�
َ
ارَ لۡ ٱ ِهدِ َ�ٰ  �َِّ�ُّ ٱ �  ُكفَّ

ۡ ٱوَ    ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱوَ  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل
ۡ
ٰ َوَمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهنَُّمۖ  ُهمۡ َوٮ  .]۹ [التحریم: ﴾٩ َمِص�ُ ل

اھل علم با توجه به اینکه به مبارزه دائمی، میان حق و باطل واقفند، با بھترین «
 .»اند وظیفه پرداختهشیوه به انجام این 

گاھی  شان اعتقاداتشیعه نمودم، و از ی ھا کتاب از زمانیکه شروع به مطالعه آ
در ھا  آن یافتم، به میزان جھل آنان و خطرناک بودن آنان، و نیرنگشان و ضعف
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ثباتی و تغییر مداوم موضع و  شان واقف گردیدم. آنان بی رویارویی و دفاع از عقیده
اند، پناه بر خدا، چه عقایدی را به  شعار و روش خود اتخاذ نمودهچھره را به عنوان 

اند، و چقدر گمراه شده و یا  ھایی را محجور ساخته اند، و چه عقل و ھوش تباھی کشانده
اند؟! تا اینکه خداوند بعد از گذشتگان، (سلف) کسانی را ھدایت و مقّدر  گمراه نموده

سپاس -ته، و کج اندیشی آنان را بر مال کنند. نمود، تا باطل بودن آنان را مفتضح ساخ
 .-ھمیشه شایسته خداوند است

از  ،١)  ھ ۱۳۷۷اثر عبدالحسین شرف الدین موسوی (م » مراجعاتـال«ھمواره کتاب 
ز شیطان به تدوین که به نیابت ا -ی میدان، و مرجع مھمی  نظر شیعیان پیروز و برنده

ھا و گفتگو و  نماید که این کتاب خالصه نامه خواھد بود. او اّدعا می - آن پرداخته است
باشد. دروغ  می /ھای میان او و شیخ و استاد دانشگاه َاالزھر سلیم بشری مناظره

ای نیست، این راه و روش در طول تاریخ رھروان و  پردازی این گروه مسلک و روش تازه
پیروان موسوی چگونه به این سفاھت  پیشگامانی داشته است. ولیکن شگفت اینکه

 گردند!! آیا دارای عقل نیستند؟!. راضی و خشنود می

 .]۷۸النساء: [ ﴾اَحِديثٗ  َقُهونَ َ�فۡ  يََ�اُدونَ  َ�  مِ َقوۡ لۡ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َمالِ ﴿
کمترین توصیفی را که  ،رسوا شدند پس با ھم به توافق رسیدند :شود و یا گفته می

از گوشت خوِک در سینی و ظرف  :توان به کار برد، این است که برای کتاب موسوی می
ھایی که در کتاب وی  تر است، و علیرغم ھمه این خصوصیات و رسوایی طالیی کثیف

وجود دارد، اّما میلیونھا نسخه از آن در اطراف دنیا میان اھل تشّیع و اھل سّنت توزیع 
ھایی از این  گرامی به محض ورق زدن صفحه ۀروش رسیده است. و شما خوانندو به ف

ھایی است،  کتاب به حقیقت موسوی پی خواھید برد، و اینکه ِصرف ترشحات و تراوش
که بر آن سازوکار شده است، و در حقیقت بازیچه قرار دادن و ریشخند نمودن آشکار 

پردازی با حقایق تاریخی و بذله  و دروغباشد، و نوع جدیدی از بحران علمی  حوادث می
شود، جز  باشد. خالصه اینکه ھمه چیز در این کتاب یافت می گویی با اصطالحات می

 -واقعیت و سالمت تحقیق، و میزان جھل و دروغ و فریب خوانندگان توسط موسوی 

                                           
ھـ متولد شده است، در نجف و سامراء به تحصیل پرداخته است، و ١٢٩٠در کاظمیه عراق سال  -١

 سالگی به لبنان برگشته است، و تعدادی از کشورھا را گشته است. ٣٢در سن 
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به شکل ناشایست و وسیعی که سزاوار اوست، و ھر مؤمن راستگویی که خواستار 
 گردد. ، نمایان می-از آن مصون است ،د و قیامت باشدخداون

بر موسوی و آنچه از آیات و احادیث و حجت و برھانھایی که بر  -این رّد (جوابّیه) 
و امامت وی، و اثبات و اسقاط امامت اقامه نموده و مورد استدالل قرار  سبرتری علی
نیست زیرا  شبیت واھل سدر پی نادیده گرفتن فضیلت و مناقب علی -داده است 

روایت شده است، که با وجود آن  سو اھل بیت ساحادیث صحیحی در مورد علی
ھای عبدالحسین (وامثال او)  و اھل بیت نیازی به کذب و جھالت ساحادیث، امام علی

ندارند، و لیکن اھل سنت روایات را به دور از احساسات و عواطف، و بر اساس قواعد 
 دھند. بررسی قرار میعلمی تحقیق مورد بحث و 

ام و  امیدوارم خواننده شیوه تند و صریح کالمی را که در این جوابّیه دنبال کرده

) و کتاب وی فرود مراجعاتـالھای محکمی که بر صاحب (نویسنده) کتاب ( تازیانه
ام  کند، [که چرا جوابیه می ام مورد مالحظه و دقت قرار دھد، و ھمین مرا کفایت آورده

ھمچنانکه خواننده خواھد  -ام  نکاه است، م] که من چیزھایی مشاھده نمودهتند و جا
 صکه ھیچ مسلمانی بر آن توان صبر ندارد، این رافضی، و گروه او یاران محّمد -دید 

را که حامالن و ھا  آن اند، و اند، و خیانت را به آنان نسبت داده را مورد طعن قرار داده
اند، و این  از لحاظ دین و امانت مورد نکوھش قرار دادهباشند  حافظان دین و قرآن می

م] اینکه من بدعت گذار » مراجعات«نیز مرا بس است، [دلیل دیگر نکوھشم به نگارنده 
 -ھای ھفتگانه بر آنان  ام، زیرا خداوند از باالی آسمان نبوده و بلکه از دین پیروی کرده

، و در مدح و برائت یاران پیامبر آیات خشم گرفته است -نگارنده مراجعات و پیروان او 
گردد، پس امیدوارم نزد  ھایی فرو فرستاده است، که تا روز قیامت تالوت می و نشانه

 ای از پوزش و دعا را بیابم. خواننده گرامی گستره
فقط از افکار خودم سرچشمه  ھا برگکنم که آن  من اّدعا نمی :ای خواننده گرامی

بپوشم که از آِن خودم نیست، ولیکن ورقھایی از عراق [از سایر  گرفته است، تا لباسی را
ھا قرار گرفته است، [با دست من نگاشته شده  است و در دست یمنی ١دانشمندان، م]

دھد. ما با برھان و حجت و نیروی بیان شّرو  است] و علم اھِل خود را به ھم پیوند می
گردد،  ، که با ناله و فریاد زدوده نمیزداییم ھای خود می گرفتاری را از قلمرو و قلعه

                                           
 متعلق به مؤلف [غامدی] نیست. ماند  ھایی که داخل [.....] قرار گرفته الزم به ذکر است، عبارت -١
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 السياط الالذعات يف«زیرا پلیدی، با پلیدی پاک و شسته نگردد، و این رّد (جوابیه) را 

گمان خواننده  بی :نام نھادم و در پایان. ١»مراجعاتـتدليس صاحب الو كشف كذب
من این عمل را نمایم که  یابد، و من ادعا نمی خطا و اشکاالت فراوانی در این کتاب می

ام، لیکن ھمین مرا کفایت نماید که ھر آنچه در توان  کما ھو حقُه و کامل أداء نموده
 ام. ام در راه نیکی و اصالح اراده نموده و به کار برده داشته

گمان با  دھیم، بی دانیم که بیشتر اعمالی را که در دنیای خود انجام می و حال می
خواھم که این  ا دوستی آمیخته است. از خداوند میآرزوھا و ھواھای نفسانی و دنی

عمل براخالص و رضایت خداوند باشد، و نزد خداوند سنگین و برتر باشد، و با این عمل 

إالّ  يما توفيقو -ای که نیازمند فضل و رحمت خداوند است، بیفزاید  بر حسنات بنده

 .-ليه أنيبباهللا، عليه توكلتُ وإ
 الغامدیعبدالله بن عیشان 

 ه ۱۱/۳/۱۴۲۵عصر جمعه (

                                           
 ».مراجعاتـال«ھای سوزان در کشف دروغ و فریفتن نگارنده  شالق -١



 

 

 باب اول
 »مراجعات«فصل اول: حقیقت کتاب 

[منابع] ی ھا کتاب فصل دوم: روش شیعه [عمومًا] و عبدالحسین [خصوصًا] در استدالل از
 اھل سّنت.

 »المراجعات«حقیقت کتاب  :فصل اول
آن  داعیان تشیع را به خود مشغول ساخته است، به طوری که »مراجعاتـال«کتاب 

تر  اند، یا به عبارت درست جزو بزرگترین ابزار خود، در فریفتن مردم عامی قرار دادهرا 
فریبند، زیرا اھل سنت از این کتاب اطالعی ندارند،  پیروان و شیعه خویش را با آن می
راژھای فراوانی اقدام به چاپ آن نمودند، و در میان گرچه شیعیان در این اواخر در تی

گروھھایی از اھل سنت در مناطقی که از لحاظ علمی ضعیف، و از لحاظ دینی عقب 
گری و آشفتگی فکرشان با ادعای  ورزی بر قشر شیعی افتاده بودند، به سبب حرص

ل وحدت در بین اھل سنت به پخش آن [کتاب] اقدام نمودند، و این کتاب حام
ھا با  باشد، که نامه و عبدالحسین مذکور می ١ھایی میان شیخ َاالزھر سلیم بشری نامه

اقرار شیخ االزھر (بشری) به صحت مذھب شیعیان و ُبطالن مذھب اھل سنت به پایان 
گمان کتاب (مذکور) بر شیخ َاَالزھر جعل شده است، دالیل دروغ و جعلی  رسد!! بی می

  :پردازیم که عبارتند از میھا  آن به ذکر برخی از بودن آن فراوان است، و ما

ھای خطی میان شیخ االزھر سلیم  نامه ۀدر برگیرند »مراجعاتـال«کتاب   -۱
باشد، با این وجود کتاب تنھا  البشری و میان این فرد شیعی (عبدالحسین) می

که داللت  -از طرف فرد شیعی پخش و انتشار یافته است، و چیزی از بشری 
صادر نگردیده است، و نشر کتاب از طرف فرد رافضی  -بر اثبات آن نماید 

و اعتباری است، و ھیچ نوع ابزاری از ثقه و اعتبار   قهخالی از ھر گونه وثی

                                           
سلیم بن ابی فراج بن سلیم بشری استاد دانشگاه االزھر، از فقھای مالکی، در محّله بشر متولد  -١

 ١٣٣٥و سال شد در االزھر به تعلیم و تعلم پرداخت، و کرسی فتوای مالکیان را بر عھده گرفت. 
 در قاھره وفات یافت.
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مثًال  -ھا را به سلیم البشری باشد  درکتاب که بیانگر انتساب این نامه
که  -ھای خطی رد و بدل شده، در آن وجود ندارد،  ھایی از بعضی نامه نمونه

ھا  اد نامهو تعد -نمایند  عرضه میآن را  ھایی از معموًال َاھل ثقه و اعتماد نمونه
) ۶۵رسد، و سھم سلیم البشری در این نامه ( ) نامه می۱۱۲در این کتاب به (

 .اند؟! از بین رفتهھا  آن باشد، پس آیا ھمه نامه می

بعد از بیست سال از وفات البشری به نشر آن  »مراجعاتـال«جاِعل این کتاب   -۲
ولین چاپ ) وفات یافته است). و ا  ھ ۱۳۳۵پرداخته است (بشری در سال (

 ) در صیداء به طبع رسید.۱۳۵۵کتاب المراجعات در سال (
باشد، که ھمان اسلوب رافضی  ھا یک شیوه [اسلوب] می نگارش این نامه ۀشیو  -۳

ای حامل اسلوب سلیم البشری نیست، واین خود عبدالحسین  باشد، و ھیچ نامه
سازد، و عبدالحسین  گمان دروغ وی را برمال می موسوی را رسوا ساخته، و بی

ای  ا چارهدر مقدمه [کتاب] ناچار شده است، که خود را رسوا سازد، زیر
ھایی جعل نماید، که بیانگر اسلوب بشری باشند، و اقرار نموده  یابد، تا نامه نمی

ھا را با اسلوب نگارش خاص خود وضع نموده است، و  به اینکه این نامه

التي تألفت يومئذ  النصوص ن هذا الصحف تقترص عىلأنا ال ادّعی وأ« :گوید می

 .»يمراجعات خطّه غري قلمـن شيئا من الفاظ هذا الأال بيننا، و
ھمان متنی است، که آن روزگار میان ما  ھا برگکنم که این  و من اّدعا نمی« :یعنی

و خط و  »مراجعاتـال«کنم که چیزی از الفاظ این  رّد و بدل شده است، و ادعا نمی

مع زيادات « :گوید افزاید و می و رسوایی دیگری به آن می .»تحریر آن، به قلم من نیست

با اضافاتی که موقعّیت مقتضی آن بوده « .»رشاداإلإليها النصح ودعا قتضتها احلال وا

 .»است، و مواردی که به راھنمایی و ارشاد نیاز داشته است
ھای زیادی از  ھای کتاب در نوع و ساختار فراوان خود دارای نشانه اّما متن  -۴

که در آن  -اینکه شیخ االزھر سلیم البشری  :باشد، از جمله جعل و کذب می
زمان از لحاظ دانش و جایگاه علمی رئیس و پیشوای االزھر بوده است، نه از 

تفسیر باطنی قرآن را از این  -لحاظ ُپست و مقام اداری [دانشگاه االزھر، م] 
پذیرد، و این عمل تأویلی است که دانشجویان کم سن و سال [که  رافضی می
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باشند،  ی چندانی ھم ندارند. م] و کسانی که دارای فطرت سالم میبنیه علم
نمایند، ولیکن این فرد شیعی  انکار میآن را  چه برسد به بزرگان االزھر

ای که شامل آن  در آن نامه -نماید که شیخ االزھر  (عبدالحسین) نقل می
محکم و  أما در نامه اخیرت ... به آیات«...  :گوید می -تأویالت باطنی است 

این دالیل را نپذیرد  کسیکهای، پس  ھای استواری استدالل نموده  نشانه
ھا مغرور و خودپسند است، و در بطالن  سرسخت و یک دنده و در قبال حجت

 .١»نماید دست و پا زده، و قضاوت جاھالنه می
نماید، که  سپس رافضی اقرار شیخ االزھر را به صحت و تواتر احادیثش نقل می

باشند،و بلکه عالوه بر شیخ االزھر  گاه حدیث شناسان ضعیف و یا موضوع میازدید
خبر نیستند، و در آن  دانش آموزان خردسال نسبت به ضعف و جعل آن احادیث بی

توانست، مقام ریاست [علمی یا اداری. م] االزھر را به عھده گیرد که از  زمان کسی می
 به شکوفایی رسیده باشد. سرچشمه علم سیراب گشته، و در علوم اسالمی

کشد،  و به این اکتفا نکرده است. بلکه موسوی شیخ االزھر را طوری به تصویر می
اھل سنت نه حتی اھل تشیع ناتوان ی ھا کتاب که او از شناخت احادیث موجود در

ای  نامه -گوید  آنچنانکه رافضی می -بینیم  بوده است، پس شیخ االزھر را می

ر« :گوید میآن  فرستد، در می  ،ةهل السنأذكر الغدير، فاتل حديثه من طريق  كمن تكرّ

از طرف شما نام غدیر بارھا ذکر شده است. پس از طریق اھل سنت « :یعنی .٢»نتدبّره

 ةهل الوراثأحدتنا بحديث « :گوید و نیز می .»ذکر کن تا در آن تأمل نمائیمآن را  حدیث

َاھل ارث و وراثت را از طریق اھل سنت برای حدیث «، ٣»، والسالمةهل السنأمن طريق 

دانسته است؟ و آیا او از بحث و  نمیآن را  آیا شیخ االزھر .»ما روایت کنید، (والسالم)
ھایی نزد وی وجود داشته است؟ آیا به  بررسی عاجز بوده است، در حالیکه کتابخانه

دانشجویان  تکلیف این فرد شیعی نیاز داشته است، و حال آن که دانشمندان و
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اند؟ از کی رافضیان در نقل حدیث نزد محدثین اھل  دانشگاه االزھر در کنار وی بوده
 :توانیم بپرسیم که  اند؟ و می دار و مورد اعتماد بوده سنت امانت

پذیرد، و ھمچون شاگرد و  ھای موسوی رامی اگر شیخ سلیم البشری تمام گفته
داند، و در برابر  اسالم چیزی نمیغالم حلقه به گوشی است که جز اندکی، از 

ھای او را  عبدالحسین ھمچون شاگردی است که در پی کسب علم است، و تمام گفته
پس چرا شیخ بشری شیعی نگشته است؟  -گوید  آنطور که عبدالحسین می -پذیرد  می

پس اگر وی را بر حق دانسته است چرا چیزی از او صادر نگشته است، که تأیید کننده 
بدالحسین باشد؟ چرا دانشمندان ھم عصر او یا شاگردان خاص وی و خانواده سخن ع

اند تا این سؤاالت [مذکور، م] از طرف  او چیزی از وی [در این مورد] نقل نکرده
شاگردان شیخ و پیروان او پاسخ داده شوند؟ میزان امانت موسوی، و منزلت صداقت 

، و مقدار احترام وی برای اندیشه و وی، و اسلوبی که در این کتاب دنبال کرده است
 گردد. عقلھای دانشجویان و خوانندگانش و شیعه عمومًا، برای ما معلوم می

اهل ی ها کتاب شیوه شیعه عمومًا و عبدالحسین خصوصًا در استدالل از :فصل دوم
 سنت

افکند با  در کتاب اھل تشیع نظر می -چه در گذشته و چه اکنون  - کسیکه
اھل ی ھا کتاب برند از منابع معتبر گردد، که گمان می بسیاری از متنھایی مواجه می

اند، و با گمان خود این مطالب مذھب آنان را تأیید، و  سنت گرفته و دریافت شده
و  دھد و با اینگونه مسائل افراد سرگردان مذھب اھل سنت را مورد نکوھش قرار می

گردانند. آنان در این عمل دارای ابزار  دارای شک و گمان از پیروان خویش را قانع می
اند. مسأله نیازمند تحقیق و دقت  باشند، که علماء بر آن ھشدار داده ھایی می و شیوه

تا پرده را  -بیشتری است، و در اینجا مجال بحث کافی آن نیست، و ما به برخی ابزارھا 

ُ ٱ َعَ� ﴿ نمائیم و اشاره می -یت آنان را نمایان کند کنار زده و واقع ن �َّ
َ
 يَُ�فَّ  أ

 
ۡ
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ھای پوشیده شیعه در احتجاج از طریق اھل سنت که علماء بر  وسائل و ابزار و شیوه
 :اند عبارتند از نمودهآن ھشدار و تحذیر 

ورزند و احادیث را از ثقات  به علم حدیث اشتغال میھا  آن برخی از علمای  -۱
نمایند، و احادیث صحیح و َحَسن را روایت  محدثین اھل سنت دریافت می



 ٩  باب اول

 

نموده، و در میان آن احادیث احادیث موضوع متناسب با مذھب خویش را درج 
وه بر عوام، بسیاری از خواص اھل سنت ھم نمایند، و با این کار عال و وارد می

اند، ولیکن خداوند کسانی را موّظف و  فریب خورده و دچار گمراھی گردیده
 نمایان و تبیین گرداند.آن را  برانگیخته است، تا عیب احادیث و موقعّیت ِرجال

ھای آنان، اینکه در اسامی افراد معتبر نزد اھل سنت نگاه و نظر  از دیگر نیرنگ  -۲
افکنند، ھر کس در اسم و لقب با فردی از آنان مطابقت و ھماھنگی داشته  می

از اھل ھرکه  دھند، پس باشد، روایت حدیث آن فرد شیعی را به وی نسبت می
گاھی نداشته باشد، چنین می پندارد، که او یکی  سنت با این نوع نیرنگ آ

ھای آن  از نمونه نماید، و ازائمه اھل سنت بوده به سخن و روایت وی اعتماد می
سدی ھا  آن باشد، که دو نفر به آن نام سدی وجود دارند، یکی از سدی می

باشد، و دیگری سدی صغیر، که از شیعیان  کبیر، که از رجال ثقه اھل سنت می
 :باشند، یکی باشد، و ابن ُقتیبه نیز دو نفر می غالی، و از جاعالن و کذابان می

ضی و گمراه است، و دیگری عبدالله بن مسلم عبدالله بن ُقتیبه که فردی راف

تألیف » معارفـال«باشد، و کتابی را به نام  بن ُقتیبه از ثقات اھل سنت می
کرده است، و فرد رافضی نیز به قصد گمراه کردن کتابی را بدین نام 

 تألیف نموده است.» الـمعارف«
مشھور سنی،  باشند یکی امام و ھم چنین محمد بن جریر طبری نیز دو نفر می

صاحب تفسیر، تاریخ، و دیگری محمد بن جریر بن رستم طبری از پیشگامان شیعه 
باشد، و باز شیعی دیگری به نام ابوجعفر طبری محمد بن ابی القاسم از علمای  می

امامیه در قرن ششم وجود دارد، و دو نفر ابن بطه ھم وجود دارد، یکی ابن َبطه با فتح 
 باشد. با ضم یاء که اولی اھل سنت ودومی اھل تشیع می باء و دیگری ابن ُبطه

یی را که به طعن و نکوھش صحابه و مذھب اھل سنت ھا کتابآنان برخی از  -۱

ّ «دھند، مانند کتاب  پردازد به بزرگان اھل سنت نسبت می می
 که »العاملني رسِ

را با دروغ به  »ةالسياسة وماماإل«اند، و کتاب  به امام غزالی نسبت دادهآن را 
 اند. امام ابن ُقتیبه نسبت داده

زند، و بر بطالن مذھب  نمایند که طعن به منزلت صحابه می چیزھایی نقل می -۲
به تألیفات برخی از بزرگان اھل آن را  نماید، و مرجع غیر شیعه استدالل می
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اخباری  دھند، با این وجود آن کتاب وجوِد خارجی ندارد، و یا  سنت نسبت می
نمایند، که  ارزشمند اھل سنت در نکوھش صحابه نقل میی ھا کتاب برخی از

 ای از آن اخبارھا وجود ندارند. اثر و نشانه ھا کتابدر آن 
اساسی را به  و چیزھای بی ،نمایند بر نص و (روایت) متداول و مشھور تکیه می -۳

اره کرد. توان به حدیث غدیر اش ھا می کنند، از مھمترین این نمونه می آن اضافه
آنان ی ھا کتاب در میان -ھای آنان است  که از مشھورترین روش -این روش 

 بیشترین رواج را داراست.
اھل سنت با تمام طرق و ی ھا کتاب ھای آنان اینکه حدیث را در از دیگر اسلوب -۴

و در آخر بدون اینکه الفاظ وارده از ھر محدث را  ،نمایند روایات آن وارد می
پردازند. تا به  اند، می به ذکر محدثین که روایت را اخراج کردهمعین نمایند، 

آن را  خواننده چنین وانمود کنند، که حدیث و یا نصی را که از کتب اھل سنت
محدثین با چنین عبارتی وارد شده است، و به  ۀاند، نزد ھم آوری نموده جمع

 باشد و ... . علت اتفاق محدثین بر الفاظ و روایات آِن حدیث صحیح می
به خاطر ترویج ضاللت خویش یکی از علمای معتزله یا زیدیه و غیره را ذکر  -۵

باشد، سپس از او  او از افراد متعصب اھل سنت می :گویند نمایند، و می می
 ۀنمایند، که داللت بر بطالن اھل سنت و تأیید مذھب شیع یچیزھایی نقل م

 نماید. امامیه می
نمایند، و احادیث  یی را در فضایل خلفای چھارگانه (راشدین) تألیف میھا کتاب -۶

صحیحی را از طرق اھل سنت، که بیانگر فضایل و مناقب آنان باشد، 
د، که سه خلفای نماین گنجانند، و در مناقب امام علی، چیزھایی وضع می می

دیگررا مورد نکوھش و سرزنش قرار دھد، و ھر گاه خواننده فضایل خلفای سه 
که نگارنده از اھل تسنن و  ،کند گانه [ابوبکر، عمر، عثمان] را بخواند گمان می

دارای عقیده نیک است، و چون به فضایل خلیفه چھارم (علی)، و به چیزھایی 
نماید که در  رسد، گمان می ار داده است میکه خلفای ثالثه را مورد نکوھش قر

تصانیف اھل سنت احادیثی وجود دارد، که خلفای سه گانه رامورد سرزنش 
 قرار داده است.

آنان عالوه بر اینکه برخی احادیث موضوعه را در ُزمره احادیث مورد اتفاق در  -۷
عی که دھند، موارد احتجاج خود را از منابع و مراج منابع اھل ُسنت ارائه می
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 نمایند که نمایند و اّدعا می باشد، دریافت می شامل حدیث ضعیف و موضوع می
 اند. از منابع معتبر اھل سنت اخذ نمودهآن را 

که از متن حدیث آنچه را گمان  :ی مشھور نزد آنان این استھا از جمله روش -۸
 کنند برای آنان حجت است وارد نموده، و آنچه از حدیث که بیانگر مقصود می

 نمایند. و مراد حدیث است قطع و قیچی می
ھای فراوان دیگری وجود دارد، که جھت  به غیر از این موارد مذکور ابزار و اسلوب

اشاره نمودیم. برای مبارزه و ھا  آن خودداری امت و پندپذیری آنان به برخی از
باشیم و  ھا که ما به آن واقف می رویارویی با حرکت افتراء و جدایی و انتشار فتنه

رافضیان به طور گسترده و ناشایستی جھت گمراھی پیروان خویش به عنوان ابزار به 
 برند، برماست بیشتر از گذشته در مقابل آن پیکار و مقابله نمائیم. کار می





 

 

 باب دوم:
کتاب المراجعات که ارزش آور در  های ننگین و شرم موضع و فقره

 برد علمی آن را تمامًا از بین می

 ھایی که در نقل دروغ وجود دارد. ھا و قطعه فقره :فصل اول
 ھایی که در نقل تغییر و دگرگونی نموده است  قطعه :فصل دوم

 ھایی که در آن نقل را قطع نموده است قطعه :فصل سوم
 وجود داردھایی که در آن دروغ آشکار  قطعه :فصل چھارم

 ھایی که در آن فریفتن و دغل وجود دارد قطعه :فصل پنجم
 ھایی که در آن کتمان [واقعیت] شده است قطعه :فصل ششم
 ھایی که در خود کتاب تناقص وجود دارد قطعه :فصل ھفتم

 باشد ھایی که در آن طعن و نکوھش صحابه می قطعه :فصل ھشتم

 باشد میهایی که در نقل، دروغ  فقره :فصل اول
نماید، که اساسی از  ھایی که اّدعای چیزی می و آن عبارت است از قطعه و فقره

صحت و درستی ندارد، مانند اینکه اّدعای وجود حدیثی نماید، و حال آن حدیث وجود 
 نداشته باشد، و یا غیر از آن حدیث باشد.

بلکه  »ةهل السنأمن طريق  ةتواتر بل الريب يف«] ۵۶/۱۸۸موسوی گفته است [  -۱
به حکم قوانین طبیعی،  -حدیث غدیر  -از طریق اھل سنت شکی در تواتر آن 

ریزی کرده است، که در واقع  نیست، موسوی این سخن را بر اعتراضی پایه
ای از علم الحدیث داشته  وجود نداشته است، زیرا اھل سنت و ھر کسی بھره

ندارد، ولکن منظور اھل ای و ایرادی  باشد، در اثبات تواتر حدیث غدیر معارضه

 .»َمْوالهُ  فَعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ « سنت از حدیث غدیر، فقط ھمان حدیث
خود، به آن افزوده  ١ای که آن شیعی در مراجعاِت  باشد، نه آن اضافات باطله می

ن تواطؤ الثالثني أنت تعلم وأ« :گوید است، و در مورد تواتر حدیث غدیر می

                                           
 ).٥٦، ٥٤نگا: مراجعه ( -١
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دانید که اجتماع و اتفاق  و شما می« .»الكذب مما يمنعه العقل... صحابياً عىل

، پس از کی تا اآلن شیعیان »سی نفر از صحابه بر کذب، با عقل ممانعت دارد
اند؟ آیا مگر آنان قائل به این  برای صحابه و اجماع آنان ارزشی قائل شده
دین اندکی از  ۀجز عد صنیستند، که ھمه صحابه بعد از مرگ پیامبر

برگشتند، و راه کفر و ارتداد را پیش گرفتند؟ یا اینکه ھمان دو چھرگی است، 
برند؟! و چرا موسوی و قوم او به عدم  به کار میآن را  که آنان در وقت نیاز

اند؟! یا  توافق بر کذب در خالفت سه گانه [ابوبکر، عمر، عثمان] احتجاج نکرده
زودن به سیاھی لشکر در خدمت اینکه گزینش و انتخاب اقوال است، بر اف

مذھب؟ و چرا عقل نزد وی در بسیاری از مسائلی که ایراد نموده است، دارای 
اعتبار و اعتماد نیست؟ یا ترور ِفکری است که آیاِت [ِعظام] بر پیروان خود وارد 

نمایند؟! ھر کس با روش استدالل آنان از کتب اھل سنت [ھمچنانکه ذکر  می

 .- مستعانـواهللا ال -یابد،  این حقیقت را در می کردیم] آشنا باشد،
 ھای این فرد موسوم به عبدالحسین آشنا ای دیگر از حّقه بازی حاال با نمونه  -۲

ھا جای سرزنش و  شویم، عدم شناخت دروغ و احاطه بر تمام افتراء و دروغ می
عیب نیست، بلکه عار و ننگ این است، که فرد توان تشخیص تفاوت میان 

دروغ در اخبار و آثار را نداشته باشد، و آن ھمان چیزی است که  صدق و
اند، ولیکن به جھل خشنودند، ھمچنانکه گفته  نشناختهآن را  موسوی و قوم او

 :شده است

ــــــــــالً  ــــــــــهالً ذم جه ــــــــــا أن س  أتان
 

 علومـــــــا لـــــــيس يـــــــدرهين ســـــــهل 
 

ــــــــــا ــــــــــا ماقاله ــــــــــا لودراه  علوم
 

ــــــهل  ــــــل س ــــــی باجله ــــــن الرض  وحل
 

داند اگر  نزد ما خبر رسیده است، که سھل جھل را ذم نموده و سھل علوم را نمی 
کرد ولیکن رضایت و خشنودی به جھل سھل  را ترک نمیھا  آن دانست علوم را می

] چھل متن و عبارت را انتخاب ۶۲/۱۹۹ای که عبدالحسین در مراجعه [ است، به گونه
است، و در حاشیه آن احادیثی را در مورد  را چھل حدیث نام نھادهھا  آن کرده است، و

 فيام حديثًا أربعني يأمت عىل حفظ من« این تعداد اضافه و تعلیق کرده است، مانند حدیث

که این حدیث با وجود کثرت طرق روایت آن حدیث ضعیف  ....»دينهم أمر من ينفعهم
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شب تخریج باشد، ولکن آنچه برای ما مھّم و جای بحث است، این است که خفاش  می
 گفتن با ضعف این حدیث باآن را  حدیث را کامًال از امام نووی دزدیده است، و حکم

گمان  اسقاط نموده است، و بی .»طرقه كثرت وإن ضعيف حديث أنه عىل احلفاظ واتفق«
ساقط نموده است، و اثبات آن ھم آن را  دزدیده است، و حکمآن را  عبدالحسین مذکور
 :شدبا به دو دلیل زیر می

جز راویانی را که امام نووی ذکر کرده است راوی دیگری را ذکر نکرده است، و   -۱
 چیزی بر آن نیفزوده است.

او ھمان الفاظی را که امام نووی با ھمان ترتیب و اسلوب عرضه داشته است،   -۲
تصریح نکرده است، که سزاوار بود به  ستی او به روایت علیذکر کرده است، ح

اما نتوانسته است، زیرا نووی به آن تصریح نکرده است، پس از آن اشاره نماید، 
نمایند؟!  کی تا اآلن شیعه به ابوھریره و ابوسعید و انس و ابن عمر احتجاج می

 .ای ندارند! ولیکن از فقر علم موسوی و قوم او چاره
آنچه را که بخاری و غیره از طلحه « :]۱۲۲ - ۷۰/۱۲۱موسوی گفته است [  -۳

از  :اند، بر ما حجت نیست، جایی که گفته است (طلحه) ت کردهبن مصرف روای
خیر  :وصیت و توصیه نمود؟ گفت صآیا پیامبر :عبدالله بن اوفی سؤال کردم

سپس ترک کرده  -چگونه وصیت را بر مردم نوشته و واجب کرده است  :گفتم
سپس  .»به کتاب خداوند وصیت خدا وصیت کرده است... :گفت -است 

فليرضب ما  ةالوصي صحاح العرته الطاهره قدتواترت يف« :ویدگ موسوی می

احادیث صحیح اھل بیت درباره وصیت به تواتر  .»عارضها عرض اجلدار
اند، پس آنچه که با صحاح عترت اھل بیت معارضه نماید بایدبه دیوار  رسیده

کوبیده شود آیا این مکابره و عناد، از طرف عبدالحسین نیست؟ چگونه حدیث 
نماید؟ پس ھرگاه متوجه شدیم  ابن ابی اوفی را به حدیث مقطوع توصیف می

اجعات احتجاج به احادیث اھل سنت است، بنابر آنچه شیعه که موضوع مر
برد، پس چگونه صحیح است، که بگوئیم که حدیث نزد آن غیر ثابت  گمان می

 .است؟!
حدیث ابن َابی اوفی َابتر است [مقطوع] پس  :نمونه آن ھمین است که گفته است

 دھد. ر میدلیل را بازیچه قرا ببینید که چگونه جھل و ھوی عقل این مدعی بی
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نماید،  خودمان بر علیه ما استدالل میی ھا کتاب شگفت اینکه با دروغ و بھتان از
مقطوع یا مکذوب است و این ھمان  :گوید ھر نص که با ذوق وی منطبق نباشد، می

 اند. خردان برای خویش برگزیده باشد، که او و یاران وی و بی وظیفه ابلیس می
] حدیث مؤاخات و دوستی خداوند میان جبرئیل و ۳۴/۱۴۴این کم خرد [  -۴

میکائیل در شب ِمیت [ھجرت] بر رختخواب را ذکر کرده است، و در حاشیه 

در آن را  صاحبان سنن »مسانيدهم أصحاب السنن يفخرجه أ«آن گفته است 
اند، این کذب و دروغ آشکاری است، که موسوی از  مسندھای خود ذکر کرده

کند، که رافضیان  آن شرم ندارد، و این ھمان گفته مشھور را تأکید می
، و این موسوی به عنوان امام آنھا، دروغ را حالل ١اند دروغگوترین مردم

خوانیم تا یک کتاب از صاحبان ُسنن چھار گانه و غیر  دانسته، و شیعه را فرا می
ب خود آورده باشند، آنان را ذکر کنند، که این حدیث جعلی و دروغ را در کتا

موسوی مانند االغ در حاشیه این حدیث رمیده و فردی از اصحاب سنن را 
به تفسیر آن را  نزد او ذکر کند، پسآن را  نیافته است، تا موضع حدیث و مرجع

رازی حواله داده است، به آن اکتفا، نموده است، با این وجود رازی به صورت 
انکه موسوی در حاشیه به آن اقرار نموده ذکر کرده است. ھمچنآن را  اختصار

 :گوید است و رازی َمخرج و طریقی را برای آن ذکر نکرده است، جز اینکه می

دانند که منظور از این صیغه چیست!  اھل علم ھم می و .٢»نه ملا نام ...أويروی «
تر از آن را ذکر کرده است، اما موسوی از آن  و رازی قبل از آن دو روایت صحیح

اعراض نموده است، و به چیزی پرداخته است، که با آرزوی وی ھماھنگ بوده 
ای ندارد، تا بر او اعتماد گردد، و  است، و حال آن که رازی از علم حدیث بھره

مرجع روایت گردد، و موقعّیت او (رازی) از موسوی برتر است، که او (موسوی) 

سانيدهم اب السنن يفصحأ« :گوید خورد، و اینکه می به درد مردن ھم نمی  .»مَ
خود و زنبور عسل در کندو و آشیانه خود به  ۀجھالتی است که مورچه در الن

 آید، و جز جھل و حماقت چیز دیگری نیست. خنده می
] حدیثی را با نقل از کنزالعمال ذکر کرده است، ۴۴/۱۶۰موسوی در حاشیه [ -۵

                                           
 م. - »العقليات النقليات واجهل الناس يف كذب الناسِ يفأهنم إف«فرماید:  امام ابن تیمیه می -١

 ).٥/٢٠٤تفسیر رازی ( -٢
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 رجال عليكم اهللا يبعث ىحت قريش معرش تنتهوا لن« :که لفظ حدیث این است

گوید  و در مورد آن می :الحدیث .١»أعناقكم يرضب باإليامن قلبه اهللا امتحن
ودر نسبت دادن (ناروای) آن  اند، اخراج کردهآن را  بسیاری از اصحاب الُسنن
کند، اما  پوشاند، و با این وجود شرم نمیآن را  توان کذب آشکار است، و نمی

محل آماج دو تیر کذب و رافضی گری قرار گرفته باشد، سرزنش و  کسیکه
عتابی بر او نیست. اما حدیث (مذکور) از طریقھایی دچار اشکال است [مسلل 

گردد، اما آنچه برای ما در خور  بالعلل]، بوی کذب و جعل ازآن استشمام می
ث ناروا توجه است، دروغ این متظاھر و مّکار است، که قوم او وی را در حدی

اند، و او [خدا  نسبت دادن به اصحاب سنن به عنوان پیشوای خود اتخاذ نموده
کند ھمانطورکه بر قومش دلپذیر و مطبوع گردیده  نابودش گرداند] گمان می

بر بسیاری آن را  گردد، و نه اینکه است بر ما نیز دلپذیر و مورد پذیرش واقع می
نفر از آنان انتساب دھد، با وی  از اصحاب سنن نسبت دھد، حتی اگر به یک

 نمائیم. تحدی می

منكم مكان  يهل بيتأواجعلوا « :فرماید که پیامبر می«موسوی گفته است!  -۶

اھل بیت مرا نسبت «الحدیث  .»مكان العينني من الرأس ...جلسد، والرأس من ا
به خودتان ھمچون سر [نسبت به بدن] از بدن، و یا ھمچون نسبت چشم به 

من  ةخرجه مجاعأ« :گوید ] می۱۰/۳۱، و این کذاب در حاشیه[»دھیدسر قرار 

تخریج آن را  که این باطل است و ھیچ کدام از صاحبان ُسَنْن  »صحاب السننأ
آن  اند، وای چه دروغی را جعل کرده است! بلکه طبرانی از قول سلمان نکرده

ھیثمی  روایت کرده است، و به پیامبر ھم نرسانده است [لم یرفعه]، ورا 
که او ھم از لحاظ سند  -در این روایت زیاد بن منذر وجود دارد  :گوید می

که ھمان ابوالجارود باشد که گروه جارودیه به وی نسبت  ٢-متروک است 
اند، پس این حدیث با  تکذیب کردهآن را  شوند، و ابن معین و ابن حبان داده می

ھای دروغ سوار شده  بر مرکبگردد، و امانت این فردی که  این دالیل ساقط می

                                           
 ).٩/٥٧( مجمع الزوائد -١

 ).١/٦٥٤( التھذیب)، ٣/١٣٧( میزان االعتدال)، ١/٣٨٤( مجرومینـال -٢
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 گردد. است، نیز ساقط می

واهلداه الذين  :گوید تر از این موسوی وجود ندارد، جایی که می گویی قوی دروغ -۷

ٓ ﴿ قال: َما نَت  إِ�َّ
َ
ۖ  أ اند که آیه  و ُھداه کسانی .]۷[الرعد:  ﴾َهادٍ  �ٍ قَوۡ  َولُِ�ِّ  ُمنِذٞر

، و »و ھر قومی را ھدایتگری است ھمانا تو (ای محمد) انذار دھنده« :فرماید می
ثعلبی در تفسیر این آیه از تفسیر کبیر خود از « :گوید ] می۱۲/۳۸در حاشیه [

وقتی که این آیه نازل شد، رسول  :ابن عباس نقل نموده است، که گفته است

 اهلادى وىلع منذرـال أنا« :اش گذاشت، و فرمود دستش را روی سینه صخدا
گر،  ام، و علی ھدایت من بیم دھنده« .»يبعد من مهتدونـال يهتدى ىلع يا و�ك

و این حدیثی است که  .»یابند گان به تو ھدایت می و َای َعلی، ھدایت یافته
اند، این  از ابن عباس اخراج نمودهآن را  بسیاری از مفسرین و صاحبان سنن

سیاه نموده است [خداوند صورت وی آن را  چیزی است موسوی با قلم خویش
کند تخریج حدیث کرده است،و این دروغ و جعلی  سیاه گرداند] و گمان می را

اند،  تخریج نکردهآن را  است بر صاحبان سنن، چون ھیچ کدام از صاحبان سنن

 »صحاب السننأ«این لفظ  :گوئیم و جھت تعلیم و آموزش بیشتر این جاھل می
بان سنن ھنگامیکه به صورت مطلق به کار برده شود، منظور از آن صاح

باشد. و حدیثی که او بیان  ، ابوداود ترمذی، نسائی، ابن ماجه می:چھارگانه
باشد و  می ١دارای نکارت شدیدی« :گوید آن می ۀکرده است، ابن کثیر دربار

باشد، اما نکارت در سند آن، این حدیث دارای  حدیث در َسند و متن منکر می
رت در متن آن، شیخ االسالم باشد، و نکا سندھای [رجال] ضعیف و مجھول می

بیان کرده است، به آن مراجعه کن زیرا آن را  ٢»منهاجـال«[امام ابن تیمیه] در 
 شفای درون است.

] گفته ۱۲/۴۰ریخت دیگر پناه برده است، در [فقره] [ دوباره به دروغ بی -۹

 كتل انزل يفئذ بمن جحد و اليتهم عالنيه... ويوم كامل تركيف فعل رب« است

                                           
 ).٢/٦٦٠تفسیر ابن کثیر ( -١

 ).١٤٣-٧/١٣٨ة (النبوی ةمنھاج السن -٢
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 خرجها احلاكم يفأو« :گوید ) و در حاشیه می۱(معارج / ١»سأل سائلاحلال 

در تفسیر معارج در کتاب آن را  حاکم »كمستدرـمعارج من الـتفسري ال
مستدرک ِاخراج نموده است. و این سخن دروغی است، ھر کسی به 

برد، و موسوی از این نوع دروغ شرم  مستدرک مراجعه نماید، به آن پی می
ر مستدرک حاکم جز آنچه با اسناد از سعید بن جبیر اخراج ندارد، و د

َل ﴿ نموده است، چیز دیگری وجود ندارد، که سعید در توضیح
َ
ٓ  َسأ  �ُِلۢ َسا

(سال سأئل، که سائل  :ذی درجات گفته است :گوید می ﴾١ َواقِعٖ  بَِعَذابٖ 
خدایا اگر این از طرف  :باشد که گفت در اینجا نضر بن حارث بن کلده می

باشد، پس از آسمان برما سنگ فرود آورید، این چیزی است، که  تو حق می
که ابن جریر در  ،تخریج نموده و این عیِن ھمان چیزی استآن را  حاکم

و اھل بیت اصًال در آن ÷ تفسیر این آیه ذکر کرده است، و نامی از علی
الت و افتراھای موسوی کنم چیزی جز تخی شود، و گمان نمی یافت نمی

 باشد.
و اھل بیت مردان َاعراف «] گفته است ۴۲ - ۱۲/۴۱موسوی جاھل در [  -۱۰

عراف رجال يعرفون األ وعىل« :فرماید ، قرآن در مورد آنان میکه آنھائیباشند  می

الً بسيامهم به سند آن [اسناد] به آن را  حاکم« :گوید و در حاشیه [مطلب] می »كُ
(روز قیامت بین بھشت و جھنم  :که علی گفته است علی نقل نموده است،

شناسیم، او  ایستیم، پس ھر کس ما را یاری نموده باشد او را با سیمایش می  می
نمائیم، و ھر کس ما را نگران و ناراحت کرده باشد، او را با  را وارد بھشت می

 از پیامبر :شناسیم. و از سلمان نقل است که سلمان گفته است سیمایش می

ای علی « .»عرافىلع األ كوصياء من ودلاألو كنأ يا يلع«: گفت شنیدم می
این چیزی » حدیث« .»باشید ھمانا شما و اوصیاء از فرزندان تو بر اعراف می

است که موسوی بدون شناخت وصله و تلفیق نموده است، اما سخن سلمان 
به حاکم نسبت داده است، ھر کس برای تفسیر این آیه به مستدرک آن را  که

                                           
اید که پروردگارت چگونه عمل (سزا) نمود با کسانی والیت آنھا (اھل بیت) را انکار کردند  آیا ندیده -١

 ل سائٌل نازل گردید.... و در ھمان حال آیۀ سأ



 »المراجعات«های نگارنده  ها و فریب کشف دروغ    ٢٠

 

گردد، واو (موسوی) از امثال این  مراجعه نماید تلفیق آن برای وی برمال می
و نظیر ھا  این نماید، زیرا نزد حاکم ھیچ کدام از نوع تلفیق [و دروغ] شرم نمی

آن ذکر نکرده است،  بینیم که موضعی را برای  گردد، لذا وی را می آن یافت نمی
پس آیا أمانت وی در نقل ھمین است؟ و یا با این نوع عمل مرد امام و پیشوای 

 گردد؟ قوم می
اختراع این مراجعات  -ھا فراوانند  این نمونه -باشد؟  پس چه کسی ھمچون او می

رسد، پس مرا بگوئید! از اینکه علی و اھل بیت از رجال اعراف  از وی بعید به نظر نمی
به دنبال ھا  آن ئ بر مرز میان جھنم و بھشت باشند، چه فضیلت و برتری را برایو

[اھل بیت] ھا  آن اند، و اعمال دارد؟ در حالیکه مردم منزلت و منزل خویش را گرفته
شان آنان را به جھنم وارد ننموده  آنان را از دخول بھشت باز داشته است، و اعمال

بۡ  ُ�ِفَۡت  �َذا﴿ :گوید می است؟! و خداوند درباره اعرافیان
َ
ٓ تِلۡ  ُرُهمۡ َ�ٰ � ۡص  ءَ َقا

َ
 �َّارِ ٱ بِ َ�ٰ أ

 ْ ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َناَعلۡ َ�ۡ  َ�  َر�ََّنا قَالُوا ھنگامی که چشمشان متوجه « .]۴۷[األعراف:  ﴾لِِم�َ ل�َّ
 .»گویند، پروردگارا ما را با گروه ستمگر ھمراه مگردان شود، می دوزخیان می

 نیست؟! شو اھل بیت÷ رسوایی زمان از موسوی و قوم وی برای علیآیا این 

ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن﴿ کس خدا او را گمراه نماید، او را ھر« .]۳۳[الرعد:  ﴾َهادٖ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ
 .»ھدایتگری نیست!

ۡ ٱ ّمِنَ ﴿ و رجال الصدق اذلين قال: :گوید موسوی می  -۱۱ ْ  رَِجالٞ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ﴾َصَدقُوا
 .]۲۳[األحزاب: 

ْ  رَِجالٞ ﴿ در حاشیه رجاِل صدق در آیه اخراج آن را  و حاکم« :گوید  می ﴾َصَدقُوا
از عمرو بن ثابت بن ابی  - مجمع البیانتفسیر آیه در ھمچنانکه در  -کرده است 

در مورد ما (اھل بیت) نازل  -اسحاق از علی روایت شده است که او [علی] گفته است 
شده است، این چیزی است که موسوی با آن فتنه و بلوی ایجاد کرده است، و اگر 
کسی در رجال سند [روایت] بنگرد به علت تسلسل علل کافی برای رّد و ابطال آن، 

نماید. اما آنچه از تخریج که به حاکم نسبت داده است، نزد حاکم  درک میآن را  ضعف
گفته است] از کسانی است «که او  -س طلحه آیه [مذکور] جز حدیث در تفسیر

 ، وجود ندارد.-[طلحه] که جان را تسلیم کرده است
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نماید، عدم نقل  مستدرک [حاکم] تأکید میو آنچه که عدم وجود این روایت را در 
نماید، و حال آن  نقل می مجمع البیاناز آن را  (او) از کتاب [مستدرک] میباشد، زیرا

که [مجمع البیان] از کتب اھل سنت نیست، و متعلق به امام آنان [شیعه] طبرسی 
 ازآن را  رفت، ھمچنانکه در مقدمه مراجعات گفته است، باشد، و انتظار می می

گرفت، اما مسیر دروغی را که موسوی پیموده  اھل سنت بر آنان احتجاج میی ھا کتاب
 و آباد گشته است. روان اھل مذھب و راه او عمراناست، به سوی رھ

 �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ که خداوند، در سوره نور -موسوی درباره رجال التسبیح   -۱۲
 ِ در حاشیه اثری از  :گوید می -فرماید  بیان می .]۳۶[النور:  ﴾َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

وۡ  �َذا﴿: دحیه الکلبی در مورد آیه
َ
ْ َرأ وۡ  َرةً تَِ�ٰ  ا

َ
در قصه برگشتن کاروان و  ﴾ًوالَهۡ  أ

گوید (جز علی و حسن و  ترک پیامبر (از طرف صحابه) آمده است که می
بودند شھر مدینه بر ساکنان آن  حسین و فاطمه نباشد، پس اگر این افراد نمی

شد، و آیات سوره نور را نازل کرد، این موسوی اگر مکلف  تبدیل به آتش می
و روز را در یک زمان واحد با ھم جمع نماید، از تکّلف جمع  گردید که شب می

تر بود، ولیکن ارتقاء با مخالفت و حب شذوذیت  این آیات و آثار با ھم بر او آسان
 ھا سخت و مشکل است. برای این کوتوله

 مطايا قـــدر كبـــا حـــل نجـــدـكـــل الـــو
 

 اَلشــــهی مــــن ركــــوب األرانــــبالــــذ و 
 

ایم. ھیچ کدام از سوار شدن بر خرگوش برای ما  شدهھایی که ما سوار  تمام مرکب
 تر نبوده است. لذت بخش

خزیدن در چیزی که شایسته انسان نیست. و رسوایی و لکه ننگی است، اگر ھفت 
بار با آب شسته گردد، و بار ھفتم آن ھم با گل باشد، پاک نخواھد شد. و این رّد بر 

 افترای موسوی است.
دانم از کجا نقل نموده است؟! او حتی به مصدر آن  ست] نمیاما اثر [که نقل کرده ا

افزاید و انتساب دادنش به ابن  اشاره نکرده است، و این به شک و تردید در آن می
آن را  اعتبار است. بدون شک بر او [ابن عباس] دروغ بسته است، و مصدر عباس بی

عباس خالف آن [گفته ذکر نکرده است، و از ابن آن را  گنگ و مبھم ساخته است، و
دانم آیه سوره نور چه  موسوی به نقل از ابن عباس] وارد گشته است. و نیز نمی

ارتباطی با سوره جمعه دارد، جمع نمودن سبب این دو آیه با ھم از تخم گذاری شتر 
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سخت و دشوارتر است، و این بار موسوی برخالف نقل فراوان وی از کتاب واحدی به 
، زیرا در آن کتاب به زشت جلوه دادن و کریه نمودن ابوبکر و آن رجوع نکرده است

بود. به منابع معتبر ما [اھل  عمر پرداخته است. و اگر در مراجعاِت خویش صادق می
باقی ماندند، و بخاری  صنمود و در آن منابع کسانی را که با پیامبر سنت] مراجعه می

دانسته  -اند  م سنت تخریج و نقل کردهو غیر او روایات وارده در این زمینه را از اعال
اند که با پیامبر  از جمله کسانی بوده ١فھمید که ابوبکر و عمر شود، و این نادان می می

اند، و فاطمه  نیستند، که بعدًا متولد شده باند و آن ماندگاران حسن و حسین مانده
[نماز جمعه]  که این زن صفت در زمره مردان به حساب آورده است. چیزی بر او فرض

گری و موسوی و  نموده که خداوند بر او واجب نکرده است، و تا اینکه میزان حیله

 �َّ  رَِجالٞ ﴿: فریبکاری او برای خوانندگان معلوم گردد، اینکه لفظ (رجال) در آیه
ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  امکان دخول فاطمه در آن ممکن نیست، و او  .]۳۷[النور:  ﴾عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة

 [فاطمه] به اتفاق اھل خرد از زمره تاجران نیست.
باشید که آتش  ترین کسی می پس واقعیت گویای این است که شما [شیعه] مستحق

جھنم بر شما افروخته گردد، زیرا واقعیت دردناک اینکه شیعه امروزی جز اندکی از 
از غصب دارند، حتی برخی از آنان به سبب خودداری  آنان نماز جمعه را برپا نمی

 .٢٣منصب امام در زمان غیبت امام باور به اسقاط نماز جمعه دارند
 کنید؟ می گویی در کتاب موسوی را مالحظه  آیا مقدار یاوه

] از حدیِث دار بعد از انتساب آن به احمد و نسائی در ۲۶/۱۲۷موسوی [ -۱۳
و غیر صاحبان سنن با طرقی که « :گوید خصائص، و نیز انتسابش به حاکم، می

و این دروغ آشکاری » اند نقل کردهآن را  ماع بر صحت آن شده است، نیزاج
در سنن صاحبان سنن وجود  :است، که بر اھل علم پوشیده نیست، زیرا، اوالً 

اینکه بر صحت آن  :کند، دوماً  ندارد، و این موسوی از این نوع دروغ شرم نمی
اجماع نگردیده است، بلکه اطالق بر صّحت نشده است، پس اسناد آن ضعیف 

                                           
 ) با شرح نووی.١٦/١٥١ة (الجمعمسلم کتاب  -١

اکنون در عراق جز شیخ خالص در مسجد صفوی در صحن مسجد کاظمی نماز جمعه بر پا  -٢
 گردد. نمی

 ).٢/٦٩ة (الصالة، کتاب مفتاح الکرام -٣
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گردد، و حدیث منکر و مردودی است، و شما را به آنچه که  است، و ثابت نمی
 -موسوی از لفظ حدیث پنھان کرده است، زیرا باب طبع وی نبوده است 

قدام به حذف آن نماید، ا ھمچون عادت وی حتی در نصوص که نقل می
گاه می -نماید  می نماید،  نمایم امری که عدم رعایت امانت وی را تأکید می آ

بر فراش در شب ھجرت را ذکر کرده  ساینکه ھنگامیکه جریان خوابیدن علی
 -کامًال نقل نکرده است، بلکه بزرگترین فضیلت ابوبکر که آن را  است،

که آن  ،را حذف کرده است -مصاحبت وی و نه فردی دیگر با پیامبر باشد.
 .١اند فضیلت جز ابوبکر ھیچ کدام از سایر صحابه، به آن نایل نشده

ثم نام مكانه وكان الـمرشكون يرمونه، إلی أن قال: وخرج «...  :گوید [موسوی] و می

در حالیکه مشرکان او را  ،یعنی علی در بستر پیامبر خوابید. »رسول اهللا يف غزوة تبوك...

در غزوه تبوک بیرون رفت، و  صرسول خدا :گوید دادند، و تا اینکه می میھدف قرار 
گیرد، اما  ھا را در بر می و دیگر صحابی، سداند که مضمون این نص علی موسوی می

و او و  -خشنود نیست ھا  آن وی به حذف فضایل شیخین و دیگر صحابیانی را که او به
کرده است، ولیکن کاروان سیر خود کند، و . اقدام -نمایند را نفرین میھا  آن قوم وی

 َعوعوی سگ او را از سیر باز ندارد.
 و این تازه نیست -موسوی دروغ نموده و به امانت علم خیانت کرده است   -۱۴

وارث بن عمه واو ،هليّ وو  هُ وخألَ  ينواهللا ا :قالو« :]۳۴/۱۴۴[ :گوید وقتی که می

[علی] برادر و دوست و پسر  سوگند به خداوند من«. »؟ينحق به مأعلمه فمن 
تر  عمو و وارث علم او [پیامبر] ھستم پس چه کسی از من نسبت به او مستحق

آنچه » تلخيصه مسلام بصحته وأخرجه الذهبي يف« :گوید و در حاشیه می .»است؟
صحیح ندانسته آن را  باشد، چون حاکم که موسوی گفته است، کذب و افترا می

اند، و  درباره آن سکوت کردهھردو  گردد، بلکه است، تا ذھبی به آن تسلیم

                                           
َ َمَعَناثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱلَۡغارِ ﴿ با توجه به صریح قرآن -١ ﴾ إِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

خداوند در این آیه صراحتًا ابوبکر را به عنوان صاحب پیامبر نام برده است و برای ھیچ کدام از 
 ای ذکر نشده است. م. سایر یاران پیامبر چنین وصف برجسته
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انکار کرده است و گفته آن را  ، و ذھبی در (المیزان)١اند چیزی بر آن نیفزوده
این حدیث منکری است، آیا مقدار امانت و حّد علم وی را فھمیدی؟! پس  :است

 قوم نادان نابود، و به دَرک واصل گردند.

َمايا فاِطَمُة « :صی پیامبر فرموده :]۴۸/۱۶۹موسوی [  -١٥
َ
نَّ  تَرَْضْ�َ  أ

َ
َ  أ  ألا�َّ

ْهِل أطلع إىل 
َ
رِْض  أ

َ
َحُدُهَما :رَُجلَْ�ِ فاختار  األ

َ
بُوكِ  أ

َ
ای فاطمه «. »بعلك َواآلَخرُ  أ

آیا خوشنودی از اینکه خداوند به اھل زمین اطالع داد و از میان آنان دو مرد را 
، را نقل »رت [محمد] و دیگری شوھرت [علی] بودانتخاب نمود یکی از آنھا پد

ك، خرجه احلاكم من صحيحه املستدرأ« :کرده و این خائن در حاشیه گفته است

حاکم از صحیح [مستدرک] خود، و  .»صحاب السنن وصححوهأرواه كثري من و
اند، این دروغ آشکاری  بسیاری از صاحبان سنن این روایت را صحیح دانسته

اند،  ذکر نکردهآن را  است، چون ھیچ کدام از اصحاب سنن چھارگانه، و دیگران
صحیح ندانسته است، و خود حاکم راوی حدیث و آن را  کسی ٢و جز حاکم

م] را به کذب متھم ساخته است، پس ترا به خدا شیخ خود [ابوبکر بن ابی دار
آن را  که از کی تا االن مستدرک حاکم صحیح بوده؟ که موسوی :به من بگوئید

اند،  ترین مردم رافضه جاھل :گویند می لیکن از این که ،صحیح نامیده است

رواه كثري من « :گوید اند. و سخن این عالم نما که می سخن راستی گفته

آوری است، و گویا اصحاب سنن صد  جھل رسوا کننده و شرم »صحاب السننأ
باشد،  می  نفرند و او از ذکر آنان عاجز است، ولیکن این گستاخی از این فریبکار

 چوپان قلمداد کرده است. ھای بی که خود را به عنوان چوپان گله
اند، که علی  و از جمله کسانی که اعتراف نموده« :گوید ] می۴۸/۱۷۱موسوی [ -۱۶

باشد، که عارف  باشد، شیخ الُعرفاء محی الدین عربی می جامع اسرار پیامبران می
شعرانی از او نقل کرده است ...) این ھذیان گوئی است که موسوی به آن 

  :کند پرداخته است، و این سخن بر او صدق می

ــــت يفو ــــهم بقي ــــی بعض ــــف يزك  خل
 

ــــ  ــــوربعض ــــن مع ــــور ع ــــدفع مع  اً لي
 

                                           
 ).٣/١٣٦مستدرک با تلخیص ( -١

 گوید: بلکه بر سریج وضع گردیده است. ی می) و ذھب٣/١٤٠مستدرک ( -٢
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نمایند.  می  که جھت دفع زشتی از یکدیگر ھم دیگر را تزکیه :ام در میان نسلی مانده
 .-او را فرا گرفته است ی ھا کتاب ھای ابن عربی، که ھمه موسوی، اشتباھات و ضاللت

م«مانند  كَ و آنچه که با آرزوھا و گمراھی  »ةمكيـالفتوحات ال«و  »فصوصُ احلِ
گوید اولیاء از انبیاء  نماید، ابن عربی می تزکیه می -باشد  عبدالحسین ھماھنگ می

باشد، و نبی نیست،  برترند و خاتم اولیاء از خاتم انبیاء برتر است، و چون علی ولی می
 پس از انبیاء برتر است.

د، و برخی سخن برخی دیگر را باشن ھا، برادران گمراھی و ابلیس می و تمام این
دھند، و ضاللت و حق پوشانی یکدیگر را مزین و آراسته  مورد احتجاج قرار می

 �َعُدوّٗ  نَِ�ٍّ  لُِ�ِّ  َناَجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ :فرماید که می :نمایند، و خداوند راست گفته است می
ٓ  َولَوۡ  �ۚ ُغُرورٗ  لِ َقوۡ لۡ ٱ ُرَف زُخۡ  ٖض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  يُوِ�  نِّ �ِۡ ٱوَ  �ِس ۡ�ِ ٱ ِط�َ َشَ�ٰ   َما َر�َُّك  ءَ َشا

 ۖ ونَ َ�فۡ  َوَما ُهمۡ فََذرۡ  َ�َعلُوهُ سپس بیان نموده است، که چه کسانی به  .]۱۱۲[األنعام:  ﴾١١٢ َ�ُ

ۡ�  هِ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ َوِ�َۡص ﴿ :دارند دھند و چه کسانی شرم می آنان گوش فرا می
َ
ِينَ ٱ َدةُ  ِٔأ َّ�  �َ 

ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  ْ َوِ�َقۡ  هُ َضوۡ َولَِ�ۡ  ِخَرةِ �ٱب قۡ  ُهم َما َ�ِفُوا  .]۱۱۳[األنعام:  ﴾َ�ِفُونَ مُّ
آیه مباھله به عنوان حجت بنا بر تفسیری  - :گوید ] می۵۰/۱۷۶و در حاشیه [ -۱۷

بر اینکه علی مانند خود  -از آن بیان داشته است » الكبري«که رازی در تفسیر 
نماید، و این خیانت و افترا بر  باشد، برای شما کفایت می رسول خدا می

از مردی شیعی به نام محمود  ١باشد. رازی در تفسیر آیه مباھله می /رازی
کرد، نقل کرده است، که این  بن حسن حمصی که در [شھر] وی سکونت می

باور و گمان داشته  ،صز محمدرافضی بر برتری علی بر سایر پیامبران ج

نُفَسَنا﴿: است، و در ضمن آیه
َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
برای آن استدالل  .]۶۱عمران:  [آل ﴾َوأ

محکوم کرده است، و این آن را  نموده است، پس رازی سخن او را رّد کرده، و
باشد، نه از رازی. اما این عبدالحسین حیله گر  سخن از کالم [فرد] رافضی می

خود برتر و بھتر از صاحب و دوستش محمود [مذکور در نقل رازی] نیست 
چون او [عبدالحسین] بر رازی دروغ و افترا نموده، و استدالل و سخن را به 

                                           
 ).٨/٨١( تفسیر الرازی -١
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آیا این [عبدالحسین]  :گوئیم ] به شیعه میوی نسبت داده است، وما [در اینجا
امام و پیشوای شماست؟ آیا با این نوع مکر و خیانت، و بلکه دروغ مردی نزد 

گردد؟! پس اگر امر  گردد؟ و آیتی از آیات خداوند می شما امام و پیشوا می
چنین است پس وای [بدبختی] بر آن گروه و طائفه، و در غیر این صورت خود 

 لحسین و اعمال وی تبری و مبّرا سازید.را از عبدا

َل ﴿ ی موسوی درباره سبب نزول آیه -۱۸
َ
ٓ  َسأ نزول «که سبب  :نماید اّدعا می ﴾�ُِلۢ َسا

قد و« :گوید آن در مورد انکار والیت علی از طرف نعمان فھری است، و می

آن را  و گروھی از اھل سنت .»ارسال املسلامت ةهل السنأمن اَعالم  ةرسله مجاعأ
و در حاشیه » نمودن مسلمات است اند، که این مرسل مرسل دانسته

 الوداع ةحجکن به آنچه که َحلبی از َاخبار پس مراجعه « :گوید ] می۵۴۶/۱۹۰[
با اینکه حلبی در سیره خود بر کذب » در سیره معروف خویش نقل کرده است

خویش و دروغ بودن این حکایت و بطالن آن تصریح نموده است، که در سیره 
گوید  یعنی قائل این قصه دروغ نموده است. و اینکه می ١»َکِذَب « :گوید می

، ھمچون کوبیدن درب و صدای مگس است، پس این »اتـارسال المسلم«
برد؟  َاعالم و بزرگان کجایند؟ چرا موسوی یکی از آنان را برای ما اسم نمی

 گردد. ھا، باطل نمی ھا، و ژاژخایی گویی حقایق با یاوه
پردازد، که  ] به طعن و نکوھش از کسی می۷۴/۲۲۷موسوی در مراجعه [ -۱۹

خداوند او را ام المؤمنین نام نھاده است، اما موسوی و قوم او به این لقب 
در  لو این نکوھش درباره روایت عائشه[خدایی] رضایت و خشنود نیستند. 

و روایت  از او [عائشه] نقلآن را  سیاق وفات پیامبر است، ھمچنانکه بخاری

بني رجل و مطلبـهو بني رجلني ... بني عباس بن عبدالفخرج و « نموده است:

مل تسم عائشه؟ ...  يمن الرجل اآلخر الذ يهل تدر :ابن عباس آخر ... فقال يل

پس او [پیامبر] میان دو مرد بیرون رفت ... میان عباس و مرد « .»هو عيل
آن را  ید آن مرد که عائشه اسمدان آیا می :دیگری ... ابن عباس به من گفت

، این روایت صحیح است و »باشد ذکر نکرده است، چه کسی است؟ او علی می

                                           
 ).٣/٣٠٩ة (الجلی ةسیر -١
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ھیچ جای اشکال نیست، و جای آن نیست که این رافضی به نکوھش از عائشه 
لیکن یک مقدار اضافات در آن واقع گردیده است، که عبدالحسین به  بپردازد، و

اخراج نموده است، که ابن آن را  ١سعد در طبقاتگردد، و ابن  آن متمایل می

عائشه نسبت به او خشنود « .»التطيب له نفسا بخري ةان عائش« :گوید عباس می

، و موسوی در حاشیه سه مغالطه را به دنبال »نیست، که منظور از او علی است
 این سخن ذکر کرده است.

و حال آن که چنین اند،  اخراج کردهآن را  کند، که صاحبان سنن گمان می  -۱
پس خدایا ریسمان دروغ  -اند،  روایت نکردهآن را  نیست، ھیچ کدام از آنان

 .چقدر کوتاه است!!

راویان این روایت ھمگی حجت  .»رجال هذا السند كلهم حججو« :گوید می  -۲
داند، که مجرد عدالِت راویان، بدون سایر شروط  باشند، و این کودن نمی می

روایت، برای صحت آن کافی نیست، و این روایت شاذ است، که تنھا معمر و 
 اند. یونس بدون سایر راویان از زھری نقل کرده

اكتفی بام قبلها من خاری وتركها الب« :گوید نماید و می امام بخاری را متھم می  -۳

گونه  . بخاری طبق عادت خود، در این»كأمثال ذل احلديث جرياً علی عادته يف
ترک کرده و به ما قبل آن [روایت] اکتفا نموده است؟ شگفت از آن را  موارد،

کند، که تمام مردم ھمچون او  کذب، و نیرنگ را گسترانده، و گمان می کسیکه
نطور که گذشت نامبرده [عبدالحسین] از اکثر مردم باشند، ھما و قوم وی می

زند، و ھر گردی را  در تاریکی چوب می کسیکهپردازد، و  بیشتر به دروغ می
قرص نان پندارد، از بخاری و شرط وی در صحیح او و یا از موقعیت رجال 

که نزد شیعیان  -داند، و ھر کسی در [اصول] کافی  صحیح چیزی نمی
بنگرد قبل از نعمت علم  -باشد  نزد ما [اھل سنت] میھمچون صحیح بخاری 

 یابد. نعمت عقل را می
ضرورتًا از اخبار اھل سنت معلوم  :گوید ] می۸۱/۲۴۳موسوی در مراجعه [  -۴

گردد، که اھل بیت نبوت و رسالت ھیچ کدام ھرگز در بیعت حضور  می
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خالفت نمودند، پس اند، و در خانه علی (و سلمان نیز با آنان بوده) با آن م نیافته
گردد،؟  انعقاد و کامل می -بر خالفت صدیق  -اجماع ھا  آن چگونه با مخالفت

بدون شک ھر کسی سخن موسوی را در این مورد بخواند، و کمترین شناخت 
یا اینکه او [موسوی] از  :نماید با سیره داشته باشد، به کلی از دو امر یقین می

به اخبار و سرگذشت  -باشد  ینطور میو رافضه ھمگی ا -ترین مردم  جاھل
گاھی از میزان مالزمت میان رسول و یارانش  صحابه می باشد، و آنان به علت آ

باشد، و  توجھی به سیره پیامبر ندارند، یا اینکه او جسورترین مردم بر دروغ می
که دورترین مردم  -این رافضی و امثال او محتویات کتب گذشتگان خویش را 

نمایند، بلکه ھر  بدون دلیل و بررسی واقعیت نقل می -نسبت به او ھم باشند 
آنان ھماھنگ درآید پذیرفته، و ھر آنچه که با  ۀآنچه که با میل و خواست

را از زمره ھا  این اندازند، و موسوی تمام تمایالت آنان مخالف باشد دور می
آورد، و این دروغ و افترا بر آنان  ه حساب میمخالفین بیعت با ابوبکر [صدیق] ب

 باشد. می
نمود، و  بود، به حجت و برھان در این باره تصریح می و اگر [در ادعایش] راستگو می

محتوا به آن اشاره کند، و او در  خیالی و بیی ھا کتاب لکن او حتی نتوانسته است، در
است، و ثابت شده  اند، دروغ گفته  اّدعای خود از اینکه اھل بیت با ابوبکر بیعت نکرده

کسی با آن مخالفت ننموده است، و سبب بیعت علی  ساست، که جز سعد بن عباده
نماید، و گمان  با ابوبکر، بعد از شش ماه از وفات پیامبر، با نقل از صحیحین را ذکر می

کند،  عا مینماید، که او (علی) قبل از آن بیعت نکرده است، و جسورتر از اینکه او اّد  می
که او (علی) با ابوبکر بیعت ننمود، تا اینکه مصلحت اسالم و مردم در آن ظروف و 
تنگنا، او را به بیعت ناچار نمودند، و این ادعایی است، که ھر دروغگویی از انجام چنین 

گردد، و  دروغی عاجز و ناتوان نیست، اما از اینکه سند آن را ذکر نکرده است، رسوا می
گردد.، و بیھقی بیعت علی برای ابوبکر را در روز اول یا  ه دیوار کوبیده میسخن وی ب

 .١دوم را با سند صحیح نقل نموده است
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 هایی که نقل در آن دچار تغییر گردیده است فقره :فصل دوم
باشند که وجود خارجی دارند، اما عبارات آن دچار تغییر و  ھایی می و آن فقره

 باشد. خود نیز نوعی دروغ میاند، که  دگرگونی گشته

جالل عنائهم قال  مجيل بالئهم و�و« :گوید ] می۱۲/۴۵موسوی در مراجعه [  -۱

درباره زیبایی، و « .»]۲۰۷: ة[البقر﴾ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ :اهللا تعاىل
فرماید ... برخی از  شکوه بالء و گرفتاری [اھل بیت] خداوند تبارک و تعالی می

. و در حاشیه [مطلب] »فروشند مردم [جھت رضایت خداوند] خود را می
حاکم در مستدرک از ابن عباس روایت نموده است، که او [علی]  :گوید می

و » الحدیث«مشکل را برای خویش طلب نمود، و لباس پیامبر را پوشیده، 
 حاکم بر شرط شیخین به صحت آن تصریح نموده است، گرچه شیخین خود

و ذھبی در تلخیص مستدرک به آن اعتراف کرده « -اند  اخراج نکردهآن را 
و این کذاب از کوره در رفته است، زیرا حاکم نگفته است، که این » است...

و » صحيح االسناد« :١روایت بر شرط شیخین، صحیح است، بلکه گفته است
ذھبی با آن موافق است، ولیکن بر شرط شیخین نیست، و جاھالن میان 

االسناد بودن، و میان صحیح بر شرط شیخین تفاوت قائل نیستند،  صحیح
باشد، و با این وجود  تر می دومی نسبت به اولی از لحاظ صحت برتر و قوی

چون ضعیف است، و مطلب مھم در اینجا انواع بالھای،  ،خوشایند نیست
 باشد. ھا، و خیانت در امانت در کتاب موسوی می گویی خانمانسوز، و دروغ

ن « :گوید ] می۱۴۶/۵۴موسوی در شرح حال اسماعیل بن خلیفه مالئی [  -۲ وحسّ

و این چیزی است که این َھْوچی گر گفته است، دروغ جعل  »ابوحاتم حديثه
 :عبارت و جمالت ابی حاتم در این مورد از اسماعیل این است، که ،نموده است

وی حسن قابل احتجاج نیست و حدیث « .»هو حسن احلديثالحيتج به، و«

، این راھزن پنھان کار ھر طور که خواسته است، در عبارت ابی حاتم »است
 .٢تصرف نموده است

                                           
 ).٣/١٤٣ك با تلخیص (مستدرـال -١

 ).١/١٤٩( التھذیب) «٧/٣٢٧( میزان االعتدال -٢
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ه السليامين« :گوید ] می۱۶/۹۷موسوی در شرح حال عمار بن زریق [  -۱ من  عدّ

سلیمانی او را از زمره « .»حوال عامر من امليزانأ يف يكام نص عليه الذهب ةالرافض
در احوال » المیزان«است، ھمانطور که ذھبی در رافضیان به حساب آورده 

ما « :. و آنچه ذھبی در المیزان گفته است»ذھبی بر آن تصریح کرده است

 .١»كعلم بصحه ذلأ، فاهللا ةنه من الرافضأ :رأيت الحد فيه تلييناً االّ قول السليامين

جز سلیمانی کسی در برابر آن نرمی نشان نداده است، و او از رافضیان «
گاھتر است می ، و این چیزی است، که موسوی »باشد، خداوند به صحت آن آ

و با تطبیق میان دو عبارت مذکور،  ،جھت فریب خوانندگان پنھان کرده است
نماید، با ایھام و تخیل از موافقت ذھبی  که تالش می -میزان امانت موسوی 

و واقعیت  گردد. و این خالف حق برای شما (خواننده) آشکار می -بفریباند 
 باشد. می

تا اینکه خود را در مقابل قوم خود  ،پردازد موسوی پیوسته به دروغ گویی می  -۲
اند. تسلی خاطر دھد، پس ای صاحبان خرد  که او را به عنوان امام اتخاذ نموده

نه ما وأ« :گوید ] می۱۶/۶۷و در شرح حال عمار بن معاویه [« :عبرت پذیرید

و جز عقیلی کسی « .»ال التشيعإنه المغمز فيه وأ ،العقييلإال حداً تكلم فيه أعلم أ

. و سخن »درباره وی سخن نگفته، زیرا به علت تشیع به آن اشاره ننموده است
باشد، و عالوه بر آن، بر عقیلی ھم  آمیز می موسوی در شرح حال عمار مبالغه

ت، و دروغ بسته است، که او به علت شیعه بودن عمار به وی اشاره نکرده اس
باشد، چون ذھبی در المیزان این مسأله را بیان نموده،  این برخالف حقیقت می

 ٢»:ال :أسمعتَ من سعيد بن جبري؟ قال :سأله ابوبكر بن عياش« :و گفته است
اید؟ گفت خیر پس  ابوبکر بن عیاش از وی پرسید آیا از سعید بن جبیر شنیده

اع روایت وی از سعید و نه فرد عقیلی او (عمار) را پنھان داشته به علت انقط

                                           
 ).٥/١٩٩( العتدالمیزان ا -١

 ).٥/٢٠٦( مصدر السابقـال -٢
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دیگری، نه آنچنانکه موسوی گفته و خود سرانه و بر میل خویش سخن را 
 .توجیه نموده است!

] رافضی سخن حاکم بر حدیث نام گذاری علی ۱۴۲ - ۳۴/۱۴۱در مراجعه [  -۳
رون، را تحریف نموده است، به طوری که ھا ھای بنی بر پسران خود، مانند نام

بر شرط شیخین از حاکم نقل نموده است، و دروغ بودن این آن را  تصحیح
اکتفا، نموده است،  .١»صحیح االسناد«سخن آشکار است، چون حاکم به گفتن 

صحیح است، و با ھا  آن و نگفته است، این حدیث بر شرط شیخین، یا یکی از
باشد [ُمعلل] که موسوی و  این وجود حدیث مذکور در اسناد دارای عللی می

 اطالعند (و انسان با آنچه که نداند دشمن است). او از آن بی قوم

يَا يفِ  يأَخِ  أَنْتَ «گوید:  وقتیکه از حدیث ابن عمر می این موسوی دروغگو.  -۴ نْ  الدُّ

ةِ  رَ اآلخِ کند و در  شرم نمی .»باشید تو [علی] در دنیا و آخرت برادر من می« .»وَ

عن ابن عمر من طريقني  خرجه احلاكم ...أ«گوید !  ] می۳۴/۱۴۲حاشیه [

تلخيصه  يف يخرجه الذهبأو« :افزاید و به آن می .»صحيحني علی رشط الشيخني

از طریق صحیحین بر شرط شیخین از ابن آن را  حاکم« :یعنی »مسلام بصحته

آن را  ، و ذھبی با تسلیم به صحت آن در تلخیص خود»عمر اخراج کرده است
طریق حدیث را مورد نقد و بررسی ھردو  نقل کرده است. با این وجود ذھبی از

، این ٢ُجمیع متھم است، و کاھلی ساقط است«قرار داده است، و گفته است 
چیزی است، که این فریب خورده به آن پرداخته است، و از نردبانی ارتقاء 

الزم است که شیعه به این امام  -جسته است، که شایسته ارتقاء یافتن نیست! 
و  -و ھیچ شرافتی برای دین ندارد  -شرف الدین (خویش) عبدالحسین 

پردازد دقت و نظر افکنند، وخود درباره او قضاوت  ھایی که او به آن می دروغ
] بر این ۳۵۱کنند. و ناصرالدین آلبانی در سلسله حدیث ضعیفه شماره [

توانید به آن مراجعه  حدیث، حکم به موضوع بودن آن داده است، پس می
 کنید.

                                           
 ).٣/١٨٣ك (مستدرـال -١

 ).٣/١٧٣ك (مستدرـال -٢
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وقتیکه سرور زنان [فاطمه] با ھم طراز  :گوید ] می۱۴۳ - ۳۴/۱۴۲و موسوی [  -۵
ای ُام َایمن برادرم  :خویش سرور اھل بیت [علی] عروسی کرد، پیامبر فرمود

آن را  ذھبی با تسلیم به صحت آن :گوید و در حاشیه می». [علی] را صدا بزنید
 :فرماید خویش می و دروغ نموده است زیرا ذھبی در سخن ،نقل نموده است

زیرا َاسماء [ام ایمن] . »حدیث نادرست است« »لكن احلديث غلط الخ ...و«
نماید پس کجا موسوی  رد میآن را  .١»شب عروسی فاطمه در حبشه بود

گویی سردی است که  تسلیم صحت این روایت شده است، ولیکن این ھمان یاوه
 یابد. جز بر قوم او [موسوی] رواج نمی

ھا را میان موھایش  کنیم، تا شپش سته موسوی را دنبال میو ما پیو  -۶
ی این دو چھره کریه منظر بیفتد، و خواری او  کنیم، و پرده از چھره تفتیش 

 فقد عليا عىص ومن أطاعني، فقد عليا أطاع ومن« معلوم گردد. و حدیث ابوذر را

نماید، و با ادعای تصحیح حدیث از طرف حاکم و ذھبی  را نقل می .٢»عصاين

ح كل منهام بصحته علی رشط و«] ۱۶۷ - ۴۸/۱۶۶[ :گوید به اینکه می رصّ

و » صحیح االسناد« ،به دروغ پرداخته است، زیرا حاکم گفته است .»شيخني
و اھل علم برخالف جاھالن میان صحیح  .٣ذھبی با آن موافقت نموده است

شوند، و با این وجود جای  ناد، و صحت بر شرط شیخین تفاوت قائل میاالس
خشنودی نیست زیرا حدیث ضعیف است، و ھدف ما در اینجا بیان دروغ 

 باشد. افتراگر در خیانت به شرافت، علم و امانت، آن می

نْ «] حدیث ام سلمه ۴۸/۱۶۷حاشیه [ ۀموسوی در مراجع  -۷ بَّ  مَ لِياًّ  سَ دْ  عَ قَ  فَ

بَّنِى به حاکم بر شرط شیخین آن را  کند، و ادعای صحت را ذکر می .٤»سَ

                                           
 ).٥/٢٠٦ك (مستدرـال -١

ھر کس علی را اطاعت نماید مرا اطاعت نموده است، و ھر که از علی سرپیچی نماید مرا « -٢
 م. -» سرپیچی نموده است

 ).٣/١٣١ك (مستدرـال -٣

 است. م. دشنام دھد مرا دشنام دادهھر کسی علی را  -٤
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اما بر شرط شیخین نیست،  ،نقل نموده است ١نماید، آری حاکم آنرا می
 است. وارونه جلوه دادهآن را  عبدالحسینھمانطور که 

جای تعجب ھم  -آورد  آورد، و از خود سخن در می موسوی به حذف روی می  -۸
] در سیاق حکایت یحیی بن معین و ابواالزھر ۴۸/۱۶۸در حاشیه [ -نیست 

 يف سيد الدنيا يف سيد أنت عيل يا« :راوی حدیث از عبدالرزاق نقل کرده است که

ين أ« :نماید که او [یحیی] گفته است و موسوی از یحیی نقل می. ...»اآلخرة

و آنچه از ابن  .»کجاست این کاتب نیشابوری« .»هذا الكتاب النيسابوری...
از او  ٢معین ثابت گردیده است، کما اینکه خطیب در تاریخ و حافظ درتھذیب

تخریج کرده است که ابن معین گفته آن را  نقل کرده است و ھم چنین حاکم

 .؟!»حيدث عن عبدالرزاق هذا احلديث يمن هذا الكذاب النيسابوری الذ«است 
نماید کیست؟  عبدالرزاق نقل می گوی نیشابوری که این حدیث را از این دروغ

و موسوی مقصود و ھدف وی را تحریف نموده است، و آشکار است که ابن 
مالحظه آن را  نماید، و عبدالحسین معین صراحتًا این حدیث را تکذیب می

نموده، و به تغییر آن ھم اقدام نموده است، سپس این دغل کار به ضاللت 
پردازد، به طور فاحش و  حاشیه به دروغ میدھد، و در خود  خویش ادامه می

ناجوری متن قصه را قطع نموده است، و در آخر این قصه قول ابن معین وجود 
اما شما دروغگو نیستید، و از سالمت وی « :گوید دارد، که به ابواالزھر می

گوید در این حدیث گناه به گردن دیگریست، و این  و می -کند  تعجب می
کذیب حدیث از طرف ابن معین است، و بعد از شناخت از داللت بر تأکید ت

صدق راوی از عبدالرزاق با وضع حدیث و کذب آن حکم وی (نسبت به راوی) 
ای که نقل کرده است به سخن  تغییر نکرده است، و این موسوی در لفظ قصه

قه حييی بن معني و« :گوید خود که می اکتفاء نموده و چنین  ٣»ليهإاعتذر فصدّ
 نماید. نماید که ابن معین این حدیث را تصدیق و تصحیح می د میوانمو

                                           
 ).٣/١٣٠مستدرک ( -١

 ).٣/١٣٨)، مستدرک (١/١٤تھذیب ( -٢

 یحیی بن معین او [ابی االزھر] را تصدیق نموده، و عذر وی را پذیرفته است. -٣
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که ھمان حدیث  -نزد طبرانی  -وصله زن و فریبکار از حدیث زید بن ارقم  -۹

با سندی  »بسند جممع علی صحته« :گوید ] می۵۴/۱۷۷غدیر باشد، در حاشیه [
را که بر صحت آن اجماع منعقد گردیده است، و در حاشیه، تصحیح ابن حجر، 

کند. و تمام بحث در این مسأله این است، که ابن حجر در  برای آن ادعا می
و لفظ طبرانی  -صواعق المحرقه به صورت کلی حدیث غدیر را ذکر کرده است 

اما این لفظ [مذکور] ونه چیزی  ١و به صحت آن تصریح کرده است -نیست 
ره نکرده است، و این نزدیک [و یا شبیه] به آن را نگفته است. و ھرگز به آن اشا

مکار در آن غلو و نیرنگ کرده است، خداوند او را به سزای عملش برساند، و 
شیعه عمومًا، و به عنوان نمونه (خصوصًا) عبدالحسین برای تحقق آرزوھای 
خود و گمراه نمودن عوام خویش و جھت ترویج مذھبشان احادیث صحیح را 

 دھند. افزایش و یا کاھش می
عائشه [ام المؤمنین] را به داشتن ھوی و [آروزھای نفسانی] متھم  این فرومایه -۱۰

نموده است، و عاطفه و رھایی از قیدھا و اعاده نظر در شرح حال وی [عائشه] 
را به کنار نھاده است. و چنانچه سخن مذکور، از مرد دیگر، و در مورد شخص 

فضی اھل بود، ولیکن [سخن] از یک را بود، جای بحث و سخن می دیگری می
ناسزا و دشنام، قوم وی دشمنان صحابه و از دودمان مجوس پس سخن مفھوم 
و جھت دیگری دارد، بلکه آخرین کسانی که سخن و حرفشان از قیدھای 

] ۶۷/۲۳۲عاطفه و تقلید و خرد رھاست، عبارت است از رافضیان، در حاشیه [
فتراھای که رافضه از از ابن ابی الحدید و ا -به آنچه در نھج البالغه و شرح آن 

، ذکر شده است شھای عائشه با عثمان، علی، فاطمه، حسن و حسین دشمنی
ھای و افتراھا  گوئی خواھیم که برای این یاوه میھا  آن اشاره نموده است، از

منسوب به علی و غیره به کشف اسناد صحیح اقدام کنند، پس َای جاھالن 
آورید، و با این وجود، اگر کسی  کجا میھا] بر اھل سنت را از  حجت این [یاوه

در جاھایی که به عائشه اشاره شده است به شرح نھج البالغه مراجعه نماید در 
یابد که ابن ابی حدید، از اتھامی که به عائشه وارد گشته است، او را تبرئه  می
مه را به یک سبب طبیعی نماید، سپس سبب نگرانی میان او [عائشه] و فاط می

                                           
 ).١/١٠٦ة (محرقـصواعق ال -١
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اینکه معلوم که دختر ھر مردی که مادرش بمیرد، و  :گوید است، و می ادهقرار د
پدرش زن دیگری را به زنی بگیرد، میان دختر، و ھمسر پدر، کدورت به وجود 

سپس اتفاق « :گوید باشد، و در ادامه می آید، و چاره ھم نیست و طبیعی می می
او را دوست  شده است، که رسول خداوند به آن [عائشه] متمایل شده، و

باشد، که در آن  داشت، و این سخن یکی از بزرگان و امامان آنان [شیعه] می می
و مبرا بودن وی از دشمنی، با فاطمه  صبه جایگاه عائشه در قلب رسول خدا

بوده  صاقرار شده است، و سبب جفای پیشین نیز برای نیل به محبت پیامبر
ان دجال [صفت] قطع گردد، و قوم ھایی [بدگویی] مانند این زب است، پس زبان

گویند این [سخن ابن حدید] تقیه  [شیعه] وقتی این نوع سخن را بخوانند می
است، زیرا تقیه نزد آنان به صورت قانون ثابت و اصل ھمیشگی و دائم در آمده 

 است.
باشد  آورد که به گمان خود در آن نقایص عمر می موسوی چیزھایی می -۱۱

ھرگاه از عمر بن خطاب درباره مرگ پیامبر « :گوید ] می۷۶/۲۳۵ھنگامیکه [
گفت] از علی بپرسید، زیرا او  گفت جز اینکه [می شد، چیزی نمی سؤال می

[علی] به آن پرداخته است، از جابر بن عبدالله انصاری که کعب األحبار از عمر 
و این حدیث اگر موضوع نباشد، » حدیث«سؤال کرد، و گفت چه بود ...) 

اینجا قابل بحث است، رسوایی موسوی  باشد، و آنچه در فی میحدیث ضعی
خشم و کینه در دل دارد، پس بگذارید!، از خشم  سدروغگوست که از عمر

خود از بین رود، و یا از آب دریا بنوشد، زیرا او قول کعب به عمر [یا امیر 
و یا به  ١المؤمنین] را حذف نموده است، و ھر کسی به متن روایت نزد ابن سعد

کند،  اشاره کرده است. مراجعه ھا  آن که موسوی در حاشیه به ٢کنزالعمال
داند که کعب در آن روایت عمر بن خطاب را با لقب، امیرالمؤمنین خطاب  می
نماید، ولکن این گمراه بدعت گذار ھنگامیکه، روایت را نقل کرده است، این  می

و این بیانگر میزان ُبغض وی  عبارت را از اول آن [روایت] حذف کرده است،
باشد، که حتی در روایتی که به زعم وی برای وی حجت است،  برای عمر می

                                           
 ).٢/٢٠١( الطبقات الُکبری -١

 ).١٨٧٨٩( کنزل العمال -٢
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و ھمچنانکه از پیامبر روایت  ،تواند این لقب (امیرالمؤمنین) را ذکر نماید نمی
باشند، و عمل وی  نیز چنان می کند، َاعوان او عمر فرار می که شیطان از ،است

بر دال عدم  :باشد، و دوماً  ز اینکه او از یاوران ابلیس میاوًال چیزی نیست ج
 باشد. رعایت امانت درنقل (وی) می

را متھم  لعبدالحسین بیش از این در منجالب افتاده است زیرا عائشه -۱۲
نموده است. به اینکه گویا وی (عائشه) به ماریه [ھمسر پیامبر] تھمت ناروا زده 

يدته نزوالً علی أمثاالً هلذا ما  كحسبو« :گوید ] می۷۶/۲۳۲است. و در حاشیه [

ة و السيده ماري هبتاناً و عدواناً يف -اذ قالوا  -اهل الزور  كحكم العاطفه من اف

ملؤمنني أمري أيد  من ظلمهم براءه عىل ألما قالوا، حتی برأها اهللا ÷ولدها ابراهيم

[عائشه]  کند که او ھمین یک نمونه برای شما بسنده می« .»..ةملموس ةحمسوس
بھتان و عداوتی را که در مورد ماریه و فرزندش [ابراھیم] نسبت داده بودند نیز 

] ÷یتأیید کرد، تا اینکه خداوند آنان را از بھتان افترا در آن [به وسیله عل
. و آن را به استناد حاکم در مستدرک نقل »صراحتًا و آشکارا تبرئه نمود

 پسر عمویش گردید. و از جمله کسانی که متھم به ارتباط با ۀکند، که ماری می
تأیید و ترویج داد عائشه بود. ھر کسی کمتر بھره و شناخت از اسناد آن را 

و به مستدرک  -نه مثل این مزخرفات عبدالحسین  -[حدیث] داشته باشد 
زیرا در  ،برد [حاکم] مراجعه نماید، به سقوط، و عدم صحت، این خبر پی می

که به اتفاق [حدیث شناسان] در  ،اسناد این حدیث سلیمان بن ارقم وجود دارد
و کسی، به احادیث این نوع افراد متروک التفات و توجه  .١باشد زمره ضعفاء می

نماید، بجز کسانی که ھدایت خداوند را ترک نموده، و بر گامھا و مسیر  نمی
نماید، و در خبر  ئل بیھوده را ترک میشیطان رو نھاده باشند. انسان عاقل مسا

(حدیث) برائت [ماریه] ھمانگونه موسوی گفته است، به دست علی نبوده 
مھا را را نابینا ساخته است ھمچنانکه چش ھا بصیرتاست، منزه باد خدائی که 
 کور و نابینا نموده است!!.

                                           
 ).١/٤١٣( محرومینـال) ٢/٨٣( التھذیب) ٣/٢٧٩( میزان االعتدال -١
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 :بیر] حدیث ابن عباس در رّد بر عروه بن ز۷۶/۲۳۵عبدالحسین در حاشیه [ -۱۳

را به ابن  .١...»غسله  يصدر علی، وهو الذ رسول اهللا وانه لـمستند إىل واهللا تويف«
و کنزالعمال نسبت داده است، و دست به پنھان کاری زده است، و این  ٢سعد

خود را بنده غیر خدا نموده باشد، جای شگفتی و تعجب  کسیکهنوع عمل از 
است، و گفته سند آن ضعیف نیست، و صاحب کنز العمال آن را ذکر کرده 

، و عبدالحسین این تضعیف را مخفی نموده، و با این وجود صاحب ٣باشد می
کنز العمال نیز در آن قصور نموده است، زیرا اگر موضوع نباشد، حدیث ضعیفی 

باشند، پس به  و کسانی ھستند که مجھول می ٤باشد، در اسناد آن واقد می
و طعن  :گوید بنگرید! که چگونه دروغ می صاحب و گم شده ھای بی چوپان گله

نماید، به دروغ  دھد. و ضعیف را صحیح و صحیح را تضعیف می و دشنام می
نماید، در یک جریان طوالنی ناشایست که خردمندان از آن به  اعتماد می

دھد، و ھمواره قوم او  اعتماد جلوه می دورند. معتمدین را تضعیف و بی
آورند، بعد از شناختی که  ع محترمی به حساب می[موسوَی] کتاب وی را مرج

از موقعیت نگارنده و کتاب به دست آوردیم شایسته است که با آن 
 رای ھیچ گونه ارزش و کرامت نیست.ھایمان را پاک نمائیم و باطل دا کفش

نماید، و حال علم از وی  خرد ادعای علم و دانش می و ھمواره این کودن و بی -۱۴
رفت، ولی او ھمچون  ش وی با استدالل دنبال حجت میباشد. و کا بری می

خفاش شب دروغ گفته و به ادعاھای به دور از دلیل که شیطان او بر او دیکته 
(که  :گوید ] می۸۲/۲۴۹پردازد، به طوری که در حاشیه [ نماید می می

تھدیدشان به سوزاندن علی با تواتر قطعی ثابت شده است، و آنچه امام ابن 
که  :گوید نماید. و تا اینکه می کرده است، شما را بسنده می قتیبه ذکر

ذکر آن را  شھرستانی، در باب فرقه نظامیه از کتاب ملل و نحل به نقل از نظام

                                           
وفات نمود در حالیکه بر سینه علی تکیه داده بود، و او (علی)  صسوگند به خداوند رسول خدا -١

 را غسل داد. صوی
 ).٢/٢٠٢( طبقات الکبری -٢

 ).١٨٧٩١( کنز العمال -٣

 ).٣/٦٥٦( التھذیب) ٢/٣٠٣( محرومینـال) ٦/٢٧٣( میزان االعتدال -٤
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کرده است ... و شھرستانی در مسأله یازدھم از مسائلی که به معتزله اختصاص 
گری و افترا بر بزرگان صحابه باشد  که ھمان میل او [نظام] به شیعه ،داده است

سپس شھرستانی برخی از چرندیات و افتراھای او را نقل  ،ذکر کرده است -
ی این افتراھا، افترای وی بر اینکه عمر آنان (اھل بیت) را بر  نماید، از جمله می

 :گوید ) می۱/۷۲سوزاندن خانه علی تھدید کرده است، و سپس شھرستانی (

ھای ناروا به  و دیگر تھمت .»شةالصحاب يف ةالفاحش ةقيعك من الولی غري ذلإ«

سازد که شھرستانی به آن  ، پس این برای ھر صاحب خردی آشکار میشصحابه
حادثه باطل اقرار ننموده است، بلکه افتراھای نظام را نقل نموده است، و 

پس کسی کخ بخواھد گمراه سازی را ناپسند دانسته است. ھا  آن سپس تمام
کند به اینکه شھرستانی آن جریان افترا را اقرار و پذیرفته است، آیا کسی در 

دھم،  نماید؟ پس شما را به خداوند سوگند می دروغ و فریب وی شک می
نمائید؟ و خوانندگان کتاب وی کجا  چگونه بعد از این [دروغ] به وی اعتماد می

بر اندیشه و ھا  این پیشوای خود واقف گردند، ولیکن باشند، تا از محتوای می
! سپاس اند را از تفکر محروم کردهھا  آن اند، و عقول پیروان خود حجر نھاده

میان معتزله وارد نموده، و او را در سلوک و نھج خدایی که این رافضی را در
 اند. اد شرور در کنار وی جمع شدهآنان نظم و سامان بخشیده است، و افر

منهم من يقول «: گوید ] می۸/۲۵۵موسوی کذاب و اھل تحریف در حاشیه [ -۱۵

م النبي كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قاله عمر ای يقول  بوا يكتب لَكُ قرّ

گفتند که بیاورید [کاغذی را] تا پیامبر برای شما  برخی می «. »هجر رسول اهللا
که  :اند ای گفته گمراه نشوید، و عده نوشته و نامه [کتابی] بنویسد، که بعد از او

و  .١»گوید داند چه می پیامبر [در حالت بیھوشی است] و نمی ،عمرگفته است
به روایات  کسیکهسوگند به خداوند این نھایت خیانت و فریبکاری است، زیرا 

 »ومنهم من يقول ما قاله عمر«داند که نص و عبارت  آن حادثه مراجعه نماید، می
 دارد. در آن وجود

                                           
 گردد. م). با ترجمه مفھومی (زیرا انسان از بیان این اراجیف نسبت به پیامبر خجل می  -١
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 .١»قد غلب عليه الوجع ج ان رسول اهللا«که این عبارت در ھنگام ذکر قول عمر 
کند، اگر کم  آورده شده است، پس چگونه این نیرنگ باز بر این نوع تحریف جسارت می

 َما فَاْصنَعْ  �َْستَىِح  لَمْ  نإِ «فرمایند:  می صرسول الله ،تقوایی و خواری نباشد حیائی و بی
 .»خواھد انجام بده اگر شرم و حیاء نداری ھر آنچه دلت می. «»ِشئَْت 

 نقل [روایت] قطع گردیده است ها آنمواردی که در  :فصل سوم
از مواردی که قطع و بریدن آن از روایات، صحیح نیست، قطع  :و آن عبارت است

نیز آیات گردیده شود، زیرا در آن موارد [مقطوع] دلیلی بر ضرر او وجود دارد، حتی در 
 نماید. اقدام به حذف می

(امام مجتبی ابو محمد الحسن نوه پیامبر  :گوید ] می۶/۲۱موسوی در حاشیه [  -۱

 »اتقوا اهللاَ فينا فانا اُمراؤكم« :سرور جوانان اھل بھشت، سخنرانی نموده و فرمود
، و موسوی متن خطبه »باشیم نسبت به ما تقوا پیشه سازید، ما امیران شما می«

هل العراق! أيا « :ناشایستی مختصر نموده است، حسن گفته استرا به طور 

ای مردم عراق از خداوند نسبت به « .»ضيفانكم ...فانا اُمراؤكم و ،اتقوا اهللا فينا

باشیم، و اما موسوی طبق آرزوی  ھای شما می ، ما امیر و مھمان»ما بترسید
به آن را  م حسنخواھد وانمود نماید، که اما خود در نص تصرف نموده است می

صورت عموم [برای عموم مسلمانان] گفته است، و این سخن او خطاب به 
مردم عراق که آنان جزو گروه وی بودند، و تالش و سعی به قتل وی نموده 

به  »اُمراؤكم« :گوید بودند، و خطاب به تمام مسلمانان نبوده است، و اینکه می
رت داشته است، و این سخن از ھر که او بر آنان امیر و اما ،این اعتبار است

امیری بر قوم خود جائز است، با فرض اثبات ھمه موارد، ابن حجر در صواعق 
ذکر نکرده است، اما بنگر به آن را  ٢تبیین نکرده است، و اسنادآن را  المحرقه

                                           
چیره شده است. بخاری در جاھای از صحیح خود روایت کرده است  صبیماری و الم بر پیامبر -١

)، ٣١٦٨ة (ح: موادعـوال ةالجزی). ٣٠٥٣(ج:  الجھاد والسیر). ١١٤(ج:  العلماز جمله کتاب 
 ).٧٣٦٦(ج:  االعتقام) ٥٦٦٩(ج:  مرضیـال) ٤٤٣٢) (ج: ٤٤٣١(ج:  مغازیـال

 ). ٢/٤٠١( محرقهـالصواعق ال -٢
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موسوی که چگونه [با اسناد آن به صواعق] کاالی خود را با دروغ ترویج 
سا ان را به قوم خویش وانمود نماید. و خدایا چه بدھد. تا صحت مذھبش می

 اند!. گمراه شده و گمراه نموده

من النار، وحب آل  ةآل حممد براء ةمعرف«] حدیث ۱۰/۳۲موسوی در مراجعه [  -۲

قاضی عیاض « :گوید کند و در حاشیه می را ذکر می .»حممد جواز علی الرصاط
نگاه کنید » در باب بیان احترام پیامبر، و نیکی با اھل بیت او وارد نموده است

به عدم رعایت امانت در نقل موسوی، برای عبارت قاضی عیاض، زیرا عبارت 
پوشی از آن نزد خردمندان درست نیست،  ای دارد، که چشم قاضی عیاض تتمه

باشد، بالفاصله بعد از عبارتی که  می .١»زواجهأمهات املؤمنني أ... و«و آن تتمه 
گردد ھر طوری که بخواھد در سخن دیگران تصرف  نقل شده است، ذکر می

ای که برای خود  کند، که نویسنده و در دل ھیچ کس ھم خطور نمی ،نماید می
احترام قائل باشد، چنین کاری را انجام بدھد. پس آیا این نوع افراد در نقل 

ھا  آن نشند؟ و این [موسوی] نزد شیعیان از بزرگان و امامابا قابل اعتماد می
 است!!.

در یک مزحرف و ھزیان گویی خرفتی در استدالل به دالیلی از کتاب که در   -۳
نماید  منزلت اھل بیت نازل شده است، که جز جاھل کسی اقدام به آن نمی

ليه احلجج يتهم ملا بعث اهللا به األنبياء وأقام عفان وال ،والغرو« :گوید می

رۡ  َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ :تفسري قوله تعالی كام جا يف ،األوصياءو
َ
ٓ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ  رُُّسلَِنا

َجَعلۡ 
َ
جای تعجب نیست. . ]۴۵[الزخرف:  ﴾٤٥ َبُدونَ ُ�عۡ  َءالَِهةٗ  لرَّ�ٱ ُدونِ  ِمن َناأ

أنبیاء بر  سوره زخرف آمده است، خداوند با ارسال ۴۵ھمچنانکه در تفسیر آیه 
والیت آنان اقامه حجت نمود، چه استدالل فاسدی و چه قدر سنگین عقل 

نماید و باقی را رھا  می باشد!! و ھر آنچه که بخواھد از نصوص را قطع می
 کند. می

توان او را به  نماید، و نمی و با این کار [قطع و بریدن] کالم خداوند را تحریف می

                                           
 ). ٢/٤٦( الشفاء -١
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بر ترک نماز  ١﴾٤ ُمَصّلِ�َ ّلِلۡ  لٞ فََو�ۡ ﴿: دی که با آیهکسی تشبیه نمود، مگر مانند فر
ای را که با آن استدالل نموده  کند، دنباله آیه نماید، و آیه را کامل نمی احتجاج می

رۡ  َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ :فرماید گردد، خداوند می است، برای شما ذکر می
َ
 ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

 ٓ َجَعلۡ  رُُّسلَِنا
َ
از انبیای پیشین ما « .]۴۵[الزخرف:  ﴾٤٥ َبُدونَ ُ�عۡ  َءالَِهةٗ  لرَّ�ٱ ُدونِ  ِمن َناأ

 .»ایم؟ بپرس که آیا ما معبودھایی بجز خداوند را برای پرستش شدن پدیدار کرده
گردد، که ھمان قضیه  باشد که منظور از سؤال در آن معلوم می و این تتمه آیه می

ی ھا کتاب بدان سبب ارسال نموده است، و نزولبزرگی است که خداوند انبیاء را 
آسمانی و خلق بھشت و جھنم و تشریع جھاد و تقسیم مردم به بدبخت و سعادتمند 

باشد.  نیز منوط به آن است، و آن عبارت است، از تنھا عبادت و پرستش خداوند می
از دھد، که  قرارمی شبرای والیت علی و اھل بیتآن را  ولیکن این مرد [موسوی]

 ین تا آسمان با ھم فاصله دارند!!.زم
گوید  این کوتاه بین و اغواگر در کالم ابن حجر تصرف نموده است می  -۱

هم امان « :]۱۲/۴۱[ خداوند « .»ليهإوسيلتهم رضِ وهلِ األأما كان اهللا ليعذهبم وَ
آنھا را عذاب نخواھد داد آنان امین اھل زمین، وسیله آنان برای نیل به خداوند 

، و در حاشیه عمدًا کالم ابن حجر را نقل نکرده است، بلکه ھر طور »شندبا می

 »ما اهللا ليعذهبم، بهو«: برای تفسیر :گوید نماید و می میل دارد، در آن تصرف می

مراجعه کنید، و آن آیه ھفتم از آیات فضل آنان است، که در  »محرقهـصواعق ال«
یابید!  اعتراف به گفته ما را در آن میباب یازدھم از این کتاب وارد است و شما 

مراجعات گفته است، بیان «و ما کالم ابن حجر را در ھمان موضوع که صاحب 

مان الهل السامء أبعضها ومنها النجوم  احاديث كثريه يأيت كذل ويف« :کنیم می

و در این باره احادیث فراوانی وجود دارد، که برخی از « .»يمتمان ألأ يهل بيتأو
دار  ستارگان برای اھل آسمان امین و امانت :گردد، از جمله ذکر میآنھا 

                                           
ْ َ�قۡ  َ� ﴿ -١ لَوٰ ٱ َرُ�وا بینیم  خوانیم می اما وقتی دنباله آیه را می». به نماز نزدیک نشوید«یعنی  ﴾ةَ لصَّ

ْ َ�قۡ  َ� ﴿ فرماید: می لَوٰ ٱ َرُ�وا نُتمۡ  ةَ لصَّ
َ
ٰ  َوأ ، »در حالت مستی به نماز نزدیک نشوید«یعنی  ﴾َرىٰ ُسَ�

 عجب دالور دزدی که در کف چراغ دارد. م.



 »المراجعات«های نگارنده  ها و فریب کشف دروغ    ٤٢

 

، جماعتی آن را با »باشند دار می باشند و اھل بیت من برای امت من امانت می
اھل  :اند، و روایتی نیز به صورت ضعیف آمده است سند ضعیف تخریج نموده

امانت موسوی  یزان، خداوند خیرت بدھد م١باشند دار اھل زمین می بیتم امانت
 را نظاره کنید.

اند که مورد  آنان [اھل بیت] کسانی :گوید ] می۱۲/۴۱موسوی در مراجعه [ -۲

ٰ  �َّاَس ٱ ُسُدونَ َ�ۡ ﴿ :فرماید و خداوند در مورد آنان می ،اند حسد واقع شده َ�َ  ٓ  َما
 ٰ ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ باشند  و آنان ھمان راسخون در علم می .]۷عمران:  [آل ﴾ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ

ٰ ٱوَ ﴿ :فرماید که خداوند می  .]۷عمران:  [آل ﴾ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ ِعلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ
و ھا  آن به فریبکاری موسوی در تقطیع آیات و استشھاد قرار دادن قسمتی از

 َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ ﴿ :رھا کردن قسمت دیگر آن نگاه کنید، و قسمت دیگر آیه دوم
باشد، و سیاق و ساختار آن معلوم است. به چه دلیل  می ﴾َرّ�َِنا ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ 

به اھل بیت تخصیص داده است،؟ و به دیگران مربوط داده نشده است و حال 
و آیه اول خداوند ذکر نعمت خود بر آل ابراھیم را به  ،باشد لفظ آن عام می

ٓ َءاتَيۡ  َ�َقدۡ ﴿ کند و تتمه آن دنبال آن بیان می ٰ إِبۡ  َءاَل  َنا  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ هِيمَ َ�
لۡ  ُهمَ�ٰ َوَءاَ�يۡ  نۡ  ُهمفَِمنۡ  ٥٤ اَعِظيمٗ  �ً مُّ ن ُهمَوِمنۡ  ۦبِهِ  َءاَمنَ  مَّ  َوَ�َ�ٰ  هُۚ َ�نۡ  َصدَّ  مَّ

نماید که آل  باشد، پس اگر ادعا می می .]۵۵-۵۴[النساء:  ﴾٥٥ َسِعً�ا ِ�ََهنَّمَ 

نۡ  ُهمفَِمنۡ ﴿: باشند، آیه ابراھیم در اینجا اھل بیت می ن ُهمَوِمنۡ  ۦبِهِ  َءاَمنَ  مَّ  َصدَّ  مَّ
باشد،  آنان می ۀآید زیرا مقتصی شمول ھم بر او ناگوارا می .]۵۵[النساء:  ﴾هُ َ�نۡ 

 گردد پس در این باره چه بگوید؟!. راھیم شامل یھود ھم میسپس آل اب
سازد، که در  و ھمواره موسوی مقدار فھم خود و میزان علم خود را آشکار می  -۳

 َذا �ََءاتِ و﴿ :صدع القرآن بايتائه يهم ذو واحلق الذو« :گوید ] می۱۲/۴۷مراجعه [
هُ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ باشند، که  ذی حقی میو آنان [اھل بیت] « .»]۲۶[اإلسراء:  ﴾ۥَحقَّ

(به نزدیکان [خویشان] حق  :فرماید قرآن به دادن آن تصریح نموده است، و می

                                           
 ). ٢/٤٤٥( محرقهـالصواعق ال -١
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1، و صاحبان خمس [»[شان] را ادا کنید
5

] که ذمه فرد بدون ادای آن تبرئه 

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ :گردد نمی �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

ٓ ﴿ :و صاحبان فیء .]۴۱[األنفال:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

چه احتجاج فاسدی با این آیات نموده  .]۷[الحشر:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ 
است، و چه داللتی بھتر از این بر جھالت خویش؟ خمس و فیء چه ربطی با 
امامت و پیشوایی بر مردم دارد، پس با این وجود فقراء و مساکین و ابناء 

تر بودن خود به امامت احتجاج نمایند،  توانند بر برتری واحق السبیل نیز می
باشند، پس آیا فرد عاقل  مام آیات [مذکور] دارای سھم میزیرا آنان ھم در ت

هُ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذا َوَءاتِ ﴿ :فرماید تواند این را بپذیرد؟! خداوند در آیه اول می می  ۥَحقَّ
ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ ِمسۡ ل رۡ  َوَ�  لسَّ ی  سوره ۳۸و آیه  .]۲۶[اإلسراء:  ﴾٢٦ِذيًراَ�بۡ  ُ�َبّذِ

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ :فرماید باشد، و اما در آیه دوم خداوند می چنین می روم نیز  �ََّما ا
َ
� 

نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن ُتمَغنِمۡ 
َ
ِ  فَأ ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل

بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ایتام و مساکین و ابن السبیل چه بوده پس مشکل . ]۴۱[األنفال:  ﴾لسَّ
: ی سوم است، که موسوی آنان را از آیه ِاخراج و بیرون ساخته است؟ و در آیه

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ۡ ٱوَ  بِيلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  ِك�ِ َمَ�ٰ ل بنگرید! به این موسوی که چگونه با قطع  .]۷[الحشر:  ﴾لسَّ
نماید؟ و آنچه را که به گمان خویش سخن  آیات نصوص [قرآن] را تحریف می

نماید، پس دقت و  نماید ذکر کرده، و ما بقی [آیه] را ترک می وی را تأیید می
ام و مقتدی به امانت با آیات قرآن کریم کجاست؟ و آیا چنین فردی به عنوان ام

 شود؟  آید و به وی اعتماد می حساب می

ٰٓ  مٌ َسَ�ٰ ﴿ موسوی در تفسیر  -۴ ] از ۱۲/۴۷در حاشیه مراجعه [ ﴾١٣٠ يَاِس�َ  إِۡل  َ�َ
نماید این آیه سوم از آیاتی است، که  ابن حجر، صاحب صواعق المحرقه، نقل می

ابن حجر در باب یازدھم از صواعق وارد نموده است و نقل کرده است، که 
 :اند، که او [ابن عباس] گفته است جماعتی از مفسرین از ابن عباس نقل کرده

گوید، و کلبی نیز  باشد، و ابن حجر می ر آل محمد میکه منظور از آیه سالم ب
که اھل بیت، در  ،و فخر رازی گفته است :گوید چنین گفته است، تا اینکه می



 »المراجعات«های نگارنده  ها و فریب کشف دروغ    ٤٤

 

اما آنچه را  :گوییم اند و برای تبیین کذب وی می پنج چیز با آل یاسین مساوی
از ابن حجر نقل کرده است. آنچه که برای وی سودمند بوده است برداشته 

و ما بقی را ترک نموده است، کما اینکه طبق معمول بر حسب آروزی  ،ستا
 :سازد، تتمه کالم ابن حجر در صواعق خویش می ۀخویش نصوص را بازیچ

اما « .١»السياق ةهو قضيو ÷مراد الياسـمفرسين علی ان الـاكثر الأ...لكن «

 .»باشد می ÷ساکثر مفسرین بر این باورند که منظور از [یاسین] حضرت الیا
ھای موسوی را آشکار  یسپاس خدایی را که پرده را کنار زده و خواری و تاریک

 ساخته است.
دار نبوده است، چون در زمینه استدالل به  معموًال موسوی در نقل خود امانت  -۵

َ ٱ إِنَّ ﴿: آیه آن  و لذا علما :]۱۲/۴۷گوید [ می ﴾�َِّ�ِّ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ
آورند، حتی ابن حجر در باب  از آیات نازل شده در اھل بیت به حساب میرا 

از آیات اھل بیت به حساب آورده است، و برای آن را  ) از صواعق المحرقه۱۱(
اینکه دروغ این متقلب برای شما [خواننده] معلوم گردد، کالم ابن حجر که او 

دھند،  بر او جواب رد می [موسوی] به آن اشاره کرده است در متن و حاشیه
زیرا ابن حجر َازواج پیامبر را در زمره آل ذکر کرده است. و روایت صحیحین را 

ای رسول خدا   :و گفت :گوید در خصوص [این مطلب] ذکر کرده است و می

مَّ «: بگویید :چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ فرمود لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ىلَ  حمُ عَ  وَ

هِ  اجِ وَ تِهِ  أَزْ يَّ رِّ ذُ امَ  وَ لَّيْتَ  كَ ىلَ  صَ يمَ  آلِ  عَ اهِ رَ آن چیزی است بر میل وی  و .»إِبْ
(موسوی) نبوده است، و در حاشیه نیز به روایت کعب بن عجره در صحیحین 

که در آن ھمسران  -اکتفا نموده است، و به ذکر روایت ابی حمید مساعدی 
، نپرداخته است، این روایت -نقل کرده استآن را  پیامبر ذکر شده، و ابن حجر

و امثال آن تمام آنچه از تخصیص صلوات به آل بیت و تحریم َازواج طاھرات 
نماید مھدوم  از آن که موسوی ساخته، و ادعایش می» امھات المؤمنین«

  نماید، می

ْ  قُۡل ﴿ َ ٱ إِنَّ  ِظُ�ۡمۗ بَِغيۡ  ُموتُوا َّ�  ۢ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم   .]۱۱۹عمران:  [آل ﴾لصُّ

                                           
 ). ٢/٤٣٦صواعق ( -١
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] موسوی عبارت ابی حاتم ۱۶/۶۱در شرح حال حارث بن حصیره از مراجعه [  -۶
نماید، ولیکن چیزی مھمی را از آن حذف نموده  را از او در المیزان نقل می

باشد، اگر ثوری از او  او [حارث] از جمله شیعیان می :است، ابو حاتم گفته
ثوری از او روایت کرد پس [موسوی] قسمت دوم [اگر  کرد ترک می روایت نمی

کرد] را حذف کرده است. با این عمل [حذف] ضعف حال  کرد ترک می نمی
خود را آشکار کرده است، و منظور ما در اینجا حکم کردن بر این راوی نیست، 

اند ولیکن ھدف بیان حال موسوی  زیرا اھل علم وضعیت او را روشن نموده
، آنچه را که در مورد حارث بود است، که اگر ابن عدی از حاِل وی واقف می

 گفت.  می »التشيع من املخرتقني يف«گفته 
ذکر نموده است، و آن را  در شرح حال حسن بن حی، که ذھبی در المیزان  -۷

] عبارت موسوی را نقل ۱۶/۶۴و موسوی [ .١»فيه بدعه تشيع قليل« :گفته است
خواھد در وی  را از آن حذف نموده است، می» قلیل«کرده است. ولیکن کلمه 

اید چه  دھم، آیا بعد از اینکه از او دیده غلو نماید شما را به خداوند سوگند می
 کنید؟ و این راھزنی رایجی است؟!. برسد به کتابت به نقل وی باور می

قول ابن سعد در طبقات را از خالد بن مخلد «] ۶۷-۱۶جعه [موسوی در مرا  -۸
نقل کرده است، و آنچه را با میل وی ھمخوانی نداشته است. حذف  »قطوانی

كان فی التشيع مفرطاً كتبوا عنه و« :نموده است، چون ابن سعد از او گفته است

اند،  گری افراط نموده است، و جھت ضرورت از او نوشته او در شیعه .٢»رضوره

اکتفا نموده است، با این » كان متشيعاً «موسوی از عبارت ابن سعد، به قول او 
نماید، و خالد که موسوی ادعا  کار عدم رعایت امانت خویش را تأکید می

در  ز او از حدیث عثمانباشد بخاری حدیثی را ا نماید، که از شیعیان وی می می
قطوانی از رجال شیعه ه فضایل زبیر روایت نموده است، پس آیا ھموار

 باشد؟!. می
آنچه را با میل وی ناسازگار » سلمه بن الفضل االبرش«موسوی از شرح حال   -۹
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بوده است، حذف نموده است، و باقیمانده را با تصرف خائنانه در نقل نگه 
داشته است، زیرا آنچه را که علماء در المیزان و تھذیب در مورد او [مسلمه بن 

است، و در قول ابی زرعه در المیزان از آن نقل   ف نمودهاند، حذ فضل] گفته
کرده است، در آن تصرف زشتی انجام داده است، چون ابوزرعه بنابر آنچه 

هل الری ال يرغبون فيه لسوء أكان « :اند گفته است ذھبی و حافظ از او نقل کرده

به علت سوء نظر و ظلمی که در وی وجود داشت مردم ری به  .»ظلم فيهة ورأي
، موسوی (و ظلم فیه) را حذف کرده است، زیرا او بر آنان ١وی تمایل نداشتند

اند،  از او ظلم و ستم دیدهھا  آن قاضی و حاکم بوده است، و معلوم است، که
ظلم  اند، ولی موسوی، گری که او داشته است ناراضی بوده پس از بدعت شیعی

بل لسوء رأهيم «] ۱۶/۷۱[ :روا داشته و خود را به نادانی زده است، و گفته است

بلکه به خاطر نظر سوء آنان نسبت به پیروان اھل بیت، و  .»هل البيتأشيعه  يف
ا در این سخن انسان بیانگر عقل اوست، و موسوی مقدار عقل و دانش خود ر

 کتاب نشان داده است.
وی در کتابش یکی از دیگری برتر است، پس از این از ھای موس تاریکی و ستم -۱۰

اند، به عنوان  اند گمراه نموده که جاھالنی را گمراه شده -گمراھی قوم او 
. در شگفت مباشید! و در شرح حال سلیمان بن -اند پیشوای خود اتخاذ نموده

قرم، موسوی تصرف نموده است. و قول ابن حبان را که ذھبی در المیزان و 

مع كان رافضياً غالياً و« :اند، حذف نموده است در التھذیب از او نقل کرده حافظ

داد،  او رافضی غالی بود و با این وجود احادیث را تغییر می. »يقلب األخبار كذل
تمامًا نقل نکرده است، و امانت را آن را  و موسوی طبِق عادت وی در تصرف

از قول ابن حبان را حذف ] قسمتی ۱۶/۷۳رعایت ننموده است، در مراجعه [

این عبارت را اخفاء نموده است. تا  .»كان يقلب األخبار كومع ذل« :کرده است
خواننده چنین تصور کند. که رّد [سخن او] فقط به سبب اعتقاد وی بوده 

و این حذف  ٢است، و به علت سوء حفظ و تغییر احادیث در وی نبوده است
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، پس اگر پیروان موسوی از آنچه که او تفسیر کننده بر اصالح مقدم شده است
گاه شوند، چگونه [به  در المیزان ذھبی از سلیمان نقل کرده، که پنھان کرده آ

افی قبلتنا  :قلت لعبداهللا بن احلسن«گوید  نمایند]. که سلیمان می وی اعتماد می

نماید  این روایت حقیقت مذھب سلیمان را معلوم می .»ةنعم الرافض :كفار؟ قال
باشد، ولیکن مسیر نا چیزموسوی  که چه قدر از رافضه و مذھب آنان به دور می

 ننماید و باطلی را نابود نسازد. این است، که حقی را اقامه
موسوی قسمت مھمی از عبارت ذھبی بر تضعیف عباس بن عبدالعظیم در  -۱۱

] حذف نموده است، ۱۶/۸۵لرزاق صنعانی در فقره [المیزان در شرح حال عبدا

 كتل ال يفإالعلم حيتجون به  ةئمبل سائر احلفاظ وأ« :که قول ذھبی این است

، جز در ٢سایر حافظان و پیشوایان علم« .١»ما روی ةسع يف ةمعدودـمناكري الـال

نمایند، و  ، به او احتجاج می»ھای معدود منکری که روایت کرده است روایت
تکرار کردیم، آن را  باشد، که بارھا این تحریف آشکاری از این عاری از امانت می

کند، و نقل  کند، با این عمل ھیچ کس به نقل وی مراجعه نمی و او گمان می
گردد. و این کذاب خائن به این بسنده نکرده است،  وی تفتیش و بررسی نمی

عبدالرزاق به عمر بن  ای که به نقل از المیزان در طعن بلکه حتی در قصه
خطاب نقل کرده است، نیز تصرف نموده است، و ذھبی به عدم صحت آن 
تصریح نموده است، اما موسوی خود را عمدًا به غفلت زده است، خداوند به 

 سزای کردارش برساند. 
] قول ابن سعد که در ۱۶/۹۱در شرح حال عطیه بن سحد عوفی در فقره [ -۱۲

كان «گوید  نماید، و ابن سعد می عیف آن اعالم میطبقات وجود دارد، که به تض

باشد و  او مورد ثقه می« .٣»من الناس من ال حيتج بهة وحاديث صاحلأله ثقهً و

، »نمایند باشد، و برخی از مردم به او احتجاج نمی ای می دارای احادیث شایسته
 ت.نکرده اسبیان آن را  اما موسوی به علت عدم رعایت أمانت و کمبود حیاء
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فيه صدوق و«و ھمچنین موسوی در شرح حال علی بن غراب قول ابن سعد  -۱۳

را پنھان کرده است، و آن را در میان شیعه ھرگز ذکر نکرده است. . »ضعف
 د را ز روی عمد پنھان نموده است.تمام ین موار

موسوی در شرح حال علی بن قادم در کالم ابن سعد تصرف نموده است، و به  -۱۴
را خواسته قطع نموده، و بقیه را ترک نموده است، زیرا  میل خویش ھر آنچه

او «. ١»كان ممتنعاً منكر احلديث شديد التشيعو« :موسوی در مورد او گفته است

، و »ورزد گری افراط می (علی بن قدم) ممتنع دارای حدیث منکر و در شیعه
موسوی به دو وصف اخیر اکتفاء نموده است [و از ذکر دو وصف دیگر سرباز 

کند، به عنوان  زده است] با این وجود [شیعه] کسی را که با نصوص بازی می
 برند.  امام جلیل و مجتھد از وی نام می

] قسمت مھمی از عبارت منقول ۱۶/۹۹و نیز در شرح حال فضیل بن مرزوق [ -۱۵
گویند  نماید، ذھبی از فضیل می را طبق معمول حذف میذھبی در المیزان 

و او بدون دشنام [به صحابه] به تشیع «. »كان معروفاً بالتشيع من غري سبو«

، و موسوی نفی دشنام را که داللت بر حقیقت مذھب موسوی »معروف است
دھد حذف نموده است، وگرنه چه  وحب وی بر دشنام صحابه را نشان می

 ار به حذف نموده است. چیزی او را واد
کند، حقیقت را نامرئی ساخت، و  موسوی با حذف و قطع نصوص گمان می -۱۶

بیند، و او با این عمل قول پیشینیان ما را در مورد خود و  نمیآن را  چشمی
باشد برخالف  شان می آنان آنچه را به نفع :گفتند نماید که می قوم وی تأکید می

 یسند.نو آنچه که بر ضرر آنان است می

 وهبنـــــــي قلـــــــت أن الصـــــــبح ليـــــــل
 

ــــــياء  ــــــن الض ــــــون ع ــــــى املبرص  ايعم
 

 که صبحشب تاریک است بخشید! گفتید من به
 

 شوند آیا بینایان از دیدن نور نابینا می 
 

بعد از روایت حدیث ابن عباس که به گمان او [موسوی] دارای فضیلت برای علی 

 َمنْ « طوالنی که نقل کرده است،باشد، و برای غیر او نیست پیامبر در آخر حدیث  می
] و موسوی فقط به این قسمت از حدیث اکتفا ۲۶/۱۲۸[ .»...َمْوالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت 
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باشد، که ابن  نموده است، و آنچه این مکار قطع کرده است، بعد از [من کنت مواله] می
گاه ساخته است که  عباس می او از اصحاب شجر گوید (و خداوند در قرآن کریم ما را آ

گاه بوده است، آیا  [شجره الرضوان] راضی گشته است، و به آنچه که در درونشان بوده آ
که وقتی که عمر  :گوید کند، که بعدًا از آنان خشم گرفته است، و می او برای ما نقل می

؟ دھید آیا این کار را انجام می :مرا اجازه دھید تا گردن وی را بزنم پیامبر فرمود :گفت
دانید، شاید خداوند به اھل بدر خبر داده باشد، که ھر آنچه دلتان  و شما نمی

که در آن فضایل اصحاب بدر و اصحاب  -خواھد، انجام دھید! این چیزی بود،  می
که آن بیعت جھت نصرت و انتقام برای وی  -شجره و مخصوصًا ابوبکر و عمر و عثمان 
ه است، که این افتراگر مجرم بر حذف آن اقدام بود زیرا شایعه شده بود که او کشته شد

ماند، و حارسان  ای در حلقوم بدعت گذاران می نموده است، این فضایل ھمچون غده
 دین بدان مسرور گشته ھر منافقی نیز از غیط و خشم آن بمیرد. 

دارد، و او با حق  موسوی پیوسته بدون صحنه و میدان جنگ کارزاری به پا می -۱۷
که پذیرفته است، از قبول آن چشم و عقل ببندد، طبق عادت کند  پیکار می

خود از انتخاب کالم علماء رجال آنچه را، که با میل وی ھماھنگ است، از 
] ۳۲/۱۳۸آنچه به سود وی بود در حاشیه [» االستیعاب«در کالم ابن عبدالبر 

 که تضعیف ابن عبدالبر برای حدیث زیدآن را  نقل نموده است، و قسمت دیگر

اسناده  إال إن يف« :بن اوفی است، ترک نموده است، که ابن عبدالله گفته است

ھمچنانکه قسمتی از حدیث  .١»باشد جز اینکه در اسناد آن ضعف می« .»ضعفاً 
زید ابن اوفی را در کیفیت مؤاخات که در طول آن حذف کرده است بر اخفای 
کالم ابن عبدالبر نیز اقدام نموده است، بلکه چون در این حدیث آشکارا را به 
فضایل تعدادی از صحابه که رافضه نسبت به آنان کینه دارند [مانند ابوبکر و 

المعجم طبرانی  ر] تصریح شده است، کما اینکه درعمر، عثمان، طلحه و زبی
گوییم، اگر  ) وغیره نیز به ان اشاره شده است، و ما به یاران موسوی می۵۱۴۶(

نمائید، پس بیائید از  شما به ثبوت این حدیث قائل ھستید، و به آن احتجاج می
زیرا در آن  ،آنچه که دوست شما [موسوی] پنھان کرده است، اطالع یابید
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کوبد، که شاید ابرھای باطل و تیره از جلو  زی وجود دارد که بر سر شما میچی
 ھا زدوده گردد.  چشم

پردازد، که در مقابل  ھا به ھذیان گویی می ھمواره موسوی در جھالت و نادانی -۱۸
آورد، در میان احادیثی که از امیرالمؤمنین و سوزاننده غالین  علم دوام نمی

نقل کرده است، این ھیجان زده در  سطالب [شیعیان غالی] علی بن ابی

من خانه حکمت و علی  (اَنادارُ احلكمهِ و علی باهبا)] ۴۸/۱۶۵حاشیه حدیث [

ابن جرير نقله عنهام صحيحه، و يف يأخرجه الرتمذ« :گوید باشد می درب آن می

نا صحيح هذا خرب عند :قال ابن جرير.. و. يغري واحد من األعالم كاملتقی اهلند

ترمذی در صحیح خود تخریج نموده است، و ابن جریر نقل  .»... الخسنده 
کرده است، بیش از یک نفر از علمای اعالم مانند متقی ھندی از ترمذی و ابن 

اند ... این [موسوی] شکست خورده کالم مھمی را از آن بریده  جریر نقل نموده
و دوم اینکه  نماید، بیان میآن را  که اوًال عدم قطعیت ابن جریر به صحت

نماید.  مشخص میآن را  احتمال تضعیف آن نزد غیر ابن جریر و معلول بودن

این خبری است که سند آن  .»هذا خرب صحيح سند الخ«چون ابن جریر گفت. 
 .١باشد باشد، بر طبق نظر دیگران به دو علت سقیم و غیر صحیح می صحیح می

ف کرده است، تا خواننده گمان پس موسوی باقی تعلیق ابن جریر، بر حدیث را حذ
ضعیف دانسته آن را  کند، که ابن جریر به صحت آن قطعیت نھاده است، اما ترمذی

نقل آن را  و اینکه متقی ھندی ٢»این حدیث غریب و منکر است« :است، و گفته است
باشد، و متقی از ائمه این رشته  کرده است. به معنی این نیست که نزد ما صحیح می

آوری نموده  اسی) نیست و او در کتاب خود ھر صحیح و ضعیفی را جمع(حدیث شن
است، و کتاب او بیشتر به فھرست شباھت دارد [تا به کتاب حدیث شناسی] اما اینکه 

تخریج نموده است] پس ترمذی از کجا آن را  گوید [ترمذی در صحیح خود موسوی می
 باشد؟! و ُسوال از جواب رساتر است.  دارای صحیح می

                                           
 ). ١٧٣(مسند علی) (تھذیب اآلثار  -١

 ). ٣٧٢٣ترمذی حدیث ( -٢
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) بر احقیت خالفت علی به چھل حدیث ۴۸/۱۷۲موسوی در مراجعه ( -۱۹

 يواذل«: فرماید می صپیامبرس استدالل نموده است.، از جمله حدیث ابوذر
 كما القرآن تأو�ل ىلع يبعد من انلاس يقاتل لرجال في�م إن بيده نفيس
 قسم به آن که نفسم در دست [قدرت] اوست در« .»ت��له ىلع املرش�� قاتلت

کند،  میان شما مردی وجود دارد، که بعد از من بر تأویل قرآن با مردم پیکار می
، این رافضی این حدیث را از »کما اینکه من بر نزول آن با مشرکین پیکار نمودم

وهم يشهدون «) نقل کرده است، و از روی تعمد قول وی ۳۲۹۶۹کنز العمال (

را از آن حذف نموده است، در این روایت اقرار به این است، که  »ال اهللاإله إان ال 
اند، دارای ایمان  اند گر چه بر او ھم تعدی نموده کسانی که با علی نزاع کرده

که روافض از روی سفاھت  ،باشند اما این اقرار [در این حدیث] چیزی است می
حذف و نابودی آن بر ھا  آن و حماقت و گمراھی به آن خشنود نیستند، لذا امام

که این عمل  ،[اقرار] اقدام نموده است، و قسمتی از حدیث را قطع نموده است
باشد، سپس چه مانعی وجود دارد  در راستای ھدف و مسیر و روش یھود می

شریک بدانیم، آیا او بعد از منع  ÷که در این مفھوم ابوبکر صدیق را با علی
نمود؟ و وقتیکه عمر به وی مراجعه کرد زکات بر تأویل قرآن با مرتدین پیکار ن

ق بنيَ الصال اهللاو« :به عمر گفت ُقاتلنَّ من فرّ سوگند به خدا با « .؟!»ةوالزكا ةالَ

 . »کنم میان نماز و زکات [در وجوب] تفاوت به وجود آورد، پیکار می کسیکه
رسد، این  نماید و به گوش کرھا ھم می ھا را کر می در نعره و غوغایی که گوش -۲۰

پردازد، که خداوند و رسول آنان را مزکی ساخته  ناسزاگو بر طعن به کسانی می
است، به طوری که به طعن و نکوھش صحابی جلیل القدر انس ابن مالک 

و چه بسا قومی که بغض، آنان را از قیام به انجام  :گوید پرداخته است، و می
که دعوت امیر  تکلیف شھادت باز نشانده است، مانند انس بن مالک و غیره،

 المؤمنین به آنان رسید. 
باشد، که این منافق به کار  ترین نوع تلفیق و تزویر می ترین، و پنھان و این از پوشیده

ةُ « :فرماید برد، از پیامبر در مورد او و امثال او روایت شده است، که می می اقِ  آيَ  النِّفَ
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ارِ  بُغْضُ  و کینه [در دل داشتن] انصار  نشانه و عالمت نفاق بغض ١آیه« .»األَنْصَ

به خداوند و روز آخرت ایمان داشته باشد، نسبت به انصار بغض  کسیکه، و آیا »باشد می
 و کینه دارد.؟ 

ـــبغض األ ـــل ي ـــؤمنه ـــد م ـــار عب  نص
 

ــــــــــدر  ــــــــــروائح اإل مكاو م ــــــــــامنل  ي
 

از ایمان برده باشد نسبت به انصار کینه  ای که ایمان داشته باشد، و یا بویی آیا بنده
 دارد؟ 

ــذل ــول ب ــهد الرس ــهاده كش ــی ش  وه
 

ـــــــان   ـــــــني بالربه ـــــــدق الثقل ـــــــن اص  م
 

پیامبر به این شھادت داده است، و شھادت پیامبر از لحاظ برھان و حجت از 
باشد. روایتی را که موسوی در حاشیه ذکر کرده  ترین گواھی جن و انسان می راست

کند،  علی، َانس، را دعوت کرده است، و او از شھادت خودداری میاست که در آن 
اساس است، و ھر کس به کتاب المعارف ابن قتیبه دینوری مراجعه نماید،  باطل و بی

 ÷اند که علی (و گروھی نقل کرده :یابد چون ابن ُقَتیبه گفته است میآن را  مصداق
از انس سوال نمود انس [در  .»اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواالُه، َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ « :درباره گفتار رسول

از  :گوئید ام، گفت [علی] اگر دروغ می عمرم باال رفته، و فراموش کرده :جواب] گفت
آن را  خواھم، که به بیماری [سفیدک] کچلی گرفتار آئید! که عمامه نیز خداوند می

است ابن قتیبه این روایت را  ٢ساسا گوید این روایت بی پنھان نکند، ابن قتیبه می
نقل کرده است، آن را  کند، از اینکه دارای اساسی باشد و به این علت تکذیب و نفی می

معلوم گرداند، و به علت عدم رعایت امانت از طرف عبدالحسین آن را  که کذب بودن
این  [موسوی] با اینکه فقط از ابن قتیبه نقل کرده است، لیکن تکذیب ابن قتیبه برای

ھا فرود  باشد جز بر زخم روایت را نقل نکرده است، و اما موسوی ھمچون مگس می

فقاموا « کند که دعوت علی به انس رسیده است. و گفته امام احمد آید، و خیال می نمی

نماید، و امام احمد بدان  برای اشھاد آن ذکر می .٣»صابتهم دعوتهأمل يقوموا ف ةثالث اال

                                           
) روایت کرده است. و مسلم در کتاب ایمان حدیث ١١بخاری در مناقبت انصار حدیث شماره ( -١

 ) روایت کرده است. ٧٤شماره (
 ). ١٩٥-١٩٤(ص  المعارف -٢

 جز سه نفر که دعوت [علی] به آنھا رسید قیام ننمودند و اال سایرین قیام کردند.  -٣
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باشند، شاید موسوی آنجا بوده است، و  که این سه نفر چه کسانی میاند  تصریح نفرموده
بازور َانس، را در میان آنان [متخلفین از دعوت] جا داده است، و با این وجود این نادان 
[موسوی] انس را در شمار صحابیانی ذکر کرده است، که سیوطی آنان را به عنوان 

ست. پس بنگرید که اول و آخر کتاب ] به حساب آورده ا۵۶/۱۸۹راویان این حدیث [
باشد. و ای بدبختی به حال قومی که امامشان این  وی چگونه با یکدیگر در تعارض می

[موسوی] باشد، و عالوه بر آن اسناد حدیث مذکور نزد امام احمد دارای ضعف 
 باشد، سزاوار است در مورد موسوی و امثال او گفته شود  می

 لـــــــو ان خفـــــــه عقلـــــــه فـــــــی رجلـــــــه 
 

 مل يفتــــــه االرنــــــب ســــــبق القــــــزال و 
 

گرفت، و خرگوشی به پای وی  بود، بر آھو پیشی می اگر سبکی عقلش در پایش می
 رسید.  نمی

و ھمواره ما در پی خرد این موسوی پریشان که با دروغ اّدعای محبت اھل  -۲۱
  :کنیم نماید، جوالن و بررسی می بیت می

ـــــــأ ـــــــا ال ـــــــی ـمدعی وهي ـــــــالً بليل  ص
 

ـــــــا و  ـــــــت منه ـــــــر لس ـــــــه ظف  ال قالم
 

 نمائید، حتی به اندازه تراشه ناخنی با او ارتباط نداری  ای که اّدعای وصلت لیلی می

ـــــــام إ ـــــــی كـــــــواو أن ـــــــت مـــــــن ليل  ن
 

ـــــر   ـــــامً بعم ـــــاء ظل ـــــی اهلج ـــــت ف  احلق
 

باشی [در حروف ھجا]، و علت ادعای حب  تو نسبت به لیلی ھمچون حرف واو می
 تو برای آل بیت به علت مخالفت با عمر است. 

] بر امام سندی دروغ جعل نموده است، و سندی ۲۱۶-۶۹/۲۱۵در حاشیه فقره [

ِ  رَُسوُل  تََركَ  َما« بر حدیث عائشه وىَْص  َوَما بَِعً�ا َوالَ  َشاةً  َوالَ  ِدينَاًرا َوالَ  ِدرَْهًما ج ا�َّ
َ
 .»أ

 پیامبر نه درھم و نه دیناری نه شتر و گوسفندی بعد از خود به عنوان [ارث] جا«
الزم به ذکر است، این  :گوید ، و وصیتی ھم نکرد تعلیقی وارد نموده که می»نگذاشت

او ممانعت ندارد که قبل از آن ھم وصیت ننموده باشد، و به این معنی نیست که 
دانیم که او  ناگھانی از دنیا برفته است، و امکان وصّیت از او ممکن نبوده باشد، و ما می

گاه شده بود، سپس مدتی بیمار گشت الخ، در آن  قبل از بیماری از ُقرب اجل خود آ
یابی، و موسوی این سخن را از سندی  دقت کن آن را در نھایت متانت و استواری می

حذف نموده آن را  باشد، که موسوی ای می م او دارای تکملهنقل کرده است، ولی کال

 ة، فالوصيةالسنإذا كان الكتاب ولی علی بام إنعم هو يوصی «است، و تتمه آن این است 
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لی إماالً حتی حيتاج  كامل فام ترـان كان الـمسلمني كلهم وهبام ال ختتص بعلی بل يعم ال

پس  :فرمود اوعلی را به کتاب و سنت توصیه میآری « .١»علمأاهللا تعالی إليه، و ةوصي
گیرد، و اگر  توصیه به کتاب و سنت خاص علی نیست، بلکه تمام مسلمین را در بر می

توصیه به مال باشد، او [پیامبر] مالی را بعد از خود به جا نگذاشت تا به آن وصیت 
گاه -نماید.  فی اختصاصی عبدالحسین کالم سندی که متضمن ن .»-تر است  خداوند آ

باشد، حذف کرده است اما این دروغگو این بار که گفته است [فامعن  وصیت به علی می
 النظر الخ] راست گفته است. 

ھر کس به تألیف بپردازد عقل خویش را در  :اند ھمواره دانشمندان گفته -۲۲
ترازوییی قرار داده است، تا مردم به آن بنگرند. و موسوی مقدار علم و خرد و 

خود را در کتاب خویش [مراجعات] نشان داده است. در فقره  امانت
که امور مھم و اصول  -] خطبه امیرالمؤمنین عمر در اواخر خالفت ۸۰/۲۴۲[

تخریج آن را  کند، و بخاری در صحیح خود کلی در بیعت ابوبکر را بیان می
دار کردن مقوالت  ولی طبق عادت او در لکه ٢را نقل کرده است -نموده است 

باشد  آنچه را که مربوط به فضیلت ابوبکر و استحقاق خالفت بدون مشورت می

را حذف کرده است،  .٣»بوبكرأليه مثل إوليس فيكم من تقطع األعناق «قول عمر 
شگفت اینکه این قوم (شیعه) چگونه به این دروغگو اعتماد نمایند و حال ثابت 

 وی تزویر است.  ۀشد که کاالی وی دروغ و حرف
خدایا این ترسو با چه کسی  -آورد  ھمواره موسوی بر مخالفان خود ھجوم می  -۲۳

پردازد؟ یاران محمد را مورد اتھام قرار داده است، وای بر او با چه  به مبارزه می
نماید  ] حدیثی را نقل می۹۴/۲۷۵پردازد، موسوی در فقره [ کسی و ستیز می

دد، اگر شما او را کشتید، بعد گر (این در اولین قرن در میان امت من ظاھر می
اسرائیل ھفتاد و دو فرقه  کنند، بنی از او دو نفر با ھم اختالف پیدا نمی

گردد، و ھمگی در جھنم  گردیدند، و این امت (اسالم) ھفتاد و سه فرقه می
باشند، جز یک فرقه. و طبق عادت ھمیشگی خود آنچه که به نظر وی  می

                                           
 ). ٦/٥٥١حاشیه السندی بر سنن السنائی ( -١

 ) ٦٨٣٠بخاری حدیث ( -٢

 ). ١٩٥-١٩٤(  معارفـال -٣
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این حدیث پس گفتیم ای پیغمبر خدا آن  نماید و در جالب نباشد، حذف می
گوید،  باشند یزید رقاشی می [آن فرقه] جماعت می :اند؟ فرمود فرقه چه کسانی

بار) ۲( ١باشند گفتم به انس جماعت کجا ھستند؟ گفت با امیران خودشان می
قطع و حذف کرده است، که در آن صفت فرقه ناجیه بیان آن را  که موسوی

با   ار با رافضی فاصله دارد، زیرا آنان دورترین مردمگردیده است، که بسی
 باشند. جماعت و پیروی از امیران [اولواالمر] می

 باشد  مواضعی که کذب صریح در آن می :فصل چهارم
ھایی است، که در نقل کذب نموده است، بلکه در استدالل و  و آن غیر از موضع

  :احادیث دروغ گفته است
سوی به طور نیک بر مطلوب خویش استدالل آشکار است، که این مو  -۱

برد، زبانش از عقلش درازتر  نماید. با وجود فریب و دروغی که به کار می نمی
آن  امام احمد :گوید ] می۸/۲۴است، در تخریج حدیث ثقلین در حاشیه فقره [

از حدیث زید بن ثابت به دو طریق صحیح تخریج نموده است، طریق اول در را 
) در جزء پنجم از مسند خویش ۱۸۹ریق دوم در آخر صفحه (و ط ۱۸۲صفحه 

لیکن دارای دو  ٢تخریج نمودهآن را  و در واقع این طور نیست، آری امام احمد
اسناد نیست بلکه از طریق واحدی اسناد داده شده است. در دو موضع از 
طریق شریک از رکین از قاسم بن حسان از زیدبن ثابت تکرار نموده است، 
ھمچنانکه وی ادعا کرده است، ھمه آن صحیح نیست، و کجا این جاھل و قوم 

گاھی دارند، و ھر ک سی در کتب قوم وی از تصحیح [حدیث] شناخت و آ
 یابد.  [شیعه] بنگرد از میزان و ارزش اسناد نزد آنان اطالع می

 لســـــت منهـــــا  ةالكتابـــــ كدع عنـــــو
 

 مدادـبالـــــــ كلـــــــو لطخـــــــت وجهـــــــو 
 

 گرچه صورتت را با مداد آلوده نموده باشی  کتابت را رھا کن شما اھل آن نیستی 
داند اصل پرتواِن  پردازد، و نمی موسوی به خاطر غوغا و مغالبه به مجادله می  -۲

حجت و استدالل است، و با نعره و فریاد نیست، و برای استدالل والیت علی و 

                                           
 کنند.  اند که بعد از کتاب و سنت از آراء اولواالمر پیروی می یعنی جماعت ناجیه کسانی -١

 ). ٢١٦٥٤)(٢١٥٧٨) حدیث شماره (٣٥/٤٥٦،٥١٢مسند امام احمد ( -٢
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ِينَ ٱ إِنَّ ﴿: ] در تفسیر آیه۱۲/۴۴امامان در فقره [ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
ْوَ�ٰٓ 

ُ
که درباره امامان و شیعیان آنان  :گوید می .]۷: البینة[ ﴾٧َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  �َِك أ

در این باره ھمین کافی است که ابن حجر  :گوید باشد، و در حاشیه می می
از آیات آن را  اعتراف کرده است که این آیه در مورد آنان نازل گشته است، و

 . ١فضیلت آنان به حساب آورده است
وارد آن را  باشد، زیرا او به آن اعتراف ننموده است، بلکه ابن حجر میاین افترایی بر 

نموده است و بس، و بر صحت آن سخنی نگفته است، و پرداختن وی به آن آیه 
ھمچون سایر مطالب دیگر است، و ذکر نمودن آن داللت بر اعتراف کردن به صحت آن 

، آیا ممکن است، ھر لفظی دھم، به من بگوئید نیست، سپس شما را به خدا سوگند می
اند نازل گشته است، به علی و آل وی اختصاص دھیم، لذا  برای آنان که ایمان آورده

اند و آیتی آنان را برای والیت علی و ائمه  وقتی که در کتاب و سنت استداللی نیافته
یاری نداده است بر خداوند دروغ جعل کردند و تفسیر به رأی نمودند تا قوم خود را 

 مراه کنند. گ
نماید  ھای موسوی را پایانی نیست، او بر اھل سنت دروغ جعل می یاوه گوئی  -۳

اند و به وی  که آنان [اھل سنت] به عبدالله بن میمون قداح احتجاج نموده
 اند  اعتماد کرده

خداوند به سزای کردارش نایل نماید، ھیچ فردی از اھل سنت به وی اعتماد 
ده است، و بلکه بر تضعیف وی و رّد حدیث وی اجماع [عبدالله بن میمون] ننمو

ترمذی به آن » احتج به الترمذی« :گوید ] می۱۶/۸۵اند، اما اینکه موسوی [ نموده
باشد. ترمذی از وی روایت کرده، اما به آن  احتجاج نموده است. از بزرگترین افتراھا می

عنوان اعتماد و احتجاج  ای از یک راوی، به احتجاج ننموده است، و روایت کردن گفته
نمودن به آن نیست. و عالوه بر این ترمذی خود بنفسه به تضعیف عبدالله بن میمون 

 .٢باشد که عبدالله بن میمون دارای حدیث منکر می :تصریح نموده است، و گفته است
کند، که ترمذی به او [عبدالله بن  نماید، و گمان می پس چگونه موسوی جسارت می

 جاج نموده است.میمون] احت

                                           
 ). ٢/٤٦٧( محرقهـصواعق ال -١

 ). ٢/٤٤٢( التھذیب -٢
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موسوی بر اھل سنت افترا نموده که به ادعای اینکه اھل سنت نفیع بن   -۴
از آن را  و با این وجود پذیرش و توثیق ،اند را مورد ثقه و تأیید قرار داده ١حارث

] ۱۶/۱۰۸ھیچ کدام از علمای اھل سنت نقل نکرده است، و موسوی [
زرگان آن طبقه از او [نفیع بن سفیان و ھمام و شریک و گروھی از ب :گوید می

 اند. حارث] اخذ و نقل کرده
اول سطح را صاف و ھموار کن بعد به نقاشی و رنگ کاری بپردازید،  :گوییم و ما می

اند که جز از ثقه اخذ و نقل ننمایند،؟ آنان از ھمه اخذ  و آیا علماء اشتراط نموده
بدلیل ھا  آن کنند، و یا میاحادیث صحیح را از ضعیف جدا ھا  آن نمایند، سپس می

اسناد نماید معذور ھرکه  پردازند، و تعریف و شناساندن رجال به نقل آن روایات می
است، و روایت ثقه از ضعیف به معنی توثیق وی نیست، و اما ترمذی ھمچنانکه 
موسوی افتراء نموده بود، به وی احتجاج نکرده بود، بلکه فقط برای وی روایت کرده 

 به منظور توثیق و احتجاج و پذیرش برای وی نیست.  بود و این
باشد. و موسوی  ھشام بن زیاد ابوالمقدام بصری نیز مانند نفیع بن حارث می  -۵

 در شرح حال او [ھشام] ھجوم مردان در مورد او را حذف نموده، و چیزی از
اقوال دانشمندان را در   ٢»التھذیب«را ذکر نکرده است، و حافظ در ھا  آن

 :گوید ] می۱۶/۱۰۹یف و ترک حدیث وی نقل کرده است، و اما موسوی [تضع

و حدیث او [ھشام] را از صحیح « .»غريهو يصحيح الرتمذ ك حديثه يفودون«

باشد؟! اما جھل  آور، ترمذی از کجا دارای صحیح می ، به دست»ترمذی و غیره
گفته است  ضعیف دانسته است، وآن را  ای نیست و با این وجود ترمذی را چاره

گیری  (ھشام بن مقداد یضعف)، یعنی حدیث وی ضعیف است و به آسان
معروف است، وی این سخن را گفته است، پس از کجا موسوی گمان برده 

 اند.  مورد ثقه و احتجاج قرار دادهآن را  است که اھل سنت

يَا يفِ  يأَخِ  أَنْتَ «: ] بعد از حدیث۳۴/۱۴۲موسوی در حاشیه فقره [  -۶ نْ  الدُّ

ةِ  رَ اآلخِ از  »كمستدرـال«از جزء سوم از کتاب  ۱۴ :حاکم در صفحه :گوید می .»وَ
ابن عمر از دو طریق صحیح بر شرط شیخین تخریج نموده است، و ذھبی در 

                                           
 ). ٤/٢٣٩( التھذیب) ٧/٤٦( میزان االعتدال -١

 ).٤/٢٧٠ھشام ( التھذیب -٢
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 -تلخیص خویش به صحت آن تسلیم شده است، خداوند عفو را نصیبت فرماید 
 ١(دو طریق صحیح بر شرط شیخین) حاکم و ترمذی :دقت کنید در گفته وی

باشند،  اند. و در اسناد آن ُجمیع بن عمیر تیمی از ابن عمر می نقل کردهآن را 
گوید او رافضی است، و حدیث وضع  می ٢و جمیع مورد اتھام است، ابن حبان

گوترین مردم است) این یکی  او، (جمیع از دروغ :گوید نماید، و ابن نمیر می می
گوی  از دو اسناد حاکم، و اسناد دوم نیز از روایت ُجمیع و با افزودن دروغ

باشد. این موقعیت دو طریق این حدیث  ٣دیگری است، که اسحاق بشر کاھلی
نزد حاکم و غیره بود، و با این وجود این موسوی دروغ پرداز از دروغ گفتن 

اینکه  [دو طریق صحیح بر شرط شیخین] حیاء و شرم نداشته است، و
تخریج و به صحت آن تسلیم شده است، و با آن را  ذھبی در تلخیص :گوید می

اینکه ترمذی از دو طریق آن ایراد گرفته است، و گفته است ُجمیع متھم است، 
و کاھلی ھم کذاب است. الزم است شیعه به امام خویش عبدالحسین 

 د.ھای وی بنگرند و خود قضاوت کنن الدین و دروغ پردازی  شرف
که از  بدر عروسی علی با فاطمه بو نیز حدیث اسماء بنت عمیس  -۷

که موسوی در حاشیه فقره  .»أخي يل ادعي أيمن، أم يا« :پیامبر روایت شده

خرجه الذهبی فی تلخيصه اخرجه احلاكم وأ« :گوید ) در مورد آن می۳۴/۴۳(

آن را  تصحیح ننموده است، وآن را  و حدیث [مذکور] حاکم« .٤»مسلام بصحه

 :، و گفته است»مردود دانسته استآن را  نیز تضعیف نکرده است اما ذھبی

در  لزیرا اسماء بنت عمیس شب عروسی فاطمه »لكن احلديث غلط؟؟؟«
و ازدواج علی و فاطمه در سال دوم ھجرت بعد از [جنگ]  ٥حبشه بوده است

ه است، و بدر بوده است، و [در آن وقت] اسماء با ھمسرش جعفر در حبشه بود

                                           
 ). ٣/١٦) مستدرک با تلخیص (٣٧٢٠ترمذی حدیث ( -١

 ). ١/٣١٥( التھذیب) ١/٢٥٨( مجروحینـال -٢

 ). ١/٢٣٧( میزان االعتدال) ١/١١٤( الضعفاء) ١/١٤٦( مجروحینـال -٣

 ترجمه آن صفحات قبل گذشت.  -٤

  ).٣/١٧٣مستدرک با تلخیص ( -٥
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این علت ناروای وارد بر متن [حدیث] است،  »زفاف فاطمه كنتُ يف«قول اسماء 
نماید، پس  مردود میآن را  گردد، و پس و موجب سستی و ضعف آن می

 اند) ھیچ کدام از گوید (تمام کسانی که زفاف زھراء را ذکر نموده موسوی می
اند این [قول موسوی] از گفته  نکرده[افراد مذکور در حدیث] را استثناء ھا  آن

خواھیم یکی از کسانی که با اسناد صحیح  تر است، و ما از وی می سابقش باطل
 نقل نموده است ذکر نماید. آن را  ثابت

 .١»طالب ثالثاً  يبأبن  عىل ىقد اعط«چنین موسوی از قول عمر بن خطاب  و ھم  -۸
باشد،  بر شرط شیخین می حدیث صحیح و :گوید ) و می۳۴/۱۴۳را نقل نموده (

و دروغ گفته، و دروغ گفتن وی تازه نیست، و دروغ مدار است، و موسوی و 
گوید بر شرط شیخین بر صحت  باشند، و اینکه می قوم آن محور و چرخ آن می

آن، با وجود کم توجھی حاکم به تصحیح، چنین سخنی نگفته است، بلکه گفته 
بلکه  :رد نموده است، و گفته استآن را  (صحیح االسناد) و ذھبی :است

این عبدالله پدر علی  .٢باشد مدینی عبدالله بن جعفر ضعیف [االسناد] می
باشد، و  باشد، لیکن پدر وی [در اسناد حدیث] ضعیف می المدینی امام ثبت می

بر  :گوید ، و ذھبی در المیزان می٣حتی پسرش وی را ضعیف دانسته است
، و موسوی در حاشیه به آنچه که ٤اتفاق شده استضعف او [عبدالله به جعفر] 

نموده است، اشاره کرده » المسند تخریج«امام احمد از حدیث ابن عمر در 
و بلکه وقتی به حقی  ،به طور کامل بیان ننموده استآن را  است، ولیکن لفظ

و واقعیتی رسیده است که او قوم وی بدان خشنود نیستند، قلم وی از حرکت 
(ما  :، و به اشاره به آن اکتفا نموده است، و ابن عمر گفته استافتاده است

بھترین مردم، سپس ابوبکر و سپس  صگوئیم در زمان پیامبر رسول خدا می

                                           
 مستدرک سه [خیر و نیکی] به علی ابن ابی طالب اعطاء شده است. -١

٣/١٣٥( -٢ .( 

 ). ٢/٣١٥تھذیب ( -٣

 ). ٤/٧٣ میزان االعتدال -٤
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و این ھمان لفظی بود،  .١عمر، و به علی ابن طالب سه (بار) نیکی عطاء گردید
که موسوی و اصحاب وی بدان خشنود نیستند، و ھمچون خاری در چشم آنان 

 صکه در مورد یاران محمد ،باشد خداوند بلند مرتبه راست فرموده است می
 :فرماید علی الخصوص ابوبکر و عمر می

ارَ لۡ ٱ بِِهمُ  ِ�َغِيَظ ﴿   .]۲۹[الفتح:  ﴾ُكفَّ
و سعد بن مالک روزی  :گوید موسوی آن را نقل کرده، میو ھمچنین در حدیثی که 

و پیامبر خدا  :گوید ی علی در حدیث صحیح را ذکر کرده است، و میھا ویژگیبرخی از 
به حاکم نسبت آن را  عمویش (عباس) و غیره را از مسجد بیرون کرده، و در حاشیه

روغ آشکاری است باشد، که این د کند، که از صحاح سنن می داده است، و گمان می
ننموده است، و اگر از آن را  حتی اینکه حاکم با تساھلی که (در تصحیح) دارد ادعای

توانند و تا شتر از  موسوی و یاران او بخواھی تا بر صحت آن حجت و دلیل بیاورند، نمی
سوراخ سوزن بیرون نرود نتوانند، بر آن اقامه حجت نمایند، و او از روی مکر این روایت 

ھای خیالی خود بیفزاید، و حاکم آن  برد، تا به قوت حجت به صورت مطلق به کار میرا 
از خیثمه بن عبدالرحمن تخریج نموده است، و  ٢حدیث را از طریق مسلم اعور مالئی

کرد و حاکم از تصحیح آن روایت  ذکر میآن را  از سعد بن مالک شنیدم ... و :گوید می
تعلیق نموده است، و گفته است حاکم از تصحیح آن سکوت نموده است، و ذھبی بر آن 

 پس صحت آن کجاست؟  ٣سکوت اختیار کرده است، و مسلم متروک [الحدیث] است
نماید گفته موسوی در  آنچه که شما را بیش از ھر چیز دیگر شگفت زده می  -۹

بینی ما با روایتھایی را به او [علی  مگر نمی :گوید ) است که می۵۲/۱۷۷فقره (
نمائیم، و جز به آنچه  ایم با مخالفان خود مجادله نمی اختصاص داده ...]

[روایات] که از طریق آنان [اھل سنت] مانند حدیث غدیر و امثال آن روایت 
کنیم و این دروغی است، که ھر کس به انجام  شده است، بر آن احتجاج نمی

گذشت مختل  آن قادر است، و با اذعا به این شرط بسیاری از آنچه که ذکر آن

                                           
گوید اسناد آن ضعیف است و  ) و محقق این حدیث شیخ االرنؤوط می٨/٤١٦مسند امام احمد ( -١

 بخش اول آن صحیح است.
 ). ٤/٧١( یبالتھذ) ٦/٤١٩( میزان االعتدال -٢

 ). ٣/١٢٦ك (مستدرـال -٣
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آنان [شیعه] احتجاج ی ھا کتاب گردد، چون به ناچار وی به نصوص و می
نماید که نزد ما ارزش مگسی ندارد، زیرا حتی در موضوعات اھل سنت بر  می

یابد پس به نزد آثار  آنچه که با آرزوی وی ھماھنگ باشد، به چیزی دست نمی
وی شرکت دارند و به کسانی متمایل شده است، که در ضاللت و گمراھی با 

آنان احتجاج نموده است مانند کلینی در (کافی) و صافی و قمی در (تفسیر 
ھا) و طوسی و شیخ صدوق، که آنان بر اھل سنت حجت نیستند، و ما  آن

ایم که با شرط وی دچار اختالل  آوری کرده ونه موضع از کتاب وی را جمع سی
، یا اینکه فقط خیال و کجاستگردند؟ پس ای موسوی صداقت ادعایت  می

 خواب است.
بنابر آنچه ما در احادیث خاص فضایل [صحابه] از اھل « :گوید عبدالحسین می  -۱۰

ای در آن نیافتیم، و ھیچ داللتی بر  ایم، معارضه سنت دنبال و بررسی نموده
در خالف خلفای سه گانه [ابوبکر،  -خالفت در آن وجود نداشت، لذا کسی 

دانم آیا این رافضی ھنگام گفتن  آن استناد نجسته است، نمی عمر، عثمان] به
این سخن عقل در سر داشته است، و یا در ادعای بررسی احادیث دروغ 

مند باشد،  در آن احادیث نظر افکند و کمترین عقل بھرهھرکه  نماید و می
وار بر خالفت ابوبکر و یا عمر و عثمان  گردد که صریحًا و یا اشاره متوجه می
نمایند، و ادعای عبدالحسین ادعای کسی است، که از دروغ شرم و  داللت می

کند، که اھل سنت متوفی در دسترس ندارند، که  ابایی ندارد، و او خیال می
بیانگر خالفت ابوبکر، عمر، عثمان و تقدیم آنان بر علی، باشد. و بلکه بیشتر 

ی ھا کتاب ید. آیا این مّکارنما زند، و عدم استناد ھیچ فردی را اّدعا می الف می
سنن و عقاید و فضایل را خوانده است؟ و ضرورتًا آشکار است، که تمام ِفَرق 

معتزله، جھمیه، مرجئه، صوفیه، متکلمین، جز کسانی که  -مخالف اھل سنت 
نمایند و بر  را تکفیر می صاند، و یاران محمد در اجماع مسلمین بیرون رفته

نمایند. ولیکن  خالفت خلفای سه گانه را اثبات می -روند  مسیر ابلیس راه می
ھدف ما در اینجا ھشدار به این است که سخن عبدالحسین ھمچون سخن 

پردازی است، که از طرف  گوید، و یا قول دروغ داند چه می مستی است، که نمی
 تواند اسم دانم آیا موسوی می خود در آوردی شرم و حیاء ندارد، و نمی

آن را  سنت را نیک قرائت نماید، چه جای اینکه اسم رجالاھل ی ھا کتاب
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صحیح ترمذی، صحیح نسائی،  :گفت بداند، و ما او را [در مراجعات] دیدیم می
ھا  صحیح بیھقی، ارسال مرسالت، و تخریج از ذھبی، و بسیاری دیگر از جھالت

 گویند. که دانش آموزان مدارس [ابتدائی] ھم نمی
و » پیامبر دو بار علی را به یمن فرستاد« :گوید ی] م۱۹۴-۵۸/۱۹۳موسوی [  -۱۱

و بار دوم در سال دھم [ھجری] بوده است، و در آن سال  :گوید سپس می
و ادامه » پیامبر برای وی بیرق و علم بست و با دست خویش وی را معمم نمود

ای وی را سست نکرده، و ھیچ ستمگری  و در آن بار ھیچ تکان دھنده«دھد  می
روانداشت این افترای صرفی است، اساسی از صحت ندارد، اھل سیر  بر او ستم
اتفاق دارند که شکایت مردم از علی نزد پیامبر ھمه در زمان  ١و احادیث

فرستادن علی توسط پیامبر، و برگشتن وی، و حضور یافتن وی نزد پیامبر، در 
آن را  سال دھم قبل از حجه الوداع بوده است، و اھل علم ھم چون بخاری

 أيببن  بعث عيل«اند، و بخاری در صحیح خود بابی به نام  تثبیت کرده

طالب و  علی بن ابیفرستادن « .٢»الوداع ةقبل حج سبن وليد خالدو ÷طالب

ھا قصه شکایت مردم  ، و در زیر آن شرح حال»خالد بن ولید قبل از حجه الوداع
و  -افترای عبدالحسین ھا  این کنند، و با ذکر از علی نزد پیامبر را ذکر می

گمان اینکه ھنگام برگشت، کسی از وی شکایت ننموده و آن کینه و 
ھایی که در برابر وی به وقوع پیوسته است، قبل از حجه الوداع بوده  سخن

گردد، و  برای ما معلوم می -است، و یا اینکه دوبار به یمن فرستاده شده است 
رسال علی] در سال دوم بوده است، سخن کند بار اول [ا این که گمان می

به کسی نسبت دھد، و در آن را  دلیلی است، بلکه خود وی نتوانسته است، بی
گردد و  کنیم، و چگونه به یمن ارسال می این ادعای دروغین وی شک نمی

 -بعد از غزوه تبوک سال نھم آن را  ھنوز یمن فتح نشده است، و اھل سیر فتح
اند،  ذکر کرده -اعضای عرب از ھر سو به آن روی آوردند  ھنگامیکه کاروانھا و

مندی آنان  از میزان جھل موسوی نسبت به سیره تعجب نکنید، و این حد بھره
زیرا قوم [شیعه] کتاب قابل اعتمادی در سیره ندارند، تا به آن  ،باشد از علم می

                                           
 ).٤/٢٥٠) سیره ابن ھشام (٣/١٤٩نگا: تاریخ طبری ( -١

 صحیح بخاری کتاب المفازی. -٢
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ستایش و  گترین خاستگاهدانند که سیره پیامبر از بزر رجوع نمایند. چون می
 باشد.  میش مدح صحابه

 .١»ياهم حني الصلحأاحلديث ترصيح بمبايعته  كذل وليس يف« :گوید موسوی می  -۱۲

باشد، و ھر کس به نص  می بو منظورش از بیعت علی با ابوبکر صدیق
گوید ثم مضی الی ابی بکر  یابد، که می مسلم مراجعه نماید، صراحتًا در آن می

چه دروغی [بزرگتر] بعد از این؟ با اینکه بیعت علی برای ابوبکر با تواتر  ٢فبایعه
اند، چگونه این رافضی  انکار نکردهآن را  معلوم است، و حتی روافض نیز

آور اینکه این دروغگو به  انکار نماید. مضحکه خندهآن را  تواند حصول می
عبارت است از  نماید، که نزد اھل سنت ارزشی ندارد که چیزی استشھاد می

البالغه با شرح آن از ابی الحدید معتزلی رافضی از رسوایی دروغ وی اینکه  نھج
(ھمچنانکه گفتیم مفصًال  :گوید بعد از ذکر نص حدیث بخاری و مسلم می

نمایند،  دانم که مھالک چه ثقه و اعتمادی وارد می خواھید یافت، و نمی
ق دھید خداوند ھدایت تو را متولی مراجعات را با (بخاری و مسلم با دقت تطبی

 نماید.
تھدیدشان برای سوزاندن علی  :گوید ) می۸۲/۲۴۹موسوی در حاشیه فقره ( -۱۳

با تواتر قطعی ثابت است، و سوگند به خداوند ما از جسارت شیعه عمومًا و از 
جسارت عبدالحسین خصوصًا در شگفتیم، زیرا به ادعای ثبوت اکتفاء ننموده 

قطعی را نیز بر آن افزوده است، و ما اثبات تواتر قطعی را به  است، بلکه تواتر
نماییم، زیرا گرچه جن و انس آنان ھم بر آن  بخشیم) می وی پیشکش (می

کنیم، که یک تنھا  اجتماع نمایند، دسترسی به آن ندارند ولکن از او طلب می
ایی سند، که کمترین درجه صحت را داشته باشد برای ما بیاورد، شرم و رسو

البالغه، مسعودی در مروج  شیعی مانند نھجی ھا کتاب بهآن را  اینکه در حاشیه
الذھب، و ابی مخنف در تصنیف او در اخبار سقیفه، و ابن قتیبه در امامت و 

                                           
 در آن به بیعت علی برای خلفاء تصریح نگردیده است. -١

 ). ١٧٥٩) (ح: ١٢/٨٠مسلم بشرح النوری ( -٢
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به استثنای طبری اسنادی را بر آنچه او نقل ھا  این ، و غیره و تمام١سیاست
 برسد به تواتر. نمایند، پس ثبوت کجاست چه کرده است ذکر نمی

نمایند، که قابل  تعجب اینکه رافضه دروغھایی در شجاعت علی و توان او خلق می
دانند، و اینکه او با شمشیر  شمارش و حساب نیست، حتی اینکه او را برترین مردم می

 دھند.  ترین مردم قرار می ھای اسالم را تحکیم بخشید، پس او راترسو خود پایه
رس سوزاندن بیعت را پذیرفت، و با زور با دخترش ازدواج گویند او از ت و می

ھا  آن کند، که از گذاری می و اینکه او (علی) پسرانش را به اسامی کسانی نام ٢نمودند
ھای پھلوی ھمسرش شکسته  و اینکه جنین وی کشته شده و دنده  ٣بغض و نفرت دارد

 -باشد.  م بسیار طوالنی میھای قو شده و او به یاری آنان نشتافت، جھاالت و گمراھی
  -منزه باد بخشنده خردھا.

کند، و به نظر من در دنیا کتابی وجود ندارد که به  موسوی از دروغ شرم نمی  -۱۴
نسبت حجم آن به اندازه این کتاب دارای مطالب افتراء و دروغ باشد، او از 
سریه اسامه سخن گوید اما از دورغ و فریب جھت وصول به آروزی باطل 

گیرد، و اولین ادعای او این است که ابوبکر و عمر با اسامه  ش کمک میخوی
بیرون رفتند، زیرا وی رافضی است، تا بگویند که پیامبر خواسته با خروج آنان 

خواھند، به  مدینه خالی گردد، و با علی بیعت گردد، چه خیانت و اھانتی را می
اھل سیر « :گوید ) می۱۹/۲۶۵دین پیامبر ملحق نمایند. و اینکه در حاشیه (

اند، آن را به طور  در لشکر (اسامه) بوده باند که ابوبکر و عمر جماع نمودها
اند، و این از جمله مسائلی است  خویش ذکر کردهی ھا کتاب قطع و مسلم در

که در آن اختالف وجود ندارد، سوگند به خداوند دروغ است، و سلف وی ابن 
بود، که شیخ االسالم امام ابن تیمیه او را رّد و  مطّھر نیز چنین ادعایی را کرده
گاھان به سیره بر کذب  این دروغ می :دروغ وی را نمایان کرد، و گفت باشد و آ

                                           
 این کتاب بر امام ابن قتیبه به دروغ نسبت داده شده است نگاه به فصل اول ھمین اثر.  -١

انگیزی  باشد، که شیعه در این باره سخنان شگفت منظور ازدواج عمر بن خطاب با دختر علی می -٢
 دارند جھت اطالع بیشتر به حق الیقین مراجعه شود. مترجم.

اند. و بسیاری از  گانه داشته است که در کربال شھید شده ھای خلفای سه علی پسرانی به نام -٣
نمایند، مبادا پیروان آنان به خود آیند و از  داعیان تشیع از ذکر این واقعیت خودداری می

 ھای آنان دست بردارند، م. گوئی یاوه
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اند، و فردی از اھل علم نقل ننموده است، که پیامبر، ابوبکر یا  آن اتفاق نموده
شده عثمان را در لشکر (اسامه) ارسال نموده است، و در مورد عمر روایت 

نماید و از وی درخواست کرده بود، تا  است. و چگونه پیامبر ابوبکر را ارسال می
سپس موسوی سلسله  ١در ھنگام بیماری [پیامبر] برای مردم نماز بخواند

دروغ معروفی را به آن چسبانده است، و در مورد این سریه در حاشیه 
یه باشد مراجعه به ھر کتابی که در بر گیرنده این سر :گوید ) می۹۰/۲۶۶(

کنید، و از جمله به تاریخ طبری اشاره کرده است، و این دروغ آشکاری است، 
زیرا جزء سوم از این تاریخ که جریان سریه اسامه در آن در چند موضع ذکر 
گردیده است، در ھیچ کدام از این مواضع یک بار ھم ذکر نشده است، که 

م در این مورد بیان دروغ موسوی ابوبکر در میان لشکر اسامه بوده است، و مھ

و بیان کذب وی و نسبت  »االَخبارة وهل السريأامجع «گوید  باشد، که می می
 دادن آن به تاریخ طبری، که این اصًال وجود ندارد. 

ــــــاء  ــــــه خف ــــــيس ب ــــــذا احلــــــق ل  فه
 

ـــــق   ـــــات الطري ـــــن بني ـــــی م ـــــد عن  ف
 

ــدارد ــائی ن ــیچ خف ــت ھ ــن حقیق  ای
 

   کنیـدھای راه رھـا  پس مرا از نشـانه 
عبیدالله کتابی را درباره  :گوید موسوی کذاب درباره عبدالله بن ابی رافع می  -۱۵

اند، نگاشته است. و ابن  صحابیانی که با علی در (جنگ) صفین شرکت کرده
) ۱۱۰/۳۰۶نماید، سپس در حاشیه ( خود بارھا از آن نقل می» اصابه«حجر در 

دھد، با این  به شرح حال جبیر بن حباب بن منذر انصاری به اصابه حواله می
ر اصابه رجوع نماید. از مقدار افترای موسوی به شرح حال جبیر دھرکه  وجود

گاه می گردد، چون ابن حجر ھرگز از کتاب عبیدالله نقل نکرده  بر ابن حجر آ
و ابن حجر  ،ندیده است، زیرا کتاب عبیدالله معروف نبوده استآن را  است، و

از زمره صحابه ذکر نموده و آن را  و مطین«.... از جبیر نقل کرده است 
ر سیر عبیدالله بن ابی رافع در مورد اسامی کسانی که با علی در گوید د می

از مطین آن را  اند بحث شده است، بارودی و طبرانی صفین حضور داشته
نقل کردیم، که میزان آن را  این نص کالم ابن حجر بود ٢اند تخریج نموده

                                           
 ). ٥/٤٨٦ة (النبوی ةمنھاج السن -١

 ). ٩٠١٠) توجه رقم (١/٥٦٩اصابه ( -٢
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تاب کند ابن کثیر بارھا از ک جسارت موسوی بر دروغ معلوم گردد، که گمان می
 نماید.  مزعوم عبیدالله نقل می

کند، که مذھب آنان در عصر تابعین  ھای جدید، موسوی گمان می گوئی ویاوه  -۱۶
و پیروان زیادی را به خود جمع نموده است. و در فقره  ،انتشار یافته

به پشتیابی از امام علی  :گوید مردمان آن زمان (تابعین) می ۀ) دربار۱۱۰/۳۰۸(
و در فروع و اصول دین و در استنباط از  ،بن حسین زین العابدین پرداختند

کتاب و سنت و سائر علوم اسالمی به وی روی آوردند، کجا این (ادعاء) اثبات 
کنیم.  را نکوھش نمیس العابدین و ای کذاب؟ و ما زین ١گردد، ای ناچیز می

 ھا ویژگیولی این  ٢عابد، فقیه فاضل و مشھوری است زیرا از نظر ما او مورد ثقه
خاص وی نیست، بلکه وی یکی از پیشوایان عصر خویش بوده است، و در فقه و 
علم و عبادت آن عصر مانند سعیدبن مسیب، قاسم بن محمد، سالم بن عبدالله 

باشد که اینجا جای بحث آنان نیست،  و عروه بن زبیر دارای آراء و نظریاتی می
 ۀالعابدین بر این افراد امتیازی ندارد، بلکه ھم لکه منظور این است که زینب

 اند.  آنان پیشوا و محل رجوع و اقتدای مردم بوده
و تضعیف نمودن صاحب کنز العمال را برای این حدیث کتمان نموده است، و با این 

ابن  :در تخریج آن :گوید وجود حدیث را به وی نسبت داده است، زیرا صاحب کنز می
باشد و سند آن ضعیف است موسوی آنچه را در خود و شایسته عمر بوده است  سر می

 کتمان نموده خداوند او را به سزای کردارش نایل کند.

 خدعه و نیرنگ را به کار برده است  ها آنمواردی که مولف در  :فصل پنجم
ده از عبارات غیر صریح قصد این امر به ویژه در مواردی است که نویسنده با استفا

 دارد امری غیر حقیقی و دروغین را القا نماید. 
کند که در آن آمده  حدیثی را ذکر می ۲۹، ص ۱۰موسوی در مراجعه شماره   -۱

. ...»ريب غرسها عدن جنة ويسكن اميتـم ويموت حيايت حييا أن رسه نم« :است

                                           
گوید: با امضای مولف حقیر آن  ) جود را بدین نام خوانده است می١١٠/٣٠٢(وی در حاشیه  -١

افزود زیرا مناسب  الدین موسوی و کاشی کذاب را نیز به آن می (مراجعات) عبدالحسین شرف
 حال وی بود. 

 ). ٤٧٤٩) ترجمه شماره (٦٩٣(ص:  تقریب التھذیب -٢
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خواھد مانند زندگی من زندگی کند و ھمانند مرگ  دوست دارد و می کسیکه«
من از دنیا برود و در بھشت جاودان اقامت نماید که خداوند آن را غرس و خلق 

فرماید این حدیث موضوع و ساختگی است  . چنانکه البانی می»نموده است ...
کند که این  موسوی آن را به نقل از کنز العمال آورده است و چنین القا می

حدیث در مسند احمد وجود دارد. حال آنکه چنین نیست ھمچنین وی عمدًا 
کند و این عادت  نظر مؤلف کنز العمال مبنی بر ضعیف بودن حدیث را ذکر می

[ھمیشگی] او مبنی بر فریب دادن دیگران و پنھان کردن و پوشاندن حقایق 
اری و دروغگویی آشکار به جھل، امانتدار نبودن، فریبک /باشد. البانی می

  ١کند. در حقیقت او عمدًا این کار را کرده است. موسوی اشاره می
از جمله این گونه حدیث زیاد بن مطرف و زید بن ارقم است که موسوی در  -۲

کند تا چنین القا  را به صورت جداگانه نقل میھا  آن ۳۰ص  ۱۰مراجعه شماره 
 فاوت است. در حالی که در حقیقتنماید که اسناد این دو حدیث با یکدیگر مت

باشد. موسوی این  باشند که این حدیث نیز ساختگی می یک حدیث میھردو 
حدیث را از کنز العمال و منتخب کنز به ھمراه تخریجات آن آورده است اما 

آن  ۀحاشیه مؤلف بر این حدیث را ذکر نکرده است. مولف کنز العمال دربار
  ٢».س استاسا این [حدیث] بی« :گوید می

وی عمدًا این امر را پنھان نموده است و چنانکه موسوی در حدیث بعدی که از 
زیدبن ارقم روایت شده است و در حقیقت آن دو یک حدیث ھستند. فقط به قول 

اعتماد کرده است. اما جھل و ھوی مانع ». اسناد آن صحیح است :گوید حاکم که می
 کند.  بیان حقیقت شده است. ذھبی تصحیح حاکم را رد کرده و آن را چنین نقد می

چگونه ممکن است که این حدیث صحیح باشد. حال آنکه قاسم متروک و «
تر استادش اسلمی، ضعیف و لفظ این حدیث رکیک است. پس ساختگی بودن آن بیش

ھای موسوی  . موسوی عمدًا این نقد را ذکر نکرده است البانی از زشتی٣»نمایاند رخ می
و میزان جھل و فریبکاری بیش از حد او پرده برداشته است. ھمچنین بیان نموده 

                                           
 ). ٢٩٩-٢٥٩-٢ة، (االحادیث الضعیف ةسلسل -١

 ). ٥/٣٢( خب الکنزمنت -٢

 ). ٣/١٣٩( مع التخلیص كمستدرـال -٣
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است که موسوی از اشتباه لفظی حافظ ابن حجر عسقالنی سوء استفاده کرده است و 
ماھی بگیرد بدین ترتیب که حافظ ابن حجر به  قصد داشته است که از آب گل آلود

روایت «...  :گفته است» اساس است.. روایت اسلمی بی« .....  :جای اینکه بگوید
نھایت سوء استفاده کرده است و به  . این فرد از این اشتباه بی١»اساس است محاربی بی

ست که راوی جای اینکه این امر را به خواننده متذکر شود، چنین وانموده کرده ا
 اساس.  حدیث محاربی ثقه و مورد اعتماد است نه اسلمی واھی و بی

کند که فقط آنان  به آیه زیر استدالل می ۳۸ص  ۱۲موسوی در مراجعه شماره   -۳
اید؟  [شیعیان] مؤمن ھستند نه دیگران، آیا ادعایی بزرگتر از این را شنیده

 لفی خلق کرده است! ھایی مخت خداوند مخلوقات خود را به اشکال و صورت

 ِمنۢ  لرَُّسوَل ٱ �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ :فرماید موسوی به این آیه استناد کرده است خداوند می
َ  َما دِ َ�عۡ  ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ ۡ ٱ َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�تَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل  .]۱۱۵[النساء:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

بعد از آنکه [راه] ھدایت [از راه گمراھی] برای او روشن شده است، با  کسیکه«
 .»پیامبر دشمنی کند و [راھی] جز راه مؤمنان در پیش گیرد...

ــــــاو ــــــ كإن ألق ــــــاوٍ  كفهم ــــــی مه  ف
 

ــــــ  ــــــ كفليت ــــــم ليت ــــــا كث ــــــا فقهمت  م
 

اگر فھم و عقلت، تورا به سوی پرتگاه سقوط کشاند، ای کاش تو بفھمی که به چه «
 ».ای؟ گرفتار شدهمصیبتی 

خواھیم بیان کنیم دروغ او در نسبت دادن عبارت زیر در حاشیه  آنچه در اینجا می

الرسول هنا  ةأن املراد بمشاقق« :باشد باشد. آن عبارت چنین می کتاب به ابن مردویه می

[شناختن  مراد از ھدایت« .»÷إنام شأنه :قوله أن اهلدی يفو شأن عىل شاققة يفامل يإنام ه

 .»است÷ و ایمان به] جایگاه علی
خواھیم که این مطلب را در تفسیر ابن مردویه به ما نشان بدھد و سند آن  از او می

دھد که او از دروغ گفتن ھیچ ابایی ندارد.  را بیاورد و ذکر نماید. این کار او نشان می
د. شاید موسوی آن باش زیرا تفسیر ابن مردویه اصًال چاپ نشده است و در دسترس نمی

را در دیدار با امام قائم غائب نزد او یافته است؟! اسناد این عبارت کجاست؟ از کدام 

 ُكنُتمۡ  إِن �ٍ بِعِلۡ  وِ�  ُٔ نَّ�ِ ﴿فرماید  کتاب و چه کسی آن را نقل کرده است؟! خداوند می
                                           

 ). ٢/٤٨٥( اإلصابه -١
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مرا از روی علم گویید  اگر [دلیل و برھانی دارید] و راست می« .]۱۴۳[األنعام:  ﴾ِد�ِ�َ َ�ٰ 
اش اقدام  . اما ھمچون عادت ھمیشگی»و دانش [به آن حجت و برھان] راھنمایی کنید

 به فریبکاری و دروغگویی نموده است. 

قائد  عىل« :در ھنگام ذکر حدیث ۱۵۶-۱۵۵ص  ۴۰موسوی در مراجعه شماره   -۴

 :دنویس خوانندگان را فریب داده و در پایان آن می »قاتل الكفره..الربره و

. »به این حدیث در صحیح نسایی مراجعه کنید« »يصحيح النسائ فراجعه يف«
داند و سنن  حدیث را نمیی ھا کتاب دانم این فرد نادانی است که حتی نام نمی

برد  ای از جھل و غفلت به سر می نامد، در چه درجه نسایی را صحیح نسایی می
سخن و دلیل باطل  ۀیلیا این سخن را عمدًا گفته است تا کالمش را به وس

به  کسیکهتقویت نماید. در غیر این صورت نه تنھا محققین در علم حدیث بلکه 
 کتب حدیث نگاھی افکنده باشد ھرگز چنین سخنی نخواھد گفت. 

 قــــــــال احلــــــــامر احلكــــــــيم تومــــــــا 
 

ـــب   ـــت أرك ـــا كن ـــدهر م ـــف ال ـــو أنص  ل
 

بایست، بر من  اگر روزگار انصاف داشت نمی :گفت االغ حکیم و دانا ھمواره می«
 . »شدند سوار می

 ألننــــــــــــی جاهــــــــــــل بســــــــــــيط 
 

 صــــــــــاحبی جاهــــــــــل مركــــــــــب و 
 

 . »ای ھستم اما صاحب من جاھل مرکبی است زیرا من جاھل بسیط و ساده«
از دیگر اعمال فریبکارانه او نامیدن سنن ترمذی به صحیح ترمذی است که   -۵

یابیم. ھمه احادیث کتاب  می ۵۴،۵۸،۵۹صص  ۱۶این امر را در مراجعه شماره 
نامند. اما این  ترمذی، صحیح و قطعی نیستند و ھمچنین آن را صحیح نمی

 داند.  موسوی خود را دانشمند می
«...  :گوید جابر جعفی می ۀ، دربار۵۹-۵۸، ص ۱۶موسوی در مراجعه شماره   -۶

 ۀاند. به حدیث او دربار با این وجود نسایی و ابو داود به او استناد کرده :گفتم
 ». مراجعه کنیدھا  آن سجده سھو در صحیح

اند،  و ترمذی حدیث او را تخریج کرده ١این نادان چنین گفته است. اینکه ابو داود
باشد. در حقیت ابو داود از او فقط ھا  آن دانستن او از سویتواند دلیلی بر عادل  نمی

                                           
 ). ٣/٢٤٦سنن ابی داود مع عون المعبود ( -١
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کند که وی مورد  یک حدیث را روایت کرده است نه آنگونه که عبارت موسوی القا می

 يليس عند« گوید او می ۀاعتماد ابو داود بوده است. حال آنکه خود ابو داود دربار

. ھمچنین »حدیث قوی نیستدر نظر من او در [روایت کردن] «. »حديثه بالقوی يف

در کتاب من جز این « .»إالّ هذا احلديث يعن جابر اجلعف كتايب وليس يف« :گوید می
» متروک« :گوید حدیث حدیثی به روایت از جابر جعفی وجود ندارد). و نسایی می

 .١»([حدیث او] متروک است
بیوگرافی سلیمان بن مھران األعمش  ۀموسوی با حماقت و جھل آشکار دربار  -۷

معتقدم که مغیره فقط به علت «...  :نویسد می ۷۴ص  ۱۶در مراجعه شماره 
شیعه بودن ابواسحاق و اعمش گفته است که آن دو مردم کوفه را ھالک 

این امری است که عقلش او را به سوی آن راھنمایی کرده است. و ...» کردند 
اند آن را به دیگران ھدیه کند. در غیر این تو فاقد چیزی است نمی کسیکه

احمق چنین  ھای انسانصورت این سخن ھیچ ربطی به تشیع ندارد و جز 
که مراد از آن  ٢گویند. ذھبی در میزان االعتدال بیان کرده است سخنی نمی

ھایشان در پیش گرفته  فریبکاری و دروغی است که آنان در بعضی از روایت
وار فردی از دیگری و نداشتن  ه وسیله نقل سلسلهبودند. مقصود روایت ب

صراحت و عدم بیان روایت حدیث از دیگری است. به ھمین سبب مغیره و 
أعمش و ابواسحاق چنین نظری دارند. نه آنچه موسوی به علت  ۀدیگران دربار

انگیزی نموده است وی ھمچنین  فھم و برداشت اشتباه یا عمدًا اقدام به فتنه
 ) ۱۶/۹۷( :نگا :گوید سحاق السبیعی نیز چنین میابوا ۀدربار

سپس موسوی قول ابن عبدالبر در کتاب جامع بیان العلم و فضله، باب حکم قول 
 -ابو حنیفه  ۀکند که آن را از نقل کالم اعمش دربار العماء بعضھم فی بعض را ذکر می

ناقض است، کند، در ت ابوحنیفه به نقل از اعمش نقل می ۀکه با مطلبی که دربار
اھمیت  آورد. که امام ابن عبدالبر آن را برای بیان یکی از انواع کالم که مردود و بی می

 :فرماید کند. وی می کند و آن را به عنوان مثالی برای این امر ذکر می است ذکر می
اند و به وسیله آن  آن به اشتباه افتاده ۀاین موضوعی است که بسیاری از مردم دربار«

                                           
 ). ٢٨٥-١/٢٨٤( التھذیب -١

 ). ٣/٣١٦( میزان االعتدال -٢
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دانستند در این راه چه بر سر آنان  ای که نمی ز نادانان گمراه شدند. به گونهگروھی ا
 آمده است. 

این موضوع این است که ھر گاه عدالت فردی ثابت و امامت او  ۀرآی صحیح دربار
در علم و مورد اعتماد بودن و اھتمام او به آن مشخص گردید، درباره او به قول احدی 

برای جرح اثبات فقدان عدالت او دلیل محکم و قاطعی  شود. مگر اینکه توجه نمی
نماید تا اھداف شوم خود را  اما موسوی کالم او را مخدوش می ١وجود داشته باشد ...)

عملی سازد. مفھوم کالم ابن عبدالبر برای خوانندگان محترم روشن گردید که غیر از 

 َ�ِيقُ  َوَ� ...﴿ :فرماید یکند. خداوند م آن چیزی است که این کذاب [موسوی] ادعا می
ۡ ٱ ّيِئُ ٱ رُ َمكۡ ل هۡ  إِ�َّ  لسَّ

َ
گران  ھای زشت جز دامنگیر حیله حیله« .]۴۳[فاطر:  ﴾لِهِ بِأ

 . »شود نمی
بیوگرافی عمار بن زریق  ۀدربار ۹۷صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره   -۸

ھا به شمار آورده است. چنانکه  سلیمانی او را از رافضی« :نویسد الکوفی می
این کالم ...» احوال عمار چنین گفته است  ۀذھبی نیز در المیزان دربار

موسوی است که از االغش داناتر نیست. ذھبی قول سلیمانی را رّد و عدم 
. موسوی این امر را پنھان کرده است و قصد ٢صحت آن را ثابت کرده است

ست که چنین القا نماید که ذھبی در این امر با او موافق بوده است. در داشته ا
(موسوی و ھمکفرانش) اھل ھا  آن حالی که این امر خالف واقعیت است. اما

 شان است. وغ و نیرنگ عادت ھمیشگیکوفه ھستند. در
 ۱۱۰، ص ۱۶بیوگرافی ھشام بن عمار بن نصیر در مراجعه  ۀموسوی دربار  -۹

وی ھمانند شیعیان دیگر به مخلوق بودن الفاظ قران معتقد  :گفتم« :گوید می
این دروغ آشکار است. ھشام به مخلوق بودن ھمه الفاظ قرآن اعتقاد ...». بود 

نویسد  بیوگرافی ھشام می ۀنداشت. بلکه چنانکه ذھبی در میزان االعتدال دربار
ن . موسوی ای٣»در قرآن مخلوق ھستند †لفظ جبریل و محمد« :وی گفت

 کند. زشتی اقدام به فریبکاری می کند اما به طرز بسیار امر را از او نقل می

                                           
 ١٠٩٣-٢( جامع بیان العلم -١

 ) که او را عماربن رزیق داند. ١٩٩-٥( میزان اعتدال -٢

 ). ٧/٨٧، (االعتدالمیزان  -٣
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شام نیز باطل زیرا میان این دو قول تفاوت فراوانی وجود دارد. اگر چه سخن ھ
 منکر و مردودی است.

قط بیان باشد. در اینجا منظور ما ف اما سخن او کم خطرتر از عقیده شیعه می
 است.نیرنگ و خدعه موسوی 

حدیث دروغین و ساختگی الدار را  ۱۲۱ص  ۲۰موسوی در مراجعه شماره  -۱۰
 :گوید کند و می تخریج می

بسیاری از حافظان سنت و حدیث مانند ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن «
دانم ابن  من نمی». اند مردویه .. و طبری .. این حدیث را با این الفاظ تخریج کرده

گذارد یا  به خواننده احترام می کسیکهه فرقی دارد؟ آیا این اسلوب جریر با طبری چ
 بع و مصادر است.قصد ایجاد شبھه برای کثرت منا

ر میان مردم رواج پیدا ھا کتاب عبدالحسین د این زشتی ۀمتأسفانه علیرغم ھم
 کرده است.

ــــوانی  ــــی الغ ــــمن عل ــــو قس ــــاوٍ ل  مس
 

ــــــــــــ  ــــــــــــالطالق ـل ــــــــــــرن إال ب  ام أمه
 

ھایی که اگر آنان بر زنان تقسیم شوند آن زنان جز با طالق به عقد در  زشتی
 آیند.  نمی

، عن االعمش عن املنهال، عن عبّاد كعن اسود بن عامر عن الرشي« :گوید موسوی می

 »مرفوعاً وكل واحد من سلسله هذا السند حجه عند اخلصم عن عىل ياهللا األسد بن عبد
ر نزد مخالفان ما (اھل سنت) حجت ھستند. در حاشیه افراد این سند د ۀیعنی ھم

او عباد بن عبدالله بن زبیر بن « :نویسد عّباد می ۀدربار ۱۲۴صفحه  ۲۲مراجعه شماره 
موسوی تالش کرده است چنین القا کند که فرد مذکور ...» عوام قریشی اسدی است 

مینان صحیحین بوده عباد بن عبدالله بن زبیر است که او از افراد معتمد و مورد اط
است. در حالی که دیگری عباد بن عبدالله اسدی کوفی است که از علی حدیث روایت 

کرده است. چنانکه در اسناد  کرده است و منھال بن عمرو نیز از او حدیث روایت می
زبیر  ۀاین حدیث نیز آمده است که او فرد ضعیفی است. این در حالی که اولی (نوازند

علی بن ابیطالب حدیثی را روایت نکرده است و منھال نیز از او نقل بن عوامه) از 
حدیث نکرده است. با مراجعه به کتاب تھذیب التھذیب و مطالعه بیوگرافی آن دو این 
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داند  به طوری که ابن حجر در آن کتاب آن دو نفر را متفاوت می ١یابید مطلب را در می
 کند. نند یھود سخنان را تحریف میماببینید که این فرد بدبخت و نادان چگونه ھ

 :الوداع فرمود حجة در روز عرفات در صھمچنین پیامبر« :گوید  موسوی می -۱۱

» ٌّ نَا ِم�ِّ  يلَعِ
َ
ٍّ  ِمنْ  َوأ   َ��ِّ  يُؤَدِّى َوالَ  يلَعِ

َّ
نَا إِال

َ
وْ  أ

َ
ٌّ  أ علی از من است و من از « .»يلَعِ

. در حاشیه آن در »کنیم علی ھستم سخن مرا فقط خودم و علی ابالغ می
به این حدیث در  کسیکه« :نویسد می ۱۶۶-۱۶۵صفحه  ۴۸مراجعه شماره 

یابد این حدیث در حجه الوداع از پیامبر صادر  سند احمد مراجعه کند در می
این چیزی است که ». مدت کوتاھی پس از آن از دنیا رفت صشد که پیامبر

شعوری و  شیطانش او را به سوی آن رھنمون شده است و دلیل بر حماقت، بی
نه در  صدار کردن نصوص است. پیامبر قصد پلید او برای تحریف و خدشه

عرفات و نه ھیچ مکان دیگری در حجه الوداع این سخن را نگفته است مسأله 
ه یحیی بن آدم که استاد امام احمد بن حنبل بوده است، این این است ک

حدیث را با اسناد آن روایت کرده است و گفته که این حدیث از ُحبشی بن 
. ٢»وی در حجه وداع حضور داشت« :ُجناده روایت شده است. آنگاه گفته است

سخن این عالم شناساندن و تعریف حبشی است تا ثابت کند که او صحابی 
بوده است زیرا او از صحابه مشھور نبوده است. ھمچنین موسوی  صرپیامب

به نقل از حدیث حبشی بن جناده به «..  :گوید در حاشیه درباره این حدیث می
ھا و  ھا و مسلم دانستن تصحیح» صحیح ھستند.ھا  آن طرق متعدد که ھمگی

تند که ارزشی ھس کند سخنان پوچ و بی را ذکر میھا  آن ھای موسوی که اجماع
 ارزش توجه و اھتمام ندارند. کافی است که در ھمان حاشیه بخوانیم که

 يف يوالنسائ يالرتمذ« :نویسد داند و می ترمذی و نسایی را صحیح میی ھا کتاب

کند و از ظاھر  تر است. زیرا وی ادعا می . بنابراین او از االغش نادان»مها صحيح
ق متعدد به حبشی صحابی ختم آید این حدیث به طر کالم او چنین بر می

شود که این امر سخن باطل و دروغ آشکاری است زیرا فقط ابواسحاق  می

                                           
 ). ٢/٢٧٩( التھذیب -١

 ). ٢٩/٤٩مسند امام احمد بن حنبل ( -٢
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السبیعی این حدیث را از او روایت کرده است و ھمچنین این حدیث فقط به 
ضعیف ھستند به حاشیه ھا  آن سه طریق از ابواسحاق روایت شده است که ھمه

موسوی مراجعه کنید و ببینید که چگونه البانی بر این حدیث و اثبات اکاذیب 
 .١خداوند کسی را که موسوی را رسوا کند خلق کرده است

ھا به طور عموم و به ویژه عبدالحسین این  منھج و روش شیعیان و رافضی -۱۲
معتبر حدیث نقل و آن را با حدیث ی ھا کتاب است که آنان حدیث صحیح را از

آمیزند. سپس با ھدف نیرنگ و  موضوع و ساختگی و احادیث ضعیف به ھم می
فریب دادن مردم تصحیح علما و ائمه اھل سنت مبنی بر صحت این حدیث را 

 -خداوند رسوایش کند  -کنند خداوند سزایشان دھد. این رافضی نیز  نقل می
به  صای که بر حدیث غدیر گفته پیامبر چنین کاری کرده است. به گونه

اعتماد کرده است نه بر جریان غدیر و  .»َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «: که فرمود -سعلی

 بل ال« :نویسد می ۱۸۸صفحه  ۵۶تفاصیل ساختگی آن و در مراجعه شماره 

بدین ترتیب عمل زشت و تقلب و  .٢»هل السنه...أتواتره من طريق  ريب يف
فریبکاری عبدالحسین اوًال به وسیله ذکر الفاظ احادیث باطل و مکذوب غدیر و 

ای از علمای مرتبط با این  سپس آوردن و نقل نصی مبنی بر تواتر آن از عده

 َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «: مسأله نمایان گردید. در حالی که این علما فقط عبارت
اند. اما عبدالحسین این عبارات  و نه اضافات پس از آن را صحیح دانسته .»الهُ َموْ 

اضافی و باطل پس از این حدیث را نیز بدان افزوده است و چنین وانمود 
این عبارات  ۀاند و قصد آنان تصحیح ھم کند که علما آن را تصحیح کرده می

ت پیشین مشاھده است. این گونه تقلب و فریبکاری عبدالحسین را در صفحا
کند که اساس دین و مذھب او بر خدعه و نیرنگ  کردید که این امر ثابت می

 بریم. استوار است. ما شکایت خود را فقط به پیشگاه خداوند می
کند ولی  پردازد و شبھات ضعیفی را وارد می موسوی با مردگان به جدال می -۱۳

ای  ده است. بیچارهکند به وسیله این شبھه بر مخالفانش پیروز ش گمان می

                                           
 ). ٦٣٦-٤/٦٣٣( السلسلة الصحیحة -١

 ». در تواتر [حدیث غدیر] از طریق اھل سنت شکی نیست«....  -٢
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است که آتش را بستر خود قرار داده است و مشتری طمع است. در مراجعه 
تالش کرده است ثابت کند معنی ولی امام متصرف  ۱۹۶صفحه  ۶۰شماره 

است و بر اھل سنت حجت اقامه شده است و آنان به این امر اقرار و اعتراف 
ا به امامت خیالی خودشان اند و آخرین فرد مخلصی است که این امامت ر کرده

نه امامت فعلی تعبیر کرده است و آن را به آنان باز گردانده است، موسوی 
کند این امر ھمان  صاحب شمشیر چوبین در مراجعه خودش است که ثابت می

امامت کنونی است و امر را به پایان رسانده است. به خدا این امر نھایت 
 ھای انساناین ھمان دروغی است که  فریبکاری و دروغ و نیرنگ است. بلکه

شوند. در حقیقت ھیچکدام از اھل سنت  شرافتمند از شنیدن آن شرمنده می
به این امر که ولی به معنای امام تعیین شده است اعتراف و اقرار نکرده است. 

این  -اند  را ذکر نمودهھا  آن و حلبی و ...  ١کسانی که ابن حجرھا  آن ۀبلکه ھم
اند و برای اثبات اینکه ولی به معنای دوستدار و  امر را رّد کرده و باطل شمرده

موسوی در  :گویم اند. اما من می یاور است، نه چیز دیگر دالیلی را ذکر کرده
 پردازد.  خارج از میدان نبرد به کارزار می

، صفحه ۸۲موسوی ھمانند اجدادش ابن علقمی و .... در مراجعه شماره   -۱۴
اجتماع آنان بر پشتیبانی از ابوبکر صدیق و نصیحت کردن « :نویسد می ۲۴۶

پنھان و آشکار او امری است و صحت عقد خالفت برای او به وسیله اجماع امر 
در این عبارت ». دیگری است که از نظر عقلی و شرعی الزمه یکدیگر نیستند

گاھانه و عمدًا خواننده را گمراه سازد . زیرا از نظر موسوی کوشیده است آ
و نصیحت کردن او با  -باشد  کسیکهھر  -شرعی و عقلی حمایت از خلیفه 

باشد. اما موسوی به کدامین  ھمدیگر می ۀوجود استحقاق او برای خالفت الزم
کند. عقل فاسدش که او را به سوی آراستن کالم و  عقل و شرع حکم می

شریعت ابن علقمی که کند یا  دروغگویی و فریبکاری ھدایت و راھنمایی می
شمارد. آنگاه به اکاذیبش  خون خلفای مسلمانان و خروج بر آنان را حالل می

دانند علی و ائمه معصومین از  چنانکه ھمگان می« :گوید دھد و می ادامه می
نسل او روش مشھوری در پشتیبانی و حمایت از حکومت اسالمی دارند و این 

                                           
 ). ١/١٠٥( الصواعق الحرقه -١
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آری علی و اھل » گوییم؟ سپاس میچیزی است که به خاطر آن خداوند را 
اند. اّما تو و پیروانت به خدا ھرگز چنین نیستید. تاریخ  بیت اطھار چنین بوده

شاھد و گواه راستینی بر این ادعاست و دوبار سقوط بغداد این امر را به خوبی 
پردازد و به صحت عقد  نشان داده است. سپس موسوی به تناقض گویی می

 :گوید کند و می اطاعت و پیروی از او اقرار و اعتراف می خالفت برای مفضول و
 -ای سراپا عیب و نقص باشد  حتی اگر بنده -بلکه باید امت [اسالمی] با او «

ھمانند خلفای راستین و بر حق تعامل نمایند و به او خراج زمینھا و سھم را 
کند  ت میاین سخن از او یافت شود او دلیل و حجتی است که ثاب» بپردازند...

خالفت فردی که شایسته آن نباشد یا در میان مردم فردی بھتر جایز است که 
این رأی و نظر اھل سنت است که معتقدند که با وجود فرد أفضل و فاضل 
خالفت مفضول صحیح و جایز است. عجیب اینکه این موسوی قبل از این گفته 

اطر حفظ جانش بیعت بعد از اینکه تھدید به مرگ شده فقط به خ -سعلی :بود
  .؟!نویسد با چه عقلی این جمله را میکرد! پس موسوی 

ــــــاب خــــــز  ــــــبس احلــــــامر ثي ــــــو ل  ل
 

 مــــــن محــــــار  كلقــــــال النــــــاس يالــــــ 
 

 ».اگر االغ لباس ابریشمی بپوشد مردم خواھند گفت تو عجب االغی ھستی!«
را  سخالفت ابوبکر صدیق ۀکند دائره اختالف دربار موسوی تالش می  -۱۵

کند و از  گوید و یا بارھا اقدام به فریبکاری می دھد. یک بار دروغ میگسترش 

فخرّ « :شود دارد تا اینکه شکاف بیشتر و بیشتر می ای بر می اینجا و آنچه وصله

. »سقف از باالی سرشان بر سر آنھا فرو ریخته است« .»عليهم السقف من فوقهم
ین خاطر صورت گرفت که کند بیعت انصار با ابوبکر بد به طوری که گمان می

) تو را به خدا به من ۲۴۹، صفحه ۸۲(مراجعه  :را تھدید کرد. نگاھا  آن ابوبکر
انصار بیش از دو ھزار سوارکار دلیر و رزمنده و ھمگی از یک عشیرت  :بگویید

 صبر ھمگان روشن و عیان است و زمانی که با پیامبرھا  آن بودند و شجاعت
اعراب جنگیدند، چگونه  ۀبیعت کردند ھشت سال در کنار یکدیگر در برابر ھم

عمر و ابوعبیده  -اند  از ابوبکر و دو نفری که به ھمراه او آمدهھا  آن ممکن است
ھاست. این دروغ انعکاس  بترسند؟! اما دروغ گفتن عادت ھمیشگی رافضی -

دین اسالم طعن وارد  ھا و سخنان مسموم ھمه کسانی است که به صدای گفته
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رویدادھای تاریخی است که ھر  ۀکنند! این امر نیرنگ و فریب آشکاری دربار می
فردی که کمترین شناختی از واقعیت جامعه عربی اسالمی آن زمان و 

کند. در اینجا حق  معیارھای قدرت در آن داشته باشد، آن را به خوبی درک می
چه قدرتی داشت که به وسیله آن  س: ابوبکرداریم از آنان سوال کنیم که

ساکنان اصلی مدینه ھا  آن شم، بنی امیه و عالوه برھا توانست بر خاندانھای بنی
پیروز و چیره شود. حال آنکه او فردی بود که قومش  -یعنی اوس و خزرج  -

بنی تیم در مکه قادر به حمایت از او نبود و (ابن الدغنه) او را پناه داد تا او را 
آن  ۀ. ابوبکر چه نیرویی داشت که به وسیل١د قریش در امان نگه دارداز گزن

انقالب و کودتا انجام داد؟ به جز قدرت وقوت حق و بصیرت و پیشی گرفتن در 
(رسول خدا او را برای دین ما برگزید آیا  :اعمال نیک که مردم درباره او گفتند

ین امر مانع آن شد که در امور] دنیایمان انتخاب نکنیم؟!) ا ۀاو را برای [ادار
حضور فردی برای حکومت خودشان اظھار نظر کنند و نامزدی خود را برای 

ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ﴿ :فرماید او می ۀاین کار اعالم کنند که خداوند دربار
او دومین نفر بود [و تنھا یک نفر به ھمراه داشت که رفیق « .]۴۰: التوبة[ ﴾ٱۡلَغارِ 

دلسوزش ابوبکر بود] ھنگامی که آن دو در غار [ثور جای گزیدند و در آن سه 
. دیگر شما چه حقی دارید که در این باره اظھار نظر »روز ماندگار شدند]

 .کنید؟!
موسوی یک بار دیگر بعد از مدح و ستایش حباب بن منذر به کالم او در روز سقیفه 

این سخن حجتی علیه اوست، متن آن را ذکر  داند که کند و به علت اینکه می اشاره می
 اند؟!. زمانی صحابه را ستایش کردهھا و شیعیان چه  کند! رافضی نمی

از میان ما یک امیر و از میان شما نزدیک امیر « :حباب خطاب به مھاجرین گفت
 :گوید این ھمان مطلبی است که موسوی آن را پنھان کرده است و می». انتخاب شود

نی شدیدتر از این دارد که در ھمان ابتدا روی گردانی او را مشاھده او سخ«... 
کند چرا آن را ذکر نکردی! یا اینکه کالم  اگر سخن او کالم تو را تأیید می». کردیم

 کند.  حباب اساس مذھبت را بر روی سرت ویران می
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کند  تالش می سسریه اسامه ۀموسوی در این مراجعه با صحبت کردن دربار  -۱۶
متھم نماید. خداوند  صصحابه را به سستی در اجرای فرمان رسول خدا ۀھم

او را به سزای عملش برساند از جمله فریبکاری او چنین است که این بار متن 
الی آن سخن و کالم خود را مبنی بر  کند اما در خالل و البه روایت را ذکر می

در متن روایت  آورد. حال آنکه می صسستی آنان از اجرای فرمان رسول خدا
به میان نیامده است. بدین معنی که او ص سخنی از سستی یاران پیامبر

فخرج بلوائه معقوداً ...« :کند روایت را تا این عبارت که پایان آن است نقل می

... پیامبر به ھمراه پرچمش در حالی که « .»عسكر باجلرفإلی بريده وفدفعه 
یده داد در حالی که سپاه در جرف بسته شده بود خارج شد سپس آن را به بر

. تا اینجا متن روایت بود که آن را در منابع و مصادری که در »[خیمه زده] بود
ھمان مطلب در  ۀیابیم اما وی در ادام حاشیه بدان اشاره کرده است می

آنگاه آنان در آنجا سستی و « :نویسد می ۲۶۷-۲۶۶صفحه  ۹۰مراجعه شماره 
نیفتادند، علیرغم اطالع از نصوص صریحی که بر تنبلی کردند و به حرکت 

این عبارت سخن ...» سریعتر آنان داللت داشت ھرچه  واجب بودن حرکت
خود اوست که قصد داشته است عمل آنان را بدون دلیل و حجتی تفسیر کند. 

ای  اشاره کرده ھا بدانپرسیم این عبارت در کدام یک از مراجعی که  از او می
پرسیم این مطلب در کدام منبع موثق دیگری غیر  لکه حتی میشود؟ ب یافت می

ذکر شده است؟! یا اینکه این سخن نشانه وجود کینه و بغضی است که ھا  آن از
ھای منافقان نسبت به کسانی که به کار انان پایان دادند و حکومت آنان را  قلب

سامه در آن کند که ا به پایان رساندند، فراگرفته است؟! او [موسوی] نقل می
شد. پس چرا پیامبر او و لشکریانش را به  وارد می صروزھا بارھا بر پیامبر

 اد و از سستی و تنبلی نھی نکرد؟!.حرکت فرمان ند
نسبت به  -صحابه  -گروھی از آنان « :نویسد وی در ھمان مراجعه می  -۱۷

فرماندھی اسامه طعن و سرزنش کردند. ھمچنانکه قبًال نیز به فرماندھی 
در اینجا نیز او قصد دارد ھمانند گذشته یاران ...» پدرش اعتراض کرده بودند 

را متھم سازد که آنان به فرماندھی اسامه اعتراض داشتند و نسبت  صپیامبر
ھا موجودات عجیبی ھستند!  ضیکردند. واقعًا این راف به آن طعن و سرزنش می
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شود. ھمچنین  صحابه را شامل می ۀزیرا این سخن آنان طعن نسبت به ھم
شود و ھیچ دلیلی بر خارج بودن  نیز می سسستی در حرکت سپاه شامل علی

نیز  شاو از این حکم و اتھام وجود ندارد. ھمچنین این احکام شامل اھل بیت
به ھر کتابی « :گوید ] این است که میشود. دروغ آشکار این فرد [موسوی می

طبری را ذکر ھا  آن از جمله» که از این سریه سخن گفته است، مراجعه کنید...
کردند در  کرده است. علیرغم اینکه طبری کسانی را که به اسامه طعن وارد می

روایت  صدو روایت ذکر کرده است. روایت اول از أبی مویھبه خادم پیامبر

 ذلك يف املنافقون فقال« :گوید کند و می شده است که فرماندھی اسامه را ذکر می

این امر [فرماندھی اسامه به اعتراض]  ۀمنافقان دربار« .»ج يالنب عليهم ورد

دومین روایت از ابن عباس نقل  .»به آنان پاسخ گفت صسخن گفتند و پیامبر

منافقان ...«. ...» أسامة تأمري يف املنافقون أكثر وقد«... :شده است که گفت

 ۀ. این امر تبرئ١»...فرماندھی اسامه بسیار [به زشتی] سخن گفتند ۀدربار
را بدان متھم ھا  آن را از آنچه این منافق کذاب -رضوان الله علیھم  -صحابه 

 سازد.  کرد، روشن می می
کند خوانندگان را فریب  تالش می ۲۷۱، صفحه ۹۲موسوی در مراجعه شماره   -۱۸

دھد که اھل سنت افترای او در مراجعه پیشین مبنی بر سستی یاران پیامبر در 
سریه اسامه و طعن و نارضایتی آنان از فرماندھی او را پذیرفتند و آنان تسلیم 

اش مبنی بر  شگیسخنان واھی و پوچ او شدند. موسوی ھمانند عادت ھمی
کند. حال آنکه شبھات او  ایجاد جنجال و تظاھر به پیروزی اقدام به این کار می

خداوند شما  -شما « :گوید تر است. وی می اساس تر و بی از تار عنکبوت سست
پذیرفتید که اصحاب در سریه اسامه از حرکت کردن سستی و  -را حفظ کند 

ور پیامبر مبنی حرکت سریع و عدم تنبلی کردند و در آن مدت علیرغم دست
تأخیر در جرف ماندند و حرکت نکردند. ھمچنین پذیرفتید که آنان علیرغم 
وجود نصوص و دالیلی از گفتار و عمل پیامبر نسبت به فرماندھی اسامه 

تا پایان چرندیاتش که در آن ...» اعتراض کردند و نسبت به آن طعن ورزیدند 
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طرف مقابل را دارد که او قومش ھمواره از  ادعای نوعی پیروزی وھمی بر
طلبیم که آنان نام یک نفر از  را به چالش میھا  آن اند. ما تحقق آن عاجز مانده

آنچه این دجال در اینجا گفت با نقل موثق از  ۀعلمای اھل سنت را که ھم
کتب اھل سنت ذکر کنند. این کاری است که این منافق از انجام آن عاجز 

گوید و به وسیله آن  به ھمین دلیل به صورت مبھم سخن می مانده است.
جھلی دیگر بر جھالت خود افزوده است. در صفحات پیشین دروغھای شیعه و 
رھبرشان عبدالحسین زمانی که اصحاب را متھم نمود ذکر کردیم و دریافتیم 

بود. ھمچنین دروغ  -به عنوان فرمانده سپاه  -که علت تأخیر، اجتھاد اسامه
سوی مبنی بر طعن صحابه در فرماندھی اسامه را دریافتیم و فھمیدیم که مو

این منافقان بودند که به فرماندھی اسامه طعن وارد کردند نه اصحاب. این 
او و  ۀامری است که عبدالحسین تالش کرده است آن را پنھان کند. شاعر دربار

  :اش چنین گفته است دالیل واھی

ـــــتٌ كالزجـــــاج  ـــــاحجـــــجٌ هتاف  ختاهلُ
 

 كـــــــــلٌ كـــــــــارسٌ مكســـــــــور حقـــــــــاً و 
 

حقیقتند این ھا  آن کنی این سخنان دالیل متناقض و متضادی ھستند که گمان می
اند. (ھمدیگر را نقض و  اند و شکسته شده ھایی ھستند که شکننده دالیل ھمانند شیشه

 کنند.  باطل می
اده کرده است کند دین و ارکان آن را ویران نماید. خداوند ار موسوی تالش می -۱۹

که نور او کامل شود اگر چه کافران این امر را زشت بپندارند و خالف آن را 
اراده نمایند. به محض اینکه دروغی را به پایان رسانید، در ھمان لحظه به 

کند که کفر و بطالن آن بر ھمگان مشھور و  دنبال آن دروغ دیگری را ذکر می
 عیان است. 

  :شاعر چه زیبا سروده است

 مـــــــن كـــــــان خيلـــــــق مـــــــا يقـــــــول 
 

 الكــــــــــــذاب حيلــــــــــــه  لــــــــــــيس يفو 
 

بینم  گوید و من برای او چاره و عالجی نمی خواھد می میھرچه  او کسی است که
بوده است. برای  سقرآن را گردآوری کرد علی کسیکهکند اولین  وی گمان می

 سموسوی و قومش بسیار غیر قابل تحمل است که این فضیلت و عمل بزرگ به عثمان
نسبت داده شود. به ھمین دلیل تالش کردند تا نسبت به او طعن وارد کنند. به  -
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اولین چیزی که « :گوید می ۳۰۴صفحه  ۱۱۰طوری که این کذاب در مراجعه شماره 
بعد از فراغت از تجھیز امیر المؤمنین آن را تدوین کرد، کتاب خداوند عّزوجّل بود. وی 

ت که جز برای نماز و جمع کردن قرآن ردا بر و کفن و دفن او تصمیم گرف صپیامبر
دوش خود نیندازد. پس آن را براساس [ترتیب] نزول گردآوری کرد و به خاص و عام 

چندین نفر از قاریان صحابه به « :گوید وی در ادامه می» بودن [آیات] آن اشاره کرد...
] نزول گردآوری آوری قرآن پرداختند. اما آنان نتوانستند آن را براساس [ترتیب جمع

پرسیم آن قرآن گردآوری شده مورد ادعایتان  ما از آن افراد نادان و گمراه می». کنند...
کجاست؟ اگر آن قرآن برای امت مفید بود، چرا خداوند آن را برای آنان حفظ نکرد؟ 
اما خداوند اراده کرده بود که امت اسالمی بر مصحفی اجماع پیدا کنند که خلیفه 

 آن را گردآوری کرده بود.  سالمؤمنین عثمانراشد امیر 
قصد موسوی از این سخن طعن وارد کردن نسبت به قرآنی است که در دسترس 
ماست و این زندقه و کفر تمام کالم او را فراگرفته است که قصد دارد به وسیله آن امت 

اوان کنم تشابه فر را متھم نماید. گمان نمی صاسالمی و پیش از ھمه صحابه پیامبر
گفته عبدالحسین و روایت الکافی بر ھیچ کس پوشیده باشد. اما در الکافی با صراحت 

أنه مل جيمع «بیشتری به تحریف قرآن اشاره شده است. این مطلب در کتاب الحجه باب 

 ÷از ابوجعفر :به روایت از جابر جعفی آمده است که گفت »ةالقرآن كله إال األئم
القرآن كله كام أنزل إال كذاب وما  أحد من الناس أنه مجع ىما ادع«: گفت شنیدم که می

ادعا کند که ھمه  کسیکهھر « .»بعده ةطالب واألئم بن أيب حفظه كام أنزل إال عيلمجعه و
آوری کرده است، دروغگوست. فقط علی به  قرآن را آنگونه که نازل شده است جمع

 .١»اند ه است گردآوری و حفظ کردهطالب و ائمه بعد از او آن را آنگونه که نازل شد ابی
و ائمه و نه دیگران نازل شده است و از  سدانی که دین فقط برای علی آیا نمی

میان مردم فقط آنان برای این کار برگزیده شده؟! این مصحف در دوران حکومت علی 
شود؟! یا  کجا بوده است؟! آیا مخفی کردن آن از امت خیانت به ھمه آنان محسوب نمی

ابش مخفی کردن دین و کت ۀاراده کرده است که امت را به وسیل -تعالی  -خداوند 
متھم نماید تا مھدی خیالی شیعه ظھور پیدا کند؟! این در حالی است که خداوند وعده 
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داده است که علیرغم ناخشنودی کفار دینش را ظاھر و کتابش را حفظ نماید. این 
کنیم، اگر عقلی داشته باشند، اما حق  مطرح می -شیعه  -سوالھا را خطاب به این قوم 

 ھمواره پیروز است. 
کند. اما  گوید و امر عجیبی را مطرح می کند و دروغ می موسوی ادعا می آنگاه  -۲۰

شنیدن این امر از او جای تعجب ندارد. ستاره و قھرمان دروغگویی در مراجعه 
و بعد از به « :گوید مصحف فاطمه می ۀدربار ۳۰۵-۳۰۴صفحه  ۱۱۰شماره 

کتابی را آوری] کتاب خداوند، برای سرور زنان جھان  پایان رساندن [جمع
تألیف کرد که در نزد فرزندان پاکش به مصحف فاطمه شھرت داشت و شامل 

ھا، اخبار و امور نادری بود که عزا و مصیبت سرور  امثال، حکم، مواعظ، عبرت
گوید و بار دیگر  کرد. عبدالحسین دروغ می را بر او واجب می صپیامبران

ھا آن  است که رافضیقصد فریبکاری دارد. مصحف خیالی فاطمه ھمان چیزی 
براساس  -کند  نامند که مھدی در ھنگام خروجش آن را خارج می را قرآنی می

ادعای آنان این امر در مذھب آنان امر مشھوری است. به طوری که در کافی 
را داریم. ابو بصیر  ‘(ما مصحف فاطمه :به روایت از ابی عبدالله آمده است

یست؟ گفت مصحفی است ھمانند چ’ گوید که عرض کردم مصحف فاطمه می
این قرآن شما. و سه بار این عبارت را تکرار کرد، حتی یک حرف از قرآن در آن 

آن را از  ÷گویند علی . اساطیر آنان ادامه دارد تا جایی که می١وجود ندارد)
داده است و  انتقال می لنوشته است و او آن را به فاطمه ای می زبان فرشته
 خنداند. که مادر فرزند مرده رامیدار و عجیب دیگری  امور خنده

ای از کفر صریحی که ائمه و علمای  کند با مقدمه موسوی در اینجا تالش می
اند، رھایی یابد. به ھمین دلیل در اینجا  یشان بدان اعتراف کردهھا کتاببزرگشان در 

مثال، حکم و پندھایی وجود دارد. این امری است که کند که در این مصحف أ ادعا می
اند. گفتن مطلبی که پیش از او  ھیچکدام از پیشینیان او ھرگز آن را بر زبان نرانده

کسی آن را نگفته است و آن را از کسی نقل نکرده است نشان دھنده دروغگویی 
زد بلکه در سا اوست. امری که انفرادی و تنھایی او در نقل این امر را روشن می

ھای آنان آمده است که در آن علم غیب وجود دارد. بلکه در الکافی آمده است  روایت

                                           
 ). ١/٢٣٨ة) (ومصحف فاطم ةوالجفر و الجامع ةذکر الصحیف(باب  الحجة، کتاب الکافی -١
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 .»أرش اخلدشنحتاج إلی أحد، حتی فيه اجللده ونصف اجللده و ربع اجللده وال و«.... که 
.. ما به کسی نیازی نداریم در آن حتی شالق، نیم و ربع شالق و دیه و مجازات «

. منظور از علم غیب در آن اطالق کردن صفت الوھیت بر »ود داردخراش برداشتن وج
ھا در آن متھم کردن شریعت اسالم  شان است. منظور او از وجود علم حدود و دیه ائمه

در کدامیک از کتب  :پرسیم به نقص است. سپس از موسوی کذاب و دروغگویی می
ھنگام بیان اصل فاسد  اھل سنت از این کتاب سخن به میان آورده است؟ اما شیعیان

 کنند.  و کفر آلودشان مبنی بر تحریف و ناقص بودن قرآن آن را مطرح می
کشد و زشتی افکار خود را با این افتخار که از  موسوی حیا ندارد و خجالت نمی

اولین تدوین کنندگان علم و بلکه اولین کسانی ھستند که بر ھا  آن میان امت اسالمی
او بھترین  کند. خداوند برای ما کافی است و بندند، بیان می می خدا و پیامبر او دروغ

 گاه است. وکیل و تکیه
کند که  موسوی یکی از پیشینیان گمراه خود یعنی ھشام بن حکم را ذکر می  -۲۱

بوده است و شیعیان علیرغم اینکه او اباطیلی را روایت  /معاصر جعفر صادق
پندارند بر عالم و ثقه بودن  را از سوی دیگران زشت میھا  آن کند که روایت می

گوید که بر جھل شدید یا حیله  او اتفاق دارند. اما موسوی درباره او سخنی می
داللت دارد. وی در وصف ھشام  -تر است  که از وی محتمل -و نیرنگ او 

 .١»وی در ابتدا جھمی مسلک بود« :گوید می
سخن ھا  آن فرق و پیروان ۀز کسانی که درباراین سخنی است که ھرگز ھیچکدام ا

اند چه شیعه و چه سنی آن را بر زبان نرانده است. به عالوه آنچه از ھشام روایت  گفته
شده است، به ویژه اعتقاد او به جسم بودن خداوند با مذھب جھمی تناقض دارد. این 

ن تالشھای کند. ھمه ای ھشام را ثابت می ۀامر باطل بودن ادعای موسوی دربار
دادن مذھبشان به شکست  مذبوحانه موسوی و قومش برای نورانی کردن و زیبا جلوه

انجامیده است. سرنوشت و حال گذشتگان و گمراھی آنان دھان موسوی و قومش را 
 را به سکوت وادار کرده است. ھا  آن دوخته و

و اطالع داریم ما بیش از ھمه مردم از مذھب ا« :گوید ھشام می ۀآنگاه موسوی دربار
کمک به  ۀھای او در دسترس ماست و او آثاری در زمین و بیوگرافی و احوال و گفته

                                           
 .٣١٣-٣١٢صفحه  ١١٠مراجعه شماره  -١
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اشاره کردیم. پس جایز نیست که آنچه از اقوال او برای  ھا بدانمذھب ما داردکه 
روشن گردیده است بر ما  -با او در مذھب و فکر ھا  آن علیرغم اختالف -دیگران 

این مدح موسوی درباره ». که او از اسالف و پیشینیان ماست پوشیده بماند. در حالی
ھای  او با وجب« :گوید خداوند متعادل می ۀھشام است ھشام کسی است که دربار

او [خداوند] جسمی است که دارای « :گوید ھمچنین می». خودش ھفت وجب است
ده است. ھای آنان مانند یکدیگر است. سخن پیشین او فریبن اما قلب». ١جھات است

اینکه او از پیشینیان آنان بوده است لزومًا بدین معنا نیست که آنان بیش از دیگران از 
احوال و افکار او اطالع داشته باشند. بلکه کسانی که در زمینه افکار فرق و مذاھب و 

ھای فکری تخصص دارند در این زمینه بر دیگران برتری دارند و آنان بر این امر  نحله
ند که او معتقد به جسم بودن خداوند بوده است. اگر کسی اعتراض کند و اتفاق دار

چنین نظری دارند، و این امر ھا  آن بگوید این نظر فقط از آن اھل سنت است و فقط
در کتب معتمد شیعه نیز به این امر  :گوییم شود می باعث اقامه حجت بر شیعه نمی

تصریح شده است. کافی است به کتاب (الکافی) که موسوی و قومش آن را تقدیس 
کند که در آن صراحتًا  کنند مراجعه کنید که در آن کلینی شش روایت را ذکر می می

کند که ھشام معتقد بود. است که خداوند جسم است! این امر در بابی تحت  ثابت می
 .٢ن (باب النھی عن الجسم و الصوره) آمده استعنوا

جسم بودن خداوند و سرزنش  ۀھا صراحت گفتار ھشام دربار در ھمه این روایت
یابیم. مامقانی که یکی از ائمه آنان  جعفر صادق و موسی کاظم نسبت به او را در می

 ۀر) به کثرت اخبار روایت شده از ھشام دربا۳۰۱-۳/۲۶۴است در تنقیح المقال (

إن اهللا « :کند. از جمله این اقوال این عبارت است که جسم بودن خداوند اعتراف می

. تو را به خدا به من »خداوند جسمی پایدار و نورانی است« .»نوری يجسم صمد
کنند تا اعمال رھبرانشان و از جمله  بگویید چه زمانی این قوم چشمانشان را باز می

 کنند، ببینند؟!. ی مختلفی دچار میبه بالیارا ھا  آن موسوی و دیگران را که
ھایش ادامه دھد و  کند دوباره به فریبکاری و نیرنگ آنگاه موسوی تالش می

اگر بنا به فرض آنچه را که بر اعتقاد ھشام به جسم بودن خداوند داللت « :گوید می

                                           
 ). ٧١(ص  الفرق بین الفرق) ١/٢١٦( ملل و النحلـال -١

 ). ١٠٦-١/١٠٤( الکافی -٢



 ٨٥  در کتاب المراجعات ...آور  های ننگین و شرم باب دوم: موضع و فقره

 

که  گوییم] ممکن است این امر قبل از ھدایت او باشد. حال آن دارد ثابت شود، [می
ھا اعتقاد داشت، سپس به وسیله  دریافتی که او از جمله کسانی بود که به آرای جھمی

 ».ھدایت آل محمد رھنمون شد
 کسیکهدھد زیرا  گری او را نشان می این سخن جھل شدید یا فریبکاری و حیله

داند که فرقه  ای از علم فرق و ملل و نحل داشته باشد، به خوبی می کمترین بھره
ھا  با اعتقاد به جسم بودن خداوند فاصله بسیاری دارد و اساس اعتقاد جھمیجھیمه 

داللت دارد. پس این  -بطور کلی  -بر انکار جسم بودن بلکه انکار ھمه صفات خداوند 
ھا  خواھد نسبت دادن جسم بودن خدا به ھشام را بر اعتقاد جھمی جاھل چگونه می

که قبًال بدان معتقد بوده است، حمل کند؟! دیدگاه شیعیان امروزی بعد از اثبات این 
امر نسبت به ھشام بن حکم چیست؟ دیدگاه آنان نسبت به مسیلمه روزگار، موسوی، 

آنان قصد سوئی دارد و ھشام را به آنان ملحق کرده است و او را جزو نسبت به  کسیکه
 سی ھست به این سوالھا پاسخ بدھد؟داند، چیست؟ آیا ک پیروان آنان می

 :نویسد گوید و می  موسوی به این امر اکتفا نکرده است بلکه دوباره دروغ می
، ثابت نکرده است.... دھند ھیچکدام از پیشینیان آنچه را که مخالفان به او نسبت می«

دانم  نمی». علیرغم اینکه ما برای تحقیق در این باره ھمه توان خود را به کار گرفتیم
آیا در دنیا غرور و دروغ و مکری بزرگتر یا مانند این وجود دارد؟ آیا این عبدالحسین از 

تأیید آنچه در الکافی آمده است اطالعی ندارد؟! یا آنچه را که در آن ذکر شده است، 
کند؟! یا اینکه سخن او دروغ و بھتان است؟! در صفحات پیشین روایت ھشام در  نمی

اند! اگر چه  گاو دچار اشتباه شده ۀدربارھا  آن رسد الکافی را ذکر کردیم. اما به نظرمی
ھای موسوی جھت تظاھر به پیروزی است!  مطمئن ھستیم که این امر دروغ و نیرنگ

چگونه به دست آورده است؟ موسوی و قومش باید از میان دو  این پیروزی را از کجا و
 :ترینشان ھم تلخ است. آن دو عبارتند ازامر زیر یکی را انتخاب کنند که البته شیرین

یا اینکه به گمراھی و ضاللت علما و رھبران پیشین و قدمای امامیه اعتراف کنند و 
اند. یا اینکه  خداوند به خطا رفته اذعان کنند که آنان در زمینه اعتقاد به جسم بودن

اعتقاد به صفات را از علمای متأخرشان از روی گمراھی و خطا نفی کنند. این امر 
اند و گمراه  لزومًا بدین معناست که با علمای قدیم شیعه درباره توحید به خطا رفته

 اند یا علمای متأخر و جدیدشان. شده
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یکصد راوی را که ادعا  ۱۱۴-۵۲صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره   -۲۲
اند  یشان آوردهھا کتابرا در ھا  آن استناد و احادیثھا  آن کند اھل سنت به می

نامد. حال آنکه ھر کدام  نماید و به علت جھلش آن را یکصد اسناد می ذکر می
ای از راویان است. در اینجا چند  اسناد نیستند. بلکه اسناد مجموعهھا  آن از

  :نکته وجود دارد
پس ما او را وادار  -کند  چنانکه موسوی ادعا می -اگر این راویان شیعه باشند.  :اوالً 

اند بپذیرد. زیرا اھل  روایت کردهھا  آن کنیم که آنچه را که اھل سنت از و ملزم می
کنند!! دلیل او برای عدم قبول احادیث چه  سنت احادیث را از رجال شیعه نقل می

بام و دو ھواست؟! این امری است که آن را خطاب به ھمه خواھد بود؟! یا اینکه یک 
شود  گوییم که اختالف در مذھب باعث نمی بیان انصاف اھل سنت می ۀشیعیان دربار

که اھل سنت احادیث را از افراد صادق و راستگوی شیعه و غیر شیعه نقل کنند. این 
ھا  آن و عدالتشیعه از ذکر رجال اھل سنت و انصاف ی ھا کتاب در حالی است که

که در  صآنان انصاف و عدالت اصحاب پیامبری ھا کتاب خالی است بلکه حتی در
پیشگاه خداوند و رسول خدا ارزشمندترین و بزرگوارترین افراد بودند. وجود ندارد. 
حتی در نظر علمای آنان معیار عادل دانستن وثقه و مورد اعتماد بودن دشمنی و کینه 

ھا و پیروان  اھل سنت با فرقه ھای تفاوتیکی از  ١ستبنسبت به ابوبکر و عمر
  :سراید ھای مختلف این امر است. شاعر در این باره می نحله

ــــجيه  ــــا س ــــو منّ ــــان العف ــــا فلك  ملكن
 

ـــــح   ـــــدم ابط ـــــال بال ـــــتم س ـــــام ملك  فل
 

ما حکومت کردیم و عفو و بخشش عادت و خلق و خوی ما بود. اما زمانی که شما «
 . »ھا جوی خون به راه انداختید حکومت کردید در دره

 فحســــــبكم هــــــذا التفــــــاوت بيننــــــا
 ج

 كــــــلّ إنــــــاء بالــــــذی فيــــــه ينضــــــح و 
 

 . »فقط این تفاوت میان ما و شما کافی است از کوزه ھمان تراود که در اوست«
ای از یک راوی به معنای تأیید و تعدیل او نیست. این امر  روایت کردن فرد ثقه :ثانیاً 

 صحیحین وجود دارد.  ۀبه ویژه دربار

                                           
 ). ١/٢٧٠( مقالـتنقیح ال -١



 ٨٧  در کتاب المراجعات ...آور  های ننگین و شرم باب دوم: موضع و فقره

 

را شیعه ھا  آن کند که ھیچ فردی از اھل علم موسوی نام راویانی را ذکر می :ثالثاً 
کند که در زمینه جرح و تعدیل به  داند. و در سخنانش به کالم فردی استناد می نمی

باشد مورد اعتماد  طور مطلق یا در صورتی که وی به تنھایی درباره فردی حکمی داده
 شود. یواقع نم
را ذکر کرده است کسانی ھستند که ھا  آن بیشتر افرادی که موسوی نام :رابعاً 

اند و آنان کسانی ھستند که در اموری که به اصل بدعت آنان  دارای بدعت کوچک بوده
 -که عمًال ھم چنین بوده است  -شود  مرتبط نیست به سخن آنان توجه و استناد می

 باشد. سنت میعدالت و انصاف اھل  این نشانه
کند که اھل سنت  موسوی نام تعدادی از راویان را آورده است و گمان می :خامساً 

 کسیکهاند چگونه ممکن است اھل سنت به کالم  به سخن آنان استدالل و استناد کرده
، تحریف قرآن، تکفیر صحابه دشنام دادن به شیخین یا ھمه صحابه اعتقاد ١به رجعت

اعتماد کنند. اھل سنت فقط به بیان بیوگرافی و سرگذشت این داشته باشد استناد و 
ھا  آن د اعتماد دانستناند و ھدف آنان توثیق و مور ھای آنان پرداخته افراد و روایت

 نبوده است.
وضع ھا  آن سادسًا اصوًال شیعیان به اسناد اھتمام و توجھی ندارند و قواعدی که

ه است. حر عاملی که از علمای آنھاست اند در قرن ھفتم ھجری به وجود آمد کرده
-یعنی اھل سنت  -پرھیز از خردگیھای عامه  -یعنی سند  -فائده ذکر آن « :گوید می

وار و دارای  گویند احادیث شیعه سند ندارند و به صورت سلسله بر شیعیان است که می
این  .٢»اند (عنعنه) روایت نشده است بلکه فقط از اصول علمای پیشینیان نقل شده

اند اسناد احادیث در  بدان معنی است که تا زمانی که با نقد اھل سنت روبرو نشده
وجود نداشته است! در اینجا تعدای از راویانی را که موسوی در کتابش ذکر ھا  آن میان

کنیم که موسوی ادعا  ذکر می -در کتاب او آمده است ھا  آن کرده است به ترتیب نام
ھای آنان بر خالف مذھب غاله شیعه  ه ھستند حال آنکه روایتکند این راویان شیع می
 :باشد می

                                           
به اعتقاد شیعیان عبارت است از: بازگشت بسیاری از مردگان به دنیا قبل از فرارسیدن  رجعت -١

روز قیامت. آنان معقتدند این امر ھنگام قیام مھدی منتظر روی خواھد داد. ھدف از آن انتقام 
 باشد.  می بمھدی و پیروانش از دشمنان اھل بیت و در رأس آنھا، ابوبکر و عمر

 ). ٢٠/١٠٠ة (وسائل الشیع -٢
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 نام راوی
آنچه از او روایت شده است که بر خالف مذھب 

 باشد. شیعیان غالی می

 ابراھیم بن یزید 2
 رَُسوُل  اَكنَ « :این حدیث را از پیامبر روایت کرده است

 ِ يِب  َمعَ  �َْسُمرُ  صا�َّ
َ
ْمرِ  يِف  بَْ�رٍ  أ

َ ْ
ْمرِ  ِمنْ  األ

َ
ُمْسِلِم�َ  أ

ْ
... ال

نَا
َ
 )175) و (احمد 169(ترمذي  .»َمَعُهَما َوأ

 جعفر بن سلیمان 16
ِ  رَُسوُل مات « :باشد یکی از راویان حدیث زیر می  صا�َّ

َحًدا �َْستَْخِلْف  َولَمْ 
َ
 )۲/۱۳۸میزان ( .»أ

 الحارث الھمدانی 19
عمر أبو��ر و« :باشد یکی از راویان این حدیث می

 )۳۶۶۶(ترمذی  »ةهل اجلنأسيدا كهول 

 حسن بن صالح 21
حدیثی را در اثبات مسح خفین روایت کرده است. (ابو 

 )۱۵۶داود شماره 

 حکم به عیتبه 22
حدیثی را در اثبات مسح خفین روایت کرده ابوداود 

 )۱۵۷شماره 

 خالد بن مخلد 25
فضایل زبیر روایت کرده است (بخاری  ۀحدیثی را دربار

۳۷۱۷( 

 زید بن حباب 28
حدیثی را در اثبات مسح [خفین] روایت کرده است. 

 )۵۵۵(ابن ماجه 

 سالم ابن ابی حفصه 30
ْهَل  إِنَّ « :این حدیث را روایت کرده است

َ
بَا َو�ِنَّ ... أ

َ
 أ

ْ�َعَما ِمنُْهمْ  َوُ�َمرَ  بَْ�رٍ 
َ
 )۳۶۵۸(ترمذی  .»َوأ

 کنید شیعه است؟ وی صحابی است پس چگونه ادعا می سلیمان بن صرد 36

 سلیمان بن قرم 38
قبول او به معنای تکفیر شیعه است. [(المیزان 

)۳/۳۱۰[( 

 سلیمان األعمش 39
فضایل صدیق و معاویه روایت کرده  ۀاحادیثی را دربار
 )].۶۹۱و طبرانی در الکبیر ( ۳۶۵۸است. [ترمذی (

 شریک القاضی 40
روایت ش برتری شیخین و عثمان بر علی ۀاز او دربار

 )]۳۷۶-۳/۳۷۲شده است [التھذیب (
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 طاووس بن کیسان 43
حدیث روایت ش از ابو ھریره، ابن عمر، عایشه و زید

 )]۲/۲۳۵کرده است. [التھذیب (

 ظالم بن عمرو 44
از عمر، معاذ، ابن مسعود، زبیر و دیگران حدیث روایت 

 )]۴/۴۸۱( کرده است [التھذیب

 عامر بن واثله 45
 سوی پس از ھمه اصحاب از دنیا رفت صحابی است

وی از ابوبکر و عمر و دیگران حدیث روایت کرده است. 
 )]۲/۲۷۲[التھذیب (

 عبدالله بن ابان 49
النورین را روایت  اش علت نامیدن عثمان به ذی از دایی

 )]۷/۷۳کرده است. [سنن البیھقی (

 لھیعهعبدالله بن  50
فضایل عمرو بن عاص روایت کرده  ۀحدیثی را دربار

 ]۳۸۴۴است [ترمذی 

 عبدالرحمن االزدی 52
لُ « :گفته است هِ  أَفْضَ ذِ ةِ  هَ دَ  األُمَّ عْ ا بَ بِيِّهَ رٍ  أَبُو نَ . »عمروَ  بَكْ

 ]۴/۲۹۰ میزانـال[

 عبدالرزاق الصنعانی 53
اعتقاد داشت  سوی به افضل بودن سه خلیفه بر علی

 ]۴/۳۴۴[المیزان 

 علقمه بن قیس 60
به روایت حدیث ش از عمر، عثمان، سعد، خالد و عایشه

 )]۳/۱۴۰پرداخته است. [التھذیب (

 علی بن المندر 67
�َل  إِنَّ «: او راوی حدیث َالمَ  ُ�ْقِرئُِك  ِجرْبِ يع�  - السَّ

 :باشد یعنی پیامبر خطاب به عایشه فرمود می .»اع�شة
 ])۲۶۹۳[ترمذی ». رساند جبرئیل به تو سالم می«

 عمر و بن عبدالله 71
 َخِليال ُمتَِّخًذا ُكنُْت  لَوْ « وی یکی از راویان حدیث

َْذُت  بَا الختَّ
َ
 ]۳۶۵۵است. [ترمذی [ »َخِليال بَْ�رٍ  أ

 فصل بن دکین 73
مسح کشیدن بر خفین روایت کرده  ۀحدیثی را دربار
 )]۲۰۴است. [بخاری (

 فضیل بن مرزوق 74
انتصاب ابوبکر و عمر به امارت  ۀحدیثی را از علی دربار

 )]۵/۴۴۰روایت کرده است [المیزان (
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 مالک بن اسماعیل 76
روایت کرده  سیثی را درباره فضایل ابوبکر صدیقحد

 )]۳۷۱۹) و بخاری (۳۶۷۰است. [ترمذی (

 محمد بن خازم 77
رسول اهللا اكن «این حدیث عمر را روایت کرده است 

)، احمد ۱۶۹[ترمذی ( »نا معهماب�ر وأ �سمرمع أيب
۱۷۵[( 

78 
محمد بن عبدالله 

 (الحاکم)

 ۀ) مناقب الصدیق وی دربار۸۶-۳/۶۴المستدرک ( :نگا
معتقد است که  صنامیدن ابوبکر به خلیفه رسول لله

 آن اجماع صورت گرفته است. ۀدربار

 محمد بن فضیل 80
حدیثی را روایت کرده  سفضایل ابوبکر صدیق ۀدربار

 )]۳۶۵۲است. [ترمذی (

 معاویه بن عمار 83
ھیچکس ادعا نکرده است که او شیعه بوده است. این 

 )]۴/۱۱۰( التھذیبت. [امر از نام او پیداس

 ھشام بن عمار 94
روایت کرده است.  سحدیثی را درباره فضایل ابوبکر

 )]۳۶۶۱[بخاری 

 الجراحوکیع بن  96
گمان کند که قرآن مخلوق  کسیکه« :گوید وی می

 تذکرة الحفاظ». [ورزیده استاست، در حقیقت کفر 
 مذھب شیعه است. )] که این امر مخالف۱/۳۰۶(

 یحیی بن سعید 98
بگوید [عبارت] (قل ھو الله احد)  کسیکه« :گوید وی می

 ةتذکر[ :نگا». دین] است مخلوق است، وی زندیق [بی
 )]۱/۲۹۸( الحفاظ

 ابو عبدالله جدلی 100
حدیث روایت کرده است.  بوی ازعایشه و معاویه

 )]۴/۵۴۷( التھذیب[
ھمان رجال شیعه ھستند. اگر آنان چنانکه وی  -به گمان موسوی  -این افراد 

کند شیعه ھستند پس باید به آنچه آنان بدان معقتد بودند، اعتقاد پیدا و از  ادعا می
ور بودن و فرو رفتن در  سخن آنان پیروی کند. زیرا بازگشت به حقیقت بھتر از غوطه

اند، براساس  ت کردهکنند که آنچه رجال آنان روای باطل است. یا اینکه آنان ادعا می
 تقیه بوده است. 
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 فالبهـــــت عنـــــدكم رخـــــيص ســــــعره 
 

 ال ميـــــــــــزان احثـــــــــــوا بالكيـــــــــــل و 
 

  معیار و مقیاس بپراکنید.  بھت و تعجب در میان شما کم ارزش است آن را بدون 

 را پنهان و کتمان کرده استاموری  ها آنمواضعی که موسوی در  :فصل ششم
ھایش اموری را کتمان کند که پنھان کردن  آن شامل مواضعی است که وی در نقل

 آن جایز و صحیح نباشد. 
 :کند را روایت می بابن عباس کالم ةمحرقـالصواعق الز به نقل اموسوی  -۱

صفحه  ۶که آن را در حاشیه مراجعه شماره  .»نحن اهل البيت شجره النبوه ...«
نیاز کرده و فرموده  ذکر کرده است. ابن حجر ما را از پاسخ دادن به او بی ۲۰

 .١...»به روایت از ابن عباس به سند ضعیف آمده است که او گفت « :است
موسوی عمدًا این عبارت را حذف کرده است زیرا این حدیث را از حجیت ساقط 

روایت شده  سنیز که از علی .»نحن النجباء وأفراطنا أفراط األنبياء ...« کند. حدیث می

عن علی بسند « :است، چنین است. ابن حجر در اول این حدیث چنین گفته است

شمارد. ای موسوی  این ابن حجر است که آن دو حدیث را ضعیف می .»...ضعيف
 اند کجایند؟ دلیلت کجاست؟ و آن افرادی که حدیث مورد ادعایت را صحیح شمرده

ٓ َ�ٰ  إِنۡ ﴿ ٰ خۡ ٱ إِ�َّ  َذا این امر [چیزی] جز دروغ « »إن هذا إال اختالق« .]۷[ص:  ﴾قٌ تَِ�

 .»نیست
عمًال حاشیه امام ذھبی در ادامه کالم  ۲۷صفحه  ۸موسوی در مراجعه شماره  -۲

را نقل نکرده است  .»...النجوم أمان ألهل األرض من الغرق« :حاکم بر حدیث
من معتقدم که « :این کارکنمان علم است. ذھبی درباره این حدیث گفته است

 .٢»ساختگی است

علی حب آل حممد مات شهيداً أال من مات « :کند موسوی حدیث زیر را نقل می -۳

و در حاشیه مراجعه  .»ن مات علی حب آل حممد مات مغفوراً له ... احلديثمو

                                           
 ). ٢/٦٨٠، (محرقهـالصواعق ال -١

 ). ٣/١٦٢( مع التخلیص كمستدرـال -٢
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آن را به ثعلبی و زمخشری در تفسیرشان نسبت  ۳۳-۳۲صفحه  ۱۰شماره 
گوید این حدیث باطل  ) می۴/۲۲۰دھد. چنانکه حافظ در تخریج الکشاف ( می

ریج کرده ثعلبی آن را با سلسله راویان آن تخ« :نویسد اساس است. وی می و بی
است و آثار ساختگی بودن در آن مشھود است. محمد بن مسلم و راویان پیش 

 ».از او ثقه ھستند. آفت این حدیث در بین ثعلبی و محمد بن مسلم وجود دارد
. بنابراین ١زمخشری آن را بدون اسناد و نسبت دادن به کسی آن را نقل کرده است

سوی در نقل کردن مطالب امانت علمی استناد به آن صحیح نیست.اما متأسفانه مو
ثعلبی و شاگردش واحدی که موسوی بارھا در  ۀندارد بعالوه چنانچه کتانی دربار

واحدی و استادش ثعلبی در « :گوید می -کند  نقل میھا  آن مراجعات اموری را از
 -به ویژه ثعلبی  -زمینه حدیث بضاعت علمی چندانی نداشتند. بلکه در تفسیرشان 

 ».ساختگی و قصص باطلی وجود دارد احادیث
کان حاطب « :نویسد ) درباره او می۱۹شیخ اإلسالم در مقدمه تفسیرش (صفحه 

اما زمخشری خطیب و یکی از بزرگان و ». کرد ای می وی کارھای بیھوده« :»لیل
رھبران معتزله است پس چگونه به سخنان او و آثارش علیه اھل سنت استدالل 

شما را چه شده است؟ این چه « .]۳۵[یونس:  ﴾ُكُمونَ َ�ۡ  َف َكيۡ  لَُ�مۡ  َ�َما﴿ :کنند می
ھمچنین. وی در زمینه حدیث وضعیتی بھتر از  .»کنید؟ حکمی است که صادر می

ثعلبی نداشت. ابن حجر در الصواعق به این حدیث اشاره کرده است و نسبت به صحت 
چنانکه استادمان حافظ  :گوید می حافظ سخاوی« :گوید آن طعن وارد کرده است و می

. این امری است که برای ٢گوید، ساختگی بودن آن مشھود است) می -ابن حجر 
عبدالحسین خوشایند نبوده به ھمین دلیل آن را پنھان کرده است و به آن تصریح 

 رود!. ھایش به چنین راھی میننموده است. کاروان دروغ
دانی خداوند در آن روز چه بر سر کسانی آورد که  آیا نمی« :گوید موسوی می -۴

آنگاه در مراجعه شماره ». گانه را انکار کردند ائمه دوازده -آشکارا والیت آنان 
این « :نویسد قصه خیالی که پیشتر به رد آن پرداختیم می ۀدربار ۴۰صفحه  ۱۲

ره آن را ذکر قضیه مشھور است و حلبی در اواخر حجه الوداع در جلد سوم سی

                                           
 ). ٥/٤٠٥( الکشاف -١

 ). ٢/٦٦٤( محرقهـالصواعق ال -٢
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بله حلبی آن را ذکر کرده است و استناد شیعه به آن داستان » کرده است...
را با چندین دلیل باطل دانسته است. موسوی به  سبرای اثبات امامت علی

حلبی اشاره کرده و آن را جزو یکی از منابع قصه قرار داده است. اما  ۀسیر
دالل شیعه توسط او را نقل نکرده کالم و رّد حلبی بر شیعه و اثبات بطالن است

است. مھمتر از این اینکه او به تکذیب این قصه از سوی ذھبی که در ادامه آن 
این  :گوید حافظ ذھبی می :نویسد آمده است اشاره نکرده است. حلبی می

 .١»گوید یعنی دروغ است حدیث کامًال منکر است. حلبی می
اھل ی ھا کتاب دھد که این فرد از میان می نشان -ایم  چنانکه بارھا گفته -این امر 

سنت ھر آنچه را که در راستای اھداف و خواسته او باشد، بدون رعایت اصول علمی 
 کند. این تفاوت فرد عالم با فرد جاھل است.  صحیح، نقل می

ثویر  ۀنظر علمای جرح و تعدیل دربار ۵۸، صفحه ۱۶موسوی در مراجعه شماره  -۵
پردازد که به نفع  کند و فقط به ذکر آن اقوالی می ن میبن أبی فاخته را کتما

اھداف ھا  آن کند. [زیرا با ذکر او را ذکر نمی ۀاوست و نظر بسیاری از علما دربار
او نقش بر آب خواھند شد]. ذھبی در المیزان و حافظ ابن الحجر در التھذیب 

 .٢اند تضعیف و رد احادیث ثویر بن أبی فاخته را ذکر کرده ۀنظر علما دربار
این امری است که موسوی عمدًا از ذکر آن خودداری کرده است و گمان کرده 

 ھای او را باور خواھیم کرد!. دروغ است که ما نیز ھمانند قوم او اکاذیب و
ر را ذک ٣نظر عقیلی ۶۰صفحه  ۱۶موسوی دروغگو و مفتری در مراجعه شماره  -۶

 :به جعفربن سلیمان گفتم :گفت ٤با اسناد از سھل بن أبی خدوثه« :کند می
دھم.  دشنام نمیھا  آن به :دھی. گفت ام که به ابوبکر و عمر دشنام می شنیده

اند که  چندین تن از علمای جرح و تعدیل گفته». متنفرمھا  آن اما بسیار از
دانید، اھل سنت به  می قصد او شیخین نبوده است. در غیر این صورت چنانکه

چنین وضعیتی داشته باشد حدیث او مردود  کسیکهکردند.  او استناد نمی

                                           
 ). ٣/٣٠٩ة (السیره الحلبی -١

 ).١/٢٧٨( التھذیب) ٩٩-٢/٩٨( میزان االعتدال -٢

 ).١/٢٠٥( الضعفاء -٣

 ر الضعفاء نام او ابن ابی حدویه ذکر شده است.موسوی نام او را چنین نوشته است اما د -٤
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است چنانکه ذھبی در المیزان به نقل از ابن عدی نوشته است مقصود جعفر 
اند.  دو تن ھمسایگانش به نام ابوبکر و عمر بوده است که او را اذیت کرده

ین امر بعید نیست زیرا جعفر احادیثی ا« :نویسد ذھبی در ادامه این مطلب می
اما موسوی در نقل مطلب ». ١روایت کرده است بفضایل شیخین ۀرا دربار

اصًال امانت را رعایت نکرده است و ھمه این تفاصیل را حذف کرده است تا 
داده است.  دشنام می بچنین القا کند که جعفر به شیخین ابوبکر و عمر

باد که آن دو را دشنام دھند یا برای این کار  پس لعنت خداوند بر ھمه کسانی
تالش کنند یا به این کار راضی باشند! موسوی کالم ابن عدی را از المیزان نقل 

فضایل شیخین پرداخته  ۀکند. اما این نکته را که وی به ذکر روایت دربار می
فضایل شیخین  ۀھمچنین وی دربار« :گوید کند. ابن عدی می است حذف می

مات رسول « :بلکه او راوی این حدیث است». [حدیث] روایت کرده است

از دنیا رفت در حالی که کسی را  صپیامبر خدا« »ومل يستخلف أحداً  صاهللا

 .»به جانشینی خود انتخاب نکرده بود
موسوی و قومش درباره این امر چه جوابی دارند؟ آیا ھنوز ھم جعفر جزو شیعیان 

شود. ببینید چگونه از میان کالم جعفر مطلب دلخواھش را انتخاب  ب میآنان محسو
ھای آشغال را دوست دارد.  کند. اما او ھمانند مگسی است که زندگی روی توده می

 و اھداف شوم و ننگین اوحفظ کند. خداوند ما را از احوال او
حارث بن عبدالله ھمدانی مطلبی  ۀدربار ۶۲صفحه  ۱۶وی در مراجعه شماره  -۷

 .٢نویسد که ذھبی به ضعیف بودن او اشاره کرده است می
یکی از  -بر خالف تصور موسوی  -کند. او  اما او عمدًا این امر را مخفی می

در زمینه فقط ھا  آن بزرگترین و افاضل تابعین نیست بلکه وی یکی از علمای بزرگ
 حساب و فرایض بوده است.

ھیچکدام از علمای اھل سنت به سخن او استناد  -ف تصور موسوی بر خال -و 
است بلکه چندین   اند. ھمچنین شعبی تنھا کسی نیست که او را تکذیب کرده نکرده

استناد کرده است و به دروغ ھا  آن تن از علمایی که موسوی خود در این مراجعه به

                                           
 ).٢/١٣٧( میزان االعتدال -١

 ). ١٧٢-٢/١٧٠( میزان االعتدال -٢
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عی، ابواسحاق سبیعی و جریر شیعه ھستند از قبیل ابراھیم نخھا  آن کند که ادعا می
اند. اما عقل پریشان و افکار  اند و تکذیب کرده بن عبدالحمید او را دروغگو دانسته

دروغگو حافظه  :آشفته او را به گمراھی کشانده است. [چنانکه در مثل آمده است
 ندارد].

در بیوگرافی سعد بن طریف اإلسکاف  ۷۰صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره  -۸
نماید. ذھبی در  را مخفی میھا  آن کند و ظر علما درباره او را ذکر نمیعمدًا ن

کند که مانع قبول  او را ذکر می ۀالمیزان و حافظ در التھذیب اقوال علما دربار
. اما موسوی براساس عادت ١شود روایت و استناد به او و روایتھایش می

پنھان کرده  اش مبنی بر دروغگویی و فریب، این مطلب را عمداً  ھمیشگی
دانیم آیا  است. موسوی مطالب خود را از المیزان نقل کرده است. اما نمی

سعد را ندیده و به ذکر  ۀخداوند چشمان او را کور کرده بود که اقوال علما دربار
تضعیف او توسط فالس بسنده کرده است؟ وی ھمچنین نوشته است که 

ی عادل وثقه دانستن اوست. ترمذی از او حدیث روایت کرده است این به معنا
اما در حقیقت روایت کردن حدیث توسط فرد مورد اعتماد از فرد ضعیف 

آید. وی چگونه این ادعا را مطرح  تعدیل و توثیق آن فرد ضعیف به شمار نمی
ف« :گوید کند در حالی که ترمذی می می شود. موسوی  تضعیف می» ُیَضعَّ

اھل سنت این سعد را ثقه و مورد چگونه و بر چه اساس گمان کرده است که 
 اند، و آن را ذکر کرده است. اعتماد دانسته

از ذکر اقوال اھل علم در اثبات  ۸۸-۸۵، صفحه ۱۶موسوی در مراجعه شماره  -۹
تغییر افکار و التقاط فکری حافظ عبدالرزاق بن ھمام صنعانی خودداری 

کردند و  را تلقین میکند. وی در اواخر عمرش پیر و نابینا شد و به او امور  می
. وی ھمه این امور را بدین علت از خوانندگان ٢او تغییر یافت ۀھمچنین حافظ

کنند.  مخفی نموده است تا بعضی از احادیثی را که مذھب موسوی را تأیید می
به صنعانی نسبت دھد. ھمان مذھبی که اساس آن بر بغض، طعن و لعن 

 ۀقیده و سخن عبدالرزاق درباراستوار است. ھمچنین وی ع صاصحاب پیامبر

                                           
 ). ١/٦٩٣( التھذیب)، ١٨٣-٣/١٨١، (میزان االعتدال -١

 ). ٢/٥٧٣( التھذیب -٢
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(به خدا قسم ھرگز قلبم تاب  :شیخین را از خوانندگان پنھان داشته است
نیاورده است که علی را بر ابوبکر و عمر ترجیح دھم. خداوند ابوبکر، عمر و 

». را دوست نداشته باشد، مومن نیستھا  آن عثمان را رحمت کند. ھر کس
. ١»مال من محبت من نسبت به آنھاستترین اع مطمئن :گوید ھمچنین می

پیامبر اش نسبت به اصحاب  وغیره ... اما موسوی به علت شدت کینه درونی

ْ  قُۡل ﴿ :است آرامش خود را از دست داده َ ٱ إِنَّ  ِظُ�ۡمۗ بَِغيۡ  ُموتُوا َّ�  ۢ  بَِذاتِ  َعلِيُم
ُدورِ ٱ [بترکید] و بگو با [درد ھمین] خشمی که دارید «. ]۱۱۹عمران:  [آل ﴾لصُّ

گاه است ھا می بمیرید، بیگمان خداوند از آنچه در درون سینه  .»گذرد آ
از بیوگرافی فضل بن دکین ابو نعیم  ۹۸صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره  -۱۰

گوید که ذھبی در المیزان معتقد است که تشیع او بدون غلو و  سخن می
که در نقلھایش  - دشنام بوده است. این امری است که موسوی دروغگو و مکار

وی « :گوید آن را کتمان کرده است. ذھبی می -کند  امانت را رعایت نمی
». ٢حافظ [حدیث] و حجت است. اما تشیع او بدون غلو و دشنام بوده است
کند  حافظ ابن حجر در بیوگرافی ابو نعیم در کتاب التھذیب گفته او را نقل می

اند که من معاویه را دشنام  من ننوشته ۀحافظان دربار« :که گفته است
وی دستور داد این امر از او نقل شود. چگونه ممکن است که او ». ٣ام داده

اثبات مسح خفین از او  ۀشیعه غالی باشد حال آنکه بخاری دو حدیث را دربار
باشد. آیا باز ھم  که این امر برخالف مذھب شیعیان غالی می ٤کند روایت می

 .شیعه است؟! کند که فضل موسوی ادعا می
 ھای مذھبش را زیبا جلوه دھد. زند تا زشتی روحیه ناپایدار او به ھر دری می

ابو عبدالله الحاکم صاحب مستدرک  ۀموسوی، سلطان دروغگویان، دربار -۱۱
اند از علم او بھره   محدثان اھل سنت که پس از او آمده ۀھم« :گوید می

                                           
 ).٢/٥٧٣( التھذیب -١

 ). ٥/٤٢٦( میزان االعتدالـال -٢

 ). ٣/٣٩٠( التھذیب -٣

) باب إذا أدخل رجلیه و ٢٠٦) باب المسح علی الخفین و حدیث رقم (٢٠٤حدیث رقم ( البخاری -٤
 ھما طاھرتان. 
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 ۀھم». شریعت بوده است اند وی از قھرمانان و بزرگان شیعه و خادم جسته
آن تالش  ۀآشکاری است که بوسیل ۀسخن موسوی ناشی از عواطف و مبالغ

کند در این جالل پیروز گردد. به ھر حال اگر ھمه شیعیان مانند حاکم  می
شد. او رافضی نیست بلکه چنانکه ذھبی گفته  تردید شّر آنان کم می بودند بی

. این ھمان امری است ١وجود دارداست او شیعی است و میان آن دو تفاوت 
که موسوی عمدا آن را از خوانندگان پنھان کرده است حاکم احادیث فراوانی 

و تقدیم ابوبکر و عمر بر دیگران روایت ش فضیلت ابوبکر، عمرو عثمان ۀرا دربار
رسد او علی را بر عثمان مقدم شمرده  . بلکه حتی بعید به نظر می٢کرده است

مقدم داشته است. این  بالمستدرک نام عثمان را بر علی باشد. زیرا وی در
کند که وی خود نیز  امر و بسیاری از امور دیگر دروغگویی موسوی را ثابت می

بود اھل سنت احادیث او  داند اگر حاکم با موسوی ھم عقیده می به خوبی می
 کردند. را تخریج نمی

نامه ھشام بن عمار زندگی  ۀدربار ۱۰۹صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره  -۱۲
واسطه از او حدیث روایت کرده است ... این امر  گویم بخاری بی می« :نویسد می

اما مصیبت بر سر موسوی و ». وجود دارد صدر باب فضائل اصحاب النبی
بخاری از ھشام حدیثی را  -کند  قومش نازل شود. زیرا او عمدًا امور مخفی می

کند. این ھمان امری است که موسوی  میروایت  سدر فضایل ابوبکر صدیق
دھد  تلویحًا بدان اشاره کرده است. این حدیث دوری ھشام از تشیع را نشان می

دانسته  را بر دیگران مقدم می سکند او علیرغم شیعه بودن ابوبکر یا ثابت می
کند که در نظر او ھشام به علت شیعه بودنش ثقه و  است. اگر موسوی ادعا می

د است پس باید سخن او و این حدیث او را که بخاری از او روایت مورد اعتما
ھشام بن عمار به روایت از ... از  :گوید کرده است، بپذیرد. بخاری می

 سدر دفاع از ابوبکرص دیث طویل که در آن کالم پیامبردر ح سالدرداء ابی
پیامبر فرمود ] خداوند مرا به سوی شما فرستاد. «[ :گوید آمده است می

سخنانم را گفتم شما مرا تکذیب کردید اما ابوبکر مرا تصدیق کرد و با جان و 

                                           
 ).٢١٦-٦، (میزان االعتدال -١

 ).٣/٨٤ك (مستدرـال -٢
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گذارید تا  مالش از من دفاع کرد. آیا شما دوباره دوست مرا برایم بر جای می
 .١»بعد از آن اذیت نشوم

سعه صدر و شکیبایی نداشته  آیا موسوی این حدیث را ندیده است یا مانند ھشام
 است؟!.
 :نویسد وکیع بن الجراح می ۀدربار ۱۱۱صفحه  ۱۶مراجعه شماره موسوی در  -۱۳

این سخن ». نویسد که وکیع افکار شیعی است ابن المدینی در تھذیبش می«
ھای شیعی  کم بودن گرایش ۀموسوی است. اما او رأی ذھبی در المیزان دربار

نیز  کند که این امر حتی در کالم ابن المدینی را اظھار نمی ٢وکیع بن الجرح
که موسوی قسمتی از آن را نقل کرده است، بدان اشاره شده است. که 

اگر چه او شیعه است اما رافضی نیست. اگر ثابت . »أما الرفض فال« :گوید می
شد. بلکه ابن  گیری بر او می شد که وکیع رافضی است این امر باعث خرده می

بودن متھم  معین سخن کسانی [مانند موسوی] را که وکیع را به رافضی
کند. این بزرگترین دلیل بر دور بودن وکیع از رفض است.  کنند، رد می می

 کسیکه« :کند که گفته است ذھبی در تذکره الحفاظ قول وکیع را ذکر می
موسوی و ». ٣گمان کند قرآن مخلوق است، در حقیقت کفر ورزیده است

ان آنھاست؟ یا کنند از شیعی دھند که ادعا می قومش چگونه جواب کسی را می
اینکه باید از تکرار ادعای شیعه بودن وکیع دست بر دارند و به او طعن بورزند؟ 

 شان دست بردارند؟ ناشی از گمراھییا از سخن کفر آلود 
بیوگرافی یزید بن ابی زیاد  ۀدربار ۱۱۳صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره  -۱۴

ودر حد توانشان به او گیری کردند  با این وجود بر علیه او موضع« :نویسد می
طعنه و سرزنش وارد کردند علت این امر این بود که او با سندش از أبی برزه یا 

بودیم ایشان صدای آوازی شنیدند.  صما با پیامبر :کند أبی برده روایت می
 صخواندند. پیامبر ناگھان عمرو بن عاص و معاویه را دیدیم که ترانه می

                                           
 ) کتاب مناقب.٣٦٦١بخاری حدیث شماره ( -١

 ). ٧/١٢٧( میزان االعتدال -٢

 ). ١/٣٠٦( الحفاظ ةتذکر -٣
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را به شدت وارد آتش ھا  آن و فتنه شدیدی کن را دچارھا  آن خداوند« :فرمود
 ».کن

تردید این  این سخن که این کذاب آن را پیشینیان دروغگویش نقل کرده است و بی
حدیث یکی از منکرات یزید است. چنانکه ذھبی در المیزان بدان اشاره کرده است و 

را از  . بنابراین موسوی که این مطلب١گفته است که این حدیث غریب منکر است
تواند بدان استناد کند و قول ذھبی مبنی غریب و منکر بودن  کند نمی المیزان نقل می

حدیث را بخواند اما آن را ذکر نکند آیا این امر به دلخواه عمل کردن و عدم رعایت 
علمای جرح و تعدیل بر ». علیه او موضع گرفتند« :گوید امانت نیست؟ اینکه او می

جھت با او مخالفت کنند. موسوی ادعا  ق دارند نه اینکه بیضعف و اختالط او اتفا
کند مسلم احادیث او را تخریج کرده است در جواب باید گفت یزید از افراد مورد  می

استناد و اعتماد مسلم نیست بلکه مسلم حدیث او را زمانی که فرد دیگری نیز آن را 
یزان به این امر تصریح کرده روایت کرده باشد تخریج کرده است. چنانکه ذھبی در الم

 ت و پیروان آن را بشناسید.ھا دقت کنید تا حقیق ھا و تاریکی است. پس به این جھالت
ای ام « :فرمود صکند که پیامبر را روایت می لموسوی حدیث ام سلیم -۱۵

سلیم! گوشت علی گوشت من و خون او خون من است و نسبت به او به من 
صفحه  ۳۲در حاشیه مراجعه شماره ». ھمانند نسبت ھارون به موسی است

دھد. اما او تخریج  آن را به کنز العمال و منتخب کنز العمال نسبت می ۱۳۸
وتاھی زشتی کند. این کار ک این حدیث توسط مؤلف کنز العمال را ذکر نمی

خواسته است مانع کشف ضعف حدیث شود. به  است که به وسیله آن می
طوری که مؤلف کنز در الضعفاء آن را به عقیلی نسبت داده است و چنانکه 

صرف نسبت دادن حدیث به عقیلی نیاز به  :گوید خودش در مقدمه کتابش می
بن عدی، ابن کند. وی بعد از ذکر نام عقیلی، ا بیان ضعف آن را برطرف می

ھر حدیثی که به این چھار نفر و حکیم ترمذی « :گوید خطیب و ابن عساکر می
برای بیان ھا  آن نسبت داده شود... ضعیف است و نسبت داده شدن حدیث به

به ھمین دلیل موسوی تخریج این حدیث توسط مؤلف ». ٢ضعف آن کافی است
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 ).١/١٠( الـالعم کنز -٢
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کند. خداوند  پنھان میکند و با این کار علم را کتمان و  کنز را ذکر نمی

ُ ٱوَ ﴿ :فرماید می ٓ  ِمن �َّ ِي� �ِِهمَوَرا ھا  آن خداوند از پشت بر« .]۲۰[البروج:  ﴾٢٠ �ُّ
 احاطه [کامل] دارد [و راه فراری برای ایشان باقی نگذاشته است و کامالً 

 .»مراقب اوضاع و احوالشان است]
برادرم را « :در واپسین لحظات حیات فرمودن صپیامبر« :گوید موسوی می -۱۶

» به من نزدیک شو« :آنان علی را فراخواندند پیامبر فرمود». برایم صدا کنید
کرد تا  علی به او نزدیک شد و پیامبر را به خود تکیه داد و با او صحبت می

اینکه روح مبارکش به ملکوت اعلی پیوست و مقداری از آب دھان مبارکش بر 
آن را به طبقات  ۱۴۳صفحه  ۳۴و در حاشیه مراجعه شماره ». افتاد بدن علی

ابن سعد نسبت داده است و نام صاحب کنز العمال را نیز ذکر کرده است مؤلف 
کنز العمال نیز این جریان را ذکر کرده و آن را به ابن سعد نسبت داده است و 

این رافضی  این امری است که». ١سند آن ضعیف است« :آن گفته است ۀدربار
توز، عبدالحسین این امر را پنھان کرده است. خداوند او را به سزای  کنیه

عملش برساند.این حدیث پر از اشکال است. ابن سعد حدیث را از طریق واقدی 
از علما او را تکذیب  که او متروک است و چندین تن  ٢روایت کرده است

باشد محمد بن عمر بن  ند میاند. به عالوه این حدیث دارای انقطاع در س کرده
وفات  ۀرا ندیده است. ھمچنین آنچه دربار سعلی بن ابیطالب پدر بزرگش علی

ام المؤمنین  ۀبه ثبوت رسیده است این است که ایشان در حجر صپیامبر
. اما این گروه شیعه قصد دارند ھمه فضایل اصحاب ٣از دنیا رفتند لعایشه
 را از بین ببرند.  شپیامبر

 :کند نسبت داده شده است نقل میص ین عبارت را که به پیامبراموسوی  -۱۷

خو رسول اهللا ... أ ال اهللا حممد رسول اهللا، عيلإله إال  ةمكتوب علی باب اجلن«

ال اله اال الله محمد رسول الله، علی  :بر در بھشت نوشته شده است« .»حديث

                                           
 ).١٨٧٩٠(ح:  الـالعم کنز -١

 ).٢/٢٠٢الکبری ( الطبقات -٢

 .١٣٨٩حدیث شماره  الجنائزکتاب  البخاری -٣
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آن را به  ۱۴۳صفحه  ۱۶. و در حاشیه مراجعه شماره »برادر رسول خداست
به طبرانی در األوسط و خطیب در المتفق و  ١نقل از کنز العمال و منتخب کنز

دھد. موسوی کینه توز آنچه را که بر ضعف آن داللت  المفترق نسبت می
کند از آن حذف کرده است. متقی ھندی در کنز العمال و المنتخب آن را  می

امر واھی و ضعیف بودن  به ابن الجوزی در الواھیات نسبت داده است که این
صحاح (احادیث صحیح)  ۀای که آن را در زمر دھد. به گونه حدیث را نشان می

اند. به ھمین  اند بلکه آن را جزو احادیث واھیات (ضعیف) دانسته تخریج نکرده
دلیل سلطان دروغگویان، موسوی اقدام به حذف این امر کرده است. 

از بزرگترین علما و رھبران شیعه  دروغگویی و فریبکاری که موسوی که یکی
 کند. را ثابت میھا  آن روغگو بودناست غیر قابل اعتماد و د

ھرکدام از یاران پیامبر از راه  :گوید زید بن ارقم می« :نویسد موسوی می -۱۸
ھمه این درھا به جز در  :فرمودص شدند. پیامبر مخصوصی به مسجد وارد می

برخاست  صان به اعتراض گشودند. پیامبرعلی را ببندید. مردم در این باره زب
اما بعد من به بستن این درھا به جز در علی  :و خداوند را ستایش کرد و فرمود

ای از شما [در اعتراض به این امر] سخن گفتید. به خدا قسم  مأمور شدم. عده
ام اما به من دستور داده شد کاری را  من ھیچ دری را نبسته و آن را باز نکرده

صفحه  ۱۶و در پاورقی مراجعه شماره ». دھم من ھم از آن پیروی کردم انجام
و به الضیاء به نقل از کنز العمال نسبت  ٢آن را به امام احمد در مسندش ۱۴۵

داده است. امام احمد آن را از میمون ابی عبدالله از زیدبن ارقم روایت کرده 
ن سمره بوده است این اسناد ضعیف است میمون بصری غالم عبدالرحمن ب

. چندین تن از علما او ٣ضعیف است :گوید او می ۀاست. حافظ در التقریب دربار
. ٤احادیث او منکر ھستند :گوید او می ۀاند. امام احمد دربار را ضعیف دانسته

کند که بر خالف گمان بعضی نادانان روایت شدن حدیث او  این سخن ثابت می

                                           
 ).٥/٣٥( منتخبـال) و ٣٣٠٤٣حدیث شماره ( کنز العمال -١

 گوید: اسناد آن ضعیف و متن آن منکر است. ) ارنؤوط می٣٢/٤١( مسندـال -٢

 ). ٧١٠٠) بیوگرافی شماره ٩٩٠(ص  التقریب -٣

 ). ٤/٢٠٠( التھذیب -٤
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نی قبول او و استناد او به احادیثش توسط امام احمد در مسندش ھرگز به مع
این احادیث توسط  ۀھم« :گوید باشد. ابن الجوزی در الموضوعات می نمی

آن با حدیث صحیح و متفق علیه  ۀاند تا به وسیل ھا جعل و ساخته شده رافضی

وا« :مشھور مقابله کنند که پیامبر فرمود بَْواَب  ُسدُّ
َ
  األ

َّ
ىِب  بَاَب  إِال

َ
 .١»بَْ�ر أ

حدیثی که بزاز آن را تخریج کرده است مانند آن است. که « :گوید می موسوی -۱۹
موسی از « :دست علی را گرفت و فرمود صدر آن روایت کند که پیامبر

ھارون پاک و مطھر گرداند. و من  ۀخداوندش خواست تا مسجدش را به وسیل
بوبکر آنگاه به ا». تو پاک گرداند ۀکه مسجدم را به وسیل  ام از خدایم خواسته

سمعًا و  :دستور داد که در [مخصوص خودش در مسجد] را ببندد. وی گفت
طاعه (به روی چشم) آنگاه به سوی عمر فرستاد. سپس به سوی عباس 

من « :فرمودند صنیز دستور داد چنین کنند. سپس پیامبرھا  آن فرستاد و به
او را باز  ھای شما را نبستم و درب علی را باز نگذاشتم بلکه خداوند در درب

 ۱۴۷صفحه  ۱۶و در پاورقی مراجعه شماره ». گذاشت و درھای شما را بست
کند اما متن تخریج آن توسط  به وجود این حدیث در کنز العمال اشاره می

کند. زیرا این امر به معنای اثبات  مؤلف کنز العمال، متقی ھندی را ذکر نمی
ر کرده و آن را به بزاز ضعف حدیث است. مؤلف کنز العمال این حدیث را ذک

در سند آن ابو میمونه وجود دارد که مجھول « :نسبت داده است و گفته است
ذھبی در بیوگرافی ابو میمونه در المیزان سخن دار قطنی درباره او را ». ٢است

و وی فردی ». ٣مجھول است و حدیث او کنار گذاشته شود«کند که  ذکر می
اعتماد است و ھمچنین ھیثمی در مجمع الزوائد به غیر از الفارسی ثقه و مورد 
در اسناد آن کسی وجود دارد که « :گوید کند و می ضعف این حدیث اشاره می

شیعیان به علم و صداقت موسوی بنگرند و دروغھا و ». ٤شناسم من او را نمی
 ھای او را مشاھده کنند. فریبکاری
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کند که  را ذکر می سحدیث علی ۱۵۱صفحه  ۲۰موسوی در مراجعه شماره  -۲۰
چیز را بدھد که از  ۵از خداوند خواستم به تو « :به من گفت صپیامبر« :گفت
چیز را به من اعطا ننمود.  ۵چیز را به من داده است و یکی از آن  ۴ھا  آن میان

از او خواستم که تو را اولین کسی قرار دھد که در روز قیامت از قبر بر انگیخته 
باشی و پرچم ستایش در دست تو باشد و تو آن را حمل شود و تو ھمراه من  می

این حدیث ». کنی و به من چنین اعطا کرد که تو پس از من ولی مؤمنان باشی
یابیم.  ساختگی است و این امر را از تخریج آن توسط مؤلف کنز العمال در می

ابن الجوزی آن را درالواھیات ذکر کرده « :گوید تخریج آن می ۀوی دربار
موسوی خائن این مطلب را عمدًا حذف و از ذکر آن خودداری کرده ». ١است

کنز  ۀاست تا چنین القا کند که حدیث صحیح است. چنانکه گذشت نویسند
و نویسندگان را برای اثبات  ھا کتابالعمال نسبت یافتن حدیث به بعضی از 

ینجا داند. این حدیث یکی از این نوع احادیث است. در ا کافی میھا  آن ضعف
شود و آن این است که چرا شیعه به ازای ھر کدام از فضایل  سوالی مطرح می

دھند؟ بلکه حتی  قرار می سیک فضیلت مشابه آن را برای علی صپیامبر
و فضایل بر پیامبر نیز برتری یافته است؟! اگر وی  ھا ویژگیدر بعضی از  سعلی

بوده  صپیامبر دست آوردھاست که وی داماداین منزلت را بدین علت به 
اند اگر این فضایل و  بوده صاست باید گفت که افراد دیگری نیز داماد پیامبر

 صشأن و منزلت بدان علت است که وی از خویشاوندان و نزدیکان پیامبر
بوده است. باید گفت که افراد فراوان دیگری نیز از اقوام و نزدیکان ایشان 

به اصل و اساسی قائل  صبرای پیامبر کنیم که آنان اند اما ما مشاھده می بوده
مورد تکریم و بزرگداشت  سنیستند تا به خاطر آن و خویشاوندی با پیامبر علی

را به خاطر خویشاوندی و محبت او  صر گیرد. بلکه آنان حتی به پیامبرقرا
دارند. به ھمین دلیل  گذارند و او را بزرگ می احترام می سنسبت به علی

ی بوده باشد و او را مساعدت و یاری کرده باشد و جزو از نزدیکان عل کسیکه
شیعیان و پیروان او باشد، او برتر و افضل است نه افراد دیگر. اگر این قاعده را 
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حیح خواھید یافت والله ھای شیعه تطبیق کنید، آن را ص بر ھمه روایت
 المستعان.

الی در حص پیامبر: «نویسد می ۱۶۲صفحه  ۴۸موسوی در مراجعه شماره  -۲۱
این فرد پیشوای نیکوکاران. و قاتل « :که بازوی علی را گرفته بود، فرمود

شود و  او را یاری کند. مورد کمک و یاری واقع می کسیکهگنھکاران است. 
خورد  شود و شکست می او را ناامید کند یا شکست دھد، ناامید می کسیکه

حاکم آن را تخریج کرده ». آنگاه [این عبارات] را با صدای بلند [بر مردم] خواند
است و در کنز العمال به او نسبت داده شده است که این حدیث مکذوب و 
دروغین است. در اسناد آن ابوجعفر بن عبدالله بن یزید وجود ارد که فردی 

 :گوید کرد. ابن عدی [درباره او] می کذاب و دروغگوست و حدیث جعل می
 .١»کرد وی در سامرا بود و حدیث جعل می«

موسوی با نقل تصحیح حاکم و عدم ذکر رد این حدیث توسط ذھبی به خوانندگان 
به خدا قسم این حدیث موضوع  :گویم من می« :گوید خیانت کرده است. ذھبی می

به ». ٢است و احمد کذاب است. تو علیرغم معلومات گسترده چقدر جاھل ھستی
ات چه اندازه کم  مانتداریعقل ھستی و دین و ا چقدر دروغگو و بی :گوییم موسوی می

آن را ساختگی  ۳۵۷) حدیث شماره ۱/۵۳۲است؟!! شیخ البانی در السلسله الضعیفه (
 دانسته است.

زمانی که در معراج مرا به « :کند نقل میص موسوی این روایت را از پیامبر -۲۲
او سرور  :آسمان بردند پروردگارم به من درباره علی سه امر را وحی کرد

و آن را به حاکم نسبت داده ». مانند است م پرھیزگاران و رھبر بیمسلمانان اما
آن را به کنز العمال نسبت  ۱۶۳صحفه  ۴۸است و در پاورقی مراجعه شماره 

دار  داده است. حاکم با آوردن این حدیث و تصحیح آن خودش و کتابش را لکه
آن را کرده است موسوی یک بار دیگر حاشیه ذھبی بر این حدیث و بیان کذب 

کتمان کرده است بلکه حتی تعلیق نویسنده کنز العمال بر آن را نیز که بر 
گرفته از نظر سه تن از علمای بزرگ درباره رد این حدیث است ذکر نکرده 

                                           
 ). ١/٢٤٩( میزان االعتدال -١

 ).٣/١٤٠( مع التلخیص كمستدرـال -٢
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آن] گفته است این حدیث بسیار ضعیف  ۀابن حجر [دربار« :نویسد است وی می
ن عماد گفته است دانم اب و منقطع است ذھبی گفته است آن را ساختگی می
رسد که توسط بعضی از  این حدیث بسیار منکر است و چنین به نظر می

است نه  صشیعیان غالی جعل شده باشد. این صفات فقط از آن رسول خدا
 .١»علی [یا ھر کس دیگر]

ای از علم حدیث داشته  کمترین بھره کسیکه« :فرماید شیخ االسالم ابن تیمیه می
جایز نیست. و ما جز ص داند و نسبت دادن آن به پیامبر باشد آن را ساختگی می

لني«کسی را  صپیامبر » ٢دانیم... نمی »سيد املرسلني وامام املتقني وقائد الغرّ املحجّ
 ) آن را ضعیف دانسته است.۳۵۳اره شم ةالضعیف ةالسلسلالبانی نیز در عالمه 
گاه باشید که من شما را به سوی «فرمود:  صپیامبر :گوید موسوی می -۲۳ آ

کنم که اگر بدان چنگ بزنید، پس از آن ھرگز گمراه  چیزی راھنمایی می
[آن] این علی است. به ھمان اندازه که مرا دوست دارید او را  :نخواھید شد

گذارید به او احترام  دوست داشته باشید و به ھمان اندازه که به من احترام می
آن ألیرا جبرئیل مرا بدان چیزی امر کرده است که از سوی خداوندبگذارید. ز

و آن را به طبرانی در الکبیر نسبت داده است. این حدیث » را به شما گفتم
اساس و دارای اشکاالت فراوانی  باطل و منکر است. اسناد آن بسیار واھی و بی

مبنی بر  است. موسوی این حدیث را از کنز العمال نقل کرده است اما تعلیق
ضعیف و منکر بودن آن را از خوانندگان پنھان کرده است. متقی ھندی در 

این حدیث  :گوید این حدیث] می ۀابن کثیر [دربار« :نویسد آن می ۀآنجا دربار
بیشتر که شایسته ھرچه  آنگاه موسوی با سخافت و پستی». ٣منکر است

صفحه  ۴۸شماره  کند و در مراجعه اوست، جھل و نادانی خود را آشکار می
را به ھا  آن ] چگونه گمراه نشدنصببینید که [رسول خدا« :نویسد می ۱۶۴

چنگ زدن به علی [و پیروی از او] مشروط کرده است. این بدان معنی است 
ھا علی را  آیا نگفتیم که رافضی». به او تمسک نجوید گمراه است کسیکهکه 

                                           
 ).٣٣٠١٠( العمال کنز -١

 ).٤٩٧(ص  منتقیـال -٢

 ).٣٣٠٠٧( العمال کنز -٣
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کنند؟! به  شمارند؟! و امت را تکفیر و تضلیل می بزرگ می صبیش از پیامبر

 ،سعالوه آیا آن چیزی که باید بدان تمسک جست و از آن پیروی کرد، علی
مراد است؟ خداوند ھا  این است؟ کدام یک از صقرآن، سنت، یا رسول خدا

ِ  ِسۡك َتمۡ سۡ ٱفَ ﴿ :فرماید خطاب به پیامبرش می ِيٓ ٱب وِ�َ  �َّ
ُ
ٰ  إِنََّك  َكۖ إَِ�ۡ  أ  ٖط ِصَ�ٰ  َ�َ

سۡ  بدان « .]۴۳[الزخرف:  ﴾٤٤ لُونَ  َٔ �ُۡ�  َف وََسوۡ  ِمَكۖ َولَِقوۡ  لََّك  رٞ َ�ِ�ۡ  ۥ�نَّهُ  ٤٣ َتقِي�ٖ مُّ
چیزی که به تو وحی شده است [محکم] چنگ بزن [زیرا] تو قطعًا بر راه راست 

از شما قرار داری * و آن [کتاب یعنی قرآن] مایه بیداری تو و قومت است و 
. یا اینکه دین خداوند فقط »این برنامه الھی] پرسیده خواھد شد ۀ[دربار

شود که او کسی نیست جز یکی از مسلمانان؟ پس  براساس یک مرد بنا می
در حدیث صحیح ص چیست؟ پیامبرپیامبر چه جایگاھی دارد؟ منزلت قرآن 

كتاب اهللا  أبداً  يلن تضلوا بعدن تمسكتم به إتر�ت في�م ما «: فرماید می
چنگ  ھا بدانام که اگر  من در میان شما چیزی بر جای گذاشته« :.»سنيتو

. به این »آن چیز کتاب خدا و سنت من است :بزنید ھرگز گمراه نخواھید شد
که  دو فرقه [اھل سنت و شیعه] نگاه و از میان آن دو یکی را انتخاب کن

 حقیقت از باطل مشخص شده است.
ابن ابی الحدید معتزلی شیعی نسبت  ةالبالغنھجشرح ا به موسوی حدیث ر :توجه

کند. آیا باالتر از این جھلی  یشان استناد میھا کتابه دھد. ببینید چگونه علیه ما ب می
  :وجود دارد؟! شاعر در این باره سروده است

 قــــــــال الطــــــــانزون لــــــــه فقيــــــــه 
 

ـــــــــه  ـــــــــه ب د حاجبي  تاهـــــــــا و فصـــــــــعَّ
 

را باال انداخت و مغرور شد و به خود  ھایش ابرویطنز پردازان او را فقیه نامیدند 
 بالید 

 أطـــــــــرق للمســـــــــائل أی بـــــــــأنّی 
 

ـــــــدری لعمـــــــر الو  ـــــــا طحاهـــــــا كي  م
 

ھا سکوت پیشه کرد بدین معنا که من [چنین ھستم]. و به جان تو  در جواب سوال  
 دانست. ه را که گفته شده بود نمیسوگند آن چ

صفحه  ۴۸شماره  ھای موسوی در مراجعه ھا و فریبکاری دیگری از حیله  نمونه -۲۴
در حدیث ابوبکر ص پیامبر: «باشد که گفت می سحدیث ابوبکر ۱۴۸
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وآن را به ». دست من و دست علی در عدالت با ھم برابر ھستند« :فرماید می
دھد بدون اینکه از تخریج مؤلف کنز العمال سخنی  کنز العمال نسبت می

شود.  د. زیرا باعث رسوایی و دروغین و ساختگی بودن حدیث آشکار میبگوی
مؤلف کنز العمال، متقی ھندی آن را به ابن الجوزی در الواھیات نسبت 

برای اثبات ساختگی  -بنا به گفته خود متقی ھندی  -دھد که این تخریج  می
تحریف  دینی و و دروغ بودن این حدیث کافی است. آیا شیعیان بعد از این بی

دانند؟؟!  کالم، ھمچنان عبدالحسین موسوی را امام و رھبر خودشان می

گویند پروردگارا! ما  و می« .»كربائنا فأضلونا السبيلقالوا ربنا إنّنا أطعنا سادتنا وو«
اند  ایم و آنان ما را از راه به در و گمراه کرده از سران و بزرگان خود پیروی کرده

...«. 
طعن وارد و او را به  صنسبت به عایشه محبوب رسول خدضی این زندیق راف

عاطفی و احساساتی عمل « :گوید کند و می ارزش یا حرام متھم می ھوی و اغراض بی
آوردند، ھرگز  صرنعمان را به عروسی برای پیامبکردن او در روزی که اسماء بنت 

زمانی که بر زنش پیامبر دوست دارد  :شود وی [عایشه] به او [أسما] گفت فراموش نمی

تا آخر سخن باطلش  .»... كأعوذ باهللا من« :شود، وی خطاب به پیامبر بگوید وارد می

دھند. موسوی در  را دشنام می لنالمؤمنی  کسانی باد که ام ۀھملعنت خداوند بر 
این داستان خیالی رابه حاکم و ابن سعد به نقل  ۲۳۲صفحه  ۷۶پاورقی مراجعه شماره 

گوید اسناد آن  دھد چنانکه ذھبی در تلخیص می ید انصاری نسبت میاز حدیث ابی اس
. عبدالحسین این امر را عمدًا از خوانندگان مخفی کرده است. این ١اساس است بی

روایت از طریق ھشام بن محمد بن السائب الکلبی است که دارقطنی درباره او 
افضی و غیر قابل اعتماد ر« :گوید او می ۀابن عساکر دربار». ٢متروک است« :گوید می

ھای او مراجعه کنی در  اگر به گمان». ٣شود به او اعتماد نمی« :گوید ذھبی می». است
یابی که گوینده آن یا عایشه است یا حفصه چگونه عبدالحسین یقین پیدا کرده  می

است که گوینده این سخن عایشه است؟ در اسناد دیگری که ابن سعد آن را ذکر کرده 
                                           

 ). ٤/٣٩( مع التلخیص كمستدرـال -١

 ). ٣/٥٧٠( التھذیب -٢

 ). ١٦١-٦/١٥٩( میزان االعتدال -٣
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بوده است و معلوم نشده  صراست که گوینده این مطلب یکی از زنان پیامب است آمده
اساس و  که کدامیک از ھمسران ایشان چنین حرفی زده است. اما اسناد آن نیز بی

واھی است. زیرا از طریق کلبی به نقل از پدرش روایت شده است که پدرش به 
نیم که این قصه از اساس شود یقین پیدا ک دروغگویی متھم است. این امر موجب می

 دلیلی در آن وجود ندارد.باطل و دروغ است و الحمدلله ھیچ 
بوده  بده است که ابوبکر جزو سپاه اسامهموسوی بارھا گمان و ادعا کر -۲۵

است که در صفحات پیشین این ادعای او را پاسخ دادیم و بطالن آن را ثابت 
روغگویی عالم بزرگ خواھیم بدان بپردازیم د کردیم. آنچه در اینجا می

بوبکر ھمراه لشکر و خروج ا ۀکند دربار ھا موسوی است که گمان می رافضی
ھاست، بله  اجماع وجود دارد. اگر قصد او اجماع رافضی بسپاه اسامه

صحیح است اما این اجماع در نظر ما ارزشی ندارد. اما اگر قصد او اجماع 
دارد، وی دروغ گفته است. کسانی است که کالم آنان ارزش استناد کردن را 

مصادر ھا  آن یی کهھا کتابدر میان آن  ۲۵۶صفحه  ۹۰وی در مراجعه شماره 
حلبی را ذکر کرده است. اما او براساس عادت  ۀنامد. سیر و منابع می

اش اقدام به فریب و نیرنگ نموده و سخن حلبی در این باره را نادیده  ھمیشگی
ص مبرپیا« :گوید ھان داشته است حلبی میانگاشته و آن را از خوانندگان پن

ابوبکر را [از میان اصحاب خویش] مستثنی کرد و به او دستو داد برای مردم 
جز و سپاه بوده  س[به عنوان امام] نماز بخواند یعنی بین این گفته که ابوبکر

است و اینکه از آن تخلف ورزید منافاتی وجود ندارد. زیرا وی در ابتدا جزو 
به او دستور داد امامت نماز مردم را بر عھده ص اما زمانی که پیامبر سپاه بود

ھا مبنی بر  بگیرد از آن تخلف ورزید. بدین ترتیب بطالن ادعا و سخن رافضی
یابیم به ویژه زمانی که  از سپاه و طعن نسبت به او را در می ستخلف ابوبکر

امامت نماز جماعت برای به عھده گرفتن ص بدانیم که وی به دستور پیامبر
اش  احمد زینی دخالن نیز در سیره». ١از سپاه جدا شد و از آن تخلف ورزید

استناد ھا  آن . موسوی به کالم ھر دوی٢دقیقًا نظری مشابه نظر حلبی دارد

                                           
 ). ٣/٢٠٨ة (الحلبی ةالسیر -١

 . ٣٦٣صفحه  ٢جلد  -٢
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کرد، و آن را جزو مصادر و منابع خود اعالم کرده است. اما وی این قسمت از 
ھاست، حذف کرده است. اما بر دشمن  سخن ایشان را که ردی بر شبھه رافضی

 نباید ایراد گرفت. 
چنانکه شھرستانی «...  :نویسد می ۲۶۸صفحه  ۹۰موسوی در مراجعه شماره -۲۶

جهزوا « :فرمودص الملل و النحل آورده است پیامبر چھارم کتاب ۀدر مقدم
لشکر اسامه را تجھیز کنید خداوند « .»جیش اسامه، لعن اهللا من ختلف عنه

توان ھدف  . بدون کمترین تأمل می»که از آن تخلف ورزد لعنت کندکسی را 
یقت به طور موسوی ازذکر این حدیث باطل را دریافت زیرا قصد او را حق

 است. بمخصوص ابوبکر و عمر
اساس است. چه زمانی  اما حدیثی که آن را ذکر کرده است ھمانند باد بی

ت داده آن به او بوده است؟ ما به شھرستانی جزو مصادر و منابع تخریج حدیث و نسب
گم شو که کسی برای تو ارزشی « :گوییم علم کاھنان را به ارث برده است می کسیکه

و برای آن اسنادی  ١شھرستانی آن را به کسی اسناد نداده است». قائل نخواھد شد
ذکر و آن را تصحیح نکرده است. بلکه فقط لفظ آن را ذکر کرده است. حلبی در 

که موسوی کمی پیشتر بدان استناد کرد و روایاتش را بدان نسبت داد  ای سیره
کسی را که از لشکر و سپاه  صین رافضی مبنی بر اینکه پیامبرسخن ا« :نویسد می

 ».اسًا در احادیث لعن نیامده استاسامه تخلف کند لعنت کرده مردود است. زیرا اس
است که موسوی کمی  اش ھمین مطلب را ذکر کرده ابن دحالن نیز در سیره

پیشتر بدان استناد کرده بود اما در اینجا از ذکر آن و السیره الحلبیه خودداری 
 ن باطل و نیات پلیدش نیافته بود.راھی برای سخناھا  آن کند. زیرا در می

کند که  ادعا می ۲۶۹صفحه  ۹۰چنانکه گذشت موسوی در مراجعه شماره  -۲۷
آنھا در مرکز « :این بوده است کهاز فرستادن سپاه اسامه  صھدف پیامبر

طالب در  حکومت نباشند و پس از آن کار برای امیرالمومنین علی بن ابی
گردند عھد  بر میھا  آن آرامش و اطمینان به پیش برود. تا اینکه زمانی که

خالفت تثبیت و عقد آن برای علی محکم شده باشد و به دور از منازعه و 
 صاگر پیامبر :گوییم جواب موسوی و قومش میدر » اختالف باقی بمانند...

                                           
 ).١/٣٠( ملل و النحلـال -١
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خواست علی را خلیفه و آنان را از مدینه دور کند، او را به جای ابوبکر به  می
را از ھا  آن بخواھدص کرد؟ چگونه ممکن است او منصوب میامامت نماز 

مدینه دور کند تا امر حکومت برای علی آسان گردد، در حالی که به ابوبکر 
تردید این کار  امامت نماز را به عھده بگیرد؟! آیا عقل ندارید. بی دھد دستور می

بدین معنی است که فرد مورد نظر برای خالفت و رھبری مردم  صپیامبر
ابوبکر است. این نظر ھمه کسانی است که منصفانه و به دور از تعصب در این 

اعتماد و  ھایش بسیار به او اند. حتی دحالنی که موسوی در نقل امر اندیشیده
اش چنین گفته است. اما زمانی که قسمتی از  در سیره -مراجعه کرده است 

خودداری و چشم پوشی کرده ھا  آن ھای او را پسندیده است از نقل نوشته
است. به طوری که وی (دحالنی) در خالل موضوع سریه اسامه و مستثنی 

ه این نکته است که او این امر اشاره ب« :نویسد شدن ابوبکر برای امامت نماز می
اما موسوی چه بسیار نصوص و متون ». ١خلیفه بعد از پیامبرست -ابوبکر  -

کند!!! اگر ھدف  را تقطیع میھا  آن گیرد و چه زشت نقل شده را به بازی می
تر از  تردید ضعیف پیامبر از ارسال و فرستاندن آنھا، اعالم حکومت علی بود، بی

خداوند  ۀسرپیچی کنند. زیرا او فرستاد صن ایشانبودند که از انجام فرماآن 
شد. چگونه انسان  بود که از سوی پروردگار جھانیان حمایت و پشتیبانی می

تواند تصور کند که گروھی از انسانھا که فاقد رھبر و قدرت و تاییدی از  عاقل می
 سوی پروردگار قوی غالب ھستند بر او چیره شوند؟!؟! به عالوه اگر خالفت از

خواست، وی ابزارھای مادی مورد نیاز به  و حق او بود و آن را می سآن علی
ھایشان را  ھا کمی عقل دست آوردن آن را در اختیار داشت. ای کاش رافضی

را داور و حاکم قرار دھند و از تقلید موسوی و امثال او ھا  آن به کار بیندازند.

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ برائت جویند.ھا  آن خارج شوند و از ْ ٱ �َّ َبُعوا نَّ  لَوۡ  �َّ
َ
ةٗ  َ�َا أ   َكرَّ

َ
أ  َ�َنتََ�َّ

ْ  َكَما ُهمۡ ِمنۡ  این  :گویند [در این ھنگام] پیروان می« .]۱۶۷: ة[البقر ﴾ِمنَّا َ�َ�َُّءوا
داشتیم تا از آن بیزاری جوییم، ھمانگونه که آنان  کاش بازگشتی [به دنیا] می

 .»ایمان نامیدند][امروزه] از ما بیزاری جستند [و ناآشن

                                           
 ٣٦٥-٣٦٢صفحه  ٢جلد  -١
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کشد و  ترین شیوه به تصویر می و یارانش را به زشت صوسوی پیامبرآنگاه م
اسامه را که جوانی ھفده ساله بود بدین علت به فرماندھی آنان  صپیامبر« :گوید می

را سرکوب نماید. ھمچنین ھا  آن منصوب کرد تا با مخالفت گروھی مقابله و سرکشی
بود که در صورتی که یکی از کسانی را که با یکدیگر رقابت ایشان از این امر نگران 

کنند به خالفت بر گزیند در آینده با یکدیگر اختالف و نزاع پیدا خواھند کرد.  می
را دریافتند به ھمین نسبت به فرماندھی اسامه  صتدبیر پیامبرھا  آن دانیم چنانکه می

چه طعنی و نیرنگ را به .». اعتراض و در حرکت به ھمراه سپاه او سستی کردند ..
دھد که این امر شایسته دروغگویان دّجال صفتی مانند رھبران  نسبت می صپیامبر

راستگوترین، با وفاترین و ھا  آن اند از سوی خدا ھاست نه پیامبران فرستاده شده رافضی
ھاست که  ترین انسانھا ھستند. اما دروغ، فریب و نیرنگ از جمله صفات رافضی صریح

ھا  آن کنند و مردم حتی پیامبران بدگمانی می ۀنسبت به ھمھا  آن اند. ان عادت کردهبد

! آیا باید خدواند إنا هللا وإنا إليه راجعون :نمایند. پس باید گفت را به این صفات متھم می

 :﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ ﴿ :فرماید را که راستگوترین راستگویان است، تصدیق کنیم که می
ھبران یا موسوی و ر ۲۹فتح آیه  ۀسور». یکدیگر مھربان و دلسوز ھستندنسبت به «

 دیگر شیعه را تصدیق کنیم؟!.
ای از اصحاب از بیعت با ابوبکر  کند که عده گوید و ادعا می موسوی دروغ می -۲۸

از جمله آنچه در کتاب االحتجاج امام طبرسی به نقل از « :خودداری کردند
و در پاورقی مراجعه ». کالم خالد بن سعید بن عاص اموی و .. وجود دارد

دھد. و قسمتی از  آن را به طبقات ابن سعد نسبت می ۲۹۲صفحه  ۱۰۶شماره 
روایت را که با ادعای او ھمخوانی دارد ذکر و آن قسمت را که با آن تناقض 

کند روایتی را که موسوی آن ذکر کرده است، قابل ثبوت نیست  رد حذف میدا
زیرا ابن سعد آن را از طریق واقدی و او ھم از طریق جعفر بن محمد بن خالد 

و سند آن را ھم آورده است که این  ١بن زبیر بن عوام آن را ذکر کرده است
وده است متروک اساس است. حدیث واقدی که استاد ابن سعد ب سند کامًال بی

. به عالوه در این روایت که ضعیف ٢است و احادیث جعفر نیز منکر ھستند
                                           

 ).٤/٧٣( کبریالطبقات ال -١

 ).٢/١٤٦( میزان االعتدال) و ١/٢٥٠( مجروحینـلا -٢
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چیزی جز تأخیر خالد در بیعت با ابوبکر به  -بودن سند آن را مشاھده کردیم 
مدت سه ماه وجود ندارد که خالد پس آن با ابوبکر بیعت با رضایت از او اطاعت 

لد سه ماه از بیعت کردن خودداری خا« :نمود. قسمتی از متن آن چنین است
اش رفت و بر او سالم کرد خالد به او  کرد. روزی ابوبکر برای دیدار او به خانه

دوست دارم در صلحی که  :آیا دوست داری با تو بیعت کنم؟ ابوبکر گفت :گفت
موعد ما امشب [نماز  :مسلمانان در آن داخل شدند وارد گردی. خالد گفت

کنم. زمانی که ابوبکر روی منبر بود وارد شد و با او بیعت  عشا] با تو بیعت می
این امری ». ١داشت کرد. ابوبکر نسبت به او نظر خوبی داشت و او را گرامی می

توز عبدالحسین آن را که قسمتی از متن روایت است  است که این رافضی کینه
ھای او  تهاز خوانندگان مخفی کرده است زیرا علیرغم استناد او بدان با خواس

مطابقت ندارد. اگر صحت و ثبوت آن را بپذیرد باید آنچه را که در آن است و 
کند بگوید. اما استناد کردن موسوی به  شیعیان را ابطال می ۀادعاھای او و ھم

طبرسی رافضی جھلی است که بر جھلھای دیگر موسوی افزوده شده است. 
 اند؟ اھل سنت بوده ع احتجاج علیهھا منب رافضیی ھا کتاب چه زمانی

 خلــــــــق اهللا للحــــــــروب رجــــــــاالً 
 

 ثريــــــــــــد ورجــــــــــــاالً لقصــــــــــــعه و 
 

ی] را برای جنگیدن خلقکرده است و گروھی دیگر را ھای انسانخداوند مردانی [«
 ».برای کاسه و ترید [آبگوشت] آفریده است

سپاس خدایی را که ما را توفیق داد که حقیقت را ظاھر و دروغین بودن باطل و 
 اند حفظ کرد.  پیروان آن را کشف کرد و مار از آنچه آنان بدان گرفتار شده

 مواضعی که با مطالب همان کتاب (المراجعات) تناقض دارد  :فصل هفتم
ر ھمان ادعا را نقض کند آنگاه در جایی دیگ وی در مواردی ادعایی را مطرح می

 کند.  کند و سپس از مدتی به او طعن وارد می نماید یا فردی را ستایش می می
ھا] ھمان آیا [والیت آن« :نویسد می ۳۹صفحه  ۱۲وی در مراجعه شماره  -۱

 �َّعِيمِ ٱ َعنِ  َم�ِذٍ يَوۡ  لُنَّ  َٔ لَتُۡ�  ُ�مَّ ﴿ :فرماید آن می ۀنعمتی نیست که خداوند دربار
نعمت سوال خواھد  ۀتردید در آن روز از شما دربار سپس بی« .]۸[التکاثر:  ﴾٨

                                           
 ).٤/٧٣( الطبقات الکبری -١
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ھمان ھا  آن آیا والیت« :والیت ائمه گفته بود ۀ.؟ وی قبل از آن دربار»شد

 ٱ َناَعَرۡض  إِنَّا ﴿ :فرماید امانتی نیست که خداوند درباره آن می
َ
 َ�َ  َمانَةَ ۡ�

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
َ�ۡ�َ  َبالِ �ِۡ ٱوَ  ِض �ۡ�

َ
ن فَ�

َ
شۡ  َنَهاِملۡ َ�ۡ  أ

َ
 ُنۖ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�َلََها َهاِمنۡ  نَ َفقۡ َوأ

ما امانت [اختیار و اراده] را بر « .]۷۲[األحزاب:  ﴾٧٢ َجُهوٗ�  اَظلُومٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ 
جھان خلقت] عرضه داشتیم و [انجام وظیفه  ۀآسمانھا و زمین و کوھھا [و ھم

اختیار ھمراه با مسئولیت و انجام وظیفه اجباری بدون مسئولیت را بدیشان 
پیشنھاد کردیم جملگی آنھا اجبار را بر اختیار برتری دادند]. و از پذیرش امانت 
خودداری کردند واز آن ترسیدند و حال اینکه انسان [این اعجوبه جھان] زیر 

ن رفت [و دارای موقعیت بسیار ممتازی شد اما برخی از] آنان [پی به بار آ
دانند و] واقعًا ستمگر  برند و قدر این مقام رفیع را نمی ارزش وجودی خود نمی

گوید که  به این تناقض در استنادھایش دقت کنید یک بار می .»و نادانند ...
خدا از شما یک سوال گوید نعمت است. تو را  امامت امانت است، بار دیگر می

نعمت است پس چرا آسمانھا، زمین و ھا  آن دارم بدان جواب دھید و اگر والیت
کوھھا از قبول تحمل آن خودداری کردند و از آن روی گرداندند و ترسیدند 
 ؟؟!! با علم به اینکه خداوند سبحانه و تعالی این امر را بر ایشان خرده نگرفت و

نعمت بود، عدم قبول ھا  آن کرد. اگر چنانچه والیترا توبیخ و سرزنش نھا  آن
 بود.  و سرزنش خداوند میھا  آن به معنای جھلھا  آن آن از سوی

بلکه حتی زمانی که انسان تحمل بار این امانت را قبول کرد خداوند او را با صفات 
حیح بود، آیا ص که نعمت است؟؟!! میھا  آن جھل و ظلم توصیف کرد. اگر آن امر، والیت

است که خداوند انسان را که نعمت را قبول کرده است با صفت جھل و ظلم وصف 
را رسوا ھا  آن د و چگونهآور نماید؟! ببینید که جھل چه بالیی بر سر جاھالن می

 کند!!. می
کند که بخاری نه تنھا به  پردازد یک بار ادعا می موسوی به تناقض گویی می  -۲

بودن و  رافضید کرده است که غالی بوده و به رجال شیعه بلکه به کسانی استنا
در میان اساتید بخاری « :گوید اند وی می متھم بوده ببغض ابوبکر و عمر

رجال شیعه وجود دارند که به رافضی بودن و بغض و کینه [نسبت به شیخین] 
 دار شدن عدالت اند در نظر بخاری و دیگران این امر موجب خدشه متھم شده
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استناد ھا  آن است. به طوری که با خیال راحت در صحاح بهنشده ھا  آن
وی در جای دیگری از کتاب ادعا  ۵۰صفحه  ۱۴مراجعه شماره » اند... کرده

کینه و بغض در دل دارد ھا  آن کند. که بخاری نسبت به اھل بیت و پیروان می
 ۱۲۵ه صفح ۲۲کند!! مراجعه شماره  را ذکر نمیھا  آن روایت و فضایلھا  آن و از

 ھا بدانبود، از آن کسانی که  گوید بخاری آنگونه می اگر چنانچه موسوی می
کرد، بلکه بابھایی از کتابش را به ذکر فضایل علی  اشاره شد حدیث روایت نمی

 .١داد اختصاص نمیش و افراد دیگری از اھل بیت
در بیان بیوگرافی حسن بن حّی،  ۶۴صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره   -۳

وی ثقه و دارای « :کند که گفته است او را نقل می ۀت ابن سعد دربارعبار
موسوی چرا به ». احادیث صحیح و فراوانی بود، ھمچنین وی شیعه مسلک بود

کند؟ آیا وی به ابن  نظر ابن سعد مبنی بر ثقه بودن حسن بن صالح استناد می
ظلم ھا  آن لگفت که او نسبت به شیعیان و رجا کرد و نمی سعد طعن وارد نمی

ابن سعد چنین باشد و دشمن شیعیان  :گوید کند، اگر آنگونه که موسوی می می
داند و چرا موسوی به قول او استناد  باشد چرا حسن بن صالح را ثقه می

در بیوگرافی حارث  ۶۳صفحه  ۱۶کند؟ و چنانکه موسوی در مراجعه شماره  می
کسانی که با حارث دشمنی و از جمله « :گوید کند و می أعور او را متھم می

کردند، محمد بن سعد بود. به طوری که در جلد ششم کتاب  مخالفت می
و ». او سخنان زشت و بدی دارد« :نویسد طبقات پس از ذکر بیوگرافی می

چنانکه عادت ھمیشگی او نسبت به رجال شیعه بود، به او ظلم کرد، حق او را 
کند  نسبت به آن انصاف پیشه نمینادیده گرفت. به طوری که در علم و عمل 

گوید، چرا ابن سعد حسن بن صالح را که شیعه بود  اگر موسوی راست می...» 
به خاطرتشیعش تضعیف نکرد؟! برای اینکه خیال موسوی و پیروانش را آسوده 

کند که  حدیثی از حسن بن صالح روایت می ٢کنیم باید گفت در سنن أبی داود
وجود دارد و او یکی از رجال آن حدیث است.  در آن اثبات مسح بر خفین

                                           
مناقب قرابه رسول ، باب مناقب علی، باب مناقب جعفر، باب مناقب العباس، باب البخارینگا:  -١

 . ٣٧١٦الی  ٣٧٠١احادیث شماره  صالله

 . ١٨٠) حدیث شماره ١/١٨٠سنن ابی داود مع عون المعبود ( -٢
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دھد که حسن، شیعه غالی  عموم شیعه به این امر اعتقادی ندارند و نشان می
یابد  ھای کتاب المراجعات نظری بیفکند در می به پاورقی کسیکهنبوده است. 

ی چرا چنین تناقض که بیشتر منابع آن کتاب طبقات ابن سعد است. موسو
 کند؟!. گویی می

بعد « :گوید بیوگرافی ابوالحجاف داود بن ابی عوف می ۀھمچنین موسوی دربار  -۴
از آنکه دو سفیان از او حدیث روایت کردند، دیگر نظر نواصب به او زیانی 

منظور او از نظر نواصب کالم ابن عدی  ۶۷صفحه  ۱۶مراجعه شماه ». نرسانید
و کسانی نیست که به به نظر من او جز« :درباره داود بوده است که گفته است

کند در فضایل اھل بیت  او استناد شود. او شیعی است و بیشتر آنچه روایت می
دھد که موسوی داود بن أبی عوف را به علت  عبارت موسوی نشان می». ١است

داند. پس چرا موسوی با سفیان  تأیید او توسط سفیان، شقه و مورد اعتماد می
کند ھم عقیده و ھم رأی  را تکذیب میھا  آن درباره راویان دیگری که سفیان

 یا علت این امر ھوی و تعصب است؟!.نیست؟ 

 يـــوم يـــامن إذا مـــا جئـــت مـــن يمـــن 
 

ـــــــــــت معـــــــــــديا فعـــــــــــدنانی و   إن القي
 

بیوگرافی فضیل بن مرزوق  ۀدربار ۱۰۰صفحه  ۱۶موسوی در مراجعه شماره   -۵
حدیث تأمیر روایت کرده است  ۀزید بن حباب در آنچه از او دربار« :نویسد می

کند عبارت  حدیث تأمیر که موسوی آن را تکذیب می». به او دروغ بسته است
به امارت است که زید بن حباب آن را از  شاز انتصاب ابوبکر و عمر و علی

فضیل روایت کرده است. برای اینکه میزان جھل و حماقت موسوی را بدانید 
را ذکر کرد ھا  آن راوی است که موسوی ۱۰۰باید گفت زید بن حباب جزو آن 

 ۲۸اند ودر ردیف  استناد کرده ھا بدانشیعه ھستند و اھل سنت ھا  آن و گفت
او جزو افراد  :قرار دارد و قول ابن عدی درباره او را ذکر کرد که گفته بود

و موسوی او را ». توان شک کرد صادق کوفه است که در راستگو بودن او نمی
جزو رجال شیعه بر شمرده بود. طبیعی است که ذکر او نشانه ثقه و مورد 
اعتماد بودن او نزد موسوی است. اما او از رای خود برگشت و او را تکذیب 

موسوی بخندند و او را مورد  شود خوانندگان به کرد. آیا این امر باعث نمی

                                           
 ). ٣/٣٠( میزان االعتدال -١
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تر نیست او را به ھمان صفتی وصف کنیم که  تمسخر قرار دھند؟! آیا شایسته
بله  :گوییم تر است؟ می شان گمراه در میان علما رواج دارد که او از االغ خانه

 چنین است.
از نیات درونی بخاری نسبت به امیر  کسیکه« :گوید موسوی درباره بخاری می  -۶

داند که کتاب او خالی از  و سایر اھل بیت اطالع داشته باشد، می المؤمنین
...» کند  خودداری میھا  آن نصوص ارزشمند آنھاست و قلم او از بیان خصائص

بدین علت آن را تخریج ھا  آن بخاری و مسلم و امثال« :نویسد ھمچنین می
اقض دارد. این خالفت تن ۀدربارھا  آن اند که با نظر دانسته اند زیرا می نکرده

از بسیاری از نصوص و متون صریح بوده است. آنان از ھا  آن دلیل رویگردانی
دند بیم اینکه این مطالب مانند سالحی در دست شیعیان باشد آن را کتمان کر

. موسوی در اینجا ۱۵۲صفحه  ۲۲مراجعه شماره  .»دانستند در حالی آن را می
چنین ادعایی نداشتند و آن دانستن  نیز صکند که پیامبر عایی را مطرح میاد

نھان و ضمیر انسانھاست. موسوی چگونه از نیات درونی بخاری اطالع پیدا 
کرده است؟ ھمچنین او سخن خودش را نقض کرده است وی در مراجعه 

ادعا کرده بود که بخاری از گروھی از رافضه که نسبت  ۵۰صفحه  ۱۴شماره 
تخریج کرده است. این عادت ھمیشگی  به ابوبکر و عمر کینه داشتند، حدیث

رد حق و راندن آن است. حتی اگر این ھا  آن پیروان اھواء و فرق است که ھدف
امر دارای تناقض آشکاری باشد. منظور موسوی از حدیثی که بخاری و مسلم 

اساس و واھی  باشد که یک حدیث بی اند حدیث الدار می آن را تخریج نکرده
توسط ش از تخریج فضایل علی و سایر اھل بیتاست. در صفحات پیشین 

 :بخاری و علمای دیگر اھل سنت سخن گفتیم. اما چنانکه شاعر سروده است

 أصــعبُ مــا فــی األرض إرضــاء حاســدٍ 
 

ــــــائم و  ــــــومٍ هب ــــــني ق ــــــیٍّ ب ــــــيشُ ذك  ع
 

ترین کار روی زمین این است که حسودی را راضی گردانی یا  ترین و مشکل سخت«
 »!.میان گروه چھارپایان زندگی کند عاقل دراینکه فرد باھوش و 

علی از « :در روز عرفات در حجه الوداع فرمود صپیامبر« :گوید موسوی می  -۷
و » کند من است و من از علی ھستم و کسی جز من و علی [دین را] ابالغ نمی

به این حدیث در  کسیکه« :نویسد می ۱۶۵صفحه  ۴۸در پاورقی مراجعه شماره 
تردید در حجه  یابد که این حدیث بی جعه کرده باشد در میمسند احمد مرا
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مان این سخن و کالم عبدالحسین بود. سپس در ھ...» الوداع گفته شده است 
این مطلب را زمانی فرمودند که علی را فرستاد  صنویسد که پیامبر پاورقی می

د تا آن را به برائت را با خود بر ۀتا به ابوبکر ملحق شود و او را باز گرداند و سور
اھل سیر و اخبار این امر در  ۀجای ابوبکر [به مردم] ابالغ کند. به اتفاق ھم

 سوداع و زمانی روی داد که ابوبکرسال نھم ھجری و یک سال قبل از حجه ال
امیر الحاج بود. واقعًا امر عجیبی است. شیطان چگونه پیروانش را بازیچه خود 

کند. شاعر  را کور و به اعمال زشت دچار می دھد و چگونه دیدگان آنان قرار می
  :چه خوب سروده است

 أعمــــــی يقــــــود بصــــــرياً ال أبــــــالكم 
 

ـــه   ـــان هتدي ـــت العمي ـــن كان ـــلّ م ـــد ض  ق
 

راھنمای او  کسیکهاو فرد نابینایی است که افراد سالم را راھنمایی و رھبری کند. «
 . »شود کور و نابینا باشد قطعًا گمراه می

ھای  آیا عمل کردن به نشانه« :نویسد می ۲۴۹صفحه  ۸۲موسوی در مراجعه   -۸
مان به عقد بیعت محسوب ترس از قبیل شمشیر کشیدن یا آتش زدن، ای

بیعت  سامر دارد که کسانی که با ابوبکراین حرف او اشاره به این  .»شود؟! می
بود بعد از اینکه به وسیله شمشیر یا آتش تھدید ھا  آن کردند و علی ھم جزو

فقط به خاطر ترس از جانشان بیعت کردند. که این کالم با مطلبی که شدند 
 :نویسد می ۲۴۶صفحه  ۸۲پیشتر گفته بود تناقض دارد وی در ھمان مراجعه 

چنانکه مشھور است علی و ائمه معصومین به پشتیبانی از حاکمان حکومت «
 سلیانسان عاقلی بدین معناست که عاین در نظر ھر ...» اسالمی پرداختند 

به اراده خودش بیعت کرده است پس چرا موسوی در آخر ھمان مراجعه ادعا 
اش بیعت کرد؟! آیا شما از  کند که او از ترس کشته شدن یا سوزاندن خانه می

کنید؟! گویی موسوی در  ھای موسوی تعجب نمی حجم فراوان دروغھا و حیله
 کرده است!.را فراموش ھا  آن اول ھای قسمتآخر مراجعاتش، مطالب 

خواست در اواخر عمرش بنویسد،  می صای که پیامبر نوشته ۀسوی دربارمو -۹
گفتند شاید عمر از آن بیم داشت که منافقان به علت نوشته شدن « :گوید می

آن در زمان بیماری پیامبر نسبت به صحت آن نوشته طعن وارد کنند و این امر 
این امر با وجود « :گوید می شمارد و آنگاه آن را بعید می». موجب فتنه شود
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شوید، محال است زیرا نصی  گمراه نمی »ال تضلوا« :که فرمود صسخن پیامبر
بر این نکته است که آن نوشته موجب در امان ماندن شما از گمراھی است. 

» پس چگونه ممکن است که به علت طعن منافقین موجب فتنه گردد؟!
 ۲۵۸صفحه  ۸۶اجعه شماره . اما او در مر۲۶۳صفحه  ۸۸مراجعه شماره 

ھا  آن بدین علت از نوشتن منصرف گردید که سخن صپیامبر: «نویسد می
آن غافلگیر کردند، او را وادار به  ۀھدیان گفت که او را به وسیل :یعنی ھجر

انصراف کرد. زیرا پس از آن برای نوشتن آن نتیجه و اثری جز فتنه و اختالف 
گونه ممکن است به علت طعن و سرزنش چ«آنگاه کالم خودش » باقی نماند

ھا و  را فراموش کرده است. این سفسطه». منافقان موجب فتنه گردد
مست و الیعقل شبیه است تا  ھای آدمھای موسوی بیشتر به کالم  گویی تناقض

به تحقیق علمی. این امری است که به علت تناقض شدید و نزدیکی وتشابه دو 
خنداند. برای توجه این امر در حالت  ن را نیز مینظر نه تنھا بزرگان که کودکا

بسیار احمق بوده است یا بسیار  -موسوی  -بیشتر متصور نیست. یا این فرد 
حال احتمال بسیار تلخ است. اما به ھر ھردو  دروغگو و فریبکار و مکار که
 خداوند او را رسوا کرده است.

 :نویسد ریح میدر تناقضی ص ۳۰۵صفحه  ۱۱۰موسوی در مراجعه شماره  -۱۰
کند علی آن را تألیف  پس از آن یعنی مصحف فاطمه که موسوی ادعا می«

و » آن را الصحیفه نام نھاد ھا تألیف کرد و دیه ۀکرده است کتابی را دربار
از میان صحابه فقط به او چیزی را اعطا کرده ص این امر را که پیامبر سعلی

باشد. عالوه بر آن این متنی  شیعه میکند. این امر دلیلی علیه  باشد، انکار می
به خدا ما کتابی نداریم که آن را « :کند است که عبدالحسین آن را روایت می

که حجتی علیه او در ابطال ...» بخوانی جز کتاب خداوند تعالی و این صحیفه 
مصحف فاطمه و کتابت قرآن توسط علی است که شبیه تفسیر  ۀادعایش دربار

 ناقضات واضح و رسوایی موسوی است.ن امر از تآن بوده است و ای

  :مواردی که در آن طعن در یکی از صحابه به تنهایی یا عامه ایشان باشد :فصل هشتم
ز پیامبران، یعنی موسوی با افکار سبأی خود نسبت به بھترین مخلوقات پس ا  -۱

 ۲۳صفحه  ۸کند و در مراجعه شماره  طعن وارد می صاصحاب پیامبر
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که بدان اشاره کردیم، دقت کنید  صدر اینجا به کالم پیامبر« :نویسد می

ای مردم من در :فریاد کشید و ندا داد غافالنجاهالن وزمانی که در میان 
گذارم که اگر بدان تمسک جویید، ھرگز  میان شما چیزی از خود بر جای می

لله رضوان ا -احترامی او نسبت به صحابه  این امر بی» گمراه نخواھید شد...
اصحاب  ۀدھد و نشان دھنده اعتقاد و مذھب آنان دربار را نشان می -علیھم 

به جز علی جاھل و غافل ھستند. سخنی که آنان ھا  آن ۀپیامبر است که ھم
گویند یھود و نصاری آن را درباره یاران  یاران پیامبر این امت می ۀدربار

ه به ب خواه ناخوااند. این امر طعن ورزیدن به اصحا پیامبرانشان نگفته
انجامد. چنانکه بعضی از علمای سلف معتقدند  می صاحترامی به پیامبر بی
کنند تا چنین القا کنند که پیامبر  طعن وارد می صآنان به یاران پیامبر« :که

آدم بدی بوده است و یاران بدی داشته است و اگر فرد صالح و نیکوکاری بود، 
 ».داشت ستان و یاران نیکوکاری میدو

ای ناگسستنی است. آن  و یاران با وفایش رابطه صارتباط و مالزمت پیامبر
به  شآن را با شاگردانش صآن نازل شده است و پیامبر ۀدربارپیوندی است که وحی 

 منافقان و پیروانشان وجود ندارد!.وجود آورده است. و در آن جایی برای 
و چگونه او در «...  :نویسد می ۲۶صفحه  ۸موسوی در پاورقی مراجعه شماره  -۲

خالفت عامه و نیابت از پیامبر، برادر و دوستش را که کسی جز او دین را به 
را بر فرزندان  گذارد سپس فرزندان وزغ کند، کنار می نقل از او ابالغ نمی

مراه کننده ای را که این گمراه و گ آیا کینه ...»دارد؟! مقّدم می صپیامبر
در دل دارد و سموم آن را در اینجا منتشر نمود ص برنسبت به یاران پیام

 :این گونه افراد به درستی فرموده است ۀکنید؟ خداوند دربار مشاھده می

ٓ غۡ ۡ�َ ٱ بََدتِ  قَدۡ ﴿ فۡ  ِمنۡ  ءُ َضا
َ
ٰ أ �ۡ  ُصُدورُُهمۡ  ِ� ُ�ۡ  َوَما هِِهمۡ َ�

َ
 ].۱۱۸عمران:  [آل ﴾َ�ُ أ

ادبی  بی .»دارند بزرگتر استدشمنی از دھان آنان آشکار است و آنچه در دل «
رساند، زیرا آب به مقدار  پست فطرت و فرومایه به کرامت بزرگان زیانی نمی ھای انسان

 :قلتین رسیده است

ـــــبنی و ـــــفيه يس ـــــیَّ الس ـــــر عل ـــــد أم  لق
 

ــــــی   ــــــت ال يعنن  فمضــــــيت ثمــــــت قل
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دشمن به انسان سفیه و کودن دستور دارد تا مرا دشنام دھد. پس از آنجا گذشتم و 
را ش ه و بغض درونی او نسبت به اصحاباو کین ۀگفتم به من ربطی ندارد این گفت

دھد و اگر قرار باشد کسی سزاوار این اوصاف باشد، ان موسوی و کسانی  نشان می
ھستند که رھبری او در دین را قبول دارند و با او ھم رأی ھستند. اما چنانکه شاعر 

  :سروده است

ـــــراً  ـــــی زاخ ـــــر أمس ـــــ البح ـــــل يرض   ه
 

ــــــــه صــــــــبیٌّ بحجــــــــر    أن رمــــــــی في
 

 رساند؟!. زیانی میای بیندازد، بدان  آیا اگر کودکی در دریایی پر آب سنگریزه
ادبی  نسبت به خلفای سه گانه بی ۳۴صفحه  ۱۰موسوی در مراجعه شماره  -۳

را جزیی از صلوات ھا  آن تا جایی که درود فرستادن بر« :نویسد کرده و می
ار داده است و بدون آن درود فرستادن بر ھیچ کدام واجب بر ھمه بندگانش قر

نور از جھانیان صحیح نیست، خواه صدیق باشد یا صاحب یک یا دو یا چند 
 ».ذانور أونورین أو أنوار...

تردید این منحنی مخیفی که این رافضی بدان رسیده است، ساخته دست ابلیس  بی
گوید. اما  اش سخن می نیات درونیو یارانش است وی این بار در اینجا بدون تقیه از 

کشد. سوالی که در اینجا  دردش فریاد می ۀفرد به انداز :گویند چنانکه پیشینیان می
چه چیزی باعث خشم و غضب موسوی و قومش از این افراد  :آید این است پیش می

شده است بر پایی دین و انتشار اسالم ھا  آن شده است؟ آیا این امری که موجب خشم
وران خالفت آنھاست؟ یا رضایت خداوند و پیامبرش از آنھا؟ یا سقوط حکومت در د

را به خشم ھا  آن ھا در دوران حکومتشان ساسانی و روم و خاموش شدن آتش مجوسی
ھا پاسخ دھند ما خداوند را بر  آورده است؟ الزم است دوستداران موسوی به این سوال

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید یم. چنانکه خداوند میدھ شاھد و گواه قرار میھا  آن دوست داشتن َّ� 
 ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا ِفرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ  ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا کسانی که پس از « .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا
پروردگارا ما و برادرانمان را که در  :گویند آیند، می ھا [مھاجرین و انصار به دنیا] میآن

 ھایمان دلای نسبت به مؤمنان در  اند، بیامروز و کینه ایمان آوردن بر ما پیش گرفته
ایمان به خداوند  بعد از .»جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی

 بیش از ھر عمل دیگری امیدواریم.ھا  آن او به حب و دوست داشتن ۀو فرستاد
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ــــبی  ــــت غض ــــان كن ــــدنا ف ــــم ج  هاش
 

ـــــاملئی و  ـــــف ـــــا كجه ـــــيح) خدوش  (القب
 

ھاشم جد ماست. اگر از این امر خشمگین ھستی صورت زشتت را پر از خراش و «
 . »زخم کن

معاویه رھبر فرقه باغیه (ستمکار) بود که « :گوید می سمعاویه ۀموسوی دربار -۴
را ھا  آن با امیرالمؤمنین دشمنی و جنگ و بر منابر مسلمانان او را لعن کرده و

اش در دشمنی با امام علی حدیث  شرمی به لعن او فرمان داد اما او علیرغم بی
. در حقیقت ۱۳۷صفحه  ۲۸مراجعه شماره ...» منزلت را انکار نکرده است 

ای از  شرمی در سلسله ن صفتی که شایسته موسوی است وقاحت و بیکمتری
کاتب وی  سه شایسته اوست. در حقیقت معاویهاعمال ناپسند اخالقی است ک

علی  المؤمنین حبیبه بوده است. وی در زمینه جنگ با و دایی مؤمنین برادر ام
بوده است. پس اجر اجتھاد به او تعلق  ساجتھاد کرده ولی حق با علی

اند او شایسته این امر بوده  گیرد. زیرا چنانکه مردمان دوران او شھادت داده می
 ۀاست و چنانکه در میان اھل علم معلوم است و اینکه معاویه و سپاھش فرق

 نیست.ھا  آن عنی کافر و فاسق بودناند به م باغیه (ستمگر) بوده
وجود نداشت. بلکه دوران معاویه  لعن فرستادن بر علی، برخالف تصور موسوی در

چند سال پس از مرگ او در دوران مروان بن حکم به وجود آمد تا اینکه امیرالمؤمنین 
آن را برانداخت. در حدیثی که موسوی آن را ذکر کرد و در آن  /عمر بن عبدالعزیز

چه چیزی موجب شد تا به علی « :سخن معاویه خطاب به سعد آمده است که گفت
بدین امر تصریح نشده است که معاویه او را به دشنام دادن وادارکرد یا » دشنام ندھی؟

 .١در شرح صحیح مسلم آن را بیان کرده است /دستور داد. چنانکه نووی
و کینه حزب فراعنه «..  :نویسد می ۲۰۷صفحه  ۶۴موسوی در مراجعه شماره  -۵

موسوی در اینجا به صدر اول تصریح ...» کرد  از نسل اول را در دل پنھان می
اول تردید از حدود قرن  نباشند، بی صند که اگر منظور او یاران پیامبرک می

 شود. آنگاه این متحجر نادان آن را مدح کرده بود، خارج نمی صکه پیامبر
کند. لعنت خداوند بر ظالمان  احترامی می بیھا  آن دھد و به را دشنام میھا  آن

                                           
 ). ١٥/١٧٥مسلم بشرح النووی ( -١
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صحابه گرانقدر پیامبر  ۀھا دربار باد. او با سخنانش عقیده خودش و رافضی
توجھی  بیھا  آن مدح ۀکند و به کالم پروردگار جھانیان دربار اسالم را آشکار می

اما تردید موسوی و قومش از برائت و پاکی اصحاب اطالع دارند.  کند. بی می
 ۀشود که خداوند دربار مانع قبول حقیقت میھا  آن روحیات فرعونی مریض

ْ ﴿ :فرموده استھا  آن ٓ َقَنتۡ تَيۡ سۡ ٱوَ  بَِها وََجَحُدوا نُفُسُهمۡ  َها
َ
 نُظرۡ ٱفَ  �ۚ وَُعلُوّٗ  امٗ ُظلۡ  أ

ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  ۡ ٱ ِقَبةُ َ� ستمگرانه و مستکبرانه معجزات « .]۱۴[النمل:  ﴾١٤ ِسِدينَ ُمفۡ ل
یقین و اطمینان داشتند. بنگر  ھا بدانرا انکار کردند، ھر چند که در دل 

سرانجام و سرنوشت تبھکاران چگونه شد؟ [مگر در دریا غرق نشدند و به دوزخ 
دانی که نصوص امامت و  تو می« :گوید سپس موسوی می .»واصل نگشتند؟]

ند که ظالمان از آن بیم داشتند که مبادا عھود خالفت از جمله اموری بود
در این سخن او و ». را ویران و حکومت آنان را ساقط نمایدھا  آن کاخھای

می را بر عھده گرفتند از شامل بودن آن بر ھمه کسانی که خالفت اسال
تا آخرین اشکال آن خالفت شکی نیست. اما باید از پیروان موسوی  سابوبکر

اند در حالی که آنان این  را به رھبری و امامت پذیرفته تعجب کرد که چگونه او
مریض را بر سالم « :فرماید می صخوانند. پیامبر آفات را در مراجعات او می

 .١»وارد نکنید
اند زیرا به کاربردن  چنانکه علما گفته« :محجور کردن فکر تجاوزگر او واجب است

بریدن، تقطیع ». تر است روریحجر برای مصلحت ادیان از مصلحت بدنھای انسانھا ض
 ر برای بقا کل آن امر جایز است!!.کردن و تباه کردن قسمتی از امو

 مـــــن جعـــــل الغـــــراب لـــــه دلـــــيالً و
 

 يمــــــر بــــــه علــــــی جيــــــف الكــــــالب  
 

 . »ھا خواھد کشاند کالغ را راھنمای خویش قرار دھد، او را به الشه سگ کسیکه«
 لالمؤمنین عایشه امند به شخصیت ک موسوی در حالی که تالش می -۶

ز دیگران برتر است. اما کرد ا شاید او گمان می« :نویسد احترامی کند می بی
این پست فطرت بزدل در ادامه ». کرد این امر را تأیید نمیص پیامبر

المؤمنین عایشه این امر را  وی [پیامبر] از دقت در رفتار و گفتار ام« :نویسد می

                                           
 ). ٢٢٢١حدیث شماره ( السالم) و مسلم کتاب ٥٧٧٤، کتاب الطب، حدیث رقم (البخاری -١
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در اینجا او تظاھر به ادب و  ۲۲۴صفحه  ۷۲مراجعه شماره ». دریافته بود
کشد تا به محبوبترین  کند. آنگاه شمشیر چوبینش را بر می سخنان شیرین می
خود را بزرگتر از آنچه  لطعن وارد کند. عایشه صفرد در نظر پیامبر

ھا  آن دید بلکه چنانکه عادت اھل فضل است استحقاق آن را داشت، نمی
کنند وی نیز خود را کمتر  س خود را سرکوب میعلیرغم داشتن مراتب عالی نف

دید. وی پس از آنکه خداوند او را در جریان افک  از آنچه شایسته او بود، می
کردم  به خدا قسم گمان نمی« :تبرئه کرد و برائت او را آشکار ساخت، گفت

تردید خودم را حقیرتر از آن  من وحی نازل شود تا تالوت شود و بی ۀدربار
موسوی ». ١من سخنی بگوید که تالوت شود ۀکه خداوند عزوجل درباردانم  می

نھان و آشکار به اصحاب  کتابش را از سخنان پوچ و واھی پر کرده است او در
 ھای انسانکند. اما در مقابل  دھد و به آنان طعن وارد می دشنام می صپیامبر

کند و در ستایش آنان  فرومایه، طعنه زننده و ھر شیطان ملعونی را مدح می
کند که گویی َآنان از امھات المؤمنین و سروران متقین برترند!  چنان مبالغه می

و ...  ۷۶-۷۴کنید. در مراجعه شماره  آیا میزان انصاف موسوی را مشاھده می
پردازد و در آن به خود  مؤمنین میاحترامی به ام ال درباره او به نشر کاذیب و بی

پردازد. اگر موسوی مؤمن بود آنگونه  ھا می ھا و گمان پسندی و انواع تخمین

ا ُتمقُلۡ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ َولَوۡ ﴿ :فرماید بود که خداوند می می ٓ  يَُ�ونُ  مَّ ن َ�َا
َ
 �ََّتَ�َّمَ  أ

ُ ٱ يَعُِظُ�مُ  ١٦ َعِظيمٞ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  َذاَ�ٰ  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  َذابَِ�ٰ  ن �َّ
َ
ْ  أ بًَدا ۦٓ لِهِ لِِمثۡ  َ�ُعوُدوا

َ
 إِن �

ؤۡ  ُكنُتم شنیدید،  بایستی وقتی که آن را می چرا نمی« .]۱۷-۱۶[النور:  ﴾١٧ ِمنِ�َ مُّ
ما سزاوار آن نیستیم که زبان بدین تھمت بگشاییم. سبحان الله این  :گفتید می

کند که اگر مؤمن ھستید مبادا  بھتان بزرگی است!* خداوند نصیحتتان می
چنین معصیتی کنید. زیرا  ۀچنین کاری را تکرار کنید [و خویشتن را آلود

 .»ایمان راستین با این امر تناقض دارد]
را که گفته است، پیامبر در حجره  لامؤمنین عایشهشرم، ام  این رافضی بی -۷

نماید و  کند و به پیامبر طعن دارد و او را مسخره می او از دنیا رفت تکذیب می
                                           

) در کتاب ٢٦٦١(، در چندین جا این عبارت ذکر شده است از جمله حدیث شماره البخاری -١
 . الشھادات
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اگر چوپانی در حالی که سر او بین گردن و سینه یا شانه تا چانه یا « :گوید می
از دنیا اش وصیتی نکرده است،  چوپانی گله ۀزانوی زنش قرار دارد، اما دربار

آنگاه دچار تعصب و ...» برود آن امر را ضایع کرده و به تأخیر انداخته است 
زمانی که او  -خداوند ام المؤمنین را عفو کند، ای کاش « :شود دروغگویی می

داد.  آن را به پدرش نسبت می -کرد این فضیلت را از علی بستاند  تالش می
مراجعه شماره ...» م پیامبر سزاوارتر بود زیرا این امر از آنچه او ادعا کرد به مقا

دھد و  . این کالم حماقت و نادانی شدید موسوی را نشان می۲۳۷صفحه  ۷۶
را که کفار  صجی ندارد. در اینجا او پیامبردرمانی است که ھیچ عال درد بی

قریش به امانتداری او اعتراف کرده بودند بدون ھیچ دلیل خاصی جز اینکه او 
ر کنار ھمسرش از دنیا رفته است به ضایع کردن امانت الھی و اش د در خانه

سازد؟! و خداوند موسوی را رسوا کند، پس اگر  گمراه کردن امتش متھم می
اش از دنیا نرود قرار است در کجا وفات  اش و در کنار خانواده فردی در خانه

جره نماید؟! به عالوه این امر بدین معنی نیست که زمانی که پیامبر در ح
دانیم  انی کرد. زیرا میرا دچار سرگردھا  آن عایشه از دنیا رفت امتش را رھا و

را به امامت  ساش ابوبکر روزی که از دنیا رفت پس از اینکه خلیفه صپیامبر
نماز مسلمانان که بزرگترین عبادت دینی آنھاست که خداوند او را برای آن 

اش شد  از خودش وارد خانه منصوب کرده بود با اطمینان نسبت به امتش پس
گوید و دروغگویی در  آنگاه موسوی انتظار دارد ھمچنانکه او ھمواره دروغ می

نیز دروغ بگوید و  له دوانده است، ام المؤمنین عایشهذات و وجود او ریش
 ۀاین فضل را به پدرش نسبت بدھد. اما چنانکه در مثل آمده است دربار

راستگویی در نظر ». کیش خود پندارد کافر ھمه را به«موسوی باید گفت 
پندارد. به  موسوی چنان منفور است که راستگویان را مجرم و گناھکار می

گوییم شاعری چنین سروده  ھا به خاطر داشتن چنین عالمی تبریک می رافضی
  :است

ــــــــــــبَّهً  ــــــــــــدقُ سُ ــــــــــــبح الص  أص
 

ه واألكاذيــــــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــــــمَ  أوسِ
 

تبدیل  ھا به مدالھای افتخار دروغ راستگویی موجب بدنامی و دشنام شده است و«
 ».شده است
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کتاب موسوی را مطالعه کرده باشد کمترین چیزی را که در آن مشاھده  کسیکه
 طرفی در بحث است.  کند این است که این کتاب به دور از ادب نزاکت و بی می

و «...  :گوید کند و می طعن وارد می صادب به اصحاب پیامبر  این رافضی بی -۸
عمل ھا  آن ھا که بسیاری از اصحاب نه تنھا به از این گونه سنت بسیاری

شان بر خالف  ھای نفسانی کردند بلکه به خاطر پیروی از ھوی و خواسته نمی
اما اغراض شخصی در نظر آنان بر ھر « :گوید ھمچنین می». کردند آن عمل می

فر بودند و بسیاری از اصحاب از علی متن« :گوید و می». دلیل دیگری مقدم بود
دادند و به او ظلم  کردند او را ترک کرده و آزار و دشنام می با او دشمنی می

کردند و با او دشمن بودند. و با او جنگیدند و در مقابل او واھل بیت و  می
...» یارانش شمشیر کشیدند چنانکه این امر در اخبار پیشینیان وجود دارد 

د چنین اراده کرده است که خداون ۲۸۱-۲۷۹صفحه  ۱۰۰مراجعه شماره 

مۡ ﴿ :موسوی آنچه در دل نسبت به اصحاب پیامبر مخفی کرده بود آشکار سازد
َ
 أ

ِينَ ٱ َحِسَب  َرٌض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ن مَّ
َ
ُ ٱ ِرجَ ُ�ۡ  لَّن أ ۡض  �َّ

َ
آیا « .]۲۹محمد: [ ﴾٢٩ َنُهمۡ َ�ٰ أ

اسالم] وجود ھایشان بیماری [نفاق و کینه توزی نسبت به  کسانی که در دل
ھای ایشان را [که از اسالم و  ھا و دشمنی کنند خدا کینه دارد. گمان می

خواھیم به این  در اینجا نمی .»کند؟ مسلمین در دل دارند] ظاھر و بر مال نمی
 سپس شجاعت علی :پرسیم مفتری کذاب پاسخ بدھیم اما یک سوال از او می

ھایی بر سر او  کنید چه شد تا چنین مصیبت آن صدھا روایت نقل می ۀکه دربار
دھد که این شما (شیعیان) بودید که بر سر علی و  نیاید؟ بلکه تاریخ شھادت می

ھای اوست که از کتب شما  ھایی را آوردید این خطبه اوالدش چنین مصیبت
مردم کوفه دھد وی خطاب به  نقل و روایت شده است که بر این امر گواھی می

نیز مرا دچار مالل و ھا  آن را دچار مالل کردمھا  آن خدایا من«....  :فرمود
را دچار چنین ھا  آن خستگی کردند و مرا دل زده و رنجور کردند. من نیز

 گروه بھتری عطا کن و به جای من برھا  آن حالتی کردم. پس به من به جای
ان را ذوب کن ھمچنانکه نمک ھایش انسان شروری نازل کن. خدایا قلبھا  آن

شما را به خدا قسم آیا دین «....  :گوید ھمچنین می». ١شود در آب حل می

                                           
 ). ٦٧-٦٦ة (ص نھج البالغ -١
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ندارید که شما را متحد کند و تعصب ندارید که شما را قوی کند یا اینکه جای 
بدون طمع به عطا ھا  آن خواند تعجب ندارد که معاویه سرکشان ظالم را فرا می

خوانم شما که  نند ولی زمانی که شما را فرا میک و کمک او را یاری می
شوید و  باقیمانده اسالم و مردم ھستید که به من کمک کنید از من متفرق می

موسوی و پیروانش  ۀدربار سحسن. ١...»کنید؟  من اختالف می ۀدربار
کنند  به خدا قسم معاویه برای من بھتر از اینھاست. که گمان می«  :گوید می

». ٢خواھند مرا بکشند و مالم را بگیرند من ھستند اما میشیعه و پیرو 
ھا  آن ھایشان را شناختم و از میان مردم کوفه و مصیبت« :گوید ھمچنین می

ھیچ وفایی ندارند و در قول و ھا  آن فاسد است برای من مناسب نیست کسیکه
آیا اکنون برایتان مشخص شد چه  .٣...»ھیچ ضمانتی وجود ندارد ھا  آن عمل

شان ھستند؟! بلکه ضرورتًا مشخص گردید  کسانی پیرو ھوی و اغراض شخصی
گیری ھستید یکی از  که شما، منشأ و مرکز، مکر، نیرنگ و ناپایداری در موضع

مردم کوفه در طول تاریخ به خدعه و « :گوید رھبران شیعه، جواد محدثی می
اند به ھر حال در تاریخ اسالم، دیدگاه خوبی  شکنی شھرت پیدا کرده پیمان

از جمله « :گوید ھمچنین می». نسبت به عھد و پیمان مردم کوفه وجود ندارد
گری،  ی روحی و اخالقی مردم کوفه ... تناقض در رفتار، حیلهھا ویژگی

ای  ناپایداری، سرکشی، فرصت طلبی، بد اخالقی، حرص، طمع و امیال قبیله
ی ایمان ھا ویژگی« :گوید میھا  آن ۀحسین کورانی دربار» ٤بوده است ...
  :توان در امور زیر خالصه کرد کوفیان را می

 نکردن به اسالم کمک )۱(
 پرستی ) مال۲(
 .٥ھا گیری  ) ناپایداری در موضع۳(

                                           
 ). ٢٥٩-٢٥٨ھمان (ص  -١

 ). ١٤٨، طبرسی، (ص االحتجاج -٢

 ). ١٤٩ھمان (ص  -٣

 ). ٥٩موسوعه عاشورا (ص -٤

 ). ٥٣(ص  فی رحاب کربالء -٥
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ترین  خواھیم داوری کنند اعتراف فرد علیه خودش قوی عاقل می ھای انساناز 
ھا را در نزد موسوی  حجت و دلیل است. آیا میزان دورغگویی و تغییر و تبدیل واقعیت

کرد صادق بود،  کرد. اگر در آنچه ادعا می مشاھده کردید که چه مذبوحانه تالش می
را ھا  آن داد. ما ن را نشان میکرد که صحت و ثبوت آ سخنانش را به اموری مستند می

طلبیم تا برای اثبات ادعاھای شیطانشان عبدالحسین یک اسناد صحیح  به چالش می
 ذکر کنند. ھرگز قادر به چنین کاری نخواھد بود. 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� ِ  َسَبُقونَا �َّ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف  إِنََّك  َر�ََّنا

پروردگارا ما و  :گویند آیند، می کسانی که بعد از آنھا [مھاجرین و انصار به دنیا] می«
اند بیامرز و کینه مؤمنان را در  برادرانمان را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته

 .»جای مده، پروردگارا تو دارای رأفت و رحمت فراوان ھستی ھایمان دل
ھای موجود  این کتاب میزان تناقضات و دروغ ۀتردید با مطالع  محترم .. بی ۀخوانند

نوشته عبدالحسین موسوی را دریافتی. تناقضاتی که به طور  در کتاب (المراجعات)
 سازد. ارزش می شود و آن را بی کلی موجب از بین رفتن ارزش علمی کتاب می

ھمچنین آنچه را که عبدالحسین از خوانندگانش مخفی داشته بود و میزان صداقت 
امانتداری ملبس  و امانت او را دریافتی که او سالیان درازی خود را به لباس صداقت و

دروغ به وجود آورده  ۀکرده بود. اما این کتاب ھمانند عصای موسوی آنچه را به وسیل
 کند. بودند باطل و زایل می

نند، گمان ک ھای او را مشاھده می امروزه شیعه عمل یکی از رھبرانشان و نوشته
 کنی چه خواھند گفت؟ می

دنباله رو رھبران و مراجع و علمای طلبند؟ آیا دوباره  و چه عقلی را به داوری می
ھایشان را تسلیم آنان خواھند  پیروی وعقلھا  آن راھز نشان خواھند بود و کورکورانه از

  .کرد؟!
جویند در آن روز دیگر وسیله و  تا اینکه روزی این مراجع و علما از آنان برائت می

خواھد آمد!اما سببی وجود نخواھد داشت در این ھنگام پشیمانی به سراغ آنان 
 یا اینکه آنان نظر دیگری دارند؟ ای دارد؟ پشیمانی چه فایده
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ْ �َسۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿ �ََّما لَمۡ عۡ ٱفَ  لََك  َتِجيُبوا
َ
هۡ  يَتَّبُِعونَ  �

َ
ٓ أ َضلُّ  َوَمنۡ  َءُهمۚۡ َوا

َ
نِ  أ ٰ  �ََّبعَ ٱ ِممَّ  هُ َهَوٮ

ِۚ ٱ ّمِنَ  ىُهدٗ  بَِغۡ�ِ  َ ٱ إِنَّ  �َّ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ پس اگر [این « .]۵۰[القصص:  ﴾٥٠ لِِم�َ ل�َّ
پیشنھاد تو را نپذیرفتند و] به تو پاسخی ندادند بدان که ایشان فقط از ھواھا و 

تر از آن کسی است که  تر و سرگشته کنند! چه کسی گمراه خود پیروی می ھای ھوس
خداوند  [در دین] از ھوی و ھوس خود پیروی کند بدون اینکه رھنمودی از جانب

[بدان شده] باشد؟! مسّلمًا خداوند مردمان ستم پیشه را [به سوی حق] راھنمایی 
 .»شود] به دنبال باطل برود به حق راھیاب نمی کسیکهنماید. [زیرا  نمی

 صحبه أمجعني واحلمدهللا رب العاملني ...آله و عىلحممد و  عىلاهللا صىلو
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