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 ��م اهللا ا����ن ا����م

نَّ َ�َٰذا ﴿ گوید: ستایش خداوندی را سزاست که می
َ
 اِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيمٗ َوأ

ۖ فَٱ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ ن راه یا« .]۱۵۳[األنعام:  ﴾َ�تََفرَّ
روی ینده (و انحرافی) پکھای پرا د! و از راهینکروی یم من است، از آن پیمستق

 .»سازد! ق حق، دور مییه شما را از طرکد، ینکن
بنی «که فرموده است:  صو درود خدا بر خاتم پیامبران محمد 

اسرائیل به ھفتاد و یک گروه تقسیم شدند، و اّمت من به ھفتاد و سه گروه 
روند، گفته شد ای  تقسیم خواھد شد؛ که جز یک گروه ھمه به دوزخ می

پیامبر خدا آن یک گروه کدام است؟ فرمود: آن که بر آنچه باشد که امروز 
 .١»اصحاب من بر آن ھستیم من و

 اما بعد:
ھا به  خداوند بر آن بوده است تا مسلمان -تکوینی و تقدیری  - ۀاراد

ورزند و علیه  ھا و احزاب و مذاھب مختلفی که با یکدیگر دشمنی می گروه
نمایند تقسیم شوند، آری دچار تفرقه گشته و با فرمان  ھمدیگر توطئه می

                                           
گاھی بیشتر از آنچه درباره این۲۱۲۹صحیح الترمذی آلبانی ( -١ حدیث گفته  ) برای آ

شده است به کتاب شیخ سلیم الھاللی درء اإلرتیاب عن حدیث ما أنا علیه واألصحاب 
 مراجعه کنید.
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ه که به ھنگام اختالف به کتاب خدا و سّنت خداوند که آنان را امر نمود

فَإِن ﴿فرماید:  پیامبرش مراجعه کنند مخالفت ورزیدند، خداوند متعال می
ءٖ  ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ  �ِخرِ

ۡحسَ وَ  َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ 
َ
وِ�ً�  نُ أ

ۡ
د، آن را یزی نزاع داشتیو ھرگاه در چ« .]۵۹[النساء:  ﴾تَأ

د (و یح نبوی) بازگردانیامبر (با رجوع به سّنت صحیبه خدا(با عرضه به قرآن) و پ
ار) برای شما کن (ید! ایمان داریز اید) اگر به خدا و روز رستاخیاز آنھا داوری بطلب

 .»وتر استیکانش نیبھتر، و عاقبت و پا
بنابراین باید ھمه کسانی که خیرخواه امت خویش ھستند و دوستدار 

توانند برای متّحد نمودن  باشند، تا آن جا که می یکپارچگی و وحدت آن می
امت زیر پرچم حق، و باز گرداندن آن از نظر عقیده و شریعت و اخالق به 

ْ ۡ�َتِص ٱوَ ﴿فرماید:  بکوشند؛ زیرا خداوند متعال می صدوران پیامبر  ِ�َۡبِل  ُموا
ِ ٱ ْ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قرآن و سمان خدا (یو ھمگی به ر« .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾َ�َفرَّقُوا

 .»دینده نشوکد، و پرایله وحدت)، چنگ زنیاسالم، و ھرگونه وس
گاه کردن  ترین گام و از مھم ھایی که در این راستا باید برداشته شود، آ
اشان است،  ھای مخالف دعوت قرآن و سنت از عقاید انحرافی پیروان فرقه

 انحرافاتی که آنھا را از ھدایت و از پیوستن به جماعت مسلمین باز داشته است.
ھایی  سشآوری کنم، پر ھا را جمع بنابراین به فکر آن افتادم تا این پرسش

ھا فکر  شود تا شاید عقالی آنان وقتی به این پرسش که از جوانان شیعه می
ھایی که پاسخ درستی برای آن جز پذیرفتن  کنند به حق باز گردند، پرسش

 دعوت قرآن و سّنت که از چنین تناقضاتی عاری و به دور است وجود ندارد.
ت اقدام به آن و آنچه یکی از برادران شیعه که به حق ھدایت شده اس

جدایی خود از گمراھی  ۀنموده واقعًا مورد پسند اینجانب قرار گرفت، او تجرب
و روی آوردنش به ھدایت را در قالب کتابی ارائه داده است و اسم مناسبی 



 ٣ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

م أخرس آل ـ.. ولربحت الصحابة«را برای کتابش انتخاب نموده و آن 

 نامیده است. ١»البيت
درست است؛ چون مسلمان در اینکه ھم اھل انتخاب او بسیار زیبا و 

بیند. و او  را دوست بدارد اشکالی نمی شبیت را دوست بدارد و ھم اصحاب 
اندازد که مسلمان شد و کتابی با این  می یبا این کارش مرا به یاد نصران

 ».عليهمـا السالم م أخرس عيسىـربحت حممداً ... ول«عنوان تالیف کرد: 
ت یبخصوص سا ینترنتیھای ا تیبیشتر این پرسش را از ساباید دانست که 
ھایی  زیادی از الزامات و پرسش ۀام و مجموع آوری نموده دفاع از سّنت جمع

شان با شیعیان است گردآوری نموده و بعد  ھایی که روی سخن که در کتاب
آوری و ترتیب بوده است. و  ام؛ بنابراین کار من فقط جمع ھمه را مرّتب کرده

خواھم که این کتاب را برای جوانان توفیق یافته شیعه سودمند  ز خداوند میا
بگرداند، و آن را بر ایشان رھگذری به سوی خیر و خوبی بگرداند، و در پایان 

کنم که بازگشت به حق از ادامه دادن راه باطل بھتر است،  به آنان یادآوری می
پایبند باشد جایگاه و پاداش او  و یکی از آنھا اگر ھدایت شود و به سّنت عامل و

شان روی گردان ھستند و عمر خود  از ھزاران سّنی بیکار و تنبلی که از دین
نمایند یا گرفتار شبھات ھستند باالتر و بیشتر است، و  ھا تلف می را در شھوت

 فَِ�َنُفِسهِمۡ  اَوَمۡن َعِمَل َ�ٰلِحٗ  ۥۖ َمن َ�َفَر َ�َعلَۡيهِ ُ�ۡفُرهُ ﴿فرماید:  خداوند می
ه کان خود اوست; و آنھا یفرش بر زکافر شود، کس کھر «. ]٤٤[الروم:  ﴾٤٤َ�ۡمَهُدونَ 

 .»سازند سته انجام دھند، به سود خودشان آماده مییار شاک
 سلیمان خراشی

                                           
یمان در  او برادر عزیز: أبوخلیفة القضیبی، از کشور بحرین، که به زیارت من در خانه -١

 ریاض مشرف شدند. و ناگفته نماند که این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است.



 

 

 

 

 

ذها پرسش

چنان که  -امامی معصوم است سپس  س شیعـه معتقدنـد که علی -۱
بینیم که دخترش ام کلثوم  علی را می -خود شیعیان قبول دارند 

در  سرا به ازدواج عمر بن خطاب » خواھر حسن و حسین«
!! شیعه باید از دو چیز یکی را بپذیرند که ھر یک برایشان ١آورد می

 سناخوشایند و تلخ است: اول اینکه باید قبول کنند که علی 
معصوم نیست؛ چون که دخترش را به ازدواج مرد کافری در آورده 

ھای اساسی مذھب شیعه متضاد است،  است! و چنین سخنی با پایه

                                           
اند: الکلینی فی الکافی فی الفروع  افراد ذیل از علمای شیعه این ازدواج را ذکر کرده -١

)، ۲/۳۸۰) وفی (۸/۱۴۸)، والطوسی فی تھذیب األحکام (باب عدد النساء ۶/۱۱۵(
)، ۳/۱۶۲)، والمازندارانی فی مناقب آل أبی طالب، (۳/۳۵۶وفی کتابه االستبصار (

اب النکاح)، ومرتضی علم الھدی فی الشافی، (ص /کت۱والعاملی فی مسالک األفھام، (
)، واألردبیلی فی حدیقة ۳/۱۲۴)، وابن أبی الحدید فی شرح نھج البالغة، (۱۱۶

)، والمجلسی فی ۸۲، ۷۶)، والشوشتری فی مجالس المؤمنین. (ص۲۷۷الشیعة، (ص 
أم  زواج عمر بن الخطاب من«). و برای اطالع بیشتر به رساله: ۶۲۱بحار األنوار، (ص

 ألبی معاذ اإلسماعیلی مراجعه کنید.» کلثوم بنت علی بن أبی طالب ـ حقیقة ال افتراء
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د دیگر ائمه به طریق اولی شود که بگوین و بلکه از آن الزم می
 معصوم نیستند.

مسلمان است! و علی دوست داشته او   س: بپذیرند که عمردوم اینکه
 آور ھستند. . و این دو پاسخ حیرتدامادش شود

بینیم  اند، سپس می کافر بوده بگویند ابوبکر و عمر  شیعه می -٢
که از دیدگاه شیعه اما معصوم است خالفت آنھا را  سکه علی 

پسندد و با ھر یک پس از دیگری بیعت کرده و علیه آن قیام  می
 ننموده است. 

شود که علی معصوم نیست چون او با دو کافر ناصبی  از این الزم می
ستمگر بیعت کرده است، و او با بیعت خود آنھا را تایید نمود، و این نقصی 

باشد، و ھرگز امام معصومی  در عصمت و کمک کردن به ظالم در ظلمش می
علی کامًال کند، و یا اینکه شیعه باید قبول کنند که کار امام  این کار را نمی

درست بوده است!! چون ابوبکر و عمر دو خلیفه مؤمن و صادق و عادل 
گویند و  دھند و به آنھا ناسزا می اند، و شیعه وقتی آنھا را کافر قرار می بوده

اند! ما دچار  خالفت آنھا را قبول ندارند، با این کار، با امام خود مخالفت کرده
را در پیش بگیریم، یا راه شیعیانش که  سشویم: آیا راه ابا الحسن  حیرت می

 اند را در پیش بگیریم؟!. یچی کردهاز فرمان او سر پ
با چند زن ازدواج نمود و از  لبعد از وفات فاطمه  سامام علی  -٣

آنھا صاحب چند فرزند شد، که برخی از فرزندان عبارتند از: عباس 
بن علی بن ابی طالب، عبدالله بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی 

 بن ابی طالب، عثمان بن علی بن ابی طالب.
است. و ھمچنین  ١ما در این فرزندان امام، ام البنین بنت حزام بن دارم

                                           
 ).۲/۶۶؛ لعلی األربلی (»معرفة األئمة يکشف الغمة ف« -١
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ازدواج کرد و از او صاحب فرزندانی  ١م علی با لیلی بنت مسعود الدارمیهاما
ھای: عبیدالله بن علی بن ابی طالب و ابوبکر بن علی بن ابی  شد به نام

طالب و ھمچنین یحیی بن علی بن ابی طالب، محمد اصغر بن علی بن ابی 
سماء ا«طالب، عون بن علی بن ابی طالب، فرزندان او ھستند که مادرشان 

طالب و عمر بن علی  است. و ھمچنین رقیه بنت علی بن ابی ٢»بنت عمیس
و بن ابی طالب که در سی و پنج سالگی وفات یافت فرزندان او ھستند 

ام مسعود بنت عروه «و ھمچنین با  .٣مادرشان ام حبیب بنت ربیعه است
ام  ھای: ازدواج کرد و از او صاحب فرزندانی شد به نام ٤»بن مسعود ثقفی

الحسن بنت علی بن ابی طالب، رمله الکبری بنت علی بن ابی طالب، سؤال 
ترین دشمن  اینجاست که آیا پدری حاضر است فرزندش را به نام سرسخت

 باشد.  سخود نامگذاری کند؟ آن ھم در صورتی که پدر علی بن ابی طالب 
ید گوی گذارد که شما می پس چگونه علی اسم کسانی را بر فرزندانش می

 اند؟!. ترین دشمن او بوده سر سخت آنھا
گذارد؟! و آیا  و آیا انسان عاقلی اسم دشمنانش را بر دوستانش می

دانید که علی اولین قریشی بود که اسم فرزندانش را ابوبکر و عمر و  می
 مید؟عثمان نا

کند که  روایت می -کتاب معتبر شیعه  -صاحب کتاب نھج البالغه  -٤

دعوين والتمسوا «گیری کرد و گفت:  فت کنارهعلی از پذیرفتن خال

                                           
 ).۲۱/۶۶» ( معجم الخوئی«،  ۱۶۷، ص » اإلرشاد«منبع سابق ، و -١
 منبع سابق.  -٢
 ).۱۳/۴۵» ( الخوئیمعجم «،  ۱۶۷، ص » اإلرشاد«منبع سابق ، و -٣
» اإلمامة والنص«). ونگا: ۲/۶۶؛ لعلی األربلی (»کشف الغمة فی معرفة األئمة« -٤

 .۶۸۶-۶۸۳لألستاذ فیصل نور ، ص 



 ٧ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

 .١»!مرا رھا کنید و کسی دیگر غیر از من را بجویید« ».غريي
ھا  کند؛ چون شما شیعه و این بر باطل بودن مذھب شیعه داللت می

گویید که علی از سوی خدا به خالفت و امامت منصوب گردیده است و  می
گفته شما ابوبکر به خاطر غصب ای بوده است که به  خلیفه شدن او فریضه

نه از گیرد پس اگر چنین است چگو این حق او مورد بازخواست قرار می
 ورزد؟!. پذیرفتن آن اباء می

در زمان خالفت ابوبکر  صتن محمد  ۀگویند فاطمه پار شیعه می -٥
مورد اھانت قرار گرفته است، و پھلوی او را شکستند، و خواستند 

او را زدند که بر اثر آن فرزندی که در اش را آتش بزنند، و  خانه
 ود و اسمش محسن بود را سقط کرد!.شکمش ب

ر صورتی سؤال این است که علی کجا بود؟! چرا حق فاطمه را نگرفت د
 که او شجاع و دلیر بود؟!.

اند و اھل  از اھل بیت پیامبر زن گرفته شبسیاری از بزرگان اصحاب  -٦
شیخین (ابوبکر و عمر) چنان که  اند، به خصوص بیت از آنھا زن گرفته

 ھمه مؤرخان و ناقالن اخبار، سنی و شیعه بر این اتفاق نظر دارند.
 ب، و حفصه دختر عمر ببا عایشه دختر ابوبکر  صپیامبر  -

 ازدواج نمود. 
را یکی پس از دیگری به  بو دو دخترش رقیه و ام کلثوم  -

در آورد، و به خاطر این  سازدواج خلیفه سّوم عثمان بن عفان 
 النورین ملّقب شده است. عثمان به ذی

و پسرش ابان بن عثمان با ام کلثوم دختر عبدالله بن جعفر بن ابی  -
 طالب ازدواج کرد.

                                           
 ).۳۲۲) و (ص ۳۶۷-۳۶۶) ونگا: (ص ۱۳۶نھج البالغة (ص  -١
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و مروان بن ابان بن عثمان با ام قاسم دختر حسن بن حسن بن  -
 علی بن ابی طالب ازدواج کرده بود.

 دختر حسین ازدواج نموده بود. و زید بن عمرو بن عثمان با سکینه -
تر حسین بن علی ازدواج و عبدالله بن عمرو بن عثمان با فاطمه دخ -

 کرده بود.
و از دیگر اصحاب که نیز با اھل بیت فامیل بودند و از آنھا زن گرفته 

کنیم، تا  بریم و فقط در این مورد به ذکر خلفای ثالثه اکتفا می بودند نام نمی
یت با آنھا محبت و دوستی داشتند و به خاطر آن این بیان کنیم که اھل ب

 .١ھا و پیوندھا صورت گرفته است ازدواج
را بر  صھای اصحاب پیامبر  بینیم که اھل بیت نام و ھمچنین می

سنی بر این گذاشتند، و مؤرخین و ناقالن اخبار ھمه شیعه و  فرزندانشان می
 امر اتفاق نظر دارند.

چنان که در منابع شعیه آمده است علی یکی از پسرانش که از لیلی بنت 
است مسعود حنظلی بود را ابوبکر نامید، و در بنی ھاشم علی اّولین کسی 

  .٢که اسم پسرش را ابوبکر گذاشت
ھا نامگذاری کرد: ابوبکر،  و ھمچنین حسن بن علی فرزندانش را به این نام

و ھمچنین حسن بن حسن بن علی چنین  ٣عبدالرحمن، طلحه و عبیدالله
 .١. و موسی کاظم دخترش را عایشه نامید٤ھایی بر فرزندانش گذاشته بود نام

                                           
ھای أصحاب با اھل بیت به کتاب (الدر المنثور من  برای اطالع بیشتر از مصاھرت -١

 أھل البیت) اثر فقیه شیعه عالء الدین مدرس مراجعه کنید.تراث 
)، ومقاتل الطالبیین ألبی الفرج األصبھانی الشیعی، ۳۵۴نگا: اإلرشاد للمفید (ص  -٢

 ).۲/۲۱۳)، وتاریخ الیعقوبی الشیعی (۹۱(ص
 ).۲۶۳التنبیه واإلشراف للمسعودی الشیعی، (ص  -٣
 ) چاپ دارالمعرفه.۱۸۸لشیعی (ص مقاتل الطالبین أبی الفرج اإلصفھانی ا -٤
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و کینه بعضی از اھل بیت ابوبکر بود، مانند زین العابدین علی بن 
 .٣اشان ابوبکر بود ، و علی بن موسی الرضا که کینه٢حسین

گذاشتند، که از  عمر می و ھمچنین بعضی از اھل بیت اسم پسرانشان را
اشاره کرد که اسم پسرش را عمر اکبر نامید،  ستوان به علی  آنان می ۀجمل

مادر این پسر ام حبیب بنت ربیعه بود، و عمر بن علی در کنار برادرش 
حسین به شھادت رسید، و علی فرزندی دیگر به نام عمر اصغر داشت که 

. و ٤رد و از برادرانش ارث بردک یه عمر طوالنکالصھباء التغلبی بود مادرش 
 .٥ھمچنین حسن بن علی فرزندانش را ابوبکر و عمر نامید

ن، و موسی ین العابدیز یبن علی، و عل ٦و ھمچنین علی بن حسین
کاظم، و الحسین بن زید بن علی، و اسحاق بن حسن بن علی بن حسین، و 

وبکر و شان را اب نیز حسن بن علی بن حسن بن حسین بن حسن فرزندان
شان را ابوبکر و عمر  اند. و افراد زیاد دیگری از اھل بیت فرزندان عمر نامیده

. و ٧کنیم تا بحث طوالنی نشود اند ولی ما به ھمین مقدار کفایت می نامیده

                                                                                           
 ).۳/۲۶کشف الغمة لألربلی ( -١
 ).۲/۳۱۷کشف الغمة لألربلی ( -٢
 ) چاپ دارالمعرفه.۵۶۲ـ ۵۶۱مقاتل الطالبیین ألبی الفرج األصبھانی الشیعی، (ص  -٣
، مقاتل الطالبیین ۱۳/۵۱، معجم رجال الحدیث للخونی ۳۵۴نگا: اإلرشاد للمفید ص  -٤

چاپ النجف.  ۳۶۱چاپ بیروت، عمدة الطالب: ص  ۸۴األصبھانی ص ألبی الفرج 
 .۵۷۰جالء العیون ص 

، جالء العیون ۸۱، عمدة الطالب ص ۱/۲۴۰، منتھی اآلمال ۱۹۴اإلرشاد للمفید ص  -٥
)، کشف الغمة ۸۷۱۶. رقم (۱۳/۲۹، معجم رجال الحدیث للخوئی ۵۸۲للمجلسی ص 

)۲/۲۰۱.( 
 ).۲/۲۹۴» (کشف الغمة«و)، ۲/۱۵۵» (اإلرشاد للمفید« -٦
این موضوع در مقاتل الطالبیین و دیگر منابع شیعه به تفصیل بیان شده است به  -٧

 ).۶۶-۶۵عنوان مثال نگاه کنید به (الدرالمنثور) عالء الدین المدرس ص (
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 اند.  شان را عایشه نامیده دختران ٢و علی ھادی ١موسی کاظم

متى يموتون، أن األئمة يعلمون «گوید:  کلینی در کتاب الکافی می -٧

داند که چه زمانی  ائمه می«. »هم ال يموتون إالَّ باختيار منهمـوأن
، و مجلسی در ٣»میرند میرند، و آنھا جز با اختیار خودشان نمی می

م يكن ـل«گوید:  کند که می کتابش (بحار االنوار) حدیثی را ذکر می

آن که او را ھیچ امامی نبوده مگر « ».إمام إالَّ مات مقتوالً أو مسموماً 
؛ اگر آن گونه که کلینی و حر ٤»اند اند یا مسمومش کرده کشته

داند، پس امام آب و غذایی را که به او  اند امام غیب می عاملی گفته
داند که مسموم است، و  داند و اگر مسموم باشد می شود می داده می

 کند، اگر پرھیز نکند و آن را بخورد و بمیرد از خوردن آن پرھیز می
داند که غذا سم دارد! بنابراین  خودکشی کرده است؛ چون او می

فرماید ھر کس  می صپس او خودکشی کرده است، و پیامبر 
رود! پس آیا شیعه چنین چیزی را برای  خودکشی کند به دوزخ می

 پسندند؟!. ائمه می
با اینکه یاوران و لشکریانی داشت و  بالحسن بن علی  -٨

توانست جنگ را ادامه دھد اما با معاویه صلح کرد، و در مقابل  می
توانست صلح  با اینکه افرادش کم بودند و می سبرادرش حسین 

کند و جنگ را رھا کند علیه یزید قیام کرد. پس یکی از دو برادر 

                                           
 .۳/۲۶) و کشف الغمة ۲۴۲( ة)، و الفصول المھم۳۰۲االرشاد ص ( -١
 .۲/۳۱۲االرشاد، مفید  -٢
 .۱۵۵وکتاب الفصول المھمة الحر العاملی ص  ۱/۲۵۸أصول الکافی الکلینی نگا:  -٣
 .۴۳/۳۶۴بحار األنوار  -٤



 ١١ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

زیرا اگر درست بوده و دیگری کارش اشتباه بوده است؛ کارش 
دست کشیدن الحسن و صلح کردن او با اینکه توانایی جنگیدن را 
داشت به جا بوده است؛ قیام حسین بدون آن که قدرتی داشته 

توانست صلح کند اشتباه است، و اگر قیام حسین  باشد، با اینکه می
با اینکه توانایی نداشت به حق و به جا بوده است، صلح کردن 

و از جنگ با اینکه قدرت داشت اشتباه الحسن و دست کشیدن ا
 .بوده است!

دھد؛ چون اگر بگویند ھر  و این امر شیعه را در وضعیت دشواری قرار می
دو بر حق بوده و کارشان به جا بوده است دو چیز متضاد را جمع کرده و 

اند، و جمع کردن دو چیز ضد و نقیض برخالف اصولشان است، و  تایید نموده
کار الحسن نادرست و باطل بوده است باید امامت او را ھم  اگر بگویند که

باطل و نادرست قرار دھند، و اگر امامت او نادرست و باطل باشد امامت و 
شود؛ چون پدرش او را جانشین خود قرار داد. و  عصمت پدرش باطل می

طبق مذھب شیعه امام معصوم جز امام معصومی ھمانند خودش کسی دیگر 
 دھد. قرار نمی را جانشین خود

جا بوده است، باید بگویند که  و اگر بگویند کار حسین نادرست و بی
امامت او باطل و معصوم نیست، و نیز امامت و عصمت ھمه فرزندانش را 
باید باطل قرار دھند، چون امامت و عصمت از طریق حسین به فرزندانش 

صمت ھمه رسیده است. و وقتی امامت و عصمت او باطل گردد امامت و ع
 .شود! باطل می

ابِنَا«گوید:  می ١کلینی در کتابش الکافی -٩ حَ نْ أَصْ ةٌ مِ دَّ َدَ  حدثنا عِ نْ أَمحْ عَ

اهللاَِّ بْنِ الْ  بْدِ نْ عَ دٍ عَ َمَّ َدَ ـبْنِ حمُ نْ أَمحْ الِ عَ جَّ ريٍ  حَ نْ أَيبِ بَصِ بِيِّ عَ َلَ رَ احلْ مَ بْنِ عُ

                                           
 ).۱/۲۳۹نگا: أصول الکافی الکلینی ( -١
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اهللاَِّ  بْدِ ىلَ أَيبِ عَ لْتُ عَ خَ الَ دَ نْ فَ  ÷ قَ أَلُكَ عَ اكَ إِينِّ أَسْ لْتُ فِدَ عِ هُ جُ لْتُ لَ  قُ

اهللاَّ بْدِ فَعَ أَبُو عَ ي، قَالَ فَرَ المِ عُ كَ مَ دٌ يَسْ نَا أَحَ اهُ ةٍ هَ أَلَ سْ يْنَهُ  ÷ »مَ اً بَ رتْ سِ

رَ فَاطَّلَعَ فِيهِ ثُمَّ  َ بَيْتٍ آخَ مَّ  وبَنيْ لْ عَ دٍ سَ َمَّ ا أَبَا حمُ : يَ الَ : ـقَ ، قَالَ ا لَكَ ا بَدَ

ا لَ  نَ نْدَ : وإِنَّ عِ ةً ثُمَّ قَالَ اعَ تَ سَ كَ عِلْتُ فداك ... ثُمَّ سَ فَ ـقلْتُ :جُ حَ صْ مُ

ةَ  ةَ ‘فَاطِمَ فُ فَاطِمَ حَ ا مُصْ هيِمْ مَ رِ ا يُدْ ا ، ‘ومَ : ومَ : قُلْتُ قَالَ

ةَ  فُ فَاطِمَ حَ صْ ثْلُ  ؟‘مُ فٌ فِيهِ مِ حَ : مُصْ ،  قَالَ اتٍ رَّ ا ثالثَ مَ ذَ مْ هَ آنِكُ رْ قُ

فٌ واهللاَِّ  رْ مْ حَ آنِكُ رْ نْ قُ ا فِيهِ مِ : إِنَّهُ  مَ ، قَالَ لْمُ عِ ا واهللاَِّ الْ ذَ : هَ لْتُ : قُ ، قَالَ دٌ احِ وَ

ا لْمٌ ومَ عِ اكَ  لَ وَ بذَ  انتھی.». هُ
شماری از اصحاب ما از احمد بن محمد، از عبدالله بن حجال، از احمد «

 ÷لله کند که گفت: پیش ابو عبدا بن عمر حلبی، از ابی بصیر روایت می
ای بپرسم و آیا کسی  خواھم از تو مسئله آمدم و به او گفتم: فدایت شوم! می

ن یای را ب گوید: آنگاه ابو عبدالله پرده اینجا ھست که صدایم را بشنود؟ می
گوید:  خواھی بپرس، می رد و گفت: ھر چه میک ینار زد و نگاھکدو خانه 

کرد و سپس گفت: مصحف ای سکوت  گفتم: فدایت شوم ..... آنگاه او لحظه
گوید:  ست! مییدانند مصحف فاطمه چ فاطمه پیش ماست، مردم چه می

ه در کگفتم: مصحف فاطمه چیست؟ گفت: مصحفی است سه برابر قرآنی 
گوید: گفتم:  ست، مییحرف قرآن ھم در آن ن یکدست شماست، به خدا حتی 

 ».ستیامل نکم ن ھم علم است، ولی علین است، فرمود: ایامل اکبه خدا علم 
دانستند و از آن خبر  و اصحاب او قرآن فاطمه را می صآیا پیامبر 

دانست و از آن خبر نداشت چگونه اھل بیت  داشتند؟! اگر پیامبر آن را نمی
دانست و از آن  امبر بود، و اگر آن را مییه او پیکاز آن با خبر بودند؟! در حال

و حال آن که خداوند متعال  خبر داشت چرا آن را از اّمت پنھان کرد؟!
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َها ﴿فرماید:  می ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

امبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل یای پ« .]٦٧[المائدة:  ﴾بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ 

 .»ای! نی، رسالت او را انجام ندادهکامال (به مردم) برسان! و اگر نکشده است، 
در جلد اّول کتاب الکافی الکلینی اسم کسانی ذکر شده است که  -١٠

ھای اھل بیت را روایت  برای شیعیان احادیث پیامبر و گفته

ر، «اند، برخی از این افراد عبارتند از:  کرده مَ لِ بْنِ عُ فَضَّ َدَ بْنِ  مُ أَمحْ

رَ بْنِ  مَ ، عُ بِيِّ َلَ رَ احلْ مَ ،عُ ، أَبَانٍ نَةَ يْ رَ ابْنِ أُذَ مَ ، عُ يزِ زِ عَ بْدِ الْ رَ بْنِ عَ مَ يمَ  عُ اهِ إبْرَ

 ، رَ مَ ،  بْنِ عُ نْظَلَةَ رَ بْنِ حَ مَ ى عُ وسَ ،  مُ رَ مَ رَ  بْنِ عُ مَ بَّاسِ بْنِ عُ عَ ، »الْ
بینید که ھمه این روایان اسم خودشان یا اسم پدرشان عمر  یم

 .اند؟! نامیده شدهاست. سؤال اینجاست که چرا اینھا عمر 

ِ ﴿فرماید:  خداوند متعال می -١١ ِٰ�ِ�نَ ٱَو�َّ�ِ ِينَ ٱ ١٥٥ل�َّ َ�َٰبۡتُهم  �َّ
َ
ٓ أ إَِذا

ٓ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ  ِ ��َّا ْ إِنَّا ِ�َّ ِصيَبةٞ قَالُٓوا ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت  ١٥٦مُّ
ُ
أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ّ�ِِهۡم َورَۡ�َةٞۖ َوأ و « .]١٥٧-١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٧ۡهَتُدونَ لۡمُ ٱّمِن رَّ

رسد،  مژده بده به برد باران آن کسانی که ھنگامی که بالئی بدانان می
گردیم آنان (ھمان بردباران  گویند ما از آِن خدائیم و به وی او باز می می

شان  با ایمانی ھستند که) الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدای

 .»گان ھستند مًا ایشان از راھیافتگردد و مسلّ  شامل حال آنان می

ِٰ�ِ�نَ ٱوَ ﴿فرماید:  و می َسآءِ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
آءِ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ِس ٱوَِحَ�  ل�َّ

ۡ
 .]١٧٧[البقرة:  ﴾ۡ�َأ

 .»برابر فقر و بیماری (و زیان و ضررھا) و به ھنگام نبرد شیکبایندو آنان که در «
خاطبا ـم صبعد وفاة النبي  س وقال عىل«و در نھج البالغه آمده است: 

جزع وأمرت بالصرب ألنفدنا عليك ماء ـهيت عن الـ: لوال أنك نصإياه 
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خطاب به پیامبر فرمود: اگر از  ص علی بعد از وفات پیامبر». «الشؤون
داد چنان برایت  کردی و به بردباری فرمان نمی تابی نھی نمی قراری و بی بی

 .١»شد ام میمان تم م که اشک چشمانیریخت اشک می

أن علياً ؛ قال: «گفت:  ÷و ھمچنین در نھج البالغه آمده است که علی 

ھر کسی به ھنگام «». عىل فخذه فقد حبط عمله من رضب يده عند مصيبة
مصیبت و بالیی دستش را بر رانش بزند و تأسف بخورد، عمل او نابود 

 .٢»گردیده است
نقل کرده به  و حسین در کربالء چنان که صاحب منتھی االمال

حافظي عىل هذا ـأن ت يا أختي، أحلفك باهللا عليك: «٣خواھرش زینب گفت

 جيب، وال ختميش وجهك بأظفارك، والـحلف، إذا قتلت فال تشقي عيلّ الـال

 .»تنادي بالويل والثبور عىل شهاديت
دھم که وقتی من کشته شدم گریبانت  خواھرم تو را به خدا سوگند می«

ھایت خونین مکن، و به خاطر شھادت من  ات را با ناخن ھرهرا پاره مکن، و چ
 ».فریاد واویال سر مده

ال تلبسوا سواداً فإنَّه «و ابو جعفر قمی نقل که امیر المؤمنین به یارانش گفت: 

. و در ٤»لباس سیاه نپوشید زیرا لباس سیاه لباس فرعون است». «لباس فرعون

 .]١٢[الممتحنة:  ﴾َ�ۡعِصينََك ِ� َمۡعُروٖف َوَ� ﴿تفسیر الصافی در تفسیر آیه: 

                                           
 .۲/۴۴۵و نگا: مستدرک الوسائل  ۵۷۶نھج البالغة ص  -١
 ).۳/۲۷۰) و وسائل الشیعة (۶۲۱نگا: الخصال صدوق ص ( -٢
٣- ۱/۲۴۸. 
، و الحر العاملی در ۱/۲۳۲ أبو جعفر محمد بن بابویه القمیفقیه، من ال یحضر، ال -٤

 آن را روایت کرده است.  ۲/۹۱۶وسائل الشیعة 
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آمده است که پیامبر با زنان بیعت کرد مبنی بر اینکه (به ھنگام 
 شان را پاره نکنند و فریاد واویال سر ندھند. مصیبت) سیاه نپوشند و گریبان

فاطمه را وصیت  صو در فروع الکافی الکلینی آمده است: که پیامبر 

شعراً وال تنادي  عىلّ وال ترخي  إذا أنا مت فال ختميش وجهاً : «نمود و به او گفت

ات را خونین مکن،  وقتی من ُمردم چھره« ».بالويل وال تقيمي عيلَّ نائحة
سرایی را  موھایت را ژولیده و آویزان مکن، و فریاد واویال سر مده، و زن نوحه

 .١»سرایی برای من مقرر مکن برای نوحه
ن بن بابویه قمی که نزد آنھا ملقب به و شیخ شیعه محمد بن حسی

که پیش از او کسی  صھای پیامبر  گوید: (از جمله گفته صدوق است می

». جاهليةـال النياحة من عمل«گوید:  آن را نگفته است این است می
 .٢»سرای از اعمال جاھلیت است نوحه«

 صو ھمچنین علمای شیعه مجلسی و نوری و بروجردی از پیامبر خدا 
ا ـصوتان ملعونان يبغضهم«اند که فرموده است:  ی را نقل کردهحدیث

دو صدای ». «مصيبة، وصوت عند نغمة؛ يعني النوح والغناء اهللا:إعوال عند
نفرین شده ھستند که خداوند آنھا را دوست ندارد: شیون و فریاد به ھنگام 

 .٣»-سرایی و موسیقی  یعنی نوحه -مصیبت، و صدای آھنگ و ترانه 

                                           
 .۵/۵۲۷فروع الکافی  -١
)، و حر عاملی در وسائل الشیعة ۲۷۲-۴/۲۷۱صدوق در من ال یحضره الفقیه ( -٢

البروجردی ) و حاج حسین ۴/۱۴۹) ویوسف البحرانی در الحدائق الناضرة (۲/۹۱۵(
سرایی از  نوحه«) و محمد باقر المجلسی با عبارت ۳/۴۸۸در جامع أحادیث الشیعة (

 روایت کرده است. ۸۲/۱۰۳اعمال جاھلیت است) در بحار االنوار 
و جامع األحادیث الشیعة  ۱۴۴-۱/۱۴۳و مستدرک الوسائل  ۸۲/۱۰۳بحار االنوار  -٣

 ).۲/۲۷۱و من ال یحضره الفقیه  ۳/۴۸۸
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ھا سوال اینجاست که چرا شیعه با حقیقتی که در  بعد از ھمه این روایت
ورزند؟! و ما چه کسی را تصدیق  این روایات ذکر شده است مخالفت می

 .کنیم، آیا سخن پیامبر و اھل بیت را باور کنیم، یا گفته آخوندھا را قبول کنیم؟!
ردن سر و و خونین ک ١زنی کنند قّمه اگر چنان که شیعیان اّدعا می -١٢

سرایی و زدن به سر و سینه پاداش بزرگی دارد پس چرا  نوحه
 نمایند؟ زنند و سر و صورت خود را خونین نمی نمی ٢آخوندھا قّمه

گویند که ھزاران صحابه در غدیر خم حضور داشتند، و  شیعه می -١٣
علی را به عنوان جانشین خود بعد از  صھمه شنیدند که پیامبر 
چنین است پس چرا از ھزاران صحابه یکی  وفاتش تعیین کرد؛ اگر

نیامد و به خاطر غصب شدن حق علی اعتراض نکرد، حتی عمار 
چیزی نگفتند و یکی  شبن یاسر و مقداد بن عمرو و سلمان فارسی 

کنی  از اینھا نیامد و نگفت: ای ابوبکر چرا خالفت را از علی غصب می
 در غدیر خم چه گفت؟!. صدانی که پیامبر  و حال آن که می

قبل از وفاتش خواست که برای اصحاب چیزی  صچرا وقتی پیامبر  -١٤
بنویسد که ھرگز بعد از او گمراه نشوند، علی چیزی نگفت، با اینکه او 
آن مرد شجاعی است که از ھیچ کس جز خدا ھراسی ندارد؟! و 

 .دانست که ھر کس حق را نگوید شیطان اللی است!! ھمچنین می
ھا کتاب الکافی ضعیف  گویند بیشتر روایت گر شیعه نمیآیا م -١٥

ھستند و چیزی صحیحی جز قرآن نداریم؟! پس بعد از چنین سخنی 
گویند که الکافی شرح و تفسیر قرآن است، ھمان  چرا به دروغ می

 .ھای آن ضعیف است؟! الکافی که به اعتراف خودشان بیشتر روایت

                                           
 ).۱/۴۳۲للتبریزی (» صراط النجاة« نگا: -١
 ).۱۸۴(ص» إرشاد السائل«نگا:  -٢
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فرماید:  خداوند متعال میتواند بنده خدا باشد؛  انسان فقط می -١٦

َ فَاْ�ُبدْ ﴿  .»فقط خدا را بندگی کن« .]٦٦الزمر: [ ﴾بَِل ا�َّ
ھای خودشان را عبدالحسین (بنده حسین) و عبد  پس چرا شیعیان اسم

 گذارند؟!. دالزھرا و عبداالمام میعلی (بنده علی)، و عب
چرا ائمه فرزندانش را عبد علی و عبدالزھرا نامگذاری نکردند؟ و آیا 
درست است که بعد از آن که امام حسین به شھادت رسیده است بگوییم 
عبدالحسین یعنی خادم حسین؟ خادم کسی است که آب و غذا را تھیه 

نماید آیا معقول است که کسی آب و غذا برای حسین  کند و خدمت می می
 .قبرش آب وضویش را آماده کند تا بگوییم که خادم حسین است؟!! ببرد و در

دانست که خداوند او را خلیفه کرده پس چرا با  می سوقتی علی  -١٧
  ؟!.بیعت کرد شابوبکر و عمر و عثمان 

اگر بگویید قدرت و توانایی نداشت، پس کسی که قدرت ندارد صالحیت 
تواند امام باشد که توانایی به دوش  امامت را ندارد، چون فقط کسی می

 گرفتن بار امامت را داشته باشد. 
اش استفاده  و اگر بگویید امام توانایی داشت اما او خودش از توانایی

تواند امام باشد! و برای رھبری مردم  نکرد، پس این خیانت است و خائن نمی
توان به او اعتماد کرد. و امام علی از خیانت و ... پاک است حاشا بر او  نمی

 ه خائن باشد. ک
 پس پاسخ شما اگر پاسخ درستی دارید چیست؟ 

زمام امور را به دست گرفت با خلفای راشدین پیش  سوقتی علی  -١٨
قرآنی دیگر نیاورد، و ھیچ  از خود ابراز مخالفت نکرد، و برای مردم

اعتراضی بر آنھا ننمود بلکه به تواتر از او ثابت است که باالی منبر 

بھترین فرد « ».خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر«گفت:  می
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، و ھمچنین امام علی وقتی به »این امت بعد از پیامبر ابوبکر است
ا باز نگرداند، و حکومت رسید ازدواج موقت را رواج نداد، و فدک ر

را به اذان  »حي عىل خري العمل«حج تمتع را واجب نگرداند، و 

 را از اذان حذف نکرد. » الصالة خري من النوم«اضافه نکرد و 

گویید کافر بودند، چرا امام  چنان که شما می بپس اگر ابوبکر و عمر 
علی وقتی قدرت به دستش بود، کافر بودن آنھا را اعالم نکرد؟ و نگفت که 

را ستود  باند؟! بلکه برعکس او ابوبکر و عمر  اینھا خالفت را غصب کرده
 و تمجید کرد.

 پس شما باید ھمان کاری را بکنید که امام علی کرده است، یا اینکه باید
بگویید که علی به امت خیانت کرد و قضیه را برای امت بیان ننمود. و علی 

 .از چنین چیزی پاک است!
اند، پس چگونه  گویند که خلفای راشدین کافر بوده شیعیان می -١٩

خداوند آنھا را یاری کرد و کشورھا را به دست آنھا فتح نمود، و 
ای  اندازهسالم به اسالم در زمان آنھا با قدرت بود، و در ھیچ زمانی ا

 که در دوران آنھا قدرتمند بوده است، قدرت نداشته است.
دھد  آیا چنین چیزی با سنت الھی که کفار و منافقین را شکست می

 ؟!.تطابق دارد
دانید و  بینیم که در دوران کسی که شما او را معصوم می و در مقابل می

ید، دچار تفرقه گردید دھ والیت و حکومت او را مرحمتی برای مردم قرار می
و با ھمدیگر به کار زار پرداخت، تا آن که دشمنان به اسالم و مسلمین چشم 
طمع دوختند، پس والیت و حکومت معصوم کدام رحمت را برای امت به 

 .ارمغان آورد؟!
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بینیم  کافر بوده است، سپس ما می سگویند که معاویه  شیعه می -٢٠
با  -شیعه امام معصوم است  ۀکه به گفت بکه الحسن بن علی 

معاویه صلح کرد و از خالفت دست کشید، پس شیعه باید بگویند 
گیری کرده است، و  که الحسن به نفع یک کافر از خالفت کناره

این با عصمت او متضاد است! و یا اینکه باید بپذیرند که معاویه 
 .مسلمان بوده است!

بر آن سجده بر خاک حسینی که امروز شیعه  صآیا پیامبر  -٢١
  ؟!.کنند سجده کرده است می

خوریم که این  سوگند میگوییم: به پروردگار کعبه  اگر بگویند: آری، ما می
 دورغ است!.

گوییم: اگر  و اگر بگویند که بر تربت حسینی سجده نکرده است، ما می
 ترید؟ راه یافته صچنین است پس آیا شما از پیامبر 

یک مشت از  ÷گوید که جبرئیل  ھایشان می و باید دانست که روایت
 خاک کربالء را برای پیامبر آورد.

بعد از وفات او مرتد  صکنند که اصحاب پیامبر  شیعه ادعا می -٢٢
 صاند و برگشتند، پرسش این است که آیا اصحاب پیامبر  شده

گ سپس بعد از مر» شیعه اثنا عشری بودند«قبل از وفات پیامبر 
 سّنی شدند؟  صپیامبر 

 یا اینکه قبل وفات پیامبر سّنی بودند سپس شیعه شدند؟
چون منقلب شدن و برگشتن یعنی منتقل شدن از یک حالت به حالتی 

 ؟!.دیگر .....
است مادرش  بمعلوم و مشخص است که الحسن بن علی  -٢٣
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و نزد شیعه از ائمه معصومین  ١باشد، و از ال عبا می لفاطمه 
فرقی ندارد، پس چرا  سر این مورد او با برادرش حسین است، و د

در فرزندان حسین ادامه  امامت به فرزندان الحسن نرسید و
 یافت؟!!!.

پدر و مادرشان یکی است، ھر دو سّید ھستند، و الحسن یک امتیاز بر 
 حسین دارد و آن اینکه از او بزرگتر است؟ 

 ای در این مورد ھست؟!. کننده قانعآیا پاسخ 
گویید که علی بعد از پیامبر امام بر حق بوده است پس چرا  شما می -٢٤

نماز  پیش سدر مّدتی که پیامبر بیمار بود حتی در یک نماز علی 
 مردم نشد؟!.

 زیرا امامت صغری دلیلی برای امامت کبری است؟ 
تان در غار ترس از  گویید عّلت پنھان شدن امام دوزادھم شما می -٢٥

این خطر با به قدرت رسیدن  ستمگران است، پس وقتی
ھا و اینک  ھا و بویھیه و صفوی ھای شیعه مانند عبیدی حکومت

 .دولت فعلی ایران رفع شد چرا او ظھور نکرد؟!
تواند  آید در صورتی که حکومت شیعی ایران می و چرا اآلن او بیرون نمی
نمایند و  میاو ھا شیعه شب و روز خود را فدای  او را حمایت کند؟! و میلیون

 منتظر او ھستند!!.

                                           
اشاره به حدیثی است که پیامبر در حالی که چادری بافته شده از موی سیاه بر تن  -١

داخل آن چادر نمود و: را فرا خواند و  شداشت علی و فاطمه و حسن و حسین 

ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم ﴿ ْهَل  اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�اإِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ
َ
[األحزاب:  ﴾الّرِْجَس أ

خواھد پلیدی و گناه را از شما اھل بیت دور کند و کامال شما  خداوند فقط می« ].۳۳
 را تالوت کرد. به روایت مسلم در فضائل الصحابة.». را پاک سازد
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وقتی از مکه به مدینه ھجرت کرد ابوبکر را ھمراه با  صپیامبر  -٢٦
خودش برد و او را نجات داد، و از طرفی علی را در معرض خطر و 
نابودی قرار داد و از او خواست در جایش بخوابد ... پس اگر علی 

نین امام و وصی و خلیفه منصوب از سوی خدا بوده است آیا چ
شود و جان ابوبکر که اگر  کسی در معرض مرگ قرار داده می

شود ..... و سوال  بمیرد برای امامت ضرری نیست نجات داده می
اینجاست که کدام یک سزاوارتر است که خاری به پایش نخورد و 

 در معرض مرگ قرار نگیرد؟ 
ر دانست، پس خوابیدن او بر بستر پیامب و اگر بگویید که علی غیب می

  ؟!.تواند باشد چه فضیلت و شاھکار می
 اولعلت تقیه فقط ترس است و ترس و ھراس بر دو نوع است:  -٢٧

اینکه  دوماینکه انسان از این بترسد که جانش را از دست بدھد. و 
  شدن و اذیت و آزار و توھین و ناسزا و ھتک حرمت بترسد.  از شکنجه

باید گفت که ائمه به دو اما در مورد ترس از اینکه جان از دست برود 
دلیل چنین ھراسی نداشتند. یکی اینکه طبق گفته شما ائمه با اختیار و 

 میرند.  خودشان می ۀاجاز
شود و آنچه را که  شما ائمه آنچه را که می ۀو دوم اینکه طبق گفت

دانند، بنابراین قبل  دانند، و آنھا زمان و چگونگی مرگشان را می شود می نمی
رو نیازی ندارند که  از فرارسیدن زمان مردنشان ترس و ھراسی ندارند، از این

 در دین خود منافقانه رفتار نمایند و مردم مؤمن را فریب دھند. 
ترس یعنی ترس از شکنجه شدن و در معرض توھین و فحش اما نوع دوم 

علماست، و  ۀقرار گرفتن چیزی است که بدون تردید تحّمل چنین چیزی وظیف
ھایی در راه حمایت و یاری دین  در تحّمل چنین سختی صاھل بیت پیامبر 

 ؟!.کردند جّدشان از دیگران سزاوارترند. پس چرا تقیه می
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از دیدگاه شیعه تعیین امام معصوم به خاطر آن واجب است که  -٢٨
 ھا از بین برود و در ھمه جا عدالت برقرار شود. جاه ۀظلم و شّر از ھم

گویید که در ھر شھر و آبادی که خدا  سوال اینجاست که آیا شما می
  ؟!.کرده است یا نه آفریده معصومی بوده است که ظلم را از مردم دور می

 یید در ھر شھر و آبادی معصومی بوده است. اگر بگو
گویی آشکاری است، آیا در شھرھای کفار  شود: این گزافه به شما گفته می

 سو مشرکین و اھل کتاب ھم معصومی ھست؟ و آیا در شام پیش معاویه 
 معصومی بوده است؟ 

گوییم معصوم یکی است، اما در سایر شھرھا و  و اگر بگویید: ما می
ھا و شھرھا  شود در ھمه آبادی انشینانی دارد، به شما گفته میھا ج آبادی

 نایب دارد یا در بعضی شھرھا؟ 
گویی و سخن  ن گزافهاگر بگویید در ھمه شھرھا جانشین و نایب دارد ای

 جایی است!. بی
شود:  ھا جانشین دارد. به شما گفته می و اگر بگویید فقط در بعضی جاه

به معصوم نیاز دارند پس چرا شما بین  ھا به صورت یکسان ھمه آبادی
 ؟!.گذارید ھا فرق می آبادی

الکلینی در الکافی باب مستقلی به این عنوان آورده است (زنان از  -٢٩
روایت کرده  ÷برند)، و در این مورد از ابی جعفر  زمین ارث نمی

 ».النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئاً «است که گفت: 
 .١»ھمیه ارث ندارندزنان از زمین س«

عبد اهللا ؛ عن  سألت أبا«و طوسی در تھذیب از مسیر نقل کرده که گفت: 

خشب ـوال هن قيمة الطوب والبناءـمرياث؟ فقال: لـهن من الـالنساء ما ل

                                           
 .۷/۱۲۷نگا: فروع الکافی کلینی  -١
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در  ÷از أبا عبدالله « ».اـهن فيهمـوالقصب فأما األرض والعقار فال مرياث ل
مورد حق ارث زنان پرسیدم؟ او گفت: قیمت خشت و بنا و چوب و نی به 

، و محمد بن مسلم از ابی »برند شود ولی از زمین ارث نمی زنان داده می
النساء ال يرثن من األرض وال من العقار «روایت است که گفت:  ÷جعفر 

بو جعفر یا از ، و عبدالملک بن اعین از ا»برند زنان از زمین ارث نمی». «شيئاً 

ليس للنساء من الدور «: کند که گفت ابو عبدالله علیھما السالم روایت می

در این  ١»ندارند ، و زمین سھمیه ارثکزنان از خانه، مل« ».والعقار شيئًا
روایت فاطمه یا کسی دیگر استثناء نشده است. پس بنابراین طبق روایات 

 باشد. صمذھب شیعه فاطمه حق ندارد که خواھان ارث از پیامبر 
ھای پیامبر از آن امام است، محمد بن یحیی از  و ھمچنین ھمه دارایی

ند ک روایت می ÷احمد بن محمد و از عمرو بن شمر، از جابر از ابی جعفر 

ا كان ـقطيعة، فم خلق اهللا آدم وأقطعه الدنيا«فرمود:  صکه گفت: پیامبر خدا 

 ».لألئمة من آل حممد وما كان لرسول اهللا فهو ص فلرسول اهللا ÷ آلدم
خداوند آدم را آفرید و دنیا را به عنوان ملک به او داد، پس آنچه از آدم ؛ «

آِن پیامبر خدا است به ائمه ال بوده است به پیامبر خدا تعلق دارد و آنچه از 
 .٢»محمد تعلق دارد

باشد، بنابراین  می سو طبق عقیده شیعه اولین امام بعد از پیامبر خدا علی 
تر است نه فاطمه، و علی چنین نکرد، بلکه  علی به مطالبه زمین فدک مستحق

ھای ابریشمی را  او گفت: اگر بخواھم راه رسیدن به عسل ناب و گندم و پارچه
بلدم، ولی ھرگز چنین نیست که ھوای نفس من بر من غالب آید و آز و طمع مرا 

                                           
 .۹/۲۵۴تھذیب االحکام  -١
 .۱/۴۷۶کتاب الحجة باب أن األرض کلھا لإلمام  -اصول الکافی کلینی  -٢
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ھا بکشاند، در حالی که شاید در حجاز و یمامه افرادی  به انتخاب خوراکی
 .١»اند آید و ھرگز سیر نشده ھستند که یک تکه نان گیرشان نمی

ابوبکر با مرتدین جنگید و گفت: اگر از دادن زانوبند شتری که در  -٣٠
دادند اباء ورزند، با آنھا خواھم  می صزمان پیامبر آن را به ایشان 

شوند  گویند علی از ترس اینکه مردم مرتد می جنگید. و شیعه می
آن را نوشته بود بیرون  قرآنی را که پیامبر به او امالء کرده بود و او

 نیاورد!!.
در حالی که او خلیفه بود و طبق ادّعای شیعه از سوی خدا کمک 

شده است و دارای صفاتی آن چنانی بوده است، اما با وجود این از ترس  می
شود که مردم  آورد و راضی می شوند قرآن را بیرون نمی اینکه مردم مرتد می

 جنگد!!. ان به خاطر یک زانوبند میدر گمراھی بمانند، و ابوبکر، با مرتد
فرد بسیار  سشیعه و اھل سنت ھمه بر این اجماع دارند که علی  -٣١

رسیده  شجاع و دلیری بوده است که کسی به گرد پای او نمی
ترسید،  ای نمی کننده است، و او در راه خدا، از مالمت ھیچ مالمت

اش تا وقتی که به دست ابن ملجم کشته شد یک  و از آغاز زندگی
کند که علی  لحظه این شجاعت از او جدا نگردید، و شیعه اعالم می

 پیامبر است.جانشین بالفصل 
شجاعت علی تمام شد و به خاطر این با  صآیا بعد از وفات پیامبر 

  ؟!.بیعت نمود سبیعت کرد؟ و سپس بعد از او با عمر فاروق  سابوبکر 
  ؟!.بیعت کرد سو سپس بعد از عمر بالفاصله با عثمان بن عفان 

برود و با  صتوانست که حتی برای یک بار باالی منبر پیامبر  و آیا نمی
صدای بلند اعالم کند که خالفت از او غصب شده است؟! و او از دیگران به 

                                           
 .۱/۲۱۱نھج البالغة  -١



 ٢٥ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

 ؟!.آن سزاوارتر است چون او وصی پیامبر است
چرا علی با اینکه فردی شجاع و دلیر بود و یاوران و دوستداران زیادی 

 ؟!.ھم داشت چنین نکرد
ھیر شود که تط حدیث کساء شامل چھار نفر از خانواده علی می -٣٢

 .١گردد شامل آنھا می
 ن دیگران در تطھیر و عصمت چیست؟!.پس دلیل شامل کرد

که به پندار آنھا مؤسس مذھب جعفری  -شیعه از امام جعفر صادق  -٣٣
گفت: (ابوبکر دو بار مرا  کنند که او با افتخار می روایت می -است 

رسد:  چون نسب جعفر صادق از دو طریق به ابوبکر می ٢زاده است)
 بکر.  از طریق مادرش فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابی اّول

بکر، که اسما  و دّوم از طریق مادر بزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی
بینیم که شیعه  بکر است. سپس می مادر فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابی

را  سدھند که او جّدش ابوبکر  ھای دروغینی از امام صادق ارائه می روایت
 .نماید! مذّمت می

سوال اینجاست که چگونه امام صادق از یک طرف به جّد خود افتخار 
ن است چنین سخنی از یک کزند؟! و مم کند، و از طرفی به او طعنه می می

ترین و پرھیزگارترین  زند، نه از امامی که شیعه او را فقیه بازاری جاھل سر 
مجبور نکرده که کسی را ستایش  شمارند، و ھرگز کسی او را فرد دورانش می

 کند یا مذمت نماید.
آزاد شد، سپس در زمان رھبر  سمسجد االقصی در زمان عمر  -٣٤

 آزاد گردید.  /الدین ایوّبی  سّنی مذھب صالح

                                           
 ھستند. شآن چھار نفر چنانکه گذشت: علی و فاطمه و حسن و حسین  -١
 .۲/۳۷۴کشف الغمة األربلی  -٢
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اند؟! آیا یک وجب از زمین  شیعه چه دستاوردھایی در طول تاریخ داشته
 اند؟ لمین را عقب راندهاند، و آیا دشمنی از دشمنان اسالم و مس را فتح کرده

دشمن بوده است، اما  سبا علی  سکنند که عمر  شیعه ادعا می -٣٥
نیم که عمر وقتی که برای تحویل گرفتن کلیدھای بیت یب می

رود علی را به عنوان جانشین خود در مدینه مقرر  المقدس می
ر پیش بیاید ؟! با اینکه اگر کوچکترین مشکلی برای عم١نماید می

 واھد شد!.علی خلیفه خ
 پس این دشمنی کجاست؟!.

کند طبق حکم ال داود  گویند مھدیشان وقتی ظھور می شیعه می -٣٦
 ۀکننده ھم که نسخ صنماید! پس شریعت محمد  فرمانروایی می

ن ینص بر ا صعت محمد یه در شرکھاست کجاست؟!  شریعت
 رد.کن قضاوت ید با دالئل و براھیه باکاست 

با یھودیان و مسیحیان از در صلح و کند  چرا وقتی مھدی ظھور می -٣٧
  ؟!.رساند ھا و قریش را به قتل می آید و عرب آشتی در می

ا ائمه یخودتان آ ۀآیا محمد از قریش و عرب نیست و ھمچنین طبق گفت
 ؟!.ستندیاز عرب ن یعنیچنین نیستند؟! 

شیعه معتقدند که ائمه در پھلوی مادرانشان ھستند و از ران راست  -٣٨
که برترین پیامبران و واالترین  ص!! آیا مگر محمد ٢ندشو متولد می

 ؟!.ھا بود، در شکم مادرش نبود و از رحم او بیرون نیامد انسان

صاحب هذا «کند که گفت:  شیعه از امام جعفر صادق روایت می -٣٩

 ..».باسمه إالَّ كافر األمر رجل ال يسميه
                                           

 ).۷/۵۷البدایة والنھایة، (  -١
 .۱۹۶اثبات الوصیة المسعودی ص  -٢



 ٢٧ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

جز کافر او را اسمش صدا  صاحب این امر مردی است که کسی«
 .١.....»زند نمی

کنند که به مادر مھدی گفت:  و از ابی محمد حسن عسکری روایت می

ا واسمه حممد وهو القائم من بعدي« دار خواھی شد  بچه« ».....ستحملني ذكرً
ات پسری است که اسم او محمد است و بعد از من امام قائم  و بچه

 .٢»اوست...
گویید ھر کس مھدی را به نام او  ؟! یک مرتبه میآیا این تناقض نیست

ری او را محمد کگویید که حسن عس صدا بزند کافر است، و بار دیگر می
  ؟!.نامیده است

روایت  ÷الکلینی در الکافی از احمد بن محمد از ابی عبدالله  -٤٠

امة ـخف والعمـيكره السواد إالَّ يف ثالث ال«کند که گفت:  می

پوشیدن مکروه است مگر در سه چیز: موزه و سیاه « ».والكساء
. و ھمچنین در کتاب الزی از او روایت شده که او ٣»عمامه و عبا

يكره السواد إالَّ يف ثالثة اخلف والكساء  صكان رسول اهللا «گفت: 

پسندید مگر در سه  سیاه پوشیدن را نمی صپپامبر ». «امةـوالعم
ر وسائل از صدوق و او از . و حر عاملی د٤»چیز موزه و عبا و عمامه

کند که به او  روایت می ÷محمد بن سلیمان و او از ابی عبدالله 

                                           
 .۲/۵۳النعمانیة االنوار  -١
 .۲/۵۵االنوار النعمانیة  -٢
حدیث آن را روایت کرده است و نگاه کنید فروع الکافی  ۳/۲۷۸صاحب الوسائل در  -٣

 .۶/۴۴۹کلینی 
ھـ، اما در این روایت عمامه قبل ۱۳۱۵باب لبس السواد، چاپ تھران  ۲/۲۰۵الکافی  -٤

 از عبا ذکر شده است.



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ٢٨

 

ها لباس ـَيف القلنسوة السوداء؟ قال: ال تصل فيها فإنّ  أصيل«گفتم: 

گفت: با کاله سیاه «آیا با کاله سیاه نماز بخوانم؟ « ».أهل النار
. و صدوق ١»اھل جھنم است نماز نخوان؛ چون لباس سیاه لباس

کند که به  در من ال یحضره الفقیه از امیر المؤمنین روایت می

لباس سیاه ». «ال تلبسوا السواد فإنَّه لباس فرعون«یارانش گفت: 
بن  و از حذیفه». نپوشید؛ چون لباس سیاه لباس فرعون است

 ÷ره پیش ابی عبدالله یکند که گفت: در شھر ح منصور روایت می
لیفه ابی العباس آمد و به او گفت که خلیفه تو خ ۀبودم، که فرستاد

را فرا خوانده است، او بارانی پوشید که یک روی آن سیاه و روی 
دانم که این لباس اھل  دیگر آن سفید بود، سپس گفت: با اینکه می

ھای شیعه آمده  . و در بعضی روایت٢»پوشم جھنم است آن را می
باشد. چنان  آنھا می است که لباس سیاه لباس بنی عباس دشمنان

روایت شده است «کند:  صدوق در من ال یحضره الفقیه روایت می
آمد در حالی که قبای سیاه بر تن  صنزد پیامبر  ÷که جبرئیل 

 صداشت و کمربندی داشت که خنجری در آن بود، پیامبر 
فرمود: جبرئیل این چه لباسی است؟ جبرئیل گفت: لباس فرزندان 

                                           
) ابواب لباس المصلی، و صدوق در من ال ۳یث () حد۲۰باب ( ۳/۲۸۱الوسائل  -١

گوید: امام صادق را در مورد نماز  آن را روایت کرده است، و می ۲/۲۳۲یحضره الفقیه 
خواندن با کاله سیاه پرسیدند گفت: در آن نماز نخوان زیرا لباس سیاه لباس اھل 

 .۳/۲۸۱جھنم است. نگا: وسائل الشیعة 
ابواب لباس  ۳/۲۷۸و صاحب الوسائل آن را از او در  ۱/۲۵۱من ال یحضره الفقیه  -٢

) ابواب لباس ۷حدیث ( ۳/۲۷۹المصلی نقل کرده است. و روایت دّوم در الوسائل 
 روایت شده است. ۲/۲۰۵و الکافی  ۲/۲۵۲المصلی، و من ال یحضره الفقیه 



 ٢٩ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

نزد عباس رفت و گفت:  صعمویت عباس است، آنگاه پیامبر 
عمو جان! فرزندان تو برای فرزندان من بال خواھند بود، گفت: ای 
پیامبر خدا آیا خودم را اخته کنم؟ پیامبر فرمود: ھمه چیز مقّدر 

ھایی که  به ظاھر منظور از اھل جھنم در روایت». شده است
روند و در آن  ه جھنم میگذشت کسانی ھستند که روز قیامت ب

ھای سرکشی امثال خلفای  مانند، و آنھا فرعون و گروه جاودانه می
ھای گذشته ھستند که لباس  عباسی و کفار این امت و کفار امت

 .١اند پوشیده سیاه می
و صدوق در من ال یحضره الفقیه به روایت از اسماعیل بن مسلم و او از 

خداوند به یکی از پیامبرانش وحی «کند که گفت:  امام صادق روایت می
کرد: که به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرا نپوشید، و خوراک دشمنان مرا 
نخورید، و راه دشمنانم را نروید، چون اگر این کارھا را بکنید ھمانند 

 .٢»دشمنانم دشمن من خواھید شد
بی و در کتاب عیون األخبار بعد از نقل روایت با سندی دیگر که علی بن ا

لباس دشمنان، لباس «گوید:  کند می روایت می صاز پیامبر  سطالب 
سیاه است، و غذای دشمنان نبیند(شراب خرما، و انگور) و چیزھای نشرآور 
است، و قارچ سفید نرم و ماھی شناور و مارماھی آبنوس و ماھی مرده و قرار 

ا ھستند، ھایی که پولک ندارند .... خوراک آنھ گرفته روی سطح آب و ماھی
روند جاھایی است که ھر کس برود  تا اینکه گفت: و جایی که دشمنان می

شود، و مجالشان مجلس شرابخواری و سرگرمی بیھوده است، و  متھم می

                                           
یحضره  و ھمان گونه که در الوسائل آمده، در العلل والحضال ھم آمده است، و من ال -١

 .۲/۲۵۲الفقیه 
 .۲۸/۴۸، ۲/۲۹۱، وبحار االنوار ۴/۳۸۴، و نگا: وسائل الشیعة ۱/۲۵۲الفقیه  -٢



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ٣٠

 

مجالی است که شرکت در آن برای ائمه و مؤمنان عیب است و مجالس 
 .١گناھکاران و ستمگران و تباھکاران است

باشند  مذّمت لباس سیاه می ۀروایات از ائمه که درباربعد از بیان این ھمه 
گویند که لباس سیاه لباس دشمنان است، سوال این است که چرا  و می

 اند ....؟!. پوشند و لباس سیاه را لباس سّیدھا قرار داده شیعه سیاه می
اگر کسی بخواھد شیعه شود، باید از میان مذاھب مختلف و زیاد  -٤١

کند؟! امامیه و اسماعیلیه و نصیریه و زیدیه شیعه کدام را انتخاب 
و دروز .... الخ ھمه مدعی ھستند که مذھبشان مذھب اھل بیت 
است، و ھمه با صحابه دشمن ھستند، و ھمه امامت علی بن ابی 

معتقدند و بر این باورند که او خلیفه بالفصل پیامبر  سطالب 
 .است، پس کدام یک را باید انتخاب کرد؟!!

ھای دیگری بر پیامبر نازل شده است و فقط  از قرآن کتابآیا غیر  -٤٢
گاه بوده است   ؟!.علی از آن آ

شوند چه پاسخی  ھای خود که ذیًال ذکر می اگر بگویید نه پس به روایت
 دھید:  می

و جامعه «کند که گفت:  ابو بصیر از ابی عبدالله روایت می: ) الجامعه۱(
  ؟!.ه چیستدانند جامع و مردم چه می» نزد ما است

 گوید: گفتم: فدایت شوم جامعه چیست؟  می
گفت: صحیفه ایست که طول آن ھفتاد گز پیامبر است و او آن را امالء 
نموده و علی با دستش آن را نوشته است، ھم حالل و حرام و ھمه چیزھایی 

 .٢»زخم در آن بیان شده است ۀکه مردم به آن نیاز دارند حتی دی

                                           
 .۱/۲۶عیون االخبار  -١
 .۱/۲۳۹نگا: الکافی  -٢



 ٣١ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

آن ھمه چیزھایی که مردم به آن نیاز دارند بیان شده : و در فکر کنید که
 است.

ایم؟! و  پس چرا پنھان شده و ما از آن و از آنچه در آن است محروم شده
 ؟!.آیا این کتمان و پوشاندن علم نیست

ھای امام روایت شده  در حدیث عالمت ساز رضا  :صحیفه ناموس -)۲(
سامی شیعیانش تا روز قیامت، ای دارد که در آن ا و امام صحیفه«که گفت: 

 .١»آیند ذکر شده است و دشمنانشان که تا روز قیامت می
ھای شیعیان که تا  نام ۀایست که ھم گوییم این چگونه صحیفه ما می

  ؟!.گیرد آیند در آن جا می قیامت به دنیا می
د حداقل باید صد جلد اگر فقط اسامی شیعیان ایران در آن یادداشت شو

 .کتاب باشد!!
سوگند «روایت است که گفت:  ساز امیر المؤمنین  :صحیفه عبیطه -)۳(

ھای پیامبر خدا و اھل  ھای زیادی پیش من ھست، زمین به خدا که صیفحه
ای نزد من ھست که به آن عبیطه  اند، و صیفحه بیتش در آن مشخص شده

ھاست و در آن بیان شده است  ترین چیز علیه عرب شود، و سخت گفته می
 .٢»نداردای  که شصت قبیله از قبایل عرب از دین بھره

تواند قابل قبول باشد، اگر  گوییم این روایت معقول نیست و نمی ما می
اش این  ای نداشته باشند، پس معنی چنان تعداد از قبایل عرب از دین بھره

 .ای داشته باشد وجود ندارد! است که یک مسلمان که از دین بھره
ه ھا ستمگرانه حکم شد سپس مالحظه کنید که چگونه در مورد عرب

 رسد. است طوری که از این حکم بوی نژادپرستی به مشام می

                                           
 .۲۵/۱۱۷» بحار األنوار«نگا:  -١
 .۲۶/۳۷بحار االنوار  -٢



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ٣٢

 

کند که  ابو بصیر از ابو عبدالله روایت می :صحیفه ذؤابه السیف -)۴(
ھا و  صحیفه کوچکی بود که در آن حرف صشمشیر پیامبر  ۀگفت: در دست

 گشاید.  کلمات ھست که ھر کلمه و حرفی ھزار کلمه و حرف می
گفت: و فقط حتی اآلن دو حرف از آن  ÷الله ر گفت: ابو عبدیابوبص

 .١بیرون آمده است
 حرفھا و کلمات دیگر کجا ھستند؟!. گوییم: ما می

 ان اھل بیت از آن استفاده کنند؟!.آمدند تا شیعی آیا نباید بیرون می
ھا  کند پوشیده ھستند؟؟! و نسل یا اینکه تا وقتی که مھدی ظھور می

 نی است؟!.شوند و دین در سردابی زندا مییکی پس از دیگری ھالک 
شمشیر  ۀدیگری است که در دست ۀاین صحیف :صحیفه علی -)۵(

 ۀروایت است که گفت: در دست سپیدا شده است از ابو عبدالله  صامبریپ

بسم اهللا «ای یافت شد که در آن نوشته شده بود:  صحیفه صشمشیر پیامبر 

ترین مردم در روز قیامت کسی است که کسی دیگر  ، سرکش»الرمحن الرحيم
غیر از قاتلش را به قتل رسانده است، و کسی است که غیر از کسی که او را 
زده، زده است، و کسی است که غیر از موالھایش والیت کسانی دیگر را 

نازل شده کفر ورزیده  صپذیرفته است، چنین فردی به آنچه بر محمد 
گذاری را پناه دھد خداوند روز  دعتی ایجاد کند یا بدعتاست، و ھر کس ب

 .٢»پذیرد قیامت ھیچ عملی از اعمال او را نمی
اند یکی جفر سفید و یکی جفر قرمز، از ابی عالء  : جفر دو نوعالجفر -)۶(

گفت: جفر سفید پیش  شنیدم که می سروایت است که گفت: از ابا عبدالله 

                                           
 .۲۶/۵۶بحار االنوار  -١
 .۲۷/۶۵بحار االنوار  -٢



 ٣٣ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

ز در آن ھست؟ گفت: زبور داود و تورات گوید: گفتم: چه چی من است. می
ھای ابراھیم و حالل و حرام ..... ھمه در آن  موسی و انجیل عیسی و صحیفه

 ھستند.
 گوید: گفتم: در جفر قرمز چه ھست؟  و جفر قرمز ھم پیش من است. می

شود، و صاحب شمشیر  گفت: سالح در آن است، و آن برای خون باز می
 کند.  برای کشتن آن را باز می

 گفت: خداوند تو را اصالح نماید!. عبدالله بن ابی الیعفور به او
 آیا فرزندان حسن از این خبر دارند؟ 

دانند که  دانند چنان که شب را می گفت: بله سوگند به خدا آنھا آن را می
دانند که روز است، ولی حسادت و طلب دنیا آنان را  است، و روز را میشب 

نمودند بر  حق طلب می ۀوادار به انکار کرده است، و اگر آنھا حق را به وسیل
 .١ایشان بھتر بود

گوییم بیندیشید و فکر کنید، زبور داود و تورات موسی و انجیل  می
س در این جفر ھستند! پھای ابراھیم و حالل و حرام ھمه  عیسی و صحیفه

 کنید؟!. چرا شما آن را پنھان می
کند  روایت می سعلی بن سعید از ابی عبدالله  -أ :مصحف فاطمه -)۷(

سوگند به خدا که مصحف فاطمه پیش ماست، و در آن حتی یک «که گفت: 
آیه از قرآن نیست، پیامبر آن را دیکته نموده و علی با دست خودش آن را 

 .٢»نوشته است
فاطمه از «کند که گفت:  و محمد بن مسلم از یکی از ائمه روایت می -ب

خود مصحفی به جا گذاشت که قرآنی نیست، ولی کالمی از کالم خداست 

                                           
 .۱/۲۴اصول الکافی  -١
 .۲۶/۴۱بحار االنوار  -٢
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 سکه خداوند آن را بر او نازل کرده است، پیامبر آن را دیکته نمود و علی 
 .١»آن را نوشت

که گفت:  کند روایت می ÷بن ابی حمزه از ابی عبدالله  یعل - ج
مصحف فاطمه پیش ماست، سوگند به خدا که یک کلمه از قرآن در آن 

 .٢»نیست ولی پیامبر آن را امالء نموده و علی آن را نوشته است
پس اگر این کتاب را پیامبر دیکته نموده و علی نوشته است، چرا پیامبر 

دھد  آن را از امت پنھان کرد؟! و حال آن که خداوند به پیامبرش فرمان می
فرماید:  که ھمه آنچه را که بر او نازل شده به مردم برساند، خداوند می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾بَّلِۡغ َما

(به امال کامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، یای پ« .]٦٧[المائدة: 

 .»ای! نی، رسالت او را انجام ندادهکمردم) برسان! و اگر ن
ھا پنھان  این قرآن را از مسلمان ۀپس چگونه ممکن است که پیامبر ھم

کند؟! و چگونه شایسته علی و ائمه بعد از اوست که آن را از شیعیان خود 
 ؟!.پنھان کنند

 ؟!.آیا این خیانت در امانت نیست
ز ابی عبدالله روایت است که انجیل و تورات : او انجیل و زبور تورات -)۸(

 .٣خواند و زبور را به زبان سریانی می
گوییم: امیر المؤمنین و ائمه بعد از او، به زبور و تورات و انجیل چه  می

گردانند، و به صورت  کنند که آن را در میان ھمدیگر دست به دست می می
کنند که علی خودش قرآن  صوص شیعه ادعا میخوانند، و ن پنھانی آن را می

                                           
 .۲۶/۴۱البحار  -١
 .۲۶/۴۸البحار  -٢
 ).۱/۲۲۷» (أصول الکافی«نگا:  -٣



 ٣٥ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

ھای دیگر را از برداشت،  را کامًال از حفظ داشت، و ھمه این کتابھا و صحیفه
پس چه نیازی به تورات و زبور و انجیل داشته است؟! به خصوص وقتی که 

 اند؟  ھا با نزول قرآن منسوخ شده این کتاب
که اسالم فقط یک کتاب دارد دانیم  گوییم که ما می بعد از ھمه اینھا می

ھای یھودیان و نصاری است  ھا از ویژگی و آن قرآن کریم است، و تعداد کتاب
 ھای متعدد آنھا این قضیه واضح و مسّلم است.  چنان که در کتاب

وفات یافت به سر  ÷وقتی که فرزندش ابراھیم  صچرا پیامبر  -٤٣
ه سر و وفات یافت علی ب لو صورتش نزد؟! و چرا وقتی فاطمه 

  ؟!.صورتش نزد
بسیاری از علمای شیعه به خصوص در ایران زبان عربی را بلد  -٤٤

نیستند، پس چگونه احکام را از کتاب خدا و سّنت پیامبرش 
ھای  کنند؟! با اینکه دانستن زبان عربی یکی از ضرورت استنباط می
 علما است. 

ق و شیعه معتقدند که اغلب صحابه به جز تعداد بسیار اندکی مناف -٤٥
اند، اگر چنین است پس چرا این کافران آن تعداد اندکی  کافر بوده

را که با پیامبر بودند نابود نکردند؟! اگر شیعه بگویند: اصحاب بعد 
از وفات پیامبر ھمه مرتد شدند و فقط ھفت نفر بر اسالم باقی 

پرسیم پس چرا آنھا این تعداد اندک را از بین نبردند و  ماندند، می
  ؟!.ا به دوران پدران و نیاکانشان بر نگرداندندوضعیت ر

کتابش  ۀابو جعفر محمد بن حسن طوسی شیخ شیعه در مقدم -٤٦
گوید: ستایش خداوندی را سزاست که صاحب  االحکام می ١تھذیب

 صاش محمد  حق و مستحق آن است، و درود خدا بر بنده برگزیده

                                           
١- ۱/۴۵. 



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ٣٦

 

باد، یکی از دوستان در مورد تباین و تضاد و تناقضی که در 
احادیث اصحاب ماست که ھیچ روایتی نیست مگر آن که در مقابل 
آن روایتی مخالف با آن نباشد، با من مذاکره کرد، و چنان این 
احادیث مخالف ھمدیگرند که از بزرگترین اعتراضات مخالفان ما بر 

 ».روایات است....مذھب ما ھمین تضاد اخبار و 
االصول  ١اللکنوی شیعه مذھب در کتاب اساس یو سید دلدار عل

اند به شّدت مختلف و متضادند،  گوید: احادیثی که از ائمه روایت شده می
چنانکه تقریبًا ھیچ حدیثی نیست مگر آن که در مقابل آن حدیثی مخالف با 

مخالف است، تا  آن ھست، و ھیچ روایتی نیست مگر آن روایتی دیگر با آن
 جایی که سبب شده تا بعضی افراد ناقص از مذھب بر گردند ....

عالم و پژوھشگر و محقق و حکیم و شیخ شیعیان حسین بن شھاب 
گوید:  می ٢»ھدایه األبرار إلی طریق ائمه األطھار«الدین الکرکی در کتابش، 

ات چنان که در اول کتاب بیان کرده ھدفش دفع تناقض در میان روای«
 ».ماست که سبب شده به خاطر آن بعضی از شیعه از مذھب بر گردند

شان اعتراف  گوییم علمای شیعه به تناقضات موجود در مذھب ما می
 .٣اند کرده

ِ ٱَولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ﴿فرماید:  خداوند می  ﴾�َكثِ�ٗ  اۡختَِ�ٰفٗ ٱلَوََجُدواْ �ِيهِ  �َّ
 ».افتندی ر خدا بود، اختالف فراوانی در آن مییغاگر از سوی « .]٨٢[النساء: 
 ساز فرزندش حسین  سشیعیان معتقدند که علی بن ابی طالب  -٤٧

افضل و برتر است، پس وقتی چنین است چرا در سالروز شھادت 

                                           
 چاپ لکھنو، ھند. ۵۱ص  -١
 .ق.ھ۱۳۹۶چاپ اول  ۱۶۴ص  -٢
 و بعد از آن). ۱/۴۱۸نگا: أصول مذھب الشیعة اإلمامیة اإلثنی عشریة، القفاری، ( -٣
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نمایید؟! و آیا  کنید که برای حسین گریه می علی چنان گریه نمی
افضل و برتر نبوده است؟! اگر  باز علی و حسین  صپیامبر 

  ؟!.کنید افضل و برتر است پس چرا شما برای او گریه نمی
و والیت فرزندانش بعد از او رکنی  ساگر والیت علی بن ابی طالب  -٤٨

یابد، و ھر کس  از ارکان ایمان است که ایمان بدون آن تحقق نمی
ه شیع ۀبه والیت علی و فرزندانش ایمان نداشته باشد طبق عقید

کفر ورزیده و سزاوار دوزخ است گرچه به یگانگی خدا و رسالت 
گواھی بدھد، و نماز بخواند، و زکات بدھد، و روزه  صمحمد 

بگیرد و به حج برود؛ پس اگر چنین است چرا این رکن بزرگ ایمان 
  ؟!.در قرآن به صراحت بیان نشده است

تر ھستند  الیت پایینبینیم که دیگر ارکان و واجبات را که از و قرآن را می
مانند نماز و زکات و روزه و حج را به صراحت بیان داشته است، بلکه قرآن 
بعضی از چیزھای مباح و جایز مانند شکار را توضیح داده است .... پس چرا 

  ؟!.بزرگترین رکن و اصل دین در ثقل اکبر (قرآن) ذکر نشده است
بودند، و  یکدیگر میگویند اصحاب دشمن  اگر آن گونه که شیعه می -٤٩

آنھا  ۀکرد و جامع ھر یک برای رسیدن به خالفت تالش می
بود که جز  ای می بود، و جامعه ای فاقد ھمدلی و محبت می جامعه

تعداد اندکی از آنھا ھمه کافر شدند؛ ھزاران انسان در زمان 
شدند، و آنھا مناطق زیادی از جھان را فتح  اصحاب مسلمان نمی

 کردند. نمی
خوانند با اینکه به صراحت  بسیاری از شیعیان نماز جمعه نمی چرا -٥٠

جمعه به اقامه نماز جمعه امر شده است، و خداوند متعال  ۀدر سور

َها ﴿فرماید:  می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  �َّ  ۡ�ُُمَعةِ ٱَءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ
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ْ ٱفَ  ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ  ۡسَعۡوا َّ�  ْ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ  ۡ�َۡيعَۚ ٱَوَذُروا
ه ک ید! ھنگامیا مان آوردهیه اک یسانک یا« .]٩[الجمعة:  ﴾٩َ�ۡعلَُمونَ 

ر خدا (خطبه و کذ یشود به سو ینماز روز جمعه اذان گفته م یبرا
شما بھتر است اگر  ین براید، اینکد و فروش را رھا ید و خرینماز) بشتاب

 .»دیدانست یم
گوییم آیا  اگر بگویند نماز جمعه تا وقتی مھدی ظھور کند تعطیل است! می

تواند تعطیل کردن این امر عظیم را توجیه نماید؟! که  انتظار برای مھدی می
 اند. داده اند که این آیین بزرگ اسالمی را انجام نمی ھزاران شیعه در حالی مرده

اند. و آیاتی را ابوبکر  حذف شدهشیعیان معتقدند که آیاتی از قرآن  -٥١
 .اند! تغییر داده بو عمر 

کنند که از او پرسیدند که چرا علی امیر  روایت می ÷و از ابی جعفر 
تابش کن لقب داده و در یالمؤمنین نامیده شده است؟ او گفت: خدا به او ا

وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عىل «ن فرموده: یچن

 !.١»مؤمننيـسهم ألست بربكم وأن حممداً رسويل وأنّ علياً ً أمري الأنف
شان، نژادشان را برگرفت و آنھا یھا چون پروردگارت از پسران آدم، از پشت

ه من پروردگار شما ھستم، و کن است یه مگر نه اکرد کرا بر خودشان گواه 
 ن است؟یر المؤمنیام یمحمد فرستاده من، و عل

گوید: یعنی کسانی که به امام  می »فالذين آمنوا به« تفسیر:و کلینی در 
 ایمان آوردند.

وهُ وَ ﴿ ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل َمَعهُ  �َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
أ

 ».یعنی کسانی از جبت و طاغوت دوری کردند«  .]١٥٧[األعراف:  ﴾لُۡمۡفلُِحونَ ٱ

                                           
 .۱/۴۱۲اصول الکافی  -١
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 .١و فالنی ھستند)! (و جبت و طاغوت فالنی
 .٢گوید: (منظور از فالنی وفالنی ابوبکر وعمر ھستند)! می یمجلس

و  -والعیاذ بالله  -دانند  بنابراین شیعیان ابوبکر و عمر را دو شیطان می

ۡيَ�ٰنِ ٱَ� تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت ﴿  .»ھای شیطان پیروزی نکنید و از گام« .]٢١[النور:  ﴾لشَّ
گویند سوگند به خدا  کنند و می الھی را چنین تفسیر می ۀشیعه این گفت

  !.٣ی شیطان والیت فالنی و فالنی استھا که گام

والية ومن يطع اهللا ورسوله يف «کنند که گفت:  و از ابی عبدالله روایت می

و گفت که آیه در اصل ھمین  »اً ـووالية األئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيم عىل
 .٤»طور نازل شده است

این آیه اینگونه بر محمد نازل شده «و از ابی جعفر روایت است که گفت: 

ْ ٱبِۡئَسَما ﴿است:  ۡوا نَزَل  ۦٓ بِهِ  ۡشَ�َ
َ
ٓ أ ْ بَِما ن يَۡ�ُفُروا

َ
نُفَسُهۡم أ

َ
ُ ٱأ [البقرة:  ﴾َ�ۡغيًا �َّ

٥»]٩٠. 
از جابر الجعفی روایت است که گفت: این آیه را جبرئیل اینگونه بر «

ا �ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�بٖ ﴿محمد نازل فرموده است:  ۡ�َا ّمِمَّ ٰ  نَزَّ ْ  َ�ۡبِدنَا َ�َ تُوا
ۡ
 فَ�

ْ ٱوَ  ّمِۡثلِهِۦ ّمِن �ُِسوَر�ٖ   .٦»]٢٣[البقرة:  ﴾ُشَهَدآَءُ�م ۡدُعوا
ایم شک دارید یک  (اگر در آنچه در مورد علی بر بنده خود نازل کرده

 سوره ھمانند آن بیاورید. 

                                           
 .۱/۴۲۹الکافی  اصول -١
 .۲۳/۳۰۶بحار االنوار  -٢
 .۱/۲۴۲، وتفسیر الصافی ۱/۲۱۴تفسیر العیاشی  -٣
 .۱/۴۱۲نگا: کتاب اصول الکافی  -٤
 .۱/۴۱۷حواله گذشته  -٥
 .۷/۶۶شرح اصول الکافی  -٦
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این آیه را اینگونه جبرئیل بر «روایت است که گفت:  ÷و از ابی عبدالله 

ا نزلنا يف عيل نوراً ـها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بمـيا أي«نازل کرد:  صمحمد 

 .١»مبيناً 
 ایم ایمان بیاورید. نور آشکاری که در مورد علی نازل کردهای اھل کتاب به 

ـمرشكني كرب عىل ال« روایت است که گفت: ÷و محمد بن سنان از رضا 

اینگونه در کتاب نوشته  .»ما تدعوهم إليه يا حممد من والية عىل بوالية عىل
 .٢شده است

 آید. ان میخوانی بر آنان گر ای محمد والیت علی که مشرکان را بدان فرا می

ل بعذاب واقع للكافرين سأل سائ«و از ابی عبدالله روایت است که گفت: 

 صگفت سوگند به خدا که آیه اینگونه بر محمد  »ليس له دافع بوالية عىل
 .٣نازل شده است

جبرئیل این آیه را این گونه بر «و از ابی جعفر روایت است که گفت: 

ل الذين ظلموا آل حممد حقهم قوالً غري الذي قيل «محمد نازل کرده است:  فبدّ

 .٤»ا كانوا يفسقونـاء بمـهم فأنزلنا عىل الذين ظلموا آل حممد حقهم رجزاً من السمـل
شان را خوردند به جای آنچه  کسانی که بر آل محمد ستم کردند و حّق «

به آنان گفته شده بود سخن دیگری را قرار دادند پس بر کسانی که بر آل 
اشان  محمد ستم کردند و حّقشان را پایمال نمودند به سبب فساد و نافرمانی

 .»عذابی از آسمان فرود آوردیم

                                           
 حواله گذشته. -١
 .۵/۳۰۱حواله گذشته  -٢
 .۱/۴۲۲نگا: کتاب اصول الکافی  -٣
 .۱/۴۲۳حواله گذشته  -٤
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ای مردم پیامبر حق را در مورد والیت علی از سوی پروردگارتان برایتان 
آورده است، ایمان بیاورید برایتان بھتر است و اگر به والیت علی کفر بورزید 

 ھا و زمین است از آِن خداست.  بدانید که آنچه در آسمان
 این آیه را این گونه نازل ÷و از ابی جعفر روایت است که گفت: جبرئیل 

هم ـهم وال ليهديـم يكن اهللا ليغفر لـإن الذين ظلموا آل حممد حقهم ل«کرده است: 

لرسول باحلق من ربكم ها الناس قد جاءكم اـيا أي« . ثم قال»طريقا إال طريق جهنم

اوات وما ـفإن هللا ما يف السم والية عىلتكفروا ب فآمنوا خريا لكم وإن يف والية عىل

ردند، خدا در که (نسبت به آل محمد) ستم کسانی کھمانا « .١»يف األرض
ه کند، جز راه دوزخ کتشان نیست، و به راھی ھدایشان نیمعرض آمرزش ا

ن برای خدا آسان است ـ سپس فرمود ـ: ای یشه در آن جاودانند، و ایھم
) یت علیامبر از جانب پروردگارتان به حق سوی شما آمده (درباره والیمردم! پ

) آنچه در یت علید (به والیافر شوکر شماست، و اگر یخ هیه ماکد یمان آوریا
 .»نرسد) یانیبه او ز یعنین است متعلق به خداست (یآسمانھا و در زم

کنند،  داللت می سھا به صراحت بر امامت علی  گویند این آیه شیعه می
 اند. این آیات را تحریف کرده بولی ابوبکر و عمر 

 در اینجا دو سؤال باید از شیعیان پرسید: 
اول اینکه وقتی ابوبکر و عمر این آیات را تحریف کرده بودند، پس چرا 
زمانی که علی خلیفه مسلمین شد این چیز را بیان نکرد و توضیح نداد؟! و یا 

 ؟!.گرداند اینکه حداقل آیات را ھمانگونه که نازل شده بودند به قرآن باز می
چنین کاری نکرد، و قرآن به ھمان صورتی که  سنیم که علی بی اما می

در زمان خلفای پیش از او و در زمان پیامبر بود به ھمان گونه باقی ماند، 

                                           
 .۱/۴۲۴حواله گذشته  -١
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ۡ�َا ﴿فرماید:  چون قرآن را خداوند محفوظ قرار داده است و می إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
م; و ما بطور یردکما قرآن را نازل « .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱ

 .»میقطع نگھدار آن
 .فھمند! دانند و نمی ولی شیعه نمی

اند تا از آن والیت و امامت و  دّوم آیاتی که شیعیان آن را تحریف کرده
گوید که چنین چیزی  خالفت علی را ثابت کنند، به صراحت به ما می

ید و شیعیان آن را تحریف گو ای که از یھودیان سخن می نخواھد شد!! در آیه
 .دھند فکر کنید! کرده و به مسلمین نسبت می

هم فأنزلنا عىل ـل فبدل الذين ظلموا آل حممد حقهم قوالً غري الذي قيل«

 .»ا كانوا يفسقونـاء بمـالذين ظلموا آل حممد حقهم رجزا من السم
دھد که به زودی  طبق صورت تحریف شده آیه، این آیه از چیزی خبر می

 داند.  گوید که علی آن را می در آینده رخ خواھد داد و می
علی و اھل بیت کدام حق خود را مطالبه کنند در صورتی که قرآن خبر 

شود؟ و مسلمانان والیت و وصایت  شان از آنھا به زور گرفته می دھد که حق می
  ؟!.قبول نخواھند کرد و ھرگز علی بعد از پیامبر خلیفه نخواھد شد علی را

سپس کجا بر کسانی که حق خالفت آل محمد را غصب کردند عذابی از 
  ؟!.آسمان نازل شده است

دانند که ھرگز چنین چیزی رخ نداده است، ولی این یک تحریف  ھمه می
 ساده و ابلھانه و ھویداست. 

ْ نُوَر  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿فرماید:  ھی که میشیعه در مورد فرموده ال -٥٢ وا
ِ ٱ ۡفَ�ٰهِِهمۡ  �َّ

َ
خواھند نور خدا را با دھان خود  یآنان م«. ]٨[الصف:  ﴾بِأ

 .»خاموش سازند
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یعنی «کنند که در تفسیر این آیه گفت:  از ابو الحسن روایت می

ُ ٱوَ ﴿، »خواھند والیت امیر المؤمنین را سرکوب و خاموش کنند می ُمتِمُّ  �َّ
 ِ  .»گرداند و نور امامت است گوید: یعنی خداوند امامت را کامل می و می«. ﴾نُورِه

ِ  َٔ َ� ﴿فرماید:  چنان که خداوند متعال می ْ ب ِ ٱاِمُنوا ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َّ� 
نَزۡ�َا

َ
 .»دیاوریمان بیم ایا ردهکه نازل ک یبه خدا و رسول او و نور« .]٨[التغابن:  ﴾أ

 .١باشند گوید: سوگند به خدا که نور روز قیامت ائمه آل محمد می و می
سوال اینجاست که آیا خداوند نور خویش را با نشر و گسترش اسالم 

 دادن والیت و خالفت به اھل بیت؟!.کامل گرداند، یا با 
اند علی و  فقط دو نفر از ائمه زمان خالفت را به دست گرفته -٥٣

نور بوسیله ده امام پس کامل گرداندن  بفرزندش الحسن 
 دیگر کجاست؟!.

ورزند به  نند و به احتجاج میک رار میکرا ت صث رسول الله یو نص حد
؛ پس خالفت » أمراء«ا ی» واله أمر«ا ی» خلفاء«ه آنان ک ۀه ائمه دوازه ائمکنیا

 جاست؟که یی ده نفر بقیو فرمانروا
کنند، که زنی  ھای شیعه از جعفر صادق روایت می بعضی از کتاب -٥٤

از او پرسید که آیا ابوبکر و عمر را دوست بدارم؟! جعفر صادق 
گفت: آنھا را دوست بدار. آن زن گفت: وقتی به لقای پروردگارم 

گویم: که تو مرا به دوست داشتن آنھا فرمان  بروم به او می
 .٢»ت: بلهای؟! جعفر صادق به او گف داده

اند که مردی از یاران امام باقر وقتی دید که امام باقر  و روایت کرده

                                           
 .۱/۱۴۹الکافی  -١
 .۸/۲۳۷روضة الکافی  -٢
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گویی؟! باقر  نامد تعجب کرد و گفت آیا او را صدیق می ابوبکر را صدیق می
گفت: بله. صدیق! ھر کس به او صدیق نگوید خداوند ھیچ سخنی از سخنان 

 .١»او را در قیامت راست نگرداند
 ابوبکر چیست؟ ۀم که نظر شما دربارپرسی از شیعیان می

و  ٣و األربلی در کشف الغّمه ٢ابوالفرج اصفھانی در مقاتل الطالبین -٥٥
گفته است ابوبکر بن علی بن ابی طالب  ٤مجلسی در جالء العیون

در کربال کشته شد، و ھمچنین یکی از  سبا برادرش حسین 
ید! فرزندان حسین که اسمش ابوبکر بود در کربال به شھادت رس

 اش ابوبکر بود). (و محمد اصغر که کنیه
کنند؟! و فقط بر کشته شدن  پس چرا شیعه این قضیه را پنھان می

  ؟!.نمایند حسین تاکید می
ن خاطر از یعلت این است که اسم برادر و فرزند حسین ابوبکر است!! به ا

خواھند که مسلمین و  شود. و این چیزی است که شیعیان نمی آنھا یاد نمی
گاه  پیروانش غافل شان آن را بدانند، چون اگر پیروانشان از این مسئله آ

کنند که بین اھل بیت و بزرگان  دانند که شیعه در اینکه ادعا می شدند می
 گویند. اصحاب و در رأس آنھا ابوبکر دشمنی و عداوت بوده است دروغ می

بود که  کافر و مرتدی می سگویند ابوبکر  چون اگر آن گونه که شیعه می
و را بر فرزندانشان حق علی و خاندانش را غصب کرده بود، اھل بیت اسم ا

 گذاشتند!. نمی

                                           
 .۲/۳۶۰کشف الغمة  -١
 چاپ بیروت. ۱۸۸، ۱۴۲، ۸۸صفحه  -٢
٣- ۲/۶۶. 
 .۵۸۲ص  -٤
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و ھر کس در این فکر کند این خودش دلیلی است بر اینکه آنھا با 
 اند. ھمدیگر محبت و دوستی داشته

 شان را کنند و اسم فرزندان و چرا شیعیان از علی و حسین پیروی نمی
 ؟!.گذارند ابوبکر نمی

آخرین پیامبر است، یعنی  صایمان داشتن به اینکه پیامبر خدا  -٥٦
اینکه پیامبر در دوران حیات و پس از مرگش امام و پیشوای مردم 

رسول  صاست، پس ھر کس ایمان داشته باشد که محمد 
تواند از او  خداست و اطاعت از او واجب است و تا آنجا که می

رود پس  ر گفته شود که چنین فردی به بھشت میاطاعت نماید، اگ
نیازی به مسئله امامت ندارد و چیزی جز اطاعت از پیامبر بر او 

رود مگر آن که از امام  الزم نیست، و اگر گفته شود به بھشت نمی
 پیروی کند، چنین سخنی بر خالف نصوص قرآن است.

کس از خدا و  چون که خداوند در چندین جا از قرآن بیان فرموده که ھر
رود، و ھیچ گاه وارد شدن به بھشت را  پیامبر اطاعت نماید به بھشت می

منوط به اطاعت از امام یا به ایمان داشتن به او نکرده است؛ مانند اینکه 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿فرماید:  می ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� َعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيقٗ  ل�َّ
ُ
[النساء:  ﴾٦٩اوََحُسَن أ

ن یز،) ھمنشیند، (در روز رستاخکامبر را اطاعت یه خدا و پکسی کو « .]٦٩
قان یامبران و صدیرده; از پکه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کسانی خواھد بود ک

 ».قھای خوبی ھستندیشھدا و صالحان; و آنھا رفو 

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿فرماید:  و می ٰٖت  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي يُۡدِخلُۡه َج�َّ
نَۡ�ٰرُ ٱ

َ
ۚ َوَ�ٰلَِك  ۡ� س خدا و کو ھر « .]١٣[النساء:  ﴾ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

ی ین او را محترم بشمرد،) خداوند وی را در باغھایند، (و قوانکامبرش را اطاعت یپ
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جاودانه در آن  ،ر درختانش جاری استیه ھمواره، آب از زکند ک از بھشت وارد می

 .»روزی بزرگی استین، پیمانند; و ا می
گویند  بود، یا چنان که شیعیان می پس اگر امامت اساس ایمان و کفر می

پذیرد؛  با آن عمل بنده را نمی بود که خداوند جز بزرگترین رکن دین می
نمود؛ چون  کرد و بر آن تاکید می خداوند امامت را در این آیات ذکر می

کنم  شود، و فکر نمی دانست که بعدًا در مورد آن اختالف می خداوند می
کسی بیاید و بگوید که امامت به صورت ضمنی در تحت اطاعت از خدا و 

جا و  ین چیزی یعنی تفسیری بیاطاعت از پیامبر مذکور است، چون چن
قرآن، و برای باطل بودن این نظریه ھمین کافی است که بگوییم  ۀخودسران

که اطاعت از پیامبر اطاعت از خداست، اما با وجود این خداوند تنھا به ذکر 
اطاعت خویش اکتفا نکرد، و بلکه اطاعت از پیامبر را ذیل اطاعت از خودش 

گانه بیان نمود تا بر دو رکن مھم در اسالم یعنی بیان نمود، بلکه آن را جدا
 (اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر) تاکید نماید.

بعد از اطاعت از خدا، اطاعت از پیامبر ذکر شده و یکی از شرایط ورود به 
رساند، و اطاعت از  بھشت است، چون که پیامبر پیام و وحی الھی را می

پیامبر ھیچ کس در مقام رساندن وحی پیامبر اطاعت از خداست، و بعد از 
رو خداوند رستگاری و ورود به بھشت را منوط به  الھی قرار ندارد، از این

 اطاعت از پیامبر و التزام به فرمان پیامبر، نه فرمان دیگران قرار داده است. 
آمدند و فقط یک بار او  افرادی نزد ایشان می صدر دوران پیامبر  -٥٧

گشتند، و بدون  ق و شھرھای خود باز میدیدند و به مناط را می
. والیت علی و فرزندانشان نشنیده بودند ۀتردید آنھا چیزی دربار

بخصوص که شیعه ادعا دارد که موضوع والیت علي و فرزندانش 
در مکه رخ داده است، پس آیا  صدر اوایل دعوت رسول الله 

  ؟!.اسالم آنھا ناقص است
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بود قطعًا  گوییم: اگر چنین می قص است. میاگر بگویید: بله اسالم آنھا نا
نمود و امر امامت را بر ایشان بیان  باید اسالم آنھا را درست می صپیامبر 

چنین نکرده است. و اگر بگویید: نه،  صبینیم که پیامبر  کرد، اما می می
 گوییم: پس شما باید قبول کنید که امامت از ارکان دین نیست. می

با «ای به معاویه گفت:  در نامه ÷است: (و امام  در نھج البالغه آمده -٥٨
اند.  اند که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت نموده من کسانی بیعت کرده

اند با من ھم براساس آن چیز بیعت  و آنھا بر آنچه با آنھا بیعت کرده
اند، پس فردی که در بیعت حاضر بوده است حق ندارد که  کرده

ه است حق ندارد که انتخابی دیگر نماید، و کسی که حضور نداشت
انتخاب را قبول نکند، و شورا از آن مھاجرین و انصار است، پس اگر 
مھاجرین و انصار کسی را انتخاب کردند و امام نامیدند خداوند این را 
پسندیده است، و اگر کسی از اعتراض کند و یا با ایجاد بدعتی از 

ر نپذیرفت با او فرمان آنھا بیرون رود او را دوباره باز گردانند، و اگ
 بجنگند، چون راھی غیر از راه مؤمنان را پیروی کرده است.

ای معاویه اگر با عقل خودت بنگری نه با ھوا و ھوس  ١و به جانم سوگند
ترین فرد  گناه ترین و بی خود، خواھی دید که در مورد خون عثمان پاک

به ناحق ام، مگر آن که  ھستم، و خواھی دانست که دخالتی در آن نداشته
 .٢»)خواھی مرا متھم کن. والسالم مرا متھم کنی؛ پس به ھر چه می

 باشند:  این سخنان امام علی دلیلی برای امور ذیل می
کنند، پس انتخاب امام ھیچ  امام را مھاجرین و انصار انتخاب می -١

 .گویند ندارد! ربطی با اصل امامت که شیعه می

                                           
 درباره قسم خوردن به جان خود بین علما اختالف است که قول صحیح جایز نیست. -١
 .۵۹۳نگا: کتاب صفوة شروح نھج البالغة ص  -٢
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بیعت شد به ھمان  شبه ھمان صورتی که با ابوبکر و عمر و عثمان  -٢
 بیعت شد. سگونه با علی 

شورا از آن مھاجرین و انصار است، و این نشانگر فضیلت و مقام  -٣
واالی آنھا نزد خداوند است و این بر خالف صورتی است که شیعه از 

 نمایند. آنھا ارائه می
نند و با او بیعت نمایند خداوند اگر کسی را مھاجرین و انصار قبول ک -٤

این را پسندیده است، پس حق امامت آن گونه که شیعه ادعا 
کنند غصب نشده است، واگرنه چگونه خداوند از این کار راضی  می
 ؟!.شود می

ھایش او را  در نامه سکنند اما علی  را لعنت می سشیعیان معاویه  -٥
 .کند! لعنت نمی

در زیر  شتوانند بیعت کردن ابوبکر و عمر و عثمان  شیعه نمی -٥٩
را انکار کنند، و خداوند خبر  صعه الرضوان) با پیامبر یدرخت (ب

داده است که او تعالی از کسانی که زیر درخت با پیامبر بیعت 
دانسته که در دلھایشان چه ھست،  راضی است و می ١اند نموده

ورزند و خالف آن  خبر الھی کفر میپس چگونه شیعه بعد از این به 
گویند (پروردگارا تو درباره آنھا  گویند؟! و گویا شیعیان می را می

 دانی)! والعیاذ بالله. دانیم نمی چیزی را که ما می
شیعه ناسزا گفتن به بزرگان اصحاب به خصوص خلفای راشدین  -٦٠

ا دانند و با این کار به خد را عبادت می شابوبکر و عمر و عثمان 
جویند؛ در حالی که ھیچ سّنی به کسی از اھل بیت ناسزا  تقرب می

                                           
َجَرةِ ﴿رمودند: چنین ف خداوند -١ ُ َعِن الُْمْؤِمنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك َ�َْت الشَّ لََقْد رَِ�َ ا�َّ

ثَاَ�ُهْم َ�تًْحا قَرِ�ًبا
َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َو� نَْزَل السَّ

َ
 ].۱۸[الفتح:  ﴾١٨َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهْم فَ�
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گوید! بلکه اھل سّنت با دوست داشتن اھل بیت به خدا تقّرب  نمی
 جویند. می

 توانند انکار نمایند. و شیعه این واقعیت را نمی
ھایی که در مورد  ھای خود و در داستان شیعیان ھمواره در کتاب -٦١

کنند که حسین تشنه در میدان جنگ  گویند تکرار می حسین می
ھای آب این عبارت را  به شھادت رسیده است، بنابراین روی مخزن

نویسند (به نوش با یاد حسین)! سوال اینجاست که طبق آنچه  می
دانست که  دانند، پس آیا حسین نمی گویند ائمه غیب می شیعه می

مرد، و  در اثنای جنگ به آب نیاز پیدا خواھد کرد و تشنه خواھد
 ؟!.کرد نباید مقدار کافی آب برای خود تھیه می

سپس آیا فراھم نمودن آب در جنگ از ضروریاتی نیست که باید از آن 

ا ﴿فرماید:  استفاده کرد؟! و خداوند متعال می ْ لَُهم مَّ وا ِعدُّ
َ
ّمِن  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ

 ٖ� ِ ٱَعُدوَّ  ۦتُۡرهِبُوَن بِهِ  ۡ�َۡيلِ ٱ ّرَِ�اطِ  َوِمن قُوَّ ھر « .]٦٠[األنفال:  ﴾وََعُدوَُّ�مۡ  �َّ
ن) ید! و (ھمچنید، برای مقابله با آنھا (دشمنان)، آماده سازیی در قدرت داریروین

ش یله آن، دشمن خدا و دشمن خویدان نبرد)، تا به وسیده (برای میاسبھای ورز

 ».دیرا بترسان
فرماید:  کامل گردید؛ زیرا خداوند می صدین در دوران پیامبر  -٦٢

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿
َ
ن شما را یامروز، د« .]٣[المائدة:  ﴾أ

 .»ردمکامل ک
 ؟!.پدید آمده است صو مذھب شیعه بعد از وفات پیامبر 

 ۀدر قص لگناھی عایشه  خداوند متعال در مورد پاکدامنی و بی -٦٣
معروف افک آیه نازل فرموده است و او را از این زشتی پاک دانسته 

بینیم که بعضی از شیعیان ھنوز ھم او را متھم به  است، اما می
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نمایند! و این کار آنھا ھمان طور که طعنه زدن به  می ١خیانت
پیامبر خداست ھمچنین آنھا با این کار به خداوندی که غیب 

گاه نکرده که  زنند، آیا داند طعنه می می خداوند پیامبرش را آ
 .ھمسر او خیانتکار است؟!

چه بد مذھبی است آن مذھب که به ھمسران بھترین انسان و به امّھات 
 .زند!! المؤمنین طعنه می

ای ھستند  دارای این قدرت خارق العاده شاگر علی و دو فرزندش  -٦٤
و کنند، و معتقدند که علی  ھای شیعه آن را روایت می که کتاب

اند باز ھم فایده و  به آنھا ھم اینک که مرده شحسن و حسین 
رسانند، پس چرا آنھا وقتی که زنده بودند برای خودشان  سود می

 .کاری نکردند و به خودشان سودی نرساندند؟!
ھایی مواجه بود و  بینیم که در خالفت و حکومت با دشواری علی را می

ه صلح کرد و از خالفت دست سپس کشته شد، و حسن به ناچار با معاوی
کشید و حسین در سختی قرار گرفت و سپس کشته شد و به ھدفش و آنچه 

ھای، خارق  خواست نرسید ..... و ھمچنین ائمه بعد از آنھا! پس قدرت می
 ؟!.ای که داشتند کجا بود العاده

گویند فضائل علی و ھمچنین نص دال بر امامت او به  شیعه می -٦٥
، باید گفت؛ آن شیعیانی که از اصحاب تواتر ثابت شده است

اند، و اگر  اند و سخن او را نشنیده را ندیده صاند آنھا پیامبر  نبوده
آنھا روایت خود را به صحابه نسبت ندھند نقل آنھا مرسل و منقطع 
است و صحیح نیست، و آن تعدادی از اصحاب که شیعه آنھا را 

باشند، و اگر  ندی میقبول دارند تعداد کمی ھستند که ده نفر و ا

                                           
 .۴/۳۵۸، والبرھان، البحرانی ۲/۳۷۷نگا: تفسیر القمی  -١
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توان تواتر گفت: و  این تعداد خبری را نقل کنند نقل آنھا را نمی
اند شیعه آنھا را  توده بزرگ اصحاب که فضائل علی را نقل کرده

 .کنند! نمایند و آنان را به کفر متھم می جویی می عیب
گویی و  ستاید متھم به دروغ بزرگی را که قرآن آنھا را می ۀو وقتی آنھا تود

گویی و کتمان بیشتر  کنند، اقدام افراد اندکی به دروغ کتمان حقیقت می
 .محتمل است!

پادشاھی و  شکنند که ھدف ابوبکر و عمر و عثمان  شیعه اّدعا می -٦٦
ریاست بود بنابراین با گرفتن حق خالفت بر دیگران ستم کردند، 

گوییم که اینھا با ھیچ مسلمانی به خاطر حکومت و  ه میبه شیع
قدرت نجنگیدند، و بلکه آنھا با مرتدین و کفار جنگیدند، و آنھا 
بودند که قدرت کسری و قیصر را در ھم شکنند و شھرھای فارس 
را فتح کردند و اسالم را بر پا داشتند، و به ایمان و مؤمنان قدرت 

ند، و عثمان که از ابوبکر و عمر دادند و کافران را خوار نمود
تر است. با اینکه شورشیان او را محاصره کرده بودند  مقامش پایین

تا او را به قتل برسانند، اما او با مسلمین نجنگید و به خاطر 
خالفت و حکومت خود حتی یک مسلمان را نکشت، پس وقتی 

مبر دھند تا اینھا را ستمگر و دشمنان پیا شیعه به خود اجازه می
 .ھم بگویند!! سعلی  ۀقرار دھند، باید چنین چیزی را دربار

قادیانی به خاطر اّدعای نبّوت برای رھبرشان کافر ھستند،  ۀفرق -٦٧
ھای پیامبران  اشان دارای ویژگی گویند ائمه پس آنھا با شیعه که می

 ؟!.و حتی بیشتر از آن ھستند چه فرقی دارند
ھای  ینکه باید شیعه برای ما فرقآیا چنین اّدعایی کفر نیست؟! و یا ا

آمده است تا ما را به  صاساسی امام و پیامبر را بیان کند؟! و آیا پیامبر 
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ھای  ھایشان ھمانند گفته آمدن دوازده امام مژده دھد؟، امامانی که گفته
 اند....؟  اوست و کارھایشان ھمانند کارھای اوست، و کامًال مانند او معصوم

شود! و حال آن  دفن می لعایشه  ۀدر حجر صچگونه پیامبر  -٦٨
  ؟!.کنید را به کفر و نفاق متھم می لھا عایشه  که شما شیعه

دلیلی نیست بر اینکه او  ۀدر حجر ب ابوبکر و عمرآیا دفن شدن 
 ؟!.پیامبر او را دوست داشته و از او راضی بوده است

ال شوند، و ح دفن می صو چگونه ابوبکر و عمر در کنار پیامبر  -٦٩
 .آن که از دیدگاه شما آنھا کافرند؟!

؟! و صو مسلمان را نباید در کنار کفار دفن کرد، چه برسد به پیامبر 
 چرا خداوند او را از قرار گرفتن در جوار کّفار محافظت نکرد.

 ؟!.و علی کجا بود؟! چرا با این امر خطرناک و مھم مخالفت نکرد
اند و به خاطر  مسلمان بوده بپس باید شما بپذیرید که ابوبکر و عمر 

اند خداوند افتخار دفن شدن در کنار  جایگاھی که نزد خدا و پیامبرش داشته
پیامبر را نصیب آنھا کرده است، و یا اینکه بگویید که علی در دین و ایمانش 

 ت!! و علی از چنین چیزی پاک است.راه سازش را در پیش گرفته اس
و  سبه صراحت امامت علی  کنند که در قرآن شیعیان ادعا می -٧٠

مستحق بودنش به خالفت بیان شده، ولی اصحاب آن را پنھان 
بینیم که  را می شکردند. این ادعایی باطلی است؛ چون اصحاب 

کنند را پنھان  احادیثی که شیعه از آن بر امامت علی استدالل می

 »أنت مني بمنزلة هارون من موسى«اند، مثل حدیث منزلت:  نکرده
دیثی دیگر که مانند این ھستند، پس چرا آنھا این احادیث را و احا

 ؟!.پنھان نکردند
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ابوبکر الصدیق بود و دلیل آن امور  صخلیفه بر حق بعد از پیامبر  -٧١
 ذیل است: 

اصحاب ھمه بر اطاعت از او اجماع کردند و با او مخالفت ننمودند، و  -١
ردند و از او ک بود قطعًا با او مخالفت می اگر او خلیفه بر حق نمی

کردند، زیرا پرھیزگاری و تدّین و زھد واالیی داشتند و در  پیروی نمی
 ای ھراسی نداشتند. کننده راه خدا از سرزنش ھیچ سرزنش

مخالفت نکرد و با او نجنگید، پس علی یا به  بعلی با ابوبکر  -٢
خاطر ترس از فتنه و شّر، و یا به علت ضعف و ناتوانی، و یا به سبب 

توان گفت که علی به  ق با ابوبکر بود با او نجنگید. و نمیآن که ح
خاطر ترس از فتنه و شّر با ابوبکر نجنگیده است؛ چون علی با 
معاویه جنگید و افراد زیادی در آن جنگ کشته شدند، و علی با 

دانست که  این موارد می ۀطلحه و زبیر و عایشه جنگید، چون در ھم
توان گفت  فتنه آن را رھا نکرد! و نمیحق با اوست بنابراین از ترس 

که علی به علت ضعف و ناتوانی با ابوبکر نجنگید؛ چون کسانی که 
در زمان معاویه علی را یاری کردند در روز سقیفه و روزی که عمر 
جانشین ابوبکر شد و روزی که شورا برای تعیین خلیفه بعد از عمر 

که حق از آن علی  دانستند تشکیل شد ھمه بودند، و اگر آنھا می
کردند؛ چون او با غصب کردن  است او را در برابر ابوبکر یاری می

حق خالفت از معاویه سزاوارتر به جنگ بود. پس ثابت شد که علی 
 دانست که حق با ابوبکر است با او نجنگید. چون می

کافر و مرتد بوده است!، اما  سکنند که معاویه  شیعیان اّدعا می -٧٢
 بّدعایی در واقع به علی و فرزندش الحسن آنھا با چنین ا

کنند، چون علی وقتی در برابر معاویه شکست خورد  توھین می
اند، و حسن وقتی امر  یعنی اینکه مرتدان او را شکست داده
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زمامداری مسلمین را به معاویه سپرد پس او امر خالفت را به 
ن ابوبکر بینیم که خالد بن الولید در زما مرتدان سپرده است؛ و می

با مرتدان جنگید و آنھا را شکست داد، پس خداوند خالد را در 
برابر مرتدان بیش از علی یاری کرده است! و حال آن که خداوند 

کند، و لشکریان ابوبکر و عمر و عثمان و  بر ھیچ کس ستم نمی
شدند، در حالی که علی  ھایشان در برابر کفار پیروز می نماینده

برابر مرتدان نداشت! و ھمچنین خداوند  توان مقاومت را در

نُتُم ﴿گوید:  می
َ
ْ َوأ ْ َوَ� َ�َۡزنُوا ۡعلَۡونَ ٱَوَ� تَِهُنوا

َ
إِن ُكنُتم  ۡ�

ۡؤِمنِ�َ  د! و ین نگردید! و غمگیو سست نشو« .]١٣٩[آل عمران:  ﴾١٣٩مُّ

 .»دیمان داشته باشید اگر ایشما برتر

ْ إَِ� ﴿فرماید:  و می ْ َوتَۡدُعٓوا ۡلمِ ٱفََ� تَِهُنوا نُتُم  لسَّ
َ
ۡعلَۡونَ ٱَوأ

َ
ُ ٱوَ  ۡ� َمَعُ�ۡم  �َّ

ۡعَ�ٰلَُ�مۡ 
َ
ُ�ۡم أ با   فار و مقابلهکبا   پس ھرگز (از جنگ« .]٣٥[محمد:  ﴾٣٥َولَن يَِ�َ

د در حالی ینکبار) دعوت ن د و (دشمنان را) به صلح (ذلتیدشمنان) سست نشو

 ».ندک م نمیکزی از (ثواب) اعمالتان را یو خداوند با شماست و چد، یه شما برترک
اما علی وقتی نتوانست معاویه را از ورود به قلمرو و شھرھایش جلوگیری 
کند او را به صلح فرا خواند و از او خواست که ھر یک بر آنچه ھست باشد، 

اند  تد بودهاند، و آنھا مر گویند یاران علی مؤمن بوده اگر آنگونه که شیعه می
 گرفتند و این خالفت واقعیت است.  باید یاران علی برتر قرار می

توانند ایمان و عدالت علی را ثابت کنند مگر آن که  شیعیان نمی  -٧٣
را کافر یا  سسنی شوند؛ چون وقتی خوارج و کسانی که علی 

دانند به آنھا بگویند که ما قبول نداریم که علی مؤمن  فاسق می
چنان که شیعه در  -که او کافر و ظالم بوده است بوده است، بل

شیعه ھر دلیلی برای مؤمن بودن  -گویند  مورد ابوبکر و عمر می
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علی ارائه دھند، آن دلیل بر مؤمن بودن ابوبکر و عمر و عثمان نیز 
کند. اگر دلیل بیاورند که اسالم و ھجرت و جھاد علی  داللت می

و ھجرت و جھاد ابوبکر و عمر به تواتر ثابت است، ھمانطور اسالم 
و عثمان نیز به تواتر نقل شده است و بلکه مسلمان بودن معاویه و 

شان و  خلفای بنی امیه و بنی عباس و نماز خواندن و روزه گرفتن
 ان علیه کفار به تواتر ثابت است!.جھادش

تواند علی را به  اگر شیعه یکی از اینھا را به نفاق متھم کنند، خارجی می
 دھد. بزرگتری ارائه می ۀای ارائه بدھند، خارجی شب اق متّھم نماید، و اگر شبهنف

و اگر بگویند که ابوبکر و عمر منافق و دشمن پیامبر بودند و تا آن جا که 
توانستند دینش را خراب کردند، خارجی ھمین سخن و ادعا را در مورد علی 

گوید: علی نسبت به  کند و می تواند بگوید، و سخنش را چنین توجیه می ھم می
ن بیشتر است و دشمنی و حسادت در خاندا -ورزید  پسر عمویش حسادت می

خواست دین او را فاسد نماید و وقتی در دوران حیات پیامبر و در  بنابراین می -
زمان خلفای ثالثه به این کار موفق نشد، برای کشتن خلیفه سوم تالش کرد و 
آتش فتنه را روشن نمود، تا اینکه توانست اصحاب و یاران محمد را به قتل 

ورزید، و او  د که نسبت به پیامبر کینه میبرساند و این کار را به خاطر آن کر
پشت پرده با منافقانی که او را خدا و پیامبر قرار دادند ھماھنگ بود و برخالف 

ھا از  کرد چون دین او تقیه است، بنابراین باطنی آنچه در دل داشت اظھار می
 کنند.  پیروان او ھستند و راز او نزد آنھاست و مذھب باطنی را از او نقل می

و اگر شیعه بخواھند ایمان و عدالت علی را با نص قرآن ثابت کنند به آنھا 
شود شامل  شود، قرآن عام است و ھمان طور که شامل علی می گفته می

توان  گویید به او اختصاص دارد می شود، و ھر آیه که شما می دیگران نیز می
و عمر اختصاص گفت که به کسی دیگر ھمانند او یا بزرگتر از او چون ابوبکر 

 تر است. توان بدون دلیل ادعا کرد و ادعای فضیلت شیخین راحت دارد، و می
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و اگر بگویند با نقل و روایت ایمان و عدالت علی ثابت است، گفته 
شود که اخبار و روایت بیشتری در مورد ایمان و عدالت ابوبکر و عمر و  می

تر  در مورد آنھا صحیحاصحاب آمده است، و اگر ادعای تواتر کنند، تواتر 
کنند، پس اصحاب برای  اند استناد می است، و اگر به آنچه اصحاب نقل کرده

 .اند! ابوبکر و عمر فضائل بیشتری روایت کرده
گویند علی از ھمه مردم به امامت سزاوارتر بوده است؛  شیعه می -٧٤

اصحاب برتر بوده و دارای فضائل بیشتری بوده است،  ۀچون از ھم
: قبول داریم شما فضایل مشخص برای علی مانند گوییم می

پیشگام بودن در پذیرفتن اسالم و جھاد ھمراه پیامبر و دانش 
توانید چنین فضایلی برای حسن و  اید، آیا می فراوان و زھد را یافته

در مقابل سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف  بحسین 
  ؟!.ارائه دھیدو دیگر مھاجرین و انصار  شو عبدالله بن عمر 

از  بھا حسن و حسین  تواند اّدعا کند که در این زمینه کسی نمی
اند، پس چیزی جز اینکه شیعه اّدعا کنند که نصوص  دیگر اصحاب برتر بوده

ماند، اما باید گفت ھر  قرآن و حدیث آنھا را برتر قرار داده است باقی نمی
توانند به دروغ بگویند  م میھا ھ تواند چنین ادعایی بکند، مثًال اموی کس می

َوَمن قُتَِل ﴿فرماید:  کند زیرا خداوند می که نص قرآنی معاویه را تایید می
 ﴾�َ�َن َمنُصورٗ  ۥإِنَّهُ  لَۡقۡتِل� ٱ ّ�ِ  �ُۡ�ِف فََ�  اُسۡلَ�ٰنٗ  لَِوِ�ِّهِۦ َجَعۡلَنا َ�َقدۡ  اَمۡظلُومٗ 

ش سلطه (و حق یولشته شده، برای که مظلوم کس کو آن « .]٣٣[اإلسراء: 

 .»ت استیه او مورد حماکند، چرا کم; اما در قتل اسراف نیقصاص) قرار داد
ھا خواھند گفت: مظلوم عثمان بن عفان است و خداوند  رو اموی از این

 کرد!. اطر گرفتن خون عثمان ادا میمعاویه را به خ
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گویند ابوبکر و عمر خالفت را از علی غصب کردند، و  شیعه می -٧٥
 او توطئه نمودند تا او را از رسیدن به خالفت باز دارند و ... .علیه 

گویید درست است پس چرا عمر علی جزو افراد  گوییم اگر آنچه شما می می
کرد چنان که سعید بن زید را بیرون  شورا قرار داد؟ اگر او را از شورا بیرون می

  ؟!.کرد نمی کرد ھیچ کس اعتراض کرد یا کسی دیگر غیر از او را تعیین می
پس آنھا او را در جایگاھش قرار دادند و نه در مورد او غلو کردند و نه 

ترین و برترین را مقدم نمودند و علی را با  کوتاھی ورزیدند، و آنان شایسته
 سکسانی که در سطح او بودند برابر کردند. و بعد از کشته شدن عثمان 

، و آیا کسی گفته است که یکی مھاجرین و انصار بالفاصله با او بیعت کردند
اش با ابوبکر و عثمان از علی  از مھاجرین و انصار به خاطر بیعت گذشته

معذرت خواھی نموده است؟! و آیا کسی از آنھا گفت که از اینکه نص است 
کند؟! و یا کسی از آنھا گفت که ھم اینک  امامت او را انکار کرده توبه می
شده و من آن را فراموش کرده بودم به یاد نّصی را که در مورد علی وارد 

 ؟!.ام آورده
 کند. ھمه اینھا آنچه را که گفتیم تایید می

مخالفت کردند و به بیعت با سعد بن  سبا ابوبکر  شانصار  -٧٦
اش نشست نه با آنھا بود و نه  فرا خواندند و علی در خانه  سعباده

بیعت آنھا به  با اینھا، و سپس انصار ھمه با ابوبکر بیعت کردند که
 دلیل یکی از اسباب ذیل بود: 

 به زور از آنھا بیعت گرفته شد.  -١
شان مشخص شد که ابوبکر به خالفت حق دارتر است بنابراین  برای -٢

 به بیعت با او تن در دادند. 
و یا اینکه بدون ھدف این کار را کردند، و توجیه چھارمی برای  -٣

 کارشان وجود ندارد. 
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به زور از انصار بیعت گرفته شده است، این دروغ اگر شیعه بگویند که 
است؛ چون برای بیعت گرفتن ھیچ جنگ و درگیری و تھدیدی صورت 
نگرفت و کسی اسلحه نکشید؛ و امکان ندارد که انصار ترسانده شده باشند 
چون که آنھا بیش از دو ھزار قھرمان اسب سوار بودند، و ھمه یک قبیله 

ھا  اشتند، آنھا ھشت سال پی در پی با ھمه عربنظیری د بودند و شجاعت بی
جنگیدند و در معرض مرگ قرار گرفته بودند، و اینک به جنگ با قیصر روم 

ھا برخاسته بودند؛ بنابراین امکان ندارد که آنھا از ابوبکر  در مؤته و دیگر جاه
زیادی دارد و  ۀو دو نفر که ھمراش بودند بترسند ابوبکری که آن جا نه قبیل

نه ثروت فراوانی، تا انصار مجبور شوند با اینکه او بر حق نیست با او بیعت 
نمایند! بلکه انصار بدون ھراس و شک و تردید و بدون درنگ با او بیعت 

 کردند. 
دانستند که حق با ابوبکر نیست ھرگز پسر  و ھمچنین اگر آنھا می

ه قبیله بزرگی آن جا داشت و نه کردند و با مردی که ن عمویشان را رھا نمی
کردند،  ثروت و مال فراوانی داشت و نه کاخ و نگھبان داشت، بیعت نمی

چون آنھا نه ترسی داشتند که مجبور به بیعت شوند و نه چشم طمع به مال 
و مقامی دوخته بودند، بنابراین اتفاق چنان تعداد بزرگی بر بیعت کردن با 

که او بر حق نیست و حق به انصار تعلق دارد دانستند  ابوبکر با آن که می
 محال و غیر ممکن است. 

این بود که آنھا دلیل درستی از  سپس تنھا دلیل بیعت آنھا با ابوبکر 
داشتند که نشانگر آن بود که خالفت حق ابوبکر است. و  صپیامبرشان 

 گیرد پس چه چیزی آنھا را وقتی که ثابت شد که خالفت به انصار تعلق نمی
اشان نص و تصریح پیامبر را بر خالفت علی انکار کنند؟!  بر آن داشت تا ھمه

کرده و محال است که ھمه به اتفاق، کسی را یاری نمایند که بر آنھا ستم 
 حّقشان را غصب کرده است!!.
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در کنار زدن علی از  بگویند که ابوبکر و عمر  شیعه می -٧٧
را  سی آنھا علی پرسیم خوب وقت خالفت موفق شدند؛ از آنھا می

  ؟!.کنار زدند خالفت چه دستاوردھایی برای خودشان داشت
 ۀچرا ابوبکر یکی از پسرانش را جانشین خود نکرد، چنان که طبق گفت

شیعیان علی فرزند حسین را جانشین خود قرار داد؟! و چرا عمر یکی از 
  ؟!.فرزندانش را به عنوان جانشین خود تعیین نکرد

فاطمه  سدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان مادر محمد بن عب -٧٨
است، پس مادر بزرگ محمد  شبنت حسین بن علی بن ابی طالب 

 است!. سو پدر بزرگش عثمان  لفاطمه 
ای ملعون  پرسیم آیا از نظر شما درست است که فاطمه نوه از شیعه می

داشته باشد؟! چون بنی امّیه که محمد از آنھاست از دیدگاه شیعه ملعون 
 .١ملعونه در قرآن بنی امیه است! ۀھستند، و منظور از شجر

گویند آنھا تقیه  گویند که ائمه معصومند، و از طرفی می شیعیان می -٧٩
کنند، و این دو چیز با ھم تناقض دارند، پس وقتی شما صحت  می

دانید، معصوم  دھند نمی گویند و انجام می آنچه را که امامانتان می
 ؟!.داردای  بودنشان چه فایده

گویید پاداش و اجر تقیه به اندازه پاداش نماز است، طوری که  شما می
گویند که  ، و می٢خواند کند مانند کسی است که نماز نمی کسی که تقیه نمی

؛ تردیدی نیست که ائمه شما به این نه دھم عمل ٣»نه دھم دین تقیه است«
 .اند و این با عصمت خیالی آنھا تضاد دارد! کرده

                                           
 .۳۶۲و کتاب سلیم بن قیس ص  ۵/۷الکافی  -١
 .۱۲/۲۵۴و مستدرک الوسائل  ۷۵/۴۲۱بحار االنوار  -٢
 .۷۵/۴۲۳و بحار االنوار  ۲/۲۱۷اصول الکافی  -٣
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کنند  ثقلین بر امامت ائمه خود استدالل می ١وقتی از حدیث شیعه -٨٠
شوند، چون آنھا ھر کس را که ثقل اصغر (أھل  دچار یک تناقض می

دھند،  جویی کند و به آن طعنه بزند کافر قرار می ت) را عیبیالب
گویند او  اما ھر کس به ثقل اکبر که قرآن است طعنه بزند می

 شمارند. و او را کافر نمی مجتھد بود و اشتباه کرده است
گویند که ھمه اصحاب به جز تعداد اندکی که از ھفت نفر  شیعه می -٨١

 اند. بیشتر نیستند مرتد شده
سوال اینجاست که بقیه اھل بیت مانند فرزندان جعفر و فرزندان علی ... 

 ؟!.و غیره کجا ھستند، آیا آنھا ھم مرتد شدند

ل اهللا  م يبقَ ـلو ل«در حدیث مھدی آمده است:  -٨٢ من الدنيا إالَّ يوم لطوَّ

ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجالً من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي 

اگر از دنیا فقط یک روز باقی بماند خداوند « ».واسم أبيه اسم أيب
کند تا آن که در آن روز مردی از اھل بیت  آن روز را طوالنی می

اسم پدر من  خیزد که اسم او اسم من است و اسم پدرش من بر می
محمد بن عبدالله است  ص، مشخص است که اسم پیامبر ٢»است

گویند اسم مھدی محمد بن الحسن است! این اشکال  و شیعه می
 .بزرگی است!

داری  یکی از علمای شیعه برای رفع این اشکال جواب عجیب و خنده
ھای ابو محمد الحسن  دو نوه به نام صگوید: (پیامبر خدا  گفته است! او می

                                           
گذارم کتاب خدا و عترت، اھل  فرمود: (دو چیز مھم را در میان شما می صپیامبر  -١

 .۳۲۹-۵/۳۲۸بیتم) الترمذی 
و آلبانی در صحیح الجامع این حدیث را صحیح دانسته است.  ۴/۱۰۶ابو داود  -٢

 کنند ... چنانچه خواھد آمد. )  و شیعه به این روایت احتجاج می۵۱۸۰(
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جا که حجت یعنی امام منتظر از  بو عبدالله الحسین داشت، و از آنو ا
فرزندان حسین است و کینه حسین ابا عبدالله بود بنابراین پیامبر او را 
محمد بن عبدالله نامید و گویا او را به کینه حسین منسوب کرد تا اسم 

 .١بق باشد و به جای جّد کلمه پدر را قرار داد)!!پدرش با اسم پدر پیامبر مطا
 حیات مھدی منتظر شیعیان:  ۀتناقضاتی دربار -۸۳

 مادر مھدی کیست؟  -۱
آیا مادر او کنیزی است که اسمش نرگس است، یا کنیزی است به نام 
صقیل، یا کنیزی است به نام ملیکه یا کنیزی است که اسمش خمط است، یا 

یا کنیزی است به نام ریحانه، یا اسمش سوسن کنیزی است با نام حکیمه، و 
  ؟!.است یا اینکه مادرش کنیز نیست و زنی آزاد به نام مریم است

 مھدی چه زمانی به دنیا آمده است؟  -۲
 آیا ھشت ماه بعد از وفات پدرش به دنیا آمد.

 به دنیا آمد.  ھ ۲۵۲یا اینکه قبل از وفات پدرش در سال 
دیده به جھان   ھ ۲۵۶د شد، یا اینکه در سال متول  ھ ۲۵۵یا اینکه در سال 

 گشوده است.
  ھ ۲۵۸به دنیا آمده است و یا اینکه در سال   ھ ۲۵۷و یا اینکه در سال 

 متولد شده است. 
آیا در ھشتم ذی العقده متولد شده است، یا در ھشتم شعبان به دنیا 

انزدھم رمضان آمده است، یا اینکه پانزدھم شعبان میالد اوست، یا اینکه در پ
  ؟!.متولد شده است

 چگونه در شکم مادر بود؟  -۳
  ؟!.درشگر زنان، یا در پھلوی مایآیا در شکم مادرش بود مانند د

                                           
، إثبات الھداة ۳۶۲، أمالی الطوسی، ص ۳/۲۲۸کشف الغمة فی معرفة االئمة األربلی  -١

)۳/۵۹۴،۵۹۸.( 
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 چگونه مادرش او را به دنیا آورد؟  -۴
ھا متولد شد یا اینکه از ران  آیا از رحم و راه طبیعی چون دیگر انسان

  ؟!.مادرش بیرون آمد
 یافت و بزرگ شد؟  پرورشچگونه  -۵

ھا در یک روز چنان رشد  اند که گفت: (ما وصی از ابو الحسن روایت کرده
 .نمایند)! کنیم که دیگر مردم در یک ھفته به آن اندازه رشد می می

ھر کودکی از ما وقتی یک ماه بر «و از ابی الحسن روایت است که گفت: 
 .شته است)!نماید که گویا یک سال بر او گذ او بگذرد چنان می

از ابو الحسن روایت است که گفت: (ما امامان در یک روز چنان رشد 
 .١کنند) کنیم که دیگران در یک سال رشد می می

 کند؟  مھدی کجا اقامت می -۶
اند نه بلکه او در کره رضوی در منطقه  اند در طیبه، سپس گفته گفته

مقیم است  اند او در ذی طوی در مکه برد، و سپس گفته روحاء به سر می
اند او در سامرا است! و چنان در این مورد سخنان مختلفی است  سپس گفته

 گوید: که یکی از آنھا می

أبرضو ، رض تقلك أو ثربل أي أ …النو ليت شعري أين استقرت بك«

خرضاءـشمروخ أم يف اجلزيرة ال أم يف اليمن بوادي …أم بغريها أم بذي طو«. 
دانستم کجا ھستی ...... در کدام زمینی و یا در کدام  ای کاش می«

ا در جایی دیگر ... یا یآسمان ھستی، آیا در رضوی ھستی یا در ذی طوی، 
 .٢»سبز ۀشمروخ یا در جزیر ۀدر یمن در در

 
 

                                           
 ).۱۶۰-۱۵۹نگا: الغیبة، الطوسی (ص  -١
 ).۱۰۲/۱۰۸النوار (بحار ا -٢
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 گردد پیر است یا جوان؟  آیا مھدی وقتی باز می -۷
از مفضل روایت است که گفت: از صادق پرسیدم: ای سرورم! او در حالت 

سبحان اهللا، «کند جوان است؟ صادق گفت:  آید یا وقتی ظھور می پیری می

 ».يعرف ذلك، يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء وهل
داند، او به ھر صورتی که بخواھد ظھور  سبحان الله! چه کسی می«

 .١»کند می

يظهر يف صورة شاب موفق ابن اثنني وثالثني «آمده است:  و در روایتی دیگر

 .٢»او به صورت جوانی سی و دو ساله ظھور خواھد کرد« ».سنة

او «». مسني سنةـخرج وهو ابن إحد وخـي«و در روایتی دیگر آمده است: 
 .٣»کند به صورت مردی پنجاه و یک ساله ظھور می

 ».شاب موفق ابن ثالثني سنة يظهر يف صورة«و در روایتی دیگر آمده است: 
 .٤»او به صورت جوانی سی ساله ظھور خواھد کرد«

 مدت فرمانروائی او چقدر است؟  -۸
گوید: (در این مورد روایات زیادی آمده است، ولی  محمد الصدر می

مفھوم ھمه تا حد زیادی تناقض و متضاد است و به خاطر این بسیاری از 
اند: قائم ما نوزده سال  . و گفته٥ند)ا مؤلفان دچار حیرت و سردرگمی شده

او ھفت سال «فرمانروائی خواھد کرد. و در روایتی دیگر آمده است: 
نماید  کند ولی خداوند چنان شب و روز را برای او طوالنی می فرمانروایی می

                                           
 .۵۳/۷حواله گذشته  -١
 .۳۶۰تاریخ ما بعد الظھور ص  -٢
 .۳۶۱حواله گذشته ص  -٣
 .۴۲۰الغیبه، الطوسی ص  -٤
 ).۴۳۳تاریخ ما بعد الظھور (ص:  -٥
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ھای فرمانروائی او ھفتاد  ده سال است بنابراین سال ۀکه یک سال او به انداز
 .١»است ھای شما سال از سال

و در روایتی دیگر آمده است که قائم آل محمد سیصد و نه سال 
 سال در غار ماندند.  ٣٠٩فرمانروائی خواھد کرد، چنان که اھل کھف 

 مدت غیبت او چقدر است؟  -۹
اند که گفت: مھدی در غیبت به سر  از علی بن ابی طالب روایت کرده

شود و بنابراین گروھی از مردم در مورد  برد و باعث حیرت مردم می می
شوند، وقتی از او پرسیدند که  شوند و گروھی ھدایت می غیبت او گمراه می

 زمان حیرت چقدر است؟ 
 .٢گفت: شش روز یا شش ماه یا شش سال است

یه تا کاالز  ابی عبدالله روایت است که گفت: از کشته شدن النفسو از 
ھجری  ١٤٠سال کشد یعنی در  ظھور امام قائم فقط پانزده شب طول می

 »!.کند مھدی ظھور می
گوید: (روایت قابل اعتمادی است  و محمد الصدر در مورد این روایت می

صالح بن میتم که مفید در ارشاد از ثعلبه بن میمون از شعیب حداد از 
الجمال روایت کرده است و ھمه این راویان مردانی بزرگ و مورد اعتماد 

 .٣ھستند
کند ظھور نکرد  وقتی مھدی در تاریخ که روایت گذشته تعیین می

ای ثابت! خداوند ظھور مھدی را در «روایاتی دیگر از او ذکر کردند که گفت: 
 سال ھفتاد قرار داده بود. 

                                           
 ).۴۳۶حواله گذشته (ص  -١
 .۱/۳۳۸الکافی  -٢
 ).۱۸۵تاریخ ما بعد الظھور (ص  -٣



 ٦٥ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

خداوند بر اھل زمین خشمگین شد و ظھور او را  وقتی حسین کشته شد
  ھ١٤٠به تأخیر انداخت بنابراین ما به شما گفتیم که او در سال  ١٤٠تا سال 

ظھور خواھد کرد، و شما ھم این خبر را پخش و شایعه کردید و پرده از راز 
 .١برداشتید، و بعد از آن خداوند وقت ظھور او را برای ما تعیین نکرد!!

نماید  ھای گذشته را تکذیب می یتی دیگر ھست که ھمه روایتسپس روا
و آن اینکه از ابی عبدالله جعفر الصادق روایت شده است که گفت: آنان که 

اند، ما اھل بیت وقتی برای  اند دروغ گفته وقت ظھور مھدی را تعیین کرده
ما نه مّدت گذشته غیبت او را تعیین «. و ٢»کنیم ظھور او مشخص نمی

 .٣»کنیم نیم و نه مدت غیبت او را در آینده تعیین میک می
کنند که او در حالی که غمگین بود نزد  روایت می سشیعه از علی  -٨٤

ای بسر  کنید وقتی در زمانه یارانش آمد و گفت: چگونه رفتار می
شود و مال مردم به ناحق خورده  برید که حدود در آن اجراء نمی

شود و با دشمنان خدا  یشود و با دوستان خدا دشمنی م می
شود؟ گفتند ای امیر المؤمنین! اگر آن زمان را  دوستی می

ھا  م چه کنیم؟ گفت: ھمانند یاران عیسی باشید که با ارهیدریافت
اره شدند، و به دار آویخته شدند، مردن در عبادت خداوند بھتر از 

 .٤زندگی با گناه و نافرمانی است
شیعیان جور در  ان امام علی با تقیهسؤال این است که چگونه این فرم

 آید؟!. می

                                           
، وبحار ۲۶۳والغیبة، الطوسی ص  ۱۹۷النعمانی ص والغیبة،  ۱/۳۶۸اصول الکافی  -١

 .۵۲/۱۱۷االنوار 
 . ۱۹۸و الغیبة، النعمانی ص  ۱/۳۶۸اصول الکافی  -٢
 .۵۲/۱۰۳و بحار االنوار  ۲۶۲الغیبة، الطوسی ص  -٣
 ).۲/۶۳۹نھج السعادة ( -٤
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را مجبور کرده بود تا در سفر ھجرت ھمراه  سچه چیز ابوبکر  -٨٥
گویند او منافق بود پس  باشد؟! اگر چنان که شیعه می صپیامبر 

کند، و حال آنکه کافران  چرا از پیش قومش که کافر بودند فرار می
اگر او به خاطر منفعت در مکه صاحب قدرت و فرمانروائی بودند؟! 

دنیوی اقدام به ھجرت نموده بود پس بگوئید زمانی که پیامبر تنھا 
 بود ھمراھی او چه منفعتی داشت؟!. و آواره

ه او کن بود کو به اضافه اینکه کافران در صدد کشتن پیامبر بودند! و مم
 است.افر که او ھم مانند آنھا کنند کق نیافران او را تصدکشته شود، و کھم 

خداوند در چندین جا در قرآن کریم اصحاب را ستوده است، او  -٨٦

� ﴿فرماید:  تعالی می ءٖ ۡ�ُتبَُها َورَۡ�َِ� وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ
َ
ِينَ  فََسأ  لِ�َّ

َكٰوةَ ٱ َوُ�ۡؤتُونَ  َ�تَُّقونَ  ِينَ ٱوَ  لزَّ ِينَ ٱ ١٥٦يُۡؤِمُنونَ  َ�ٰتَِناُهم � �َّ يَتَّبُِعوَن  �َّ
َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَُّسوَل ٱ ِ�ّ

ُ
ِيٱ ۡ�  �َّۡوَرٮٰةِ ٱَمۡكتُوً�ا ِعنَدُهۡم ِ�  ۥَ�ُِدونَهُ  �َّ

ِ�يلِ ٱوَ  ِ�ۡ  ِ ُمرُُهم ب
ۡ
َوُ�ِحلُّ لَُهُم  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

ّيَِ�ِٰت ٱ �َِث ٱَوُ�َحّرُِم َعلَۡيِهُم  لطَّ ۡغَ�َٰل ٱوَ  َو�ََضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهمۡ  ۡ�ََ�ٰٓ
َ
�ۡ 

ِينَ ٱَ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَ  لَِّ� ٱ وهُ وَ  ۦَءاَمُنواْ بِهِ  �َّ ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعزَّ  �ُّورَ ٱ �َّبَُعوا
ِيٓ ٱ نزَِل َمَعهُ  �َّ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓ أ

ُ
 .]١٥٧-١٥٦[األعراف:  ﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونَ ٱأ

نند، و کشه یپه تقوا کز را فراگرفته; و آن را برای آنھا یو رحمتم ھمه چ«
آورند، مقرر خواھم داشت!  مان مییات ما ایه به آکات را بپردازند، و آنھا کز

ه کامبری ینند; پک روی مییپ»  امی«امبر یه از فرستاده (خدا)، پکھمانھا 
ابند; آنھا را به معروف ی ه نزدشان است، میکلی یصفاتش را، در تورات و انج

زه را برای آنھا حالل کیار پاید; اشداریر باز مکدھد، و از من دستور می
ی را یرھاین، و زنجیند; و بارھای سنگکم می یھا را تحرکیشمرد، و ناپا می

ه به او کسانی کدارد، پس  ه بر آنھا بود، (از دوش و گردنشان) بر میک
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ه با او نازل شده کردند، و از نوری کش یاریت و یمان آوردند، و حمایا

 .»رانندروی نمودند، آنان رستگایپ

ِينَ ٱ﴿فرماید:  و می ْ ٱ �َّ ِ وَ  ۡسَتَجابُوا َصاَ�ُهُم  لرَُّسولِ ٱِ�َّ
َ
ٓ أ ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما  لَۡقۡرُح

ۡحَسُنواْ ِمۡنُهۡم وَ 
َ
ِيَن أ ْ ٱلِ�َّ َقۡوا ۡجٌر َعِظيمٌ  �َّ

َ
ِينَ ٱ ١٧٢أ قَۡد  �َّاَس ٱإِنَّ  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ

ُ ٱفََزاَدُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا  ۡخَشوُۡهمۡ ٱَ�َُعواْ لَُ�ۡم فَ  [آل  ﴾١٧٣لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ
 .]١٧٣-١٧٢عمران: 

ن َ�َۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسبََك ﴿فرماید:  و می
َ
ْ أ ۚ ٱ�ن يُرِ�ُدٓوا ُ ِيٓ ٱُهَو  �َّ يََّدَك  �َّ

َ
�

 ِ ِ  ۦبِنَۡ�ِه نَفۡقَت َما ِ�  ٦٢لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ِهِۡمۚ لَۡو أ

َ
�ِض ٱَو�

َ
لَّۡفَت  ۡ�

َ
آ � َ�ِيٗعا مَّ

َ ٱَ�ۡ�َ قُلُو�ِهِۡم َوَ�ِٰ�نَّ  لََّف بَيۡنَُهۡمۚ إِنَّهُ  �َّ
َ
 .]٦٣-٦٢[األنفال:  ﴾٦٣َعزِ�ٌز َحكِيمٞ  ۥ�

ُ َوَمنِ ﴿فرماید:  و می َها ا�َِّ�ُّ َحْسُبَك ا�َّ ُّ�
َ
َبَعَك ِمَن الُْمْؤمِنِ�َ  يَا �  ﴾٦٤ا�َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ُ ٱَحۡسُبَك  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ  .]٦٤[األنفال:  ﴾٦٤لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱمَِن  �َّ

ِ ﴿فرماید:  و خداوند می ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 لَۡمۡعُروِف ٱُكنُتۡم َخۡ�َ أ

ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ِ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب  .]١١٠[آل عمران:  ﴾�َّ

دٞ ﴿فرماید:  و می َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء  ۡلُكفَّ

عٗ  ٗدا ابَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ِ ٱ ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  ُسجَّ ۖ َورِۡضَ�ٰنٗ  �َّ  ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم

َ
� ٱ � ُجودِ � َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  لسُّ ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َكَزۡرٍع  ۡ�ِ

ۡخَرَج َشۡ� 
َ
ٰ ُسوقِهِ  ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡستَۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ أ اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ِ�َغِيَظ  لزُّ

ۗ ٱبِِهُم  اَر ُ ٱوََعَد  ۡلُكفَّ ِ ٱ �َّ ْ  ينَ �َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا  َرةٗ مِۡنُهم مَّ
َ
َوأ

ه با او ھستند کسانی کو  ،فرستاده خداست صمحمد « .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َعِظيَمۢ�
وسته آنھا را در حال یپ ،ان خود مھربانندید، و در میفار سرسخت و شدکدر برابر 

(تا  طلبند ھمواره فضل خدا و رضای او را میه کنی در حالی یب وع و سجود میکر
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در صورتشان از اثر (از خداوند) آنھا (اطاعت) ; نشانه د)یآنان را به بھشت وارد نما
  و اخالص  و صالح  اثر عبادت  هک  است  نیان است مراد اینما(و عبادت) سجده 

در تورات و  ف آنانین توصیا ،شود یار مکآش  مؤمن  ، بر چھره خداوند متعال  یبرا
ھای خود را خارج ساخته،  ه جوانهکل است، ھمانند زراعتی یف آنان در انجیتوص

ستاده است و بقدری یم شده و بر پای خود اکت آن پرداخته تا محیسپس به تقو
افران که کن برای آن است یا ،دارد ه زارعان را به شگفتی وامیکرده کنمو و رشد 

  هیگرداند تا ما یرومند میار نیبس را  مسلمانان  یتعال  : حقیعنی، (را به خشم آورد
ارھای کمان آورده و یه اکسانی از آنھا را کولی) ، گردند  افرانکظ یو غ  خشم

داده ه بھشت است) ک(می یاند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظ انجام داده  ستهیشا
از   یسانک  هو ھم و ن صلله ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  نیا  البته( است.
را   قدمشان  نقش  هکشود  یگذار عصرھا و نسلھا م در  اسالم  انیرکو لش  مانیا  افواج

 .»)رھرو باشند  شانیا  و روش  بر راه و  ،دنبال
ستاید. و  و آیات زیاد دیگری ھست که خداوند در آن اصحاب را می

اند، اما  مؤمن بوده صگویند اصحاب در دوران حیات پیامبر  شیعیان می
اند، عجیب است! چگونه ھمه اصحاب بعد از وفات   بعد از وفات او مرتد شده

به اتفاق ھمه مرتد شدند؟! و چرا آنھا باید از دین بر گردند و  صپیامبر 
مرتّد شوند؟! مگر آن که شما شیعیان بگویید که آنھا با خلیفه کردن ابوبکر 

یم: چرا اصحاب به اتفاق ھمه با ابوبکر گوی مرتد شدند، پس ما به شما می
دارای قدرت بود و از  سترسیدند؟ و آیا ابوبکر  بیعت کردند؟ آیا از ابوبکر می

بنی تیم قریش بود که افراد این  ۀآنھا به زور بیعت گرفت؟ ابوبکر از قبیل
ھای قریش کمتر بودند و از میان قبایل قریش بنی  قبیله از افراد دیگر قبیله

 تر بودند. بنی عبدالدار و بنی مخزوم افرادشان بیشتر و مھم ھاشم و
پس وقتی ابوبکر توانایی نداشت که به زور از اصحاب بیعت بگیرد، چرا 
اصحاب به خاطر ابوبکر جھاد و ایمان و یاری کردن و پیشگام بودنشان در 
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  ؟!.کنند اسالم را فدا می
ھمه  صیامبر گویید اصحاب بعد از وفات پ اگر چنان که شما می -٨٧

مرتد شدند، پس چگونه با مرتدان از قبیل اصحاب مسیلمه و یاران 
طلیحه بن خویلد و پیروان اسود عنسی و سجاح و دیگر پیکار 
کردند و آنھا را به اسالم باز گرداندند؟! آیا اصحاب وقتی طبق 

کردند، یا حداقل  اّدعای شما مرتد شده بودند نباید آنھا را یاری می
  ؟!.گذاشتند به حال خود وا میآنھا را 

دھند که پیروان ھر  ھای تکوینی و تشریعی شھادت می سّنت -٨٨
باشند، اگر از پیروان ھر دینی  پیامبری بھترین افراد آن امت می

پرسیده شود که بھترین افراد امت و ملت شما چه کسانی ھستند 
 خواھند گفت: یاران پیامبران. 

که بھترین افراد امت شما چه کسانی  اگر از پیروان تورات پرسیده شود
، و اگر از پیروان انجیل پرسیده شود ÷ھستند خواھند گفت یاران موسی 

، و ÷گویند: یاران عیسی  که بھترین افراد امت شما چه کسانی ھستند می
شان بھتر و برترند. چون که  ھمچنین اصحاب سایر پیامبران از دیگر پیروان

اند و پیامبری و پیامبران را بھتر  زیسته حی مییاران پیامبران در دوران و
 شناختند.  می

دانید و  را شما شیعیان کافر می صپس چرا یاران و اصحاب پیامبر ما 
حال آنکه رسالت پیامبر رسالتی جاودانی و فراگیر است. و او شریعت ساده و 

 ھای آسمانی گذشته به کامل را به ارمغان آورده است. و پیامبران و کتاب
را  صپرسیم چگونه اصحاب او را که ایشان  اند، باز می آمدن او مژده داده

دھید؟! پس شما چه چیزی  یاری کردند، و به او ایمان آوردند، کافر قرار می
 اید؟  برای رسالت محمدی گذاشته
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اند چه  مرتد شده صگوئید نزدیکترین یاران پیامبر  وقتی شما می
ارزشی برای این شریعت الھی قایل ھستید؟! زیرا اگر چنان باشد که شما 

اند به طریفی اولی کفر خواھند  گویید مسلمانانی که بعد از اصحاب آمده می
گوئید که آنانکه به خاطر خدا و پیامبرش از جان و مال  ورزید، چون شما می

 صجنگیدند، و بعد از وفات پیامبر خود گذشتند، و با پدران و برادرانشان 
ه ھمه جا ر فتح نمودند، و علم و قرآن را بیھا را با شمش شھرھا و آبادی

 اند!. رساندند، مرتد شده
با اینکه در شرایط بسیار سختی قرار  صبینیم که پیامبر  می -٨٩

کنند که نه  کند، اما شیعه ادعا می ن حال تقیه نمییگیرد با ا می
گویند که ائمه تا حدود زیادی از تقیه  دھم دین تقیه است! و می

اند؛ سؤال این است که چرا آنھا از جّد خود پیامبر  استفاده کرده
  ؟!.پیروی نکردند ص

دھد، حتی او  بینیم که مخالفان خود را کافر قرار نمی علی را می -٩٠
دانند،  که با او جنگیدند و او را کافر شمردند، کافر نمیخوارج را 

کنند؟! و چرا بھترین یاران  پس چرا شیعیان از او پیروی نمی
  ؟!.دھند و بلکه ھمسران او را کافر قرار می صمحمد 

تواند  اجماع از دیدگاه شیعیان حجت نیست و فقط زمانی می -٩١
که سخنشان  ، باید گفت١حجت باشد که معصوم وجود داشته باشد

معنی است زیرا طبق گفته آنھا وقتی معصوم باشد نیازی به  بی
 اجماع نیست. 

                                           
 ، المرجعیة الدینیة العلیا، حسین معتوق۷۰نگا: تھذیب الوصول ابن مطھر الحلی ص  -١

 .۱۶ص 
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دھند با اینکه زیدیه دوستداران اھل  شیعیان، زیدیه را کافر قرار می -٩٢
فھمیم که معیار نزد شیعه دشمنی با اصحاب  بیت ھستند، پس می

بنابراین ھر کسی که با اصحاب  ١است، نه دوستی با اھل بیت
شمارد، ھر چند او اھل بیت را  من نباشد شیعه او را کافر میدش

 دوست داشته باشد. 
گویند علی بعد از وفات پیامبر مستحق خالفت بوده است  شیعه می -٩٣

تو نسبت به من به منزله ھارون «به این دلیل که پیامبر فرمود: 
بینیم که ھارون جانشین موسی  اما می ٢»نسبت به موسی ھستی

ز او وفات یافته است و جانشین موسی یوشع بن نون نشد و قبل ا
 .بوده است!

اند تا مرتکب ھر گونه گناه  شیعیان به پیروان خود جرأت داده -٩٤
گویند که چون شما علی را دوست دارید ھر  بشوند، زیرا به آنھا می

کند  گناھی مرتکب شوید اشکال ندارد، اما قرآن آنھا را تکذیب می
ای بر حذر  ت از ارتکاب گناه به ھر بھانهچون قرآن در بیشتر آیا

ۡهِل ﴿کند:  دارد و تأکید می می
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
لَّيَۡس بِأ

ِ ٱِمن ُدوِن  ۥَوَ� َ�ِۡد َ�ُ  بِهِۦ ُ�ۡزَ  �َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٓءٗ  ۡلِكَ�ِٰب� ٱ  اَوِ�ّٗ  �َّ
لت و برتری) به آرزوھای شما و ی(فض«. ]١٢٣[النساء:  ﴾١٢٣نَِصٗ�� َوَ� 

فر داده کیس عمل بدی انجام دھد، کست; ھر یتاب نکآرزوھای اھل 

 .»افتیاور خود نخواھد یسی را جز خدا، ولی و کشود; و  می

                                           
نگا: رسالة تکفیر الشیعة لعموم المسلمین، الشیخ علی العماری که تفاصیل زیادی  -١

 آورده است.
 البخاری ومسلم. -٢
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کنند که امامان  بدا یکی از عقاید شیعیان است و از طرفی ادعا می -٩٥
ھانه به ترند؟! و ھر ب دانند؟! آیا امامان از خداوند بزرگ غیب می

اورند، یدھند ب می یه به خدا نسبت جھل و نادانکده ین عقیل ایتأو
 .١شان است التیشان مخالف تأویه اخبار وارده از اکم ینیب می

گوید که شیعه ھمواره یاور دشمنان اسالم از قبیل  تاریخ به ما می -٩٦
ھا ھمکاری  اند. آنان با مغول یھودیان و نصاری و مشرکین بوده

بغداد سقوط کرد، و نصاری را کمک کردند و قدس از کردند و 
دست مسلمین گرفته شد ....، آیا یک مسلمان واقعی چنین کاری 

کند؟ و با آیات قرآنی که از دوستی کردن با یھود و نصاری نھی  می
کند؟! و آیا علی و یا یکی از فرزندانش چنین  نماید مخالفت می می

 .اند؟! کاری کرده
کنند و او و  ن به حسن بن علی توھین میبسیاری از شیعیا -٩٧

کنند با اینکه حسن یکی از ائمه آنھاست و  فرزندانش را مّذمت می
 .٢از اھل بیت است

شوند، و به شدت با  ھای زیادی تقسیم می شیعه به فرقه و گروه -٩٨
داند، به  دیگر را کافر می ۀای فرق یکدیگر مخالف ھستند و ھر فرقه

ای تأسیس کرد که  حمد األحسائی فرقهعنوان مثال شیخ شیعیان ا
بعدھا به شیخّیه معروف شدند، سپس شاگردش کاظم رشتی آمد و 
فرقه کشفیه را درست کرد، و بعد از او شاگردش محمد کریم خان 

کریمخانیه را به وجود آورد، و خانمی دیگر به نام قره العین  ۀفرق
م قرتیه که شاگرد او بود فرقه دیگری به وجود آورد که به نا

                                           
 ).۱۱۵۱-۲/۱۱۳۱الشیخ القفاری (»  أصول مذھب الشیعة اإلمامیة«نگا:  -١
 .۲۷/۲۱۲و بحار االنوار  ۲۸۸وکتاب سلیم بن قیس ص  ۱/۲۶نگا: اعیان الشیعة  -٢
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معروف شد، و میرزا علی شیرازی فرقه بابیه را تأسیس کرد، و 
 میرزا حسین علی فرقه بھائی را بنیانگذاری کرد.

اند و  ھای شیعه در یک عصر و نزدیک با ھم پدید آمده ھمه این فرقه

ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعواْ ﴿فرماید:  خداوند راست فرموده آن جا که می َق بِ�ُ  لسُّ ۡم َ�َتَفرَّ
ه کد، ینکروی نینده (و انحرافی) پکھای پرا و از راه« .]١٥٣[األنعام:  ﴾َعن َسبِيلِهِ 

 .»سازد ق حق، دور مییشما را از طر
را محاصره  سگران شورشی خانه عثمان بن عفان  وقتی فتنه -٩٩

از او دفاع کرد و فرزندانش الحسن و الحسین و  سکردند علی 
را فرستاد تا از عثمان دفاع کنند،  ١اش عبدالله بن جعفر برادر زاده

اما عثمان از عموم خواست تا صالح بر زمین بگذارند و از 
ھایشان بیرون نیایند. و این نشانگر آن است که علی و عثمان  خانه

اند و در میان آنھا  گویند با ھم دوست بوده بر خالف آنچه شیعه می
 دشمنی نبوده است. 

 سزیادی با علی  ٢کارھای در سبه اتفاق شیعه و سنی عمر  -١٠٠
بود  کنید عمر ظالم می کرد، اگر چنان که شما ادعا می مشوره می

 .رود! کرد چون ظالم به دنبال حق نمی با اھل حق مشوره نمی
 ٣در زمان خالفت سبه اتفاق ھمه ثابت است که سلمان فارسی  -١٠١

 ٤بفرماندار مدائن بوده است، و عمار بن یاسر  سعمر 

                                           
چاپ ایران، وتاریخ المسعودی شیعه  ۱/۵۸۱گا: شرح نھج البالغة ابن ابی الحدید ن -١

 ، چاپ بیروت.۲/۳۴۴
 تحقیق صبحی الصالح. ۳۴۰، ۳۲۵نگا: نھج البالغه ص  -٢
 .۱/۵۴۷سیر اعالم النبالء الذھبی  -٣
 .۱/۴۲۲منبع سابق  -٤



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ٧٤

 

گویند این دو نفر از یاران و  فرماندار کوفه بوده است، شیعه می
اند، پس اگر از دیدگاه آنھا عمر مرتد و  شیعیان علی بوده

بود که علیه علی شوریده بود، آنھا در زمان او ُپست  ستمگری می
کردند، چون آنھا ھرگز ستمگران و  فرمانداری را قبول نمی

َوَ� ﴿فرماید:  ا خداوند متعال میکردند، زیر مرتدان را یاری نمی
ْ إَِ�  ِينَ ٱتَۡرَكُنٓوا ُ�ُم  �َّ ْ َ�َتَمسَّ و بر « .]١١٣[ھود:  ﴾�َّارُ ٱَظلَُموا

 .»ردیگ شود آتش شما را فرا ه موجب میکد، ییه ننماکیظالمان ت
شان معصوم ھستند و مھدی آنھا  گویند که امامان شیعه می -١٠٢

مذھبشان با مھدی در ارتباط موجود است و بعضی از علمای 
نفر با مھدی ارتباط دارند، سؤال این  ٣٠اند که  ھستند و گفته

است که با وجود ارتباط با مھدی چگونه شیعه در مذھب خود 
اند، اختالفی که تقریبًا در ھیچ فرقه و گروھی  دچار اختالف شده

توان گفت که ھر مجتھد و مرجع تقلید  شود، و می یافت نمی
کنند که مھدی  مخصوص دارد؟! با اینکه آنھا ادعا میمذھبی 

وجود دارد، و او حجتی برای مردم است! پس چرا آنھا با وجود 
امام و قائم خود و با اینکه با او ارتباط دارند بیش از ھمه دچار 

گوئید که  اند؟! و از طرفی شما می اختالف و چند دستگی شده
شود، و  غایب دیده نمیمجلسی حدیثی روایت کرده است که امام 

ھر کس ادعا کند که او مھدی را دیده است دروغ گفته است، و 
خوانیم که علمای شما بارھا مھدی  تان می ھای از طرفی در کتاب

 اند. را دیده
گویند که درست نیست که دنیا از وجود کسی خالی  ھا می شیعه -١٠٣

جت در نماید، و ھمواره قائم به ح باشد که حجت الھی را اقامه می
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گویید که تقیه  دنیا ھست، یعنی ھمیشه امام ھست، و از طرفی می
کند باید تقیه کند  نه دھم دین است و امام که حجت را اقامه می

چون او پرھیزگارترین فرد است و قطعًا نه دھم دین را ترک نخواھد 
 ؟!.گردد کرد، پس چگونه بوسیله او حّجت بر خلق خدا اقامه می

ه شناخت ائمه شرطی برای صحت ایمان گویند ک شیعه می -١٠٤
شخص داشت، آنھا در مورد کسانی که پیش از کامل شدن 

گویند؟! اگر امام قبل از کامل شدن  اند چه می دوازده امام مرده
گویند؟ و بعضی از ائمه  او چه می ۀدوازده امام مرده است دربار

 دانستند که امام بعد از آنھا چه کسی است! پس چگونه شما نمی
  ؟!.اید شما شناخت ائمه را شرطی برای صحت ایمان قرار داده

کند که وقتی به علی خبر رسید که  صاحب نھج البالغه روایت می -١٠٥
اند که خلیفه و امام باید از آنھا تعیین شود گفت:  انصار ادعا کرده

وصیت نموده که با  صچرا علیه آنھا دلیل نیاوردید که پیامبر 
، و از بدکار آنھا گذشت شود؟ گفتند: نیکوکارشان نیکویی شود

تواند باشد؟ گفت: اگر امامت به آنھا  این چه دلیلی علیه آنھا می
، به شیعه ١»کرد داشت پیامبر در مورد آنھا سفارش نمی تعلق می

اھل بیت خود سفارش  ۀدربار صباید گفت که ھمچنین پیامبر 

أذكركم اهللا « نموده که با آنھا به نیکی رفتار کنید و فرموده است:

 ».کنم اھل بیتم سفارش می ۀشما را دربار« ».يف أهل بيتي
ای نداشتند  ای آنھا بود و دیگران در آن بھره پس اگر امامت حق ویژه

 .کرد؟! در مورد آنھا وصّیت و سفارش نمی صپیامبر 

                                           
 .۹۷نھج البالغة ص  -١
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اگر به شما گفته شود که رھبری مؤمن و صالح و پرھیزگار  -١٠٦
اند و بعضی  که بعضی منافقسرپرست و حاکم مردمانی است 

اند، و این مرد به لطف و عنایت الھی منافقان را از طرز  مؤمن
شناسد، اما با وجود آن این مرد از افراد شایسته و  سخنشان می

ھای مھم  نماید، و منافقان را انتخاب کرده و پست صالح دوری می
ئیس و فرماندھی را به آنان داده و در دوران حیات خود آنھا را ر

و سرور مردم قرار داده است، بلکه خودش را با آنھا نزدیک کرده 
ھا ازدواج کرده و بعضی داماد او ھستند و او در  و با دختر بعضی

حالی که از آنھا خوشنود و راضی بوده از جھان چشم فرو بسته 
 .این مرد چیست؟! ۀاست؛ نظر شما دربار

 .دارند!چنین عقیده و باوری  صشیعه در مورد پیامبر 

ْ بِعَِصِم ﴿ الحر العاملی عالم شیعه در تفسیر: -١٠٧ َوَ� ُ�ۡمِسُكوا
 .»با زنان کافر ازدواج نکنید«. ]١٠[الممتحنة:  ﴾ۡلَكَوافِرِ ٱ

گوید: ھر کس زن کافری داشت، اسالم را به او عرضه کند، اگر اسالم  می
نگاه داشتن را پذیرفت زن اوست واگرنه او از آن زن بیزار است، و خداوند از 

 .١»آن زن نھی کرده است
گویند کافر و مرتد  چنان که شیعه می لپس اگر ام المؤمنین عایشه 

داد؛ مگر آن که  بود، پیامبر باید طبق دستور کتاب خدا او را طالق می می
شود! و  دانست که او منافق است و مرتد می نمی صبگوییم که پیامبر 

 .اند! ی بردهشیعه فقط این را دانسته و به آن پ
فرقه خطابیه از شیعه بر این باورند که بعد از امام جعفر الصادق  -١٠٨

پسرش اسماعیل امام است، علمای شیعه در رد عقیده آنھا 

                                           
 .۲۰/۵۴۲وسائل الشیعة  -١
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وفات یافت، و مرده  ÷اند که اسماعیل قبل از ابا عبدالله  گفته
 .١»تواند جانشین زنده باشد نمی

تو «ت علی از حدیث: شود که شما برای اثبات والی به شیعه گفته می
کنند، و  ، استدالل می»نسبت به من به منزله ھارون نسبت به موسی ھستی

معلوم است که ھارون قبل از موسی وفات یافت، و طبق اقرار خودتان مرده 
 .تواند جانشین زنده باشد! نمی

اشان از این حدیث  گانه شیعیان برای اثبات امامت امامان دوازده -١٠٩
فرمود: دوازده خلیفه خواھند  صه پیامبر کنند ک استدالل می

و در روایتی دیگر آمده است «بود که ھمه از قریش ھستند 

ال يزال «و در روایتی دیگر آمده است: » دوازده امیر خواھد بود«

کار مردم ادامه خواھد « ».أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عرش رجالً 
 .٢»کنند فرمانروایی مییافت تا آن که دوازده نفر بر آنان 

گویند که این  اینک به شیعه باید گفت که ھمه روایات حدیث به صراحت می
دوازده نفر امیر و خلیفه و فرمانروای مردم خواھند بود، و معلوم است که از 

اند؛ پس حدیث  به خالفت رسیده بائمه شیعه فقط علی و فرزندش الحسن 
ھا این  گویند! و این روایت یگر میگوید، و شیعیان چیزی د چیزی دیگر می

 .ھا ذکر نشده است.....! اند و حتی اسم یکی در این روایت ھا را نام نبرده خلیفه
ھمه اصحاب  صکنند که بعد از وفات پیامبر  شیعیان ادعا می -١١٠

اند، به آنھا  اند به جز چند نفری که بر اسالم باقی مانده مرتد شده
شود. و معلوم  ا شھوتی مرتد میگوییم که مرتد به علت شبه ی می

تر بودند، پس کسانی که در  است که شبھات در صدر اسالم قوی
                                           

 .۱۰۵وتمام النعمة ص کمال الدین  -١
 البخاری ومسلم. -٢
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ھا بود؛ چگونه بعد از پیروزی  دوران ضعف اسالم ایمانشان چون کوه
 م و گسترش اسالم ضعیف خواھد شد؟!.ھای اسال و ظھور نشانه

و دیارشان را  ھا و امیال باید گفت: آنان که اموال و خانه اما درباره شھوت
توان گفت که  به خاطر خدا و پیامبرش به میل خود ترک گفتند، چگونه می

ھایی که خودشان آن را ترک کرده  ھا و شھوت آنھا به خاطر دوست داشتنی
عه در یه مرتد شدن اصحاب نزد شکد دانست یبودند مرتد شدند؟! و با

 د.یآ ه امامت است به شمار میکمان یان اکن اریمھمتر
شیعیان معتقدند که اصحاب درستکار و عادل نیستند؛ اما در  -١١١

بینیم که بر عدالت اصحاب داللت  کتابھای شیعه روایاتی را می
روایت  صکنند! از آن جمله روایتی است که از پیامبر  می

نرضّ اهللا عبداً سمع مقالتي «اند که در حجه الوداع گفت:  کرده

خداوند تر و تازه نماید « »...م يسمعهاـفوعاها، ثم بلغها إىل من ل
ای را که سخن را شنید و آن را حفظ کرد و سپس به کسی  بنده

 .١»... که آن را نشنیده رساند
کند  اگر اصحاب عادل و درستکار نبودند چگونه پیامبر به آنھا اعتماد می

 ؟!.اند برساند تا ھر یک از آنھا سخن او را به کسانی که آن را نشنیده
ما را به آن دستور  صشیعیان گفته شد: آیا پیامبر به یکی از  -١١٢

ای انتخاب کنیم و با افراد خوب فامیل  نداده که ھمسر شایسته
 شویم و از آنھا زن بگیریم و به آنھا زن بدھیم؟ 

 بله؛ شکی نیست!. گفت:
پسندی که داماد کسی بشوی که  به او گفتند: آیا تو برای خودت می

 ؟!.حرامزاده است

                                           
 .۱۸۲حدیث  ۱۵۰-۱۴۹الخصال ص  -١
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 به خدا!. گفت: پناه
پسر  سکنید که عمر بن الخطاب  به او گفته شد: شما به دروغ اّدعا می

بوه است! و عالم شما نعمت الله الجزائری با تمام  ١زنی زناکار به نام صھاک
کند که عمر خودش را با آب منی مردان اشباع  وقاحت و زشتی ادعا می

کنید که  و شما ادعا می - ٢والعیاذ بالله -گرفت  کرد و با آن آرام می می
حفصه دختر عمر مانند پدرش منافق و پلید بوده است، بلکه کافر بوده است! 

  ؟!.زاده است شود که حرام آیا به نظر شما پیامبر داماد کسی می
پسندد؟! سوگند به خدا که  آیا برای خودش ھمسری فاسد و منافق را می

دید که پسن زھایی برای آنھا میزنید، و چی شما به پیامبر و اصحاب تھمت می
 پسندید!!. برای خودتان نمی

وقتی منافقان و مرتدان چنان در میان اصحاب زیاد بودند که  -١١٣
کنند، پس چگونه اسالم گسترش یافت؟! و چگونه  شیعه ادعا می
 قوط کردند و بیت المقدس فتح شد؟!.فارس و روم س

 س عالم بزرگ شیعه محمد آل کاشف الغطاء در مورد علی -١١٤
یعنی ابوبکر و  -قبل از او  ۀگوید: (وقتی علی دید که دو خلیف می

نھایت تالش خود را در پخش و گسترش کلمه توحید و  -عمر 
مجھز کردن لشکرھا و گسترش دادن دامنه فتوحات مبذول 
داشتند، و خودکامگی ننمودند، با آنھا بیعت کرده و راه صلح را 

 .٣»در پیش گرفت
د را گسترش دادند، و لشکرھا را در راه خدا مجھز پس آنھا کلمه توحی

                                           
 .۱۷۷؛ و کتاب لقد شیعنی الحسین ص ۳/۲۱۲الکشکول البحرانی  -١
 .۱/۶۳األنوار النعمانیة  -٢
 .۴۹ھا ص  أصل الشیعة وأصول -٣
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نمودند، و طبق اعتراف یکی از علمای بزرگ شیعه فتوحات زیادی به دست 
کنند که سران کفر و  آنھا انجام یافت؛ پس چرا شیعیان آن دو را متھم می

 .اند؟ این چه تناقضی است؟! نفاق و ارتداد بوده
اند  مرتد شده صشیعیان برای اثبات اینکه اصحاب بعد از پیامبر  -١١٥

رجال  ديرد عل«کنند که پیامبر فرمود:  از این حدیث استدالل می

حوض، فأقول: أصحايب، ـأعرفهم ويعرفونني، فيذادون عن ال

مردانی بر من « ».أصحايب!، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك
شناسند، و آنھا  شناسم و آنان مرا می شوند که آنھا را می وارد می

گویم: اصحاب من،  شوند و آنگاه من می از حوض من بازداشته می
دانی که چه چیزھایی  شود تو نمی اصحاب من ھستند!، گفته می

 .١؟!»اند بعد از تو پدید آورده
است و کسی را به طور خاص نام ھا باید گفت: که این حدیث عام  به شیعه

نبرده است، و عمار بن یاسر و مقداد بن اسود و ابوذر و سلمان فارسی و کسان 
 اند.  اند در این حدیث استثنا نشده دیگری که از دیدگاه شیعه مرتد نشده

بلکه خود علی بن ابی طالب ھم مستثنی نشده است! پس چگونه شما 
گویید که حدیث به آنھا  و بعضی را میدھید  حدیث را مختص بعضی قرار می

تعلق ندارد؟! ھر کسی که با فردی از اصحاب کینه و دشمنی داشته باشد 
تواند ادعا کند که این حدیث در مورد ھمان فردی است که او نسبت به  می

 ینه دارد!.وی ک
مالک اشتر یکی از یاران بزرگ علی که شیعیان او را بزرگ و  -١١٦

ها الناس، إن اهللا تبارك وتعاىل بعث ـأي«د: گوی دارند می گرامی می

                                           
 البخاری. -١
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بشرياً ونذيراً، وأنزل عليه الكتاب فيه احلالل  صفيكم رسوله حممداً 

واحلرام والفرائض والسنن، ثم قبضه إليه وقد أد ما كان عليه، ثم 

استخلف عىل الناس أبا بكر فسار بسريته واستن بسنته، واستخلف 

ای مردم خداوند تبارک و « ».سنّةأبو بكر عمر فاستن بمثل تلك ال

دھنده و  را به عنوان مژده صتعالی در میان شما محمد 
دھنده مبعوث کرد و کتاب(قرآن) را بر او نازل فرمود که در  بیم

اند، سپس بعد از  ھا بیان شده آن حالل و حرام و فرائض و سنت
 اش را انجام داد خداوند او را به سوی خویش آن که پیامبر وظیفه

پیامبر رفتار کرد، و  ۀبرد، و ابوبکر خلیفه پیامبر شد، و او به شیو
ابوبکر عمر  ۀبعد از ابوبکر عمر به خالفت رسید و او نیز به شیو

ستاید اما با وجود این  . مالک اشتر ابوبکر و عمر را می١»کرد
بندند و در  ھایشان را می شیعیان در برابر این ستایش چمش

خود که از طعنه زدن به ابوبکر و عمر ھای  مجالس و حسینیه
 .کنند! پس چرا؟! خالی نیست! از آن یادی نمی

پرسد که علی بعد از شش ماه با ابوبکر بیعت  ابن حزم از شیعه می -١١٧
کرد، یا تأخیر او در بیعت کار درستی بوده است که در این صورت 
پس بیعت کردن او نادرست بوده است، و اگر بیعت کردن او کار 

ی بوده است پس او به خاطر تأخیر در انجام آن اشتباه درست
 .٢»!کرده است

                                           
 .۳۹۶، والفتوح ابن عثم ۸۹خطبه وآراؤه ص  -مالک بن األشتر  -١
 .۴/۲۳۵الفصل فی الملل واألھواء والنحل  -٢
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در مورد خالفت  سشود که چرا علی ھا گفته می وقتی به شیعه -١١٨
و حال آن که  -به کشمکش نپرداخت  صبعد از وفات پیامبر 

 طبق ادعای شیعیان طبق نص الھی خالفت حق او بوده است؟
ای  او را وصیت کرده بود که بعد از او فتنه صگویند چون پیامبر  می

 .ایجاد نکند و شمشیر نکشد!
شود: پس چرا بر اھل جمل و صفین شمشیر کشید؟! و  به آنھا گفته می

ھا ھزاران مسلمان کشته شده است؟! و قبل از ھمه باید بر  در این جنگ
 ؟!.کدام ظالم شمشیر کشید ظالم اول یا چھارم یا دھم یا ......

ان فرق زیادی بین پیامبران و ائمه قائل نیستند، و شیخ آنھا شیعی -١١٩
ما دلیلی برای متصف نبودن ائمه «گوید:  ائمه می ۀمجلسی دربار
بینیم جز آن که خاتم االنبیاء رعایت شود، و نبّوت و  به نبوت نمی

 .١»امامت فرقی ندارند
ان ھایی که ویژه پیامبر ھا و خصوصیت سوال این است وقتی که وظیفه

ھستند از قبیل عصمت و رساندن از سوی خدا و معجزات و غیره با وفات 
اند و بعد از او در  اند و پایان نیافته متوقف نشده صخاتم االنبیاء محمد 

اند پس اھمیت عقیده ختم  ھا متجلی گشته دوازده نفر دیگر این خوصیت
 .ّنبوت چیست؟!

بر  ٢لطف الھی گویند که وجوب تعیین امام به قاعده شیعیان می -١٢٠
گردد، و عجیب این است که امام دوازدھم آنھا در کودکی  می

                                           
 .۲۶/۲۸بحار االنوار  -١
باشد، و باید  یعنی امامت نزد شیعه مانند نبوت است که لطفی از طرف پروردگار می -٢

در ھر زمانی امامی ھدایتگر که جانشین پیامبر است، باشد، و از وظایف او راھنمایی و 
» اإلمامة والنص«است ... تا آخر. نگا:  ھدایت بشریت و تدبیر امور و مصلحت ایشان

 .۲۹۰أستاذ فیصل نور، ص 
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و پنھان شده و تا به امروز بیرون نیامده است! پس از امام شدن ا
 چه لطفی به مسلمین رسیده است؟!.

اما به اتفاق ھمه  ١اشان معصومند کنند که ائمه شیعیان ادعا می -١٢١
ن منافی و متضاد شایکارھایی از ائمه سر زده که با عصمت ا

 است، به عنوان مثال: 
در اینکه به جنگ کسانی برود  سبا پدرش علی  بحسن بن علی  -أ

خواھند انتقام خون عثمان را بگیرند مخالف بود؛ تردیدی نیست که  که می
و ھر دو نزد شیعه امام  گفته و یکی بر خطا بوده است. یکی درست می

 معصومند!.
صلح با معاویه با برادرش حسن مخالف حسین بن علی در قضیه  -ب

بود؛ تردیدی نیست که یکی کارش درست بوده و دیگری بر اشتباه بوده 
 .است، و از دیدگاه شیعه ھر دو امام معصومند!

اند که گفت: از  بلکه بعضی از کتابھای شیعه از علی روایت کرده -ج
من از خطا و اشتباه گفتن حق به من، یا ارائه مشوره عادالنه اباء نورزید زیرا 

 .٢ایمن نیستم
در این زمان وقتی علمای اھل سنت سرزمین حرمین فتوا دادند  -١٢٢

ھای مرتد در حال  که کمک گرفتن از کافران در مقابل بعثی
ضرورت جایز است شیعیان کار علمای اھل سنت را تقبیح کردند 

                                           
مقصود از عصمت این است که امام از تمامی گناھان کبیره و صغیره معصوم است، و  -١

رود، و فراموش  شود و به خطا نمی ھیچگاه در فتوا دادن و در جواب آن گمراه نمی
چنانکه در کتاب میزان الحکمة (   »شود کند، و به چیزی از امور دنیا غافل نمی نمی

-۲۵/۳۵۰» ( بحار األنوار«)، و ۵۱ص » ( عقائد اإلمامیة«) آمده است، و نگا: ۱/۱۷۴
۳۵۱.( 

 .۲۷/۲۵۳و بحار االنوار  ۸/۲۵۶الکافی  -٢
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ی و به آنھا بد و بیراه گفتند، اما عالم معروف آنھا ابن مطھر الحل
کند که  نقل می ١در کتابش (منتھی الطلب فی تحقیق المذھب)

اند که کمک  شیعیان به جز طوسی ھمه بر این اجماع کرده
 .ھا برای جنگیدن با شورشیان جایز است!! گرفتن از ذمی

 ؟!.پس این تناقض یعنی چه
یکی از قواعد شیعه این است که ھر کسی از اھل بیت ادعای  -١٢٣

ای که نشانگر صدق و راستی  رق العادهامامت کند و چیزھای خا
شود، اما با آن که زید بن  او ھستند ارائه دھد امامت او ثابت می

علی اّدعای امامت کرد شیعیان امامت او را نپذیرفتند، و در 
مقابل امامت را برای مھدی غایب خود که ادعای امامت نکرده و 

غایب و آنھا در کودکی  ۀآن را اظھار ننموده چون طبق عقید
 پنھان شده است، ثابت کردند. 

َ ٱإِنَّ ﴿وقتی این آیه نازل شد که:  -١٢٤ ن تَُؤدُّواْ  �َّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ�َٰ�ِٰت ٱيَأ

َ
�ۡ 

ۡهلَِها
َ
ه امانتھا را کدھد  خداوند به شما فرمان می« .]٥٨[النساء:  ﴾إَِ�ٰٓ أ

 ».دیبه صاحبانش بدھ
خذوها «پیامبر بنی شیبه را فراخواند و کلید کعبه را به آنھا داد و گفت: 

 ».مـخلدة فيكم إىل يوم القيامة، ال ينـزعها منكم إال ظالـيا بني طلحة خالدة م
ای بنی طلحه آن را بگیرید برای ھمیشه تا روز قیامت به دست شما خواھد «

 .٢»رفتبود و کسی جز ستمگری آن را از دست شما نخواھد گ

                                           
١- ۲/۹۸۵. 
 ).۳/۲۸۵الطبرانی در الکبیر و در االوسط (مجمع الزوائد  -٢
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گوید، پس چرا در  در مورد خادم و سدنه کعبه چنین می صپیامبر 
مورد خالفت علی که برای ھمه مسلمین مھم بود و مصالح زیادی به آن 

 .وابسته است چنین چیزی نگفت؟!
لعنت خدا بر «اند که در آن آمده است:  شیعیان حدیثی ساخته -١٢٥

، آنھا با ١باز ماندکسی باد که در لشکر اسامه شرکت نکرد و از آن 
خواھند بر عمر لعنت بفرستند! اما  ساختن این حدیث می

 اند که آنھا باید دو چیز را ثابت کنند.  فراموش کرده
یکی اینکه علی از شرکت در لشکر اسامه باز نمانده است، و اگر باز  -أ

نمانده و شرکت کرده پس او به امامت ابوبکر اعتراف کرده است؛ چون او 
 عیین کرده است!.ده که سرباز فرماندھی باشد که ابوبکر او را تراضی ش

یا اینکه بگویند علی در لشکر اسامه شرکت نکرده است، پس علی  -ب
 .اند! شود که ساخته مشمول دروغی می

بود که به  سای از قرآن پیش علی  گویند نسخه شیعیان می -١٢٦
ھمان صورت که قرآن نازل شده ترتیب داده شده است! از آنھا 

به خالفت رسید، پس  سبعد از عثمان  سپرسیم که علی  می
. و قرآن ٢چرا او این قرآن کامل و دست نخورده را بیرون نیاورد؟!

و به ھمان صورت که  یات علیحال حاضر، قرآنی است که از مرو
 ده نشده است.شما ادعا دارید ترتیب دا

                                           
وصول «)، ۴۵۴البن شاذان (ص» اإلیضاح«)، ۱/۱۳البن البراج (» المھذب«نگا:  -١

 ).۶۸للعاملی (ص» األخیار
 باید یکی از دو چیز را بپذیرید: شما -٢

 بندید. ـ یا اینکه این قرآن وجودی نداشته و شما بر علی دروغ میالف
حق را کتمان نمود و مسلمین را در طول مدت  سـ و یا اینکه قبول کنید که علی ب

 ت! و علی از چنین چیزی پاک و مبرا است.خالفت خود فریب داده اس
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را  صکنند که اھل بیت و خاندان پیامبر  شیعیان ادعا می -١٢٧
کنند که با این ادعا منافی و  دارند، اما کارھایی می دوست می

متضاد است؛ زیرا آنھا نسب بعضی از خاندان و اھل بیت را انکار 
را از  باند؛ چنان که دختران پیامبر رقیه و ام کلثوم  کرده

و عباس عموی پیامبر و فرزندانش را از اھل  دانند! اھل بیت نمی
 صه عّمه پیامبر یاند، و ھمچنین زبیر پسر صف بیت بیرون کرده

دانند. و آنھا بسیاری از فرزندان  را از عترت و خاندان پیامبر نمی
نمایند، بلکه به  دارند، و با آنھا دشمنی می فاطمه را دوست نمی
بن علی و فرزندش یحیی و  دیگویند مانند ز آنھا فحش و ناسزا می

ابراھیم و جعفر فرزندان موسی کاظم، و برادر امام حسن 
و » مثنی«عسکری جعفر بن علی. و معتقدند که حسن بن حسن

و فرزندش محمد (النفس الزکیه) مرتد » المحض«پسرش عبدالله 
اند! و ھمچنین در مورد ابراھیم بن عبدالله و زکریا بن محمد  شده

عبدالله بن حسین بن حسن و محمد بن قاسم  باقر و محمد بن
ای دارند. پس  بن حسین و یحیی بن عمر و .... چنین عقیده

کجاست ادعای محبت آل بیت؟! و سخن یکی از شیعیان گواھی 
سایر فرزندان حسن بن علی «گوید:  بر این مطلب است که می

توان کارھایشان را تقیه قرار  کردند که نمی کارھای زشتی می
 .١»!داد

 تر و خطرناکتر از آن این است که:  و بزرگ
اند کافر قرار  شیعیان ھمه اھل بیت را که در قرن اّول بوده -١٢٨

ھا و منابع مورد اعتمادشان آمده است  دھند!! زیرا در روایت می

                                           
 .۳/۱۴۲تنقیح المقال  -١
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ھمه مردم مرتد شدند، به جز سه نفر:  صکه بعد از پیامبر 
گویند فقط ھفت بر اسالم  سلمان و ابوذر و مقداد، و بعضی می

. ١باقی ماندند، اما از این ھفت نفر ھیچ کس از اھل بیت نیست
 اند. پس شیعه ھمه را مرتد و کافر قرار داده

با اینکه یاوران و لشکریانی داشت و  بالحسن بن علی  -١٢٩
ادامه دھد اما با معاویه صلح کرد، و در مقابل توانست جنگ را  می

توانست صلح  با اینکه افرادش کم بودند و می سبرادرش حسین 
کند و جنگ را رھا کند علیه یزید قیام کرد. پس یکی از دو برادر 
کارش درست بوده و دیگری کارش اشتباه بوده است؛ زیرا اگر 

ایی جنگیدن دست کشیدن الحسن و صلح کردن او با اینکه توان
را داشت به جا بوده است؛ قیام حسین بدون آن که قدرتی 

توانست صلح کند اشتباه است، و اگر  داشته باشد، با اینکه می
قیام حسین با اینکه توانایی نداشت به حق و به جا بوده است، 
صلح کردن الحسن و دست کشیدن او از جنگ با اینکه قدرت 

 .داشت اشتباه بوده است!
اند!  بعضی از افراد برجسته اھل بیت را به صراحت کافر قرار داده و بلکه

گویند که این آیه درباره او نازل  که شیعه می صمانند عباس عموی پیامبر 

ِ ﴿شده است که:  ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذه
َ
َضلُّ  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
أ

و فاقد   وردلک: یعنی(ور باشد کا یدن  نیدر ا  هکو ھر « .]٧٢[اإلسراء:  ﴾٧٢َسبِيٗ� 
  یو برھانھا  اتیھا، آ در حجت  نگرش  توان  هک  یطور باشد به  یمعنو  رتیبص

 ».نا و گمراھتر استیز نابیاو در آخرت ن  پس )باشد  خداوند را نداشته

                                           
. حیاة القلوب ۸/۲۴۵وکتاب الروضة الکافی  ۹۲نگا: کتاب سلیم بن قیس العامري ص  -١

 .۲/۶۴۰فارسی  -مجلسی 
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و پسر عباس، عبدالله بن عباس که دانشمند امت و مفّسر قرآن بود را 
عبدالله بن عباس آمده که به  ۀای دربار اند؛ در الکافی جمله دادهکافر قرار 

! و در ١عقل بوده است گوید که او جاھل و بی کند و می کفر او اشاره می

ا عميت ـا، كمـمـاللهم العن ابني فالن وأعم أبصاره«رجال الکشی آمده است: 

ھایشان را کور کن  بار خدایا فرزندان فالنی را لعنت کن و چشم« !»اـهمـقلوب
و شیخ و عالم شیعیان حسن  ٢»ای.... ھایشان را کور کرده چنان که دل

آنھا عبدالله بن عباس و «گوید:  المصطفوی در توضیح این عبارت می
 .٣»عبیدالله بن عباس ھستند

ورزند و  و شیعیان با دختران پیامبر غیر از فاطمه کینه و دشمنی می
 ٤اند که اینھا دختر پیامبر نیستند بعضی گفته چنان از آنھا نفرت دارند که

  ؟!.کنند پس کجاست محبت اھل بیت که شیعیان اّدعای آن را می
علی در جنگ با مرتدین مشارکت  سدر زمان خالفت ابوبکر  -١٣٠

بنی حنیفه بھره او شد که  ۀنمود و کنیزی از افراد اسیر شد
ه گردید، بعدھا علی از او صاحب فرزندی به نام محمد بن الحنفی

آید که از دیدگاه علی خالفت ابوبکر درست  از این چنین بر می
بود علی مشارکت با او را در این امر  بوده است، و اگر درست نمی

 پسندید. نمی
در مسائل متعددی اقوال متناقض و متضادی از جعفر الصادق  -١٣١

شود؛ تقریبًا ھیچ مسئله فقھی نیست مگر آن که از امام  نقل می

                                           
 .۱/۲۴۷اصول الکافی  -١
 .۱۲/۸۱و معجم رجال الحدیث، الخوئی  ۵۳رجال الکشی ص  -٢
 .۵۳رجال الکشی ص  -٣
 .۱/۲۷، ودائرة المعارف الشیعیة محسن األمین ۵کشف الغطاء جعفر النجفی ص  -٤
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شود که اغلب با ھم متضاد و  مورد آن دو قول نقل می صادق در
اند؛ به عنوان مثال چاه آبی که در آن نجاستی بیافتد،  متناقض

یک بار امام صادق گفته است که چاه آب چون دریاست و ھیچ 
کند، و بار دیگر گفته است که ھمه  چیز آن را پلید و نجس نمی

است ھفت یا شش دلو آب چاه باید کشیده شود، و بار دیگر گفته 
 آب از آن بکشند.

رون رفتن از این تناقض یوقتی از یکی از علمای شیعه پرسیدند که راه ب
و تضاد چیست؟ گفت: مجتھد در میان این اقوال اجتھاد کند و یکی را 
ترجیح دھد، و اقوال دیگر را تقیه بشمارد! به او گفته شد اگر مجتھد دیگری 

غیر از آن قول را ترجیح داد در مورد اقوال دیگر اجتھاد کرد و قول دیگری 
چیز را بگوید، یعنی بگوید که اقوال دیگر تقیه   چه بگوید؟ گفت: ھمان

اند! به او گفته شد پس ھمه مذھب جعفر الصادق از بین رفت!! چون ھر  بوده
رود که از روی تقیه  شود احتمال آن می ای که به او نسبت داده می مسئله

آن تقیه را از آنچه تقیه  ۀباشد، چون عالمتی نیست که بوسیل آن را گفته
 .نیست تشخیص بدھیم!

لحر ا »الوسائل«عه یث نزد شیمعتمد و موثوق حد یھا تابک -١٣٢
 هی سنامتوف یلمجلسا »البحار«ھـ و١١٠٤ هی سنامتوف یالعامل

 و ھـ١٣٢٠ هی سنامتوف یلطبرسا »الوسائل کمستدر«ھـ و١١١١
ق یث را از طرین احادیخر ھستند، و اگر اتابھا متأکن یتمامی ا

ث ین احادیند پس شخص عاقل چگونه اا هردکت جمع یسند و روا
 ؟!.ندا هقرن نوشته نشد ١٣تا  ١١ یه طیکند در حالک میرا قبول 

ھای شیعه از اھل بیت نقل شده  روایات و احادیث زیادی در کتاب -١٣٣
نپذیرفتن  ھای اھل سنت مطابق ھستند؛ در عقیده و که با روایت

ھا و دیگر چیزھا، روایاتی آمده که پیش اھل سنت ھستند،  بدعت
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اما شیعیان این روایات را به بھانه اینکه از روی تقیه گفته 
کنند چون که با میل و ھوای نفس آنھا  اند! تاویل می شده

 مطابقت ندارند.
ھای معتبر شیعیان است  صاحب نھج البالغه که یکی از کتاب -١٣٤

را ستوده است؛  بابوبکر و عمر  سکه علی کند  نقل می
ابوبکر گفت: او پاک در  ۀکند که دربار چنان که از علی نقل می

حالی که عیب اندک داشت از دنیا رفت، خیر دنیا را به دست 
آورد و پیش از آن به شّر آن گرفتار شود از دنیا رفت، اطاعت 

 .١عایت کردالھی را به جا آورد و بگونه شایسته تقوای الھی را ر
ستاید حیران و  کنند که علی اینگونه ابوبکر را می شیعیان وقتی مشاھده می

ای که شیعیان درباره اصحاب  د با عقیدهیگو شوند زیرا آنچه علی می گیج می
جویی بشوند،  دارند مخالف است زیرا عقیده شیعیان در اصحاب باید عیب

گویند که علی به  نند!! و میک بنابراین سخنان امام علی را بر تقیه حمل می
خاطر به دست آوردن دل کسانی که به صحت خالفت شیخین معتقد بودند 

خواست یارانش را فریب دھد! پس شیعه باید بگویند  چنین گفت، یعنی علی می
که علی منافق و بزدل بوده است که بر خالف آنچه در دلش بوده، چیزی دیگر 

 گفت.  لی شجاع بود و سخن حق را میکرده است، در صورتی که ع اظھار می
شان معصوم ھستند، ولی روایات  کنند که امامان ھا ادعا می شیعه -١٣٥

زیادی دارند که در آن بیان شده که ائمه مانند دیگر انسانھا 
روند.... و این روایات شیعه را دچار  کنند و به خطا می اشتباه می

اعتراف مشکل کرده است چنان که مجلسی عالم بزرگ شیعه 
ھای  مسئله خیلی مشکل است چون اخبار و نشانه«کند که:  می

                                           
 تحقیق صبحی الصالح. ۳۵۰نھج البالغة ص  -١
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کند که سھو و فراموشی و خطا از آنھا سر  زیادی بر این داللت می
 .١»زده است..... می

امام یازدھم شیعیان حسن عسکری وفات یافت بدون آن که  -١٣٦
ھای مذھب امامی  فرزندی داشته باشد، بنابراین برای آن که پایه

کسته نشود و از بین نرود. فردی به نام عثمان بن سعید در ھم ش
ری فرزندی داشته است که در چھار کبه دورغ گفت که امام عس

 باشد.  سالگی پنھان شده و او جانشین پدرش می
گویند که ما سخن کسی جز فرد معصوم را  عجیب است! شیعیان می

ردی را که اشان ادعای م کنیم ولی در مورد مھمترین عقیده قبول نمی
 .کنند!! معصوم نیست قبول می

کنند و ھر زشتی را  شیعیان ھمیشه به مروان بن الحکم حمله می -١٣٧
ھایشان روایت  دھند، سپس بر خالف این در کتاب به او نسبت می

پشت سر مروان نماز  بکنند که حسن و حسین  می
 .٢خواندند! می

ازدواج  سو عجیب اینجاست که معاویه پسر مروان با رمله دختر علی 
. و ھمچنین زینب بنت الحسن ٣اند کرد!! چنان که نسب شناسان بیان کرده

، و ولید با نفیسه ٤المثّنی با نوه مروان ولید بن عبدالملک ازدواج کرده بود
 .٥بنت زید بن الحسن بن علی ازدواج کرده بود

                                           
 .۲۵/۳۵۱بحار االنوار  -١
 .۱۶۳والنوادر الراوندی ص  ۱۰/۱۳۹بحار االنوار  -٢
 .۸۷، وجھرة النساب العرب ابن حزم ص ۴۵نسبت قریش مصعب الزبیری ص  -٣
 .۱۰۸و جمھرة النساب العرب ص  ۵۲یش ص نسب قر -٤
وطبقات ابن سعد  ۱۱۱عمدة الطالب فی النساب آل ابی طالب ابن عنبة الشیعی ص  -٥

۵/۳۴. 
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ھای زیادی که در مورد مھدی غایب خود  اندر داست -شیعیان  -١٣٨
پرندگانی «کنند که وقتی مھدی به دنیا آمد:  ادعا می -گویند  می

ھایشان را بر سر و صورت و  از آسمان بر او فرود آمدند که بال
کردند! وقتی به پدرش گفته  مالیدند و سپس پرواز می بدون او می

رشتگان آسمان شد که اینھا چه ھستند خندید و گفت: اینھا ف
اند، و این  ھستند که برای تبرک جستن به این نوزاد پایین آمده

 .١»!فرشتگان وقتی او ظھور کند یاوران او ھستند
ترسد و در  سؤال اینجاست وقتی فرشتگان یاوران او ھستند پس چرا می

 ؟!.سرداب پنھان شده است
 ۀاند یکی اینکه از ھم شیعیان چند شرطی برای امام گذاشته -١٣٩

پسران پدرش بزرگتر باشد، و او را کسی جز امام غسل ندھد، و 
تر  مردم عالم ۀآید، و باید از ھم بر او درست در می صزره پیامبر 

داند ....  باشد، و جنب نشود و احتالم نگردد و اینکه او غیب می
 دھد!!. آنھا را در مضیفه قرار می اما این شرایط

اند، مانند  برادرانشان بزرگتر نبوده ۀھم بینیم که بعضی از ائمه از زیرا می
ری، و بعضی را امامی غسل نداده است مانند علی کموسی کاظم و حسن عس

الرضا که پسرش محمد جواد او را غسل نداد؛ چون در آن وقت امام جواد 
ھشت سال بیشتر سن نداشت، و ھمچنین موسی کاظم را پسرش علی 

ا نبود، و حسین بن علی را فرزندش الرضا غسل نداد زیرا در آن وقت آن ج
زین العابدین غسل نداده است چون بر فراش مرض بود و لشکریان ابن زیاد 

آید مثل امام جواد که به  دادند. و زره پیامبر با بعضی برابر در نمی اجازه نمی
ھنگام وفات پدرش ھشت ساله بود و ھمچنین پسرش علی بن محمد جواد 

                                           
 .۲۶۰روضة الواعظین ص  -١
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ترین  داد که کوچک بود. و بعضی از ائمه عالمدر حالی پدرش را از دست 
اند، و در مورد بعضی  فرد نبودند؛ مانند آنان که در کودکی به امامت رسیده

اند  اند؛ و روایت کرده شده در روایات شیعه تصریح شده که احتالم و جنب می
برای ھیچ کسی جایز نیست که در این مسجد جنب «گفت:  صکه پیامبر 

 .١»و علی و فاطمه و حسن و حسینشود، به جز من 
را یاما دانستن علم غیب دروغی است که نیازی به رّد کردن ندارد ز

 رده است.کخداوند در قرآن آن را رد 
کنند که باید امام با نص تعیین شده باشد؛ اگر  شیعیان ادعا می -١٤٠

ھای شیعه این ھمه در مورد امامت دچار  بود فرقه چنین می
کند که نص درباره امام او  ای ادعا می فرقه شدند، ھر اختالف نمی

ھا  تواند این فرقه را از دیگر فرقه آمده است! پس چه چیزی می
 سکند که بعد از علی  اولی قرار دھد؟! فرقه کیسانیه ادعا می

 امام پسرش محمد بن الحنفیه است.
زنند او را به ھمان  را تھمت می لبعضی از شیعه عایشه  -١٤١

که اھل افک او را بدان متھم کردند، به آنھا  کنند چیزی متھم می
شود: اگر واقعیت امر چنان است که شما به دروغ  گفته می

حّد را بر او اجرا  صزنید پس چرا پیامبر  گویید و تھمت می می

واهللا لو رسقت فاطمة بنت «گوید:  نکرد و حال آن که پیامبر می

 .٢»حممد لقطعت يدها
 .؟!»کند دستش را قطع خواھم کرداگر فاطمه دختر محمد دزدی «

                                           
 .۲/۶۰عیون أخبار الرضا  -١
 البخاری. -٢
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حد را اجرا نکرد و در حالی که علی کسی  لبر عایشه  سو چرا علی 
ای ھراسی نداشت؟! و چرا  کننده بود که در راه خدا از مالمت ھیچ مالمت

 .وقتی الحسن به خالفت رسید حد را بر او اجرا نکرد؟!
شده است، و شیعیان معتقدند که علم و دانش نزد ائمه آنھا انبار  -١٤٢

اند که به دیگران نرسیده  ھا و دانشی را به ارث برده آنھا کتاب

 و »كتاب عىل« و »صحيفة اجلامعة«گویند:  است؛ بنابراین می

نزد ائمه ھستند و در  ،»جفرـال« و »ديوان الشيعة« و »العبيطة«
ھای خیالی ھمه چیزھایی که مردم بدان نیاز دارند  این صحیفه

ده یبت مھدی تا به امروز فایگوییم از زمان غ میھست. به آنھا 
 ؟!.ستیچھا  این صحیفه یقیحق

ھا و منابع امروز کجا ھستند؟ و  گوییم این صحیفه و ھمچنین به آنھا می
آورد؟ آیا مردم  ھا را برای مردم بیرون نمی امام منتظر آنھا چرا این صحیفه

ارند پس چرا امت از زمان در مورد دین خود به اینھا نیاز دارند؟ اگر نیاز د
گذرد از منبع ھدایت دور  غیبت امام خیالی که بیش از یازده قرن از آن می

ھا  اند به چه گناھی از این گنجینه ھایی که گذشته اند؟ و این ھمه نسل شده
 اند؟ محروم شده

ھا نیازی ندارد؛ پس این ھمه ادعا  ھا و صحیفه و اگر امت به این کتاب
شان که کتاب خدا و سّنت  شیعیان از منبع حقیقی ھدایت برای چه؟ و چرا

 ؟!.شوند باشد دور کرده می پیامبرش می
گویند که رفتن حسین به سوی اھل  شیعیان در کتابھایشان می -١٤٣

ھا از او و کشتن حسین سبب شد تا  کوفه و حمایت نکردن کوفی
ھمه مردم مرتد شوند به جز سه نفر. پس اگر حسین آنگونه که 

 رفت.  دانست به سوی آنھا نمی گویند غیب می ن میشیعیا
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کنند که امام دوازدھم آنھا به علت ترس از  شیعیان ادعا می -١٤٤
شود که چرا ائمه  کشته شدن پنھان شده است. به آنھا گفته می

پیش از او کشته نشدند؟! با اینکه در دولت خالفت زندگی 
حال آن  شود و کردند و بزرگ بودند، پس چطور او کشته می می

 ؟!.ای کوچک است که بچه
کنند  کنند که آنھا فقط به احادیثی اعتماد می شیعیان ادعا می -١٤٥

، آنھا با این ١»اند که صحیح ھستند و از اھل بیت به آنھا رسیده
دھند؛ چون که آنھا ھر یک از  زنند و فریب می سخن گول می

شمارند که از پیش خود سخن  می صائمه را مانند پیامبر 
باشد،  گوید، و گفته امام ھمانند گفته خدا و پیامبرش می نمی

شود  ھای پیامبر یافته می ھایشان گفته بنابراین کمتر در کتاب
کنند. و ھمچنین  اشان آمده بسنده می زیرا آنھا به آنچه از ائمه

یت اھل بیت روا ۀاین درست نیست که آنھا فقط به آنچه از ھم
اشان روایت  کنند؛ بلکه آنھا فقط آنچه را از ائمه شده اعتماد می

 آورند. کنند و فرزندان حسن را به حساب نمی شده قبول می
گوییم که شما به گفته خودتان روایاتی را که  و نیز به شیعیان می -١٤٦

کنید، و معلوم  از طریق ائمه اھل بیت به شما رسیده قبول می
ز بود یه ممک سجز علی بن ابی طالب  است که از ائمه اھل بیت

توانند ھمه  می س یرا ندیده است، آیا این عل صکسی پیامبر 
ھای بعد از خود نقل کند؟! چگونه  را برای نسل صسّنت پیامبر 

گاھی علی را  صچنین چیزی ممکن است و حال آن که پیامبر 
رفت و گاھی او  گذاشت و می در مدینه به عنوان جانشین خود می

                                           
 .۸۳وأصولھا؛ محمد حسین آل کاشف الغطاء ص  أصل الشیعة -١
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فرستاد چنان که خود شما این را قبول دارید؟!  ا به جایی میر
 ھمراه نبوده است.  صپس علی ھمیشه با پیامبر 

اش و آنچه  را در خانه صتواند حاالت پیامبر  چگونه می یو ھمچنین عل
 ؟!.اند نقل کنند که فقط زنان پیامبر آن را نقل کرده

 یرا برا صالله  سنت رسول یتواند تمام ی نمییبه تنھا س یپس عل
 ند.کشما نقل 
بینیم که علم و دانش  گوییم که ما می ھمچنین به شیعه می -١٤٧

پیامبر به بیشتر شھرھا و مناطق اسالمی از طریق کسانی دیگر 
رسیده است و بیشتر کسانی که احادیث و  سغیر از علی 

اند از اھل بیت او  را به مردم رسانده صھای پیامبر  گفته
أسعد بن زراره را به مدینه فرستاد تا مردم  صبر اند! پیام نبوده

را به اسالم دعوت دھد، و به انصار قرآن بیاموزد و تعالیم دین را 
به آنھا یاد دھد، و عالء بن حضرمی را برای چنین کاری به 
بحرین فرستاد، و معاذ و ابو موسی را به یمن فرستاد، و عتاب بن 

گویند  عای شیعه که میأسید را به مکه فرستاد؛ پس کجاست اّد 
ھا و  ا مردی از اھل بیتش گفتهیو  یجز عل صکه از پیامبر 

  ؟!.کند احادیث او را نقل نمی
کنند که علم حالل  ھمچنین شیعیان در کتابھایشان اعتراف می -١٤٨

و حرام و مناسک حج به آنھا جز از طریق ابی جعفر باقر نرسیده 
چیزی به آنھا نرسیده است!  ساست. یعنی در این مورد از علی 

مناسک  ÷شیعیان قبل از ابو جعفر «گویند:  کتابھای شیعه می
 ÷دانستند، تا اینکه ابو جعفر  حج و حالل و حرام خود را نمی

آمد و مناسک حج و حالل و حرامشان را برای آنھا بیان کرد و 
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به مردم دیگر به او نیاز داشتند بعد از آن قبًال در احکام و عبادات 
 .١دیگر مردم نیازمند بودند

 .دادند؟! عه چگونه قبل از باقر عبادشتان را انجام مییشپس 
گویند و کسی که به گفته  شیعیان چیزھایی ضد و نقیضی می -١٤٩

گوید مھدی منتظرشان را دیده است را عادل و  خودش می
اگر کسی به «گوید:  دانند؛ و شیخ آنھا مامقانی می راستگو می

بعد  -ل الله فرجه وجعلنا من کل مکروه فداه عج -دیدن حجت 
گیریم که آن فرد در  از غیبتش مشرف شود، ما از این دلیل می

 .٢»باالترین حد عدالت و راستی قرار دارد
را دیده است چنین  صکسی که پیامبر  ۀگوییم چرا شما دربار به آنھا می

 تر است.  تر و بزرگ کنید؟! و حال آن که پیامبر از حجت شما اولی حکم نمی
اشان را قبول نداشته باشد رد  شیعه روایت کسی که امامی از ائمه -١٥٠

کنند، اما با  کنند و روایات اصحاب را به ھمین خاطر قبول نمی می
اند  نکرده اشان که امامت بعضی از ائمه را قبول پیشینیان شیعه

گوید که شیعه  کنند! و شیخ شیعه حّر عاملی می اینگونه رفتار نمی
 ٥و روایات ناووسیه ٤و روایات واقفیه ٣امامیه به روایات فطحیه

                                           
ورجال الکشی  ۱/۳۸۶والبرھان  ۲۵۳-۱/۲۵۲سیر العیاشی و تف ۲/۲۰اصول الکافی  -١

 .۴۲۵ص 
 .۱/۲۱۱تنقیح المقال  -٢
 الفطحیة: پیروان عبدالله بن األفطع بن جعفر الصادق ھستند. -٣
اند و بعد از او کسی را امام  الواقفیة: کسانی ھستند که بر موسی بن جعفر توقف کرده -٤

 اند. قرار نداده
شد. و  پیروان مردی ھستند که به او ناووس یا ابن ناووس گفته میالناووسیة: آنھا  -٥

 گویند که جعفر بن محمد نمرده است و مھدی اوست. این فرقه می
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کنند، و ھمه این سه گروه امامت بعضی از ائمه شیعه  عمل می
اثناعشری را قبول ندارند اما با وجود این شیعه راویانشان را ثقه و 

چنین  صدھند اما با اصحاب پیامبر  اعتماد قرار می ١مورد
 .کنند! نمی

بزرگی از علمای شیعه معتقدند که در کتابشان الکافی  گروه -١٥١
ھم روایت صحیح ھست و ھم ضعیف و موضوع، و از  ینیلکال

شان عرضه  گویند که این کتاب به مھدی غائب طرفی شیعه می
، و ٢»کافی است شد و مھدی گفت: که این کتاب برای شیعیان ما

سؤال این است که چرا مھدی به روایات موضوع و دروغین آن 
 .اعتراض نکرد؟!

طبق نظر «گوید:  ھمدانی عالم و شیخ شیعه در مصباح الفقیه می -١٥٢
متأخرین معیار برای حجّیت اجماع این نیست که ھمه اتفاق 
کنند و نه الزم است که در یک عصر ھمه اتفاق نمایند، بلکه 

ی حجیت اجماع این است که رای معصوم را به طریق دلیل برا
؛ پس آنھا رأی امام ٣»حدس زدن و تخمین کشف کنیم....

کند از طریق حدس زدن  غائبشان را که اجماع را تایید می
شناسند! به این تناقض نگاه کنید! آنھا حدس و گمان خود را  می

دھند و اجماع سلف را معتبر و معیار قرار  محور قرار می
 ؟!.دھند نمی

                                           
- ۵۹۷- ۵۷۰-۵۶۵-۵۶۳ھای  به عنوان مثال نگاه کنید: رجال الکشی صفحه -١

۶۱۲-۶۱۶-۶۱۵. 
الشیعه محمد و ۶/۱۰۹، روضات الجنات خوانساری ۲۵مقدمة الکافی حسین علی ص  -٢

 .۱۲۲صادق الصدر ص 
 .۱۷واالجتھاد والتقلید ص  ۴۳۶مصباح الفقیه ص  -٣
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ترین علمای آنھا ابن  کنند که یکی از برجسته شیعیان اعتراف می -١٥٣
که یکی از » من ال یحضره الفقیه«بابویه قمی صاحب کتاب 

نمایند، در  ایست که شیعه بر آن عمل می ھای چھارگانه کتاب
کند که بر خالف آن  کند و باز ادعا می ای اّدعای اجماع می مساله

 .١»استاجماع صورت گرفته 
و کسی که طریقه او در ادعای «گوید:  چنان که یکی از علمایشان می

 .٢»توان بر او اعتماد کرد و نقل او را قبول کرد اجماع این باشد چگونه می
ای  از چیزھای عجیب شیعه یکی این است که وقتی در مسأله -١٥٤

اش  اختالف کنند و در آن دو قول باشد. و یک قول گوینده
اش معلوم نباشد، از دیدگاه  لی دیگر گویندهمشخص باشد و قو

اش مشخص نیست زیرا  شیعه ھمان قول درست است که گوینده
امام معصوم است! و شیخ شیعه  ۀبرند که شاید گفت آنھا گمان می

و اینکه «گوید:  کند و با تعجب می الحر عاملی از آنھا انتقاد می
تر است، چه  ای در آن باشد عجیب گویند باید فرد ناشناخته می

آن امام معصوم  ۀدانند که گویند دلیلی بر آن دارند؟ و چگونه می
 .٣»رود بوده است و از کجا این گمان می

روبرو ایستادن با قبر الزم است «گوید:  شیخ شیعه المجلسی می -١٥٥
، یعنی وقتی به زیارت ٤»گر چه برخالف جھت قبله باشد

خوانند باید رو  می روند و دو رکعت نماز زیارت ھای خود می ضریح
 د گرچه قبله در سمت دیگری باشد!!.به قبر بخوانن

                                           
 .۱۵جامع المقال فیما یتعلق بأحوال الحدیث والرجال الطریحی ص  -١
 حواله گذشته. -٢
 .۳/۶۳مقتبس االثر  -٣
 .۱۰۱/۳۶۹بحار االنوار  -٤
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ھای خودشان از مسجد قرار دادن و قبله قرار  عجیب است در کتاب
دادن قبرھا نھی شده است و این از ائمه اھل بیت روایت شده است، اما آنھا 

بر  اند، چنان که در ھر چیزی که گویند ائمه این را از روی تقیه گفته می
 اند!. کرده گویند ائمه تقیه می میخالف میلشان باشد 

کنند که  شیعه ھمواره حدیث غدیر و گفته پیامبر را تکرار می -١٥٦

شما را در مورد اھل بیت « ».أذكركم اهللا يف أهل بيتي«فرمود: 
کنند که اولین کسانی که  اما فراموش می» کنم خود سفارش می

خود شیعه ھستند؛ زیرا با اند  با این وصیت نبوی مخالفت کرده
 نمایند!. ادی از اھل بیت دشمنی میتعداد زی

شود: اگر اصحاب نّص خالفت علی را پنھان  به شیعه گفته می -١٥٧
کردند و چیزی در مورد فضائل  کردند فضایل او را نیز پنھان می

کردند، و این بر خالف واقعیت است، پس معلوم  علی روایت نمی
داشت  د خالفت علی وجود میشود که اگر نص در مور می

کردند، چون که نص بر خالفت واقعه و  اصحاب آن را نقل می
رخداد بزرگی است و رخدادھای بزرگ باید خیلی معروف و 

بود موافق و  مشھور شوند، و اگر اینگونه معروف و مشھور می
 دانستند.  مخالف آن را می

منتظرشان کنند که حسن عسکری پدر امام  شیعیان روایت می -١٥٨
فرمان داده که خبر امام مھدی از ھمه پنھان شود به جز از افراد 

گویند که ھر کس امام  مورد اعتماد. و از طرفی برخالف این می
را نشناسد او خدا را نشناخته، و کسی دیگر غیر از خدا را 

 .١پرستد! و اگر در این حالت بمیرد بر کفر و نفاق مرده است! می

                                           
 .۱۸۴-۱/۱۸۱الکافی  اصول -١



 ١٠١ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

 یزھاین چیعه چنیه برای شکقدر متشدد بوده نیسپس چرا پدرش ا
 .رده است؟!کسخت و دشواری انتخاب 

گویند که خداوند عمر مھدیشان را به خاطر آنھا  شیعیان می -١٥٩
مام جھان صدھا سال طوالنی کرده چون که ھمه مردم و بلکه ت

 ھستی به او نیاز دارند!.
که مردم به او  گوییم اگر خداوند عمر انسانی را به خاطر آن به آنھا می

 نمود.  را طوالنی می صکرد عمر پیامبر  نیاز دارند طوالنی می
گوید که برادرش  جعفر برادر حسن عسکری پدر امام غائب می -١٦٠

 -کنند. چون  فرزندی نداشته است شیعه سخن او را قبول نمی
، و سپس ادعای عثمان بن ١او معصوم نیست -آنھا  ۀبه گفت

کنند با  رزندی داشته است قبول میگوید حسن ف سعید را که می
 یست! این تناقض چه توجیھی دارد؟!.اینکه عثمان ھم معصوم ن

اش  است، که خالصه» الطینه«یکی از عقاید معروف شیعه عقیده  -١٦١
این است که خداوند شیعیان را از خاک مخصوصی آفریده است و 

ھا را از خاکی دیگر آفریده است! و ھر دو خاک به صورت  سنی
ای  بینید که شیعه اند؛ و اگر شما می صی با ھم مخلوط شدهمشخ

شود به خاطر تاثیر آن خاک مخصوص  مرتکب گناه می
ھاست! و اگر سنی درستکار و امانتدار است به خاطر تاثیر  سنی

ھای شیعیان جمع  خاک شیعی است، و روز قیامت گناھان و بدی
ای اھل سّنت ھ شوند! و نیکی ھا گذاشته می گردند و بر سّنی می

شوند! شیعه فراموش  ھا داده می عهیشوند و به ش جمع می
ساختگی و دروغین آنھا با آنچه مذھب  ۀاند که این عقید کرده

                                           
 .۱۰۷ـ ۱۰۶نگا: الغیبة ص  -١
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آنھا در مورد قضا و قدر و کارھای بندگان گفته است تناقض و 
تضاد دارد؛ چون به اقتضای این عقیده بنده، بر انجام کارھایش 

رد؛ چون کارھایش به اقتضای خاک مجبور است و اختیاری ندا
زند، با اینکه مذھبشان این است که بنده خودش کارش را  سر می

 .آفریند چنان که مذھب معتزله ھم ھمین است! می
دوستداران علی  شکنند که انصار  علمای شیعه ھمواره بیان می -١٦٢

اند و در جنگ صفین در لشکر علی قرار داشتند. به شیعه  بوده
گوییم: اگر چنین است چرا خالفت را به علی ندادند و خالفت  می

ای ندارند. دیدگاه و  کننده را به ابوبکر سپردند؟! ھرگز پاسخ قانع
تر است؛  ھای ھمه ما درست نظر انصار و مھاجرین از نظر و دیدگاه

ن گروه مؤمن بین خالفت و بین ارتباط عاطفی با و ای
 گذارند.  فرق می صخویشاوندان پیامبر 

ستایند و  ھای شیعه که انصار را می بینیم که کتاب بنابراین می
کنند،  دوشادوش ایستادن آنھا را در کنار علی در جنگ صفین تمجید می

ه به عقب ی سقیف گویند در واقعه نامند و می ھا آنھا را مرتد می ھمین کتاب
 باز گشتند و مرتد شدند!.

با ترازو و مقیاس عجیبی اصحاب رسول خدا را مورد سنجش و ارزیابی 
دھند، اگر در کاری از کارھا با علی باشند بھترین مردم خواھند بود،  قرار می

 یو اگر در کنار مخالفان علی باشند یا بھتر بگوییم در جھتی که عل
 و منفعت طلب و منافق ھستند!. مرتدخواھند نباشند  می

اگر بگویند ما به خاطر آن به ارتداد و بازگشت به عقب آنھا حکم کردیم 
گوییم آیا مگر شیعه اثنا  چون که نص خالفت علی را انکار کردند، به آنھا می

گویند که حدیث غدیر متواتر است، و صدھا صحابه آن را روایت  عشری نمی
 کار کردند؟اند؟ پس کجا آن را ان کرده



 ١٠٣ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

ھر کس من «به علی گفت:  صگویم که پیامبر  وقتی من با زبان خودم می
  ؟!.ام ، کجا نص را انکار کرده»موال و دوست او ھستم علی موال و دوست اوست

اگر بگویند که آنھا معنی و مفھوم نص را انکار کردند، به شیعه گفته 
دھید  ث ارائه میشود: چه کسی گفته که تفسیری که شما از این حدی می

حق و درست است؟! آیا شما از اصحاب پیامبر خدا که در آن وقت بودند و با 
فھمید؟! یا  تر ھستید و بھتر می گوشھای خودشان حدیث را شنیدند عاقل
فھمید بنابراین چیزی از حدیث  اینکه شما زبان عربی را از آنھا بھتر می

 !.١اند اند که آنھا آن را نفھمیده فھمیده
زند و  ما با دو گروه مواجه ھستیم. گروھی به کتاب خدا طعنه می -١٦٣

کند که قرآن تحریف شده است، در رأس این گروه نوری  ادعا می
طبرسی مولف کتاب المستدرک است که یکی از اصول ھشتگانه 

باشد، و کتابی دیگر تالیف کرده به  حدیث شیعه اثنا عشری می

، او در این »اب رب األرباباثبات حتريف كت فصل اخلطاب يف«نام 
و از دالیل تحریف «گوید:  کتاب درباره تحریف شدن قرآن می

ھا تا حد  شدن قرآن این است که در بعضی بندھا و پاراگراف
ھای  اعجاز فصیح و شیواست و بعضی دیگر از جمالت و پاراگراف

 !.٢»معنا ھستند آن سخیف و بی
شماری که از حد تواتر  وایات بیاخبار و ر«گوید:  و سید عدنان بحرانی می

گذشته است در این مورد آمده است، و بعد از آن که تحریف شدن قرآن و 
گویند و از امور مسّلم نزد اصحاب  تغییر آن چیزی است که ھر دو گروه آن را می

                                           
. ناگفته نماند که این کتاب به ۲۹۲-۲۹۱ثم ابصرت الحقیقة محمد سالم الخضر ص  -١

 زبان فارسی تحت عنوان (آنگاه حقیقت را یافتم) ترجمه شده است.
 .۲۱۱اثبات تحریف کتاب رب األرباب ص  يفصل الخطاب ف -٢



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ١٠٤

 

اند و یکی  و تابعین است و بلکه فرقه اھل حق به تحریف شدن قرآن اجماع کرده
باشد، و روایات زیادی در این مورد آمده است، نیازی  می از ضروریات مذھبشان
این روایات به صراحت و «گوید:  . و یوسف بحرانی می١»به ذکر روایات نیست

کنند،  ایم و بر وضاحت آنچه گفتیم داللت می روشنی بر آنچه ما انتخاب نموده
ت را جویی قرار بگیرند پس ھمه روایات شریع اگر این روایات زیاد مورد عیب

جویی کرد، چون اصول و طرق و راویان و مشایخ و ناقالن یکی  توان عیب می
ھستند، و سوگند به جانم اگر بگوییم قرآن تحریف نشده و در آن تغییر نیامده 

گوییم که  است پس گمان ما نسبت به حاکمان ستمگر نیک است، و گویا می
ت آنھا در امانت دیگری اند، با اینکه خیان آنھا در امامت کبری خیانت نکرده

 .٢»ظاھر است، خیانتی که ضرر آن برای دین به مراتب بیشتر است
گویند که قرآن تحریف شده است و به آن طعنه  این گروه به وضوح می

شان که شیعه زنند! و گروھی دیگر (که اصحاب پیامبر خدا ھستند)؛ گناه می
به ه جای علی ابوبکر را بخشد این است که آنھا ب  اثناعشری ھرگز آن را نمی
 اند!. عنوان خلیفه انتخاب کرده

زند علمای شیعه آنھا معذور قرار  گروه اول که به کتاب خدا طعنه می
گویند این است که: (اشتباه  دھند، و آخرین چیزی که در مورد آنھا می می

اند و ما با آنھا موافق نیستیم)، ای  اند)، (اجتھاد نموده و تاویل کرده کرده
دانستم که از کجای مسئله محفوظ بودن کتاب خدا یا تحریف  کاش می

شدن آن محل اجتھاد است؟! و سخن این جنایتکار چه اجتھادی است که 
معنایی ھست)! سوگند به خدا که  گوید: (در قرآن آیات سخیف و بی می

 چنین سخن و باوری مصیبت بسیار بزرگی است.

                                           
 .۱۲۶مشارق الشموس الدریة ص  -١
 .۲۹۸لبیت إلحیاء التراث ص الدرر النجفیة یوسف البحرانی؛ مؤسسة آل ا -٢



 ١٠٥ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

ز علمای شیعه اثناعشری را در مورد و اینک به عنوان مثال دیدگاه یکی ا
دھیم، سید علی میالنی  کسانی که معتقد به تحریف قرآن ھستند را ارائه می

» عدم تحریف القرآن«در کتابش  -یکی از علمای بزرگ معاصر شیعیان  -
میرزا نوری از محدثان بزرگ «گوید:  با دفاع از نوری طبرسی می ٣٤ص 

گذاریم و او فردی از علمای بزرگ ماست  م میاست، و ما به میرزا نوری احترا
توانیم کوچکترین توھینی به او بکنیم و این جایز نیست و حرام است،  و نمی

 .١»!!او محدث بزرگی از علمای ماست
 .ن تناقض بنگر!!یپس به ا

ْ ٱ﴿فرماید:  خداوند متعال می -۱۶۴ ّ�ُِ�ۡم َوَ�  تَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
َمآ أ

ْ ِمن ُدونِهِ  ۗ قَلِيٗ�  ۦٓ تَتَّبُِعوا ۡوِ�َآَء
َ
ا أ ُرونَ  مَّ از «. ]٣[األعراف:  ﴾٣تََذكَّ

چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و 

 .»جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید
صراحت بیان شده که جز از پیامبر از کسی نباید پیروی  در این آیه به

ھای الھی که به ما رسیده را اجرا  کرد، و امامت برای آن است که امام فرمان
دینی که پیامبر  ۀکند، نه اینکه دین جدیدی برای مردم بیاورد و به گون

وقتی به این فراخوانده شد  ساند نباشد، و علی  آورده و مردم آن را شناخته
که بیا تا قرآن بین ما داوری کند، او پذیرفت و گفت که داور قرار دادن قرآن 
حق و الزم است، اگر علی درست گفته پس او ھمان چیزی را گفته که ما به 
آن معتقدیم، و اگر سخن نادرستی گفته، بدانید که علی سخن نادرست 

آن و داور قرار دادن قرآن در حضور امام گوید، و اگر روی آوردن به قر نمی
خواھید که قرآن بین من و شما  گفت: چگونه می بود علی می جایز نمی

داوری کند و حال آن که من امام ھستم و سخنان پیامبر را به شما 

                                           
 .۲۹۴ثم ابصرت الحقیقة ص  -١
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وفات یافت باید امامی باشد  صرسانم؟ اگر شیعیان بگویند وقتی پیامبر  می
گوییم این سخن باطل و ادعای بدون دلیلی  که دین را به مردم برساند. می

به  صاست، و آنچه اھل زمین به آن احتیاج دارند این است که سخنان پیامبر 
آنھا برسد، و آنان که در حضور پیامبر ھستند و آنان که حضور ندارند و 

آیند ھمه به صورت یکسان به بیان و توضیح  کسانی که بعد از پیامبر می
اگر سخنی نگوید و توضیحی ندھد  صند چون پیامبر نیاز دار صپیامبر 

شود. پس منظور از پیامبر سخن جاودان اوست  امری از امور دین روشن نمی
که باید به ھمه اھل زمین رسانده شود. و ھمچنین اگر طبق گفته آنھا 
ھمیشه و ھمواره باید امامی باشد، پس آنھا در مورد کسانی که در گوشه و 

گویند؛ زیرا ھمه مردم  اند چه می مام دور ھستند و آن را ندیدهجھان از ا ۀکنار
اش  جھان زن، مرد، فقیر، ضعیف، مریض و کسی که مشغول کار و زندگی

توانند امام را ببینند، پس باید سخنان امام به آنھا رسانده شود، و  ھست نمی
 وقتی رساندن سخنان امام ضروری است، رساندن سخنان پیامبر اولی است و

 .١توانند به این پاسخ دھند باید قبل از دیگران از او اطاعت کرد، و آنھا نمی
ای از  شیعیان روایات ثابت و صحیحی دارند که مجموعه -١٦٥

ھای آنان  روایت ۀدروغگویانی را که دین شیعه براساس و پای
کنند و ھر فرد را به طور مشخص  استوار است مذمت و لعنت می

پذیرند چون اگر آن را  آنھا را نمی ۀبارلعنت و مذمت وارد شده در
قبول کنند جزو اھل سنت خواھند شد بنابراین برای رویارویی با 

اند، یعنی آنھا زیرکانه سخن امام را رد  این مذمت به تقیه پناه برده
کنند، و وقتی که در مذھب شیعه منکر سخن امام کافر است،  می

  .آیند! پس بنابراین آنھا از دین کامًال بیرون می

                                           
 .۱۶۰-۴/۱۵۹الفصل فی الملل واألھواء والّنحل   -١



 ١٠٧ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

محمدرضا مظفر یکی از علما و آیات معاصرشان اعتراف کرده که بیشتر 
اند؛  اند، و کتابھای شیعه این را نقل کرده راویانشان از سوی ائمه مذمت شده
و «گوید:  ھشام بن سالم الجوالیقی می ۀو در مورد مذمت وارد شده دربار

ھای زیادی در مورد او وارد شده است، چنان که بزرگانی از یاوران اھل  طعنه
اند، و پاسخ  بیت و اصحاب مورد اعتمادشان مورد مذمت و طعنه قرار گرفته

یعنی از روی تقیه گفته  ١»اند ھا به صورت کلی گفته شده این است که این
توان چنان افراد بزرگی را  و چگونه می«گوید:  شده است، سپس می

جویی کرد؟ و آیا دین حق و امر اھل بیت جز با دالیل قاطع آنھا با  عیب
 .٢»چیزی دیگر بر پا شده است؟

کند! شیعیان از کسانی دفاع  بنگرید به تعصب که با آدمی چه می
شده از اند و نصوص روایت  کنند که امامان اھل بیت آنان را مذمت کرده می

علمای اھل بیت را که متضمن طعن و تبری از این افراد است، انکار 
اند. گوئی این متعصبان  نمایند، روایاتی که کتابھای شیعه آن را نقل کرده می

را تکذیب و سخن آن بزھکران را تصدیق  شبا انکار آن روایات، اھل بیت 
اند. این  تقیه فرمودهھا را در حال  کنند با این گمان که امامان آن مذمت می

متعصبان با این کار اقوال امامان را که مطابق دیدگاه عموم مسلمانان نیز 
اند؛ سخن آنھا  پذیرند و پشت سر راه دشمنانشان به راه افتاده باشد، نمی می

 ورزند. کنند و برای رد اقوال امامان به تقیه تمسک می را تأیید می
از  شکه ابوبکر و عمر و عثمان  دانند به تواتر ثابت شده و ھمه می -١٦٦

افراد بسیار نزدیک به پیامبر و از بزرگترین ھمراھان و یاران او 
اند، و پیامبر داماد ابوبکر و عمر، و عثمان داماد پیامبر بوده  بوده

                                           
 .۱۷۸االمام الصادق، محمد الحسین المظفر ص  -١
 منبع سابق. -٢



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ١٠٨

 

ستود، پس آنھا  داشت و می آنھا را دوست می صاست، و ایشان 
ل و واقعی یا در حیات پیامبر و بعد از حیات او مسلمان کام

اند، و یا اینکه در حیات او یا بعد از وفاتش اسالم و ایمان آنھا  بوده
رنگ باخته است. اگر آنھا با آن که چنان با پیامبر نزدیک بودند 

شناخته  آنھا را نمی صاند پس پیامبر  مسلمان واقعی نبوده
گاه بوده اما با آنھا سازش کرده  است و یا اینکه از وضعیت آنھا آ

 صو ھر یک از این دو فرضیه توھین بزرگی به پیامبر  است،
 اند: است، چنان که گفته

 فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة
 

 مصيبة أعظمـوإن كنت تدري فال 
 

 دانی پس مصیبت بزرگتری است و اگر می  دانی این یک مصیبت است اگر نمی
 

اند پس پیامبر در تربیت  و اگر آنھا بعد از استقامت و راستی منحرف شده
خواص امت خود و بزرگان اصحابش شکست خورده و موفق نشده است، و 
کسی که خداوند به او وعده داده است که دین او را بر ھمه ادیان غالب و 

ور و اند؟ این با چیره خواھد کرد، پس چگونه بزرگان اصحابش او مرتد بوده
است. چنان که ابوزرعه رازی  صدیدگاه شیعه بزرگترین توھین به پیامبر 

طعنه بزنند، تا دشمن بگوید که  صخواھند به پیامبر  اینھا می«گوید:  می
ای  پیامبر مرد بدی بود، و یاران بدی داشته است و اگر مرد صالح و شایسته

 ».بودند ای می بود دوستان و یارانش افراد شایسته می
گویند که امامت واجب است؛ چون امام جانشین  شیعیان می -١٦٧

ھا  نماید و مسلمان پیامبر است که شریعت اسالمی را حفاظت می
دھد و احکام را از اضافه و کم شدن  را به راه درست سوق می

گویند که: امام باید از سوی خدا تعیین  ، و می١»کند پاسداری می
                                           

 .۴۵-۴۴التاریخ ص  يالشیعة ف -١



 ١٠٩ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

ز دارد باید چنین شود و منصوب شود، و چون جھان به او نیا
گویند: که  ، و می١.....»بنابراین تعیین و نصب امام واجب است 

امامت برای آن واجب است که لطفی است از الطاف الھی .... 
چون مردم وقتی رھبر و راھنمایی داشته باشند ستمگر را از ستم 

نماید،  کند و آنھا را به انجام کارھای خیر وادار می کردن منع می
دارد، و مردم به صالح و درستکاری نزدیکتر  از شّر آنھا را باز میو 

 .٢»گردند، و لطف ھمین است شوند و از فساد دورتر می می
به ریاست و  ستان غیر از علی  شود که ائمه دوازده گانه به آنھا گفته می

اند که ظالم را از  اند، و این قدرت را نداشته حکومت و فرمانروایی نرسیده
باز دارند و مردم را به خیر وادار نمایند و از شّر و بدی آنھا را باز  ظلمش

دارند! پس چگونه ادعاھای خیالی در مورد آنان که ھرگز واقعیت نداشته 
خودتان آنھا امام نیستند،  ۀکنید؟! و اگر فکر کنید طبق باور و عقید است می

 کنید از آنھا حاصل نشده است.  چون لطفی که شما ادعا می
با پروردگارش  سدر کتاب نھج البالغه آمده است که علی  -١٦٨

اللهم اغفر يل ما أنت أعلم «گفت:  کرد و این دعا را می مناجات می

من  مغفرة، اللهم اغفر يل ما وأيتـبه مني، فإن عدت فعد عيلّ بال

جد له وفاء عندي، اللهم اغفر يل ما تقربت به إليك ـم تـنفيس ول

اللهم اغفر يل رمزات األحلاظ وسقطات بلساين ثم ألفه قلبي، 

 ».جنان وهفوات اللسانـاأللفاظ، وسهوات ال
گاه« تری را بیامرز، اگر باز  بار خدایا آنچه در مورد من که تو بدان از من آ

                                           
 .۷۳-۷۲منھاج الکرامة ص  -١
 .۶/ص ۱/۲اعیان الشیعه  -٢



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ١١٠

 

ام و به  ھایی که با خودم کرده مرتکب گناه شدم باز مرا بیامرز، بار خدا وعده
ا اگر با زبان خود به تو خودم را نزدیک ام مرا بیامرز، بار خدای آن وفا نکرده

ھا و سخنان  ام و دلم با آن مخالفت نموده مرا ببخش، بار خدایا نگاه کرده
 .١»بیھود و اشتباھات مرا ببخش

کند که خداوند گناھانش از قبیل فراموشی و خطا و غیره  دعا می ساو 
 .!کنید منافات دارد را ببخشد، و این با عصمتی که شما ادعا می

گویند که ھیچ پیامبری نبوده است مگر آن که به  شیعیان می -١٦٩
و خداوند از پیامبران برای  .٢دعوت داده است! سوالیت علی 
اند  ! و چنان مبالغه و غلو کرده٣پیمان گرفته است سوالیت علی 

گوید: که والیت علی بر ھمه چیزھا عرضه  که شیخ آنھا تھرانی می
او را پذیرفته درست شده است، شده است و ھر چیزی که والیت 

 !.٤و ھر چیزی آن را بپذیرفته فاسد خراب گشته است
شود که پیامبران به توحید و اخالص عبادت برای خدا  به شیعه گفته می

اند نه به والیت علی آنگونه که شما ادعا  داده پرستی دعوت می و یگانه

رَۡسۡلنَ ﴿فرماید:  کنید، خداوند متعال می می
َ
ٓ أ ا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ َوَما

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥنُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ � نَا

َ
� ٓ ما پیش از تو ھیچ «. ]٢٥[األنبیاء:  ﴾٢٥ۡ�ُبُدونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

ایم که معبود به حقی جز من  ایم، مگر اینکه به او وحی کرده پیغمبری را نفرستاده

 .»نیست پس فقط مرا پرستش کنید
ھای ھمه  کنید در صحیفه علی چنان که شما ادعا میو اگر والیت 

                                           
 .۶/۱۷۶(شرح ابن ابی الحدید) نھج البالغة  -١
 .۳۰۳و العالم الزلفی ص  ۱۱/۶۰نگا: بحار االنوار  -٢
 .۳۰۳العالم الزلفی ص  -٣
 .۱۵۵ودائع النبوة تھرانی ص  -٤



 ١١١ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

اند و  پیامبران نوشته شده است؛ پس چرا فقط و تنھا شیعیان آن را نقل کرده
اند؟! و بسیاری  کسی دیگر از آن خبر ندارد؟! و چرا اھل ادیان آن را ندانسته

که چرا اند، بل اند و این والیت را ذکر نکرده از پیروان ادیان دیگر مسلمان شده
  ؟!.ھمه کتابھاست ذکر نشده است ۀدر قرآن که بر دارند

اند؟! و پسرانی که از صیغه  آیا ائمه صیغه (ازدواج موقت) کرده -١٧٠
  ؟!.دارند چه کسانی ھستند

شود  گوید: ائمه آنچه را که شده و آنچه را که می شیعیان می -١٧١
ماند، و علی بن ابی  دانند و ھیچ چیزی بر آنھا پنھان نمی می

حکم مذی را  سعلم است؛ پس چگونه علی  ۀدرواز سالب ط
فرستد تا احکام متعلق به  می صداند و کسی را نزد پیامبر  نمی

 ؟!.مذی را به او بیاموزد
اند این است  جنایتی که از دیدگاه شیعیان اصحاب مرتکب شده -١٧٢

که به گفته آنھا اصحاب از والیت علی منحرف شدند و خالفت را 
بنابراین از دیدگاه شیعه عادل و درستکار نیستند. به نسپردند، 

ھای دیگر شیعه  سؤال این است که شیعیان چرا در مورد فرقه
مانند فطحیه و واقفه که امامت بعضی از ائمه را قبول ندارند 

گیرند و آنھا  ھا دلیل می گویند؟! بلکه از افراد این فرقه چنین نمی
  ؟!.چیست ! این تناقض دلیلش١دانند را عادل می

اند و تقیه  کرده گویند که ائمه تقیه می منابع شیعیان به اتفاق می -١٧٣
یعنی اینکه امام غیر از آنچه در دل دارد چیزی دیگر را اظھار 

 کند، و گاھی ممکن است سخنی بگوید که حق نیست. 

                                           
، ۸۶، ۷۶، ۵۳، ۲۸و رجال النجاشی ص  ۴۶۵، ۴۴۵، ۲۱۹، ۲۷نگا: رجال الکشی ص  -١

 .۱/۴۱۳و جامع الرواة األردبیلی ۱۳۹، ۹۵



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ١١٢

 

کند معصوم نیست، چون حتمًا دروغ خواھد گفت، و  و کسی که تقیه می
  .دروغ یک گناه است!

از امام خواست تا  سکند که یکی از یاران امام علی  کلینی نقل می -١٧٤
اند اصالح کند، اما  آنچه را که خلفای گذشته خراب و فاسد کرده

علی نپذیرفت و گفت اگر این کار را بکند لشکریانش از اطراف او 
ھایی که شیعیان به خلفای قبل  ، با اینکه تھمت١پراکنده خواھند شد

زنند شامل چیزھایی است که  ) میشو عمر و عثمان  از علی (ابوبکر
ھا را  مخالفت با قرآن و سنت است. آیا ترک کردن علی این مخالفت

  ؟!.کنند ھمخوانی دارد با عصمتی که شیعه ادعا می
ای را تعیین کرد، سپس  قبل از وفاتش شورای شش نفره سعمر  -١٧٥

 سسه نفر از آنھا دست کشیدند، و سپس عبدالرحمن بن عوف 
باقی ماندند، پس چرا علی از  بکنار کشید و عثمان و علی 

او به خالفت وصیت شده است؟! آیا  ۀھمان اّول نگفت که دربار
 ترسید؟!. از کسی می سبعد از وفات عمر 

اند که  در نھایت تعجب باید بگوییم که شیعه روایاتی را جعل کرده -١٧٦
تا مھدی  صمتضمن اسامی امامان شیعه، بعد از رسول الله 

باشند و با این وجود بعضی از مراجع تقلید بزرگ معاصرشان  می
کنند، مثًال  وجود چنین نصی درباره اسامی امامان را انکار می

تر نقل شده از طریق سّنی و شیعه، روایات متوا«گوید:  الخویی می
اند ولی ذکر  تعداد امامان را از نظر تعداد دوازده نفر معرفی کرده

 .٢»وار اسامی آنھا در روایات نیست سلسله

                                           
 .۲۹ی ص الروضه کلین -١
 .۳۰۶و نگاه: االمامة والنص، تألیف استاد فیصل نور، ص  ۲/۴۵۲صراط النجاة،  -٢



 ١١٣ سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد

 

بعد  شکنند که اکثر صحابه  ھمچنانکه معلوم است شیعه ادعا می -١٧٧
مرتد شدند و وقتی از آنھا پرسیده شود:  صاز وفات پیامبر 

جانشین وی معرفی  صبانص صریح پیامبر  لی مادامی که ع
شده بود، پس چرا بعد از وفات حضرت، ادعای خالفت و امامت 

شوند و ادعا  نکرد؟ شیعیان در پاسخ به این سؤال دچار تناقض می
سکوت نمود!! در  شکنند که علی از ترس مرتد شدن صحابه  می

وقتی مردم بعد از «از امام باقر روایت شده که: » الکافی«کتاب 
با ابوبکر بیعت کردند، تنھا چیزیکه باعث شد  صوفات پیامبر 

علی مردم را به سوی خود نخواند این بود که مراعات حال مردم را 
 .١»پرستی برگردند زیرا] ترسید که مردم مرتد شوند و به بت.کرد 

کنند نصی در مورد امامت  ه گذشت شیعه گمان میچنانک -١٧٨
ھایشان  امامانشان وجود دارد ولی روایات بیشماری در کتاب

وجود دارد که منافی این گمان است و استاد فیصل نور در کتاب 
این روایات را جمع و صحت و سقم آنھا را بیان » والنص ةاإلمام«

 کرده و منبع خوبی برای مراجعه محققان است.
خواھم که این سؤاالت را برای جوانان  پایان از خداوند متعال می در

 شیعه وسیله منفعت گرداند.
و آن را کلید خیری قرار داده که آنان را به دروازه حق و حقیقت 

 راھنمایی کند.
و آنھا را برای طلب حق و تمسک به آن برانگیزاند، و امیدوارم در این راه 

 سند.کنندگان نھرا از سرزنش سرزنش

                                           
 .۲۳۴و امالی الطوسی، ص  ۲۸/۲۵۵و نگا: البحار،  ۸/۲۹۵الکافی،  -١



 سواالتی که باعث هدایت جوانان شیعه شد       ١١٤

 

ای ناگفته به ذھنش رسید، آن را  خواھم که اگر نکته و از خواننده گرامی می
 ھای بعدی اضافه گردد. در چاپ -إن شاء الله  -به اینجانب گوشزد نماید تا 

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.


	پرسشها

