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  ٩٨  .............................................................  مقام امامت باالتر از نبوت عامه است - ١٠۴ادعای 

  ٩٨  .....................................................................................  :بر اساس این آیه : می گوید
ُهنَّ َقـاَل ِإنِّـي َجاِعُلـَك ِللنَّـاِس ِإَمامـًا َقـاَل       َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفـَأَتمَّ «

ــاِلِميَن   ــاُل َعْهــــــــــِدي الظَّــــــــ ــاَل َال َيَنــــــــ »                         َوِمــــــــــن ُذرِّيَِّتــــــــــي َقــــــــ
  ٩٨  ..............................................................................................................  )١٢۴/بقره(
ــا « ــين امامـــــــــــــــــــــــــ ــا للمتقـــــــــــــــــــــــــ »                         ...و جعلنـــــــــــــــــــــــــ
  ٩٨  ..............................................................................................................  )٧۴/فرقان(

  ٩٨  ..............................................................................  .رار ده ای اهللا، ما را امام متقين ق
  ٩٩  ..................................................................  خاصه و عامه: دو نوع نبوت داریم  - ١٠۵ادعای 
  ٩٩  ....................................  حدیث منزلة ،  دليل است  بر اثبات مقام نبوت برای علی -١٠۶ادعای 

  ٩٩  ................................  :این حدیث  را از کتب اهل سنت ذکر کرده است که پيامبر فرمود
  ١٠١  ......................................................راوی حدیث منزلة، عمر بن الخطاب است - ١٠٧ادعای 

  ١٠١  ......................................  ...  و دروغ می گوید دشمن تو که من رسول را دوست دارم 
  ١٠٢  ..........................  ...  از حدیث منزلة  ثابت می شود که ایشان از همه افضل بود  - ١٠٨ادعای 

داشـت  ) در معنی و حقيقت(از   این حدیث ثابت می شود که حضرت علی مقام نبوت 
  ١٠٢  .....................................  !!!و  از حدیث منزله  ثابت می شود که ایشان خليفه رسول است. 

  ١٠٢  .....................................................  :به این دالیل . سه دروغ است هر: ما می گویيم 
اما هرکس از جمله رسول می فهمد که علی همـه مقـام هـارون را دارد جـز     

  ١٠٢  ............................................  .نبوت و در این مقام هرگز  به حضرت هارون  نمی رسد
  ١٠٣  ................................................................  :برای درک مسأله به این مثال توجه کنيد 

  ١٠٣  ........................................  .با وجود این احادیث واضح، باز ما مثل شما غلو نمی کنيم
و نيت فاسد خود را پشـت فضـایل علـی پنهـان کـرده ایـد و ایـن،         شما خود را

( اولين بار است که می بينيم، یک نبی به فرمان چند نفر از افـراد امـت خـود    
  ١٠٣  ................................................  .است و پشت سر آنها نماز می خواند) ابوبکر و عمر 

  ١٠٣  ................................................................  !ن و عملکرد علی را ببينمقام الهی را ببي
  ١٠٣  .............................  پيغمبر دِرِ تمام خانه ها را به مسجد بست مگر در خانۀ علی - ١٠٩ادعای 
  ١٠۴  .................................  ی حق دارد ُجُنب وارد مسجد شودعل: بخاری گفته است - ١١٠ادعای 
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ال ینبغـی الحـد ان   «: باز حدیث آورده است که در بخاری و مسلم آمـده اسـت  
  ١٠۴  ............................................................................  »یجنب فی المسجد اال انا و علی

  ١٠۵  ...............................  تقاضا نمودن پيغمبر از اهللا برای این که  علی را وزیرش کند - ١١١ادعای 
از ابـن مغـازلی شـافعی ، سـيوطی ، ثعلبـی ،سـبط ابـن جـوزی ،         : می گوید

! دیگه کيـه؟ این ( محمد بن طلحه شافعی ابو نعيم اصفهانی و  علی جعفری 
  ١٠۵  ............................  ، امام احمد حنبل و از اکابر دیگر شما که منظورش حتمًا سليمان) 

  ١٠۵  .......................................................................  ...  بلخی است، نقل قول کرده است 
رکوع به گدا اشاره کرد که بيایيد و انگشتر را از دسـتش  وقتی علی در حالت 

  ١٠۵  ................................  بيرون بکشد پيامبر دعا کرد که یا علی علی را وزیر من کن و آیه
وَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُهـْم  ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُم

  ١٠۵  ...................................................................................................................  َراِآُعوَن
انـد؛   سرپرست و ولّى شما، تنهـا خداسـت و پيـامبر او و آنهـا کـه ايمـان آورده      

  ١٠۵  ................................  .دهند دارند، و در حال رکوع، زکات مى همانها که نماز را برپا مى
  ١٠۵  .................................................................................................................  نازل شد
  ١٠۵  ................................................................................................................  :جواب ما

  ١٠۵  ......................................................  و عمر داردسنی حدیث دروغ دربارۀ ابوبکر - ١١٢ادعای 
  ١٠۵  ..................................................  .ابوبکر و عمر به من مثل هارون هستند به موسی 

  ١٠۵  ....................................................................  اگر این حقه بازی نيست، پس چيست؟
  ١٠۶  .........................  پيامبر پيشگویی کرده بود که مردم از فرمان علی سر می تابند - ١١٣ادعای 
اگر خوب عربی بدانيد، می توانيد از حدیث منزلة منظور اصلی رسـول اهللا   - ١١۴ادعای 
  ١٠٧  ..................................................................................................................  درا دریابي
  ١٠٧  ..........................  ...    حدیث منزلة در دفعات متعدد غير از تبوک وارد شده - ١١۵ادعای 

ا  بــاقی حــدیث هــا یــ . فقــط در جنــگ تبــوک آمــده اســت و بــس  . دروغ اســت
  ١٠٧  ........................................................................................  .ساختگی است یا ضعيف

و بــاز شــاهد آورده اســت از ســليمان بلخــی ،مســعودی ،ســبط ابــن جــوزی   
،خوارزمی و بعضی هم از علمای سنی ها  هستند اما از آنها دروغ نقل قـول  

در فـالن کتـاب   : مـی گویـد  گاهی تا آن جا بی حيـا مـی شـود کـه     . کرده است
  ١٠٧  .........................  .می توانيد به ادعا هایش رجوع کنيد .است در حالی که اصال نيست

  ١٠٨  ................................................................  علی برادر من است: پيامبر گفت - ١١۶ادعای 
  ١٠٨  ..........................................  .تو اول برادریت را ثابت کن بعد تقاضای ارث و ميراث کن 

  ١٠٨  ................  در شباهت های  علی با هارون  درس هایی بر حقانيت شيعه هست - ١١٧ادعای 
حضـرت موسـی کـه    . شباهتی هست اما نه در همه چيـز . این درست نيست

حضرت محمد که برگشت همـه گـوش   . برگشت مردم گوساله می پرستيدند
  ١٠٨  ...............................  .به فرمان علی بودند و علی شکایتی از زیر دستان خود نداشت

ما بعد از وفات حضرت محمد است؛ باید بگـویم کـه در ایـن     اگر بگویی، منظور
. موسی به قوم برگشت و فساد سـامری را اصـالح کـرد   . جا شباهتی نيست
سامری های قوم محمـد  .  اهللا سامری را در دنيا عذاب کرد. محمد باز نگشت

در دنيا نه فقط عذاب نشدند بلکه با عزت پادشاهی کردنـد  ) به ادعای شما ( 
بـا آنهـا   ) شـيعه هـا   (روز بر دلهـا حکومـت مـی کننـد و اقليـت کـوچکی       و تا ام

پـس  . تازه هر جایی هم جـرأت ندارنـد دشـمنی خـود را علنـی کننـد      . مخالفند
  ١٠٨  ..................................................................................................  شباهت کجاست؟

ون جانشــين یوشــع بــن نــ. هــارون قبــل از موســی ُمــرد و علــی بعــد از پيــامبر
  ١٠٨  .......................................  !پس کجاست شباهت بعد از مرگ؟. موسی شد نه هارون

حرف آخر ما دربارۀ این حدیث، این است که حضـرت محمـد هـر وقـت کـه بـه       
از این نبایـد شـما تاویـل هـای     . سفر می رفت، یکی را جانشين خود می کرد

  ١٠٨  ................................  !اما شيعه چيزی که نمی شناسد، منطق است !  يد سست کن
  ١٠٨  ...........................  پيغمبر، علی را به خالفت  برگزید» الدار یوم االنذار«در حدیث  - ١١٨ادعای 
  ١٠٩  ........................  شهادت کافران بر جانشينی علی دليلی است برحقانيت شيعه - ١١٩ ادعای
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  ١٠٩  .................................................  علی خليفۀ پيامبر است: سنی ها می گویند -١٢٠ادعای 
: آیـا انتخـاب خليفـه بـرای خـود نمـوده ای ؟ عـرض کـرد        . ا علـی ر : عرض کرد

مـن علـی را   : گفـت . پروردگارا، تو برایم انتخاب کن که انتخـاب تـو بهتـر اسـت    
  ١٠٩  ..............................  ».انتخاب کردم که هيچ کس در قبل یا بعد به این مقام نمی رسد

  ١٠٩  .................................................:ه باز در ادامۀ این حدیث می نویسد و این داعی حق
  ١١٠  ..............................................................................  :در جواب این حرفش  می گویم 

  ١١٠  ..................................................گمان می کند که ما با پرگویی از ميدان در می رویم
  ١١٠  .......................................  سنی ها در بارۀ جانشينی ابوبکر حدیث جعلی دارند - ١٢١ادعای 
  ١١١  ...............................................................  ابوهریره  دینش را به شکم فروخت- ١٢٢ادعای 

ابوهریره را همۀ علمای مـا  ! این مرد می خواهد هزار صفحه را از دروغ پر کند
اگر قبول نداشتند، چرا هزاران حـدیث او را پایـۀ کتـاب هـای خـود      . قبول دارند
  ١١١  ..............................................................................................................  .قرار دادند

  ١١١  .............................................................  علی از حق  و قرآن جدا نمی باشد - ١٢٣دعای ا
  ١١١  ......................................  .اما حدیث قرآن با علی است و علی با قرآن،  درست است

  ١١٢  ............................................................  مقابل مخالفان مظلوميت شيعيان در - ١٢۵ادعای 
  ١١٣  ..................................................................  تهمت علمای سنی به شيعيان - ١٢۶ادعای 
  ١١٣  ..................................................  ما گرفتن بيش از چهار زن را جایز نمی دانيم - ١٢٧ادعای 
  ١١۴  ..........................................................................  تهمتهای ابن تيميه  به ما - ١٢٨ادعای 
  ١١۵  ..........................................................................  شهر ستانی بی سواد بود- ١٢٩ادعای 

  ١١۵  ...............................................................  سنی ابو هریره را  مذمت می کند - ١٣٠دعای ا
  ١١۵  ......................................  ...  ابوهریره با بسر بن ارطاة  مسلمانان را کشتار کرد  -١٣١ادعای 
  ١١۶  .............................................  ابوهریره را تازیانه زد برای نقل حدیث دروغعمر،  - ١٣٢ادعای 
آیـا او هـم از مـن    . مـن از ابـی بکـر راضـيم    «:حدیثی که خدا فرموده است - ١٣٣ادعای 

  ١١٧  ....................................................................................  ،  دروغ است»راضی است یا نه
  ١٢٠  ....................................................................................................................  :ميگوید

  ١٢٠  ..........................  حدیث ابی بکر و عمر که دو سيد از پيران اهل بهشت اند،ساختگی است  -
با بودن ابـوبکر کـس دیگـری نبایـد پـيش امـام       : ویدحدیث سنی که می گ - ١٣۶ادعای 

  ١٢١  ...................................................................................................  شود، درست نيست
  ١٢١  .................................  روایت ابی بکر و عایشه، محبوب پيغمبر بودند، دروغ است -١٣٧ادعای 

  ١٢١  ......................................  آیه داریم که باید نزدیکان رسول را دوست داشته باشيم: می گوید
  ١٢٢  ................  اقرار شافعی به وجوب حّب اهل البيت ، دليلی است برحقانيت شيعه - ١٣٨ادعای 
  ١٢٣  ................................................  علی ، محبوبترین مردان نزد پيغمبر بوده است - ١٣٩ادعای 
  ١٢۴  ..........................................................  قرآن را کسی نمی فهمد جز امامان ما- ١۴٠ادعای 
  ١٢۴  ...............................................................................  هل ذکر ، آل محمدندا - ١۴١ادعای 
  ١٢۵  ....................................................  منظور آیه از اشداء علی الکفار علی است - ١۴٢ادعای 
  ١٢۶  ...................  ا جایش را به کفار بگویدحضرت محمد، ابوبکر را برای این برد که مباد - ١۴٣ادعای 
  ١٢٧  ..............................................  همراهی ابوبکر با پيامبر در غار بی اهميت است-١۴۵ادعای 
  ١٢٩  ....................................  وده است نه بر ابوبکرنزول سکينه در غار  بر رسول اهللا ب- ١۴۶ادعای 

  ١٣٠  ..............................................................................  سيصد آیه قران  در شأن علی است
  ١٣٠  ................................................  سبقت علی در اسالم دليل است بر برتری او - ١۴٨ادعای 
  ١٣١  ...........................  ایمان علی در کوچکی، دليل بر وفور عقل و فضل او می باشد - ١۵٠ادعای 
  ١٣٢  ..................  که در بستر رسول اکرم خوابيد» ليلة الهجرة«نزول آیه در شأن علی  - ١۵٢ادعای 
  ١٣٣  .........................  علی از ابوبکر برتر است چون ابوبکر سفر را دوست می داشت - ١۵۴ادعای 
  ١٣۴  ....................................  عملاقرار عمر بر  برتری علی بر خودش ؛ در علم و در  - ١۵۶ادعای 
  ١٣۵  ...................................  علی معما را بهتر از عمر حل می کرد؛ پس افضل است - ١۵٨ادعای 
  ١٣٧  ..................................................................  ...  عمر در جنگ ها شجاع نبود   -١۵٩ادعای 
  ١٣٧  ..................................................  پيروزی های صدر اسالم، مرهون علی است -١۶٠ادعای 
  ١٣٨  .........................................................  ابوبکر و عمر در خيبر   شکست خوردند -١۶١ادعای 
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  ١٣٩  .....................................................................  علی محبوب خدا و پيغمبر بود - ١۶٢ادعای 
  ١٣٩  ............................................................عمر و ابوبکر در خيبر شکست خوردند - ١۶۴ادعای

  ١۴٠  ...................................................  در حق عثمان نازل نشد» ماء بينهمرح«آیۀ  - ١۶۵ادعای 
  ١۴٠  .............................  عثمان بذل و بخشش های بی حدی  می کرد و مسرف بود - ١۶۶ادعای 
  ١۴٢  ..........................................................  عمر خوب تر بود درمقایسه با عثمان، -  ١۶٧ادعای 
  ١۴٢  ....................................................  عثمان، فاسدهای بنی اميه را روی کار آورد -١۶٨ادعای 
دا و پيغمبـر بودنـد و   بنی امّيه و حکـم بـن ابـی العـاص و مـروان ملعـون خـ        - ١۶٩ادعای

  ١۴٢  .........................................................................................  .عثمان آنها را برسر کار آورد
  ١۴٢  ............................  :این آیه در لعن بنی اميه نازل شده بود: علمای شما می گویند: می گوید
  ١۴٣  ....................  حکم بن أبی العاص  را رسول اهللا تبعيد کرد و عثمان بر سر کار آورد -  ١٧٠ادعای

  ١۴۴  ...............  وليد فاسق د ر حال مستی نماز جماعت خواند و عثمان او را والی کرد - ١٧١ادعای 
  ١۴۵  .............................................  ایجاد نارضایتی در مردم منجر به قتل عثمان شد - ١٧٣ادعای 
  ١۴۵  ................................................................  عثمان به اصحاب پيغمبر صدمه زد  -١٧۴ادعای 

  ١۴۶  ................................................................................................................  ١٧۵دعایا
  ١۴۶  ..................................................................  مضرب شدن عّمار به امر عثمان - ١٧۶ادعای 
  ١۴۶  ........................................  اذیت و تبعيد نمودن ابوذر  و وفات او در صحرای ربذه - ١٧٧ادعای 
علـی، ابـوذر، مقـداد و    : پيامبر چهار صحابی را بسيار دوست می داشـت  - ١٧٨ادعای 
  ١۴٧  ....................................................................................................................  سلمان
  ١۴٨  ........................................................................  رحيم، علی بن ابيطالب بود - ١٧٩ادعای 
  ١۴٨  .........................  عثمان به فاميل بخشش می کرد و علی فاميل را ادب می کرد - ١٨٠ادعای 
  ١۴٨  ....................................  رقتار علی با عایشه بعد از جمل نشانۀ مهربانی اوست - 181ادعای
  ١۴٩  ...............  معاویه در صفين لشکر علی را از آب منع کرد و علی  برعکس عمل کرد - ١٨٢ادعای
  ١۵٠  ....................  اشددر حق علی است ، هرچند که ضمير جمع ب» والذین معه«آیۀ   - ١٨٣ادعای

ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسـوُلُه َوالَّـِذيَن آَمُنـوْا الَّـِذيَن ُيِقيُمـوَن الصَّـَالَة َوُيْؤُتـوَن        «آیۀ  - ١٨۴ادعای 
  ١۵٠  ......................................................................  در حق علی نازل شد» الزََّآاَة َوُهْم َراِآُعوَن

  ١۵١  .................................................  آیۀ والیت درحق علی است: سنی می گوید - ١٨۵ادعای 
  ١۵١  ..............................................................  زکات دادن در حال رکوع جایز است - ١٨۶ادعای 
  ١۵٢  .........................................................  عمر به رسالت حضرت محمد شک کرد - ١٨٧ادعای 
  ١۵۴  .................................................حضرت محمد و علی یک روح در دو بدن بودند - ١٨٨ادعای 
  ١۵۴  ..............  آیۀ مباهله دليلی است بر این که پيامبر و علی یک روح بودند در دو بدن - ١٨٩ادعای 
  ١۵۵  ............................  شواهدی از اخبار در اتحاد روحی پيغمبر و علی از اهل سنت - ١٩٠ادعای 

  ١۵۶  ......................................................................................  دالیل افضل بودن علی بر انبياء
  ١۵٨  ...................................................  علی صاحب کماالت جميع انبياء بوده است - ١٩٢ادعای 
  ١۵٩  ....................................................................  جماع امت نبودامامت ابوبکر با ا- ١٩٣ادعای 
  ١۶٠  .......................  چگونه یک شبه مامور او می شود. اسامه خودش امير ابوبکر بود - ١٩۴ادعای 
  ١۶٣  ............................................................  کشتندسعد بن عباده را توطئه گران   - ١٩٧ادعای
  ١۶٣  ...................................................  باال بودن سن عمر دليلی بر ارجحيت نيست - ١٩٨ادعای
  ١۶٣  .................................................................  پيامبر ، علی را جانشين خود کرد - ١٩٩ادعای
  ١۶۴  ...............................................................  علی ، فارق بين حق و باطل است - ٢٠٠ادعای

در انتخــاب خليفــه عجلــه کردنــد؛ چــون از  عکــس العمــل مخالفــان مــی    - ٢٠١ادعــای 
  ١۶۶  ..................................................................................................................  ترسيدند
  ١۶۶  ................................  نبوت و سلطنت در یک جا جمع نگردد: عمر به غلط  گفت - -٢٠٢ادعای 
  ١۶٧  ....................................................................  هر صحابی قابل احترام نيست - ٢٠٣ادعای 
  ١۶٧  ................................................  ...  تعداد کمی از مردم با ابوبکر بيعت کردند    - ٢٠۴ادعای 
  ١۶٨  ............................  بيعت علی و بنی هاشم با تهدید و زور و بعد از شش ماه بود -٢٠۵ادعای 
  ١۶٩  ...................................................................  علی را به زور برای بيعت بردند - ٢٠۶ادعای 
  ١۶٩  ...............  دوازده دليل برای این که علی را با جبر و زور و شمشير به مسجد بردند -٢٠٧ادعای 
  ١٧٠  ........................................................................  از علی به زور بيعت گرفتند - ٢٠٨ادعای 
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  ١٧٠  .............................................................................  خانۀ علی را آتش زدند -  ٢٠٩ادعای 
  ١٧١  ...............................................  نۀ علی را سوزاندندسنی قبول دارد که دِر خا -  ٢١٠ادعای 
حدیث حـّب علـی، حسـنه ای اسـت کـه گنـاه بـا آن ضـرر نمـی رسـاند؛            - ٢١١ادعای 

  ١٧١  ............................................................................................................  درست است
حسـين گریـه کنـد، بهشـت بـر او واجـب مـی شـود؛         حدیث هـرکس بـر    -  ٢١٢اداعای 

  ١٧٢  ...........................................................................................................  .درست است
اگر مسلمان بی توبه از دنيا  برود و محّب علـی باشـد، خداونـد او را عفـو      -٢١٣ادعای 

  ١٧٣  .................................................................................................................  می نماید
  ١٧۴  ...............................................................  شهر های سنی پر از فساد است - ٢١۴ادعای 
  ١٧۴  ..........................................  سنی ها زنا و لواط ،حتی با مادر را حالل می دانند -٢١۵ادعای 
  ١٧۵  ...................................  در کتب اهل تسّنن است... حدیث حب علی حسنه ای   ٢١۶ادعای 
محبت به علی این فایده را دارد که گناهان را می بلعد؛ مثل بلعيدن آتش  - ٢١٧ادعای 

  ١٧۶  ..........................................................................................................  هيزم خشک را
  ١٧٧  .............................................................  کس ، شيعه و ناکس ، سنی است - ٢١٨ادعای 
  ١٧٧  .............................................  گریه و مجالس عزاداری باعث خودسازی است -  ٢١٩ادعای 
  ١٧٨  .................................................  باید برای زیارت به کربال رفت: گوید سنی می -٢٢٠ادعای 
  ١٧٨  ................................................................................  پنج تن معصوم بودند  - ٢٢١ادعای 
  ١٧٩  .....................................  نبودقيام امام حسين برای ریاست و خالفت،  ظاهری  - ٢٢٢ادعای 
  ١٧٩  ................................................................  ابو سفيان پس از اسالم کافر شد- ٢٢٣ادعای 
  ١٨٠  .......................................  امام سجاد در مقابل یزید سخنرانی کرد و یزید ترسيد- ٢٢۴ادعای 
  ١٨١  ..................................  مادام انگليسی شاهد است بر  مظلوميت امام حسين -  ٢٢۵ادعای 
  ١٨١  ..................................................................  عزاداری سبب صالح شدن است - ٢٢۶ادعای
  ١٨٢  ...............................................................................  زیارت،  ثوابی عظيم دارد ٢٢٧ادعای
  ١٨٢  ..........................  قبر امامان ما پر از زّوار است و آرامگاه امامان سنی خالی است- ٢٢٨ادعای

  ١٨٣  ..................................................  اسالم با ایمان فرق ندارد:  سنی می گوید -  ٢٢٩ادعای 
اهــل ســنت بــر خــالف قواعــد قــرآن، شــيعيان را طــرد مــی کننــد و شــيعه  - ٢٣٠ادعــای

  ١٨٣  ..........................................................................................................  مشرک نيست
  ١٨۴  ................................................  و تقليد کردن از امامان اربعۀ اهل سنت اشتباه است -  ٢٣١

  ١٨۵  .......................................  به امر رسول اهللا بایستی امت از علی  متابعت نماید - ٢٣٢ادعای
چرا ما باید از ابوبکر و عمر پيروی کنـيم در حـالی کـه احادیـث دربـارۀ اهـل        - ٢٣۴ادعای

  ١٨۶  ..............................................................................................................  البيت است
  ١٨٧  ...............................................................................  سوالی که جواب ندارد -٢٣۵ادعای 
  ١٨٧  ......................................................................  مذهب امام صادق حق است - ٢٣۶ادعای
  ١٨٧  ....................................................................  امام صادق بزرگترین محدث بود - ٢٣٧ادعای
  ١٨٨  .............  امام ما هستند ١٢نمود که منظور عدد خلفاء را پيغمبر دوازده نفر معرفی  - ٢٣٨ادعای
  ١٨٩  ...................................................  امام است ١٢عدد دوازده  در قرآن اشاره به  - ٢٣٩ادعای
  ١٩٠  ..........................................................................  علی مشاور اول خلفاء بود - ٢۴٠ادعای
  ١٩٠  ............................................................  امامان سنی، شاگرد امام صادق بودند ٢۴١دغای 
  ١٩١  ..........................................................  سنی ها به امام صادق اهميت ندادند -  ٢۴٢دعای 
  ١٩١  ......................................  اهل البيت را سنی ها رها کردند و رفتند دنبال دیگران -  ٢۴٣دعای 
  ١٩١  .................................................  طعن و انتقاد بر صحابه موجب کفر نمی شود -  ٢۴۴دعای 
  ١٩٢  ......................................................................  علی قاتل خود را می شناخت-  ٢۴۵دعای 
  ١٩٣  .........................................  بعضی از بيعت کنندگان در صلح حدیبيه منافق بودند -٢۴۶دعای 
  ١٩٣  .............................................................  ...  دیث به اصحاب من اقتداء کنيد ح -  ٢۴٧دعای 
  ١٩۴  .........................................  اصحاب منافق بودند می خواستند پيامبر را بکشند  -  ٢۴٨دعای 
  ١٩۴  ..................................................................................  ابوهریره دروغگو بود  -  ٢۴٩دعای 
  ١٩۴  ................................  ...اصحاب با یکدیگر در امر جانشينی پيامبر اختالف کردند   -  ٢۵٠دعای 
۴  ...   ب خليفه مخالف بودسعد بن عباده با ابی بکر و عمر در موضوع انتخا - ٢۵١دعای 



                                                                                                  

 ١٠ 
 

  ١٩۵  .....................  قيام طلحه و زبير در مقابل علی در بصره باعث قتل مسلمانان شد -  ٢۵٢دعای 
  ١٩۵  ..........................................  عاص، علی را سب می نمودندمعاویه و عمرو  بن  -  ٢۵٣دعای 
  ١٩۵  ................................................  ضعيف است» اصحابی کالنجوم«اسناد حدیث  -  ٢۵۴دعای 
  ١٩۶  ................................................................................  صحابه معصوم نبودند  -  ٢۵۵دعای 
  ١٩۶  .............................................  شراب خوردن ده نفر از صحابه در مجلس سّری  - ٢۵۶ادعای 
  ١٩٧  .........................................................................  صحابه پيمان شکنی کردند -٢۵٧ادعای 
  ١٩٨  .........................................................  صادقان در قرآنند) ع(و علی) ص(مّحمد  - ٢۵٨ادعای

  ١٩٩  .......................................................................  در حدیث غدیر و چگونگی آن -٢۵٩ادعای 
را آورده است که در کتاب آنها حدیث غدیر آمده اسـت و نـام   کتاب ما  ۶١عالم و  ۶٠نام 

و بعد مـتن حـدیث را نقـل کـرده اسـت کـه       ! مسلم و بخاری هم در این ليست هست 
  ١٩٩  ..........................  ...  رسول اهللا علی را جانشين خود کرد و اول از همه عمر به او تبریک گفت 

عالمان سنی درباره غدیر حم روایات معتبر دارند که علـی جانشـين پيـامبر     -٢۶٠ادعای
  ٢٠٠  .................................................................................................................  ...  است 

  ٢٠٠  ..........................................  جبرائيل عمر را نصيحت کرد که حق علی را نخوری -٢۶١ادعای 
  ٢٠١  ...........................................................  حدیث اقتداء با صحاب مخدوش است - ٢۶٢ادعای 
  ٢٠١  ...................................  بعضی از صحابه تابع هوای نفس و منحرف از حق شدند -٢۶٣ادعای 

  ٢٠٢  .....................................................  .صحابه  نقض عهد کردند: غزالی می گوید -٢۶۴دعای ا
  ٢٠٢  ...........................................................  ...  کتاب غزالی است » سر العالمين« -٢۶۵ادعای 
  ٢٠٢  .................................................  خاطر حق گویی کشتندابن عقدۀ سنی را به  -٢۶۶ادعای 
  ٢٠٣  ....................  طبری را به خاطر حق گویی و طرفداری از شيعه، شبانه دفن کردند - ٢۶٧ادعای

  ٢٠۴  ...............................................................................  امام نسائی را کشتند -٢۶٨ادعای 
  ٢٠۴  .............................................سنی ها کلمۀ مولی را درست معنی نمی کنند - ٢۶٩ادعای 
  ٢٠۵  ..............  استدر حق علی » یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک«نزول آیۀ  و -٢٧٠ادعای 
  ٢٠٩  ......................  در غدیرخم دربارۀ علی است» اليوم اکملت لکم دینکم«نزول آیۀ  -  ٢٧١ادعای 
  ٢١٠  ................................  ده معنی داردکلمۀ مولی : ِسبط ابن جوزی سنی می گوید ٢٧٢ادعای 
  ٢١١  .......................................................  ...  احتجاج علی به حدیث غدیر در رحبه  - ٢٧۴ادعای 
  ٢١١  ............................................................  فرمودۀ رسول که من حق تقدم دارم - ٢٧۵ادعای 

قرینـۀ کـالم در خـود حـدیث     . دليلی است بر منظور ایشان که علی جانشين من است 
اثبات مرام می نماید که مراد از مولی، اولی به تصرف می باشد؛ زیرا در خطبۀ غدیریـه  

  ٢١١  ........................................................  :حدیثی است که رسول اهللا قبل از بيان مطلب فرمود
  ٢١٢  ..............................................................  اشعار حّسان در حضور رسول اکرم - ٢٧۶ادعای 
  ٢١٣  ...............................  صحابه عهد شکنی کردند در حالی که اول عهد کرده بودند - ٢٧٧ادعای 
  ٢١٣  ......................................  صحابه در احد و حنين و حدیبيه نيز، نقض عهد نمودند - ٢٧٨ادعای 
  ٢١۴  .......................................................................  صحابه در حدیبّيه فرار کردند - ٢٨٠ادعای 
بـرای ایـن بـود کـه پيـامبر فـدک را بـه        » و آت ذی القربـی حّقـه  «نزول آیـه   - ٢٨٢ادعای 

  ٢١۵  .............................................................................................................  فاطمه بدهد
  ٢١۵  ............................................................  پيامبر داد اما ابوبکر به زور پس گرفت - ٢٨٣ادعای 
سنی ها حدیثی دارند مبنی بر این کـه پيـامبران ارث نمـی گذارنـد، دروغ      - ٢٨۴ادعای 
  ٢١۵  ......................................................................................................................  است

  ٢١٧  ..............................  اعتراض علی به ابوبکر دربارۀ فدک ، به اعتراف علمای شما - ٢٨۵ادعای 
  ٢١٧  .......................  دشنام داد) عليهما السالم(ابی بکر باالی منبر به علی و فاطمه  - ٢٨۶ادعای 
  ٢١٧  ...........................  زار داده استبا آزار دادن علی در حقيقت ابوبکر رسول اهللا را آ - ٢٨٧ادعای 
  ٢١٨  ...............................................  دشنام دادن به علی ، دشنام به پيغمبر است - ٢٨٨ادعای 
  ٢١٨  ..........................................................  علی ، باب علم و حکمت پيغمبر است- ٢٨٩ادعای 
  ٢٢٠  .............................................  حضرت محمد ، علی را ولی و  وصی خود فرمود - ٢٩٠ادعای 
  ٢٢١  ..................................  ...ثابت می کنم حدیث وصی بودن علی ، درست است  - ٢٩٢ادعای 
کسی :پيامبر وصيتی از خود بر جای گذاشته است؛ چون  خودش فرمود  - ٢٩٣ادعای 

  ٢٢١  .....................................................................  که بی وصيت بميرد، برجاهليت مرده است
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  ٢٢٢  .......................................  د، اما نگذاشتندپيامبر می خواست که وصيت بنویس - ٢٩۴ادعای 
ابن عباس بـا بـه یـاد آوردن مـاجرای منـع پيغمبـر از نوشـتن وصـيت، مـی            -295ادعای 
  ٢٢۴  ...................................................................................................................  گریست
  ٢٢۵  ................................................................  هذیان می گوید پيامبر: عمر گفت - ٢٩۶ادعای 
  ٢٢۶  ......................................................  کتاب اهللا ما را کافيست: عمر گفته است - ٢٩٧ادعای 
ر نشـدند در وقـت   مانع وصيت نویسی رسـول اهللا شـدند؛ امـا مـانع ابـوبک      - ٢٩٨ادعای 
  ٢٢۶  .......................................................................................................................  مردن

  ٢٢٧  ...........................................................  پيامبر ننوشت تا نصف دین حفظ شود - ٣٠٠ادعای 
  ٢٢٨  ................................................................  علی وکيل و وصی مال پيامبر بود - ٣٠١ادعای 
  ٢٢٨  ................................................  عمر می خواست بچه را در شکم مادر بکشد - ٣٠٢ادعای 
  ٢٢٩  .................................  ابوبکر می خواست فدک را به فاطمه بدهد؛ عمر مانع شد - ٣٠٣ادعای

  ٢٣٠  ...........................................  مأمون عباسی  فدک را به وارثان فاطمه پس داد -  ٣٠۶ادعای 
  ٢٣٠  .............................  !فاطمه از راه ارث وارد شد . چون قبول نکردند که فدک هبه فاطمه است 

  ٢٣١  ...................................................  شاهد خواستن از متصرف خالف شرع است -٣٠٨ادعای 
  ٢٣١  .....................  چرا ابوبکر دربارۀ شاهد با فاطمه و علی مثل زنهای دیگر رفتار کرد - ٣٠٩ادعای 
  ٢٣٢  .....................................................  ابوبکر با رد شهادت فاطمه، قران را رد کرد - ٣١٠ادعای 
  ٢٣٢  ..........................  هستند) عليهما السالم(مراد از صادقين در آیه ، محمد و علی  - ٣١١ادعای
َوالَّـِذي َجـاء ِبالصِّـْدِق َوَصـدََّق ِبـِه      {گنجی شافعی و دیگران گفته اند که آیۀ  - ٣١٢ادعای

  ٢٣٣  ............................................................  ، در حق علی است) ٣٣الزمر(}ُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن 
  ٢٣٣  .................................................................  فدک مال فاطمه بود و غصب شد - ٣١٣ادعای

  ٢٣۴  ..........................................................................  .این سخن را پيامبر فرموده اند: ميگوید 
بـه فاطمـه   ) زن، یکـی مـرد   یکی( فدک را رسول اهللا با دوشاهد: می گویيد -٣١۴ادعای

  ٢٣۶  ...............................................................................................................  ... بخشيد 
  ٢٣٧  ........................................................................  علی ، افضل صدیقين است - ٣١۵ادعای
  ٢٣٨  ............................................................  علی باحق و قرآن است:پيامبر فرمود - ٣١۶ادعای
پس باید علی و شهادتش در حق فاطمـه  . علی حق است و حق با علی - ٣١٧ادعای

  ٢٣٨  ............................................................................................................قبول می شد
  ٢٣٩  .............................................  حدیث اطاعت علی ، اطاعت خدا و پيغمبر است - ٣١٩ادعای 
  ٢٣٩  ..............................  چرا گفته  جابر را  بی شاهد قبول کردید و از فاطمه نکردید؟ -٣٢٠ادعای 
  ٢٣٩  ......................................  ابوبکر ، حق فاطمه را خورد: سنی ،خودش، می گوید - ٣٢١ادعای
ِإنََّمـا ُيِريـُد اللَّـُه ِلُيـْذِهَب َعـْنُكُم الـرِّْجَس َأْهـَل اْلَبْيـِت َوُيَطهِّـَرُآْم          ( آیـه تطهيـر   - ٣٢٢ادعای
  ٢۴٠  ........................................................................................  تن است ۵حق  ، در ) َتْطِهيًرا
  ٢۴١  ........................................................  ...زوجات پيغمبر داخل اهل بيت نيستند  - ٣٢٣ادعای

  ٢۴٢  ................................  ...اخبار عامه دربارۀ آیۀ تطهير که در شأن اهل بيت است  - ٣٢۴ادعای 
  ٢۴٣  ................................  و نزول آیه تطهير)ع ( حدیث ام سلمه راجع بحریرۀ فاطمه  - ٣٢۵ادعای 
  ٢۴۵  ...........................................................  منع نمودن خمس از عترت و اهل بيت -٣٢۶ادعای 

خمس، حق اهـل بيـت بـود، امـا ابـوبکر آن را بـه مصـرف امـور جنگـی          : مبر می گویدپيغ
  ٢۴۵  .....................................................  :این ، حق اهل البيت است : رسانيد و آیۀ زیر می گوید

  ٢۴۵  ................................................................  خدا علی را شاهد پيغمبر قرار داد - ٣٢٧ادعای
  ٢۴۶  .............................................  از دست آزار سنی ها ،علی آرزوی مرگ داشت -  ٣٢٨ادعای
  ٢۴٨  .......................................  از ابی بکر و عمر  راضی نبود) ع(تا دم مرگ ، فاطمه  - ٣٣٠ادعای
  ٢۴٩  ..............................................خواستگاری علی از دختر ابو جهل ، دروغ است -  ٣٣٢ادعای
  ٢۵٠  ...............................................................  زمان معاویه حدیث جعل می کردند - ٣٣٣ادعای
  ٢۵٠  ...........................این که غضب فاطمه بر ابوبکر به خاطر دنيا بود ، درست نيست - ٣٣۴ادعای
  ٢۵١  .............  علی در دورۀ خالفت، آزادی در عمل نداشت و فدک را برای همين نگرفت - ٣٣۵ادعای
  ٢۵٢  ............................................................................  نماز تراویح ، بدعت است - ٣٣۶ادعای
  ٢۵٢  .........................................  تا آخرین لحظۀ زندگی ، فاطمه از ابو بکر ناراضی بود - ٣٣٧ادعای
  ٢۵٣  .......................................  فاطمه را شب دفن نمودند؛ چون از ابوبکر راضی نبود -  ٣٣٨ادعای
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  ٢۵۴  ............................................................  شيعه ، زن پيامبر را بدکاره نمی داند -  ٣٣٩ادعای
ر بودن به معنای متقی بودن هر دو نيست؛ پيامبر متقـی بـود و   زن و شوه - ٣۴٠ادعای

  ٢۵۵  ..............................................................................................................  عایشه نبود
  ٢۵۵  ......................  زن نوح و زن لوط به جهنم می روند و زن فرعون به بهشت می رود - ٣۴١ادعای
  ٢۵۵  ...........................................  خيانت آن دو زن ، تمّرد از دستورات پيامبر وقت بود - ٣۴٢ادعای
  ٢۵۶  ......................................................................  عایشه پيغمبر را آزار می داد -  ٣۴٣ادعای
  ٢۵٧  ..........................  اگر با همۀ زنان پيامبر بد بودیم، چرا به سوده توهين نمی کنيم - ٣۴۴ادعای
  ٢۵٧  .........................................................  جنگ با علی بزرگترین گناه عایشه بود -  ٣۴۵ادعای
  ٢۵٨  ...................................................................  ضایل علی قابل شماره نيستف - ٣۴۶ادعای
  ٢۵٩  .........................................  کشتار صحابه و مؤمنين پاک در بصره به امر عایشه -  ٣۴٧ادعای
دروغ . دام که پيروی کنيد، هدایت یافته ایداصحاب چون ستارگانند از هر ک -  ٣۴٨ادعای
  ٢۵٩  ......................................................................................................................  است

اول اقرار نمودید که کبار صحابه خطا کار و فریبنده بودند و حال آنکـه از  : داعی می گوید
در ليالی ماضـيه  پس خبر شما که سابقًا . حاضران تحت الشجره و بيعت الرضوان بودند

هریـک ماننـد سـتاره ای هسـتند کـه اقتـدای بـه آنهـا         «: برای تبرئه صحابه مـی گفتيـد  
اگـر سـنی هـا اصـحاب را     ...  به خودی خود باطل می گـردد  » اسباب هدایت می شود

  ٢۵٩  ...................................................................  این حدیث را: معصوم نمی دانند، پس نگویند
  ٢۶٠  ..................................  عایشه اجازه نداد  امام  حسن در جوار پيغمبر دفن شود -  ٣۴٩ادعای
  ٢۶٠  ................................................................................................................  ٣۵٠ادعای
  ٢۶٠  .........................................................  نکلمات متضاد عایشه نسبت به عثما -  ٣۵١ادعای
  ٢۶١  ..........................................................  ام سلمه  شاهد است بر فضایل علی - ٣۵٢ادعای

  ٢۶١  .............................  اختالفت در تعيين خلفاء ثالث دليل بر بطالن خالفت آنهاست - ٣۵٣ادعای 
  ٢۶٢  ..................................  چرا ابوبکر حق انتخاب جانشين را داشت و پيامبر نداشت - ٣۵۴ادعای

وف نفره ، علی زیر دست عبدالرحمن بن عـ  ۶این ظلم بود که در شورای  - ٣۵۵ادعای 
  ٢۶٢  ..........................................................................................................................  بود

  ٢۶٣  .........................................................  علی را خدا انتخاب کرد ، ابوبکر را خلق - ٣۵۶ادعای 
  ٢۶۴  ..............  …  ليفه شد علی نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان با رأی گروه بزرگتری ازمسلمانان خ

  ٢۶۴  ................  علی از لحاظ نسب، بر سه خليفه قبل از خود برتری داشت و از نور بود -٣۵٧ادعای 
  ٢۶۴  ................................................................................  علی از نور خلق شد - ٣۵٨ادعای 
  ٢۶۵  ..............................................  در پدران علی تا حضرت آدم کسی مشرک نبود - ٣۵٩ادعای 
  ٢۶۵  ...............................................................  آزر ،پدر ابراهيم نبود ؛ عمویش بود - ٣۶٠ادعای 
  ٢۶۶  ...............................................  آیه از قرآن که پدران علی کافر و مشرک نبودند - ٣۶١ادعای 
  ٢۶٧  ............................................................................  !وابو طالب مسلمان بود - ٣۶٢ادعای 
  ٢۶٧  ............................................................................  اختالف در ایمان ابيطالب - ٣۶٣ادعای 
  ٢۶٧  ........................................................................  مغيرة بن شعبه ، زنا کار بود - ٣۶۴ادعای

  ٢۶٩  ..........................................  سلمان استابوطالب سرپرست پيامبر بود؛ پس م - ٣۶۵ادعای 
  ٢٧٠  ..............................................................  ابو طالب، سنی است: ابن ابی الحدید می گوید

  ٢٧٠  ................................................................................................................  ٣۶۶ادعای
  ٢٧١  ...............  دليل مسلمانی ابوطالب این است که مانند عموی حضرت ابراهيم نبود - ٣۶٨ادعای 
  ٢٧١  ................  دایی مومنان و محمد ،برادر عایشه، را نمی گوید: به معاویه می گوید - ٣۶٩ادعای 
  ٢٧٢  ...........................................  معاویه کاتب وحی نبود؛ بلکه کاتب مراسالت  بود -  ٣٧٠ادعای

  ٢٧٢  ......................................................................  !و یزید هم ! معاویه کافر بود  - ٣٧١ادعای 
معاویه قاتل امام حسن و عمار و حجر بن عدی و مالک اشتر و محمد بـن   - ٣٧٢ادعای 

  ٢٧٢  .............................................................................................................!ابی بکر بود 
  ٢٧٣  ......................................................  مومن کشته شدند ٣٠٠٠٠به امر معاویه  - ٣٧٣ادعای 
  ٢٧۴  .................................................................  …   معاویه امر به سّب علی کرد  - ٣٧۴ادعای 
  ٢٧۴  ...............................  ...  سّب و دشنام به علی ، سّب و دشنام به پيغمبراست  - ٣٧۵ادعای 
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اگر پيغمبر به مرگ یا قتل فوت می نمودند، باز شما به دین جاهليت خود  - ٣٧٨ادعای 
  ٢٧۶  ....................................................................................................  .رجوع خواهيد نمود

  ٢٧٧  ..............  حدیث حوض ، دليل قاطعی است بر جهنمی بودن بعضی از یاران پيامبر - ٣٧٩ادعای 
  ٢٧٧  ......................................  ابوطالب برای خدمت به اسالم دین خود را آشکار نکرد - ٣٨٠ادعای
  ٢٧٨  ......................  پدر علی کافر بود تا عيبی را برای علی ثابت کند: سنی می گوید - ٣٨١ادعای

  ٢٧٨  ................................................................  صيغه حالل است: قرآن می گوید - ٣٨٢ادعای 
  ٢٨٠  .........................  ...  در حقيقت سنی ها ،رافصی و شيعه ها ، سنی می باشند  - ٣٨٣ادعای

  ٢٨٠  ........................................................  صيغه حالل است: سنی ها می گویند  - ٣٨۴ادعای 
  ٢٨١  ...............................................................................................................  :جواب ما 

آن را رسـول حـرام   ! منتهـی  . ه در آغـاز نيسـتيم   ما که منکر حالل یـودن صـيغ  
جـابر ایـن را نمـی    . اما همۀ اصحاب هـر اعـالن رسـول را نمـی دانسـتند     . کرد

رسـول  ) صـيغه (دانست و روزی که آمد از طریق عمر فهميد که ایـن عمـل را   
  ٢٨١  ......................  .این جواب احادیثی  است که از جابر آورده ای . اهللا حرام نموده است 

  ٢٨١  .......................................................................................  :اما این حدیث ها  را ببين 
تـو  : و علی به مردی  که در قانون حرام بودن صيغه چون و چرا ميکـرد فرمـود  

روز خيبـر آن را حـرام   آیا نمـی دانـی کـه رسـول اهللا     . مرد سرگردانی هستی
  ٢٨٢  .......................................................................................................................  .کرد

  ٢٨٢  .......................................................................................................  ای داعی شياد
با این همه روایات آیا باز از زبان مـا  مـی گـویی کـه عمـر متعـه را منـع کـرده         

  ٢٨٢  .......................................................  م نصف احادیث را می نویسی ؟است؟ آیا باز ه
  ٢٨٢  .........................  هم دارد» الی  اجل مسمی«یک » فما استمتعتم به منهن«آیۀ  -٣٨۵ادعای 

  ٢٨٣  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٨٣  ...................................  امام مالک و بزرگان صحابه ، صيغه را حالل می دانستند - ٣٨۶ادعای 

  ٢٨٣  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٨٣  ...........................................  زن صيغه ای تمام حقوق زن دایم را دارا می باشد - ٣٨٧عایاد

  ٢٨۴  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٨۴  ..........................  کردم عمر خودش اعتراف کرد که صيغه حالل بود و من حرامش - ٣٨٨ادعای

تـو مـرد هسـتی؛ آیـا     : علی به مردی که اجازۀ صيغه کردن داده بود ، فرمـود  
  ٢٨۵  ...................................................  .نمی دانی که رسول اهللا روز خيبر آن را حرام کرد 

  ٢٨۶  ...................................  ما حق داریم قانون پيامبر را تغيير دهيم: سنی می گوید - ٣٨٩دعایا
  ٢٨۶  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٨۶  .......................................  کردن استعلت انتشار زنا ، منع کردن مردم از متعه و صيغه -٣٩٠
  ٢٨٧  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٨٧  ................................................................................  علی در کعبه دنيا آمد - ٣٩١ادعای
  ٢٨٧  ...............................................................................................................  :ما  جواب
  ٢٨٧  ....................................................  اهللا جل جالله ،نام علی بر روی او گذاشت - ٣٩٢ادعای 

  ٢٨٨  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٨٨  ................................  نام علی بعد از نام خدا و پيغمبر در عرش أعلی ثبت گردید - ٣٩٣ادعای

  ٢٨٨  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٨٩  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٨٩  ......................................................................  علی از همۀ امت با تقواتر بود - ٣٩۴ادعای
  ٢٨٩  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٩٠  .........................................................  ...می کردند و علی را مدح  می کردندجلوی معاويه مردم از علی تعريف 
  ٢٩٠  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٩٠  ..............................................  ...  خدا و پيغمبر ،علی را امام المتقين خواندند  - ٣٩۵ادعای 
علـی سـيد و آقـای مسـلمانان و پيشـوای اهـل تقـوا و سـوق دهنـده بـه            - ٣٩۶ادعای

  ٢٩٠  ............................................................................................................  بهشت است
  ٢٩٠  ...............................................................................................................  :جواب ما 
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  ٢٩١  ..................  علی شش ماه بيعت نکرد و این دليلی است بر بطالن خالفت  ابوبکر - ٣٩٧ادعای
  ٢٩١  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٩١  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٩٢  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٩٢  ...............................................  سرگذشت علی مانند سرگذشت هارون است - ٣٩٨ادعای
  ٢٩٢  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٩٣  ..............................................................  سکوت علی چون سکوت پيامبر بود - ٣٩٩ادعای
  ٢٩٣  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٩٣  ...................................امبر نيز نتوانست هر چه دلش می خواست، انجام دهدپي- ۴٠٠ادعای
  ٢٩٣  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٩۴  ........................................  اگر حقت را خوردند، سکوت کن: پيامبر به علی گفت - ۴٠١ادعای
از ابـن مغـازلی و خـوارزمی نقـل کـرده انـد کـه        . حقت را خوردند، سکوت کـن 

امت از تو کينه ها در دل دارد و بعـد از مـن بـا تـو خدعـه      : پيامبر به علی گفت
بر و تحمـل  من ترا امر می نمایم به ص. نمایند و آنچه در دل دارند ظاهر سازند

  ٢٩۴  ..........................................................  ...  تا خداوند تو را اجرا و عوض خير عطا نماید  
  ٢٩۴  .................................................................................................................  جواب ما
  ٢٩۴  ......................................  ودعلی در مقابل ظلم عمر سکوت کرد تا دین از بين نر - ۴٠٢ادعای

  ٢٩۵  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٩۵  .........................................................  سنی قبول دارد نهج البالغه کتابی معتبر است - ۴٠٣ادعای

  ٢٩۵  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٩۵  .................  ابن ابی الحدید سنی گفته است که نهج البالغه کالم مخلوق نيست - ۴٠۴ادعای

  ٢٩۵  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٩۶  ...........................................................................  عمر بی سواد و ترسو بود - ۴٠۵ادعای

  ٢٩۶  ...............................................................................................................  :جواب ما 
  ٢٩۶  .................................................  او از قرآن بی خبر بودمثالی که ثابت می کند  - ۴٠۶ادعای
از دالیل بی علمی عمر یکی این که گمان می کرد حضرت محمـد هـر گـز     - ۴٠٧ادعای

  ٢٩٧  .................................................................................................................  نمی ميرد
  ٢٩٨  ...............................................................................................................  :جواب ما 

  ٢٩٨  .........................................  را سنگسار کند) بی زن ( عمر می خواست زناکار   - ۴٠٨ادعای
  ٢٩٩  ..................................................................................................................  :جواب ما

حميدی کيه؟جمع بـين  : این داستان تو آن قدر دروغ است که آدم دیگر نمی تواند بگوید
  ٢٩٩  ......................................................  صحيحين چيه؟ ارزشش پيش اهل سنت چقدر است ؟

  ٢٩٩  .................................  !عمر می خواست بچه را در شکم زن زانيه سنگسار کند  - ۴٠٩ادعای
  ٢٩٩  ..................................................................................................................  :جواب ما
  ٢٩٩  .............................................  !عمر می خواست زن دیوانه ای را سنگسار کند  - ۴١٠ادعای
  ٢٩٩  ..................................................................................................................  :ما جواب
  ٢٩٩  ...........................  عمر و دیگران اعتراف می کردند که علی از همه عالم تر است - ۴١١ادعای

  ٣٠٠  ..................................................................................................................  :جواب ما
سنی شهادت می دهد که پيامبر، علی را قاضی کرد و علـی عـالم تـرین     - ۴١٢ادعای
  ٣٠٠  ..........................................................................................................................  بود

  ٣٠٠  ...................................................................................................................  جواب ما
  ٣٠٠  ..................................................................  ، حکم تيمم را نمی دانست عمر - ۴١٣ادعای

  ٣٠٢  ...........................................  تمام علوم در نزد علی مانند کف دست حاضر بود - ۴١۴ادعای 
  ٣٠٢  ......................................................................  معاویه از مقام علی دفاع کرد - ۴١۵ادعای

  ٣٠٢  ..............................................  حضرت علی معما را بهتر از عمر حل می کردند - ۴١۶ادعای 
ردنـد و  آورده است که مردی را نزد خليفه عمر آو» فصول المهمه«از نورالدین مالکی در 

  ٣٠٢  ........................................  کيف اصبحت؟ چگونه صبح کردی؟: درحضور جمعی از او پرسيدند 
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اصبحت احب الفتنة و اکره الحق و اصدق اليهود و النصاری و أومن بمـالم اره و  «: گفت 
  ٣٠٢  .......................................................................................................  »اقرا بمالم یخلق

علی به خاطر علمش به خالفت مستحق تر بود؛ علی را به زور از خالفت  - ۴١٧ادعای
  ٣٠٣  .................................................................................................................  منع کردند

  ٣٠۴  ......................................................  مثال علی و غاصبان مثل دزد و زّوار است - ۴١٨ادعای 
  ٣٠۵  ............................................................  شيعه با تحقيق دین را قبول می کند - ۴١٩ادعای
  ٣٠۵  ..........................................................  .آیه انهم مسئولون در حق علی است  - ۴٢٠ادعای
  ٣٠۶  ..............................................  !شيعه خواستار و حدت است اما سنی نيست  - ۴٢١ادعای
  ٣٠۶  ....................  ...سجده باید بر تربت پاک باشد و بهتر است بر تربت حسين باشد  - ۴٢٢ادعای
  ٣٠٧  ..............................................................  سنی ها تقليد کور کورانه می کنند - ۴٢٣ادعای
  ٣٠٧  ..................................................  سنی ها می گویند وضو با شراب جایز است - ۴٢۴ادعای
  ٣٠٨  ................................  بشورید: پا را مسح کنيد و سنی می گوید: گویدقرآن می  - ۴٢۵ادعای
پا را مسح کنيد و سنی روی چکمـه و جـوراب مسـح مـی     : قرآن می گوید - ۴٢۶ادعای
  ٣٠٨  .........................................................................................................................  کند

  ٣٠٩  .......................  فتوای اهل سنت بر مسح نمودن عمامه بر خالف نّص صریح قرآن - ۴٢٧ ادعای
  ٣١٠  ...............................................................  فقه شيعه بهتر است از فقه سنی - ۴٢٨ادعای

  ٣١١  ...............................  این را رسول خدا گفته. خاک کربال ، فضيلت داردسجده بر  - ۴٢٩ادعای 
  ٣١٢  ...........................................................................  خاک کربال معجزه می کند- ۴٣٠ادعای
دارد و به سـجده بـر خـاک حسـين     سنی به هم بستری با  مادر اعتراض ن - ۴٣١ادعای
  ٣١٣  ......................................................................................................................  !دارد 
  ٣١٣  ..........................  رسول اهللا ، ابوبکر را از اميری عزل کرد و علی را امير حجاج  کرد- ۴٣٢ادعای
  ٣١۶  ....................................................  اهللا علی را ریيس و قاضی پيرها کرد رسول - ۴٣٣ادعای

  ٣١۶  ................................................................  علی هادی است: قرآن می گوید - ۴٣۴ادعای 
  ٣١٧  .....................  !و مسبب خون ریزیها. علی جوان و کم تجربه بود: سنی می گوید - ۴٣۵ادعای 
  ٣١٩  ......................  پيامبر خبِر بر حق بودن علی را در جنگهایش عليه صحابه داده بود - ۴٣٧ادعای 
  ٣٢٢  ...................................................................  ...  کذابند   مدعيان علم  غيب ، - ۴۴٠ادعای
  ٣٢٢  ............................................  ائمۀ طاهرین، خلفای بر حق و عالم به غيب بودند - ۴۴١ادعای
  ٣٢٣  ...................................................................  !تمام ائمه ما ، علم غيب دارند  - ۴۴٢ادعای
دليلی است بر عالم الغيـب بـودن علـی و    » من، شهر علمم و علی، دروازه آن«حدیث 

حدیث مهمی اسـت  : احادیث بسياری در این باب از رسول اکرم رسيده است از جمله 
ری می گردیـد و بـه نـام    که مکرر در ازمنه و امکنۀ مختلف بر لسان مبارک آن حضرت جا

شـيعه و  ( حدیث مدینه در ميان احادیث شهرت پيدا نمود که تقریبًا از متواترات فـریقين  
انـا مدینـه العلـم و    « می باشد که آن حضرت ، علی را منحصـرًا بـا ایـن عبـارت     ) سنی 

  ٣٢٣  .............................  .باب علم و معرفت معرفی کردند» علی بابها و من اراد العلم فليات الباب 
  ٣٢۵  .......................  »علی باب علم پيامبر است«سند اضافی در درست بودن حدیث  - ۴۴٣ادعای
ضـرت   اهللا جل جالله ، حضـرت  محمـد را عـالم  و دانـای بـر غيـب کـرد و ح        - ۴۴۴ادعای

  ٣٢٧  ...........................................................................................................  محمد علی را
  ٣٢٨  ..............................................  پيغمبر هزار باب از علم را در سينه علی باز نمود- ۴۴۵ادعای
  ٣٢٨  .............................................  آموخترسول اهللا ، علم را در یک لحظه به علی  - ۴۴۶ادعای
  ٣٢٩  ............................................................  کتاب َجفر از آسمان بر علی نازل شد - ۴۴٧ادعای
  ٣٢٩  .........................................  امام رضا خبر از چگونگی و ساعت مرگ خود داشت - ۴۴٨ادعای

  ٣٣١  .............................................................  نقل اخبار اهل تسّنن در ندای سلونی دادن علی
خبر دادن از علمداری حبيب بن نجار ، خبردادن از سنان بن انس کـه قاتـل    - ۴۵٠ادعای

  ٣٣٢  ......................................................................................................  امام حسين گردید
  ٣٣٣  .....................................................................  خبر دادن  علی از علوم غيبی - ۴۵١ادعای
  ٣٣٣  ..................................................  خبر دادن از غلبه معاویه و ظلمهای آن ملعون - ۴۵٢ادعای
  ٣٣٣  .....................  ...   خبر دادن از کشته شدن ذوالثدیه قبل از شروع جنگ در نهروان  - ۴۵٣ادعای
  ٣٣٣  ..............................................  ...  خبر دادن از قتل خود و معّرفی ابن ملجم را    - ۴۵۴ادعای
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  ٣٣۴  ...........................................  ...  علی به گفتۀ ابن ابی الحدید از همه اعلم بود   - ۴۵۵ادعای
  ٣٣۴  .......................................................  ...  بفرمودۀ پيغمبر ، علی اعلم امت بود   - ۴۵۶ادعای
  ٣٣۵  .................................  ...  حضرت علی امت را از علوم کهکشانی هم با خبر کرد  - ۴۵٧ادعای
  ٣٣۵  ..........................................  ...  اعتراف ابن ابی الحدید به مقامات علمی علی   - ۴۵٨ادعای
... حسين که متولد شد، یکصد بيست هزار فرشته آمدند به عرض تبریک  - ۴۵٩ادعای

  ..............................................................................................................................  ٣٣۶  
اسم علی در قرآن است و از قرآن امامـت علـی را ثابـت    : شيعه می گوید - ۴۶٠ادعای

  ٣٣۶  .................................................................................................................  می کنيم
  ٣٣٧  ........................  اولی االمر؛ یعنی، فرمانده  و این درست نيست: سنی می گوید - ۴۶١ادعای
  ٣٣٨  ..............................  نتخاب کندبشر قادر نيست امير صالح انتخاب کند و باید اهللا ا - ۴۶٢ادعای
  ٣٣٨  .......................................................  سالطين و امراء ، اولی االمر نمی باشند - ۴۶٣ادعای
  ٣٣٩  ..........................................  هر سلطان و امير با قدرتی ، اولی االمر نمی باشد - ۴۶۴ادعای
  ٣٣٩  .........................................  اولی االمر باید منصوب و منصوص از جانب اهللا باشد - ۴۶۵ادعای
  ٣۴٢  ...........................................................................  امام های ما معصوم بودند - ۴۶۶ادعای
تعجبی ندارد که اسم امام ها در قرآن نيسـت هـر چيـز کـه نبایـد در قـرآن        - ۴۶٧ادعای
  ٣۴٢  .......................................................................................................................  باشد
 اسم امام هـا در قـرآن نيسـت همـين طـور کـه عـدد رکعـات نمـاز در قـرآن                - ۴۶٨ادعای
  ٣۴٣  .....................................................................................................................  نيست
  ٣۴٣  ...................................  مراد از اولی االمر ، امامان شيعه است: سنی می گوید - ۴۶٩ادعای
  ٣۴۴  ....................................  تاست ١٢سنی حدیث دارد که عدد خلفاء بعد از پيامبر  - ۴٧٠ادعای
  ٣۴۶  .............................................................  شيعه بر حق است: جاحظ می گوید - ۴٧١ادعای
  ٣۴۶  .....................................................  نام ائمۀ ما بر پایۀ عرش نوشته شده است - ۴٧٢ادعای
  ٣۴٧  .....................................................  شيعه خواستار اتحاد است و سنی نيست - ۴٧٣ادعای

  ٣۴٧  ...........................  امام ما علی برحق بود اما به خاطر وحدت از حق خود گذشت - ۴٧۴ادعای 
تو به این حرف ها عمل ميکنی ؟ مذهب تو بر این بنا شده ... ! باز هم سخنان تکراری 

از ( که مزاحم سنی باشد، بـدون مخالفـت بـا اهـل سـنت ، شـيعه بـی معنـی اسـت          
  ٣۴٨  .....................................................................................................  )سخنان نغز خودم 

  ٣۴٨  ..................  ما چون انگلی هستيد که ادامه  زندگی برای  شما در ضرر زدن بما   امکان داردش
  ٣۴٨  ................................  مذهب شما بدون فحش دادن به اصحاب پيامبر دیگر وجود خارجی ندارد

  ٣۴٨  .....................  اصال مذهب شما چيزی برای عرضه ندارد جز اینکه بگوید عمر حق علی را خورد
  ٣۴٨  .............  همۀ مسجد های دنيا  یا بر قبر یک  نبی ساخته شده اند یا بر قبر وصی - ۴٧۵ادعای 

  ٣۴٨  ..................................................................................................................  حرف آخر
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الحمد هللا وحده و السالم و الصالة علی من ال نبی بعده      
  مقدمه

تمام ستايش ها تنها برای اهللا است؛ برای او که يکی است و بی همتاست و    
  .پيامبری باد که بعد از او ديگر پيامبری نخواهد آمدسالم و درود بر آن 

 ١٣۴۵مدعی شده است که در سال » سلطان الواعظين شيرازی«مردی به نام    
سال پيش  سفری به شهر پيشاور پاکستان داشته و در   ٨٣ق؛ يعنی، تقريبا .هـ 

شب با علمای سنی دربارۀ حق بودن مذهب شيعه و باطل بودن  دهآن شهر ،
بحث و گفتگو کرده است و حاصل اين مناظره را در کتابی به ، اهل سنت  مذهب

آن را برای اولين بار در  ،سال بعد ٣٠جمع آوری نموده و » شبهای پيشاور«نام 
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بار تجديد چاپ شده و در  چند و کتاب او چندين. تهران به چاپ رسانده است
  . محافل شيعيان شهرتی به هم زده است

از جهان رخت بربست و به جمع  ،سال بعد از چاپ اول کتابش  ١۵،نويسنده    
اما کتابش پيوسته تجديد چاپ می شود و شيعيان به آن می بالند ! مردگان پيوست

کتاب شبهای : و آن را بسيار باور دارند و هر جا با آنها بحث می کنی، می گويند
  .پيشاور را بخوان 

ر زندگی می کنم، مثل روز روشن ساِل گذشته در پيشاو ٢٣برای من که در    
است که مناظره به صورتی که نويسنده مدعی است، محال است که انجام شده 

باشد، مثًال يک جا طرف مناظرۀ اش  خود را شافعی معرفی می کند در حالی که 
مذهب شافعی نيست؛  ريک نفر بدر پيشاور که سهل است در تمام پاکستان هم 

: و اگر خيلی خوش گمان باشيم، می توانيم بگوييمشافعی هست  ،البته در هند
چيزکی بوده و نويسنده از آن يک مناظرۀ عظيم ساخته است که خودش هم قاضی 

  .است و هم مدعی
وقتی مقدمۀ رد بر کتاب شبهای . اين کتاب، ظلمانی  و پر از دروغ است    

بررسی  کتاب را ۵٢٠تا  ۵٠١پيشاور را می نوشتم، به طور تصادفی از صفحۀ 
  کمتر از يک صفحه ،سخنان اهل سنت، صفحه  ٢٠کردم و متوجه شدم که در اين 

  .صفحۀ ديگر ، گفته های اين مرد پرحرفست ١٩است و در 
تازه در آن نيم ! فقط نمی دانم چرا نام اين سخنرانی را مناظره گذاشته است؟ 

هد يا حرفش صفحه هم، مناظره گران  سنی يا از او می خواهند بيشتر توضيح د
يا سواالتی می ! را تاييد می کنند يا ايراد های مبهم و ناقص و کوتاه می گيرند

پرسند که باب دل اوست  يا داليلی ارائه می دهند که خالف عقيدۀ اهل سنت است 
  .و دليلی است بر جعلی بودن مناظره 

  
ت و من اما هنوز دير نشده اس!  سال از زمان  اين مناظره می گذرد  ٨٣اکنون 

  ! گويم خيالی جواب ايراد های او را می  به جای آن سنی های
سو نهند، با  کنند، اگر تعصب را يک که کتاب او را حلوا حلوا می کسانی   

ه ليکتاب شبهای پيشاور طرار و ح خواندن جواب ما قانع خواهند شد که نويسندۀ
  .گر و شياد و  حقه بازی  بيش نبوده است

فته به اعتراف خودش  تکرار نوشته های پيشينيانش است که به البته آنچه او گ
سبکی نو نگاشته شده است و جای بسی شگفتی است، آنانی که بعد از او آمده 

پس پاسخ . اند نيز، همين ايراد ها را تکرار کرده اند؛ گويی حرف جديدی ندارند
  . به اين کتاب،  پاسخ به بسياری از کتب شيعه است

ی خواهم، چشم بصيرت مخالفان را باز کند تا دريابند که دير يا زود از اهللا م   
همۀ ما به جمع مردگان می پيونديم شايد اين بصيرت باعث شود که  حق را 

اين دو صفت الهی را که . بپذيرند و بدانند حافظ و رازق فقط و فقط اهللا است
خواهم در اين  از اهللا تبارک و تعالی می! بدانند، پذيرش حق آسانتر می شود

  .عمل، برکتی قرار دهد تا اين کتاب سبب هدايت شيعيان حيران و سر در گم شود
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  »سلطان الواعظين شيرازی « عکس نويسنده کتاب شبهای پيشاور 

  
  
  

  منظور اصلی نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور چيست؟  
! ستکامًال مشخص است که او اين کتاب را برای هدايت اهل سنت ننوشته ا   

زيرا هر طلبۀ مبتدی سنی هم می داند که سخنان سليمان بلخی و ابن ابی الحديد 
  !در مقابل بخاری و مسلم پشيزی ارزش ندارد

  
، الفاظ احاديث اهل اين کتاب را به خاطر آن نوشته او حتی برای تحقق هدفی که 

نده دست بدون آن که باکی داشته باشد که سنی ها در آي! سنت را تغيير داده است 
  . او را رو خواهند کرد

  !پس هدف او از نوشتن اين کتاب چيست؟
همانا مقصود نويسنده اين بوده است که شيعيان را از تزلزل درعقيده شان    

حمالت شديدی بر عقايد مذهب تشيع انجام گرفته ،بازدارد، گويا در زمان نويسنده 
م يک عقيدۀ  بی ريشه و بود و ايرانيان حس می کردند که عقيدۀ تشيع در اسال

لذا نويسنده با شتاب فراوان سعی کرده است با آوردن . منفرد و تک رو است
گواهی از احاديث اهل سنت بياورد ،برای هر عقيدۀ شيعه ،شاهدانی از اهل سنت

  ... از نماز در سه وقت تا ! از ظهور مهدی گرفته تا بد بودن ابوبکر 
چرا شيعيان  پسش موفق شد و اگر نشده است،اعتراف می کنم که او در هدف    

کتاب شبهای پيشاور را : می گويند با ما ، بحث هنگام بی خبر از همه جا ، 
  !بخوانيد 
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تا به حال ،در کالم است و سبب ديگر اين که  زياده گويیيک علت موفقيت او ،  
جل  !ببينيم اهللا تعالی چه می خواهد ! اهل سنت، ردی بر کتابش ننوشته اند 

  !جالله
قبل از شروع کتاب، بايد بدانيم که علمای شيعه به چه روشی مناظره می کنند،    

در يک جمله می توانم بگوييم  که اصال روش بحث آنها شرافتمندانه نيست و 
  . سراسر مکرست

  :بعضی از مکر های آنها را بدانيد 
  استناد به حديث دروغ: حقه بازی اول علمای شيعه

ت احاديثی که در کتب اهل  سنت جمع آوری شده است، همگی بی کم نمی توان گف
مکر اول علمای شيعه اين است که برای اثبات عقايد خود . و کاست صحيح هستند

به ضعيف ترين احاديث يا احاديث کامًال ساختگی در کتب اهل سنت استدالل می 
رتکب آن می اما آنها بدون هيچ خجالتی م! اين عادت خيلی عجيب است ! کنند 

  .شوند و پی در پی تکرار می کنند
شيعيان ساده لوح بايد بدانند که بودن احاديث در کتب اهل سنت ، دليل بر   

درستی آن احاديث نيست  و  حتی يک نفر سنی هم در طول تاريخ نگفته است که 
اگر شيعه اصرار دارد، هر ! تمام احاديث کتب ما بی کم و کاست درست است 

ه در کتب ما آمده، درست است  و بايد قبولش کرد، پس آن همه رواياتی روايتی ک
! عجيب است. را که  ضد آنهاست نيز، می پذيريم و از ما نخواهند که قبول نکنيم

پس . جعلی است: است، می رسند؛ می گويند عقايدوقتی به احاديث ما که بر ضد 
ی فقط و فقط هوای واضح است که معلم و  راهنمای آنها در علم حديث شناس

. نفسشان است نه علم و دانش  
. اهل سنت تنها احاديث دو کتاب بخاری و مسلم را صد در صد قبول دارد    

به دو بخش کلی تقسيم کرده  را  کتب ديگر را به غير از اين دو کتاب، علمای ما 
اند و احاديث صحيح آن را در يک طرف و احاديث ضعيف را در طرف ديگر 

  .ند نوشته ا
اما چرا احاديث دروغ  به کتاب های ما راه يافت؟ به خاطر اين که  بعد از    

 رحلت پيامبر، يارانش در  زمين  پراکنده شدند و سخنان پيامبر و خاطرات خود را
به آيندگان گفتند؛ آنها نيز، مردند و يارانشان همين مطالب را به افراد  از ايشان،

 . دوين شدديگر گفتند و کم کم احاديث ت
منافقان نيز، احاديث دروغ را وارد جامعه کردند سپس ضعف بشری مثل 

 .نيز،  به کمک آمد و احاديث را  دست  خوش  تغييرکرد... فراموشی و 
کسانی مثل بخاری و مسلم با دقت فراوان احاديث صحيح را جمع آوری کردند و 

. های خود ثبت نکردندتنها به خاطر کمی شک و ترديد در کتاب  هزاران حديث را
 درست می دانيم؛ ،را  پس به اين دليل، هرچه در بخاری و مسلم است

کردند؛ همه چيز را جمع کردند و عده ای آمدند و جمع کرده  اما ديگران کمتر دقت
تحقيق کردند و راست را از دروغ ، سره را از  های آنها را غربال نمودند و

درصد احتمال می  ۵٠احاديثی باقی ماند که  ناسره مشخص کردند اما در اين ميان
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 تکليف اين احاديث چه بود؟. دادند، درست باشد
و بعضی . درصد احتمال دروغ دارد به آن اعتنا نمی کنيم ۵٠چون : بعضی گفتند
درصد احتمال دارد که سخن رسول باشد، به آن توجه  می  ۵٠چون : ديگر گفتند

 کنيم 
(  تقادی اعتنا نمی کنيم اما در مسايل عبادیاع در مسايل: بعضی ديگر گفتند

  .به آنها توجه می کنيم )عبادت کردن 
 .در صادق و کاذب بودن ، راوی احاديث است، اختالف ديگر علما 

اينها همه از . و بعضی ديگر نه  بعضی يک راوی را صادق و امين می دانند
قران را ميزانی قرار  اما اهللا. سنی به وجود آمد  دروغ اول است که مذاهب شومی

  .داد برای رفع اختالفات
اهللا به دروغ گويان اجازه داد تا اذان را تغيير بدهند اما اجازه نداد حتی يک نقطه  

  .را در قرآن عوض کنند 
 .قرآن خوانان شيعه و قرآن خوانان سنی حتی در يک نقطه هم اختالف ندارند

گرفته است و هر دو فرقه آن را قرآن کتابی است که در آن هيچ تغييری صورت ن
 بدون يک کلمه اختالف قبول دارند

اما در بارۀ احاديث، آنها حتی يک ورق از بخاری را قبول ندارند و ما نيز، يک 
 پس بايد احاديث را بر قرآن عرضه کنيم تا راه. قبول نداريم ورق از کافی آنها را

  .را بيابيم
اگر واقعًا مخلص بود، بايد با قرآن و  ) داعی( نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور   

عقل بحث می کرد؛ زيرا بهترين راه تشخيص حق و باطل بودِن شيعه و سنی 
  . چنگ زدن به قرآن است

داعی شياد  به احاديثی که خود ما قبولش نداريم و به آن  استناد ،نکتۀ دوم اين که
 . تاو مغرض اس: عمل نمی کنيم، تعبيری ندارد جز اين که بگويم 

آيا در کتب خودشان حديث دروغ وجود ندارد؟ اگر ندارد، نام مرا در زمرۀ شيعيان  
   برای چيست؟ ،بنويسيد واگر هست، پس اعتراض او به ما

.  دليل می آورد  مثًال از حاکمو نکتۀ سوم،  او از هوای نفس پيروی می کند؛ 
ارد،  مبنی بر اين حديثی د» مستدرک«در  همين کتب  حاکم رحمه اهللا درحالی که 

پس اگر قبولش داری،  اين . که حضرت علی قبل از منع شراب ، شراب می خورد
 را هم قبول کن؛ 

 . اين بحث علمی نيست که هر چيزی مطابق هوای نفس تو بود، صحيح باشد 
در ظاهر اين فرد بر کتابهای ما اطالع کافی دارد که در کتابش اين همه دليل از 

روايات و احاديث با خبر  او که تا اين حد از دنيای. کرده است کتاب های ما نقل
 دهد؟   است، چرا نمی تواند فرق بين حديث دروغ وصحيح را تشخيص

اين را بدانيد که اهل  تنها خودتان را گول می زنيد ودروغ شما با نقل اين احاديث 
همه  سنت احاديث صحيح و ضعيف وساختگی و دروغ را دسته بندی کرده اند و

 چيز معلوم است
غربيل نکرده اند و صحيح  و اين را هم بدانيد که شيعيان تا به حال احاديث خود را
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  و دروغ آنها معلوم نيست،
فالن حديث ضعيف است تا از : تنگنا قرار می گيرند، می گويند البته هر بار که در
  .انتقاد نجات يابند

که مثًال صحيح ترمذی وضعيف  مرد و مردانه کتاب نمی نويسند ، چرا مثل ما
آخر کدام را !! ... شود که مست گيرند حکمبرای اينکه اگر چرا ؟ ....ترمذی 

  ...بخوان از اين مجمل  تو خود حديث مفصل... بگويند که ضعيف است 
  
  .گمراه را  به نام سنی معرفی می کند يا سنی نمای شيعه و:  حقه بازی دوم   
که شيعه را سنی معرفی می کنند يا سنی شيعه شده را حقۀ دوم آنها اين است    

همچنان سنی معرفی می کنند تا سوء استفاده نمايند يا گمراهان گمنام را عالمه 
  .های بزرگ و مشهور اهل سنت می نامند

  :برای اين که شيعيان بفهمند، حقه بازی در کجاست؛ مثالی می زنيم 
و گوگوش از امام صادق روايت   می گويم  کافی  و شريعتی و شيرين عبادی 

خواننده فکر می کند که  شيرين عبادی در رديف کافی است و ... کرده اند که 
  !!!راوی حديث هم

به نظر من، . از اين بدتر کرده است که نويسنده کتاب شب های پيشاور  واهللا 
  . همين  تقلب او کافيست که شيعيان از علمای خود روی گردان شوند

از چه  ما می توانيد، درک کنيد که نويسنده برای گمراهی قوم خودش  حاال  
  :به اين مثال توجه کنيداما باز  . وسيله ای استفاده کرده 

بودم،  در مداس تهران من يک سنی هستم که روزگاری شيعه و حتی معلم ديني  
سال بعد کسی بنويسد که  ۵٠٠در مدح صحابه دارم و اگر  نوشته های اما اکنون 

حاال کی پيدا می شود که بگويد ( محمد باقر بن حسن که از بزرگان شيعه بود 
پس اهل شيعه در  و بعد نتيجه بگيرد که از صحابه تعريف کرده  است؛ ) نبود

آيا اين حقه بازی نيست؟ کتاب شبهای پيشاور پر . اصل طرفدار صحابه هستند
  . ها  است از اين نوع حقه بازی

  را کنار بزرگ نشاندن کوچک : حقه بازی سوم
  
اگر خوب دقت کنيد، می بينيد که امام احمد . آدم کوچک را بزرگ نشان می دهد  

بن حنبل را بين دو نفر مثل ميرسيد علی همدانی شافعی و  سليمان حنفی بلخی 
  .می نشاند تا خواننده فکر کند آنها نيز، از بزرگان اهل سنت هستند

نه و مشهور اهل سنت است و از جاکارتا در احمد حنبل از امامان چهار گا  
عالوه بر اين، او صاحب ! مشرق  تا کازابالنکا در مغرب همه او می شناسند 

کتاب مهم مسند احمد است که احاديث رسول اهللا  در آن جمع شده  و در  مدارس 
اين ابر مرد را در کنار شيخ سليمان بلخی نشاندن چه . دينی تدريس می شود

  ؟معنی دارد
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اين شيخ سليمان بلخی را حتی مردم زادگاهش نمی شناسند و اهل سنت او را     
نه تدريس می شود  و نه » ينابيع الموده « کتابش . به دربانی هم قبول ندارند

  نه مشهور است  .کسی می خواند
  !؟حال دريافتيد که  چگونه علمای شيعه  پيروان خود را گمراه می سازند   

  آميخته  کردن احاديث:  حقه بازی چهارم
  
چند حديث را با يکديگر آميخته می کند؛ يعنی، يک جمله از کتاب يک گمراه را   
سليمان بلخی و احمد :  يک جمله از کتاب بخاری پيوند می دهد و می نويسد با

  ...روايت کرده اند ) با الفاظ کم و زياد ( حنبل 
  !!!!الفاظ کم و زياد يعنی چه؟

راه گشاست؛ اما آنها دنبال راه  ؛به خصوص هنگام اختالف ؛لهر کلمۀ رسو  
پس باطل را به حق پيوند می دهند و همه .  نيستند؛ بلکه برای امت چاه می کنند

اگر قطره ای ادرار بيفتد، همۀ آب فاسد می  ،می دانند در ليوان پر از آب زالل
  . شود

   
  ما ۴استناد به کتاب های درجه :حقه بازی پنجم 

اگر خيلی لطف کنند از کتب درجۀ چهار و .  ز کتب اصلی ما نقل قول نمی کنندا  
پنج ما دليل می آورند يا بين حديث و کتب اصلی ما واسطه ای مثل همين سليمان 

: مانند اين که من بخواهم با شيعه ها مناظره کنم و بگويم. بلخی  قرار می دهند
روايت از امام صادق  سند خود دکتر علی شريعتی در کتاب  شيعه و تشيع به 

  ...کرده است 
اما آنها از مناقب .  من بايد از کتب اصلی شيعه روايت بياورم. اين تقلب است 

خوارزمی که حديث را از آسمان نياورده است، حتمًا از ! خوارزمی دليل می آورند
! ی البته اگر ريگی در کفش ندار. جايی نقل کرده؛ پس تو هم از همان جا نقل کن

  .در ضمن خوارزمی سنی نيست؛ شيعۀ معتزلی است
  و ناديد گرفتن سند حديث  ستودن راوی: حقه بازی ششم 

گاهی حديثی می آورد اما به جای اين که از سند حديث تعريف کند که صحيح   
از نويسندۀ کتابی که حديث را ذکر کرده است، تعريف می کند که آدم  يا نه ،  است

  .  معتبری است
اگر قرار بود . حالی که خوب بودن نويسنده دليل بر درست بودن حديث نيست در

حديث را از خوب بودن نويسندۀ کتاب قبول کنيم، پس چرا می گوييم غير از 
چرا تمامی روايت ! بخاری و مسلم، بقيه ی کتب حديث ما ضعيف و صحيح دارد
چرا . يند، قبول ندارندهای امام احمد حنبل را حتی خود حنبلی ها که پيرو مذهب او

خود نيز،  بزرگواران  در ضمن آن! چون آدم خوب می تواند دچار اشتباه شود! ؟
  . در مقابل بعضی احاديث می نوشتند، ضعيف است

تمام گردآورندگان احاديث از نسائی تا ابوداود و  ترمذی و غيره نزد ما بهترين   
ب مالک قبول نداريم؛ چون فالن م فالن حديث را در کتاياما می گوي. مردم هستند
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از بخاری و مسلم هم به همين خاطر قبول کرده ايم؛ زيرا آنها ! راوی ضعيف است
کوشش فراوانی نمودند تا در کتابشان احاديث ضعيف ثبت نشود و به خاطر همين 

اما اين .  را هم ذکر نکردند صحيحاحتياط بيش از اندازه ، بسياری از احاديث 
  !که بخاری را مثًال از احمد بن حنبل بهتر بدانيم دليل نمی شود 

را دربارۀ  مبارزه با  کتشافاتتصور کنيد کنفراسی برگزار شده است تا آخرين ا  
ايدز  بررسی کنند و هرکس رای خود را می گويد؛ يکی بلند می شود و به جای 

دانند، اين که راه حلش را بگويد به تعريف از خود که همه مرا دکتر حاذقی می 
در حالی که پزشک حاذق بودن، دليل نمی شود که راه حل مرض ايدز . می پردازد

  .هم نزد او باشد
کتاب کافی برای شيعۀ ما : شيعه می گويد که امام زمان گفته است: مثال ديگر
فالن حديث کافی : اما همين شيعه وقتی در بحث گير می کند، می گويد. کافی است

همۀ علمای شيعه وحتی  امام زمان دليل نمی شود که  ضعيف است؛ يعنی، تزکيه
  .هر حديث کافی درست باشد

اما نويسندۀ کناب شبهای پيشاور می خواهد ما به خاطر اين که فالن آدم خوب    
اگر حديث درست . است، قبول کنيم که احاديث روايت شده به تمامی صحيح است

علمای شما گفته اند که : گفت بود، نويسندۀ کتاب بدون هيچ مکر و حيله ای می
  .حديث صحيح است

  استفاده از لغزش علماء: حقه بازی هفتم 
البته در . دانشمندان دينی اگرچه سخنان پرمحتوايی دارند اما اشتباه هم می کنند  

اما همين مسأله، يک . مقابل خطای يک عالم، صدها عالم ديگر جبهه می گيرند
گم شدۀ خود را يافته و  اشتباه عالم را به  فرصت طاليی به شيعه می دهد تا 

  .عنوان سند بياورد
اول، : شيعيان بايد بدانند که اهل سنت دو مصدر اساسی برای دين خود دارند  

  .قرآن ؛ دوم، حديث صحيح 
با همۀ احترامی که برای علمای خود قايل هستيم، اما از هيچ کس تقليد کور 

يم که علما، معصوم نيستند و هر عالمی بالخره کورانه نمی کنيم اين را هم می دان
  .گفته است) کمترين حد ( يک حرف اشتباه 

حال اين نويسندۀ  شيعه چه کار کرده ؟ هرکدام از اين اشتباهات که موافق 
، الش خور گونه گرفته و توجه نکرده است که جمهور مسلمان را  مذهبش بوده

تا آن جا پيش رفته که لغزش فالن شيعه در اين راه . ها مخالف آن رای هستند
عالم را حتی اگر شيعه را کافر هم بداند، دو دستی چسبيده که فالن عالم شما اين 
را گفته،طبعًا اين روش نادرست، هيچ ارزشی  ندارد؛ زيرا ما پيرو قرآن و سنت 

بزرگ کردن لغزش يک عالم . و بعد جمهور عالمان خود هستيم نه پيرو يک فرد
  . نگ شيعه است و بسفقط در فره
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  گفتن نيمی از حقيقت: حقه بازی هشتم
شيطان پرستان اگر بخواهند به روش شيعه با ما بحث کنند براحتی می توانند با   

با استناد به آيه زير  قرآن ثابت نمايند که شيطان موجود خوبی بوده است، مثًال 
  کرد؛و اهللا دعايش را اجابت  کرده ميتوانند ثابت کنند که دعا 

  ١۵و  ١۴االعراف آيه ) َقاَل ِإنََّك ِمَن الُمنَظِريَن  اَل َأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَنقَ(
و (شوند مهلت ده  برانگيخته مى) مردم(مرا تا روزى که ای اهللا  «: گفتشيطان  

  »!تو از مهلت داده شدگانى« :اهللا فرمود  »!)زنده بگذار
شد و  و از اهللا می ترسيد پس متقی... مشرکان بيزارموحد بود و از  و يا بگويند  

  :و اين آيه را دليل بياورند  . توبه کرده بود 
َوِإْذ َزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َوَقاَل َال َغاِلَب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َوِإنِّي َجاٌر لَُّكْم (

َلى َعِقَبْيِه َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنُكْم ِإنِّي َأَرى َما َال َتَرْوَن ِإنَِّي َفَلمَّا َتَراءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َع
  ۴٨االنفال ) َأَخاُف الّلَه َوالّلُه َشِديُد اْلِعَقاِب

امروز «: و هنگامى را که شيطان، اعمال آنها را در نظرشان جلوه داد، و گفت"
اّما » !دهنده شما هستم و پناهو من، ! گردد هيچ کس از مردم بر شما پيروز نمى

در برابر يکديگر قرار گرفتند، به عقب  )کافران، و مؤمنان (هنگامى که دو گروه 
بينم که شما  من چيزى مى! بيزارم) مشرکان(من از شما «: برگشت و گفت

  "!ترسم، خداوند شديدالعقاب است مى اهللا بينيد؛ من از  نمى
و از شيطان متقی می ) لبته برای نادانان ا! ( اين روش شيعه معجزه  می کند  

  . نشان می دهد) ص(سازد و لقمان را بهتر از پيامبر
چون سوره ای به نام لقمان در قرآن : آری او می تواند با اين روش بگويد  

محمد است  و ما مرتب می گوييم  که به نام محمد  حضرت هست پس او بهتر از
  .ری می زنند سوره داريم، اما آنها خود را به ک

روش شيعه، اين است که فقط به چيزی توجه دارد که از آن خوشش می آيد،   
  .نه چيزی که هست ،فقط چيزی را ذکر می کند که می خواهد

از قرآن  ذکر )به برداشت و تاويل خودش ( شيطان پرست ، خوبی شيطان را   
. آن را قبول ندارممن همۀ قر: می گويد. بدی اش را بگو : می کند و وقتی بگوييم

من همۀ قرآن را : می گويد. سورۀ محمد را هم ببين: لقمان پرست را هم بگوييم
فضايل علی درست است، اما فضايل عمر و : به علی پرست می گوييم.قبول ندارم

من  . من همۀ احاديث را قبول ندارم: می گويد. ببين در نزد سنی ها  ابوبکر را هم
  مشترکات را قبول دارم 

  رستان است يطان نيز از مشترکات ما و شيطان پآيه اجابت دعای ش
شيعه حق ندارد از کتب ما دليل بياورد که شما خود شاهد فضايل علی هستيد و 

ما هم شواهدی بر فضايل ابوبکر . بعد نتيجه بگيرد که علی بهتر از  ابوبکر  است
بکر از علی بهتر و عمر می آوريم؛ چون در همان کتاب نوشته شده است که ابو

پس اين حجت آوردن شيعه بيهوده است اما از بس تکرار می کنند برايشان . است
  .موجه جلوه کرده است
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  تحريف معنی : حقه بازی نهم
برای » ميزان اعتدال«او در کتاب . امام ذهبی  يکی از دانشمندان بزرگ  ماست  

ده و بالفاصله رّدش را بعضی از احاديث دروغ آنها را ذکر کر، رسوا کردن شيعه 
  . نوشته است

: شيعه بدون آنکه به منظور نويسنده اشاره کند، حديث را می آورد و می گويد  
خداوند : مثل اين که يکی بگويد ..........نوشته است » ميزان اعتدال«ذهبی در 

؛ يعنی، » انا ربکم األعلی « : از سورۀ نازعات فرموده است ٢۴در قرآن در آيۀ 
  .بعد نتيجه بگيرد که فرعون، خداست. ن، رب استفرعو

البته نويسندۀ شيعه، خود، می داند که ! آيا اين روش علمی است يا مکر و حيله؟
  .دروغ می گويد وهمۀ هدفش فريب دادن مخاطبان است و بس

  نقل از صوفی: حقه بازی دهم
وفی های از کسانی نقل قول می کند که اهل سنت قبولشان ندارند، از جمله ص  

او . قبرپرست،مانند ابن حجر مکی يک صوفی متعصب و دشمن علمای اهل سنت
معلوم است  که اين نادانی ها  باب دندان شيعه . حتی ابن تيميه را لعنت می کند

عجيب اين که  ابن حجر مکی شيعه ها را نيز، کافر می داند، اما اين . هاست
يانۀ او مهم است که در نهايت، مسأله برای شيعه اهميت ندارد و عقايد صو ف

  .همان عقايد شيعه است
  

  معنی حديث صحيح را آن طور که ما می گوييم، درک نمی کنند: حقۀ بازی يازدهم
 حديثی از ما نقل می کند اما تفسير ما را از آن حديث نقل نمی کند  و تفسير خود  

  !!!را می نويسد
  
من سعی کردم حتی يک . ی کنيمبياييد ادعا های مطرح شده در کتاب را بررس 

  .ايراد و ادعای او بی جواب نماند
سنی ها کتب خود را تغيير می دهند تا اسنادی را که بر ضد :  ١ادعای    

  . خودشان است، از بين ببرند
جار اهللا » تفسير کشاف«کتاب  ١٣١٩و بعد مثال می زند که در سال 

آن شعر را  هجری  ١٣٧٣ زمحشری چاپ شد و حاوی شعری بود که در سال 
اگر ما در کتاب خود به فالن : از چاپ جدید حذف کردند و بعد نتيجه می گيرد

مسأله در کتاب سنی حواله کردیم و در آن کتاب نيافتيد، بدانيد که سنی ها 
   ١...کتاب خود را تغيير داده اند 

  :جواب ما 
اهل چهار مذهب اصلی . محال است کتب اصلی ما دست خوش تحريف شود -١

سنت که با سلفی ها  می شوند پنج مذهب، در طول تاريخ در رقابت شديدی با 
يکديگر بوده اند و هرکدام سعی می کردند که روش خود را به عنوان روش 

اگر تحريف کتابها ممکن بود، حنفی ها برای خود يک کتاب . پيامبر ثابت کنند
ر کس سعی می کرد و ه! ... بخاری داشتند و شافعی ها نيز، بخاری ديگر 

                                                 
  ٢شبهای پيشاور ،ص  - ١
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اما می بينيم از . بخاری حذف کند صحيحاحاديثی را که خالف مذهبش است، از 
مغرب تا مشرق از شمال تا جنوب  يک بخاری و  يک مسلم  و يک ترمذی و  

  !ممکن نيست  های ما  کتاب دادن  پس عوض کردن و تغيير. يک نسايی  داريم
دامان کسانی شده ايد که خودشان شما برای سرکوب مذهب اهل سنت دست به  -٢

ورده ای که ببينيد اهل سنت خودش ازاهل سنت متنفرند و از سخنان آنها مثال آ
همين .  مخالف اهل سنت را به عنوان اهل سنت معرفی کرده ای! ه می گويد چ

  شعری که می گويی، حذف شده است؛ ببين در آن چه نوشته شده بود؟ 
ت آورده ای و در آن سنی ها متهم شده اند که کتاب ۵٢٣آن شعر را در  صفحۀ 

شراب و گوشت سگ را حالل می دانند و نکاح با دختر خود را جايز می شمارند 
  !  و گوساله هستندو خداوند را مجسم می کنند 

  ؟چنين شخصی می تواند اهل سنت باشدشما را به خدا   
گذشته شيعه بودم و  من اين کتاب را عليه  شيعه ها نوشته ام  در حالی که در 

آيا سنی مکار حق دارد سخنان مرا به عنوان سند بياورد و . نامم محمد باقر است
بله اين هم  !؟عمر خوب بود: ی گويدببينيد محمد باقر شيعی ،خودش، م: بگويد

روز های «مراجعه کنيد به کتاب . سند از کتب شيعه که عمر خوب بوده است
  !؟» پيشاور

از نظر اهل سنت يک انسان گمراه است او معتزلی است و  جار اهللا زمخشری  
  .نزد ما ارزشی ندارد

که ادعا می کند، سنی ها نکاح با دختر  ،نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور، اين مرد  
مختلف  صفحه هایسنی معرفی  کرده است و در  را  خود را جايز می دانند

علی برحق و عمر باطل : نداو شاهد آورده است که خود سنی ها می گوي ؛ شکتاب
  !!!بود
کوس رسوايی می زنند و کتاب های  ،وقتی شما می بينيد که سنی ها  خود -۴

خود را تغيير می دهند، خوب است شما هم آستين ها را باال بزنيد و با نشان دادن 
  .آبروی سنی ها را ببريد ،اين تحريف های روز مره

تاب ها در جاهای مختلفی چاپ می آيا چنين چيزی ممکن است ؟ امروزه که ک 
شوند و  نسخه های اصلی در موزه ها نگهداری می شوند، آيا ممکن است که 

  کتابها براحتی دستخوش تحريف شوند؟
متحدانه چگونه ممکن است سنی ها با اينهمه اختالفی که بين خود دارند، بيايند و 

دنيا از آن بويی کتابی را تغيير دهند و دشمنان در طول و عرض  و هماهنگ،
  ! نبرند؟

نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور می گويد اگر سندی ارائه کردم و نيافتيد، بدانيد که   
به اين ترتيب، هر نويسنده ای می تواند !  و کتب سنی ها کاذب است! من صادقم 

در آغاز کتاب خود  چنين ادعای کند که در اين صورت خود سند از اعتبار می 
  !افتد
حق نداريم به نيت نويسندۀ کتاب شک کنيم؟ شما را به خدا تا به حال شنيده آيا  -۵

و آن ! ؟و با دختر خود عروسی کند  !؟ايد که سنی سگ و شراب را حالل بداند
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و بعد بگويد سنی ها کتاب خود را تغيير ! وقت همين را به عنوان سند ارائه دهد؟
نيفتاده است که سنی با دختر  در طول تاريخ چنين چيزی هرگز  اتفاق. داده اند

( آيا دروغ گويی بزرگتر از زمخشری و اين آقای داعی شياد .خود عروسی کند
  سراغ داريد؟) نويسنده کتاب شبهای پيشاور 

  معاویه علی را سب می کرد  - ٢ادعای 
يه، حضرت  علی را تارک نماز و قاتل معاو.سال اين کار ادامه داشت ٨٠و  

  ٢... ر زمان امويان باالی منبر علی را سب می کردندعثمان می دانست و د
  :جواب ما 

امام حسن ، چگونه راضی شد با مردی صلح کند که . اين گفته دروغ است  
در کتاب های ما نوشته شده است ! پدرش را ناسزا می گويد آن هم بر سر منابر 
می  ديروز با او: زنش گفت. که معاويه از شنيدن خبر مرگ علی گريه کرد

  جنگيدی؛ امروز گريه می کنی؟ 
  . مردم نمی دانند چه شخصيتی را از دست داده اند:فرمود 

لذا ادعای شما را . شما دشمن معاويه هستيد و دوستدار فتنه: پس بايد بگوييم
  .هيچ عاقلی قبول نمی کند

معاویه بی نام و نشان است  اما امام های ما  صاحب بارگاه   –  ٣ادعای 
  .هستند 

قبر معاویه در شام معدوم است و این، دليل باطل بودن اوست در حالی که   
... قبر رقيۀ کوچک، معلوم است ومردم از روح پر فتوح او استمداد می نمایند 

٣   
  
  : جواب ما 

استمداد از قبر يا آشکار بودن آن يا داشتن قبه وبارگاه، نشانۀ حق يا : می گويم
نی که شما آنها را جهنمی می دانيد، بارگاه بسياری از کسا.باطل بودن نيست

اين مسأله به عقيدۀ . بزرگی دارند؛ مثل جامی ، عبدالقادر گيالنی ، لنين يا فرعون
ما درست کردن بارگاه بر قبر را بدعت، و استمداد از .  هر قومی مربوط می شود
  . مرده را شرک می دانيم

کن ما مانند شما قبرپرست نيستيم نيز، معلوم است ولي رضی اهللا عنه  قبر معاويه
.  

  !بعضی از سنی ها به حضرت علی بد و بيراه می گویند - ۴ادعای 
  ٤... فالن سنی از حضرت علی بد گفت

  :جواب ما

                                                 
 . ١۵شبهای پيشاور ،ص  .- ٢
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 . ١٩همان ، ص  – ۴
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هرکس  علی را بد بگويد، او شيعه است؛ زيرا اين عادت شيعه هاست که   
  . اصحاب را ناسزا می گويند

ايشان نزد سنی . ه خصوص حضرت علی را اهل سنت صحابی را بد نمی دانند؛ ب
علمای . ها مقام وااليی دارد و جزو چهار نفر اول، از اصحاب پيغمبر می باشد

شيعه برای تحريک احساسات ساده لوحان گاهی تهمت می زنند که سنی علی را 
  .فحش می دهد

شما ميدانيد که ما قاتل حضرت حمزه و کسيکه جگر او را خورد را نيز بد 
نيم، بلکه آندو را نيز با احترام ياد ميکنيم فقط به اين خاطر که ، در مرحله نميبي

پس چگونه  با اين حساب ، .آخر زندگی خود مسلمان و صحابی و صحابيه شدند 
از کودکی تا مرگ يار  ايشان  ممکن است از حضرت علی بد بگوييم در حاليکه

و  ندپدر نوه های ايشان بود.  ندهر دختر ايشان بودشو. ند  خاص رسول اهللا بود
  !بشمار ميروند ؟و از اهل بيت 

گفتی که  سنی ،  اهل بيت را فحش نمی دهد بلکه   جای کتابت خودت در يک   
  حاال چه شد که اين را ميگويی؟ .علی را دوست دارند 

   .سنی ها حقایق را پنهان می کنند   -  ۵ادعای 
دربارۀ غدیرخم چيزی نگفته » رزندگانی پيامب«حسن هيکل مصری در کتاب   

است در حالی که علمای سنی از قبيل سبط ابن جوزی و ثعلبی آن را ذکر 
  ٥! ... کرده اند 
  :جواب ما 

البته نه حديثی که پيامبر، علی را جانشين خود . ما دربارۀ غديرخم حديث داريم  
که عالم  اين حديث شماست و اگر هيکل ننوشته است، مهم نيست؛  او. کرده باشد
  و او که شيعه نيست . دين نيست

  ثعلبی از امامان اهل سنت است  - ۶ادعای 
  ٦... و او حرف هایی دارد دربارۀ برحق بودن شيعه

  :جواب ما
رۀ تفسير ابن کثير ، مفسر مشهور، دربا. تفسير ثعلبی از تفاسير معتبر ما نيست  

  :ثعلبی گفته است
های دروغ  که مطالب عجيب و غريب  اين تفسير پر است از دروغ و حديث <

  >.بسياری دارد
ابن جوزی دربارۀ . ثعلبی شيعه نبود اما کتابش هم چندان با ارزش نيست

  :تفسيرش گفته است
  >.تفسير ثعلبی عيبی نداشت اگر اين همه حديثهای پوچ را در آن جمع نمی کرد <
و نهاده است؛ زيرا پس ثعلبی هيزم جمع کن شب است و اين نام را ابن تيميه بر ا 

او بی توجه به درست و نادرست بودن احاديث آنها را در کتاب خود جمع کرده 

                                                 
 
  ١٩شبهای پيشاور ، ص  —۵
  همان - ۶
 ٢١شبهای پيشاور ، ص - ٧
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است و به همين دليل ، برای شيعيان، کتاب او مکان مناسبی برای کشف افکار 
  .تا تاييدی برای مذهب شيعه باشد! انحرافی است

   سبط ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت است – ٧ادعای 
  ٧... و می گوید که شيعه برحق استو ا   

  :جواب ما 
گمان نکنيد که او همان ابن جوزی معروف است، نه او  نوۀ ابن جوزی است و    

  .نامش يوسف بن قزعلی و کنيه اش ابو مظفر است
از پدر بزرگش : باره اش می گويد  )٧/٣٠۴(کتاب ميزان االعتدال  در  امام ذهبی

 ۶۵۴در سال . غ های بی شماری نقل کرده  استدرو) يعنی، ابن جوزی مشهور( 
: يد، گفترس الدين السوسیی در دمشق فوت کرد و خبر مرگش که به شيخ مح

او حتی کتابی در دفاع از مذهب . اهللا او را نيامرزد چون بر مذهب رافضی مرد
شما در . شيعه نوشت که امام ذهبی آن را ديد و بر رافضی بودن او يقين کرد

  .ی پيشاور نامش را زياد می بينيدکتاب شب ها
البته در هر کتابی از اين دست، حقه بازان شيعه او را بسيار بر جايگاه شهود  

و نام اصلی اش ! نشانده اند که اينک سنی عليه خود و به نفع ما شهادت می دهد 
  . را هم نمی گويند تا با ابن جوزی مشهور مشابه باشد

از اين سبط ناخلف و امثال سبط ابن جوزی نقل  نويسنده کتاب شبهای پيشاور و
گريزان است که جن  قول کرده است اما  از  کتب  صحاح ستۀ  اهل  سنت طوری

  . از بسم اهللا 
بسياری از  فضایل ) سنی ها ( دشمنان : امام شافعی می گوید  - ٨ادعای 

  !علی را  پنهان کرده اند 
  : جواب ما 

ايل علی دارد و گويندۀ اين جمله هم ـ به ادعای تمام کتب سنی ها بابی در فض   
  .است هامام شافعی است که يکی از چهار امام بزرگ سنی   ‘ تو ـ

نتيجۀ همۀ اين حرفها، اين است که سنی دشمن اهل بيت و علی نيست، بلکه 
  !سخن تو خودش ، خودش  را نقص می کند !  دوستش است 
خود کرد اما من اين خبر را پنهان می کنم پيامبر علی را جانشين :  اگر من بگويم 

!  
  !و خود به خود ضد آن است ! بخش اول جمله ، قسمت دوم  را انکار می کند   

سنی ها شوخی و مزاح خصوصی رسول با عایشه را در کتاب  -   ٩ادعای 
   ٨! ...های خود  ذکر کرده اند 

  : جواب ما 
کنند که در آن راهنمايی و  سنی ها سخنی را نقل میبلکه اين دروغ است ؛   

  : صحيح آموزشی برای امت باشد، مثل  اين حديث
قالت آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقبلني وأنا  عايشه رضی اهللا عنها عن «

  )١٧٩/  ٦( و أحمد )  ٣٧٤/  ١( أبو داود  ».صائمة وهو صائم
                                                 

. 

. 
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زه بودم و رسول اهللا مرا بوسيد درحالی که رو: می گويد  عايشهام المومنين 
  .ايشان هم روزه داشتند

از اين حديث ثابت ميشود که بوسيدن همسر در حالت روزه داری جايز است و 
پس هدف فاش کردن سر رسول اهللا نيست و نه کسی به آن فکر ميکند البته 

  منظورم از کسی آن مردمانی است که در  قلب، بيماری ندارند
  

...  گيردنميیاری به علی ایراد  ۴ قول خودشانهيچ سنی یا به   - ١٠ادعای 
٩      

  :جواب ما
چيز ديگری گفتی  برو بخوان  راستی که دروغ  ۴درست است اما در ادعای      

  .گو کم حافظه است
  

همراهی ابوبکر با پيامبر در غار ثور دليل بر ثبوت خالفت او نيست  -١٠ادعای 
 ... !١٠  

  
      

  :جواب ما 
نوه های . ابوبکر در غار ثور همراه پيامبر بود خوب است که قبول داری،   

او ابوبکر ديگری بود و از بيخ قضيه را منکرند : می گويند ٢١شيعۀ تو در قرن 
چون می دانند همراهی ابوبکر با رسول در ! عاقل ترند از تو  البته اين دسته !  

. هست غار اگر دليل بر ثبوت خالفت ايشان نيست، دست کم دليل ثبوت ايمان او
دليل اخالص او ، دليل اعتماد رسول به او و دليل همراهی او با رسول در وقت 

را خوش نمی آيد و همه چيز را حاشا می  ٢١و اين مسائل شيعۀ قرن . خطر است
  .خيلی بلند! و البته ديوار حاشا بلند است . کنند

قدم در دليل حق ت) به فرض ثبوت ( نماز خواندن ابی بکر با امت  - ١٢ادعای 
  .امر خالفت نخواهد بود

پادشاهی که وليعهد دارد، اما  در جشن ها یا افتتاح پروژه ها یکی از    
بستگانش را به  عنوان نماینده می فرستد آیا بعد از مرگ پادشاه، آن نماینده 

  حق دارد که دعوی پادشاهی کند؟ 
يامبر در غار بودن منصفانه قضاوت کنيد؛ درچند نماز، امام بودن یا چند روز با پ

آیا با این همه حدیث که دربارۀ علی آمده . به ابوبکر مقام علی را می دهد
   ١١... برابر است؟]  با او[است، این 

  
  : جواب ما

                                                 
 ٢۶ص -- ٨

 ٢٨ص  – ٩
 

  ٢٩ص   -  ١٠
 ٣٠ص   --  ١١
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در وقت حضور  ؛هرگز امر امامت در نماز  را) ص(بايد دانست که حضرت محمد  
ز نايبی برای نماز چهار خليفۀ راشد هم هرگ. به کس ديگری واگذار نکردند ؛خود

  . امر نماز بسيار مهم بود. نگرفتند؛ نماز به امامت خودشان خوانده می شد
همواره خودشان امام جماعت . شهادت خليفۀ دوم، خليفۀ سوم را محتاط نکرد   

پس منصب . مسجد بودند و خليفۀ چهارم هم، در محراب جانش را از دست داد
هم که خليفه شد، خودش در نماز امام حضرت حسن . امامت مهمترين منصب بود

  . بود
پس وقتی پيامبر بيمار بودند و در حضور علی، ابوبکر را امام کرد وعلی     

پشت سر ابوبکر نماز خواند، اين هم هيچ معنی ندارد جز برتری ابوبکر بر علی 
  ... و  
:  مثال شما هم در جای خود درست  نيست؛ درستش اين است که بگوييد   
شاهی، نماينده ای به سفارت فرستاد و مدعی وليعهدی را زير دست سفير قرار پاد

  .داد و اين زير دست بودن مدعی، خود دليلی است بر بی پايه بودن ادعای او 
 زحمت اپس کتابت را ب. يشان  نماز خواندعلی پشت سر  ابوبکر و به امامت ا

را ثابت کنی و اين همه از احاديث اهل سنت پر کردی تا  برتری علی  فراوان 
  . حديث در حق ابوبکر را ناديده گرفتی

  .فقط يک حديث کافی بود تا بدانی علی به مقام ابوبکر نمی رسيد
َحدََّثَنا َأَنُس ْبُن َماِلٍك َأنَّ َأَبا َبْكٍر الصِّدِّيَق َحدََّثُه َقاَل َنَظْرُت ِإَلى َأْقَداِم اْلُمْشِرِآيَن َعَلى    

َنْحُن ِفى اْلَغاِر َفُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر ِإَلى َقَدَمْيِه َأْبَصَرَنا ُرُءوِسَنا َو
  )بخاری و مسلم ( .»َيا َأَبا َبْكٍر َما َظنَُّك ِباْثَنْيِن اللَُّه  َثاِلُثُهَما « َتْحَت َقَدَمْيِه َفَقاَل 

  :  تحضرت انس نقل می کند که ابوبکر برايم گف
و ما در غار بوديم؛ ! ديدم پاهای مشرکان را که در باالی سر ما ايستاده بودند   

  . ای رسول اهللا، اگر يک نفر از آنها به پايين بنگرد ما را می بيند: پس گفتم
  !ای ابابکر، چيست گمان تو به آن دو نفری که سومی آنها، اهللا است :  فرمود  

چرا .اجعه می کنی، بايد اين حديث را هم می ديدیای داعی، اگر به کتابهای ما مر
  !حديث به اين مشهوری را در کتاب های ما نمی بينی؟

  .سنی در فضيلت ابوبکر حدیث جعل کرده است  - ١٣ادعای 
اگر قرار بود، دوستی : حدیثی نوشته است که در آن پيامبر می گویداز  او   

سنی ها . جعلی استن حدیث و ميگوید ای ... انتخاب کنم، آن ابوبکر بود 
   ١٢... خودشان می گویند که جعلی است

  :جواب ما
واهللا که دروغ می گويی، سنی ها اين حديث را درست می دانند؛ زيرا : می گويم  

اين حديث، جعلی : چگونه ممکن است که سنی بگويد. اين حديث در بخاری است
  !است؟

َلْو ُآْنُت « َأنَُّه َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- النَِّبىِّ  َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد ُيَحدُِّث َعِن
ُمتَِّخًذا َخِليًال َالتََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َخِليًال َوَلِكنَُّه َأِخى َوَصاِحِبى َوَقِد اتََّخَذ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  )١٠٨/ ٧(أخرجه مسلم  .»َصاِحَبُكْم َخِليًال 
                                                 

  ٣۵ص  – ١٢
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اگر می : از رسول اهللا شنيدم که ايشان فرمودعبداهللا بن مسعود می گويد که 
خواستم خليلی بگيرم، همانا ابوبکر، خليل من بود ولکن او دوست و ياورم است 

  !و بدرستی که اهللا مرا خليل خود کرده است
خليل؛ يعنی، واالترين نوع دوستی و موّدت و محبوب بودن؛ و عربها  باالترين 

  .وصف می کنند نوع محبت و دوستی را با کلمۀ خليل
هم در صحيح . اين حديث درست است: شياد، سنی می گويد ديدی ای داعی پس  

  . بخاری است هم درصحيح مسلم
درصد از حديث هايی را که تو در اين کتاب از کتب آنها شاهد  ٩٩اما اهل سنت 

آوردی، جعلی يا ضعيف می دانند و در يک درصد بقيه هم، معنی و مفهوم را 
جعلی است يا صحيح است، : تو به اين مطلب که سنی بگويد. ای تحريف کرده

اعتنايی نداری؛ آن حديث برايت خوشايند است که مطابق هوای نفس تو باشد، 
  !سبحان اهللا . اطالع تو از  علم حديث به همين اندازه است

  .تعجبی ندارد که مهدی بيش از هزار سال عمر کرده است  – ١۴ادعای 
بتواند بيش از هزار و چهارصد  سال عمر کند پس این امر  وقتی حضرت نوح  

اتفاق ) سال است که پنهان است ١٢٠٠(برای امام مهدی هم، ممکن است 
  ١٣... بيفتد 

  :جواب ما 
همانطور . آيا  اين هم  ممکن است که دختری بی همسر، فرزندی به دنيا بياورد  

يک حرف است و  ،چيزی ممکن بودن! که حضرت مريم، عيسی را به دنيا آورد؟
  ! به وقوع پيوستن آن حرفی ديگر

  :ما برای اثبات عمر غير عادی نوح از قران دليل می آوريم 
  } ... َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنه ِإلَّا َخْمِسيَن َعامًا {

                                                                                                                  
  )١۴العنكبوت(

  . سال ٩۵٠و بدرستی که فرستاديم نوح را به سوی قومش، پس بود در بين آنها 
  :ما برای باردار شدن غير عادی حضرت مريم از قرآن آيه می آوريم

}             ...ْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َقاَل َآَذِلِك الّلُه َيْخُلُق َما َيَشاُء َقاَلْت َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي َوَلٌد َوَل{
  )۴٧آل عمران(

ای رب، چگونه خواهد بود برايم فرزندی در حالی که بشری مرا لمس : مريم گفت
  .اهللا خلق می کند هر چه را که می خواهد: گفت.نکرده است

  .رآن نداری و فقط قياس می کنیو تو ای حقه باز، هيچ شاهدی از آيات ق  
امر به اين مهمی ممکن نيست که در قرآن نباشد،  از علی گرفته تا امام زمان 

تو امام زمان را کنار حضرت نوح  ، و بعد جايی در قرآن ندارند   هيچکدامشما ،
شما حضرت نوح را همتراز  امام زمان نمی . می نشانی و ای کاش که بنشانی

امام زمان برتر از حضرت نوح است و حضرت نوح را می : دانيد و می گوييد
  ١٤.گورکن قبر علی: گوييد

                                                 
 . ٣۵شبهای پيشاور ،  -١٣
 او در همين کتاب   ۴٣رجوع کنيد به ادعای شماره  – ١۴
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و اکنون  برای اثبات وجود امامت،  محتاج حضرت  نوحی؛ آن هم به ضرب 
  !  قياسی اينچنين

  نصاری در مسجد پيغمبر برای ادای فریضه آزاد بودند  - ١۵ادعای 
ر مساجد مسلمانان آزاد اما شيعيان مسلمان در ادای فرائض و نوافل د 

  .نيستند
سنی ها حق دارند که در و دیوار حرم را ببوسند، اما شيعه : و نوشته است
  ١٥... ها حق ندارند 

  :  جواب ما
شما در تهراِن به اين بزرگی که صد ها هزار سنی زندگی می کنند چرا به آنها   

شود که شما اگر  از اين مسأله معلوم می!  اجازۀ تاسيس يک مسجد را نمی دهيد؟
در تهران يهودی ها معبد دارند ! مکه و مدينه را بگيريد، چه ها که نخواهيد کرد

  . اما  سنی مسجد ندارد
اين ادعا که مانع عبادت شيعه می شوند، اما به سنی اجازه می دهند؛ دروغ   

در پيشانی هيچ کس نوشته نشده است که فالنی سنی است يا شيعه؟ هر کس .است
دروغ گويی هم اندازه دارد به خصوص در . را ببوسد، منعش می کنند که حرم

عصر  نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور، سعودی ها بسيار سخت گير بودند  و به 
 .احدی اجازۀ  بوسيدن در و ديوار را نمی دادند

سليمان بلخی  که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده  - ١۶ادعای 
  .شيعه برحق است  است که خيلی از ادعا های

  :جواب ما
اسم کاملش، سليمان پسر خواجه . بياييد اين عالم بزرگ سنی را بشناسيم  

به يدک می کشد و حنفی هم از القاب  نام حسينی را هم! ابراهيم قيالن است 
گاهی شيعيان او را به نام حافظ حنفی . هم بود ١٦بر طريقۀ نقشبندی. اوست

در هر حال، . تان همجوار بلخ در افغانستان استقندوزی می شناسند؛ قندوز، اس
چه برسد به . در اين دو استان و حتی در تمام افغانستان کسی او را نمی شناسد

  .جاکارتا ، مکه ، بغداد يا کازابالنکا 
اين مرد از غاليان فرقۀ ضاّلۀ صوفيه بود و بی گمان از حرفهايش می توان   

از ترس مردم يا به خاطر حيله، باور خود را دريافت که شيعه هم بوده است، اما 
درگمراهی او همين بس که شيفتۀ محی الدين عربی بود و . آشکارا نگفته است

که کفر (» فتوحات مکيه«و » فصوص الحکم«کتابهای ابن عربی ؛ يعنی، کتاب 
هستند وشايد از اين دو کتاب، کتابی کفر کتابخانه ها  موجودآميزترين کتابهای 

در کفر ابن عربی، علمای . را با دست خود باز نويسی می کرد) نباشد  آميز تر
اکنون حافظ حنفی قندوزی يا همان شيخ سليمان . سنی نه شک دارند و نه اختالف

  !را شناختيد ) نمی دانم چرا شيعه ها به او دو يا سه  نام داده اند ( بلخی 

                                                 
 . ٣۶شبهای پيشاور ، ص  - 15
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ش نشان می دهد او شيعه شيخ سليمان بلخی را حنفی گويند در حالی که سخنان   
اين . بوده است و احناف بيش از مذاهب ديگر اهل سنت، با شيعيان مخالف هستند

  دو را چگونه می توان جمع کرد؟
او يک . اين مرد گمراه، صوفی نقشنبديه هم بود؛ يعنی، اسالم برايش کافی نبود   

يچ کس به آن دارد که در محافل علمی اهل سنت ه» ينابيع الموده«کتاب به نام 
از همه . اعتنايی ندارد و تنها ايران است که مرتب کتابش را تجديد چاپ می کند

سال عمر بی برکت،  ۴٨سال پيش به دنيا آمد و بعد از  ٢٠٠جالب تر اين که او 
هجری  ١٢٩۴سال پيش سايه ی شومش را از اين دنيا کم کرد؛يعنی ،سال  ١۵٠

  .ل پيشسا ١٣۴است؛ يعنی،  ١۴٢٨و اکنون سال 
سليمان بلخی  را » ينابيع الموده«، کتاب »ذريعه«آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب 
  . از کتب شيعه به شمار می آورد

  :است ينابيع الموده در کتاب!! اين حديث 
النبيين و  أنا سيد) : " صلَّى اهللا عليه و آله ( قال رسول اهللا : عن جابر قال    

 ي بعدي إثنا عشر أولهم علي و أخرهم القائمعلي سيد الوصيين ، و إن أوصيائ
   ١٧." المهدي 

من، خاتم پيامبرانم و علی، سيد اوصياء و جانشينان : رسول اهللا می گويند: معنی 
  .آنان،  مهدی اول، علی و آخر: نفرند ١٢من 

  !چنين حديثی اصًال در کتب اهل سنت نيست؛حتی به صورت ضعيف يا دروغ 
وی در کتاب خود آورده . نيد تا يقين کنيد که او شيعه بودببيرا يک حديث ديگر    

 : است
على عليه السالم يرى مع  آان: عن جعفر الصادق عن آبائه عليهم السالم قال

الصوت ، وقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قبل الرسالة الضوء ويسمع
فإنك وصي نبي  م تكن نبيًالوال أني خاتم األنبياء لكنت شريكًا في النبوة ، فإن ل: له

 ١٨.ووارثه ، بل أنت سيد األوصياء وإمام األتقياء
از امام جعفر صادق نقل کرده است که در پيش از  بعثت، علی هم همراه رسول 

اگر من خاتم النبين : اهللا  صدا را می شيند و نور را می ديد و پيامبر به او گفت
 ... رث نبی هستیبه هرحال وا.  نبودم، تو هم پيامبر می شدی
 :و اين را در کتابش نوشته

يا جابر إن ) : " صلَّى اهللا عليه و آله ( اهللا  قال رسول: وعن جابر بن عبد اهللا 
أولهم علي ، ثم الحسن ، ثم الحسين ، ثم علي  أوصيائي و أئمة المسلمين من بعدي

إذا لقيته بالباقر ـ ستدرآه يا جابر ، ف بن الحسين ، ثم محمد بن علي المعروف
موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ،  فأقرأه مني السالم ـ ثم جعفر بن محمد ، ثم

علي ، ثم القائم ، اسمه اسمي  ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن
اهللا تبارك و تعالى على  و آنيته آنيتي ، محمد بن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح

                                                 
 . ٣١،ص ٢ينابيع الموده ،ج 17
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ال يثبت على  ، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة يديه مشارق األرض ومغاربها
  ١٩" القول بإمامته إال من إمتحن اهللا قلبه لإليمان 

امام شيعه را با  ١٢سليمان بلخی نام  اين است که در اين حديث،  خالصه معنی  
آيا او باز هم سنی است؟ جالب است که دربارۀ مهدی هم . اسم و رسم ذکر می کند

است و ظهور می کند؛ يعنی، صد در صد حرف شيعيان را  او غايب: می نويسد
  . می زند

  علی خليفۀ من است،: فرمود پيامبرجا می نويسد که  يکدر 
  .پس اين مرد علی را جانشين پيامبر می داند 

  
أنت أخي ووصيي و وزيري ) : صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  فقال  

  .وخليفتي
 : ک داريد؟ پس اين را بخوانيدآيا هنوز در شيعه بودن او ش

أبو محمد الحسن العسكري أرى ولده القائم  باب الثاني والثمانون في بيان االمام
وفي ) رضي اهللا عنهما(بعده ولده  المهدي لخواص مواليه وأعلمهم أن االمام من

محمد الحسن مولود فسماه محمدا،  ولد البي: عن أبي غانم الخادم قال: آتاب الغيبة
بعدي، وخليفتي عليكم، وهو  هذا إمامكم من: ه على أصحابه يوم الثالث وقالفعرض

االرض جورا وظلما خرج  القائم الذي تمتد عليه االعناق باالنتظار، فإذا امتالت
  . فمالها قسطا وعدال

إن أبا : معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب ومحمد بن عثمان عن جعفر بن مالك قال
هذا : ونحن في منزله، وآنا أربعين رجال، فقال لينامحمد الحسن عرض ولده ع

وال تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في  إمامكم من بعدي، وخليفتي عليكم، أطيعوه
 ٢٠. أديانكم، أما إنكم ال ترونه بعد يومكم هذا

از کتابش، اين آقای   ٨٢در باب که است  اين جمالت عربی باال  خالصه ترجمه
م و شغل  شده است که تنها از امام مهدی بنويسد،ناسليمان بلخی به اين راضی ن
   !!!!يارانش را هم نوشته است

می بينيم که شيعيان همچنان سليمان بلخی را سنی می دانند و  با اين وجود باز  
نمی دانم آيا با اين روش می توانند برای يک مدت طوالنی . به او حنفی می گويند
 . شيعيان را گول بزنند

سال پيش انجام  ٨٠نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور ، مناظرۀ خود را  جالب اين که
با وجود اين، او را از . سال فاصلۀ زمانی داشت ٧٠تنها   با  سليمان بلخی ,داد 

احمد بن حنبل باالتر دانسته است و بيش از دويست بار به او استناد کرده و او را 
تا خواننده ها  باور کنند که اين  و احمد بن حنبل قرار داده مسلم در کنار بخاری و

  !مرد، کاره ای است و از افراد معتبر اهل سنت است 
  !حال به روش مناظرۀ شيعيان و چگونگی مکر آنان پی برديد  

                                                 
 . ۴٠١،ص ٣ج  -  ١٩
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اين سناريو فقط به شيخ سليمان بلخی محدود نمی شود؛ اين را برای نمونه ذکر 
  .کرديم و مشت نمونه خروار است

لحدید معتزلی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی ابن ابی ا - ١٧ادعای 
  .داده است که خيلی از ادعا های  شيعه برحق است

 :جواب ما
زيـاد می بينيد که سخنـان نيز  شما در اين کتاب نام  ابن ابی الحديد  معتـزلی را   

  . او را به عنـوان يک سنـی شاهد می آورد
. نوشته است و هنر ديگری ندارد» غهشرح بر نهج البال«اين مرد کتابی به نام 

:  نوشته  است  ه بودن او زيرا در نهج البالغه دليلی است بر شيع همين شرح،
اگر  ابن ابی الحديد ، نقدی بر نهج البالغه می . عمر ، حق  علی  را  خورده است

  .نوشت مسأله ای نبود، اما او شرح نوشته است
او  را  از  ،است و  نمی دانـم  چرا شيـعه او  اهل مداين بود و  لقبش معتـزلی  

او در مداين از شيعيان . بـزرگان اهل سنت می دانــد؛زيـرا معتـزلی، سنی نيست
نهج  عالوه بر اين، شرح. غالی و تند رو  بود؛ به بغداد که رفت، معتـزلی شد

شرح «علمای شيعه، شرحش را . البالغه دليلی ديگر بر شيعه بودنش است
ابن . او اين کتاب را به وزير ـ ابن علقمی ـ شيـعه هديه کرد. نامند می» شريف

علقمی، همان کسی است که با هالکـوخان مغول کنار آمد و خالفت عباسيان را به 
دست بت پرستان از بين برد و با اين خيانت دو ميليون ازمردم بغداد قتل عام 

مردود و دشمن اسالم و  اما اين وزير. شدند و به نواميس مسلمانان تجاوز شد
اسبی تيز پا به  ابن ابی الحديد معتزلی  لباسی فاخر و متعصب ، صد هزار درهم  و

  . پاداش داد ،به خاطر نوشتن کتابش
اما نويسندۀ . بعضی از علمای معاصر شيعه نيز، او را هم مذهب خود می دانند
بی الحديد را سنی شياد کتاب شبهای پيشاور مصلحت را در اين ديده است که ابن ا

  .معرفی کند تا شايد بساط حقه بازيش رونقی تازه بيابد
علمای شيعه و به . آيت اهللا قمی از جمله کسانی است که او را شيعه می داند  

سنی قلمداد  خصوص در اين آتاب شبهای پيشاور، منحرفان سني يا شيعه را ابتدا
  .می کنند و بعد به گفتۀ او استناد می نمايند

آنها که نمی توانند برای اثبات امامت يا !! لبته اگر چنين نکنند، پس چه کار کنند ا
 . سينه زنی از قرآن دليل بياورند

ايرانی کارشان درست مثل اين است که با استناد به فرامين آتاتورک، به يک 
  .کاليفرنيانشين ثابت کنند که در اسالم حجاب نيست

اهل سنت . چيست که کله پاچه اش باشد مورچه: می گويند يک مثل است که 
بن ابی گفته های سيد ما علی  فکر می کنند شيعه ها کتاب نهج البالغه را ـ که

بلکه نهج  قبول ندارند ؛ را بعنوان فرموده های علی است ) رضی اهللا عنه(طالب 
ديگر چه  شرحش ، البالغه را دروغ ميدانند  پس خود کتاب را که قبول نداريم 

  می کشند؟ما  را به رخ آنرا و ابن ابی الحديد که حاال ی دارد حيثيت
اين همه مدارس سنی وجود دارد، آيا در يک مدرسه هم کتاب نهج البالغه تدريس 

باشد، سنی ها آن را بر سر خود ) رض(اگر اين کتاب گفتار حضرت علی می شود؟
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  .می گذارند
الف سنی های ديگر عمل می ابن ابی الحديد چطور سنی است که بر خ اين جناب

  .کنـد
 آيا بر او! چرا شما از او حديث نقل می کنيد؟! زندگی می کرد هفتم قرن او در
نازل می شد؟ اگر او حديثی در کتابش آورده ، حتمًا از يک کتاب اصلی نقل  وحی

چرا شما از کتاب اصلی ما نقل قول نمی کنيد؟ البته اگر ريگی به . قول کرده است
 .ريدکفش ندا

 .اين ابن ابی الحديد چرا نزد شما عزيز است و نزد سنی ها بی اهميت
ابی الحديد را نخوانده ام و در کتاب فروشی های اهل سنت هم  من  کتاب ابن 

حتی از مفسران سنی . البالغه را در زمان شيعه بودنم خوانده ام نديده ام؛ اما نهج
نامش را شنيده ايم، اما نخوانده : ويندپرسيدم که نهج البالغه را خوانده ايد؟ می گ

پس وقتی کتاب اصلی را نمی خوانند، شرحش چه اهميتی دارد که مرتب می . ايم
 ابن ابی الحديد،: گوييد

معرفی کرده است و کتب سنی ها  حضرت ابو هريره را رشوه خواراين مردک ؛  
 ).عنه رضی اهللا(پر است از احاديث ابوهريره 

قبول ندارد و در نتيجه کتابهای  بی الحديد احاديث يک راشی راپس  قاعدتًا ابن ا
 ...ابن ابی الحديد،سنی: و همچنان شما می گوييد. اهل سنت را قبول ندارد

 من نمی فهمم اگر او سنی است، چرا شما اين قدر از او نقل قول می کنيد و سنگ
 !ند؟او را به سينه می زنيد در حالی که سنی ها به او بی اعتنا هست

 :اين هم داليل شيعه بودن ابن ابی الحديد از زبان دو دانشمند معاصر شيعی   
المدائني صاحب شرح نهج البالغة  هو عز الدين بن ابي الحسن بن ابي الحديد

…… و الطهارة  العصمة مواليا ألهل .… المشهور وهو من أآابر الفضالء
عليه  امير المؤمنين علیوغلوه في  وحسب الداللة على علو منزلته في الدين

 ٢١.لكل نفيسة وغريب السالم شرحه الشريف الجامع
 .می بينيد که آيت اهللا خونساری او را شيعه می داند

  :القمي في آتابه الكنى واأللقاب وقال
و التطرف  التشيع المدائن ابن ابی الحديد ولد في المدائن وآان الغالب على أهل   

بالعلويات السبع  و نظم العقائد المعروفة يل مذهبهمفسار في دربهم وتق والمغاالة
اإلسراف في آثير من األبيات آل مذهب   وذهب تشيع على طريقتهم وفيها غالي و

  غاليا ، ثم ذآر القمي بعض األبيات التى قالهًا
 ثم خف الى بغداد وجنح الى االعتزال واصبح آما يقول صاحب نسخة السحر

 . بعد ان آان شيعيًا غاليا رحهمعتزليًا جاهزيا في اآثر ش
  ٢٢.، يروى آية اهللا الحلي عن أبيه عنه  ۶۵۵وتوفي في بغداد سنة 

: گفتند. مسيو قراپيط: نامت چيست؟ گفت: همۀ اين مسائل به کنار، به يکی گفتند
و ... ابن ابی الحديد معتزلی است : خودتان می گوييد. نپرسيد ديگر از دينش

                                                 
 . ٢٠و  ٢١،ص  ۵خوانساری ،روضات الجنات ،ج -٢١
 .   ١٨۵، ص  ١قمی ،الکنی و القاب ،ج -٢٢
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 .نی بودن قبول ندارنـدمعتزلی را اهل سنت به س
در نهج البالغه نوشته شده است که  يعنی او بر نهج البالغه شرح نوشته است؛ 

  .ظالم بود؟ بله او نوشته است که بود بد جوری هم بود  عمر
 . بعد کتابش را هديه کرده است به ابن علقمی 

به بنويسد و آن را  مثل اين که در زمان ما، کسی شرحی در فضايل حضرت عمر
 ! وليعهد آل سعود تقديم کند و آن وقت آل سعود و نويسنده را شيعه بدانند

   .البته شيعيان، مثل ابن ابی الحديد شاهدان بسيار دارند
 :داليلی بر شيعه بودن ابن ابی الحديد از کتاب خودش    

امام علي : آمده است ٢٣معتزلی ابن ابی الحديد» شرح نهج البالغه«در کتاب 
  : فرمود . چرا باغ فدک را پس نگرفت: در پاسخ شخصي که پرسيد) المالس عليه(

دارم که چيزي را بازستانم که ابوبکر آن را منع کرد و عمر  من از خداوند شرم
ابوبکر و : به زبان بی زبانی می خواهد، بگويد. است نيز، همان را تأييد کرده

 .عمر، حق علی را خوردند
 همچنين ابن ابی الحديد نوشته

  :پرسيدم )عليه السالم(از امام باقر : محمد بن إسحاق می گويد : است
دربارۀ سهم ذوي  هنگامی که بر عراق چيره شد،) عليه السالم(آيا می دانی علی  

  چگونه رفتار کرد ؟ ) خمس و فدک(القربى 
  .عمر را ادامه داد روش ابوبکر و: حضرت فرمود 

که حق ما اهل بيت [ می گوييد  چيزهايی چگونه و چرا ؟ در حالی که شما : گفتم 
  ] . است 

يعنی، . ( نتيجه نمی گيرند  به خدا قسم که اهل او جز از رأی او: حضرت فرمود 
  . ) حرف او را می زنند

  ؟ ] که آن را باز پس گيرد[شد ) اميرالمومنين(پس چه چيزی مانع : پرسيدم 
ابوبکر و عمر را به او  او کراهت داشت از اين که مخالفت با  :فرمود حضرت

 .نسبت بدهند
وصريح گفته که  واضح کنار گذاشته است و خجالت را الحديد در اين جا ابن ابی

 .ابوبکر وعمر غاصبند
دارد، اما ابن ابی الحديد در مدح عمر و ابوبکر بخاری ده ها حديث هم در مدح 

 ...عمر و ابوبکر چيزی ننوشته است 
خوارزمی که از علمای بزرگ سنی است، موفق بن احمد   - ١٨ادعای 

    .گواهی داده است که خيلی از ادعا های  شيعه برحق است
  :جواب ما

برای اين که . اين مردک، معتزلی بود و شاگرد زمخشری: بيايد او را بشناسيم 
  او را بشناسيد، الزم است که بدانيد، استادش کيست؟ 

خت استادش جواب ما را در ادعای برای شنا. او شاگرد جار اهللا زمخشری بود  
  .بخوانيد ١٩

                                                 
 . ٢۵٢، ص  ١۶ج  -٢٣
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خوارزمی در ظاهر حنفی اما بی گمان شيعۀ باطنی  بود؛ زيرا احاديث زيادی از 
عالوه بر اين، امام . دو دجال رافضی؛ يعنی، ابن شاذان  و بلوی  نقل کرده است

و ذهبی به عيب ديگر او اشاره می کند که تاليفاتش از احاديث ساختگی پر است  
 مثال آورده است که اين نادان از ابن شاذان اين حديث جعلی را آورده که

عرقش شهری  قطرههرکس علی را دوست داشته باشد، در بهشت به جای هر« 
  ».به او می دهند

که با اسناد ساختگی از طريق مالک از نافع به ابن عمر وصل  ستاحاديثياينها 
  . ارزشی ندارد و  شده است،

ای علی اگر بنده ای هزار سال، « را هم خودش روايت کرده است که واين حديث  
بار پياده حج کند و  ١٠٠٠اهللا را عبادت کند و به اندازۀ کوه احد طال انفاق کند ، 

بين صفا و مروه مظلوم کشته شود، اما تو را دوست ومولی نداند؛ بوی بهشت را 
  ».نمی شنود  و داخلش نمی شود

  !ست ؟ سنی است يا شيعه؟ شما بگوييدحال مذهب خوارزمی چي
درست مثل روباه که دم خود را . نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور او را سنی می داند

  . شاهد می گيرد
 اين آدم با  کی مناظره می کرد ؟ آيا برای دروغگويی حدی نيست؟

  .جار اهللا زمخشری سنی است - ١٩ادعای 
  :جواب ما

جار اهللا  وده اين شعر را سر )۵٢٣در صفحه ( نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور   
و ترجمه  زمخشری؛ يعنی، استاد خوارزمی می داند که  اصل شعر به عربی است

  :را مينويسم 
  :اگر از من سوال نماييد از مذهبم  ،  فاش نمی کنم چون

  شراب را   حالل می دانی : می گويند. اگر بگويم، حنفی هستم
  گوشت سگ را مباح می دانی: ويندمی گ. اگر بگويم، مالکی هستم
   .نکاح دختر خود را حالل می دانی: می گويند. اگر بگويم، شافعی هستم
  .حلولی مذهبی و اهللا را جسم می دانی: می گويند. اگر بگويم، حنبلی هستم

  .گوساله است ونمی فهمد: می گويند. اگر بگويم، اهل حديث هستم
هب اهل سنت پر از عيب است و هرکس منظورش اين است که هر مذهب از مذا   

می داند که اينها تهمت است وحنفی شراب را حالل نمی داند و مالکی سگ را 
  !مباح نمی داند و کدام سنی با دختر خود نکاح کرده است؟

اما او در شيعه عيبی نديده که ذکر نکرده است و اين دليلی است بر شيعه بودنش 
  .وشاگردش هم از او بهتر نبود

ابن المغازلی شافعی که از علمای بزرگ سنی است گواهی  - ٢٠عای اد
  .داده است که خيلی از ادعا های  شيعه برحق است

  :جواب ما
او . شبهای پيشاور زياد می بينيد را  نيز، در کتاب ابن مغازلی شافعی  اسم 

  کيست؟
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او . علی بن ابی طالب نوشتفضايل را در ذکر » مناقب«او همان است که کتاب 
. معتقد بود که علی قبل از خلقت آسمانها و زمين به صورت نوری خلق شده بود

را اين طور تفسير  نور  او نيز، مانند شيعيان آيات را تاويل می کرد؛ مثًال آيه
  :کرده است 

ِفي ُزَجاَجٍة للَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َآِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ا
َكاُد الزَُّجاَجُة َآَأنََّها َآْوَآٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَرَآٍة َزْيُتوِنٍة لَّا َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة َي
ُب َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمن َيَشاُء َوَيْضِر

  ٢۴سوره نور آيه  اللَُّه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم
و ... و زجاجه؛ يعنی، حسين... مصباح؛ يعنی، حسن... مشکاه ؛ يعنی، فاطمه  

نور علی نور باز؛ يعنی، فاطمه ای که  در ... کوکب دری باز؛ يعنی، فاطمه
  .شکمش امام حسن است

، يکی هم اين است که کسی از پل صراط نمی گذرد، مگر آنکه از ديگر کشفياتش
  . از علی ورقۀ عبور داشته باشد اين بابا از شيعه هم يک قدم جلوتر بود

  ير می دهد آيۀساين مفسر که دهانش بوی   
  ۴٣سوره زخرف آيه  نََّك َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍمِا 

  !!!بی طالب استرا تفسير کرده است که پيامبر بر راه علی بن ا
  در آيۀ» او = ه « و منظور از  
   ۴۴سوره زخرف آيه        َوِإنَُّه َلِذْآٌر لََّك َوِلَقْوِمَك 

   ٢٤!!!!را علی می داند
  :چند احتمال وجود دارد»  ابن مغازلی« دربارۀ   

اول اين که ممکن است دو نفر با نام علی بن محمد بن محمد طيب الجالبی که 
معروف به ابن مغازلی است، وجود داشته باشند ) شهری در عراق(واسطی  فقيه

  .ديگری اهل سنت است که يکی شيعه و
شيعه بودن خود را  دوم اين که اين دو ، يک نفر باشند اما وی تقيه نموده و

 .پنهان کرده باشد 
مناقب امام علی «اما کتاب  سوم اين که يک تن باشد و اهل سنت هم باشد،

  .نباشد از وی» )رض(
از وی باشد که » )رض(مناقب امام علی «چهارم اين که يک تن باشند و کتاب 

  .  اين احتمال ضعيف است
  :و  اما دليل

محمد بن محمد بن جالبی، فقيه واسطی بر مذهب مالکی بوده است اما  علی بن  
عمدة عيون صحاح "در کتاب ) الحسن االسدی الحلی يحيی بن(ابن بطريق 
نه تنها يک بار . شافعی مذهب می خواند وی را" ي مناقب إمام االبراراالخبار ف

  .بلکه چندين بار
و ابن بطريق اولين کسی است که از کتاب وی نقل نموده است و اشخاص  

با سال های (و عالمه مجلسی  ديگری نظير ابن طاووس و اربلی و عالمه حلی
                                                 

 .به نقل از کتاب عبدالرحمن دمشقی  و او از شرح اصول کافی ، نوشتۀ مازندرانی نقل کرده است   -  ٢۴
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بعد از .) کرد وفات ۶٠٠نه هستند در حالی که ابن بطريق در س ۶٠٠وفات باالی 
شافعی  او از اين کتاب استفاده نمودند و به همين دليل، وی معروف و مشهور به

  .مذهب شده است
  

عبيداهللا الحسکانی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده  -٢١ادعای 
  .است که خيلی از ادعا های  شيعه برحق است

  :جواب ما
ايران، کتاب او را  و فرهنگ ه وزارت ارشاددر بد بودن اين آدم همين بس ک  

پيوسته چاپ می کند و بايد بدانيد که اين وزارت خانه در خدمت ترويج مذهب 
عربستان، کتاب آيت اهللا ) وهابی(شيعه است، درست مثل اين که علمای سلفی 

  . سيستانی را چاپ کنند، آنوقت شما دربارۀ سيستانی چه گمانی خواهيد کرد
  .استناد به گفتۀ او حقه بازی است. اصل حنفی بود اما بعد شيعه شداين مرد در 

شيعه به دنيا آمدم و معلم دينی نيز، بودم،  اما بعد . اکنون اسم من محمد باقر است
آيا اين حقه بازی نيست اگر سنی ها به کتابی که در زمان سنی بودنم . سنی شدم

  !گويند؟می  را  نوشتم، استناد کنند که شيعه ها حرف ما
اصًال وقتی کتب اصلی شيعه وجود دارد، من کيستم که به گفتۀ من استناد می  

هستند، حسکانی کيست که او ... کنيد؟ وقتی بخاری، مسلم ، نسايی و ترمذی و 
  . را به رخ ما می کشيد

  . تنها برای فريفتن شيعۀ عوام است) مکر+ مکر (
گشته و شب عقب گرد کرده و او اعتقاد داشت که خورشيد برای حضرت علی بر
  .دوباره روز شده است تا علی نمازش قضا نشود

  .دانسته است شيعه بودن حسکانی  دليل،ين گفته را همامام ذهبی  
هرکس چنين حديثی را دربارۀ علی درست بداند، بدون شک از علم حديث بی خبر 

ا،  شيعه ها را  حسکانی هم نمی تواند با اين عقايد حنفی باشد؛ زيرا حنفی ه. است
  .کافر می دانند

گنجی شافعی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده  - ٢٢ادعای 
  .است که خيلی از ادعاهای  شيعه، برحق است

  :جواب ما
از . را در کتب استداللی شيعه بسيار می بينيد » الطالب«نام اين مرد و کتابش   

  . ۀ اهل سنت  استآن دليل می آورند که آنچه ما می گوييم، عقيد
فوت کرده است؛ يعنی، همان سالهايی که خداوند متعال  ۶۵٨اين مرد در سال   

نموده بود،  طخانمان سوز مغول را بر آنها مسل بر مسلمانان غضب کرده و بالی
همان سالهايی که شيعيان ميدان را خالی يافته و به مغول ها  کمک می کردند تا 

  . سين را از کودکان سنی بگيرندشايد به کمک آنها انتقام ح
او به مذهب شيعه : به هر حال، محمد بن احمد قمی که شيعه است، می گويد  

  .تمايل يافته بود  و به همين خاطر به دست مردم کشته شد
ابن کثير در ضمن داستانهای طوالنی که از ظلم مغول نوشته است، اين را هم   

و خبيث با خشم عجيبی که به مسلمانان  ، دراز قد  بيان کرده که شيخی رافضی
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داشت با مغوالن سازش کرد و جای اموال مسلمانان را به مغوالن نشان می داد و 
   ٢٥.بالخره مردم او را به همراه گروهی ديگر از منافقان کشتند

او نميتوانست شافعی باشد؛ زيرا به اعتراف ابن طاووس شيعی ، اين آقای    
کری را مهدی می دانست و باور داشت که او ظهور گنجی ، محمد بن حسن عس

گويا ظلم مغول او را مايوس کرده بود و منتظر مهدی بود و شيعه ها . خواهد کرد
شايد به همين . بر اين باورند که زمانی مهدی می آيد که جهان از ظلم پر شود

  . بيايد و زود تر  دليل، مغول را ياری می داد تا مهدی سريعتر
پس او . »البيان فی اخبار صاحب الزمان « او کتابی دارد به نام : ويدشيعه می گ

در حالی . شيعه بود  اما نام شافعی را  از او دور نمی کنند تا سنی ها را بفريبند
: و امام شافعی دربارۀ شيعه می گويد. که شافعی ها پشت شيعه نماز نمی خوانند
  .نديدم کسی آشکارتر از شيعه دروغ بگويد

   
ابراهيم بن محمد بن الموید ابی بکر بن حمویه الجوینی که از  -٢٣عای اد

علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است که خيلی از ادعا های  شيعه 
  .برحق است

  :جواب ما
مذهب شيعه، ه ابن حجر عسقالنی، او را صوفی می داند و فراموش نکنيد ک   

بود و همواره ) عالم شيعی( یاو دوست محسن عامل. است صوفيهانحرافات  زادۀ 
 .از دوستش بشناسيد، انسان را 

که » فرائد السبتين فی فضايل المرتضی و البتول والسبطين«او کتابی دارد به نام 
امام ذهبی درباره اش گفته است که هيزم جمع کن در . در تهران چاپ می شود

ا به نام حديث شب است؛ يعنی، خوب و بد را جمع آوری کرده و اباطيل دروغين ر
  .در کتابش آورده است

  
حاکم نيشابوری که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده  - ٢٣ادعای 

  .برحق است ،است که خيلی از ادعا های  شيعه
  :جواب ما

ايشان در کتاب خود بسيار : دربارۀ اين عالم سنی چند نکته است که بايد بدانيد  
ا از بخاری و مسلم و صحيح گفته است که سهل انگاری کرده اند؛ مثًال حديثی ر

که اين عيب !! است  ٢٦حتی موضوعضعيف است يا : علمای بعدی گفته اند
  .بزرگی است

در  اين جا شيعه مطلوب خود را يافته است و  وکيل مدافع حاکم می شود که چرا 
شيعه با عالقۀ بسيار از او احاديث زيادی . به او می گوييد باالی چشمش ابروست

  .قل می کند، اما طبق معمول  فقط آن احاديثی را قبول دارد که مطابق ميلش باشدن

                                                 
 .لنهاية البداية و ا -٢۵
 .نسبت می دهند ) ص(حديث جعلی و ساختگی است که به دروغ به پيامبر اکرم   -  ٢۶
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اما همين حاکم در کتابش نوشته است که حضرت علی قبل از تحريم، شراب می  
شما که حرفهای ديگرش را قبول می کنيد و او را مردی بدون خطا می  .خورد

  ! دانيد، پس  اين را هم قبول کنيد
ی هندی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده است متق - ٢۴ادعای 

  . که خيلی از ادعا های  شيعه برحق است
  :جواب ما

که در آن بدون توجه به راست يا دروغ » کنز االعمال«او کتابی دارد به نام   
  . بودن احاديث، هر چه از کتب حديث به دستش آمده ، نقل کرده است

. حواله دهد از کنز االعمال سخن می گويد شيعه به عوض آنکه به مصدر اصلی
  نمی دانم چرا ؟

گاهی هم که از مصدر اصلی سخن می گويد، در کنارش کنز االعمال را به عنوان 
شاهد ذکر می کند تا شيعيان فکر کنند که در کتب اهل سنت همه به يک شکل 

گر در حالی که ا. حرف می زنند و به اين ترتيب، شهود خود را زياد می کند
امروز  کتاب کنز االعمال از صفحۀ هستی محو شود، يک حديث هم کم نمی شود؛ 

  . زيرا او از کتب ديگر  نقل کرده است
محمد بن طلحه الشافعی که از علمای بزرگ سنی است،  - ٢۵ادعای 

  .گواهی داده است که خيلی از ادعا های  شيعه برحق است
  :جواب ما

گمان می کرد . علم رموز اعداد دست يافته استاين ديوانه فکر می کرد که به   
علی به خوابش آمده وبه او آموخته است و گمان می کرد با علم خود فهميده که 

. او از اين هذيان ها زياد دارد. هجری عمر دنيا به پايان می رسد ٩٩٩در سال 
  .پس تعجبی ندارد که شيعه، شيفتۀ او باشد

رگ سنی است، گواهی داده است که مسعودی که از علمای بز - ٢۶ادعای 
  .خيلی از ادعا های  شيعه برحق است

  :جواب ما 
نمی دانم شيعه چرا او را به عنوان شيعه قبول . او هم شيعه و هم معتزلی بود  

ندارد در حالی که کامًال شرط شيعه بودن را داشت؛ يعنی، صحابه را هم فحش می 
می داند چرا اين قدر به او عالقه دارد و و باز نمی دانم شيعه که او را سنی . داد

به هر حال . بخاری و مسلم و نسايی را رها می کند و مرتب از او نقل قول می کند
  .از نظر ما او يک شيعه است

ابن الصباغ مالکی که از علمای بزرگ سنی است، گواهی داده  -٢٧ادعای 
  .است که خيلی از ادعا های  شيعه برحق است

  :جواب ما 
فی  الفصول المهمه«کتابی به نام . است» نورالدين علی بن محمد«ام کامل او ن  

دارد و در  هر فصلش ،فضايل يکی از امامان شيعه را نوشته » معرفته االئمه
  . است و منظورش از ائمه، امامان دوازده گانۀ شيعه است

ياد می خودش در کتابش فر. در حيرتم که چرا ديگر نام مالکی را به يدک می کشد
  . زند که شيعه است
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 استهاين کتاب شبهای پيشاور ، آوای يک جغد نشسته بر ويرانه 
  

آنها در روز قيامت . بعضی از سنی ها، عمار ياسر را فحش می دهند - ٢٨ادعای 
  !چه خواهند گفت؟

کرده است که صحابه را فحش  را  کاری امين، نويسندۀ مصری ان محمد: می گويد
  :کتۀ جالب، ببينيد چه نوشته استاما يک ن. می دهد

وای بر احمد امين از آن روزی که محکمۀ  عدل  الهی تشکيل  شود و در  «  
،حضرت عمار ياسر، ) ص(اصحاب رسول سالۀ  مومن از ٩٠مقابل خود پيرمرد 

   ٢٧»... را می بيند، نمی دانم از اين تهمتی که زده است چه جوابی خواهد داد 
  :جواب ما

ما نمی دانيم اين احمد امين کيست؟ هر کسی که هست، اگر : ی گويمدر جواب م  
  اکنون بايد ثابت کند که شيعه نيست. صحابه  را بد می داند به يقين سنی نيست

  .  همان جوابی را می گويد که شما خواهيد گفت اما او در قيامت 
بدون می بينيد اين نويسنده را که کتابش از فحش به صحابه پر است و مذهبش 

  !فحش به صحابه معنی ندارد
  : بعد می گويد 

وای بر احمد امين از آن روزی که محکمۀ عدل الهی تشکيل شود و در مقابل «  
  ... سالۀ مومن  ٩٠خود پيرمرد 
  :جواب دوم ما

رضی اهللا (عي  مرا  به ياد  آنهايی می اندازد  که در قتل حسين دانوشتۀ  اين    
  :ي از عالمان پرسيدند دخيل بودند و از يك )عنه

  است؟ اگر بر لباس، خون پشه باشد، نماز ما درست
لباستان خون حسين است و نماز می  شما بر: آن فقيه  با غضب جواب داد 

 می پرسيد؟ خوانيد و از خون پشه
حکايت اين شياد است، آيا تو آم به صحابه و زنان پيامبر ناسزا می اين عين  

من نمی دانم شما در : ای و مظلومانه می گويی ستهآه سر سجاده نش ! ؟گويی
   ... !!!!؟روز قيامت

  
علماء سنی در کتب متعددی ، فضائل عترت اهل بيت طهارت را   - ٢٩ادعای 

  ٢٨... قبول کرده اند و این را دليل بر حق بودن شيعه می داند
  

  :جواب ما
ايد از کتب اصلی در اين شکی نيست که سنی ها اهل بيت را دوست دارند، اما ب  

ما شاهد بياورند و کتابهای مشکوک و ضعيف و درجۀ چهار را قبول نداريم؛ مثل 
سال پيش نوشته شد که نويسنده  ١۵٠سليمان بلخی که » ينابيع الموده«کتاب 

 .اش گمراه است و سنی نيست
                                                 

 . ۴٩ص  -٢٧
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ود بهترين ليست طوالنی علمای سنی که در مناقب اهل بيت کتاب نوشته اند، خ  
  .سنی هااست بر انصاف  دليل 

. هرگز احاديثی را که در حق علی بود، پنهان نکرده اند ،پس اين مردم منصف 
پس شيعه اين همه حديث را که در دشمنی صحابه با علی  آورده ، دروغ است و 

بی انصافی شيعه  از اين جا پيداست که يک حديث در فضايل ابوبکر و عمر و 
بر عکس ما که يک حديث در ! در مذمت آنهاست عثمان ندارد بلکه هر چه هست 

  . پس دشمن او نيستيم . مذمت علی نداريم
غرض سنی ها را قبول کند نه گفتۀ  دونب  یانسان  بی طرف بايد حرف ها  

  . شيعيان مغرض را 
  

امام شافعی در اعتراف به فضایل عترت و اهل بيت طهارت  - ٣٠ادعای 
  اشعاری سروده است

   ٢٩... بر حق بودن شيعه می داند  و آن را دليل 
   

  :جواب ما
اما ! شافعی شعر هايی در مدح اهلبيت دارد  امام  هم شما و هم ما قبول داريم که  

باز تکرار می کنم که همۀ اينها . شما آن اشعار را با اشعار   دروغ آلوده کرده ايد
  . دليل بر منصف بودن ايشان و سنی های ديگر است

نترسيد و در ) امام شافعی(  که حقش بيش از اين بود، مردیاگر حضرت علی 
مدح کرد، می توانست باز هم  با شعر  زمان خالفت مخالفان علی، حضرت علی را

 اساس  عقايد ان و نترسد و بيشتر بگويد يا به اصحابش می فرمود تا مذهبش
  .باشد شان 

روی کرده ايد و بايد  پس اين خود دليل ديگری است که شما آقايان شيعه زياده   
  . در همان جا که اين امامان  منصف و شجاع متوقف شده اند، توقف می کرديد

  
  ٣٠...  سنی ها نيز، به مهدی عقيده دارند -٣١ادعای 

  
  :جواب ما

بله عقيده داريم، اما اين شاهد آوردن تو يک حقه بازی آشکار است؛ مثل اين   
: را عيسی را اهللا می دانيد و او بگويدکه کسی به نصاری اعتراض کند که شما چ

. اين فقط ما نيستيم که عيسی را قبول داريم، مسلمان ها نيز ايشان را  قبول دارند 
بله عيسی را قبول داريم اما عيسای ما با عيسای مسيحی ها تنها تشابه اسمی 

  ! و تفاوت مهدی ما با مهدی شما از زمين تا آسمان است . دارد و بس
 بعضی از سنی ها به مهدی ما عقيده دارند   - ٣٢ادعای 

سليمان بن ابراهيم بلخی، می نویسد که او در  این خواجه کالن،به نقل از   
از کتابش، یازده خبر و حدیث آورده است دربارۀ کسانی که امام  ٨۴باب 

  ٣١... زمان را در غيبت کبری دیده اند 
                                                 

 . ۶٢ص   -٢٩
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  :ن بلخی نقل کرده اندو این هم یک حدیث دیگر که از حموینی و سليما
..................................................................  

  
  :جواب ما

اين مسأله . موضوع حديث مهم نيست؛ چون اين دو نفر، راوی حديث نبودند  
حضرت بهاء اهللا را زيارت کردم و دستش را : مثل اين است که کسی بگويد

  نيد در بهايی بودن او؟ پس آيا شما شک می ک. بوسيدم
است پس شک نکنيد در شيعه بودن سليمان » ينابيع الموده«اگر اين باب در کتاب 

پس اين کتاب . بلخی البته پيشتر از اين  نيز، شرک و کفر او را آشکار کردم
  . شبهای پيشاور علمی نيست و برای حقه بازی نوشته شده است

  
پس مذهب ما ... ل اهلبيت سنی گواهی می دهد بر فضای - ٣٣ادعای 

  درست است
  : مثل این حدیث  

إما منافقا ، : من لم يعرف حق عترتي ، من األنصار ، والعرب فهو ألحد ثالث « 
  »وإما لزنية ، وإما لغير ، وإما لغير أي حملته أمه على غير طهور 

هرکس که نشناسد حق عترت مرا از انصار و عرب، پس او از سه حال : یعنی
  ٣٢.. .نيست یا منافق است یا ولد زنا و یا ولد حيضخارج 

  :جواب ما
، ٢يک بار در جزء : آمده بود  » صواعق محرقه«کتاب   اين حديث در دو جای

  . »الحث علی حبهم«، باب   ۶۶۴صفحه 
لمقصد الثاني فيما تضمنته تلك اآلية «،باب  ٢، جزء   ۴٩٨و بار دوم در صفحه 

آمده است، اما اصل حديث، اين » آمال اإليمان من طلب محبة آله وأن ذلك من
  :است 

إما منافقا ، : من لم يعرف حق عترتي ، و األنصار ، والعرب فهو ألحد ثالث « 
  »وإما لزنية ، وإما لغير ، وإما لغير أي حملته أمه على غير طهور 

هرکس که نشناسد حق عترت مرا و انصار و عرب را، پس او از سه حال : يعنی
  .نيست يا منافق است يا ولد زنا  يا ولد حيض خارج 

چرا حديث را عوض کرده است؟ برای اين که اين جغد شب، دين ندارد و از اهللا   
در ضمن ترسيده است خودش هم به خاطر دشمنی با صحابه، ولد زنا . نمی ترسد

و همچنين روايت از اين سند ! پس متن حديث را عوض کرده است! به حساب آيد
  .نيست؛اما او راضی نشده که ضعيف را ذکر کند مگر با تحريفدرست 

  
  : جواب دوم ما

که خود دليل است بر اين که   ر مدح اهل بيت آورده احاديثی از زبان اهل سنت د  
راويان سنی از فضايل علی و اهل بيت چيزی را پنهان نکرده اند و از کسی 
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صحيح را ناديده گرفته اند و به  واهمه نداشتند، اما نمی دانم چرا اين همه حديث
  احاديث جعلی و ضعيف استناد کرده اند؟

چرا کتب مهم  و درجه اول ما را مثل بخاری و مسلم که هر کدام بابی در فضل 
) سليمان بلخی( علی و فصلی در فضل اهل بيت دارند، رها کرده و به خواجه کالن

و بقال متوسل شده است و ميرسيد همدانی و کواشکی و علوی و ثعلبی و چغال 
  !؟
ابتدا  او  را  امام  کرده و بعد امير  : او حرف عجيبی دربارۀ ثعلبی زده است 

  . اصحاب حديث نموده است که اين دروغی شاخدار  است 
ثعلبی که خدا از او بگذرد، مرديست که کتابش از احاديث دروغ  و راست پر 

اکابر علمای سنی دانسته است که  است، اما داعی او را امير اصحاب حديث و از 
  .دروغ محض است 

  مودت اهل البيت از اصول دین است -  ٣۴ادعای 
ُقْل َلا َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّا اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َوَمْن : در تفسير آیۀ مودت  

ورَشُكوٌر                                                                  َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللََّه َغُف
  )٢٣/ شوری (

از شما اجری نمی خواهم مگر آنکه حق خویشاوندی که بر شما دارم، : بگو
  .رعایت نمایيد

  :ثعلبی این حدیث را آورده است
أال ومن مات على حب آل محمد . ا من مات على حب آل محمد مات شهيد

أال ومن مات على . أال ومن مات على حب آل محمد مات تائبا . مات مغفورا له 
أال ومن مات على حب آل محمد . حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل اإليمان 

أال ومن مات على حب آل محمد يزف . بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير 
أال ومن مات على حب آل محمد . عروس إلى بيت زوجها إلى الجنة آما تزف ال

أال ومن مات على حب آل محمد جعل اهللا . فتح له في قبره بابان إلى الجنة 
أال ومن مات على حب آل محمد مات على السنة . قبره مزار مالئكة الرحمة 

  والجماعة 
آيس : أال ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 

أال ومن مات . أال ومن مات على بغض آل محمد مات آافرا . من رحمة اهللا 
  على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة 

خالصه معنی حدیثش این است که اگر کسی با حب محمد و ال محمد بميرد 
بعد از مرگ ،همه خوبی ها به او ميرسد و کسيکه بر بغض محمد و آل محمد 

  به اوميرسد بميرد همه بدبختی ها 
  :جواب ما

از کتاب شبهای پيشاور نقل کرده است و  ٦٦اين حديث را داعی در صفحه   
 .و جعلی می داند  موضوعآلبانی آن را باطل و 

  :می گويد
ال أسألكم على ما أدعوآم إليه أجًرا إال أن تحفظوني في قرابتي علی و «

  . در کتب شماست»  فاطمه و الحسن و الحسين و ابناهما
من از شما اجری نمی خواهم مگر این که رعایت فاميل مرا بکنيد که علی و 

  .فاطمه و حسن وحسين می باشند
  ٣٣... عکرمه که مفسر بزرگ شماست، این طور گفته 
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  :جواب ما

اين بود که رعايت همسرم را نکنيد و هرچه فحش  در اين آيه  منظور پيامبر آيا   
  تفسير شما از آيه و قول نبی ؟ بلد هستيد به او بگوييد؟ اين است

  : ، اما اين گفتۀ عکرمه را ديدم ديگر اين که من اين حديث را در کتب خود نديدم  
ال أسألكم على ما أدعوآم إليه أجًرا إال أن تحفظوني في قرابتي : وقال عكرمة«

  ».بيني وبينكم  ، وليس آما يقول الكذابون
خواهم جز اين که به خاطر قرابتی که  من از شما اجری نمی: عکرمه گفت : يعنی

تمام قريش با يکديگر فاميل و خويشاوند بودند . بين من و شماست، مرا حفظ کنيد
  .معنی آيه اين است نه آن که دروغ گويان می گويند: و عکرمه می گويد

برعکس حتی  پس می بينيد که نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور حرفها را دروغ يا 
  .نقل می کند

  :این حدیث سنی هاست: گويد می 
  النجوم أمان ألهل السماء وأهل بيتي أمان ألمتي 

  .ستارگان، امان اهل آسمانند و اهل بيت من، پناهگاه اهل زمين: یعنی
  :جواب ما

  .اين را حافظ ابن حجر گفته است نه من . اين حديث، اسنادش درست نيست
يل برای درست نبودن حديث اما من کم کم دارم به اين نتيجه می رسم که يک دل

اين است که اين شياد به آن استناد کند زيرا نديدم به يک حديث درست متوسل 
  .شود

  :این حدیث در حق اهل البيت است و سنی این را می گوید: می گويد
الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي اهللا عز وجل وهو يودنا دخل الجنة «

  »ينفع عبدا عمله إال بمعرفة حقنابشفاعتنا والذي نفسي بيده ال 
پایبند باشيد به حب اهل البيت که هر کس اهللا را مالقات کند و محب : یعنی

ما باشد، به سفارش ما داخل بهشت می شود و قسم به اهللا که هيچ 
  ٣٤... عملی بدون معرفت به حق ما ، سودی ندارد 

  :جواب ما
وگرنه . به اله بودن امامان استو منظورش از معرفت به حق ما؛ يعنی، اعتقاد   

  .ما که اهل بيت را دوست داريم و زنان رسول هم از اهل بيت هستند
  .آمده است که اين حديث درست نيست» مجمع الزوايد«و در 

سنی ها حدیثی دارند که بعد از وفات پيامبر کينه های پنهان - ٣۵ادعای 
  صحابه آشکار می شود

حدیثی نقل کرده  ٧۵و در باب  ٣٥تابششيخ سليمان حنفی بلخی  در ک  
  :است

یا علی بترس از کينه هایی که در دل ها پنهان است، ظاهر نمی کنند اال   
آنها کسانی هستند که لعنت می کند آنها را خدا و هر لعنت . بعد مرگ من

    ٣٦... کننده ای 
  :جواب ما
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  .منظورش کيست؟ معلوم است ابوبکر و عمر و عثمان  
حيا ندارد و سليمان بلخی را همچنان حنفی و سنی می داند تا شيعيان باز شيعه   

  . را بفريبد
  
فرزندان فاطمه اوالد رسول اهللا هستند پس ما می توانيم به  -٣۶ادعای   

  .ابن رسول اهللا : آنها بگویيم
و بعد شجره نامۀ خود ! از دودمان رسول اهللا هستم  من : نویسنده می گوید
  .نتهی شد به حضرت علیرا بيان کرد تا م

از طرف مادر به : گفت. سنی اعتراض کرد که جّد تو علی است نه رسول اهللا
  .پس اوالد رسول اهللا هستيم. رسول اهللا می رسيم

درست است که با رسول اهللا  نسبت دارید، اما نسل  آدمی از : سنی گفت
  !اوالد ذکور است 

  : ه را به عنوان دليل می آوردنویسندۀ کتاب شبهای پيشاور در جواب ، این آی
َوِمن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوَأيُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَآَذِلَك َنْجِزي «

          »                                     اْلُمْحِسِنيَن  َوَزَآِريَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوِإْلَياَس ُآلٌّ مَِّن الصَّاِلِحيَن 
  )٨۴و ٨۵/األنعام( 

و از فرزندان ابراهيم  برگزیدیم داوود و سليمان و یوسف و موسی و هارون  
  ؛... و  زکریا و یحيی و عيسی را

  ! یعنی، قران کریم، عيسی را که پدر نداشت از اوالد ابراهيم می داند 
  .چرا؟ چون از طرف مادر با ایشان نسبت داشت 

در این آیه، حضرت عيسی ذریۀ ابراهيم به شمار آمده است در حالی که از 
پس وقتی عيسی از طرف مادر، . طرف مادر با ابراهيم نسبت داشت نه پدر 

ذریۀ ابراهيم است، حسين هم می تواند از طرف مادرش ،فاطمه، ذریۀ نبی 
  .باشد 

  :چنانکه  ابوبکر رازی در تفسير خود همين مطلب را می گوید
بر اساس : می گوید ٣٧،جلد چهارم تفسير کبير ١٢٣امام فخر رازی در ص   

  ٣٨... این آیه، حسن و حسين ذریۀ  رسول اهللا هستند 
  :جواب ما

و ! ما قبول داريم که حضرت محمد، پدر بزرگ حسن و حسين بوده اند = اول 
شما می ايشان آن دو را پسرم خطاب کرده اند، اما اين حرف را قبول نداريم که 

  . حسين بن علی: بلکه بايد بگوييد! يا ابن رسول اهللا : گوييد
تعجب آور است که نويسنده اصًال به آيه ای که صراحتًا به موضوع بحث = دوم 

  :آيه اين است. مربوط است،  اشاره نمی کند
                                           »                          مَّا َآاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم « 
  )۴٠/األحزاب(

  . و نيست محمد پدر احدی از مردان شما
  .ابن رسول اهللا : چون پدر هيچ مردی نيست پس ما حق نداريم به مردان بگوييم

  .پس حق نداريم کسی را فرزند حقيقی رسول اهللا بدانيم  
ت است؛ زيرا عيسی بدون پدر مقايسۀ بين عيسی و حسن  و حسين نادرس= سوم 

» عيسی بن مريم«لذا اهللا او را با نام . به دنيا آمد و هيچ بشری  چون او نيست
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. حسين بن فاطمه: معرفی می کند؛ اما ما هر گز نمی گويم و حق نداريم که بگوييم
  .چون امر شده ايم که پسر را با نام پدر بخوانيم 

عيسی ،عيسی بود و حسين . عه است اين قياس های  باطل از عادات عجيب شي
  ! ،حسين است 

  !عيسی بدون پدر متولد شد؛ لذا نسبت او  از طرف مادر است 
بچه ام را بی پدر به دنيا آوردم و تعجب نکنيد : آيا اکنون زنی می تواند، بگويد 

  !چون حضرت مريم نيز، بی شوهر بار دار شد 
  !ر است اين قياس های عجيب شيعه حيرت آور و شرم آو 

آیه مباهله دليل است بر این که حسن و حسين فرزندان  - ٣۶ادعای 
  !پيامبرند؟

  آیه مباهله است در سوره آل عمران  
َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُآْم {

ُفَسَنا وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَة الّلِه َعَلى اْلَكاِذِبيَن َوِنَساءَنا َوِنَساءُآْم َوَأن
  )۶١/آل عمران(}                                                  

پسران ما را و پسران شما را و ) بياوریم ( بيا تا بخوانيم : پس بگو: ... یعنی 
  ...مان و خودتان را پس مباهله کنيم زنان ما را و زنان شما را و خود 

فاطمه » نساِء نا«حسن و حسين و منظور از » ابناِء نا«منظور از : می گویند
چنانکه ابن ابی الحدید ! علی بن ابی طالب و رسول اهللا است » انفسنا«و 

معتزلی که از اعيان و علمای سنی است و ابوبکر رازی در تفسير خود همين 
  ٣٩... را می گویند 

  :جواب ما
جمع است در ) خودمان( و) پسران( و) زنان(اين تفسير غلط است؛ زيرا لفظ   

حالی که فاطمه يک زن و حسن و حسين دو پسر و علی و رسول اهللا دو مرد 
پس آيه بر افرادی . بودند و زبان عربی برای جمع دو نفر، لفظی خاص خود  دارد

  .ت دارد نفر دالل ٩ نفر يا دست کم بر ۵بيش از اين 
و به نظر ما، آيه ای است برای همه عصر ها و همه زمان ها و خطاب به همۀ  

 !و  اجازۀ مباهله با کفار را می دهد ! مردم است 
فرزندان حسن وحسين تا روز قيامت از نسل رسول اهللا  - ٣٧ادعای 

  ٤٠...  محسوب             می شوند
  :جواب ما

ثابت کرديم که اوالد فاطمه، نوۀ دختری پيامبر اول اين که در ادعای قبلی شما   
هستند و نسل در اسالم از پدر است؛ اما نوۀ دختری بودن هم، مقام بزرگی است 

در اوالد  ! البته اين حرف آخر نيست. به شرطی که به همراه عمل صالح باشد
  ! پيامبران، افرادی مثل پسر نوح و پسران يعقوب هم بودند 

يعنی، (برخی از اوالد علی ، مثًال اوالد  اسماعيل بن جعفر حتی شيعه ها نيز، 
به طوری که برادر امام يازدهم خود . را گمراه و کافر می دانند) فرقۀ اسماعيليه

  !را شراب خواره  و کذاب می دانند) يعنی، فرزند امام د هم(
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پس شيعۀ امروزی نمی تواند بگوييد که چون اوالد رسولم، پس حق با من است  
عملت چيست؟ اگر مرتکب شرک ! از نسل نوۀ دختری پيامبر هستی؟  باش!  

  !شوی يا بدعتی کنی، عملت تباه است و اصل و نسب  هم برايت بی فايده است 
  !پس در اصل آن هدفی که داعی از اين سخنان دارد، نادرست است   

يش ثابت اين، هيچ مزيتی را برا. من سيدم: نتيجه اين که وقتی فالنی می گويد
نمی کند، مگر آنکه عمل صالح داشته باشد و تنها به خاطر سيد بودن ما به او 
اجازه نمی دهيم که هر طور دلش خواست دين را تفسير کند و خارج از کتاب و 

  ! سنت اجازه ندارد که سخن بگويد 
يل به همين دل. ديد از آن دانا پيروی کند سيد قبول دارد که اگر داناتر از نيز شيعه

  .گاهی مرجع تقليدشان غير سيد است
  

  سنی ها حدیث دارند که حسن و حسين پسران پيامبرند   - ٣٧ادعای 
  :احادیث دروغی می گوید؛ از جمله   
شرح نهج «ابن ابی الحدید معتزلی که از اعيان علمای سنی است در   

 یوسف گنجی. و ابوبکر رازی در تفسير خود  همين را گفته اند» البالغه
از ابن عباس و » مناقب«و خطيب خوارزمی در » الطالب«شافعی در کتاب 
از طبرانی از جابر بن عبداهللا این حدیث » صواعق محرقه«ابن حجر مکی در 

  :را آورده اند
  » ان اهللا جعل ذریه کل بنی فی صلبه و جعل ذریتی فی صلب علی« 
ز وجل ـ ذریه و نسل اهللا ـ ع: از ابن عباس روایت است که رسول اهللا فرمود  

هر کس را در کمر و پشت او قرار داده  اما نسل مرا در پشت و نسل علی 
  !قرار داده است 

  :جواب ما
است که نبايد حرفش را » يحيى بن العالء«در سلسلۀ راويان : هيثمي گفته است  

   ٤١.پذيرفت
الحديد يا پس چه نياز است که نام ابن ابی . اين حديث را طبرانی روايت کرده است

واقعًا چرا ! را بنويسيم ؟... گنجی شافعی يا خوارزمی يا ابن حجر مکی يا رازی و 
می نويسد؟ چون می خواهد به خواننده القاء کند که همۀ بزرگان سنی همين را 

  . اين يک حقه بازی آشکار است و اينان بزرگان ما نيستند. می گويند
را کافی ، خمينی ، سيستانی ، مالی  فالن حديث: عمل او مثل اين که من بگويم

  . کيهان ، رسالت و ايران امروز نقل کرده اندو روزنامه  مسجد ما ، 
  :می گويد

را به این » ینابيع الموده«از کتاب  ۵٧شيخ سليمان حنفی بلخی باب   
موضوع اختصاص داده است و از طبرانی و حافظ عبدالعزیز و ابن ابی شيبه 

م و بيهقی و بغوی و طبری نقل کرده که حسن و و خطيب بغدادی و حاک
  . حسين فرزندان رسول اهللا هستند

از ابو صالح و حافظ عبدالعزیز » ینابيع الموده«شيخ سليمان حنفی بلخی در 
و  ٤٢»صواعق«بن االخضر و ابو نعيم و صبری ابن حجر مکی یا هيثمی در 
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این حدیث را  و طبری در ترجمۀ مقاالت،» الطالب«گنجی شافعی در کتاب 
  :آورده اند که خليفۀ ثانی گفت 

انی سمعت رسول اهللا یقول کل حسب و نسب فمتقطع یوم القيمه ما «  
خال حسبی و نسبی و کل بنی اثنی عصبتهم البيم ما خال بنی فاطمه فانی 

  » انا ابوهم و انا عصبتهم
شنيدم از رسول خدا که فرمود هر حسب و : عمر بن الخطاب گفت: یعنی

سبی در روز قيامت منقطع است مگر حسب و نسب من و عصبۀ هر اوالد ن
  . دختری از جانب پدر است مگر اوالد فاطمه که من پدر و عصبۀ آنها هستم

  :جواب ما
کسی است که به گفته هايش » شيبه بن نعامه« الهيثمي در ميان راويان  به گفتۀ  

   ٤٣.نبايد اعتنا شود
  .رافضي و دروغگو است» حسين األشقر«يان ، و به گفتۀ دمشقی در بين راو 

  :می گويد
انصاف بحب «شيخ عبداهللا بن محمد بن عامر شعراوی شافعی در کتاب   

از بيهقی و دار قطنی از عبداهللا بن عمر از پدرش در هنگام تزویج » االشراف
از » احياء البيت«ام کلثوم نقل نموده است و جالل الدین سيوطی در 

از عمر نقل کرده و ابوبکر بن شهاب الدین علوی در  »سطاو«طبرانی در 
نقل و استشهاد نموده است که  ٤٤رشفة الصادی من الفضایل النبی الهادی

  ٤٥... اوالد فاطمه، اوالد رسولند 
  :جواب ما

اننده اگر با  دقت احاديثی که ذکر نموده است، همگی بی ارزش هستند و خو  
بازی های مختلف است که در اول کتاب به  د که مشحون از حقهنبخواند، می بي

  . آنها اشاره کرديم
پس به احاديث آنها . سليمان بلخی، بخاری نيست و مير سيد همدانی، مسلم نيست

  .نبايد اعتنا کنيم 
  خود گفته است حسن و حسين امامند» مسند«احمد حنبل در  - ٣٨ادعای 

موده «ی در و مير علی همدانی شافع» مناقب«خطيب خوارزمی در   
» ینابيع الموده«و سليمان حنفی در » مسند«و احمد بن حنبل در » قربی

  :آورده اند
  »ابنای هذان ریحانتان من الدنيا ابنای هذان امامان قاما او قعدا«

، ریحانۀ من در دنيا هستند و این دو ، )حسن و حسين (این دو پسر من
  .رده باشند فرزندان امام هستند؛ چه ساکت باشند، چه قيام ک

  :جواب ما
بر احمد حنبل دروغ بسته اند و نه تنها در مسند  امام احمد حنبل . دروغ است   

  . بلکه در هيچ کتاب حديثی، چنين حديثی وجود ندارد. چنين حديثی نيست
البته در صندوقچۀ سليمان بلخی هر چيزی يافت می شود اما در مسند احمد و در 

  . کتب حديث نيست
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پس . جمع بين نماز ظهر و عصر جایز است: سنی می گوید - ٣٩ادعای  
  شيعه برحق است

در سنت رسول اهللا جمع بين نماز ظهر و عصر جایز است و جمع بين نماز   
مغرب و عشا هم جایز است و الزم نيست که مریضی یا سفر، بهانۀ ما 
ثبات باشد، بی دليل هم می توان جمع کرد و احادیث متعددی از کتب ما در ا

در یک جمله، وی نتيجه گرفته است که شيعيان به . این نکته آورده است
  !سنت پيامبر نزدیکترند تا    سنی ها

مسلم آمده ، عبداهللا  صحيحاز جمله، این حدیث را شاهد آورده است که در
بن شفيق گفته است که عصر یک روز عبداهللا بن عباس برای ما سخنرانی 

: وب کرد و ستارگان ظاهر شدند ومردم گفتند  می کرد تا آنکه آفتاب غر
ابن عباس اعتنا نکرد و در همان حين، مردی از بنی تميم » الصلوه الصلوه«

اتعلمنی بالسنة «: ابن عباس گفت» الصلوه الصلوه«: با صدای بلند گفت
  »الاّم لک رأیت رسول اهللا جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء

خود رسول خدا را دیدم که بين . تو مرا سنت یاد می دهیبی مادر ، :  یعنی
  .نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را جمع کرد

  :در جایی دیگر ابن عباس گفت
  » .صلی الرسول اهللا فی المدینه مقيماًٌ غير مسافر سيعًا و ثمانيًا«

هفت ) نه مسافرت( ارد رسول اهللا در مدینه در حال اقامتزنماز گ: یعنی
  ).یعنی، مغرب  عشاء و ظهر و عصر  را با هم ( هشت رکعت رکعت و 

  :از عباس روایت نموده اند که گفت 
صلی  رسول اهللا الظهر و العصر جمعًا بالمدینه فی جمعًا بالمدینه فی غير «

  »خوف و ال سفر  و ال مطر
ظهر و عصر را با هم در مدینه بدون ترس ) ص ( یعنی، نماز گزارد رسول اهللا 

   ٤٦... و بارانی نيز  نمی بارید و سفر،
  :جواب ما

قبول داريم که رسول اهللا بعضی اوقات بين ظهر و عصر و بين مغرب و عشا  -١
را بدون آنکه باران يا سفر يا ترس باشد، جمع می کردند، اما فرق ما با شيعه در 

  .خيلی به ندرت انجام می دادند: اين است که ما می گوييم
اذان   ٣اذان را به   ۵همۀ نماز های خود  را جمع می کنند، حتیدر حالی که شيعيان، 
رخصت به افراط بلکه دايم استفاده کرده اند که جايز  و از اين! تقليل داده اند 

  !نيست 
حديثی را دليل آورده است که اگر خوب به آن دقت کند » شبهای پيشاور«نويسندۀ کتاب   

دند؛ يعنی، از بس اين حديث نادر بود هيچ  ، می بيند  مردم از اين سنت بی خبر بو
کس از  آن  باخبر  نبود و  می بينيم که  در متن حديث می آيد که مردم فرياد 

  .نماز نماز : زدند
  اين کجا و عمل شيعه کجا ؟ و  ابن عبا س می خواست به آنها سنت را  ياد  بدهد  اما  

د از نماز ظهر ،نماز عصر امروزه اگر در مسجدی از مساجد شيعه بال فاصله بع
ابن عباس کجا و سنت  روشپس ! را نخوانند مردم از تعجب شاخ در می آورند 

  شيعه کجا ؟
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گاهی اصحاب سنت های نادر رسول اهللا را آشکار می کردند تا مردم به وجود   
آن را به کناری  ،آنها آگاه شوند؛ مثًال يک صحابی با وجود داشتن باالپوش

  !ا شلوار و سينه ای برهنه  نماز خواند گذاشت و  فقط ب
تا جاهلی چون تو بداند که نماز با يک شلوار : چرا چنين کردی؟ فرمود: يکی گفت

  ) .به شرط پوشيده بودن ناف(نيز، جايز است 
اما اين، به اين معنی نيست که اين حديث را بهانه کنيم و در هر نماز پيراهن خود 

بار جمع  ٣اذان و  ۵اذان را به جای  ٣را کشيده شيعه پيراهن خود . را درآوريم
بار جمع شدن اختيار کردند که کامًال نامعقول و سوِء  ۵شدن در مسجد را به جای 
  . استفاده از رخصت است

. اما اين که بعضی از مذاهب اهل سنت اصًال جمع کردن را جايز نمی دانند   
نت زودتر از شيعيان به آنها ايرادی است بر همان مذهب  که  مذاهب ديگر اهل س

  .ند نخرده گرفته اند که چرا مطابق حديث از رخصت استفاده نمی ک
  

  پيدا شدن جسد شاه چراغ  در شيراز دليلی برحقانيت شيعه ۴٠ادعای 
چهار صد سال بعد، قبر این شهيد پيدا شد که تر و تازه بود و : می گوید  

   ٤٧... راغ شيراز برایش یک قبر درست کردند و نامش شد شاه چ
  :جواب ما

دين شما بر روی شک بنا شده است از کجا مطمئن هستيد که اين قبر، قبر همان   
شهيد است و اگر هم مطمئن هستيد از کجا می دانيد که شهادت او قبول شده است 
و بهشتی است؟ هنوز روز قيامت بر پا نشده است که شما او را به بهشت برديد و 

  !ه او داديد ؟مقام شفاعت هم ب
  

          ٤٨سيد عالء الدین حسين  ، دليلی برحقانيت شيعه  - ۴١ادعای 
داستان کشف جسد این امام زاده که فرزند موسی کاظم است نيز، خيلی   

  .جالب است
  :می گوید

در زمان صفویان یک مردۀ با چافو کشته شده را با خون تر وتازه پيدا کردند   
این همان امام زاده است که قرن ها پيش : تندو از روی قرائن وشواهد گف

  ٤٩... مرده بود و برایش یک زیارتگاه درست کردند 
  :جواب ما

ممکن است که خود قاتل، برای رد گم کردن ، مقتول را امام زاده معرفی کرده و   
اين همان آدمی است که هفت صد سال بعد قبرش کشف شد با خون تر : گفته باشد

  .  و چه خوب رد گم کرد! قاتل عجب آدم با هوشی بود! رده و تازه و چاقو خو
. برو کتاب شبهای پيشاور را بخوان: با اين شيعه ها که بحث می کنی می گويند  

  .به نظر من خودشان تا به حال نخوانده اند
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             ابراهيم مجاب ،  دليلی برحقانيت شيعه - ۴٢ادعای 
  :می گوید

است که در بيداری، حضرت علی جواب سالمش را  این بابا برای این مجاب  
  ٥٠! ... داد 

  :جواب ما 
! شاهدش کيست که او به علی سالم کرد و جواب هم شنيد؟ معلوم است ديگر 

  !خودش 
آيا خجالت نمی کشد که ادعا می کند حضرت علی بعد از مرگ، جواب سالمش را 

  !در بيداری داده است؟
  .  باز زياد بوده است معلوم است در  اجداد داعی، حقه 

  
 پيدایش قبر  حضرت علی ، دليلی برحقانيت شيعه - ۴٣ادعای 

  :در این جا یک داستان خيالی از کرامات قبر علی گفته است   
سعی کرده است برای مهم جلوه دادن قبری خيالی ثابت کند که نوح آن را 

  ٥١... حفر کرده 
  :جواب ما 

. سوره ای نيز، به نام نوح در قرآن داريم نوح  خودش آدم مهمی بود و حضرت   
گور کن علی می شود و اين گور کنی برايش افتخار است،  ،حال اگر چنبن مردی

! پس علی از او خيلی مهمتر است، اما چرا در قرآن سوره ای به نام علی نداريم؟
در ضمن شما که قبر علی را پيدا ! حتی يک آيه هم به ياد علی در قرآن نيست

چرا قبر زنش را پيدا نکرديد؟ شايد دليلش اين است که چون امام غايب  کرديد
  !داريد، بايد قبر غايب هم داشته باشيد

  
    فتحعلی شاه ، شهنشاه مسلمان و علم پرور -  ۴۴ ادعای 
بالخره  اجداد بزرگوار این آقای داعی در زمان فتحعلی شاه قاجار به تهران   

   ٥٢... مسلمان و علم پرور  در تهران ماندند رسيدند و به تقاضای آن شهنشاه 
  :جواب ما

زن را  صيغۀ  ٩٠٠از فتوای پر برکت آنها، حضرت فتحعلی شاه قاجار توانست   
  :از سورۀ نساء را که می گويد ۴ساله کند و آيۀ  ٩٩

  زن بگيرند، ۴مسلمانان حق ندارند بيش از  
  !نديده بگيرند را 

در . به عيش و نوش مشغول شود او  زه دادند تاآنها با فتواهای خود به او اجا
حالی که روسها مشغول اشغال خاک ايران بودند فتحعلی شاه به فتوای سادات 

  ! فروج  بود   ٩٠٠در حال فتح ) اجداد نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور( شيرازی
تا به !  عجيب است که شيرازی فتحعلی شاه را مسلمان و علم پرور می نامد   

يا علم پروری؛  و می دانستيم که تن پروری و عياشی؛ يعنی، علم پروریحال ن
  !او چطور شهنشاهی بود. شهنشاه: ديگر چرا به او می گويد! يعنی، تن پروری 
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اين ها مهم نيست؛ مهم اين بود که اجداد سيد شيرازی ما مفت بخورند و   
سادات در تهران   به روايت نويسندۀ شياد، اين آيات و! خودشان هم صيغه کنند 

  !).زن صيغه ای داشت ٣٠٠که (ماندند تا زمان ناصرالدين  شاه 
  

  
  
پدر بزرگ آقای داعی  به دستور ناصر الدين شاه به اشرف  در آن زمان ، و

  !الواعظين ملقب شد 
اين، همان ناصر الدين شاهی است که وقتی ! ناصرالدين شاه را ببينيد و بشناسيد 

کرد، به پيشانی خود می زد تا شکلش را به ياد بياورد که  يکی از زنهايش فرار
  . چه کسی بود

. يکی از پايه های حکومت او همين اشرف الواعظين های دين فروش بودند  
  !نويسنده چه خوب در اين جا خود را رسوا کرد 

  سنی ها شاهدند که تشيع از زمان رسول اهللا وجود داشت - ۴۵ ادعای
د روایتی آن هم  از منابع اهل سنت شاهد بياورد، در این جا می خواه  

مبنی بر این که کلمه و حزب شيعه از زمان رسول اهللا وجود داشت واین 
  :طور می نویسد

حافظ ابو نعيم اصفهانی احمد بن عبداهللا که از أجلۀ علماء عظام و محدثان   
» وفيات االعيان«فخام و محققان کرام شما می باشد و  ابن خلدون در 

تعریف او را کرده است که از اکابر حفاظ ثقات و اعلم محدثان است و 
  .او از احسن کتابهاست » حلية االولياء«مجلدات عشره ، کتاب 

دربارۀ او می » وافی بالوفيات«و صالح الدین خليل بن ابيک الصفدی در 
د و حافظ ابو نعيم که امام در علم و زهد و دیانت بو. تاج المحدثين است: گوید

در نقل و فهم روایات و قوۀ حفظ و درایت مقام اعال داشت و از مصنفات 
می باشد که عالوه بر احادیث بخاری و » حلية اولياء«بسيار زیبای او ده جلد 

مسلم، احادیث بسياری نقل نموده است که گویی به گوش خود شنيده 
  .است
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تعریف او می  در» رجال مشکوه المصابيح«و محمد بن عبداهللا الخطيب در 
  :گوید

هو من مشایخ الحدیث الثقاة المعمول بحدیثهم المرجوع الی قولهم کبير   
خالصه یک چنين عالم حافظ و . القدر و له من العمرست و تسعون سنة 

محدث نود و شش ساله ای که محل وثوق و مفخر علمای شماست در کتاب 
( عباس دش از ابن روایت می کند به اسناد خو» حلية االولياء«معتبرش 
  ٥٣... از  ۶که چون نازل شد آیۀ  )حبرامت 
  :جواب ما

آيا حقه بازی او را می بينيد به جای اين که از سند حديث تعريف کند از نويسنده   
حافظ ابو نعيم اصفهانی که . ای که کتاب حديث را نوشته است، ستايش می نمايد

هل سنت هم که باشد،  باز سنی ها هيچ ، امام احمد حنبل يا امام يکی از مذاهب ا
خوب بودن او را دليل بر اين نمی دانند که هر چه حديث در مسند احمد آمده 

  . است، قبول کنند
آيا داعی اين حقيقت پيش پا افتاده را نمی داند؟ می داند خوب هم می داند اما قصد 

  . استکتاب شبهای پيشاور  را با همين نيت پليد نوشته . او حقه بازی است
  حاال ببينيم چه حديثی از او نقل کرده است 

  :که نازل شد)  البينة( ٩٨از سورۀ  ۶آیۀ : می گويد. 
  }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة {

                                                                                                             
  .کسانی که ایمان آورده وعمل صالح کرده اند، بهترین مردمانند

َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا رَِّضَي {
}                                                                            َخِشَي َربَُّه  اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن

  )٨/البينه(
پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهای هميشگی است که از زیر آن، نهرها 

] آنان نيز[روان است و جاودانه در آن می مانند، خدا از آنان خشنود است و 
  .  از او خشنودند؛ این برای کسی است که از پروردگارش بترسد

یا علی، هو انت و شيعتک تانی انت و «: حضرت محمد به علی فرمودند
  ».شيعتک یوم القيمه راضيين مرضين

روز . یا علی، مراد از خير البریه در آیۀ شریفه تویی و شيعيان تو : یعنی
د در حالی که خداوند از شما راضی است و قيامت تو و شيعيان تو می آین

  .شما هم از خداوند راضی و خشنود هستيد
وإنك شيعتك في : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمف:قال علی   

  " .الجنة، 
ای علی، تو و دوستدارانت در : از رسول اهللا شنيدم که فرمود: علی گفت

  بهشت هستيد 
  :جواب ما 

توست که حديث را از کتب  دايم افضی ، اين دروغ و حقۀ ای داعی شياد ، ای ر  
  همه اين احاديث دروغ است  .غلط نقل می کنی بدون آنکه خسته شوی 
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  !شيعه از زمان رسول اهللا وجود داشته و در حق آنها آياتی نازل شد - ۴۶
وا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُن{وی چندین حدیث نقل کرده است تا ثابت  کند منظور از آیۀ   

یعنی، کسانی که ایمان آورده (}َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة 
  ٥٤ ...علی و شيعه اوست.) وعمل صالح کرده اند، بهترین مردمانند

  :جواب ما
با وجود اين که قرآن ايمان و عمل صالح را در سوره های مختلف شرح داده   

است که منظور از ايمان، دوستی علی و منظور از  است، اما در هيچ جا ننوشته 
پس ما چگونه گفتۀ او را باور کنيم يا چگونه . عمل صالح، شيعۀ علی بودن است

  .استناد او به احاديث ضعيف يا دروغ را بپذيريم
آن وقت شما . »ان علی و شيعته اوليک هم خير البريه« : اگر اهللا می فرمود
  .راستگو می شديد

  .؛ يعنی،  محمد و شيعۀ او » مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه«مانند دقت کنيد؛ 
 .اهللا واضح می گويد و با کسی تعارف ندارد 
شيعه از زمان رسول اهللا وجود داشت و دربارۀ اين ادعا ،خود سنی ها  - ۴٧ 

  حديث دارند
  :پيغمبر فرمود

ِإنَّ {لفائزون یوم القيمة فنزل و الذی نفسی بيده ان هذا و شيعته لهم ا   
  } الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة 

) اشاره به علی( قسم به کسی که جان من در قبضۀ قدرت اوست، این مرد
  .آنگاه آیۀ مذکور نازل گردید . و شيعۀ او روز قيامت از رستگارانند

در قرآن »  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلِئَك«آیۀ : در پاسخ می گویيم
اهللا ، ابراهيم و نوح و طرفداران آنها را . بار تکرار شده است ١٠٠بيش از 

مومنين صالح خطاب کرده است؛ یعنی، همه ، شيعۀ علی بودند و به او 
  .دآیا هذیانی از این بزرگتر شنيده ای. ایمان داشتند

  :یا علی الم تسمع قول اهللا تعالی -
  }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة {

ـ هم شيعتک و موعدی و موعد کم الحوض اذا اجتمعت االمم للحساب 
ایمان آورندگانی که « یا علی، آیا نشنيده ای آیۀ شریفۀ . تدعون غرآ محجلين

  »مل صالح می کنند، آنانند خير البریه ع
وقتی . ایشانند شيعيان تو و وعده گاه من و شما کنار حوض کوثر خواهد بود

که خالیق جمع شوند و برای حساب شما را بخوانند، شما از سفيدرویان 
  ...باشيد و شما 

  .ـ تأتی انت و شيعتک یوم القيامة راضين مرضين
می آیيد در حالی که از خداوند راضی هستيد و تو و شيعيان تو در روز قيامت 
  . خداوند نيز،از شما راضی است

  ـ قد اتاکم اخی و الذی نفسی بيده هذا و شيعته هم الفائزون یوم القيمة
به آن خدائی که جان من در دست اوست، این علی و  شيعيان او 

  :فنزل.  رستگارانند روز قيامت 
  }وا الصَّاِلَحاِت ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُل{

  .پس این آیه در حق علی نازل شد
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ـ یا علی انت و شيعتک خير البریة تابی یوم القيمة انت و شيعتک راضين و 
مرضين و یاتی عدوک غضبانا مقمحين فقال من عدوی قال من تبرء منک و 

  .لعنک
روز قيامت، تو و شيعيان تو در . ه هستيدیا علی، تو و شيعيان تو خير البری 

حالی که از خدا راضی و خدا هم از شما راضی است، می آیيد و دشمنان تو 
.  خشمناک می آیند و دستهایشان به گردنشان بسته می باشد

کسی که بيزاری می : کيست دشمن من؟ فرمود: اميرالمؤمنين عرض کرد
  . جوید از تو 

  .الجنة و شيعتک فی الجنةـ یا علی انت و اصحابک فی 
  .یا علی، تو و اصحاب و شيعيانت در بهشت می باشيد 

  .ـ مثلک فی امتی مثل امسبح عيسی بن مریم 
  .یعنی، َمَثل تو در امت من َمَثل عيسی بن مریم است 

ـ فرقه شيعتک و هم المؤمنون ؛یعنی، فرقه ای شيعيان تو هستند و آنها 
  .مؤمنين اند

يعتک فی الجنة و محبوا شيعتک فی الجنة و عدوک و ـ فانت یا علی و ش
  . الغالی فيک فی النار

یا علی تو و شيعيان تو و دوستان شيعيانت در بهشت خواهيد بود و : یعنی
  .دشمنان و غلوکنند گان در بارۀ تو در  آتش جهنم هستند

یا علی ستقدم علی اهللا انت و شيعتک راضين مرضين و یقدم عليه عدوک  -
  .مقمحين غضبًا

یا علی زود است که تو و شيعيانت بر خدا وارد شوید، در صورتی که از خدا  
راضی و خدا از شما راضی است و دشمنانت بر خدا خشمناک وارد می 

 ٥٥... شوند در حالی که دستها بر گردنشان بسته می باشد 
  :جواب ما

ع يا ساختۀ تمام حديث هايی که آورده است يا متروک است يا ضعيف يا موضو  
خودش که باز از همان رفقای هميشگی خود نقل قول کرده است که معرف 

  :مثل . حضور تان هستند
  خوارزمی  -١
  الحسکانی  -٢
  گنجی   -٣
  سبط ابن جوزی -۴
  سيوطی  -۵
  اين حجر مکی  -۶
  ابن صباغ  -٧
  سليمان بلخی  -٨
  سبط ابن جوزی  – ٩

کرديم تا خواننده دريابد که او با چه حقه  ما در اين جا تمام نوشته های او را ذکر
را از پرگويی ها  به طوری که بيش از هزار صفحه. ای کتاب خود را نوشته است

  . پر کرده و يک حرف را ده بار آورده است
ارباب فن می دانند که پرگويی و بيهوده گويی يک راه موفق، برای به کرسی 

چيزی که از کتاب . بل استنشاندن يک حرف باطل و خسته کردن طرف مقا
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حسکانی روايت کرده است چه لزومی دارد که دوباره از کتاب سليمان بلخی هم 
احاديث آورده شده ، همه ضعيف يا دروغ  و ساختگی است و خودتان . نقل کند

  . ببينيد که طوفان حقه بازيها در ميان امواج کلمات و جمالت چه غوغايی می کند
ارزمی  و حسکانی و گنجی  و ابن صباغ را می بينيد که و برای همين آقايان خو

. راوی حديث شده اند و افراد غير مشهور مانند مير سيد علی همدانی هم هستند
شيعه تا کی می خواهد به  اين . خالصه يک حديث صحيح هم در اين ميان نيست

  .تقلب ادامه دهد
  :اول حديث را ببينيد  جالب است بدانيد که در کتب اهل سنت حديثی مشابه داريم

آانت ليلتي، وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم عندي، فأتته : وعن أم سلمة قالت
يا علي أنت وأصحابك : "فاطمة فسبقها علي، فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

في الجنة، إال أنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام يرفضون اإلسالم ثم يلفظونه، يقرؤون 
فإن أدرآتهم فجاهدهم فإنهم الرافضة، : نبز يقال لهمز تراقيهم، لهم القرآن ال يجاو

ال يشهدون جمعة وال : "يا رسول اهللا ما العالمة فيهم؟ قال: قلت". مشرآون
  ".جماعة، ويطعنون على السلف األول

  .رواه الطبراني في األوسط وفيه الفضل بن غانم وهو ضعيف
، رسول اهللا در خانه من و نوبت من ام المومنين ام سلمه روايت ميکنه که شب

بود پس فاظمه در پشت سر علی آمد ای علی تو و دوستدارانت در بهشت هستيد 
اما بدان که کسانی گمان ميکنند ترا دوست دارند اما عمآل  اسالم را رد ميکنند 

درک  و فهم (بزبان ميگويند مسلمانيم و  اما قران خواندن آنها تا گلويشان است 
مردم آنها را رافضی ميگويند اگر آنها را ديدی با آنها جهاد کن آنها   )ندارند

  مشرکند 
البته ما اين حديث را با آنکه در کتاب ماست و معنيش نيز درست است ،  قبول 

  نداريم چون ضعيف است 
شيعه که به اين سلسله احاديث استناد ميکند چرا اين :  اما سوال اين است 

  !! ون صد درصد معنی حديث بر آنها منطبق استرانمينويسد؟ چرا ؟  چ
  

  اين حديث سنی ها در بارۀ اصحاب ، دليل حقانيت شيعه است - ۴٨ادعای 
مذهب »  ان اصحابی کانجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم« بر اساس حدیث   

شيعه بر حق است؛ زیرا این حدیث می گوید از عمل هر صحابی که پيروی 
و ما از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار پيروی می  کنيد، هدایت یافته هستيد

  ٥٦... کنيم پس برحقيم 
  :جواب ما

را بخوانيد تا ببينيد شيطان چگونه بر دوش اين مرد  ) ٢۵۴ادعای ( ی ادعا  
  .سوار شده است

  سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هم شيعه بودند - ۴٩ادعای 
که اولين نامی که در زمان  گفته است» الزینه«ابو حاتم رازی در کتاب   

ابوذر ، مقداد ... رسول اهللا به وجود آمد، نام شيعه بود و آنها چهار نفر بودند 
  .، سلمان و عمار 
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  :جواب ما
حديثی در حق اصحاب آورده است تا مقام شامخ عمار و ابوذر و مقداد را نشان    

و چه می امی کنيم، اما واالی آنها اعتراف دهد که البته ما قبول داريم و به مقام 
  !دخواهی بگوي

آنها از ابتدا در حزب علی بودند و دشمن خلفاء ؛ که دروغ : او می خواهد بگويد
حضرت عمر اگر می دانست  سلمان در حزب او نيست و با او دشمن است، . است

  !چرا او را حاکم مدائن  نمود؟
همه آيات و  از آن جا که ترک عادت موجب مرض است در اين جا نيز، اين

احاديث صحيح را رها کرده و يک حديث دروغ را از يک کتاب غير معروف به 
        !عنوان شاهد آورده است

  علت توّجه و تشيع ايرانيان در زمان خلفاء ، هوش سرشار بود -  ۵٠ ادعای 
  :دراین جا سخنان بی پایه گفته است از جمله  

ليل  هوش و ذکاوت خاص به د! هر کس از ایرانيان که به مدینه می رفت
  ٥٧! ... ایرانيان، حق و حقيقت را در علی می دید

  !این دليلش است 
  :جواب ما

اين هوش و ذکاوت خاص ايرانيان وقتی پيامبر ظهور کرد، کجا بود که در    
و تا شکست نخوردند دست از مبارزه ! مقابل لشکر اسالم جنگها کردند؟

ذکاوت خود، بعد از جنگ و بعد از شکست آيا ايرانيان، با هوش و . برنداشتند
  ايمان آوردند؟

اگر ايرانيان در آن زمان هوش و ذکاوت سرشاری داشتند، چرا مسيحی نشدند که  
در زمان خود دين برتر بود ؟ چرا بر آتش پرستی باقی ماندند؟ چرا با خواهر زاده 

اشتند؟ چرا از و برادر زاده و حتی خواهر ازدواج می کردند؟ چرا جامعۀ طبقاتی د
  !عمر شکست خوردند ؟

  . حضرت علی همان قدر با ايرانياِن مشرک ، بد بود که حضرت عمر 
  :بعد نوشت 

علت عالقۀ ایرانيان به علی این است که حسين داماد آخرین پادشاه 
  . ساسانی بود

  :جواب ما
پس ای نادان، معلوم شد که علت عالقۀ مجوس ها به علی به گواهی خودت برای 

  .دين نبود و سبب اصلی، عالقۀ آنها به پادشاهان ساسانی بود
  شيعه شدن مغولها به خاطر مناظرۀ علمی سنی و شيعه بود -  ۵١ادعای

  ٥٨... غازان مغول به اهل بيت عالقۀ خاصی پبدا کرد   
  :جواب ما

شيعيان در فتنۀ مغول : شايد خجالت می کشد که بگويد. نمی گويد علت چه بود   
نها بودند و در ويران کردن شهرهای اسالمی و قتل عام مردم، پا به پای همدست آ

  .مغول سعی و کوشش می کردند
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  :و می گويد 
، مجلس مناظره ای بين )مغول(در زمان پادشاهی سلطان محمد خدابنده   

عالمه حلی شيعی و بزرگترین عالم سنی زمانه؛ یعنی، قاضی عبدالملک 
حق : یل حلی قوی بود که قاضی سنی گفتمراغی تشکيل شد و آنقدر دال

پادشاه که این را  . با توست، اما من نمی توانم راه اجداد خود را رها کنم
  ٥٩... دید، شيعه شد 

  :جواب ما 
شمشير مغول نبود، پس چه بود؟ چرا  برکت اين داليل قوی حلی اگر: می گويم  

  ه نمی گيريد؟ بهر ، از آن امروز از آنها برای قانع کردن مخالفان خود
علت شيعه شدن مغول ها اين بود که ديدند مذهب شما به مذهب آنها نزديک   

  . هستيد) سنی ها(است و شما با آنها همکاری می کنيد و دشمن دشمنان آنها 
  شيعه زياد رو و غالی نيست - ۵٢

  ٦٠... ما علی را خدا نمی دانيم و با غلو مخالفيم    
  :جواب ما

» کافی«شما که  مهم ترين کتاب اما در . ، خيلی خوب استاگر چنين باشيد  
امام : و شما به کافی ايمان داريد و می گوييد. باشد، اين باب ها موجود است

  .کافی برای شيعۀ ما، کافی است: مهدی گفته است
  . باب امامان غيب می دانند

  .امامان به اختيار خود می ميرندباب 
نداده است علم دارند و اگر رخ می داد، چگونه می  باب امامان به اتفاقاتی که رخ

  . شد
سال است که خمينی، پادشاهی را از شاه گرفته است،  ٢٧مثًال در ايران  يعنی  

سال ديگر  ٢٧اين را امام ها می دانستند، اما اگر سلطنت را نمی گرفت و شاه 
  .  سال را هم می دانستند ٢٧حکومت می کرد، وقايع اين 

    ! خب شما هم غالی هستيد! را لعنت می کند باز غاليان
  منظور از يس در سورۀ ياسين همانا حضرت محمد است - ۵٣ادعای 

در سورۀ » یس«در این جا یک حرف بی معنی گفته است که منظور از   
؛ یعنی، »یس«و می خواهد معنی کند که . یاسين همانا حضرت محمد است

دهد که نشانۀ چيزی نيست جز بی و بعد توضيح خنده آوری می » یا محمد«
  ٦١... عقلی بيش از حد او 

  :جواب ما
تازه . »محمد«؛يعنی، »سين«: آخر اين چگونه معنی کردنی است که می گويی  

  .بنازم به اين عقل . حديث هم ندارد دليل ابجدی و حسابی و هندسی  می آورد
زی نيست جز ياوه اين کتاب شبهای پيشاور است که شيعيان به آن می نازند، چي  

  .گويی 
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  مراد از آل يس آل محمد است -۵۴ادعای 
نقل قول کرده است که مراد از آل یاسين؛ یعنی،  !!!!از مفسران بزرگ قرآن  

  .آل محمد 
از ابن حجر مکی ، از ابی بکر علوی ، از امام فخر رازی که منظور اهل بيت 

  ٦٢... هستند 
  :جواب ما

کنار نقل قول های ديگر گفته اند بدون اين که به آن  اول، آنها نقل قولی را در  
معتقد باشند و اين داعی با حقه بازی آن نقل قول ها را به عنوان نظر آنان قلمداد 

  .کرده است
  . دوم، مفسرانی خيلی مهمتر از آنها آيه را اين طور تفسير نکرده اند 

  . سوم، اين ابوبکر علوی کيست؟ ما که او را نمی شناسيم 
  

صلوات بر آل محمد سنت  و در تشهد نماز واحب است پس شيعه  - ۵۵ادعای 
  ٦٣... برحق است 
                       :جواب ما

ما کی گفتيم که در نماز نبايد برآل محمد درود فرستاد ؟ اين هم دليلی ديگر بر   
اين که سنی دوستدار اهل بيت است، پس اگر غلو در اهل بيت جايز بود، سنی هم 

  .می دادانجام 
آری کسی که در نماز بر اهل بيت درود می فرستد و در نمازش جايگاهی برای 

اما شيعه غلو می کند . اهل بيت دارد، اگر مقام آنها باالتر بود، حتمًا باالتر می برد
برای اين غلو و برای درست جلوه دادن اين غلو ، . و حد را نگاه نمی دارد

  . لمداد کند مجبور است سنی را دشمن اهل بيت ق
اما همين درود در نماز، نشان دهندۀ اين است که شيعه برای خالف ها و شرک 

 .خود بی جهت دشمن سازی می کند
  

 ...سنی گواه می دهد بر فضايل اهل بيت پس مذهب ما درست است  - ۵۶ادعای 
٦٤  

  :جواب ما
ست بر اين احاديثی از زبان اهل سنت در مدح اهل بيت آورده اند که خود دليلی ا  

که راويان سنی از فضايل علی و اهل بيت چيزی را پنهان نکرده اند و از کسی 
اما نمی دانم چرا اين همه حديث صحيح را نديده اند و به احاديث . واهمه نداشتند

جعلی و ضعيف استناد کرده اند؟ چرا کتب مهم و درجه اول ما را مثل بخاری و 
و فصلی در فضل اهل بيت دارند، رها کرده  مسلم که هر کدام بابی در فضل علی

و مير سيد همدانی و کواشکی و علوی ) سليمان بلخی(اند و به خواجه کالن        
  !و ثعلبی و چغال و بقال توجه کرده اند؟

                                                 
 . ١٨١ص  -۶٢
 .همان  -۶٣
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اول او را امام  کرده و بعد او را امير : او حرف عجيبی دربارۀ ثعلبی زده است  
ثعلبی که اهللا از او . وغی شاخدار استاصحاب حديث نموده است که اين در

بگذرد، مرديست که کتابش از احاديث دروغ  و راست پر است، اما داعی او را 
  .امير اصحاب حديث و از اکابر علمای سنی دانسته که  دروغ محض است 

  :ميگويد 
  شيعه پيرو قرآن و پيامبر است

الل محمد، حالل ما معتقدیم که ح: خودشان را معرفی می کند و می گوید  
  ٦٥... است تا روز قيامت و حرامش، حرام است تا روز قيامت 

  :جواب ما
حد زنا : مثًال . حالل محمد را گاهی تا روز قيامت حرام می کنند. دروغ می گويند  

 ١٢٠٠و بريدن دست در غيبت امام اجرا نمی شود و با اين بهانه احکام دين را 
نماز جمعه را تعطيل ) اکثرشان(ری از ايشان بسيا. سال است که معطل کرده اند

  .حالل محمد، تا روز قيامت حالل است: نمی دانم ديگر چرا می گويند. کرده اند
سال است که در ايران  حکومت  ٢٨حرام محمد را نيز، حالل کرده اند؛ با آنکه 

لت واليت فقيه دارند اما ربا آزاد است و حتی برای ربا خواری تبليغ می شود و دو
  .مال ها، خود، چنين می کنند

  اهللا شناخت  شناخت امام؛ يعنی: ما نمی گوييم - ۵٧ادعای
شناخت امام، شناخت اهللا : در این جا دربارۀ این حدیث شيعه که می گوید  

  :جوابش را بخوانيد! جواب جالبی داده است. است
ه شيعه حمله شما می گردید و خبر واحدی را پيدا می کنيد و به آنها اتکا و ب  

  .می کنيد
  :                        جواب ما

شيعه ها يک لشکر مال و آيت اهللا داشتند و دارند؛ چرا اين آيت اهللا ها کتاب    
چرا؟ چون . های شيعه را غربال نمی کنند تا حديث صحيح از دروغ معلوم شود

هب به حديث های شيعه در خدمت مذهب است اگر بگويند ضعيف است، اساس مذ
  :هم می خورد؛ مثًال خمينی در کتابش می نويسد 

امامان ما را مقامی است که از لزومات مذهب شيعه يکی اين اعنقاد است که «
  »!ی مرسل يا ملک مقربی به آن نمی رسد نبهيچ 

  !ضعيف است : خب اين که اساس مذهب است،، پس کدام حديث را بگويند 
ب اهل سنت به همين ترتيب و حتی بدتر دوم، عجيب است که خودش دربارۀ کت 

اگر اين جا اعتراض دارد که خبر واحد آورده ايد، خودش را . عمل کرده است
ببينيد که نه از حديث معتبر ما بلکه از عاِلمی که قبولش نداريم، نقل قول می کند 

  .از شيعه ها نقل قول می کند و او را سنی می داند. و او را به ما نسبت می دهد
ما نمی . قران تحريف شده است: ل نکتۀ سوم، اگر در بين ما کسی مثًال بگويدحا

  .حرفش غلط است؛ می گوييم خودش هم کافر است: گوييم
قرآن ناقص است، آدم بدی : اما شما نمی گوييد که مثًال فالن عالم که گفته است

  . است؛ بلکه برعکس او را برسرخود هم می نشانيد و ستايش می کنيد

                                                 
 . ١٨٨ص  -۶۵
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از مجلسی در همين جا تعريف کردی؛ در حالی که او راوی اين : ی ديگرمثال
مجلسی در بحاراالنوار در باب وجوب . حديث است که در بحار االنوار اوست

  :زيارت امام حسين اين طور نوشته است
عاق رسول و امامان است و  هر کسی که به زيارت قبر حسين نرفته است،...  

يعنی، در بهشت هم د؛ هشت به او مسکنی داده نمی شواگر اهل بهشت باشد، در ب
  .بعضی ها مشکل مسکن دارند

  :می نويسد باز مجلسی در اين باب
خدا به زّوار امام حسين مباهات می کند و خداوند با فرشتگان فرود می آيد و   
  ٦٦...امام را زيارت می کنند قبر

الحيره هل لک فی قبر  صفوان قال لی ابوعبداهللا لما اتی عن: حال متن حديث 
قال و کيف ال ازوره واهللا يزوره فی کل ليله  حسين قلت وتزروه جعلت فداک

واالوصياء ومحمد افضل االنبياء و نحن  الجمعه يهبط مع المالئکه اليه واالنبياء
 افضل االوصياء
 فنزوره کل الليله جمعه حتی ندرک زياره الرب؟ جعلت فداک: فقال صفوان
 .قبر حسين و ذالک تفصيل وان الزم تکتب لک زيارهقال نعم يا صف

 :معنی
از قبر : وقتی امام صادق به منطقۀ حيره آمد، به من گفت: صفوان می گويد

 فدايت شوم زيارتش می رويد ؟: حسين حاجتی داری؟ گفتم
زيارتش نروم وقتی اهللا هر شب جمعه نازل می شود برای  چطور به: فرمود

محمد بهترين انبيا و ما . پيامبران و امامان  ه ها وزيارت قبر حسين با فرشت
 .بهترين اوصياء هستيم

فدايت شوم آيا هر شب جمعه زيارت قبر حسين برويم تا : گفتم :صفوان می گويد
 اهللا را ببينيم؟

 .برو که ثواب زيارت قبر حسين به همراه اين برايت نوشته می شود: فرمود
ه ها نوشته است؛ يعنی، رحمت رب نازل می مجلسی در توضيح فرود اهللا با فرشت

 شود
 .که اين توضيح  اليتچسبک است
اهللا با فرشته ها برای : اما او گفت. رحمت رب : چون امام می توانست بگويد

رحمت رب توسط فرشته : آيا به عربی نمی توانست بگويد. زيارت نازل می شود
  ؟ ی دروغ گوستها ؟ يا می خواست مردم را به فتنه بيندازد يا  راو

  شناخت امام ، بزرگترين عبادات است - ۵٨ادعای 
. شناخت امام ، شناخت اهللا است: برمی گردد به همان حدیثی که می گوید 

حدیث :نمی گوید. حدیث متعلق به شيعه نيست: اما این بار دیگر نمی گوید
 ضعيف است بلکه از آن دفاع می کند و با بی حيایی خبث درون را بيرون می

  . ریزد که معنی این است
  ـ ما خلقت الجن و االنس اال لمعرفته االمام 

  .خلق نشده اند جن و انس مگر به هدف معرفت امام 
                                                 

، تهران ،مکتبه اسالميه ،ج  ٢، چ  ٣٢،حديث ... کتاب مزار، باب پيامبران و امامان و فرشته ها به زيارت قبر حسين می آيند -۶۶
 . ۶١، ص  ١٠١
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  ٦٧... و شناخت امام بزرگترین عبادات است  
  :جواب ما

  : در حالی که آيه می گويد 
                                                      }          َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن {
  )۵۶/الذاريات(

  .را بپرستند) اهللا( که مرا  ما خلق نکرديم جن و انس را جز برای اين
ای . را در پرانتز بنويسم» مرا«خبث اينان باعث شد تا در اين آيه منظور از 

ود امام مگر جاهالن اگر منظور از خلقت جن و انس، شناخت امام است، خ
مخلوق نيست؟ خودش برای چه چيزی آفريده شده است؟ در ضمن، چرا آيه يک 

چيز می گويد و شما چيز ديگری ؟ و در آخر از امامش، اين جمله را شاهد می 
 »بنا عرف اهللا و بنا عبد اهللا«آورد که 

   .ما اهللا پرستيده شداهللا شناخته شد و به  به ما 
 هرچند با داليلی سعی. د زدبه پيشانی خوبا اين سخن، مهر کفر را  

  .توجيهش کنددارد،
امام  شما که به دنيا نيامده بود، اهللا شناخته شده : يکی نيست که از او بپرسد

 ؟ يا معبودانی داشت؟پرستيده نمی شدنبود و 
  .اهللا در ابتدا امام را خلق کرد و بعد آسمانها و زمين را : در اين باره می گويند 

شما که اين قدر مهم : نيست که از اين امام خود بزرگ بين بپرسد باز کسی
هستيد،چرا در قرآن نام و نشانی از شما نيست؟ چرا مانند بهايی ها مجبوريد آيات 

  !ال يتچسبک را به زور به خود بچسبانيد؟
    سنی عقيده دارد که اهللا قابل ديدن است- ۵٩ادعای 

عقيده مخالفند؛ مثل ذهبی و سبط  برخی از علمای سنی با این: می گوید  
ابن جوزی با مسلم مخالف هستند و کتابش را قبول ندارند و قبول ندارند که 

  ٦٨... می شود اهللا را در قيامت دید 
  

  :جواب ما
رؤيت اهللا در آخرت عقيدۀ همۀ اهل سنت است و اين که نوشتی ذهبی با آن   

او : مقدمه نوشتيمداريد که در به ياد . مخالف است، شايد دروغی بی سابقه باشد
نقل قول ذهبی را از کتب مخالفان که قبل از جواب نوشته است، سند می گيرد و 

  .از جوابش چيزی نمی گويد و ادعا  می کند که اين گفتۀ ذهبی است
اين کار او مانند اين است که نقل قول مرا از کتابش سند بگيرد که بله، اين قول 

ه حقه ای به کار می برد؟ آيا يک عالم اين طور حقه می بينيد چ. سجودی است
  .بازی می کند

او  شيعه است و بی ترديد : اما دربارۀ سبط ابن جوزی ، بهتر بود که می گفتی 
  .بود، اما بدبختی اين دانشمند را ببين که نه شما قبولش می کنی نه ما 

                                                 
 . ١٩٢ص  -۶٧
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مثًال ما می  اين در حالی است که کشورها مفاخر علمی را از هم می دزدند؛ 
  .عرب بود: مسلم ايرانی بود و عربها می گويند امام  :گوييم

در ضمن، اهللا در دنيا ديده نمی شود بلکه در آخرت رؤيت می شود که در آخرت 
هم موازين دنيا حاکم نيست؛ اگر اين طور بود، بايد آدمی می مرد يا در آتش جهنم 

  !خاکستر می شد 
 چشمی در آخرت به ما بدهد که او را با آن اهللا آخر چه جای شگفتی است که 

  :البته اين آيه در قران هست. چشم ببينيم
}                                     َوَمن َآاَن ِفي َهـِذِه َأْعَمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًال {
  )٧٢/اإلسراء(

  . پس شما نگران نباشيد
ر است پس در آخرت هم کور خواهد بود حتی بيشتر در کسی که در اين دنيا کو

  گمراهی است
  .شما چون در اين دنيا کوريد، اين طور در حيرت هستيد پس 

  
                                                                                                                              

، دليل است  که ما در دنيا و آخرت نمی ) ال تدرکه و االبصار( آیۀ  -   ۶٠ادعای 
  ٦٩... توانيم اهللا را ببينيم  

یث ما ما را متهم کرده است که اهللا را جسم می دانيم و دالیلی از احاد  
اهللا پا دارد و پایش را برجهنم می گذارد تا آرام : آورده است که می گویيم

  ...شود و 
  

  :جواب ما
آن کوری که در سورۀ عبس از او ياد شده : اين سخن، مثل اين است که بگوييم  

  .است، در قيامت نيز، چيزی نمی بيند؛ همانطور که در دنيا نمی ديد
بعضی از مردم در قيامت با سر راه می روند . استدنيا، دنياست و آخرت، آخرت  

  .نه با پا
جهان آخرت غير از دنياست و در آن : آيا اين را نيز، منکری؟ ما می گوييم

  . چيزهای حيرت آوری وجود دارد؛ ازجمله، ديدن اهللا 
  

اگر ما اهللا را ببينيم؛ یعنی، او محدود است و این کفر : می گوید - ۶١ادعای 
  ٧٠... است
  :اب ماجو
اهللا نامحدود است؟ اين را نمی دانستم؛ کی به تو ياد داده : می خواهی بگويی  

از ذات اهللا چيزی نمی دانيم و تو می دانی که محدود و : است؟ ما می گوييم
  نامحدود يعنی چه ؟

حتی اگر نامحدود باشد، . اهللا در قيامت چشمی به ما می دهد که او را ببينيم
  . يدن نامحدود چشمی می دهد برای د

                                                 
 . ١٩٨ص  -۶٩
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}                                           َوَمن َآاَن ِفي َهـِذِه َأْعَمى َفُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًال {
  )٧٢/اإلسراء(
  :حال داليل ما برای رويت اهللا در بهشت  
ت جهانی آخر دنيا قابل رويت است، اما جهان سنی ها عقيده ندارند که اهللا در 

پس در چنين جهانی ! در آن جهان بعضی آدمها با سر راه می روند. ديگر است
  : رويت اهللا عجيب نيست و اين هم دليل صريح از قرآن 

 ) ٢٣و  ٢٢/ قيامت(                     }          َربَِّها َناِظَرٌة  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة ِإَلى
  .می نگرند و نيکوست و آنها پروردگار خود را در آن روز نورانی چهره های

 
 ١... خداوند جسم نيست تا مثًال بنشيند  -۶٢ادعای 
  :جواب ما

  
در قيامت خودش به هر حال يک چيزی هست و اهللا ... جسم باشد يا غير جسم   

اما ما نه می دانيم و نه تصورش را داريم که چه چيزی می . را نشان می دهد
  .بينيم

بايد بدانيم که زمين مکانهای کثيف و . هست جا اهللا همه: می گويندشيعيان   
  .اهللا با علمش در همه جا هست: ناخوشايند هم دارد، پس بايد بگوييم

  
  ...  اهللا مثل بقيه دست و پا چشم دارد: سنی ها می گویند - ۶٣ادعای 
  :جواب ما

 را که ديگر قبولقرآن ( از دو دست و چشم اهللا صحبت شده است البته در قرآن  
 )داريد؟

  »يکن له کفوًا احد  ولم« : و معتقديم »ليس کمثله شیء « : در عين حال معتقديم
 .اهللا شبيه به هيچ چيز نيست. هر چيز مثل او نيست 

دست و پا و چگونگی نشستن  امام احمد حنبل کسی را که دربارۀ ذات اهللا و کيفيت
 :ون کرد و گفتبر عرش، از او  سوال  کرد، از مجلس بير

و  ...چگونگی آن مجهول است» معلوم است چون در قرآن آمده است  نشستن« 
است و گمان می کنم  و سوال و صحبت از آن بدعت ايمان به آن واجب است 
  .و از مجلس بيرونش کرد. سوال کننده ، منافق است
آيه را درک  معنی: می گوييم. آيۀ قرآن را قبول نداريم: ما که نمی توانيم بگوييم

 نمی کنيم 
  .در بست قرآن را قبول داريم اما
  .چيزی نمی دانيم اهللا هست اما از ذاتش: ما می گوييم: دوم

می کنيم و می  ما به کسی که دربارۀ ذات اهللا سوال می کند به ديدۀ شک نگاه
منافق است ما دربارۀ کسی که از چگونگی چشم و دست اهللا سخن بگويد، : گوييم

  . بدعتی است و دروغ گو :يممی گوي
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صحبت کند، از  ما کسی را که از چگونگی دست وپای اهللا سوال کند يا دربارۀ آن
 ـ ـ چه کنيم که مبتال به اين شيعه  شده ايم. مجلس خود بيرون می کنيم

 ما امر شده ايم که فقط از صفات اهللا صحبت می کنيم که خالق است و بصير است
  ...و سميع 
ذکر » اهللا يد«ذکر شده است، خوب در قرآن هم » پای اهللا«ب حديث ما اگر در کت
  .شده است

؛ بنابراين ، ذکر   تو که اين کلمۀ دست را از قرآن برنمی داری و حذفش نمی کنی
  .يداهللا در صحيح مسلم به نقل از پيامبر گناه نيست 

بعد  به اين وقربان دست اهللا بروم يا چيزی شبيه : تو يک سنی پيدا کن که بگويد
 . ايراد بگير

 . هيچ  اهل سنتی اهللا را مجسم نمی کند و اين يک تهمت شرمناک است
در کتب ما احاديثی هست که در آنها رسول اهللا ، پا و دست اهللا را ذکر کرده است، 

   .اين دليل نمی شود که ما اهللا را تجسم کنيم اما
چشم و دست اهللا ذکر شده ) قرآن ( کتاب شما  ما، شما را فقط به اين خاطر که در

  .شما نيز، ما را متهم نکنيد پس. است، متهم نمی کنيم که اهللا را جسم می دانيد
 )٤٢/قلم ...                                            (يوم يکشف عن ساق

 )٤٨ /فتح( ...                  ايديهم ان الذين يبايعونک انمايبايعون اهللا يداهللا فوق
يداه مبسوطتان                                                                            

 )٦٤/ مائده(
اين قرآ ن است که از ساق اهللا، از دست اهللا، حتی از دو دست اهللا ، سخن می 

  .گويد
که  اهللا مگر قهار نيست؟ مگر خشم نمی گيرد ؟ خب اين؛ يعنی، تو تهمت می زنی

اهللا سيستم عصبی دارد که بر اثر کار بد آدم ها ،تحريک و : نی می گويدس
  !غضبناک می شود؟

اهللا از کار بنده ای که يک تنه به سپاه کفار زد، راضی می شود و رسول خدا اوج 
  .رضايت اهللا را از به خنده تعبير می کند

  قران ؟ آخر مشکل در کجاست ؟در
 .اهللا دو دست دارد: ا اين قرآن است که می گويدحتمًا با قرآن مشکل داريد؛ زير

پيش بيايد که عاقبت در قبال اين آيات چه بايد  برای عده ای ممکن است اين سوال
هر چيزی که در قرآن و حديث صحيح آمده  کرد؟ عرض می کنم که اهل سنت به

برای مثال عرض . باشد است، ايمان دارند حتی اگر کيفيت مسأله برای او مجهول
  :می کنم 

دستش گشاده  سه: ما نمی گوييم. دو دستم گشاده است: وقتی که اهللا می گويد  
. دست ندارد: يک دستش را باز کرده است و نه می گوييم: نه می گوييم. است

اما نه از کيفيت وچگونگی . بلکه هر چی خودش می گويد، همان را قبول داريم
تصحيح می  شبيه و نه گفتۀ اهللا رانه ت. تجسم می کنيم آن حرفی می زنيم و نه

 ؛ زيرا هر چيزی دربارۀ ذات اهللا بر ما مجهول است و! )مثل بعضی ها ( کنيم      
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اهللا   ...به همين سادگی. اما ايمان به قرآن واجب است... صفات او بر ما معلوم 
  :در قرآن می فرمايد

اٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َآَي«
ْعَلُم الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما َي

ْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُآلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّآَُّر ِإلَّا َتْأِويَلُه ِإلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِع
»                                                                                                             ُأوُلو اْلَأْلَباِب

 )٧/آل عمران(
را نازل کرد و در آن کتاب، آيات محکم هست و  او کسی است که بر تو کتاب

متشابه و هر کس که در قلبش مرض باشد، به دنبال آيات متشابه قرآن می رود و 
    ... آن را تاويل می کند 

   که در قلب چه کسی مرض است؟ حال شما بنگريد
  

  صحيحين سنی ها از خرافات پر است - ۶۴ادعای 
ا موسی عریان نمی شود تا با آنها قوم موسی تعجب می کردند که چر  

: پس گفتند. این کار نزد آنان عيب نبود اما موسی نمی پسندید. غسل کند
موسی فتق دارد و اهللا برای این که دروغ آنها را بنمایاند، روزی که موسی 

سنگ لباسش را برد و . غسل می کرد و لباسش را بر سنگ گذاشته بود
رسيد و قوم دیدند که او مریض نيست موسی پشت سنگ دوید تا به قومش 

  .و موسی سنگ را زد تا این که سنگ ناله کرد
داعی ایراد می گيرد که عقل قبول نمی کند، سنگ بدود و چرا باید موسی   

چرا سنگ را می زند و . پيش قوم عریان بياید؟ و در این، فایده ای نيست
  . چطور سنگ ناله می کند

انبياء را قبول داریم، اما به شرطی که فایده  و اضافه کرده است که معجزات
   ٧١... ای در آن باشد نه ضرر

  :جواب ما
گر يک ملحد چنين ! جای تعجب است: کسی مسلمان باشد و اين طور بگويد  

ايرادی بگيرد، اشکالی ندارد و اگر با اين ديد به داستانها نگاه کنيم، همۀ 
يد می توانيم داستان تولد حضرت داستانها سوال برانگيز است؛ مثال با اين د

عيسی را رد کنيم و بگوييم چه معنی دارد که اهللا دختری بی شوهر را صاحب 
چه معنی دارد که چنين ! فرزند کند و مردم را دربارۀ اين دختر به شک بيندازد؟

کند تا عده ای به فتنه بيفتند که اين بچۀ بی پدر را فرزند اهللا بدانند و با اين 
  .کل داستان را رد کند و قرآن را کتاب خرافی بدانداستدالل 

آيا شيعه، از اين داستان ها . همۀ داستان های قرآن با اين استدالل رد می شوند
  !کم دارد؟

  

                                                 
 . ١٩٩ص  -٧١
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از خرافات کتابها ی سنی، سيلی زدن موسی به صورت ملک  - ۶۵ادعای 
  الموت است

فرشتۀ . ده استاز بخاری داستان آمدن فرشته مرگ نزد  موسی را نقل کر  
مرگ می خواهد که جانش رابگيرد، موسی بر او حمله می کند و چشمش را 

  .کور می نماید
اهللا چشمش را برمی . او می رود نزد اهللا که این بنده ، مرگ را دوست ندارد

  :گرداند و می گوید
اگر دنيا را می خواهی، به اندازۀ هر موی پوست گاو، : برو به موسی  بگو 

بعدش : بعدش چی؟ می گوید: مرت بيفزایم؟ موسی می گویدسالی به ع
زندگی را که آخرش مرگ است، . جانم را بگير: موسی می گوید. مرگ است
 . نمی خواهم

معقول نيست پيغمبر وارسته ای با یک «ایراد می گيرد که  نویسنده شيعه 
  »٧٢... فرشتۀ مامور چنين کند 

  :جواب ما
وارسته بود که به مقام پيامبری رسيد، اما باز از  همين پيغمبر وارسته، آن قدر  

ترس جان وقتی ديد عصايش اژدها شده است پا به فرار گذاشت و پشت سرش را 
  . هم نگاه نکرد

َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى َلا َتَخْف ِإنِّي {
  } ا َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَنَل

                                                                                                                    
  )١٠/النمل(

چون انداخت، ديد اژدها شده است؛ پس . عصايت را بينداز : اهللا به موسی گفت
يا موسی، : اهللا فرمود. پشت سر خود را نيز، نگاه نکردموسی پا به فرار نهاد و 

  .نترس پيامبران نزد من نمی ترسند
کتابی خرافی است و به ساحت پيامبر توهين : به قرآن هم ايراد می گيری؟ بگو آيا

  ! کرده است
  !آيا بين تو و ملحدان فرقی نيست؟ آيا شيعه ا ز اين داستان ها کم دارد؟

  :می گويد
بزرگی نوکرش را می فرستد تا شما را به ميهمانی دعوت کند؛ : فرض کنيد   

  ٧٣... آیا شما او را می زنيد که این گمان را به موسی می برید 
  

  :ما اول  جواب
در تفسير حديث آمده است که موسی فرشته را نشناخت، چون در لباس آدمی و   

 اگر... شته را مثل نشناختن ابراهيم سه فر. بی اجازه وارد خانه اش شده بود
  ! می شناخت که برايشان غذا نمی برد ابراهيم آنها 

  :مثل ترس مريم از فرشته
َفـَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفـَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا َقاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ ِبالرَّْحَمـِن ِمنَك ِإن ُآنَت { 

  ) ١٧/مريم (}       َتـِقـيًّا 

                                                 
 . ٢٠٠ص  ٧٢
 . ٢٠١ص  -٧٣
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پناه می برم به : پس مريم گفت. رستاديم روح خود را به شکل آدمبه سوی مريم ف
  .رحمن اگر متقی نباشی

  اگر مريم هم مرد بود، به فرشته حمله می کرد که چرا بی اجازه آمده است؟
  

  : دوم ما  جواب
مرگ چيزی است که نفس انسان آن را دوست ندارد و . اين قياس درست نيست  

اما اين حقه باز ، . حضرت  موسی انجام داد عکس العمل اول همان است که
داستان را از اول تا آخر ننوشته است می بينی که در آخر موسی با رضايت مرگ 

پس به موسی توهين نشده . تربيت است تعليم و  را می پذيرد و اين اثر همان
  . است

در آن  با اين استدالل های بچه گانه می توانيد اين آيات الهی را دروغ بدانيد که
ابواالنبياء ،حضرت آدم، بهشت را به دو گندم بفروخت و بگوييد که اين آيات 

  .چنين کند ايشان  دروغ است و محال است که
  شيعه ، مشرک نيست -۶۶ادعای 

برای این که اتهام شرک را از خود  دور کند به تعریف اقسام شرک می   
  . پردازد

سی را شریک کنيم مثل بت یک شرک را این می داند که در ذات اهللا ک
  ٧٤... پرستان 

  
  :جواب ما

يکی از مکرهای شيعه اين است که مشرکان را تقسيم بندی می کند و با تعريف   
  !خود، آنها را معرفی می کند تا جايی برای خود در ميان آنان نگذارد 

صفاتی که مشرکان و . برای اين کار بعضی از صفات مشرکان را منکر می شود 
در آن مشترکند را به مشرکان نسبت نمی دهد که اين دروغی بس آشکار  شيعيان

  .است 
از آيات قرآن می توان دريافت که مشرکان مکه کسی را در ذات اهللا شريک نمی 

  :اين هم  داليلی از قرآن . کردند؛ بلکه در نهايت مانند شيعه ها بودند
َسَيُقوُلوَن ِللَِّه ُقْل َأَفَلا } ٨۴{ْعَلُموَنُقل لَِّمِن اْلَأْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُآنُتْم َت  

َسَيُقوُلوَن ِللَِّه } ٨۶{ُقْل َمن رَّبُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم} ٨۵{َتَذآَُّروَن
َعَلْيِه ِإن ُآنُتْم  ُقْل َمن ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُآلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َوَلا ُيَجاُر} ٨٧{ُقْل َأَفَلا َتتَُّقوَن

َبْل َأَتْيَناُهم ِباْلَحقِّ َوِإنَُّهْم } ٨٩{َسَيُقوُلوَن ِللَِّه ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُروَن} ٨٨{َتْعَلُموَن
َما اتََّخَذ اللَُّه ِمن َوَلٍد َوَما َآاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإذًا لََّذَهَب ُآلُّ ِإَلٍه ِبَما َخَلَق } ٩٠{َلَكاِذُبوَن

َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة } ٩١{َعَلا َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَنَوَل
  }٩٢{َفَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُآوَن

پس : بگو. برای اهللا است: برای کيست زمين و آنچه در آن است؟ می گويند: بگو
  . چرا پند نمی گيريد

                                                 
 . ٢٠۶ص  -٧۴
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. اهللا: و پروردگار عرش بزرگ؟ خواهند گفت کيست پروردگار هفت آسمان: بگو
  پس چرا متقی نمی شويد؟ : بگو
کيست که پادشاهی هر چيز به دست اوست و پناه می دهد و خودش به : بگو

پس چرا  : بگو. او اهللا است: پناهنده شدن، نيازی ندارد؟  اگر بدانيد، خواهيد گفت
  سحر زده هستيد؟ 

اهللا فرزندی نگرفته است و با او . گويندپس به حق نازل کرديم و آنها دروغ
اگر اين طور نبود پس هر اله به کار مخلوق خود می پرداخت و . شريکی نيست

منزه است اهللا از توصيف شما و دانای ! اله ها بر يکديگر برتری جويی می کردند
  .غيب و آشکار و برتر است از آنچه با او شريک می کنيد

م بشناسد اما در همان ست اهللا را بشناسد و خوب هپس ديديد که انسان ممکن ا  
  .حال مشرک هم باشد

اما چرا شيعه ها منکر اين آيات هستند؟ چون می دانند که اين، همان صفات 
: بله آنها بايد تعريف غلطی از شرک ارائه دهند تا بتوانند بگويند. خودشان است

  ست، پس چيست؟اگر اين يک حقه ني. در حالی که هستند. ما مشرک نيستم
  شيعه مشرک نيست؛ زیرا کسی را پسر اهللا نمی داند - ۶٧ادعای 

ما به نصارا شباهتی نداریم؛ زیرا آنها عيسی را خدا می : می خواهد بگوید  
   ٧٥... دانند یا به سه اله در یک اله معتقدند و ما چنين نيستيم 

  :جواب ما
هر دوی شما . ت هايی هستاما باز بين شما و نصارا شباه! درست: می گوييم  

  .عوض آنکه از اهللا بگوييد، فقط به ستايش بندگانش مشغوليد
شما نيز، چون نصارا برای بزرگان خود جشن تولد می گيريد و روز تولدش را 

  . عيد می دانيد
شما نيز، چون نصارا به يادگارهايی از بزرگان چسبيده ايد و آن را مقدس می 

به دار کشيده شد و شما ) بزعم خودشان ( سی برآن آنها صليب را که عي. دانيد
  . خاک کربال را که خون حسين بر آن ريخته شد را مقدس می دانيد

از همه مهمتر نصارا از بنده مدد می خواهند؛ شما نيز، از بندۀ مرده مدد می 
باز حجت نصارا از شما قويتر است؛ آنها می توانند ادعا کنند که عيسی . خواهيد
. ست، اما شما با وجود اين که علی را مرده می دانيد از او مدد می خواهيدنمرده ا

آيا اين علی که فوت کرد، با پای خودش به قبر رفت که اين قدرت عظيم را پس از 
  !مردنش برای او قائل می شويد؟

  شيعه مشرک نيست؛ زيرا صفات اهللا را کسبی نمی داند - ۶٨ادعای 
هرکس : فی دروغين ارائه داده و گفته استباز حقه بازی کرده و تعری  

   ٧٦...  صفات اهللا را کسبی بداند، مشرک است 
  :جواب ما

وقتی هرکس غير اهللا را رزاق بداند، مشرک است پس هرکس علی را چون اهللا   
  : آيا شما نيستيد که می گوييد. مشکل گشا بداند هم، مشرک است
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  . کن و مناجات  مرا  پيش  خدا   کنعلی، ای مشکل گشا، دردمو دوا. يا علی، مدد
  شرک؛ يعنی، بيکار کردن اهللا از امور جهان

  امور جهان  اداره  شرک یعنی بيکار کردن اهللا در -   ۶٩ادعای  
شرک را طوری بيان کرده است که انسان گمان کند، اهللا جهان را خلق کرده  

ه است که بر این و بعد امور جهان را به دست دیگران داده و یهود را مثال زد
  ٧٧... عقيده اند 
  :جواب ما

اگر اين عقيدۀ شيعه نباشد، پس امام . شيعه هم بر اين عقيده است: بايد گفت  
البته عقيدۀ شيعه بدتر است؛ زيرا يهود ، اهللا را در دنيا . زمانش بيکار می شود

  . بيکار می دانند، اما شيعه دست های اهللا را در آخرت هم  بسته است
  :اين دعای شيعه نيست که خطاب به امامان می گويدآيا 
؛ يعنی، بازگشت مردمان به جانب شما امامان »اياب خلق اليکم و حسابهم عليکم«

  ) .بعد از مرگ ( است 
  !).پس اهللا هيچ کاره است؟( حساب بندگان به عهدۀ شماست  

  
  شرک؛ یعنی، ریا و توجه به غير اهللا - ٧٠ادعای 

هم تعریف کاملی نداده و گفته است؛ یعنی، آدمی در  از شرک در عبادت  
   ٧٨...نماز توجه اش به غير خدا باشد

  :جواب ما 
به اهللا قسم، در تعجبم از اين مرد و پدرانش که چه فايده ای از گمراه کردن   

اين روزی که نصيب قربانيان مکر و فريب ! مردم نصيبشان شد ؟ رزق و روزی ؟
  . داعی هم شد

آيا شما به زيارت قبر می رويد؟ اين عبادت است يا نه؟ اين ثواب دارد  می پرسم  
  يا ندارد؟ 

وقتی ! شما وقتی بر سر قبر حسين می رويد، چگونه گريان وناالن می رويد؟
سينه می زنيد، آيا عبادت است يا نه؟ آيا توجه شما در آن جا، به اهللا است يا به 

  حسين ؟
اگر شما بر سر قبر برای عبادت می رويد، . گفت آخر دروغ را هم بايد به اندازه

: باز هم می گوييد. چرا دم دروازه از صاحب قبر اذن دخول می خواهيد نه از اهللا 
  . توجه ما به اهللا است

اما شامل اين تعريف ناقص هم می . در ضمن، تعريف تو از عبادت ناقص بود
  .شويد

است، پس فوری موضوع را  جالب است که خودش نيز، می داند که اوضاع خيط 
از اين . به شرک اصغر می کشاند تا عيب خود را بپوشاند و از موضوع فرار کند

؛ يعنی، دعا »الدعاء هو العباده«. گذشته، اصل عبادت آن است که انسان دعا کند
  . عبادت است

  : قران می گويد 
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َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم  َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن{
  )۶٠/غافر(}       َداِخِريَن 

بدرستی آنان که از . رب شما که مرا بخوانيد تا شما را اجابت کنم: و فرمود 
  .عبادت من سر می پيچند در جهنم سرنگون می شوند

  . عبادت است= پس دعا 
درخواست خود را به آنها می دهيد و از آنان شما امامان خود را می خوانيد و   

قبول . عمل ما شرک نيست؟ راست می گوييد: باز می گوييد. طلب ياری می کنيد
دارم که گاهی شرک در عبادت نداريد؛ زيرا گاهی اهللا را کامًال فراموش می کنيد و 

  .خالص بنده را می خوانيد
  

  اندشيعه نذر برای غير اهللا را حرام می د -٧١ادعای 
اگر نذر برای اهللا باشد، اما . ما نذر را برای غير اهللا حرام می دانيم: می گوید  

  .کنار قبر امامی انجام گيرد، ما آن را حرام نمی دانيم
  ٧٩... و می گوید کار جاهالن ما ربطی به مذهب ما ندارد 

  :جواب ما
که مردم شيعه اول اين که شما جاهالن را منع نمی کنيد و معلوم است : می گويم  

گوش به فرمان علمای خود هستند، اما شما منع نمی کنيد؛ چون در حقيقت 
 اين کار . خالف آن را می گوييد هرچند که به زبان،. خودتان اين را بد نمی دانيد

نفت ريخته «مانند . آن قدر جا افتاده است که مردم ضرب المثل ها درست کرده اند
  .» را نذر امام رضا کردن

  اين که اگر برای اهللا است پس چرا کنار قبر قربانی می کنيد؟ دوم 
قبر را در جواب اين است که در اين جا بيشتر ثواب دارد و به نحوی صاحب 

  . دعبادت خود شريک می کني
  شيعه از هيچ راهی مشرک نيست - ٧٢ادعای 

 آیا هرگز شنيده اید که شيعه در عبادت اهللا کسی را شریک کند؟: می گوید  
 ...٨٠  

  :جواب ما
  ! بله شنيده ايم اما نشنيده ايم که در عبادت امام رضا ، اهللا را شريک کنند   

شنيده ام که شيعه، اهللا را به زيارت . بله به اهللا قسم از اين بيشتر را شنيده ام
قبرحسين فرستاد، اما نمی دانم منظور از اين زيارت چه بود؟ آيا اهللا از حسين 

  . ه همين طوری زيارت کردحاجت خواست يا ن
از بحار االنوار مجلسی است که قبًال ذکر کرديم و اين آقای  ٨١اين هم حديثی  

  .داعی در کتابش، مجلسی را بسيار ستوده است
از قبر : به من گفت وقتی امام صادق به منطقۀ حيره آمد: صفوان می گويد  

  فدايت: حسين حاجتی داری؟ گفتم
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زيارتش نروم در حالی که اهللا هر  چطور به: فرمود شوم به زيارتش می رويد؟
پيامبران و امامان نازل می  شب جمعه برای زيارت قبر حسين با فرشته ها و

 .بهترين انبياء و ما بهترين اوصياء هستيم) ص(محمد. شود
فدايت شوم آيا هر شب جمعه به زيارت قبر حسين برويم : گفتم :صفوان می گويد
 .)کنيم زيارت( تا اهللا را ببينيم 

 .برو که ثواب زيارت قبر حسين همراه اين کار برايت نوشته می شود: فرمود
  .  راست می گويد؛ مشرک نيستند بدتر از مشرکند. ما مشرک نيستيم: باز می گويد 

مشرکان زمان  پيامبر در راحتی و آسودگی  معبودان را می خواندند و در سختی 
  .و دشواری  اهللا را 

َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإلَّا ِإيَّاُه َفَلمَّا َنجَّاُآْم ِإَلى اْلَبرِّ َأْعَرْضُتْم َوِإَذا 
  َوَآاَن اْلِإْنَساُن َآُفوًرا 

                                                                                                               
  )٦٧/االسراء( 

در بحر که به شما ضرر می رسد، غير او چه کسی را می خوانيد؟ اما شما را که 
  .نجات داديم باز از اهللا روی برمی گردانيد و انسان ، ناسپاس است

  .اما شيعيان در سختی هم حسين را می خوانند
اه را دو سال پيش يک هواپيمای مسافربری در تهران سقوط کرد وقتی جعبۀ سي  

يا : پيدا کردند، ديدند آخرين فرياد خلبان  قبل از مرگ اين کالم بود
 !هش حسين  بود آریِ ال. سين ..........................ح

  مرده می تواند قدرتی مافوق تصور داشته باشد  ٧٣ادعای 
حاجت خواستن از مردگان شرک : گفته. در این جا، مثال عجيبی گفته است  

مان پيامبر از مخلوقی کمک خواست تا  تخت بلقيس را نيست چون سلي
  ٨٢... بياورد و از اهللا نخواست 

  :جواب ما
من از گاو شفا می : مثل اين که هندو بگويد. اين حرف عجيبی است: می گوييم  

می ! آخر چه ربطی دارد؟. خواهم چون پيامبر شما وقت بيماری نزد دکتر رفت
ت يک کار خدايی بود اما سليمان از بنده ربطش اين است که آوردن تخ: گويد

اگر کار خدايی باشد، بنده . دروغ در خود حرف نهفته است: می گوييم. خواست
  . نمی تواند انجام دهد مثل خلق کردن پشه

آوردن تخت کار خدايی نيست با به کار گرفتن علمی خاص انجام گرفته است و 
  . بس

اگر اين را دليل بگيريم هر ! مک بخواهدود نرفت تا از او کبر داسليمان بر سر ق
اگر من از فالنی مدد می : مذهب باطلی هم می تواند اين دليل را بياورد و بگويد
پس بت پرستی هم با اين . خواهم، برای اين است که سليمان از بنده مدد خواست

  !استدالل، مجوزی می يابد 
از مخلوق، شرک تنها حاجت خواستن «: حقه بازی اين است که می گويد  

 ».نيست
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ما کی گفتيم، هست ؟ ما از نانوا نان می خواهيم، . هست: مثل اين که ما می گوييم
  اين شرک است ؟ 

وقتی به مرضی گرفتار می شويد و دکتر شما را جواب کرده است، : ما می گوييم
اين شرک است؛ زيرا گمان می کنيد که . يا امام رضا، شفا بده: آن وقت می گوييد

می پنداشتند، بت ها قدرتی مافوق ارد؛ مثل بت پرستان که قدرتی استثنايی د او
  . عادی  دارند

قرار نيست چون او يک قدرت استثنايی . آورندۀ تخت بلقيس را به رخ ما نکشيد  
  گاهی سفسطه می کنند. دارد، پس دوازده امام  و هجده بت هم داشته باشند

  :و می گويند 
ان چنين قدرتی می دهد که در یک چشم بر هم زدن، خدایی که به یک انس  

تختی را از قاره ای به قارۀ دیگر ببرد، آیا نمی تواند به حسين توانایی شفای 
  بيماری بدهد؟

  :جواب ما
اهللا می تواند به جای دست . می تواند اما توانستن، دليل نمی شود که داده باشد  

شما اگر . انجام دادنش چيزی ديگربه من بال بدهد اما توانستن يک چيز است و 
ثابت کرديد حسين در قبر چنين قدرتی دارد ما را از صرف هزينه برای رفتن پيش 

  .دکتر نجات می دهيد
یا حسين : اگر شما شنيده باشيد ما در گرفتاری ها می گویيم: می گويد
  .ادرکنی 

  !منظور ما این نيست که یا حسين که اهللا هستی،  ادرکنی  
  :جواب ما

ای حسين . منظور شما اين است که ای حسين، مرا درياب در اين گرفتاری   
همه با هم می خواهيد و با . شما از او در گرفتاريها کمک می خواهيد. کمکم کن

در حالی که اين . زبانهای مختلف و مشکالتی رنگارنگ و فوری هم می خواهيد
مه حرفها را يک جا  بشنود و فقط اهللا است که می تواند همۀ زبانها را بفهمد، ه

پس حسين نزد شما اله است؛ به همين دليل . مشکالت گوناکون را حل کند
احتياجات خود را به اين خدای قدرتمند عرضه می کنيد و به زيارتش می رويد و 

در ايام حسينيه بر سر و روی خود می زنيد تا شايد راضی شود و شادی را در 
  .شرک نيست؛ آب دوغ خيار است: باز بگوييد. نددنيا و آخرت به شما هديه ک

  :دربارۀ وسيله گيری  آيه داريم - ٧۴ادعای 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َواْبَتُغوْا ِإَليِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوْا ِفي َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم {

  )٣۵/المائده(}               ُتْفِلُحوَن 
یه را شاهد آورده است که باید وسيله بگيریم و بعد یک شاهد دیگر او این آ

کتاب درجه . البته شاهد فراوان دارد. می آورد که وسيله؛ یعنی، اهل البيت
ببينيد چه می ! یک سنی ها ابن ابی الحدید معتزلی شاهد اول آنهاست

  :نویسد 
شاهد ابن ابی الحدید معتزلی که از اشراف علمای شما می باشد و   

دیگرش ثعلبی است به او درجه امام داده است و او را کنار امام بخاری و 
  .امام احمد حنبل نشانده است

  .ابوبکر شيرازی دیگر کيست؟ اهللا می داند
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او را هم شاهد آورده است و باالخره هر کس که حرف او را گفته، از بزرگان  
  ٨٣... اهل سنت شده است 

  :جواب ما
آيا سنی ها، معتزلی هستند؟ آيا سنی ها، معتزلی ها . عتزلیم: خودش می گويد  

  آيا خجالت چيز خوبی نيست؟. را هدايت يافته می دانند
چرا؟ چون می . او اشاره نمی کند که تفسير های معروف سنی چه می نويسند  

  !بچه کيست؟ ملت شيعه . خواهد بچه را فريب دهد
 :اما تفسير درست اين است 

 ا  الَِّذيَن  آَمُنوا  اتَُّقوا  اللََّه  َواْبَتُغوا  ِإَلْيِه  اْلَوِسيَلَة  َوَجاِهُدوا  ِفي  َسِبيِلِه  َيا  َأيَُّه
  َلَعلَُّكْم  ُتْفِلُحوَن

                                                                                                                  
)                                                                                                               ٣٥/مائده(

اى ايمان آوردندگان ، از خدا بترسيد و به سوى خدا وسيله بجوييد و در راهش 
  .جهاد کنيد شايد که نجات يابيد

در . استمعنى وسيله معلوم کند، را گمراه نا م داعی شياددر خود آيه نيز، اگر 
  .اين جا وسيله؛ يعنى، جهاد

ضى کن و درس اى پسر، مرا را: شما را نصيحت کند و بگويد ،فرض کنيد پدر  
واضح است که وسيلۀ موفقيت و راضى کردن پدر، درس . بخوان تا موفق شوى

را اين طور تفسير کند که » مرا راضى کن«مال جملۀ اين  حال اگر . خواندن است
کم سوادى شما خنديده  ودر حقيقت به ريش شما » برو سر قبر و زارى کن«

  .است
دا وسيله بجوييد و جهاد کنيد تا اى مؤمنان، به سوى خ: آيه واضح مى گويد

عجب قبرى ساخته، عجب ! واين مال آمده عجب تفسيرى کرده است! موفق شويد
  .دم دستگاهى درست کرده است

آمده و اين طور نوشته  ٥٧کلمۀ وسيله يکبار ديگر هم در سورۀ اسراء ،آيۀ 
  :است 
ُأوَلِئَك * ُكوَن َآْشَف الضُّرِّ َعْنُكْم َوال َتْحِويًال ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِنِه َفال َيْمِل

 الَِّذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَبُه
   ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َآاَن َمْحُذورًا

                                                                                                     
  )٥٦-٥٧/ اسراء(

آيه واضح  .تا فريب نخوريم گذاشته است ام اين آيه ، لقمه را جويده و در دهان
  :ويد مي گ

). کاره اى هستند(بخوانيد به جز اهللا آنانى را که گمان مي کنيد : بگو) اى محمد(
آناني که . ند ضررى را از شما دفع کنند و نه حال شما را عوض کنندپس نمى توان

هر کدام که مقرب تر باشند . شما مى خوانيد، خودشان دنبال وسيله مي گردند
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  .اميدوار به رحمت رب هستند و از عذاب رب مى ترسند] بيشتر دنبال وسيله اند[
وسيلۀ ما حضرت  دما مى گوييش. وسيله را معنى کرده است ، آيه خيلی واضح

: آيه مى گويد. و حضرت علي و امام رضا هستند -صلى اهللا عليه وسلم-مد مح
صلى اهللا عليه -وسيلۀ حضرت محمد . آنها خودشان بيشتر دنبال وسيله هستند

  .چه بود؟ معلوم است عمل صالح ، صدقه ، جهاد  ، امر به معروف  -وسلم
  آيا از اين صريح تر هم سخنى هست؟ 

  :ن عادت مشرکان است که می گوينداصوال اي
»                                                                         ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى « 
  )٣/ الزمر (

در حالی که اهللا وسيلۀ توسل و تقرب به سوی خودش را ايمان و عمل صالح قرار 
  : ٣٧سبا ، آيۀ  اين هم دليل از سوره. داده است

  » وما أموالكم وال أولدآم بالتي تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صالحًا «
و مال و اوالد شما، وسيلۀ نزديک شدن شما به من نيست؛ مگر ايمان و عمل 

  .صالح 
  حدیث ثقلين ؛ دليلی بر حقانيت مذهب شيعه -  ٧۵ادعای 

کتب اهل سنت نقل کرده است  در این جا ، یک صفحه را پر کرده است و از  
  . که حدیث ثقلين درست است

مسلم بن حجاج و ابی داود و سليمان بلخی و ابن صباغ از پيامبر نقل کرده   
  :اند که فرمود

انی تارک فيکم الثقلين کتاب اهللا و عترتی اهل بيتی لن یتفرقا حتی یروا «
نها فقد علی الحوض و من توسل او تمسک بهما فقد نجی و من تخلف ع

  »هلک با ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدًا 
قرآن و عترت و اهل بيتم را : بدرستی که در ميان شما دو چيز بزرگ: یعنی 

این دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد . می گذارم
به حقيقت نجات می یابد و  . هر کس به آن دو توّسل و تمّسک نماید. شوند
ه از آن دو روی برگرداند، هالک شود و کسی که به آن دو تمّسک جوید، هر ک

  ٨٤... هر گز گمراه نخواهد شد 
  :جواب ما 

درست است؛ اما نه به اين صورتی که او نوشته است؛ زيرا او : ما هم می گوييم  
ينابيع «و متن را از کتاب  هددگری هم دارد، حواله به مسلم می منظور دي
  ! ن بلخی می آورد سليما» المواده

در همين يک صفحه سند، دو بار حواله به کتاب سليمان بلخی می کند و کتابش را 
سال  ٧٠کنار کتاب مسلم قرار داده است در حالی که اين کتاب بی ارزش است و 

قبل از مناظرۀ داعی نوشته شده است وسنی ها آن را نمی شناسند و فقط در قم 
  . چاپ می شود

با الفاظ کم و (ی از حقه بازی خسته نمی شود؟ سپس نوشته است آيا اين داع  
  ) : زياد

آيا حديث، حديث سيب زمينی است که کيلويی می کشی؟ يک لفظ از مسلم را با 
قاطی می کنی تا هدف غلط خود را ) سليمان بلخی ( يک لفظ از آن مشرک بلخی 
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گشاست و تو می  هر لفظ حديث در هنگام اختالف راه. به منزل نهايی برسانی
  .با الفاظ کم و زياد، حديث اين گونه است: نويسی

ای کسی که جد اندر جد ملت ايران را به اعتراف خودت دوشيده ای، آيا تا قيامت 
  .هم می خواهيد بر گردن اين ملت سوار شويد

مشکل کار شما اين است که حديثی را که دربارۀ اهل بيت علی است، می بينيد؛ 
منظورم . اگر اين حديث در کتاب ماست، آن هم هست. مر نمی بينيداما دربارۀ ع

  .قرآن و سنتم را : دو چيز را برای شما باقی گذاشتم: آن حديث است  که می گويد
: سند آن دروغ است و اضافه کرده است: دربارۀ  اين حديث، داعی می گويد

  . دروغ است: بخاری و مسلم می گويند
پياله هايش احاديث قوی ما را ذکر نمی کنند و دنبال  هم. در حيرتم از اين مرد

اما اين مرد ، صحيح را ضعيف و ضعيف را قوی جلوه . حديث موضوع می گردند
چرا چنين می کند؟ چون مخاطبانش فرق بين اين احاديث را نمی دانند و . می دهد

  .همين به او جرات داده است تا هر چه دلش خواست بگويد
  :دانم، اين حديث صحيح است  که  رسول  فرمود در حالی که ما می

  » عليکم بسنتی و بسنت خلفاء راشدين من بعدی« 
  .بر شماست پيروی از سنتم و ستت خلفای راشدين که بعد از من می آيند

اگر روايت را مثل داعی کيلويی : حال نظر سنی ها را ببينيد دربارۀ اين روايت   
دست ابن ابی الحديد ننشانيم، اين حديث در مسلم  وزن نکنيم و امام مسلم را  کنار

: ؛ يعنی، ننوشته است»بها«؛ يعنی، به آن و نيامده » به«: اين طور آمده است 
  . چنگ به قرآن است نه چنگ زدن به قرآن و عترت» به«منظور . به آن دو 

  !ببنيد حديث را در صحيح مسلم 
ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ُيوِشُك َأْن َيْأِتَى َرُسوُل َربِّى َفُأِجيَب َوَأَنا َتاِرٌك َأمَّا َبْعُد َأَال َأيَُّها النَّاُس َف«  

. »ِفيُكْم َثَقَلْيِن َأوَُّلُهَما ِآَتاُب اللَِّه ِفيِه اْلُهَدى َوالنُّوُر َفُخُذوا ِبِكَتاِب اللَِّه َواْسَتْمِسُكوا ِبِه 
َوَأْهُل َبْيِتى ُأَذآُِّرُآُم اللََّه ِفى َأْهِل َبْيِتى « ُثمَّ َقاَل َفَحثَّ َعَلى ِآَتاِب اللَِّه َوَرغََّب ِفيِه 

  »ُأَذآُِّرُآُم اللََّه ِفى َأْهِل َبْيِتى ُأَذآُِّرُآُم اللََّه ِفى َأْهِل َبْيِتى 
شايد بزودی ملک الموت بيايد و بروم و در بين شما . اما بعد ای مردم، من بشرم
پس کتاب اهللا را . اهللا که در آن هدايت و نور است کتاب: دو چيز بزرگ را گذاشتم

محکم بگيريد و به آن چنگ بزنيد و رسول ترغيب کرد مردم را به کتاب اهللا و بعد 
شما را از اهللا می ترسانم دربارۀ اهل بيتم و شما را از اهللا می . و اهل بيتم : گفت

می ترسانم دربارۀ اهل ترسانم دربارۀ اذيت رساندن به اهل بيتم و شما را از اهللا 
  »!بيتم

پس ديديد اين داعی حقه بازی می کند و جلوی چشم همه در روز روشن کتاب 
  ! مهم مسلم را تحريف می کند 

واضح است که اشارۀ رسول به افرادی است که بعد آمدند و حسين را کشتند و   
را  حتی بيشتر بر ضد شيعه هاست؛ چون کسانی که حسين. عايشه را فحش دادند

اما آزار دهندگان اهل . کشتند، از بين رفتند و تازه شيعه در قتل حسين دست دارد 
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هستند و عايشه را بد می گويند و فحش می  هم در زمان ما  بيت از شيعيان هنوز
  .دهند

و اگر به علم تمّسک کنيم، بايد به آن اهل بيتی رجوع کنيم که عالم بودند؛ مثل 
  ! يش از هر کس ديگری علم داشتعايشه که به سخنان رسول ب

آن وقت از روايت مسلم می فهميم، منظور اين است که به اهل بيت من توجه کنيد 
  .و محب آنها باشيد

ديگر اين که ما می دانيم، بايد از اهل بيتی که به سنت رسول آگاهند، پيروی کنيم 
پس . دو در ميان آنها، زنان پيامبر به خصوص حضرت عايشه در صف اول هستن

امام نقی و تقی را می گيرد و عايشه و حفصه » عترت پيامبر«شيعه که از معنی 
  .را رها می کند در گمراهی آشکار است 

اگر از روشم : برای درک مسأله، فکر کنيد که پادشاهی به رعيت خود می گويد  
ردم اما بعد از مرگ پادشاه ، م. راضی هستيد، بعد از مرگم از خاندانم پيروی کنيد

ساله ای را انتخاب  ٨سال، از نسل اين پادشاه بچۀ  ٢٠٠زنش را بزنند و بعد از 
  !کنند که بيا به ما اسرار اجدات را ياد بده 

اما فراموش نکنيد، وقتی اهل شهری همگی ديوانگی . اين، نوعی ديوانگی است
  .کردند، ديگر نام کارشان ديوانگی نيست

  د؛يک دليل خنده دار ديگر هم دارن  
  . اهل بيتی باید باشند تا سنت و قرآن را معنی کنند: می گويند  

  :جواب ما
انگار امروز اهل بيت . اين مردم، اين حرف مزخرف را زياد تکرار می کنند  

بدون آنها تفسير قرآن و سنت : کجايند اهل بيت؟ آنهايی که می گوييد! هستند
  ! م چيز خوبی استآخر عقل ه... ممکن نيست، کجايند؟  کو کجايند؟ 

    ٨٥...  بخاری و مسلم از رجال مردود وجعال نقل خبر  نموده اند - ٧۶ ادعای
  :جواب ما 

و » ينابيع الموده«مثل اين که اين جناب می خواهد ما به جای بخاری از  کتاب   
از نظر ايشان، ابن ابی الحديد و امثال ايشان ! پيروی کنيم » شرح نهج البالغه«

  . بنازم رو را ! ال نيستند؛ اما راويان بخاری و مسلم  دروغگو هستندمردود و جّع
ليستی از دروغ گويانی او . فالنی را به ده راه نمی دادند سراغ کدخدا را می گرفت

را که بخاری و مسلم از آنها روايت کرده اند، نوشته و در باالی فهرست، نام 
اين داعی حقه باز که . ته استمبارک حضرت ابوهريره را با بی شرمی تمام نوش

از اول کتاب مردم را فريب می دهد، آيا فکر می کند به گفتۀ او ما ابی هريره را 
اگر به حرف او باشد، نه ابوبکر در امان است و نه عايشه ، زن . رها می کنيم

  .پيغمبر 
  .هر چقدر هم که زوزه بکشيد، بخاری برای ما بخاری می ماند و مسلم هم، مسلم 

گر مسلم از رجال مردود نقل قول کرده است شما چرا اين جا که حديث ثقلين را ا
مطابق هوای نفس خود ديديد به او شک نکرديد؟ هر جا که مخالف شما بود، 
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مسلم آدم بدی است و کتابش بدتر؟ با روش شما، شيطان پرستان هم می توانند با 
که آياتی را که در مذمت  به شرطی. قرآن ثابت کنند که شيطان موجود نيکی بود

  :آياتی که از زبان شيطان سخن می گويد . شيطان است، جعلی بدانند 
}                     َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنُكْم ِإنِّي َأَرى َما َال َتَرْوَن ِإنَِّي َأَخاُف الّلَه َوالّلُه َشِديُد اْلِعَقاِب 

  )۴٨/األنفال(
من چيزی را می بينم که شما نمی . من از شما بيزارمای مشرکان، : شيطان گفت

  . بينيد من از اهللا می ترسم و اهللا بسختی مجازات می کند
آيا وقت آن نرسيده است که کمی از اين حقه بازی ها خجالت بکشيد؟ اکنون اين   

ای داعی های زنده ، از حقه . و اعوذ باهللا  اهل نار است... داعی مرده است 
  .سرانجام می ميريد.  رداريدبازی دست ب

شما که اينقدر دانش منديد که سند احاديث ما را بررسی  :بعد يک نکته ديگر
  زير ذره بن نميبريدميکنيد چرا احاديث خود را 

آيا ميدانيد شيعه ها تکليف احاديث ضعيف و صحيح خود را تا بحال روشن نکرده 
  :اند پس ما ميتوانيم به داعی شياد  بگوييم 

 اگر طبيب بودی حديث خودت را بررسی ميکردی تو 
، آن دونفر  اهانت به رسول اهللا در صحيحين بخاری و مسلم -٧٧ادعای
  العياذ باهللا! پيامبر زنش را به مجلس رقص برد: نوشتند

حدیثی را مورد انتقاد قرار داده است که در آن پيامبر در روز عيد که عده ای   
مایلی : را می کردند به عایشه گفتاز حبشی ها در مسجد نمایش اج

پس رسول اهللا او را بر دوش باال برد تا نمایش را . بلی: تماشا کنی؟ گفت
  .ببيند

وی ما ! او انتقاد کرده است که پيامبر چگونه جلوی مردم چنين کرده است؟  
را قسم داده است که شما را به خدا اگر دربارۀ  شما کسی چنين بگوید، 

  ٨٦... این تهمت به جوش نمی آید  دیگ غيرت شما از
  :جواب ما

حاال چرا دلسوز . اول اين که شما از اين بدتر را دربارۀ زن رسول می گوييد  
  . عايشه شديد

  . دوم، سوزش شما از محبت رسول به زنش است 
سوم، حتی غرب گرا های ما که اين طرف و آن طرف می گردند تا حديثی برای  

دست به دست ، اين حديث را دليل نياورده اند که مرد و زن آزادی زنان پيدا کنند، 
  . هم به تماشای نمايش ها بروند

آنها با آن قلب مريض و با آن غرض ورزی بی پايان خود باز فهميدند که منظور 
حديث، اين است که پيامبر زنش را در گوشه ای دور از مردم و در کنار پنجرۀ 

  . بکش و بازی را ببينسرک : خانه نگذاشته است تا بگويد
: و تو می گويی. هرکسی معنی حديث را می فهمد حتی آن غرب زدۀ مفلوک

آيا تا به حال زنی . پيغمبر زنش را سوار دوشش کرده و کنار معرکه ايستاده است
را نديده ای که از گوشۀ ايوان دزدکی به خيابان نگاه می کند؟ آيا جايی از بدن او 

  .را می توان ديد
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  ٨٧...  بخاری همۀ احادیث صحيح را در کتابش ذکر نکرده - ٧٨ادعای 
 :جواب ما

اين مطلب را ما هم می دانيم که نه تنها بخاری بلکه هيچ کدام از کتب حديث ما   
در ! اين که عيب نيست. به تنهايی تمام احاديث صحيح را در خود جا نداده اند
  .هايی جمع نشده استهيچ کدام از کتب شما نيز، همۀ احاديث صحيح به تن

  حدیث سفينه ، دليلی بر حقانيت مذهب شيعه  ٧٩ادعای 
این مرد ، ليستی طویل ارائه داده است که در آن ابن صباغ و سليمان   

بلخی و سبط ابن جوزی را کنار مسلم  و احمد بن حنبل نشانده و این حدیث 
  :  را از قول آنها نقل کرده است

کمثل سفينه نوح من رکبها نجا  و من تخلف عنها انما مثل اهل بيتی فيکم « 
اهل بيت من مثل کشتی نوح هستند که هرکس در آن نشست، » هلک

  ٨٨... نجات یافت و کسی که ننشست، هالک شد 
 :جواب ما

  .اين يک دروغ بسيار بزرگ است. اين حديث در مسلم نيامده است  
اينان از دست بدهند و در همين يک دروغ کافی است تا شيعيان اعتماد خود را به 

طبرانی آمده است  که بزرگان علم حديث ما آن را سست و بی بنياد می » معجم«
  . هيثمی : دانند از جمله

در سلسلۀ راوياِن اين حديث، چند فرد ناشناس : گفته است» مجمع الزوايد«او در 
  .هست

برای  چرا ؟ چون. اين حديث صحيح است: اهل سنت می گويند: داعی می گويد
باز هم می گوييم که . اين نويسنده ، دروغ گفتن از آب خوردن هم آسانتر است

دليل بر درستی آن نيست ) غير از بخاری مسلم ( بودن حديثی در کتب اهل سنت 
  مگر آنکه ببينيم، صحيح است يا نه ؟. و  قابل استناد هم نيست

ت آخر گفته شعری را به امام شافعی منسوب کرده که در بي :می گويد  
  :است 

  رضيت عليآ لی امامآ و نسله  
  و انت من الباقين فی اوسع الحل

  . من راضی شدم به امامت علی و اوالدش که بر حقند
  ٨٩... و تو باش بر آن فرقۀ باطله تا روزی که کشف حقيقت شود  

 :جواب ما
و هم ت. امام شافعی ما را که دوستار اهل بيت است. خب می بينی امام ما را   

او می ) . دروغ و راست(قبول داری و شعرش را می بينی و شاهد می آوری 
او که سنی بود پس معنی او از . من دوستار علی هستم و تو بر باطلی : گويد

  . از دوستی علی باطل) شيعه ها ( دوستی علی، حق است و برداشت ديگران 
ان تفسير شما را از پس شعر اين امام برای شما فايده ای ندارد جز آنکه ايش

منتظر روزی باشيد که  حقيقت آشکار : دوستی اهل بيت باطل می داند و می گويد
  .شود 
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استسقاء عمر به کمک اهل بيت پيغمبر دليل است بر جایز بودن  - ٨٠ادعای

  وسيله گيری
در این جا اشاره کرده است به کار مشهور حضرت عمر که برای نماِز طلب   

  ٩٠...  باران، عموی رسول اهللا را پيش نماز کرد 
 :جواب ما

ز کتب درجه يک خبث باطن اين مرد اجازه نداد که راه کج نرود و عوض آن که ا  
ما نقل قول کند از ابن حجر مکی صوفی آورده است که دروغ و راست در آن 

  . از کتب حديث ماست» صواعق محرقه«گويی اين کتاب . جمع است
جالب است بدانيم که ابن حجر اين کتاب صواعق محرقه را در  رد شيعه ها   

يری از او نيمی از نوشت و خيلی هم کوبنده نوشت اما شيعه ها برای انتقام گ
و ابن حجر نيز، خود را پايبند نکرده که تنها حديث . حرف هايش را نقل می کنند

  .درست بنويسد و همين کتابش را بی ارزش کرده است
القصه  داستان اين است که حضرت عمر به دعای عباس متوسل شد برای طلب   

  ...باران 
رفيق پيدا کرده است و اين را و شيعه از شادی در پوست خود نمی گنجد؛ زيرا 

دليلی گرفته تا سر قبر امام رضا برود و از او بخواهد تا اهللا زن و خانه و ماشين 
  .به او بدهد ،و باران و برف

اگر رفتن بر سر قبر و توسل به آن جايز بود، قبر پيامبر . اما اين قياس باطل است
در دعای . مبر متوسل شدندپيا] زندۀ[کنار مردم مدينه بود، اما آنها به عموی 

پيرمردی چون عباس با آن ريش سفيد مناسب تر . باران بايد عاجزانه دعا شود
پيش نماز کردن عباس، دليلی است بر . بود تا عمری که سلطان نصف جهان بود

  . تواضع عمر
طلب دعا از زنده ، جايز و حتی خوب است و دعا را زودتر اجابت : ما می گوييم

  :ی داريم که در آن رسول اهللا  می گويندحديث. می کند
  »هل تنصرون او ترزقون اال بضعفائکم« 

آيا گمان می کنيد جز اين است که به خاطر ضعيفانتان ياری می شويد و روزی 
  می خوريد؟

اين کجا و رفتن سر قبر رضا کجا ؟ اين قياس باطل است مثل اين که بت پرست، 
آيا فرق مرده و زنده را درک . ها بداندسجده برای بت را شبيه سجده مسلمان 

  .نمی کنيد؟ اين که مثِل سياه وسفيد و روز وشب واضح است
  ٩١... شيعه مشرک نيست و دعا هایش توحيدی است  ٨١ادعای 
 :جواب ما

اين مرد سعی می کند حقايق کتابهای خويش را پنهان کند و آن جمالتی را نقل   
شيعه توحيد ندارد؛ دارد؛ اما شرک هم : گوييمما نمی .      کند که بهترين هستند
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و اين دو با هم سازگار  نيستند پس آن توحيد به دردش نمی خورد؛ زيرا با . دارد
  .  شرک فاسد شده است

اين يک حقه بازی است؛ مثل زن فاحشه ای که در حجاب خود افراط می کند تا 
رگم می شود که اين، اگر کسی او را در حال بدی ديد، سرد. کسی به او شک نکند
  .حسبی اهللا ! نه بابا اون که با حجاب بود: همان است؟ و می گويد

اين سالوس سعی کرده است شيعه را از . پدر اين ملت با اين حقه بازی ها در آمد
ما هم دور نمی رويم و . شرک پاک کند و از کتابهای  مجلسی و قمی شاهد بياورد

  . بت می کنيماز همين دو کتاب، شرک شيعه را ثا
  : اين جمله را مجلسی درباب زيارات مطلقۀ بحار االنوار نقل کرده است   
  » متعوذآ بک من نار استحققتها بما جنيت علی نفسی«

پناه می برم به تو ای امام، از نار به خاطر جناياتی که در حق خود کرده ام 
  .ومستحقش شده ام 

منظور زاير اين است که شفيع : دالبته علمای شيعه برای ماست مالی می گوين
اما در زيارت نامه، اين طلب مستقيم است و اهللا در ! شويد تا از آتش نجات يابم 

  .همه چيز در امام و و زاير خالصه شده است . اين قضيه جايی ندارد
  :قمی به ياد دارم که می گفت » مفاتيح الجنان«واين جمله را هم هنوز از کتاب  

  » و يامحمد يا علی اکفيانی و انتما لی کافيان يا علی يا محمد«
ای علی و ای محمد و ای محمد و ای علی، مرا کفايت کنيد که شما برای من کافی 

  .هستيد
به ياد دارم وقتی شيعه بودم و اين دعا را می خواندم به اين جمالت ! سبحان اهللا 

به اين دعا ها و . شرک که می رسيدم، نخوانده و با سرعت از آنها رد می شدم
حسبی اهللا، حسبی الرازق من المرزوقين، حسبی الخالق من :  اکتفا می کردم

  .المخلوقين 
  . چون من به کتب سنی دسترسی نداشتم، کتاب مفاتيح الجنان را غربال می کردم

  اهللا چقدر به من رحم کرده سبحان اهللا 
   

  سنی ها شيعه ها را مظلومانه می کشند - ٨٢ادعای 
از کشته شدن یک شيعه به . ت شهيد اول به فتوای این جماعت بودشهاد  

دست سنی ها نوشته و از کشته شدن شيعۀ دیگری به دست سلطان 
   ٩٢... سليم خبر داده است 

 : جواب ما
البته بعد از حملۀ مغول و همکاری کامل شيعيان با آن قوم خون خوار، ملت   

امامی  ١٢ماها که در ايران حکومت اسالم از شيعيان کينه به دل داشت، اما ش
درست کرديد، مگر سنی ها را نمی کشيد؟ مفتی زاده را کی کشت؟ ضيايی را کی 

  ...کشت ؟ 
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اگر سلطان سليم شيعه را کشت، اين، همان زمان است که شاه اسماعيل صفوی، 
حتی در ميدان تبريز به . ايران را به آتش می کشيد و هزاران نفر را می کشت

  . تجاوز می کند وجلوی چشم همه  ن سنی آشکارانوجوانا
اين آدم بی انصاف از آن يادی نمی کند؛ بلکه در جای ديگر، سالطين خون خوار 

  .صفوی را ستوده است
  پيروی سنی ها  از چهار مذهب ، بی دليل و باطل است  -٨٣ادعای 

  . مگر مردم مجبورند از چهار مذهب سنی یکی را پيروی کنند: نوشته است  
اشاره دارد به این که در اردن نماز می خواندم، امام مردم را تحریک کرد که 

   ٩٣...مرا از مسجد بيرون بيندازند
  

 : جواب ما
اما شماها هميشه . نه ، مجبور نيستند؛ می توانند اهل حديث هم باشند: می گويم  

بر مذهب  ما که. کنار چهار مذهب ايستاديد تا اهل حديث را به نام وهابی بکشيد
سنی شديم از مسجد که سهل است از مملکت بيرونمان انداختيد و در خارج هم 

.    اردنی ها ازپس باز شکر کن . اگر دستشان برسد، از دنيا بيرونمان می اندازيد
  اين مظلوم نمايی برای چيست؟

  شيعه ، سنی را نمی کشد-٨۴ادعای  
ما هرگز فتوا .  يرو علیشما پيرو چهار امام هستيد و ما پ:  گفته است  

  ٩٤... ندادیم که سنی باید کشته شود 
 : جواب ما

اما در زمان صفويها از زور . جواب اين است که بله، وقتی که زور نداشتيد  
اگر اين طور نيست، پس مردم ايران چگونه شيعه شدند؟ با . استفاده کرديد

  ! رضايت و ميل باطن  شيعه شدند ؟
ن زور داريد، نمی گذاريد سنی ها در تهران مسجدی امروزه هم که در ايرا

  .   بسازند
  و سنی ، شيعه را می کشد - ٨۵ادعای 

تراِکمه و خوارزميان و ازبکان و افاغنه با ایرانيان اعمالی بسيار ننگين انجام   
تجاوزات خان خيوه به ایران و فتاوی علماء اهل سنت به قتل و غارت . دادند

  ٩٥... این سفاکی است  شيعيان از نمونه های
 : جواب ما 

بدان که هر کس . بدان که اين عکس العملی در مقابل اعمال ننگين صفويان بود  
به امر وزير  بدان که افغانها از ظلم حکام شيعه که. باد بکارد، توفان درو می کند

دمار از روزگار  )يعنی، همين عالمه محمد باقر مجلسی( عالم سلطان حسين
در آورده بود، به تنگ آمدند وقتی به دربار سلطان حسين به  سنی ی افغانها

بر افراشتند و برای هميشه از ايران  ٩٦پس علم َبغاوت. شکايت رفتند، ذليل شدند
  :وتخم باد شما، توفان ثمر داد و تو حاال می گويی. جدا شدند
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خود  جواب تو اين است که تاريخ صفويان را دوباره بخوان و! ننه ، من غريبم؟
  . را به نادانی نزن

  :و جواب تو اين شعر است 
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند           بانگ و فرياد برآری که مسلمانی 

  نيست 
  :می نويسد

شيعيان در حمالت عبداهللا خان ُازبک به خراسان مصيبت های فراوانی را   
  ٩٧... دیدند 

 : جواب ما
وقتی عبيد اهللا خان ازبک را شکست داد به  به ياد آر که شاه اسماعيل صفوی  

مريدان خود امر کرد که جسد او را بخورند و آنها خوردند و جسد پادشاه ازبک 
  . تبديل به مدفوع در شکم قزلباشان شد

  .تو انتطار داشتی که بازماندگان او به شما و شيعه ها گل بدهند
  ته را کی بود آشتیپدر ُکش........         پدر ُکشتی و تخم کين کاشتی

با توجه به وحشيگری . بدترين دروغ آن است که آدم نصف حقيقت را بگويد  
های شما، ازبکها قصاص کامل نکردند چون مثل شما نبودند که وحشی شوند  و 

  .آدم ها را زنده يا مرده  بخورند
  

  ٩٨...  رفتار امراء افاغنه با شيعيان افغانستان ظالمانه است -٨۶ادعای 
 : ب ماجوا

که   کمتر کسی می داند محمد باقر مجلسی.خودتان را به ياد آر : می گويم  
جلدی را نوشت، فقط عالم نبود بلکه وزير  ١١٠سال قبل بحاراالنوار  ٣٢٠

 . سلطان حسين صفوی هم بود
او با فتوای صيغه، شاه را مشغول خوش گذرانی کرد و خودش امور مملکت را   

دستور   را که والی مناطق سنی نشين می کرد به او او هرکس. به دست گرفت
  . که بر سنی ها سخت بگيرد  می داد  اکيد

( حاکم به تنگ آمدند و به دربار  در استان مرزی قندهار، مردم از ظلم 
فهميدند که کرم از درخت است ! نزد مجلسی رفتند . رفتند برای شکايت )اصفهان

تا  نادر شاه کوشش کرد . از ايران جدا شدو افغانستان برای هميشه . و بازگشتند
به جوی برگرداند؛ اما بعد از مرگش باز افغانها جدا شدند؛ چون  آب ريخته را 

  . خاطرۀ وحشتناکی را به ياد داشتند
در اصل افغانستان بر اساس انگيزه های مذهبی، يک کشور مستقل شد و کمتر   

بود و اصل قضيه را   ها در کار  دست انگليسی: کسی اين را می داند و می گويند
  . نمی گويند
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کولی های افغانی هنوز هم که می خواهند بچه های خود را بترسانند تا بيرون   
قجر آمد که اشاره ای است به بی رحمی های قاجار در : از خانه  نروند، می گويند
  ). جنايات صفويه هم که احتياج به معرفی ندارد.( زمان نادرشاه و قاجاريه 

  گندم از گندم برويد جو ز جو.....      از مکافات عمل غافل مشو     
  امير امان اهللا خان ، قابل تقدیر است -٨٧ادعای 

              ٩٩... چون ظلم را از شيعيان افغانستان دور کرد   
 : جواب ما

اين داعی که واعظ سالطين است در همين کتاب اعتراف کرده است که پدرانش   
يک جا هم کار رضا شاه را ستوده است که . فتحعلی شاه قاجار بوده انددر خدمت 

رضا شاهی که زنان را ( عليه شيعه ها کتاب بنويسد ،تا مردوخ سنیاجازه نداده 
  ). در ايران به زور بی حجاب کرد

آيا امان اهللا رامی شناسيد؟ او دستور داد مردم . اکنون امان اهللا خان را می ستايد  
: و کاله غربی بپوشند و سالم را ممنوع کرد و عوض سالم دستور داد کابل لباس

  . مردم کاله را به جای سالم بلند کنند
اما وقتی به ديدار شاه ايران . اين مرد غرب زده مثل رضا شاه کشف حجاب کرد

و جالب اين جاست که  ندزنان دربار ايران متعجب شد زنش ، رفت از بی حجابی
نی که با دين داشت در مذاکراتش با امان اهللا خان برای رضا شاه با همۀ دشم

  .درخواست کرد را  شيعيان افغانی آزادی بيشتری
 . عجيب است داعی از سقوط امان اهللا خان افسوس می خورد

  
  ١٠٠...  سنی ها ، قاضی سيد نور اهللا شوشتری را کشتند  - ٨٨ادعای 
 : جواب ما

نچه واضح است اين است که شما در وقت نمی دانم راست می گويی يا نه؟ اما آ  
در زمان ما، احمد ميرين ،قدرت اهللا جعفری، رادمهر . قدرت خيلی بدتر می کشيد

  !بس است يا باز هم بگويم؟... محمدی و 
  

  ١٠١... نماز شيعه  در سر قبر برای راضی کردن اهللا است  - ٨٩ادعای 
 : جواب ما

  .ه عبادت کنی و حاجت بگيریتو می روی پيش قبر علی ک! اين دروغ است  
ما قبر پرست نيستيم در حالی که برقعی ، عالمی : اين جا سعی می کند، بگويد

  :بزرگ در مذهب شيعه که از شرک برگشت ، می گويد 
در بحار االنوار و مفاتيح الجنان و ساير کتب شيعه نوشته اند که هر کس به   

. بايستد  تا رقت قلب  پيدا کند  بارگاه می رود بايد غسل کند و در درگاه  درب
  سپس پای راست خود را جلو  بگذارد و دستور ديگر اين که

    ١٠٢... جايز است پشت به قبله و رو به قبر نماز بخواند 
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از بدو ورود به نجف، دعاهای ما توحيدی است تا آخر و دعاها را :  می گويد
  ...شاهد هم می آورد 

  : جواب ما
اهای توحيدی هم داريد، اما آنها را با دعاهای شرک شکی نيست که شما دع  

بيا ببين در دعای جوشن . آميز درآميخته ايد   و از مکر، آنها را ذکر نمی کنيد
  :کبير چه نوشته است

  :خطاب به امام آمده است   ٩٩در دعای جوشن کبير ، بند 
  يا من ال يشغله سمع عن سمع 

  يا من ال يمنعه فعل عن فعل 
  يلهيه قول عن قول يا من ال 

  يامن ال يغلطه سوال عن سوال 
  يامن ال يحجبه شی عن شی

  ای کسی که شنيدن صدايی او را از شنيدن صدای ديگر باز نمی دارد 
  و کاری از کار ديگر 

  و گفتاری از گفتار ديگر مانع نيست 
  ای کسی که برآوردن حاجتی او را از بر آوردن حاجت ديگری مانع نيست 

  که چيزی نزدش حجاب بر چيز ديگری نمی اندازدای کسی  
اين داعی حقه باز از . همۀ اين ها صفات اهللا است که شما دربارۀ امام می گوييد  

تا مردم را فريب دهد و هزار ها . دعاهای شرک دار مذهب خود حرفی نمی زند 
  ...حقه چون اين دارد بل بيشتر 

  .م نمايان جو فروش  ای گند. آری، از توحيد شما نيز خبری نيست
  :             مجلسی که عالم بزرگ ومعتبر اينان است می نويسد

چون به در صحن مطهر رسيدی، . چون به دروازۀ  نجف رسيدی، چنين بگو  
به در بقعه که رسيدی، فالن دعا را می خوانی و بعد داخل می . فالن دعا را بخوان

  . شوی
حرم و  صحن بعد ها ساخته شد و در زمان  اين جاهل نمی داند که در و دروازۀ

  .ائمه نبود
  

  ١٠٣...   ما رو به قبر نماز نمی خوانيم - ٩٠ادعای 
 : جواب ما

،باب وجوب  ١٠١مجلسی در کتاب بحار االنوار ،جلد . اين دروغی آشکار است  
چون زاير خواست نماز بخواند، : امام صادق فرمود: زيارت قبر حسين می نويسد

  . ه قرار دهدقبر را قبل
  :ودر باب زيارت مطلقه بعد از نقل جمالت کفر آميزی چون  
  بکم فتح اهللا و بکم يختم اهللا 

  .توسط شما جهان را درست کرد و به دست شما از بين می برد
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  بکم يمحو اهللا و بکم يثبت
  .توسط شما اهللا محو می کند و به وسيله شما ايجاد می کند

قبر بايد در بين تو : اگر بگويی! رار بده و نماز بخوان می گويد قبر امام را قبله ق
  .  باز هم دوگانگی است و شرک . و قبله باشد

   ١٠٤...  بوسيدن آستانۀ قباب أئمه، شرک نيست - ٩١ادعای 
 : جواب ما  
قبه ساختن برای امام بدعت است و . اما حاجت خواستن از آنها شرک است  

  .ست بوسيدن اين قبه نيز،بدعتی بدتر ا
  سجده اگر به نيت عبادت نباشد، اشکالی ندارد - ٩٢ادعای 

زیرا انسان گاهی از فرط محبت سر به سجده می نهد و روی بر خاک می   
  ١٠٥... کشاند و سجده مربوط به نيت است و نيت یک امر قلبی است 

 : جواب ما 
من از فرط : مرد نمی تواند بگويد. برای ابراز محبت نبايد پای از حد فراتر نهاد  

من از شدت محبت مادری : يا مادر نمی تواند بگويد. محبت خون زنم را خوردم
  .پسرم را خوردم

  . دوستدار اهل بيت نيز، برای نشان دادن محبت خود نبايد سجده کند
  به خاک افتادن و سجده نمودن برادران يوسف دليلی است بر شرک نبودن سجده 

  :ببين چه دليل محکمی آورده است 
  :ميگويد

پس سجده شرک نيست و . برادران یوسف برای یوسف سجده کردند  
شيطان برای آدم باید به امر اهللا سجده می کرد و اهللا امر به شرک نمی کند 

 ...١٠٦  
 : جواب ما

  :جواب اين مرد حقه باز به روش کالمی خودش است   
  :در قران آمده است – ١  
}                                                                        اِن َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَد{ 
  )۶/ الرحمن(

  . درخت و ستاره سجده می کنند
آيا کسی ديده است که درخت خم و راست شود؟ اگر ديده ، برود داعی را آگاه کند 

  . تا از شادی پر بکشد
   .است» فرمانبرداری«پس سجده در اين جا به معنی 

قبلۀ مذهب يهود، بيت : برای مثال. دوم، هر مذهب و دينی مناسک خود را دارد
اگر يک يهودی رو به سوی کعبۀ ابراهيمی نماز بخواند، نمازش . المقدس بود

نماز به سوی کعبه جايز است چون ابراهيم خوانده : باطل است؟ نمی تواند بگويد
  .است 
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بيت المقدس نماز بخواند، کافر است همينطور در دين ما نيز، اگر کسی به سوی 
  . چون موسی و عيسی خواندند، ما هم می خوانيم: و نمی تواند بگويد

هر دينی مناسک خود را دارد؛ پس کاری که برای برادران يوسف جايز بود می   
  . تواند برای ما حرام باشد

ل پس ای داعی، اگر می خواهی سجده را جايز کنی، بايد از فعل رسول دلي  
  .بياوری نه از فعل يوسف و برادرانش 

  :آيا اين همه آيه که ما را از سجده برای غير اهللا منع می کند، نديدی 
}                       َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُآنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن  َلا َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوَلا ِلْلَقَمِر

  )٣٧/فصلت(
ا رسول اهللا خودش برای بنده ای سجده کرد؟ آيا بنده ای را امر کرد که برای آي

  ديگری سجده کند؟
پس ! مذهب شما با اين همه دروغ چنين قولی را از رسول اهللا نقل نکرده است  

  . از بازی های کالمی بهره نگير
  ستروح بعد از فنای جسم  باقی می ماند پس حاجت طلبی از آن جايز ا:  ميگويد

چگونه منکر حاجت طلبی ما در مقابل قبور اموات : این مرد تبه کار می گوید  
  : هستيد؟ در حالی که شهداء زنده اند و به تعبير قرآن روزی می خورند

                  َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن      
  )١٦٩/آل عمران(

کسانی را که در راه اهللا کشته شدند، مرده نپندارید، آنها زنده اند و نزد 
  .پروردگار خود روزی می خورند

و ادامه می دهد اگر دهان دارند و روزی می خورند، پس گوش هم دارند که 
فته بشنوند و جواب هم می دهند منتها پردۀ جسمانی، گوشهای ما را گر

  ١٠٧... است و جواب آنها را نمی شنویم 
 : جواب ما

يک جواب ساده به اين مرد سيه کار اين است که اگر قياس می کنی که چون   
روزی می خورند، پس دهان دارند و چون دهان دارند، پس گوش هم دارند؛ 

  ... گوش دارند، پس زبان هم دارند 
اگر آنها در دنيای . هم فعال استآلت تناسلی آنها : پس همينطور جلو برو و بگو

ما زنده اند، پس چرا زنهايشان شوهر می کنند و جلوی چشم اين شهدا برای مرد 
  ديگری لخت می شوند ؟

آنها پيش پروردگارشان زنده اند و روزی می خورند و آن وقت تو : قرآن می گويد
  .آنها را آوردی در قبر نشاندی و برايشان سفره پهن کردی

سوراخ دعا را گم کرده ای؟ ای بی  شتباه تو در کجاست ؟ دانستی کجاادانستی  
  !!خبر، آنها پيش اهللا زنده اند  نه  پيش ما

هر نفس طعم مرگ را می » آل نفس ذائقة الموت « : مگر اين آيه را نديده ای   
  ) ١۵٨/آل عمران.     (چشد

  : پس چرا شهيد را استثناء می کنی؟ مگر اين آيه را نديدی
  » إّنك مّيٌت وأنهم مّيتون  «
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.                                                              ای محمد، تو می ميری و آنها هم می ميرند
  ) ٣٠/زمر(

  :پس چرا شهيد را از پيامبر باالتر می دانی؟ اين آيه را بخوان
معوا دعاءآم إن تدعوهم ال يس* والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير «

»                          ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرآكم وال ينبئك مثل خبير 
  )١۴،  ١٣/ فاطر (

اگر . آنهايی که غير از اهللا می پرستند به اندازۀ پوست هستۀ خرما اختيار ندارند
و اگر به فرض محال بشنوند، جواب نمی بخوانيد شان دعای شما را نمی شنوند 

دهند و روز قيامت از شرک شما بيزاری خود را اعالم می کنند و مثل خداوند 
  . آگاه، کسی برايت خبرها را نمی گويد

پس ای مشرکان، منتظر روزی باشيد که علی و حسين از شرک شما تنفر خود را 
  !الم کنند اع

  روح در اين دنيا زنده است - ٩٣ادعای 
عوض آن که از قرآن و احادیث ثابته دليل بياورد، مثل هميشه از ابن ابی   

  . زنده است: الحدید و محمد عبده دليل می آورد که آنها هم می گویند
یک دليل هم از زیارت نامۀ حسين آورده است که ما در زیارت نامه می   

می  شهادت می دهم ای حسين، که تو حرف مرا می شنوی و جواب: گویيم
  ١٠٨... دهی 

 : جواب ما
به زبان ساده شهادت می دهی که حسين سميع و بصير و قريب و مجيب و خبير   

است و اين، همان شرک است که حسين را به آن مقام رسانده است که در آِن 
فرق ندارد که انگليسی (واحد، حرف يک ميليون نفر  را می شنود و می فهمد     

  .را فورًا می دهد اما زورش به يک شمر نرسيد و جوابشان) بگويد يا چينی
  .بی برو و برگرد. اين حسين نيست اين اله است و شما مشرکيد

  سنی ها یزید را دوست دارند و او را امير المومنين می نامند - ٩۴ادعای 
  :جواب ما

؛يعنی، )ال نحبه : (ابن تيميه دربارۀ يزيد می گويد. اين فرض، خودش غلط است  
اکثر سنی ها بر اين عقيده اند؛ يعنی، همان سنی هايی که شيعه . داريمدوستش ن

  .   اگر کسی رای ديگری دارد، مشهور نيست. آنها را وهابی می داند
سنی ها به اتفاق، حسين را سرور جوانان بهشت می دانند و اين داعی بی جهت   

  .      از زبان سنی حرف می زند
نند به خاطر حسين نيست؛ آنها  هم  قتل حسين  را  آنهايی که يزيد را بد نمی ببي

  !منتهی  می گويند که يزيد در قتل حسين دست نداشت .  فاجعه می دانند
پس عنوان تو دروغ است و از سنی ها کسی ضد اهل بيت نيست؛ يعنی، حتی    

در ضمن گفتيم که آنها  اقليتی کوچکند . دوستدار يزيد هم، حسين را دوست دارد
  !ر سنی ها يزيد را دوست ندارند و اکث
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  یزید کافر است  - ٩۴ادعای 
  ١٠٩...  داليلش را از سبط ابن جوزی آورده است   

 : جواب ما
  . سبط ابن جوزی را در اول کتاب معرفی کرديم که شيعه است  
انسان را کافر نمی کند و اين دروغ هايی را که  ،قتل. ما يزيد را کافر نمی دانيم  

از مردمی که دروغ گويی عادت آنهاست، . نوشته ايد، باور نمی کنيم دربارۀ او 
چگونه می توان باور کرد؟ از مردمی که حتی به ابوبکر صديق هم چنين دروغ 

هايی را نسبت داده اند که شراب می خورد و شعر در رد قيامت می گفت، چگونه 
  .باور کنيم

  » َكاِذِبيَنلَّْعَنَة الّلِه َعَلى اْل« : تنها می گوييم  
  علمای اهل سنت بر لعن یزیدجواز  - ٩۵ادعای 

   ١١٠... غزالی از یزید تعریف می کند و احمد حنبل او را لعنت : می گوید  
    

 : جواب ما    
که البته دروغ می ( بر فرض به گفتۀ تو امام احمد حنبل او را لعنت می کرد   

. يجه سنی ها مخالف او هستند، در نت. )احمد حنبل کسی را لعنت نمی کرد. گويد
  پس اين خزعبالت برای چيست؟ 
سنی ها پيرو ابن تيميه و امامان چهار مذهب ! کسی که از غزالی پيروی نمی کند

  .البته از آنها هم پيروی کور کورانه نمی کنند. خود هستند
برای اطالع عامۀ خوانندگان بايد بگويم که اين جا هم اين مردک دروغ گفته   

امام احمد حنبل به پسر خود که پرسيده بود، چه می گويی دربارۀ کسانی که  .است
  :يزيد را دوست دارند؟  فرمود 

  مگر کسی پيدا می شود که يزيد را دوست داشته باشد؟
  ای پدر، لعتنتش می کنی؟ : پسرش گفت

  پسرم، آيا تا به حال ديده ای، پدرت کسی را لعنت کند؟: فرمود 
  

  ١١١...  عام اهل مدینه به جرم شکستن بيعت یزیدقتل  -   ٩۶ادعای 
 : جواب ما

  ! ما که يزيد را نکوهش می کنيم پس چرا برای ما می گويی ؟  
  یادبود ساختن برای بزرگان، عاقالنه است - ٩٧ادعای  

ین جا اشاره کرده است که اهل فرنگ مجسمۀ یک سرباز گمنام را دارند و ا  
... ود را داریم پس چرا حسين تجليل نکنيم  ما هم شهدای خ. تجليل می کنند

١١٢  
 : جواب ما 
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يا رومی روم باش يا . ما از رسول اهللا پيروی می کنيم نه از فرنگ: می گوييم
  .زنگی زنگ 

حال که برای اروپا می ميريد و می خواهيد مثل آنها از شهدای خود تجليل کنيد   
و زنجير زدن و فرياد زدن در  چه معنی دارد َقِمه زدن. و سر قبرشان گل بگذاريد

آيا ! روز عاشورا که ای حسين، به ميدان مرو ؛ جانم به قربانت به ميدان مرو 
جانم به قربانت شهيد مشو . ای سرباز گمنام، به ميدان مرو: اروپايی ها می گويند

 !  
در ضمن، شما که برای بزرگداشت قبر نمی سازيد، قبر می سازيد تا حاجت 

  ! بخواهيد 
او اشاره کرده است که وهابی ها قبر حسين و ديگر بزرگان را خراب کرده اند و   

آنها با قبر . اين را دليلی گرفته بر دشمنی آنها با حسين که دروغ محض است
  . دشمن بودند؛ اما حسين را دوست داشتند

وهابی ها بر سر قبر پادشاهان خود قبر مجلل می : دروغ بزرگتر اين که می گويد
  .د که دروغی بس عظيم است سازن

راستی، شما مگر قبور سنی ها را در زمان صفويه خراب نکرديد و استخوان 
پس . از آن وقت پيدا نشد» پدر سوخته«مگر اصطالح . هايشان را نسوزانديد

وهابی ها از شما بهترند؛ چون آنها ضريح را خراب می کنند و به جسد کاری 
  !ی شما خوب است و برای وهابی ها بد است؟چطور انجام اين کار برا. ندارند

اول اين که در اين کتاب از : می گويم. اگر بگويی، کار صفويه به ما مربوط نيست
کار امام زمانتان را که قبول داريد؟ : آنها تعريف کردی و دوم اين که می پرسم

ايشان هم بر سر قبر عمر و ابوبکر و عايشه می رود و فقط  قبر را خراب نمی 
  !کند، بلکه  مرده را نيز از قبر بيرون می کشد و کتک می زند 

  از امام حاجت نمی خواهيم ؛ آنها واسطه اند - ٩٨ادعای 
ما از امامان حاجت نمی خواهيم آنها شفيع ما هستند نزد خدای : می گوید  

درست مثل آدمی که حاجتی از سلطانی : و بعد مثال زده است. بزرگ 
... نه وزیر اعظم می رود  تا او ورقه را پيش سلطان ببرد مقتدر دارد و به خا

١١٣  
  : جواب ما

  :بر اين گفتۀ تو چند اشکال وارد است : می گويم  
اهللا که بر تو رحم نکند، . اهللا ارحم الراحمين است. اهللا از حال تو آگاه است -١

  ! اصغر الراحمين ها چه کاری می توانند بکنند؟
  . نمی شوددايه که از مادر مهربان تر  -٢
پادشاه عاجز است و مجبور است برای رتق و فتق امور وزيرانی بگيرد؛ اما  -٣

 . اهللا پادشاه نيست که عاجز باشد. اهللا به وزير نياز ندارد
می دانيم که نياز ندارد، اما اراده اش بر این است که وزیری  :می گويد  

  ! داشته باشد
 :جواب ما 
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اين که اهللا کاری را می . واند هم چنين نباشدمی ت. می تواند چنين باشد -اوآل 
  .تواند بکند، با اين که اين کار را کرده است، دو حرف متفاوت است

صفحه کتاب نوشتی تا اين را اثبات کنی،  ١٠٠٠اگر اينها وزيرش هستند و تو  
يک آيه هم ! اگر در اين باره يک آيه در قرآن بود، اين همه به زحمت نمی افتادی 

حتی نامش هم ! وزير بودنش پيشکش شما . که نام علی در قرآن باشدنداری 
 .نيست

 يعنی، بی دليل حرفتان را قبول کنيم؟ 
 :حرفهايت، مخالف اين آيه است  - دوما 

}                                          .....ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه ِعَباٌد َأْمَثاُلُكْم { 
 )١٩۴/عرافاأل(

  ... کسانی را که غير از اهللا می خوانيد، بنده ای مثل شما هستند
اما اهللا اين استدالل را نکوهش . اينها واسطۀ بين ما و اهللا هستند: و شما می گويد

  .می کند
لَّا ِلُيَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّه َأَلا ِللَِّه الدِّيُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياء َما َنْعُبُدُهْم ِإ

ٌر                       ُزْلَفى ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َبْيَنُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدي َمْن ُهَو َآاِذٌب َآفَّا
  )٣/زمر(

ه غير از اهللا اولياء خود آگاه باشيد که دين خالص برای اهللا است و کسانی را ک
ما آنها را نمی پرستم بلکه آنها واسطه هستند بين ما و : قرار داده اند و می گويند

بدرستی که اهللا حکم می کند در بين آنها در .اهللا ، تا ما را به اهللا نزديکتر کنند 
  .بدرستی که اهللا دروغ گوی کافر را هدايت نمی کند . موضوع مورد اختالف

اهللا صاحبان اين گونه عقايد  را . اهللا شما را دروغ گوی کافر می داند بفرما  
  .دروغ گويی کافر می داند

، اين وزير بودن مستلزم اين است که اين وزير اليق پادشاهی چون اهللا   -سومآ  
پس وزير اهللا . همانطور که وزير پادشاه از جنس پادشاه است؛ يعنی، بشر . باشد

  :خوب دقت کنيد چه می گويم .  باشدهم بايد از جنس اهللا
بايد . وزير نيز، بايد چون اهللا آگاه به تمام امور زمان و در هر گوشۀ دنيا باشد

بعضی از حاجت مندان حاجت خود را نيمه تمام می گويند؛ . همۀ زبانها را بداند
ت بايد بداند اعمال گذشتۀ آنها چيست تا دربارۀ حاج. پس بايد آگاه به گذشته باشد

بايد هر لحظه ميليونها حاجت را ) که بر اهللا عرضه کند يا نکند( انها تصميم بگيرد
بايد در خور ) اگر اهللا وزيری داشته باشد(خالصه وزير اهللا . بشنود و جواب دهد

 .اهللا و از جنس اهللا باشد و عمًال شما از علی اله ساخته ايد
  امام مرده ۴آنهم . امام  پيروی می کند ۴سنی از  -٩٩ادعای 

  
چرا شما از چهار امام پيروی می کنيد و از مرده تقليد می : گفته است  

  ١١٤... نمایيد 
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  :جواب ما
دوم، تو هر وقت با . پيرو چهار مذهب نيستيم . اول اين که ما اهل حديث هستيم   

اهل سنت طرف می شوی،؛ سعی می کنی چهار مذهب را حق جلوه دهی و اهل 
در حالی که اهل حديث باب اجتهاد را بسته نمی . وهابی بکوبیحديث را به عنوان 

  . داند
سوم، تا آن جا که ما می دانيم، اهل چهار مذهب نيز، مفتيانی دارند که برای 

  . مسائل جديد فتوا می دهند
  :می گويد

  .ما مجتهدان خود را امام نمی دانيم 
اما آن مقامی . م داريدامام موسی صدر ه. شما امام خمينی داريد. اين دروغ است 

  .که امامانتان در نزد شما دارند، امام های چهارگانه در نزد اهل سنت ندارند 
فرق بين ما و ! اگر فتوای آنها غلط باشد که می تواند باشد، ما پيروی نمی کنيم 

  .شما را به دقت ببين 
  دليلی بر تبعيت مذاهب اربعه نيست -١٠٠ادعای 

  ١١٥... پيروی کنيم  و نباید از چهار امام  
  : جواب ما

ما که سلفی باشيم، اين حرف شما را قبول داريم که نبايد از ائمۀ چهارگانه و   
ما نديديم شما يک دفعه از روش ما تعريف . کورکورانه پيروی کنيم ، غير آنها

کنيد؛ بلکه در هر کنفرانس دوستی که بين شيعه و سنی گذاشتيد، سعی کرديد 
مقلد را بستاييد و سلفی را دشمن . جدا کنيد) به قول شما( سنی را از وهابی

  .بدانيد
من هم می گويم که ما سلفی ها فقط و فقط از قرآن و حديث پيامبر پيروی می کنيم 

از . و هر امامی که از آنها حرف حقی بگويد، می پذيريم؛ اما مقلد کور نيستيم
پس با هم موافقيم . گمراه است نظر ما هر مذهبی که تقليد را بر حديث مقدم بدارد،

.  
        ١١٦...  رد نمودن ابو حنيفه توسط امامان و علمای اهل تسّنن -١٠١ادعای  

  : جواب ما
رحمه (است به ابو حنيفه طعن هايی را دروغ و ر اززبان سنی ها ، در اين جا،  

م و که ما بحث را طوالنی نمی کنيم از حرفش بهره می بري. نسبت داده است) اهللا 
   :می دهيم جوابش را

از همين معلوم می شود که اسالف ما کورکورانه از چهار امام پيروی نمی   
پس تقليد نزد . کردند، وگرنه، نبايد به امامی چون ابو حنيفه خرده می گرفتند

  .بزرگان ما مردود است و همگی سلفی بودند
. صد قبول نکردند حتی شاگردان ابی حنيفه حرف استاد بزرگوار خود  را صد در 

پس خودت حرف سابقت را نقض کردی که سنی ها از مرده تقليد می کنند و در 
  . اين جا حرف ديگری می زنی
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و بدان که غزالی در پيش ما نصف مقام ابی حنيفه را ندارد و جار اهللا زمخشری 
. نيز، به ابی حنيفه طعن زده است که سنی نيست بلکه معتزلی شيعه مشرب بود

  . را به نوکری ابی حنيفه نيز، قبول نداريم ما او
برخالف . امامان شيعه یک دست هستند و یک حرف می زنند -١٠٢ادعای 
  امامان 
  ١١٧...  سنی

 : جواب ما
اگر يک دست هستند، چرا مجتهدان شما توضيح . دروغ است:  می گويم  

می کنند؟ المسائل های رنگارنگ و ضد هم می نويسند و از امامان يک گونه نقل ن
  . عاقبت همان عيبی در شما پيدا شد که در مجتهدان ما ديديد

  اين غيرممکن است که همه يک گونه سخن بگويند
  چرا علی با بنی اميه جنگ کرد؟

  و چرا حسن صلح؟ 
  و چرا حسين باز جنگ؟ 

  عابدين باز صلح؟الو چرا زين 
  چرا پسرش زيد باز جنگ؟ 

  و چرا برادرش باقر باز صلح؟
  يحيی باز جنگ؟ و چرا

  و چرا برادرش امام صادق باز صلح؟
  چرا امام موسی باز جنگ کرد که به زندان برود؟

  و چرا پسرش رضا باز صلح کرد و تا وليعهدی پيش رفت؟
  چرا امام نهم داماد خليفه شد؟ 

  ! و چرا امام مهدی فراری يا غيب شد؟
  ! معنی يکدست و هماهنگ را نفهميديم  

  مت از اصول دین استاما -  ١٠٣ادعای 
در این جا دليل آورده است که امامت جزو اصول دین است و مدعی شده   

هر : سنی ها می گویند. جزو اصول دین است: است سنی ها هم می گویند
   ١١٨...کس ُمرد و امام زمان خود را نشناخت بر جاهليت مرده است

  : جواب ما
  ! خسته نمی شود؟آيا شيعه از دروغگويی . اين حديث، دروغ است  
  : روايت درست اين است 

من نزع يده عن الجماعه فال حجه له يوم القيامه و من مات مفارقا للجماعه مات «
  » ميته جاهليه

هرکس از جماعت مسلمانها جدا شد، در روز قيامت حجتی ندارد؛ و هرکس : يعنی
  . از جماعت جدا شد، بر جاهليت مرده است
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د تا معنی فاسد خود را ناحاديث را تغيير می ده يان دشيعه مثل يهوعلمای  اين 
  .  دناستخراج کن

چطور از اصول دين ! عجب حرفی زده است که امامت جزو اصول دين است   
در حالی که دربارۀ توحيد ). حتی در يک آيه (است که قرآن به آن اشاره ای ندارد 

  . و نبوت و معاد، صد ها آيه دارد
بله دروغ بزرگتر را داعی گفته وآن اين ! رگتر ممکن است؟آيا دروغ از اين بز 

  !که اهل سنت نيز، امامت را جزء اصول دين می دانند 
  مقام امامت باالتر از نبوت عامه است -  ١٠۴ادعای 

  :بر اساس این آیه : می گوید  
َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّي «

»                                                                                َوِمن ُذرِّيَِّتي َقاَل َال َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن 
  )١٢۴/بقره(

پس . ن فرمود و او انجام دادبه یاد آر هنگامی که اهللا ابراهيم را امتحا: یعنی
تضمين : فرمود. و برای نسلم: گفت.  ترا بر مردم امامت می دهم: اهللا فرمود

  .نمی کنم برای ظالمان 
          ١١٩... پس  ثابت می شود که مقام امامت از نبوت عامه باالتر است 

  : جواب ما
سبط ابن جوزی و  از قرآن دليل بياور نه از. دليل بياور . شعار دادن آسان است  

  .نه از اون سليمان بلخی 
اگر منظور از امامت، همين باشد که تو می گويی، پس چرا عباد الرحمن می  - ١

  : گويد
»                                                                                     ...و جعلنا للمتقين اماما«
  )٧۴/فرقان(

  .مام متقين قرار ده ای اهللا، ما را ا
 مقام: می گويی. مسلمًا نه .  يا اهللا، مرا پيامبر کن: آيا کسی حق دارد که بگويد

  . امام از  پيامبر باالتر است؟ پس نبايد کسی تمنای آن مقام را بکند
اين امامت، آن امامت : جواب شما را هم می دانم چيست؟ خيلی آسان می گوييد

عجب . کاری ندارد، مثل نبوت عامه ، نبوت خاصه حرف بی دليل گفتن که. نيست
  !تقسيم بندی هايی که نمی کنيد

بعد از آنکه ابراهيم در مال و جان فرزند امتحان شد و سربلند : می گوييد
  ...بيرون آمد، از مقام نبوت پرید به امامت 

  :جواب ما 
ر هشت چگونه امام دهم شما د: حاال بگوييد. به فرض حرف شما درست باشد - ٢

سالگی امام شد؟ ايشان در اين سن چه امتحانی شدند که يک دفعه از مقام نبوت 
باالتر رفت؟ و همين طور امام دوازدهم خود را به چه حقی در  پنج سالگی بدون 

  امتحان امام کرديد؟
مثل امام حسين !! بعضی از امام های شما اول امام شدند، بعد امتحان دادند - ٣ 

  . فسير شما از آيه ، همخوانی نداردکه اين هم با ت
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اگر امامت از پيامبری باالتر است، با توجه به اين که حجم بزرگی از قرآن  – ۴
داستانهای پيامبران است، بايد حجم بزرگتری به بيان فضل ائمه شيعه اختصاص 

 .   از ذکر يک نام خشک وخالی در قرآن! پيدا می کرد اما دريغ
  :آن ببينيد اين آيه را در قر  – ۵
 َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّيِقيَن«

              »                                                          َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا
  )٦٩/نساء(

و هر کس اطاعت اهللا و رسولش را بنمايد پس آنها با کسانی خواهند بود که اهللا 
به آنها نعمت داده است؛ يعنی، انبياء و صدقين و شهيدان وصالحين و آنها چه 

  .خوب دوستانی هستند
ذکر شده است و امامان نه در اول  ر اين آيه ، گروه های مهمی از ميان آدمياند

  .آيه هستند و نه در آخر آيه 
  !پس به کدامين دليل می گوييد که امام ها از  از انبياء برترند

  .شما در هر جايی نياز به تاويل داريد و اين است دليل اول ما بر باطل بودن شما 
  خاصه و عامه: دو نوع نبوت داریم  -  ١٠۵ادعای 

ر شد که فرق بين نبوت خاصه و عامه را که خود مبتکر این در این جا، قرا  
معلوم است این تقسيم بندی را کرده است تا . تقسيم بندی است، بيان کند 

...  مقام علی از حضرت محمد پایين تر و از حضرت ابراهيم باالتر است : بگوید
١٢٠  

  : جواب ما
و پيامبری برای تمام  اگر منظورت اين است که پيامبری برای قومی فرستاده شد  

باز علی از هيچ پيامبری باالتر نيست؛ زيرا علی به سوی قومی . ابناء بشر
  . فرستاده نشد

  حدیث منزلة ،  دليل است  بر اثبات مقام نبوت برای علی -١٠۶ادعای 
  :این حدیث  را از کتب اهل سنت ذکر کرده است که پيامبر فرمود  
  » هرون من موسی اال انه ال نبی بعدی یا علی اما ان تکون منی بمنزله«

ای علی، آیا راضی نيستی که تو برای من مثل هارون باشی برای موسی؟ 
  ١٢١... جز این که بعد از من پيامبری نمی آید 

  : جواب ما
مقام : پيامبر شايد هرگز فکر نمی کردند روزی هم می آيد که مردم می گويند – ١

مين به علی گفت که ای علی، تو مثل هارون برای ه! امامت از نبوت باالتر است
  .هستی اما بعد از من پيغمبری نيست

در ظاهر ، منظور رسول اين است که ای علی، حد خود را بشناس؛ زيرا بعد از 
  . من پيامبری نيست
ديث را نبايد قبول کرد؛ زيرا حاين . امام بهتر از پيغمبر است: اما شيعه می گويد

ای علی تو برای من مثل هارون هستی اما : مبر می فرمودبا اين تفصيل بايد پيا
  !از هارون هم بهتری زيرا هارون پيامبر بود و تو امامی
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مثل اين که من به پسر دوستم بگويم که تو مثل پسر منی جز اين که از من  – ٢
حاال بعد از مرگم  اين پسر خوانده ادعا کند که من از پسر تو هم . ارث نمی بری

نيست، اما ) پيامبر(هرچند که اسمًا نامم وارث . چون بهترم پس وارثمبهترم و 
به نظر . رسمًا و عمًال اين قدر اختيارات دارم که صد تا وارث در جيبم جا می شود

  !شما اين حرف معقول است؟
شيعه حرف حق را نصفه می گويد و گفتيم که با اين روش حتی شيطان  – ٣

اين روش، بی . د که شيطان موجود خوبی بودپرستان هم می توانند ادعا کنن
  . ارزش و بچه گول زن است

بايد ديد که پيامبر اين حرف را به چه مناسبتی گفت؟ سر و ته حديث را قطع کرده 
  .اند و تنها، منظور خود را استنباط کردند 

اين شغل . رسول اهللا به  جنگ تبوک رفتند و علی را فرماندار مدينه کردند  – ۴
مهمی نبود؛ زيرا شهر از مردان خالی بود و با روحيه سلحشوری علی  چندان

ببينيد  رسول اهللا  علی را امير « حرف مردم هم به آن اضا فه شد که ... ناسازگار 
 .»زنان و کودکان کرده است

علی آمد پيش رسول که مردم چنين می گويند و پيامبر اين حديث عظيم را در  
  .مدح علی گفت
طعنه زنان  پيامبر،می دانست که شغل مهمی نيست، اما با اين حرفپس علی هم 
! حاال تو به اين متوسل شدی که علی با پيامبر در نبوت شريک است. ساکت شدند

  پس طعنۀ مردم و ناراحتی علی چه دليلی داشت؟ 
از اين حرفها بيشتر و بهترش را رسول اهللا در حق اصحاب ديگرش گفته  – ۵

اگر ما هم مانند شما استنباط کنيم، پس . ذکر شده است است که در کتب ما
 .جانشينان پيامبر زياد می شوند

اين که دليل . حضرت محمد، ابوبکر را به ابراهيم و عيسی تشبيه کرده است  
نمی شود حاال ابوبکر مثل آنها يا از آنها بهتر باشد يا عمر را به موسی و نوح 

شما زمين را می بريد آسمان ، آسمان را .  تشبيه کرده است و علی را به هارون
: می دانم که حاال می گويی. می آوريد زمين تا باور های فاسد خود را تاويل کنيد

  .حديث های مربوط به ابوبکر و عمر را از کتاب شما قبول نداريم
کتاب ما را که  قبول نداری، حديث های  مربوط به علی را هم قبول نداشته باش 

  !رآن و حديث  با  ما بحث کن و فقط با ق
  :ميگويد

  اسناد حديث منزلة، صحيح است: سنی ها می گويند 
... دو صفحه را از سند پر کرده است که اين حديث را سنی ها روايت کرده اند     
١٢٢  

  : جواب ما
تو  که اين همه سند از سنی ها ... ـ  اين دليل ديگری است بر صداقت سنی ها  ١

  ... ربارۀ يک حديث در مدح علی سخن می گويی داری، چرا فقط د
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اگر همۀ احاديثی را که در مدح علی است و سنی ها جمع کرده اند، بياوريم؛ 
پس چرا علمای سنی را دشمن علی می دانيد؟ و ! مثنوی هفتاد من کاغذ می شود

  چرا روايات اين راويان صادق را دربارۀ ابوبکر نمی پذيريد؟
مثل هميشه  از ابن مغازلی و . از حقه بازی نيست ـ سند بازی تو خالی ٢

نقل قول کرده ای که قبًال آنها را ...  خوارزمی و ابن صباغ  و سليمان بلخی و 
  .معرفی کرده ام 

دوباره بگويم که ما اين حديث را قبول داريم که رسول اهللا وقتی به جنگ تبوک 
نگ اجازه نداد احدی از می رفت علی را در مدينه باقی گذاشت و چون در اين ج

به خصوص که منافقان شايعه . مسلمانها به مرخصی بروند، اين بر علی گران آمد
کردند که حضرت محمد از علی خسته شده بود و او را پادشاه کودکان و زنان 

  »يا رسول اهللا مرا می گذاری با زنان کودکان؟«: علی آمد و گفت. کرد
  :که منافقان ساکت شدند؛ گفت رسول دلجويی کرد و حرف عظيمی زد 

جز اين که بعد از من پيامبری نمی . تو برای من مثل هارون هستی برای موسی«
  ».آيد

البته به طرق ديگر هم . پس ما قبول داريم که اين حديث با اين سند درست است
  . روايت شده است که همه ضعيف يا ساختگی است

آن دو به من مثل هارون «ست که در حق ابوبکر و عمر هم عين همين حديث ه  
اما در .  که آن هم ضعيف است و ما به آن استناد نمی کنيم» هستند به موسی

حاال اين داعی چرا . مجموع، قبول داريم که اين حديث دربارۀ علی صحيح است
در حالی که ما درستی آن را قبول . حرص می خورد تا آن را صحيح ثابت کند

  چه حقه بازی نهفته است؟پشت اين اصرارش . داريم
  راوی حدیث منزلة، عمر بن الخطاب است - ١٠٧ادعای 

در این جا، از عالمه دهر و مشهور در شرق و غرب عالم اسالمی؛ یعنی، آن   
کسی که هر اهل سنتی او را می شناسد و کتابش را روزانه مطالعه می 

قندوزی،  ؛ یعنی، حضرت سليمان بلخی حنفی ،خواجه کالن و حافظ!!!!کند
ینابيع «سال پيش مرد ، روایتی آورده است که ایشان در کتاب  ١۵٠که 

هر کس تا به حال نمی (ـ  ... از حضرت عمر نقل کرده اند که » الموده
  )ـ! دانست که ینابيع الموده مهمتر از بخاری و مسلم است، حاال بداند 
از : فتحدیث آورده است که وقتی عمر دید، مردم بدگویی می کنند، گ

  :رسول شنيدم که فرمود
ای علی، تو اولين مومن ومسلمانی و به من مثل هارون هستی به «

  .موسی
  ١٢٣... و دروغ می گوید دشمن تو که من رسول را دوست دارم 

  : جواب ما 
ای : ای داعی ، قبل از اين که تکرار کنم که اين حديث دروغ است، می گوييم  

دفاع می کند و اين حديث عظيم را می گويد؛  کذاب، به اعتراف تو عمر از علی
  ! پس چگونه ممکن است، دشمن او باشد؟
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اما می دانيم عمر، علی را آن قدر دوست . اين حديث دروغ است: ما می گوييم  
آن قدر دوست داشت . داشت که کسی جرأت نداشت، جلويش از علی بدگويی کند

ه کسانی نام برد که برای که وقتی مرگ خود را نزديک ديد، علی را از جمل
  .رهبری امت بهترين هستند

  .حاال منظورت را بگو . گفتيم که قبول داريم اين حديث صحيح است
... از حدیث منزلة  ثابت می شود که ایشان از همه افضل بود  - ١٠٨ادعای 

١٢٤  
در معنی و (این حدیث ثابت می شود که حضرت علی مقام نبوت   از 

حدیث منزله  ثابت می شود که ایشان خليفه رسول  و  از. داشت ) حقيقت
  !!! است

  
  : جواب ما

  :به اين داليل . هر سه دروغ است: ما می گوييم 
بعد از . ـ من به زيد بگويم تو مثل پسرم هستی جز اين که از من ارث نمی بری ١

 آيا نبايد به او. مرگم مردم به اين جمله استناد کنند که تمام ارث مال زيد است
  ! خنديد؟

  . تو به من مثل هارونی؛ جز اين که بعد از من پيامبری نيست: رسول به علی گفت
حاال شيعه نام علی را . منظور اين است که به هر مقامی می رسی غير از پيامبری

امام نهاده ؛بعد مقام امام را از پيامبر باالتر دانسته است؛ يعنی، هارون را از علی 
پس با اين حساب حرف رسول . هارون باالتر برده است پايين تر و علی را از

  . معنی ندارد
شيعه می آيد . تو مثل پسرم هستی اما از من ارث نمی بری: من به زيد می گويم

اسم زيد را امام می گذارد بعد امام را با تعريف ساختگی از زيد به پدر نزديکتر 
نزديکتر است، پس وارث چون زيد از پسر به پدر : سپس نتيجه می گيرد. می کند

  .  اول و آخر اوست
تو به من مثل هارونی جز اين که مثل من پيغمبر : رسول به علی گفته است

بعد امام را از . کاری ندارد؛ نام علی را امام می گذاريم: شيعه می گويد. نيستی
  .پيغمبر باالتر می دانم تا هارون در جيب علی جا شود

بر اگر می دانست که علی امام و از هارون باالتر پس حرف پيامبر چه شد؟ پيغم 
  :است، بايد می فرمود 

او نبی بود و تو . تو به من مثل هارونی جز اين که از هارون چند درجه باالتری«
  » !از نبی باالتری؟

مقام هارون را دارد جز نبوت و  هاما هرکس از جمله رسول می فهمد که علی هم
  .نمی رسد هارون حضرت به  هرگز  در اين مقام

اما شيعه با تفسير خود مقامی باالتر از نبوت را به علی داده است؛ چون در 
مذهب شيعه امام باالتر از نبی است و وقتی علی امام است خود به خود نبی هم 
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انا هللا وانا اليه .     هم پيش ماست ٩٠آمد  ١٠٠به قول معروف چون که . هست
  .راجعون

  :ن مثال توجه کنيد برای درک مسأله به اي
ايشان مثل من است جز : مديری که ليسانس دارد، در معرفی استادش می گويد  

  . اين که دوازده کالس درس خوانده است و ديپلمه هستند
در حقيقت، حرف مدير را دروغ . حال اگر شيعه ادعا کند که ايشان دکترا دارد

. ا عبور از مرز ليسانسدانسته است؛ زيرا رسيدن به دکترا ممکن نيست مگر ب
  .  پس رسيدن به مقام امامت ممکن نيست مگر با عبور از مرز نبوت

  :ميگويد 
از این حدیث ثابت می شود که علی از همۀ اصحاب افضل و جانشين   

  . رسول است
  :جواب ما 

اين، دروغی بيش نيست؛ زيرا با اين استدالل می توان ثابت کرد که حضرت ايوب 
بهتر است؛ به شرطی که آياتی را که در مدح ايوب آمده است، از حضرت محمد 

  .با آب و تاب بنويسيم وآياتی را که در مدح محمد آمده ، قبول نکنيم يا ذکر نکنيم
  :روايت داريم که پيامبر فرمود

وزن اعمال امت من يک طرف و وزن اعمال نيک ابوبکر در طرف ديگر چون   
  .بيشتر است) قيامت در ترازوی(به تنهايی از همۀ امت

  . عمر بود همانا او اگر بعد از من پيامبری می آمد،: و دربارۀ عمر فرموده است
  .با وجود اين احاديث واضح، باز ما مثل شما غلو نمی کنيم

شما خود را و نيت فاسد خود را پشت فضايل علی پنهان کرده ايد و اين، اولين  
ابوبکر و ( چند نفر از افراد امت خود بار است که می بينيم، يک نبی به فرمان 

  .است و پشت سر آنها نماز می خواند) عمر 
  !مقام الهی را ببين و عملکرد علی را ببين 

  پيغمبر دِرِ تمام خانه ها را به مسجد بست مگر در خانۀ علی - ١٠٩ادعای 
  : خود نوشته است که رسول اهللا فرمود» مسند«احمد حنبل در   
  » ١٢٥... باب علی بن ابی طالب  لهااالسدوا االبواب ک«

  همه دروازهای مسجد را ببندید غير از دروازه ای که از خانه علی است 
  : جواب ما

حديث را به اين صورت هم نوشته است که اسنادش درست احمد حنبل اين   
  !است؟

  » سدوا عنى آل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبى بكر«
  . را  نديد غير از روزنۀ خانۀ ابوبکرهمۀ شکاف ها را به مسجد بب

تا آن جا که به خاطر دارم در بين علماء ، حديث قبلی صحيح نيست و اکثر آنان 
  .آن را موضوع می دانند

حديث درست اين است که درب خانۀ ابوبکر را باز گذاشت نه علی را و شما 
  .دروغ گويانيد
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  »سدوا األبواب إال باب أبي بكر«
  .مسجد ببنديد؛ غير از در خانه ابوبکر راهمۀ درها را به 

ثابت نمی شود که علی  حتی اگر حديثی که تو می گويی، درست باشد؛ باز هم
  جانشين پيامبر است يا  ابوبکر ؟

. برای اين امر عظيم، کلمات صريح نياز است نه تاويل از گفته های پيامبر 
س از کسی واهمه پ... پيامبری که به قول شما درها را بست جز درب علی 

آيا بهتر نبود علی را رسمًا وليعهد می کرد و از ازدواج با دختران دشمن .نداشت
علی خود داری می کرد و دو دخترش را به دشمن ديگر علی؛ يعنی، عثمان نمی 

  داد؟
. شما از هر چيزی می خواهيد جانشينی علی را ثابت کنيد حتی از کتب سنی ها 

د را بر همۀ احاديث سنی که فضايل صحابه را می در حالی که براحتی چشم خو
  .بايد به اين روش شما و به اين وقاحت شما خنديد! گويد، می بنديد

است و حديثی که  فحديثی که دربارۀ باب علی است، ضعي: علمای ما معتقدند
و احمد حنبل هم که هر دو حديث را آورده ! دربارۀ ابوبکر است، درست است 

چه کسی بايد تکليف نادرست بودن . است که هر دو درست باشداست و اين محال 
خب علمای ما متفقند که حديث ! يکی از آنها را معلوم کند؟ تو يا علمای ما 

  . ابوبکر درست است 
اگر . اگر از کتاب ما سند می آوری درست بياور يا دست کم هر دو را ذکر کن 

  ؟اد نشده استضتمديث چرا خود احمد حنبل متوجۀ دو ح: بپرسد هخوانند
متوجه شده بود اما هيچ کدام از علمای ما غير از بخاری و مسلم خود : می گويم

تحقيق دربارۀ خيلی چيزها . نکردند که فقط احاديث صحيح را بنويسند محدود را
  .و محققان بايد راست را از دروغ تشخيص دهند ی آيندگان مانده است ابر

  علی حق دارد ُجُنب وارد مسجد شود :بخاری گفته است -  ١١٠ادعای 
ال ینبغی الحد ان «: باز حدیث آورده است که در بخاری و مسلم آمده است  

  » یجنب فی المسجد اال انا و علی
  ١٢٦... جایز نيست برای هيچ کس که در مسجد جنب شود، اال من و علی 

  : جواب ما 
اين جا دروغ . به نظرم برای اين دروغش بايد کلمۀ جديدی اختراع کنيم  

در . نه در بخاری اين حديث هست نه در مسلم . نگفته؛چيزی بدتر گفته است
  !!!حيرتم از جرأت اين مرد

صد هزار من يقين دارم که اين شياد گمان نميکرده روزی خواهد آمد که کامپيوتر 
در يک دقيقه پون برق ورق خواهد زد و به دنبال حديث خواهد گشت  و   کتاب را 
  رسوا خواهد کرد  او را

  !!! او با خود گفته به کتب اهل سنت حواله ميدهم کيست که بگردد
  مثل اون آدم که سر منبر گفت هر سوالی داريد بپرسيد جواب پيشم است 

  شير چند مو در يال خود دارد ؟:پرسيدند
  !باور نداريد برويد بشماريد!!! تا  ١۵۴۴۴٢۶۵۴٣: گفت 
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  مبر از اهللا برای این که  علی را وزیرش کندتقاضا نمودن پيغ -  ١١١ادعای 
از ابن مغازلی شافعی ، سيوطی ، ثعلبی ،سبط ابن جوزی ، : می گوید  

! این دیگه کيه؟( محمد بن طلحه شافعی ابو نعيم اصفهانی و  علی جعفری 
  ، امام احمد حنبل و از اکابر دیگر شما که منظورش حتمًا سليمان ) 
  

  ١٢٧... ه است بلخی است، نقل قول کرد
وقتی علی در حالت رکوع به گدا اشاره کرد که بيایيد و انگشتر را از دستش 

  بيرون بکشد پيامبر دعا کرد که یا علی علی را وزیر من کن و آیه
  

َوُهْم  ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة
  َراِآُعوَن

اند؛  سرپرست و ولّى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها که ايمان آورده
  .دهند دارند، و در حال رکوع، زکات مى همانها که نماز را برپا مى

  نازل شد  
  :جواب ما

بين قيام و سجده يا رکوع نمی  فرقی ،اگر دادن زکات در حال نماز درست بود  
  بايد آيه ميگفت در حالت نماز زکات ميدهند .ذکر کرده  بود چرا رکوع را

دوم اين که علی اصًال صاحب نصاب نبود تا زکات بدهد و در زمان پيامبر فقير 
  !بود 

مهر زدن با خاتم بين عرب رسم نبود تا وقتی که رسول اهللا ! و علی خاتم نداشت 
بدون خاتم را قبول  آنها نامۀ: گفتند. خواست برای پادشاه ساسانی نامه بنويسد

  .نمی کنند 
  !و اصًال خاتم دادن که جای زکات دادن را نمی گيرد 

  ! بعد دادن زکات بايد قبل از سوال باشد؛ چون مثل نماز فرض است 
  !سند اين حديث هم دروغ است 

  سنی حدیث دروغ دربارۀ ابوبکر و عمر دارد- ١١٢ادعای 
  .موسی  ابوبکر و عمر به من مثل هارون هستند به  
بعد از قول ذهبی گفته است که این حدیث ضعيف است و ما هم می  

   ١٢٨... ضعيف است : گویيم
  :جواب ما 

اما حيرت ما در اين است که اين مرد می فهمد در احاديث ما هم ضعيف و   
پس چرا هر حديث ضعيفی را دربارۀ علی می آورد؟ بدون آنکه به . هست صحيح

سقالنی و ذهبی و آلبانی دربارۀ آن حديث چه گفته اند؟ خود زحمت دهد تا ببيند ع
به حديث ضعيفی دربارۀ عمر و ابوبکر که می رسد، نظر آنها را نقل می کند و 

نمی  را احاديث بسيار مهمی را که در مدح صحابه هست حتی اگر صحيح باشد،
  .بيند

  اگر اين حقه بازی نيست، پس چيست؟ 

                                                 
 .  ٣٠٧ص  - ١٢٧
 . ٣٠٩ص  - ١٢٨



                                                                                                  

 ١٠۶ 
 

ده بود که مردم از فرمان علی سر می پيامبر پيشگویی کر -  ١١٣ادعای 
  تابند

اشارۀ پيامبر به علی که تو به من چون هارونی به موسی ، : می گوید  
همانطور که . اشاره ای است لطيف به سرپيچی قوم محمد از فرمان علی

  ١٢٩... قوم موسی از فرمان هارون سرپيچی کردند 
  : جواب ما

نيست که وقتی يکی را به ديگری تشبيه  اين استدالل و دليل درستی: می گوييم   
کرديم پس اين را شاهد بگيريم که قصۀ زندگی آن دو يکسان است؛ بلکه بايد وجه 

  ! تشبيه را ديد 
حضرت محمد  در تبوک علی را جانشين خود کرد و موسی در رفتن به ميقات، 

  .هارون را جانشين خود نمود
در . مشکل بود تا موسی بر گشتدر قوم موسی سامری پيدا شد و هارون دچار  

! قوم محمد سامری پيدا نشد و حضرت  محمد که برگشت، همه چيز عادی بود 
  .شرم آور است اين گونه حرف زدن ها 

  :بياييد فرق ها را ببينيم   
  .هارون قبل از موسی ُمرد و علی بعد  از پيامبر زنده بود  -١
ون در دنيا قبل از آخرت گرفتار  قوم موسی به خاطر نافرمانی از دستور هار - ٢

  .عذاب شدند اما قوم محمد در دنيا عزيز شدند 
سامری های ساخته و پرداختۀ اين  داعی کذاب بر نصف دنيا حکومت کردند و   

  . تا  امروز هم دارند بر دل ها حکومت می کنند 
  واقعًا آبرو ريزی است که آدم چنين سخنانی بگويد

  :قرآن می گويد 
  )۵٩/آل عمران(}                          َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّلِه َآَمَثِل آَدَم ِإنَّ {

  .بدرستی که مثل عيسی چون مثل آدم است 
حاال تو بيا نتيجه بگير که شيطان عيسی را فريب داد؟ همانطور که شيطان آدم را  

  فريب داد؟ 
  !حيا کن ! حيا کن 

چرا در قرآن به صراحت آمده : دی، بگو ببينمبعد ای آدمی که دنبال شباهت می گر
 . موسی، هارون را بر قوم خود خليفه نمود: است

چرا؟ چرا ؟ در قرآن به صراحت نيامده است که حضرت محمد، علی را بر قوم 
يکبار هم اسم ! خود خليفه کرد؟ به صراحت که نيامده با اشاره هم نيامده است

  .ون می کنیعلی نيست و تو علی را تشبيه به هار
آن مربوط به گذشته . در حالی که ذکر داستان هارون مهمتر از داستان علی نيست

و مربوط به دينی است که ملغی شده است و اين مربوط به اين دين رسمی در حال 
  .و آينده است

می دانم که آرزو می کنی ای کاش، می توانستی آيات . می دانم با قرآن دشمنی 
در قرآن وارد کنی؛ همانطور که در احاديث داخل کردی، موضوع و ساختگی را 
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و رسوا تر ! اما قرآن، حريم ممنوع باقی ماند تا سامری های تاريخ را رسوا کند 
  !کند 

چرا به صراحت دربارۀ خالفت علی نيست؟ : جالب اين است که از او پرسيده شد  
يند يک جواب اين را می گو! لطافت کنايه از صراحت بيشتر است  :جواب داد

  !جواب کافی و شافی: اين را می گويند! دادن شکن 
اگر خوب عربی بدانيد، می توانيد از حدیث منزلة منظور اصلی  -  ١١۴ادعای 

  رسول اهللا را دریابيد
استثناء و مستثنی منه در کلمات اهل لسان در هر مورد داللت بر عموم   

مضاف به سوی علم به خصوص کلمۀ منزله دارد و در این حدیث شریف 
بالقطع و اليقين افاده عموم می کند به دليل صحت استثناء و از آنکه اال انه 

  .ال نبی بعدی باشد که استثناء متصل است 
عالوه بر این، اصوليين تصریح کرده اند بر این که اسم جنس مضاف افاده 

  .عموم می کند به خصوص زمانی که محلی به الف و الم باشد 
زله که در کالم آن حضرت مضاف به سوی علم است، مقيد عموم پس لفظ من
  ١٣٠... می باشد 
  : جواب ما

ببين چطور خود را می کشد و زنده می کند تا از حرف رسول، مطلب دلخواه   
آيا رسول به زبان چينی صحبت می کرد که تو مأمور فهماندن . خود را بگيرد

  سخنانشان هستی؟ 
شما را به اهللا قسم، آيا پيامبر . صغرا و کبرا نيست آقای داعی نيازی به اين همه
علی وليعهد من است تا اين طور پای هارون و : نمی توانست آشکارا بگويد

موسی و مضاف و مضاف عليه را پيش نکشی و اصوليون  را به جان هم 
  . نيندازی 

فاظ باز از سليمان بلخی و مسلم نيشابوری نقل قول کرده است و حديث را به ال  
آخر سليمان بلخی کيست که او . ديگری آورده تا معنی فاسد خود را استخراج کند

را در نقل روايات و احاديث پيغمبر بر مسلم نيشابوری مقدم می کنی؟ طال و 
خرمهره از يک جنس نيستند و تو خرمهره را پيش تر و بيشتر  از طال  ذکر می 

  . کنی
   

  ١٣١...   عدد غير از تبوک وارد شدهحدیث منزلة در دفعات مت -١١۵ ادعای
  : جواب ما

باقی حديث ها يا  ساختگی . فقط در جنگ تبوک آمده است و بس . دروغ است  
  .  است يا ضعيف

و باز شاهد آورده است از سليمان بلخی ،مسعودی ،سبط ابن جوزی ،خوارزمی و 
گاهی تا . ستهستند اما از آنها دروغ نقل قول کرده ا سنی ها بعضی هم از علمای 

در فالن کتاب است در حالی که اصال : آن جا بی حيا می شود که می گويد
  .می توانيد به ادعا هايش رجوع کنيد .نيست
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  علی برادر من است: پيامبر گفت -  ١١۶ادعای 
وقتی حضرت محمد در واقعۀ برادری بين مهاجرین وانصار، علی : می گوید  

همان وقت این جمله را فرمود که علی به را برادر خویش اعالم فرمودند، در 
  ١٣٢... من به منزله هارون است به موسی 

  : جواب ما
علی را برادر خود نکرد تا آن ) صلی اهللا عليه و سلم(اصًال محمد : می گويم  

  . جمله را بگويد؛ اصل داستان که دروغ باشد، دنباله اش هم دروغ می شود
 .ای ارث و ميراث کن تو اول برادريت را ثابت کن بعد تقاض

در شباهت های  علی با هارون  درس هایی بر حقانيت شيعه  - ١١٧ادعای 
  هست

هر دو جانشين پيامبر در ميان . بين هارون و علی شباهت هست: می گوید  
هر دو ضعيف بودند و قدرت . هر دو با نافرمانی قوم روبرو شدند. قوم شدند

  ١٣٣... مبارزه نداشتند 
  : جواب ما

حضرت موسی که برگشت . شباهتی هست اما نه در همه چيز. ين درست نيستا  
حضرت محمد که برگشت همه گوش به فرمان علی . مردم گوساله می پرستيدند

  . بودند و علی شکايتی از زير دستان خود نداشت
اگر بگويی، منظور ما بعد از وفات حضرت محمد است؛ بايد بگويم که در اين جا  

محمد باز . موسی به قوم برگشت و فساد سامری را اصالح کرد .شباهتی نيست
به ادعای ( سامری های قوم محمد .  اهللا سامری را در دنيا عذاب کرد. نگشت

در دنيا نه فقط عذاب نشدند بلکه با عزت پادشاهی کردند و تا امروز بر ) شما 
تازه هر جايی  .با آنها مخالفند) شيعه ها (دلها حکومت می کنند و اقليت کوچکی 

  پس شباهت کجاست؟. هم جرأت ندارند دشمنی خود را علنی کنند
يوشع بن نون جانشين موسی شد . هارون قبل از موسی ُمرد و علی بعد از پيامبر

  !پس کجاست شباهت بعد از مرگ؟. نه هارون
جواب . به کنايه گفته شد) امر جانشينی( چرا امر به اين مهمی :از او پرسيده شد

محمد رسول : خوب بود اهللا هم نمی گفت !! که کنايه کاملتر از صراحت استداد 
محمد هم پيش من به منزلۀ موسی است منتهی بعد از موسی : می فرمود. اهللا

  ! پيامبری نمی آيد 
حرف آخر ما دربارۀ اين حديث، اين است که حضرت محمد هر وقت که به سفر 

!  اين نبايد شما تاويل های سست کنيد از . می رفت، يکی را جانشين خود می کرد
  !اما شيعه چيزی که نمی شناسد، منطق است 

  پيغمبر، علی را به خالفت  برگزید» الدار یوم االنذار«در حدیث  - ١١٨ادعای 
احمد بن حنبل : باز به روش گذشته احادیث را کيلویی کشيده و گفته است  

استادش حضرت اسکافی  و  و صد البته ابن ابی الحدید و! و سليمان بلخی
ثعلبی و خوارزمی و گنجی و البته سبط ابن جوزی هم هست؛  نه این دفعه 

نقل کرده اند که ) یعنی کيلویی ( غایب است ؛ بله اینها با الفاظ کم و زیاد 
  :رسول اهللا روزی در آغاز دعوت، خویشان نزدیک خود را دعوت کرد و فرمود 
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 ١٠٩ 
 

بياورد، جایزه اش این است که وارث من می هرکدام از شما به من ایمان   
  :و رسول گفت . کسی ایمان نياورد اال علی . شود

تو جانشين » إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا«
  ١٣٤... منی بعد از من 

  : جواب ما 
اين حديث را احمد حتبل ذکر کرده است اما حديث ضعيفی است و اين شياد   

در حالی که متن حديث . اد به هر چيزی است که در مدح علی باشدمذهبش استن
  : دليلی است بر دروغ بودن اين حرف 

فرض کنيد اگر همۀ فاميل رسول ايمان می آوردند، آيا همۀ آنها جانشين  -١
  ايشان می شدند ؟

. ابوبکر هم که ايمان داشت. علی که قبل از آنها به پيامبر ايمان آورده بود -٢
د هم می خواست مثل پادشاهان ساسانی سلسلۀ پادشاهی درست آيا حضرت محم

اهللا به ايشان پسر نداد تا کار بر شاه پرستان آسان نباشد اما آنها سلسلۀ . کند
  . پادشاهی را به خاندان پسر عمويش و نوۀ دختری اش بردند

ايمان آوردن ايشان عادی است و . حضرت علی در خانۀ پيامبر بزرگ شد -٣
 . ی آورد، تعجب آور بوداگر ايمان نم

شهادت کافران بر جانشينی علی دليلی است برحقانيت  -  ١١٩ادعای 
 شيعه

حيرت آور است که این دفعه عالوه بر سليمان بلخی، فرنگی ها را هم   
 :شاهد آورده است و می گوید 

جرجيس  آقای توماس کارالیل انگليسی و مسيو پول لهوژور فرانسوی  و
شم نصرانی شامی و مستر جان دیون پورت، همگی در و ها انگليسی سال

  ١٣٥... کتابهای خود نوشتند که محمد علی را جانشين خود نمود 
  : جواب ما

ديگر دينش را : گقتند. مسيو قاراپيط : اسمت چيه؟ گفت: به يک نفر گفتند  
 ! نپرسيد

پس  اگر حيا نداری،«: رسول اهللا راست فرمود. حال از شاِهدانت ترا  شناختيم
  » .هرچه می خواهی بگو

  علی خليفۀ پيامبر است: سنی ها می گویند -١٢٠ادعای 
به اسناد خودش از »  فضایل امير المومنين«موفق خوارزمی در کتاب   

در معراج که رسيدم  ندا : رسول اهللا فرمود... «رسول اهللا روایت می کند که 
  ارتر دیدی ؟کدام کس را فرمانبرد. ای محمد، خلق را آزمودی: آمد

: آیا انتخاب خليفه برای خود نموده ای ؟ عرض کرد. علی را : عرض کرد
من علی را : گفت. پروردگارا، تو برایم انتخاب کن که انتخاب تو بهتر است

  » .انتخاب کردم که هيچ کس در قبل یا بعد به این مقام نمی رسد
  :و این داعی حقه باز در ادامۀ این حدیث می نویسد 

اما آنچه در حافظه . این قبيل اخبار در کتب معتبر شما بسيار استو از 
   ١٣٦... داشتم به عرض رساندم
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 ١١٠ 
 

  : جواب ما
سوالم اين است که تو در اين کتاب هرچه نوشتی بدون استثناء از اهل سنت   

شاهد آوردی، اگر اهل سنت در تمام عقايد با شيعه موافقند، ديگر مشکل چيست ؟ 
ت که اهل سنت اين همه احاديث داشته باشند که علی آخر چگونه ممکن اس

جالب است که بعضی از ! جانشين پيامبر است و در همان حال دشمن علی باشند
  ! احاديث را از زبان عمر می گويد

اين مرد حقه باز استراتژی خود را بر اين قرار داده است که پرگويی را با بی 
  .  که باالخره کدام حرفش را جواب دهم حيايی بياميزد تا طرف خود را خسته کند 

  :در جواب اين حرفش  می گويم 
  يا رب، نظر تو برنگردد            آدم که دچار خر نگردد 

تصور نمی کرد که اين کتاب را نمی … اگر اين داعی حقه باز اين ملت را   
داعی می دانست که اين ملت نمی داند که خوارزمی نويسنده است يا . نوشت
اگر اين ملت را داخل آدم حساب می کرد، کتاب خوارزمی !  ردنی يا نوشيدنی؟خو

ای کاش اين مرد يک بار اين حقه را . را از کتب معتبر اهل سنت معرفی نمی کرد
تمام کتابش از اين اباطيل پی در پی پر است؛ نه شرمی و نه . به کار می برد

  !!حيايی 
  .در می رويم گمان می کند که ما با پرگويی از ميدان

چگونه ممکن است اين همه حديث معتبر در کتب ما باشد و خودمان ذکر کنيم،  
  !باز منکر شويم و برويم  به  دنبال عمر و ابوبکر ؟

چگونه ممکن است اين همه احاديث معتبر در کتاب های ما باشد و آن همه 
نام و نشانی از  احاديث معتبرتر در کتاب های شما باشد، اما در قرآن ذکر و ياد و

  !علی نباشد؟
علی مقامی دارد که نه در اول کسی داشت نه در : چگونه ممکن است اهللا بگويد

آخر کسی خواهد داشت، اما چنين انسان واال مقامی را قابل نداند که در قرآن فقط 
  !يک بار نامش را ذکر کند ؟

کرد و هرکس  او می دانست که کسی در ميان اين ملت، چنين سوال هايی نخواهد
يا اصًال چماق و کالشينکوف را برای چه . وهابی : هم که بپرسد به او می گويد

  آفريده اند؟ 
اگر در خارج از محدودۀ چماق هم کسی پرسيد، چارۀ کار در بی حيايی و لجاجت 

  .آنها فکر همه چيز را کرده اند. است
  رندسنی ها در بارۀ جانشينی ابوبکر حدیث جعلی دا -  ١٢١ادعای 

  : بدون دادن آدرس می گوید که سنی ها حدیث دارند که پيامبر فرمود  
من از ابوبکر : خدا گفت. ای مردم، بدرستی که خدا ابوبکر را جانشين من کرد

  ١٣٧... آیا او هم از من راضی است . راضيم
  : جواب ما

نده اما در صفحات آي. هستند و هردو دروغ  جعلیاين دو حديث  از نظر ما البته  
  .خواهيد ديد که چه حقه ای در کار است
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  ابوهریره  دینش را به شکم فروخت- ١٢٢ادعای 
باز از  ابن ابی الحدید و زمخشری روایت کرده است که ابوهریره در جنگ   

  ١٣٨... حق با علی است اما سفرۀ معاویه چرب تر است : صفين گفت
  :جواب ما 

ابوهريره را همۀ علمای ما ! پر کند اين مرد می خواهد هزار صفحه را از دروغ  
اگر قبول نداشتند، چرا هزاران حديث او را پايۀ کتاب های خود قرار . قبول دارند

  . دادند
آخر ابی الحديد معتزلی و جار اهللا زمخشری کی باشند که بدگويی آنها بر   

  !شخصيت ابوهريره تاثير سوء بگذارد؟
ندارند و چون معتزلی بودند از نظر اهل آخر آن دو خودشان نزد اهل سنت قيمتی  

حرف های آن دو فقط باب دل اهل شرک؛ يعنی، افرادی مثل . سنت گمراه هستند
  .تو است؛ ای داعی 

تو چگونه می توانی از کتب اهل سنت بد بودن ابو هريره را ثابت کنی در حالی 
  !که هيچ کتاب حديثی از احاديث او خالی نيست؟

  حق  و قرآن جدا نمی باشدعلی از  - ١٢٣ادعای 
سال پيش ،  ٧٠که ( حدیث داریم که سليمان بلخی در کتاب خود : می گوید  

از رسول اهللا نقل کرده است ) از روی مناظره شبهای پيشاور نوشته است
  . حق با علی است: که ایشان فرمود

و باز سليمان بلخی و دیگران نقل کرده اند که علی با قرآن است و قرآن با 
  . علی است

چگونه ممکن است ابوهریره آدم خوبی باشد در حالی که : باز پرسيده است
   ١٣٩... در لشگر مخالف علی سنگر گرفته بود 

  :جواب ما
آيا همين حاال به ابوهريره ! جالب است که نوشته راوی حديث ابوهريره است  

  ! خائن و دروغ گو نگفت؟ پس چرا از او حديث نقل می کند 
دروغ است و از اين حديث، علی اللهی ها » حق با علی است«حديث  بدان که  

  .وعلی، هردو، يک چيزند) حق(نتيجه گرفتند که اهللا 
  . درست است ، اما حديث قرآن با علی است و علی با قرآن  

و اهل سنت نيز، عقيده دارند که علی از ابوهريره و معاويه افضل است، اما خوب 
اشتباه انسان در يک موضوع دليل . بودن ديگری نيست تر بودن يکی دليل بر بد

اينگونه نتيجه گيری اصًال معنا ندارد، مگر غرض . خطای او در تمام امور نيست
  .ورزی باشد

. ما اهل سنت، صحابه را معصوم نمی دانيم؛ يعنی، اشتباهات آنها را می پذيريم  
اعتراض داشت که چرا ابوهريره به علی .  اما هميشه نظر نيک به اصحاب داريم

  .قاتالن عثمان را مجازات نمی کند؟ شايد حديث علی با قرآن است را نشنيده بود
شايد شنيده بود اما آز آن نتيجه نگرفت که علی معصوم است و درست اين است 

  که اين حديث معنيش اين نيست که علی معصوم است 
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شيد و حکومت را حسن از جنگ دست کحضرت  شما چرا فراموش می کنيد که   
معاويه داد اگر معاويه اين قدر بد بود که شما می گوييد، پس رسميت  حضرت  به

  . بخشيدن به حکومت او توسط حسن بسيار بدتر بود
حرف همان است که ما گفتيم، يکی . پس معاويه بد نبود!!  اين جا جواب نداريد

  .خوب بود و يکی خوبتر 
معنی اش اين است که وقتی دختر به  پس  ود،بعد اگر علی با حق و حق با علی ب

  .  حقبا علی بود و هم علی با   حقعمر داد و وزير او شد، هم 
با وجود این همه احادیث مشابه چرا بعضی از صحابه علی را  - ١٢۴ ادعای

  ١٤٠... رها کردند و با معاویه رفتند 
  :جواب ما

  .اصحاب معصوم نبودند -١
  .م می کردندچون معصوم نبودند، پس اشتباه ه -٢
چون معصوم نبودند، گاهی در دام مکر و فريبی که دشمنان اسالم کنده  -٣

 . بودند هم می افتادند
آنها فاعل مايشاء نبودند که جلوی حوادث را بگيرند؛ مثًال جنگ جمل نا   -۴

 . خواسته و در اثر فتنۀ دشمنان اسالم شعله ور شد
شان پس از فتنه چگونه اما بهترين راه برای ما اين است که ببينيم، خود -۵

 . عمل کردند؛ اگر کاسۀ داغتر از آش شديم، پس هدف نا مقدسی داريم
عايشه را ناسزا نگفت؛ بلکه با . علی مثل اين داعی حقه باز عمل نکرد  -۶

 .احترام به خانه برگرداند
معنی حديث اين نيست که علی معصوم است و اصًال خطا نمی کند و خود   -٧

ت  و دعاهايش در شب و طلب استغفارش دليل ادعای علی هم اين را نمی گف
 .ماست

 .و قرآن نيز، اين را نمی گويد و اين آيه، دليل ادعای ماست -٨
»                               ...َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا«
خيزند و رو  و بپا مى(شود  ل شب دور مىلوهايشان از بسترها در دپه )١۶/سجده(

 خوانند،  و پروردگار خود را با بيم و اميد مى) به درگاه خدا مى آورند
علی مع «اگر علی مشمول اين آيه است پس از اهللا خوف داشت و به حديث 

  .و علی هم  بنی آدم بود و معصوم نبود. اکتفا نکرد» القرآن
  ابل مخالفانمظلوميت شيعيان در مق -  ١٢۵ادعای 

از صدر اسالم شما دارید ما را لعنت می کنيد و شيعيان را فحش : می گوید  
  ١٤١... و دشنام می دهيد 

  :جواب ما
از صدر اسالم شما داريد قبر سازی و قبر پرستی می : مثل اين است که بگويد  

 آيا. کنيد و ما  شيعيان همواره شما وهابی ها را از اين عمل زشت منع می کنيم 
اين مرد نمی داند که اکثر اهل سنت آدم زنده را لعنت نمی کنند، زيرا ممکن است، 
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بسياری از سنی ها مرده را نيز، لعنت نمی کنند؛ زيرا وقتی ُمرد اهللا . هدايت شود
  .می داند و او 

ما احاديثی داريم که اگر در لعن خطا کنيم و غير مستحق را لعنت کنيم، لعنت به 
حتی کار به جايی رسيده است که بعضی ها شيطان را هم . دخود ما برمی گرد

  . لعنت نمی کنند و فقط از شّر او به اهللا پناه می برند
برعکس، شيعه بی پروا سياه و سفيد را لعنت می کند و اين قوم به ما تهمت می 

حضرت علی را لعنت می کنيد و در همان حال  پيروان و دوستداران  زند که شما
ست از احاديثی که از اهل سنت نقل کرده است در فضايل حضرت کتابش پر ا

  ! علی
  تهمت علمای سنی به شيعيان - ١٢۶ادعای 

ما تهمت زده است که ما مثل یهود دشمن  به» ابن عبد ربه«شما عالم   
وتهمت زده است که شيعه ها  دشمن جبریيل هستند، چون . اسالم هستيم

و تهمت زده که . سانده است نه به علیخيانت کرده و  رسالت را به محمد ر
و این که خون تمام مسلمانان را حالل » السام عليکم«: شيعه ها می گویند

  ١٤٢... می دانند 
  : جواب ما

در زمان . اين مرد حقه باز راست نگفته است؛ زيرا شيعه ها يک فرقه نيستند  
مکه حمله کردند نويسندۀ مذکور، فرقۀ قرامطه  بودند که حاجيان را کشتند و به 

و دروازۀ کعبه را خراب کردند، حتی  سنگ حجر االسود را با خود بردند و دو نيم 
  !شيعه های پاک نهاد بودند ؟: باز می خواهی بگوييم. کردند

لباس دروغ گويی را تو بر . و امثال او دروغ نگفته اند» ابن عبد ربه«پس   
عه های قرامطه اين است که اما صفت مشترک بين شما و شي. قامت خود دوختی

هر دوی شما،  هر وقت کفار به بالد اسالمی حمله کردند همگی يک صدا در کنار 
امروزه هم اگر می بينيم که در عراق و افغانستان، برخی از  سنی . کفار ايستاديد

در حالی که . ها با صليبی ها ساختند در عوض گروهی ديگر با آنان می جنگند
رتش و پليس متجاوزان داخل شد و هنوز به قتل و غارت جان و شيعه به کلی در ا

  .مال سنی ها مشغول است
و ديگر صفت مشترک شما با شيعه های قرامطه اين است که هرگز با کفار جهاد 

اگر دروغ می گويم . نکرديد و جهاد شما هميشه با مکه و کعبه و حجراالسود بود
  .؟ نشان دهيد کجای حرفم راست نيست

  ما گرفتن بيش از چهار زن را جایز نمی دانيم -  ١٢٧ ادعای
ابن حزم نيز، به ما تهمت زده است که ما بيش از چهار زن نکاح : می گوید  

شيعه مسلمان  تهمت زده است که. می کنيم و تا نه زن هم می گيریم
  ١٤٣... نيست و از یهود بدتر است 

  : جواب ما
ح همزمان با هزار زن را جايز می دروغ گفته است، ُنه زن که نه، شما نکا  

  . منتهی نامش را  ازدواج موقت گذاشته ايد. دانيد
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همه موقت است و با مرگ . ازدواج موقت و دايم که فرق ندارد! ای حقه باز ها   
و باز فراموش نکن که ابن حزم، معاصر با قرامطه و . يا طالق پايان می پذيرد

ديگر شيعه هستند و هر کدام گمراهی های اسماعيلی های مصر بود و آنها ِفَرق 
  . شما دوازده امامی ها آنوقت ها کمتر مطرح بوديد. خاص خود را دارند

زن داشت  و تو او را  ٩٠٠فتحعلی شاه که اجدادت در زمان او به تهران آمدند،   
» سلطان الواعظين«همين ناصرالدين شاه که به پدربزرگت لقب . شهنشاه ناميدی

عصر از زنان خود سان می ديد و برای شب چند روز ن داشت و هر ز ٣٠٠. داد
  .تا را انتخاب می کرد
: بيش از چهار زن در مذهب ما روا نيست؟ باز می گويی: پس چرا می گويی

  . تهمت است
  تهمتهای ابن تيميه  به ما -  ١٢٨ادعای 

به شيخ االسالم زبان درازی کرده است و به دروغ او را دشمن علی   
  .فی کرده که البته از این مرد معتاد به دروغ نباید تعجب کردمعر

ابن تيميه تهمت زده است که شيعه ها ، اصول دین را چهار تا می : می گوید
  ١٤٤... سه تا است : در حالی که ما می گویيم. دانند

  :جواب ما
من که شيعه بودم و پدرم مرا به يک مدرسۀ اسالمی در : در جواب می گويم  

: تاست  ٣يادم می آيد که به ما ياد دادند، اصول دين، . گرود فرستادشهر لن
يک روز . عدل و امامت : تاست ٢و اصول مذهب شيعه، . توحيد، نبوت و معاد
چند تاست؟ : گفت. اصول دين و مذهب: چی ياد گرفتی؟ گفتم: پدرم از من پرسيد

   .از خوشحالی مرا  بوسيد. شمردم. بشمار: گفت. پنج تا: گفتم
  .حاال اين مرد عقيدۀ خود را منکر است

به اين دليل، عدل جزء اصول دين است : بزرگتر که شديم، معلمان دينی می گفتند 
. پس برای تاکيد، جزو اصول دين کرده ايم. که سنی ها خدا را عادل نمی دانند

ابن تيميه : می گويد. حاال اين دجال می خواهد عقيدۀ خود را از ما پنهان کند
مت زده که شيعه نماز جماعت نمی خوانند و نماز جمعه هم نمی خوانند و سه ته

  . عکس را شاهد آورده است که نماز می خوانند
سنی ها مناظره را قطع کردند که می : در همين کتاب، مرتب نوشتی: می گويم

آنچه عيان است . رويم نماز جماعت و خودت از نماز جماعت خودت چيزی نگفتی
اين مثل روز روشن است که شما نماز جمعه نمی . بيان است چه حاجت به

: سال پيش دوباره شروع کرديد و از راديو اعالم کرديد ٢٠خوانديد تا اين که 
  ... دومين نماز جمعۀ تهران به امامت طالقانی ... اولين نماز جمعۀ تهران 

: می گويندو سنی ها می خنديدند که اينها را ببين بعد از هزار و چهارصد سال 
  !!اولين نماز جمعه 
پس حساب کنيد . نماز می خوانيد جاميليونی فقط در يک  ١۵ ندر ضمن، در تهرا

درصد نماز گزاران را و از اين درصد کم هم ، عدۀ زيادی برای اهللا نمی آيند از 
  .ادارات ارتشی می آيند و حقوق بگيرند
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ه سنی ها به نماز جمعه می و واضح است که شيعه ها تا امروز هرگز اهميتی را ک
ميليونی شمار مساجد شايد از يک دهم  ١۵در همين تهران . دهند، نداده اند

بار در شبانه  ٣تازه با وجود اين که . مساجد پيشاور دو ميليونی هم کمتر باشد
باز اين اندک مساجد شما از نماز گزاران  تهی . بار  ۵روز نماز می خوانيد نه 

  !است 
زندگی می  ٧ی ابن تيميه هم مال زمان خودش بود او که در قرن فرموده ها  

  !اولين نماز جمعۀ خود رابرگزار می کنيد  ١۴کرد، نمی دانست شما در قرن 
   

  شهر ستانی بی سواد بود-  ١٢٩ادعای 
شهرستانی دروغ گفته است که قبر امام محمد تقی در قم : می گوید  

طال کاری ( اه مرحوم آن را ُمَذهَّب است، چون در سامرا است و ناصرالدین ش
           ١٤٥...نموده است ) 
  :جواب ما 

ناصرالدين شاه با اين کارش نه در دنيا نه در آخرت بهره ای ندارد؛ چون به   
در دنيا، خمينی دستور داد .  زور از مردم بيچاره در کار حرام استفاده کرده است

رت بايد جواب دهد که به چه دليل قبری را خراب کنند و در آخ  ناصرالدين شاهقبر
  !را طال کاری کرده است و با کدام پول ؟

بی سواد کسی است ! واهللا اگر آدمی علم قبر شناسی نداشته باشد، بی سواد نيست
  .که علم به  قرآن ندارد

  سنی ابو هریره را  مذمت می کند -  ١٣٠ادعای 
ت ابی هریره آورده است و از ابن ابی الحدید شيعه معتزلی اخباری در مذم  

  ١٤٦... می خواهد ثابت کند اهل سنت ابی هریره را قبول ندارند 
  :جواب ما

آيا ممکن است، سنی ها ابی ! در حيرتم از بی حيايی اين مرد و نا اميد نشدنش   
هريره را قبول نداشته باشند در حالی که او را صحابی می دانند و تمام اصحاب را 

از ابن ابی الحديد شيعه .     ز او چند هزار حديث نقل کرده اندصادق می دانند و ا
خب آيا اين . و استاد ابن ابی الحديد نقل قول می کند که ابو هريره آدم خوبی نبود

  !است بر سنی نبودن ابن ابی الحديددليلی 
فالن عالم مسلمان که شهرت جهانی دارد در کتابش : مثل اين است که بنويسد 

واضح است که دروغ است يا مسلمان . حضرت محمد آدم خوبی نبود: نوشته است
پس کسی . سنی ها تمام صحابه را دوست دارند. نيست يا اين حرف را نزده است

حال حق دارم از اصرار اين مرد حقه . که ابی هريره را دوست ندارد، سنی نيست
  ! باز در فريب دادن مردم تعجب کنم؟

  ١٤٧... بن ارطاة  مسلمانان را کشتار کرد  ابوهریره با بسر -١٣١ادعای 
  :جواب ما
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اگر هم شمشير . حضرت ابوهريره در مدينه امام جماعت بود و شمشير نمی زد  
مگر عايشه و علی و زبير و . مثل بقيه و  زده باشد، روز گار فتنه بوده است؛ 

شده به هر حال فتنه ای رخ داده بود و خليفۀ بر حق شهيد ! عمار شمشير نزدند
لذا بايد ديد که . بود و اگر کسانی برای خون خواهی برخاستند، کارشان کفر نيست

! حاال چرا بر خليفه بر حق علی شوريدند؟. نيت آنها چه بود؟ نيت قصاص بود
. برای اين که فکر کردند علی در اين قصاص کوتاهی کرده است يا قدرت ندارد

و حق هم اين است که معصوم !  آنها که مثل شما علی را معصوم نمی دانستند
  .نبود و شما غلو کنندگانيد 

اين را چرا نمی گويی که علی برای دفع بسر بن ارطاه، فرماندهی فرستاد و 
َبسر را از عين به مکه از مکه به مدينه و از مدينه به ) جاريه ( فرماندۀ علی 

  ده؟فکر می کنيد با گل اين کار را کرد يا با شمشير آبدي! شام راند
در جنگ که حلوا تقسيم . فرماندۀ معاويه هم کشته شد. فرماندۀ علی کشته شد 

سال هدفت تنها زنده  ١۴٠٠تو بعد ! نمی شود، حال آنها می دانند و خدای خود 
شما نمی گذاريد  و  .نگه داشتن فتنه ای است که عبداهللا بن سبا روشن کرد

  .خاموش و فراموش شود
  .به معبد زرتشتی ها برای تماشا آتش برويم: تان گفتنددوس. به يزد رفته بودم  

اين آتش را ما از آتشکدۀ : متولی آتش گفت. آتش عظيم و شعله وری را ديديم
آتشی است که زرتشت با دست خود روشن کرده بود و ما نمی . شيراز آورديم

  !گذاريم خاموش شود 
نۀ جنگ بين صحابه ای داعی شياد، شما هم نمی گذاريد و نمی خواهيد آتش فت

  . خاموش شود
  عمر، ابوهریره را تازیانه زد برای نقل حدیث دروغ - ١٣٢ادعای 

عمر احادیثی را که ابوهریره نقل کرده است، جعلی می : نوشته است  
اهللا عمر ،  در زمان رسول... بعد اشاره کرده به حدیثی در مسلم که . دانست

  ١٤٨... مين خورد ابوهريره را آنچنان زد تا از پشت به ز
  :جواب ما

، ابوهريره ند آن حديث به اين صورت بود که رسول اهللا در باغی نشسته بود  
ال اله اال «کسی که : ايشان را يافت و به نزدشان رفت و رسول اهللا به او گفت

ابوهريره از پاداش اين عمل آسان خوشحال . بگويد، داخل بهشت می شود» اهللا
  .بگو : هللا، به مردم خبر بدهم؟ فرموديا رسول ا: شد و فرمود

به او گفت و عمر مشتی . اولين کسی را که ديد، عمر بود. او از باغ بيرون آمد 
يا : و گفت... نزد پيامبر برای شکايت برگشت و عمر از پی او . به سينه اش زد

رسول اهللا، اين حديث را به مردم نگو؛ زيرا عمل صالح نمی کنند و به اين کلمه ، 
  ...بهشت را می خواهند و به آن اتکا می کنند 

: در اين جا، چطور دروغگويی ابو هريره ثابت می شود که نويسندۀ می گويد
  . عمر او را برای دروغ گويی زد
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عجيب اين است که در اين جا، عمل عمر را شاهد گرفته است تا ابو هريره را 
تا عمر را بکوبد که چرا در جای ديگر، همين عمل عمر را ذکر می کند . بکوبد

  عمر در کار نبی دخالت می کرد؟ 
آدم حيرت می کند از . يعنی، زدن ابوهريره خوب بود اما در همان حال بد هم بود

روش استداللی اين قوم و پرده دری آنها که آخر از چی می خواهند چی را ثابت 
  !کنند؟

و انس بن مالک را ما حدیث های ابوهریره : ابو حنيفه گفته است :يدمی گو  
  . نمی پذیریم

  :جواب ما 
زيرا حنفی ها، بخاری و مسلم  ابوحنيفه رحمه اهللا اين را نگفته،اين دروغ است؛

حديث از حضرت ابوهريره روايت  ٧٠٠بخاری و مسلم نيز، . را صحيح می دانند
  کرده اند 

  !عمر، ابوهریره را از والیت بحرین معزول کرد و زدش : گفته است 
  :ما  جواب

اما اين را هم می دانيم که در . ما صحابه را معصوم نمی دانيم چون بشر بودند  
عصر فتنه، شيعه ها هزاران حديث دروغين ساختند و نبايد بدون ديدن اسناد، هر 
 چيزی را نقل کرد و اين داعی مرامش اين است که احاديثی را که در مدح علی و 

  ! درستی آن کاری نداردمذهبش است، نقل کند به درستی و نا
ابن عساکر نوشته است که عمر، ابوهریره را تازیانه زد که این : می گويد  

  !قدر روایت از پيامبر نقل نکن؛زیرا تو خيلی دروغ از زبان آن حضرت می گویی
  :جواب ما 

از  ۵٠ما در کتابخانۀ الکترونيکی خود بر نام ابوهريره جستجو کرديم تا صفحۀ   
چندين و چند حديث از ابوهريره ديديم و جستجو را متوقف . ساکرکتاب ابن ع

می داند، چرا اين  گواگر ابن عساکر ابوهريره را دروغ : کرديم و با خود گفتيم
همه حديث از ايشان نقل کرده است؟ پس نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور، دروغ 

اّل بر خوب که فقط دنبال حرفهای دروغ می گردد و اين همه شواهد، د! گوست 
بودن ابوهريره را نمی بيند و می خواهد از کتاب ما ثابت کند که سنی ها 

  !!ابوهريره را قبول ندارند 
 
آیا او هم . من از ابی بکر راضيم«:حدیثی که خدا فرموده است -  ١٣٣ادعای  

  ،  دروغ است»از من راضی است یا نه
ن که هيچ چيز بر اهللا اول، ای. این حدیث به دو دليل دروغ است: می گوید  

  ١٤٩... پوشيده نيست تا او محتاج سوال باشد 
  :جواب ما

در اين جا، چند حديث ساختگی در فضيلت عمر و ابوبکر نقل کرده است که   
در حالی که به بخاری و مسلم . معلوم نيست از کدام کتاب ها جمع کرده است

  دکه آنهمه حديث صحيح در حق شيخين دارن! توجه نکرده است
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کامًال واضح است که اين يک مناظره نبود؛ بلکه اين داعی است که هم  از زبان   
مکر او که به . هم مدعی است هم قاضی. سنی حرف می زند و هم از زبان شيعه

  !ما ضرری نمی زند، اما اهللا به شيعه ها رحم کند
! ستديديد انصافش را؟ همين چند صفحه جلوتر اين حديث را در حق علی آورده ا

  :می نويسد ١٥٠در کتابش. آن جا يادش نبود که اهللا محتاج سوال نيست
ای محمد، خلق را آزمودی؟ : به معراج که رفتم، اهللا فرمود: رسول اهللا فرمود

  چه کسی را فرمانبردارتر دیدی؟
  آیا خليفه ای برای خود انتخاب نموده ای ؟. علی را : عرض کردم

اين حديث دروغ : نمی گيری و نمی گويی  خوب ، چرا در اين جا بر حديث خرده
  !هيچ چيز بر اهللا پوشيده نيست تا او محتاج سوال باشدواست 

  !چون در حق علی است! چرا نمی گويی؟
. تا بنده به مقام رضا نرسد، اهللا از او راضی نمی شود: می گويد - ١٣۴ادعای   

  ١٥١... پس اين روايت، دروغ است 
  :جواب ما 

اما گناه از توست که مناظره گری از بی سواد . دروغ است: ما هم می گوييم  
ترين بی سوادان  انتخاب کردی که به يک حديث دروغ چسبيده و اين همه 

  : مثل اين روايات . روايات درست را ذکر نکرده است
ابوبکر از همۀ مردم در مال امين تر و همراه با من : فرمود ) ص ( رسول اهللا   

خدا دوستی را بر می گزيدم ، بی شک ابوبکر را دوست خود اگر غير از . است
  .قرار می دادم 

  .در مسجد هيچ دری باز نشود جز در ابوبکر  
پيامبر او را بر : در صحيحين از حديث عبداهللا بن عمرو بن عاص آمده است  

پيش پيامبر آمدم و پرسيدم که محبوب ترين : لشکر ذات السالسل گماشت و گفت 
: از ميان مردها چه کسی است ؟ گفت : گفتم . عايشه : ما کيست ؟ گفتفرد نزد ش

سپس افراد ديگری را . عمر بن خطاب: بعد از آنها چه کسی؟ گفت : گفتم. پدر او 
  .ذکر نمود 

من نزد پيامبر نشسته  بودم که : در حديث ابودرداء آمده است که می گويد   
. بود و زانويش پيدا بود، سر رسيد  ابوبکر در حالی که دامن پيراهنش را گرفته

آنگاه ابوبکر سالم کرد و  .صاحب و ياور و همراه شما خبری دارد : پيامبر گفت
ای رسول اهللا، ميان من و عمر بن خطاب قضيه ای اتفاق افتاد و من عجله : گفت 

برای . کردم و االن پشيمان شدم از او خواستم که مرا ببخشد، اما او امتناع کرد
خداوند تو را ببخشايد ای : آنگاه پيامبر سه بار گفت . پيش شما آمدم  همين

رفت و از او جويا  در خانه اش  سپس عمر پشيمان شد و به نزد ابوبکر. ابوبکر 
پس نزد پيامبر آمد و پيامبر چهره اش را از او برگرداند . اينجا نيست : گفتند . شد

  ويش خم شد و گفت ای رسول اهللا ،تا اين که ابوبکر به رحم آمد و بر روی زان

                                                 
 . ٣١٩ص  - ١۵٠
 . ٣۵۵ص  - ١۵١
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خداوند مرا به سوی شما فرستاد؛ مرا تکذيب نموديد اما : رسول اهللا فرمود
. ابوبکر مرا تصديق نمود ، و با مال و جان خود با من همدردی و همياری نمود 

؟ بعد از آن ديگر کسی )دوبار اين جمله را تکرار کرد ( آيا يار مرا رها نمی کنيد
  .ر نداد او را آزا

ابوبکر در اين فضيلت تنهاست و : ابن شاهين بعد از روايت اين حديث می گويد  
  .کسی با او شريک نيست 

وقتی در غار : در صحيحين از انس بن مالک از ابوبکر آمده است که می گويد   
. اگر يکی از آنها زير پايش را نگاه کند ما را می بيند: بودم به رسول اهللا گفتم

  ؟ۀ  دو فردی که سومين آنها خداست چه فکر می کنی ای ابوبکر، دربار: فرمود 
من قصد « : در صحيحين از حديث عايشه آمده است که پيامبر فرموده است  

کردم که به سوی ابوبکر قاصدی بفرستم و فرستاده و عهد را به او واگذار کنم تا 
ابا می ) از غير او(د گفتم که خداون بعد و. نکند ] حکومت[کسی آرزو و ادعای 

از ( ورزد و مؤمنان دفاع می کنند يا خداوند دفاع می کند و مؤمنان ابا می ورزند 
  .» )غير او 

بيماری رسول اهللا شدت : در حديث ابو موسی اشعری آمده است که می گويد
عايشه . به ابوبکر دستور بدهيد که بر مردم نماز بخواند: آنگاه فرمود . گرفت
سول اهللا ، ابوبکر مردی است نازک دل و هنگامی که در جای شما ای ر: گفت 

به ابوبکر بگو که بر مردم نماز : فرمود . می ايستد، نمی تواند نماز بخواند
  .همچون زنان پيرامون يوسف هستيد ) زنها ( شما . بخواند

  .ابوبکر در زمان حيات رسول اهللا بر مردم نماز خواند : راوی می گويد  
  » إنه أمن الناس عليه فی صحبته و ماله « : دربارۀ ابوبکر فرمود پيامبر 

  ».او پيش از همۀ مردم در دوستی و اموالش بر گردن من حق دارد 
  »لو کنت متخذًا غير ربی خليًال ال تخذت أبابکر « : پيامبر دربارۀ ابوبکر فرمود 

برای دوستی اگر غير از پروردگار دوستی بر می گزيدم، بی ترديد ابوبکر را 
  ».انتخاب می کردم 

پيامبر به خاطر او و دفاع از او خشمگين شد تا اين که چهره اش بر افروخته شد 
  .و از او جانبداری می کرد و سه بار برای او طلب آمرزش کرد 

پس از آنکه قريش مرا تکذيب کردند، ابوبکر بدون ترديد مرا : پيامبر فرمود 
  .تصديق کرد 

و اين سخن را خطاب به هيچ » آيا دوستم را برايم رها می کنيد ؟ «:پيامبر فرمود 
احدی نگفته است که نشان دهندۀ اين است که او را از ميان صحابه برای دوستی 
انتخاب کرده بود به طوری که هيچ کس به اين مقام در دوستی پيامبر دست نيافته 

  .بود 
امر و سپس رها کردن اين  اشارۀ پيامبر به خالفت او و تالش برای نوشتن اين
خداوند و مؤمنان از خليفه : امر با ايمان و يقين به پروردگار و اين که فرمود

شدن غير او ابا و امتناع می کنند و اين از بزرگترين فضايل اوست که هيچ کس 
شهادت اصحاب پيامبر از جمله گواهی و .در برتری او بعد از پيامبر شکی ندارد 
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از : همچنين عمر می گفت . ه او بعد از پيامبر بهترين مردم بودعلی بر اين بود ک
ميان جمع، بزرگ صحابه و بهترين آنها و سرورشان و دوست داشتنی ترين فرد 

هيچ کس اين امر را انکار يا تقبيح نکرد که اين . آنها در نظر پيامبر، ابوبکر بود 
  .امر نشان دهندۀ اجماع آنها بر اين نکته است 

شياد همۀ اين حديث ها را ناديده گرفته است و به دنبال حديثی دروغين و داعی 
  .رفته تا بگويد من در بحث برنده شدم 

عجيب اين که ! خوانندۀ محترم، آيا اين است سطح علمی شيعه ها در مناظره ؟  
  !شيعه ها به اين کتاب خيلی می نازند

   :ميگوید
  اهل بهشت اند،ساختگی است حدیث ابی بکر و عمر که دو سيد از پيران  -

سند نقلی، این است که  . این حدیث ساختگی است به دليل عقلی و نقلی 
  ١٥٢... سند حدیث ضعيف است 

  :جواب ما
گردی  دنبال سند می اين چه حکايتی است که اگر حديث در مدح ابوبکر باشد،  

نجار سر  را کافی و درست می دانی؛ حتی اگر مااما اگر در مدح علی باشد، گفتۀ 
آيا تا به حال يک حرف سليمان بلخی را در مدح علی رد کرده . کوچه گفته باشد

  !! ای؟ اين است انصاف تو
اما اين حديث، صحيح است به گفتۀ آلبانی و ابن کثير و ابن قتيبه و مناوی و 

  . ديگران
در بهشت همه جوانند و پيری نيست تا ابوبکر وعمر سيد و سرور « :گفتی

  ».ندآنان باش
  

  :هدليل عقلی تو بر رد اين حديث اين است ک
بهشتيان برای عمل دنيايی . مدار جنت، بر دنيا است و بهشت امتداد دنياست  

منظور اين است که ابوبکر و عمر، سيد مردانی هستند . خود به بهشت می روند
حسن و : اگر اينطور نيست، چرا پيامبر فرمود. که در دنيا به پيری رسيده اند

وقتی در بهشت همه جوانند، اين تاکيد بر . حسين، دو سيد جوانان اهل بهشت اند
   جوانان برای چيست؟

پس اعتبار حرف بر . در حديث ديگری است که کودکان کفار در بهشت خادمند  
  حاال فهميدی ؟ . حالت دنيا است

  
سنی خودش روایت دارد که حسن و حسين دو سيد جوانان  -  ١٣۵ ادعای
   ١٥٣...  بهشت اند      اهل   

  :جواب ما
   !و بهم بخورد !اول، ليست راويان حديث را نگاه کنيد تا حال شما بد شود

                                                 
 . ٣۵۶ص  - ١۵٢
 . ٣۵٨ص  - ١۵٣
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دوم، ما قبول داريم اين حديث درست است اما نه از زبان منافقان و مشرکان و 
ملحدانی چون سليمان بلخی و ابن صباغ و سبط ابن جوزی و ابن ابی الحديد و 

  ...ديگر رافضيان 
چه معنی دارد که : سوم، چرا در اين جا برحديث ايراد نمی گيری و نمی گويی

هست؟ چرا در حديث قبلی  هم  کلمۀ جوانان را ذکر کرده است مگر در بهشت پير
  !ای آدم بی تعصب! اين قدر موشکاف ودقيق بودی و اين جا نيستی؟

باید با بودن ابوبکر کس دیگری ن: حدیث سنی که می گوید - ١٣۶ادعای 
  پيش امام شود، درست نيست

ما ینبقی لقوم فيهم ابوبکر «باز حدیثی را از سنی ها نقل کرده است که   
و گفته این حدیث درست نيست؛ زیرا با وجود حضور ابوبکر » ان یتقدم عليه

در تبوک پيامبر علی را جانشين کرد و در حج اکبر، علی را فرستاد تا نامۀ 
چرا به علی کاری واگذار شد : خالصه می گوید. اندبرائت از  مشرکان را بخو

 ...١٥٤  
  :جواب ما

اين حديث دروغ است و تو هم می دانی که دروغ است و به : ما هم می گوييم  
در کتب شما هم . همين خاطر سند هم نشان  ندادی؛ چون اصًال در کتب ما نيست

  پس اين حديث را از کجا آوردی و هدفت چيست؟. نيست
  :ميگويد 
  روایت ابی بکر و عایشه، محبوب پيغمبر بودند، دروغ است -١٣٧ادعای 

ببينيم که چگونه آن را درست . این روایت با احادیث دیگر در تضاد است  
  .نمی داند

: او احادیثی را آورده که پيامبر گفته است. فاطمه بهترین زنان عالم است  
  ١٥٥... فاطمه، سيده النساء است 

  :جواب ما
  . او نمی داند که هر ُحّبی جای خود را دارد! هايت درجۀ فهم اين مرد استاين، ن  

آيا اشکال دارد که . حاال من اعتقاد دارم که حضرت مريم، سيدة النساء است
آيا اين دو متضاد است؟ دوستی دختر . محبوبترين زن نزد من مادرم است: بگويم

  .به جای خود؛ حب زن به جای خود 
  !را منکر است  اين مرد، بديهيات

  آیه داریم که باید نزدیکان رسول را دوست داشته باشيم :می گوید
  :این آیه در حق اهل بيت است   
                                                    ١٥٦... لَّا َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإلَّا اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى  
  ) ٢٣/شوری(

شما اجری نمی خواهم مگر آنکه به نزدیکانم مودت و محبت من از : یعنی
  .کنيد

  :جواب ما

                                                 
 . ٣۵٩ص  - ١۵۴
 . ٣۶٠ص  - ١۵۵
 . ٣۶٢ص  - ١۵۶
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معنی . منظور اين نيست که محب نزديکانم باشيد. آيه را غلط معنی کرده است  
درست اين است که من از شما اجری نمی خواهم اما  رعايت حق  قرابت و 

  . هيدخويشاوندی را بکنيد و به اين خاطر هم که شده مرا آزار ند
ما حتی با معنی شما هم ، پيرو حقيقی اين آيه هستيم؛ زيرا هم دوستدار دختر   

اما شما از اين آيه اين را می فهميد که بايد زنانش . پيامبريم و هم دوستار زنانش
اگر منظور، اهل بيت . اين است تفسير شما از مودة فی القربی . را فحش دهيد

  : مثل اين آيه . مودة ذولقربی: بايد می گفت. لقربیالمودة فی ا: بود، نبايد می گفت
َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى «

  » َواْلَمَساِآيِن َواْبِن السَِّبيِل
                                                                                                                    

  )٤١/انفال(
وفقيران و بدانيد که خمس، غنيمت مال اهللا و رسولش و نزديکان رسول و يتيمان 

  . و در راه مانده گان است
پس تو اين گفته ها را از کجا . بخاری هم، حرف ما را از زبان ابن عباس می گويد

  آوردی؟ 
  ! اجر او بر اهللا است. گهی فاطمه بعد از رسول حق ندارد که اجری بخواهدوان
»                                         ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإلَّا َمْن َشاَء َأْن َيتَِّخَذ ِإَلى َربِِّه َسِبيًلا«
  )٥٧/فرقان(

  .خواهم به سوی اهللا برويد من از شما اجری نمی خواهم فقط می: بگو
  . اگر از شما اجری خواستم، مال خودتان باشد: و اين آيه است که می گويد

»                                                     ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِرَي ِإلَّا َعَلى اللَِّه«
  ) ٤٧/سبا(

اجر خود را از اهللا می . خواستم، آن اجر، مال خودتان باشد اگر از شما اجری
  .خواهم

و اين دليل ديگری است که تفسير ما درست ! پس پيامبر اصًال اجر نمی خواهد 
  .است 

  »مودة لذوی القربی«: نمی گويد. »فی القربی« : بعد آيه می گويد
ُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإلَّا اْلَمَودََّة لَّا َأْسَأُل«پس اين آيه ثابت می کند که تفسير شيعه از آيۀ 

  .دروغ است» ِفي اْلُقْرَبى
اقرار شافعی به وجوب حّب اهل البيت ، دليلی است  -  ١٣٨ادعای 

 برحقانيت شيعه
همين درجه برای : آن آمده است شعری را از شافعی ذکر کرده که در  

پذیرفته نمی  اهلبيت بس است که اگر در نماز به آنها سالم نکنيم، نماز
   ١٥٧... این را دليل گرفته که فاطمه محبوب تر است تا عایشه . شود

  :جواب ما
  ! آيا گمان می کنی که امام شافعی، زن پيغمبر را از  اهلبيت ايشان  نمی دانست؟  

                                                 
 . ٣۶٣ص  - ١۵٧
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اين شما هستيد که زن را از اهلبيت نمی دانيد و در اين اعتقاد، حماقت و لجاجت 
را يک جا جمع کرده ايد و به اين هم بسنده نکرده و غرض ورزی و بی حيايی 

  . ايد؛ از شافعی شعری در مدح اهلبيت می آوريد
می . بدبخت ها شافعی دارد اهلبيت را مدح می کند؛ يعنی، عايشه و حفصه را 

او را که مثال می زنی، مرام او . بينی که امام شافعی چقدر اهلبيت را دوست دارد
  . را نيز، قبول کن

چه روش خبيثی است که از هرچمنی گلی می چينی؟ حرفی را که مطابق  اين 
  .ميلت است از بزرگان ما نقل می کنی، اما حرفهای ديگر آنها را رد کنی

اگر يک مسيحی کتابی بنويسد تا حقانيت عيسی و باطل بودن اسالم را ثابت کند و 
آيا به . بد استشعری از شافعی در مدح عيسی بياورد و نتيجه بگيرد که اسالم 

اين استدالل او نمی خندی؟ ما هم به کارت می خنديم و از حماقت و لجاجت تو 
  ! انگشت بر دهانيم

حاال که نام امام شافعی را ذکر کردی، خوب است نظر ايشان را دربارۀ شيعه 
امام شافعی می . بدانی؛ همان گونه که نظر ايشان را دربارۀ اهل بيت دانستی

فرقه ها، هيچ فرقه ای را در ادعاهايش دروغگوتر و در شهادت  در ميان«: گويد
  » ١٥٩. نديدم ١٥٨دروغ ، گستاخ تر از رافضيان

  علی ، محبوبترین مردان نزد پيغمبر بوده است - ١٣٩ادعای 
باز یک حدیث ساختگی از زبان شيخ سليمان بلخی و ابن حجر مکی صوفی   

ا کرده است که  علی و آدم هایی مثل محمد بن طلحه  و خوارزمی پيد
  ١٦٠... محبوترین فرد پيش رسول اهللا بو د 

  :جواب ما
  . اصل اين حديث در ترمذی است که ضعيف است. اين دروغ است  
من نمی دانم اين مرد که از کتب ما نقل قول می کند،چرا قواعد ما را در تصحيح   

عامله کنيم، اما مثل اين است که ما در بازار با ارز بيگانه م! حديث نمی پذيرد؟
کی از ما قبول می کند ؟ هيچ . ارزش آن را بيش از قيمت واقعی آن اعالم کنيم

  !کس
  دليلی است برمحبوب ترین بودن علی»  طير َمشوّی«حدیث :ميگويد 

حدیث، این است که  روزی  زنی برای  پيامبر مرغ  بریانی هدیه آورد و   
  ایشان دعا کرد که یا اهللا، محبوبترین 

  ١٦١... قت را بفرست تا با من بخورد و علی آمد و با او خورد خل
  :جواب ما

  .اين حديث، دروغ است نه در بخاری هست نه در مسلم  
او مثل هميشه به . هم در صحيح بخاری هست هم مسلم: اما نويسنده می گويد
در صحاح : اما برای آنکه به دروغش بهايی دهد، می گويد. دروغ استناد می کند

  .هستسته 
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برای رسول اهللا هديه می آيد و به اطرافيانش تعارف . دروغ در خود جمله هست  
نمی کند که بيايند در خوردن با او شريک شوند و اين راوی بيچاره ديده است که 

  .علی هم نشست و خورد، اما خودش نخورد
کرده نقل  ابن عساکراين را . وای بر مردمی که او و کتابش را با ارزش می دانند 

  . و علمای ما آنرا ضعيف  ويا جعلی ميدانند .است 
  قرآن را کسی نمی فهمد جز امامان ما-  ١۴٠ادعای 

  ١٦٢... اما معنی قران را کسی نمی فهمد غير از اهلبيت   
  :جواب ما

اکنون که اهل بيت نيست، پس بايد به کتبی که شما مدعی هستيد اقوال اهل بيت   
  . است؛ مراجعه کنيم

اين، . ن ساده تر قرآن را قبول نداری و کتب حديث خودت را قبول داریبه زبا
هرچند که مستقيم نمی گويی، اما حرف ترا که تجزيه کنيم، فقط . عقيدۀ توست

  . همين معنی را می دهد
بايد به کتب تو مراجعه کنيم تا . پس قرآن نمی تواند اختالف من و تو را حل کند

عمال اين باور توست  از قرآن باالتر می دانیحل شود؛ يعنی، کتاب خودت را 
  . به زبان نمی گويی ،که  هرچند 
 اهل ذکر ، آل محمدند - ١۴١ادعای 

»                             َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْآِر ِإن ُآنُتْم َال َتْعَلُموَن... «در تفسير این آیه : می گوید  
  )٨و٧/انبياء(

  . يد، از پژوهندگان کتابهای آسمانی جویا شویدپس اگر نمی دان... 
  ١٦٣... شيخ سليمان بلخی می فرماید که منظور، حضرت علی است 

  :جواب ما
اگر اين سليمان بلخی نمی . عاشق سليمان بلخی است،من نمی فهمم چرا داعی   

ای مردک، شيخ سليمان بلخی يک انسان ! فرمود، آيا معنی اين آيه معلوم نبود؟
ترمذی يک : اگر من بنويسم . سال پيش مرد ١۵٠و بی ارزش بود که بيهوده 

سليمان بلخی، : اما بی دغدغه می گويم. انسان بی ارزش بود، شايد تکفير شوم
برو در تمام حوزه های علمی مطرح  کن؛ ببين . صوفی مشرک ،ملحد و شيعه بود
  . که کسی به من اعتراض می کند
: ه عاِلم را رها کرده است و مرتب می گويدآخر چه بگويم به کسی که اين هم

  ؟!آيا علی آباد هم شهری است. سليمان بلخی، سليمان بلخی
از سورۀ انبياء را کامل بخوانيم و آيات پيش از آن را ببينيم،   ٨و ٧اگر اين آيۀ   

مشاهده می کنيم که بحث از مشرکانی است که قبول نمی کردند خدا انسانی را 
ان می کردند که پيغمبر بايد از جنس فوق بشر باشد؛ مثًال غذا پيغمبر کند و گم

نصفش را آورده است، اول اهللا می فرمايد که  ، داعی شياد در اين آيه که . نخورد
ای مشرکان، قبل از محمد هم هر پيغمبری که آمد، مذکر و از جنس بشر بود؛ اگر 

شر باشد از اهل کتاب حرف محمد را قبول نداريد که پيغمبر می تواند از جنس ب
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اگر : اهللا فرموده است که ای محمد، به مشرکان بگو: گفته است داعیاما . بپرسيد
باور نداريد که بشری مثل من می تواند پيغمبر باشد از علی که پيرو من است 

مشرکان که محمد را قبول نداشتند، حرف ! آيا اين حرف عاقالنه است؟. بپرسيد
يعنی، بپرسيد (» فاسئلوا اهل الذکر«: دند که اهللا بگويدعلی را چطور قبول می کر

پس اهل الذکر، همانا اهل کتاب بودند که با وجود دشمنی با محمد ناچار )! از علی
  .بودند، شهادت بدهند که پيامبران آنها نيز، طعام می خوردند و در بازار می رفتند

  :ما آيه را کامل می آوريم تا سند رسوايی او باشد   
} ٧{َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجاًال نُّوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْآِر ِإن ُآنُتْم َال َتْعَلُموَن«

   »                                                 }٨{َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسدًا لَّا َيْأُآُلوَن الطََّعاَم َوَما َآاُنوا َخاِلِديَن
  )٨و٧/ االنبياء( 

  منظور آیه از اشداء علی الکفار علی است - ١۴٢ادعای 
این داعی می داند که یکی از . در این جا دست پيش گرفته تا پس نيفتد  

آیاتی که ما به آن استناد می کنيم تا مقام بلند اصحاب پيامبر را با آن ثابت 
  : کنيم، همانا آیۀ

ُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرآَّعًا مَُّحمٌَّد رَّ«
ُسجَّدًا َيْبَتُغوَن َفْضًال مَِّن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مِّْن َأَثِر 

  )٢٩/ فتح (                     .                                          است» ..ِ.السُُّجود
همدیگر ] با[محمد پيامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگير و 

فضل و خشنودی خدا را می . آنان را در رکوع و سجود می بينی. مهربانند
  ... عالمت آنها بر اثر سجود در چهره هایشان است . خواهند

َأِشدَّاء َعَلى «منظور از  . ، علی است»َمَعُهَوالَِّذيَن «منظور از : پس می گوید 
هم، علی است و مقصود از  » ُرَحَماء َبْيَنُهْم«منظور از  .  ، علی است»اْلُكفَّاِر

  .ِ، علی است»َأَثِر السُُّجود«
او اول با سنی مناظره کرده است و معنی این آیه را عوض کرده تا بتواند از 

ابوبکر ، : منظور از این آیه: گفته استسنی . صراحت و معنی آیه فرار کند
اشداء علی «. ، ابوبکر است»الذین معه « . عمر ، عثمان و علی است

، علی »اثر سجود« ، عثمان است و»رحماء بينهم«. ، عمر است»الکفار
  ١٦٤... است 

  :جواب ما
صلی (اين آيه دربارۀ تمامی ياران محمد. سنی اين را نمی گويد. اين دروغ است  

، ابوبکر است در حالی که »الذين معه«چگونه منظور از . است) عليه و سلماهللا 
. ابوبکر، يک نفر و جمله، جمع است و همين ايراد در سه جملۀ ديگر هم هست

  . دروغ های خودش کافی نيست که از زبان سنی هم، دروغ می گويد
ست و مکر به هر حال اين آيه يکی از بهترين داليل ما بر پاکی اصحاب محمد ا  

داعی برای بی ارزش کردن آن با تغيير در تفسير و منسوب کردن يک تفسير غير 
  !عقالنی به سنی ها برای فرار از معنی آيه، چه فايدهای برايش داشت؟

يا اهللا، پناه می برم به تو از . بايد لباس آتش بپوشد نان مفت در دنيا خورد حاال
  .حال اهل نار
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را به ساقه ای که رشد می کنند و به درخت تنومندی از  اين آيه که صحابه   
کافران را به خشم (»ليغيظ بهم الکفار«: تشبيه کرده است و در آخر آيه گفته است

  :امام مالک ، نتيجه گرفته است) . دراندازد
هر کس به صحابه غيض داشته باشد، کافر است و چون شيعه ها به صحابه «

  .نص آيه بر اساس» .غيض دارند، پس کافرند
آيه دربارۀ علی است که خنده دار و : حاال داعی مکار با شتاب می خواهد بگويد

  ! اين تفسير  او . گريه آور است
حضرت محمد، ابوبکر را برای این برد که مبادا جایش را به کفار  - ١۴٣ادعای 
  بگوید

ار حضرت محمد، ابوبکر را برای این برد که مبادا جایش را به کف: می گوید  
  ١٦٥... بگوید 

  :جواب ما
بيچاره قرآن را . اين هم يک آيۀ ديگر است که شيعه را به گريه در آورده است  

قرآن کتاب بخاری نيست که . چه کند که نمی تواند مثل حديث آن را عوض کند
  .قبول ندارم : بگويد

َفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الّلُه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َآ{ 
َها َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا َفَأنَزَل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْو

}                                    اْلُعْلَيا َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم  َوَجَعَل َآِلَمَة الَِّذيَن َآَفُروْا السُّْفَلى َوَآِلَمُة الّلِه ِهَي
  )۴٠/التوبه(

  . پس چپ و راست می گرددتا شايد راهی برای فرار بيابد
ماست آيه آن قدر واضح است که داعی برای ماست مالی کردن آن، اگر تمام   

  .های ملل دنيا را مصرف کند، باز ماست کم می آورد
نديده بوديم ! ر دشمنش را با خود ببرد،ما که تا به حال نديده بوديم، آدم وقت فرا  

کودکانه  چون : نمی گويم... که قومی از يک انسان بی منطق چنين حرفهای 
می . ن استاحمقانه چون توهين به احمقا: توهين به کودکان است و نمی گويم

  !گانه را قبول کننده شيع: گويم
مگر وقتی کفار به در غار رسيدند، ابوبکر نمی توانست حضرت محمد  را لو   

  !نمی توانست داد  بزند؟. بدهد
مردک،  اگر اينطور است، پس بايد حضرت محمد ابولهب و ابو جهل را نيز با   

  اين طور نيست؟ . دانيدشما که ابوبکر را از ابی جهل بدتر می . خود می برد
  ١٦٦...  ابوبکر بی اجازه با پيغمبر همراه شد  - ١۴۴ ادعای 

  :جواب ما
مگر در راه حلوا پخش می کردند که اين قدر شوق داشت با محمد ! چرا ؟  

 مگر می دانست که کار  حضرت محمد باال می گيرد؟ ! باشد؟
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س لو رفتن، ايشان را اگر ايشان دشمن پيامبر بودند و اگر رسول اهللا از تر  
همراه خود برد، پس چرا وقتی که کفار به در غار رسيدند، ابوبکر داد نزد تا 

  ! محمد را لو دهد؟
او فقط به تکرار حرفهای احمقانۀ . شيعه به اين سوال جواب می دهد؟ نه هرگز 
  . خود می پردازد و از بحث علمی می گريزد

  غار بی اهميت استهمراهی ابوبکر با پيامبر در -١۴۵ادعای 
در این مقوله ، آبروی خود را پاک برده است و برای آنکه دوستی و   

همراهی حضرت ابوبکر را با حضرت محمد بی اهميت جلوه دهد، مثال هایی 
زده است که نشان دهندۀ هيچ چيزی نيست جز کينۀ شتری این قوم با 

  .اسالم و مسلمانان 
صاحبی «دوستان زندانی خود را یا حضرت یوسف هم در زندان : می گوید  

البته آن دو کافر بودند و این . گفته است) دوستان زندانی من( » السجن
  . مطلب،  فضيلتی را برایشان ثابت نمی کند

این، برای ابوبکر فضيلتی » ... و قال لصاحبه«: پس در قرآن که آمده است    
   ١٦٧... نمی آورد 
  :جواب ما

وقتی برای ابوبکر قياس می کنی برای علی . می آورداول، پس برای علی هم ن  
  . هم بکن 

او را در اتاقی زندانی . دوم، يوسف ،خودش، آن دو يار را در زندان انتخاب نکرد
در حالی که محمد، ابوبکر را به دوستی انتخاب . کردند و اين دو نيز، آن جا بودند

ش يک آدم بد را به چرا رسول اکرم در آن ايام حساس و در قبل و بعد. کرد
  ! دوستی برگزيد تا اين همه بدبختی برای اسالم بياورد؟

به آنها . سوم، به گفتۀ يوسف به يارانش توجه کن تا حقيقت يارانش را دريابی
به سخن محمد که به يارش می گويد، توجه کن تا حقيقت .  شرک نکنيد: می گويد

  . اش؛ اهللا با ماستغمگين مب: به او می گويد. درونی يارش را دريابی
  .ای کافر، غمگين مباش؛ اهللا با شماست: آيا يوسف به دو يار زندانی خود گفت

  ...از قياسش خنده آمد خلق را !  آيا قياس کردن هم بلد نيستی؟
یا : در سورۀ کهف، باغ دار مسلمان به باغ دار کافر می گوید :و می گويد

  . صاحبی 
اهللا «: چه می گويد؟ می گويد» لصاحبه«بعد از . همان است که گفتم  تو به  جواب
آيا کافر شدی به کسی که ترا از (: يا می گويد. و باغ تو خراب نمی شود» معنا

  )خاک آفريد؟ 
وما یکون من نجوی ثالثة و « طبق این آیه . اهللا با همه هست: و می گويد 

  اگر فضيلتی نيست،. پس برای ابوبکر فضيلتی نيست» ...هو رابعهم 
  :جواب ما 

  »َال َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا«: ديگر چرا رسول می گويد 
اهللا با تعقيب کنندگان هم بود؛ چرا به . غمگين مشو ؛ اهللا با ماست: چرا می گويد
چرا آخر، کفار غمگين شدند و ابابکر . غمگين نباشيد؛ اهللا با شماست: آنها نگفت
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چرا اهللا  فقط  . ر حالی که اهللا با آنها هم بودد. خوشحال؟ چرا کفار، محمد را نيافتند
  . ابوبکر را به مراد خود رساند و کفار را نرساند در حالی که با همه بود

فرق در اين است که با رحمت خود همراه ابوبکر بود و با زحمت و خشم خود  
  ! همراه کفار بود 

  . عالجی نيست کور دل را ! نه  کور هم اين فرق را می فهمد؛ اما کور دل  
  
   ١٦٨... شيطان همنشين فرشته گان بود؛ اما بی فایده : می گويد  

  :جواب ما
  !پس جبرييل هم، همنشين فرشته گان بود؛ پس با قياس تو بی فايده است ؟   
ما از شيطان بد می گوييم؛ چون اهللا از او بد گفته است ! اين چگونه قياسی است  

همين جوری که . چون اهللا آنها را ستوده استو ديگر فرشتگان را می ستاييم؛ 
قرآن از شيطان به طور . چون شيطان بد بود، ابوبکر هم بد است: نمی شود گفت 

  .مستقيم بد گفته است و ابوبکر را غير مستقيم ستوده است 
  

   ١٦٩... بلعم بن باعورا آدم خوبی بود بعد بد شد : و می گويد
  :جواب ما

کر را در هيچ مرحله ای خوب نمی دانيد، پس بايد بسيار خوب، شما که ابوب  
آيا موسی، فرعون را همنشين خود کرد ؟ آيا . ابوبکر را با فرعون مقايسه کنيد

  موسی بعد از خيانت بلعم بن باعورا او را همچنان وزير و همنشين خود کرد؟ 
ی من آخر تا کی می خواهی به پيامبر به طور غير مستقيم توهين کنی؟ بله، وقت   

  ! اين حرف توهينی به فالنی هم، هست . فالنی با آدم های نا بابی می گردد: بگويم
  !اگر بلعم بن باعور خيانت کرده است، چه ربطی به ابوبکر و عايشه و عمر دارد؟

بله، آدم خوب هم امکان دارد . آدم خوب محال است که بد شود: ما هم نمی گوييم
  . که بد شود

امکان دارد علی هم يک ! چيزی که وجود آن ثابت نمی شوداما تنها با امکان 
  . اما اين امکان را بايد ثابت کنی. روز خوب باشد و يک روز بد

  :و می گويداما مثال  برعکس است 
شيطان مردود شد ؛ بلعم بن باعور مردود شد و برصيصای عابد مردود شد 

...١٧٠  
  :جواب ما

در زمان بيماری پيامبر به امر ايشان، . وداما ابوبکر تا روز آخر دوست پيامبر ب  
  . امام جماعت شد

آيه  ١٧١آيا با چرندگويی حرف ناحق، حق می شود؟ قرآن در رد برصيصای عابد  
  :دارد و در مدح ابوبکر هم آيه دارد

                                                 
 . ٣٧٩ص  - ١۶٨
 . ٣٨٠ص  - ١۶٩
 .  ٣٨١ص  - ١٧٠
از بنی اسرائيل يا عيسوی که شيطان او را بفريفت و به زنا کردن و قتل وادارش کرد و چون در داستانهای اسالمی عابديست  - ١٧١

 . گرفتار شد شيطان از از خواست که سجده اش کند تا وی را برهاند و چون چنين کرد گرفتار شقاوت ابدی گرديد



                                                                                                  

 ١٢٩ 
 

   .َال َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه َمَعَنا  
  .ناراحت نشو ای ابوبکر که اهللا با ماست 

  در غار  بر رسول اهللا بوده است نه بر ابوبکر نزول سکينه- ١۴۶ادعای 
برای خراب کردن دليل سنی ها از زبان آنها . در اين جا، از دجال هم جلو زد  

  .همان استدالل احمقانه را در اين جا تکرار کرده است. مدعی شده است
  ١٧٢... ابوبکر است » فانزل اهللا سکينته عليه« منظور از آيۀ : که سنی می گويد

  :ما جواب
منظور، حضرت محمد است و اضافه می کند که : در حالی که سنی می گويد  

  !  اين مرد، دو قدم از دجال جلوتر است.  ابوبکر است» اهللا معنا«منظور از 
) ال تحزن ( غمگين نشو: اين آيه را شاهد آورده است که پيغمبر به ابوبکر گفت  

  : در حالی که آيۀ ديگر می گويد
}                                                     َأْوِلَياء الّلِه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن  َأال ِإنَّ{
  )۶٢/يونس(
  . آگاه باشيد که دوستان اهللا نه می ترسند و نه غمگين می شوند 

  :می گويد
آيا . نموده استابوبکر را از حزن و اندوه منع » ال تحزن«رسول اکرم با بيان   

اين حزن ابی بکر خوب بود يا بد ؟ اگر خوب بود، چرا منع کرده است؟ اگر بد و 
   ١٧٣...عصيان بود، پس برای صاحب آن شرافتی نيست

  :جواب ما
  آيا بازی با کالم را ديديد؟ آيا اين مذهب باطل را ديديد؟ 

  :او مگر در قرآن نخوانده است که اهللا به حضرت لوط می گويد
َلمَّا َأن َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرعًا َوَقاُلوا َلا َتَخْف َوَلا َتْحَزْن َو« 

  »     ...ِإنَّا ُمَنجُّوَك
                                                                                                            

  )٣٣/عنکبوت(
  ا برای لوط شرافتی نيست؟  آيا لوط از اولياء اهللا نبود؟ آي

  :به حضرت محمد هم، می گويد
َال َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا مِّْنُهْم َوَال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك { 

  )٨٨/الحجر(} ِلْلُمْؤِمِنيَن 
  نيست ؟ آيا پيامبر، ولی اهللا نبود؟  آيا برای حضرت محمد شرافتی

  »ال تحزنی«به حضرت مريم هم، امر کرده است که 
}                                            َفَناَداَها ِمن َتْحِتَها َألَّا َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّيًا {
  )٢۴/مريم(

  !!گريم يا بخندم ؟نمی دانم به اين استدالل های داعی شياد ب

                                                 
 . ٣٨٢ص  - ٣١٧٢
 . ٣٨٣ص  - ١٧٣



                                                                                                  

 ١٣٠ 
 

کسانی که فريب اين دجال را خورده اند، روز قيامت به اهللا چه جوابی خواهند 
  آيا به شما چشم و گوش و دل نداده بودم ؟ : داد؟وقتی که خداوند از آنها بپرسد
  سيصد آيه قران  در شأن علی است

علی آیۀ قرآن دربارۀ  ٣٠٠با کتب اهل سنت ثابت می کنم که   -  ١۴٧ ادعای
  ١٧٤... است 

  :جواب ما
آيه را در حق  ٣٠٠٠آيه را دربارۀ علی می دانند پس شما  ٣٠٠اگر اهل سنت   

ه، حسن و بقيه هم حتمًا در حق فاطم. آيه دارد ۶٢٣۶قرآن . ايشان می دانيد
   !!!!حسين و امام آخرتان است

 آيه در حق علی هست، پس اهللا از ترس کی يک بار هم ٣٠٠: سنی که می گويد
  !!؟اما  نام ايوب و ذوالقرنين هست در قرآن نام علی را ذکر نمی کند؛

! نام علی که به گفته شما از انبياء و مالئکه هم باالتر است، يک بار هم نيست
هر چيزی که نبايد در : چرا نام علی در قرآن نيست؟ می گويند: وقتی می گوييم

دفعه در قرآن آمده  ٣٠٠: يدمی گوي پس چرا ای جاهالن، در اين جا ! قرآن باشد
  !است

  .عرض خود می بری و زحمت ما می داری
، علی »محمد رسوال اهللا والذین معه«در آیۀ » الذین معه«منظور از :ميگوید
  است

  :جواب ما
اين قدر که ديگر سواد . است؛ اما اين کلمه جمع است هم  علی: ما هم می گوييم  

را بدانی؟ علی هست؛ باقی ياران  د و جمع و مفر داری تا فرق مونث و مذکر
  .پيامبر نيز، مشمول آيه هستند

  سبقت علی در اسالم دليل است بر برتری او -  ١۴٨ادعای 
  ١٧٥... وهمچنين تربيت نمودن پيغمبر، علی را از طفوليت   

  :جواب ما
  :اين مرد ، اين آيه را نوشته است  
يَن َواَألنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم ِبِإْحَساٍن رَِّضَي الّلُه َوالسَّاِبُقوَن اَألوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِر{

  }َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه
  . منظور آیه، علی است و خدیجه : بعد می گوید 

کلمه جمع است و ذکر انصار هم هست . ديگر داری چيزی بدتر از هذيان می گويی
  در حاليکه علی و خديجه از انصار نبودند.

را از حرف های سليمان بلخی و ابن ابی الحديد و حسکانی پر کرده  صفحه ها
علی را هم مهاجر می کند و . است و حتی به خود زحمت نداده که آيه را بخواند

  !!هم انصار و خديجه به کجا هجرت کرد که مشمول آيه باشد؟

                                                 
 . ٣٨۵ص  - ١٧۴
 . ٣٨٨ص  - ١٧۵



                                                                                                  

 ١٣١ 
 

همه را از دوستانش خوارزمی . حديث هايی که آورده است، همه دروغ است  
مان بلخی ،سبط ابن جوزی و ديگران که مرتب نامشان را در کتاب تکرار ،سلي

  .می کند، نقل قول کرده يا از احاديث ضعيف ما نقل قول کرده است
  ١٧٦... علی اولين مومن بود - ١۴٩ ادعای

  :جواب ما  
بود، اين برايش فضيلتی نيست؛ نسبت به فضيلت  ان مومن اولين  به فرض که  

  .ابوبکر و عمر 
اگر . کودک به دين پدر است و پيامبر به منزلۀ پدر علی بود. ون علی کودک بودچ

در حالی که اين وضع برای . علی ايمان نمی آورد در خانه دچار مشکل می شد
  .عمر و ابوبکر برعکس بود

ابوبکر با ايمان آوردن . پس ايمان علی به پيامبر مثل ايمان آوردن ابوبکر نيست
منافع و جان قرار گرفت و علی با ايمان نياوردن در  در خطر از دست دادن

معرض خطر قرار می گرفت؛ زيرا سرپرستان او؛ يعنی، خديجه و پيامبر، هر دو ، 
  . اگر علی ايمان نمی آورد اين جای تعجب بود.  مسلمان شده بودند

اگر يک پسرم مذهب مرا قبول . من که سنی شدم، همۀ بچه هايم نيز، سنی شدند  
اما من که . در فشار و زحمت می افتد و تعجبی ندارد و امتيازی هم نيست نکند

اين . مذهب  شيعه را ترک کردم، مجبور به هجرت شدم و کارم را از دست دادم 
  و فضيلت است  .سخت تر و مهمتر است

  ایمان علی در کوچکی، دليل بر وفور عقل و فضل او می باشد -  ١۵٠ادعای 
  ١٧٧... مسلمان شو : را الیق دعوت دید که گفت پيامبر، علی: می گوید

  
  :جواب ما 

بزرگتر که شد، . را ياد می دهيم» ال اله اال اهللا«بچۀ ما، زبان که باز کرد به او   
تعليم بچه وظيفۀ  هر . اين به هوش بچه ربطی ندارد. ارکان اسالم را ياد می دهيم

  . سرپرستی است
  :ميگويد 

بن طلحه را در کنار سليمان بلخی و ابن ابی  بازهم صباغ مالکی و محمد  
الحدید و گنجی و همدانی و خوارزمی شاهد آورده است تا ثابت کند که 

  .ایمان علی بهتر از ایمان ابوبکر بود
  . آنها از بزرگان سنی ها هستند: در ضمن می گوید

ایمان علی از فطرت بود اما صحابۀ دیگر  مدتی از عمرشان را در کفر سپری 
  ردندک
چون علی در کودکی ایمان :و این دليل است بر برتری علی  و می گوید  

   ١٧٨...آورد، پس ایمان او افضل است 
  :جواب ما

می گوييم که گناه ابوبکر چه بود که اهللا وقتی ابوبکر پير شد، پيامبر را مبعوث   
  آخر به چه دليل ايمان علی افضل است؟ مگر اين آيه را نخواندی ؟. کرد

                                                 
 .همان  - ١٧۶
 . ٣٩١ص  - ١٧٧
 . ٣٩۴ص  - ١٧٨



                                                                                                  

 ١٣٢ 
 

ِإلَّاَمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلحًا َفُأْوَلِئَك ُيَبدُِّل اللَُّه َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت َوَآاَن اللَُّه {  
  } َغُفورًا رَِّحيمًا 

                                                                                                                 
  )٧٠/الفرقان(
چرا نکند؟ آنها . اهللا بدی های اصحاب را در زمان جاهليت به نيکی تبديل می کند  

پس . بر عادات بد بودند؛ اسالم که آمد، ترک عادات برايشان مشکل تر بود تا علی
  . به خاطر اين فداکاری اجر بزرگی خواهند گرفت و اين اصًال عيب نيست

   ١٧٩... صحابه و امت بود  علی افضل از جميع-  ١۵١ ادعای
  :جواب ما

 تر يادت رفته است؟ مگر از همۀ انبياء و فرشته ها هم افضل. خجالت نکش  
  ! اما نمی دانم چرا قرآن به او اشاره ای ندارد؟. نبود

کارگرانش . همين طور از کارخانۀ دروغ سازی خويش، حديث دروغ می سازد
زمی ، اسکافی ، گنجی ، ابن صباغ  هم، سليمان بلخی ، ابن ابی الحديد ، خوار

  . وحسکانی هستند
که در بستر رسول اکرم » ليلة الهجرة«نزول آیه در شأن علی  -  ١۵٢ادعای 
 خوابيد

  :می گوید آیۀ   
        }                      َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َوالّلُه َرُؤوٌف ِباْلِعَباِد {
  )٢٠٧/البقره(

و از مردم کسی است که می فروشد خودش را تا اهللا را راضی کند و اهللا 
  .مهربان است بر بندگان

آیا این آیه در حق علی و دربارۀ خوابيدن او در شب هجرت در رختخواب 
  ؟  ١٨٠... رسول اهللا است 

  :جواب ما
شد که در زمان  اين آيه دربارۀ صهيب رومی نازل. اين، دروغی بيش نيست  

سپس  .و او قبول کرد. هجرت، مردم از او خواستند که مالش را بگذارد و برود
  .در حق همۀ مومنان است

اما فقط از سليمان بلخی ! او می گويد علمای سنی اين را در حق علی می دانند  
  .شيعه نقل قول می کند که ما او را قبول نداريم 

    
ی بر افضل بودن خوابيدن علی در بستر اعتراف علماء سّن - ١۵٣ ادعای

  ١٨١... پيغمبر از مصاجت ابی بکر در غار  
 :جواب ما

يا شايد از علمای اهل سنت حتمًا چهار  امام چهار مذهب ما هستند؛  شمنظور  
  .بخاری ، مسلم ، ابن تيميه يا ابن رجب هم 

  جه؟حاال ببينيم او از چه کسی دليل می آورد؟ از ترمذی نسايی ابن ما 

                                                 
 . ٣٩٩ص  - ١٧٩
 . ۴٠۴ص  - ١٨٠
 . ۴٠۵ص  - ١٨١



                                                                                                  

 ١٣٣ 
 

از حضرت ابو جعفر اسکافی  اعتراف . نه بابا از اين ها هم مشهورتر هستند 
از ابن !  مشهور در شرق و غرب عالم اسالم! از حضرت عالمه دهراست گرفته  

  او را می شناسيد؟. صباغ مغربی  گواهی آورده است
  . نام کامل او ، نورالدين علی بن محمد است! اين ديگه کيه  

و در  هر فصلش ،فضايل » الفضول المهمه فی معرفته االئمه«به نام کتابی دارد 
يکی از امام های شيعه را نوشته  است و منظورش از ائمه، امامهای دوازده گانۀ 

  . شيعه است
  !در حيرتم که چرا ديگر نام مالکی را يدک می کشد؟  

علی از ابوبکر برتر است چون ابوبکر سفر را دوست می  - ١۵۴ادعای 
  اشتد
می . در این جا، یک دليل دیگر هم آورده است تا برتری علی را ثابت کند  

پس این عدم . علی دوست نداشت یک دقيقه از رسول جدا باشد: گوید
  . همراهی با پيامبر او را رنج می داد و این، اجر او را مضاعف کرد

اما ابوبکر سفر را دوست داشت پس هجرت برایش مثل سفر بود و به آن 
  ١٨٢... عادت داشت پس در آن اجری نيست 

  :جواب ما 
  . در عقل من که به اين خزعبالت جواب می دهم، شک نکنيد 

برو شبهای پيشاور را : چه کار کنم که با هر کس مناظره می کنم، می گويد  
 . بخوان
در مباحثات علمی و مناظرات دینی شدتی برای عمر نبوده  - ١۵۵ ادعای
     است

ن خبر ندارم که عمر علمی داشت یا مناظرۀ دینی داشت، اگر م: می گوید  
   ١٨٣... کسی خبر دارد به من بگوید

 :جواب ما
سال پيش  ١٣۶٨تو هنوز خبر نداری که حسين . تو از خيلی چيزها خبر نداری  

تو هنوز ! همين ديروز بود که چهلمين روز مرگش را گرامی داشتيد. فوت کرد
  ! ١۴+ ١يا  خبر نداری که اهللا يکی است

اما بدان که عمر سخنان با ارزشی داشت که عين آنها در قرآن است؛ مثل اين 
آيه آمد . هذا بهتان عظيم: جملۀ معروفش که در ماجرای تهمت به عايشه فرمود

  )١۶/النور(» ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم «که 
جت بيرون رفت و يکبار عمر در مجلسی قرآن می خواند؛ سپس برای قضای حا  

  :مردی گفت. برگشت تا قرآن خواندن را ادامه دهد
يا امير المومنين، بدون وضو قرآن می خوانی؟ در جواب جمله ای کوتاه گفت که 

چه کسی گفته است، وضو الزم است؟  مسيلمۀ کذاب : گفت. يک دنيا معنی داشت
 !  
شباهت عجيبی وجود  به يک نکته خواننده توجه کند؛ بين شيعه و اقوام پيشين،  

  !دارد

                                                 
 . ۴٠٧ص  - ١٨٢
 . ۴٠٨ص  - ١٨٣



                                                                                                  

 ١٣۴ 
 

 :اول اين آيه را ببينيد
الَِّذيَن  ِقْوِمِه َما َنَراَك ِإالَّ َبَشرًا مِّْثَلَنا َوَما َنَراَك اتََّبَعَك ِإالَّ َفَقاَل اْلَمُأل الَِّذيَن َآَفُروْا ِمن«
 )٢٧/هود(» ْل َنُظنُُّكْم َآاِذِبيَنَنَرى َلُكْم َعَلْيَنا ِمن َفْضٍل َب َباِدَي الرَّْأِي َوَما َأَراِذُلَنا ُهْم

 که با تو همانطور که در آيه می بينيد، قوم نوح به پيامبر خود ايراد می گرفتند
 همراه هستند اراذل و اوباش

 می گيرند که ای محمد، با تو ايراد با زبان بی زبانی شيعه ها هم به پيامبر خود و
  ! همراهند اراذل و اوباش

  . بينيم که حرف شيعه، همان حرف منکران قوم نوح است اگر نيک بنگريم، می
 اقرار عمر بر  برتری علی بر خودش ؛ در علم و در عمل - ١۵۶ادعای 

  ١٨٤... اگر علی نبود، عمر هالک می شد : از قول عمر می گوید  
  :جواب ما

اول، همين جمله دليل است بر هوش عمر؛ چون فقط نادان خود را از همه   
 .ند به خصوص اگر پادشاه هم باشدعاقلتر می دا

در بين شيعه ها مشهور » اگر علی نبود، عمر هالک می شد«دوم، اين حرف  
عمر با . ما برای دروغ بودن آن چند دليل عقلی می آوريم . است؛ اما دروغ است

  ! هالک شد ) بزعم شما(خوردن حق علی هالک شد با زدن فاطمه 
اگر  شخصی به يک  از باران نمی ترسد ياکسی که در دريا غوطه می خورد،   

احمقانه است که او تشکر . آدم کش نصيحت کند که مورچه را نکش، گناه دارد
  ! کند که اگر نمی گفتی من در آخرت بدبخت می شدم

می دانم گل از روی . پس يا روايت دروغ است يا اين که عمر قصد ريا داشت
  .  ی پيدا شدشيعه ها شگفته می شود که باالخره راه حل

فرض کنيد شخصی با حقه بازی وليعهد را برکنار می کند و خودش به جايش می 
نشيند يا با زور و تهديد و آتش زدن خانه اش و زدن همسر و کشتن بچه اش 

البته اين مرد مظلوم ! بعد برای رياکاری از همين مرد تعريف کند. پادشاه می شود
اين ظالم را قبول می کند و او را پر و هم يک جای کارش عيب دارد که وزارت 

  . بال می دهد تا برای خود حيثيتی دست و پا کند
حال که اين مرد اين طور به عمر کمک کرده است، شما چه کاره ايد که بعد از 

نتيجه اين که نه کار عمر عيب دارد، نه کار !  سال از عمر بد می گوييد؟ ١۴٠٠
  .شيعه دروغ می گويد. علی

، سند معتبری  از سنی ها ) لو ال علی لهلک عمر( گفتار عمر - ١۵٧ ادعای
  ١٨٥...  دارد

این مرد چون نمی خواهد علمی بحث کند، باز سند از سليمان بلخی و   
امثال او آورده است و یک صفحه را  از روایت ابن ابی الحدید و سليمان 
  . تبلخی و گنجی شافعی و شبلنجی  و عجيلی و ابن صباغ پر کرده اس

  :جواب ما

                                                 
 . ۴٠٩ص  - ١٨۴
 .همان  - ١٨۵



                                                                                                  

 ١٣۵ 
 

روزنامۀ کيهان و رسالت و فردا و ايران امروز از رسول اهللا : مثل اين که بگويد  
  !روايت کرده اند 

اين جمله  را عمر به سعد بن معاذ گفت که او را از کشتن زن متهم به زنا منع کند 
  :و اين روايت در مصنف ابن ابی شعبه آمده است. تا بچه دنيا بيايد
عنها زوجها ، ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر ، فأمر برجمها  أن امرأة غاب

: إن يكن لك عليها سبيل فال سبيل لك على ما في بطنها ، فقال عمر : فقال معاذ 
ابني ، فبلغ : احبسوها حتى تضع ، فوضعت غالما له ثنيتان ، فلما رآه أبوه قال 

  . معاذ هلك عمرعجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، لوال: ذلك عمر فقال 
مردی پس از مدت درازی از سفر برگشت؛ زنش را حامله ديد؛ او را نزد عمر برد 

اما بر بچه اش حق نداری که ظلم : معاذ گفت. کرد به سنگسارش  ، امر و عمر
بگذاريد زن وضع حمل کند و بچه اش را به  دنيا آورد با دو : عمر گفت. کنی

اگر معاذ : گفت. به عمر خبر رسيد! من است بچۀ : و مرد که ديدش گفت. دندان 
  . نبود، من هالک شده بودم 

در مسند احمد روايتی  است که حضرت علی، حضرت عمر را از رجم زنی   
  .اگرعلی نبود، عمر هالک می شد: اما عمر نگفت. ديوانه منع کرد

لوم مالک قبولی حديث در نزد آنها مع. علمای ما هر دو حديث را قبول ندارند  
است؛ اما مالک قبولی حديث  در نزد شيعه اين است که در آن مدحی برای علی 

حال اگر راوی، سليمان بلخی يا  سبط ابن . باشد و ذمی برای اصحاب ديگر 
  . جوزی باشد هم، مهم نيست

  !علی : در ضمن نام  معاذ را برمی دارد و می نويسد  
علم و جهل نزد آنها يکی .  کشنداين مردم از عمامه های خود هم خجالت نمی   

  . است؛ حتی جهل، علم است
  . اين شيعه ها آن قدر دروغ می گويند که ديگر برايشان راست شده است

  علی معما را بهتر از عمر حل می کرد؛ پس افضل است - ١۵٨ادعای 
طبق عادتش از گنجی شافعی روایتی آورده است که عمر از کسی   

بيدار شدم در حالی که از حق بدم می آمد : گفت چگونه صبح کردی؟: پرسيد
. و فتنه را دوست دارم و من چيزی را در زمين دارم که اهللا در آسمان ندارد

. نه؛ منظور بدی ندارد: عمر غضبناک شد؛ خواست آزارش دهد که علی گفت
منظورش این است که مرگ را دوست ندارد که حق است؛ و مال را دوست 

  ١٨٦... و زن دارد و اهللا، زن ندارد  دارد که فتنه است؛
 :جواب ما 
ببينم اين گنجی  شافعی که از او نقل قول . اين را از گنجی  شافعی نقل کرده است 

  می کنی، کيست؟
را در کتب استداللی » الطالب«او همان پيرمرد دراز قدی است که نامش و کتابش 

می گوييم، عقيدۀ اهل سنت  از او دليل می آورند که آنچه ما. شيعه زياد می بينيد
مرد؛ يعنی، همان سالهايی که اهللا بر مسلمانان  ۶۵٨اما اين مرد در سال !  است 

  . غضب کرد و بالی مغول را بر آنها مسلط نمود

                                                 
 . ۴١١ص  - ١٨۶



                                                                                                  

 ١٣۶ 
 

همان سالهايی که شيعه ها ميدانی يافتند و همه جا به مغول ها  کمک می کردند تا 
  . ی بگيرندبه کمک آنها انتقام حسين را از کودکان سن

او به مذهب شيعه تمايل : به هر حال محمد بن احمد قمی که شيعه است، می گويد 
  .يافت و به همين خاطر به دست مردم کشته شد

ابن کثير در ضمن داستانهای طوالنی که از ظلم مغول نوشته است، اين را هم 
آورده که شيخی رافضی و خبيث با مغوالن ساخته بود و غيض عجيبی به 

سلمانان داشت و جای اموال مسلمانان را به مغوالن نشان می داد و بالخره م
   ١٨٧.مردم او را به همراه گروهی ديگر از منافقان کشتند

او نمی توانست شافعی باشد؛ زيرا به اعتراف ابن طاووس شيعی، اين آقای  
گنجی ، محمد بن حسن عسکری را مهدی می دانست و باور داشت که او ظهور 

شيعه ها . گويا ظلم مغول او را مايوس کرده بود که منتظر مهدی بود. کرد خواهد
شايد به همين دليل، . وقتی مهدی می آيد که جهان از ظلم پر شود: بر اين باورند

  . مغول را ياری می داد تا مهدی زود تر  بياييد
 پس. »البيان فی اخبار صاحب الزمان« او کتابی دارد به نام : شيعه می گويد

در حالی . اوشيعه بود؛ اما نام شافعی را از او دور نمی کنند تا سنی ها را بفريبند
  . که شافعی ها پشت شيعه نماز نمی خوانند

کسی را نديدم که آشکارتر از شيعه : و امام شافعی خودش دربارۀ شيعه می گويد
  !دروغ بگويد

سند از عمر و  پس با کدام! او در اواخر قرن هفتم می زيست و شيعه هم بود 
  .علی روايت می کند 

در عين حال اين داستان نشان دهندۀ اين است که عمر دوستدار دين بود و از   
اين که کسی از حق بدش بيايد و فتنه را دوست داشته باشد و اهللا را کامل الصفات 

پس اين که معما را حل نکرد، . برای دين غضبناک شد. نداند، غضبناک می شد
  . اما چون برای اهللا ناراحت شد، خوب است عيب نيست؛

پس معلوم . اگر علی نبود، عمر هالک می شد: در پايان اين داستان عمر گفت  
می شود که عمر خيلی متقی بود که خوشحال شد بی گناهی را آسيب نرسانده 

خب وقتی عمر اين قدر از آزار مردم دور بود، پس غيرممکن است که علی . است
  . ، بعد او را اينگونه بستايدرا آزار دهد

پناه می برم به خدا از مشکلی که برای حل آن، علی : عمر گفت : در آخر می گويد
  . نباشد

عمر، علی را کشان کشان آورد تا از او بيعت بگيرد؛ زيرا خودتان : پس نگوييد
  . می گوييد که عمر علی را می ستود

ان بلخی را سنی می دانيم، نه گنجی ما نه سليم. بدانيد که اين روايت دروغ است  
در کتب ما اين . شافعی را، نه ترا، نه ابن ابی الحديد را و نه ابن طلحه شافعی را 

  .جمله نيست که اگر علی نبود، عمر هالک می شد

                                                 
 .البدايه و النهايه  - ١٨٧
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آنها ازيک طرف، اين . اين، دروغ  شيعه های سرگردان و گريزان از حق است 
: کر می کنند و از طرف ديگر، می گوينددوستی را بين آن دو راد مرد تاريخ ذ

چنان زد که !! عمر جلوی چشم علی، زن حامله اش را آن هم دختر پيامبر را 
  !دروغگو حافظه ندارد ! سقط جنين کرد

    ١٨٨... عمر در جنگ ها شجاع نبود   -١۵٩ادعای 
 :جواب ما

 همين. همين شجاعت برای عمر بس است که جلوی چشم اسداهللا، زنش را زد  
. بس که علی را کشان کشان به مسجد آورد و به زور وادارش کرد که بيعت کند
همين بس که که بدون لشگر توانست مردی را که در حل مسايل مهم اين همه 

خبره بود، شکست دهد و خود بر جای او بنشيند؛ حتی دخترش را به زنی بگيرد 
  !و او  را وزير خود کند و به خدمت بگيرد 

  پيروزی های صدر اسالم، مرهون علی است -١۶٠ادعای 
درست است که اسالم در زمان عمر، فتوحات بزرگی داشت، اما : می گوید  

در تمام امور مملکت و به ) منظور ابن ابی الحدید( به شهادت علمای شما  
خصوص لشکرکشی ها عمر با امير المومنين شور می کرد و مطابق دستور 

   ١٨٩ ...آن حضرت رفتار می نمود 
 :جواب ما

وقتی . اين نادان نمی داند که با اثبات يک چيز، چيز ديگری هم ثابت می شود  
می گويی که حضرت عمر بدون اجازۀ علی آب هم نمی خورد تا علی را فاتح 

ايران و روم معرفی کنی، بدان با اين گفته، عمر را خير خواه اسالم معرفی می 
علی را وزير خود کرد و نترسيد که مبادا کنی که برای پيشرفت اسالم مردی چون 

آن حق خوری اول کار و اين وزير کردن آخر . علی قيام کند و حق خود را بگيرد
آيا ممکن است که يک نمونه ديگر در تاريخ را ذکر ! کار، با هم مناسبت ندارد

  !کنيد ؟
فتوحاتی که در زمان پيامبر انجام شد، رهين منت شخص شخيص  :می گويد

یکی مرد جنگی به از صد «المومنين علی بود؛ بعد شعر می گوید که امير 
  ١٩٠ »...هزار 

 :جواب ما 
اگر علی به تنهايی کفار را شکست . اين مردک نمی داند که متضاد حرف می زند  

داد، چرا نتوانست کاری کند که دو آدم ترسوی بی تدبير و جاهل دور پيامبر را 
  !شينند؟نگيرند و بعد از مرگ بر جايش نن

فتوحات اسالم در زمان عمر و ابوبکر رهين منت : خنده دار است که می گويد  
شجاعان نامی و سرداران زبردست اسالم و نقشه کشی و کاردانی آنها 

بوده است که در ميدان های جنگ مقابل دشمنان قوی، شجاعت و فداکاری 
  . و جان بازی می نمودند تا بر آنها غالب آمدند

اما نمی داند . م کردن ارزش کارنامۀ عمر از سردارانش تعريف می کنداو برای ک
اگر آنان چنين بودند، پس چنين مردان پاک . که باز در منطق خود به دام افتاد

                                                 
 . ۴١٢ص  - ١٨٨
 . ۴١٣ص  - ١٨٩
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 ١٣٨ 
 

بازی محال است که حق را از علی بگيرند و راضی شوند که جلوی چشم آنها به 
مر کورتان کرده دشمنی با ع! شکم دختر پيامبر بزنند و حق علی خورده شود

  !است و نمی دانيد که چه می گوييد
  :به ياد شعری افتادم

  بشکست عمر  پشت دليران  عجم   را            بر باد فنا داد رگ و ريشه جم  را 
  اين عربده برغصب خالفت، زعلی نيست        با آل عمر کينه قديم است عجم را 

  ردندابوبکر و عمر در خيبر   شکست خو -١۶١ادعای 
! روز ، شب است:  در این جا، پنج صفحه را سياه کرده است تا ثابت کند  

سند هم دارد از  ابن . در جنگها همه فرار می کردند غير از علی : می گوید
   ١٩١... ابی الحدید و گنجی شافعی و سليمان بلخی 

 :جواب ما
رسيدند و اين مردک نمی گويد که اين فراری های ترسو چرا از علِی شجاع نت  

! جلوی او زنش را زدند و خودش را به زور به مسجد بردند که ياهللا بيعت کن؟
  ! نمی گويند که چرا از جلوی علی فرار نکردند؟

او برای آنکه ترس اصحاب را نشان دهد، مجبور است که قبول کند آنها در جنگ 
، ای داعی. خب، همين شرکت کردن در جنگ دليل خلوص آنهاست. شرکت کردند

  تو و پدرانت در چند جنگ شرکت کرديد؟ 
در ضمن، عده ای از صحابه بعد از آنکه شنيدند پيامبر شهيد شده است از ميدان 

فرار کردند که در بين آنها عمر نبود، اما دربارۀ همان فراری ها، قرآن به 
  :صراحت می گويد

»                                                            َوَلَقْد َعَفا الّلُه َعْنُهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر َحِليٌم «
  )١۵۵/آل عمران(

   .اهللا از آنها در گذشت و عفوشان کرد
  .اهللا عفو کرده است و داعی عفو نمی کند و دروغ پشت دروغ می گويد
علمای . اگر کسی اين را بگويد که خودش مقابل کفار جنگيده است، خوب بود

آيا . ن در اين خالصه شده است که از ياران محمد بدگويی کنندشيعه تمام عمرشا
تا به حال يک شهر توسط شيعه فتح شده است؟ جنگ آنها هميشه با اهل قبله 

  . بود
  : جالب تر از همه شعر ابن ابی الحدید است که گفته است :می گويد

  ای عمر و ابوبکر، عذر شما مقبول است که فرار کردید
  نفس، محبوب آدمی استچون حفظ  نمودن  

  آدمی مرگ را دشمن می دارد درحالی که موت می آید
  پس بهتر نيست که آدمی به اختيار خود و با شجاعت مرگ را انتخاب کند

  :جواب ما
می )ابن ابی الحديد (و اين منافق ابن ابی الحديد، سنی است و : باز می گويد  

  .سالم لباس ذلت پوشاندندآن دو ، رموز جنگ را نمی دانستند و بر ا: گويد
. و در دنبالۀ شعرش علی را می ستايد و از اين بدتر به عمر و ابوبکر بد می گويد
ابن ابی الحديد شعر سروده است تا از عمر و ابوبکر بد بگويد و داعی از اول تا 
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 ١٣٩ 
 

ابن ابی الحديد از علمای بزرگ : آخر کتاب مرتب او را شاهد می آورد و می گويد
  ...سنی است 

خودش در زمان حملۀ . اين ابن ابی الحديد که به ابوبکر و عمر طعنه می زند  
مغول زندگی می کرد اما عوض جنگ با آنها با ايشان همکاری کرد و کتاب 

همان . را برای وزير شيعه و خائن؛ يعنی، ابن علقمی نوشت» شرح نهج البالغه«
به آنها تسليم کرد و وزير  وزيری که به پابوس بت پرستان مغول رفت و بغداد را

  . مغول شد
اينها از عمر بد می گويند و خود را پشت علی پنهان کرده اند؛ در حالی که همگی 

  .دشمن اسالم هستند
  علی محبوب خدا و پيغمبر بود -  ١۶٢ادعای 

: می گوید. باز از گنجی روایتی نقل می کند و از دروغ خسته نمی شود  
  ١٩٢...بودبله . علی محبوب اهللا بود

 :جواب ما
صفحه ای نوشتی که  ١٠٠٠تو يک کتاب . اما اهللا فقط يک نفر را دوست نداشت  

  .يک حرف علمی در آن نيست و سوغاتش تنها عوام فريبی و ياوه گويی است
...  سنی هم  قبول دارد که اهللا ، رسولش و علی را دوست داشت - ١۶٣ادعای 

١٩٣   
 :جواب ما

سليمان بلخی را کنار امام . قۀ هميشگی را به کار بردباز در اين جا، همان ح  
حضرت :  برای درک زشتی کارش فکر کنيد که من بگويم . بخاری نشانده است

: يا در بهترين حالت بگوييم. علی و جرج  بوش از حضرت محمد روايت کرده اند
  . حضرت علی و بروجردی از حضرت محمد روايت کرده اند

يد؟ برای اين که حرف دلش را از زبان رفيقش سليمان حال چرا اين طور می گو
  . اما نام بخاری را هم می آورد تا حرف خود را مستند جلوه دهد. بلخی بگويد

فردا پرچم را به : رسول اهللا در روز خيبر دربارۀ علی گفتند: ما هم می گوييم  
فرستادۀ  دست کسی می دهم که اهللا و رسول او را دوست دارند و او نيز، اهللا و

  .اهللا را دوست دارد
ما عقيده داريم که اين، مهمترين حديثی است که در مدح علی آمده است، اما مدح 

کما اين که احاديث مهمی در مدح عمر هست و ما . يکی دليل بر ذم ديگری نيست
  . با آنها علی را سرزنش و رد نمی کنيم

  عمر و ابوبکر در خيبر شکست خوردند -  ١۶۴ادعای
زمانی که لشکر اسالم خيبر را محاصره نمود، سه : ز خود داعی می گویدبا  

  ١٩٤... مرتبه لشکر اسالم به علمداری ابوبکر و عمر شکست خوردند 
 :جواب ما

تو در حقيقت ! اگر آنها اليق پرچمداری نبودند، چرا رسول اهللا چنين کردند؟  
  .رسول اهللا را زير سوال می بری
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 ١۴٠ 
 

وبکر و عمر مورد اعتماد کامل رسول خدا بوده اند که پس معلوم می شود که اب 
  . آنها را از بزرگان و مقربان و رئيس لشکر خود نمود

هرکس می داند که وقتی در جنگ شکست بخوری، بيشتر با جانت بازی کردی؛   
اين مغرض، شرکت آنها را در جنگ نمی بيند و . زيرا ممکن است که کشته شوی

در ضمن، جنگ هميشه به پيروزی منتهی نمی شود و . تنها شکست را می بيند
: بهتر اين است که بگوييم. شکست خوردن در جنگ دليل ترسو بودن رهبر نيست

همانطور که حضرت محمد در احد کامياب نشد و علی در . آن دو کامياب نشدند
  . صفين ناکام شد
  .فبهت الذی کفر 

  زل نشددر حق عثمان نا» رحماء بينهم«آيۀ  - ١۶۵ادعای 
در شأن عثمان بن عفان » رحماء بينهم«: این که فرمودید: و می نویسد  

است و اشاره به مقام خالفت او در مرتبۀ سوم دارد که بسيار رقيق  القلب و 
متأسفانه این عقيده هم، به شهادت تاریخ با حال و اخالق . دل رحم بود

  ١٩٥... ایشان مطابقت نمی کند 
  :جواب ما

  . شما هستيد که از زبان ما آيه را اينگونه تفسير فرموديد. ما نفرموديم  
  :آيه واضح می گويد : ما می گوييم

  »مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم«
 محمد، رسول خداست و ياران او بر کافران سخت گير و در بين خود با هم: يعنی

  .مهربان هستند 
  .اين تو هستی که از زبان يک سنی مجهول الهويه اين حرف را زدی: ما نگفتيم

باالخره نگفتی که اين تفسير در کدام کتاب ما است ؟ ظاهر آيه آشکار است که 
دربارۀ : دربارۀ همۀ اصحاب است و فقط دربارۀ يک نفر نيست تا سنی بگويد

  . مهربان در بين خودشان : ديگران؛ فرموده مهربان با: نگفته است. عثمان است 
  . اما حقه بازی نکن. خب، ثابت کن. می خواهی ثابت کنی که عثمان مهربان نبود

  عثمان بذل و بخشش های بی حدی  می کرد و مسرف بود - ١۶۶ادعای 
این مطلبی است که تمام مورخين ما و شما از قبيل ابن : می نویسد  

ن اعثم کوفی نوشته اند و در صحاح سّته و کتب خلدون و ابن خلکان و اب
  .معتبر شما ثبت شده است 

 ١٩٦»مروج الذهب«و مسعودی، محدث و مورخ معروف و مقبول الفریقين ،در 
مختصری ذکر نموده است که عثمان به خالفت نشست و خالف سنت 

  . رسول وسيرۀ شيخين عمل کرد
های آن را از ساج و سرو و در  ی مثل سنگ مرمرخانه ای بنا کرد از سنگ  

قرار داد و اموال بسيار جمع نمود که عالوه بر بذل و بخشش های بيجایی که 
مانند خمس بالد ارمينه را که در (در زمان حياتش به بنی اميه و دیگران نمود 

صد .) زمان او فتح شد بدون هيچ مجوز شرعی به مروان ملعون واگذار کرد
ـ چهار هزار درهم به عبداهللا بن خالد و صد هزار  هزار درهم نيز، از بيت المال

درهم به حکم ابن ابی العاص ملعون و طرد شدۀ رسول اهللا و دویست هزار 
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و روزی که او را کشتند در نزد خزانه  ١٩٧ درهم به ابی سفيان ـ واگذار نمود
دار شخصی خودش یکصد و پنجاه هزار دینار و دو کرور درهم وجه نقد یافتند 

امالک او در وادی القری و حنين که آنها یکصد هزار دینار بود و گاو غير از 
  ١٩٨! ... گوسفند و شتر که در بيابانها بی حساب داشت ؟

 :جواب ما
  :، را بشناسيم !!؟پيش از جواب دادن به او بهتر است مسعودی ، مقبول طرفين  

د قبول نمی دانم چرا شيعه او را جزو جماعت خو. هم شيعه و هم معتزلی بود
ندارد؟ در حالی که کامًال شرط شيعه بودن را داشت؛ يعنی، صحابه را فحش می 

و باز نمی دانم چرا شيعه که او را سنی می داند، اين قدر به او عالقه دارد و . داد
به هر حال . بخاری و مسلم و نسايی را رها می کند و مرتب از او نقل قول می کند

  .ستاز نظر ما او يک شيعۀ خبيث ا
  :به او   جواب ماو حاال 

سند » صحاح سته«در کجای . دروغ هم بايد به اندازهای معقول بزرگ باشد   
اين حرف که گفتی، نوشته شده است ؟ اصًال ما صحاح سّته نداريم؛ فقط دو 

  .بخاری و مسلم : صحيح داريم
در : اگر به دروغ باشد، من هم می نويسم. آيا می توانی يک حديث صحيح بياوری

حضرت عثمان مثل ماه شب چهارده بود و در :کتب اربعه شيعه نوشته شده است
  .تقوی نظير نداشت و از حضرت علی به مراتب بهتر بود

آيا زن اول ! آيا اين طور نيست که رسول اهللا دو دخترش را به عثمان داد   
ه ها، عثمان نزد پدرش شکايت برد که عثمان آدم خوبی نيست و به قول شما  شيع

  .دزد است؟ اگر من ُمردم دختر ديگرت را  به او ندهی 
خود بنده که نويسندۀ اين سطور هستم، زنم که ُمرد، در حالی که هفت بچه از او 

داشتم و همسر ديگرم هم دو بچه داشت، خواهر زن اولم را از پدر زنم 
  .خواستگاری کردم 

زندگی و رفتار من با دخترش آيا پدر زنم از . ايشان هم قبول کرد و به من داد 
سال از  ١۴٠٠داعی بعد از ! از ريز درشت زندگی من با خبر بود! آگاهی نداشت 

!  جزئيات زندگی عثمان خبر دارد آن وقت زنش که هر شب با او بود، خبر نداشت
پدر زنم که دخترش را به من داد، دشمنان و حاسدان می توانستند چند 

  :تفسيرکنند؛ مثًال بگويند
  .از سرضديت با زن اول، دختر دومش را  داد  – ١
  . به خاطر پول داد – ٢
  .ديوانه بود  – ٣
اگر بگوييم، کافر می . اما دربارۀ حضرت محمد ما نمی توانيم چنين بگوييم  

اگر دخترها . از سر مصلحت داد: شيعه هم اين را می داند؛ پس می گويد. شويم 
وانگهی عثمان که . بايد يکی را می داد را برای مصلحت نگه داشته بود، پس

                                                 
 .ثبت نموده است  ۶٨ابن ابی الحديد هم در شرح  نهج البالغه ، جلد اول ، صفحۀ  - ١٩٧
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 ١۴٢ 
 

؛ يعنی، دختر )امويان( اهميت قبيله ای نداشت چون دختر رييس قبيلۀ او 
  .ابوسفيان، زن پيامبر بود؛ پس مصلحتی در کار نبود

به خاطر اين که آدم خوبی بودی، دوباره به تو دختر  : پدر زنم به من گفت   
  .  ان همين بود و بسدليل رسول اهللا هم دربارۀ عثم. دادم

به ايشان توهين  ،ای داعی، قسم به خدا که تو با حمله به اطرافيان رسول اهللا  
می کنی، اما  به طور مستقيم به ايشان توهين نمی کنی چون ضربه زدن به اسالم 

  .از درون آسان تر است 
  :در اين جا يک نکتۀ خنده دار می نويسد  

  ن، عمر خوب تر بوددرمقايسه با عثما -  ١۶٧ادعای 
خليفه : ضمن بيان حاالت عثمان می نویسد» مروج الذهب«مسعودی در   

. عمر با پسرش عبداهللا به حج رفت و خرج ایاب و ذهاب او شانزده دینار شد
  .ما در خرج خود اسراف نمودیم : به پسرش عبداهللا گفت

تی و اینک آقایان قضاوت کنيد بين طریقۀ زندگی خليفه عمر و گشاد دس
تصدیق نمایيد که کامًال عثمان خالف عهد و ميثاق . زیاده روی های عثمان 

  ١٩٩... رفتار نموده است 
  :جواب ما 

اما وقتی می خواهد از عمر . از عمر تعريف می کند تا عثمان را بکوبد!  هان   
بد بگويد، اين يادش می رود و با خود نمی گويد که چرا به اين مرد متقی تهمت 

پس قدرت را برای چه می خواست؟ برای ! او تشنۀ قدرت بود: و می گويد می زند
  !اين که شانزده دينار در حج خرج کند؟

وقتی می خواهد يک صحابی را سرزنش کند، مثل کبک سرش را در برف ! آری
در حقيقت عمر نزد اينان از عثمان ! فرو می کند و متوجه نشيمن گاه خود نيست 

  برای کوبيدن قارون از فرعون تعريف کرده است ؟ آيا قرآن . بدتر است 
  ٢٠٠... عثمان، فاسدهای بنی اميه را روی کار آورد  -١۶٨ادعای 
 :جواب ما

و حضرت !  حضرت عمر، حضرت معاويه را در شام فرماندار کرد نه عثمان را   
به معاويه شغلی باالتر  دادند و  او را مدتی کاتب ) صلی اهللا عليه و سلم(محمد
  .ی نمودندوح

بنی امّيه و حکم بن ابی العاص و مروان ملعون خدا و پيغمبر  -  ١۶٩ادعای
   .بودند و عثمان آنها را برسر کار آورد

  :این آیه در لعن بنی اميه نازل شده بود: علمای شما می گویند: می گوید
َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي الُقْرآِن َوَما َجَعْلَنا الرُّؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِّلنَّاِس «

»                                                                                     َوُنَخوُِّفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَيانًا َآِبيرًا
                                                                                                             

  )۶٠/اإلسراء(
و رویای ترا قرار ندادیم مگر برای آزمایش کردن مردمان و شجرۀ ملعونۀ 

اما . مذکور در قرآن نيز، برای آزمایش  مردم است و بيم می دهيم مردم را 
  . این بيم دهی بر سرکشی آنها می افزاید

  ٢٠١... منظور ازشجرۀ ملعونه، بنی اميه است : می گوید

                                                 
 . ۴٢٩ص  - ١٩٩
 . ۴٢٧ص  - ٢٠٠



                                                                                                  

 ١۴٣ 
 

 :جواب ما
از نظر علمای ما، اين شجرۀ ملعونه همان شجرۀ زقوم . روغ گفتید: می گويم  

  : است که در قران ذکرش آمده است
»                                                               َأَذِلَك َخْيٌر نُُّزًال َأْم َشَجَرُة الزَّقُّوِم « 
  )۶٢/الصافات(

  آيا بهشت بهتر است يا درحت زقوم ؟: بگو
َطْلُعَها } ۶۴{ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم} ۶٣{ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة لِّلظَّاِلِميَن
  }۶۶{َفِإنَُّهْم َلآِآُلوَن ِمْنَها َفَماِلُؤوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن} ۶۵{َآَأنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطيِن

در جهنم می . و عذاب می اندازد اين همان درختی است که مردم راسخت به فتنه
جهنمی ها از آن می خورند و . رويد و ميوه اش مثل سر شياطين بدشکل است

  .شکم را از آن پر می کنند
اگر آنها ملعون بودند، مثل عاد و ثمود و ابی لهب . ن است تفسير اهل سنت اي

ی که در و حديث! لعنتشان می کرد و مبهم نمی نوشت تا تو بيايی و تاويلش کنی 
 داعی شياد رده است از نظر ما معتبر نيست و تفسير اين آيه از ابن عباس ذکر ک

  .بر حسب عادت به احاديث ضعيف و مردود استناد می کند
حکم بن أبی العاص  را رسول اهللا تبعيد کرد و عثمان بر سر  -   ١٧٠ادعای

  کار آورد
آنچه طبری و ابن اثير و بنابر . حکم ابن ابی العاص، عموی خليفه عثمان بود  

نوشته اند در جاهليت همسایۀ رسول اهللا بود و آن  ٢٠٢بالذری در انساب
بعد از بعثت و بعد از فتح مکه به مدینه آمد و . حضرت را بسيار اذیت می نمود

. در ظاهر اسالم آورد؛ اما پيوسته آن حضرت را در ميان مردم تحقير می نمود
ن حضرت می آمد و با چشم و دماغ و وقتی حضرت حرکت می کرد، پشت آ

دهان و دست شکلک درمی آورد؛ حتی در نماز با انگشت تحقير به آن 
لذا در اثر نفرین آن حضرت، در حالت تشنج باقی . حضرت اشاره می نمود

روزی به منزل آن حضرت رفت و حضرت از . ماند و ابله و نيمه مجنون شد
و عذر خواهی نکند؛ بایستی کسی از طرف ا: حجره بيرون آمد و فرمود

لذا به امر آن . خودش و فرزندانش مروان و دیگران از مدینه بيرون روند
   ٢٠٣... حضرت آنها را به طائف تبعيد نمودند 

 :جواب ما
اگر ابن العاص منافق بود، نبايد پشت سر . بياييد دروغش را آشکار کنيم   

ن ، اهللا اولين صفت آنها حضرت محمد شکلک در می آورد؛ زيرا در سورۀ منافقي
  : را اينگونه بيان می کند 

...                                                     ِاَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه 
  )١/منافقون(

تو گواهی می دهيم که براستی : وقتی که منافقان پيش تو می آيند، می گويند
  ...رسول اهللا هستی 

                                                                                                                                            
 . ۴٢٧ص  - ٢٠١
 . ١٧، ص  ۵ج  - ٢٠٢
 . ۴٢٩ص  - ٢٠٣



                                                                                                  

 ١۴۴ 
 

پس ای دروغگو، محال است که يک . پس منافقان در ظاهر سازی استاد بودند
دليل ديگر بر دروغ گويی تو اين !  منافق پشت سر رسول اهللا شکلک درآورد

است که مگر  رسول اهللا  تنها بود ؟ مگر اصحاب رسول اهللا  نبودند؟ او چگونه 
  ! را از پشت سر مورد تحقير قرار دهد؟جلوی عمرجرأت داشت که رسول اهللا

در زمان خالفت ابی بکر و عمر، عثمان شفاعت نمود که چون : می گويد
: عموی من است، اجازه دهيد که به مدینه برگردد آنها قبول ننمودند و گفتند

وقتی عثمان خود به . طرد و تبعيد شدۀ رسول اهللا را ما برنمی گردانيم
. گرداند و مورد اکرام و بذل و بخشش خود قرار داد خالفت رسيد، آنها را بر

  .  هر چقدر مردم و اصحاب رسول اهللا اعتراض کردند، اعتنا ننمود
  :جواب ما

بعد از مرگ ايشان از ! وقتی اصحاب رسول اهللا ! خوب خودت را رسوا می کنی  
کار عثمان ناراضی شدند، پس چگونه ممکن بود در حضور چنين مردمی ابی 

   يا عمر  دختر پيامبر را بزند !رسول اهللا را تمسخر کند؟ العاص
وليد فاسق د ر حال مستی نماز جماعت خواند و عثمان او را  -  ١٧١ادعای 

  والی کرد
از جمله کارهای عثمان یکی این است که وليد بن عقبه بن ابی معيط را به   

 ٢٠٤عودیوليد کسی است که بنابر روایت مس. والیت و امارت کوفه فرستاد
  :پيغمبر دربارۀ او به عثمان فرموده بود

  . ؛ یعنی، او اهل آتش است»انه من اهل النار« 
  :باز می نویسد

در ایام امارت کوفه، شبی تا صبح مجلس عيش داشت و صبح که صدای   
مؤذن برخاست در حالت مستی به محراب مسجد رفت و با مردم نماز صبح 

اگر ميل دارید، برای شما : به مردم گفت آنگاه. را در چهار رکعت بجا آورد
  .بيشتر بخوانم 

در محراب قی و استفراغ نمود که تمام : و نيز بعضی از آنها می نویسند
  ٢٠٥... مردم متأذی گردیدند و شکایت به عثمان بردند 

 :جواب ما
  .اول، مسعودی يک معتزلی است که کسی به حرف هايش اعتنا نمی کند

  . د، اين گناه خليفه نيستدوم، اگر حاکم گناه کر
او بر گشت و گفت که آنها . رسول اهللا نيز، همين وليد را فرستاد تا زکات جمع کند

  .در حالی که دروغ می گفت ! زکات نمی دهند 
  :و آيه نازل شد و فرستادۀ رسول را فاسق خواند

»                                                    ...ُنوا َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُآْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَّ«
  )۶/الحجرات(

  !آيا می توانيم او را سرزنش کنيم . پس پيامبر، مرد فاسقی را امير بر کاری کرد
نمی گويد که مردم شکايت کردند و . دشمنی با صحابه او را کور کرده است
در حالی که شاهدان فقط دو نفر . دو شالق ز! حضرت عثمان، وليد را بر کنار کرد

ديگر چه ! بودند و اين، از خوبی عثمان بود که فاميل خود را حد زد و برکنار کرد
  می خواهيد؟

                                                 
 ) .ذيل حاالت عثمان( ١مروج الذهب ، ج  - ٢٠۴
 . ۴٣٠ص  - ٢٠۵



                                                                                                  

 ١۴۵ 
 

چرا با وجود اين که قرآن وليد را فاسق خواند، باز او را فرماندار : و اگر بگوييد
ی داشت و فاسق توبه می کند و در ظاهر اين مرد توانايی هاي: می گوييم. کرد

اگر . توبه کرده بود و عثمان می خواست از آن تواناييها برای اسالم بهره گيرد
  .هم اشتباه باشد، ما نگفتيم که عثمان معصوم است و همۀ کارهايش درست است

در . عالوه بر اين، اين داعی تنها از بدی وليد می گويد و از جهادش نمی گويد  
زرگی از جهاد حبيب بن سلمه و کشور گشايی تاريخ آمده است که مردم در نزد ب
اگر جهاد وليد بن عقبه را می ديديد، چه می : هايش صحبت می کردند، او گفت

  .  گفتيد
چرا حضرت علی را نمی گويی که زياد بن ابيه را برجان و مال مردم ايران مسلط 

  !شد  کرد و او را والی ايران نمود  و آخر کار زياد بن ابيه با معاويه همراه
! چرا در اين جا مانند شيطان گنگ می شوی و بر علی اعتراض نمی کنی ؟

خوانندۀ عزيز بداند که خلفاء ، غيب نمی دانستند، کسی که در ظاهر درست و 
نه بر علی شماتتی است و ! ، فرماندارش می کردند را  بود و توانا و مدير  صالح

  .نه بر عثمان 
معاويه که » .عثمان معاويه را والی شام نمودو «: دربارۀ معاويه می گويد   

کارنامۀ نيکی از خود بر جای گذاشت غير از جنگ با حضرت علی که کار درستی 
او بعد از وفات علی سرزمين های اسالمی را گسترش داد و با اقتدار . نبود

  . زحمات رسول اهللا و صحابه را حفظ نمود
هم متصرفات پيشين، بيش از دو  و باز فراموش نکن که در زمان خالفت عثمان

اگر اليق نبود، پيامبر دو دخترش را به . و اين نشانۀ لياقت عثمان بود! برابر شد 
به  دو دختر را ! او می داد ؟ يک دختر به علی داد؛ شما گوش فلک را کر کرديد 

  !هيچ نمی گوييد عثمان داد ،
  ٢٠٦...  غلط کاریهای عثمان موجب قتل او شد- ١٧٢ ادعای

  :جواب ما 
داعی : ابن ابی الحديد سنی است ؛ مثل اين است که بگوييم: باز هم می گوييد  

  !شيعه نيست 
   ٢٠٧...  ایجاد نارضایتی در مردم منجر به قتل عثمان شد - ١٧٣ادعای 
    :جواب ما

وقتی فقط مردم يک . عثمان را به نامردی شهيد کردند. نه آقا اين طور نيست  
خواهی عثمان شدند، با آنکه قاتالن عثمان خود را پشت استان مصمم به خون 

بردند نن کرده بودند، باز راهی به جايی شخصيت عظيمی چون حضرت علی پنها
اين مردم ناراضی که توانستند خليفۀ پر قدرتی مثل عثمان را بکشند، چرا از ! 

بود،  پس افراد ناراضی اندک. عهدۀ يک استاندار او که در شام بود، بر نيامدند
  . اين يهوديان بودند که آنها را فريفته بودند

  ٢٠٨...   عثمان به اصحاب پيغمبر صدمه زد  -١٧۴ادعای 

                                                 
 . ۴٣٠ص  - ٢٠۶
 . ۴٣٢ص  - ٢٠٧
 . ۴٣٣ص  - ٢٠٨



                                                                                                  

 ١۴۶ 
 

 :جواب ما
اين، عجيب است؛ اما ! مگر عثمان، شيعه بود که به اصحاب رسول صدمه بزند؟  

  !!از اين عجيب تر اين که  شيعه مدافع اصحاب پيامبر شده آست
  ٢٠٩... ن مسعود و مردن او  مضرب شدن اب - ١٧۵ادعای

و علماء و مورخان شما نوشته اند که وقتی عثمان می خواست قرآن ها را جمع   
کند، تمام نسخ قرآن را طلب کرد و همه را جمع آوری نمود از جمله، قرآن عبداهللا 

عثمان قرآن . بن مسعود که از جمله ُکّتاب وحی و مورد اطمينان خاتم االنبياء بود
وقتی عبداهللا شنيد که قرآن او را هم، مانند قرآن های دیگر . ا به جبر گرفتعبداهللا ر

در مجالس و محافل احادیثی را در قدح و بدی عثمان . سوزاندند، خيلی دلتنگ شد
این خبر به عثمان رسيد؛ پس به غالمان خود امر کرد تا او را تنبيه . نقل می کرد

  !ز شدت ضربات، دنده هایش شکست و مرد آنها آن قدر عبداهللا را زدند تا ا. کنند
  :جواب ما

. گويا اينها قرآن موجود را هم قبول ندارند . اين را ابن ابی الحديد نوشته است  
بعد اين داستان را برای ايجاد شبهه می آورند که عثمان قرآن ابن مسعود را 

  . . . مثل اين که آن قرآنی ديگر بود ! سوزاند و او اعتراض کرد
ببينم اين ابن مسعود چرا حديث های رسول را پنهان کرده بود و : من، بگودر ض

حديثهايی را که در مذمت عثمان بود، نگفت تا وقتی که عثمان به او آزار رساند، 
  !!بعد گفت

چرا اين آدم را که حديث های رسول را پنهان کرده است، دوست داريد ؟ اين 
را به کار نمی برند و مقّلدند و  سخنان برای شيعيانی خوب است که عقل خود

  . تضاد در حرفهای شما را نمی بينيد
  مضرب شدن عّمار به امر عثمان - ١٧۶ادعای 

  :بيایيد، بخوانيم   
ابن ابی . شرح مبسوط این قضایا در کتب معتبر علمای خودتان ثبت است  

ضمن مطاعنی  ٢١٠و مسعودی در مروج الذهب» شرح نهج البالغه«الحدید در 
به عثمان وارد گردید، اشاره می کند که علت انصراف قبيلۀ هزیل و بنی  که

مخزم از عثمان، عمليات او با عبداهللا بن مسعود و عمار یاسر بود و صدماتی 
اینک قضاوت با آقایان با انصاف است تا پی به رقت . که بر آنها وارد کردند

  ٢١١... قلب و دل رحمی او ببرند 
 :جواب ما

  .اينها همه دروغ است. وی ابن ابی الحديد استگفتم که را  
  اذیت و تبعيد نمودن ابوذر  و وفات او در صحرای ربذه - ١٧٧ادعای 

بله هست؛ ابن ابی . این هم حتمًا از فرموده های ابن ابی الحدید است  
  ٢١٢... الحدید و مسعودی و یعقوبی 

 :جواب ما
ر آن ابوذر برحق نبود، سخن البته بين ابوذر و عثمان اختالفی رخ داد که د  

ابوذر اين بود که هيچ کس حق ندارد بيش از نياز خود طال و نقره پس انداز کند؛ 

                                                 
 .همان  - ٢٠٩
 . ۴٣٧، ص  ١ج  - ٢١٠
 . ۴٣۵ص  - ٢١١
 . ۴٣۶ص  -٢١



                                                                                                  

 ١۴٧ 
 

بديهی است که اين سخن درستی نبود و ابوذر خود . حتی اگر زکاتش را داده باشد
  .به ربذه رفت و تبعيد نشد

بوذر، علی، ا: پيامبر چهار صحابی را بسيار دوست می داشت -  ١٧٨ادعای 
  مقداد و سلمان

نفر دوست  ۴اهللا به من امر کرده است که با : رسول اهللا فرمود: می گوید  
  .علی، ابوذر، مقداد و سلمان : باش

  :این مرد از زبان سنی می نویسد
کرم (ابوذر، مرد ناراحتی بود و در شامات به نام علی : مورخان نوشته اند  

و مردم شامات را متوجه مقام علی ، تبليغات شدیدی می نمود )اهللا وجهه
او . علی، خليفۀ من است: نموده بود و می گفت از پيغمبر شنيدم که فرمود

دیگران را غاصب و علی را خليفۀ منصوص معرفی می نمود، لذا عثمان 
برای حفظ جامعه و جلوگيری از فساد، ناگزیر او را از ) رضی اهللا عنه(

  .شامات فراخواند 
بخواهد، مردم را بر خالف صالح جامعه تحریک کند بر خليفۀ وقتی یک فردی   

  .عصر الزم است که او را از محل انقالب خارج نماید 
 :جواب ما

اين مرد از زبان سنی به ابوذر توهين می کند؛ در حالی که سنی به صحابه   
عثمان، غاصب : او از زبان سنی می گويد که ابوذر می گفت. توهين نمی کند

  .تخالفت اس
از کجا معلوم که ابوذر راست می گفت و حقی را  :می گويدباز از زبان سنی 

  ٢١٣... ابراز می داشت و وضع حدیث از قول رسول اهللا نمی نمود ؟ 
 :جواب ما

تو که اين همه حديث از اهل سنت آوردی، آيا نمی دانی که اهل سنت صحابه را   
ل اهللا خالف حقيقت نقل قول عادل می دانند و معتقدند که هر گز صحابی از رسو

از کجا معلوم ابوذر به رسول : پس چگونه ممکن است که سنی بگويد. نمی کند
  !اهللا دروغ نبسته باشد

اگر سنی اين حرف را زده است، پس  دعوايت با او بر سر چيست ؟ چرا با او 
مناظره می کنی؟  پس او هم يک شيعه است که کارش توهين به اصحاب پيامبر 

  حاال چه فرقی دارد که ابوذر را بد بگويد يا ابی هريره را ؟. است
  توسط عثمان   اخراج ابوذر به اجبار به ربذه 

آن سنی دست پروردۀ داعی شياد گفته است که ابوذر به ميل خود به ربذه رفت   
و بعد داعی، حديثی از ابن ابی الحديد نقل کرده است و از .  که البته درست است

ه رسول اهللا تهمت زده است که روزی در مسجد خوابم برده بود، آن زبان ابوذر ب
: حضرت تشريف آورد و با پا به من زد که چرا در مسجد خوابيده ام؟ عرض کردم

  . بی اختيار خوابم برد
: وقتی تو را از مدينه اخراج نمايند، چه خواهی کرد؟ عرض کردم: آنگاه فرمود

وقتی از آن جا هم اخراجت کنند، چه  :فرمود. به سرزمين مقدس شام می روم
  .برمی گردم به مسجد: خواهی کرد؟ عرض کردم

                                                 
 . ۴٣٨ص  - ٢١٣



                                                                                                  

 ١۴٨ 
 

شمشير : وقتی از اين جا هم اخراج شوی، چه خواهی کرد؟ عرض کردم: فرمود
  . می کشم و جنگ می کنم

. بلی : آيا داللت بکنم تو را به چيزی که خير تو در آن باشد؟ عرض کردم: فرمود
؛ يعنی، هرچه می کند، قبول »ث ساقوک و تسمع و تطيعانسق معهم حي«: فرمود

  .کن و بشنو و اطاعت کن
و اهللا ليلقين اهللا عثمان و هو آثم فی «: آنگاه گفت. پس شنيدم و اطاعت نمودم 

؛يعنی، به خدا قسم عثمان خدا را مالقات می کند در حالی که گنه کار است » جنبی
  ٢١٤... در  حق من 
 :جواب ما

ای مفتی است که از ابن ابی الحديد نقل قول کرده است و پشيزی اينها، حرفه  
  . ارزش ندارد

   ٢١٥...  رحيم، علی بن ابيطالب بود - ١٧٩ادعای 
 :جواب ما

او در . ما قبول داريم که او با مومنان رحيم بود، اما اين صفت، خاّص او نبود  
علی کان «: نمی گويد. » رحماء بينهم«: اهللا می گويد. اين صفت تنها نيست
  . » رحيما علی المؤمنين

  عثمان به فاميل بخشش می کرد و علی فاميل را ادب می کرد -  ١٨٠ادعای 
عثمان به فاميل های خود بذل و بخشش می کرد و علی به : می گوید  

  ٢١٦...  برادر خود، عقيل ، چيزی از بيت مال نداد 
 :جواب ما

از بيت المال برنمی داشت  چون حضرت عثمان خودش. درست نيست: می گويم  
خود آدم که سوء استفاده نکند، مگر ممکن است ! چرا بايد به فاميلش می داد ؟! 

  که اجازه دهد ديگران دزدی کنند ؟
اگر بعضی از فاميل های خود را حاکم کرد، علی هم کرد؛ مثل عبداهللا بن العباس   

  !هرهای مختلف کردو عبيداهللا بن العباس و فاميل های ديگر خود را حاکم ش
حتی خود طبری ! بدان که ما  نوشته های تاريخ طبری را وحی منزل نمی دانيم   

  . حرفهايم صد درصد درست است: هم نمی گفت
مالک اشتر از علی ناراضی شد  و : يادتان باشد که درجايی از آن نوشته استو 

( پس پيرمرده ... گفت که عبداهللا در مکه، عبيداهللا در مدينه، فالن در فالن جا
  ؟ !را چرا  کشتيم؟ و علی از پی او رفت و راضی اش کرد ) منظور عثمان 

  رقتار علی با عایشه بعد از جمل نشانۀ مهربانی اوست - 181ادعای
باالتر از همه ، رفتار آن حضرت با ام المؤمنين عایشه بود که عقول عقالء را   

در اول خالفت و قيام کردن در  در صورتی که فتنه انگيزی او. محو گردانيد
مقابل آن حضرت و بد گویی های بسيار که نسبت به آن حضرت نمود، آدمی 
را چنان عصبانی می کند که اگر به او دست پيدا کند دمار از روزگارش برآورد 

                                                 
 . ۴۴١ص  - ٢١۴
 . ۴۴٢ص  - ٢١۵
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 ١۴٩ 
 

و به اشّد مجازات برساند؛ اما وقتی آن حضرت بر او غالب آمد، کوچک ترین 
  ٢١٧. ..اهانتی هم به او ننمود 

 :جواب ما
  !خب شما چرا اهانت می کنيد؟ اگر پيرو علی هستيد، چرا اهانت می کنيد؟

قبول نداريم که عايشه فتنه انگيزی کرد، فتنه انگيزی را پيشينيان تو کردند که   
و نسل ش نميکنيد حاال هم شما تمام. اصحاب  را رو در روی يکديگر قرار دادند 

علی کوچک : تا امروز که  خودت می گويی.. .در نسل ادامه داده و می دهيد 
  آيا شما هم اهانت نمی کنيد؟ آيا شما پيرو علی هستيد ؟. ترين اهانتی نکرد

  
معاویه در صفين لشکر علی را از آب منع کرد و علی  برعکس  - ١٨٢ادعای

  عمل کرد
در جنگ صفين لشکر معاویه زودتر رسيد و رود فرات را تصرف نمودند و   

وقتی اردوی امير . زار مرد جنگی برای حفاظت فرات قرار دادنددوازده ه
  .المؤمنين رسيد، مردان معاویه مانع برداشتن آب شدند 

ما به این جا نيامده ایم که بر سر آب جنگ : حضرت برای معاویه پيغام دادند
معاویه . کنيم، دستور دهيد مانع آب نشوند و هر دو لشکر آزادانه آب بردارند

  .گز آب نمی دهم تا علی با لشکرش از تشنگی جان بدهند  هر: گفت
وقتی حضرت این جواب را شنيد، مالک اشتر را امر فرمود تا با یک عده سوار 

  .به یک حمله، لشکر معاویه را پرا کنده و فرات را تصرف نمایند 
یا امير المؤمنين، اجازه بفرمایيد : وقتی به آب رسيدند، اصحاب عرض کردند

فی نمایيم و آب را از آنها منع نمایيم تا از تشنگی هالک شوند و  جنگ ما تال
به خدا قسم با آنها معاملۀ به مثل : حضرت فرمودند. زودتر خاتمه پيدا کند

   ٢١٨... نمی کنم؛ از اطراف فرات دور شوید 
 :جواب ما

مگر رود فرات حوض بود که معاويه جلويش ! اين مرد، دروغ گفتن بلد نيست  
فرات يک رود طويل است که با کمی عقب نشينی می توانست در سمت ! دد را بن

  !پايين يا باالی رود به ساحل رود و به آب برسد 
کوههای ترکيه را که در اختيار نداشت  لشکر معاويه تمام ساحل فرات از خليج تا

با کندن زمين به آب می رسيدند؛ ! در ضمن، جنگ صفين در منطقۀ جلگه بود ! 
  . رای بی آب و علف که نبودنددر صح

! آيا دشمن را از آب محروم نکردن تا مومنان را بکشد، کاری عاقالنه است ؟
آيا خون مومنان لشکر علی از تشنگی لشکريان معاويه کم اهميت . هرگز نيست
  ! تر بود ؟
  :می گويد

پس اگر دقيق و منصفانه بنگرید،تصدیق خواهيد کرد که معنای آیۀ شریفه   
معطوف بر مبتدا » و الذین معه«مبتداء » محمد رسول اهللا«: می شود چنين

  . و خبر آن و آنچه بعد از آن است خبر بعد از خبر و همه، صفات یک نفر است
  :جواب ما
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 ١۵٠ 
 

» و الذين«ديگر . است» و کسی که«معنايش »  و الذين«يا ايها العرب، بدانيد که 
يا الذين «پس در قرآن هر جا ! د معنی نکني) کسانی که(را ضمير جمع ندانيد و 

آيه ای  که ! معنی کنيد» ای کسی که ايمان آورده ای«آمده است، آن را » امنوا
ای کسی : اين طور معنی کنيد. »يا ايها الذين امنوا کتب عليکم الصيام«: می گويد

پس روزه نگيريد چون به يک نفر . که ايمان آورده ای بر تو روزه فرض شد 
  !و آن هم علی است اشاره دارد 

در حق علی است ، هرچند که ضمير جمع » والذین معه«آیۀ   -  ١٨٣ادعای
  باشد 

در زبان عرب و عجم از باب بزرگداشت بسيار متداول است که : می گوید  
   ٢١٩...جمع به جای مفرد بياید

 :جواب ما
ر ليکن د. درست است اهللا خودش را گاهی با ضمير جمع نيز، معرفی کرده است  

اين جا، معنی بزرگداشت ندارد؛ اين جا از انسانهايی صحبت می کند که خود را در 
مقابل اهللا ذليل می کنند و آن قدر سجده می کنند   تا در پيشانی آنها آثار سجود 

  . نمايان می شود
علی که از نظر شما اين قدر فخيم است، چرا در قرآن نامش با احترام ذکر نشده   

  . که نام ذوالقرنين هستدر حالی ! است؟
  :خنده دار است برای اثبات نظر خود اين آيه را شاهد می آورد

ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة «آیۀ  -  ١٨۴ادعای 
  در حق علی نازل شد» َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة َوُهْم َراِآُعوَن

رآن مجيد که سند محکم آسمانی ما می باشد،این آیه نظایر بسيار در ق  
  :دارد؛ مانند آیه مبارکۀ والیت که می فرماید 

ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّآاَة «
  )۵۵/مائده(»          َوُهْم َراِآُعوَن

جز این نيست که مولی و متصرف در شما خدا و پيغمبر است و آنانی که 
  .ایمان دارند و نماز به پا می کنند و زکات در حالت رکوع می دهند

 :جواب ما
به چه دليل تقی را امام معصوم می : اين سخن مثل اين می ماند که ما بگوييم  

  .معصوم است  دانيد و جواب بشنويم که به همان دليل که نقی امام
و الذين «يک دليل ما که اين آيه دربارۀ حضرت علی نيست، همين است که    

  !به صورت جمع است » امنوا
» الذين«را با » الذی«معلوم است کسانی که اين مذهب باطل را ساخته اند، فرق 

  ! نمی دانستند
ی خود آيا در رکوع می توان بچۀ خود را نصيحت کرد يا اذان گفت؟ هر کاری جا

پس معنی آيه را غلط . کسی که زکات می دهد نبايد در حالت نماز باشد. را دارد
  . فهميده ای 
  :معنی آيه 
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 ١۵١ 
 

دوستان شما، خدا و رسولش و مومنان هستند که نماز می خوانند و زکات می   
  .دهند و رکوع کنندگانند

  آیۀ والیت درحق علی است: سنی می گوید - ١٨۵ادعای 
،  ٢٢٠مهور مفسران و محدثان است؛ از قبيل امام فخررازیمورد اتفاق ج  

، جار اهللا زمخشری و سليمان بلخی که آیۀ والیت  ٢٢١امام ابو اسحق ثعلبی
   ٢٢٢... در حق علی است 

 :جواب ما
اين افرادی که نامشان ذکر شد، عالمان ما نيستند و حتی . هرگز چنين نيست  

  .  بعضی از ايشان دشمن ما هستند
است که به ... راکعون ... يوتون ... يقيمون ... و الذين ... الذين  امنوا مشکل در  

  برای حل اين مشکل داعی. تمامی جمع هستند و علی  يک نفر است
  :می نويسد  
جواب این اشکال را هم عرض کردم که در نزد اهل علم و ادب ثابت و شایع   

ت که من باب تعظيم و است و در بيانات ادباِء و فضالء بسيار دیده شده اس
 .تجليل یا جهات دیگر حمل جمع بر واحد نموده اند

این آیۀ شریفه حصر است : می گوید» کشاف«چنانکه جار اهللا زمخشری در 
و در شأن علی نازل گردیده است؛ اما  مقصود از این که به طریق جمع آورده 

  .شده، آن است که دیگران هم از آن متابعت نمایند 
سال بعد پيدا  ٢۶٠در حق کسی نازل شده است که : که می گوید و دیگر این

  :شد؛ یعنی، در حق مهدی و  می نویسد 
و افراد دیگری را از اهل عصمت مشمول این آیه می دانيم؛ یعنی، سایر 

   ٢٢٣...امامان ما هم در این آیه داخل هستند
 :جواب ما

آيه را در حق . هم نيست نام و نشانی از تقی و نقی. نام و نشانی از مهدی نيست  
چرا بايد علی در حال نماز زکات . کسانی می داند که هنوز به دنيا نيامده اند 

  :بدهد؟  او می گويد
  زکات دادن در حال رکوع جایز است - ١٨۶ادعای 

اول، این عمل  لطمه ای به مقام آن حضرت نمی زند؛ بلکه توجه به سائل و   
آن حضرت پيوسته در حال توجه به  .خوش کردن دل او موجب کمال است

خدا و رضای پروردگار بودند و با این عمل، عبادت بدنی و روحی را با عبادت 
آن التفاتی که لطمه به . مالی که انفاق در راه خداست، جمع نموده است

خشوع نماز می زند و سبب نقصان عبادت می گردد، التفات به امور دنيوی و 
ّاال توجه به عمل خير که عبادتست و عبادت هم اغراض نفسانی می باشد و 

 .موجب کمال است 
 :جواب ما

منظور وصف صفات مومنان ! اصًال منظور، دادن زکات در حال رکوع نيست   
است که نمازی می خوانند و زکات می دهند و از رکوع کنندگان هستند؛ مثل اين 

  :آيه که دربارۀ حضرت مريم است

                                                 
 . ۴٣١تفسير کبير ،ص  - ٢٢٠
 .کشف البيان  - ٢٢١
 .  ۴۵٠ص  - ٢٢٢
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  )۴٣/آل عمران(}  ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَآِعي َمَع الرَّاِآِعيَن  َيا َمْرَيُم اْقُنِتي{
  .يا مريم پرستش کن رّب خود را  و سجده  کن و رکوع  نما با  رکوع کنندگان 

ی گويد که همزمان همۀ کارها را انجام بده ؛ زيرا ممکن نيست که هم در حال نم
  .رکوع باشيم و هم سجده 

ای : آيۀ  قبل، مريم را بزرگ و محترم داشت، می فرمايددر اين جا با آنکه در 
با » اسجدی«و » ارکعی«مريم، ترا برگزيدم بر همۀ زنان عالم ؛ اما او را در 

برای : ضمير مفرد خطاب می کند و داعی برای اين که قافيه تنگ است، می گويد
  !احترام، علی را به صورت جمع خطاب کرده است

!  ست، چرا نامش نيامده همانطور که نام مريم آمده است؟دوم ، اگر دربارۀ علی ا
  ! اهللا از کسی می ترسيد يا خجالت می کشيد؟! نعوذباهللا 

آيا می شود دو عبادت را با هم درآميخت؟ مثًال وسط اذان، امر به معروف و نهی 
! از منکر کرد؟ آيا ما می توانيم نماز عصر را به بهانه دفن کردن مرده نخوانيم؟

تداخل در ! در همان حال که راه می رويم تا مرده را دفن کنيم، نماز بخوانيم؟يا 
  !عبادت زشت و از اختراعات شيعه است 

  عمر به رسالت حضرت محمد شک کرد - ١٨٧ادعای 
بحث جالبی بين داعی و سنی درمی گيرد و  ٢٢٤در کتاب شبهای پيشاور  

سنی ها هم می . کندمرتب داعی اصرار می کند که عليه خلفاء بد گوئی ن
 :آخر داعی می گوید . نه باید بگویی: گویند

از کتب اخبار و تواریخ معلوم می شود که یکمرتبه نبود، بلکه در دفعات   
متعدد اشخاصی شک می نمودند و بعد که کشف حقيقت می شد، بر می 
گشتند؛ اما بعضی بر آن شک باقی می ماندند و مغضوب غضب الهی می 

 .شدند
عمر در صلح حدیبيه شک کرد که آیا رسول اهللا براستی پيامبر است حضرت 

 ...٢٢٥  
  :جواب ما

در حالی که اين مرد راوی حديث . حديث دروغی آورده است از ابن مغازلی  
  او کيست؟ . شبهای پيشاور زياد می بينيد  اين اسم را در کتاب! نيست 

الب نوشت و معتقد بود را در ذکر علی بن ابی ط» مناقب«او کسی است که کتاب 
که علی قبل از خلقت آسمانها و زمين به صورت نوری خلق شده بود و وجود 

  . او چون شيعه ها آيات را تاويل می کرد. داشت
اين روش نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور است که سر را رها می کند و تنه را می 

ی شافعی چسبيده صاحب مذهب؛ يعنی، شافعی را رها کرده و به ابن مغازل. چسبد
  !است 

امام  ! و امام مالک  را رها کرده به ابن صباغ مالکی و  سبط ابن جوزی چسبيده 
ابوحنيفه  را رها کرده  به سليمان حنفی بلخی و ابن ابی الحديد و استاد ابن ابی 

الحديد و ابو جعفر اسکافی و زمحشری و ديگر شيعه ها و معتزلی ها چسبيده 
  !است 

                                                 
 . ۴۵۵و  ۴۵۴ص  - ٢٢۴
 . ۴۵۶ص  - ٢٢۵



                                                                                                  

 ١۵٣ 
 

. حضرت عمر در آن روز زياده از حد گفت و ابوبکر او را منع کرد قبول دارم  
البته اين را  رسول اهللا به آنها ياد داده بود که حق اظهار نظر دارند و با آنها 

از آن روز خائفم )  هستمکه خليفه ( خودش می فرمايد که تا امروز . مهربان بود
زيرا تندگويی کردم ! ين نيستم باز ام! و هر چه صدقه و عبادت و استغفار می کنم 

!  
غير از ايشان در ابتدا همۀ مسلمان ها با رسول اهللا مخالفت کردند حتی وقتی که 

  حتی علی. امر کرد از احرام خارج شوند، کسی اطاعت نکرد
محمد رسول اهللا ؛ : اسم مرا پاک کن و در قرارداد ننويس: گفت به علی  پيامبر

  بلکه محمد بن عبداهللا بنويس
  .چون مشرکان قبول نداشتند 
  . نه ؛ اسمی را که اهللا به تو داده است، پاک نمی کنم : علی گفت 

از احرام خارج : در تواريخ هم نيامده است که وقتی پيامبر به مسلمانها گفت
انکار هم نکردند ؛ دستور اجرا ! همه انکار کردند . علی خارج شده باشد. شويد
  ! نشد 

  :برای چه بود؟ اول، از عدم توجه به اين آيه مخالفت مسلمان ها   
»                                                                   ...وَ َعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم...«
  )٢١۶/بقره(

  .چه بسا چيزی را دوست نداريد و آن برای شما بهتر است 
مشرکان را پيروز و خوشحال ببينند و مايل بودند عبادت  دوم، آنها نمی خواستند
  .حج را به پايان ببرند
فعًال نماز نخوان و نماز را نيمه رها : پدر به پسر می گويد. پس نيت مهم است

پسر انکار می کند و نماز را به پايان می . کن؛ چون  کار مهمتری در پيش است
ده است؛ اما اين نافرمانی کجا و در اين جا پسر از پدر نافرمانی کر. رساند

  !نافرمانی آنها کجا 
از حج در . رسول اهللا، صحابه را از شراب منع کردند؛ آنها فورًا قبول کردند  

  .سال صلح حديبيه منع کردند؛ آنها تعلل کردند؛ يعنی جهاد را می خواستند 
نسان بودند آنها ا: شما عوض آنکه  از صحابه بدگوئی کنيد، بهتر بود که بگويی  

و اشتباه کردند و فقط برای لحظاتی کوتاه اين اشتباه را مرتکب شدند و ندانستند 
  .اطاعت پيامبر از عبادت حج  و جهاد مهمتر است اما خيلی زود به خود آمدند 

بهتر بود از فرماندهی رسول اهللا تعريف می کردی که وقتی نافرمانی لشکر را ديد 
. د و قربانی کردند و از لباس احرام بيرون آمدندخودشان از خيمه خارج شدن! 

اصحاب که مصمم بودن رسول اهللا را ديدند در قربانی کردن و کندن لباس احرام 
  :تازه امروز هم عمر می گويد! از هم پيشی گرفتند 

  ...من به خود ايمن نيستم از زبان درازی آن روز  
فرمانی چند لحظه ای آن هم با يک نا! ای داعی، اين همه فرمانبرداری را نديدی 

در ضمن، نافرمان تا آخر عمر با صدقه و عبادت و !  نيت خوب را ديده ای
  ! اينها را نمی بينی؟. استغفار سعی می کند تا کارش را جبران کند
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  حضرت محمد و علی یک روح در دو بدن بودند -  ١٨٨ادعای 
دو بدن بودند؛ این برای این که ثابت کند حضرت محمد و علی یک روح در   

  : شعر ليلی و مجنون را مثال آورده است 
  من نمی ترسم ز نيش            : گفت مجنون

  صبر من از کوِه سنگين است بيش 
  ليک از ليلی وجود من پر است              

  این صدف پر از صفات آن ُدر است 
  داند آن عقلی که آن دل روشنی است       

  رق نيست درميان ليلی و من ف
  ترسم ای فصاد چون فصدم کنی             

  نيش را ناگاه بِر ليلی زنی 
  روحُه روحی و روحی روحُه               

  ٢٢٦... من یری الروحين عاشا فی البدن 
 :جواب ما  
  !! از اين بهتر دليلی ندارد   
مبر از يک طرف علی را پيغ. در اين جا ، حرفهای بی دليل و برهان زده است  

نمی داند از طرف ديگر در  دو صفحه عقب تر حضرت علی را از جميع انبياء و 
  ).غير از حضرت محمد ! ( رسل برتر می داند 

مسلمانها او را کافر می . علی پيغمبر است: اين مرد مکار می داند که اگر بگويد
برتر و  علی از پيامبران: لذا منکر است که علی پيامبر است، اما می گويد. دانند 

  !افضل است 
اين که ! اين که دکتر نيست: مثل کسی که در مدح پرستاری غلو کند و ما بگوييم

بله من قبول دارم که دکتر نيست اما از همۀ : و او بگويد! مدرک دکتری ندارد
  !دکترها  افضل و بهتر است 

دل  اين قوم در مرز کفر متوقف می شوند و حرف دل خود را نمی گويند اما در   
  .  به کفری بزرگتر معتقدند

اما علی را از پيامبران . علی را پيامبر نمی دانند؛ چون اين کفری صريح است
  . اين جمله مبهم است تا کسی  به آنها کافر نگويد. برتر می دانند

آیۀ مباهله دليلی است بر این که پيامبر و علی یک روح بودند  - ١٨٩ادعای 
  در دو بدن

جواب . سند بيار که محمد و علی یک روح در دو بدن بودند: دبه او گفته ش  
  : داد

اولين دليل ما از قرآن کریم است که سند محکم آسمانی ما می باشد و 
  :بزرگترین دليل از قرآن مجيد آیه مباهله است که به صراحت می فرماید

ْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُآْم َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُق«  
َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُآْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّه َعَلى 

  ) ٦١/آل عمران(»                                                      اْلَكاِذِبيَن
در مقام مجادله بر آید دربارۀ عيسی بعد از آنکه با وحی  پس هر کس با تو«

بيایيد ما و شما با فرزندان و زنان خود و : بگو. خدا به احوال او آگاهی یافتی
نزدیکانی که از غایت بزرگواری به منزلۀ نفس ما باشند با هم به مباهله 

رگاه خدا یعنی، درحق یکدیگر نفرین کرده و در دعا و التجاء به د( برخيزیم 

                                                 
 . ۴۶٢ص  - ٢٢۶
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... » . تا دروغ گو و کافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم) اصرار ورزیم 
٢٢٧  

  :جواب ما
آيا اين دليل است ؟ يک بار جواب دادم که اين اختصاص به علی و فاطمه و   

اگر حضرت محمد يک بار خالد را امير لشکر کرد، نبايد . حسن و حسين ندارد
اگر يک بار علی را با خود به . و، امير ديگری  نيستنتيجه بگيريم که غير از ا

مباهله برد، نبايد نتيجه بگيريم که در دورۀ بعدی غير از علی کس ديگری را نمی 
  . برد

فقط دربارۀ فاطمه : جمع است، اما شما می گوييد» نساءنا«و دليل ما اين است که 
  .است 
ی و  گنجی شافعی با که مسلم و  سليمان بلخی و سبط ابن جوز گفتیو باز 

او يک لفظ از مسلم گرفته که راست است و يک لفظ  .الفاظ کم و زیاد آورده اند
  .از سليمان بلخی گرفته که دروغ است و محصول خود را بيرون داده است

  :می نويسد  
در روز مقرر، تمام جميعت نصاری به اتفاق هفتاد نفر از علمای خود در بيرون   

دامنۀ کوه ايستاده و منتظر بودند که رسول اکرم با طمطراق و دروازۀ مدينه در 
  .جميعت فراوان برای مرعوب کردن آنها تشريف فرما شود 

ناگاه دِر قلعۀ مدينه باز شد و خاتم االنبياء با جوانی در طرف راست و زن 
محجوبه ای در طرف چپ و دو بچه در مقابل خود آمدند تا در زير درختی مقابل 

   ٢٢٨)...و ديگر احدی با آنها بيرون نيامد ( ار گرفتند نصاری قر
  : جواب ما 

  داری دروغ ميگی
آيا مدينه دروازه داشت؟ آيا مدينه قلعه داشت؟ پس چرا وقتی کفار به مدينه   

  ! حمله کردند، رسول اهللا خندق کند ؟ آيا  اين حديث مباهله راست است؟
و يک روح بودند در دو بدن؟ چرا چرا بايد اين مباهله را دليل بگيری که آن د

خروج محمد و ابوبکر و بودن در غار را دليل نمی گيری که آنها يک روح بودند 
  : در دو بدن؟ مگر اهللا در آيه نمی گويد

  . ؛ يعنی، از بين اين جماعت اهللا با من و توست»ال تخرن ان اهللا معنا«
( يجه بگيريد که اهللا  خب نت. » حق مع علی و علی مع حق«: مگر شما نمی گوييد

علی اللهی ها با همين ديِد داعی، به . و علی هم يک روح هستند در دو بدن ) حق 
و آن ! اين حديث نگاه کردند و علی را اهللا دانستند و تا قعر جهنم پيشروی کردند 

  !را فتح نمودند 
  شواهدی از اخبار در اتحاد روحی پيغمبر و علی از اهل سنت -  ١٩٠ادعای 

این جا بيش از ده حدیث جعلی روایت کرده است در حق علی که هيچ   
  ٢٢٩! ... کدام سند درستی ندارد یا دروغ است 

  : جواب ما 
                                                 

 . ۴۶۵ص  - ٢٢٢٧
 . ۴۶۶ص  - ٢٢٨
 . ۴۶٩ص  - ٢٢٢٩
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اين شيوۀ ناپسند، عادت اين مرد است که فرق حديث صحيح و غير صحيح را   
نمی فهمد، اما همين که حديثی در فضيلت ابوبکر باشد، حديث شناس می شود و 

  ! ضعيف است : اری و مسلم  هم باشد، می گويداگر در بخ
  ٨٠در همين عنوان سه بار از سليمان بلخی روايت کرده است آخر اين آدمی که   

سال پيشتر از مناظرۀ نويسندۀ کتاب شبهای پيشاور مرده است، مگر  کی بود ؟ 
ه سال  زود تر  به دنيا می آمد، با توجه ب ١٠٠اگر داعی ! آيا راوی حديث بود؟

نبود سليمان بلخی، اين همه  احاديث را از کجا پيدا می کرد تا کتاب خود را با آنها 
  .پر کند 
چون پيغمبر افضل بر انبياء است، علی هم افضل از آنها می  - ١٩١ ادعای
  ٢٣٠...  باشد

  : جواب ما
با وجود اين، نمی دانيم چرا قرآن اين حرف مستدل و منطقی را قبول ندارد و   

  !علی در قرآن نيست  ذکری از
ما ديگر اين همه احاديث دروغ را . و حديث هايی که آورده است، همه دروغ است

  . دربارۀ پيامبر ذکر نمی کنيم
  دالیل افضل بودن علی بر انبياء

در این جا، یک داستان دروغين نقل کرده است که حتی در قوطی عطارانی   
لذا بدون سند ارائه . نمی شود چون سليمان بلخی و ابن ابی الحدید هم پيدا

خالصه اش این است که وقتی حضرت علی  ترور شد و سرش . داده است
شيعيان را خواست که  اگر سوالی دارید، . را با شمشير زهر آلود شکافتند

که » صعصعه«بپرسيد؛ اما سعی کنيد سواالت مهم را  بپرسيد و این آقای 
مهمش این بود که تو برتری یا  اسمش هم به آدميزاد نمی خورد، سوالهای

  آدم ؟ تو برتری یا نوح؟ تو برتری یا ابراهيم؟ تو برتری یا موسی و عيسی ؟ 
  .من برترم : در همه جا علی گفت

چون گندم که حالل بود من از تقوا نخوردم؛ و او با آنکه بر او . از آدم برترم
ز خدا بخواهم مرده را و  از ابراهيم برترم؛ زیرا بدون آنکه ا. حرام بود، خورد

  : جواب ما  ٢٣١...زنده کند، قلبم مطمئن است و ایمان به زنده شدن مرده دارم
زیرا اهللا به ایشان امر کرد که گندم .  اگر این طور باشد، من هم از آدم برترم  

شراب : حرام نخور و او سر پيچی کرد؛ اما من از امر اهللا تا امروز که فرمود
من هم مثل علی از ابراهيم برترم؛ . سرپيچی نکردم نخوردم و. حرام است

زیرا من هم به بعثت مردگان عقيده دارم بدون آنکه از اهللا خواسته باشم 
  ! مرده را زنده کند 

او نمی داند همين اجابت دعای ابراهيم که خدا پرنده مرده را برایش زنده 
بود باید دعا می کرد علی اگر از ابراهيم برتر ! کرد دليل بر مقام واالی اوست 

اگر اجابت می شد ما قبول می کردیم که علی . مرده را زنده کن ١٠یا اهللا، 
  . اگر اجابت می شد که حتمًا در قرآن ذکر می شد. برتر است

آیا آدم عاقل می گوید که من از موسی برترم چون اهللا به او عصا داد و به 
ا نخواستم و بی عصا کمک عصا به جنگ طاغيان رفت اما من از اهللا عص

پس با این حساب تمام مجاهدان از موسی برترند یا کسی که به .جنگيدم 
خود بمب می بندد و بين کفار می رود و خود را منفجر می کند از علی برتر 

  .است چون علی چنين نکرد

                                                 
 . ۴٧٢ص  - ٢٣٠
 . ۴٧٣ص  - ٢٣١



                                                                                                  

 ١۵٧ 
 

من از نوح هم برترم؛ چون قومش را دعای بد کرد و : علی فرمود:  و می گوید
  !من نکردم 

  : واب ما ج 
زيرا علی دعای بد و نفرين و لعنت نکرد . پس شماها شيعۀ علی نيستيد: می گويم

. و اين را عبادت می دانيد!  اما شما همچنان به عمر و ابوبکر لعنت می فرستيد 
علی نکرد و ما از طرف علی مامور شده ايم که دعای بد کنيم پس : اگر بگوييد

به زبان خود قوم را نفرين کرد و علی به  نوح! فضيلت علی بر نوح در چيست؟
  ! شما گفت که نفرين کنيد 

  : می گويد
: علی گفته است که من از موسی برترم چون موسی وقتی اهللا به او گفت  

من می ترسم که مرا بکشند، اما رسول که : گفت. برو ؛ فرعون را دعوت کن
  ! برو آیۀ برائت را بخوان من نترسيدم : به من گفت

  : ب ما جوا
اين که هنر . آيه برائت را وقتی خواند که مکه در دست مسلمانها بود: می گويم  

من هم از موسی برترم زيرا اهللا امر به جهاد کرد  با اين حساب  در ضمن،. نيست
  ! و به جهاد روس ها رفتم ! و  من نترسيدم 

  : می گويد
او را زایيد، امر من از عيسی برترم؛ چون به مادرش که : علی گفته است  

شد که از عبادتگاه بيرون برو ؛ اما مادرم که مرا در کعبه زایيد، سه روز در آن 
  !ماند؛ حتی درد زایمان که شروع شد، دیوار کعبه باز شد که بيا به درون 

  : جواب ما 
پس اهللا فقط به علی ظلم نکرد که نام او را در قرآن ذکر : در جواب می گويم  

هم که از مريم عذرا مهمتر بود، ظلم کرد؛ زيرا ذکری از او در  نکرد به مادرش
» سيده نساء«قرآن نياورده است و حتی حق او را خورده و گفته است که مريم 

  .است 
در ضمن، قصۀ تولد علی در کعبه دروغ است؛ چون در آن زمان درون کعبه پر   

وقتی اهللا . وده بود و آن مکان به نجاست بت ها آل! از بت های ريز و درشت بود
  !!ديگر چه هنری است برای يک زن حامله ! نجاست بت ها را تحمل می کند 

اگر علی از نوح و ابراهيم و موسی و عيسی برتر است، به من بگوييد که چرا   
  :در قرآن نوشته شده است

                                   }                                     َسَلاٌم َعَلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِميَن{
  )٧٩/الصافات(
}                                                                                 َسَلاٌم َعَلى ِإْبَراِهيَم {
    )١٠٩/ الصافات(
                         }                                                َسَلاٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن {
  )١٢٠/الصافات(
}                                                                              َوَسَلاٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن {
  )١٨١/الصافات(
  و ذکری از علی در قرآن نيست؟ 



                                                                                                  

 ١۵٨ 
 

ه از حتی اسم خشک و خالی هم از او نيست؟ بعد می گوييد ک! سالم که هيچ  
  !!ابراهيم برتر است 

  علی صاحب کماالت جميع انبياء بوده است - ١٩٢ادعای 
باز حدیثی از ابن ابی الحدید معتزلی و سليمان بلخی و گنجی شافعی و   

البته برای . محی الدین عربی و ابن طلحه شافعی نقل قول کرده است
را هم آورده اما ) رحمه اهللا(خالی نبودن عرصه ، نام احمد بن حنبل و بيهقی 

  ٢٣٢... باز نوشته است با الفاظ کم و زیاد 
  : جواب ما  

يعنی، الفاظ زيادی را از سليمان بلخی گرفته است و شايد همه را از سليمان   
برای اين که قبح و زشتی کارش را بدانيد، مثل اين است که ما . بلخی گرفته 

  :بگوييم
قل هو اهللا احد و : زياد نوشته شده است در قرآن و تورات و انجيل با الفاظ کم و  

  .هو ثالث ثالثه و اهللا هو عيسی بن مريم 
 ٢پس با الفاظ  کم و زياد؛ يعنی، همين قل هو اهللا احد را از قرآن گرفته است و 

از احمد بن حنبل گرفته و از ابن ابی الحديد و (تای ديگر را از تورات و  انجيل 
  !  قه بازی ظريف را؟متوجه شديد اين ح) گنجی شافعی 

  :می گويد
گنجی شافعی حدیثی را که مدعی است از زبان رسول اهللا شنيده اند،   

  : اصل حدیث این است. روایت می کند
اگر کسی بخواهد به آدم در عملش و نوح در حکمتش و ابراهيم در عملش و 

  ٢٣٣... موسی در هيبتش و عيسی در عبادتش نگاه کند پس به علی بنگرد 
  : ب ما جوا 

گفتم که اين حديث دروغ . تو اول برادری خود را ثابت کن بعد تقاضای ارث کن  
گنجی شافعی که شيعه بود و سنی ها او را کشتند؛ چون خائن بود و جای ! است

اين که سنی نيست که از او . مسلمانها و اموال آنها را به مغولها نشان می داد
  !دليل می آوری 

  :نقل قول می کند  ها  چهعی از ابن ابی الحديد حاال ببينيد که دا  
قول به افضل بودن امير المؤمنين، به امام احمد اختصاص ندارد؛ بلکه اکثر   

چنانکه ابن ابی الحدید . علمای منصف شما این معنی را تصدیق نموده اند
  : می گوید ٢٣٤معتزلی در شرح نهج البالغه

ق ال علی وجه النص بل علی وجه اال انه عليه السالم کان اولی باالمر و اح«
فضيلة فانه افضل البشر بعد رسول اهللا و احق الخالصة من جميع 

  » المسلمين
اولی و احق به امر والیت بود از جهت افضل بودن ) عليه السالم(علی: یعنی

صلی اهللا (نه از جهت نص؛ زیرا او افضل بر تمام بشر بود بعد از رسول اهللا 
  .و احق به مقام خالفت از تمام مسلمانان) عليه و آله و سلم

  :جواب ما 
آيا بر پيشانی کسی نوشته شده است ! باز می گويد که ابن ابی الحديد سنی است   

  که او سنی است يا بايد از حرفهايش فهميد که شيعه است يا سنی؟
                                                 

 . ۴٧۶ص  - ٢٣٢
 . ۴٧٧ص  - ٢٣٣
 . ۴۶، ص  ١ج  - ٢٣۴



                                                                                                  

 ١۵٩ 
 

  آيا آدمی زير زبان خود پنهان نيست ؟  
  نبود امامت ابوبکر با اجماع امت- ١٩٣ادعای 

او در این مناظرۀ خيالی حرفی را از زبان سنی می گوید تا بتواند جوابش    
  :از زبان سنی می گوید . را بدهد

حتی موالنا علی .امت اجماعًا بر خالفت ابی بکر حکم نمود و تسليم شدند
بدیهی است اجماع امت حجت است و آن اجماع واجب؛ ). کرم اهللا وجهه(

امت من اجتماع : یعنی. ال تجتمع امتی علی الخطاء  :زیرا رسول اهللا فرمود
 .بر خطاء و ضاللت و گمراهی نمی نمایند 

عالوه بر اجماع که هر عاقل و دانایی را به زمين تسليم فرود می آورد،   
کرم اهللا (کبرسن و شيخوخيت حق تقدم را به أبی بکر و عمر داد نه به علی 

به رسول اهللا که مورد قبول تمام امت با تمام فضل و کمال و نزدیکی ) وجهه
  .بود 

ال یجتمع : نقل نمود و فرمود ) رضی اهللا عنه(و نيز، حدیثی را خليفه عمر 
  النبوة و الملک فی اهل بيت و احد؛ 

  .یعنی، نبوت و سلطنت در یک خانواده جمع نخواهد شد
 را از مقام خالفت ساقط نمود؛ چون علی اهل بيت) کرم اهللا و جهه(علی 

  ٢٣٥... رسول اهللا بود؛ لذا نمی شد واجد مقام خالفت گردد 
  : جواب ما 

اما تو نمی توانی بگويی که چون . البته که امت بر ضاللت متفق نمی شوند  
حضرت سعد بن عباده در انتخاب متفق با بقيه نبود، پس خالفت ابوبکر درست 

  .نيست
ثريت قريب به اتفاق انتخاب اک: می گوييم. ما نمی گوييم که همه انتخاب کردند  

حکومت زندگی کردند و اين امر  کردند و عدۀ کمی هم يا بعد بيعت کردند يا تحت 
  !حرفهای عجيب را که ما خليفه ايم، عنوان نکردند 

چرا اين حرف را در . دوم، ما نمی گوييم که پير بودن دليل بر مشروعيت است 
  . دهان ما می گذاريد

تو از زبان . ر المومنين عمر نقل کردی، دروغ محض استسوم، حديثی که از امي
می گويی تا جواب دادن برايت آسان   را  حرفی را که دلت می خواهد، هر  سنی 
اگر می خواهی دليل ما را دربارۀ برحق بودن خالفت ابوبکر بشنوی، يکی . باشد

شما می  در قرآن اشاره ای به اين امر مهم نشده است که: اين است که می گوييم
  ! پس اين گفتۀ شما حقيقت ندارد ! علی را خدا انتخاب کرد : گوييد

ای کسی که عزيز دل ما نيستی، امر خالفت مهم بود يا نبود؟ اگر نبود، چرا اين   
صفحه ای را نوشتی؟ چرا زندگيت را وقف اين موضوع کردی؟ پس  ١٠۵٠کتاب 
  دارد؟ اگر بود، چرا قرآن ذکری از اين موضوع مهم ن! بود

  !باز آيات را تاويل نکنی 
بايد صد بار . ذکر می کرد نام او را  ، بايدقران با مقامی که شما به علی می دهيد 

علی از همۀ پيامبران افضل است؟ پس بايد ذکر می : مگر نمی گوييد. ذکر می کرد
  حاال که قرآن يادی از علی نکرده است، پس شما چکاره هستيد؟. کرد

  :می گويد

                                                 
 . ۴٨٠ص - ٢٣۵



                                                                                                  

 ١۶٠ 
 

عجب از تشکيل چنين دستۀ کوچکی در یک مکان سر پوشيدۀ کوچک که  وا  
آن را اجماع نامگذاری کنند و بعد از هزار و سيصد و سی و پنج سال هنوز 

هم روی این حرف و عمل غلط با تعصب پافشاری و ایستادگی نمایند و 
اجماع امت دليل برحقانيت خالفت است؛ یعنی، چنين اجماعی که : بگویند
فر در مکان سر پوشيدۀ سقيفه جمع شده اند و مقّدرات یک ملت و چند ن

  !.امت را به دست یک نفر دادند، حق بود و باید مورد تبعيت قرار گيرد؟
  : جواب ما 

خب اين سوال را جواب بده که اين !! دستۀ کوچک و قليل: مرتب تکرار می کنی  
گ و کثير و شجاع دستۀ کوچک و قليل چگونه تصميم خود را به يک دستۀ بزر

  !تحميل کردند؟
آيا همه بيعت کردند يا نه؟ حاال که اکثر حاضران بيعت کردند، دليلی است که : بگو

و  آنها هم می دانستند که در حقيقت، اين دستۀ کوچک و قليل در کميت، اصل
  .اسالم بودند اساس 

  .يکی مرد جنگی به از صد هزار : به قول خودت
گيری از آِن مردم مدينه بود نه مکی ها نه قبايل عرب  معلوم است که حق نصميم

.  
  :می گويد 
باشيم، )مراد اجماع عقالء و کبار اصحاب بود( بر فرض تسليم فرمودۀ شما   

آیا عقالء و کبار از صحابه، همان عده ای بودند که در زیر سقف سرپوشيده و 
) جراح (     کوچک سقيفه به پيشوایی ابی بکر و عمر و ابو عبيدۀ گور کن

  !رأی دادند و بيعت نمودند؟
آیا تمام عقالء ! آیا در سایر بالد مسلمانان، عقالء و بزرگان صحابه نبودند ؟

قوم و کبار از صحابه، در حين وفات رسول اهللا در همان سقيفۀ مدینه جمع 
  بودند؟

  : جواب ما 
آنهايی هم که . بقيه چه کسانی بودند؟ حاضران، بزرگان انصار و مهاجر بودند  

ابوبکر و عمر که . چرا قبول کردند؟ می توانستند قبول نکنند. نبودند، قبول کردند
  .ارتش يا قومی نداشتند

چگونه یک شبه مامور او می . اسامه خودش امير ابوبکر بود -  ١٩۴ادعای 
   شود

به فرمودۀ شما فرصت خبر دادن به تمام مسلمانان نبود و وقت می   
به مکه و یمن و : شما هم صدا می شویم و می گویيم ما هم با. گذشت

طائف و سایر بالد و والیات مسلمانان دسترسی نداشتند؛ آیا به اردوی 
اسامه بن زید هم که نزدیک مدینه بود، دسترسی نداشتند تا بزرگان صحابه 

شاید یکی از آنها مثًال . را که در اردو بودند، خبر نمایند؟ و با آنها شور نمایند
امير لشکر اردو، اسامه بن زید، شایسته تر بود؛ زیرا رسول اکرم او را امير بر 

وقتی . اهل اردو کرد که ابی بکر و عمر نيز، در تحت امارت اسامه بودند
بدون شور و اطالع آنها با یک نفر بيعت نمودند، سوار شد ... اسامه شنيد که 

زد این چه غوغایی است  فریاد: و به مسجد رفت که تمام مورخان نوشته اند
بر پا نموده اید شما با اجازۀ چه کسی خليفه تراشی نمودید؟ شما چند نفر 

چه کاره بودید که بدون شور مسلمانان و کبار صحابه و اجماع آنها تعيين 
  !خليفه نمودید ؟



                                                                                                  

 ١۶١ 
 

اسامه کار تمام شد و بيعت واقع : عمر جهت استمالت پيش آمد و گفت  
پيغمبر مرا بر شما امير : اسامه متغير شد و گفت. بنما تو هم بيعت... گردید 

قرار داد و از امارت هم عزل نگردیدم؛ چگونه اميری که رسول اهللا  به امارت 
  ٢٣٦... و ریاست بر شما برگزید، در تحت امر و بيعت مأموران خود قرار گيرد ؟ 

  : جواب ما 
در ضمن، همين لشکر . داسامه برای امر خاصی امير بود؛ امير همۀ امت که نبو  

به ! اسامه کافی بود که شورای سقيفه را با تصميمش ببلعد البته به يک شرط 
شرطی که حرف تو درست باشد و آنها به حقيقت، گروه کوچک و حقير و قليلی 

  . می بودند
در اين جا مالمت متوجۀ اسامه است که چرا مثل زنها جيغ زد؟ و چرا مثل   

مثل يک فرمانده شمشير نکشيد تا عمر و ابوبکر و ابوعبيده مردها تيغ نزد؟ چرا 
  . پس داستان تو سر تا پا خيالی است ! را برجای خود بنشاند؟ 

به عمد نخواستند علی و بنی هاشم و کبار صحابه را که در خانه جمع : می گويد  
لی و بنی خليفه عمر تا دِر خانۀ پيغمبر آمد، اما داخل نشد تا ع. بودند، خبر  نمایند

  .هاشم و کبار صحابه که در خانه بودند، با خبر نشوند
که از اکابر  ٢٣٧خوب است که مراجعه نمایيد به تاریخ بزرگ محمد بن جریر طبری

  :علمای خودتان در قرن سوم بود و می نویسد
عمر از دِر خانۀ پيغمبر داخل نشد و به ابی بکر پيغام داد که زود بيا که کار مهمی   

امر مهمی پيش آمده است؛ : باز پيغام داد. الحال وقت ندارم: بی بکر گفتا. دارم
  .وجود تو الزم است
: محرمانه قضيۀ اجتماع انصار را در سقيفه به او خبر داد و گفت. ابی بکر بيرون آمد

  . الزم است به آن جا برویم
نفری تشکيل را هم با خود بردند تا سه ) گور کن( در راه ابو عبيده . دو نفری رفتند

  . ... اجماع امت بدهند
شما را به خدا انصاف دهيد اگر دسيسه و قرار دادی در کار نبود، عمر که تا در خانه 

پيغمبر رفت، چرا داخل نشد؟ تا حادثه را به سمع تمام بنی هاشم و کبار صحابه 
 برساند و از همگی استمداد نماید؟ آیا ابی بکر عقل کل و منحصر به فردی در امت

و دیگران از صحابه و عترت پيغمبر بيگانه بودند که نباید از این حادثه با ! پيغمبر بود؟
  ٢٣٨! ... خبر شوند 
  : جواب ما 

ای داعی، حاال که اين را می گويی پس بايد به ناچار قبول کنی که روح ابوبکر   
م، از توطئه خبر نداشت و بی خبر در خانۀ پيغمبر منتظر کفن و دفن بود و عمر ه

ابوبکر و به همراهی  دستی در توطئه نداشت؛ زيرا در فکر خنثی کردن آن توسط 
  . بود

از يک طرف اسامۀ مخالف، از يک طرف  انصار مخالف، از يک طرف بنی هاشم 
مخالف، از يک طرف بزرگان صحابه و به گفته تو مخالف، پس اين معما را حل 

گور کن لقب دادی، چرا گوی خالفت کن که آخر اين سه نفر که تو يکی از آنها را 
علی عالم غيب و شهاده بود؛ پس : بعد شما که می گوييد! را از همه ربودند؟

اين نقصی برای علم اين امام ! چطور  عمر از شورا خبر دار شد اما علی نشد؟
  !معصوم که علم لدنی دارد، نيست؟
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امام با فاطمۀ در زمان شورای سقيفه، دو امام ديگر زنده بودند؛ در کل سه 
  !معصوم، چهار معصوم 

: حسن و حسين هم که از نظر شما از بدو تولد علم لدنی دارند و داشتند؛ نوشتم  
برای اين که شما در قبر هم همين علم را برای حسين ثابت می کنيد و به » دارند«

به در زمانی که سه امام زنده بودند، بايد زور همين سه نفر امام . آن ايمان داريد
تازه معصوم چهارم را ! آن سه نفر ديگر که يکی از آنها گورکن بود، می رسيد

  !حساب نکردم 
... سنی هم قبول دارد که اجماع بر خالفت ابوبکر واقع نشد  -  ١٩۵ ادعای

٢٣٩  
  : جواب ما 

). در روز اول ( سنی هم قبول دارد که اجماع واقع نشد : خوب است که گفتی  
دليل مشروعيت خالفت «: ر مناظره، دليل آوردی و گفتیپس چرا از زبان سنی د
  . » ابوبکر، اجماع همه بود

علی از همۀ پيامبران افضل است؟ پس بايد نامش را ذکر می : مگر نمی گوييد  
  .کرد

  نماز ظهر چند رکعت است ؟! مگر هر چيزی در قرآن هست ؟: باز نگويی 
رکعت ظهر ننوشته  ۴البته از . ددر قرآن چند صد بار نوشته است که نماز بخواني

هر وقت ما از تو تعداد فرزندان امام تقی را  . اما مقايسۀ تو مع الفارق است. است
پرسيديم که چرا در قرآن عدد فرزندانش ذکر نشده است؟ تو اين جواب را به ما 

اصلی از اصول : ما از تو می پرسيم. بده که در قرآن از جزئيات نماز اثری نيست
  چرا قرآن دربارۀ آن ساکت است؟. ما  امامت استدين ش

در ! چرا قرآن دربارۀ علی که افضل از انبياء است، ساکت است؟: شما بگوييد
  .آيه دارد  ٧٠٠حالی که دربارۀ نماز بيش از 

  . !؟اين کفر استچون ! علی از جملۀ پيامبران است ميگويد ما نميگوييم 
از همه : گويد؛ خوب بنگريد او می گويد اين را نمی حتی  شيعه اما در حيقت   

  ؟!فريب می دهد  ميخواهد ما را  می بينيد چگونه! پيامبران بهتر است 
  از طرفی منکر است که علی پيامبر است 

  از طرفی او را از پيامبران برتر ميداند 
  

   ٢٤٠... دور نمودن کبار صحابه از بيعت با ابی بکر   -  ١٩۶ ادعای
  : جواب ما 

همۀ مردم در روز اول با : می ُبری و خودت می دوزی؟ آيا ما گفتيمخودت   
ابوبکر بيعت کردند؟ تقريبًا همه در روزهای بعد بيعت کردند و زوری در کار 

نه لشکر : آيا زوری در کار بود؟ اگر بود، کی و کجا  بود؟ تو که می گويی. نبود
تو خودت هم نمی دانی .  اسامه با او بود نه علی و بنی هاشم نه انصار نه مهاجر

  که چه می گويی؟
                                                 

 . ۴٩٠ص  - ٢٣٩
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  ٢٤١...  سعد بن عباده را توطئه گران  کشتند - ١٩٧ادعای
، سعد بن عباده را شبانه ترور کردند چون » روضه صفا«به نوشتۀ کتاب   

  . مخالف خالفت ابوبکر بود
  : جواب ما 

را  »روضه صفا«و اين کتاب ! دروغی است از سلسله دروغ های بی پايان او   
  هم نمی شناسيم که چه کسی نوشته است و دربارۀ چيست؟

  کشتن رييس قبيله انصار ساده نبود 
  ٢٤٢...  باال بودن سن عمر دليلی بر ارجحيت نيست -  ١٩٨ادعای

    : جواب ما 
ما اصًال نمی گوييم که در حضور بزرگتر، کوچکتر امير نمی شود، مگر رسول    

از زبان ما می گويی و تهمت می زنی؛ خودت  تو خودت. اهللا اسامه را امير نکرد
  .هم جواب می دهی

    
  پيامبر ، علی را جانشين خود کرد -  ١٩٩ادعای

در غزوۀ تبوک، وقتی رسول اکرم عازم حرکت شد، منافقان محرمانه توافق   
کردند که در غياب آن حضرت در مدینه انقالبی بر پا کنند، لذا برای ادارۀ امر 

ی الزم بود که به جای آن حضرت در مدینه بماند و با قوت مدینه مرد کاردان
  .قلب و حسن سياست مدینه را اداره و عمليات منافقان را خنثی نماید 

پيغمبر چه کسی را در مدینه به : تمنا می کنم از آقایان محترم که بفرمایيد
   ٢٤٣...خالفت و جانشينی خود قرار داد

   :جواب ما  
منافقان ! ن در مدينه از حرفهای بچگانۀ اين مرد است کودتا و انقالب منافقا  

بعد ! چنين جراتی نداشتند؛ زيرا به فرض اگر شهر را دو روزه تصرف می کردند 
  که لشکر بر می گشت، کجا می رفتند؟ 

حاال تو داری به آنها . منافقان برای اين منافق شدند که قدرت و جرأت نداشتند  
  . می کردنددل و جرأت می دهی که کودتا 

حضرت علی ،خودش، از شغل پست فرمانداری بر کودکان و زنان ناالن بود؛   
زيرا رسول اهللا دستور داده بود همۀ مردان خارج شوند و علی را بر زنان و 

  .کودکان شهر امير کرد
  :می گوید  
پس چرا . با وجود پيران سالخورده ،نباید جوان نورس را به کار گماشت 

ن آیات اول سورۀ برائت بر اهل مکه که وجود پيران سالخوردۀ هنگام فرستاد
با تدبير و جهان دیده الزم بود تا با حسن سياست اداء وظيفه نمایند و 

همچنين برای هدایت اهل یمن از وجود شيوخ سالخورده مانند ابی بکر و 
 عمر و دیگران استفاده ننمود و امير المؤمنين را مأمور هدایت اهل یمن نمود

 ...٢٤٤  
  جواب ما 
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حاال همين سوال را . علی زيردست ابوبکر در حج بود و پشت سر او نماز خواند  
ما از تو می پرسيم که با وجود بودن علی چرا پيغمبر کارهای مهم مثل همين امير 

  حجاح بودن يا فرمانده لشکر بودن را به اصحاب ديگر می داد ؟ 
علی داد که در بين اعراب رسم بود خبر مهم پيامبر برای اين اعالن برائت را به   

  . را اگر خود شخص نگفت ، يکی از افراد فاميلش بگويد
آيا نخوانده ای که . و ديگر اين که پيامبر کارها را بين اصحاب تقسيم کرد 

  .ماموريت های مهم را به اصحاب ديگر هم می دادند
  علی ، فارق بين حق و باطل است - ٢٠٠ادعای

  ! ان بلخی ، باز گنجی شافعی ، باز حدیث دروغ باز سليم  
  فإذا آان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب. سيكون من بعدي فتنة«

فإنه أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وهو الصديق األآبر 
  »وهو فاروق هذه األمة 

پس همراه علی باشيد چون او اولين ایمان . بعد از مدتی فتنه خواهد بود
ورنده به من است و او اولين کسی است که در روز قيامت با من دست می آ

  .دهد و صدیق اکبر است و جدا کنندۀ حق از باطل است
همين حدیث را نقل نمود  ٢٤٥»کفایت الطالب«و محمد بن یوسف گنجی در 

و هو یعسوب المؤمنين و هو بابی الذی اؤتی منه و «به اضافة این کلمات 
  .»هو خليفتی من بعدی

و اوست پادشاه مومنان و اوست باب من که از آن باب بر من داخل : یعنی
  !می شوند و اوست بعد از من   خليفه ام 

و خطيب خوارزمی در » مطالب السئول«و نيز، محمد بن طلحه شافعی در   
تاریخ «و خطيب بغداد در » فصول المهمه«و ابن صباغ مالکی در » مناقب«

» فضائل الصحابه«و سمعانی در » مناقب«دویه در و حافظ ابن مر ٢٤٦»بغداد
و زمخشری  ٢٤٧»االمامة و السياسه«و ابن قتيبه در » فردوس«و دیلمی در 

و فخررازی » اوسط«و طبرانی در  ٢٤٨»فرائد«و حموینی در » ربيع االبرار«در 
و امام احمد در » کفایت الطالب«و گنجی شافعی در  ٢٤٩»تفسير کبير«در 

علی : ز علماء شما نقل نموده اند که رسول اکرم  فرمودو دیگران ا» مسند«
  .مع الحق و الحق مع علی حيث دار 

ینابيع «و نيز در همان کتابها و همين طور شيخ سليمان قندوزی حنفی در 
علی مع الحق و «: از حموینی نقل نموده اند که آن حضرت فرمود ٢٥٠»الموده

  .» الحق مع علی یميل مع الحق کيف مال
چنانکه . علی بنا به فرمودۀ رسول اکرم، فارق بين حق و باطل بود وجود 

شيخ : علمای بزرگ شما اخبار بسياری در این باب نقل نموده اند؛ از جمله
مطالب «و محمد بن طلحه شافعی در  ٢٥١»ینابيع«سليمان بلخی حنفی در 

و نور الدین مالکی در » سنن«و بيهقی در » کبير«و طبری در » السئول
و ابن » حليه«و حافظ  ابونعيم در » مستدرک«و حاکم در » ل المهمهفصو«

و طبرانی در » شرح نهج البالغه«و ابن ابی الحدید در » تاریخ«عساکر در 
در «و سيوطی در » فرائد«و حموینی در » ریاض«و محب الدین در » اوسط«

سول از ابن عباس و سلمان و ابی ذر و حذیفه نقل می نمایند که ر» المنثور
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ان هذا اول : اکرم به دست مبارک اشاره نمود به علی بن ابی طالب و فرمود
من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القيمة و هذا الصدیق االکبر و هذا 

  ٢٥٢... فاروق هذه االمه یفرق بنی الحق و الباطل 
  جواب ما 

 اين حديث دروغ است؛ زيرا در سلسله: علمای حديث ما، يک صدا می گويند  
حديث، اسحاق  بن بسر ابن مقاتل هست که يک دروغگوی بزرگ و جاعل حديث 

  .است و کسی از او حديث قبول نمی کند
در !! حاال شد سليمان قندوزی حنفی!!سليمان بلخی حنفی : تا حاال می گفتی  

شايد برای اين که مردم از ! چرا اسم را عوض کردی؟! حالی که هر دو يک نفرند
. ان بلخی که حاال تبديلش کردی به سليمان قندوزی ملول نشوندشيندن نام سليم
ابن طلحه شافعی و گنجی شافعی و سليمان قندوزی يا سليمان : مرتب می گويی

سيد کالن و زمحشری و حموينی و گنجی شافعی و : بلخی و گاهی هم می گويی
  .ابن ابی الحديد

  .يا ملحد يا مشرک ! لی اينها همه از مردودين هستند؛ يا شيعه هستند يا معتز
  .آقای عبيد اهللا حسکانی : ما يک نفر ديگر از گروه را به شما معرفی می کنيم 

در بد بودن اين آدم همين بس که وزارت ارشاد ايران کتاب او را پيوسته چاپ   
می کند و بايد بدانيد اين وزارتخانه در خدمت ترويج مذهب شيعه است درست مثل 

عربستان کتاب آيت اهللا سيستانی را چاپ کنند آن ) وهابی( یاين که علمای سلف
  !وقت شما دربارۀ سيستانی چه گمان خواهيد کرد ؟

  .استناد به گفتۀ او درست نيست. اين مرد در اصل حنفی بود؛ اما بعد شيعه شد
معلم دينی نيز، بودم؛ . شيعه به دنيا آمدم و شيعه بودم. اسم من، محمد باقر است  

  .سنی شدم اما بعد 
آيا اين حقه بازی نيست که سنی ها به کتابی که در وقت سنی بودنم نوشتم، 

وقتی کتب اصلی شيعه وجود دارد، . استناد کنند که شيعه ها حرف ما را می گويند
وقتی بخاری، مسلم، نسايی و ترمذی ! من کيستم که به گفته من استناد می کنيد ؟

  ! را به رخ ما می کشيد؟هست، آخر حسکانی کيست که او ... و
  .برای فريفتن عوام شيعه ) مکر+ مکر (

او اعتقاد داشت که خورشيد برای حضرت علی برگشت و شب عقب گرد کرد و 
امام ذهبی به استناد همين گفته ، . دوباره روز شد تا علی نمازش قضا نشود 

  . حسکانی را شيعه دانست 
بداند، بدون شک از علم  هرکس که حديث برگشت شمس برای علی را درست

  .حديث بی خبر است 
يک حقۀ ديگر او ، اين است که کتابی را که خودشان نوشته اند به اهل سنت   

را يک ابو قتيبه ديگر نوشته است و » امامه و سياسه«نسبت داده اند؛ مثًال کتاب 
غير از  اينها يک طبری! با اين تشابه اسمی خواسته اند  ما را به اشتباه بيندازند 

  !طبری ما هم دارند 
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حق مع علی «اما اين که امامان اهل سنت در کنار قندوزی و همصدا با هم حديث 
  . را گفته اند، همه ، کذب و دروغ است» و علی مع حق

همينطور که . امکان دارد علمای ما حديثی را نقل کنند و ما قبولش نداشته باشيم  
ز علی آمد، آن را بين علمای حديث علم نمی شود تا نام حديثی در طرفداری ا

آنان که می خواستند مذهب شيعه را بسازند، احاديث دروغ بسيار ساخته اند ! کنی
که از فيلتر بعضی از کتب حديث جان سالم به در بردند، اما بعدها علمای علم 

  .حديث آمدند و همه را غربال و راست را از دروغ معلوم کردند
وار سرت را زير برف فرو برده ای، همان قدر فرق بين  و تو ای داعی که کبک

حديث صحيح و موضوع را نمی دانی که پسر کوچک  من فرق بين جواهر و 
  .خرمهره را نمی داند

مگر ! ای داعی و ای  علمای شيعه، بيماری قلبی شما يک درد بی درمان است   
وای به ! ه ايد؟شيطان به شما چه داده است که اين طور کمر به خدمت او بست

  .حال شما در دنيا و در قبر و در قيامت و در جهنم و اعوذ باهللا من حال اهل النار 
در انتخاب خليفه عجله کردند؛ چون از  عکس العمل مخالفان  -  ٢٠١ ادعای

  می ترسيدند
به یقين بدانيد که علت تعجيل در عمل، آن بود که می دانستند اگر صبر   

ها حاضر شوند یا الاقل اکابر اردوی اسامه بن زید و  کنند تا تمام مسلمان
بزرگان صحابۀ حاضر در مدینه و بنی هاشم و غيره حاضر شوند و در شور 

شرکت نمایند، حتمًا در ميان اشخاصی که اسم برده می شد، نام علی هم 
به ميان می آمد و اگر نام علی یا عباس در آن مجمع برده می شد، طرفداران 

ت با دالیل واضحی که در دست داشتند، کاله آنها را پشت معرکۀ حق و حقيق
لذا عجله نمودند تا بنی هاشم و کبار صحابه به غسل . سياست می انداختند

و کفن و دفن پيغمبر مشغولند، آنها نيز، کار خود را انجام دهند و أبی بکر را 
مش را اجماع چنانکه کردند و تا امشب آقایان نا. دو نفری به خالفت برسانند

  . مسلمين می گذارند
  :جواب ما 

اول، تو خودت اآلن گفتی که ابوبکر خبر نداشت و عمر با شتاب آمد که چرا   
پس نه عمر توطئه ای از پيش ساخته !! نشسته ای بيا که انصار غوغا کرده اند

  ) .به اعتراف خودت ( داشت نه ابوبکر 
ز وفات پيامبر عهده دار امر امت نشد؟ دوم، مگر علی به گفتۀ شما بالفاصله بعد ا

پس او سستی کرد و عوض آنکه مواظب حرکات دشمنان باشد و امور مهم را 
حتی چند تا مامور هم بيرون ! انجام دهد، به غسل و کفن پيامبر سرگرم است؟

همان عمر  ! اين هم از امام غيب دان  شما . نگذاشته است تا مبادا کسی کودتا کند
بهتر بود چون حواسش به اين طرف و آن طرف بود تا ) بگفته شما  ( غيب ندان 

  .نظم به هم نخورد
سرت را می پوشانی پايت معلوم می شود؛ . عقيدۀ تو مثل يک لحاف کوتاه است

  ! پايت را می پوشانی سرت معلوم می شود 
  نبوت و سلطنت در یک جا جمع نگردد: عمر به غلط  گفت - -٢٠٢ادعای 

بر علمای خودتان از قبيل طبری و ابن ابی الحدید و دیگران چنانکه اکا  
خداوند . خالفت أبی بکر با عجله و فوری بود: نوشته اند که عمر می گفت
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نبوت و خالفت در یک خاندان : امر او را به خير کند و گفت که پيامبر فرمود
   ٢٥٣... جمع نمی شود 

  :جواب ما 
يامبر نقل کرد، حواله داده است به عجيب است که اين داعی هر دروغی از پ  

يا ابن ) که تازگی به سليمان قندوزی تغيير نام داده است( روايت سليمان بلخی 
ابی الحديد؛ اما ذکر نمی کند که در کدام کتابش نوشته است که عمر از زبان 

او هرچه دروغ می . نبوت و خالفت در يک خاندان جمع نمی شود: پيامبر فرمود
معلوم است در ! شبهای پيشاور : يسد و بعد نام کتابش را می گذاردخواهد می نو

  !تاريکی شب نوشته است 
  هر صحابی قابل احترام نيست  - ٢٠٣ادعای 

  :جواب ما 
شما فالن عمامه را که معلوم نيست مال ! شما خاک کربال را قابل احترام ميدانيد 
گ مرمر ايتاليايی را فقط به اين شما سن!! پيامبر بوده يا نه را قابل احترام ميدانيد

!!! خاطر که بر سر قبر امام رضا نوه هشتم رسول اهللا است را قابل احترام ميدانيد
  !، اما مردان و زنانی که رسول اهللا را ياری کرده اند را قابل احترام نميدانيد

د آيا شما نميدانيد صحابی يعنی ياران،  و يار کسی است که مددکار باشد آنها مد  
کار پشتيبان و پناه دهنده رسول اهللا در مدينه بودند و تو ميگويی قابل احترام 

  نيستند 
  !!اگر شما دشمن رسول اهللا  نيستيد پس کستيد؟

  ٢٥٤... تعداد کمی از مردم با ابوبکر بيعت کردند    -  ٢٠۴ادعای 
 اول، ما نگفتيم که آراء صحابه و اجماع آنها مورد احترام نمی باشد، فرقی  

که ما با شما داریم در این است که شما به نام صحابی که رسيدید حتی اگر 
منافق باشد یا ابو هریره باشد که خليفه عمر او را تازیانه می زند و کذابش 

  . می خواند، زانوی تسليم بر زمين می گذارید
دوم، ما با دالیل کافی برای شما ثابت نمودیم که در سقيفه و روز بيعت برای 

فه ابی بکر اجماعی واقع نشد تا با رأی اجماع امت، ابی بکر به خالفت خلي
  .  تعيين گردد

سوم، آقایان حاضر در مجلس، قضاوت به حق کنند و بنده هم در مقابل آراء 
اجماع سر تسليم فرود آورم؛ اگر شما در کتب اخبار خود نشان دهيد که در 

م عقالی قوم جمع شدند و سقيفه، تمام امت یا دست کم به عقيدۀ  شما تما
  .به اجماع رأی دادند که باید ابی بکر خليفه شود، ما تسليم می شویم 

و عده ای از قبيلۀ اوس با توجه به سابقۀ ) عمر و ابو عبيده ( و اگر جز دو نفر 
عداوت با قبيلۀ خزرج، کسی بيعت نکرد، تصدیق نمایيد که ما بيراهه نمی 

  .رویم 
  :جواب ما 

پس چرا بخاری و . آشکاری است اگر عمر ابوهريره را کذاب بداند اين دروغ  
مسلم از او حديث نقل می کنند؟ آيا راويان حديث ما و امامان ما، عمر را قبول 

پس تو دروغ می گويی نه ابوهريره کذاب بود و . نه : نداشتند؟ نمی توانی بگويی
  ! نه عمر او را کذاب می دانست 

                                                 
 . ۵٠٢ص  - ٢۵٣
 . ۵٠۴ص  - ٢۵۴
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  :ميگوید
د ما به این جمله این است که آیا سه نفر صحابی می توانند در ضمن، انتقا

زمام امور یک ملت را به دست بگيرند و ميان خودشان با تعارف یا به قول 
عوام ایرانی، با جنگ زرگری بيعت نمایند و بعد مردم را با تهدید و شمشير و 

  .آتش و اهانت، مرعوب و تسليم نقشۀ خود کنند؟ قطعًا جواب منفی است 
  :پاسخ ما 

سنی هايی که شيعه ها برای مناظره منصوب کرده اند و : خواننده توجه کند  
   :چه جواب داده اند نقش سنی را بازی می کردند، 

در آن روز حاضر نبودیم تا ببينيم آنها در چه : ما می گویيم: شيخ سنی 
رفتيم اما امروز که در مقابل عمل واقع شده قرار گ. محظوری گير کرده بودند

حتی اگر این اجماع  به مرور واقع شده باشد، نباید در مقابل آن اجماع 
ایستادگی نمایيم؛ بلکه باید سر تعظيم در مقابل آنها خم نمایيم و راهی که 

  . آنها رفتند، برویم 
  :جواب ما 

سه : شما که می گوييد: حاال جواب مرا بشنو! آيا اين، جواب يک سنی است ؟  
اين لشکر اسامه کجا بود؟ آيا به جای شمشير ، گل در دست  نفر بودند؛ پس

بعد از اين، باز طبق ! داشتند که نتوانستند سه تا ياغی را بر جای خود بنشانند 
  عادتش يک حديث دروغ از رسول اهللا نقل کرده است؛

  ابوعبيده قبر کن بود
جواب و بعد سنی از او می پرسد که چرا به ابوعبيده قبر کن می گویی؟   

  : داده است
نوشته است که چون ابوعبيدۀ جّراح، قبر را مانند  ٢٥٥»البدایه و النهایه«در 

قبرهای اهل مکه حفر می کرد؛ لذا جناب عباس یکی را به دنبال ابی طلحة 
،قبر کن مدینه، فرستاد و یکی را هم در پی ابو عبيده فرستاد تا قبر رسول 

  .اهللا را آماده نمایند 
  :جواب ما 

: حضرت علی هم پيامبر را شتشو دادند؛ اما ما نمی گوييم: در جواب می گوييم   
  .مرده شوی؛ بلکه افتخاری بوده برای ايشان 

دوم، آن زمان برای قبر کنی پول نمی گرفتند؛ لذا قبر کندن برای ثواب که عيب 
  .نيست

ی از مفت خور. سوم، قبر کنی حتی اگر برای  پول باشد، باز هم يک شغل است
  .که بهتر است 

البته . چهارم، طعنۀ تو به پيامبر برمی گردد که رفقايش را قبرکن معرفی می کنی
  .اگر شغل بدی باشد

پنجم، افسوس به حال تو که حضرت علی را توسط يک قبر کن شکست دادی و 
خب اين که توهين به علی . خالفت را مثل آب خوردن از او گرفت و به ديگری داد

  ! بود و از عهدۀ يک قبر کن بر نيامداست که اسداهللا
... بيعت علی و بنی هاشم با تهدید و زور و بعد از شش ماه بود  -٢٠۵ادعای 

٢٥٦   

                                                 
 . ٢۶٧و  ٢۶۶، باب دفن رسول اهللا ، ص  ۵ابن کثير شامی ، ج  - ٢۵۵
 . ۵٠٧ص  - ٢۵۶
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  :جواب ما 
بعد از شش : اول، در يک حديث می گويد که فوری بود و در يکی ديگر می گويد

  !ماه 
شکستند  پهلوی حضرت فاطمه را: پس معلوم می شود آن داستانها که می گوييد 

  !و علی را به زور بردند و بچه اش را کشتند تا بيعت کند؛ دروغ بود
بدون آنکه متوجه باشد، اين حرف ،حرف ديگرش را باطل می ! عجب از اين مرد

  !او تنها جلوی پای خود را می بيند ! کند 
  علی را به زور برای بيعت بردند - ٢٠۶ادعای 

  :بخوانيد. جوابی می دهد ، سنی سوالی می کند و او ٢٥٧در کتابش  
علمای ما در کجا گفته اند که علی را به جبر کشيدند و آتش در خانه : سنی

اش زدند که در ألسنه و أفواه شيعه معروف است و در مجالس با حال تأثر 
را ) رضی اهللا عنها( نقل می نمایند و اعصاب را تحریک می نمایند که فاطمه

  . آزردند و بچه اش را سقط نمود
آقایان محترم، یا واقعًا کم مطالعه می کنيد یا به عمد روی عادت تبعًا : داعی

لألسالف می خواهيد بيچاره شيعيان مظلوم را در نظر عوام خود متهم 
   ٢٥٨... سازید و با این جمالت خودتان و بزرگان اسالف، خود را تبرئه نمایيد 

  :جواب ما 
  ؟!بعد از مرگ فاطمه بيعت کرده استماه درست باشد،  ۶اگر ! آقا چه می گويی ؟

فردای وفات پيامبر، علی را به زور بردند و تا بيعت نکرد، ولش : تو می گويی
موضع خود را روشن ! اگر اين درست است، پس حرف اول تو غلط است. نکردند

  !کن
دوازده دليل برای این که علی را با جبر و زور و شمشير به  -٢٠٧ادعای 

  مسجد بردند
  :وضه خوان می نویسد این ر

 ٢٧٩ابو جعفر بالدزی احمد بن یحيی بن جابر البغدادی متوفی به سال   
قمری از موثقين و محدثان و مورخان معروف شما می باشد و در تاریخ خود 

  . همين مطلب را روایت نموده است
عز الدین ابن أبی الحدید معتزلی و محمد بن جریر طبری که معتمد ترین   

شما هستند، روایت کرده اند که عمر با سيد بن خضير و سلمه بن مورخان 
بيرون آیيد واال خانه را بر : عمر گفت. اسلم و جماعتی به دِر خانۀ علی رفتند

    ٢٥٩... شما می سوزانم 
    :جواب ما 

و آن . چه برسد به اين که مورخ ما باشد! واهللا اگر ابن ابی الحديد، مورخ باشد  
  ! گفتم که دو تا طبری داريم . ی شماستطبری هم حتمًا طبر

زور علی به سه نفر نرسيد؛ يعنی، زور . در ضمن، تو که گفتی سه نفر بودند  
: حاال می گويی. ماه بعد او را بردند ۶: تو که گفتی! گور کن از علی بيشتر بود؟

  همان روز اول بردند؟
  :می نويسد

                                                 
 . ۵٠٩ص  - ٢۵٧
 . ۵٠٩ص  - ٢۵٨
 .ن هما - ٢۵٩
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من با : یت کرده است که گفتاز زید بن اسلم روا» غرر«ابن خزابه در کتاب   
آنها بودم که همراه عمر هيزم برداشتيم و به در خانۀ فاطمه بردیم و در 

  ...وقتی که علی و اصحابش از بيعت ابا کردند و 
  :جواب ما 

  !ابن خزابه کيه؟ کتاب غرر را کی معتبر می داند؟ کی می شناسد ؟  
صفحه جلوتر با اين قول که  دليل پر کرده است و در يک ١٢خالصه ، کتاب را از 

  !دليل  را رد نموده است  ١٢ماه بعد بيعت کرد، اين  ۶علی 
  از علی به زور بيعت گرفتند - ٢٠٨ادعای 

معنی اجماع همين است که اصحاب پيغمبر را . شما را به خدا انصاف دهيد  
با ضرب و اهانت و زور و خوف و تهدید به قتل و آتش زدن خانه برای بيعت 

   ٢٦٠! ... ند و نامش را اجماع بگذارند؟ببر
  :جواب ما 

: نمی دانم دروغ های ترا باور کنيم يا حرفهای اصول کافی شما را که می گويد  
او که اسداهللا ! شما از علی چه شخصيتی ساخته ايد . علی دخترش را به عمر داد

مش را بود من که موش اهللا هم نيستم، اگر کسی زنم را در مالء عام بزند و شک
محال است که دست روی ! پاره کند و بچه اش را سقط کند؛ آنهم جلوی چشم من 

ساله از  ١٧علی که هم مشاور عمر می شود و هم دختر دسته گل ! دست بگذارم
که مثل  گفتم شما ، يعنی دروغگو! اين يعنی چه؟! دهدبطن فاطمه را به عمر می 

  .روز آشکار است 
  :ديد داعی را به شما نشان بدهم حاال بياييد يک حقه بازی ج

  خانۀ علی را آتش زدند -  ٢٠٩ادعای 
ماست، بنابر آنچه ابن ابی شاحمد بن عبدالعزيز جوهری که از ثقات علمای   

  الحديد توثيق نمود به اين عبارت
عنه  رووااثنی عليه المحدثون و ،ورع   هو عالم محدث کثير االدب ثقة« 

  »مصنفاته
مورد مدح مردم بود و از او .ثقه و با تقوا دث و ضاحب ادب يعنی او عالم مح 

   ثين در نوشته های خود روايت کرده اند محد
  آورده  »قيفهس«در کتاب 

از ) چاپ مصر (  ٢٦١»شرح نهج البالغه«و چنانکه ابن ابی الحديد معتزلی در  
  او نقل نموده است

غضب کردند  هاجرانجمعی از اصحاب و رجال م: که گفت از ابی االسود آمسند 
در بيعت ابی بکر که چرا با آنها مشورت نشد و نيز، علی و زبير هم غضب 

. و وارد خانۀ فاطمه شدند )گوشه گيری کردند ( و برکنار شدند  نمودند از بيعت 
که هر دو از بنی ( آنگاه عمر با اسيد بن خضير و سلمة بن سالمة بن قريش 

م هجوم آوردند به منزل فاطمه و هر چقدر و گروهی از مرد) عبداالشهل بودند
شمشير علی و زبير را گرفتند . فاطمه ناله زد و آنها را قسم داد، فايده ای نداشت

                                                 
 . ۵١٣ص  - ٢۶٠
 . ١٩، ص  ٢ج - ٢۶١
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و به ديوار زدند و شکستند و آنها را به جبر و عنف کشيدند و به مسجد بردند 
  ٢٦٢! ... برای بيعت ؟

  :جواب ما 
از کتاب ابن ابی الحديد ! کيست؟ از زبان جوهری نقل می کند که من نمی دانم،  

اما نمی گويد . موثق است) جوهری(سند می آورد که ابن ابی الحديد گفته است او
  !خود ابن ابی الحديد که معتزلی است، چگونه ورقۀ تزکيه می دهد؟

آيا شمشير چوبی بود که ! شمشير علی را به ديوار زدند و شکست: بعد می گويد
  !به ديوار خاکی ! ديوار خاکی بزنی، می شکند ؟ آيا شمشير را به! بشکند؟

آنها در يک روز اين همه . نفر بودند ٣کودتاچيان : تو در چند صفحه قبل گفتی  
  .ماه بعد مرگ فاطمه بيعت نکرد ۶علی تا : پيرو از کجا پيدا کردند؟ و می گويی

از  (و تازه يادت باشد علی خانه نداشت اتاق داشت اين همه آدم به گفته تو
در اتاقی که زنش بود داخل شدند بگمانم اين گفته ) اصحاب و رجال مهاجرين 

!! درست نيست و تو خيال کردی که که علی خانه ای مثل خانه بزرگ تو داشته؟
  نه نداشته يک اتاق فقط داشته

تازه بگمان من خانه علی در نداشته و پرده داشته البته صد درصد نميتوانم 
  ز فقرا خانه هايشان پرده داشته نه در بگوييم اما خيلی ا

بعضی از خانه ها و حجره های زنان پيامبر نيز پرده داشته نه در البته بعضی 
  زنان برای اتاق خود دری داشتند 

  سنی قبول دارد که دِر خانۀ علی را سوزاندند -  ٢١٠ادعای 
  :از زبان حافظ سنی می گوید

و ترساندن و به هم زدن اجتماع  این اخبار نشان می دهد که جهت ارعاب  
مخالفان خالفت، آتش آوردند و حال آنکه شيعيان جعل نمودند که دِر خانه را 

  ٢٦٣...آتش زدند و در ميان دو دیوار بچۀ شش ماهه را سقط     نمودند 
  :جواب ما 

اين حرف را از زبان سنی می گويد؛ يعنی، سنی قبول دارد که عمر دِر خانۀ علی   
  . يک سنی هم در دنيا نيست که اين مناظره را قبول داشته باشد!  را آتش زد

  زدن عمر سبب سقط جنين فاطمه شد
که عمر فاطمه را !! در این جا، دو سه روایت آورده است از کتب اهل سنت   

روایت اول از مسعودی، دوم از ابن ابی الحدید و . درب و داغان کرده است
   ٢٦٤...ابن القدسی نقل کردهسوم را از صالح الدین خليل بن 

  :جواب ما 
دو تای اول، شيعه هستند و ما معرفی کرديم  و سومی را هيچ کس نمی شناسد   
  !!چنان نامش را با احترام ذکر کرده است که تو گويی امام ابو حنيفه است ! 

حدیث حّب علی، حسنه ای است که گناه با آن ضرر نمی  - ٢١١ادعای 
  رساند؛ درست است

  گوید سنی ها هم همين حدیث را دارند و مي
  : که امام احمد حنبل در مسند نوشته
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  حب علی حسنه ال یضر معها سيئه و بغض علی سيئه ال تنفع معها حسنه 
علی، حسنه ای است که گناه با آن ضرر نمی رساند؛ و  دوستی با  :یعنی

  اند؛نمی رس هيج عمل نيکی دشمنی با  علی، گناهی  است که گناه با آن 
  :جواب ما 

است اين در مسند احمد نيست بلکه اين حديث در  و عجيب  يماين يک دروغ عط 
  هيچ کتابی از کتب اهل سنت نيست 

  :ميگويد 
  این حدیث هم در کتب اهل سنت است  

  حب علىٍّ يأآل الذنوب آما تأآل النار الحطب 
  را ميخورد  یعنی دوست داشتن علی گناه را محو ميکند مثل اینکه آتش هيزم

  :جواب ما 
  اين حدسث در کتاب ما است اما همه  ما ميگوييم باطل و دروغ است 

  نداريم به آن باورما و  
شيعه است که با اين عقيده دل خود را خوش کرده و هر گناهی دلش خواست  

ميکند به اين گمان که با حب علی بنده خاص اهللا است و چيزی به او ضرر 
   نميرساند

  
حدیث هرکس بر حسين گریه کند، بهشت بر او واجب می  -  ٢١٢ اداعای

  . شود؛ درست است
  :گفته  مناظره گر بطرف شيعه خود  سنی  

که یک قطره اشک در عاشورا جنت را واجب می  می گویيد شيعه ها  شما
کند و باعث شده اید تا شيعه ها سراسر سال گناه کنند و تنها در عاشوار 

درست است  و این  باال  این دو حدیث در حواب ميگوید داعی ! اشک بریزند 
  :دالیل اوست

  :آیه به صراحت می فرماید دليلش این است که  
}                      ِإن َتْجَتِنُبوْا َآَبآِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّْدَخًال َآِريمًا {
  ) ٣١/النساء(

اگر شما دوری کنيد از گناهان بزرگی که نهی شده اید، ما از گناهان دیگر 
  .در گذریم و شما را به مقامی نيکو و بلند برسانيم) که کوچک است ( شما 

پس به حکم همين آیه اگر بنده از کبائر گناهان دوری نماید و مرتکب آنها   
می شود و او  نشود از سيئات و گناهان کوچکش غمض عين و چشم پوشی

  .را می آمرزد 
دوستی علی حسنه و ثوابی است که هيچ : در این حدیث هم می فرماید  

   ٢٦٥... سيئه و گناه کوچکی به آن ضرر نمی رساند 
  :جواب ما 

ببينيد چگونه يک قسمت از آيه را گرفته است که اصًال ربطی به علی ندارد و آن   
از کبيره اجتناب : دارد ؟ اهللا فرمودهچه ربطی ! را به حب علی مرتبط کرده است

و ! علی نه در اول آيه جای دارد نه وسط آيه نه آخر ! کنيد؛ صغيره را می آمرزم 
  .نه حتی خود علی مخاطب اين آيه است

انسان وقتی از کباير اجتناب می کند، مثًال برای اين که . تفسير آيه روشن است  
در ظاهر به زحمت می . خانه نمی سازد ربا حرام است، از بانک ربا نمی گيرد و
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و در مقابل ! اين زحمت در برنياوردن هوای نفس، حسنه و نيک است ! افتد 
علی نه اول کار . گناهان کوچک در ترازوی ميزان، اين حسنات وزين تر است

  !است نه آخر کار حتی او به اين آيه محتاج است 
  :ببينيد باز چه نوشته است 

سلمان بی توبه از دنيا  برود و محّب علی باشد، خداوند او اگر م -٢١٣ادعای 
  را عفو می نماید

اما در سيئات و صغائر اعمال، اگر بی توبه از دنيا  برود و محب علی باشد،   
خداوند او را عفو نماید و به مجازات عقبات بعدالموت نمی رساند و جحيم و 

  : انکه فرمود جهنم نمی بيند و او را داخل بهشت می نمایند چن
                                                                                  ٢٦٦... َوُنْدِخْلُكم مُّْدَخًال َآِريمًا 

  )٣١/النساء(
  :جواب ما 

اهللا شرط پاک کردن آنها را در ! حتی صغاير ذنوب با حب علی پاک نمی شود  
اگر حرف شما درست باشد، پس اين آيه . است دوری از گناهان کبيره قرار داده

را برای چه آورده است؟ چرا حرف مهمتری را نگفته؟ چرا آيه نيامده است که 
اگر حب علی را داشته باشيد، گناهان کوچکتان را می بخشم؟ آيا اين قرآن برای 

  اعالم خبر های مهم نازل شده است يا خبر های غير مهم ؟
  :و می گويد  
، بعد از معرفت خدا و پيغمبر باید معنای و سن بلوغ اول تکليفشيعه در   

بفهمد که علی مرتکب کبائر و صغائر نگردیده بلکه عمل . تشيع را بفهمد 
پس سعی وکوشش می کند مانند . مکروهی هم از او صادر نشده است

موالی خود متصف به صفات حميده گردد و از اخالق و عادات رذیله دوری 
قوۀ عصمت را که مخصوص مقام نبوت و امامت است، ندارد و  نماید و چون

پس سعی        ! به تمام معنی، علی شدن کار مشکلی است؛ حتی محال 
می نماید دست کم مرتکب کبائر نشود و اصرار بر صغائر هم ننماید تا محبوب 

  .  علی گردد و نامش در زمرۀ شيعيان ثبت گردد
  :جواب ما 

است که ُحّب محمد ، حسنه ای است که  هيچ گناهی به آن چرا حديثی نيامده   
اين هم ! حتی حب اهللا هم به تنهايی برای ما فايده ای ندارد . ضرر نمی رساند

  :دليل
}          ُقْل ِإن ُآنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيٌم{
  )٣١/آل عمران(

  ...اگر اهللا را دوست داريد پس: ای محمد، به آنها بگو 
اگر اهللا را دوست : می فرمايد! نه !  پس چی ؟ پس گناه به شما ضرر نمی زند؟

  … ، پس از من پيروی کنيد تا اهللا نيز، شما را دوست داشته باشدداريد
که ! حب علی ديگر چيست؟.  ه حب اهللا فايده نمی رساند، مگر به شرطشجايی ک

  :شما حديث می آوريد
حب علی عمل نيکی است که با آن هيچ گناهی به آدم ضرر نمی رساند و   ((

  !!!!))ا آن هيچ عمل نيکی نفع نمی رساندبغض علی گناهی است که ب
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  شهر های سنی پر از فساد است - ٢١۴ادعای 
این ربطی به : گویداین مردک در جواب این که بالد شيعه فاسد است، می 
  ٢٦٧... عقيدۀ شيعه ندارد؛ زیرا بالد اهل سنت هم فاسد است 

  :جواب ما 
اما اين قياس درست نيست؛ در بالد اهل سنت هر وقت حکومت در دست علما   

بود، وضع مناسب بود؛ مثًال حکومت ابن عبدالوهاب در سعودی که اول عاليترين 
 خود داعی تاثيری دارد بر اوضاع  و  ما ،به اندازه قدرت عل و تا امروز هم بود 

  .تعريف کرده استدر اول کتاب از نبود دزدان در سعودی بخاطر قطع دست 
وقتی حکومت طالبان در افغانستان بر سر کار آمد، ريشۀ  فساد را کند؛ نه زنا  

  .بود و نه ربا 
. شداما  شيعه ها، هر وقت مالهايشان حکومت را در دست گرفتند، وضع بدتر 

نمونه اش ايران امروز که هم ربا آزاد است و هم زنا بيداد می کند يا مثًال زمان 
  !صفويه که وزير با قدرت شان محمد باقر مجلسی بود، باز فساد در اوج بود 

  ! اين است تفاوت بين حکومت ها 
  حتی با مادر را حالل می دانند،سنی ها زنا و لواط  -٢١۵ادعای 

اکنون ببينيم که دليلش چيست ! ی به اهل سنت زده اندببين چه تهمت های  
  ؟
زنا و لواط و شراب و قمار و غيره در ميان برادران اهل تسنن و ایجاد   

و ال ابالی گری آنها به احکام دین و فتاوی بی جای امامان و فقهای  ٢٦٨َتجرَّی
آنها از قبيل حکم طهارت سگ و حالل دانستن گوشت آن و طهارت منی و 

در سفر و مقاربت با محارم با  ٢٦٩ات و عرق جنب از حرام و نکاح اماِردمسکر
حریر و لفافه ای که به قضيب خود ببندند و امثال آنها که عوام را جری و ال 

      !ابالی به منهيات نموده اند ؟
: شعری از زمخشری آورده است که او می گوید: دليلش هم این است 

ای می بندند و در فرج دختر یا مادر خود سنی ها به آلت تناسلی خود پارچه 
  ٢٧٠... ببخشيد از اين صراحت بيان  !می کنند
  :جواب ما 

اگر زمخشری چنين کاری را می کند به . و باز اين زمخشری را سنی می داند  
اين زمخشری که عيب به اين  ! ما او را سنی نمی دانيم . سنی ها ربطی ندارد

چرا به مذهب اهل سنت باقی مانده تا  کس  بزرگی را در اهل سنت ديده است،
  . ديگری مثل تو از کتاب او استفاده کند و اهل سنت را بکوبد

اين زمحشری که چهار  مذهب اهل سنت و همين طور اهل حديث را رد کرده 
علی : اين عالم بزرگ شما در تفسير خود نوشته است : است، باز شما می گوييد

  !پس سنی همان حرف شيعه را می زند. اله است که علی فوق بشر است
اصًال ما اين عالم را نخواستيم . او عالم ما نيست. زمخشری معتزلی و شيعه بود 

  .شما برای خودتان برداريد؛ چون شما مرتب از او دليل می آوريد نه ما 
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چگونه ممکن است که من بدانم خوردن مدفوع گاو بد است و کارهای ديگر  
نم و در همان حال بر دين هندو باشم  و  کتاب هندو ها را هندوها را تقبيح ک

  يا  هندو هستم يا نيستم؛ اگر  هستم که ديگر خوردن!  تفسير کنم
اگر نيستم، چرا به من هندو می گوييد و بر ضد هندو . مدفوع گاو ايراد ندارد 

  حرف مرا دليل می آوريد؟
  سّنن استدر کتب اهل ت... حديث حب علی حسنه ای   ٢١۶ادعای 

عالمۀ جليل القدر مجلسی نقل نموديد، » بحار االنور«همين خبری را که شما از   
و سليمان  ٢٧١»مناقب«و خطيب خوارزمی در » مسند«امام احمد بن حنبل در 

شيخ عبدالرؤف  ٢٧٣»کنوز الدقايق«و از  ٢٧٢»ينابيع الموده«قندوزی حنفی در 
ن جبل و ميرسيد علی فقيه از معاذ ب ٢٧٤»مناقب السبعين«المناوی المصر در 
و امام الحرم شافعی محب الدين ابی جعفر  ٢٧٥»مودة القربی«همدانی شافعی در 

و محمد بن طلحه شافعی در  ٢٧٦»ذخاير العقبی«احمد بن عبداهللا طبری در 
و ديگران » کفايت الطالب«و محمد بن يوسف گنجی شافعی در » مطالب السئول«

عاذ بن حبل از رسول اهللا روايت نموده اند که از علماء شما از انس بن مالک و م
  .حب علی حسنة ال يّضر سيئة و بغض علی سيئة ال تنفع معها حسنة : فرمود
حب علی عمل نيکی است که با آن هيچ گناهی به آدم ضرر نمی رساند و : يعنی

  ٢٧٧... بغض علی گناهی است که با آن هيچ نيکی نفع نمی رساند 
  :جواب ما 

او ! ديگر چرا راوی های ما را قبول نداريد؟! ا که در کتاب ماستهمه چيز شم  
او . مجلسی را کی قبول دارد؟ او دروغ گويی بزرگ است! از مجلسی نقل می کند

  !!اهللا هر شب جمعه به زيارت قبر حسين می رود  : گفته است
اول، : چند تای ديگر را بشناسيم... بياييد به غير از بلخی و قندوزی و گنجی و   

که در آن بدون توجه به راست » کنز االعمال«متقی هندی ، او کتابی دارد به نام 
  !يا دروغ بودن احاديث هر چه دستش آمده از کتب حديث نقل کرده است 

نمی . شيعه عوض آنکه به مصدر اصلی حواله دهد به کنز االعمال حواله می دهد
هد، کنارش از کنز االعمال دانم چرا ؟ گاهی هم که از مصدر اصلی آدرس می د

در . شاهد می آورد تا شيعه فکر کند که کتب اهل سنت همه يک حرف می زنند
حالی که اگر امروز  کتاب کنز االعمال از صفحۀ هستی محو شود، يک حديث هم 

  .کم نمی شود؛ زيرا او از کتب ديگر  نقل کرده است و بس 
ه علم رموز اعداد دست يافته دوم، محمد بن طلحه الشافعی، او فکر می کرد ب

گمان می کرد علی بخوابش آمده و يادش داده است و گمان می کرد با علم . است

                                                 
 .آخر فصل ششم  - ٢٧١
 . ۴٢ در باب - ٢٧٢
 . ١٨٠،ص  ۵۶باب  - ٢٧٣
 .ديلمی نقل از فردوس  ۴٩، حديث  ١٣٩ص  - ٢٧۴
 .در مودت ششم  - ٢٧۵
 .از هفتاد حديثی که در فضايل اهل بيت طهارت نقل نموده است  ۵٩در حديث  - ٢٧۶
  ۵٢۴ص  - ٢٧٧
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هجری عمر دنيا به پايان می رسد و از اين قبيل  ٩٩٩خود فهميده که در سال 
  .پس تعجبی ندارد که شيعه شيفته او باشد...  هذيان ها 

اين مرد در قرن نهم زندگی  شافعی، سوم،  ميرعلى بن شهاب الدين محمد همداني
اما اين داعی شيعه برای قوی . آغا بزرگ تهرانی او را شيعه می داند. می کرد

به فرض محال اگر سنی هم باشد، آيا حرف . کردن داليل خود او را سنی می داند
  او اهميت دارد؟

، جايی که شافعی! داعی چرا از بخاری و مسلم و ابو حنيفه دليل نمی آورد؟
  خودش هست چه نيازی است که 

  .شما از مقلدش دليل بياوريد
به هر حال، منظورش از  کتب اهل . قاضی شوشتری نيز، او را شيعه می داند

  ... !تسنن ، همين کتب زمخشری و سليمان بلخی و ابن ابی الحديد و 
  !و نوشته اين حديث در مسند احمد است 

د نه در هيچ کتاب ديگر اصال اين حديث اين دارد دروغ ميگويد نه در مسند احم 
  نيست نميگوييم هست و ضعيف است اصآل نيست 

  ای مسلمونها اصال نيست من دردم را به کی بگوييم ؟
محبت به علی اين فايده را دارد که گناهان را می بلعد؛ مثل بلعيدن  - ٢١٧ادعای 

  را آتش هيزم خشک
و ابن حجر » ذخائر العقبی«افعی در و نيز امام الحرم احمد بن عبداهللا طبری ش  

مناقب «و در  ٢٧٩»ينابيع الموده«و سليمان بلخی حنفی در  ٢٧٨در کتابش
از نسائی از ابن  ٢٨١از فردوس ديلمی و ابن عساکر در تاريخ خود ٢٨٠»السبعين

  :عباس آورده اند که رسول اهللا فرمود
  .حب علی بن ابيطالب يأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب

بت به علی اين فايده را دارد که گناهان را می بلعد؛ مثل بلعيدن آتش مح: يعنی
  .هيزم خشک را 

  :جواب ما 
شما با حب بی حد علی از دين ! اين غلوی است که شما را از دين خارج کرد  

اسماعيليه و علی اللهی ها هم علی را دوست دارند؛ حتی اهل سنت . خارج شديد
  . هم علی را دوست دارند 

  :را ديدم  حديث  در سنن نسايی و معجم ابن عساکر گشتم و اين من  
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحسد يأآل الحسنات آما 

   ٢٨٢... تأآل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة آما يطفئ الماء النار 
؛ مثل خوردن انس از پيامبر روايت می کند که حسد، حسنات را می خورد: يعنی

آتش، هيزم را و صدقه،شعلۀ گناه را خاموش می کند؛ مثل آب که آتش را خاموش 
  . می کند
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  !پس اين حديث را از کجا آورده ای؟
ثابت کردم که در نزد ما باطل و جعلی   ٢١١و حديثی که تو آوردی در ادعای

  است 
  کس ، شيعه و ناکس ، سنی است -  ٢١٨ادعای  

  » ن بکی علی الحسين و جبت له الجنةم«و اما معنای حدیث 
هر کس بر : معنای ساده و تحت اللفظی این حدیث شریف چنين است

مفهوم مخالفش این است . حسين گریه کند، بهشت بر او واجب می شود 
که اگر ناکس گریه کند، نه تنها بهشت بر او واجب نمی شود بلکه هيچ نتيجه 

  .ای هم از گریه خود نمی گيرد 
مؤمنی را گویند که موحد و خدا پرست باشد و اصول عقاید را به نحو کس،   

یقين دارد و معتقد به نبوت انبيای عظام از آدم تا  خاتم باشد و خود را ملزم 
به دستورات خاتم االنبياء بداند و به معاد جسمانی و وجود بهشت و دوزخ و 

علی و یازده  .والیت آل محمد و عترت طاهرۀ آن حضرت عقيده داشته باشد
را عباد الصالحين و امام بر حق ) سالم اهللا عليهم اجمعين(فرزند بزرگوارش 

و نایب َمناب رسول اهللا بداند و یازدهمين فرزند علی که دوازدهمين وصی 
پيغمبر خاتم است را زنده و موجود و زمامدار عالم بداند و قرآن مجيد را بعد از 

انب خدا بداند و به مندرجات آن معتقد و بر اعتقاد به کتب مساویه، حق و از ج
  ٢٨٣... دستورات و اوامر و مناهی آن عامل باشد 

  :جواب ما 
! اين، چگونه ممکن است که هم به قرآن عقيده داشته باشيم هم به امام زمان؟  

امام زمان . از چيزی که اهللا نازل نکرده است، پيروی نکنيد: قرآن فرموده است
  يک آيۀ قرآن هم به صراحت نيامده است؟ به اين مهمی چرا در

يعنی، سنی ها ناکسند؛ چون آنها به ! پس ناکس کيست؟ ! با تعريف تو از کس  
  .امام زمان شما عقيده ندارند

خب آقای فقيه عصر، اين تقسيم بندی کس و ناکس را از کجا آورده ای ؟ براساس  
  !!ستند عقايد تو ، سليمان حنفی و ابن ابی الحديد هم ناکس ه

  گریه و مجالس عزاداری باعث خودسازی است -  ٢١٩ادعای 
عليهم (تصدیق خواهيد نمود که این نوع مجالس، مدارس اکابر آل محمد   

مجالسی ) عليهم السالم(است به این معنی که به نام آل محمد ) السالم
( تشکيل می گردد و به جاذبۀ آن، خاندان جليل افراد مسلمان از هر طبقه 

حاضر می شوند؛ آنگاه خطباء و وعاظ و متکلمان و ) تی بيگانگان از دین ح
توحيد و نبوت  معاد و فروع احکام و : محدثان ساعتها حقایق دین از جمله 

. اخالق و دستورات حياتی فردی و اجتماعی را برای آنها بازگو می کنند
انگان، سالی نيست که توسط همين مجالس و تبليغات دینی افرادی از بيگ

چه بسا از منحرفان که تحت تأثير تبليغات دینی قرار . اسالم را قبول ننمایند
می گيرند و از اعمال گذشتۀ خود توبه می کنند و به راه راست وارد می 

  ٢٨٤... گردند 
  :جواب ما 

اگر گريه چنين ابزار : يک جواب کافی و شافی به تو می دهيم؛ می گوييم  
وقتی که گريه بر حسين رسم نشده بود؛ يعنی، در  نيرومندی است، پس چرا تا

                                                 
 . ۵٢٩ص  - ٢٨٣
 . ۵٣٠ص  - ٢٨۴
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زمان خلفای اربعه و معاويه، اسالم به سرعت پيش رفت و نيم کرۀ زمين را فتح 
  !کرد ؟ اگر گريه ابزار نيرومندی است ، چرا پيامبر از آن بی خبر بود ؟

اگر گريه ابزار نيرومندی است، چرا شيعه ها نتوانستند با آن حتی : می پرسيم
  ... شهر را از کفار بگيرند  يک

   باید برای زیارت به کربال رفت: سنی می گوید -٢٢٠ادعای 
و در اخبار معتبر فریقين از ام المؤمنين عایشه و جابر و أنس و دیگران    

  :رسيده است که پيغمبر فرمود
  » من زار الحسين بکربال عارفا بحقه و جبت له الجنة«

را در کربال در حالتی که عارف به ) ه السالمعلي(هر کس زیارت نماید حسين 
  .حقِّ آن بزرگوار باشد، بهشت بر او واجب می گردد

  »من بکی علی الحسين عارفًا بحقه و جبت له الجنة«: و نيز، می فرماید
در حالتی که عارف به حق آن ) عليه السالم(هر کس گریه کند بر حسين 

  ٢٨٥.. .بزرگوار باشد، بهشت بر او واجب می گردد 
  :جواب ما 

اين حديث آن قدر دروغ است که حتی سليمان بلخی و ابن ابی الحديد هم آن را   
  ! آيا اين بحث علمی است؟. نقل نکرده اند

اين جغد شب است که در دل تاريکی شبهای پيشاور ، آوای مرگ حقيقت را سر   
  .داده است

  پنج تن معصوم بودند  - ٢٢١ادعای 
شهادت به طهارت آن حضرت داده و آن بزرگوار را »  زاب اح« اهللا در سورۀ   

مانند جد و پدر و مادر و برادرش مبرا از هر رجس و پليدی معرفی نموده 
  :آن جا که می فرماید . است

                   ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيرًا                
  )٣٣/األحزاب(
به اتفاق جمهور اکابر علمای خودتان از قبيل مسلم ، ترمذی ، ثعلبی ،   

سجستانی ، ابی نعيم اصفهانی ، ابوبکر شيرازی ، سيوطی ، حموینی ، 
احمد بن حنبل ، زمخشری ، بيضاوی ، ابن اثير ، بيهقی ، طبرانی ، ابن حجر ، 

النی ، ابن عساکر و غيرهم که معتقدند و به فخررازی ، نيشابوری ، عسق
طور مبسوط آورده اند که این آیه در شأن پنج تن آل عبا محمد و علی و 

  ٢٨٦... نازل گردیده است ) عليهم السالم(فاطمه و حسن و حسين 
  :جواب ما 

اين آيه . اين آيۀ شريفه در حق پنج تن است؛ اما در حق زنان رسول هم هست  
که زنان و ديگر خويشان رسول نيز، در آن هستند ( ، اهل البيت نمی گويد که اهللا

اهللا می خواهد که چنين کند؛ لذا اهللا به : را از رجس پاک کرده است، می گويد) 
اما اين آيه . آنها دستوراتی داده است که با پيروی از آن از رجس پاک می شوند

  .هايشان ندارد داللتی بر معصوم بودن زنان پيامبر يا دختران يا نوه
اينها همه استنباط های فاسد اين قوم گمراه است که گويا قصد ندارند از کج   

و ! روی دست برداند؛ حتی نمی خواهند در جايی از جادۀ گمراهی متوقف شوند 
  !پيش نروند 

                                                 
 . ۵٣١ص  - ٢٨۵
 . ۵٣۴ص  - ٢٨۶



                                                                                                  

 ١٧٩ 
 

  ٢٨٧...  قيام امام حسين برای رياست و خالفت،  ظاهری نبود  - ٢٢٢ادعای 
  :جواب ما 

گفته را قبول داريم؛ اما احاديث دروغی را که در هر صفحه از  اين: گفتيم  
  .اين ها احاديث اهل سنت نيست ! سليمان بلخی حنفی نقل می کنی،  قبول نداريم 

احاديث صحيح اهل سنت که امروزه يک ميليارد مسلمان به آن معتقدند از کتاب   
قسم به ! ابش را کسی او را نمی شناسد چه برسد کت. فاسد سليمان بلخی نيست

مورچه می داند که ياران پيامبران . اهللا که مورچه از سليمان بلخی تو بهتر است
برای همين است که در سورۀ نمل بزرگ مورچه . کسی را بيهوده آزار نمی دهند

ها فرياد می زند که ای مورچگان، به النه های خود داخل شويد که لشکر سليمان 
  .که شما را نادانسته لگد مال کنند اين طور نشود. دارد می آيد

ْم َحتَّى ِإَذا َأَتْوا َعَلى َواِدي النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِآَنُكْم َلا َيْحِطَمنَُّك{
                                      }                                             ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َلا َيْشُعُروَن 

  ) ١٨/النمل(
  .َوُهْم َلا َيْشُعُروَن : آری مورچه می گويد  

مورچه هم می داند که محال است کسی شرف همراهی پيامبری را بيايد؛ مصاحب 
اما  . پيامبری باشد؛ جزو لشکر پيامبری باشد و مورچه ای را دانسته لگد مال کند

داعی اين را نمی داند و به نزديکترين دوستان پيامبر اتهاماتی می زند که انسان 
  .حيران و متعجب می ماند

کشتند و جانشين او  به احتمال قوی  رهبر خود، راپسر  کما آنکه پسر خمينی ،  
  راست  گفته اند  که            .  منتظری را خانه نشين کردند

  !د پندارد کافر همه را به کيش خو
  ابو سفيان پس از اسالم کافر شد- ٢٢٣ادعای 

از زمان خالفت خليفۀ سوم ، عثمان بن عفان ، که دست بنی اميه باز شد و   
زمامدار امور شدند و أبوسفيان لعين که در آن موقع کور شده بود، دستش را 

 تداو لو«یا بنی اميه،  : گرفتند و به مجلس آوردند و با صدای بلند گفت
  »الخالفة فانه ال جنة و ال نار

ابو سفيان فاميل خود را تشجيع می کند به این که دولت بی پایان خالفت را 
یعنی، دروغ ( دست به دست دهيد؛ زیرا بهشت و دوزخی در کار نيست 

  ).است 
تلقفوها تلقف الکرة فوالذی یحلف به ابو سفيان «یا بنی اميه، : و نيز، گفت

  .» لتصيرن الی صيبانکم وراثة مازلت ارجوها لکم و 
سوگند به . ای بنی اميه، بکوشيد و خالفت را مانند گوی به چنگ آورید: یعنی

مراد بتها است که هميشه به آن (قسم     می خورم ] هميشه[آن چيزی که 
پيوسته طالب و شایق یک همچو سلطنت و پادشاهی ) قسم می خوردند
... بان باشيد تا به اوالد خود برسانيد شما هم آن را نگه. برای شما بوده ام

٢٨٨  
  :جواب ما 
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اين از آن دروغ هايی است که حتی در قوطی عطار هايی مثل سليمان بلخی و   
ابن ابی الحديد و گنجی و ابن طلحه و ابن صباغ و سبط ابن جوزی هم پيدا نمی 

  !گويا اين، از اختراعات اسالف داعی است ! شود 
ردم مکه به همراه ابو سفيان از سال هشتم که مسلمان م. اين دروغی بيش نيست

در روز وفات رسول، قبايل عرب شورش . شدند به اسالم و عهد خود وفا کردند
کردند اما اهل مکه نه تنها همراه قبايل عرب شورش نکردند و با آنها همراه 
 (نشدند؛ بلکه به طرفداری از مهاجران و انصار شمشير زدند و پسر ابو سفيان

داعی از اسالف خود يک نفر . در جنگ با کفار شام شهيد شد) يزيد بن ابو سفيان
وقتی روس ها شمال ايران را . را نشان بدهد که در جنگ با کفار روس مرده باشد

 ١٠٠فتح می کردند، اسالف داعی داشتند برای فتحعلی شاه ـ که او را در صفحۀ 
زن جوان را  ٩٠٠بودن صيغه تا شاهنشاه ناميد ـ فتوای جايز  کتابش او را 

صادر می کردند و به برکت فتوای اسالفش، فتحعلی شاه اين زنان نگون بخت را 
يک بار يا دوبار مصرف می کرد و تا آخر عمر در حرمسرا زير سايۀ قانون شوم 

  . صيغه حبس می نمود
بد  البته بی شک قاتالن حسين! بعد اين مرد از خاندان بنی اميه بدگويی می کند

اگر ابوسفيان با  پيامبر . بودند؛ اما اين ربطی به ابن سفيان و ابو سفيان  ندارد 
)  در فتح مکه ( حتی پيامبر . جنگيد، بعد مسلمان شد و پيش رسول محترم بود

  :فرمود 
هر کس در خانۀ ابوسفيان باشد، در امان . هر کس در کعبه باشد در امان است  

  . است
سالۀ او را  ٢٧علی جنگيد، نبايد عملکرد  امير المومنين  ر باامير معاويه نيز، اگ

 . در خدمت به اسالم و گسترش اسالم فراموش کنيم 
  امام سجاد در مقابل يزيد سخنرانی کرد و يزيد ترسيد- ٢٢۴ادعای 

صفحه روضه خوانی کرد و دیگر حواله به ابن ابی الحدید  ۶در دنباله، داعی   
لکه کامًال به سبک روضه خوان های شيعه، روضه و سليمان بلخی نکرد؛ ب

چون که ترک عادت . خوانی کرد و یادش رفت که مجلس مناظره است
  . موجب مرض است

حضرت زینب و امام سجاد در مسجد سخنرانی کردند نه : او می گوید
  !ببخشيد بحرالطویل گفته اند آن هم به کالمی مسجع  و وزن دار 

  :جواب ما 
  شکار است سخنرانی يک اسير آشفته حال نيست؛ که کامًال آ  
را با خود ) سجاد (در اخبار صحيح آمده است که حضرت حسين، پسرش علی   

اگر يزيد بد بود ! به کربال نبرد؛ زيرا ايشان مريض بود و نمی تواست حرکت کند 
و حسين را کشت و از ملت نترسيد، کشتن ابن حسين آسانتر بود؛ اما او در 

ابن  حسين را : اين معقول نيست که تو می نويسی! بود؛ در مدينه بود دسترس ن
تا آن جا که يزيد ترسيد و ! به شام آوردند و در مسجد به او اجازۀ سخنرانی دادند 

نه اين که امام ! يزيد از مجلس خارج شد : تو می گويی. از مجلس خارج شد
  !بر عکس می گويی !! سجاد را بيرون کرده باشد 
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شيعه ها وقتی روضه می خوانند آمپرشان باال می رود و ديگر نمی دانند چه اين 
  !می گويند 

کوچک که بوديم مادر ما، قصۀ حسين را می گفت که در مجالس روضه خوانی   
شنيده بود که سر حسين بر سر نيزه جلوی يزيد شروع به صحبت کرد و لباس 

  .شالق بزنيد : حسين حرکت کرد و يزيد گفت
صلی اهللا عليه (که شدم در جايی خواندم که در روز قيامت حضرت محمد بزرگ 
چگونه حسين را کشتی؟ و شمر : شمر را به گوشه ای می کشد که بگو) وسلم

شرح می دهد و حضرت محمد از روضه خوانی شمر آن قدر گريه می کند که نگو 
  در قيامت گريه ميکند!و نپرس 

گويا آمپرش خيلی باال رفته بود و خواندم  مجلسی هم در کتاب  بحاراال نوارش  
که اهللا شبهای جمعه با فرشته ها از آسمان نازل می شود تا قبر حسين را زيارت 

گويا آمپرش از  ! و تازگی در اينترنت يک خبيث که کارش لعن صحابه است ! کند 
  :حد انفجار هم گذشته بود که اين شعر را نوشت 

   !خدا يک شب زجای خود سفر کرد
  !شبی را با علی تا صبح سر کرد

  !اگر بينی خدايی می کند او 
  !کمال همنشين در او اثر کرد 

باز در يک جای ديگر  نوشته بود که علی سرش را در چاه های مدينه می کرد و 
  . گريه می نمود و غصه می خورد

  ٢٨٩...  مادام انگليسی شاهد است بر  مظلوميت امام حسين -  ٢٢۵ادعای 
  : جواب ما

شهادت ابن ابی الحديد ، سليمان بلخی ، ابن سبط جوزی و ديگران قديمی شده   
است و تاريخ مصرفش گذشته که حاال مادام انگليسی بر حقانيت مذهب شيعه 

روی حرف مادام ، مادامی که ما زنده ايم، نمی توانيم حرفی ! گواهی می دهد 
  !بزنيم 
  عزاداری سبب صالح شدن است -  ٢٢۶ادعای

که ) ارواحنا فداه(پس نتيجه این شد که قيام و جنگ حضرت سيد الشهداء   
مورد تصدیق دوست و دشمن منصف است، یک قيام و جنگ دینی بوده 

لذا زوار و عزاداران و شيعيان و عالقه مندان به آن حضرت وقتی می . است 
شنوند که آن حضرت با یزید جنگيد برای آنکه عمل به منکرات می نمود، 

آن حضرت ) مورد رضایت(وجه می شوند که عمل به منکرات، مرضیمت
نخواهد بود، لذا هر گز گرد محرمات و منکرات که َمکَره طبع آن بزرگوار است، 

  ٢٩٠... نمی گردند و عمل به واجبات را برخود فریضۀ حتمی قرار می دهند 
  :جواب ما 

اهللا راضی نباشد اين يعنی، اين کافی نيست که منکرات، مرضی اهللا نباشد، اگر   
اما اگر حسين ناراضی باشد واويال !  انگيزه ای کافی نيست برای ترک منکرات 

  !ست 
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حسين نه اولين شهيد تاريخ ماست نه آخرين . ای قوم، بدانيد که اين شرک است  
شما پيراهن حسين را علم کرده ايد تا اسالم را بکوبيد؛ دلتان برای حسين . آنها 

صًال شما حسين را از مدينه بيرون آورديد و در صحرای کوفه ا. نسوخته است
خودم سروده . اين شعر هر چند آبکی است اما معنی نغزی دارد! تنهايش گذاشتيد 

  !!ام قبولش کنيد 
   بيا دحسين را زو: کوفيان گفتند

  چون بيامد در بيستند بی حيا 
  نور چشم ما به کوفه چون رسيد

  زيدشيعه يعنی، دست بيعت با ي 
  !نور چشم ما چو سر کردند جدا  

  شيعه يعنی، گريه از روی ريا
  شيعه؛ يعنی، هر که اعمالش تباه 
  شيعه؛ يعنی، شرک؛ يا اهللا، پناه  

  زیارت،  ثوابی عظيم دارد ٢٢٧ادعای
            :جواب ما 

هنوز . می خواهد از کتب ما ثابت کند که بايد برای حسين عزا داری کنيم   
منظور کدام کتاب است؟ اما حتمًا قصدش کتابهای گنجی شافعی، نخوانده ام که 

ابن طلحه شافعی، حموينی، خوارزمی اسکافی، سليمان بلخی، ابن ابی الحديد، 
بياييد ! که او اصرار دارد آنها را سنی بنامد ... ابن صباغ ،سبط ابن جوزی و 

  ببينم منظورش کيست؟ 
ه است؛ پس از خودش هر چی خواسته، حتی از آن کتابها هم دليل نياورد! عجب  

اما ارجاع ! نوشته است که پيامبر قبل از مردِن حسين گريه و عزاداری می کرد 
يادتان نرود که اين مردم معتقدند . نداده که کجا اين حرف عجيب نوشته شده است
  !پيامبر در قيامت هم برای حسين گريه می کند

رند واال در قيامت که يزيد حالش زار به نظرم اينها ايمان درستی به آخرت ندا
  . پس چرا برای حسين گريه می کنند. است و حسين خندان 

  !در اين جا، يک حقۀ جديد را آغاز کرده است 
  قبر امامان ما پر از زّوار است و آرامگاه امامان سنی خالی است-  ٢٢٨ادعای

ر و امام ابو در عراق، قبر امام موسی کاظم و امام عسکری و امام عبدالقاد  
  .حنيفه هست

بعد مقایسه کرده است که  این دو جا هميشه شلوغ است، اما اماکن سنی 
  ٢٩١... ها فقط وقت نماز باز می شود و در آن جا زیاد عبادت  نمی شود  

  :جواب ما 
دوم، تو ! اول، قبر پرستی نزد سنی ها مردود است !  بنازم به اين استدالل را    

موسی را با مسجدی از مساجد مقايسه می کنی، بايد بدانی که که داری قبر امام 
به اين دليل  قبر امام موسی کاظم ازدحامش بيشتر است  که سنی ها قبر پرست 

مسجد کنار قبر موسی کاظم مزيتی بر مسجد های ديگر بغداد ندارد که ! نيستند 
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از می هر کس در مسجد نزديک به خانۀ خود نم! مردم همه يک جا جمع شوند 
خواند و تو يک مرکز شيعه ای را که از همه جهان می آيند با مسجدی عادی 

  !مقايسه کنی  الحرام در مکهنه آقا آن را بايد با مسجد ! مقايسه کرده ای
آيا زيارت قبر عبدالقادر مهمتر است يا قبر موسی کاظم که در : اين مرد می گويد

  . سلسله نسب به حضرت محمد ما نزديکتر است
اصًال زيارت قبر برای طلب حاجات از صاحبان قبر جايز نيست؛ حاال : بايد بگويم  

جايز  حاجت خواهی، اهللا بعد از وفاتشان  حتی از رسول. می خواهد هر کس باشد
  . نيست

  اسالم با ایمان فرق ندارد:  سنی می گوید -  ٢٢٩ادعای 
. نمی گوید از زبان سنی حرفی را می گوید که یک سنی حقيقی هرگز   

  :سنی ساختۀ دست داعی می گوید 
ایمان اسالم است و از عين لذا جمهور امت اتفاق نموده اند بر این که اسالم 

هم جدایی ندارند و شما بر خالف جمهور صحبت نمودید که اسالم  و ایمان را 
  ٢٩٢... از هم جدا نمودید 

  :جواب ما 
. را می دادم !! بن ابی الحديد سنی تا حاال جواب ا. آخر من در چند جبهه بجنگم   

حاال مناظره گر سنی هم می گويد که اسالم و ايمان فرقی ندارند تا داعی هم 
هر کسی می داند که . در حالی که فرق دارد. ميدانی برای حقانيت شيعه بيابد

  . اسالم و ايمان فرق دارند و محال در محال است که سنی چنين بگويد
اين يک جنگ ساختگی است که از زبان ما دروغی ! دهم؟خب چه جوابی به تو ب

  !!به ما نسبت دادی حاال داری رّدش می کنی 
ما مثل آن سنی که دست پروردۀ ، بی سواد نيستيم که اين آيه را در قرآن نديده   

  :باشيم
ا َيْدُخِل اْلِإيَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم َقاَلِت اْلَأْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ{

}                                    َوِإن ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َلا َيِلْتُكم مِّْن َأْعَماِلُكْم َشْيئًا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 
  )١۴/الحجرات(

: ايمان نياورديد بلکه بگوييد: ن آورديم بگواعراب بيابان گرد گفتند که ما ايما
  ...اسالم آورديم 

هر چند احاديث دروغين و بی سند داعی را قبول نداريم اما بر اساس احاديث ما 
اما اصًال مقصد داعی از مطرح !  خود به خوبی می دانيم که ايمان درجات دارد
  !کردن اين موضوع در وسط مناظره چيست ؟

ت بر خالف قواعد قرآن، شيعيان را طرد می کنند و اهل سن - ٢٣٠ادعای
  شيعه مشرک نيست

  : منظورش، این است؛ بخوانيد   
و اما موضوعی که تذکر آن الزم است و از گفتار خودتان اتخاذ سند نموده   

ام و عرض می کنم که اگر این گفتۀ شما صحيح است و بر این عقيدۀ ثابت 
ویندۀ ال اله اال اهللا ، محمد رسول اهللا را هستيد که باید مأمور به ظاهر و گ

مسلمان و مؤمن و برادر خود بدانيد، پس چرا شما ، شيعيان و پيروان اهل 
بيت رسالت را که اقرار به وحدانيت پروردگار و نبوت خاتم االنبياء می نمایند و 
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همگی اهل یک قبله و یک کتاب می باشند، عامل به تمام احکام و واجبات 
تحبات هستند ، نماز می خوانند ، روزه می گيرند ، حج بيت اهللا می بلکه مس

روند ، ترک محرمات می نمایند ، اداء خمس و زکوة می کنند و معتقد به معاد 
جسمانی می باشند، کافر و مشرک و رافضی می خوانيد و از خود دور می 

در شما عجب است که هنوز اثر تبليغات خوارج و نواصب و اموی ها .  نمایيد
  ٢٩٣! ... ظاهر است؟

  :جواب ما 
چرا اين همه صغری و کبری چيدی و از زبان سنی دروغ بافتی؟ ! آقای محترم   

  .از اول می توانستی به صراحت سوال خود را بپرسی 
امامی را کافر نمی دانيم و  ١٢جواب تو اين است که ما عمومًا ، عوام شيعه   

البته . کسی کافر نمی شود ،با َسّب صحابه. يمحساب آنها را از مالحده جدا می دان
کسی که ابوبکر را امام نداند، کافر  ،اين نظر ما سلفی هاست واال خيلی از سنی ها

  . می شمارند 
البته اگر از يک شيعه يا حتی  از يک سنی حرکتی ديديم که نشانۀ شرک بود، مثال 

مرتکب شرک شده ای؛ : مشاهده کرديم از امام رضا حاجت می خواهد؛ می گوييم
  . توبه کن

  !اگر ادامه داد، فقط او را مشرک می دانيم نه همۀ شيعه ها را 
بايد بدانيم که فقط گفتن شهادتين، انسان را مسلمان نمی کند، بهايی ها و   

ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا ، اما : و منکران احاديث نيز می گويند قاديانی ها
چرا؟ چون زوايدی به دين آويخته است که . مان نمی دانيدشما نيز، آنها را مسل

  !آنها را از آيين اسالم خارج می کند 
قرآن تحريف شده و ناقص : امامی اگر همه يک صدا بگويند ١٢حاال شيعه های 

اين جا ال اله اال اهللا برايشان بی سود . همگی را کافر و مرتد می شماريم. است
د، پس ما معتقدان به تحريف قرآن را کافر می دانيم اما چون همه نمی گوين! است 

  .و بس 
  و تقليد کردن از امامان اربعۀ اهل سنت اشتباه است - ٢٣١

نرخ تعيين کند و ) بين سنی و سنی  ( در این جا می خواهد وسط دعوا   
  :می گوید 

شما یک حدیث بياورید ولو یک طرفه و از کتب خودتان که آن حضرت فرموده   
امت من بعد از من باید در اصول پيرو ابو الحسن اشعری و واصل بن : باشد

مالک بن انس یا احمد بن حنبل : عطا و غيره و در فروع پيرو یکی از چهار نفر 
  ٢٩٤... یا ابو حنيفه و یا محمد بن ادریس شافعی باشند 

  :جواب ما 
هر کس  ما نيز، می گوييم که درست نيست از امامان چهارگانۀ اهل سنت يا  

ما سلفی ها  اين را تقليد کنيم، و دربست  کور کورانه ) غير از پيامبر ( ديگری 
   .می گوييم

اهل مذهب . مذهبی های عاقل نيز، صد در صد پايبند گفتۀ امام مذهب خود نيستند
  :چهارگانه بر سه دسته اند 
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 . ۵۶۴ص  - ٢٩۴
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ل اگر حديث صحيحی ديديم که خالف مذهب ما بود، قو: دستۀ بزرگی می گويند
  . مذهب را رها می کنيم و تعصب نشان نمی دهيم 

دسته دوم که باز گروه بزرگی را تشکيل می دهند، سعی می کنند هر چه در 
مذهبشان است را موافق حديث نشان دهند؛ حتی اگر در مقابل حديث آنها حديث 
قويتری در بخاری يا مسلم باشد، باز بر پيروی از همان حديث ضعيف پافشاری 

به هرحال آنها نيز، قابل قبولند؛ چون معتقدند حرف، حرف امامشان . د می کنن
  !نيست؛ فرموده پيامبر است 

دستۀ سوم سنی ها، آنهايی هستند که از خود حرفهای درست کرده اند و به ائمه 
حتی اگر خالف قول پيامبر باشد ،باز قول امام شان را ترجيح . منصوب نموده اند

  .ما مردودند اينها از نظر. می دهند
اما عجب و صد عجب که شيعه ها هر وقت که خواستند با سنی ها پيمان وحدت 

ببندند، گروه سلفی ها و دو گروه اول و دوم اهل مذهب را تحت نام وهابی رد می 
  .ند و هميشه عاشق همان گروه سوم؛ يعنی، صوفی ها هستندنک

  ابعت نمایدبه امر رسول اهللا بایستی امت از علی  مت - ٢٣٢ادعای
خبری یادم آمد که برایتان بازگو می . حدیث آورده اند! باز از کتب معتبر ما   

  :کنم تا بدانيد که شيعيان چاره ای جز راهی که رفتند، نداشتند 
از فرائد حموینی از ابن   ٢٩٥»ینابيع الموده«شيخ سليمان بلخی حنفی در   

عليه (ه امير المؤمنين نقل نموده است که رسول اهللا ب) حبر امت (عباس 
  :فرمود) السالم

یا علی انا مدینه العلم و أنت بابها و لن تؤتی المدینة اال من قبل الباب و «
  » کذب من زعم انه یحبنی و یغبضک النک منی و انا منک لحمک لحمی

یا علی، تو باب علم منی و هر : در این حدیث شریف به صراحت می فرماید
عليه (راه پيدا نمی کند مگر از باب علم که علی گز کسی به شهر علم من 

گوشت و روح و خون و ظاهر و باطن علی از من : می فرماید . باشد) السالم
 ٢٩٦... اطاعت علی را سعادت و مخالفتش را شقاوت دانسته است . است

  :جواب ما 
ما که با تو بحث کنيم از کتب درجه يک شما دليل می آوريم و تو از کتب درجۀ   
هار ما که باز عيبی ندارد  از کتبی دليل می آوردی که هيچ اهل سنتی آن را چ

نه ابن ابی الحديد معتزلی را ! نه شيخ سليمان بلخی را ! نه کتاب را ! قبول ندارد
 ...  

دروغ است : همۀ علمای ما گفتند. و بدانيد که اين حديث نزد سنی ها اعتبار ندارد
  ا ...و تا  تا ابن عدی و تا تا قرطبی نی تا هيثمی تا ذهبی از آلبا. 

   ... حدیث ثقلين که متفق عليه ما و شما می باشد-  ٢٣٣ادعای
  :جواب ما 

  .تکرار آن بی معنی است . ما قبًال جواب حديث ثقلين را داده ايم  
از ابن حجر مکی حديث های نقل کرده است؛ تو گويی نوشته های ابن حجر مکی 

اين که او شيعه را کافر می داند . ا، يک صوفی استاو پيش م. وحی منزل است

                                                 
 . ۴در باب  - ٢٩۵
 . ۵۶۵ص  - ٢٩۶
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او که فرق حديث صحيح و ضعيف را نمی فهمد، ! که دليل برائت او نمی شود 
  !شايد نمی داند که حديث هايش نزد  ما بی ارزش است 

امير . او امير المومنين در علم حديث است. قالنی حديث بيارساز ابن حجر ع
  رفته ای؟ صوفی  المومنين را گذاشتی؛ سراغ

چرا ما بايد از ابوبکر و عمر پيروی کنيم در حالی که احاديث  -  ٢٣۴ادعای
  دربارۀ اهل البيت است

پس وقتی نتوانيم قرآن را عوض کنيم و به جای آن کتاب . حقيقت همين است
ديگری به صالح ملک و مملکت انتخاب کنيم، در عدل و تالی قرآن هم همين حکم 

  .جاری است
. ی چه قاعده ای کسانی را که از عترت نبودند بر عترت مقدم داشتندپس رو

جواب اين سؤال ساده را بدهيد و بفرماييد ببينم آيا خلفاء ثالثه ابی بکر و عمر و 
ثقلين ( عثمان از عترت و اهل بيت پيغمبرند که مشمول نزول آيات و اخبار کثيره 

ر باشيم به حکم رسول اهللا از باشند که ما مجبو) و سقينه و باب حطه و غيره 
  .آانها اطاعت بنماييم 

  :جواب ما 
حديث هايی ! پيامبر فرموده است: باز رسيديم به حرف اول تو از کجا می گويی  

  .که آوردی همه دروغ است جز حديث ثقلين که شرح داديم
در زمان ما که امام زمان وجود : حاال يک سوال مرا جواب بده ؛ می پرسيم  

  :در عوضش ملک حسين هاشمی هر روز صبح از راديو ندا می دهد ندارد
}                      ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيرًا {
  )٣٣/احزاب(

  !اين آيه در حق من است : و می گويد
  او که نيست، . شماست در حق امام دوازدهم : شما می گوييد

! پس شما از کی پيروی می کنيد؟ از فقيه جامع الشرايط درست می گويم يا نه؟
  !از اهل بيت باشد يا نباشد؛ مهم نيست !  حاال سيد باشد يا نباشد؛ مهم نيست 

چرا ) پيروی از امام معصوم ( به چيزی که خودتان نمی توانيد به آن عمل کنيد 
  !به ما تحميل می کنيد؟

از اهل بيت من پيروی : تو با احاديث دروغ ثابت کردی که پيغمبر فرموده است
  ما اگر راست باشد هم عملی نيست . اين حديث، دروغ است. کنيد

در حالی که چند آيه بعد ، . فاطمه ، معصوم است : می گويدفوق  در تفسير آيه 
اين چگونه . حجاب خودت را خوب به سر کن: اهللا به همين فاطمه می گويد

  معصومی است ؟
َك َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل لَِّأْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجَلاِبيِبِهنَّ َذِل

                                }                              َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفَلا ُيْؤَذْيَن َوَآان اللَُّه َغُفورًا رَِّحيمًا 
  )۵٩/األحزاب(

حجاب :و زنان مومنان بگو) از جمله فاطمه ( ای پيامبر به همسرانت و دخترانت 
  ...خود را درست بپوشند 
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چرا : حاال تو بگو.ما هم احترام اهل البيت را واجب می دانيم هم احترام خلفا را   
چرا ! ل البيت را به عثمان داد و عثمان را هم اهل البيت کرد؟پيامبر دو دختر از اه

يک دختر از عمر و يکی از ابوبکر گرفت تا رفت و آمد آنها در بيتش بی زحمت 
  چرا دخترش را به زنی گرفت؟! و راحت  باشد و هکذا از ابو سفيان 

را به عمار چرا به سلمان نداد؟ چ! علی به عمر دختر داد تا داماد  اهل البيت باشد 
  نداد؟

  سوالی که جواب ندارد -٢٣۵ادعای 
) صلی اهللا عليه و آله و سلم(پس در این صورت، همانطور که رسول اهللا   

. پيروی از قرآن و عترت نمایيد و دیگران را مقدم بر آنها نکنيد: فرموده است
آیا ابو الحسن علی بن اسمعيل اشعری اهل بيت پيعمبرند یا علی و یازده  

  ام دیگر ؟ام
  :جواب ما 

تو يک امر را ثابت کن؛ بعد . پيامبر نفرمود است؛ اگر می گفتند که کار تمام بود   
  .حديث را از سليمان بلخی نقل می کنی که آن را رد کرديم . نتيجه بگير 

  مذهب امام صادق حق است -  ٢٣۶ادعای
عرفی چرا شيعيان مذهب خود را حنفی یا مالکی یا حنبلی یا شافعی م  

از عترت طاهره ) عليه السالم(ننمودند و پيرو مذهب جعفر بن محمد الصادق 
ما شيعيان کينه و عداوتی با کسی نداریم؛ اما عقل و خرد و دانش . گردیدند

به ما حکم می کنند که کور کورانه به راهی نرویم و قرآن مجيد ،کتاب 
  :ۀ زمر که فرموده سور ١٩آسمانی، هم ما را راهنمایی نموده است؛ در آیۀ 

  ٢٩٧... َفَبشِّْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسنه 
  :جواب ما  

آخر ما چگونه از امام صادق و ائمۀ ديگر شما پيروی کنيم و در همان حال هم   
 عاقل باشيم؟ شما از قول امام صادق می گوييد که او و همۀ ائمه ، غيب می دانند

  !و در همان حال می گوييد که با خوردن جام زهر يا ميوۀ زهر آلود مرده اند 
اگر نمی . اگر می دانستند و خورده اند، پس خودکشی کرده اند که گناه کبيره است

پس چطور ائمه از همۀ علوم ! دانستند و خورده اند، پس علم غيب نداشتند 
  !آگاهند 

آنان که به همۀ ! د و دنيا را فتح کرده استآمريکا کمی علم دار! ناآگاه ای مرد 
علوم آگاه بودند چرا وليعهد مامون شدند؟ چرا دختر مامون را برای پسرش گرفت 

  !تا آن امام هم زهر بخورد و بميرد 
خرد وعقل  در نزد تو . آدمی بايد پيرو عقل و خرد باشد: ای کسی که می گويی
  !چه معنی دارد؟ بگو

  بزرگترین محدث بود امام صادق -  ٢٣٧ادعای
فصول «مراجعه فرمایيد به کتاب . اکابر علمای خودتان ثبت نموده اند  

و محمد بن  ٢٩٨تاليف عالم جليل القدر نور الدین بن صباغ مالکی» المهمه
تمام این معانی را نقل نموده است و  ٢٩٩طلحه شافعی در مطالب السئول

  : گوید
                                                 

 . ۵٧١ص  - ٢٩٧
 .طق کاشف اسرار حقايق جعفر بن محمد در فصل حاالت امام به حق نا - ٢٩٨
 . ٨١، ص  ۶باب  - ٢٩٩
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ت که شيفتگان علم  و دانش به قدری از امام صادق، علم نقل شده اس  
برای درک فيض به جانب آن حضرت حرکت می نمودند و علما از احدی از 
امامان اهلبيت به اندازه ای که از امام صادق حدیث نقل کرده اند از امام 

اگر بخواهم نقل اقوال و اظهار نظر و عقاید اکابر علمای . دیگری نکردند
یم، رشته سخن بسيار طوالنی می خودتان را دربارۀ آن حضرت بيان نما

خالصه آنکه عموم علمای منصف شما اقرار دارند به این که در علم و . شود
  ٣٠٠... زهد و ورع و تقوی و اخالق حميده سر آمد اهل زمان بوده است 

  :جواب ما 
اين را هم ذکر کن که در مهمترين کتاب ما بعد از قرآن؛يعنی، بخاری ، نام   

ايشان؛ يعنی، امام بخاری از حضرت  صادق روايتی نقل حضرت صادق نيست و 
  !نکرده اند حتی يک روايت 

اما  ابن صباغ و محمد بن طلحه شافعی را قبًال در همين کتاب به همه شناشانده   
او می خواهد بگويد که هر چه نوشتم از کتب شماست . ايم که اين ها سنی نيستند

ست که روايات امام صادق را قبول نکرده در حالی که مهمترين کتاب ما، بخاری ا
از ابن صباغ نقل می کند که او ! است و چشم خود را بر اين حقيقت عظيم می بندد

  ! امام امام های شما بود 
زيرا استاد را بايد از شاگردانش !  پس راه ما حق است ميگويم اگر اينطور است 

  !شناخت 
  اين چه مذهبی است که شما داريد؟

ناکام  یحضرت محمد شاگردانش به طور کل ادق نيز از نظر شما مثل امام ص پس
اگر براستی حضرت صادق استاد امامان سنی بود، پس چرا شاگردانش ! بودند

  !مخالف او هستند و  چرا مذهبی درست کردند بر خالف مذهب او ؟
يا شما بر خالف مذهب صادق، مذهب ساخته ! پس يا  اين گفته ها معقول نيست 

  !ايد
البته امام صادق نزد ما محترم است و او يک سنی است؛ اما غلو اين شيعيان را 

  .قبول نداريم
امام  ١٢عدد خلفاء را پيغمبر دوازده نفر معرفی نمود که منظور  - ٢٣٨ادعای

  ما هستند
اشاره به حدیثی می کند که در آن پيامبر فرموده است که امر دین، قایم   

ه بر مسلمانان حکومت کنند که همگی از قریش خليف ١٢است تا وقتی که 
  !هستند 

نفر  ١٢نفرند و حدیث هم  ١٢شيعه از خوشحالی پر می کشد که امامان ما   
  ...پس با برحقيم! را گفته است 

  :جواب ما
  !جواب اين جاهالن اين است که هر کس که سبيل داره بابای تو نيست   
: شما مطابقت دارد، اما حضرت فرمودندبا تعداد امامان  ١٢درست است که عدد   

حضرت علی هم . عمر يک خليفه بود. حضرت ابوبکر يک خليفه بود. خليفه ١٢
اما . ماه يک خليفه بود ۶حضرت حسن هم بفهمی نفهمی برای . يک خليفه بود

امام هفتم .امام باقرو صادق هم همين طور.سجاد که اصًال نبود. حسين خليفه نبود
                                                 

 . ۵٧۵ص  - ٣٠٠
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. ندان بود،خليفه دارای زندان است نه اين که خود در زندان باشدشما هم که در ز
پسرش وضعش خراب تر .امام هشتم شما وليعهد خليفه بود و خليفه نشد

  !بود؛يعنی، وليعهد هم نشد 
  . امام دهم شما هم همين طور 

امام يازدهم شما فقط امام يک محله در سامرا به نام محلۀ عسکری بود و امام 
خليفه که مخفی نمی ! مودبانه تر ! ا هم که فراری است يا مخفی استدوازدهم شم

  !شود معموًال کسی که از خليفه می ترسد، مخفی می شود 
حاال پيامبر فرموده است که رايت سياه برای تاييد مهدی مثًال از خراسان بيرون   

خراسان می آيد؛ ابو مسلم خراسانی از اين حديث استفاده کرد و با پرچم سياه از 
قيام کرد و به نام مهدی، اموی را سر نگون کرد اما با يک پرچم سياه کار درست 

  ! نمی شود بايد همۀ شرايط آماده باشد 
بزرگترين  اهل سنت به حقيقت نمی تواند درک کند که وقتی يک نفر ادعا کرد  

متخصص در درمان همۀ بيماری ها هست، چرا بايد خودش برای درمان سرما 
  !پيش يک دکتر عادی برود؟  یخوردگ

  :را شاهد می آورند  زير  شيعه ها گاهی اين آيه
  امام است ١٢عدد دوازده  در قرآن اشاره به  -  ٢٣٩ادعای

       »                                  َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّه ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيًبا«
  )١٢/ المائده(

نقيب بر  ١٢از بنی اسرائيل عهد گرفت و در بين آنها  بدرستی که اهللا: یعنی 
  . انگيخت

  ...مثل امامان ما در اسالم 
  :جواب ما 

  بنی اسرائيل چه ربطی به شما دارد؟! امام شما نيست ١٢اين آيه مربوط به 
  ت اس ... در سيستان  اين مصداق من آنم که رستم يلی بود

 ١٢ به  نقيب، ١٢. ای، دوازده امام شما نيست من ثابت کردم که هر دوازده  
 خليفه چه ربطی دارد؟

تن شما  ٥دليل نمی شود که  تن مذمت شدند؛ اما اين تشابه عددی ٥در قوم نوح 
  .را رد کنيم

 !چنين استدالل کنيم البته اگر از روش شما پيروی کنيم، می توانيم
شما در  يک خائن بود؛ اما عدد خائن هايی که) يه السالمعل(در ياران عيسی 

  ! يافتيد، هزاران است) صلی اهللا عليه و سلم(ياران محمد 
نفر مفسد بودند؛ اما دليل ندارد که در تاريخ اين عدد تکرار شود  ٩در قوم صالح 

  ! اين حرف خيلی عجيب است. باشد ٩و در هر قومی 
 .کنيد  خود را مقدس ١٢واضح است که شما می خواهيد عدد 

  ::ميگويم اين حديث دربارۀ چيست؟اگر خواننده بپرسد  خب حاال 
بايد توجه داشت که قرآن و سنت از آينده خبرهايی به ما داده اند؛مثًال از  آيندۀ  

دولت يهود و جنگ مسلمانها با يهود در دو طرف ديوار و نابودی يهود را به ما 
که دولت يهود تشکيل شده است و ديوار هم دارد  حاال ما می بينيم. گفته اند
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ساخته می شود، پس يک پيشگويی درست است و دومی در حال وقوع است و 
   .نيز، اتفاق خواهد افتاد ) دولت يهود ( ايمان داريم که سومی؛ يعنی، نابودی 

  :خليفه  ١٢مسأله  اما  و
خودشان ( نبوت است سي سال اول نبوت و خالفت بر منهج در  فرمودند ابتداء  
 ٣٠ماه حکومت او ،  ٦ابوبکر و عمر و عثمان وعلی و شايد هم حسن چون با  و

  .کامل می شود سال وعدۀ داده شده
و وقت معلوم ) شد  از زمان معاويه شروع( بعد پادشاهی  است با کمی خرابی  

که باز  بعد ديکتاتوری. ادامه دارد تا آن وقت که اهللا بخواهد: ندادند و فرمودند
بعد هرج و مرج و بعدش باز خالفت برمنهج نبوت است . وقت معين مقرر نکردند

مهدی ما نه ( با توجه به احاديث ديگر خليفه صالح، مهدی است  که يکی از آنها
  .)دو مهدی از زمين تا آسمان است فرق بين اين....مهدی شما 

 .زمان استبعضی منتظر گذر  پس بخشی از پيشگويی رسول تحقق يافت و
در هر حال شما حق نداريد با تاويل های اليتچسبک، امامان خود را همان خلفاء 

 ... بدانيد
همانطور که دکتر واجد . واجد شرايطی معين باشد معنی خليفه معلوم است؛ بايد

 .هر کس ديگر شرايط معلوم است يا پادشاه يا نانوا يا
ما به يکی می گويم دکتر، او بايد وقتی . تقی و نقی و عسکری هرگز خليفه نبودند

 ١٢در اين شهر : اين که پيغمبری بگويد! صفاتی داشته باشد که هر طبيبی دارد 
  طبيب هست و ما کسی را که معالجه نمی کند، طبيب بدانيم

  . ماستو حماقت  نشانه کودنی . يا رانندگی بلد نيست، راننده بدانيم 
دست کم بايد در يک برهه از عمرش  ،غليفه بود  وقتی می گوييم امام موسی،

  !خالفت کرده باشد نه اين که خليفه، او را زندانی کند 
  علی مشاور اول خلفاء بود - ٢۴٠ادعای 
رسول اکرم ،خاتم االنبياء، مثل هر پيغمبری قبل از وفات، وصی و جانشينی   

وصی امير المؤمنين علی را باب علم و . از جانب خدا برای خود معين نمودند
  .و خليفۀ جانشين خود معرفی و امت را امر به اطاعت آن حضرت نمودند 

اما بعد از وفات رسول اکرم به جهاتی که عند العقالء واضح است سياسة   
امر خالفت به ابی بکر و عمر و عثمان قرار گرفت؛ اما در تمام دورۀ خالفت 

حضرت در جميع امور أبی بکر و عمر کامًال با آن ) به استثنای روزهای اول (
  ٣٠١... شور می نمودند و مطابق فرموده های آن حضرت عمل می کردند 

  :جواب ما 
در تاريخ يک مورد فقط يک مورد ديگر سراغ داريد که کسانی : شما بگوييد  

  ! شخصی را از حکومت بر کنار کنند، بعد بدون مشورت با او آب نخورند ؟
  دق بودندامامان سنی، شاگرد امام صا ٢۴١دغای 

اکابر فقهاء و ائمۀ عظام اهل تسنن از شاگردان و دانشجویان مجلس فيض   
آن حضرت بودند؛ مانند ابو حنيفه و مالک بن انس و یحيی بن سعيد انصاری 
و ابن جریح و محمد بن اسحق و یحيی بن سعيد قحطان و سفيان بن عبينه 

                                                 
 . ۵٧۶ص  - ٣٠١
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ک به قدر استعداد که هر ی) که قبال اشاره شد (و سفيان ثوری و دیگران 
   ٣٠٢... خود از محضر انور آن حضرت بهره مند می شدند 

  :جواب ما 
اگر واقعًا ما شاگردان امام صادق بوديم پس ! اين هم يک حرف عجيب ديگر   

  ! امام های ما بهتر می دانند که نظر او چه بود ؟
امام  پس شما مذهب خود را از کی گرفتند؟ ما که به گفتۀ شما از استادمان ،

آيا اين معقول و باور کردنی است که علمای ! شما  ازکی گرفتيد؟! صادق ، گرفتيم
ما پشت سر امام صادق ،استادشان، با دست باز  نماز بخوانند بعد که از 

  !با دست بسته نماز بخوانيد : محضرشان رفتند، به مردم بگويند
داند که اصول کافی شما ما هم همين را می گوييم که ايشان سنی بودند و اهللا می 

   ...و  دروغ ها به امام صادق بست ! کی پيدا شد 
  سنی ها به امام صادق اهميت ندادند -  ٢۴٢دعای 

درد بزرگ شما این است که بزرگانتان حاضر نشدند نام شریفش را در اعداد   
  ٣٠٣... امامان اربعه قرار دهند 

  :جواب ما 
استاد سنی ها بود، از : می گويی در حرف تو تضاد عجيبی است از يک طرف  

و به او اهميت  !سنی ها از استاد خود حديثی روايت نکردند: يک طرف می گويی
  ! پس استاد شان به آنها چه می گفت؟ . ندادند
  اهل البيت را سنی ها رها کردند و رفتند دنبال دیگران -  ٢۴٣دعای 

و امام مالک و امام بسيار جای تأثر است که پيروان و مقلدان امام اعظم   
شافعی و امام حنبل را که هيچ یک از عترت و اهل بيت رسول اهللا نبودند، 

بدانند و هر یک از آن ِفَرق در طریقۀ خود آزاد باشند با آنکه در  ، مسلمان پاک
  .اصول و فروع با هم اختالفات بسيار دارند 

  ٣٠٤... اما پيروان امام صادق را رافضی و مشرک بدانيد 
  :ما  جواب

نه ، ما امام صادق را از اهل سنت می دانيم و بس ؛ اما شما خدا می دانيد از   
  !کجا آمده ايد ؟

اگر مرجع تقليدی اعلم باشد و از اهل بيت نباشد، شما هم دنبال او می رويد؛   
مثال شما هم به مرجعيت منتظری اعتراضی نداريد؛ پس اعتراض شما به ما برای 

  چيست؟
    طعن و انتقاد بر صحابه موجب کفر نمی شود - ٢۴۴دعای 

در جواب سنی که پرسيد شما چرا زنان و دوستان پيامبر را فحش می   
  !داعی وعده داده بود که جواب بدهد . دهيد
ميل نداشتم که شما در این مجلس آشکارا از این قبيل موضوعات : داعی

بور شوم ، پاسخ بحث یا سؤال یا به قول خودتان گله و شکایت کنيد که مج
  . بدهم 

خوب بود محرمانه بين خودمان این مطالب رد و بدل می شد تا جوابی 
حاال هم تمنا می کنم تقاضای داعی را . مطابق صواب عرض می کردم
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یک روز صبح . بپذیرید و از بحث علنی دربارۀ این موضوع صرف نظر نمایيد
  .کنيم خودم به خدمتتان می آیم و دو نفری قضيه را حل می 

خالصۀ حرف او در پنج صفحه بعد این است که آدم با َسّب صحابه کافر نمی   
   ٣٠٥... ولو این که از روی غرض و کينه توزی فحش بدهد ! شود 

  :جواب ما 
اجماًال اين حرف را قبول داريم که سب کنندۀ صحابه ، فاسق است و کافر نيست   
!  

بغض داشته باشد، کافر می داند و هر چند که امام مالک کسی را که به صحابه 
  .را شاهد می آورد » ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر« آيۀ 

کسانی . امامی را به خاطر سّب صحابه نمی توان کافر گفت ١٢اما قبول داريم که 
که اين مذهب جعلی را درست کرده اند، دقيقًا می دانستند کجا بايد متوقف شوند تا 

! زيرا از درون به پيکر اسالم ضربه زدن آسانتر است ! کافر به شمار نيايند 
  . عوام شيعه، جاهل هستند اما علمای آنها بی شک منافقند

عموی زنم؛ يعنی، شيخ عبدالحی بن عبدالطيف که :  ياد خاطره ای افتادم  
  :روزگاری شاگرد ابو علی مودودی، مفّکر مشهور ، بود، می گويد 

ح دادم که شيعه ها در محلۀ ما اعمال حيرت مودودی شر عالمه  روزی برای  
اين . نه کافر نيستند: آيا آنها کافرند ؟ گفت: آوری انجام می دهند و در آخر گفتم

آيا . باز شرح دادم که چنين می کنند و چنان می کنند. حرف بر من گران آمد
من ديد که مسأله برايم قابل هضم نيست، خطاب به . نه ، منافقند : کافرند؟ گفت

  چه خيال می کنی؟ آيا منافق از کافر بدتر نيست ؟: گفت
»                                          ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اْلَأْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا«
  )١٤٥/النساء(
  ».ری ندارندبدرستی که منافقان در پايين ترين طبقه جهنم هستند و ياو«

  :ميگويد 
علی : یکی این که از زبان ابوبکر نوشت که ایشان فرمود: دونمونه ذکر کرد

  .روباه است؛ روباهی که می گوید شاهدم دمم است
  . و از زبان عایشه، حضرت عثمان را فحش داد  

  :جواب ما 
ابن ابی  و همۀ اين عجايب و غرايب را در کتاب بی ارزش شرح نهج البالغه  
يافت که نويسندۀ آن يک شيعۀ غالی و معتزلی است و کارش به سنی ها  لحديد ا

او . او گمراه است. البته اين را بگوييم که شيعۀ عادی منافق نيست! ربطی ندارد 
او با . با اون ابوبکر ما هم بديم . با ابوبکری بد است که برايش ترسيم کرده اند

از اين . دارد که برايش ترسيم کرده اندعمر حقيقی دشمن نيست او از عمری تنفر 
  .عمر ساختۀ ذهن بيمار عالمان شيعه،  ما هم متنفريم 

  علی قاتل خود را می شناخت-  ٢۴۵دعای 
دروغی آورده است دربارۀ علی که قاتل خود را می شناخت و به او می   

  !اما به او چيزی نگفت ! تو مرا خواهی کشت: گفت
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يزی به صحابه نمی گفت؛ زیرا قبل از جرم نمی پيامبر هم به همين دليل، چ
  ٣٠٦... توان قصاص کرد 

  :جواب ما 
  ! حرفی که در قوطی هيچ عطاری نيست حتی ابن ابی الحديد  
علی اگر می دانست که ابن ملجم قصد ترور او را دارد، می توانست برای احتياط  

القاعده قرار  رييس جمهور پاکستان دوبار مورد سوء قصد. اقداماتی انجام دهد
  .گرفت و او تدابير احتياطی را به صد در صد رساند

اما رسول اهللا، کودتا چيان آينده را محرم اسرار خود و حتی مطلع از امور خانۀ 
آيا باور می کنيد اکنون رييس جمهور پاکستان با دختر بن الدن يا ! خود کرد 

؛ يعنی اين که دست کم خامنه ای يا دختر رجوی منافق عروسی کند؟ اگر هم بکند
  .دختر خوب است 

  !نه عايشه را نه عمر را ! اما شما نه دختر را خوب می دانيد نه پدر را 
اين قوم به امامان خود مقام فوق بشری داده اند و در همان حال، آنها را از   

  .پيرزن ها هم عاجزتر کرده اند 
   ٣٠٧...  ق بودند بعضی از بيعت کنندگان در صلح حدیبيه مناف -٢۴۶دعای 

  :جواب ما 
در اين جا، يک حرف بی نهايت بی معنی گفته است با آنکه قرآن به صراحت   

  : می گويد
}                                                  َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة {
  )١٨/الفتح(

  .ه اهللا خشنود شد از مومنان که زير درخت با تو بيعت کردندبدرستی ک
! با اين وجود داعی شياد می گويد که بعضی از اين بيعت کنندگان منافق بودند 

  پس اهللا چرا از آنها راضی شد؟
       ٣٠٨... حدیث به اصحاب من اقتداء کنيد  -  ٢۴٧دعای 

اصحابی کالنجوم   ان«: حدیثی را از سنی پيش کشيده است به این الفاظ   
  »بایهم اقتدیتم اهتدیتم

بدرستی که یاران من چون ستارگانند به هر کدام اقتدا کنيد، هدایت می 
   ٣٠٩... یابيد 

  :جواب ما 
الزم نيست چون اين . داعی سعی کرده است اين حديث را عقالنی جواب بدهد  

  . نمی کنيميک حديث صحيح نيست و ما به  آن آستدالل . حديث پيش ما قوی نيست
هرجا به نفعشان باشد حديث ما درست ! اين را می گويند پيروی از هوای نفس  

  !است و اگر به ضررشان باشد، همان حديث نادرست می شود 
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  اصحاب منافق بودند می خواستند پيامبر را بکشند  - ٢۴٨دعای 
شوم  در این جا، سعی می کند با استفاده از وجود منافقان در مدینه ، نيت  

   ٣١٠... خود را بيان کند  و نتيجه بگيرد که اصحاب منافق بوده اند 
  :جواب ما 

اگر اين طور باشد که تو می گويی؛ يعنی، اگر : در جواب اين جاهل می گويم  
قرار باشد به حجت خالی نبودن مدينه از منافقان ،  ما انگشت اتهام به هر کسی 

درکار نباشد، آن وقت به همان آسانی که که خواستيم بگذاريم و هيچ قواعد علمی 
  !تو عمر را به نفاق متهم می کنی، می توان علی را نيز، به نفاق متهم کرد

منافق را  وزير خود ! به منافق زن بدهد ؟! آيا پيغمبر از منافق زن می گيرد؟  
  ! ؟اين ممکن است آيا !کند؟

  ٣١١... ابوهریره دروغگو بود   -  ٢۴٩دعای 
  :جواب ما 

اگر تو در کتابت سعی کرده ای از اهل ! باز حضرت ابوهريره را متهم کرده است  
سنت حديث بياوری تا حقانيت مذهب خود را آشکار کنی، پس گوش هايت را 

اگر سنی، ما هستيم، اگر حديث از ماست، پس بدان که بزرگترين : خوب باز کن
  !است »  ابوهريره«راوی احاديث ما  

  .که گمان می کنی عمر احاديث ابوهريره را قبول نداشت  اين دروغ بزرگی است
و جالب اين که خودش در همين کتاب شبهای پيشاور چندين حديث از ابوهريره 

  !آورده است و او را شاهد گرفته برای اثبات حقانيت مذهب خود 
  !يک بام و دو هوا ... قربان برم خدا را 

  
  ٣١٢... شينی پيامبر اختالف کردند اصحاب با یکدیگر در امر جان  - ٢۵٠دعای 

  :جواب ما 
خب از اين می خواهی . درست است. اصحاب با هم اختالف پيدا کردند : می گويد  

  چی را ثابت کنی؟ آيا دو مومن نمی توانند با هم جنگ کنند؟ 
  : برو قرآن را بخوان آيۀ 

}                                                    ...وا َبْيَنُهَما َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُح{
  )٩/الحجرات(

  ...و اگر دو طايفه از مومنان با هم بجنگند، ميان آنان را اصالح دهيد 
پس می بينی، مخالفت که سهل است، مومنان ممکن است با يکديگر جنگ کنند و 

  . همچنان مومن باقی بمانند
  

سعد بن عباده با ابی بکر و عمر در موضوع انتخاب خليفه  - ٢۵١دعای 
   ٣١٣...   مخالف بود

  :جواب ما 
                                                 

 .همان  - ٣١٠
 . ۵٩٢ص  - ٣١١
 . ۵٩٢ص  - ٣١٢
 . ۵٩٣ص  - ٣١٣



                                                                                                  

 ١٩۵ 
 

از اين می خواهی چه چيز را ثابت کنی؟ من که برايت آيه . مخالفت کرد! درسته  
  .آوردم که مخالفت گناه نيست 

قيام طلحه و زبير در مقابل علی در بصره باعث قتل مسلمانان  - ٢۵٢دعای 
  شد

طلحه و زبير از اصحاب و بيعت کنندگان زیر شجره نبودند ؟ آیا قيام آنها آیا   
  ؟)و به عقيدۀ شما خليفۀ چهارم ( در مقابل خليفۀ  بر حق پيغمبر نبود 

و سبب ریختن خون بسياری از مسلمانان نگردیدند؟ این دو دسته از اصحاب  
ز آنان سبب هدایت که در مقابل هم قرار گرفتند، پيروی و اقتداء به کدام یک ا

راه . هر دو دسته ، چون تابع اصحاب بودند پس حق بودند: بود؟ اگر بگویيد
غلط پيموده اید؛ زیرا جمع بين ضدین محال است که دو فرقۀ محارب، هر دو 

  ٣١٤... اهل هدایت باشند و روضۀ رضوان منزلگاه آنها باشد 
  :جواب ما 

انند به هر کدام اقتداء کنيد، راه را اصحاب مثل ستارگ(يکبار گفتم که اين حديث   
اما جنگ بين طلحه و زبير با . ضعيف است ما به آن استناد نمی کنيم. ) می يابيد

علی توسط آنها شعله ور نشد افرادی مثل تو در آن زمان هم بودند که جنگ را 
  .شبانه شروع کردند

   ٣١٥... معاویه و عمرو  بن عاص، علی را سب می نمودند  -  ٢۵٣دعای 
  :جواب ما 

هرگز معاويه بر منبر علی را فحش نداد؛ حتی وقتی خبر ! اين دروغ است   
مرگش را شنيد، گريه کرد تا آن جا که زنش حيرت کرد که چگونه تا ديروز با 

  علی می جنگيدی و حاال و بر مرگش گريه می کنی؟
  هحسن که چگونحضرت  اگر حرف تو درست باشد، آن وقت حيرت آور است کار 

حکومت را به معاويه داد؟ و چرا داد؟ و چرا شرط نگذاشت که پدرش را فحش 
  ندهند يا دست کم فحش به علی را بر سر منابر قدغن کند ؟

  ضعيف است» اصحابی کالنجوم«اسناد حديث  -  ٢۵۴دعای 
این حدیث را نقل نموده است و  ٣١٦»شرح الشفاء«چنانکه قاضی عياض در   

و ابن عبدالبر از طریق او آورده اند که به » فضائل«دار قطنی در : می گوید
  .استناد این حدیث حجتی نمی باشد 

که خود از عبداهللا ابن عمر نقل نموده است » مسند«و نيز، عبد ابن حميد در 
  .این حدیث بود  منکر صحت بزار

ابن عدی در کامل به استناد خود از نافع  از عبداهللا ابن عمر نقل : و نيز، گوید
  .موده است که اسناد این حدیث ضعيف است ن

و همچنين گوید بيهقی روایت نموده است که متن ابن حدیث مشهور است، 
   ٣١٧... اما اسانيد او ضعيف است

  :جواب ما 
  خب من که گفتم ضعيف است 

به هر برای اين که بدانيد چگونه شيطان بر دوش اين مرد نشسته است و او را   
ادعای ( از کتابش مراجعه کنيد  ١۶١شد؛ به صفحه می کطرف که می خواهد،

                                                 
 .همان  - ٣١۴
 . ۵٩۴ص  - ٣١۵
 . ٩١، ص ٢ج  - ٣١۶
 . ۵٩۴ص  - ٣١٧



                                                                                                  

 ١٩۶ 
 

در آن جا می بينيد که چه سودی دارد که حديث ضعيف ما را نقل می کند و ) ۴٨
اين : در حالی که خودش نوشته است که ما می گوييم! به آن استدالل می کند

اما وقتی بخواهد به آن استدالل می کند و فرق بين ماست و . حديث دروغ است
  !فرق بين حديث کذب و صحيح را ذکر نمی کند ! را نمی شناسدآهک 

 
   ٣١٨...  صحابه معصوم نبودند  -  ٢۵۵دعای 

  :جواب ما 
  ! بودند؟معصوم  مگر ما می گويم   

  :چه می گويد صبر کن ببينم اين سنی 
ما هم قائليم که صحابه معصوم نبودند، اما مسلمًا همگی آنها عدول : حافظ 

  .ز آنها صادر نمی شد بودند و معصيتی ا
ما می گویيم که صحابه معصوم ! شما دوباره حرف این سنی را بخوانيد 

  !نبودند؛ اما معصيتی از آنها صادر نمی شد 
  :جواب ما 

آيا شما می فهميد که منظورش چيست ؟  اين يعنی چه؟ بهر حال منظور سنی   
تقديم که صحابه اما ما سنی ها مع. دست پروردۀ داعی هر چه می خواهد باشد

در همان حال، علمای ما متفق شده اند که تمامی اصحابی که از ! معصوم نبودند 
رسول حديث نقل کرده اند در کار نقل حديث از پيامبر ، راستگو بوده اند؛ يعنی، 
به سند احاديثی که در دست داريم، نگاه می کنيم که از صحابه است، پس حرفی 

می دانيم؛ اما دربارۀ نفرات بعدی در سلسلۀ سند    نمی زنيم و او را راستگو  
  حديث، علما نظر داده اند که معتبر هستند يا نه ؟ 

بله صحابی ممکن است که گناه کند، اما ممکن نيست بر پيامبر دروغ ببندد؛   
البته اگر تو خالف اين را ثابت ! خطر از بين رفتن ايمان هست  در اين کار زيرا

حديثی بياروی و به طريقی بتوانی دروغ گويی صحابی را ثابت  کنی؛ يعنی، مثًال
  !کنی؛ ما باور خود را عوض می کنيم 

  یردن ده نفر از صحابه در مجلس سّرشراب خو  - ٢۵۶ادعای 
  :در این جا، دروغ خيلی بزرگی گفته است   
ابو طلحه زید بن سهل، مجلس : می نویسد ٣١٩»فتح الباری«ابن حجر در   

ترتيب داد که در آن  ابوبکر ، عمر ، ابو عبيده ، ابو ایوب انصاری ، سّری شراب 
و  انس هم بود که در آن مجلس با ابوبکر اشعاری در مرثيۀ ! ابودجانه  

   ٣٢٠! ... بزرگان بدر سرود 
  :جواب ما 

آخر ابوبکر که اين قدر به بزرگان کافر بدر عالقه داشت چه کسی او را مجبور   
ف مقابل آنها سنگر بگيرد و آنها را بکشد بعد برايشان مرثيه کرده بود که در طر

  ! بخواند؟
چرا ابوبکر ، عمر ، ابو عبيده ، ابودجانه ، انس ، ابو : کسی نيست که بگويد  

نفر برسانند، چرا  ٣١٣ايوب و ديگران، عوض آنکه لشکر محمد را در بدر به 
                                                 

 . ۵٩۵ص  - ٣١٨
 . ٣٠،ص  ١٠ج  - ٣١٩
 . ۵٩۶ص  - ٣٢٠



                                                                                                  

 ١٩٧ 
 

! نفر برسانند؟ ٣٠٢د را نفری کفار تا عدد لشکريان محم ١٠٠٠نرفتند به لشکر 
نفر را منافق می دانند؛ چرا آنها نرفتند تا  ٢۵٠نفر ، دست کم  ٣١٣تازه از اين 

چرا نرفتند؟ حاال که ! نفر ؟ ١٢۵٠نفر شود و لشکر کفار  ۵٠لشکر محمد 
نرفتند، چرا کفار را کشتند؟ حاال که کشتند، چرا برايشان مرثيه  می خوانند و در 

  !سرايند ؟عزای آنها شعر می 
شيعه اعتقاد  دارد که اگر  عزم راسخ را با بی حيايی و  با اصرار آميخته کند،   

  !باالخره سنی را از ميدان بدر می برد 
  :و در ادامه می نويسد

محمد بن اسماعيل بخاری در تفسير آیۀ خمر در سورۀ مائده در صحيح خود   
و  ٣٢٢»مسند«حنبل در و امام احمد  ٣٢١»اشربه«و مسلم ابن حجاج در کتاب 

و طبری   ٣٢٤»الدر المنثور«و جالالدین سيوطی در   ٣٢٣ابن کثير در تفسير خود
فتح «و  در    ٣٢٦» اصابه«و ابن حجر عسقالنی  در    ٣٢٥در  تفسير خود

  و  بدر  الدین  حنفی  در  ٣٢٧» الباری
و دیگران شرح قضایا را مفصل و  ٣٢٩»سنن«و بيهقی در  ٣٢٨»عمدة القاری«

  .موده اند مبسوط نقل ن
  :جواب ما 

اصًال چنين واقعه ای به اين . و اين دروغی بزرگتر است در کتابهای ذکر شده 
  ! صورت ذکر نشده است 

  صحابه پيمان شکنی کردند -٢۵٧ادعای 
اینک برای تأیيد عرایضم به یکی از اعمال زشت و ناپسندی که از آنها صادر   

آن عمل، نقض : اره می نمایمگردید و در تمام کتب فریقين ثبت است، اش
عهد و بيعت بود که خداوند متعال در قرآن مجيد نقض کنندگان عهد را مورد 

وفای به عهد را واجب نموده » نحل«در سورۀ  . انتقاد و لعن قرار داده است
  :است که می فرماید 

َبْعَد َتْوِآيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم الّلَه  َوَأْوُفوْا ِبَعْهِد الّلِه ِإَذا َعاَهدتُّْم َوَال َتنُقُضوْا اَألْيَماَن{
}                                                                                      َعَلْيُكْم َآِفيًال ِإنَّ الّلَه َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن 

  )٩١/النحل(
دگان عهد را ملعون خوانده است که می از سورۀ  رعد، نقض کنن ٢۵و در آیۀ 
  :فرماید

َوالَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد الّلِه ِمن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر الّلُه ِبِه َأن ُيوَصَل {
  }َوُيْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض ُأْوَلِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّاِر 

مجيد و اخبار بسياری که در کتب ما و شما موجود  پس به حکم آیات قرآن  
است، نقض عهد نمودن، گناه بزرگی است به خصوص نقض عهد با خدا و 

رسول اهللا که قطعًا برای اصحاب و نزدیکان آن حضرت اقبح قبایح بوده است 
 ...٣٣٠    

                                                 
 .باب تحريم الخمر  - ٣٢١
 . ٢٢٧و  ٨١، ص ٣ج  - ٣٢٢
 . ٩۴و  ٩٣،ص  ٢ج  - ٣٢٣
 . ٣٢١،ص  ٢ج  - ٣٢۴
 . ٢۴، ص  ٧ج - ٣٢۵
 .  ٢٢، ص  ۴ج - ٣٢۶
 . ٣٠، ص  ١٠ج  - ٣٢٧
 . ٨۴، ص  ١٠ج  - ٣٢٨
 . ٢٩٠و  ٢٨۶ص  - ٣٢٩
 . ۵٩٨ص  - ٣٣٠
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  :جواب ما 
با صحابه در جنگ جمل قصد جنگ !! اين است سهم  اين آدم از علوم قرآنی   

امير در کشتن قاتالن حضرت عثمان درنگ کرد و آنها اين . امير خود را نداشتند
  . را نپسنديدند

نام صحابه بر ضد عثمان نامه  دروغ با  فراموش نکنيد قاتالن مکار عثمان به
اگر آنها می . صحابه می خواستند که دروغ آنها را علنی کنند. جعل کرده بودند

علی به  تعقيبشان  بعد! مدينه می رفتند نه به بصره  خواستند با علی بجنگند به
وقتی دو . رفت؛ زيرا از طرف توطئه گران به او گزارش نادرستی رسيده بود

اما  .  لشکر با هم روبرو شدند،  امير قبول کرد که قاتالن عثمان را مجازات کند
  .توطئه گران  منتظر صبح  نشدند و آتش جنگ  شبانه  راشعله ور کردند

آن توطئه گران درجنگ صفين نيز، در لحظۀ پيروزی از علی خواستند تا صلح  
کند تا فتنه ادامه يابد و بعد همان ها  بر علی شمشير کشيدند و بر علی ثابت شد 

که حرف عايشه و طلحه و زبير درست بود و قبل از پرداختن به معاويه بايد 
  . قاتالن عثمان را می کشت

وقدرت  ندارد، اما ديد که زبير و طلحه با او همراهند،  علی فکر کرد که زور  
پس تصميم به مجازات قاتالن عثمان گرفت؛ اما قاتالن چنانکه گفتيم، منتظر صبح 

  .نشدند 
باالی چشم تو : مگر آدم حق ندارد به اميرش بگويد! اين کجا و آيات قران کجا ؟

  ابروست ؟ 
شما  اما  علی خليفه برحق است و با وجود اين اهل سنت بر اين رأی هستند که

  !فتنه گرانی هستيد که تا امروز در شيپور فتنه می دميد
و فراموش نکنيم که صحابه در امور دينی اختالف نداشتند، حتی يزيد و حسين در 

  . امور دينی اختالف نداشتند
  !قاتالن حسين يک روز جلوتر نماز را به امامت حسين خواندند

  صادقان در قرآنند) ع(و علی) ص(مّحمد  -  ٢۵٨ادعای
بنابر آنچه علمای بزرگ خودتان از قبيل امام ثعلبی و جالل الدین سيوطی   

و » من القرآن فی علی مانزل«در تفسير و حافظ ابو نعيم اصفهانی در 
ینابيع «و شيخ سليمان بلخی حنفی در » مناقب«خطيب خوارزمی در 

حموینی، و محمد بن یوسف  از خوارزمی و حافظ ابو نعيم و ٣٣١»المودة
ً و نيز از تاریخ محدث شام ٣٣٢»کفایت الطالب مسندا«گنجی شافعی در 

  :همگی نقل نموده اند که مراد از صادقين در سورۀ  توبه که می فرماید
                             }                          َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َوُآوُنوْا َمَع الصَّاِدِقيَن{
  )١١٩/التوبه(

  هستند) عليهما السالم(محمد و علی 
  :جواب ما 

پس قرآن فقط . علی شدند همه، ......صادقين، راکعين، متقين، مومنين، مسلمين  
نازل شد تا به طور رمزی و به اشاره دربارۀ علی صحبت کند و اصحاب را امر 

                                                 
 . ٣٩باب  - ٣٢١
  . ۶٢باب  - ٣٢٢
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از ترس همان اصحاب نام او را به صراحت ذکر  کند که از علی پيروی کنند، اما
  ! چطور با هم جور درمی آيد؟) امر(و آن ) ترس(اين ! نمی کند

ْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِه(
)                                                                                  َك ُهُم الصَّاِدُقوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأْوَلِئ

  )١۵/حجرات(
به درستی مومنانی که ايمان به اهللا و رسولش آوردند و سستی نکردند و با مال و 

  .ادقين هستندجان خود در راه اهللا جهاد کردند، ايشان ازجمله ص
 ٨خداوند در سورۀ حشر ، آيۀ . اهللا در چندين آيه ، کلمۀ صادقين را تفسير می کند

  :می فرمايد
صادقين آنهايی هستند که از ديار و مال خود اخراج شدند و در جستجوی کسب  

فضل و رضايت خدا هستند و اهللا و رسولش را ياری کردند؛ يعنی، تمام صحابه 
د و صادق می باشند و دليلی نداريم که آن را فقط مختص به مصداق اين آيه هستن

  .حضرت محمد و علی  بدانيم
  
  

  در حدیث غدیر و چگونگی آن -٢۵٩ادعای 
کتاب ما را آورده است که در کتاب آنها حدیث غدیر آمده  ۶١عالم و  ۶٠نام   

و بعد متن حدیث را ! است و نام مسلم و بخاری هم در این ليست هست 
ده است که رسول اهللا علی را جانشين خود کرد و اول از همه عمر نقل کر

   ٣٣٣... به او تبریک گفت 
  

  :جواب ما 
خواننده برای آنکه به حقه بازی اين مرد مکار پی ببرد، خوب است در اين جا   

 ٨فرض کنيد قومی عقيده دارد که روزه در رمضان از ساعت . کمی در نگ کند
بعد از ظهر پايان می يابد و بعد برای اثبات اين  ٣صبح شروع می شود و ساعت 

کتاب سنی را شاهد بياورد که در آن آمده است که مسلمان بايد  ۶٠ادعای خود 
  ! يک ماه را در سال روزه بگيرد
صبح   ٨تو بايد اين سند را بياوری که روزه از . اين برای حرف تو سند نمی شود

  .ت باشدبعد از ظهر تا ادعای تو اثبا ٣است تا 
ما قبول داريم که رسول اهللا در غديرخم به مردم گفت که هر کس من موالی او   

و اگر از کتاب ما نقل می کنی که اين ، داستانی ! هستم، علی هم موالی اوست 
  .جزئيات، چيزی ديگر است ! طوالنی دارد 

  !کناز کتاب ما قانون روزه را نقل می کنی؛ پس از کتاب ما زمانش را هم نقل 
از کتاب ما داستان غدير را می آوری؛ پس ماجرايش را هم از کتاب ما نقل کن نه 

  !از کتاب خودت 

                                                 
٣٣٣  - ۶٠٢  

 



                                                                                                  

 ٢٠٠ 
 

عالمان سنی درباره غدیر حم روایات معتبر دارند که علی  -٢۶٠ادعای
  ٣٣٤... جانشين پيامبر است 

    :جواب ما 
ديد اين آقای ميرسيد علی همدانی شافعی کی باشند که در قرن هشتم احاديث ج  

  ؟ !کشف می کنند 
هشت قرن کسی خبر نداشت؛ حاال اين ميرسيد علی همدانی از کجا با خبر شده 

  .است 
  .جواب ترا در عنوان قبلی دادم 

  جبرائيل عمر را نصيحت کرد که حق علی را نخوری -٢۶١ادعای 
به خصوص، ميرسيد علی همدانی فقيه شافعی که از فضالء و موّثقان   

 ٣٣٥»مودة القربی«ودتان در قرن هشتم هجری بود در کتاب فقهاء و علمای خ
نوشته است که جميعت بسياری از صحابه در مکان های مختلفی از خليفه 

نصب رسول اهللا «: نقل نموده اند که گفت» رضی اهللا عنه(عمر بن الخطاب 
؛ یعنی، نصب نمود رسول اهللا علی را مهتر و بزرگتر و »عليًا علمًا ) ص(

م و بعد او را به موالیی به جامعه معرفی نمود و بعد از دعا راهنمای قو
  :دربارۀ دوستان و دشمنان آن حضرت عرض کرد

یعنی، ابالغ ( خدایا ، تو گواه منی بر ایشان » اللهم انت شهيدی عليهم « 
  . )رسالت نمودم

در آن حال، جوان زیبایی با حسن صورت و بوی خوش پهلوی من نشسته 
  :بود؛ به من گفت

  »لقد عقد رسول اهللا عقدًا ال یحله اال المنافق فاحذر أن تحله« 
وقتی شما دربارۀ علی سخن می گفتيد، : من به رسول اهللا عرض کردم

. پهلوی من جوان خوش رو و خوشبویی نشسته بود و با من چنين گفت
  :حضرت فرمود

گر شده بود او از اوالد آدم نبود؛ بلکه جبرئيل امين بود که به این صورت جلوه 
  ٣٣٦) ... ع(که تأکيد نماید بر شما آنچه را دربارۀ علی 

  :جواب ما 
عمر چرا . هيچ عاقلی اين داستان را باور نمی کند؛ اين که اعتراف به جرم است  

بايد اين را بگويد؟ فرعون حتی قدرت جادويی عصای موسی را ديد باز به او 
نکرد و به ساحران خود تهمت  شکست جادوگران خود را ديد باز قبول. تهمت زد

  .علی که وزير عمر بود اگر علی ادعايی می کرد بايد به او تهمت می زد . زد
پس چرا اخالق عمر در . عمر از فرعون بدتر است: شما می گوييد اينکه  ديگرو 

  . اين جا مثل اولياء اهللا است
  :می گويد

نسبت هوا  از شخص شما، سيد جليل القدر مؤدب انتظار نداریم که  
پرستی به اصحاب رسول اهللا بدهيد و حال آنکه اصحاب را آن حضرت اسباب 

اصحابی کالنجوم بابهم اقتدیتهم اهتدیتم : هدایت قوم قرار داد که می فرماید
.  

  :جواب ما 

                                                 
 . ۶٠١ص  - ٣٣۴
 .مودت پنجم  - ٣٣۵
 . ۶٠۶ص  - ٣٣۶



                                                                                                  

 ٢٠١ 
 

اگر می خواهی حرفی بزنی، چرا از زبان سنی مقدمه چينی می کنی ما که    
   .اين حديث را قبول نداريم: گفتيم

  حدیث اقتداء با صحاب مخدوش است - ٢۶٢ادعای 
ممکن است اصحاب هم مانند . اول، تمنا می کنم تکرار مطلب نفرمایيد  

پس وقتی ثابت شد معصوم نبودند، تعجبی . سایر خلق جائز الخطاء بودند
  . ندارد که با برهان، نسبت هوی پرستی به بعضی از آنها داده شود

قابل استناد نيست؛ زیرا در اسناد این حدیث حارث  دوم، بدانيد که این حدیث
ابن قضين، مجهول الحال و حمزة ابن ابی حمزه نصيبی متهم به کذب و دروغ 

این : گویی می باشند؛ لذا ضعف حدیث ثابت است و نيز، ابن حزم گفته است
  .حدیث مکذوب و موضوع و باطل است 

د و اتکاء به استناد پس چنين حدیثی با سلسله اسناد ضعيف قابل اعتما
   ٣٣٧... نمی باشد 

  :جواب ما 
. خودت به آن استناد کردی ... مخدوش است؛ اما تو در ادعای : ما از اول گفتيم  

قربان برم خدا را  ،  يک بام ! اگر حديث را قبول نداری، چرا به آن استناد کردی 
  !دو هوا 

اگر بنفع تو باشد سندش را اينجا چرا سند  حديث را با اين دقت ميبينی  اما بعد 
  نگاه نميکنی؟

  بعضی از صحابه تابع هوای نفس و منحرف از حق شدند -٢۶٣ادعای 
بسياری از اخباری که در کتب معتبر خودتان : آقایان یا باید با انصاف بگویيد  

: راجع به حرب با امير المؤمنين علی نقل گردیده است که رسول اکرم فرمود
تصدیق نمایيد که این  اساسی ندارد یا» .ا من استجنگ با علی، جنگ ب«

نوع از اخبار غایت اعتبار را دارد؛ زیرا سلسلۀ اسناد صحيحه به کتب معتبر 
عالوه بر تواتر در کتب معتبر علماء شيعه ( اکابر علمای خودتان رسيده است 

که در این صورت تصدیق کرده اید عده ای از اصحاب فاسد و کاسد و اهل ) 
بودند؛ مانند معاویه، عمرو بن عاص، ابوهریره ، سمرة بن جندب، طلحه  باطل

و زبير و غيره که به جنگ با علی بر خاستند، زیرا جنگ با رسول اهللا بوده 
  .پس قطعًا منحرف از حق گردیدند که به جنگ رسول اهللا قيام نمودند . است

دند، مثل طلحه ما چگونه ناچاریم تصدیق کنيم که عده ای از اصحاب فاسد بو
  ٣٣٨... و زبير 

  :جواب ما 
  .و اين حديِث جنگ با علی ، جنگ با من است؛ نيز دروغ  است   
چگونه نمی دانی که طلحه و زبير ! تو که اين همه از کتابهای ما خبر داری   

پس . نفری هستند که بهشتی هستند ١٠جزو عشره مبشره هستند؛ يعنی، شامل 
می کنی، ناچاری تصديق کنی طلحه و زبير فاسد نبودند؛  اگر به کتابهای ما استناد

  بلکه از بهترين مردم هستند  .بلکه بهشتی هستند 
هر چند که به  اين اميد ( همۀ صحابه به بهشت می روند : بدان که ما نمی گوييم  

؛ چون نديدم آنها بر پيامبر دروغ ببندند، پس می گوييم که همه عدول ) داريم 
اين يک حرف است و معصوم دانستن . قل حديث دروغ نگفته اندهستند و در ن

آنها حرف ديگر و هدايت تک تک آنها حرفی ديگر و به بهشت رفتن همۀ آنها 
                                                 

 . ۶٠٧ص  - ٣٣٧
 . ۶٠٧ص  - ٣٣٨



                                                                                                  

 ٢٠٢ 
 

از اين چهار حرف فقط حرف اول را اهل سنت با تاکيد می گويند و . حرف ديگر 
  . بس

  .صحابه  نقض عهد کردند: غزالی می گوید -٢۶۴ادعای 
در این کتاب نوشته شده . را نوشتۀ غزالی می داند» المينسر ع«کتاب   

  ٣٣٩! ... است که علی جانشين بال فصل محمد است 
 :جواب ما 

اين مهم نيست که کتاب سر عالمين از غزالی است يا نه ؟ اين هم مهم نيست که   
غزالی کيست؟ آيا او پيامبر . غزالی بگويد که علی خليفۀ  بالفصل رسول است

: همانطور که هر کس بگويد. کس که چنين بگويد، ديگر سنی نيستاست؟ هر 
حتی اگر نامش  محمد علی باشد، باز . بهاء اهللا پيغمبر است، ديگر مسلمان نيست

  !مسلمان نيست 
تا آن جا که ما می دانيم شيعه ها ! حاال يا عزالی سنی نيست يا کتاب از  او نيست 

  !مکر آنها را انتهايی نيست. ده اندبعضی از کتب را به عالمان ما نسبت دا
علی در حق معاويه : حاال اگر من بگويم که محمد باقر سجودی شيعی گفته است 

گفتن اين جمله شيعه ! شما چه می گوييد ؟. ظلم کرده و به او حمله کرده است 
. نه يک شيعه ! اين حرف يک خارجی است ! بودن سجودی را نفی می کند 

پس سنی نيست؛ زيرا فرق اصلی . ، خليفۀ بال فصل استغزالی که بگويد علی
اگر بداند، ! شيعه و سنی در اين است که سنی، علی را بر گزيدۀ اهللا نمی داند

  .شيعه است
  ٣٤٠... کتاب غزالی است » سر العالمين« -٢۶۵ادعای 

  :جواب ما 
: اين، همان آدم است که مسلمانها گفتند! کی گفته است؟ سبط ابن جوزی    
  .چرا ؟ گفت که بر مذهب شيعه مرد : يکی گفت. اوند او را نيامرزدخد

تا ) نوه اين جوزی (سبط ابن جوزی : می نويسد! نام اصلی اش را نمی نويسد
آيا کتاب عربی است يا فارسی؟ که می ! مردم او را با ابن جوزی اشتباه کنند

  ! نويسد سبط ابن جوزی 
  حق گویی کشتندابن عقدۀ سنی را به خاطر  -٢۶۶ادعای 

چنانکه تاریخ نشان می دهد بسياری از اکابر علمای خودتان به خاطر حق   
نویسی در زمان حياتشان بيچاره و موهون و آواره شدند و علمای متعصب و 
عوام بی خرد خواندن کتابهای آنان را تحریم نمودند و عاقبت هم سبب قتل 

  .آنها گردیدند
اس احمد بن محمد بن سعيد همدانی متوفی مانند حافظ ابن عقده ابو العب

سيصد هزار : قمری توثيق نموده است و در ترجمۀ حاالت او می نویسند ٣٣٣
     .حدیث با سند های آن حفظ داشت و بسيار ثقه و راستگو بود

( به علت این که در مجامع عمومی در کوفه و بغداد مثالب و معایب شيخين 
را رافضی خواندند و از نقل روایاتش خود را می گفت، او ) ابی بکر و عمر 

  .داری نمودند 

                                                 
 . ۶٠٨ص  - ٣٣٩
 . ۶١٠ص  - ٣۴٠



                                                                                                  

 ٢٠٣ 
 

ان هذا الشيخ کان یجلس «:  ابن کثير و ذهبی و یافعی دربارۀ او نوشته اند  
فی جامع براثا و یحدث الناس بمثالب الشيخين و لذا ترکت روایاته و اال فال 

  »کالم الحد فی صدقه و ثقته ؟
بين بغداد  اثکه امروزه  مسجد برا(  براثاشيخ ابن عقده می نشست در جامع 

را برای مردم ) ابی بکر و عمر ( و معایب شيخين ) و کاظمين معروف است 
نقل می کرد؛ برای همين عمل، او و روایاتش را ترک نمودیم واال احدی در 

  ٣٤١! ... صداقت و راست گوئی و موثق بودن او حرفی نزده است ؟
  :جواب ما 

ذهبی گفته است که ابن عقده بسيار : يک طرف می گويی از! حرفت را نفهميدم   
اين شيح می : ذهبی گفته است: ثقه و راستگو بود و از طرف ديگر می گويی

  .نشست و از ابوبکر بدگويی می کرد 
ابن عقده به : برای آنکه شيعه ها از خواب بيدار شوند، حرفش را ترجمه می کنم 

بود و شکی در امر راستگويی او نيست  گفتۀ عالمه مجلسی بسيار ثقه و راستگو
اما ابن عقده در مسجد کوفه می نشست و عيب های علی را برای مردم می !  

گفت؛ به همين خاطر، با وجود مورد اطمينان و راستگو بودن از او حديثی نقل 
  .نمی کنيم 

آيا ممکن ! آيا ممکن است کسی از علی بدگويی کند و نزد شيعه  راستگو باشد؟
ابوبکر و عمر نيز، ! کسی از محمد بدگويی کند و مورد اطمينان  باشد ؟ است

چگونه ممکن است ما ببينيم کسی از آنها  بدگويی . همين مقام  را نزد ما دارند
اگر راستگو می دانيم، چرا ! و او را مورد اطمينان و راستگو بدانيم؟! می کند 

  .حديث او را نقل نمی کنيم 
به خاطر حق گویی و طرفداری از شيعه، شبانه دفن  طبری را -  ٢۶٧ادعای
  کردند

و خطيب بغداد در تاریخ خود از او تعریف می کند؛ اما در آخر بيانات خود می   
  :گوید 

سالگی در خطر مرد و او را در روز دفن  ٨۶طبری به خاطر حق گویی در 
  ٣٤٢... نکردند و شب دفن کردند

  :جواب ما 
سال عمر کافی نيست؟ نوشتن اين همه کتاب کافی  ٨۶سوال ما اين است که   

بعد اين ! کجا در خطر بود؟ مگر آدم بعد از مرگ هم در خطر می باشد ؟! نيست؟
طبق روايت شيعه ها امام زمان ! فقط امام زمان شماست که به مرده حمله می کند

  !آنها، عايشه را شالق می زند و ابوبکر و عمر را هم می زند 
که حرف مهمی نيست؛ علما در زندگی با مشکالت زيادی روبرو  در ضمن، اين  

آيا . ابن تيميه را شما ابدًا دوست نداريد و او را دشمن اهلبيت می دانيد. می شدند
او اکثر عمر مفيد خود را در زندان نگذراند ؟ امام احمد حنبل را مگر مامون 

  نشد ؟امام بخاری آيا دچار بال ها  زندانی نکرد و شالق نزد ؟
   .اين حرف ها که ربطی به بحث ما ندارد  

                                                 
 . ۶١٠ص  - ٣۴١
 . ۶١١ص  - ٣۴٢
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  امام نسائی را کشتند -٢۶٨ادعای 
از همۀ وقایع عجيب تر ، واقعۀ قتل امام أبو عبدالرحمن احمد بن علی   

نسائی است که یکی از اعالم و ائمۀ صحاح سته می باشد و از مفاخر اکابر 
  .علمای شما در اواخر قرن سوم هجری بوده است 

قمری وارد دمشق شد و  ٣٠٣ری از آن واقعه چنانست که در سال مختص
دید اهالی آن شهر در اثر تبليغات سوء اموی ها علنی و بر مال بعد از هر نماز 

را سّب و ) مظلوم(حتی در خطبه نماز جمعه امير المؤمنين علی بن ابيطالب 
لسلۀ خيلی متأثر شد؛ تصميم گرفت احادیثی را که با س. لعن می نمایند

اسناد خود از رسول اهللا در فضایل امير المؤمنين در حافظه دارد، به زیر قلم 
  .آورد

را در اثبات مقامات عاليه و فضائل متعاليۀ آن » خصائص العلوی«پس کتاب 
حضرت نوشت و بر روی منبر آن کتاب و احادیث مضبوطۀ در آن را می خواند 

  .شر می داد و به این طریق فضایل و مناقب آن حضرت را ن
یکی از روزها که باالی منبر مشغول نقل فضایل آن حضرت بود، ملت جاهل 

و متعصب هجوم آوردند و او را از منبر به زیر کشيدند و با شدت تمام او را 
زدند و ُخصيـَتـَين او را کوفتند و آلت تناسلی او را گرفتند و به همان حال 

اثر همان ضربات سخت و لگدمال در . کشيدند و از مسجد بيرونش انداختند
نمودن او بعد از چند روز وفات کرد و بر اساس وصيت، جنازه اش را بردند در 

  ٣٤٣! ... مکه دفن نمودند 
 :جواب ما 

 ٣٠٣اموی ها در سال !  اين مرد هم از جغرافيا بی خبر است هم از تاريخ   
عباس، خود را  بنی! حکومت نمی کردند در اين سال عباسيان حکومت می کردند 

اهل بيت می دانستند و علی پسر عموی آنها بود و مردم شام جرات نداشتند که 
  !غالم بنی عباس را فحش بدهند چه برسد به علی که پسر عموی آنها بود 

بعد يادت نرود که آن وقت ها ماشين و هواپيما نبود که جسد را از شام ببرند در 
  ... مکه دفن کنند 

  .کتب اهل سنت است  مهم ترين  نسايی يکی از حديث  تازه کتاب
  !!!!اين بابا گمان ميکند که دروغ گويی هنر است 

  سنی ها کلمۀ مولی را درست معنی نمی کنند - ٢۶٩ادعای 
مولی؛ یعنی، اولی به تصرف بودن است و سنی ها می : داعی می گوید  

   ٣٤٤...محب و دوست و یاور است: گویند
  :جواب ما 

در اين جا معنی » ... من آنت مواله فعلي مواله «. معنی می کنيمما  درست   
  .دوست دارد نه والی 

شما در هر حال ! رسول نگفته هرکس که من والی او هستم، علی هم والی اوست 
  .نمی توانيد انکار کنيد که يک معنی مولی، دوست است 

  :مثل اين آيه
َصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَمَلاِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهيٌر                                  َفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوَلاُه َوِجْبِريُل َو

  )٤/تحريم(

                                                 
 . ۶١٢ص  - ٣۴٣
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در اين آيه اهللا با استفاده از موال می فرمايد که مومنين صالح ، ياور و محب و 
  . مددکار رسول اهللا هستند

حاال اگر . و دوستدار  پس قبول کنيد که يک معنی موال ، ياور و مددکار و محب
منظور پيامبر اين بود که علی خليفۀ من است، بايد از جملۀ دو پهلو اجتناب می 

  .....خصوصآ در امری به اين مهمی  !کرد 
چگونه ممکن است که حديث را ما نقل کنيم و امامان ما در کتب حديث بنويسند، 

  !   يشان باشد؟اما معنی آن را درست نفهمند و مذهبشان برخالف نوشته ها
  

در حق » یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک«نزول آیۀ  و -٢٧٠ادعای 
   علی است
  :این آیه در حق علی است: می گوید

َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه {
  ...ُمَك ِمَن النَّاِسَوالّلُه َيْعِص

                                                                                                             
  )۶٧/المائده(

ای پيغمبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی، تبليغ 
از شر و آزار مردمان محفوظ رسالت و ادای وظيفه نکرده ای و خدا تو را 

  ٣٤٥... خواهد داشت
  :جواب ما 

تو می گويی اهللا ترسيده است . چه چيز را بگو . ؛ يعنی، بگو »بلغ«: گفته است  
آيا اين تفسير تو از آيه . بگو : که واضح بگويد و  به حضرت محمد گفته است

  !است؟
می بيند که دربارۀ جدال با  خواننده اگر آيات قبل و بعد از اين آيه را مطالعه کند،  

ای اهل : و در آيۀ بعدی می گويد. بلغ : در اين آيه می گويد. يهود و نصاری است
  ربط علی به اين آيات از کجاست؟. کتاب، شما يک ذره هم بر حق نيستيد

  :حاال آيه قبل و بعد را ببينيد
} ۶۵{َنا َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِمَوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َواتََّقْوْا َلَكفَّْر

َوَلْو َأنَُّهْم َأَقاُموْا التَّْوَراَة َواِإلنِجيَل َوَما ُأنِزَل ِإَليِهم مِّن رَّبِِّهْم ألَآُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن 
  }۶۶{مِّْنُهْم َساء َما َيْعَمُلوَنَتْحِت َأْرُجِلِهم مِّْنُهْم ُأمٌَّة مُّْقَتِصَدٌة َوَآِثيٌر 

و اگر اهل کتاب ايمان آورده و پرهيزگار بودند، قطعًا گناهانشان را می زدوديم و 
و اگر آنان به تورات و انجيل و . آنان را به بوستانهای پر نعمت درمی آورديم 

آنچه از جانب پروردگارشان به سويشان نازل شده است، عمل می کردند، قطعًا از 
از ميان آنان گروهی ميانه . باالی سرشان و از زير پاهايشان برخوردار می شدند 

  .  رو هستند و بسياری از ايشان بدرفتاری می کنند
  و حاال آيه مورد بحث را ببينيد 

ِرَساَلَتُه َوالّلُه  َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت  
  }۶٧{َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ الّلَه َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن

  :و حاال آيه بعدی را بخوانيد 
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ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتََّى ُتِقيُموْا التَّْوَراَة َواِإلنِجيَل َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكم مِّن  
 بُِّكْم َوَلَيِزيَدنَّ َآِثيرًا مِّْنُهم مَّا ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك ُطْغَيانًا َوُآْفرًا َفَال َتْأَس َعَلى اْلَقْوِمرَّ

  }۶٨{اْلَكاِفِريَن
ای اهل کتاب ، تا به تورات و انجيل و آنچه ازپروردگارتان به سوی شما « : بگو

و قطعًا آنچه از جانب » .نيستيد]  ينیآئ[ نازل شده است، عمل نکرده ايد بر هيچ 
پروردگارت به جانب تو نازل شده است بر طغيان و کفر بسياری از آنان خواهد 

  .پس بر گروه کافران اندوه مخور. افزود 
اکابر : آخر علی را با کدام منطق نشانده ايد در وسط اين آيات ؟ خودش می گويد

می کنيم کسانی مثل سبط ابن جوزی  شما گفته اند؛ اما ليست اکابر را که نگاه
از بخاری ، . ،سيوطی ،حسکانی ،حموينی ،خوارزمی ،ابن مغازلی را می بينيم 
  ! مسلم ، امام شافعی ، مالک ، احمد يا ابوحنيفه ذکری نکرده است

نام ابن کثير را آورده است؛ پس به کتابخانۀ الکترونيکی می رويم و زير تفسير 
  :را می بينيم  تا نظر ابن کثير را بدانيم  ٣٤٦»ماليوم اکملت لکم دينک«

}  اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا{ : وقوله
هذه أآبر نعم اهللا ، عز وجل، على هذه األمة حيث أآمل تعالى لهم دينهم ، فال 

وال إلى نبي غير نبيهم، صلوات اهللا وسالمه عليه؛ ولهذا  يحتاجون إلى دين غيره،
جعله اهللا خاتم األنبياء، وبعثه إلى اإلنس والجن، فال حالل إال ما أحله، وال حرام إال 

ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، وآل شيء أخبر به فهو حق وصدق ال آذب فيه 
 ] ١١٥: األنعام [ } بَِّك ِصْدًقا َوَعْدال َوَتمَّْت َآِلَمُت  َر{ : وال ُخْلف، آما قال تعالى

صدقا في األخبار، وعدال في األوامر والنواهي، فلما أآمل الدين لهم تمت : أي
ُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي ٣٤٧اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم{ ] تعالى[النعمة عليهم ؛ ولهذا قال 
فارضوه أنتم ألنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه اهللا : أي}  َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا

  .وأحبه  وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف آتبه
وهو } اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله

م اإليمان، فال اإلسالم، أخبر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم والمؤمنين أنه أآمل له
يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه اهللا فال ينقصه أبدا، وقد رضيه اهللا فال َيْسَخُطه 

  .أبدا
نزلت هذه اآلية يوم َعَرَفة، فلم ينزل بعدها حالل وال حرام، : وقال أسباط عن السدي

 َحَجْجُت مع: قالت أسماء بنت ُعَميس. ورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمات
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ َتجلَّى له جبريل، 
فمال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما 

  .عليها من القرآن، فبرآت فأتيته َفَسجَّْيُت عليه ُبْردا  آان علي
صلى اهللا عليه وسلم بعد يوم عرفة  مات رسول اهللا: قال ابن ُجَرْيج  وغير واحد

  .بأحد وثمانين يوما

                                                 
 . ٣/ مائده  - ٣۴۶
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حدثنا سفيان بن َوِآيع، حدثنا ابن ُفَضْيل، عن هارون : رواهما  ابن جرير، ثم قال
وذلك يوم الحج } اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { لما نزلت : بن عنترة، عن أبيه قال

أبكاني : قال" ما يبكيك؟: "عليه وسلم  األآبر، بكى عمر، فقال له النبي صلى اهللا
: فقال. أّنا آنا في زيادة من ديننا، فأما إْذ أآمل  فإنه لم يكمل شيء إال نقص

  ". صدقت"
إن اإلسالم بدأ َغِريًبا، وسيعود غريبا، َفُطوَبى : "ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت

  ". للُغَرَباء
حدثنا أبو الُعَمْيس، عن قيس بن مسلم، حدثنا جعفر بن َعْون، : وقال اإلمام أحمد

رضي اهللا [جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب : عن طارق بن شهاب قال
يا أمير المؤمنين، إنكم تقرءون آية في آتابكم، لو علينا معشر اليهود : فقال]  عنه

َلُكْم ِديَنُكْم  اْلَيْوَم َأْآَمْلُت{ : وأي آية؟ قال قوله: قال. نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدا
  واهللا إني: فقال  عمر} َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي 

ألعلم اليوم الذي نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والساعة التي نزلت 
  .فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، نزلت َعشية َعَرَفة في يوم جمعة

ورواه أيضا مسلم . جعفر بن عون، به ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن
والترمذي والنسائي، من طرق عن قيس بن مسلم، به  ولفظ البخاري عند تفسير 

: قالت اليهود لعمر: هذه اآلية من طريق سفيان الثوري، عن قيس، عن طارق قال
إني ألعلم حين أنزلت، : فقال عمر. إنكم تقرؤون آية، لو نزلت فينا التخذناها عيدا

يوم عرفة، وأنا : أنزلت  وأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث أنزلتوأين 
} اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { وأشك آان يوم الجمعة أم ال : قال سفيان-واهللا بعرفة 

  . اآلية
وشك سفيان، رحمه اهللا، إن آان في الرواية فهو َتَورٌُّع، حيث شك هل أخبره شيخه 

إن آان شكا في آون الوقوف في حجة الوداع آان يوم جمعة، فهذا ما بذلك أم ال؟ و
أخاله يصدر عن الثوري، رحمه اهللا، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به، لم يختلف فيه 

أحد من أصحاب المغازي والسير وال من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث 
ث من غير وجه عن متواترة ال يشك في صحتها، واهللا أعلم، وقد روي هذا الحدي

  .عمر
حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن ُعَليََّة، أخبرنا َرجاء بن أبي : وقال ابن جرير

هو : قال أبو جعفر بن جرير-سلمة، أخبرنا عبادة بن ُنَسّي، أخبرنا أميرنا إسحاق 
لو أن غير هذه : قال آعب: قال-يعني ابن ُذؤيب-عن َقِبيصة -إسحاق بن َخَرشة

لت عليهم هذه اآلية، لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم، فاتخذوه عيدا األمة نز
فقال } اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { : أي آية يا آعب؟ فقال: فقال عمر. يجتمعون فيه

قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، والمكان الذي أنزلت  فيه، نزلت في يوم : عمر
  .حمد اهللا لنا عيدجمعة ويوم عرفة، وآالهما ب

-حدثنا أبو ُآَرْيب، حدثنا َقبيصة، حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار: وقال ابن جرير
اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم { : أن ابن عباس قرأ-هو مولى بني هاشم

ت هذه اآلية علينا التخذنا لو نزل: فقال يهودي} ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا 
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يوم عيد ويوم : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: فقال ابن عباس. يومها عيًدا
  . جمعة

حدثنا أحمد بن آامل، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن : وقال ابن َمْرُدويه
عن  الُحمَّاني، حدثنا قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن َسْلمان، عن أبي عمر الَبّزار،

نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى : قال] رضي اهللا عنه[ابن الحنفية ، عن علي 
  }اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { : اهللا عليه وسلم، وهو قائم َعِشيََّة عرفة

حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السَُّكوني، حدثنا هشام بن : قال ابن جرير
أنه سمع معاوية بن أبي : نا عمرو بن قيس السكونيعمار، حدثنا بن عياش، حدث

: حتى ختمها، فقال} اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { : سفيان على المنبر ينتزع بهذه اآلية
  .نزلت في يوم عرفة، في يوم جمعة

وروى ابن َمْرُدويه، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمر بن موسى بن وجيه، 
اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { : نزلت هذه اآلية: ، عن َسُمَرة قالعن قتادة، عن الحسن

يوم عرفة ورسول اهللا صلى اهللا } َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا 
  . عليه وسلم واقف على الموقف

ن َلهيَعة، عن خالد بن فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه، والطبراني من طريق اب
ولد نبيكم صلى : أبي عمران، عن َحَنش بن عبد اهللا الصنعاني، عن ابن عباس قال

وخرج من مكة يوم االثنين، ودخل ]  ونبئ يوم االثنين[اهللا عليه وسلم يوم االثنين، 
} ِديَنُكْم  اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم{ : المدينة يوم االثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم االثنين

  .ورفع الذآر يوم االثنين، فإنه أثر غريب  وإسناده ضعيف
حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن َلهيعة، عن خالد بن أبي : وقد رواه اإلمام أحمد

ولد النبي صلى اهللا عليه وسلم : عمران، عن َحَنش الصنعاني، عن ابن عباس قال
را من مكة إلى المدينة يوم االثنين، يوم االثنين، واستنبئ يوم االثنين، وخرج مهاج

  .وقدم المدينة يوم االثنين، وتوفي يوم االثنين، ووضع  الحجر األسود يوم االثنين
ولعل ابن عباس أراد . هذا لفظ أحمد، ولم يذآر نزول المائدة يوم االثنين  فاهللا أعلم

  .مأنها نزلت يوم عيدين اثنين آما تقدم، فاشتبه على الراوي، واهللا أعل
ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس، ثم روي من طريق : وقد قيل: قال ابن جرير]  و[

ليس ذلك بيوم : يقول} اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم { : الَعْوِفيِّ عن ابن عباس في قوله
إنها نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في : وقد قيل: معلوم عند الناس قال

  .ثم رواه من طريق أبى جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس. حجة الوداع مِسيره إلى
وقد روى ابن َمْرُدويه من طريق أبي هارون الَعْيدي، عن أبي سعيد الخدري؛ : قلت

من : "أنها أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم َغِدير ُخم  حين قال لعلي
أنه اليوم الثامن عشر من : أبي هريرة وفيهثم رواه عن ". آنُت مواله َفَعليٌّ مواله

  .ذي الحجة، يعني مرجعه عليه السالم  من حجة الوداع
  

أنها أنزلت يوم : وال يصح هذا وال هذا، بل الصواب الذي ال شك فيه وال مرية
عرفة، وآان يوم جمعة، آما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن 

م معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبد اهللا بن أبي طالب، وأول ملوك اإلسال
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الشعبي، وقتادة بن ]  عامر[عباس، وَسُمَرة بن جندب، رضي اهللا عنهم، وأرسله 
دعامة، وَشْهر بن َحْوَشب، وغير واحد من األئمة والعلماء، واختاره ابن جرير 

  .الطبري، رحمه  اهللا
وآذا رواه . ح على شرط الصحيحينتفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد صحي

ابن جرير، عن عبد األعلى بن واصل، عن محمد بن القاسم األسدي، عن األوزاعي 
  به لكن رواه بعضهم
  ای خوانندۀ شيعه ،

اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم { من تمام تفسير ابن کثير را دربارۀ آيۀ   
  .برايتان نوشتم تا علمای خود را بشناسيد } يُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا ِنْعَمِتي َوَرِض

  بگو اگر مردند ترجمه کنند 
در غدیرخم دربارۀ علی » اليوم اکملت لکم دینکم«نزول آیۀ  -  ٢٧١ادعای 
  است

به معنای اولی به تصرف بودن نبود، جملۀ بعدی » ولی«و » مولی«و اگر   
که در همه جا از لسان مبارک رسول اهللا صادر بی معنی بود و این جمله 

گردیده است، ثابت می کند که مولی و ولی به معنای اولی به تصرف می 
  .بعد از من این مقام مخصوص علی است : باشد که می فرماید

در ضمن، قدری با دقت فکر کنيد و انصاف دهيد در آن هوای گرم در محل بی 
رای توقف در آن جا نبود، تمامی امت را در آن آب و آبادانی که سابقًا مکانی ب

جا جمع کند و سبقت گيرندگان قافله را امر کند که برگردند مقابل آفتاب 
سوزان در حالی که پاها را به دامنها پيچيده و در پناه شترها نشسته بودند و 

باالی منبر برود و آن خطبۀ طوالنی را که خوارزمی و ابن مردویه در 
و دیگران نيز، نقل نموده اند در » الوالیه«و طبری در کتاب  خود» مناقب«

   ٣٤٨... اثبات فضایل و مقامات امير المومنين ادا نماید 
  :جواب ما 

! واقعۀ غديرخم مصادف با اولين روز بهار و نوروز است : اول، شما می گوييد  
  .در اولين روز بهار ، هوا که گرم وسوزان نمی شود 

دارۀ هواشناسی عربستان، هوای ده سال گذشتۀ غديرخم را دوم، ما از سايت ا
  .باالتر نرفته است ٢٨داريم که هيچ گاه از 

سوم، گوش دادن به  فرمان رسول، ارزش اين را دارد که آدم در آفتاب سوزان 
اين . ما وقتی نماز جمعه  می خوانيم، جا نباشد در آفتاب می ايستيم. بنشيند

  ! ت کردم که آفتابی درکار نبودتازه ثاب! کجايش مهم است؟
  .دروغ که می گوييد، همه جوانب را بسنجيد

کاروان . برای همين در آن جا توقف کردند. در غديرخم آب کافی هم وجود داشت
  .هم خواهی نخواهی در راه توقف می کند

  : حاال دليل ديگر  ما در رد او
آيه ، يک آيۀ کوچک داعی آياتی می آورد که واليت علی را ثابت کند؛ اين   

اگر به شيعه بگويی : نيست؛ آيه بزرگی است و در آخر آن ، اين جمله آمده است
دربارۀ : بگو. در اثبات نماز که از فروع دين است، آيه بياور؛ صدها آيه می آورد 

. وضو آيه بياور که يک فرع از فروع نماز است، باز  هم می تواند آيه بياورد
                                                 

 . ۶١۴ص  - ٣۴٨
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صورت در وضو آيه بياور که يک فرع در فرع در فرع از  دربارۀ  شستن    : بگو
فروع دين است؛ باز می تواند آيه بياورد اما اين شيعه، عاجز است دربارۀ 

  !يک آيۀ واضح از قرآن بياورد » امامت«مهمترين اصول مذهبش؛ يعنی، 
  ! و مجبور است سر و ته آيات را ببرد و آن را به علی وصل کند 

کما آنکه ! قرآن در حق من نازل شده است: می تواند بگويد با اين روش هر کس
از قرآن و جالب اين که » اثبات پيامبری بهاء اهللا«بهايی ها کتابی دارند به نام 

می گويند در  بهايی ها در حق علی است؛ : بعضی از اين آياتی که شيعه می گويد
  !حق بهاء اهللا است 

د يا وليعهد بود يا جانشين بود،  اهللا چرا اين طور که نمی شود، اگر علی امام بو
  !نبايد واضح بگويد ؟

. اين آيه در حق علی است: برای اين که اثبات کنی که سنی ها می گويند  
  !حسکانی را امام می کنی؛ مثل اين که رفتگری را امام حديث کنی

  :را در آيه ببينيد» اليوم اکملت لکم دينکم « شما اول جايگاه جملۀ 
َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة ُحرِّ{

 َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَآَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذآَّْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب
ُموْا ِباَألْزَالِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َآَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفَال َتْخَشْوُهْم َوَأن َتْسَتْقِس

ُاُم اِإلْسَالَم ِدينًا . َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلك
}                                    َصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف لِِّإْثٍم َفِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَم

  )٣/المائده(
مردار، خون ، گوشت خوک و آنچه به نام غير خدا : بر شما حرام شده است 

خفه شده ، به چوب مرده ، از بلندی ] حيوان حالل گوشت[کشته شده باشد ، 
به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد؛ مگر آنچه را سر  افتاده ،

به وسيلۀ ] چيزی را[ببريد و آنچه برای بتان سربريده شده و قسمت کردن شما 
امروز کسانی که کافر شده اند از دين شما . تيرهای قرعه ، اين نافرمانی خداست 

امروز دين شما را . سيد پس از ايشان مترسيد و از من بتر. نوميد گرديده اند 
برايتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را برای شما آيينی 

از آنچه [و هر  کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمايل باشد . برگزيدم 
  .   بی ترديد خدا آمرزندۀ مهربان است ] منع شده است

اين که دربارۀ !  رۀ امامت علی است ؟اين جمله ، دربا: آيا آدم عاقل می گويد
يک جمله را از وسط آيه برداشتند و علم کرده ! خوراکی های حالل و حرام است

  .ايد که دربارۀ علی است 
  کلمۀ مولی ده معنی دارد: ِسبط ابن جوزی سنی می گوید ٢٧٢ادعای 

و ابن صباغ ، سبط نا خلف ابن جوزی را شاهد می آورد و می نویسد که او 
   ٣٤٩... ده معنی دارد » موال«کلمۀ : فته استگ

  :جواب ما
  !سبط نا خلف ابن جوزی شيعه شده بود : چند بار بگوييم

                                                 
٣۴٩ - ۶١۶ . 
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در ضمن، چرا بايد پيامبر صاف و پوست کنده نگويد و يک جملۀ ده پهلو بگويد 
  !آن هم موضوعی به اين مهمی را ؟! ؟

  ٣٥٠...    نظر ابن طلحه شافعی در معنی مولی -  ٢٧٣ ادعای
  :جواب ما

نظر بخاری و مسلم و نسائی و : اگر راست می گويی! عجب کارشناس مهمی   
  !ابی داود و ابو حنيفه و مالک و حنبل و شافعی را بياور 

. ابن طلحه آخر کيست؟ کی او را می شناسد؟ کجا اهميت دارد؟ او يک شيعه است
اين کلمه اگر بر مذهب امام  شافعی است، پس نظر رييس مذهبش را دربارۀ 

دربارۀ مهمترين مسائل بايد نظر رييس مذهب را بياوری البته اگر ريگی . بياور
  .در کفش و شيطانی در ريش نداری 

        ٣٥١... احتجاج علی به حدیث غدیر در رحبه  -  ٢٧۴ادعای 
و باالترین دليل، قرائن داخله و خارجه است که مختص این معنی می   

رائن اشاره نمودیم و احادیث بسياری است باشد؛ چنانکه به بعضی از آن ق
یا ایها البلغ ما انزل «: از ما و شما که آیۀ شریفه را این قسم نقل نموده اند

آیه ای است در والیت و امامت علی چنانکه جالل الدین سيوطی که » اليک
... آن احادیث را جمع نموده است » در المنثور«از اکابر علمای شماست در 

٣٥٢  
  :جواب ما

اگر حق با علی نبود، حضرت علی به : دليلی بی نهايت سست آورده و گفته است  
اما سوال اين جاست که چه . کلمۀ موال استناد نمی کرد تا حق خود را ثابت کند

  !کسی گفته است که علی به اين حرف استناد می کرد تا خالفت خود را ثابت کند ؟
ارزمی ،حموينی ،سليمان بلخی ،گنجی ابن ابی الحديد ،خو: اينها شاهدند! بفرما 

  !و باز ابن ابی الحديد ! شافعی ، ابن قتيبه دست دوم
اما اين که نوشته است، احمد حنبل و ابن حجر عسقالنی گفته اند؛ دروغ محض 

علی خليفۀ بال فصل پيامبر : دليلت کجاست که آنها گفته اند؟ اگر گفته باشند. است 
  !ور امام اهل سنت شده استشيعه چط! است؛ پس شيعه بودند

  فرمودۀ رسول که من حق تقدم دارم -  ٢٧۵ادعای 
قرینۀ کالم در . دليلی است بر منظور ایشان که علی جانشين من است   

خود حدیث اثبات مرام می نماید که مراد از مولی، اولی به تصرف می باشد؛ 
  :طلب فرمودزیرا در خطبۀ غدیریه حدیثی است که رسول اهللا قبل از بيان م

؛ یعنی، آیا من اولی به تصرف نيستم به »ألست اولی بکم من انفسکم« 
در  سوره احزاب است که فرموده  ۶شما از نفس های شما؟  اشاره به آیۀ 

  :است
  ...النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنُفِسِهْم 

  ...پيامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر است 
  :ح و هم در کتب فریقين ثبت است که رسول اکرم فرمود در حدیث صحي

   ٣٥٣... ما مؤمن اال انا اولی به فی الدنيا و االخرة 
 :جواب ما
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: ، منتهی اختالف ما با شما در دو چيز استبدان که ما منکر فضايل علی نيستيم  
اين حرفی های تو دروغ محض است دروغ شاخدار است در کتب ما اول اين که 
ها نيست از کتاب های خودت نقل قول کرده و بدان  کتابهای تو به اندازه اين حرف

   دستمال کاغذی هم ازرش ندارد همه دروغ است ولی حيا در وجود تو نيست 
و دوم اينکه شما تنها  !اما با تکرار ادعاهای دروغ نميتوان حقيت را پنهان نمود
  قبول داريمفضايل علی را ميگوييد و ما خوبی های همه اصحاب را 

اگرچه که ( و تفاوت سوم و مهم ما و شما اين است که شما علی را اله ميدانيد 
  بزبان نگوييد و ما او را بنده ای خوب ميدانيم 

و در باره کلمه مولی  قبآل هم گفتم که اگر منظور پيامبر جانشينی ميبود بايد از 
  دند جمله دو پهلو استفاده نميکردند و بهانه بدست عمر نميدا

  مگر عربی يک زبان ناقص است يا مگر رسول اهللا عربی نميدانستند ؟
با علی بيخبر بودند که کلمه ) بزعم شما ( يا مگر ايشان از دشمنی اصحاب 

  ! چانشينم و وليعهدم  را بکار نبردند؟ جواب بده اگر جواب داری 
  
  

  اشعار حّسان در حضور رسول اکرم - ٢٧۶ادعای 
ار حسان بن ثابت انصاری است که در حضور رسول اکرم قرینۀ پنجم، اشع  

در همان مجلس که علی را به والیت نصب و معرفی نمود با اجازۀ خود آن 
حضرت وقتی . حضرت انشاء نمود که سبط ابن جوزی و دیگران می نویسند

  :اشعار را شنيد، فرمود 
  کیا حسان ال تزال مؤیدًا بروح القدس ما نصرتنا او نافحت بلسان

ای حسان، مادامی که به ما اهل بيت یاری نمودی به مدحی یا کلمۀ خوبی، 
یعنی، این اشعار تو امروز از نفحة روح (مؤید به روح القدس می باشی 

  ٣٥٤.) ... القدس بود
  :جواب ما

چون روايت از سبط ناخلف ابن جوزی است، پس مردود است و باز : می گوييم  
نمی شد يک  ۵و   ۴  ٣و  ٢و   ١وردن قرينۀ تو به عوض آ: در جواب می گوييم

  ! آيۀ صريح بياوری که نام علی در آن باشد؟ 
اهللا که اين همه آيات را به اشاره آورده است، پس به گفتۀ تو صفات علی قرآن را 

به جای اين همه اشاره ، نمی توانست يک اشارۀ صريح به نام ! پر کرده است
  .علی می فرمود 

م می ترسيد؟ اگر ترس در کار بود، ديگر اين شعر و شاعری از مرد :می گوييد
به جای يک خروار شعر يک آيۀ ! ؟در مدح علی و تحسين آخرين رسول چيست 

  کوچک بهتر نبود ؟
پس آقایان انصاف دهيد که سکوت آن حضرت در هنگام شنيدن : و می نويسد

قصود آن این اشعار عالوه بر بيانات خود آن حضرت دليل قاطعی است که م
حضرت محب و ناصر نبود، بلکه همان بود که حسان ضمن اشعار بيان نمود؛ 

ای : همچنين فرمود. یعنی، امام و هادی اولی به تصرف در امور مسلمانان 
  .حسان، به تأیيد روح القدس این حقيقت بر زبان تو جاری گردید 
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  :جواب ما
به کمک جمله و کلمۀ !  کنی؟آيا جانشينی علی را با سکوت و با شعر بايد ثابت   

يا با آيۀ قرآن ؟ آيا اين اتفاق آن قدر مهم ! دو معنی و دو پهلو بايد اثبات شود؟
  !نبود که در قرآن ذکر شود ؟

  صحابه عهد شکنی کردند در حالی که اول عهد کرده بودند -  ٢٧٧ادعای 
 بنابر استدالت واهی گذشته ، نتيجه گرفته است که صحابه، عهد شکنی  

و ادعای دروغ خود را تکرار کرده که صحابه خانۀ علی را بعد از ! کرده اند 
  ٣٥٥... وفات پيامبر آتش زدند و زنش را زخمی کردند 

  :جواب ما
به احتمال  فقير بود وبخشنده و زاهد و  ارزش جواب دادن ندارد؛ چون علی    

بلکه پرده  نداشت؛ آن زمان  خانۀ فقرا در زياد خانه ايشان در نداشت چون 
  .جواب داده ايم  نيز  و اين ادعايش را در جای ديگر. داشت

  صحابه در احد و حنين و حدیبيه نيز، نقض عهد نمودند -  ٢٧٨ادعای 
در غزوۀ احد و حنين که رسول اکرم از تمامی اصحاب عهد گرفت که امروز   

مبر در مقابل فرار ننمایيد، آیا فرار ننمودند؟ آیا این فرار و تنها گذاردن پيغ
اعداء که طبری و ابن ابی الحدید و ابن اعثم کوفی و دیگر مورخان خودتان 

  ٣٥٦... نوشته اند، نقض عهد نبود؟ 
  : جواب ما

نفر قرار  ١٠٠٠نفر در مقابل  ٣١٣چرا به جنگ بدر اشاره نمی کنی که   
د ؟ سال در بدترين شرايط فرار نکردن ١٢گرفتند؟ چرا به مکه اشاره نمی کنی که 

  چرا به خندق به خبير به فتح مکه اشاره نمی کنی؟
آيا مثل شما نظام سربازی ! دوم، کسی آنها را به زور به احد نبرد که فرار کنند

  اجباری بود يا  داوطلبانه رفتند؟
، اهللا بخشيد را  پرسيدم تو خدای ؟آنهايی که فرار کردند! سوم، تو خدايی ؟ هان 

ْا ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اْسَتَزلَُّهُم الشَّْيَطاُن ِبَبْعِض َما َآَسُبوْا ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْو(
  َوَلَقْد َعَفا الّلُه َعْنُهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر َحِليٌم

، فرار کردند، )در جنگ احد(کسانى که در روز روبرو شدن دو جمعيت با يکديگر 
ى از گناهانى که مرتکب شده بودند، به لغزش انداخت؛ شيطان آنها را بر اثر بعض
  .خداوند، آمرزنده و بردبار است. و خداوند آنها را بخشيد

چهارم، هر کس می داند که جنگ پيشروی و عقب نشينی دارد؛ مگر کسی که 
  !البته او اين حقيقت را نمی داند .  جنگ نکرده باشد

دند که شکست خوردند و رسول کشته پنجم اين که فرار کنندگان در احد گمان کر
  .شد و در اين حالت فرار آن قدر گناه نيست 

ابن ابی الحديد در وقت حمله مغول ها در خدمت آنها بود و تو هم که پدرانت   
در حال رو !! وقتی روسها حمله کردند  و يک چهارم خاک ايران را با خود بردند

  يعنی چه ؟ شما که نمی دانيد جنگ! بوسی با زنان بوديد
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اين همه مالهای ! پسرت هم که وقتی صدام به ايران حمله کرد، به جنگ نرفت 
  !بزرگ در ايران هستند؛ چرا بچۀ يکی از آنها در جنگ کشته نشد؟

  ٣٥٧...  با فحش دادن به صحابه ، آدم کافر نمی شود - ٢٧٩ ادعای
  :جواب ما

دش هم نزديکی کند، کافر من هم می دانم که نمی شود، اما آدم اگر با مادر خو  
آخر هر چيزی را که آدم نبايد انجام دهد و خيالش راحت باشد که با اين . نمی شود

  !عمل من کافر نمی شوم 
  صحابه در حديبّيه فرار کردند - ٢٨٠ادعای 

مثًال در قضيۀ حدیبيه ، ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه و سایر مورخين   
ز  قرارداد صلح اکثر صحابه و عمر بن الخطاب بعد ا: خودتان می نویسند

عصبانی بودند و با رسول اکرم معاتباتی نمودند که ما راضی به صلح نبودیم 
اگر ميل به : و می خواستيم جنگ کنيم؛ چرا صلح نمودید؟ حضرت فرمود

پس حمله کردند و چون قریش آماده بود به حمله آنها . جنگ دارید مختارید
د و چنان از کفار شکست خوردند که در موقع فرار جواب متقابل دادن

نتوانستند مقابل پيغمبر هم بایستند؛ از آن جا هم فرار نمودند و به صحرا 
  .رفتند 

همين که . شمشير بردار و جلوی قریش را بگير : حضرت، به علی فرمود
آنگاه اصحاب فراری کم کم . قریش علی را در مقابل خود دید، بر گشتند

مودند و چنان از عمل خود خجل و شرمنده بودند که عذر خواهی مراجعت ن
  ٣٥٨... کردند 

  :جواب ما
  !!آيا دارد فکاهی می نويسد ؟  
حال معلوم شد ! اين داستان خيالی را شيعۀ غالی، ابن ابی الحديد نقل کرده است  

من . اما اين حرفم نيست! جلد کتابش محتوی چه معلومات دست اولی است ٢٠که 
  .ن جا می خواهم يک معادله رياضی به کار ببرم در اي

  :طبق داستان تو ما سه فرمول داريم 
  .قريش  قويتر از عمر و باقی صحابه است - ١ 
  .                   قريش ضعيف تر از علی است - ٢

بنابراين، وقتی قريش قويتر از عمريان بودند و علی در همان زمان از قريش 
  اضح است کهکامًال و. قويتر بود

  .علی از عمريان قويتر بود  - ٣
، عمريان با آن ضعف چگونه حق علی را خوردند و او را بستند و ... خب ای 

  !زنش را زدند و بچه اش را کشتند ؟
  ٣٥٩... خدا می دانيد که شيعه اهل جدل نيست  - ٢٨١ ادعای

  :جواب ما
  !اهل دروغ و جدل هستی  واهللا که  
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برای این بود که پيامبر فدک » و آت ذی القربی حّقه« نزول آیه -  ٢٨٢ادعای 
  را به فاطمه بدهد

   پيامبر داد اما ابوبکر به زور پس گرفت - ٢٨٣ادعای 
کند و ببخشد و  ٣٦٠اگر پدری در زمان حياتش ملکی را به فرزند خود ِهَبه  

کسی بعد از مردن پدر آن ملک را از دست فرزند بيرون آورد، ظلم است یا نه 
  ؟
  .عد از این مقدمه چينی ببينم چه می خواهد بگویدب
 ٢۶بعد از برگشتن به مدینۀ طيبه ، جبرئيل از جانب رب جليل نازل شد و آیۀ   

  :از سورۀ بنی اسرائيل را بر آن حضرت خواند
  }َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوَال ُتَبذِّْر َتْبِذيرًا 

. بود) عليها السالم(ول اهللا حيات داشتند فدک در تصرف فاطمه تا رس
خودش اجاره می داد و مال االجاره را با اقساط ثالثه می آوردند و بی بی 

فاطمه به قدر قوت یک شب خود و فرزندانش بر می داشت و بقيه را در 
ميان فقرای بنی هاشم و زائد آن را به  فقراء و ضعفای دیگر به ميل خود 

  .قسيم می نمود ت
بعد از رحلت رسول خدا، ماموران خليفۀ وقت رفتند و آن را  ضبط نمودند ؟ 

  .شما را به خدا انصاف دهيد نام این عمل را چه باید گذارد
این اول مرتبه است که از شما می شنوم رسول اهللا :  حافظ سنی می گوید

  .فدک را به امر پروردگار به فاطمه   واگذار کرد
عرض کردم بسياری . مکن است شما ندیده باشيد اما ما زیاد دیدیمم: داعی

  ٣٦١... از اکابر علمای شما در کتب معتبر خود ضبط نموده اند 
  : جواب ما 

. اما تمامش به اشاره است! پی در پی آيه در حق فاطمه و علی نازل می شود  
طرف که آيا اشاره از طرف اهللا است ؟ يا شما به زور تأويل آن را به هر 

  خواستيد، ربط می دهيد ؟
  : آيا ممکن است به يک سوال من پاسخ دهيد؟ وقتی ابراهيم گفت

خدايا، دل مرا مطمئن کن که مرده را چگونه زنده می کنی؟ اهللا برايش مرغ را 
چرا اهللا به صراحت صحبت : ما می گوييم. ما که اين را نخواستيم. زنده کرد

  .هيد، من دوباره شيعه می شوم نکرد؟ اگر جواب اين سوال را بد
هبه و هديه بود و يک جا : شما شيعه ها يک حرف نمی زنيد؛ يک جا می گوييد

  .  ارث بود: می گوييد
آيا رسول اهللا مثل امروز برای فاميل پارتی بازی می کرد و مالی را از حکومت به 

  . فرزندان و نوه های خود می داد 
مبنی بر این که پيامبران ارث نمی سنی ها حدیثی دارند  - ٢٨۴ادعای 

  گذارند، دروغ است
نحن معشر «با آنکه قبول ندارد فدک ارث بود، اما باز تصميم گرفت حدیث   

را ثابت . ) از ما گروه پيامبران کسی ارثی باقی نمی گذارد(» اال نبياء  النورث
  .کند که دروغ است

  
ی گذارند پس این همه اگر این حدیث صحيح است و انبياء ارث نم :ميگوید 

  آیات ارث در قرآن مجيد برای چيست ؟
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  :یک جا می فرماید 
}                                                                                      َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَدَ  {
  )١۶/النمل(
  . و سليمان وارث داوود شد 

  :و در قصۀ حضرت زکریا فرمود
}                                                                                 َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب {
  )۶/مريم(

از لطف خاص خود، فرزند صالح و جانشينی شایسته به من عطا فرما که او 
 . وارث من و همۀ آل یعقوب باشد
  :راجع به دعای زکریا می فرماید 

}                                     َوَزَآِريَّا ِإْذ َناَدى َربَُّه َربِّ َلا َتَذْرِني َفْردًا َوَأنَت َخْيُر اْلَواِرِثيَن { 
  )٨٩/األنبياء(

و به ( یاد آر حال زکریا را هنگامی که خدا را ندا کرد که بارالها ، مرا تنها نگذار 
که تو بهترین وارث اهل عالم . ) رمامن فرزندی که وارث من باشد، عطا ف

  .هستی 
ما هم دعای  َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى                                                                  
 )٩٠/األنبياء(

  ٣٦٢... او را مستجاب کردیم و یحيی را به او عطا فرمودیم 
  : جواب ما 

شير خوراکی و شير جنگلی و شير آب قايل نمی شوی؟ يا چون که فرقی بين  آيا  
تو هم قبول داری ! چيز يک چيز است ٣آن : کلمه مشابه هستند، می گويی ٣هر 

که علما وارث انبياء هستند؟ اين يعنی چه؟ يعنی اين که زمين و گاو و گوسفند و 
هستند؟ چرا اين جا، وارث علم : لباس انبياء بايد بين علما تقسيم شود يا می گويی

سال دعا می  ٣٠اين طور تفسير می کنی و بعد گمان می کنی که حضرت زکريا 
مگر حضرت زکريا تنها وارث . کرد که خدايا، فرش زير پای مرا بی وارث نگذار 

آل يعقوب بود که دنبال وارث برای همۀ آل يعقوب می گشت و حضرت داود يک 
ميز و صندلی و اثاث آشپزخانه اش را  فرزند داشت که تو گمان می کنی همۀ

خودت هم می دانی که منظور از ارث در اين آيات، . حضرت سليمان به ارث برد 
  . علم و نبوت و حکمت است

ما جزيرۀ همين دليل ميشود که  خمينی که دو روز حاکم ايران شد،  چون  آيا  
. به فاطمه می دادکه انتظار داری ابوبکر بايد فدک را  بدهيم کيش را به پسرش 

بود که بعد از ايشان در ) صلی اهللا عليه و سلم(آيا فدک ارث پدری حضرت محمد 
اختيار دخترش قرار گيرد؟ و در ضمن، مگر زنان پيغمبر به خصوص عايشه و 

با اين حديث به گفتۀ شما جعلی از ارث پيغمبر ) دختران ابوبکر وعمر(حفصه 
آيا تو ! د، فدک را به فرزندان فاطمه ندادمحروم نشدند؟ و علی هم که خليفه ش

  دلت بيشتر از علی برای اوالدش می سوزد يا بهتر از او اسالم را می شناسی؟
پس چرا فاطمه داليلی آورده است ! اين فدک هبه و بخشش بود: تو که می گفتی

 ! بهترين دليل بر دروغ گويی شماست ! که ارث پدرم را بدهيد؟ اين دوگانه گويی 
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  اعتراض علی به ابوبکر دربارۀ فدک ، به اعتراف علمای شما -  ٢٨۵ای ادع
از  ) چاپ مصر( ٣٦٣»شرح نهج البالغه«چنانکه ابن ابی الحدید معتزلی در   

ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری ، شرح منبر رفتن ابی بکر را بعد از احتجاج 
نمود ، ضبط  ودیعۀ رسول اهللا و اهانت هایی که به آن دو  علی و فاطمه 

  .نموده است 
سالم (بعد از این که بی بی مظلومۀ فاطمه : چنانکه دیگران هم نوشته اند  

خطبه را تمام کرد، علی در مقام احتجاج بر آمد و در حضور مهاجر ) اهللا عليها
چرا : و انصار و مجمع عموم مسلمانان در مسجد رو به ابی بکر نمود و فرمود

درش محروم نمودی؟  حال آنکه در حيات پدر نيز، فاطمه را از حق ميراث پ
  ٣٦٤... متصرفه و مالکه بوده است 

  :جواب ما
با وجود اين که اين . اما دربارۀ ابن ابی الحديد نمی دانم . جواب ادعا را داده ايم   

  !ابن ابی الحديد سنی است ؟: حرف ها را نوشته است، چرا شيعه باز می گويد
دشنام ) عليهما السالم(الی منبر به علی و فاطمه ابی بکر با -  ٢٨۶ادعای 
  داد

چون احتجاج علی و فاطمه : این جا است که ابن ابی الحدید نقل می کند  
دنباله اش دروغ می گوید که ابوبکر ... در مردم مؤثر افتاد و به صدا در آمدند 

حاال بر اساس دروغ هایی که گفته است از ما می . ، علی را فحش داد 
  ٣٦٥... هد قضاوت کنيم که ابوبکر آدم بدی بود خوا

  :جواب ما
آيا دليل آوردن از يک شيعۀ غالی، سند است که  از ما ! اين حديث دروغ است   

 .می خواهد حق را به او بدهيم 
  !ابن ابی الحدید از فحش دادن به ابوبکر تعجب کرد : می گويد 

  :جواب ما
کند، آن وقت بايد حيران و انگشت بر دهان اگر ابن ابی الحديد از ابوبکر تعريف   

  !بمانيم 
  با آزار دادن علی در حقيقت ابوبکر رسول اهللا را آزار داده است -  ٢٨٧ادعای 

  »من آذا هما فقد اذانی و من آذانی فقد اذی اهللا«: رسول اکرم فرمود  
را آزار دهد و کسی که مرا آزار دهد، ) علی و فاطمه ( هر کس این دو تن 

  .را آزرده است خدا
  » من آذی علّيا فقد آذانی«:  و نيز، فرمود

  .کسی که علی را بيازارد، مرا آزرده است 
رسول : آن هم به علی که تمام علمای شما در کتب معتبر خود نوشته اند

  :اکرم دربارۀ او فرمود
  »علی مع الحق و الحق مع علی حيث دار « 

فتنه انگيزی بدهد و تمام فتنه ها شان به علی ، به ایبعد از دشنام   ابوبکرو 
   ٣٦٦…؟  !را از او بداند 

  
  :جواب ما

                                                 
 .  ٨٠،ص  ۴ج - ٣۶٣
 . ۶٣٩ص  - ٣۶۴
 . ۶۴٠ص  - ٣۶۵
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اما .  و بدان، حديث اول در کتب ما در حق اصحاب آمده است نه در حق علی 
  . سندش قوی نيست و حديث دوم، درست و حديث سوم، دروغ است 

ه خسر فلسفه های خود را در جريان باد مساز ک. ابوبکر علی را دشنام نداد  
  . الدنيا و اآلخره می شوی 

در ضمن، حديث های دروغ در مدح علی در کتاب های ما زياد است؛ شيعه هايی 
  .مثل تو در آن زمان هم بودند که حديث دروغ می ساختند و ظاهرشان سنی بود 

می خواهی از همين کتاب ها در . از کتاب های ما در مدح علی حديث می آوری
اگر کتاب ما را قبول داری، همه را قبول کن؛ . ديث بياورم مدح ابوبکر برايت ح

  .اگر قبول نداری، به آن استناد نکن 
  دشنام دادن به علی ، دشنام به پيغمبر است -  ٢٨٨ادعای 

  : باالتر از اینها در تمام کتب معتبر شما ثبت است که آن حضرت فرمود  
  »من سب عليا فقد سبنی و من سبنی فقد سب اهللا «
کس علی را دشنام دهد، مرا دشنام داده است و هرکه مرا دشنام دهد  هر

   ٣٦٧... خدا را دشنام داده است
  :جواب ما

به گفتۀ ابن ابی الحديد شيعی ما دين خود را عوض . ، ابوبکر دشنام نداداوآل  
  .نمی کنيم

گنجی شافعی نزد ما راوی حديث !! بله دروغه!! ، اين حديث هم دروغهآدوم
همان پيرمرد دراز قدی است که در آخر عمر در حملۀ خونين مغول ،  او. نيست

اموال مسلمانان را به مغوالن نشان می داد و همين باعث مرگش شد و مسلمانان 
  .با چاقو او را کشتند

  علی ، باب علم و حکمت پيغمبر است- ٢٨٩ادعای 
یف بر مردود بودن حدیث ال نورث آنست که نظر به حدیث شردليل دوم   

  :که رسول اکرم فرمود )شيعه و سنی (متفق عليه 
  »انا دار الحکمة علی بابها  -انا مدینة العلم و علی بابها « 

من خانۀ حکمتم و علی در آن می  - من شهر علمم و علی دِر آن می باشد 
هر کسی اراده دارد که از علم من بهره ای بردارد، پس باید برود به  - باشد 

  س علی عالم بود و می دانست فدک مال کيه؟پ. دِر خانۀ علی
  :نيست؛ به این دالیل   این حدیث دروغ

زیرا عرض کردم که اتفاق فریقين است و تقریبًا به حد تواتر آمده است و در 
کتب معتبر اکابر علمای شما از قبيل ثعلبی ، فيروز آبادی ، حاکم نيشابوری ، 

سخاوی ، متقی هندی ،  محمد جزری ، محمد بن جریر طبری ، سيوطی ،
محمد بن یوسف گنجی شافعی ، محمد بن طلحه شافعی ، قاضی فضل بن 
روز بهان ، مناوی ابن حجر مکی ، خطيب خوارزمی ، سليمان قندوزی حنفی 

، ابن مغازلی فقيه شافعی ، ابن طلحه شافعی ، ميرسيد علی همدانی ، 
ابی الحدید معتزلی ،  حافظ ابو نعيم اصفهانی ، شيخ االسالم حموینی ، ابن

طبرانی ، سبط ابن جوزی،  امام ابو عبدالرحمن نسائی و غيره هم نقل شده 
  .است 

  »انا مدینه العلم و علی باب ها « : پيامبر فرمود
  .من شهر علمم وعلی دروازۀ آن است 
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و مدعی شده است که به اتفاق فریقين این حدیث، درست است؛ و از فریق 
  :ا نام برده استاینها ر سنی ها  ما

سليمان بلخی ،ثعلبی ،فيروز ّآبادی ، حاکم نيشابوری ،محمد جزری ،طبری 
،سيوطی ،سخاوی ، متقی هندی، گنجی شافعی ،ابن طلحه شافعی 

،فضل بن روزبهان ،ابن حجر مکی ،خوارزمی ،ابن مغازلی ،دیلمی ،ميرسيد 
، ابن ،حموینی ) دوباره نوشته است(علی همدانی و ابن طلحه شافعی 

… ابی الحدید معتزلی ،طبرانی ، سبط ابن جوزی و ابو عبدالرحمن نسایی
٣٦٨  

  :جواب ما
علمای فريق خود را شناختيد؟ پس بدانيد که امام بخاری از !  سنی  دوستان  

هيچ راه صحيحی در : بزرگان ما نيست، چون ايشان دربارۀ اين حديث می گويد
  .آن نيست 

  .اين حديث، منکر است : ن فرموده استترمذی از بزرگان ما نيست؛ چو
اما احمد حنبل چه .  را رسوا کند) ابو صلت(خدا راوی اش : احمد حنبل گفته است

  !!!!حيثيتی دارد در مقابل متقی هندی ؟
ابن حبان چه گفته است؟ آقای داعی می دانی يا نه؟ او مهمتر است يا سليمان 

ن قندوزی گذاشته ای؟ می خواهی بلخی؟ اين جا چرا نام سليمان بلخی را سليما
  مردم فکر کنند که او هم کس ديگری است و شاهد خود را زياد کنی ؟

يحيی بن معين چه گفته است؟ نظر او و نظر ابن عدی را چرا نياوردی ؟ دارقطنی 
يعنی چدر  چه گفت؟ نظر سبط ابن جوزی را گفتی؛ خب نظر خود ابن جوزی

اين روايت هيچ : ه ابن جوزی گفته استمی گفتی ک. را هم می نوشتی  بزرگ
  .اصلی ندارد 

و خود ابن جوزی آن قدر !! ای خواننده ، دقت کن که سبط در عربی يعنی نوه  
: مشهور بود که حتی نام نوه اش تحت تاثير او قرار گرفته است و مردم می گفتند

قول  حاال اين مکار از ابن جوزی نقل. نوۀ ابن جوزی و به اين نام مشهور شد
  . نمی کند؛ از نوۀ شيعه اش نقل قول می کند

  نظر ابن تيميه را چرا نگفتی ؟ ذهبی چه گفته است ؟
  ».مامون و ثقه است) راوی حديث ( ابو صلت «: حاکم می گويد: ذهبی گفته است

اين : عجلونی گفته است. اما به نظر من که ذهبی باشم، نه مأمون است نه ثقه  
  . آلبانی درباره اش می گويد که ساختگی است.  روايت، مضطرب است 

اتفاق فريقين است که اين حديث، : حاال معنی حرفش را دانستيد وقتی که گفت
  دانستيد منظورش از فريقين کی هست و کی نيست؟ . درست است

! خودمانيم عقل هم خوب چيزی است؛ اگر پيغمبر يک شاگرد داشت و يک باب   
نی چه که من شهرم و علی دروازه؟  در ظاهر؛ يعنی، اين در تصور نمی گنجد؛ يع

اگر سوالی از من داريد از دروازه داخل شويد؛ يعنی، به علی رجوع کنيد که يک 
پيامبر کسی ! حرف غير عملی است و کاربردی حتی در زمان حيات پيامبر نداشت

نيز بعد از مرگ علی هم اين حديث اگر درست ميبود !  را به علی ارجاع ندادند 
  ....بی فايده بود برای ما
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در ضمن، تمام احاديثی که در نسايی يا طبرانی يا غيره آمده است، درست نيست   
کتاب نسايی را باز نمی کند مگر به اين نيت که حديث ضعيفی بيابد  اما اين شياد ،

  . و مردم را بفريبد
کسی است که با رحمه اهللا  اين حديث باطل است و آلبانی : و آلبانی گفته است  

رای ابن تيميه دربارۀ ضعيف بودن چند حديث در حق علی، مخالفت کرد و آن ها 
  و نوشته ابن تيميه  رحمه اهللا را رد کرد .را صحيح دانست

 حضرت محمد ، علی را ولی و  وصی خود فرمود -  ٢٩٠ادعای 
ناچارم برای اثبات این معنی به چند حدیث کوتاه اشاره کنم تا جناب   
  :  در نزد علمای ما مردود است: فرمایندن

  ......اما ثعلبی در مناقب و تفسير خود - ١  
ینابيع الموده را اختصاص باین  ١۵ـ شيخ سليمان بلخی حنفی باب  ٢  
   .......موضوع
ـ و از موفق بن احمد اخطب الخطباء خوارزم از بریده نقل ميکند که  ٣  
  .........رسول 
م حموینی نقل ميکند از ابی ذر غفاری که گفت ـ و از شيخ االسال ۴  
  ......قال

که از ( ـ و از ابن مغازلی فقيه شافعی نقل ميکند از اصبغ بن نباته  ۶  
  ......اصحاب 

۶۴٩  
ـ و نيز ابن مغازلی شافعی در مناقب از عبداهللا بن مسعود نقل  ٧  

  ............مينماید که رسول 
ر مودت چهارم از مودة القربی از ـ ميرسيد علی همدانی شافعی د ٨  

  .........عتبة بن عامر 
   ........ـ و نيز در همان کتاب مودة القربی است که رسول اکرم فرمود ٩  
موفق بن احمد خوارزمی نقل می » مناقب«از » ینابيع«ـ صاحب  ١٠  

  ...............کند از ابو ایوب
  
وی برای اطمينان خاطر آقای به همين مقدار، نقل احادیث نب گمان می کنم و 

نواب و رفع اشتباه جناب شيخ، کافی است واال احادیث منقوله از مقام نبوت 
که در هر یک از آنها به مناسبتی نامی از وصایت آن حضرت برده شده است 

  ٣٦٩... بسيار و بی شمار است 
  :جواب ما

  درست است )علی مدينه علم است (يعنی دارداز علمای ما شاهد مياورد که حديث 
  :دوباره نام ها را بخوانيد تا اين مرد را بشناسيد   
حموينی  – ۴سبط ابن جوزی  – ٣سليمان حنفی  – ٢ابن ابی الحديد معتزلی  – ١
 – ٩ابن طلحه فهمی  – ٨ثعلبی  – ٧مقتی هندی  – ۶گنجی شافعی             – ۵

ابن  – ١٣لمی دي – ١٢ابن مغازلی  – ١١خطيب خوارزمی  – ١٠روز جهان   
  !شرم ندارد؟ اين مرد  آيا! راويان حديث هستند ؟ آيا اينها  طلحه شافعی ،

گمان نمی کنم که کافی باشد؛ آيت اهللا خويی ، آيت اهللا خمينی و آيت اهللا خامنه ای  
  .از بزرگان سنی بودند يا هستند : را هم شاهد بياور و بگو

                                                 
 . ۶۴٧ص  - ٣۶٩



                                                                                                  

 ٢٢١ 
 

و مرتد  گفته ؛صوفی را سنی گرفتهاو معتزله را سنی گفته است؛ شيعه را سنی 
و حديث مردود از نظر ما  سنی ها را حديث صحيح گرفته و اين  را سنی گفته 

  !طور کتاب خود را نوشته است 
  !مثل جن که از بسم اهللا فرار می کند از کتب اصلی ما فرار می کند  

  
  ٣٧٠. ..  در وقت وفات، سر مبارک رسول اهللا بر سينۀ علی بود - ٢٩١ ادعای

    
  :جواب ما

  .ديوار حاشا بلند است؛ برو جلو   
  . هرکس می داند که سر پيامبر بر سينۀ عايشه بود

اما اگر بر سينه علی بود اين يعنی اينکه وقتی گفت قلم و ودوات بياريد  تا وصيت 
البته ( و يعنی اينکه علی هم سرپيچی کرد از حکم رسول بنويسم ،علی هم نياورد 

   )به ادعای شما 
  ...ثابت می کنم حدیث وصی بودن علی ، درست است  -  ٢٩٢ادعای 

فال ریب «: می گوید ٣٧١» شرح نهج البالغه«چنانکه ابن ابی الحدید در   
عندنا ان عليا عليه السالم کان وصی رسول اهللا و ان خالف فی ذلک من هو 

  »منسوب عندنا الی العناد
وصی رسول اهللا ) السالم عليه(شک و شبهه ای نيست در نزد ما که علی 

است و اگر کسی مخالف این معنی است در نزد ما از ) صلی اهللا عليه و آله(
  ٣٧٢... اهل عناد می باشد 

  :جواب ما
با حرف ابن ! با چی ؟! ثابت کرده است که علی، وصی و خليفۀ رسول اهللا است

  !! ابی الحديد
اهد آورده است که از اشعاری هم در تبريک به علی از کتاب ابن ابی الحديد ش

سروده ها ياکشفيات ابن ابی الحديد در قرن هفتم، زمان حمله مغول به بغداد است 
!  

پيامبر وصيتی از خود بر جای گذاشته است؛ چون  خودش  -  ٢٩٣ادعای 
  کسی که بی وصيت بميرد، برجاهليت مرده است:فرمود 

 با آن همه آن مصيبت بزرگ، اين است که جد امجد بزرگوارم رسول اهللا  
  :تأکيدات بليغ که در تعّقب آیات قرآن مجيد برای وصيت نمود و فرمود

  »من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية« 
  .هرکس بدون وصيت ُمرد به روش جاهليت مرده است 

تا فردی از امت او بی وصيت نميرد یا مبادا بعد از مردن در بازماند گان آنها 
  .نزاعی ایجاد گردد

خود آن بزرگوار که رسيد با آنکه در مدت بيست و سه سال پيوسته  نوبت به
وصيتهای خود را تحت  نظام نامه ای  مرتب به یگانه وصی با عظمتی که 

خداوند متعال برای آن بزرگوار معين نمود، گوشزد و مورد عنایت قرار داده 
مرده اما هرکس بی وصيت بميرد برجاهليت : با آنکه پيامبر فرموده بود... بود 
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... خودش که می خواست در وقت مرگ وصيت کند، مانع شدند که چنين کند 
٣٧٣  

  :جواب ما
در جواب می گوييم که پيامبر بی وصيت از جهان ما نرفتند؛ تمام قرآن و سنت،    

  . از ايشان بيش از هر انسان ديگری وصايا باقی مانده است. وصيت است 
پيامبر  ((رگ بهره می گيرند و می گوينددر اين جا، شيعه ها از يک سفسطۀ بز

: هر کسی بی وصيت بميرد بر مرگ جاهليت مرده است و سنی می گويد: گفت
پس اگر عقيدۀ سنی را قبول کنيم؛ يعنی اين !پيامبر دربارۀ جانشين وصيتی ندارد

  )).!که پيامبر بر جاهليت مرده 
نامۀ خود  هر کس در وصيت: پيامبر نفرمود! اين حرف شما سفسطه است 

هر کس وصيت نداشته : فرمود. دربارۀ جانشين ننويسد بر جاهليت مرده است
را از کجا » جانشين تعيين کردن در وصيت«شما قيد . باشد بر جاهليت مرده است 

  !آوريد ؟
حاال چرا پيامبر جانشين تعيين نکرد ؟ چون ايشان خاتم النبيين و آخرين پيامبران 

خطا می پس  معصوم نبود، اين جانشين ی کرد، چون اگر جانشين تعيين م. بود
  .کرد و اين خطای جانشين قابل نقد نبود؛ زيرا آن به رسول اهللا برمی گشت 

جانشين دارد اما : جانشين ندارد يا بگوييم: پس چاره نداريم که يا بگوييم
محمد، آخرين پيامبر : جانشينی که پيغمبر است و معصوم؛ اما قرآن نوشته است

  ! است
اما عمًال ! امام : شيعه برای حل اين مشکل، نام پيامبر بعدی را گذشته است  

بعد از محمد، : امام، همان پيامبر است و اين ممکن نيست؛ زيرا قرآن گفته است
  .پيامبری نمی آيد 

پس به همين دليل ساده ، پيامبر جانشين تعيين نکرد؛ چون بعد از او کسی با 
  ! ق داريم که در کارش چون و چرا کنيم وحی تماس ندارد و ما ح
حتی دم ! همۀ حديث هايش و قرآن کريم وصيت پيامبرند. اما پيامبر وصيت دارد

روزهای . مرگ هم وصيت کرد برای بيرون کردن يهود و نصاری و لشکر اسامه 
آخر هم دربارۀ اخراج مشرکان از شبه جزيرۀ عرب و لشکر اسامه وصيت 

  . فرمود
  پيامبر می خواست که وصيت بنویسد، اما نگذاشتند -  ٢٩۴ادعای 

رسول اهللا در وقت مرگ وقتی : اشاره دارد به حدیثی که در آن آمده است   
قلم و دواتی بياورید تا برایتان چيزی بنویسم که : درد شدت گرفت؛  فرمودند
  .بعد از من گمراه نشوید

 از غلبۀ تب زده و اهل مجلس اختالف کردند که آیا این حرف را رسول اهللا
  .است؟ و با این حالی که دارد، مناسب است، وعظ کند  یا نه 

بلند شوید از پيش من بروید و از : سر و صدا که بلند شد رسول فرمود 
  ٣٧٤... نوشتن منصرف شدند 

اشاره کرده است به داستانی دروغ  از کتابش ، ۶۶٧از این صفحه تا صفحه   
صلی اهللا (ده است به حضرت محمداز ساخته های خودش و منصوب کر
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می خواهم چيزی بنویسم و صحابه مانع : که ایشان گفتند) عليه و سلم
  . شدند

در این جا، مناظره گر شيعه به مناظره گر سنی حدیث طلب قلم و کاغذ 
رسول در بستر مرگ را گفته است و نشانی داده که این حدیث هم در 

  !بخاری است و هم در مسلم 
باور کردنی نيست که چنين حدیثی وجود : گر سنی می گوید اما مناظره

  .داشته باشد 
  

  :جواب ما
بخاری نزد ما، مقام بسيار ! باز او بخاری را نشانده است کنار سبط ابن جوزی 
  .بااليی دارد و ما کلمه به کلمۀ کتابش را قبول داريم

  .ی نيستهم نزد ما محترم است اما هرگز مثل بخار بزرگ  کتاب ابن جوزی 
قسمت اعظم کتاب سبط ابن جوزی را رد می کنيم و او را اصًال مسلمان و لکن 

  .نمی دانيم 
او می . چرا اين مرد سلسله مراتب را رعايت نمی کند؟ چون او قصد شومی دارد

  . خواهد با مخلوط کردن احاديث، نتيجۀ غلط بگيرد
ه بازی می کند، چطور که نقش سنی را در مناظر! و  من در حيرتم که اين عالم 

! پس چی می دانست! نه از بخاری نه از مسلم هيچ اطالعی حتی اندک نداشت؟
  !!يا نيست !! چطور نميدانست اين حديث در بخاری و مسلم هست ؟

آيا اين دليل بر اين نيست که اين مناظره ، خيالی و دروغ است؟ و با وقاحت تمام 
  .اظره گر سنی می گويد آنچه را که می خواهد بگويد از زبان من

خالصۀ حرفش اين است که عمر با ممانعت رسول اهللا از نوشتن وصيت ، فتنه ای 
ايجاد کرد و جرمی غير قابل بخشش را مرتکب شد و به شيوۀ سابق باز حواله به 

  .علمای اهل سنت کرده است که آنها اين را می گويند 
د که فتنه گری نموده است و جواب اين است که اين سنی که عمر را متهم می کن

مگر می شود در ! من سنی هستم : جرمش غير قابل بخشش است، چرا می گويد
دروغ است که دوغ را ماست ! ماست آب ريخت و آن را همچون ماست بدانيم؟

  .بناميم 
عمر : سنی که بگويد. عمر سيد ماست عمر يار رسول است: آقا سنی بايد بگويد

علی فتنه گر و : اگر يک شيعه بگويد. ديگر سنی نيست فتنه گر و مجرم بود که 
اگر يک ميليون صفحه را . مجرم بود، محال است که شما بپذيريد، او شيعه است

از خزعبالت سياه کنی، محال است قبول کنيم کسی که عمر را فتنه گر می داند، 
حيا اما  گوينده ، عاری از لباس . آخر تضاد درون حرف آشکار است! سنی باشد
  .می باشد

عمر هرگز جرات عرض . اين گفته دروغ است! دوم، عمر ممانعت کرده است؟
  .      اندام در مقابل رسول را نداشت

  :رسول اهللا فرمود. خوب است در اين جا، حديثی دربارۀ دروغ بنويسيم  
   »من آذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«

  .نشيمنگاهش را در آتش ببيندهر کسی برمن به عمد دروغ ببندد، پس 
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ابن عباس با به یاد آوردن ماجرای منع پيغمبر از نوشتن وصيت،   -295ادعای 
  می گریست

ابن عباس : هنوز مقدمه چينی می کند تا موضوع مهمی را بگوید؛ می گوید  
هر وقت یاد آن روز می افتاد آن قدر گریه می کرد که زمين از اشکش تر می 

  ٣٧٥... شد 
  :اجواب م

اگر دمر می خوابيد و گريه می کرد، اين حرف درست است؛ اما در : می گويم  
حالت عادی به نظر می آيد که ممکن نيست اشک چشم، زمين را خيس کند و تو 

  !اغراق می کنی تا موضوع را بزرگ جلوه دهی 
اگر اين وصيت اين قدر مهم بود، پس پيامبر هرگز نگفته آن را رها نمی کردند و 

پس آنچه می خواستند . می دانيم ايشان وظيفۀ رسالت را کامل انجام دادندما 
 . بگويند و نگفتند، حتمًا مهم نبود

ما می دانيم صحابه با يکديگر جلوی پيامبر بحث کردند تا رسول اهللا با اين درد 
راحت باشد ؟ و رسول اهللا خودشان بدون هيچ فشاری از نوشتن نامه منصرف 

 !به زور نگذاشتند بنويسد کجا ؟: رف کجا و اين حرف که بگوييماما اين ح .شدند
اين افسوس ابن عباس هم استنباط خودش است که گمان می کرد اختالف صحابه 

  محروم  کرده است ) سخن گهر باری از رسول( ، آنها را از نعمتی 
اين مسأله مانند دعوای آن دو صحابی در شب قدر بود که داستانش معروف است 

:  
ديدم . شب قدر ، کدام شب است: بيرون آمدم تا دقيقًا بگويم: رسول اهللا فرمود  

و شما در يکی از ده شب آخر ماه ! فالن و فالن دعوا می کنند و از ياد بردم
  .رمضان آن را جستجو کنيد

ول ؤاين دعوا برای امت گران تمام شد؛ اما آن دو صحابی مالمت نشدند و مس
شب قدر نيستند؛ زيرا اگر می دانستند که اين دعوا چنين مستقيم نامعلوم  شدن 

  .بهای سنگينی دارد، شايد دعوا نمی کردند 
  . نوع بودافسوِس حضرت ابن عباس هم از همين  

اريم  که وقتی حضرت د داحم داما در کتب ما ثبت است و حديث صحيح در مسن
ا امدن قلم و کاغذ گفت ترسيدم ت علی  محمد فرمودند قلم و کاغذ بياوريد حضرت

پس گفتم يا رسول اهللا بگوييد من حفپ ميکنم  و ايشان بميرد  وقت از دست برود
نيز کو بخاطر ميسپارم و ايشان فرمودند شما را سفارش ميکنم به نماز و و 

  هايتان  
در تفسير اين حديث ميگويم که اهميت نماز برای گمراه نشدن واضح است اما 

  نشان داده شده جامعه با کفر ميماند با ظلم نه اهميت طلم نکرردن نيز 
و اشاره پيامبر به ظلم نکردن  ضعيف ترين افراد جامعه  يعنی کنيزان ، در 

لحظات آخر عمر نشان از اهميت عظيم  دادگری و رعايت عدالت دارد پس بدون 
نماز و عدالت ما گمراه ميشويم و با نماز و عدالت هرگز گمراه نميشويم  اين 

  ين کالم رسول اهللا بود آخر
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نه در لحظات آخر ( در رورهای آخر عمر  در روايات ديگر آمده که رسول اهللا اما 
دوم، مشرکان از . يکی اين که جيش اسامه روانه شود :هايی کردند سفارش )

يکی را ابن عباس فراموش کرد يا رسول اهللا ساکت شد عربستان اخراج شوند و 
حاال شيعه باز شادی می کند و همين را می گيرد که  .بر اساس اختالف روايات 

آقاجان  .صحابه به عمد فراموش کردندبله می خواست جانشينی علی را بگويد که 
  . چرا اين موضوع مهم در قرآن نيامده است تا صحابه نتوانند در آن دست ببرند
ی از کجا معلوم که می خواست دربارۀ علی بگويد، شايد می خواست چيز ديگر

  .بگويد؛ شايد می خواست    دربارۀ  ابوبکر بگويد 
چرا دين شما بر شکيات استوار است ؟ چرا حرف به اين مهمی را گذاشته تا در 

چرا علی را امير لشکر نکرد تا وقتی که از جهان رفتند، علی ! بستر مرگ بگويد؟
  !لشکری داشته باشد برای دفاع از حق خود ؟

  مبر هذیان می گویدپيا: عمر گفت - ٢٩۶ادعای 
آیا این از ادبش ! پيامبر هذیان می گوید؟: چرا عمر گفت: در این جا می گوید  

  ٣٧٦... آیا رسول اهللا ممکن است که هذیان بگوید ! بود؟
  :جواب ما

عمر اين را . ادعای تو بر اساس يک فرض نادرست است: در جواب می گوييم
بله تو گفتی و امثال تو . می گويدنگفته است؛ بلکه تو گفتی که اين مرد هذيان 

  .اين حرف را بخاری با اين لفظ نگفته است! خواهند گفت 
اگر . سبط ابن جوزی گفته است که نام نشان سبط ابن جوزی در کتابهای ما نيست

شما می . هم هست، اين طور نوشته است که اهللا او را نيامرزد چون رافضی بود
م اگر سنی بود، سبب عالقۀ شما به او او سنی بود؛ و من نمی فهم: گوييد

چرا سخنانش را باز گو می کنيد؟ خالصه بخاری ننوشته است که عمر ! چيست؟
  . شما نوشتيد و شما چاپ می کنيد. اين مرد هذيان می گويد: گفت

آيا رسول ( » اهجر رسول اهللا ؟«:  کسی گفته است: برخی از علمای ما گفته اند
شايد نو مسلمانی بود که بر اين مطلب معرفت نداشت که ) . اهللا هذيان می گويد؟

  .رسول اهللا در حالت تب و درد  هم هذيان نمی گويد
  :پس جمله اين است

هذيان می گويد؟ و تو نمک و فلفلش را زياد کردی و به ) از تب (آيا فرستادۀ اهللا 
وشته در ضمن، در جايی هم ن. » اين مرد « نوشتی » فرستادۀ اهللا « جای کلمۀ 

نشده است که گوينده ، حضرت عمر بود و تو از قول چغال و بقال و سبط ابن 
  !جوزی و سليمان بلخی نقل می کنی که عمر اين حرف را گفته  است

  :می گويد 
می ) بازیگر نقش سنی در مناظرۀ خيالی ( در این جا، مناطره گر سنی  

  .امت در آن است شاید عمر دید که اگر این نامه نوشته شود، ضرر : گوید
  ! آیا پيغمبر بيشتر به فکر امت بود یا عمر؟: شيعه جواب داد

  :جواب ما
  . جواب شيعه ، درست است؛ اما آن سنی هم شيعه است در اينجا    
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بعضی از اصحاب نظر خود را گفتند تا پيامبر در حالت درد به : ما می گوييم
ند، قلم و دوات بياوريد ؛    حاال که خودشان خواست: زحمت نيفتد و بعضی گفتند

پس در نيت هر دو گروه خير بود . اما چيزی نفرمودند و از نوشتن منصرف شدند
 .  

                  
  کتاب اهللا ما را کافيست: عمر گفته است - ٢٩٧ادعای 

عمر : قطب الدین شيرازی که از اکابر علمای شماست می گوید: می گوید  
: این، مثل این است که بگویيم. ا ما را کافيست کتاب خد: بد کرده که گفت

  ٣٧٧... کتاب طب ما را کافيست؛  نيازی به دکتر نداریم 
  :جواب ما

ای دروغگو ، اول، چه کسی اين قطب الدين را از اکابر : در جواب می گويم  
دوم،  اگر قرآن ما را کافی نيست، حاال که علی و امام زمان . علمای ما کرد 

بدون وصی دين : و تو می گويی) مرده است و يکی غايب است يکی (نيستند 
خب حاال چه کنيم؟  پس فرض تو از اساس !! باز که همان شد . کامل نيست

  .نادرست است
البته ما از جملۀ عمر نمی فهميم که منظور عمر اين بود که حرف رسول به درد 

ديث رسول زندگی عمر نيز، ثابت می کند که ايشان مطابق احا! نمی خورد
آيا علی را هم متهم . فراموش نکنيد که علی وزير عمر بود. حکمرانی می کردند

  می کنيد؟
پيامبر در حالت درد شديد بود و عمر خواست تا ايشان  به زحمت نيفتند و 

پيشنهادی کرد که مخالفت کردند و همين اختالف صحابه نشان می دهد که عمر 
ا هيبتی نداشت که مردم با او مخالفت نکنند و در مقامی نبود که امر و نهی کند ي

  : به هر حال اين مسأله از دو حال خارج نيست . رسول اهللا خودشان ننوشتند
  .يا آن را آن قدر مهم نديد  – ١
جايی که صحابه از عمر نترسند و . يا رسالت را کامًال درست ابالغ نکردند -٢

ی تعجب است که خود رسول  از جا. سرش داد بزنند که رسول اهللا بايد بنويسد
  !حرف شما اين معنی را دارد که رسول ترسيد و ساکت شد  !! عمر بترسد

: عمر نگفت. ای جاهالن، فراموش نکنيد که کتاب خدا هم به امالی رسول بود –٣
  !کتاب تورات ما را کافی است

مانع وصيت نویسی رسول اهللا شدند؛ اما مانع ابوبکر نشدند  -  ٢٩٨ادعای 
  ر وقت مردند
شدند تا وصيت خود را بنویسند؛ اما مانع ) ص(مانع حضرت محمد: می گوید  

   ٣٧٨... ابوبکر نشدند و او توانست با خيال راحت عمر را جانشين خود کند 
  :جواب ما

تو اول يک فرض غلط ساختی بعد رويش ادعا نامه درست : در جواب می گويم  
يت نامه توسط رسول اهللا شدند؟ کی کی گفته است که مانع نوشتن وص. کردی 

خوب . مانع شد ؟ رسول اهللا خودشان منصرف شدند و گفتند از پيش من برويد
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حرف تو اين معنی را دارد که ! است که نگفتی رسول اهللا را زهر دادند و کشتند 
تو اول اين را ثابت کن، . رسول اهللا تسلط خود را بر اصحابش از دست داده بود 

  . کنبعد مقايسه 
مهاجرين از هر قبيله ای که بودند و انصار و مردم مکه و : تو می خواهی بگويی

بهتر بود که اصًال منکر ! قبايل مختلف عرب، عليه رسول اهللا متحد شده بودند
واهللا اين انکار وجود محمد،  علمی تر . مردی به نام محمد در تاريخ می شدی 

بر امور کشورش تا آخرين لحظه حيات  است تا  ادعای از دست رفتن تسلط پيامبر
 .  
  

  ٣٧٩... چيزی که رسول می خواست بنویسد، خيلی مهم بود  - ٢٩٩ ادعای
  .باالخره رسول این موضوع مهم را ننوشت : شيعه هم می گوید   

  :جواب ما
اگر مهم بود، چرا  ننوشت؟ آيا با يک حرف ساده  بايد مسألۀ به اين مهمی را   

مگر اين، ! پس چرا ننوشتند؟. مر که از ميدان به در رفتع! مسکوت بگذارند؟
: حتمًا می گوييد. همان رسول نيست که تک و تنها در مکه با همه جنگيدند

: آيا علی هم مريض بود؟ آيا شما نمی گوييد. مريض بود؛ نمی توانست بنويسد
 علی، مثل پيغمبر است؟ ايشان نمی توانستند بنويسند؛ صحبت که می توانستند

  . بکنند 
 پيامبر ننوشت تا نصف دین حفظ شود -  ٣٠٠ادعای 

رسول اهللا چيزی نگفت تا نصف دین : وقتی دیگر جواب ندارند، می گویند  
  !حفظ شود 
  :جواب ما

آيا رسول اهللا اين قدر عاجز بودند که برای حفظ يک دين ناقص به عمر رشوه  -١
عمر ايمان آورده بودند يا به آخر پشت عمر کی بود ؟ انصار در مدينه به . بدهد

 محمد؟ 
چه مصلحتی در حفظ نصف دين است ؟ آيا نصف روز ، روزه گرفتن سودی  - ٢

  دارد ؟
در وقت ضعف بر کافران اين آيه . چرا در مکه برای حفظ نصف دين اقدامی نکرد

  :ها را خواند و به آن عمل کرد 
َوَلا َأَنا } ٣{َوَلا َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد} ٢{ا َتْعُبُدوَنَلا َأْعُبُد َم} ١{ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن

}                                      ۶{َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن} ۵{َوَلا َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد} ۴{َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّْم
  )١-۶/کافرون(

، چگونه از شما بپذيرم که با وجود بودن علی به اين آيه عمل نکرد در وقت قوت 
  :و گفت 

  »  يا ايها المنافقون انا اعبد ما تعبدون«
  !بله ، گفتۀ شما همين معنی را دارد 
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پيامبر چرا برای نوشتن وصيت دربارۀ علی، منتظر آخرين لحظات عمر خود  – ٣
  .)  بال هم گفته بودندمی خواستند تکرار کنند؛ ق: می گوييد. (شدند
حال اگر مانع از نوشتن شدند، چرا  اين موضوع مهم را زبانی وشفاهی  – ۴

  .نفرمودند
در حقيقت، اين طعن به رسول اهللا است که ايشان فقط به خاطر يک بانگ و  – ۵

  .صدای بلند عمر ساکت شدند و از گفتن حرف حق باز ايستادند
ايشان . خود را در محضر رسول می گفتند صحابه پيش از اين هم گاهی نظر – ۶

اگر موافق نبودند با اقتدار تمام حرف خود را پيش می بردند؛ مثل آنچه در صلح 
  .حديبيه رخ داد

  : داعی شياد می نويسد
  علی وکيل و وصی مال پيامبر بود -  ٣٠١ادعای 

لکل نبی وصی و وارث و ان عليا « : که آن حضرت فرمود  مقبال عرض کرد  
 »يی و وارثی وصیوص

مراد ارث مالی نيست؛ : اگر می گویيد. وارث که بدون ارث مالی، معنی ندارد 
و حال آنکه با دالئل علمی و براهين عقلی و نقلی ثابت ( علمی می باشد 

  .مطلب بهتر ثابت می شود). است که مراد ارث مالی بوده است 
  :جواب ما

و بر دروغ و خيال، ! ی استناد می کنیتو داری به احاديث دروغ! اصًال نفرمود   
حقايق بر احاديث ! حرفهای تو ريشه در هوا داد! فرضيه خود را بنا می کنی
  .دروغ  استوار نمی ماند

  :احاديثی که در کتاب ماست 
  » إن لكل نبي خاصة من أصحابه وإن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر«

دارد و دوست خاص من ، عمر هر پيامبر ، دوستان خاصی در بين دوستان خود 
  . و ابوبکرند

  »لكل نبي خليل في أمته وإن خليلي عثمان بن عفان«
  .هر پيامبر در امتش ، رفيق صميمی دارد و رفيق من ، عثمان است

اما تو مرامی در انتخاب . می ببينی؛ ما اين دو حديث را هم درست نمی دانيم 
  !حديث نداری؛ جز پيروی از هوای نفس 

  :ه وصف حال توستاين آي
      َأَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوِآيًلا                                                
  )٤٣/الفرقان(

  .آيا ديدی آن کس را که هوای نفس و اميال خود را اله خود کرد
  آيا تو بر او تسلطی داری و وکيلش هستی؟

  عمر می خواست بچه را در شکم مادر بکشد -  ٣٠٢ادعای 
و امام الحرم احمد بن عبداهللا شافعی در » مسند«امام أحمد حنبل در   
و شيخ سليمان » شرح نهج البالغه«و ابن ابی الحدید در » ذخایر العقبی«

از احمد بن عبداهللا و احمد بن حنبل و قلعی و  ٣٨٠»ینابيع الموده«حنفی در 
  :ان روایت می کنند ابن سلم
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علی . عمر خواست زنی را که بچۀ شش ماهه آورده بود، سنگسار کند  
مدت حمل و رضاع و از شير : خدا در قرآن می فرماید: فرمود) عليه السالم(

گرفتن او ، سی ماه است؛ چون مدت فضال و از شير گرفتن او دو سال 
نکه ممکن خالصۀ معنی آ( است، پس مدت حمل او شش ماه می شود 

) است زن بچۀ شش ماهه بياورد؛ زیرا حداقل مدت حمل شش ماه است 
او گفت اگر علی نبود، عمر هالک . پس عمر ترک کرد سنگسار کردن زن را  

  ٣٨١... شده بود 
  :جواب ما

اگر علی : و هرگز  عمر نگفت! بله اين واقعه رخ داد؛ اما نه به اين صورت   
  . ه معاذ گفت و موضوع هم رجم زن حامله بود نبود، من هالک می شدم؛ بلکه ب

درصد دروغ  ٩٩به احتمال ! و اين حديث را هر چه در مسند احمد گشتم، نديدم 
در هرحال، اين تواضع . می گويد يا الفاظ ديگری دارد و او عوض کرده است 

عمر را نشان می دهد که ايشان با وجود اين که هم طراز بزرگترين امپراطوران 
  .بودند، اشتباه خود را قبول کردند  تاريخ

در جنگ بدر ، يک صحابه به رسول اهللا که . اين، دليل اعلم بودن علی نيست   
آن طرف چاه سنگر بگيرند تا : اين طرف چاهای بدر سنگر گرفته بودند، فرمود

بيشتر  از پيامبر  آيا اين دليل بر اين است که آن صحابی! چاه در دست ما باشد 
  !ت؟ می دانس

آيا نديديد همه به حسين نصيحت کردند که به کوفه نرود يا اگر می رود، زن و 
با وجود . بچه را نبرد و ايشان نپذيرفتند و در آخر ديديم که نظر آنها درست بود

  .اين، از مقام حسين نزد ما نمی کاهد
  ابوبکر می خواست فدک را به فاطمه بدهد؛ عمر مانع شد -  ٣٠٣ادعای

کنم به اخالق داعی پی برده باشيد که بدون سند عرض نمي  گمان می  
ابن ابی الحدید . نمایم و نيز، گمان می کنم که شما کمتر وقت مطالعه دارید

تاریخ سميرة «در شرح نهج البالغه و علی بن برهان الدین شافعی در 
البته ( ابی بکر از گفتار فاطمه متأثر شد و گریه کرد : می نویسد ٣٨٢»الحلبيه

   ٣٨٣.) ... این قضيه بعد از چند روز در منزل ابی بکر واقع شد
  :جواب ما

چه جوابی به تو بگويم که خود گويی و خود . بله ، اما همۀ اسناد تو تقلبی است   
خود نهج البالغه ! همۀ اين حرفها در شرح نهج البالغه است : می گويی! خندی 

  !چيست که کله پاچه اش باشد مورچه ! را ما قبول نداريم، چه برسد به شرحش 
اما خودش در ! عمر اجازه نداد ابوبکر فدک را به فاطمه بدهد  - ٣٠۴ ادعای

   ٣٨٤...زمان خالفتش آن را به علی و عباس داد 
  :جواب ما

از  اهل بيت بين خود دعوا گرفتند  بله داد تا در اهل بيت خرج کنند؛ اما وقتی که  
اين ادامۀ روش ! تراف به حق ارث علی نيست اين به عنوان اع. ، پس گرفتآنها 

                                                 
 . ۶٧٢ص  - ٣٨١
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با زياد شدن کار حکومتی آن را به علی و عباس داد که آن دو  عمر  .پيامبر بود
  .و ابوبکر هم تا آخر به فاطمه و علی مستمری و حقوق می داد! نساختند 

پس حق آنها . عمر بن عبدالعزیز آن را به اوالد فاطمه برگرداند - ٣٠۵ ادعای  
    ٣٨٥... که برگرداند بود 

  
  :جواب ما

البته کار علی هست و او . اگر هم برگردانده باشد، کار او برای ما حجت نيست  
اگر عمر بن . سالۀ حکمرانی اش آن را به حسن و حسين نداد ۵در دورۀ 

عبدالعزيز برگردانده باشد، اعتراف به صحت  ادعای فاطمه و حق ارث  نبود؛  
  . حکم حکومتی بود 

برای آنکه آن ! خود علی  وقتی خليفه شد، آن را به اوالد فاطمه بر نگرداند  چرا
 ! را حق خودش ندانست 

 
  مأمون عباسی  فدک را به وارثان فاطمه پس داد -  ٣٠۶ادعای 

  ٣٨٦... مامون آن را به اوالد فاطمه برگرداند ؛ پس حق آنها بود   
  :جواب ما 

رضا را وليعيد کرد و بعد کشت؛  اماما ،او به گفتۀ شم. کار مامون حجت نيست  
دست کم شما بايد چنين . پس کارهای او سياسی بود نه از روی ايمان و اعتقاد 

  .برداشتی داشته باشيد 
ارث است : پس فاطمه فرمود. چون ابوبکر نپذيرفت، بخشش است - ٣٠٧ ادعای

 ...٣٨٧  
  !ث وارد شد فاطمه از راه ار. چون قبول نکردند که فدک هبه فاطمه است 

در صفحه فدک بر طبق کتابهای شما هبه بود، اما شما قبول نمی کنيد؛ مثًال  
 و،  ١٠۴۴ متوی سال  شافعی بن برهان الدين حلبی علی سيره الحليه تاليف ٣٩

خوارزمی ، ياقوت حمدی ، ابن ابی الحديد مقنرلی و ابن حجر مکی هم  گفته اند 
  . که هبه بود

  
  :جواب ما

اين بود که ابوبکر ، غاصب حق فاطمه ! نفر سنی های محترم ۵ر اين پس منظو  
همان . پس اينها سنی نيستند؛ زيرا سنی نمی تواند ابوبکر را غاصب بداند. بود

اين يک . طور که شيعه ممکن نيست علی را دروغگو بداند و همچنان شيعه باشد
  .جواب کافی و شافی 

هبه : اگر هبه بود، بايد تا آخر می گفت دوم اين که فاطمه نبايد دروغ می گفت؛
   !زيرا اگر ارث باشد، کسان ديگر هم با او  شريک بودند؛ مثل زنان پيامبر ! است
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که فکرمی کنند کفۀ ترازو به نفع ايشان است، مسأله را به  هرجاعالمان شيعه  
اين مسأله را حل نکنند، غرض ورزی و پيش  در صورتی که. آن سمت می برند

پس به خودشان زحمت . کامًال مشخص است آنان در نزد هر آزاد انديشی داوری
  .ندهند و خودشان را خسته نکنند

  شاهد خواستن از متصرف خالف شرع است -٣٠٨ادعای 
چرا . از متصرف که کسی شاهد نمی خواهد. فاطمه، متصرف در فدک بود  

    ٣٨٨...ابوبکر از او شاهد خواست
  :جواب ما

آدم که متصرف باشد، . اطمه متصرف در فدک بود؟ هرگز نبودف: کی گفته است  
آن هم اگر متصرف ملکی بزرگ مثل فدک باشد، شاهدها زياد . شاهد دارد ١٠

کسی که درو کرد و کسی که محصول را آورد و همسايه ها همه . خواهند بود
  !و انگهی کارگرانش چه کسانی بودند ؟. شاهد خواهند بود

ی فاطمه درد سر درست کرد؟ نه نوشته ای به او داد و نه دوم، چرا پيامبر برا
  !نفر شاهد گرفت که اين فدک را به فاطمه بخشيدم  ١٠

چرا ابوبکر دربارۀ شاهد با فاطمه و علی مثل زنهای دیگر رفتار  -  ٣٠٩ادعای 
  کرد

مگر او مثل زنهای دیگر است که در شمارش نصف شهادت مرد باشد؟ آیا   
هایی کافی نبود؟ در حالی که رسول اهللا شهادت خزیمۀ علی شهادتش به تن

  ٣٩٠... را قبول کرد  ٣٨٩ذو شهادتين 
  :جواب ما

اول، اگر داستان خزيمه را بخوانيم، می بينيم که در آن جا نيز گواهی، بدون   
  .قسم قبول نشد 

دوم، به فرض که درست باشد، باز نمی توان قياس کرد که چون فالنی بهتر است  
اين طوری باشد بايد شهادت خيلی های ديگر . ارش هم قبول می شودپس در شم

  .را قبول کنيم و قانون به هم می خورد 
در دعوا با يهودی سر پسر چون شاهد نداشت خود علی : سوم، شما می گوييد

  !قاضی به نفع عدويش رای داد و علی خوشحال و يهودی مسلمان شد 
مثًال اگر . فاطمه نگفت که اين هبه استچهارم، اصًال قصه از اول دروغ است و 

پدرم ماشينی به من هديه بدهد و غير از من هم کسی شاهد نباشد، آيا استفاده از 
ماشين، خودش اين را ثابت می کند که آن، مال من است؟ دوستانم ،برادرا نم 

همان سائالنی که از فاطمه محصول فدک را می گرفتند، . ،خواهرانم ،همه شاهدند
نگفت ) خواهرش(آيا فاطمه به زن عثمان . فهميدند که فدک مال فاطمه استهمه 

که بابا فدک را به من داد؟ اگر فاطمه پنهان کرد، علی هم پنهان کرد؟ اين ديگر 
آيا ممکن است که پيامبر بين دخترانش به عدالت رفتار نکند و به ! عجيب است 

  .فاطمه هديه بدهد و به دختر ديگرش ندهد
  می خواهيد ابوبکر بدون شاهد باور کند؟  بعد شما

                                                 
 . ۶٧٨ص  - ٣٨٨
 )ويراستار. (ابن ثابت انصاری از کبار صحابی بود  - ٣٨٩
 . ۶٧٨ص  - ٣٣٩٠



                                                                                                  

 ٢٣٢ 
 

  ابوبکر با رد شهادت فاطمه، قران را رد کرد - ٣١٠ادعای 
از سورۀ احزاب  ٣٣چرا شهادت و گواهی فاطمه رد شد؟ در حالی که در آیۀ   

! آیا معصوم دروغ می گوید؟. ، اهللا به پاکی و معصوميت فاطمه گواهی داد
 ...٣٩١  

  :جواب ما
.  در اين آيه نام فاطمه نيست؛ اشاره به زنان پيامبران است! داد؟کجا گواهی  – ١

  :ببينيد آيه را 
َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُأوَلى َوَأِقْمَن الصََّلاَة َوآِتيَن الزََّآاَة  

ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيرًا  َوَأِطْعَن اللََّه َوَرُسوَلُه ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه
  )٣٣/األحزاب(}                                             

بنشينيد ای زنان نبی در خانه های خود و مثل زمان جاهليت با زينت از : يعنی
هللا و رسولش را اطاعت خانه خارج نشويد و نماز بر پای داريد و زکات بدهيد و ا

  .بدرستی که اهللا می خواهد از شما اهل بيت، پليدی را دور کند. کنيد
عايشه طعن بزند که چرا در جنگ جمل  شيعه وقتی می خواهد به! عجيب است  

اما ! شرکت کرد؟ به همين آيه استناد می کند و آن را دربارۀ  عايشه می داند 
  .باشد، آن را در حق فاطمه می داند  وقتی حرف پاک کردن از پليدی و بدی

  !يک آيه با دو معنی متفاوت ................... قربان برم خدا را
می شود، اما آيه که به معصوم بودن  شامل ،فاطمه هم در معنی آيه  البته – ٢

اهللا از آنها می خواهد که با پيروی از قوانين از پليدی : می گويد! اشاره نمی کند
  .پاک شوند 

پس ياران پيامبر . اگر اين تفسير تو باشد، پس اصحاب بدر هم معصوم بودند – ٣
  .را هم بايد معصوم بدانيم 

  :چون اين آيه دربارۀ آنهاست و دربارۀ اصحاب بدر می گويد 
م ِبِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِإْذ ُيَغشِّيُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة مِّْنُه َوُيَنزُِّل َعَلْيُكم مِّن السََّماء َماء لُِّيَطهَِّرُآ

}                                                            ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبَِّت ِبِه اَألْقَداَم 
  )١١/األنفال(
رف رب ، تا که هنگامی را که خوابی سبک بر شما چيره شد از ط] به ياد آوريد[

آرامش بيابيد و از آسمان آبی نازل کرد تا توسط آن شما را پاک کند و بدی 
شيطان را از شما دور کند و دلهای شما را به هم ربط دهد و گام هايتان را استوار 

  .کند
 هستند) عليهما السالم(مراد از صادقين در آیه ، محمد و علی  -  ٣١١ادعای

      
  :در حالی که این آیه در حق او نازل شده بود چرا شهادت علی رد شد  
}                                                      َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َوُآوُنوْا َمَع الصَّاِدِقيَن {
  )١١٩/التوبه(

  . ای ایمان آورندگان ، از اهللا بترسيد و با راستگویان باشيد 
َن آَمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه ُأْوَلِئَك ُهُم الصِّدِّيُقوَن َوالشَُّهَداء ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم َوالَِّذي{

  )١٩/الحديد(}     َأْجُرُهْم َوُنوُرُهْم 

                                                 
 ۶٧٨ص  - ٣٩١



                                                                                                  

 ٢٣٣ 
 

مانزل من «و حافظ ابو نعيم اصفهانی در » مسند«امام احمد بن حنبل در 
آیۀ شریفه در شأن از ابن عباس روایت نموده اند که این » القرآن فی علی

  ٣٩٢... علی نازل شد که آن حضرت از جملۀ صدیقان است 
  :جواب ما

تنها او . ما قبول داريم که از جملۀ صديقان است؛ اما ديگران هم مهم هستند  
در آن جا، بّينه الزم . نيست که صادق است و قوانين قضايی ربطی به اين ندارد

  .ه باشد، بايد اين را بداند است هرکس که کم ترين آشنايی با دين داشت
َوالَِّذي َجاء ِبالصِّْدِق َوَصدََّق {گنجی شافعی و ديگران گفته اند که آيۀ  -  ٣١٢ادعای

   ، در حق علی است) ٣٣الزمر(}ِبِه ُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن 
  :جواب ما

گنجی که فاسق و  آ،خصوص . ی و ديگران در نزد ما مردودنداول، گنجی شافع  
در ضمن،  از اهللا  ؟يد ، حديثی را قبول کنيم چگونه از اين پل. سوس مغول بودجا

بپرسيد که چرا عوض يک آيۀ صريح دربارۀ علی ، اين همه آيات مبهم در جاهای 
  ! نامربوط برای او آورده است 

  . دوم، پيش ابوبکر قضيه ارث مطرح  شد نه هبه 
  :سوم، آيه داريم 

لرَُّسوَل َفُأْوَلـِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيِّيَن َوالصِّدِّيِقيَن َوَمن ُيِطِع الّلَه َوا{
}                                                                       َوالشَُّهَداء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفيقًا 

  )۶٩/النساء(
آنانکه خدا و رسول را اطاعت کنند، البته با کسانی که خدا به آنها لطف و عنايت 
کامل فرمود؛ يعنی، با پيغمبران و صديقان و راستگويان و شهيدان و نيکوکاران 

  .چه نيکو رفيقانی هستند ) در بهشت ( محشور خواهند شد و اينان 
صديقين، در اين  -٢. می کنيم بی سند حرفی را قبول ن -١: پس نتيجه می گيريم 

  .علی يکی از آنهاست  -٣. جا جمع است؛ پس در حق يک نفر نيست
  ٣٩٣...  فدک مال فاطمه بود و غصب شد -  ٣١٣ادعای

  :جواب ما  
قبضۀ  اول، اگر پيامبر فدک را چند سال قبل به فاطمه بخشيده بود، بايد فدک در

معنی دارد برود نزد حضرت  ديگر چه. می بود)       رضی اهللا عنها(فاطمه 
  ابوبکر که فدک را به من بده ؟ 

در اين . در آن کار می کردند دوم، اگر فدک در دست فاطمه بود، حتمًا کارگرانی
کارگران با وفای  صورت، بايد راويان شما صحنه های دلخراش بيرون کردن

ی در حت اما هيچ ذکری در کتب شما. فاطمه را از باغ فدک ترسيم می نمودند
در کتاب های شما ننوشته است که حضرت  يعنی،! جلدی نيست  ١١٠بحاراالنوار 

بيرون کرد يا آن  را  از   ابوبکر کارگران حضرت فاطمه را  از  باغ های  فدک
  اگر. حضرت زهرا باز پس گرفت

  . حرفم نادرست است، سند بياوريد 

                                                 
 . ۶٧٩ص  - ٣٩٢
 . ۶٨٠ص   - ٣٩٣



                                                                                                  

 ٢٣۴ 
 

وفاتم جزيرۀ کيش  د ازبع: سوم، محال است که ايشان امر به بدی کنند و بگويند
نداد چه  پيغمبر يک خدمتکار به فاطمه. اين مال شما نيست. را به دخترم بدهيد

 !برسد به فدک
اسالمی ، فدک را فتح نکرد و به صورت هبه به پيامبر داده  چهارم، گفتی  لشکر

فتح نکردند؛ اما از ترس هيبت  البته سربازان اسالم به طور مستقيم آن را... شد
اهل مکه با پيامبر وقتی که  رفتار :ما سند(بود که يهوديان تسليم شدند  آنها

و ... پيامبر  پس مال حکومت بود؛ اما مصرف آن در دست. ) لشکر نداشت
ابوبکر  هم در  همان جايی خرج می کرد که رسول می کرد و همچنين عمر و 

  .  و کسی مخالف اين گفته نيست) عثمان و علی
معصوم نيست و ممکن است گاهی  حضرت فاطمه ، بشر است واز نظر ما  پنجم،

شما خدا گونه به  سعی نکن از ما بخواهی مثل. در دعوايی حق با ايشان نباشد
  .ايشان نگاه کنيم

 
  هرکس فاطمه را آزار دهد ، رسول را آزار داده است_ ادعا شيعه 

  .این سخن را پيامبر فرموده اند: ميگوید 
  :جواب ما

اين بود که هر کس فاطمه )  صلی اهللا عليه و آله و سلم(رت محمد حضمنظور   
بيازارد ، مرا آزرده است و ابوبکر با فاطمه دعوای  را به ناحق يا در امری مباح

  .شخصی نداشت
پيامبر را اجرا  به عنوان امير، امر. و حضرت ابوبکر قصد آزار فاطمه را نداشت

تقسيم  وان ارث بين دختر و زنان پيامبرکرد و اجازه نداد اموال حکومتی به عن
  .را نيز محروم کرد) عايشه و حفصه( او حتی دختر خود و دختر عمر . شود

رسول اهللا درخواست حضرت فاطمه  خود. رد کردن در خواست فاطمه گناه نيست
پس هميشه حق با حضرت فاطمه . را برای گرفتن خدمتکار از بيت المال نپذيرفتند

  .نبود) رضی اهللا عنها(
هر چند که به ! الهه ساخته ايد مشکل بزرگ شما اين است که از حضرت فاطمه  

 :زبان نمی گوييد
رسول اهللا مصرف  ابوبکر، عايدات فدک را در همان جايی خرج کرد که حضرت

 .می دادند می کردند و حق فاطمه را همانقدر به او و فرزندانش دادند که پيامبر
سال و  ٥آن زمان ثابت شد که حضرت علی در  درستی حرف حضرت ابوبکر

اندی از دوران خالفت خود، قانون حضرت ابوبکر را برای فدک تغيير ندادند و به 
) رضی اهللا تعالی عنه( اين ترتيب، در عمل مهر درست بودن را بر فرموده ابوبکر

  .زدند
. بود در ضمن، اين سخن را رسول اهللا وقتی فرمودند که فاطمه از علی ناراضی

  آيا بخاری را قبول داريد؟. اين هم سند از بخاری 
  :پس بياييد سری به صحيح بخاری و مسلم بزنيم 
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بخاري آن را به روايت از مسور بن مخرمه چنين نقل  امام:  ٣٩٤صحيح بخاري  
  :آرده است

بني هاشم اجازت : شنيدم آه فرمود) عليه و سلم صلي اهللا(از رسول اآرم 
من هرگز چنين . عقد علي بي ابي طالب در آورند ان را بهخواستند تا دخترش

اجازه اي نمي دهم، مگر اين آه علي بن ابي طالب دخترم را طالق بدهد بعد با 
هر گونه اذيت و . فاطمه پاره تن من است همانا. دختر بني هاشم ازدواج آند

  .ناراحتي او موجب اذيت و ناراحتي من خواهد شد
. حديث را از مسور بن مخرمه همين طور روايت آرده استاامام مسلم نيز، اين 

فاطمه پاره تن : آه فرمودند) صلي اهللا عليه وسلم(اين گفتۀ رسول اآرم  پس دليل
اراده آرده بود تا با دختر ) رضي اهللا عنه(اين بود آه حضرت علي . . . من است 
  .ازدواج آند ابوجهل

سانسور آنها و خيانت به نقل و قول  واقعًا اين کار شما ؛يعني، جعل احاديث و
  !برای اثبات  ادعای باطل خودتان ، شرم آور است 

صلي اهللا عليه (اي مدعيان دروغين، اگر شما مدعي هستيد آه خدا و رسول خدا  
 را) رضي اهللا عنه(بر ابوبکر خشم گرفتند به خاطر اين که ابوبكر ، فاطمه ) وسلم

صلي (م اين است آه ابتدا خشم خدا و رسول اين دعوي شما مستلز. رنجانده بود
ابوبكر به مراتب  آنگاه. را متوجه حضرت علي بن ابي طالب کنيد) عليه و سلم اهللا

  .از رنجاندن فاطمه دورتر است تا علي بن ابي طالب
اين قول . اگر شما مي گوييد آه علي از آن خواستگاري توبه آرد و منصرف شد  

اگر گناه رنجاندن و آزار رساندن به . معصوم نباشد او شما مستلزم اين است آه
بين مي رود، آنگاه گناه آسي آه قول و دعوي  با توبه از) رضي اهللا عنه(فاطمه 

رد آرده ) رضي اهللا عنه(رسول اهللا  فاطمه را به خاطر عمل آردن به خواست
ر اثر اگر شما د. بين برود است، با توبه و انجام حسنات به طريق اولي بايد از

در برابر فاطمه )رضي اهللا عنه(جهالت و ناداني مي گوييد آه اين حرآت ابوبكر 
  .آفر است، آنگاه بايد علي را نيز، تكفير آنيد) رضي اهللا عنه(

علی هرگز : اما شما به اين جا که می رسيد، منکر داستان می شويد و می گوييد
داريد، جمله بعدی را که می اگر اين را قبول ن. از دختر ابوجهل خواستگاری نکرد

اما شما . هرکس فاطمه را آزار دهد مرا آزار داده است را نيز، نپذيريد: گويد
  !!جمالت اول روايت  را قبول نداريد، آخرش را قبول داريد

هرکس فاطمه را آزار بدهد، مرا آزار داده است؛ : اين آه رسول اهللا فرمودند
  . اگر به ناحق آزار دهداما منظورشان اين بود که . درست است

پيامبر دربارۀ ابوبکر هم فرمودند که اعمال او از اعمال همه امت در ترازوی   
اين روش نادرستی است که چون مرغاِن نوک کج به . عدالت سنگين تر است 

هم می تواند با چشم بستن بر  با روش شما حتی نصارا! حديث های ما منقار بزنيد
اعتنا به آياتی که در ستايش  کرم است و تنها با اتکا وآياتی که در مدح رسول ا

  .عيسی است ، براحتی ثابت کند که عيسی برترين پيامبر است
                                                 

 )٠۴٩٣٢( کتاب النکاح باب ذب الرجل عن ابنته فی الغيره و االنصاف  - ٣٩۴
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شيطان موجود  با روش شما حتی شيطان پرستان می توانند از قرآن ثابت کنند که
 ... خوبی بود 

  :شريفه به جای اين که آيه را سانسور و به نفع ادعای خود مصادره کنيد، آيۀ  
  » المسکين و ابن السبيل و القربی حقه وات ذی«

 .را معنی کنيد که آن قدر به آن تکيه می کنيد 
می گوييد که آن را به حضرت فاطمه  اين آيه را مدرکی قرار می دهيد و به غلط

از آن به نزديکان خود و مسکينان و همچنين : در اين آيه که می گويد. بخشيد
 . ه بدهيدمسافران در راه ماند

نمی باشد که آن را  از اين آيه مشخص است که اين اموال ، ملک شخصی پيامبر
 آيا همسران آن حضرت و ديگر خويشاوندان محتاج ايشان،! يک نفر بدهد فقط به
 ابن سبيل و مسکين بر آنها می بنديد؟ پس ايشان نيستند؟ يا چشمتان را نزديکان

برمی  برگردن پيامبر می گذارد، شماچه می شود؟ چطور چيزی را که خداوند 
 .داريد

زهرا و  حضرت: پيامبر در طول حيات خويش از محصول آن به نزديکان از جمله
می  مسافران در راه مانده و مستمندان همچنين فقرا و همسران و خويشان و

 . دادند و فرمان خدا را اجرا می کردند
انبيا از خود ارث نمی «که  ابوبکر صديق روايت می کنيد آيا آن حديثی که از

شايد گوش حضرت ابوبکر سنگين بود که  جواب حرف خودتان نيست يا» گذارند
 ارثی نداری: می دادند هبه مرا بده ، ايشان جواب: وقتی حضرت فاطمه می گفت

!  
به ) زن، يکی مرد يکی( فدک را رسول اهللا با دوشاهد: می گوييد -٣١۴ادعای

   ... فاطمه بخشيد 
  :اجواب م

  .اول، دروغ است اين حرف تو 
دوم، رسول اهللا می دانست که طبق قانون دينش، در اين جا دو زن بايد شاهد 

 قوی کرد؟ چرا يک شاهد ديگر نخواست و حجت ابوبکر را. باشند
آن يهودی که سپر علی را دزديده بود، نزد قاضی توانست دليل : شما می گوييد

باطل  است و يکی غالمش، پس شهادت آنهابياورد که دو شاهد علی يکی پسرش 
حاال چرا بر ابوبکر نمی . علی اين را بر قاضی خود پسنديد: شما می گوييد. است

  پسنديد؟ چرا پيامبر را متهم  می کنيد که کاری ناتمام کرد؟ 
چرا اصال ده نفر را شاهد نکرد تا فردای وفاتش، عايشه حق خود را مطالبه نکند 

همسر خود را در جريان  ٩تبانی متهم نشوند؟ دست کم بايد و فاطمه و علی به 
 .می گذاشتند تا دخترش را نيازارند

سال محصول فدک به  ۵در اين . سال فدک در تصرف فاطمه بود ۵: می گوييد 
  .پيامبر می رسيد يا نه ؟ پس شاهدان زيادی داشتند دست دختر

ارج کرد ؟ از ابن ابی نگفتيد که ابوبکر چگونه فدک را از دست فاطمه خ بعد
 کرديد؟ الحديد نقل



                                                                                                  

 ٢٣٧ 
 

البالغه نوشت؛ از  اين مرد که راوی حديث نيست او در قرن هفتم شرحی بر نهج
  کجا کشف کرد که فدک هبه بود؟

  : شما ها دو حديث را کنار هم می گذاريد تا ابوبکر را محکوم کنيد 
  .ست هرکس فاطمه را بيازارد مرا آزرده ا: رسول فرمود: حديث اول 
اما تفسير شما اشتباه و . من از ابوبکر ناراضيم : فاطمه فرمود : حديث دوم 

حرف آخر در اين باب ، . روش نگرش شما به احاديث ما سراسر نادرست است 
. تحريک نشوندبه گفتۀ شما علی از خير فدک گذشت تا دوستان عمر : اين است 
 ای فدک، آی فدک وای: د فدکی وجود ندارد، شما چرا هی داد ميزني حاال که
 !فدک؟
 علی ، افضل صديقين است -  ٣١۵ادعای

ازسليمان بلخی حدیثی نقل کرده است که صدیقين سه تا بودند که افضل   
منظور از : نفر از علمای شما که می گویند ١٠ادعای ! آنها ، علی است 

  ثعلبی، : عبارت است از . از سورۀ توبه ، علی است ١٢٠صادقين در آیۀ 
، خوارزمی ، !! و ابو نعيم ، سليمان بلخی!! سيوطی ، ابو سعد خرگوشی

  .حموینی و گنجی شافعی 
و امام » تفسير کبير«چنانکه اکابر علمای شما از قبيل امام فخر رازی در   

و امام » در المنثور«و جالل الدین سيوطی در » کشف البيان«ثعلبی در 
و ابن أبی الحدید در » فردوس«ه در و ابن شيروی» مسند«احمد بن حنبل در 

و ابن حجر » مناقب«و ابن مغازلی شافعی در  ٣٩٥»شرح نهج البالغه«
در فضایل علی » صواعق«متعصب در حدیث سی ام از چهل حدیثی که در 

نقل نموده است از بخاری از ابن عباس به استثنای جمله آخر روایت نموده 
  :اند که رسول اهللا فرمود 

الثه حزقيل مؤمن آل فرعون و حبيب النجار صاحب یس و علی الصدیقون ث« 
  »ابن ابيطالب و هو افضلهم 

) صاحب یس(، حبيب نجار ) آل فرعون(حزقيل مؤمن: راستگویان سه نفرند
شما را به خدا انصاف دهيد . علی بن ابيطالب و او افضل از آنها می باشد 

مجيد او را صدیق خوانده  که آیا سزاوار بود کسی را که خدای متعال در قرآن
به اقرار ( پيرو او باشيد : است و هر گز دروغ نمی گفت و در قرآن امر فرماید

  ٣٩٦... شهادتش را رّد نمایند؛ بلکه اهانت هم بنمایند ) علمای خودتان 
  

  :جواب ما
به اهللا ايراد بگير که چرا شهادت يک مرد را برابر دو زن قرار نداده است؟ چرا   

  !مه را استثناء نکرده است؟ پس اين ادعا و اين حديث مردود است علی و فاط
خداوند علی را با نام و نشان صديق نام نبرده است که شما مجبور شديد برای   

سال بعد از نزول قرآن صبر کنيد تا سليمان بلخی متولد  ١٣٠٠اثبات اين ادعا ، 
  !شود و برايتان ثابت کند 

نمی توانی . جاری بود؛ مثًال نماز برای تزکيه است قوانين قرآن بر همه مومنان 
  .عيبی ندارد. علی ، نفس زکيه داشت؛ پس نماز نخواند: بگويی

                                                 
 . ۴۵١، ص  ٢ص ج - ١٣٩۵
 . ۶٨١ص  - ٢٣٩۶
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پس نيازی به روزه . علی متقی بود: روزه برای تقوی است و نمی توانی بگويی
در ! شاهد مرد آوردن بر هر ادعايی ، برای علی هم هست  ٢پس قانون ! ندارد 

اما  به فرض قبول غلو ! شما در حق علی می کنيد، مردود است ضمن، غلوی که 
  . شما ، باز او را نبايد از قوانين استثناء کنيم 

پس اين جمله آخر از کجا آمده . حرفی را از بخاری نقل نموده اند جز جملۀ آخر   
است؟ با اين جملۀ آخر من هم می توانم خود را جزو صديقين جا بزنم که در 

سه نفر در گهواره صحبت کردند و سومی من بودم؛ اين جمله : ه استبخاری آمد
  !اين چطور دليل آوردنی است ؟! آخر را بخاری ننوشته است

  ٣٩٧... علی باحق و قرآن است :پيامبر فرمود -  ٣١۶ادعای
  :جواب ما

را علی اللهی ها دليل آورده اند که علی » حق با علی و علی با حق است«حديث   
وقتی به احاديث از ديدگاه ميل نفس نگاه کنيم، کار به اين جا هم می  !، اهللا است

  . رسد
ند، اما اين مرد ، وقتی غذا را مطابق هوای نفسش ببي. و اين حديث، ضعيف است
نمی کند و مثل علی اللهی ها هر طور دلش خواست به حالل و حرامش نگاه 

  .تفسير می کند 
آن را حاکم در . صحيح است » ان مع علیعلی مه القران و القر«البته حديث   
  .نقل کرده است و ذهبی هم گفته که صحيح است » مستدرک«

چنانکه روایات . مراد از صدیقين در آیۀ شریفه ، علی می باشد:  می گويد
متکاثره از طریق ما و شما  وارد است که علی ، صدیق و راستگوی این امت 

  .است؛ بلکه افضل است 
  :جواب ما

اصحاب  علی را مدح نمودند،که رسول اهللا ، همچنانکهب ديگر اين است که جوا  
ديگر خود را نيز مدح فرمودند و بعضی وقتها حتی بيشتر اما شما چون مغرض 

  .هستيد، فقط علی را می بينيد تا از ديگران بد بگوييد
پس بايد علی و شهادتش در حق . علی حق است و حق با علی -  ٣١٧ادعای

 ٣٩٨... ل می شد فاطمه قبو
  :جواب ما

اما اگر اين حديث، صحيح باشد و شما آن را مطلق و در همه جا . اين حديث،  
به آن جا می رسد که از بطن اين حديث، علی اللهی ظهور می  کاربکار ببريد ،

علی، حق است و حق، علی است و حق، اسم رب است؛ : کند و نتيجه می گيرد
  !!پس علی، رب است 

  ٣٩٩...  قرآن مع علی و علی مع قرآن: مبر فرمودپيا  - ٣١٨
  :جواب ما

                                                 
 . ۶٨٣ص  - ٣٩٧
 . ۶٨۴ص  -٩٨
 . ۶٨۵ص  - ٣٩٩
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: آلبانی می گويد.  از نظر ذهبی درست و از نظر آلبانی درست نيست اين حديث   
اما اگر درست بود، مطابق عقيدۀ شيعه ها نبود؛ بلکه ضد عقيده .  ضعيف است

  .آنهاست 
ود را ياری می کرد، بله ، قرآن با علی بود؛ وقتی که ايشان خلفای پيش از خ  

وقتی که ايشان دختر خود را به عمر داد ، وقتی که ايشان دوست خلفاء بود ، 
وقتی هم که بين ايشان و اصحاب در وقت خالفتشان اختالف بروز کرد، اهل سنت 

بله ، قرآن با علی بود؛ وقتی که ايشان حضرت عايشه را بعد . حق را به علی داد
اما با شما که عايشه را فحش . ه خانه پيامبر بازگردانداز واقعۀ جمل با احترام ب
    . همنشين شما ، شيطان است! است نه علی  شما  می دهيد، نه قران همراه

! علی عملش مطابق قرآن بود وقتی که وزير خلفای ثالثه بود و دختر به عمر داد 
ل داشته چنين احاديثی را دربارۀ علی قبول داريد دربارۀ ابوبکر و عمر هم قبو

  !دباره آن دو شخص بزرگ مگر احاديث نداريم ؟ .باشيد 
اين طوری که شما نصف قرآن را چسبيده ايد در بحث با شما شکست می خوريم   

آنها با استناد به قرآن می توانند . حتی از شيطان پرستان هم شکست می خوريم
مت شيطان خوبی های شيطان را ثابت کنند؛ اگر چشم به روی آياتی که در مذ

  ! است، ببندند 
  ٤٠٠... حديث اطاعت علی ، اطاعت خدا و پيغمبر است  - ٣١٩ادعای 
  :جواب ما

اين . سه حديث دروغ از ابن ابی الحديد آورده و آن را مدار بحث قرار داده است  
  .  حرف  ها ، شيعه های ساده لوح را گول می زند؛ نه ما را  

  .» فرموده های ابن ابی الحديد«:  شتیبهتر بود که اسم کتابت را می گذا  
  ؟جابر را  بی شاهد قبول کرديد و از فاطمه نکرديد چرا گفته  -٣٢٠ادعای 

پيامبر قبل از وفات به من : اشاره دارد به داستان جابر که به خليفه گفت  
وعده داده بود از مال بحرین چيزی بدهد و خليفه ادعای او را بدون شاهد 

   ٤٠١... قبول کرد 
  :جواب ما

پيامبر به من وعده داده بود که از : اما جابر می گفت. فاطمه ارث می خواست  
  .نادرستی تقاضای سرور بانوان بهشتپس ثابت شد . مال بحرين به من بدهد

جابر هم اگر تقاضای . چون اين غيرممکن است که پيامبران ارث به جا بگذارند 
  . ارث می کرد، کسی نمی پذيرفت

پس هم به جابر داد و هم به فاظمه ،بنت . بيت المال حق بخشش داشت خليفه از
  .پيامبر 
  ابوبکر ، حق فاطمه را خورد: سنی ،خودش، می گويد -  ٣٢١ادعای

نقل می نماید که از علی  ٤٠٢»شرح نهج البالغه«چنانکه ابن ابی الحدید در   
صادق و  آیا فاطمه ،: بن الفارقی ،مدرس مدرسه غربی بغداد، سؤال نمودم 

اگر صادق و راستگو بود، پس چرا خليفه ، : گفتم. بلی : راست گو بود؟ گفت

                                                 
 . ۶٨۵ص  - ۴٠٠
 .همان  - ۴٠١
 . ١٠۵، ص  ۴ج - ۴٠٢
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و با ) با این که اهل شوخی نبود ( فدک را به او واگذار نکرد؟ تبسمی نمود 
  :کالم لطيف و مستحسن، چيزی گفت که خالصه اش این بود

ادعای  اگر آن روز ، فدک را به فاطمه واگذار می کرد، فردا می آمد و«  
. آنگاه خليفه ناچار بود حق را واگذار نماید. خالفت برای شوهرش می کرد

  ».انتهی کالمه . چون قبًال  صداقت او را تصدیق نموده بود 
پس مطلب نزد علمای بزرگ خودتان واضح و آشکار بود و حقيقت را تصدیق   

ی حفظ نموده اند که روز اول حق با فاطمۀ مظلومه بود، منتها سياست برا
    ٤٠٣... مقام، بي بي مظلومه را از حقش محروم کرد

  :جواب ما 
آيا ممکن است که ابن ابی الحديد ، سنی باشد و وقتی کسی با کالمی لطيف و   

 !!آيا او سنی است ؟ هرگز ابوبکر ، خالفت را غصب کرد؛: ويدمستحسن می گ
:  کردی و گفتیمسأله اين است که تو در ابتدا دربارۀ يک موضوع خيالی بحث   

بعد گفتی . بعد گفتی که علی شاهد بود که بخشش بود؛ در حالی که نبود . هبه بود
بعد دليلی نبود که ابوبکر آن را ! که فاطمه تقاضای ارث کرد نه تقاضای هبه 

بعد          ! اين در کتب شما هم نيست ! گرفته و کارگرانش را بيرون کرده باشد
  .د ، سنی است که نيستابن ابی الحدي: می گويی
ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت ( آیه تطهير - ٣٢٢ادعای

  تن است ۵حق  ، در ) َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيًرا
» کن«آورده و » کم«اگر در حق زنان بود چرا . تن است ۵آیۀ تطهير، درحق    

   ٤٠٤... » عليکن اهل البيت«: نگفته است» ل البيتعليکم اه«: نياورده و گفته
  :جواب ما

بياييد نهار : وقتی يک زن عرب بيابانگرد بخواهد به بچه های خود بگويد  
دختر و يک پسرهم باشند، باز ضمير مذکر را به کار  ۵اگر بچه هايش ! بخوريد 

  ! می برد نه مونث 
حاال اگر يک مرد . ن و بچه مرد خانه و چند ز: اهل هر بيتی ، متشکل است از 

  !و در اين جا رسول اهللا هم از اعضای خانه است ! می آيد  )مک(هم باشد، ضمير 
  :اين هم داليل قرآنی 

                         َقاُلوا َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اللَِّه َرْحَمُة اللَِّه َوَبَرَآاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد  
  )٧٣/هود(

رحمه و برکت اهللا بر شما اهل بيت . آيا تعجب می کنی از کار های خدا : گفتند
  .است؟ اهللا حميد و   مجيد است

 در خانه. مخاطب ، زن ابراهيم است. اين آيه، خطاب به همسر ابراهيم است  
آمده » کمعلي«ابراهيم کسی نيست غير از سارا و ابراهيم و با اين وجود کلمۀ 

  .» عليکن«است نه 
 َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه 

  )١٢/قصص(َناِصُحوَن    
: گفت) به فرعونيان(و بر موسی حرام کرديم پستان های شيرده را و خواهرش 

  هم شما را به اهل بيتی که سرپرست موسی شوند و خير خواه اويند ؟آيا نشان بد
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و کامًال واضح است که فرعون ! در اين جا، آيه دربارۀ شير دادن موسی است 
  !دنبال زن شيرده می گشت نه مرد شيرده 

امر به اين مهمی، معصوم بودن اهل بيت ، را اليق نديده اهللا   چرا  بعد بگو ببينم 
ای زنان » يا نساء النبی«آيه با ک آيۀ مستقل بنويسد؟ چرا شروع است که در ي
که از قضا  چرا باز در آيه بعد هم جمله را با واو شروع کرده است؟ پيامبر است؟

  آيه بعد هم درباره زنان پيامبر است 
  .پس شما دروغگوييد .اهللا کتابش، کتاب هدايت است نه گمراهی 

        ٤٠٥... هل بيت نيستند زوجات پيغمبر داخل ا -  ٣٢٣ادعای
  :در مسلم حدیثی است که می گوید: می گوید  

َفُقْلَنا َمْن َأْهُل َبْيِتِه ِنَساُؤُه َقاَل َال َواْيُم اللَِّه ِإنَّ اْلَمْرَأَة َتُكوُن َمَع الرَُّجِل اْلَعْصَر 
ْهُل َبْيِتِه َأْصُلُه َوَعَصَبُتُه الَِّذيَن ِمَن الدَّْهِر ُثمَّ ُيَطلُِّقَها َفَتْرِجُع ِإَلى َأِبيَها َوَقْوِمَها َأ

  .ُحِرُموا الصََّدَقَة َبْعَدُه
. اهل بيتش چه کسانی هستند؟ مگر نه این که زنهایش هستند : پرسيدیم 

. زیرا زن طالق می گيرد و می رود خانه پدر یا شوهر می کندنه واهللا ؛: گفت
اهل بيت . ری بعد از مرگ شوهر اول هم می شود اهل بيت شخص دیگ

  !پيامبر کسانی هستند که صدقه بر آنها حرام است 
  :جواب ما

  :خب اگر مسلم را قبول داری، حديث اول را هم ببين   
َفَقاَل َلُه ُحَصْيٌن َوَمْن َأْهُل َبْيِتِه َيا َزْيُد َأَلْيَس ِنَساُؤُه ِمْن َأْهِل َبْيِتِه َقاَل ِنَساُؤُه ِمْن َأْهِل 

َقاَل َوَمْن ُهْم َقاَل ُهْم آُل َعِلىٍّ َوآُل َعِقيٍل . ْن َأْهُل َبْيِتِه َمْن ُحِرَم الصََّدَقَة َبْعَدُهَبْيِتِه َوَلِك
  .َقاَل ُآلُّ َهُؤَالِء ُحِرَم الصََّدَقَة َقاَل َنَعْم. َوآُل َجْعَفٍر َوآُل َعبَّاٍس 

! يش هستند؟ای زيد ، مگر اهل بيتش کيستند؟ مگر نه اين که زنها: حصين پرسيد
زنهايش هم  از اهل بيتش هستند اما اهل بيتش، آنهايی هستند  که : جواب داد

 .صدقه بر آنها حرام است؛ يعنی، آل علی و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس 
اما چون پيامبر ! معنی اين است که هيچ کس شک ندارد که زن از اهل بيت است 

گری بود، مردم فکر کردند که اهل ، پسر نداشت و دخترش هم در خانۀ مرد دي
  !بيتش منحصر است به زنانش لذا برای مردم توضيح داد

و ببينيد سوال کننده ها در هردو حديث چطور با تعجب می پرسند که مگر پيامبر 
  غير از زنهايش ، اهل بيتی هم دارد؟ 

اما . اگر زن طالق بگيرد، اهل بيت نيست؛ درست است: اما اين که می گويد  
  .و زنان پيامبر طالق نگرفته بودند! طالق که نگيرد، هست 

بياد داشته باشيد  زن اگر شوهرش بميرد تا در عده است اهل بيت شوهر است   
و حق عروسی ندارد، اما  مدت عده زنان پيامبرتمام عمر بود و برای همين، خانه 

  !ای که از پيامبر برايشان مانده بود مال آنها شد تا دم مرگ 
پسر هم اگر نافرمان باشد، از . پس اگر زن طالق دهد، ديگر جزو اهل بيت نيست  

  !اهل بيت نيست 
را  از ) بچه باشد را حتی ( اهل بيت که خويشاوند باشد و  قران، که هاين هم آي
  :نمی داند اهل بيت
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  َك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِآِميَن َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَد
و تو . ای رب ، پسرمن از اهل من است و وعدۀ تو حق است : و نوح فرياد زد

  که  جواب آمد. بهترين داورانی 
  َقاَل َيا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح 

  ! اى است او فرد ناشايسته چون !يستاز اهل تو ن پسرت! اى نوح«: فرموداهللا 
  :هر جا قرآن اهل بيت را ذکر کرده است، منظور زن است؛ مثل اين آيه 

َقاُلوا َيا ُلوُط ِإنَّا ُرُسُل َربَِّك َلْن َيِصُلوا ِإَلْيَك َفَأْسِر ِبَأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َوَلا َيْلَتِفْت 
...                                                                     ِإنَُّه ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُهْم  ِمْنُكْم َأَحٌد ِإلَّا اْمَرَأَتَك

  )٨١/هود(
آنان هرگز به تو دست نخواهند . ای لوط ما فرستادگان پروردگار توييم: گفتند
ده و هيچ کس از شما نبايد پس پاسی از شب گذشته،خانواده ات را حرکت . يافت

  ...     زنت که آنچه به آنها رسد به او خواهد رسيد واپس بنگرد؛ مگر 
  !اگر زن لوط از اهل بيت نبود، چرا قرآن استثناء کرده است؟

  ٤٠٦...اخبار عامه دربارۀ آیۀ تطهير که در شأن اهل بيت است  -  ٣٢۴ادعای 
آیۀ تطهير در حق حسن و  در کتابهای اهل سنت نوشته است که: می گوید  

  !حسين و علی و فاطمه است 
  :جواب ما

بله، اين آيه در حق ! اگر کتابهای ماست که ما بهتر می دانيم چی نوشته است   
اما به اين معنی نيست که در حق ! علی و فاطمه و حسن و حسين هم هست 

ويد که و حديث به ما می گ! قرآن می گويد که در حق زنان است! زنانش نيست 
همين حديث های ما ، بهترين دليل بر . در حق دختر و نوه های پيامبر هم هست

حرف . صداقت سنی هاست؛ زيرا قرآن ذکری از دختر و نوه های پيامبر ندارد
هم مربوط  ٣۴و  ٣٢آيه ! از سوره احزاب با زنان پيامبر است  ٣٣قرآن در آيۀ 

  :به زنان پيامبر است 
أحد من النساء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في يا نساء النبي لستن آ

و قرن في بيوتكن و ال تبرجن تبرج الجاهلية . قلبه مرض و قلن قوال معروفا 
األولى و أقمن الصالة و آتين الزآاة و أطعن اهللا و رسوله إنما يريد اهللا ليذهب 

في بيوتكن من آيات و اذآرن ما يتلى . عنكم الرجس أهل البيت و يطهرآم تطهيرا 
  .اهللا و الحكمة إن اهللا آان لطيفا خبيرا 

فراموش نکنيد که دختر و نوه های پيامبر نيز، اهل بيت : اما حديث می گويد
  !هستند 

حاال فکر کنيد اگر بر عکس بود؛ يعنی، اگر آيه در حق دختر و نوه ها بود و   
ورديم، شيعه قبول نمی کرد حديث دربارۀ زنان بود، ما آسمان را هم به زمين می آ

  !که زنان هم مشمو ل آيه هستند 
ما چيزی نمی گوييم و ! اما سنی از اهللا می ترسد و دين اهللا را عوض نمی کند 

شما را به اهللا قسم، ! اين آيه در حق زنان نيست : شيعه ول کن نيست و می گويد
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دربارۀ زنان پيامبر  همه! يک بار آيه را بخوانيد و همين طور آيۀ قبل و بعدش را 
  !است 

دو سوم از اول آيۀ مورد نظر را شيعه قبول دارد که دربارۀ زنان پيامبر است، اما 
اما . يک سوم آخر دربارۀ دختر و نوه ها و داماد است نه درباره زنان : می گويد

عجيب اين است که همين قسمت کوچک هم با واو به آيه بعدی متصل شده است 
  !ق شيعه و سنی درباره زنان استکه باز به اتفا

و اگر اينطور باشد؛ ! پس محال است که اين قسمت از آيه دربارۀ زنان نباشد 
يعنی، اگر تفسير شيعه درست باشد، پس قرآن برای اين نازل شد تا ما را گمراه 

  !کند نعوذ باهللا 
  و نزول آیه تطهير)ع ( حدیث ام سلمه راجع بحریرۀ فاطمه  - ٣٢۵ادعای 

رسول اهللا : در کتاب مسلم آمده است که ام سلمه می گوید: می نویسد  
! در منزل من بود که دخترش با غذایی داخل شد )صلی اهللا عليه و سلم(

فاطمه رفت آنها را آورد و پنج ! برو شوهر و دو پسرت را بياور: پيامبر فرمود
آنگاه  !نفری مشغول خوردن غذا شدند که جبریل آمد و این آیه نازل شد 

  :حضرت محمد عبا را بر سر فاطمه و علی و حسن و حسين کشيد و گفت 
رجس و پليدی را از ایشان دور . ای اهللا ، اینها اهل بيت و عترت من هستند

یا رسول اهللا ، من هم با : ام سلمه گفت. گردان و پاک نما آنها را پاک کردنی 
بود که باوجود این  منظور رسول این( تو بر خير هستی : گفت. شما هستم

)  ... که زن خوبی هستی، اما رتبۀ اهل بيت مرا نداری و از زمره آنها نيستی 
٤٠٧  

  :جواب ما
معنی   !در حديث دست برده ای و الفاظ را به قول خودت کم و زياد کرده ای  

حديث اين است که ام سلمه چون که محرم حضرت علی نبود، نبايد داخل عبا می 
مگر . تو بر جايت باش و بعد از رفتن علی داخل عبا شد: رمودلذا رسول ف! شد 

  !خب اين هم کتاب .تو ای داعی، نمی خواهی از کتاب های ما شاهد بياوری 
  .حاال ای خواننده اين شما و اين حديث ها از ترمذی و کتاب احمد بن حنبل  

  :در سنن ترمذی به اين الفاظ آمده است
لنبي صلى اهللا عليه وسلم قال لما نزلت هذه اآلية عن عمر بن أبي سلمة ربيب ا  

إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ( على النبي صلى اهللا عليه وسلم 
في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء ) ويطهرآم تطهيرا 

رجس وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم ال
وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي اهللا قال أنت على مكانك وأنت على 

  .خير
نازل شد، ايشان در خانه مادرم، ... وقتی آيه انما : عمر بن ابی سلمه می گويد  

پس  فاطمه و نوه ها و دامادش را خواست و آنها . ام مومنين ام مسلمه، بودند
او را ! را با عبا پوشاند و علی در پشت سرش بود  فاطمه و حسن و حسين. آمدند

يا اهللا آنها را از پليدی پاک . اينها اهل بيت من هستند: هم با عبا پوشاند و گفت
. ، من با آنها هستم) صلی اهللا عله و سلم(يا رسول اهللا: ام مسلمه گفت. کن
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مود که چون علی نامحرم بود، فر! (تو به خير هستی. در جای خود باش: فرمود
  . )بر جای خود باش

  :، شهر بن حوشب از ام سلمه نقل می کند ٢۶۵٩۶در مسند احمد شماره 
حين جاء : شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه و سلم 

نعى الحسين بن على لعنت أهل العراق فقالت قتلوه قتلهم اهللا غروه وذلوه لعنهم 
لى اهللا عليه و سلم جاءته فاطمة غدية ببرمة قد اهللا فإني رأيت رسول اهللا ص

صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه فقال لها أين بن 
عمك قالت هو في البيت قال فاذهبي فادعيه وائتني بابنيه قالت فجاءت تقود ابنيها 

لى اهللا آل واحد منهما بيد وعلى يمشى في أثرهما حتى دخلوا على رسول اهللا ص
عليه و سلم فأجلسهما في حجره وجلس على عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره 

قالت أم سلمة فاجتبذ من تحتى آساء خيبر يا آان بساطا لنا على المنامة في المدينة 
فلفه النبي صلى اهللا عليه و سلم عليهم جميعا فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى 

ل اللهم أهلي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بيده اليمنى إلى ربه عز و جل قا
اللهم أهل بيتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم أهل بيتي اذهب عنهم 

الرجس وطهرهم تطهيرا قلت يا رسول اهللا ألست من أهلك قال بلى فادخلي في 
الكساء قالت فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه البن عمه على وابنيه وابنته 

  .مة رضي اهللا عنهم فاط
شهر بن خوشب از ام سلمه نقل می کند که وقتی خبر قتل حسين آمد ام سلمه اهل 

من ديدم که فاطمه با .  اهللا بکشد شان! کشتندش : عراق را لعنت کرد و گفت
ظرف غذايی که برای رسول اهللا درست کرده بود به خانه ما آمد و گذاشت پيش 

. در خانه است: جاست پسر عمويت؟ گفتک: رسول اهللا فرمود. روی رسول
رفت و دو پسرش را آورد و دست . برو بياورش و دو پسرت را هم بياور: فرمود

و علی در يک طرف ! هر دو را گرفت و علی پشت سرش بود و داخل شدند 
  .فاطمه در طرف ديگر علی  و دو پسر در جلوی رسول نشستند 

يا اهللا اينها اهل بيت : را پوشاند و گفتو رسول کسايش ر از زير من کشيد و آنها 
ای رسول اهللا ، من زنت نيستم؟ من اهل : گفتم! من هستند از پليدی پاکشان  فرما 

  !بله هستی؛ پس در عبا داخل شو: فرمود! بيت تو نيستم ؟
من هم در زير عبا رفتم اما بعد از آنکه دعايش برای پسر عمو : ام سلمه می گويد

  ! تمام شدو دختر و نوهايش 
تا حديث مطابق ! ما که شيعه نيستيم ! البته ما می گويم اين حديث ضعيف است

اما نقل احاديث در کتب ما بهترين دليل بر حق بودن مذهب ! مذهب خود بسازيم 
پس ما قاضی .ما اگر با علی دشمن بوديم، اين حديث ها در کتاب ما نبود! ماست 

  .بی طرف هستيم 
  :ما چه می گوييم 

. ا می گوييم اين روشن تر از آفتاب است که زنان پيامبر ، اهل بيت او هستندم
  .قرآن و احاديث زيادی اين را می گويند 
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علی و فاطمه اهل : افرادی که با علی دشمن بودند، نگويند مبادا  برای اين که انا 
 بيت نيستند؛ نوه دختری اهل بيت نيست؛ ما با صداقت تمام در کتب خود فرموده

  .رسول را ضبط کرديم که ايشان را اهل بيت می داتتد
  منع نمودن خمس از عترت و اهل بيت -٣٢۶ادعای 

خمس، حق اهل بيت بود، اما ابوبکر آن را به مصرف امور : پيغمبر می گوید  
  :این ، حق اهل البيت است : جنگی رسانيد و آیۀ زیر می گوید

ْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َش
َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِآيِن َواْبِن السَِّبيِل ِإْن ُآْنُتْم َآَمْنُتْم ِباللَِّه َوَما َأْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا 

        ٤٠٨...َقِديٌر َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َواللَُّه عَلى ُآلِّ َشْيٍء
  )٤١/انفال(

و بدانيد هرچيزی را که به غنيمت گرفتيد یک پنجم آن برای خداوند و پيامبر و 
اگر به خدا  و آنچه بر . خویشاوندان و یتيمان و بينوایان و در راه ماندگان است

بندۀ خود در روز جدایی ـ روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند ـ نازل 
  .    ان آورده اید و خدا بر هر چيزی تواناست کردیم، ایم

  :واب ماج
اول؛ آيه نمی گويد که تمامش متعلق به نزديکان رسول است، در آن يتيم و فقير   

  .و در راه مانده هم شريک است
دوم، اين خمس فعلی که شما از صاحبان تجارت می گيريد، اختراع شما ماليان تن 

در زمان . هاد نمی کنيد و خمس را آسان کرديدشما جنگ نمی کنيد؛ ج! پرور است
خمس بر اموال جنگی بود که يک پنجم آن در اختيار . پيامبر چنين خمسی نبود

رهبر قرار می گرفت تا برای صالح دين خرج کند و چهار پنجم باقی بين مجاهدان 
  . و اهل سنت اين روش پيامبر را تا امروز ادامه داده اند. تقسيم می شد

س، متعلق به ذی قربی و اهل بيت است، چرا در بقيۀ آيه نوشته است که اگر خم
پس معلوم می شود اهل البيت آن ! مال مسکين و يتيم و در راه مانده هم هست 

د وگرنه چرا بايد در اين آيه نندار،اهميتی را که شما در هر جا برايش قائل هستيد 
  شوند؟ هم رديف يتيم و مسکين و مسافر ، مستحق خمس جنگی

يک (زمحشری و ثعلبی و قوشچی  و سيوطی و طبری تقلبی : اين که می گويی
رای ما را دارند، اين کمکی به تو نمی کند؛ ) طبری اصلی داريم يک تقلبی 

  . برعکس ائمه اربعه و سلسله علمای ما اين رای را نداشتند
  خدا علی را شاهد پيغمبر قرار داد - ٣٢٧ادعای

اهللا در سوره هود به صراحت می : درباره علی است این آیه: می گوید  
  :فرماید

  .ََفَمن َآاَن َعَلى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد مِّْنُه َوِمن َقْبِلِه ِآَتاُب ُموَسى
آیا کسی از جانب اهللا دليلی روشن چون قرآن دارد و با گواهی صادق مانند 

  ٤٠٩... علی 
  :جواب ما

. پس سنی هم می تواند ادعا کند که منظور عمر است. دروغ است اين ترجمه ،  
  ! اينگونه تفسير، احمقانه است

                                                 
 . ۶٩٣ص  - ۴٠٨
 . ۶٩۵ص  - ۴٠٩
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خيال نکنيد منظور از علمای ما ، ! ی استکمنظور : علمای شما گفتند: می گويد
امام شافعی يا مالک هستند؛ بلکه منظورش از علمای ما ، سليمان بلخی ، ثعلبی، 

ن مغازلی و چغال و بقال است که در جای علما سيوطی، حموينی، خوارزمی، اب
  !نشسته اند 

جبرئيل يا حضرت محمد دانسته اند و  ، حضرت مفسران ما ،منظور از شاهد را
  :در قرآن آمده است

              }                                     َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا 
  )۴۵/األحزاب(

  .ای نبی، ما ترا شاهد و مژده دهنده و ترساننده فرستاديم 
  .شاهد ،پيامبر است نه علی : پس قرآن می گويد

آخر چرا يک بار هم با صراحت به نام : ما يک سوال خود را بی جواب می دانيم
  !علی اشاره نمی کند؟ 

ل بعد آمدند و ادعا کردند که نام سا ١٢٠٠پس جواب بهايی ها را چه بگوييم که 
چون در مکتب شيعه ها درس خوانده اند، همان داليل ! بهاء اهللا در قرآن هست 

  !  را می آورند که شيعه می آورد
عجيب است که هر آيه را می گويند درحق علی است؛ بعد که ما اصرار می کنيم 

شما منکر : گويند چرا در قرآن دربارۀ  امامت علی آيه ای ندارد؟ درجواب می
  !حديث هستيد، مگر هر چيز بايد در قرآن باشد ؟

خب اگر هر چيزی نبايد در قرآن باشد، پس اين همه آيات را در حق علی تاويل  
شما هم می دانيد که عقيده به امامت ، بدون داليل قرآنی عقيده ای غير . نکنيد

  .معتبر است 
  وی مرگ داشتاز دست آزار سنی ها ،علی آرز -   ٣٢٨ادعای

آیا این بود نتيجه نزول آیات در حق علی که آن قدر آزار و اذیتش می کنند   
  :که در خطبه شقشقيه درد دل می کند و می فرماید

  »صبرت و فی العين قذی و فی الحلق شجی «
صبر نمودم؛ مانند آدمی که در چشمش خار و خاشاک و در گلویش 

  .استخوانی مانده باشد 
از فرمایش آن حضرت، کنایه از شدت غم و غصه و اندوه و این دو جمله 

  :بی خود نبود که می فرمود. مرارت صبر و الم بوده است
 »و اهللا ال بن ابيطالب آنس بالموت من الطعل بثدی امه«

به خدا قسم، پسر ابوطالب انس و عالقه اش به مرگ بيشتر است از بچه 
 !رضيع به پستان مادر
اشت و از زندگانی سير که وقتی اشقی االولين و آن قدر دل پر دردی د

االخرین، عبدالرحمن بن ملجم مرادی، شمشير زهرآلود را بر فرق مبارکش 
   ٤١٠... به رب کعبه قسم که راحت شدم : زد، فرمود
  :جواب ما
که ايمان علی را داشت، تحمل مشکالت دنيا  ، چون هرکس دروغ است گفته تو 

سی نيستيم در مقابل مشکالت ناله نمی کنيم؛ علی با ما که ک. بودميبرايش آسان 

                                                 
 . ۶٩٧ص  - ۴١٠
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آن ايمانش که از بهترين های امت بود، چرا زار زار می گريد؟ آن هم با اين 
  !جمالت زنانه ؟

در مدينه، در زمان پيامبر و خلفا . دوم، مشکالت و مصيبت های علی در مکه بود
  . از رهبران طراز اول بود

د؟ سنی ها  علی را حتی خليفه هم کردند و به او سوم، می خواستی مردم چه کنن
کمک کردند و عايشه و طلحه و زبير را شکست داد و دمار از گروه خوارج 

  . روز روشن را برمعاويه شب تار کرد. برآورد
  ؛دختر يزد گرد سوم را در مقابل چشمان مشتاق تمام مسلمانانبه ادعای شما 

  .عمر به حسين دادحضرت 
البته علی هر چه مشکل داشت از شما ! نبايد هيچ مشکلی داشت؟: تو می گويی

  . دشمنان دوست نما بود
دخترش را به عمر داد و در . او خوش  و خرم در زمان خلفاء زندگی می کرد

وليمه عروسی عمر و دخترش، خنديد و پيروزی های مسلمانان در زمان عمر 
از  ده ،حق خود را چونبيشتر خوشحالش کرد و در تقسيم غنايم و کنيز و بر

بود، بيش از ديگران گرفت و وعده خداوند شامل حالش  بدر شرک کنندگان جنگ
دروغ . شد؛ چون ايمان آورده بود و در دنيا نيز، حيات و زندگی نيکويی داشت

  !های شما در کتاب نهج البالغه چيزی را عوض نمی کند 
  »َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًةَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَآٍر َأْو ُأْنَثى «

هرکس که مومن باشد و  عمل صالح کند ؛چه زن باشد چه مرد؛ پس به او 
  .زندگانی نيکو خواهيم داد

    ٤١١ اخباری از پيامبر در مذمت اذیت کنند گان علی -  ٣٢٩ادعای
  :جواب ما

ثی که از سنی ها به مرتبه گفتم که هر حدي ۵۵۵۵. احاديث، همه دروغ است  
که يافتم يافتم !! دستت رسيد،حلوا حلوا نکن  و ارشميدس وار  لخت و عريان ندو

.  
آيا نمی دانی حديث موضوع داريم؛ حديث ! آخر ناسالمتی نامت، عالم دين است

ضعيف داريم؛ حديث متروک داريم؛ حديث منکر داريم و تو فقط الشخور وار 
يا ما را ! ی دوی که کی را گول بزنی ؟ شيعه را ؟دنبال اين حديث های بی سند م

  !؟
هرکس علی را آزرد، مرا آزرده است؛ » من آذی علی فقد آذانی«البته حديث   

اما معنی مطلق ندارد؛ آن را در جا و مکان و زمان و حالت خاصی . درست است
  .گفته است

رد اما من با شوهرش دعوا ک) رضی اهللا عنها(در کتاب های ما هست که فاطمه 
دعوای بين زن و  از اين حديث  کج انديش نيستيم و می دانيم منظور پيامبر

  !و نميگوييم فاطمه علی را آزار داد  .شوهر نبوده است

                                                 
 . ۶٩٨ص  - ۴١١
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من آذى العباس فقد آذاني ، إنما عم الرجل ! يا أيها الناس «: يا اين حديث را ببين 
  »صنو أبيه

زار داده است ، بدرستی که عمو ، ای مردم ، هرکس عباس را آزار داد، مرا آ
  .جای پدر است 

در کتاب های ما هست که علی و عباس با يکديگر درباره تقسيم فدک اختالف   
ما هم آيا  ! خب حاال معما چگونه حل می شود؟. کردند و کارشان به قاضی کشيد

علی مردی را که جای پدرش بود، آزار داد و با آزار عباس : مثل شما بگوييم
نه، منظور پيامبر اين است که هرکس به ! مويش، پيامبر را هم آزار داد ؟،ع

  .ناحق علی و عباس را آزار داد، مرا آزار داده است 
  :رسول اهللا فرمود : و اين حديث را ببينيد 

  »من آذى ذميا فأنا خصمه«
هرکس که يک ذمی ـ اهل کتابی که زير حکومت اسالمی زندگی می کند ـ را آزار 

  . من دشمنش هستمدهد  
 بله، نمی گوييم؛ اما اگر کار غلطی کرد،. نمی گوييم چيزی حاال ما به اهل کتاب 

  دمار از روزگازش در مياوريم گس مراد آزار دادن بيجا است 
ما می دانيم که در پرتو اين احاديث، در جنگ . خالصه اين که ما با انصاف هستيم
  .بين معاويه و علی، علی بهتر بود 

شما می خواهيد ما عقايد عجيب و . شما اين اعتراف را از ما نمی خواهيد اما
منظور احاديث ! هرگز ! هرگز ! غريب شما را قبول کنيم و علی را اله بدانيم 

، خود علی است و دومين  شرک آميز شما اولين دشمن اين عقيده. چنين نيست
  .دشمن ، ما سنی ها 

  از ابی بکر و عمر  راضی نبود )ع(تا دم مرگ ، فاطمه  - ٣٣٠ادعای
در این جا، اگر خواننده دقت کند از استدالل شيعه ها سخت تعجب خواهد   

این مردم لجوح که بی دليل بحث کردن را دوست دارند، دو حدیث ما را . کرد
  .کنار هم گذاشتند تا نتيجه دلخواه را بگيرند 

  .آزار داده استحدیث اول، هر کس فاطمه را آزار دهد، رسول اهللا را 
  .حدیث دوم، فاطمه تا وقت مرگ از ابوبکر ناراضی بود 

  ٤١٢! ... پس ابوبکر رسول اهللا را آزار داده است : نتيجه 
  :جواب ما

اين ) صلی اهللا عليه و سلم(ما در جواب اين مردم جاهل می گوييم که رسول اهللا  
موجود است که حضرت حديث را کی گفته اند؟ آيا می دانيد ؟ اين در دنبالۀ حديث 

علی می خواست سر فاطمه هوو بياورد، فاطمه به رسول اهللا شکايت کرد و 
  !رسول اهللا اين جمله را فرمود

! عجب از اهل تشيع که اين حديث را قبول دارد، اما دنباله اش را قبول ندارد
اين را محال ممکن ! يعنی، قبول ندارد که علی می خواست سر فاطمه هوو بياورد

هر کس فاطمه را بيازارد مرا آزرده : داند؛ اما دنباله حديث را که می گويد می
  !است، قبول دارد 
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  :برای درک ژرفای حماقت اين مردم به اين مثال توجه کنيد
فالن کس، حضرت محمد را در  بلخ مالقات کرد و از : مثل اين که ما بگوييم  

و حضرت حسن ) عوذ باهللان(ايشان روايتی نقل کرد که حضرت عمر جهنمی است 
حضرت : حال يک احمق بيايد و اين حديث را قبول کند که گفته است. ، بد است

: اما قسمتی را که درباره حسن است، بگويد!  جهنمی است ) نعوذ باهللا(عمر 
  .دروغ است چون حضرت محمد اصًال به بلخ نرفته اند 

  ؟!!اگر دروغ است خب درباره عمر و ابوبکر هم دروغ است
  !قربانی برم خدارا                                  يک بام دو هوا را  

  ٤١٣... اذیت فاطمه ، اذیت خدا و پيغمبر است   -  ٣٣١ادعای
  :جواب ما

به يقين منظور پيامبر اين بود که هرکس فاطمه را به ناحق بيازارد، مرا آزرده   
  .است

فاطمه از بيت المال چيزی می  و ابوبکر با دختر پيامبر دعوای شخصی نداشت؛
پيش از اين نيز، فاطمه در زمان رسول . خواست که حقش نبود و خليفه نپذيرفت

اگر کار پيامبر درست . اهللا از بيت المال يک خادم خواست و رسول اهللا نپذيرفت
  . است، پس کار ابوبکر هم هست

  خواستگاری علی از دختر ابو جهل ، دروغ است -   ٣٣٢ادعای
گوید دروغ است که علی دختر ابو جهل را خواستگاری کرد، به چند  می  

  :دليل 
علی مشمول آیۀ تطهير و معصوم است و باب علم محمد است و مثل  - ١

  ٤١٤... پيامبر است؛ پس محال است کاری کند که رسول را ناخوش آید 
  :جواب ما

نه مثل  علی نه معصوم است. در جواب می گوييم که هر سه حرفت بيخود است  
  . پيامبر است نه باب علم پيامبر 

  :ميگويد
چرا رسول به علی غضب کند؟ . زن بگيرد ۴قرآن اجازه داده است که مرد  -٢

  !پس خبر دروغ است 
  :جواب ما

پس دروغ است که علی دختر ابو جهل را . می گويی اين خبر دروغ است  
رمود که هرکس وقتی خواستگاری نکرد؛ يعنی، پيامبر نف. خواستگاری کرد

  !حضرت فاطمه را بيازارد مرا آزرده است
  ! وقتی اولش دروغ باشد، پس تمامش دروغ است

علت مخالفت پيامبر با ازدواج علی، اين نبود که چرا علی از قانون ازدواج دوم   
به علت جوانی و ) رضی اهللا عنه(استفاده می کند؟ علت اصلی، اين بود که علی 

خانواده ابو جهل برايش .  از اين قانون بد استفاده کندبی تجربگی می خواست 
.  پيغام فرستادند که به تو دختر می دهيم تا دخترشان هم سطح دختر پيامبر شود
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اين را نپذيرفت که دختر دشمن اهللا با دختر ) صلی اهللا عليه و سلم(رسول اهللا
  . پيامبر اهللا يک جا جمع شوند

. من حالل اهللا را حرام نمی کنم: اهللا فرموددر حديث صريح آمده است که رسول 
نادرست نيست؛ برای دختر پيامبر ، شوهر  دليل اين است طالق دختر را به درخو

  . فراوان بود اما در بين همه او به علی داد که فقير بود 
  . علی وقتی ديد که رسول ناراضی است تا فاطمه زنده بود زن ديگر نگرفت

   حدیث جعل می کردند زمان معاویه - ٣٣٣ادعای
این . زمان معاویه حدیث جعل می کردند: ابی جعفر اسکافی گفته است  

نادان در این جا از ابن ابی الحدید و استادش روایت آورده است که معاویه 
اما باز از همين      سنی . سنی ها عليه علی حدیث جعل کنند: دستور داد

ل می کند که دوستی فاطمه ها حدیثی درباره فاطمه در همين صفحه نق
  ٤١٥... در مرگ در قبر و ميزان و صراط  و برو جلو : جا  ١٠٠فایده دارد در 

  :جواب ما 
پس معاويه چی را جعل کرد؟ اگر بگويی حديث مربوط به خواستگاری علی را   

جعل کرد؛ خب، تو چرا به همان حديث جعلِی معاويه استناد می کنی؟ در اين جا 
  !بگو دروغ است  پس اينجا  ،نادان  تعريف کرده ای هم که از فاطمه

  بود ، درست نيست نياه غضب فاطمه بر ابوبکر به خاطر داین ک - ٣٣۴ادعای
سنی مناظره گر در این جا، یک حرف حساب زد که فاطمه به خاطر ارثــش   

و او جواب می ! غضب کرد و علی هم که خليفه شد، فدک را به فاطمه نداد 
  .يم چه می گویدببين. دهد

داعی شياد دليل آورده است که فاطمه با آن مقامش اگر حق با او نبود، چرا 
و تا آخر عمر حرف نزد و این خود دليل است براین که غضب ! نپذیرفته است 

  !فاطمه دینی بود نه دنيایی 
  :جواب ما

  :اما جواب ما به سه طريق است   
رسول بود؛ پس مقام او باالتر از فاطمه  اول، ابوبکر هم مقام بااليی داشت و يار

؛ پس ما هم نمی توانيم قبول کنيم که حق فاطمه را به او نداده )پيش ما (است 
مادی در کار  سودیاست، به خصوص که در اين دادن و ندادن برای ابوبکر 

  .نبود
فاطمه معصوم نبود؛ می توانست خطايی کند و تا آخر عمر بر  حضرت : دوم

اين طور زياد شده است مثل عدم بيعت سعد بن عباده ! افشاری نمايد خطای خود پ
با ابوبکر ؛ مثل جنگ اصحاب پيامبر به رهبری معاويه عليه ) با آن مقام باال ( 

شما از فاطمه اله ساخته ايد و انتظار . بشر که معصوم نيست! خليفۀ راشد 
  !نداشته باشيد که ما قبول کنيم 

يثی داريم که فاطمه ُمرد در حالی که از ابوبکر ناراضی ما از زبان عايشه حد  
علمای ما جمع بين اين دو حديث را اين طور ! بود و حديثی داريم که راضی شد 

ديده اند که عايشه مطابق علم خود گمان کرد فاطمه تا دم مرگ از ابوبکر ناراضی 
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ه از ابوبکر بود و خبر از عيادت ابوبکر از فاطمه و صلح طرفين و رضايت فاطم
  ! ندارد 

عجيب است از اين شيادان که از کتاب ما دليل می آورند، اما دليلی را از کتاب ما 
      .قبول نمی کنند

  . سکوت عالمت رضاست و فاطمه سکوت کرد: سنی مناظره گر گفته است
خب، گناه ما چيست که ! ما هم می دانيم که سکوت هميشه  عالمت رضا نيست 

و او سنی نيست؛ بلکه فقط نقش ! گر ما هم، به دست توست قلم سنی مناظره 
  .سنی را در فيلم مناظرۀ شبهای پيشاور بازی می کند

علی در دورۀ خالفت، آزادی در عمل نداشت و فدک را برای  - ٣٣۵ادعای
  همين نگرفت

مدعی است که علی آزادی عمل نداشت و مثًال نتوانست نماز تراویح را که   
پس چگونه می توانست فدک را بگيرد؟ در  نهج . منع کندبدعت عمر بود، 

  . البالغه نوشته است که فدک مال ما بود
  :جواب ما

  .اول اين که نهج البالغه به علی دروغ زيادی بسته است: می گوييم  
ديگر ! دوم، به علی می گوييم که يا علی، ترا خليفه کرديم فدک را پس نگرفتی ؟

خوب . ی؟ لقمه را جويديم و در دهان مبارکت گذاشتماز اين بيشتر چه می خواه
  ! قدرت که به دست تو بود 

می خواهم به وجدان شيعه ها شوک . هدف من، توهين به ساحت علی نيست
  ! الکتريکی بدهم؛ شايد که حرکتی ببينم 

من  نمی دانيم که آزادی عمل يعنی چه ؟ آيا اين علی نبود که ريشۀ خوارج را کند 
يه و لشکرش حمله ور شد و در جنگ جمل مگر دو صحابه بزرگ و به معاو

  !آيا کسی به علی گفت که باالی چشمت ابروست ! پيامبر شهيد نشدند؟ 
و فراموش نکنيد که ! پس می توانست فدک را بگيرد و نماز تراويح را منع کند 

د در لشکر علی، مردان ُعقده ای فراوانی بودند؛ مثل آنهايی که عثمان را شهي
  . می توانست که می خواست بکند،  پس علی هرکاری ! کردند 
  :حاال جواب به زبانی ديگر  خب،

؛ علی که از خير فدک گذشت، حسين هم که به خاطر حاال حرف شما درست گيرم  
 ١۴٠٠تو ای داعی شياد، برای چه مصلحی بعد از . مصلحت از خير فدک گذشت

صفحه کتاب می نويسی؟ آيا حاال ديگر سال اين حرفها را علم می کنی و هزار 
مصالح عاليۀ اسالم درکار نيست؟ آيا همين پيشاوری که تو در آن نشسته بودی 

  !در وقت نشستن تو در تصرف انگيسی ها بود يا نبود؟
از عراق   برای همين مقصد می خواست زيارت امام رضا برود؛ : داعی می گويد  

يعنی، اوضاع ايران اين قدر ! بعد مشهد به هند می رفت بعد پيشاور بعد هرات
  !!خراب بود که راهی به مشهد نداشت؛ آن وقت اين بدبخت دنبال فدک می گردد

داعی، رضا شاه چادر زنان داعی را از سرشان کشيده بود و  زندگی  در زمان  
ما : بعد می گويد!  علی مصلحت نديد: باز او دنبال فدک می گشت و بعد می گويد

  ! هستيم  پيرو علی
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  نماز تراویح ، بدعت است - ٣٣۶ادعای
علی نتوانست در زمان حکومت خود، تراویح را که بدعت عمر : می گوید  

و بعد تاریخچه تراویح را بيرون ! بود، از بين ببرد؛ چون مردم قبول نکردند 
و نافله به ! کشيده است که زمان پيامبر و ابوبکر نبود و بدعت عمر است

   ٤١٦... خوانده شود  جماعت نباید
  :جواب ما

اول، ما می دانيم که در زمان رسول اهللا تروايح نبود، اما اين را هم می دانيم که   
رسول اهللا چند نماز نافلۀ شب به جماعت خواندند و هر شب مردم بيشتری با خبر 

شب بعد رسول اهللا نماز تراويح به . می شدند تا روز چهارم که در مسجد جا نبود
  ! می ترسم بر شما فرض شود: و در جواب پرسش مردم فرمودند! نخواندند جمع 

و ميدانيم رسول عمل کسانی را قران بلد نبودند و پشت سر يک حافظ قران ،در 
  ماه رمضان، بجماعت تراويح خواندند را ستود 

وقتی عمر ديد که مردم . عمر، خطر فرض شدن بر طرف شد خالفت در زمان 
يک جا بخوانيد و يک جا خواندن را فرض و واجب : ، گفتمتفرق می خوانند

  . رکعت بخوانند؛ اما اين وحی منزل نيست ٢٠قرار شد . نکرد
در مساجد حنفی ! رکعت می خوانند ٨؛ ديدم مردم در اول رمضان امسال در دبی 

در زمان رسول ! خالصه اجباری نيست ! رکعت می خواندند  ٨ها هم بعضی ها 
شب بود و صحابه همان را سند گرفتند؛ اما باز به مسأله اجبار  ۴يح اهللا نماز تراو

  . و اختيار توجه کنيد
  تا آخرین لحظۀ زندگی ، فاطمه از ابو بکر ناراضی بود - ٣٣٧ادعای

اینک برای خاتمۀ سخنم، خبر دیگری برای اثبات مطلب مطرح می کنم که   
هجری در  ٢٧۶به سال  ابو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبه دینوری متوفی

معروف به االمامة و السياسة و دیگر علمای  ٤١٧»تاریخ الخلفاء الراشدین«
شما از قبيل ابن ابی الحدید و غيره در کتب معتبر خود نقل نموده اند که 

  »قال عمر ال بی بکر الطلق بنا الی فاطمه فانا قد اغضبنا ها«
زد فاطمه؛ زیرا ما او را به بيا با من برویم ن: عمر به ابی بکر گفت: یعنی 

با من : و در بعضی از اخبار هست که ابی بکر به عمر گفت(غضب آورده ایم
  .)بيا برویم ـ  در ظاهر این صحيح است ـ 

خالصه با هم رفتند به درب منزل فاطمۀ مظلومه ؛ بی بی اجازۀ مالقات نداد 
آن . ر کردبی بی در جواب علی سکوت اختيا. و علی را واسطه قرار دادند

حضرت به همين مقدار اکتفا کرد و اجازه ورود داد؛ وارد شدند و سالم کردند؛ 
ای جبيبۀ رسول خدا، به خدا : بی بی مظلومه رو به دیوار کرد؛ ابی بکر گفت

قسم خویش رسول اهللا را دوست تر دارم از خویش خودم و ترا از دخترم 
من . ل اهللا مرده بودمای کاش بعد از رسو. عایشه بيشتر دوست می دارم

قدر و شرف و فضل تو را از همه بهتر می دانم و اگر تو را از حق ارث منع 
ال نورث ما ترکناه «: کردم از جانب آن حضرت بود که خودم شنيدم، فرمود

هرچه از ما باقی مانده است، صدقه در . ما پيامبران ارث نمی گذاریم» صدقه
  . راه اهللا است

رضای فاطمه : آبا نشنيدید از رسول اهللا که گفت :بی بی فاطمه گفت 
هر کس دوست بدارد . ،رضای من است و سخط فاطمه از سخط من است

دختر من ،فاطمه، را مرا دوست داشته و هر کس راضی بدارد فاطمه را مرا 
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راضی داشته است و هر کس به خشم آورد فاطمه را به تحقيق مرا به 
  خشم آورده است؟

آنگاه بی بی مظلومه . شنيدیم از رسول اهللا این کلمات را بلی ، : گفتند
    :فرمودند

خدا و مالئکه را شاهد و گواه می گيرم که شما دو نفر ، رضای خاطر مرا 
اگر پيغمبر را مالقات نمودم، . فراهم ننمودید؛ بلکه مرا به خشم آوردید

  . شکایت شما دو نفر را خواهم نمود
به خدا پناه می : بی بی دلتنگ و گریان شد و گفتابی بکر از کلمات و بيانات 

و اهللا ال « : آنگاه فاطمه با ناله فرمود. برم از سخط تو و سخط آن حضرت
  »دعون اهللا عليک 

ابی بکر با شنيدن این کلمات با چشم گریان بيرون رفت و مردم اطرافش را 
خانه های همه خوشحال به ! وای بر شما : گفت.  گرفتند و دلداری اش دادند

  .خود پهلوی عيال های خود می روید و مرا وامی گذارید
  ال حاجة فی بيعتکم اقيلونی بيعتی 

  هيچ احتياجی به بيعت شما ندارم مرا و اگذارید 
  ال حاجة فی فيعتکم اقيلونی بيعتی

  هيچ احتياجی به بيعت شما ندارم مرا و اگذارید
ی باشد بعد از آنچه دیدم به خدا قسم، ميل ندارم بيعت من برگردن مسلمان

  ٤١٨... انتهی ) سالم اهللا عليها (و شنيدم از فاطمه 
    :جواب ما

  :اين داستان چند دروغ دارد   
ابن قتيبۀ ديگری نوشته ! اول، کتاب امامه و سياسيه را ابن قتيبه ننوشته است

  . است
  طمه را نداد ؟ادوم، چرا ابوبکر عوض گريه و زاری حق ف

و راست اين است که فاطمه از ابوبکر  ين صورت دروغ استسوم، داستان به ا
  : و به اين صورت بيهقی آن را نوشته است راضی شد 

روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي هذا أبو بكر يستأذن عليك 
آان مرسال قالت أتحب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت وهو وأن 

  فإسناده إلى الشعبي صحيح
ابوبکر به عيادت فاطمه رفت و علی به فاطمه گفت بيهقی از طريق شعبی روايت کرده که 

اينک ابوبکر به عيادت آمده او را اجازه ورود بدهم فرمود بله پس اذن ورود دارد و حضرت 
راضی شد و اين  ابوبکر بر بالين فاطمه آمد و پس  سعی در رضايت فاطمه کرد و فاطمه

  روايت  سندش صحيح است  
  

  فاطمه را شب دفن نمودند؛ چون از ابوبکر راضی نبود -   ٣٣٨ادعای
صبت علی مصائب لوانها صبت «: چرا باید بی بی از  ناکامی بنالد و بگوید  

  »علی االیام صرن لياليا 
ار آن قدر مصيبت بر من ریخته شد که اگر بر روز ریخته می شد، تمام شب ت

  .می گردید
از فشار مصائب و غم و غصه و اندوه ، بی بی مظلومۀ ناکام ، عزیز کرده و 
محبوب رسول اهللا از درگاه حق تعالی پيوسته تقاضای مرگ می نمود که 

جنازه مرا شبانه به : عاقبت هم وصيت کرد. » اللهم عجل و فاتی سریع«

                                                 
 . ٧١٢ص  - ۴١٨



                                                                                                  

 ٢۵۴ 
 

زه من حاضر شودند و خاک بسپارید و احدی از مخالفان مرا نگذارید بر جنا
  ٤١٩... نماز بر من بگذارند 

  :جواب ما
اما حرفی . شب يا روز چه فرقی دارد. حضرت عايشه را هم درشب دفن نمودند  

که از زبان فاطمه نوشته ای، دروغ است و همين حرف تو ، دليلی است بر عزيز 
( ندادبودن فاطمه که خليفه می خواست در تشيع جنازه شرکت کند و علی اجازه 

  ) .البته به زعم تو 
از جمله ! و هيچ دليلی برای گريه نداشت ! فاطمه در دنيا زندگی خوبی داشت   

  :نعمات او 
  .پدری مثل حضرت محمد داشت  – ١
  .شوهری مثل علی داشت  – ٢
  !چند پسر و دختر  قد و نيم قد داشت  -٣
  .مشکل رزق و کمبود روزی  نداشت  – ۴
  .ت و از کسی خائف نبود مشکل امنيت نداش – ۵
  !بر عکس زنان آن زمان هوو نداشت  – ۶
شما ، خليفه به در خانه اش می آمد  ما و  عزت و احترام داشت و به قول – ٧

و به قول شما آن قدر احترام داشت که می دانست خليفه می . برای عذر خواهی
  !ن حاضر شود آيد به نماز جنازه اش که گفته است خليفه نداند تا برجنازه  م

  شيعه ، زن پيامبر را بدکاره نمی داند -   ٣٣٩ادعای
  :با توجه به این آیه    سنی مناظره گر ميگوید  

اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِِّبيَن َوالطَّيُِّبوَن ِللطَّيَِّباِت {
}                                                                  مَّا َيُقوُلوَن َلُهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َآِريٌم ُأْوَلِئَك ُمَبرَُّؤوَن ِم

  )٢۶/النور(
زنان بدکار ناپاک شایسته مردانی بدین وصفند و مردان زشتکار ناپاک نيز، 

کيزه نيکو الیق مردانی چنين و مردانی شایسته زنانی بدین وصفند و زنان پا
پاکيزۀ نيکو الیق زنانی همين گونه و این پاکان از سخنان و بهتانی که ناپاکان 

  دربارۀ آنان می گویند، منزه هستند 
  شما حق ندارید به عایشه تهمت بدکاری بزنيد 

ما به عایشه تهمت بدکاری نمی زنيم؛ زیرا این اهانت :داعی شياد ميگوید  
  .رسول است به
و هر کس بين ما چنين کند، ملعون مرتد و . است  و تهمت  این گفته دروغ و 

  ٤٢٠... واجب القتل است 
  

  :جواب ما
راست می گويی؛ اما اين روز ها شيعه ها در  قبول دارم که اين را  داری   

. اينترنت تهمت بدکاری هم می زنند که علمای شما در تاريخ اين را نگفته اند
  .تهمت خيانت و ارتداد و منافق بودن از تهمت فحشاء بدتر است البته

                                                 
 . ٧١٣ص  - ۴١٩
 . ٧١۵ص  - ۴٢٠



                                                                                                  

 ٢۵۵ 
 

زن و شوهر بودن به معنای متقی بودن هر دو نيست؛ پيامبر  -  ٣۴٠ادعای
  متقی بود و عایشه نبود

خالصۀ حرفش این است که این آیه ، این معنی را ندارد که زن و مرد در   
ط و زن نوح و زن فرعون زن لو: مدح و ذم مثل هم هستند و مثال آورده است

 ...٤٢١  
  

  :جواب ما
حرفت درست است اما يک اشتباه داری و آن اين است که استمرار زندگی  

زناشويی فرد خوب با  فرد بد امکان ندارد؛ چنانکه بين نوح و زنش و لوط و 
اگر زن حضرت محمد نيز، چون زن . همسرش و آسيه و شوهرش جدايی افتاد

  .اتفاق می افتاد لوط بود بايد اين جدايی
زن نوح و زن لوط به جهنم می روند و زن فرعون به بهشت می  -  ٣۴١ادعای
  رود  

  ٤٢٢... در مورد عایشه هم چنين است   
  

  :جواب ما
اگر . درست است؛ اما رفتاری اهللا با آنها در دنيا داشت دربارۀ عايشه تکرار نشد  

آن حرفی ديگر است واال طبق  می گويی لوط ، پيش اهللا عزيزتر بود تا پيامبر ما،
هم  نابود می شد يا ) صلی اهللا عليه وسلم(سنت الهی بايد زن نافرمان محمد 

  .اما نشد؛ پس شما دروغ می گوييد. طالق داده می شد
  خيانت آن دو زن ، تمّرد از دستورات پيامبر وقت بود -  ٣۴٢ادعای

د می نمایيد، چنين اما معنای آیۀ شریفۀ سورۀ نور که شما له خود استشها  
زنان ناپاک برای مردان ناپاک شایسته اند و مردان نا پاک راغب به : است 

ایشانند و زنان پاک الیق مردان پاک اند و مردان پاک به ایشان مایلند و این ، 
  :معنی آیۀ اول سوره نور است که می فرماید 

َوالزَّاِنَيُة َلا َينِكُحَها ِإلَّا َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم الزَّاِني َلا َينِكُح إلَّا َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَآًة {
  )٣/النور(}  َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن 

زانی عروسی نمی کند مگر با زانيه یا مشرکه و زانيه عروسی نمی کند مگر 
  .با زانی یا مشرک و اینها بر مومنين حرامند

دًا با مدعای شما مطابقت نمی اب» الخبيثات للخبيثين«خالصه آیۀ شریفه، 
  .نماید و آیه معنایی دارد که ربطی به هدف و مقصد شما ندارد 

حرف داعی این است که این آیه مربوط به عروسی با زانيه است نه 
پس آن را برای دفاع از عایشه شاهد نياورید؛ زیرا ما . عروسی با متمرد

البته . دامن می دانيم تهمت فاحشه بودن به عایشه نمی زنيم و او را پاک
  ٤٢٣... متمرد و خائن بود 

  :جواب ما 
  : در جواب اين هرزه گو می گويم   

اول اين که خبيث معنايش تنها زانی نيست و تو به خاطر رد داليل ما معنی کلمۀ 
  :بيا ببينيم در قران خبيث به چه معنی به کار رفته است. خبيث را کوچک کردی

                                                 
 . ٧١٨ص  - ۴٢١
 . ٧١٨ص  - ۴٢٢
 . ٧٢١ص  - ۴٢٣



                                                                                                  

 ٢۵۶ 
 

َر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َآاَن مَّا َآاَن الّلُه ِلَيَذ{
الّلُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ الّلَه َيْجَتِبي ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاُء َفآِمُنوْا ِبالّلِه َوُرُسِلِه 

  )١٧٩/آل عمران(}   َلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم َوِإن ُتْؤِمُنوْا َوَتتَُّقوْا َف
ُقل الَّ َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َآْثَرُة اْلَخِبيِث َفاتَُّقوْا الّلَه َيا ُأْوِلي اَألْلَباِب {

  }َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 
                                                                                                                  

  )١٠٠/المائده(
ِلَيِميَز الّلُه اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَيْجَعَل اْلَخِبيَث َبْعَضُه َعَلَى َبْعٍض َفَيْرُآَمُه َجِميعًا {

                                                       }                     َفَيْجَعَلُه ِفي َجَهنََّم ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن 
  )٣٧/األنفال(
  

در همۀ اين آيات، کلمه خبيث و طيب آمده است و هيچ عاقلی آن را به زانی و 
  !غير زانی ترجمه نمی کند

ر آيه دوم اين که در خود آيۀ دوم که تو شاهد آوردی هم دليلی عليه توست؛ زيرا د
  :آمده است

َك الزَّاِني َلا َينِكُح إلَّا َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَآًة َوالزَّاِنَيُة َلا َينِكُحَها ِإلَّا َزاٍن َأْو ُمْشِرٌك َوُحرَِّم َذِل{
  }َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن 

                                                                                                                    
  )٣/النور(

باز بايد بر اساس دستور !! اگر عايشه را زانيه نمی دانيد، مشرکه که می دانيد
  . اين آيه  رسول با او عروسی نمی کرد

  عایشه پيغمبر را آزار می داد -   ٣۴٣ادعای
چندین  ٤٢٥»آداب النکاح«و کتاب  ٤٢٤»احياء العلوم«چنانکه امام غزالی در   
مقابلۀ او با رسول اهللا و : ر در مذمت عایشه نقل نموده است؛ از جمله خب

و  ٤٢٦»کنز العمال«قضاوت ابی بکر است که مولی علی متقی هم در 
آورده اند که ابی بکر به » امثال«و ابو الشيخ در کتاب » مسند«ابویعلی در 

. مالقات دخترش عایشه رفت چون بين پيغمبر و عایشه دلتنگی شده بود
بوبکر را به قضاوت طلبيد و در وقت سخن گفتن عایشه کلمات اهانت آميز ا

می گفت؛ در ضمن، به آن حضرت عرض می کرد که در گفتار و کردارت 
  !!عدالت را پيشه کن 

آن حرف اهانت آميز چنان در ابوبکر مؤثر شد که سيلی سختی به صورت  
م غزالی در همان و نيز، اما. دخترش زد که خون بر جامه اش سر ازیر شد

و دیگران نقل نموده اند که ابی بکر به منزل دخترش وارد شد و » نکاح«باب 
آنچه ميان شما واقع : گفت. فهميد که رسول اهللا از عایشه دلتنگ است
: پيغمبر اکرم به عایشه فرمود. شده است، بيان کنيد تا من قضاوت نمایم

بل : در جواب عرض کرد. نمتو حرف می زنی یا من حرف بز. تکلمين او أکلم
  !شما حرف بزنيد؛ اما نگویيد مگر حرف حق و راست . تکلم و ال تقل اال حقا

                                                 
 . ١٣۵جزء دوم ، ص  - ۴٢۴
 . ٣باب  - ۴٢۵
 . ١١۶، ص  ٧ج  - ۴٢۶



                                                                                                  

 ٢۵٧ 
 

انت الذی تزعم انک : و در جملۀ دیگری از کالمش به آن حضرت عرض کرد 
  !تویی آن کسی که گمان می کنی پيغمبر خدا هستی . نبی اهللا 

یشه آن حضرت را پيغمبر بر آیا این جمالت طعن به مقام نبوت نبود؟ مگر عا
و داعی شياد . حق نمی دانست که چنين کلماتی به آن حضرت می گفت

  :نتيجه گرفته است که این آیه بر عایشه منطبق است
ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا {
  )۵٧/األحزاب(}              ينًا مُِّه

  ٤٢٧... چرندیاتی گفته است مبنی بر این که عایشه زن نا آرامی بود 
  :جواب ما

اول، اگر عايشه ملعون بود، پس رسول اهللا نبايد : جوابش يک کلمه است   
آيا اين توهين به پيامبر . مصاحبش يک ملعون می بود و بايد طالقش می داد 

  . رسول اهللا با يک ملعون در يک بستر می خوابيدندنيست که می گوييد 
  يعنی زود آشتی ميکنند  !دوم، زن و شوهر دعوا کنند و احمق ها باور کنند 

ای مدعی پيامبری؛ يعنی، من ترا به پيامبری قبول : سوم، وقتی عايشه می گويد
  . پس خود به خود مطلقه می شد. ندارم؛ يعنی، کافرم

می گوييد يا پيامبر را متهم می کنيد که زنی کافر را طالق در نتيجه يا شما دروغ 
  . نداده است

  .البته که شما دروغ می گوييد 
  اگر با همۀ زنان پيامبر بد بودیم، چرا به سوده توهين نمی کنيم -  ٣۴۴ادعای

  .سوده از خانه بيرون نرفت؛ ما هم از او بد نمی گویيم : می گوید  
  ٤٢٨... ی رفت چون ایشان از خانه بيرون نم

  :جواب ما
حاال اگر سوده . رسول اهللا به طور مطلق، زنان را از بيرون رفتن منع نکردند  

حضرت عايشه هم به . بيشتر احتياط کرده است دليل بر بد بودن ديگری نيست
  به حج رفتند . بازار ها نرفته اند که تو عيب جويی می کنی

کودک خود را به نام سوده نام  تازه باز هم دروغ می گويی؛ شما شيعه ها يک
به نام هيچ يک از زمان پيامبر غير از حضرت خديجه نام ! گذاری نکرده ايد
  و منظور از زينب پيش شما دختر علی است نه زن پيامبر  .گذاری نمی کنيد

  جنگ با علی بزرگترین گناه عایشه بود -   ٣۴۵ادعای
خدا و پيغمبر فریب  عایشه هم زن متمرد آن حضرت بود که خالف دستور  

و به بصره ) یا روی بغض و عداوت شخصی با علی ( طلحه و زبير را خورد 
عثمان بن حنيف را که از بزرگان صحابه و والی بصره از جانب علی بود، . رفت

گرفتند و موهای سر و صورت و ابروان او را کندند و بعد از یک تازیانۀ مفصل 
. بی دفاع و بيچاره را به قتل رساندند صد نفر از مردمان. اخراجش نمودند

چنانکه ابن اثير و مسعودی و محمد بن جریر طبری و ابن ابی الحدید و غيره 
  .هم مفصل نوشته اند 

آنگاه سوار بر شتر عسکر نامی شد که با پوست پلنگ پوشانده بودند و مانند 
فر به و خون هزاران ن! به ميدان حاضر شد ) زمان جاهليت ( یک مرد جنگی 

  .خاطر قيام ایشان ریخته شد 

                                                 
 . ٧٢٢ص  - ۴٢٧
 . ٧٢٣ص  - ۴٢٨



                                                                                                  

 ٢۵٨ 
 

آیا این لکۀ ننگی نبود که مردان از خدا بی خبر، زنان خود را در خانه ها و 
پشت پرده ها نشانده اند، اما زوجه و همسر رسول اهللا را با آن افتضاح در 

  ٤٢٩... مالء عام حاضر نمایند؟ آیا این عمل تمّرد امر خدا و رسول اهللا نبود 
  :جواب ما

اشتباه زن رسول اهللا را تا امروز در هر  تو حق نداری گر هم اشتباه بود،ا  
آيا تو دلت برای ناموس !  عيبش را نمی پوشانیتو  مجلسی بيان می کنی و 

علی از تو داناتر بود يا نه ؟ وقتی که او به قاتل هزاران نفر ! رسول می سوزد؟
  ول کن نيستی ؟سال  ١۴٠٠نازکتر از گل نگفت، تو کيستی که بعد از 

عايشه برای مصلحتی درست از خانه خارج شد؛ اما در کار اصالح موفق نشد و 
در ضمن، زنان پيامبر صورت خود را می . اين عيبی را متوجه ايشان نمی کند

  .پوشاندند و درون کجاوه سفر می کردند؛ يعنی، پرده در پرده بود
  فضایل علی قابل شماره نيست -  ٣۴۶ادعای

شرح نهج «و ابن ابی الحدید در » مسند«امام احمد بن حنبل در چنانکه   
و » مناقب«و خطيب خوارزم در » تفسير کبير«و امام فخرازی در » البالغه

و محمد بن یوسف گنجی » ینابيع الموده«شيخ سليمان بلخی حنفی در 
مودة «و ميرسيد علی همدانی شافعی در  ٤٣٠»کفایت الطالب«شافعی در 

ليفۀ ثانی عمر بن الخطاب و حبرامت عبداهللا بن عباس نقل از خ ٤٣١»القربی
  :می نمایند که رسول اکرم به علی فرمود

لو أن البحر مداد و الریاض اقالم و االنس کتاب و الجن حساب ما احصو « 
  »فضائلک یا بالحسن

اگر دریا مرکب شود و درختها قلم گردند و بنی آدم ، نویسنده و طایفۀ : یعنی
نده اش ، باز هم نمی توانند شماره و احصا کنند فضایل تو را یا جن حساب کن

  ٤٣٢) ... کنيۀ علی عليه السالم بود( ابا الحسن 
  :  جواب ما

  .اين حديث، دروغ است چون درباره اهللا است 
 :اين هم آيه  
َتنَفَد َآِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ُقل لَّْو َآاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن {

  )١٠٩/الكهف(} ِبِمْثِلِه َمَددًا 
اگر دريا برای کلمات پروردگارم مرکب شوند، پيش از آنکه کلمات : بگو: يعنی

] آن[پروردگارم پايان پذيرد، قطعًا دريا پايان می يابد؛ هر چند نظيرش را به مدد
  . بياوريم 

علی را با  فضايل اهللا برابر و حتی بيشتر دانسته  خب، اين علی پرستان ، فضايل
در فضايل علی حديث داريم؛ مثل آن را برای عمر داريم و بيشتر از آن را ! اند

  . برای ابوبکر داريم
  :ميگويد 

  دوستی علی نشانۀ ایمان و دشمنی او نشانۀ کفر و نفاق می باشد
  » لی فهو کافر فی الناران اهللا قد عهد الی من خرج علی ع«: پيامبر فرمود   

                                                 
 . ٧٢۴ص  - ۴٢٩
 . ۶٢باب  - ۴٣٠
 .مودۀ پنجم  - ۴٣١
 . ٧٢٧ص  - ۴٣٢



                                                                                                  

 ٢۵٩ 
 

) عليه السالم(خداوند عهد نمود با من که بدانيد هر کس خروج بر علی 
 ٤٣٣... بنماید، کافر است و جایگاه او در آتش می باشد 

 :  جواب ما
اين حرفی دروغ است؛ زيرا ثابت شده است که طلحه و زبير و عايشه بهشتی   

آنچه دربارۀ علی در :گفتم. داريم فضايل علی را بدون غلو قبول : گفتم. هستند
اما دروغهای تو و ابن ابی الحديد را قبول . احاديث صحيح آمده است، قبول داريم

  .نداريم 
  کشتار صحابه و مؤمنين پاک در بصره به امر عایشه -   ٣۴٧ادعای

آیا این اخبار در کتب معتبر خودتان نيست؟ پس چرا اعتراض به شيعيان   
نهای مؤمنين پاک چون عثمان بن حنيف از صحابه پاک می نمایيد؟ آیا خو

رسول اهللا و قتل بيش از صد نفر از حفاظ و خزانه دارهای بی سالح که اهل 
جنگ نبودند و چهل نفر از آنها در مسجد کشته شدند، به گردن مسبب جنگ 

 :نوشته است  ٤٣٤»مروج الذهب«نبود؟ عالمۀ مسعودی در  
من جرح و خمسون من السبعين ضربت  فقتل منهم سبعون رجال غير«  

  »رقابهم صبرا من بعد االسر و هؤالء اول من قتلوا ظلمًا فی االسالم 
هفتاد نفر از خزانه دارهای بی سالح، حافظ بيت ) غير از آنچه مجروح نمودند(

المال را کشتند و پنجاه نفر از آن هفتاد نفر را با زجر گردن زدند و کشتند و 
  .کشته شدگان بودند در اسالم که مظلوم کشته شدند  این جماعت اولين

 :  جواب ما
اگر اين طور است، پس خون آنها  به گردن علی هم بود؛ زيرا ايشان قاتالن آن   

  . مظلومان را مجازات نفرمودند در حالی که قدرت هم داشت
اصحاب چون ستارگانند از هر کدام که پيروی کنيد، هدایت  -  ٣۴٨ادعای  

 دروغ است  .اید یافته
  :باز سنی دست پرورده می گوید

بشر بود ) رضی عنها(ام المؤمنين عایشه . فرمایش های شما صحيح است  
از روی . البته فریب خورده است و خطایی از او سرزد. و معصوم هم نبود

سادگی فریب دو نفر از کبار صحابه را خورد؛ اما بعد توبه نمود و خداوند هم 
  .از او گذشت

اول اقرار نمودید که کبار صحابه خطا کار و فریبنده بودند و : داعی می گوید
پس خبر شما که . حال آنکه از حاضران تحت الشجره و بيعت الرضوان بودند

هریک مانند ستاره ای «: سابقًا در ليالی ماضيه برای تبرئه صحابه می گفتيد
دی خود باطل می به خو» هستند که اقتدای به آنها اسباب هدایت می شود

این : اگر سنی ها اصحاب را معصوم نمی دانند، پس نگویند ٤٣٥... گردد 
  حدیث را 

  
  :   جواب ما

خودت از زبان ما می گويی و خودت . قبول نداريمهم ما ، نه ، اين حرف را   
ما می گوييم که جنگ جمل    .جواب می دهی و شيعۀ بيچاره را فريب می دهی 

عايشه   :ما کی گفتيم .رفين، کنترل  از دستشان خارج  شدناخواسته  بود  و ط
  فريب طلحه و زبير را خورد؟ 

                                                 
 . ٧٣٢ص  - ۴٣٣
 . ٧، ص  ٢ج  - ۴٣۴
 . ٧٣٣ص  - ۴٣۵



                                                                                                  

 ٢۶٠ 
 

  :و تکرار می کنيم که ما هرگز نمی گوييم 
اين . » اصحاب چون ستارگانند از هر کدام از آنها پيروی کنيد، هدايت يافته ايد« 

  .حديث درست نيست
  ار پيغمبر دفن شودعایشه اجازه نداد  امام  حسن در جو -   ٣۴٩ادعای

آنچه مسلم است، این است که ام المؤمنين عایشه ذاتًا آرام نبود و حرکات   
  . بچگانه ای داشت که هر یک موجب فساد در تاریخ زندگی او گردید 

... ادعا کرده است که او اجازه نداد که حسن را در کنار قبر جدش دفن کنند 
٤٣٦  

  : جواب ما
  !  روغ است اول، داستانی که آوردی د  

دوم، اتاق  عايشه که قبرستان نبود، سه نفر دفن شده بودند؛  شايد ديگر جا 
و حتما جا نداشت ، چون خود ايشان نيز در بقيع دفن شدند نه در اتاق  .نداشت 

  خود 
   

سجده و شادی نمودن عایشه در شهادت امير المؤمنين علی-  ٣۵٠ادعای
   ...٤٣٧  
  :جواب ما

!آيا اين را بخاری نوشته است يا در صحيح مسلم است ؟! عجب دروغی گفتی  
     
  کلمات متضاد عایشه نسبت به عثمان -  ٣۵١ادعای

عایشه وصيت نمود که مرا پهلوی پيغمبر دفن ننمایيد؛ زیرا : نقل نموده اند  
چنانکه حاکم در . خود می دانم چه حوادثی بعد از آن حضرت ایجاد کردم

و محمد بن یوسف زرندی در کتاب » معارف«و ابن قتيبه در » مستدرک«
و ابن البيع نيشابوری و دیگران نقل نموده اند که » اعالم بسيره النبی«

ادفنونی مع اخواتی بالبقيع فانی قد «: عایشه به عبداهللا زبير وصيت کرد
  » احدث امورٌا بعده

 صلی(دفن کنيد مرا پهلوی خواهرهایم در بقيع؛ زیرا من بعد از رسول اهللا 
     ٤٣٨... اموری ایجاد   نمودم) اهللا عليه و آله

  :  جواب ما
اگر اين طور است که می گويی، اين خود دليل است بر اين که عايشه از اين که   

پس اهللا . در جنگ جمل نقشی ايفاء کرد، پشيمان بود و پشيمانی هم توبه است
چيزی نگفت، تو چه وقتی اهللا می پذيرد، علی هم به عايشه . توبۀ او را می پذيرد

  کاره ای ؟ 
سال پيش می ُمردم و امروز جسد بر خاک  ٢٠ای کاش : و بدان علی نيز، گفت

  .افتادۀ طلحه را نمی ديدم 
در احاديث صحيح آمده . ما پايه های دين خود را براحاديث صحيح بنا نهاده ايم  

! ی آيدحاال باز زن لوط يادش م. عايشه، زن رسول اهللا، در بهشت است: است
چند دفعه بگويم که زن لوط را اهللا ، زود  عذاب کرد و زن محمد تا آخرين روز 

                                                 
 . ٧٣۴ص  - ۴٣۶
 . ٧٣۶ص  - ۴٣٧
 . ٧٣٧ص  - ۴٣٨



                                                                                                  

 ٢۶١ 
 

و حتی بعد از مرگ پيامبر تا آخرين روز حيات  . زندگی پيامبر در خانۀ ايشان بود
  در خانه پيامبر بود 

  ٤٣٩...  ام سلمه  شاهد است بر فضایل علی -  ٣۵٢ادعای
  :  جواب ما

  !ست ؟نيشاهد  من کی گفته ام که سلمه  
آخر ما چرا بايد پيرو يک معتزلی شيعه . می گويد ابن ابی الحديد گفته است اما 

  . ما هم شاهديم بر فضايل علی؛ اما شاهد بر غلو شما نيستيم ! غالی باشيم؟
  اختالفت در تعيين خلفاء ثالث دليل بر بطالن خالفت آنهاست -  ٣۵٣ادعای 

  .کرد ابوبکر را شورایی محدود انتخاب  
  . عمر را ابوبکر انتخاب کرد نه شورا  

این روش های مختلف . نفرۀ منتخِب عمر انتخاب کرد ۶عثمان را شورای 
  .دليل بر باطل بودن ادعاهای سنی هاست

خليفۀ اول که به اجماع معين شد، : دوم، از کجا و به چه دليل می فرمایيد
وری از پيغمبر رسيده آیا چنين دست. حق دارد خليفۀ بعدی را معين نماید

  .است؟ قطعًا جواب منفی است 
در تعيين خلفای بعدی، ! خليفه اول که به اجماع معين شد: سوم، می گویيد

دیگر احتياج به اجماع نمی باشد؛ همان خليفۀ منصوب از جانب خلق، حق 
  !.دارد خليفه بعد از خود را معين نماید و نص او تنها کفایت          می کند؟

را در خالفت عثمان این امر عملی نشد ؟ و خليفه عمر خالف رویۀ ابی پس چ
واگذار کرد؟ آن هم چه ) دیکتاتوری(بکر تعيين خليفه را به شورا       

پيدا ) حتی درميان ملل وحشی( شورایی که در هيچ جای عالم ! شورایی
ل که شاید قو( عوض آنکه نمایندگان مجلس را ملت معين نمایند !  نمی شود

  . خليفه عمر خود معين نمود) و رأی اکثر آنها قدری مؤثر باشد 
ابی بکر و عمر و : راشدین( و جای تعجب است که در خالفت خلفاء اربعه 

کدام یک از اقسام اربعه حق ! به چهار حالت عمل شده است) عثمان و علی 
شما  آیا تمام طرق دلخواه حق بود؟ تصدیق نمایيد که... و مالک عمل بود و 

  ٤٤٠... برای تعيين خالفت طریق ثابت و دليل قانع کننده ندارید 
  

  :  جواب ما
چون پيامبر، روشی را برای تعيين جانشين معلوم نکردند، پس خليفه بر حسب   

: البته چند شرط وجود دارد.  اوضاع انتخاب می شود و اين قانون ثابتی ندارد 
  . دبايد اعلم انتخاب شود و از طريق شورا باش

علی . ابوبکر ، عمر را پيشنهاد کرد و مردم رای دادند و و عثمان هم همين طور 
  پس اعتراض شما به کيست ؟.  پذيرفت  نفره را ۶هم، شورای 

اگر مردم نمی خواستند، عمر .  يادت نرود که ابوبکر و عمر ارتش نداشتند  
نی پيامبر و روش ما صد بار به اين مرد گفتيم که دربارۀ جانشي. خليفه نمی شد

البته شور و مشورت داريم و آن را به ! انتخاب رهبر ، دستوری در اسالم نداريم 
! لذا به مصلحت هر زمانی، انتخاب صورت می گيرد . عنوان يک اصل می پذيريم 

چرا می گويی . طريق هم می تواند باشد  ۴٠.به چهار طريق انتخاب رهبر کردند 

                                                 
 . ٧۴٠ص  - ۴٣٩
 . ٧۴٢ص  - ۴۴٠



                                                                                                  

 ٢۶٢ 
 

الی که درباره انتخاب رهبر، دستوری با جزئيات از که بايد يک روش باشد؟ در ح
  .پيامبر نداريم 

بعد شورايی که علی قبول کرد را اليق ملل وحشی هم نميدانی که اين توهين به 
  علی هم هست 

و بعد در ايران امروز شورای آزاد وجود ندارد رهبر مجلس  خبرگان و شورای 
اين روش  البته .... س شورا را نگهبان را انتخاب ميکند و اونها رهبر و مجل

  !! اليق ملل وحشی است 
  چرا ابوبکر حق انتخاب جانشين را داشت و پيامبر نداشت -  ٣۵۴ادعای

در تعيين خليفه ) به عقيده شما ( اگر چنين حقی را برای خليفۀ ثابت االمر   
وظيفه خليفه است که امت را حيران نگذارد و نص : بعدی قائليد و می گویيد

چرا این حق را از پيغمبر . تنها در تعيين خليفه بعد از خود کفایت می کند او
  ٤٤١... ثابت النبوه که هادی بشر بود، ساقط نمودید 

  
  :  جواب ما

. ايشان خودشان جانشينی انتخاب نکردند. ما اين امر را از ايشان ساقط ننموديم  
بی بودند و هم کسی نمی توانست اين حق را از ايشان ساقط کند؛ چون هم ن

  اما انتخاب نکردند چون منتخب نبی بايد با وحی در تماس باشد  .پادشاهی قدرتمند
ابوبکر اگر خليفه انتخاب کند، آن خليفه مقدس نمی شود؛ پيامبر اگر انتخاب پس 

کند، مقدس است؛ يعنی، اگر فرمان اشتباهی داد، کسی نمی تواند اعتراض کند؛ 
  .امبر و پيامبر متصل به وحیچون اميری است متصل به پي

. اما اين امير معصوم نيست؛ اگر خطا کند ، خطايش قانون می شود و دين ناقص 
  اما خطای منتخب ابوبکر  قانون نمی شود و به دين لطمه نمی خورد

نفره ، علی زیر دست عبدالرحمن  ۶این ظلم بود که در شورای  -  ٣۵۵ادعای 
 بن عوف بود

ور پيغمبر، علی را در شورا می گذارد تحت امر و خليفه عمر خالف دست  
  !فرمان عبدالرحمن ؟

آیا می شود به آن دستگاه بدبين نشد؟ آن همه از کبار صحابه را بر کنار و 
حق رای آنها را در امر خالفت ساقط نمود، بس نبود؛ در خود شوری هم 
که  ظلمی فاحش بر علی وارد آوردند و اهانت بزرگی به آن حضرت نمودند
  ٤٤٢! ... فاروق بين حق و باطل را تحت امر و فرمان عبدالرحمن قرار دادند ؟

  :  جواب ما
خود علی حکميت او را قبول کرد و اجباری در قبول اين حکميت : می گوييم  

حاال که علی هم شورای عمر را قبول کرد، هم قاضی و اميری که عمر را . نداشت
خنده آور است البته ! ريدن تو بعد از قرن ها اين يقه د. تعيين کرده بود، پذيرفت

  !اگر نيک بنگريم 
اگر غيب !! علی که غيب می دانست! يا مجبور بود ! می گويی ناخواسته پذيرفت 

و شرکت در آن نه فقط فايده ! هم نمی دانست بايد درک می کرد که توطئه است 
  !ندارد بلکه به دستور عمر مشروعيت می دهد 

                                                 
 . ٧۴۴ص  - ۴۴١
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 ٢۶٣ 
 

جواب ما اين است که فرض ! يقت پيش پا افتاده را درک نکرد؟چرا علی اين حق
علی، عبدالرحمن را مردی . علی احتمال می داد که خليفه شود. تو غلط است

  ! لذا حکميت او را پذيرفت ! مغرض نمی دانست 
در همين کشوری که پيشاور يک شهر آن است، هر آدمی می داند که قاضِی   

سالها پيش در همين کشور، مردی به نام چوهدری  .مغرض نبايد به محکمه برود
پسرش رفت به کالنتری که پدرم را نخست وزير کشته ! فضل اللهی کشته شد 

کالنتر به رييس خود و رييس او به رييس باالتر تلفن کرد تا به نخست ! است 
  ! وزير خبر  رسيد که مردی می خواهد عليه شما شکايت نامه بنويسد 

و ! بگذاريد بنويسد؛ قاضی که از خودم است: بادۀ قدرت گفتبوتو سرمست از 
شاکی . و کالنتر در دفتر شکايت ثبت کرد! پسر چوهدری شکايت را نوشت 

شماره را گرفت اما عوض آنکه به دادگاه برود به خانه خود رفت؛ چون می 
. پس صبر کرد تا بوتو سرنگون و قاضی اش برکنار شد. دانست که قاضی کيست

و  !ت شکايت کرد و شمارۀ ثبت را نشان داد و دمار از روزگار بوتو  برآمد آن وق
  اعدام شد 

مقصود اين که گردن نهادن علی به حکميت کسی که به قول داعی مغرض بود، 
  ! کار عجيب و دور از عقل و بچگانه ای است و علی از اين کارها مبراست 

  ا خلقعلی را خدا انتخاب کرد ، ابوبکر ر -  ٣۵۶ادعای 
ابی :  در اخبار ما هم هست که پيغمبر فرمود: سنی مناظره گر می گوید  

مثل دالیل شبهای قبل که : داعی شياد جواب می دهد. بکر خليفۀ من است
. بر بطالن آنها احادیثی ذکر نمودیم، امشب هم شما را بالجواب نمی گذاریم

سفر «اب در کت» قاموس اللغه«شيخ مجد الدین فيروز آبادی، صاحب 
ان ماورد فی فضائل ابی بکر فهی من المفتریات «:  می گوید» السعاده

  »التی یشهد بدیعة العقل بکذبها 
است که عقل گواهی به  ٤٤٣آنچه در فضایل ابی بکر نقل گردید؛ از مفتریاتی

   ٤٤٤... دروغ آنها می دهد
  :  جواب ما

صلی اهللا عليه و (ل اهللا ما نمی گوييم که رسو. ما هرگز اين حديث را قبول نداريم  
اما شما که علی را بر گزيدۀ اهللا می دانيد و . ابوبکر را جانشين خود نمودند) سلم

وقتی . معصوم ، برای اين حرف خود يک دليل از قرآن بياوريد تا  ما قبول کنيم 
مگر هر : ما از آنها دليل قرآنی می خواهيم، اين مردمان لجوج سريع می گويند

: شما بگوييد که در کجای قرآن نوشته است! ن نوشته شده است؟چيزی در قرآ
  !رکعت است  ۴نماز ظهر 

اين سفسطه بازی بی پايان ، تنها کارمندان آموزش پروش تهران را ساکت می 
  !کند که از ترس قطع حقوق، قبول می کنند وگرنه قلب آنها هم، ساکت نمی شود 

. ما دربارۀ علی يکی هم نداريم درباره نماز و حتی وضو صدها آيه داريم؛ ا
آيه قرآن  ۵٠٠وانگهی اگر قرار است در قرآن هرچيزی نباشد، پس چرا شما 

                                                 
 )ويراستار. (سخنان بربافته و دروغين  - ۴۴٣
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 ٢۶۴ 
 

جادو و جمبل و علم  بکمک البته با کمک اشاره و تاويل و! درباره علی می دانيد 
  !!ابجد و اعداد 

علی نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان با رأی گروه بزرگتری ازمسلمانان 
  ٤٤٥… شد خليفه 

    :جواب ديگر ما
و ديگر اين که حکم ! دليل نزديک بودنش به اجماع ، جنگ های داخلی است   

بله ، خالفت علی در مقايسه با خالفت عمر ! ايشان در شام هيچ ارزشی نداشت 
به اجماع نزديکتر بود؛ چون ايشان نمی توانست يک مامور دون پايه را در شام 

ت حاکم ها را به يک قلم عوض کند يا فورًا به عوض کند، اما عمر می توانس
  !دارالخالفه بخواهد 

  ! حاال معنی نزديک تر بودن به اجماع را دانستيد يا نه 
علی از لحاظ نسب، بر سه خليفه قبل از خود برتری داشت و از  -٣۵٧ادعای 

  نور بود 
متمایز اولين امتيازی که موالنا امير المؤمنين علی داشت و به همين جهت،   

از سایر خلفاء بود، آن است که آنها خلفای منصوب از جانب جمعيتی از خلق 
بدیهی است تعيين . بودند اما علی، خليفۀ منصوب از جانب خدا و پيغمبر بود
هر عاقلی می داند . شدۀ خدا و پيغمبر حقًا ممتاز از تعيين شدۀ خلق است

  .دارخليفه غير منصوب فرق بسيار دکه خليفۀ منصوب با 
ابن ابی الحدید معتزلی که از اشرف علمای شماست در چند جا از مجلدات   

قول به تفضيل امير المؤمنين علی، قولی : شرح نهج البالغه نوشته است
است قدیم که بسياری از اصحاب و تابعين به آن قائل بوده اند و شيوخ بغداد 

خدا تعيين کرد و علی  علی را: می گوید. نيز، تصدیق به این معنی نموده اند 
   ٤٤٦… از همۀ امت عالم تر بود 

  : جواب ما
او را جزو عشره مبشره و چهار صحابه . فضيلت های علی را ما هم قبول داريم  

اهللا او را تعيين کرد ، معصوم : اول می دانيم اما دروغ های شما را که می گوييد
  !بود و ابوبکر و عمر دشمنش بودند، قبول نداريم 

  علی از نور خلق شد - ٣۵٨ ادعای
سال قبل از  ١۴٠٠حدیث های دروغين نقل کرده است که علی و محمد در   

! ) دو نفره ( آدم که خلق شد، اهللا این نور ! خلقت آدم، نوری در نزد اهللا بودند
  !  را در صلب آدم قرار داد

  
  :جواب ما

و مشرک و بد  و کسانی گفته اند که صوفی! اين خزعبالت است؛ حديث نيست   
  !مذهب بوده اند 
انيان گذشته است و نسب برای سداند که دوران پادشاهی سلسله سا اين مرد نمی

به خاطر نسب نمی توان گفت که فالنی، جانشين پيامبر ! انسان فايده ای ندارد 
  !است 

  : اهللا انسان را از طين خلق کرد و اين هم آيه 
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 ٢۶۵ 
 

ْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطيٍن                                                                     َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِم
  )١٢/المومنون(

  !شما علی را اله می دانيد : پس علی را انسان نمی دانيد و ما حق دارم که بگوييم
  . اما ما غير از اهللا ، اله نداريم 

  »ال اله اال اهللا«
  

  علی تا حضرت آدم کسی مشرک نبود در پدران - ٣۵٩ادعای 
آباء و اجداد آن حضرت خالف دیگران تا آدم ابو البشر همگی موحد و خدا   

پرست بودند و آن نور پاک در صلب و رحم ناپاکی قرار نگرفت و این افتخار از 
نسل علی را رسانده است به  ۵٠برای احدی از صحابه نبود ـ بعد با فاصله 

  ٤٤٧…  آدم ابو البشر ـ 
  :جواب ما

  .اول، اين دروغ است که پدر علی ابی طالب مشرک بود و بر شرک مرد   
نسل فاصله بود که اين   ۵٠دوم، او گمان می کند بين حضرت آدم و حضرت علی 

حماقت است و اين را از کتب  تحريف شدۀ انجيل و تورات نقل کرده است در 
وشته ها در هر کوی و برزِن حالی که خبر ندارد، اين روزها کوس رسوايی اين ن

و در اسالم کسی نمی تواند اينگونه شجره  نامه های تقبلی  پيدا ! عالم زده شده 
  !کند مگر در بين شيعه ها 

قرن  ١٨يعنی، بين علی و آدم ! نسل فاصله بگذاريم  ۵٠اگر ما بين علی و آدم   
  !فاصله بود که اين يک دروغ آشکار و خالف کشفيات تاريخی است 

سوم، به فرض که کسی در پدرانش مشرک نداشته باشد، اين دليل نمی شود که 
  ؟!کی اين را دليل ساخته! آن آدم را رهبر کنيم و برتر  بدانيم

پس چرا می گويی ! چهارم، پدر حضرت ابراهيم که مشرک بود؛ آزر را می گوييم 
  .در بين پدرانش کسی مشرک نبود 

  نبود ؛ عمویش بود آزر ،پدر ابراهيم  -  ٣۶٠ادعای 
  .آزر ، عموی او بود؛ زیرا در لسان عرب عمو را هم پدر می گویند   

آیه : حتی در آیات قرآن نظایری دارد که در عرف نيز، معمول است؛ از جمله 
از سورۀ بقره که شاهد بر عرض دعا نيز، هست که سوال و جواب  ١٢٧

  :است که می فرماید حضرت یعقوب را با فرزندانش هنگام مرگ ذکر نموده 
َأْم ُآنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا 

َنْعُبُد ِإَلـَهَك َوِإَلـَه آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلـهًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُه 
  )١٣٣/البقره(                                                   }  ُمْسِلُموَن 

مقصود از این آیۀ شریفه ، کلمۀ اسماعيل است برای آنکه به شهادت قرآن 
مجيد پدر جناب یعقوب ، اسحق است و اسماعيل عموی یعقوب است نه پدر 

را پدر  او ، اما در قرآن بر اساس قاعدۀ عرف ، عّم را أب خطاب می کردند او
فرزندان یعقوب در عرف، عمو را پدر می خواندند؛ لذا در جواب . می خواندند 

خداوند هم در قرآن همان سوال و جواب را ذکر . پدر هم عمو را پدر خواندند
  .فرموده است

                                                 
 . ٧۵۶ص  - ۴۴٧
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شما پس از مرگ من چه کسی را می : جناب یعقوب به فرزندان خود گفت  
ن تو ابراهيم و اسماعيل و اسحق را خدای تو و خدای پدرا: پرستيد؟ گفتند

   ٤٤٨… که معبود یگانه است 
 :جواب ما

قرآن به صراحت می گويد که آزر ،پدر ابراهيم، مشرک بود و اين داعی می   
  ! سفسطه را تو ببين! خير : گويد

ما دو پدر داريم؟ يا برای تمايز بين : آيا پسران يعقوب در مجالس می گفتند
يا ! اسحاق پدر ماست و اسماعيل هم پدر ماست ؟:  تنداسماعيل و اسحاق می گف

  عموی ماست: می گفتند
در زبان » عم « پس ای داعی ، اگر عمو را پدر خطاب می کردند، منظور از لفظ  

ما هرگز نمی گوييم حسن يا ! ؟ چرا اين زبان واژه عمو دارد ؟!عربی کيست 
  ! حسين بن علی : می گوييم! حسين بن عقيل 

  :ظور آيه اما من 
به معنی نياکان » َاب«و اين جا معنی ! واضح است که صحبت از اجدادست   

  !است نه به معنی پدر حقيقی 
  آیه از قرآن که پدران علی کافر و مشرک نبودند -  ٣۶١ادعای 

آیۀ : دليل دیگر بر این که در آباء و اجداد پيغمبر مشرک و کافر وجود نداشت  
  :ه می فرماید از سوره شعراء است ک ٢١٩

  »و تقلبک فی الساجدین«
و دیگر علمای شما دربارۀ  ٤٤٩»ینابيع الموده«شيخ سليمان بلخی حنفی در   

  :مفسر قرآن مجيد روایت نموده اند  و )حبرامت ( آیۀ شریفه از ابن عباس 
تقلبه من اصال ب الموحدین نبی الی نبی حتی اخرجه من صلب ابيه من «  

  »آدم  نکاح غير سفاح من لدن
بر پشت پيغمبری ) از پشت آدم ( می گردانيد پيغمبر را از اصالب اهل توحيد 

   ٤٥٠... بعد از پيغمبری تا آنکه بيرون آورد او را از صلب پدر او از نکاح نه به زنا 
  :جواب ما

سال، آقای سليمان بلخی در قندوز  افغانستان از ابن عباس  ١٢٠٠خب، بعد از   
بله پيامبر فرمود که تمام پدرانم موحد ! کجا روايت کرده ؟ از!  روايت کرده است

  ؟!بودند 
حاال فهميديم که آدم می تواند در عين موحد بودن، متولی کعبه ای هم باشد که 

  .مملو از بت های ريز و  درشت است؛ منظورم عبدالمطلب است 
مبر زمان حاال فهميدم که آدم می تواند موحد باشد و به بهشت برود، اما به پيا

زيرا عبدالمطلب به دين عيسی که دين بر حق زمانه !! خود ايمان نداشته باشد
باز اين مرد او را مسلمان می ! موسی را هم قبول نداشت! بود، ايمان نداشت 

  !داند 
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  !وابو طالب مسلمان بود - ٣۶٢ادعای 
ین بيشتر محققان و علمای منصف شما از قبيل ابن ابی الحدید ، جالل الد  

سيوطی ، ابو القاسم بلخی ، ابو جعفر اسکافی و اساتيد آنها از معتزله و 
به اتفاق قائل به اسالم جناب  ... ميرسيد علی همدانی ،فقيه شافعی، و 

  .ابو طالب هستند 
  

  :جواب ما
حاال فهميدم که اين اشخاص چه کسانی هستند، !!!به به از اين علمای منصف    

محترمی که نا  و اين سنی های! که ابی طالب بر کفر بود  اهل سنت اختالف ندارند
در سراسر کتاب شبهای پيشاور و ديگر کتابهای شيعه از آنها سند می آورند و 
آنها را به عنوان مشهور ترين علمای سنی ـ برای فريب ساده لوحان  شيعه ـ 

ابوطالب بر معرفی می کنند، حرفی می زنند که ابدًا سند ندارد؛ زيرا حديث مردن  
  .کفر را بخاری و مسلم روايت کرده اند 

در حيرتم از اين مرد که هر حديث را مخالف عقيدۀ خود ديد به دنبال سندش می   
اما اگر حديث را به نفع خود ديد، دنبال . رود تا ثابت کند که سند آن باطل است

از کجا ! حديد ای ابن ابی ال!  سند و دليل نمی گردد و نمی گويد ای سليمان بلخی
  می گوييد ؟

ابی طالب، مسلمان ُمرد و : خب ، پيامبر بعد از آنکه به مدينه رفت، چرا نگفت  
چرا اين راز را بعد از هزار سال . به خاطر کمک به من اسالمش را آشکار نکرد 

  !سليمان بلخی کشف کرد و پيامبر از آن بی خبر بود
  

  اختالف در ایمان ابيطالب - ٣۶٣ادعای 
حال آنکه جمهور علمای شيعه و تمامی اهل بيت طهارت و خاندان رسالت،   

  ٤٥١... اقوالشان سندیت و اجماعشان ُحّجيـَت دارد؛ چون عدیل القرانند 
معتزله (عالوه بر اجماع جمهور علمای شيعه ، بعضی از شيوخ علمای شما   
هم بر این ، مانند شيخ ابو القاسم بلخی و ابو جعفر اسکافی و غير ایشان )

عقيده اند که ابو طالب اسالم آورد و علت آنکه ایمان خود را ظاهر نساخت، 
و مخالفان به احترام مقام او  –آن بود که بتواند پيغمبر را کامال یاری نماید 

  . مزاحم آن حضرت نشوند
حدیثی که می گوید ابو طالب در سطح باالی جهنم است دروغ و : می گوید

  ! جعلی است 
  

  :ما جواب
زن پيامبر ما، خائن : اجماع شيعه می گويد. اجماع شيعه پشيزی ارزش ندارد  
  ! ابوبکر بد است! قبر پرستی خوب است : اجماع شيعه می گويد!! بود

  مغيرة بن شعبه ، زنا کار بود - ٣۶۴ادعای
هم یک نفر فاسق و  حدیث ضحضاحو عجب تر از همه آنکه جاعل و ناقل   

موالنا امير المؤمنين مغيرة بن شعبه بود که ابن ابی الحدید فاجر و اعداء عدو 
و دیگران می » مروح الذهب»و مسعودی در  ٤٥٢»شرح نهج البالغه«در 

روزی که شهود برای شهادت نزد خليفه . مغيره در بصره زنا کرد: نویسند
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عمر آمدند، سه نفر شهادت دادند و چهارمی که آمد، شهادت بدهد او را 
آن سه نفر را حد . ين و تعليم نمودند که از دادن شهادت ابا نمودکلمه ای تلق

  !زدند و مغيره را خالص نمودند ؟
یک چنين فاسق فاجر و زانی و شارب الخمر که حد خدا بر او تعطيل شد از   

دوستان صميمی معاویه بن ابی سفيان بود که این حدیث را از بغض و کينۀ 
   ٤٥٣... جعل نمود  اميرالمؤمنين و خوش آیند معاویه

  :جواب ما
اول، شيخ االسالم ابن تيميه ، مسلمانان را از کتاب مسعودی بر حذر داشت و   

  .آن را باطل می داند
دوم، اين شخص به قول تو زانی ،فاجر و شراب خوار، يار پيامبر بود نه دوست 

  !پس تو در اصل به پيامبر ايراد می گيری. معاويه 
او اين است که او مجاهد بزرگی بود و دشمنی علی بهانه  سوم، دليل دشمنی تو با

  ! است 
نفر شاهد   ٣اهللا را مالمت کن که چرا . شاهد نبود ۴چهارم، زنا ثابت نشد؛ چون 

  !نخواسته و چهار نفر خواسته است
  !ششم، آن سه نفر شاهد به جرم تهمت ، شالق نوش جان کردند 

  ! ح است و اين حديث هر چقدر که مخالفت کنی، صحي
َحدََّثَنا اْبُن َأِبى ُعَمَر َحدََّثَنا ُسْفَياُن َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَحاِرِث 
َقاَل َسِمْعُت اْلَعبَّاَس َيُقوُل ُقْلُت َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َأَبا َطاِلٍب َآاَن َيُحوُطَك َوَيْنُصُرَك َفَهْل 

  .»َنَعْم َوَجْدُتُه ِفى َغَمَراٍت ِمَن النَّاِر َفَأْخَرْجُتُه ِإَلى َضْحَضاٍح « ُه َذِلَك َقاَل َنَفَع
  : و حديث دوم اين است 

ٍد َوَحدََّثَنا ُقَتْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدََّثَنا َلْيٌث َعِن اْبِن اْلَهاِد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َخبَّاٍب َعْن َأِبى َسِعي
َلَعلَُّه « ُذِآَر ِعْنَدُه َعمُُّه َأُبو َطاِلٍب َفَقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-ىِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه اْلُخْدِر

َتْنَفُعُه َشَفاَعِتى َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْجَعُل ِفى َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر َيْبُلُغ َآْعَبْيِه َيْغِلى ِمْنُه ِدَماُغُه 
«.  

رسول اهللا پرسيد ای رسول اهللا ابوطالب بسيار ترا  هالصه معنی اينکه عباس از
  ياری کرد اين در آخرت برايش فايده دارد 

فرمود بله  ديدمش که روز قيامت  در آتش جهنم غوطه ميخورد  و شفاعتم او را 
تا دوغوزک پا در آتش است با اين وجود بخار  ابوصالب  بر سر آتش آورد و

  قال صلی اهللا عليه و سلم  آتش از دماغش بيرون ميايد او کما
  :خواننده گرامی 

سند حديث را هم در بخاری ديدم و هم در مسلم که يک راوی ، برادر ابوطالب؛   
  يعنی، حضرت عباس است 

پس . اصًال اسم مغيرة بن شعبه نيست. و يکی حضرت ابی سعيد الخدری است 
بازی می کند،  چرا داعی نام او را ذکر کرده است؟ چرا وقتی که در نقش سنی

حديث بخاری و مسلم را ضعيف می داند و دليل ضعيف بودن را وجود راوی 
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،مغيرة بن شعبه، می داند در حالی که اصال ذکری از مغيرة  بن شعبه در روايت 
  !!نيست

روش شيعه ها اين . پس چرا داعی چنين می کند؟ چون شيعه يک استراتژی دارد
  :است 

اگر باور کردند که خوب است اگر رسوا شدی، باز هم  !باز هم بگو ! دروغ بگو   
  ... دروغ بگو 

  ابوطالب سرپرست پيامبر بود؛ پس مسلمان است -  ٣۶۵ادعای 
  »انا و کافل اليتيم کهاتين فی الجنة «:  رسول اکرم فرمود : می گوید  

من و کفالت کنندۀ یتيم مانند : دو انگشت مبارک را به هم چسباند و فرمود
  .در بهشت هستيم ) که به هم چسبيده اند (انگشت  این دو

نقل نموده است و  ٤٥٤ابن ابی الحدید هم این حدیث را در شرح نهج  البالغه  
بدیهی است مراد از فرمایش آن حضرت هر کافِل یتيمی نيست؛ زیرا چه 

بسيار کافل یتيم که فاسق و فاجر و حتی ال ابالی و بی دین و مستحق آتش 
  .می باشند 

س مراد آن حضرت، جناب ابو طالب و جد بزرگوارش جناب عبد المطلب بود پ
که کفيل پيغمبر خاتم بودند  و آن حضرت در مکه معروف بودند به یتيم ابو 
طالب که بعد از وفات جناب عبدالمطلب کفالت و نگهداری پيغمبر از سن 

  .هشت سالگی بر عهدۀ آن جناب قرار گرفت 
به طرق مختلفی نقل ) شيعه و سنی ( ين خبر معروفی است که فریق

جبرئيل بر : نموده اند و بعضی به این طریق آورده اند که آن حضرت فرمود
  :من نازل شد و به این عبارت مرا بشارت داد 

ان اهللا حرم علی النار صلبا انزلک و بطنا حملک و ثدیا از ضعک و حجرًا «
  »کفلک

می که ترا آورده و بر خود حمل خداوند حرام کرده است بر آتش، پشت و شک
  .نموده و پستانی که ترا شير داده و و خانه ای  که ترا کفالت نموده است

و شيخ سليمان بلخی حنفی در » مودة القربی«ميرسيد علی همدانی در 
و قاضی شوکانی در حدیث قدسی ، این قسم روایت نموده » ینابيع المودة«

ان اهللا یقرئک : من نازل شد و گفتجبرئيل بر: اند که رسول اکرم فرمود
السالم و یقول انی حرمت النار علی صلب انزلک و بطن حملک و حجر کفلک 

 ...٤٥٥   
  

  :جواب ما
چرا پيامبر در مدينه به اشاره صحبت . شوکانی هرگز اين را روايت نکرده است  

چرا ! کرده است؟ واضح می گفت که ابوطالب به خاطر سر پرستی من جنتی است 
  !ۀ دين شما احتياج به تفسير و تاويل آيات و حرفهای پيامبر دارد؟ هم

از سبط ابن جوزی شيعه و سليمان بلخی دليل و روایت آورده  :می گويد
است بر ایمان ابی طالب و از شخصی به نام  اصح بن نباته نقل کرده است 

  !نه پدرم و نه پدر بزرگم  صنمی را نپرستيدند : که علی گفته
  :جواب ما

  !ما که اين حديث را در کتب خود نديده ايم   
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   ٤٥٦... ابو طالب، سنی است : می گويد ابن ابی الحديد
  :جواب ما

بفرما اين هم دليلی ديگر بر شيعه بودن ابن ابی الحديد که در مدح کافری شعر   
می گويد و در مدح ابوبکر و عمر يک کلمه هم نمی گويد و ای کاش نگويد؛ چون 

ابو طالب شاعر نبود و . او شيعه بود : باز داعی می گويد! دهد  فحش هم می
شعری هم که در کتاب ابن ابی الحديد است، سرودۀ خودش است که به نام 

  :يک بيتش اين است . ابوطالب چاپ کرده است
  يا شاهد اهللا علی فاشهد 
  انی علی ابن النبی احمد

  .دم ای گواهان اهللا ، شاهد باشيد که من بر دين محم 
اگر ابی طالب بر دين محمد بود، حتمًا سليمان بلخی حديثی پيدا می کرد تا از   

اين بار يادتان رفت که حديثی از پيامبر در اين باره جعل کنيد؛ ! زبان پيامبر بگويد
  !يعنی، از زبان ما سنی ها جعل کنيد 

   ٤٥٧... در لحظۀ مرگ ابو طالب ال اله اهللا گفت  - ٣۶۶ادعای
مد برزنجی رسولی روایت می کند که ابو طالب وقت مرگ ال اله اال سيد مح  

من کافری : و اضافه می کند که دو دقيقه جلوتر به ابوجهل گفت! اهللا گفت 
  .هستم مثل تو 

  :جواب ما
رسول برزنجی آخر کيست ؟ کجايی است؟ کی او را قبول دارد؟ حرفش در مقابل   

  حرف بخاری و مسلم چه اعتباری دارد؟
   ای که عقاب پر بريزد                        از  پشه الغری چه خيزدج
 

   ٤٥٨... ابو طالب، اسالم خود را پنهان کرد تا رسول را یاری نماید  - ٣۶٧ ادعای
با آنکه مطاع قریش و رئيس بنی هاشم و مقبول القول در نزد اهل مکه و   

ن تازه ای آورده است؛ کفيل پيغمبر بود، وقتی دید آن حضرت خالف دین او دی
بایستی عليه او ) با تعصبی که اعراب در دین خود داشتند ( علی القاعده 

قيام نماید و آن حضرت را تهدید کند و از آن دین منع کند و اگر نپذیرفت چون 
به طریق استمداد آمده بود و خالف عقيدۀ او دعوی نبوت داشت، امر به 

کند و قول مساعدت به او ندهد  حبس آن حضرت نماید یا دست کم طردش
تا از قيام به آن امر بزرگ منصرف گردد تا هم دین خود را حفظ کند و هم 

همکيشان خود را راضی نماید؛ همان قسمی که آزر ، برادرزادۀ خود، 
  .ابراهيم ، را طرد نمود 

  :جواب ما
ردند و اول، اگر ابی طالب بر دين مشرکان نبود، چرا مشرکان مال حظۀ او را ک  

  او و محمد را با يک چشم نمی نگريستند؟ 
دوم، هر کس می داند که عرب دورۀ جاهليت سخت به قوانين قبيله ای پايبند 

حضرت محمد وقتی که بعد از مرگ ابی طالب به طائف رفت و از آن جا ! بودند 
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 ١٠رانده شد و به مکه برگشت و از يکی از کفار مکه پناه خواست، او هم با 
حاال استدالل کن که . محمد در پناه من است: ش با شمشير برهنه آمد و گفتفرزند

  او هم مسلمان بود؟
دليل مسلمانی ابوطالب این است که مانند عموی حضرت  -  ٣۶٨ادعای 

  ابراهيم نبود
را با ابوطالب مقایسه می کند و نتيجه می گيرد که ) پدر ابراهيم ( رفتار آزر   

   ٤٥٩… ! ل نکرد، پس مسلمان بود چون ابوطالب مثل آزر عم
  :جواب ما

در زمانۀ ما ! آيا رفتار مختلف دو کافر دليل بر اين است که يکی مسلمان است ؟  
هم يک مسيحی، پوست مسلمان را می کند و يک مسيحی ديگر ، مفت و مجانی و 

  !شب روز به مسلمانان خدمت می کند
مثل اولی نيست، پس مسلمان چون دومی : اما اين ، دليل نمی شود که بگوييم 

  !است 
  .از قياسش  خنده آمد خلق را 

دایی مومنان و محمد ،برادر عایشه، را : به معاویه می گوید -  ٣۶٩ادعای 
  نمی گوید 

شما معاویه را دایی مسلمانان می دانيد به خاطر این که خواهرش زن   
دایی مومنان نمی  پيامبر بود اما محمد بن ابوبکر را با این که پيرو علی بود،

! دانيد؛ حتی او را کشتيد چون محمد بن ابوبکر طرفدار حضرت علی     بود 
...٤٦٠   

  :جواب ما
ام المومنين بودن عايشه دليل نمی شود که . اين بار انصافًا حق با توست   

و از طرف ما هم ! برادرش دايی و خواهرش خاله و مادرش جدۀ مومنان باشد 
ما که تعصب نداريم، بد را می گوييم بد ! د، اشتباه می کند اگر کسی چنين می گوي

او به : اما دربارۀ کشته شدن محمد بن ابوبکر به دست معاويه بايد گفت! است 
  !دست حاکم مصر در جنگ داخلی اسير شد و به خون خواهی عثمان کشته شد 

سر ابوبکر حاال اين سوال را مطرح می کنيم که چرا معاويه مردم داری نکرد و پ  
مردم طرفدار ابوبکر بودند و علی قدرت  : را کشت؟ در حالی که شما می گوييد

اما علی عايشه را باوجود آنکه قاتل هزاران نفر بود با احترام به مدينه . نداشت
  .برد 

سوال ديگر من اين است که اگر حرف شما را بخواهيم قبول کنيم، پس نتيجه می 
، پروايی از مالمت مردم نداشت و پسر ابوبکر را گيريم که معاويه در راه حق

کشت و علی در اجرای حق، مردم داری و سياست بازی می کرد و عايشه را  نه 
  !تنها نکشت، زندانی هم نکرد

  !به کجا می رويد آخر ؟! اين است نتيجه حرفهای شما  
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  بود   معاویه کاتب وحی نبود؛ بلکه کاتب مراسالت -   ٣٧٠ادعای
کاتب وحی نبود؛ چون سال دهم هجرت ایمان آورد و از دوران وحی  معاویه  

        ٤٦١... او کاتب مراسالت بود . چيزی باقی نمانده بود
      

  
  :جواب ما 

دوم، او در سال هشتم اسالم . اول، اگر يک آيه را هم بنويسد، کاتب وحی است  
  .م بودسوم، قبول کردی که کاتب مراسالت بود؛ پس رازدار پيامبر ه. آورد

  !و يزيد هم ! معاويه کافر بود  - ٣٧١ادعای 
  :سورۀ بنی اسرائيل که می فرمايد  ۶٠آيه 

 َوِإْذ ُقْلَنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأَحاَط ِبالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِّلنَّاِس{
}                                         َوُنَخوُِّفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغَيانًا َآِبيرًا  َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي الُقْرآِن

 )۶٠/اإلسراء(
مفسران از علمای خودتان مانند امام ثعلبی ، امام فخر رازی و ديگران آورده   

ی اميه مانند بوزينگان بر منبر آن اند که رسول خدا  در عالم رؤيا ديد که بن
حضرت صعود و نزول می نمايند، جبرئيل اين آيۀ شريفه را آورد که آنچه ما در 
خواب به تو نموديم، فتنه و امتحان برای اين مردم است و درختی که با لعن در 

قرآن ياد شد        درخت نژاد بنی اميه است و ما به ذکر اين آيات عظيم، آنها را 
خدا می ترسانيم و ليکن بر آنها جز طغيان و کفر و انکار شديد چيزی نيفزايد از 

  …٤٦٢  
  :جواب ما

  اول، می خواهی بگويی که پيامبر يک کافر را کاتب مرسالت کرد ؟  
هيچ چيز صريحی نداريد؛ بايد آيه . دوم، هميشه تفسير های شما همين طور است

  . ها را تاويل کنيد
وجود گفتۀ جبرئيل، پيامبر عوض آنکه مردم را از بنی اميه با وجود اين آيه و با 

معاويه را کنار دست خود می نشاند و او را کاتب وحی يا به قول تو ! بترساند 
هر کس به خانه کعبه : در فتح مکه به صحابه می گويد. کاتب نامه ها می کند 

عوض ! است برود در امان است و هر کس هم به خانه ابوسفيان برود، در امان  
به عثمان دو دختر می دهد در حالی که بنی . آنکه آنها را دور کند، نزديک می کند

آيا ممکن است رفتار . دختر ابی سفيان را به زنی می گيرد. اميه  را می شناسد
  پيامبر را با توجه به گفتۀ آيه و جبريل تاويل بفرماييد؟

خت زقوم درجهنم است و همۀ شجرۀ ملعونه در قرآن، همان در اما در تفسير ما 
  .مفسران درجه يک ما همين رای را دارند 

معاویه قاتل امام حسن و عمار و حجر بن عدی و مالک اشتر و  -  ٣٧٢ادعای 
  ! محمد بن ابی بکر بود

  : از سورۀ نساء که می فرماید  ٩۵آیه   

                                                 
 . ٧٧۵ص  - ۴۶١
 . ٧٧۵ص  - ۴۶٢



                                                                                                  

 ٢٧٣ 
 

دًا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا مَُّتَعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِل{
  )٩٣/النساء(} َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا 

این آیۀ شریفه ، صراحت دارد که هر کس مؤمنی را به عمد به قتل برساند،   
  .ملعون ذات باری تعالی می باشد و جایگاه او جحيم و جهنم خواهد بود

ویه در قتل عام و خاص مومنان شرکت نداشت؟ آقایان انصاف دهيد؛ آیا معا  
آیا حجر بن عدی و هفت نفر از اصحابش را به امر او و به عمد به قتل 
نرسانيدند و به خصوص عبدالرحمن بن حّسان الغنزی را زنده به گور 

ننمودند؟ چنانکه ابن عساکر و یعقوب بن سفيان در تاریخ خود و بيهقی در 
» کامل«و ابن اثير در » استيعاب«ابن عبدالبر در نقل نموده اند و » دالئل«

نقل می نمایند که حجر از کبار فضالی صحابه بود که معاویه او را با هفت نفر 
با زجر و صبر به قتل رسانيد به جرم آنکه چرا علی را لعن ننمودند و بيزاری از 

   ٤٦٣… او نجستند
  :جواب ما

ايراد بر امام حسن است؛ زيرا حرفهای تو : در جواب خزعبالت تو می گوييم  
وقتی به گفتۀ تو معاويه با کشتن صحابه ، کافر شد، ديگر امام حسن به چه حقی 

شما که می گوييد ! شمشير بر زمين گذاشت و خالفت را به دست يک کافر سپرد؟
اين امام حسن غيب دادن که می دانست معاويه قصد ! امامان ما غيب می دانند

ا جاده صاف کن او شد؟ پس امام حسن در کارهای بعدی جان او را دارد، چر
معاويه با او شريک است؛ چون خالفت را به معاويه داد و مهر صحت بر خالفت 

  . پس اگر معاويه بد بود، حسن چنين نمی کرد. او زد
  مومن کشته شدند ٣٠٠٠٠به امر معاویه  -  ٣٧٣ادعای 

است که بسر بن ارطاة  از همۀ اعمال او قبيح تر قتل عام شيعيان علی  
چنانکه ابو الفرج . سفاک خونخوار و بی باک به امر معاویه انجام داد

و ابن خلکان و ابن عساکر  » تاریخ المدینه«اصفهانی و عالمه سمهودی در 
و دیگران از  ٤٦٤»شرح نهج البالغه«طبری در تاریخ خود و ابن أبی الحدید در 
به بسرَ دستور داد که حرکت کن؛ لذا  اکابر علمای شما نوشته اند که معاویه

با سه هزار لشکر جرار خونخوار حرکت کردند و در مدینه و صنعاء و یمن و 
طائف و نجران و بين راه آن قدر از مومنان حتی زنان و اطفال کشتند که با 
اعمال او صفحات تاریخ ننگين شد و وقت اجازه نمی دهد که عمليات او را 

ه وقتی به یمن رسيدند عبيداهللا بن عباس بن شرح بدهم تا آن جا ک
عبدالمطلب که والی و خارج از شهر بود، به خانۀ او رفت و سر دو فرزند 
   ٤٦٥… ! کوچک او به نام سليمان و داود را در آغوش مادر به دست خود برید ؟

  :جواب ما
! م در اين جا يک سوال داري. نمی دانم اين داستان را با کدام سند ذکر می کند  

بعد تا آن جا که ما می دانيم تا وقتی ! نفر چگونه حريف مردم يمن شدند  ٣٠٠٠
اگر بسر به . علی زنده بود، مدينه و مکه و يمن به دست حضرت علی بود

نفر نشدند، همان   ٣٠٠٠طرفداران علی حمله کرد، پس آن طرفداران که حريف 
  . بهتر که بميرند 

اد؟ زيرا طبری نوشته که علی اميری فرستاد چرا حسن حکومت را به معاويه د  
و اين امير، لشگر بسر بن ارطاه را در مدينه و مکه و يمن تار و مار کرد و در 

                                                 
 . ٧٧٧ص  - ١۴۶٣
 . ١ج  - ۴۶۴
 . ٧٧٩ص  - ۴۶۵
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امير . خبر آمد که علی شهيد شده است. مدينه از مردم خواست با علی بيعت کنند 
حسن فاتح مدينه که از دست او بسر بن ارطاه  فرار کرده بود به مردم گفت که با 

خب بقيه سوال ما اين ! بيعت کنيد، اما حسن دو دستی خالفت را به معاويه داد
است که اگر حسن صلح کرده باشد و اين داستان واقعيت داشته باشد، امام حسن 

غيب دان چرا با وجود داشتن هزاران طرفدار مثل آب خوردن حکومت را به 
  !جواب داريد بگويد. معاويه داد

  !يد  والسالم ساکت شو. نداريد 
   ٤٦٦…  معاویه امر به سّب علی کرد  - ٣٧۴ادعای 
  :جواب ما

بر منابر علی را فحش بدهيد و در مذمت : ما قبول نداريم که معاويه گفته باشد  
  :به چند دليل . علی حديث جعل کرده باشد

اگر در کف دست من مويی ديديد، آن وقت عليه علی . کتب اهل سنت  موجود است -١
همۀ کتابهای اهل سنت را بگرديد؛ يک ! ب اهل سنت حديثی می ببينيدهم در کت

حديث در ذم علی نمی ياييد؛ حتی ما علی را از صحابه  کبار و جزء ده  نفر اول و 
چگونه ممکن است عليه او حديث داشته باشيم ؟ . نفر اول می دانيم ۴حتی جزء 

  .  فراموش نکنيد که علی، صحابی پيامبر بود
يث ما در زمان بنی اميه و بنی عباس جمع آوری شده است و در تمام کتب حد -٢

 !و بابی ديگر در فضايل اهل بيت ! اين کتب بابی در فضايل علی هست 
اگر در کتب ما بابی در ذم علی بود، آن وقت . ادعای داعی اصًال همگون نيست

ديثی در ذم داعی می توانست بگويد که اين از جعليات معاويه است؛ وقتی اصًال ح
علی نيست، بر عکس مرتب در مدح او حديث داريم؛ پس ادعای نويسنده بی پايه 

  !، سست و احمقانه است 
٤٦٧... سّب و دشنام به علی ، سّب و دشنام به پيغمبراست  - ٣٧۵ادعای 

    
  :جواب ما

  .اين دروغ است اوال کسی سب نميکند دومآ   
  : ع از علی فرمودندالبته اين درست است که در جايی برای دفا 

  »من اذی عليآ فقد اذانی«
البته کاربردش در امور دينی است واال علی و فاطمه دعوا هم می کردند؛ اما اين  

و ما اين حديث را قبول داريم و به اين خاطر در . حديث در اين جا کاربرد ندارد
  .جنگ با معاويه علی را برحق می دانيم 

            ٤٦٨...  استدشمن علی، کافر  - ٣٧۶ ادعای
  . حديث جعلی را با اسناد سليمان بلخی آورده است که دشمن علی، کافر است  

  :جواب ما
  ! ما سنی ها قبولش نداريم و السالم ! اين حديث دروغ است   

                                                 
 .همان  - ۴۶۶
 . ٧٨٠ص  - ۴۶٧
  ٧٨٢ص  - ۴۶٨
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               ٤٦٩... همنشين و  مصاحب پيامبر می تواند آدم بدی باشد  -  ٣٧٧ ادعای
  :به مشرکان می فرماید  از سورۀ نجم ، خطاب ٢در آیۀ   
}                                                                              َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَو ى {
  )٢/النجم(

  هيچگاه در ضاللت و گمراهی نبوده است) محمد ص ( صاحب شما 
}                            ِوُرُه َأَنا َأْآَثُر ِمنَك َماًال َوَأَعزُّ َنَفرًا َوَآاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحا{
 )٣۴/الكهف(

در مقام ) که مرد مؤمن و فقير بود ( با مصاحب و رفيقيش ) آن مرد کافر ( 
من از تو به دارایی بيشتر و از حيث خدم و : گفتگو و مفاخرت برآمد و گفت
  .رم حشم نيز، محترم تر و عزیز ت

  :حضرت یوسف به  دو کافر زندانی فرمود
}                                          َيا َصاِحَبِي السِّْجِن َأَأْرَباٌب مَُّتَفرُِّقوَن َخْيٌر َأِم الّلُه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر{
  )٣٩/يوسف(

و  آیا  خدایان  بی  حقيقت  : ای  رفقای  زندانی  من ،  از  شما  می پرسم 
  متفرق  مانند  بتان  و  فراعنه  و  

  .و غيره بهترند یا خدای  یکتای  قاهر
خالصه حرفش این است که می تواند آدم خوب، مصاحب آدم بد باشد و چند 

  ٤٧٠… آیه را دليل آورد؛ مثل این آیات که در باال ذکر کردیم 
  

  :جواب ما
گشته و نه جلوتر  باحصميش گذاشته است و دنبال کلمۀ وی معجم قرآن را جلو  

احتمال دارد اصحاب : را ديده و نه عقب تر را نه چپ را و نه راست را و می گويد
به چه دليل؟ به دليل اين که اصحاب يوسف در زندان بد بودند يا ! محمد بد باشند

  .آن دو يار  باغ دار که  يکی کافر بود يکی مومن 
و همنشين شما گمراه نيست  صاحب شما: و همچنين، خدا به مردم مکه می گويد

!  
  :حاال چند سوال ما را جواب بده 

آيا فرق بين اصحاب يوسف با اصحاب محمد را نمی دانی ؟ پس بدان که آن دو   
زندانی را يوسف به ميل خود به دوستی انتخاب نکرده بود؛ بلکه به اجبار با آنها 

نمی توانی آنها را باز و جغد را که در يک قفس، زندانی کنند . در زندان بود
  .دوست يکديگر خطاب کنی 

  }َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَو ى{از آيه 
يعنی، ابوجهل و !! می خواهی نتيجه بگيری که مردم مکه، همه ، صحابی بودند 

  ! ابولهب هم دوستان پيامبر بودند؟
؟ به با اصحاب خود چگونه رفتار کرد) صلی اهللا عليه و سلم(آيا نديدی که محمد 

عثمان دو دختر داد؛ به علی يک دختر داد؛ از عمر يک دختر خواست؛ از ابوبکر 
آيا دو باغ دار يا يوسف و دو زندانی با هم خويش شدند و ! يک دختر خواست 

  ! وصلت کردند؟

                                                 
 . ٧٨٨ص  - ۴۶٩
 . ٧٨٨ص  - ۴٧٠
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آيا در مجالس درس حوزۀ قم هستيم که کسی جواب شما را نمی دهد و خود می 
  !گوييد و خود می خنديد 

  :می گويد
درميان اصحاب ، مردم بد دل و اهل مکر و خدعه و نفاق و دشمن آن حضرت   

و اهل بيت طاهرینش هم زیاد بودند؛ مانند عبداهللا بن أبی و ابی سفيان و 
  .حکم بن عاص 

  :جواب ما
می خواهد منافق را با صحابی در آميزد تا نتيجۀ ! می ببنيد استداللش را ؟  

بله ، ما می دانيم که همه . امبر، همه خوب نبودندفاسدی بگيرد که اطرافيان پي
در پيرامون پيامبر ، عبداهللا ابن ابی هم بود ؛ علی هم بود ؛ ابوجهل . خوب نبودند

آيا فرق بين اينها از رفتارشان با پيامبر آشکار نمی . هم بود ؛ ابی طالب هم بود 
  !شود 

دو دخترش را طالق  ابولهب وقتی محمد پيامبر شد به پسرانش دستور داد که
تو عثمان را . عثمان که مسلمان شد، حضرت دو دخترش را به او داد. دهند

  !مساوی می دانی با اميه بن خلف؟ ای نا خلف 
اگر پيغمبر به مرگ يا قتل فوت می نمودند، باز شما به دين  - ٣٧٨ادعای 

  .جاهليت خود رجوع خواهيد نمود
امبر مرتد شدند و اين ، دليلش است؛ خيلی از اصحاب بعد از پي: می گويد  

  :بخوانيد
اگر قدری دقيق شويد از تعجب بيرون می . من نمی گويم، آيات و اخبار می گويد

  :از سورۀ آل عمران خبر از ارتداد آنها داده است  ١٣٨خداوند در آيۀ . آييد
 ِإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْمَوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَف{

 ...٤٧١  
    
  :جواب ما

اين سياه دل نمی داند که از اين آيه چيزی ثابت نمی شود، اين يک فرض است   
  :که رخ نداده است؛ مثل اين آيه  که می گويد 

}        ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتيَن }{ُه ِباْلَيِميِن َلَأَخْذَنا ِمْن}  {َوَلْو َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعَض اْلَأَقاِويِل{ 
  ) ۴۴و ۴۵و ۴۶/الحاقه(

اگر محمد به ما حرف دروغی را نسبت دهد با دست راست می گيريمش و رگ 
  !گردنش را قطع می کنيم 

  ! تا نباشد چيزکی، اهللا نگويد چيزها :  آيا می توان گفت
  ! خواست حرفی جعل کند حتمًا محمد می : آيا می توان گفت

و عجيب اين ! حتمًا کار ما به اين جا می رسد ! تفسير کنيم را آيه  شما اگر مثل
شاکران را جزای  اهللا ميگويد ما که آيه را نصفه نوشته است و آخر آيه آمده که 

  !!خير می دهيم، اما آيه را کامل ذکر نمی کند تا هرچه دلش می خواهد بگويد
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ث حوض ، دليل قاطعی است بر جهنمی بودن بعضی از حدی -  ٣٧٩ادعای 
  یاران پيامبر

به یک حدیث بخاری تمّسک کرده است تا اصحاب را بکوبد و آن حدیث، این   
  :است 

بخاری در دو خبر با مختصر تفاوتی در الفاظ از سهل بن سعد و عبداهللا بن   
  :مسعود از رسول اهللا نقل نموده اند که فرمود

علی الحوض ليرفهن الی رجال منکم حتی اذا اهویت الناولهم انا فرطکم « 
  »! اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی فيقول ال تدری ما احدثوا بعدک 

به انتظار شما هستم و گروهی از ) کوثر ( پيش از شما ، من کنار حوض 
پروردگارا ، کجایند اصحاب من؟ خطاب : شما را که نمی بينم، عرض می کنم

تو نمی دانی که بعد از تو چه ها کردند و چه اموری را در دین وارد  :می رسد
  ٤٧٢... نمودند 
  :جواب ما

اين مردک اگر از بخاری نقل قول می کند، بايد بداند که همين بخاری در کنار   
اين حديث، احاديثی دارد مبنی بر جنتی بودن عمر و ابوبکر  و عثمان و عايشه و 

   اهل بدر و اهل احد و غيره
و شيعه حق ندارد با استناد به اين ! پس معلوم است که منظور اينان نيستند 

وقتی از بخاری نقل می کند خوب است که همۀ حرفهايش . حديث با آنها بد باشد
انتم «را از قرآن بگيرد و » و ال تقربوا صلوه«: نه اين که بگويد! را نقل کند 
  !را فراموش کند » سکاری

  را فراموش کردی؟» وال تسرفوا«ا آويزه گوش کرده ای ر» کلوا واشربوا« 
خالفت ما گمان می کنيم که منظور از اصحاب در اين جا، آنانی هستند که در زمان 

ابوبکر مرتد شدند و ابوبکر با شمشير حقشان را کف دستشان گذاشت ؟ حضرت 
تی تک تک اصحاب پيامبر بهش: البته اين را هم بگويم که ما هرگز نمی گوييم

هستند؛ اما اين اميد را داريم که اهللا با توجه به خدمات عظيم آنها از لغزش ها و  
  . گناهان آنها بگذرد

و ما منکر اين نيستيم که از صحابه خطاهايی سرزده است؛ مثًال ما می گوييم که 
اما َمَثل ما َمَثل امام حسن ! معاويه در مقابل علی به ناحق ايستاد و جنگ کرد 

چرا ! با وجود  انکار خروج معاويه بر علی ، باز خالفت را به معاويه داداست که 
می دانست که معاويه به اسالم . ؟ چون می دانست که معاويه سراپا بدی نيست

سالۀ خدمات معاويه را بعد از کسب خالفت  ٢٠خدمت می کند و کارنامۀ درخشان 
 ، معاويه را به پس گمان ما اين است که اهللا! کسی منکر نيست  ،جز مغرض

  .خاطر خروج بر علی ببخشد اما برای اهللا تکليف تعيين نمی کنيم 
ما ظاهر را ديده ايم و خدمات معاويه را می ستاييم و چون همنشين رسول و 

ديگر او می داند و . منتخب عمر و عثمان و حسن بود، او را دوست  داريم
  .م والسال. خدايش در روز قيامت و ترازوی عدل الهی 

  ابوطالب برای خدمت به اسالم دین خود را آشکار نکرد -  ٣٨٠ادعای
جناب ابو طالب اگر ایمان خود را ظاهر می کرد، امر یکسره می شد؛ یعنی،   

در اول دعوت که هنوز رسول اکرم یاوری نداشت، تمام قریش و جامعه عرب 
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م می بر ضد بنی هاشم به اتفاق قيام می نمودند و اساس نبوت را بره
زدند؛ لذا جناب ابوطالب ایمان خود را با سياست ابراز ننمود تا بتواند به نام 

هم کيشی با قریش جلوی آنها و سایر اعادی را بگيرد تا آنها هم محض 
احترام جناب ابو طالب تصميمات قویتری اتخاذ ننمایند و آن حضرت فرصتی 

  ٤٧٣ ...داشته باشد تا بتواند مقصد خود را آشکار نماید 
  :جواب ما

داستانهای  عجيب و غريبی از ابن ابی الحديد نقل می کند که دروغ محض است   
  . و سنی ها قبولش ندارند

دربارۀ خدمات ابی طالب به پيامبر می نويسد و آن را دليل بر مسلمانی او می داند 
  !که اين کافی نيست 

يحيان در جنگ ايران و بسياری از مس. مسلمانی بايد با اظهار به زبان  نيز، باشد
عراق که ايرانی ها آن را جنگ حق و باطل و کفر و اسالم می دانند، در طرف 
اسالم شرکت داشتند و خدمتی بزرگتر از ابی طالب به اسالم کردند؛ يعنی، جان 

خود را دادند اما چون اقرار زبانی نکردند، مسلمان نشدند و نمی توانيم بگويم که 
  . چرا جان دادنداگر مسلمان نبودند، 

پدر علی کافر بود تا عيبی را برای علی ثابت : سنی می گوید -  ٣٨١ادعای
                                          کند

سنی ها مسلمان بودن ابو طالب را پنهان کردند تا : این نادان می گوید   
   ٤٧٤... عيبی باشد برای علی 

  :جواب ما
يلت است که انسان دين پدر مشرک خود را رها اين عيب نيست؛ بلکه يک فض   

کند و از خانه و اهل بگذرد و مسلمان شود و اکثر صحابه هم مانند علی بودند و 
آيا اين . پدر علی از پدران صحابه بهتر بود: بعد ما می گوييم! اين عيب نيست 

  !عيب گويی است ؟
نيا نرفت تا اجر افسوس بر حال ابوطالب ، اين آدم خوب که چرا مسلمان از د

  .زحمات خود را بگيرد
يا رسول اهللا ، آيا اين : بر مسلمانان گران آمد به جهنم رفتن ابوطالب و پرسيدند

او را از قعر جهنم بر سر آورد : دعاهای توبه ، به ابوطالب نفع نرسانيد؟ فرمود 
از حرارت ! (و فقط تا قوزک پا در آتش است و از دماغش بخار بيرون می آيد 

  .بر حال ابوطالب ! کسی برای دشمن علی نمی گويد که  افسوس ) . جهنم 
حتی ياری دادن پيامبر، آدم را از جهنم نجات » اال اهللا هال ال«می بينيم که بدون  و

 .نمی دهد 
  ه حالل استصيغ: یدقرآن می گو -  ٣٨٢ادعای 

ب چگونه ممکن است خبر ایمان آوردن ابو طال  :مناظره گر سنی ميپرسد 
این تازگی ندارد خيلی از دستورات اسالم : می گویدداعی  ! برعکس شود؟

( عوض شدند؛ از جمله قانون متعه که حکم قرآن مجيد و مورد اتفاق فریقين 
حتی در دورۀ . و در زمان رسول اکرم شایع و مشروع بود) شيعه و سنی 

ن امت خالفت ابی بکر و قسمتی از زمان خالفت عمر بن الخطاب هم درميا
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متعتان کانتا علی عهد : جاری بود؛ فقط با یک کالم خليفه عمر که گفت
  . رسول اهللا انا احرمهما و اعاقب عليهما 

دو متعه که در زمان پيغمبر بود من آنها را حرام نمودم و عقاب می نمایم 
  .عمل کنندگان به آن را

حرام  که است  هزار و سيصد سال به کلی حرام گردید؛ یعنی، حالل خدا ،
چنان این کالم عمر از زمان خالفت او به بعد تقویت شد و بدون دليل ! گردید

بر خالف نص صریح قرآن مجيد و عمل رسول  اکرم و صحابه آن حضرت با 
   ٤٧٥… اطاعت کور کورانه پيروی شد که حقيقت اوليۀ خود را از دست داد 

سند محکم آسمانی دليل اول، قرآن مجيد و : دالئل بر این معنی بسيار است
فما استتعتم به ...«: از سوره نساء به صراحت می فرماید ٢۴است که در آیه 

  »...منهن فآتوهن اجورهن فریضه 
و زنانی را که متعه کرده اید مهرشان را به آنها به عنوان فریضه ای بدهيد ... 
 ...  

 چون اساس دین ، قرآن مجيد است، لذا هر حکمی که در قرآن به آن امر
. شده است، ناسخ آن هم باید در قرآن یا به لسان خاتم االنبياء باشد

  .بفرمایيد در کجای قرآن این حکم نسخ شده است
  

  :جواب ما 
عمر هر گز نمی توانست . اين هم يک دروغ از سلسله دروغ های شماست   

  .حالل را حرام و حرام را حالل کند 
چگونه در ! ال آيات ازدواج دايم است اين آيه هم ربطی به متعه ندارد و به دنب 

وسط آيات واضح ، يک آيه مبهم می آيد ؟ ازدواج نتايجی دارد؛ از جمله  بچه ای 
اهللا همه اين ها را دربارۀ . به وجود می آيد، مسأله ارث و ِعّدت پيش می آيد

اگر اين آيه دربارۀ ازدواج موقت باشد، چرا . ازدواج دايم توضيح داده است
ارث و عده و طالق و جدايی آن آيه ای نازل نشده است؟ اين ازدواج را درباره 

  .البته در جاهليت بود و پيامبر منع کردند.هرگز اسالم وضع نکرد
از  ٣يک دليل ما برای رد متعه و ازدواج موقت اين است که اين نوع ازدوج، آيه 

  :سوره نساء را باطل می کند
ِفي اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث  َوِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُتْقِسُطوا

                             َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َألَّا َتُعوُلوا      
  )٣/النساء( 

  .زن بگيرد  ۴در اين آيه آمده است که مرد حق ندارد بيش از 
  !و اين ، موقت ! بله درست است؛ اما آن ، ازدواج دائم است : اينها می گويند

سال ، عمر يک  ۵٠معموًال . ما می گوييم که هر ازدواج دائمی، موقت است 
  !ازدواج دائم است 

 ٩٩زيرا می توانی زنی را ! تی هم دائم است و باز می گوييم هر ازدواج موق 
  .ساله صيغه کنی می توان زنی را مادام العمر صيغه کرد 

 ٣با استفاده از اين قانون فتحعلی شاه و ناصرالدين شاه و ديگران توانستند آيه   
زن دائمی را تحت نام موقت در حرم  ٩٠٠از سوره نساء را باطل کنند و تا 

  . سراهای خود جمع کنند
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عيب ديگر اين که اين زنهای به ظاهر موقت اما در عمل هميشگی، حق شب 
ندارند؛ يعنی، الزم نيست که مرد دربارۀ آنها عدالت داشته باشد، اگر خواست می 

اين مسأله، يک آيه ديگر قرآن را که . تواند هيچ شبی پيش آنها نرود و بر عکس
   .امر به عدالت بين زنان می کند،  باطل می کند

اجبار و تعهدی هم . و معلوم است که نو که آمد به بازار ، کهنه شود دل آزار 
  ! پس قانون عدل هم با ازدواج موقت باطل می شود . نيست

درست است؛ اما کنيز : اگر بگوييد اين چيزها دربارۀ کنيز هم هست؛ می گوييم
ت مثل مال يا مثل مال و کاال است و حق طالق و جدايی ندارد در حالی که زن موق

کاال نيست و کامًال حيثيت يک زن آزاد را دارد و مثل کنيز نصف مجازات بر او 
و مرد مجبور است مراعات حالش را . نيست؛ بلکه مستحق تمام مجازات می شود

بکند مثل يک زن دايم تا او را از دست ندهد در حالی که کنيز از خدمتکار هم کم 
زن موقت ، حيثيت زن آزاد را دارد و می : يدو شيعه هم می گو! ارزش تر است 

 ! تواند از مرد جدا شود 
... در حقيقت سنی ها ،رافصی و شيعه ها ، سنی می باشند  -  ٣٨٣ادعای

٤٧٦    
 :جواب ما 

. اگر پيرو اهل بيت هستيد، چرا عايشه را فحش می دهيد. چرند گفتن هنر نيست  
ه رواج می دهيد و تازه طلبکار هم و اگر پيرو سنت هستيد، چرا زنا را با نام متع

  هستيد ؟
  صيغه حالل است : سنی ها می گویند  - ٣٨۴ادعای 

علمای بزرگ، خودشان از قبيل . بيا روایات اهل تسنن را بخوان : می گوید
و  ٤٧٨»تفسير مفاتيح الغيب«و امام فخررازی در  ٤٧٧»تفسير کبير«طبری در 

  :ه اند دیگران این آیه شریفه را در باب متعه آورد
پس از این که از آنها بهره مند شدید و تمتع از آنها برداشتيد، ِمهر که مزد 

  .آنهاست به آنان بپردازید که فریضه و واجب است 
در صحيح بخاری و مسند امام احمد بن حنبل از ابو رجاء از عمران بن حصين   

  :نقل است که گفت 
ول اهللا ولم ینزل قرآن بحرمته نزلت آیة المتعة فی کتاب اهللا فعلناها مع رس«

( ولم ینهی عنها رسول اهللا حتی اذا مات قال رجل برأیه ماشاء قال محمد 
  ») یقال اّنه عمر 

  :است  ٤٧٩و در صحيح مسلم بن حجاح باب نکاح المتعه
حدثنا الحسن الحاوائی قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جریح قال قال «

نصاری معتمرًا فجئناه فی منزله فساله القوم عطا قدم جابر بن عبداهللا اال
عن اشياء ثم ذکروا المتعة فقال نعم استمتعنا علی عهد رسول اهللا و علی 

  »عهدا بی بکر و عمر 
خبر : حدیث آورد مرا عبدالرزاق و گفت: حدیث آورد مرا حسن حلوایی و گفت
ی عمره به جابر بن عبداهللا انصاری برا: داد مرا ابن جریح از عطاءک و گفت

مکه آمد به منزل او رفتيم مردمان از او مسائل و حکایات می پرسيدند تا 

                                                 
 . ٧٩٧ص  - ۴٧۶
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و ) صلی اهللا عليه و آله(بلی ما در زمان رسول اهللا : گفت. رسيد به متعه 
  .هم در زمان ابی بکر و عمر متعه می کردیم 

از ابی نضره ٤٨٠» المتعه بالحج و العمرة مسندًا«و نيز در همان کتاب باب 
من در نزد جابر بن عبداهللا انصاری بودم، : ایت نموده است که گفترو

  :شخصی بر او وارد شد 
فقال ابن عباس و الزبير اختالفا فی المتعتين فقال جابر فعلنا هما مع «

  »ثم نهی عنهما عمر فلم نعد هما ) ص(رسول اهللا 
نساء و  متعه( عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن زبير در موضوع دو متعه : گفت

ما در زمان رسول اهللا هر دو را بجا : جابر گفت. اختالف نظر دارند) متعه حج 
  .می آوردیم بعد عمر آن دو را نهی کرد و ما هم دیگر پس از آن بجا نياوردیم 

خبر أبی نضره را به طریق دیگری  ٤٨١»مسند«و نيز امام احمد بن حنبل در 
د از جابر که درجای دیگر گفته نقل نمود و نيز، دو روایت دیگر هم می گوی

  :است 
کنا نستمتع بالقيضة من التمر و الدقيق علی عهد رسول اهللا و ابوبکر حتی «

  »نهی عمر فی شان عمر و بن حریث 
ما در زمان رسول اهللا و ابی بکر متعه می کردیم به قبضه ای از خرما و گندم 

  . حریث خورد شده و  آرد تا آنکه عمر نهی کرد دربارۀ عمرو بن
  :جواب ما 

. آن را رسول حرام کرد! منتهی . ما که منکر حالل يودن صيغه در آغاز نيستيم   
جابر اين را نمی دانست و . اما همۀ اصحاب هر اعالن رسول را نمی دانستند

رسول اهللا حرام نموده ) صيغه(روزی که آمد از طريق عمر فهميد که اين عمل را 
  . است که از جابر آورده ای اين جواب احاديثی  . است 

 :اما اين حديث ها  را ببين 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدَّثه، أنه آان «

يا أيها الناس إني قد آنت أذنُت لكم في االستمتاع من النساء، وإن « مع رسول اهللا 
نَّ شيء فليخلِّ سبيله وال اهللا قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن آان عنده منه

/ مسلم(»                                                  تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا
 )١٤٠٦رقم

  :او از رسول اهللا شنيد که فرمود : ربيع جهنی از پدرش نقل می کند
ای مردم ، من به شما اجازۀ صيغه داده بودم و بدرستی که اهللا حرامش کرده است 

روز قيامت و هرکس زن صيغه ای دارد رهايش کند و اگر پولی به آنها داده تا 
  .ايد، پس نگيريد

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بن محمد ابن «
إن النبي : علي، وأخوه عبد اهللا عن أبيهما أن عليًا رضي اهللا عنه قال البن عباس

  » ألهلية زمن خيبرنهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر ا( 
                                                                                                         

  )٤٨٢٥رقم/ البخاري( 
در ) صلی اهللا عليه و سلم(رسول اهللا : به ابن عباس گفت) رضی اهللا عنه(علی 

  .کردروز فتح خيبر متعه و گوشت خران اهلی را منع 
                                                 

 . ٣۶٧،جزء ، ص  ١٣٠۶چ مصر ،   - ۴٨٠
 . ٢۵، ص  ١جزء  - ۴٨١
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ألم تعلم . إنك لرجل تائه«وقد قال علي بن أبي طالب لمن آان يجيز متعة النساء «
»                                                                                    حرم عنها يوم خيبر؟( أن النبي 

  )رواه مسلم(
تو : فرمودچون و چرا ميکرد  صيغهحرام بودن  در قانونکه   مردیو علی به 

  .آيا نمی دانی که رسول اهللا روز خيبر آن را حرام کرد. هستیسرگردانی مرد 
  ای داعی شياد 

می گويی که عمر متعه را منع کرده است؟  از زبان ما  با اين همه روايات آيا باز
  آيا باز هم نصف احاديث را می نويسی ؟

در بخاری : ات ساختگی مراجعه می کنی ؟ باز هم می گويیآيا باز هم به رواي 
آمده است که متعه جايز است؟ مگر از اهل سنت روايت نمی آوری؟ خب ، اهل 

آن را رسول اهللا حرام کرده : سنت به يک صدا متعه را حرام می دانند و می گويند
  ! آيا تو کتابهای ما را از ما بهتر می فهمی ؟. است

ما که مذاهب !! ، اگر صيغه حالل بود، اين به نفع ما هم بود البته در ظاهر  
مختلف در درون اهل سنت داريم  و بعضی ها گمراهند،حتی يک نفر هم مانند تو 
روايات را معنی نکرده است در حالی که اگر راهی بود گمراهان سنی نيز، مانند 

و مانند ! شير مادر تو با استفاده از احاديث مبهم ، صيغه را حالل می کردند مثل 
  .شما از متاع دنيا بهره می بردند 

شماهاست  اين جهنم  بازنگويی که اهللا چرا جهنم را خلق کرد خب برای امثال
  سوزان
  هم دارد» الی  اجل مسمی«یک » فما استمتعتم به منهن«آیۀ  -٣٨۵ادعای 

اس و عالوه بر این اخبار ، عده ای از اصحاب مانند ابی بن کعب و ابن عب  
عبداهللا بن مسعود و سعيد بن جبير و سدی ، آیۀ متعه را به این طریق قرائت 

  .نموده اند 
  » فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی« 

و تمتع از آنها ) یعنی، متعه نمودید ( پس از این که بهره مند شدید از آنها 
  .معين نمودید ) ضمن العقد( برداشتيد تا زمانی که 

از ابن عباس به طریق ارسال مسلمات » کشاف«زمخشری در جار اهللا   
ذیل همين آیه » تفسير کبير«نقل نموده است و نيز، محمد بن جریر طبری در 

در  امام نوویذیل آیۀ شریفه و  ٤٨٢»تفسير مفایح الغيب«و امام فخر رازی در 
قول قاضی عياض را از : نقل می نمایند ٤٨٣نکاح المتعه از شرح صحيح مسلم

آیه را چنين قرائت می ) کاتب الوجی ( ی که عبداهللا بن مسعود      مازر
  :نمود 

  »فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی «
و االمة «: و امام فخر پس از نقل قول ابی بن کعب و ابن عباس گفته است

  »ما انکروا عليهما فی هذه القراءة فکان ذلک اجماعا علی صحة ما ذکرنا
پس اجماع وارد .این دو نفر را بر نقل این نوع از قرائت  امت انکار ننمودند

  .است بر صحت آنچه ما ذکر نمودیم 
  :آنگاه در ورق بعد جواب گوید 

فان تلک القراءة ال تدل اال  اال علی ان المتعة کانت مشروعة و نحن ال ننازع « 
  » فيه

                                                 
 . ٣ج  - ۴٨٢
 . ١باب  - ۴٨٣
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سول اهللا در زمان ر( این نوع از قرائت داللت ندارد مگر بر مشروعيت متعه 
) که در زمان رسول اهللا مشروع بود . ( و ما نزاعی در این باب نداریم ) ص 

   ٤٨٤… منتها می گویيم که نسخ گردید 
  :جواب ما 

  ؟!شما قرآن را قبول نداريد . در قران فعلی که اين طور ننوشته است  
ردی؛ من نمی دانم از کجا آو! اين که گفتی نه قرائت سبعه است نه قرائت دهگانه 

اما می دانم که قرآن تحريف نشد و در ظاهر ، شما شيعه ها هم همين را می 
  .گوييد 

  !!پس چرا مثل غريق به هر چيزی چنگ زدی 
  

   ٤٨٥…  امام مالک و بزرگان صحابه ، صيغه را حالل می دانستند -  ٣٨۶ادعای 
  :جواب ما 

ردم قبول گفتی که عمر صيغه را منع کرد و م! آدم دروغگو کم حافظه است  
اگر اين طور است، ! آدم مهمی مثل امام مالک قبول نکرد : حاال می گويی. کردند

  !پس چرا مالکی ها صيغه را زنا می دانند ؟
اگر ابن صباغ مالکی يا . تمام سنی ها در طول تاريخ صيغه را حرام دانسته اند 

است که  زمخشری به قول تو امام زمخشری آن را حالل می دانند، به اين دليل
  ! سنی نيستند و تو آنها را سنی جا می زنی 

کتاب تو شعری سروده  ۵٢٣امام زمخشری ، همان کسی است که در صفحه 
است و در آن ، اهل سنت را متهم کرده است که ازدواج با دختر خود را حالل می 

  !دانند 
  ! آيا او باز هم سنی است ؟

با اين که  آری! شيعه استپس عبدالرحمن بن ملجم مرادی هم، يک آيت اهللا
  ! آيت اهللا و مجتهد در مذهب شيعه است ناراحت نشو ! حضرت علی را کشته است

   ٤٨٦…      زن صيغه ای تمام حقوق زن دایم را دارا می باشد - ٣٨٧ادعای
به او ایراد گرفتند که این ازدواج موقت چرا نام ازدواج بر آن نهاده شده است 

  :پاسخ داد ! ث هست نه عده نه طالق و نه نفقه در حالی که در آن نه ار
چه بسيار زنان . اول، معلوم نيست که ارث از لوازم ثابت ازدواج باشد یا نه   

هستند که با عالقه زوجيت ارث از شوهر نمی برند؛ مانند زوجه کتابيه و 
  .ناشزه و قائلۀ زوج خود که با وجود صدق اسم زوجه از ارث ممنوع است 

وع بودن زن متعه از حق االرث هم به طور قطع معلوم نيست؛ چون دوم، ممن
فتاوی فقهاء دربارۀ آنها مختلف است؛ چنانکه فتاوی فقهای شما هم در 

  .احکام مختلف است 
گمان می کنم که . نقل گردیده است: و اما راجع به اخباری که فرمودید  

قول خليفه عمر  متأخرین از زمان صحابه و تابعين، برای تصحيح و تقویت
احادیثی وضع کردند و انتشار دادند واال مطلب به قدری واضح و آشکار است 

که احتياج به توضيح و رد ندارد و غير از قول خليفه عمر بن الخطاب سند 
اگر ارث . صحيح و دليل کاملی بر ابطال متعه و حرام بودن آن در دست ندارید 

                                                 
 .  ٨٠٠ص  - ۴٨۴
 . ٨٠٣ص  - ۴٨۵
 . ٨٠۴ص  - ۴٨۶
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چون زن نافرمان اهل کتاب هم ارث و نمی برد و نفقه ندارد، تعجبی ندارد؛ 
  !!نفقه نمی گيرد 

  :جواب ما 
و چرا چرا زن فرمانبردار را با زن ناشزه و سرکش مقايسه می کنی : می گوييم  

اين قياس را از کجا آورده ای؟ ای فرخنده ! می دانی ؟ مسلمان را مثل اهل کتاب   
  !!پی 

: ما می گوييم! همانا طالق است  پايان مدت قرار داد،: دربارۀ طالق می گويد  
اگر طالق است، چرا شاهد . دو شاهد در طالق الزم است: پس چرا شيعه می گويد
  !ندارد؟ پس طالق نيست 

نصف که شد، ديگر : می گوييم! عده دارد اما نصف عده : دربارۀ عده می گويد  
ز صبح يا يک رکعت نما !مثل اين که نصف روز را  روزه بگيرند ! عده نيست 

  بخوانيد
در سايتی که درباره ازدواج موقت بود و در باالی آن شماره تلفن مراجع تقليد   

را نوشته بود، مقاله ای ديدم که زنان را راهنمايی می کرد که چگونه در يک روز 
  !!بار و بيشتر صيغه شوند و عده نگه ندارند ١٠

ه لمس اکتفاء شود، اگر دخول از جلو و عقب صورت نگيرد و ب: بود!!فرموده 
می توانيد بدون عده از بغل يکی به بغل ديگری برويد و نوشته بود اگر باور 

  !نداريد از مراجع بپرسيد 
اگر دو نفر . جايز نيست، فريب نخوريد: البته اين را بگويم که اگر يک مرجع گفت

ه حتی اگر هم. شيعه را مبرا ندانيد  اين  جايز نيست، فريب نخوريد و: گفتند
زنانی که می . جايز نيست، باز گول نخوريد: مراجع به غير از يک نفر گفتند

خواهند به اين طريق صيغه شوند و مردانی که می خواهند به اين روش صيغه 
مادام ! عوض کردن مرجع که جايز است ! کنند، مقلد همان مرجع آخری می شوند

ه می خواهد دل تنگت پس هر چ! که شيعه بابی را باز کرد، بستنش مشکل است 
  !چون باالخره مرجعی هست که فتوا بدهد . بکن

  عمر خودش اعتراف کرد که صيغه حالل بود و من حرامش کردم - ٣٨٨ادعای
عمر خودش گفت که در زمان پيامبر دو متعه حالل بود و من : می گوید  

 احادیثی که از حرام بودن متعه از عصر رسول اهللا: می گوید. حرامش کردم 
  ٤٨٧… ! سخن می گویند، همه جعلی هستند 

  
   :جواب ما 

شما سند از بخاری و مسلم می !! عمر صيغه را حرام کرد؟: شما می گوييد 
  . آوريد 

  :اين هم حديث مسلم و بخاری ، بخوانيد
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدَّثه، أنه آان «

الناس إني قد آنت أذنُت لكم في االستمتاع من النساء، وإن يا أيها « مع رسول اهللا 
اهللا قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن آان عنده منهنَّ شيء فليخلِّ سبيله وال 

                                                 
  ٨٠۶ص  - ۴٨٧



                                                                                                  

 ٢٨۵ 
 

/ مسلم(»                                                  تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا
 )١٤٠٦رقم

  : از رسول اهللا شنيد که فرمود او: ربيع جهنی از پدرش نقل می کند
ای مردم، من به شما اجازۀ صيغه را داده بودم و بدرستی که اهللا حرامش کرد تا 

هرکس زن    صيغه ای دارد، رهايش کند و اگر پولی به آنها داده . روز قيامت 
  .ايد، پول را پس نگيريد

ابن  وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بن محمد«
إن النبي : علي، وأخوه عبد اهللا عن أبيهما أن عليًا رضي اهللا عنه قال البن عباس

  »                             نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر األهلية زمن خيبر( 
                                                                                                        

  )٤٨٢٥رقم/ البخاري(
در ) صلی اهللا عليه و سلم(رسول اهللا : به ابن عباس گفت) رضی اهللا عنه(علی 

  .روز فتح خيبر ، متعه و گوشت خران اهلی را منع کرد 
ألم تعلم . إنك لرجل تائه«وقد قال علي بن أبي طالب لمن آان يجيز متعة النساء «

                                                                                 »   حرم عنها يوم خيبر؟( أن النبي 
  )رواه مسلم(

تو مرد هستی؛ آيا نمی : علی به مردی که اجازۀ صيغه کردن داده بود ، فرمود 
 . دانی که رسول اهللا روز خيبر آن را حرام کرد 

خواهد با استناد به بکنيد که يک مسيحی  عمل داعی تصوربرای درک زشتی   
قرآن ، عيسی را برتر از حضرت محمد بداند و بعد آياتی که عيسی را برتر از 

حضرت محمد می داند و آياتی را که در مدح عيسی است به رخ ما بکشد و آياتی 
  .را که در تعريف از پيامبر ماست، جعلی بداند 

ر می گويد که عمر حق دارد، حالل را حرام در آخر داعی از زبان سنی مناظره گ  
  .کند 

وگرنه يک بچه سنی هم می داند که حالل . نگفتم که اين مناظره گر ، سنی نيست
  .يا حرام کردن چيزی ، فقط حق اهللا است و بس 

. اما عمر صيغه را حرام نکرد ايشان می دانستند که توسط رسول حرام شده است
» سنن«اين هم حديث که بيهقی در . بر استپس  نهی ايشان همان نهی پيام

  :روايت کرده است بخوانيد
صعد عمر على المنبر فحمد : سالم بن عبد اهللا عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال «

ما بال رجال  ينكحون  هذه  المتعة و قد  نهى رسول اهللا : اهللا وأثنى عليه ثم قال 
  ي ال أوتى بأحد عنها أال و إن) صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم(
  

( »                                                                           نكحها إال رجمته
  )           ٧/٢٠۶السنن الکبری 
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فهذا إن صح يبين أن عمر : " وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه 
لم نهي النبي صلى اهللا عليه وعلى رضي اهللا عنه إنما نهى عن نكاح المتعة ألنه ع

  »  آله و سلم
بر ) رضی اهللا عنه(سالم بن عبداهللا از پدرش و او از عمر نقل می کند که عمر 

آن مردانی که صيغه را جايز می دانند : منبر باال رفت و بعد از حمد الهی گفت
هر  منعش کرده است و من) صلی اهللا عليه و سلم(درحالی که آگاهند رسول اهللا 

  .کس را که متعه کند، سنگسار می کنم 
  :و بيهقی در شرح اين روايت نوشته است 

پس عمر می دانست که متعه را رسول حرام کرده است و قولش تاکيدی بود بر   
  ) .صلی اهللا عليه وسلم(حديث رسول 

  ما حق داریم قانون پيامبر را تغيير دهيم: سنی می گوید - ٣٨٩ادعای
ببينيد چه می . گر سنی دست پروردۀ داعی کفر می گویددر این جا، دی  

  :گوید
می دانيد که عده ای از محققان علمای ما بر این عقيده هستند که چون 

پيغمبر در احکام شرعی مجتهد بود،  لذا مجتهد دیگر می تواند به اجتهاد، 
به . مخالف امر اولی، حکمی را که حالل بود حرام یا حرام را حالل نماید

  !!فرمود انا احرمهما) رضی اهللا عنه(ين جهت خليفه عمر هم
  :جواب ما 

آيا مجتهد ديگری ! پيامبر مجتهدی بيش نبود؟: آيا سنی ممکن است که بگويد  
  !حق رّد حرف او را دارد ؟

اين سنی مناظره گر از کدام کتاب ما ، اين جملۀ ! نزد ما اين کفر صريح است 
   !کفرآميز را بيرون کشيده است؟

صفحه عرق می ريزد تا ثابت کند که حرفهای  ٣و خنده دار اين است که داعی در 
  !پيامبر وحی بود نه نظر شخصی؛ مثل اين که طرف بحث او کافر است 

  علت انتشار زنا ، منع کردن مردم از متعه و صيغه کردن است-٣٩٠
ل در چنانکه امام احمد ثعلبی و طبری در تفسير خود و امام احمد بن حنب  
ذیل آیۀ متعه با سند نقل نموده اند از امير المؤمنين علی که فرمود » مسند«
:  

  »لوال ان عمر نهی عن المتعه مازنی االشقی «
اگر عمر از متعه منع نکرده بود، کسی زنا نمی کرد؛ مگر آدم بدبخت و تبه کار 

.  
نقل نموده ) حبرامت ( و نيز ابن جریح و عمر و بن دینار از عبداهللا بن عباس   

ای ( ما کانت المتعة اال رحمة رحم اهللا بها امة محمد لوال نهيه «: اند که گفت
  » عنها ما احتاج الی الزنی االشقی) عمر 

و اگر عمر از آن منع ) ص(متعه رحمتی بود از جانب خداوند برای امت محمد 
خبار در بعضی ا. و نهی نمی کرد، احتياج به زنا نبود مگر قليلی از مردم 

   ٤٨٨... شقی ثبت شده است؛ یعنی، زنا نمی کردند مگر مردمان شقی 
  

                                                 
 . ٨١٢ص  - ۴٨٨



                                                                                                  

 ٢٨٧ 
 

  :جواب ما  
اول، حاال اگر کسی زنا کند، شقی نيست و متقی است و گناهش به پای عمر   

  !!خب، حرف شما اين معنی را دارد ! نوشته می شود ؟
را کسی دوم، در ايران اسالمی امروز که متعه آزاد است و تشويق هم می شود، چ

چرا متعه جلوی  زنا ! دنبال متعه نمی رود و تا دلتان بخواهد زانی و زانيه داريد ؟
 !را نگرفته است؟

سوم، چرا متعه در کشور اسالمی شما هم مخفيانه است و مردان و زنان صيغه 
  !ای خود را مثل زناکنندگان از چشم مردم پنهان می کنند ؟

ا در جايی گسترد، کشورش فاسدترين هر وقت که شيعه بساط حکومت خود ر  
  !پس کجاست قول علی که متعه جلوی زنا را می گيرد؟! کشور ها شد

اگر : ، مثل اين است که  کسی بگويد ) که علی نگفته(اين گفتۀ منسوب به علی  
. عمر ودکا و عرق سگی را حرام نمی کرد، هيچ کس جز شقی شراب نمی خورد 

  !بری ، متعه مثل زنا است و  ودکا همان شراب  خب ای کسی که حاال در عذاب ق
  

   ٤٨٩…   علی در کعبه دنيا آمد -  ٣٩١ادعای
  : جواب ما

خوب شد نگفتی در آسمان ! اين حرف يک دروغ ديگر از دروغ های شماست   
  !به دنيا آمد

 
  اهللا جل جالله ،نام علی بر روی او گذاشت -  ٣٩٢ادعای 

همدانی را خوب  بشناسيد باید  برای این که گنجی شافعی و ميرسيد  
  .داستان نامگذاری علی را از زبان آنها بخوانيد

به نقل از  ٤٩٠»مودة القربی«ميرسيد  علی  همدانی فقيه شافعی در   
  عباس بن عبدالمطلب که سليمان بلخی حنفی 

آورده است و محمد بن یوسف گنجی شافعی در  ٤٩١»ینابيع الموده«هم در 
ختصر اختالفی در الفاظ و کلمات نقل نموده اند که به م ٤٩٢»کفایت الطالب«

چون علی از مادرش فاطمه متولد شد، فاطمه نام پدرش أسد را بر او گذارد؛ 
فاطمه بيا امشب برویم باالی : جناب ابو طالب از آن اسم راضی نبود و فرمود

  خدا را) فرمود برویم  در  مسجد الحرام : بعضی گفتند ( کوه أبوقبيس        
  . بخوانيم  شاید  ما  را خبر  بدهد  از  اسمی  برای  این  بچه

رفتند به دعا ) یا مسجد الحرام (چون شب شد هر دو به کوه ابو قبيس 
: مشغول شدند؛ جناب ابو طالب دعای خود را به شعری انشاء نمود و گفت

  یا رب ،
      الغسق الذحبی) یاذا ( هذا 

  یالمبتلج المض) و الفلق( و القمر 
  امرک الخفی ) عن(بين لنامن 

  ماذا تری فی اسم ذا الصبی 
      لما تسمی لذالک الصبی یعنی(

                                                 
 . ٨١۴ص  - ۴٨٩
 .در مود ت هشتم  - ۴٩٠
 . ۵۶باب  - ۴٩١
 .باب هفتم  - ۴٩٢



                                                                                                  

 ٢٨٨ 
 

پروردگار ، ای صاحب شب ظلمانی و ماه نور دهنده ، آشکار کن برای ما از 
در آن حين، صدایی ). چه بگذاریم ( خزانۀ اسرار غيب خود اسم این نوزاد را 
ند نمود؛ لوحی مانند زبرجد سبز دید از طرف آسمان بلند شد و ابوطالب سربل

که بر آن چهار سطر نوشته اند لوح را بر گرفت و بر سينۀ خود چسبانيد؛ دید 
خصتما بالولد الزکی ،  و الطاهر المنتخب الرضی    : این اشعار ثبت است 

  .،  و اسمه من قاهر العلی  ،  علی اشق من العلی   
پاک و پاکيزه که انتخاب شده ) نوزاد ( اختصاص دادم شما را به فرزند : یعنی

و بی نهایت از او راضی هستم و اسم  او از جانب خدا علی گذارده شد که 
  .مشتق از اعلی می باشد 

نقل نموده است که ندایی برخاست و » کفایت الطالب«گنجی شافعی در 
یا اهل بيت المصطفی النبی  ،    : این دو شعر را در جواب ابوطالب گفت 

بالولد الزکی  ،ان اسمه من شامخ العلی ،علی اشق من العلی،  خصصتم
  .فسر ابوطالب سرورا عظيما و خر ساجدًا اهللا تبارک و تعالی 

ای خاندان رسالت و اهل بيت پيغمبر برگزیده ، مخصوص گردانيدم شما را به 
این نوزاد پاک و پاکيزه به درستی که اسم او در گنجينۀ اسرار ، علی است 

  .نام خود که اعلی است اشتقاق یافته استکه از 
جناب ابوطالب که موفق به درک این اشعار شد از شدت خوشحالی و سرور 

  ٤٩٣… به سجده افتاد و حضرت باری تعالی را شکرگزار گردید
  :جواب ما 

حاال شناختيد سليمان بلخی و گنجی شافعی و ميرسيد همدانی را ؟ ای سنی ها،   
خود را نمی شناختيد ؟ چرا تا حاال نمی دانستيد که اهللا اگر  چرا تا به حال، عالمان

چرا تا حاال        نمی ! کرد وحی نازل  به پدرش دست کم  به علی وحی نکرد
  !!دانستيد که اهللا شاعر هم است و شعر می گويد 

آيا قدرت قرآن را در حفظ خود ديديد؟ آيا ديديد اين مردم تبهکار با همۀ اين   
انستند اسم علی را در قرآن وارد کنند و مجبور شدند به کتاب وحی غلوها نتو

  !ديگری ايمان بياورند 
 

... نام علی بعد از نام خدا و پيغمبر در عرش أعلی ثبت گردید  -  ٣٩٣ادعای
٤٩٤  

  :جواب ما 
ند يکی نيست از اينها اين روايات را از گنجی شافعی و سليمان بلخی نقل کرده   

  ! باشد چه سودی برای ما دارد؟ ای کاش در قران ثبت ميبودبپرسد در عرش ثبت 
  !!!!؟در قران ثبت نشده است  در عرش ثبت است و 

 و تبرک است! هر چند که در اذان نام علی را می گویم اما واجب نيست 
...٤٩٥                                                         
  :م علی را می گویيد؟ جواب داد چرا در اذان ، نا: از او پرسيدند  
به اتفاق، تمام فقهای شيعه در کتب استدالليه و رسایل عمليه بيان نموده   

اند، شهادت بر والیت حضرت امير المؤمنين علی ، جزء اذان نيست و به 
قصد، جزء گفتن در اذان و اقامه حرام است و اگر در وقت نيت مجموع را 

                                                 
 . ٨١۶ص  - ۴٩٣
 . ٨١٧ص  - ۴٩۴
 . ٨٢٣ص  - ۴٩۵



                                                                                                  

 ٢٨٩ 
 

وه بر آنکه فعل حرام نموده است، عملش قصد کند با اسم آن حضرت، عال
  .هم باطل است

و لکن به قصد تيمن و تبرک بعد از ذکر نام رسول اکرم نه به قصد جزء بودن، 
مطلوب و مستحسن است نام علی را ببرند ؛ زیرا خداوند بعد از نام پيغمبر در 

  .همه جا، نام علی را برده است 
 :جواب ما 

نام علی را در اذان پيش رو بگذاريم، می توانيم اگر فتوای جايز بودن ذکر   
خوردن آب زمزم هنگام روزه اگر به اين : فتواهای جالبی صادر کنيم؛ مثًال بگوييم

نيت باشد که روزه را باطل نمی کند، حرام است؛ اما اگر به اين نيت باشد که آبی 
ر اذان ای داعی، چرا نام حسن و حسين و مهدی را د! مبارک است، حالل است 

  !نمی گويی ؟
تبرک ! اشهد ان مهديًا ولی اهللا : چه گفتم؛ ديدی فردا در اذان گفتند! ای وای  

  !!است و جايز است 
  

  ٤٩٦…  علی از همۀ امت با تقواتر بود -  ٣٩۴ادعای
  
  . حاال از زبان ابن ابی الحدید دروغ دیگری را به رسول اهللا نسبت می دهد  

و محمد بن طلحه شافعی در » البالغهنهج «ابن ابی الحدید در شرح 
نقل می نمایند از عمر بن عبدالعزیز اموی معروف که در » مطالب السئول«

  :سر آمد اهل زمان خود بود که گفت ٤٩٧تزهيد
ازهد من علی بن ) ص ( ما علمنا احدًا کان فی هذه االمة بعد النبی «

  » ابيطالب
  .ندیدیم در امت محمد با تقواتر از علی کسی را 

یک قصۀ صوفيانۀ پر از غلو از سليمان بلخی روایت کرده است که معلوم   
  :نيست سليمان خودش از کی گرفته است

روزی خدمت امير المؤمنين : از سوید بن غفله نقل نموده اند که گفت  
مشرف شدم؛ دیدم ظرف شير تراشيده ای که بوی ترشيدگی آن به مشام 

رده شد و قرص نان خشکيدۀ پر من می رسيد در مقابل آن حضرت گزا
سبوسی در دست مبارکش است و به قدری آن نان خشک بود که شکسته 

حضرت با زانوی مبارک آن را می شکست و در همان شير ترشيده . نمی شد
نرم می کرد و ميل می فرمود؛ به من هم تعارف کرد و عرض کردم روزه 

روزه باشد و ميل به  شنيدم از حبيبم رسول اهللا که هر کس: فرمود. هستم
  .طعامی کند و برای خدا نخورد، خداوند از طعام های بهشتی به او بخوراند 

فضه، خادمه آن حضرت ،نزدیک من . دلم به حال علی سوخت: سوید گوید
از خدا نمی ترسی که سبوس جو را نمی گيری و نان می پزی؟ : گفتم. بود
  .يرم به خدا قسم خودش امر فرمود سبوسش را نگ: گفت

  
  :جواب ما 

زهد و تقوی علی را قبول داريم اما به غلوی که دوستان سنی نمای  تو گفته   
اول اين که خوردن شير فاسد، جايز : اين افسانه ، دو اشکال دارد! اند، کافريم 

 :نيست؛ زيرا  اهللا فرمود 
                                                 

 . ٨٢۴ص  - ۴٩۶
 )ويراستار. (خالف ترغيب ، دلسرد کردن کسی در چيزی  - ۴٩٧



                                                                                                  

 ٢٩٠ 
 

ی شير فاسد نه پاک است و نه حالل؛ چون برا» کلوا مما رزقناکم حالًال طيبًا
  .سالمتی ضرر دارد 

علی نوکر داشت؟ ! اين تقوی با داشتن نوکر در تضاد است  در اين داستان ،دوم،
علی زن داشت؛ علی کينزها داشت؛ علی از زندگانی دنيا بهره می گرفت؛ اما نه 

  .آنگونه که در خور يک پادشاه يا خليفه بزرگ است 
  :ا باور شما فرق اساسی داردما نيز، تقوای علی را باور داريم؛ اما باور ما ب

اول اين که ما فقط آن را مختص به علی نمی دانيم؛ مانند او ، متقيان فراوانی   
سوم اين که مثل شما . دوم اين که غلو نمی کنيم و شبيه به نصاری نيستيم. بودند

 .بی سند داستان  سازی نمی کنيم 
                             ٤٩٨...دح  می کردندجلوی معاويه مردم از علی تعريف می کردند و علی را م

  :جواب ما 
اين کذاب کم حافظه يادش رفته است که در تمام کتاب مدعی است که معاويه   

پول می داد تا ابو هريره و کعب در مذمت علی حديث جعل کنند و بر منبرها علی 
زنان دنيا عاجزند که چون : تمعاويه گفته اس: حاال می گويد! را لعنت می کرد

 !علی بزايند
       ٤٩٩... خدا و پيغمبر ،علی را امام المتقين خواندند  - ٣٩۵ادعای 

  :جواب ما 
حديثی در اين جا، نقل کرده است که راوی آن، گنجی شافعی است و حديثی   

ديگر از زبان ابن ابی الحديد که دروغ ديگری را به رسول اهللا نسبت می دهد که 
  : نوشته است. ف هر دوی آنها معلوم است تکلي

علی سيد و آقای مسلمانان و پيشوای اهل تقوا و سوق  -  ٣٩۶ادعای
  دهنده به بهشت است

و بخاری و مسلم در صحيحين خود نقل می نمایند  ٥٠٠»مستدرک«حاکم در   
انه سيد «سه چيز دربارۀ  علی به من وحی شد که : که رسول اکرم فرمود

  ».م المتقين و قائد الغر المحجلينالمسلمين و اما
بدرستی که علی سيد و آقای مسلمانان و پيشوای اهل تقوای و کشاننده 

  ).به بهشت(دو  دست و پای سفيد است 
 

 :جواب ما 
آشکار است که اين حديث نه در بخاری است نه در مسلم و آشکار است که   

اهی نوشته است تا شيعه داعی خود اين مطلب را می داند و آشکار است که با آگ
نمی دانند بخاری چيست؟ و مسلم شيعه   مردم عادی ها را فريب بدهد؛ زيرا

! کيست؟ و کتابشان را در عمر خود نديده اند و يک صفحه اش را نخوانده اند
آشکار است که داعی نمی خواهد بحث علمی کند، می خواهد شيعه ها را فريب 

چرا دنبال او به سمت جهنم روان و دوانيد ! ستای شيعه ها ، اين، عالم شما. دهد
  !؟

                                                 
 . ٨٢٧ص  - ۴٩٨
 . ٨٢٩ص  - ۴٩٩
 . ١٣٨، ص  ٣جزء  - ۵٠٠
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علی شش ماه بيعت نکرد و این دليلی است بر بطالن خالفت   -  ٣٩٧ادعای
  ابوبکر

علی : می گوید. او بحث خود را بر روی یک فرض نادرست نهاده است   
بعد از ما قضاوت منصفانه ). به عبارت دیگر، معصوم است ( اشتباه نمی کند 

که اگر علی با ابوبکر شش ماه بيعت نکرد، پس خالفت ابوبکر  می خواهد
 ٥٠١... باطل است 

  :جواب ما 
قضاوت ما بر اساس کتب ماست که تو در ظاهر به آنها عالقه داری و می   

در : پس بشنو . خواهی از کتب ما حقانيت علی و باطل بودن ابوبکر را ثابت کنی
محمد افضل است و وزن اعمال نيک  کتب ما نوشته است که ابوبکر از همۀ امت

امام تو هم شامل آن  ١٢ايشان به تنهايی از وزن تمام امت که علی و فاطمه و 
  !هستند در ترازوی قيامت سنگين تر است 

با وجود مقام رفيع ابوبکر ، باز اگر او با دزدی : حاال يک سخن ديگر بشنو   
وبکر را قبول نمی کند؛ چون دعوا کند و کارشان به قاضی بکشد، قاضی ادعای اب

بله ، اين . ابوبکر معصوم نيست و ممکن است در اين دعوای خاص بر حق نباشد
 ۶است حال علی و بيعت نکردن او در آغاز کار و برگشت علی به بيعت بعد از 

  ) .بنا بر يک روايت ( ماه    
د و آن را اين خود دليل ديگری است بر اين که علی تصميم اول خود را اشتباه دي

  !وگرنه زوری در کار نبود ! اصالح فرمود 
هرگز عالم دين ما ، معترف به اين نيست که . داعی دروغ عجيبی می گويد  

  !چه برسد به عموم علمای ما ! خالفت ابوبکر، باطل است
اين امر اهللا است و علی نيز، چنين . اگر آدم ياوری نداشته باشد، بايد سکوت کند

  ٥٠٢…  کرد 
سکوت علی در مقابل ابوبکر و عمر مانند سکوت حضرت نوح است : گويدمی   

  .يا اهللا من مغلوبم؛ ياری ام کن : که گفت
  :جواب ما 

  :در جواب می گويم 
 :علی خيالی شما با نوح قابل مقايسه نيست به اين داليل  
در حالی که دعای علی خيالی شما . ـ دعای نوح قبول شد و قومش غرق شد ١

شد و عمر و ابوبکر غرق نشدند که هيچ ، بلکه تا آخر عمر با عزت قبول  ن
علی خودش !!! و اين هم هيچ .زندگی کردند و نام نيک آنها تا امروز باقی است 

وزير اونها شد و تو داری علی را مقايسه ميکنی با نوح، که پسرش را حتی 
  سوار کشتی نکرد

با آنها در حال جنگ زبانی ـ حضرت نوح با قوم خود سازش نکرد و هميشه  ٢
حضرت علی . بود تا اين که تهديدش کردند که اگر بس نکنی، سنگسارت می کنيم

  !خيالی شما با قوم بيعت کرد ، وزير شد ، سازش کرد و به عمر دختر داد 
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: می گويد. او علی را با ابراهيم مقايسه کرده است که آن هم دروغ است   
ست آن هنگام که پدرش او را از خانه سکوت علی چون سکوت ابراهيم ا

  .بيرون کرد
  :جواب ما 

  :اين طور نيست به اين داليل   
ـ ابراهيم به علت بد گويی از بت ها از قوم و خانۀ پدر طرد شد در حالی که به  ١

  !اعتراف شما علی وزير خلفاء بود 
کرد؛ اما  ـ ابراهيم بعد از طرد شدن هم، بيکار ننشست و بت ها را خرد و خمير ٢

  . علی تا روز آخر بيکار نشست 
علی مقامش : اين مرد گويا يادش رفته است که در همين کتاب نوشته است  

علی بايد دو ! پس رفتار ابراهيم نبايد الگوی علی باشد! باالتر از ابراهيم است 
قدم از ابراهيم جلوتر باشد اگر او بت های قوم را شکست، علی می بايست سر 

  .بوبکر را قطع می کردعمر و ا
  سرگذشت علی مانند سرگذشت هارون است - ٣٩٨ادعای

پس  .سکوت علی مثل سکوت موسی بود بر گوساله پرستی: می گوید  
طبق آیات قرآنی حضرت هارون و پيغمبر و خليفۀ منصوص،حضرت موسی، 

به علت تنها بودن و این که امت آنها را خوار و زبون نمودند در مقابل عمل 
يع سامری و شرک مسّلم گوساله پرستی مردم ، سکوت اختيار نمودند شن

  .و قيام به سيف ننمودند 
علی هم که رسول اکرم او را شبيه هارون و دارای منزلت هارونی معرفی 

، اولی و احق بود که وقتی در ) چنانکه در ليالی ماضيه ذکر نمودیم( نمود 
اند و دنيا طلبان و مخالفان خود را مقابل امر واقع شده  ،قرار گرفت و تنها م

  .چيره دید، مانند جناب هارون صبر و تحمل اختيار نماید 
خاتم االنبياء از همه انبياء باالتر و حجت تام و تمام سيره خود می باشد که   

الزم است دربارۀ آن فکر نمایيم که چرا در مقابل  دشمنان و بدعتهای قوم ، 
وت اختيار نمود تا جایی که شبانه از مرکز سيزده سال در مکۀ معظمه سک

  .بعثت و وطن مألوف فرار اختيار نمود 
  

پس در جایی که پيغمبر اولوالعزم خدا با ترس و خوف فرار نمایند، آیا وصی 
   ٥٠٣… رسول به خاطر قعود و عزلت و کناره گيری معذور نمی باشد 

 
  :جواب ما 

  : يد اينطور نيست که می گويد، تفاوتها را ببين  
هارون منتظر برگشت موسی بود که بيايد و گوساله را از بين ببرد؛ برای همين   

اگر موسی نبود، هارون اقدام می ! علی منتظر برگشت کی بود ؟. ساکت نشست
  .کرد

او مانند علی، وزير گوساله پرستان نشد و تنها مدت کمی صبر کرد تا  هرگز  
  . ور بود و با آنها مخالف می نمودموسی بر گردد؛ تا آن وقت هم از قوم د

. نه صبر می کنيم تا موسی بيايد: هارون قوم خود را منع کرد اما قوم گفتند  
  . هارون با آنها همراه نشد و علی با قوم همراه بود
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اگر مسالۀ آمدن موسی نبود به نظر شما هارون وزير سامری می شد در گوساله 
  پرستی ؟

  .ديگر مصلحتی در کار دين  باقی نمی ماند  نه ؛ زيرا با گوساله پرستی
اما علی به گفتۀ شما وزير شيخين شد و در مجلس آنها نشست و به عمر دختر 

موسی آمد و گوساله را شکست پس سکوت . پس آنها را سامری نمی دانست. داد
  .هارون مصلحتی بود تا موسی بيايد 

. بيايد و گوساله را بشکند اما علی منتظر کی بود ؟ ديگر حضرت  محمدی نبود که
  !سکوت در مقابل گوساله پرستی برای حفظ جان ؟! علی بايد اقدام می کرد

  سکوت علی چون سکوت پيامبر بود -  ٣٩٩ادعای
: این مرد حضرت علی را با حضرت محمد مقایسه می کند و می گوید  

 ٥٠٤! ... سکوت علی چون سکوت محمد بود در مکه 
  :جواب ما 

آيا محمد در مکه سکوت کرد يا در روز با ! وز روشن را منکر استاين مرد، ر  
کفار در حال کشمکش بود و هر روز به شدت اين تنازع افزوده می شد تا جايی 

  .که می خواستند ايشان را بکشند که هجرت کرد 
علی نه با عمر کشمکش  کرد نه هجرت کرد؛ بلکه مشاور بود و به مبارکی پدر 

چه شباهتی است بين محمد در مکه ! بيت المال مستفيد می شدو از ! زن عمر شد
  !و علی در مدينه ؟

  پيامبر نيز نتوانست هر چه دلش می خواست، انجام دهد-  ۴٠٠ادعای
پيامبر نيز، نتوانست هر کاری که دلش می خواست، انجام دهد و : می گوید  

  .مثال می آورد که کعبه را بر جای اول بنا نکرد 
» مسند«و امام احمد حنبل در » جمبع بين الصحيحين«يدی در حم: داعی   

اگر این : از ام المؤمنين عایشه نقل نموده اند که رسول اکرم به او فرمود
مردم قریب العهد بر کفر زمان جاهليت نبودند و نمی ترسيدم که به قلب خود 

آن منکر آن شوند ، امر می نمودم که خانه کعبه را خراب کنند و آنچه از 
بيرون بردند، داخل نمایند و خانه را متصل به زمين می ساختم و مانند زمان 

حضرت ابراهيم دو در برای آن قرار می دادم به سمت مشرق و مغرب و بنياد 
  .آن را به پایۀ بنای حضرت ابراهيم می رسانيدم 

در جایی که رسول اهللا با آن مقام و مرتبه : آقایان از روی انصاف دقت کنيد
لهی که برای ریشه کن نمودن شرک و کفر و آثار آنها مبعوث گردیدند، ا

و ) بنا بر آنچه اکابر علمای خودتان نوشته اند ( مالحظۀ صحابه خود را بکنند 
نتوانند بدعتی را که در ساختمان ابراهيمی به کار رفته است، عوض نمایند؛ 

  ... پس علی 
خود » مناقب«ارزمی در فقيه واسطی ابن مغازلی شافعی و خطيب خو  

امت از تو کينه ها در دل دارند و : نقل نموده اند که رسول اهللا به علی فرمود
من ترا امر می . بعد از من با تو خدعه نمایند و آنچه در دل دارند، ظاهر سازند

   ٥٠٥... نمایم به صبر و تحمل تا خداوند تو را جزا و عوض خير عنایت فرماید 
 :جواب ما 

؛ )و اون کارها مهم نبودند(هللا فقط يک يا دو کار کوچک را انجام ندادند رسول ا  
عوض کردن در عوض صدها کار بزرگ انجام دادند مثل از بين بردن بت ها ، 
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و اين که کعبه را بر پايه اول آن استوار نکرد، شايد  قبله ، ازدواج با عروس خود
  !اعيل جزء خانه است حجر اسم: به اين خاطر بود که مهم نبود و فرمودند

سکوت کرد، پس عمل آنها ) به زعم تو ( اما علی که در مقابل گوساله پرستان  
آگر اين طور است، چرا شما اين قدر يقه می دريد ! هم مهم نبود که سکوت کرد؟

  !و پيراهن خود را پاره می کنيد و اگر مهم بود، چرا سکوت کرد؟
  قت را خوردند، سکوت کناگر ح: پيامبر به علی گفت - ۴٠١ادعای

خودش هم می داند که این حرفها برای توجيه سکوت علی کافی نيست؛   
پس دست به دامن سنی نمایانی چون سليمان بلخی شد و حدیثی از تنور 

  :گرم آنها بيرون کشيد که پيامبر فرمود 
از ابن مغازلی و خوارزمی نقل کرده اند که . حقت را خوردند، سکوت کن  

امت از تو کينه ها در دل دارد و بعد از من با تو خدعه : به علی گفت پيامبر
من ترا امر می نمایم به صبر و تحمل . نمایند و آنچه در دل دارند ظاهر سازند

   ٥٠٦... تا خداوند تو را اجرا و عوض خير عطا نماید  
  جواب ما 

داعی  صبر کن؛ اما به: اين حرف عجيبی است که رسول اهللا به علی بگويد  
 ١۴٠٠آن هم در مذمت ابوبکر و عمر و بعد از ! بگويد که مرتب کتاب بنويس

  !سال 
تا حاال نديده بوديم که مومن برای حفظ دين باکافران همراه شود و وزير آنها 

نديده بوديم که وقتی قدرت هم دارد که دشمنان دين !  گردد و به آنها دختر بدهد 
بر عکس، شنيده بوديم که پيامبران و اولياء با  بلکه! را خوار کند، ساکت بنشيند

را می » قل يا ايها الکفرون«دست خالی جلوی کافران قد علم می کردند و 
خواندند و يک سر مو به آنها امتياز نمی دادند و ذره ای از حق تنازل نمی کردند 

.  
 علی در مقابل ظلم عمر سکوت کرد تا دین از بين نرود -  ۴٠٢ادعای

  :لت سکوت علی می نویسددربارۀ ع
وقتی که فاطمۀ مظلومه، مأیوسانه به خانه برگشت در حالی که حقش را   

  :برده بودند، خطاب به اميرالمؤمنين نمود و عرض کرد 
اشتمک شملة الجنين و قعدت حجرة الظنبن نقضت قادمة االجدل فخانک «

لقدا  –الخ  –ریش االعزل هذا ابن ابی قحافه یبزنی نحلة ابی و بلغة ابنی 
 »اجهر فی خصاصی و الفتية الدنی کالمی 

موالنا علی تمام کلمات و خطابه اش را گوش داد تا ) کالمش طوالنی است(
آنگاه با مختصر جوابی بی بی را قانع . ساکت شد) سالم اهللا عليها(فاطمه 

فاطمه ـ من در امر دین و احقاق حق تا آن جا که : نمود؛ از جمله فرمود
آیا مایل هستی که این دین مبين باقی و پایدار . د، کوتاهی نکردمممکن بو

بماند و نام پدرت تا ابد در مساجد و مأذنه ها برده شود ؟ گفت منتهای آمال و 
  .آرزویم، همين است

پس در این صورت باید صبر کنی؛ زیرا پدرت ،خاتم االنبياء، به من : فرمود 
ر نمایم واال قدرت دارم که دشمنان را وصيتها نمود و من می دانم که باید صب

پس از . خوار نمایم و حقت را بگيرم، اما بدان که آن وقت دین از بين می رود
برای خدا و حفظ دین خدا صبر کن؛ زیرا ثواب آخرت برای تو بهتر است از حق 

  . غصب شده
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همين است که اگر علی برای گرفتن  کتابش  صفحۀ بعد ۴تمام حرفش در 
   ٥٠٧… ! به شمشير می برد، دین از بين می رفت حقش دست 

  :جواب ما 
  :در اين جا متضاد سخن می گويد  
ـ زنده بودن نام محمد با از بين رفتن دين محمد چه سودی دارد که علی به  ١

محمد رسول اهللا است اما : حاال هم بهايی ها می گويند! خاطرش صبر کرد؟
به دست آنها بيفتد ، آيا بايد صبر کنيم  اگر قدرت. دستورات دينش را قبول نداريم

  ؟
قدرت دارم که دشمنان را خوار نمايم، اما « : ـ تو می گويی که علی گفته است ٢

يقين دارم اين حرف را علی نگفته؛ بلکه . »بدان که دين از بين         می رود
ن يک عالم شيعه گفته است واال وقتی که دشمنان دين خوار شوند، دين هم از بي

  !!اين را يک بچه هم می فهمد. نمی رود
مگر حضرت فاطمه از نظر شما معصوم نيست ، او خودش : تازه يک سوال دارم 

چراعلت سکوت علی نميدانست در حاليکه تو ميدانی و  اگر بگوييد عالم بر هر 
  ..…چيز نيست پس سر قبرش نرويد و نگوييد بچه ام مريض است يا فاطمه مدد 

  ٥٠٨…  ی قبول دارد نهج البالغه کتابی معتبر استسن - ۴٠٣ادعای
علی در این خطبه به صراحت گفته است که ابوبکر حق ما را : می گوید  

 !خورد و من صبر کردم تا مردم گمراه نشوند
  .سنی ها قبول دارند که نهج البالغه کتاب معتبری است: می گوید  

  :جواب ما 
ج البالغه نزد ما يک کتاب دروغين نه. خطبه شقشقيه در نهج البالغه است  

کتاب شيعه هاست و در کتاب شيعه ها نوشته شده است . کالمش سند نيست. است
  !که مدفوع امام هايشان پاک است

اگر اين کتاب . ما به هر مدرسه دينی که رفتيم، اثری از نهج البالغه نديدم  
  !د سخنان حضرت علی بود که سنی ها آن را بر سر خود می گذاشتن

ابن ابی الحدید سنی گفته است که نهج البالغه کالم مخلوق  -  ۴٠۴ادعای
 نيست

چنانکه اکابر علمای خودتان از قبيل عزالدین عبدالحميد بن ابی الحدید   
معتزلی و از متأخران شيخ محمد عبده ، مفتی دیار مصر، به این معنی 

که در خطب و  اعتراف نموده اند که الفاظ و حسن معانی و اسلوب بدیعی
بيانات آن حضرت به کار رفته است، ثابت می کند که آن کلمات بعد از کالم 

   ٥٠٩... رسول اهللا، دون کالم خالق و فوق کالم مخلوق می باشد  
  :جواب ما 

نهج البالغه فوق کالم مخلوق است؛ يعنی، کالم خالق است؛ : اين که می گويی  
قند يا مخلوق و ما که مسلمانيم عقيده زيرا موجودات جهان بر دو نوعند يا خال

  .يکی خالق و باقی مخلوقند: داريم
  نهج البالغه فوق کالم مخلوق است، معنی اش چيست ؟: پس تو که می گويی 
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 ٢٩۶ 
 

  اگر محمد عبده هم گفته باشد پس عالم نيست !  ما غلو نمی کنيم : باز می گويد
  ش نهفته باشد تا مرد سخن نگفته باشد                   عيب و هنر

 ٥١٠… عمر بی سواد و ترسو بود  -  ۴٠۵ادعای
پسرم در مدرسه شنيده است که حضرت عمر فقيه : یکی از حاضران گفت  

عمر بی سوادی . و عالم بود و داعی جواب داد که این گفته نادرست است
او صفحات بعدی را اختصاص داده است به اثبات این که عمر . بيش نبود

 .لم و فقيه نادان بود نه عا
  :جواب ما 

عمر که به ادعای شما نادان بود، : ما سوالی از اين داعی و بقيه شيعه ها داريم   
ترسو بود و شجاعت نداشت، قبيله و قومی نداشت و از همه کماالت تهی بود، 

  .چرا بايد مردی چون علی را به زمين بزند 
شجاعت و تدبير او را   علی که از نظر شما، صاحب همه کماالت بود، عالم بود،

کسی نداشت، قبيله ای چون بنی هاشم پشت سر او بودند، غيب هم می دانست، 
  !! برعلِم بود و نبود هم تسلط داشت، عالم الغيب و الشهاده بود

واهللا عجيب است که عمر بی علم و ترسو ، دو ابر قدرت زمان خود را شکست 
را فتح ... من و مصر و عراق و عمان و بدهد و نام و شأن آنها را از بين ببرد و ي

واهللا عجيب است که در دورۀ حکومت اين مرِد بی سواد وبی علم هيچ حادثه ! کند
  !!سوء داخلی رخ ندهد و با اقتدار تا آخرين  روز و ساعت حکومت کند

اگر : ما نمی گوييم که انسان بی علم نمی تواند کشوری را اداره کند، می گوييم  
و علم نداشت، حتمًا شجاع بوده است و اگر شجاعت نداشت، حتمًا يک اداره کرد 

شما از بس به عمر کينه داريد، ايشان را فاقد . صفت خوب ديگری داشته است
، علی را صاحب همه )به زعم شما( همه کماالت می دانيد و در عوض رقيب او

  . کماالت می دانيد
 بی خبر بود مثالی که ثابت می کند او از قرآن - ۴٠۶ادعای

روزی خليفه عمر در مقابل اصحاب، خطبه ای خواند و اخطار داد که هر   
کس زنی بگيرد و مهر زنش را از چهار صد درهم زیادتر نماید، او را حد می 

زنم و آن زیادتی مهر را از او می گيرم و وارد بيت المال مسلمانان می نمایم 
  !؟

م تو شایسته است یا قبول کالم عمر ، قبول کال: زنی از ميان جمعيت گفت
  اهللا تعالی ؟
  .البته کالم اهللا تعالی : عمر گفت
  :سورۀ نساء می فرماید ٢٠مگر نه آنست که خداوند در آیه : زن گفت

ا َوِإْن َأَرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوَآَتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا َفَلا َتْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئ
  .َأَتْأُخُذوَنُه ُبْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبيًنا 

اگر می خواهيد زنی را رها کنيد و به او مال زیادی دادید، چيزی را : یعنی
  آیا می خواهيد با تهمت و گناه آشکار پس بگيرید؟. پس نگيرید

  :عمر از شنيدن این آیه و حاضر جوابی آن زن مبهوت شد و گفت 
  » المخدرات فی الحجلکلکم اققه من عمر حتی «

  .همۀ شما حتی زنان پرده نشين از عمر دانا ترید
اگرچه شما را منع کردم از این که زیاده از : آنگاه باالی منبر برگشت و گفت

چهار صد درهم مهر و صداق برای زنها قرار ندهيد، اینک به شما اجازه می 
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دار تعيين شده به دهم که اگر خواستيد، می توانيد از مال خود زیادتی از مق
  .آنها عطاء نمایيد

از این خبر معلوم می شود که خليفه عمر احاطه ای بر قرآن و احکام فقه 
نداشت واال چنين سخنی نمی گفت که در مقابل یک زن عالمه مجاب شود و 

  !امرأة اصابت و رجل اخطاء ؟: بگوید
  ٥١١... زن درست می گوید و مرد خطا می کند 

 
  :جواب ما 

  :البته اگر کمی فکر کنيد . داعی، اين داستان عليه شماستآقای   
ـ پس عمر تسليم قرآن بود تا آن جا که به آبروی خود اهميت نمی داد؛ چون  ١

اين صفت . همين که آيه را شنيد، برگشت باالی منبر و گفته خود را پس گرفت 
  !خوب است يا بد ؟

هر کس می توانست به او  ـ نتيجه می گيريم که عمر ، مردی متواضع بود و ٢
اعتراض کند و اگر حرف حقی می شنيد، می پذيرفت حتی اگر گوينده ، زنی بی 

  !سواد باشد 
پس اگر حق علی را خورده . ـ معلوم می شود که مردم ترسی از عمر نداشتند ٣

  !بود، مردم به صدا درمی آمدند و دست کم زبانی رسوايش می کردند 
هر چند زن اجازه دارد که ! که گفتی، درست نيست ـ داستان به اين صورت  ۴

مهريه سنگين بگيرد اما کاری پسنديده نيست و خليفه حق دارد مردم را به نيکی 
  !اين ، مثل قانون طالق است که جايز است اما پسنديده نيست . امر کند

حاال اگر زنی در يک موضوع از عمر . ديگر اين که با يک گل بهار نمی شود
گاهی پسر نکته . ی دانست، دليل بر اين نيست که از عمر عالم تر است بيشتر م

ای را بهتر از پدرش در می يايد اما اين دليل نمی شود که پدر به فرمان پسر باشد 
همين عمردر چند جا به پيامبر توصيه هايی کرد که آخر رسول اهللا ديد از نظر . 

يک در صد هم رسول اهللا  ابل در مقبا وجود اين، ما عمر را . خودش بهتر است
 .و مثل تو فورًا نتيجه ای احمقانه نمی گيريم  اهميت نميدهيم 

از دالیل بی علمی عمر یکی این که گمان می کرد حضرت  - ۴٠٧ادعای
  . محمد هر گز نمی ميرد

نقل نموده اند که چون رسول اهللا از دنيا رفت، عمر نزد ابی بکر رفت و   
یعنی، خود را به مردن زده (رده باشد و حيله کرده می ترسم محمد نم: گفت

تا دوست و دشمن خود را بشناسد یا این که مانند موسی غایب شده ) 
باشد و وقتی آمد هر کس با او مخالفت نموده و عاصی شده باشد، به 

رسول خدا مرده است، من او را حد می : پس هرکس گوید. سياست رساند
  .زنم 

ت را شنيد، شکی در دلش پيدا شد و از این گفتار ها ابی بکر چون این جمال 
وقتی این خبر را به . اضطرابی در مردم پدید آمد و اختالف کلمه ظاهر شد

ای : علی دادند ، ایشان با عجله و شتاب خود را به جمعيت رسانيد و فرمود
قوم، این چه هياهویی است که بر پا نموده اید، مگر این آیۀ شریفه را 

  : نموده اید که خداوند در حيات رسول اهللا به ایشان اعالم داشتفراموش 
  .؛یعنی، تو می ميری و امت تو هم می ميرند »انک ميت و انهم ميتون«
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این استدالل علی مورد . پس به حکم این آیه شریفه ، رسول اهللا از دنيا رفت
 گویا من: عمر گفت. قبول امت واقع شد و به موت آن حضرت یقين نمودند

  !هرگز این آیه را نشنيده بودم 
و شهرستانی » اساس البالغه«و زمخشری در » کامل و نهایه«ابن اثير در   

و عده ای دیگر از علماء می نویسند که وقتی عمر فریاد  ٥١٢»ملل و نحل«در 
مگر : ابی بکر خود را به او رسانيد و گفت. پيغمبر نمرده است! هرگز : می زد

  »انک ميت و انهم ميتون«: ند می فرمایداین طور نيست که خداو
  »أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم«: و نيز، فرمود 

گویا هرگز این آیه را نشنيده بودم؛ حاال یقين : آنگاه عمر ساکت شد و گفت
  ٥١٣...کردم که وفات نموده اند

  :جواب ما 
ده کرده ای و اول، داستان به اين صورت نيست تو باز هم از چاشنی دروغ استفا  

اين شاهکار . ابوبکر هم شک کرد: آن را به صورت ديگری نقل نمودی و گفتی
  !!تو در دروغ گويی است

حضرت عمر از فرط محبت به اسالم و پيامبر ، حقيقتی آشکار بر او پنهان ماند؛ 
اما همين که ابوبکر آيه را تالوت کرد، چون موم نرم شد و بر زمين نشست و 

  !گريست
در آن مقام اشتباه بزرگی کرد؛ اما اين مسأله از مقام و اعتبار او نمی عمر   

ما مانند شما نيستيم تا بزرگان خود را معصوم بدانيم؛ يعنی، ما از اشتباه . کاهد
اما فرق اولياء با مردم عادی اين است که به محض . اولياء اهللا تعجب نمی کنيم 

  .ند سريع از خطای خود توبه می کن،شنيدن دليل 
: اولين بار است که می شنوم علی اين آيه را تالوت کرده تا حاال همه می گفتند  

شيعه همواره کار خوب ديگران را به علی نسبت . ابوبکر آيه را تالوت کرده است
در هر حال، عالم و فقيه اگر خطا کند، دليل نمی شود که ديگر فقيه . می دهد
ت کنيم که علم غيب دارد و عالم غيب و البته اگر يک امام خيالی درس! نيست 

اما نمی دانم چرا باز ( شهاده است، آن وقت آن آدم خيالی هرگز خطا نمی کند
  . )! انگور زهر دار و آب زهر آلود می خورند و می ميرند؟

  در ضمن اول داستانش را بخوانيد يک دروغ خنده دار از زبان عمر  گفته 
  )دن زده تا دوست و دشمن را بشناسد که گمان ميکنم محمد خود را بمر(

آيا عمر نميدانست کسی که بتواند خود را مرده و بعد زنده کند مرد توانايی است 
  و دوست و دشمن را بدون خود را بمردن زدن ميشناسد؟ 

دشمنی با عمر آنها را کور ..... حاال شما بگوييد اين شيعه هذيان ميگويد يا نه 
 !!!ستند تهمت زدن هم بلد نيستند کرده دروغ گفتن هم بلد ني

 
  ٥١٤...  را سنگسار کند) بی زن ( عمر می خواست زناکار   -  ۴٠٨ادعای

 :حميدی در جمع صحيحين نوشته است  
پنج نفر را نزد عمر آوردند که همگی با زنی زنا کرده بودند، عمر دستور داد   

ید اولی را که نه این درست نيست؛ با: علی گفت. نفر را سنگسار کنند ۵هر 
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 ٢٩٩ 
 

اهل کتاب است، گردنش را بزنی؛ زانی دوم ، زن دار است سنگسارش کنی 
ضربه شالق بزنی ؛ چهارمی، غالم مجرد است  ١٠٠؛ سومی، مجرد است 

  . ضربه بزنی ؛ پنجمی،  دیوانه است  آزادش کنی  ۵٠
 :جواب ما

ميدی ح: اين داستان تو آن قدر دروغ است که آدم ديگر نمی تواند بگويد  
  کيه؟جمع بين صحيحين چيه؟ ارزشش پيش اهل سنت چقدر است ؟

  !عمر می خواست بچه را در شکم زن زانيه سنگسار کند  -  ۴٠٩ادعای
  ٥١٥... در بخاری نوشته است : می گوید  

 :جواب ما
اين داستان علی و عمر نيست؛ داستان معاذ و عمر . بخاری آن را ننوشته است  

ده سال دو ابر قدرت را از بين می برد و بزرگترين در عرض  که  مردی. است 
معصوم  بی شک سرش خيلی شلوغ است و  امپراطوری تاريخ را می سازد؛

  . نيست و اشتباه می کند
ين مرد خود می دانست که شايد اشتباه کند، پس ورزيده ترين و عالم ترين آری ا

طالب را وزيران خود  صحابه مثل عبداهللا بن مسعود و معاذ بن جبل و علی بن الی
  .کرد تا مبادا حکم نادرست صادر کند

  ٥١٦... ! عمر می خواست زن دیوانه ای را سنگسار کند  -  ۴١٠ادعای
 :جواب ما

  . اگر علی نبود، عمر هالک می شد: اول، در حديث نيامده است که عمر گفت  
اگر  .، برائت نيست؛ قاضی حق کشتن هم داردو ديوانه  اما  هميشه حکم مجنون

عمر نيز، مشورت . مجنون ضررش دفع نشود مگر با کشتن؛ پس کشته می شود
همين . کرد و همين باعث شد که حکم اجرا نشود و حکم برائت صادر شود

  . و بر خوبی عمر رضی اهللا عنه  مشاوره کردن ، بهترين دليل است بر عقل عمر
  :حنبل اين حديث هم است» مسند«در همان کتاب 

ي اهللا عنه صلى بعد العصر رآعتين فتغيظ عليه عمر رضي اهللا عنه أن عليا رض«
  » وقال أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آان ينهانا عنها

که علی بعد از عصر نماز نافله خواند و عمر با خشم او را منع کرد که مگر نمی 
ث ضعيف است؛ البته حدي( دانی رسول نهی کرد از نماز خواندن در بعد از عصر 

  ) .اما برای اينها حديث ضعيف هم حجت است 
  عمر و دیگران اعتراف می کردند که علی از همه عالم تر است -  ۴١١ادعای

  » ان عمر بن الخطاب اذا اشکل عليه شئ اخذ من علی«  
عليه (هر زمان که امری بر عمر بن الخطاب مشکل می شد به علی   

  .کل می نمود مراجعه می کرد و حل مش) السالم
  :و نيز از سعيد بن مسيب نقل می نماید که می گفت

  » کان عمر رضی اهللا عنه یتعوذ من معضلة ليس لها ابو الحسن«
در ) عليه السالم(پيوسته عمر به خدا پناه می برد از امر پيچيده ای که علی 

  .او نباشد 
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 ٣٠٠ 
 

یاخذون کانت الصحابه رضی اهللا عنهم یرجعون اليه فی احکام الکتاب و «
عنه الفتاوی کما قال عمر بن الخطاب رضی اهللا عنه فی عدة مواطن لوال 
  »علی لهک عمر و قال صلی اهللا علهيه و سلم اعلم امتی علی بن ابيطالب

مراجعه می نمودند و ) عليه السالم(صحابۀ پيغمبر در احکام قرآن به علی 
اگر : می گفتفتاوی از او می گرفتند به طوری که عمر در مواطن متعدد 

   ٥١٧… علی نبود، عمر هالک شده بود 
  :جواب ما

در همين کتاب های ما با سند درست . از کتب ما راست و دروغ نقل می کنی  
ابوبکر و عمر از همه افراد امت بهترند؛ حتی از : نوشته است که علی می گفت

  .خود علی 
  !اری چرا بعضی از نوشته های کتاب ما را قبول داری و بعضی را ند

َفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإلَّا ِخْزٌي ِفي َأ
                             اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن   

  )٨٥/البقره(
  ...آيا ايمان می آوريد به قسمتی ازکتاب و به قسمت ديگرش کافر می شويد؟ 

سنی شهادت می دهد که پيامبر، علی را قاضی کرد و علی  -  ۴١٢ادعای
  عالم ترین بود

صلی اهللا عليه و (ابن صباغ مالکی در کتابش نوشته است که رسول اکرم   
  .داناترین امت من، علی بن ابيطالب می باشد: فرمود) آله و سلم

لقد ذهب الفقه و العلم بموت «: خبر شهادت علی به معاویه رسيد و گفت  
  » ابن ابيطالب

   ٥١٨... با مرگ پسر ابوطالب، علم و فقه هم مرد 
  جواب ما  

در جايی که حرف امام . ابن صباغ مالکی حرفهايش سند نيست؛ او شيعه است  
ارزشی ندارد، ابن صباغ ) اگر مخالف  باشد( مالک هم در مقابل قرآن و سنت

  مالکی ديگر کيست؟ 
  جای که عقاب پر بريزد                          از پشه ال غری چه خيزد  

  .علی غيب می داند پس حتمًا شيعه بود نه مالکی: او که می گويد
معاويه مسبب اصلی جعل حديث بر ضد علی است؛ : گفت همين داعی بود که می  

مادر دهر چون علی (: آن وقت در اين جا از زبان معاويه در مدح علی می گويد 
  )!نمی زايد يا علم و هنر با مردن علی از بين رفت 

جالب است که شيعه ها پی در پی اين ادعا را مطرح می کنند که به تحريک   
ذمت علی حديث جعل می کرد، اما وقتی کتابهای ما را می معاويه ، ابوهريره در م

گرديد حتی يک حديث در مذمت علی نيست؛ بلکه برعکس از زبان معاويه هم در 
  پس اين چه معنی دارد؟. مدح او حديث داريم 

حرفهايی هم که به . معلوم است که اين  دليل ديگری است بر کذاب بودن شيعه ها 
  !داده است، دروغ است  حضرت عمر در اين جا نسبت

   عمر ، حکم تيمم را نمی دانست - ۴١٣ادعای

                                                 
 . ٨۵۵ص  - ۵١٧
 . ٨۵۶ص  - ۵١٨



                                                                                                  

 ٣٠١ 
 

و » جمع بين صحيحين«و حميدی در » صحيح«مسلم بن حجاج در باب تيمم   
و ابی داود در  ٥٢٠»سنن«و بيهقی در  ٥١٩»مسند«امام احمد حنبل در 

و دیگران  ٥٢٣»سنن«و امام نسائی در  ٥٢٢»سنن«و ابن ماجه در  ٥٢١»سنن«
ای خودتان به طرق مختلفه و الفاظ متفاوته نقل نموده اند که در از اکابر علم

من جنب شده ام و آبی نيافته ام : زمان خالفت عمر مردی نزد وی آمد و گفت
  که غسل نمایم، نمی دانم چه کار کنم؟ 

هر گاه آب نيافتی، نماز مکن تا آب به دست بياید و غسل نمایی : خليفه گفت
ای عمر، یادت رفته است که در : اضر بود؛ گفتعمار یاسر از صحابۀ ح! ؟

یکی از سفرها من و تو بر حسب اتفاق احتياج به غسل پيدا نمودیم و چون 
آب نبود تو نماز نخواندی و من گمان کردم که تيمم بدل از غسل آن است که 

وقتی . تمام بدن را به زمين بمالم؛ لذا خود را به زمين غلطاندم و نماز کردم
در تيمم : مبر شرفياب شدیم، حضرت تبسمی نمود و فرمودندخدمت پيغ

همين قدر بس است که کف دو دست را با هم به زمين بزنيم و بعد هر دو 
کف را با هم به پيشانی بماليم و کف دست چپ را بر پشت دست راست و 

   ٥٢٤... بعد کف دست راست را بر پشت دست چپ مسح نمایيم 
  

  :جواب ما
مکر ! خوب دقت کند ) به طرق مختلفه و الفاظ متفاوته ( جمله خواننده به اين   

اين مرد در همين جاست که يک حرف را از مسلم می گيرد و يک حرف را از 
مثل اين که در ليوانی شير را با شراب قاطی کنيد و . حميدی تا داستان را فاسد کند

  ) !مايعات مختلفه و نوشيدنی های متفاوته ( بنويسيد 
من تمام بدنم را به خاک ماليدم . در سفر آب نبود: از حضرت محمد پرسيدعمار   

کافی بود دو دست خود : در جواب پيامبر تبسم کرد و فرمود. و عمر نماز نخواند
اما اين داستان سرايان يادشان می رود که عکس العمل ! را بر خاک می زدی 

  . پيامبر را در مقابل عمل عمر بنويسند
ما ثبت است و آن  عمل عمار است که تيمم جنابت را با تيمم وضو حقيقت در کتب 

  .قياس کرد و گمان نمود بايد تمام بدن را در خاک بمالد 
. البته عمر حکم تيمم بدل از غسل را نمی دانست؛ همانطور که عمار نمی دانست  

سفر اما در زمان خالفت عمر ، سوال کننده در . تا اين که رسول اهللا برايشان گفت
نبود بلکه مقيم بود و عمر فکر کرد که آب نيافتن مقيم چون آب نيافتن مسافر 

  .نيست و عمار به يادش آورد که فرقی ندارد 
  .در کتب ما اين روايت در باب نبودن آب در آبادی نوشته شده است 

به عمر گفت که خودش شخصًا به . اشتباه که تعجب ندارد. علی هم اشتباه کرد  
 ،خودش در زمان خالفت  اما.  تا شکست اول شکست آخر نباشد جنگ نرود

  . شخصًا به جنگ معاويه و خوارج رفت 

                                                 
 . ٢۶٠و  ٣١٩، ص  ۴ج  - ۵١٩
 . ٢٠٩، ص  ١ج  - ۵٢٠
 . ۵٣، ص  ١ج  - ۵٢١
 . ٢٠٠، ص  ١ج - ۵٢٢
 . ۵٩ – ۶١، ص  ١ج  - ۵٢٣
 . ٨۵٩ص  - ۵٢۴



                                                                                                  

 ٣٠٢ 
 

  تمام علوم در نزد علی مانند کف دست حاضر بود - ۴١۴ادعای 
» مناقب«چنانکه ابو المؤید موفق بن احمد خوارزمی اخطب الخطباء در   

از علی بن ابيطالب  خود نقل می نماید که روزی خليفه عمر از روی تعجب
چگونه است هر حکمی از احکام را می پرسند بدون معطلی : سؤال کرد

جواب می دهی؟ حضرت در جواب عمر کف دست مبارک را در مقابل او باز 
. پنج انگشت: چند انگشت در دست من است؟ عمر فوری گفت: کرد و فرمود
. به فکر نبود احتياج: چرا تأمل نکردی و فکر ننمودی؟ گفت: حضرت فرمود

علوم هم در مقابل من مانند این کف دست، حاضر است؛ لذا در جواب 
  ٥٢٥... سؤاالت فوری و بی تأمل و تفکر جواب می دهم 

  
  :جواب ما

من اگر يکصدم علم علی خيالی شما را می داشتم، تمام دنيا را فتح می کردم و   
زهر آلود بر سر من عبدالرحمن ابن ملجم مرادی نمی توانست از پشت با شمشير 

 !دستور می دادم که خلع سالح شود . بزند 
  
  

   ٥٢٦...   معاویه از مقام علی دفاع کرد -  ۴١۵ادعای
  :جواب ما

اما . اين همان معاويه است که پول می داد تا عليه علی احاديث درست کنند  
  .دروغگو کم حافظه است

  
  
  
  
  
 

  می کردندحضرت علی معما را بهتر از عمر حل  - ۴١۶ادعای 
آورده است که مردی را نزد  ٥٢٧»فصول المهمه«از نورالدین مالکی در   

کيف اصبحت؟ چگونه : خليفه عمر آوردند و درحضور جمعی از او پرسيدند 
  صبح کردی؟

اصبحت احب الفتنة و اکره الحق و اصدق اليهود و النصاری و أومن «: گفت  
  » بمالم اره و اقرا بمالم یخلق

م در حالی که فتنه را دوست دارم و از حق بدم می آید و صبح کرد: گفت
یهود و نصارا را تصدیق می کنم و ایمان دارم به ندیده و نصدیق می کنم 

  .خلق نشده را 
وقتی امير المؤمنين آمد، قضيه را خدمت . عمر امر کرد بروند و علی را بياورند

  .صحيح گفته است: آن حضرت عرض کردند؛ فرمود
ته فتنه را دوست می دارم، مرادش اموال و اوالد است که خداوند این که گف 

  . انما اموالکم و اوالدکم فتنه : در قرآن فرمود

                                                 
 . ٨۶١ص  - ۵٢۵
 .همان  - ۵٢۶
 . ١٨قسمت سوم از فصل اول ، ص  - ۵٢٧



                                                                                                  

 ٣٠٣ 
 

چنانکه در . اما این که اظهار کراهت از حق نموده است، مرادش مرگست
  .و جائت سکرت الموت بالحق : قرآن فرماید

ادش قول خدای تعالی و این که گفته یهود و نصاری را تصدیق  می نمایم، مر
قالت اليهود ليست النصاری علی شئ و قالت «: است که می فرماید

  »النصاری ليست اليهود علی شئ 
یهود بر حق : نصاری برحق نيستند و نصاری گفتند: یهود گفتند: یعنی

این مرد عرب می . نيستند؛ یعنی، هر دو فرقه یکدیگر را تکذیب می نمایند
را تصدیق می کنم؛ یعنی، هر دو فرقه را تکذیب می من  هر دو فرقه : گوید

  .نمایم 
اما این که گفته است، اقرار دارم به چيزی که ندیده ام؛ یعنی، ایمان به  

  .خدای الیری دارم
و این که گفته ، اقرار دارم به چيزی که خلق نشده است؛ یعنی، موجود 

  .نشده ؛ مرادش قيامت است که هنوز وجود پيدا ننموده است 
  .اعوذ باهللا من معضلة ال علی لها : عمر گفت

کفایت «بعضی همين قضيه را مانند محمد بن یوسف گنجی شافعی در 
به طریق دیگر و مبسوط تر از حذیفه بن اليمان از خليفه عمر  ٥٢٨»الطالب

  ٥٢٩... نقل نموده اند 
 
 

  :جواب ما
.  شما بگوييد حاال! اين حل معما است نه علم ! اين داستان چقدر بچگانه است  

گم برويد  . پا ؟ نمی دانيد پس بی سواديد  ۵پا دارد و شب  ۴آن چيست که روز 
  !!شويد 
علی به خاطر علمش به خالفت مستحق تر بود؛ علی را به زور  - ۴١٧ادعای

  از خالفت منع کردند
ي ِإلَّا َأْن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َآْيَف َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأْم َمْن َلا َيِهدِّ  

  )٣۵/یونس(َتْحُكُموَن         
آیا آن کسی که خلق را به حق  رهبری می کند، سزاوار تر به پيروی است یا 

آن که هدایت نمی کند مگر آنکه خود هدایت شود؟ پس شما چگونه حکم 
  می کنيد ؟

آیا . و منصفانه قضاوت کنيد شما را به خدا عداوت و تعصب را کنار بگذارید  
انصاف بود چنين شخصيت بزرگی را که احاطه علمی او بر ظواهر و بواطن 

امور اظهر من الشمس و مورد اتفاق تمام علمای فریقين بلکه بيگانگان از 
دین است و مورد توصيۀ رسولخدا بود، از کار بر کنار نمایند؟ آیا در بر کنار 

  ٥٣٠...  نرفته و سياستی درکار نبوده است؟ نمودن آن حضرت دسایسی بکار 
  

  :جواب ما
تمام موجودات تا هدايت نشوند نمی توانند کسی را . اين آيه در وصف اهللا است  

و علی يکی از انسانهايی است که تا هدايت . هدايت کنند و منبع هدايت اهللا است 
می داند و او حال شيعه علی را هدايت يافتۀ بی معلم . نشد، نتوانست هادی باشد

  !را به جای اهللا نشانده است و باز می گويد که ما غلو نمی کنيم 
                                                 

 . ۵٧باب  - ۵٢٨
 . ٨۶٢ص  - ۵٢٩
 . ٨۶۵ص  - ۵٣٠



                                                                                                  

 ٣٠۴ 
 

آن کس که ادعا دارد من قهرمانی بی همتا و بی باکم و : قضاوت عادالنه اين است
! تمام دنيا را يک تنه حريفم، اما در عمل از  يک آدم کم زور شکست می خورد

خود حديث مفصل بخوان از اين ديگر ! يک جای قضيه اشکال دارد: می گوييم
  .مجمل 
  مثل دزد و زّوار است اصبانمثال علی و غ -  ۴١٨ادعای 

هنرپيشه ای که نقش سنی مناظره گر را بازی می کند به داعی گفته   
  :است

رضی (آنچه مسلم است؛ سيدنا علی خود به طوع و رغبه خالفت خلفاء   
ما را . و حق تقدم آنها تسليم شدرا پذیرفت و به مقام       برتری ) اهللا عنهم

چه رسد که به فرمودۀ شما کاسۀ از آش گرم تر باشيم و بعد از هزار و 
رضی (سيصد سال بسوزیم و با هم بجنگيم که چرا ابی بکر و عمر و عثمان 

  !!را اجماع امت پسندیده و مقدم بر علی داشته اند ) اهللا عنهم
  :و داعی جواب داد 

ا امير المؤمنين به ميل و رغبت سر تسليم فرود آورد و موالن: اول، فرمودید
مطلبی در این جا یادم آمد که من . راضی به خالفت خلفای قبل از خود شد
 .باب مثال مناسب است، عرض نمایم

در اوایل مشروطيت ایران که نا امنی طرق و شوارع را فرا گرفته بود، زائرین 
سارقان گشتند که آنها را اسير  و ٥٣١در مراجعت، گرفتار دسته ای از ُلصوص

و اموالشان را تقسيم نمودند در بين اموال قطعه ای کفن از آِن یکی از زوار 
آقایان زوار این کفن مال کيست؟ : گفت. به دست پير مردی از دزدان افتاد

چون من کفن ندارم این کفن را به من : دزد گفت. مال من است : زائری گفت
تمام اموال من مال شما، کفن را به من : گفت. ببخشيد که حالل باشد

مایه . بدهيد؛ چون آخر عمر من است و این لباس را به زحمت تهيه کرده ام
  . اميدواری من است

دزد شالق را . حقم را به کسی نمی دهم: دزد هر چه اصرار نمود زائر گفت
الل آن قدر می زنم تا ببخشی و بگویی ح: کشيد و بنای زدن را گذارد و گفت

آقا ، حالل حالل حالل از شير : قدری که تازیانه زد، زائر بيچاره فریاد زد. باشد
  ).خنده حضار ( مادر حالل تر باشد 

گویا . در مثل مناقشه نيست و مثل برای تقریب اذهان و فهم مطلب است  
فراموش نمودید بيانات شبهای قبل را که با دالئل قاطع تاریخی به عرض 

شهادت اکابر علمای خودتان از قبيل ابن ابی الحدید  رسانيدم که به
وجوهری و طبری و بالذری و ابن قتيبه و مسعودی و دیگران آتش به خانه 
علی بردند او را با سر برهنه و دوش بی رداء به جبر کشيدند و به مسجد 

بيعت کن واال گردنت را : بردند و شمشير برهنه به روی او کشيدند و گفتند
  ٥٣٢... می زنيم 
  :جواب ما

اما دست کم قبول کن که عمر علم بکارگيری از شمشير ! اين مثال بی ربط است  
  .را بهتر از علی می دانست

علی به خاطر اين که دين از بين نرود، سکوت : اين را هم قبول ندارند می گويند
 علی چرا ترسيد که دين از بين برود ؟ تو علی را به اعلی عليين بردی حاال. کرد

آخر . کفنش را به زور شالق از او گرفتند: چرا به مقامی آوردی که می گويی

                                                 
 . دزدان  - ۵٣١
 . ٨۶٧ص  - ۵٣٢
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او اسداهللا بود و از نظر شما ! علی تاجر مفلوکی نبود که زور دزد به او برسد
  !قوی ترين، عظيم ترين، عالم ترين و خالصه همه ترين بود

   ٥٣٣... شيعه با تحقيق دین را قبول می کند   - ۴١٩ادعای
  :جواب ما

کتب اصلی اهل سنت را نديدی و چسبيدی به سليمان بلخی و ! ديديم تحقيق ترا   
  که نويسنده شرح بر نهج البالغه است!! گنجی شافعی و ابن ابی الحديد 

سنی که نهج البالغه را قبول ندارد تو در شرحش آن هم از ! ای محقق الثانی  
ضای هوای نفس خود ؟ خوب دنبال ار! زبان ابن ابی الحديد دنبال چه می گردی؟

ابن .  يک نمونۀ ديگر از تحقيق خود را ببين . بگرد اما نامش را تحقيق مگذار 
  :ابی الحديد می گويد

  .آیه انهم مسئولون در حق علی است  - ۴٢٠ادعای
 ٥٣٤»ینابيع المودة«اکابر علمای خودتان مانند شيخ سليمان بلخی حنفی در   

و قفوهم «در » وقفوهم«:  می فرماید    از سوره صافات که  ٢۴ذیل آیۀ 
  » انهم مسئولون

از فردوس دیلمی ، از ابو نعيم اصفهانی ، از محمد بن اسحق مطلبی صاحب 
کتاب مغازی ، از حاکم ، از حموینی ، از خطيب خوارزمی ، از ابن مغازلی و 
بعضی از ابن عباس ، بعضی از ابو سعيد خدری ، بعضی از ابن مسعود و 

و محمد بن یوسف گنجی  ٥٣٥»تذکرة خواص االمه«بط ابن جوزی در نيز، س
از ابن جریر از ابن عباس آورده است که  ٥٣٦»کفایت الطالب«شافعی در 

  .مراد، والیت علی می باشد 
انهم مسئولون عن والیة علی بن ابيطالب؛ : از رسول اکرم نقل نموده اند

   ٥٣٧... یعنی، آنها سوال می شوند از والیت علی 
  
  :اب ماجو
اين آيه چگونه درباره علی . اين آيه به طور واضح دربارۀ روز قيامت است  

آقای محقق چرا در هر صفحه ! است ؟ اگر دربارۀ علی است، پس کو نام علی ؟
از قرآن، آيه ای با اشاره درباره علی می يابی و يک آيۀ صريح در سراسر قرآن 

  !نمی يابی ؟
مجازات کسی که حق علی را نشناسد، تعيين می کند؛ ) به زعم تو(اهللا در اين آيه 

اما اهللا خودش به ما نمی گويد که حق علی چيست؟ حق علی بماند، حتی نام او را 
  ! ذکر نمی کند 

اما براستی چرا نمی تواند يک آيۀ . باز دست به دامن حديث دروغ شده است
گانش در روز قيامت دروغ بسازد؟ چون اهللا اراده فرموده قرآن راحفظ کند تا بند

اگر دستبرد آيات قرآن ممکن بود، محال بود که ! پيشينيان ما را فريفتند : نگويند
  !شيعه قرآن ديگری جعل نکند 

                                                 
 . ٨۶٩ص  - ۵٣٣
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: وقتی علمای شما می گفتند: اهللا روز قيامت حتمًا به عوام شيعه خواهد گفت
فت آن چرا از آنها داليل قرآن نخواستيد؟ اين ص! علی، عالم غيب و شهاده است

اگر به . قدر مهم است که به کرات در قرآن به خودم که اهللا هستم، نسبت داده ام
  !کس ديگری اين صفت مهم را داده بودم، حتمًا در قرآن ذکر می کردم 

  اسم قرآن که می آيد عالمان شيعه اخمو و دستپاچه   
 مگر هر چيزی در قرآن هست؟ اگر هست، پس از قرآن بگویيد که :می گويند

   نماز ظهر چند رکعت است؟
هر وقت از شما خواستيم که از قرآن تعداد بچه های امام تقی : می گويم در جواب

درباره نماز ! را ثابت کنيد، شما هم از ما تعداد رکعت های نماز ظهر را بخواهيد
  دربارۀ امامت چه داريم ؟. آيه داريم صريح و بی پرده  ٧٠٠

وقتی خيلی به آنها ! تاويالت، اليتچسبک است اين  و قفوهم انهم مسئولون ، 
ديث فشار می آوريم، ما را متهم می کنند که از فرقۀ منکر حديث هستيم؛ زيرا ح

  !!!!!سليمان بلخی را قبول نداريم 
   ٥٣٨... ! شيعه خواستار و حدت است اما سنی نيست  -  ۴٢١ادعای

  :جواب ما
آيا . ش بدهد، همکاری نمی کنيمبله ما با کسی که صحابه و زنان پيامبر را فح  

  شما با کسی که علی و فاطمه را ناسزا بگويد، دوستی می کنيد؟
اين کتاب برای شيعيانی نوشته شده است که کتاب شبهای پيشاور را خوانده اند   

اين جواب های ساده برای بيدار کردن آنهاست . و به راه خود مطمئن      شده اند
يازی ندارد؛ زيرا او براحتی به مکرهای نويسندۀ کتاب سنی به اين نوشته ها ن! 

سنی هر چقدر هم بی سواد باشد باز نام بزرگان دين . شبهای پيشاور پی می برد
خود را تا حدودی می شناسد و يقين دارد که سليمان بلخی و ابن ابی الحديد و 

لی پس مکر داعی شياد مصرف داخ. همدانی و گنجی از بزرگان دين ما نيستند
  !دارد و تنها برای گمراه کردن شيعه هاست 

 
سجده باید بر تربت پاک باشد و بهتر است بر تربت حسين باشد  - ۴٢٢ادعای

 ...٥٣٩   
برای . شما برای سجده کردن بر تربت ببينيد چه انقالبی بر پا می کنيد  

عوام، خاک و تربت را بت معرفی می کنيد و شيعيان موحد را بت پرست می 
 ؟! خوانيد

بر خاک سجده می نمایيم؛ زیرا در  و حال آنکه ما به امر و اجازۀ خدا و پيغمبر
آیات قرآن مجيد امر به سجده شده است و شما خود می دانيد که سجده؛ 

منتها در طریق سجده ما و شما اختالف . یعنی، صورت روی زمين گذاردن 
   .است که بر چه چيز باید سجده نمود 

  :جواب ما
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ی را ديديم که خاک بت الت يا عزی را پودر کرده و از آن مهر ساخته اگر کس  
است و بر آن سجده می کند و امر اهللا را بهانه می آورد، يقين می کنيم که اين 

  !مرد ريگی به کفش دارد 
آن وقت تو می آيی . سر بر خاک بگذاريد تا ذلت خود را نشان دهيد: اهللا می گويد

اين که ! ری به اين بهانه که زن از خاک آفريده شده استبر زنی می گذا  سر مثًال
  !نمی شود

نمی  خاک قبر حسين نزد شما مقدس است و مهر ساخته شده از آن را زيرا پا  
شما داريد ! پس سجده بر آن ، نشانۀ ذلت نيست . می گذاريد گذاريد؛ بلکه بر سر 

  !به آن خاک احترام می گذاريد 
کام الهی و خالی کردن پوست از مغز و پر کردن ای داعی،  عوض کردن اح  

  !تنها روش تو و نيا کان توست ! پوست از مکر 
  سنی ها تقليد کور کورانه می کنند -  ۴٢٣ادعای

شما را به خدا قسم انصاف دهيد؛ تبعيت از فقهای اربعه که دليلی بر   
ز اوامر آنها متابعت از آنها جز علم و دانش بعضی از آنها و پيروی کور کورانه ا

حتی اگر اختالف کلمه در اصول و فروع ( اجر دارد  در دست نيست، ثواب و
؟ اما تبعيت و اطاعت از اوامر ائمه از عترت طاهره و )باهم داشته باشند 

اهل بيت رسالت که عالوه بر مراتب  علم و دانش و تقوا که اکابر علمای 
سه اذعان دارند و نيز نصوص خودتان به اعلم بودن و فقيه بودن آن ذوات مقد

صریح از رسول اهللا وارد است که آن خاندان جليل را عدیل القرآن معرفی و 
نجات را در متابعت از آنها و هالکت را در مخالفت آنان قرار داده اند، کفر 

  ٥٤٠!  ... است؟
  :جواب ما

ما که اهل حديث هستيم يا حتی سنی های مقلد و فهميده هرگز قول امام  - ١
شما به خاطر همين ! ذهب خود را بر قول اهللا يا رسولش برتری نداده ايم م

صفت، ما را وهابی می خوانيد و با ما دشمنيد و هميشه خودتان را با آن سنی 
  !هايی که کورکورانه از امامشان پيروی می کنند، برادر می دانيد 

! ی خيالی هستیتو مقلد و دنباله روی يک عل! ـ تو که از علی پيروی نمی کنی ٢
اگر از علی واقعی پيروی می !! که وجود خارجی ندارد و عالم غيب شهاده است 

  .بودی ميکردی که مثل ما بودی و بد مذهب ن
  سنی ها می گویند وضو با شراب جایز است - ۴٢۴ادعای

که غالب فتواهایش روی قياس است؛ یعنی، ( امام اعظم شما ابو حنيفه   
ند که در سفر اگر آب نيابند با نبيذ تمر ، عمل غسل حکم می ک) بی سوادی 

 !و وضو را انجام دهند 
و حال آنکه همه می دانيد، نبيذ مایعی است مضاف که با خرما و غير آن 

    ٥٤١... ممزوج گردیده است و وضو با مضاف جایز نيست 
  :جواب ما

امام  مه اهللا ،رح ما نه گفته ايم و نه می گوييم و نه خواهيم گفت که ابو حنيفه  
 .معصوم است يا عالم به غيب و شهاده است يا بايد از او کور کورانه تقليد کنيم
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 ٧٠مگر نمی دانی دو شاگرد خاص ابو حنيفه؛ يعنی، امام محمد و امام يوسف در 
ابو حنيفه عالم برجسته ای ! در صد مسائل رأيی غير از رأی استاد خود داشتند 

مای برجسته يک حرف را در مسائل اختالفی بگويند و بود اما قرار نيست همه عل
خود ابو حنيفه هر وقت رأی . قرار نيست که ما از عالمی کورکورانه پيروی کنيم 

اگر حرفم خالف حرف : بهتری می شنيد از رأی خود برمی گشت و می فرمود
  . پيامبر بود، به ديوار بزنيد

  بشورید: نی می گویدپا را مسح کنيد و س: قرآن می گوید -  ۴٢۵ادعای
و نّص صریح آیۀ شریفه ، حکم بر مسح می نماید نه غسل و اگر آقایان   

قدری دقيق شوند، متوجه خواهند شد که منطوق خود آیه داللت بر این معنا 
یعنی،  ؛»فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم«: دارد، زیرا در اول آیه می فرماید

طوری که به واسطۀ واو  پس همان. بشویيد صورتها و دستهای خود را 
حکم می کنيد بر این که بعد از شستن صورت بایستی » ایدیکم«ناطفه در 

و امسحوا «: دستها را هم شست و شو داد در حکم ثانی هم می فرماید
؛ یعنی، مسح نمایيد سرها و پاهای خود را تا بلندی »برؤسکم و ارجلکم

یعنی، بعد از مسح معطوف می دارد؛ » برؤسکم«را » ارجلکم«. پشت پا 
سر بایستی پاهای خود را هم مسح نمایيد و قطعًا غسل جای مسح را نمی 

  .گيرد 
زیرا قرآن حکم به ( عالوه بر آنکه بر خالف نص صریح قرآن حکم داده اند   

، این حکم بر خالف حکم اول هم )مسح بر پا می نماید نه بر چکمه و جوراب 
نيست و بایستی بشویند، چگونه در این  اگر مسح بر خود پا جایز. می باشد

جا حکم را تنزل داده اند که به جای شستن ، حکم بر جواز مسح بر چکمه و 
جوراب داده اند و هر عاقلی می داند که مسح بر چکمه وجوراب، مسح بر پا 

و امام فخر رازی که از اکابر مفسران  !.باشد فاعتبروا یا اولی االبصار ؟نمی 
یل همين آیه شریفه کالم مفصلی دارد بر وجوب مسح به خودتان است، ذ

شما خود . حسب ظاهر آیه که اینک وقت مجلس اجازۀ نقل آن را نمی دهد
   ٥٤٢...  مراجعه فرمایيد تا حقيقت بر شما کشف گردد

  :جواب ما
پس امام فخر رازی . اهل سنت متفق هستند که پا در وضو بايد شسته شود  

  ! زندکيست که خالف همه حرف ب
يک طور بخوانی می شود . دو جور خوانده می شود» و ارجلکم«بايد بدانی که   
و اين معجزۀ قرآن است » فامسحوا«و طور ديگر بخوانی، می شود » فاغسلوا«

که هر دوطريقه را ثابت می کند و هر دو ، روش  اهل سنت است؛ يعنی، اگر 
ما برای کار خود . وريمجوراب باشد، مسح می کنيم؛ اگر جوراب نباشد، می ش

  . دليل از قرآن داريم 
پا را مسح کنيد و سنی روی چکمه و جوراب : قرآن می گوید - ۴٢۶ادعای

  مسح می کند
سرو پاها . پس همان طور که در وضو صورت و دستها را وجوبًا باید شست  

را هم وجوبًا باید مسح نمود نه  این که یکی را مسح و دیگری را غسل دهند 
  .گر چنين کنند، واو عطف بی معنی می گرددو ا
در قاعده عرف عام، شریعت مقدس اسالم در کمال سهولت است و   

بدیهی است که در شستن پا . مشقت و سختی در احکام او راه ندارد
پس چون عمل به مسح سهل تر . مشقتی هست که در مسح آن نيست
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هر آیه، حکم بر این چنانکه ظا. است، حکم شریعت بر آن جاری گردیده است
   ٥٤٣... معنا می نماید 

  
  :جواب ما

هيچ کاری در دنيا : بايد گفت. شستن پا مشقت دارد و آسان نيست: اين که گفتی  
همين َنشستن پا در نزد شيعيان، ! اما بايد نتيجه را ببنيم ! بی مشقت نيست 

  . مساجد آنها را به بدبوترين اماکن در دنيا تبديل کرده است
ه بر اين، امروزه ثابت شده است که پا ، قلب دوم است و در شستن آن، عالو 

  !فوايد بی شماری مترتب است 
گفتيم که از قرآن هر دو کار ! آيا پا که در جوراب باشد، ديگر نامش پا نيست ؟  

  !ما ثابت می شود و سنت پيامبر هم واضح است که کجا مسح کنيم و کجا بشوريم 
شستن پا واجب است : ه در مساجد های شيعه می نويسندجالب است که امروز  

  !نه به خاطر دستور قران : البته می نويسند. به خاطر نجات از بوی بد آن
کسانی که اين مذهب ساختگی را برای شيعه ها ايجاد کرده اند، سعی نمودند آن   

ز ُدُبر را گندآلود کنند؛ مثًال همين َنُشستن پا يک نمونه است و جواز نزديکی ا
  .نمونه ديگر 

فتوای اهل سنت بر مسح نمودن عمامه بر خالف نّص صریح  -  ۴٢٧ادعای 
  قرآن

مکرر به این معنا اشاره نموده ام که بنا به فرمودۀ رسول اکرم هر خبری که   
از آن حضرت نقل می شود، اگر موافق با قرآن مجيد نباشد، مردود است؛ 

. قول آن حضرت بسيار جعل سند نموده اند زیرا شيادان برای اخالل در دین از
لذا علمای بزرگ خودتان هم اخباری را که به نام آن حضرت نقل شده است، 

  .رد نموده اند؛ چون خالف موازین آمده است 
امام احمد بن حنبل و اسحق و ثوری اوزاعی فتوا داده اند که مسح بر   

کبير خود نقل نموده چنانچه امام فخر رازی در تفسير . عمامه جایز است
  . است 

و حال آنکه هر عاقلی می داند که مسح بر روی عمامه غير از مسح بر سر 
سر عبارت است از گوشت و پوست و استخوان و موهای متصل . می باشد

   ٥٤٤. به آن، اما عمامه پارچه های بافته ایست که بر روی سر     گذارده اند
  

  :جواب ما
رسول اهللا بر عمامه مسح . عمامه هم سر است سر با عمامه ، سر است بی  

 . اين که تعارضی با آيات ندارد. کشيده اند
 ٧طبق فتوای علمای شما در سجد ه بايد : مجبورم به روش خودش پاسخ بدهم   

وقتی که جوراب . سر، دو دست، دو انگشت پا و دو زانو : جای آدم بر زمين باشد
جای  ۴شما با زمين حائلی ايجاد می شود و  و شلوار پوشيده ايد بين پا و زانوی

  .شما به زمين نمی رسد؛ پس بی شلوار و بی جوراب نماز بخوانيد 
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و ببينيد چه حرف خوبی درباره قران  زده است اما هنگامی که گفته های گنجی 
شافعی و سليمان بلخی و ابن ابی الحديد را می نويسد اين قانون را به فراموش 

  !می کند 
  :اين قدر دقيق است چرا اين آيه را نمی بينی  تو که 

َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن َلا َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن 
  )٥/احقاف(       ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن

اند که اجابت و چه کسی گمراه تر است از آن کسی که غير از اهللا کسی را می خو
  .نمی کند او را تا روز قيامت و از دعای او غافل است

و روزی که آدميان بر انگيخته شوند، او دشمن دعا کننده : در ادامه می فرمايد
  !و منکرم به آنچه که گفته ای ! من از تو بيزارم : می شود و می گويد

ر تعارض با چرا وقتی که حديث می آوری و از علی حاجت می خواهی، آن را د
  !اين آيه نمی بينی ؟

  
  
  

  فقه شيعه بهتر است از فقه سنی - ۴٢٨ادعای
ابو حنيفه و حنفی ها را مشرک نمی خوانيد که خالف تمام موازین، فتوا به   

همچنين فتاوی سایر فقهاء را که مخالف . طهارت و وضو با آب نبيذ می دهند
  !انيدبا هم و خالف نصوص قرآن مجيد است، مردود نمی د

در حالی که اگر با دیدۀ انصاف و تعمق بنگرید، فتاوی فقهای اماميه به نص 
 .صریح قرآن مجيد نزدیکتر است تا فتاوی فقهای شما 

مثًال فقهای شما، فرشهای بافته شده از پشم و پنبه و ابریشم و چرم و 
مشمع وغيره را که روی زمين افتاده است، جزء زمين می دانند و بر آنها 

  .ده می نمایند و به آن فتوا می دهند سج
حال آنکه اگر از جميع علماء و عقالء و ارباب ملل و نحل سؤال کنيد که آیا 

فرشهای بافته شده از پشم و نخ و ابریشم و غيره جزء زمين است و زمين بر 
  .آنها اطالق می شود؟ جواب منفی می دهند

ال «: العترة الطاهره می گویند شما جامعه شيعيان اماميه را که تبعًا لألئمة  
، »یجوز السجود االعلی االرض اوما انبتته االرض مما ال یؤکل و ال یلبس

  ! اما سجده به نجاست خشکيده را شرک نمی دانيد؟! مشرک می خوانيد 
با سجده بر ) که دستور و امر الهی است ( بدیهی است سجده بر زمين 

  .فرش از هم جدا می باشد 
سجده که مانند سایر اختالفات فروعی بين ما و شما خالف رای  اما در عمِل

و فتوی می باشد، این همه هياهو و جار و جنجال راه می اندازید که شيعيان 
بزبان ( بغذر یاسبهمشرک و بت پرست هستند؛ اما فتوی به سجده کردن 

 ٥٤٥...  ندیده گرفته اید و اعتنا نمی کنيد ؟  را )امروزی کثافت خشک شده
  :واب ماج
هم اگر ما را امر به سجده بر قبر حسين بدهد، مشرک می  رحمه اهللا  ابو حنيفه  

شود و اگر فتوی به سجده بر خاک قبر حسين به نيت تعظيم خاک بدهد، مشرک 
  !می شود 
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: اما در يک مسأله خالفی و فرعی، اگر فتوای دهد از دو حال خارج نيست  
اگر . رد يا غلط است که يک اجر می گيردفتوايش صحيح است که دو اجر می گي

!  به همين سادگی . صحيح باشد ما پيروی می کنيم و اگر نباشد، پيروی نمی کنيم
  .امام نزد ما آن مقام را ندارد که پيش شما دارد 

عالم : او را با امام خودت که می گويی. مقام امام ابو حنيفه پيش ما همين است 
  !دان است، مقايسه نکن  غيب و شهاده و معصوم و غيب

! بايد بيشتر توجه کنی تا فرق فتوا بين يک مسأله فرعی و شرک را بدانی  
تو به خاکی که قرار است بی ارزش باشد و زير پا باشد، بها داده ای ! مغلطه نکن

خاک ! درست مثل صليب نصاری ! و به بهانۀ خاک قبر حسين مقدس کرده ای
بر آن نشانه ذلت نيست؛ نشانۀ محبت به حسين ُمهر تو ، قيمتی است و سجده 

اگر بر مهر قبر حسين نشستيد، آن ! شما مفهوم سجده را خراب کرديد ! است 
! اما شما اين خاک را برای شفا می خوريد . وقت می فهميم که سوء نيت نداريد

در حالی که سجده بر زمين، ذليل شدن در ! سجده بر آن مثل سجده بر بت است 
خالف مهر که ... فرش زير پا به هر حال در زير پاست و حقير. هللا است برابر ا

بلکه بروی آن  .شما آن را می بوسيد و ما هرگز مشمع و فرش را نمی بوسيم
  .مينشينيم 

 این را رسول خدا گفته. سجده بر خاک کربال ، فضيلت دارد - ۴٢٩ادعای 
  است 

ر سجده بر زمين پاک علت با خود داشتن قطعاتی از خاک آنست که ام  
وجوبی است و در اکثر اوقات، نماز در منازل و خانه ها اداء می شود و تمام 
حجرات مفروش از قالی ها و نمدها و غيره است که از پشم و ابریشم و نخ  

هستند و وجود آنها مانع از سجده بر زمين می شود و ممکن نيست که در 
م کنار بزنند، غالب زمينها از گچ و سنگ وقت نماز فرشها را کنار بزنند و اگر ه

لذا . و کاشی و چوب و موزائيک وغيره می باشد و سجده بر آنها جائز نيست
قطعاتی از خاکی پاک با خود داریم که در موقع نماز ، سجده بر خاک نموده 
باشيم و دیگر آنکه ما مجبوریم طبق دستور فقها بر زمين پاک سجده نمایيم 

ک پاک با خود برمی داریم تا هر کجا با مانعی بر خورد پس قطعاتی از خا
 .نمودیم، قطعه ای از خاک پاک داشته باشيم که بر او سجده نمایيم 

. صحيح است سجده بر خاک پاک کربال می نمایيم اما نه به طریق وجوب 
بنابر اخباری که از اهل بيت طهارت که آگاه بر خواص اشياء بودند، رسيده 

بر تربت پاک حسينی بهتر و موجب فضيلت و ثواب فراوان است که سجده 
  .است نه به طور وجوب 

ما ابدًا حسين پرست ، علی پرست و محمد پرست نيستيم و کسی را که   
ما خدا پرست می باشيم و سجده نمی . بر این عقيده باشد، کافر می دانيم

رای حسين سجده هم ب. نمایيم مگر بر خاک پاک بر طبق دستور قرآن مجيد 
نيست بلکه بر خاک پاک کربال است که به فرموده ائمه از عترت طاهره ، 

باعث زیادتی ثواب و موجب فضيلت می گردد که آن هم به طریق وجوب می 
    ٥٤٦... باشد 

  
 :جواب ما
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باز . اين ، دليل درستی نيست که مثًال خوردن شراب را واجب ندانيم و بخوريم  
م به الت و عزی را فرض ندانيم، اما برای تفريح احترا. کارمان حرام است 

اين طوری مشرک .  و وقت گذارانی به آن بت ها احترام کنيم) مستحب که بماند(
  .می شويم 

ما سجده بر خاک قبر حسين را واجب نمی : اين سفسطه عجيبی است که می گويد
  و بس! می دانی يا نمی دانی؛ عمل تو مالک قضاوت است . دانيم

تو اضافه می کنی که هم قبله هم .  امر کرده است که رو به قبله نماز بخوانيماهللا  
همين عمل را برای خاک قبر حسين انجام می !  اين شرک است! قبر حسين 

اين . دهيد؛ هم برای اهللا سجده می کنيد و هم به خاک قبر حسين احترام می گذاريد
  !شرک است 

اگر در نماز بين خود و : ماند که بگوييماين گفته شرک صريح است و به اين می 
  !اين که شد دو اله! قبله ، قبر حسين را مايل کنيم ثواب بيشتری دارد 

  !چه اعتراف کنی چه نکنی، هم برای اهللا سجده می کنی هم برای قبر حسين  
 خاک کربال معجزه می کند-  ۴٣٠ادعای

خاکی آثار و خصایصی اول، در اختالف اشياء حّتی خاکها و این که برای هر   
است، محل شک و شبهه نمی باشد؛ منتها متخصصان فن به آن خصایص 

  .پی می برند نه عموم مردم 
به بعد » سالم اهللا عليهم اجمعين«دوم، خاک کربال تنها از زمان أئمه طاهرین 

چنانکه در . مورد توجه نبود؛ بلکه در زمان خود رسول اهللا هم مورد توجه بود
  .اکابر علمای خودتان ثبت است کتب معتبر 

که اخبار بسياری از موثقان ُروات و اکابر علمای  ٥٤٧»خصائص الکبری«مانند 
خودتان مانند ابونعيم اصفهانی و بيهقی و حاکم و دیگران از ام المؤمنين، ام 

سلمه، ام المؤمنين عایشه ، ام القضل ، ابن عباس ، انس بن مالک و دیگران 
  .نقل نموده است راجع به خاک کربال 

دیدم حسين در دامن جدش رسول اهللا نشسته : از جمله راوی می گوید
است و خاک سرخ رنگی در دست آن حضرت بود که می بوسيد و می 

جبرئيل مرا خبر داده است که : پرسيدم این خاک چيست؟ فرمود. گریست
ده حسينم را در زمين عراق می کشند و این خاک را از آن زمين برایم آور

آنگاه آن تربت را به ام . است و من بر مصائب وارده بر حسينم گریه می کنم
وقتی دیدی این خاک مبدل به خون شد، بدان که : سلمه داد و فرمود
ام سلمه آن خاک را در شيشه ای نگاهداری می نمود . حسينم کشته شد

ه دانست ک. قمری و دید آن خاک خون آلود گردید ۶١تا روز عاشورای سال 
  ٥٤٨... کشته گردید ) عليه السالم(حسين بن علی 

  
  :جواب ما

هدف آنها، اين است که عبادت مهم سجده را خراب کنند؛ زيرا سجده همان   
  .عبادتی است که شيطان را به گريه در می آورد

وقتی که : می پرسم . حرف نبايد خالف قرآن باشد: از اين مرد که يک بار گفت  
امام حرفی درميان  ١٢از امامت ! نام علی نيست! ن نيستدر قرآن نام خود حسي
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جبريل در روايات  گفته است که خاک کربال ، : تو می گويی! آيه ای نيست! نيست
اهللا عوض آنکه جبريل را با خاک کربال پايين بفرستاد، خوب بود با ! فالن است 

روز محفوظ قرآن تا ام! يک آيۀ جاودان می فرستاد تا حرف ترا باور می کرديم
مانده است اما خاکی که جبريل از کربال آورده کو کجاست ؟ باز نروی سر آيه 

شروع شده است و مربوط به زنان » يا آيها نساء النبی«اين آيه با ! تطهير 
  ...ای زنان پيامبر : واضح و صريح با الفاظ آشکاری گفته است. پيامبر است

تراض ندارد و به سجده بر خاک سنی به هم بستری با  مادر اع -  ۴٣١ادعای
  !حسين دارد 

تعجب می کنم از علمای شما که به فتاوی نادر و عجيب فقهای اربعه و   
در نبود آب باید با نبيذ : دیگران اعتراض ندارند؛ یعنی، اگر امام اعظم بگوید

آقایان شافعی و مالکی و حنبلی اعتراض ندارند یا اگر امام . وضو گرفت
رؤیت خدای متعال گردد و مسح بر عمامه را جایز بداند،  احمد معتقد به

دیگران بر او خرده نمی گيرند و همچنين سایر فتاوی عجيب و نادر از قبيل 
یا به الفاظ نکاح }مدفوع خشک {  بر غذره یابسهنکاح امارد در سفر یا سجده 

فه ؟ امام اعظم ابوحني!امهات نمودن و امثال اینها که بسيار مورد قدح است
وقتی فتوا به غسل و وضو با نبيذ داده است، مخالفتی با حکم صریح و نص 

  !قرآن مجيد است 
سجده بر خاک : أئمه از عترت طاهره رسول اهللا فرمودند: اما وقتی بگویيم

. پاک کربال  افضل از سایر خاکها می باشد و مزید بر ثواب و مستحب است
شرک و بت پرست می باشند و آقایان جار و جنجال می کنند که شيعيان م

موجب نفاق داخلی شده اند و جنگ برادر کشی بر پا می کنيد و جاده را 
  ٥٤٩... ؟ !برای غلبۀ بيگانگان باز می نمایند 

  :جواب ما
هر کس می داند که سنی همبستری با مادر و ازدواج با پسر نوجوان را جايز   

فهمم اين مرد از اين تهمت نمی داند؛حتی فاعل اين کار را می کشد و من نمی 
  ؟!زدن چه قصدی دارد او دروغ در دروغ می گويد

او مدعی است که در مجلس مناظره و جلوی جمع کثيری از مردم سخن می   
من که نمی ! چگونه ممکن است که سنی های مجلس به او اعتراض نکنند؟! گويد

کنيم که گفته  فرض. وضو با شراب جايز است يا نه: دانم ابو حنيفه گفته است
  .باشد، اتفاق مهمی نيفتاده است؛ زيرا ما صددرصد از او پيروی نمی کنيم 

ما به نقل قول او از ابو حنيفه شک داريم؛ اين سخنان از کتاب سليمان بلخی   
اين سليمان بلخی که به قول شما با مادر خود نکاح می کند، . حنفی و غيره است

  .به درد ما نمی خورد 
  

رسول اهللا ، ابوبکر را از اميری عزل کرد و علی را امير حجاج  -  ۴٣٢ادعای
  کرد

برآنند که ) شيعه و سنی ( جمهور امت و جميع علماء و مورخان فریقين   
چون آیات اول سوره برائت که نهمين سوره از قرآن مجيد است در مذمت 

سورۀ برائت  مشرکان نازل شد، خاتم االنبياء ابی بکر را طلبيد و ده آیه از اول
. را به او داد تا ببرد در مکۀ معظمه و موسم حج برای اهل مکه قرائت نماید

  :چند منزلی که رفت جبرئيل نازل شد و عرض کرد
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یا رسول اهللا ان اهللا تعالی یقرئک السالم و یقول ال یؤّدی عنک اال انت او «
  »رجل منک

  .که از خودت باشد  اداء و ابالغ رسالت احدی ننماید مگر خود یا مردی... 
می روی و : لذا پيغمبر علی را طلبيد و مأمور به این امر بزرگ نمود و فرمود

هر کجا به ابی بکر رسيدی آیات برائت را از او می گيری و خودت ببر در مکه 
  .برای مشرکان اهل مکه قرائت کن 

 را ابالغ پيام رسول اهللا. علی حرکت کرد و در ذی الحليفه به ابی بکر رسيد
نمود و آیات را گرفت و رفت در مکه در حضور عامۀ مردم رسالت رسول اهللا 

آن آیات را بر اهل مکه قرائت نمود و بر گشت به خدمت آن . را ابالغ نمود
  .حضرت در مدینه منوره 

و بيهقی  ٥٥١»جمع بين الصحاح السته«و عبدی در  ٥٥٠»صحيح«بخاری در   
و خوارزمی در » سنن«داود در  وابی ٥٥٣»جامع«و ترمذی در  ٥٥٢»سنن«در 

و ابن مغازلی فقيه شافعی در  ٥٥٤»تفسير«و شوکانی در » مناقب«
و شيخ  ٥٥٥»مطالب السئول«و محمد بن طلحه شافعی در » فضائل«

به طرق مختلف از روات و اکابر  ٥٥٦»ینابيع الموده«سليمان بلخی حنفی در 
ذخایر «و در  ٥٥٧»ریاض النضره«علمای عامه و محب الدین طبری در 

و امام ابو  ٥٥٩»تذکرة خواص االمه«و سبط ابن جوزی در  ٥٥٨»العقبی
خصائص «در ) که یکی از ائمه صحاح است ( عبدالرحمن نسائی 

تاریخ «شش حدیث در این باب نقل نموده اند و ابن کثير در  ٥٦٠»العلوی
در «و جالل الدین سيوطی در  ٥٦٢»اصاب«و ابن حجر عسقالنی در  ٥٦١»کبير

و  ٥٦٤»جامع البيان«تفسير آیۀ اول از سوره برائت و طبری در در  ٥٦٣»المنثور
و آلوسی                                 ٥٦٥»تفسير«و ابن کثير در تفسير کشف البيان  امام ثعلبی  در 

و هيثمی در  ٥٦٧»صواعق«و ابن حجر مکی متعصب در  ٥٦٦»روح المعانی«در 
کفایت «گنجی شافعی در و محمد بن یوسف  ٥٦٨»مجمع الزوائد«

و  ٥٧١»مستدرک«و حاکم در  ٥٧٠»مسند«و امام احمد حنبل در  ٥٦٩»الطالب
در فضائل علی ، این قضيه به طور متواتر نقل نقل کرده اند و  ٥٧٢کتاب مغازی

  .همگی صحت آن را تصدیق نموده اند 
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 ٣١۵ 
 

اگر از ابتدا این مأموریت را به علی می دادند، این امر عادی به نظر می آمد   
لذا برای اثبات مقام مقدس علی . و فضل و کرامتی برای علی ثابت نمی شد

و حق تقدم او با کمی سن بر پيرمردان صحابه ،ابتدا آیات را به ابی بکر می 
دهد بعد از این که چند منزل می رود علی را مأمور می نماید با این توضيح 

ه است و به صراحت که جبرئيل از جانب رب جليل مرا به این کار مامور نمود
  :گفته که خدا فرموده است

  » لن یؤدی عنک اال انت او رجل منک«
  .اداء و ابالغ رسالت احدی ننماید مگر خود یا مردی که از خودت باشد 

پس رفتن و برگشتن ابی بکر از وسط راه دليلی بر اثبات مقام علی وحق 
نی، نبوت و خالفت تقدم او بر دیگران می باشد و ابالغ رسالت حق تعالی؛ یع

اگر . ربطی به پيری و جوانی ندارد؛ زیرا هزار نکتۀ باریکتر از مو این جاست 
پير مردی و سياستمداری برای ابی بکر امتيازی محسوب می شد، نبایستی 

از چنين امر مقدسی عزل می گشت و حال آنکه ابالغ رسالت مخصوص 
  .پيغمبر و خليفۀ او می باشد

  :دروغ می گوید  سنی مناظره گر یک  
مأمور ) کرم اهللا وجهه(در بعضی اخبار از ابوهریره نقل نموده اند که علی   

به مکه بروند تا ابی بکر مناسک حج را )  رضی اهللا عنه(گردید که با ابی بکر 
پس هر دو در . به مردم ارائه دهد و علی آیات سورۀ برائت را قرائت نماید

  . ابالغ رسالت با هم مساوی بودند
  :و شيعه جواب می دهد 

دوم، اخبار . اول، این خبر از مخترعات بکریون است و دیگران نقل ننمودند  
ابالغ رسالت به مکه مورد توافق امت است عزل ابی بکر و ارسال علی برای 

و در صحاح مسانيِد ملل موافق و مخالف با اسانيد آشکار و مشهور به حد . 
  .تواتر ثابت می باشد 

است تمّسک به صحاح احادیث کثيره مستفيضة االسانيد ، متفق بدیهی 
عليه جمهور امت است و اگر خبر         واحدی معارض صحاح کثيره باشد، 

خود بهتر می دانيد که به قاعده محدثان و اصوليين ترک و طرح آن واجب می 
پس ترک معلوم برای . اگر آن خبر واحد صحيح هم باشد، مظنون است. باشد
  .ر مظنون جایز نيست خب

پس خبر عزل ابی بکر و نصب علی و برگشتن ابی بکر به مدینه با حال حزن 
و گفتگوی پيغمبر با او و دلداری دادن به او که امر خدا چنين بود، از مسلمات 

   ٥٧٣... خبریه می باشد 
  :جواب ما 

بر ما  تو پی در پی دروغ می گويی به اين اميد که شايد يکی از اين دروغ ها   
کجايش نوشته است که پيامبر ابوبکر را عزل !! اين کتاب بخاری !  کارگر افتد 

کرد ؟ بر عکس، علی در حج تحت فرمان ابوبکر بود و پشت سر او نماز خواند؛ 
رسم بر اين بود که . اما اعالن خبر توسط علی به خاطر اهميت موضوع بود

ندان او خوانده شود و اين خبر اعالن اخبار مهم توسط خود شخص يا فردی از خا
غدقن شدن حج، برای مشرکان خيلی مهم بود و پيامبر چون خودشان حضور 
نداشتند، پسر عمويش را فرستاد تا بخواند و کسی منکر نيست که علی پسر 

  . عموی پيامبر بود، اما مراسم حج را علی تحت فرمان ابوبکر انجام داد
علی را امير حجاج کرد تا بعد مجبور شود بر حاال بگو ببينم، چرا پيامبر دشمن 

در ضمن، ما قبول نداريم که بر کنار کرده است، اين بهانه ای است ! کنارش کند؟
                                                 

 . ٨٩١ص  - ۵٧٣



                                                                                                  

 ٣١۶ 
 

چرا پيامبر با اين تصميم ها شما را . برای ما تا فضيلتی را برای ابوبکر ثابت کنيم
  ! به زحمت  انداخته است؟ چرا اول نصب کرد تا بعد عزل کند؟

  رسول اهللا علی را ریيس و قاضی پيرها کرد  - ۴٣٣ادعای
اکابر علمای شما شرح فرستادن علی را به یمن برای قضاوت و هدایت آنها   

که یکی از ائمه و ( به خصوص، امام ابو عبدالرحمن نسائی . نقل نموده اند
شش حدیث در این باب » خصائص العلوی«در ) اعالم صحاح سته می باشد 

در ) راغب اصفهانی ( ابو القاسم حسين بن محمد  آورده است و نيز
و دیگران نقل نموده اند که خالصۀ آنها با سلسله  ٥٧٤»محاضرات االدباء«

  :اسناد این است 
وقتی رسول اکرم علی را مامور نمود تا به یمن جهت قضاوت و هدایت   

من جوانم چگونه مرا بر پيران قوم مبعوث می : خلق برود، عرض کرد
  :حضرت فرمود گردانی؟

  » ان اهللا سيهدی قلبک و یثبت لسانک« 
و ) به علم قضا ( زود است که خداوند راهنمایی می کند قلب تو را : یعنی

   ٥٧٥... ثابت می دارد زبان تو را
  :جواب ما

پس حاال ما حق داريم که . قبل از حضرت علی، حضرت خالد را به يمن فرستاد  
را چشمت را باز نمی کنی؟ پيامبر علی را چ. خالد از همه برتر است: بگوييم

چرا به .فرستاد تا کار را از خالد که شش ماه زودتر رفته بود، تحويل بگيرد 
نسائی دروغ می بندی؟ به برکت کتابخانۀ الکترونيکی هر چه کاوش کردم، چيزی 

  .نديدم که دال بر راستگويی تو باشد 
  علی هادی است : قرآن می گوید -  ۴٣۴ادعای 

چنانکه به صراحت در آیۀ . و چنين نصی در قرآن و اخبار جز برای علی نبود  
انما انت منذر و لکل قوم  « : از سوره رعد به  پيغمبر خطاب می فرماید  ٧

  »هاد
  .تو ترساننده ای و برای هر قومی راهنمایی می باشد: یعنی

چنانکه . و آن راهنما و هادی امت بعد از پيغمبر، علی و عترت طاهره بودند
و » تفسير«و محمد بن جریر طبری در » تفسير کشف البيان«امام ثعلبی در 

با سند از تاریخ ابن  ٥٧٦»کفایت الطالب«محمد بن یوسف گنجی شافعی در 
از ثعلبی و  ٥٧٧»ینابيع الموده«عساکر و شيخ سليمان بلخی حنفی در 

علی حموینی و حاکم ابو القاسم حسکانی و ابن صباغ مالکی و ميرسيد 
همدانی و مناقب خوارزمی از ابن عباس و موالنا امير المؤمنين و ابو بریده 
اسلمی یازده خبر نقل می نمایند با الفاظ و عبارات مختلف که خالصۀ همۀ 
آنها این است که وقتی این آیه نازل شد، رسول اکرم دست به سينۀ خود 

در ( عنی، تو هادی ؛ ی»و انت الهادی وبک یهتدی المهتدون«: گذارد و فرمود
  .و به تو هدایت می شوند هدایت یافته ها ) این امتی بعد از من 

در مدتی که من برای حفظ سياست ظاهری، حکام ظالم : حضرت فرمودند
جابر را بر مسند خود باقی می گذارم و راضی شوم به بقای آنها ، حتی اگر 

ستم و در موقف ول تمام اعمال آنها هؤموقت و ظاهری باشد، عنداهللا مس
  ٥٧٨... حساب باید جواب بدهم 
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 ٣١٧ 
 

  :جواب ما
ببينيم منظورش کدام ! آيه در قرآن است؛ منبی بر امامت علی : داعی می گويد  

  !آيه است 
  »انما انت منذر و لکل قوم  هاد

 بهاء آيا می دانيد که اين آيه يکی از مهمترين داليل بهاء اهللا برای اثبات پيامبری
قبل از ادعای ( ی ندارد؛ زيرا بهاء اهللا يک آخوند شيعه بود بود و تعجب اهللا

  )پيغمبری
و در مکتب شيعه درس خواند و وقتی ديد اين آيه را می توان اين قدر کش داد تا  

قسم به اهللا که ! به علی بچسبد، چرا به خودش نچسباند و ادعای پيغمبری نکند
يم، می توانيم با استناد به آيات اگر شيوه شيعه ها را پيشۀ  خود کنيم و تاويل کن

  !قرآن ادعای خدايی کنيم 
  

و مسبب خون . علی جوان و کم تجربه بود: گوید سنی می -  ۴٣۵ادعای 
    !هاریزی

علی چون جوان و کم تجریه بود قدرت و توانایی خالفت : این که فرمودید  
شتن بعد از بيست و پنج سال هم که به خالفت رسيد، به خاطر ندا. نداشت

 !حسن سياست آن همه خونریزی و انقالب بر پا شد ؟
نفهميدم مراد از سياست در نظر آقایان چيست؟ اگر مراد دروغ گفتن و 

که ابناء هر ( استفاده از حيله و دسيسه  و نفاق و امتزاج حق و باطل است 
، تصدیق می )زمان برای حفظ مقام و منصب خود  به کار برده اند و می برند

علی فاقد چنين سياستی بود و آن حضرت هرگز سياستمداری به  کنم که
  .این معنا نبودند 

قبال عرض کردم وقتی به خالفت ظاهری رسيد فوری تمام احکام و   
ابن عم آن ( عبداهللا بن عباس . مأمورینی که روی کار بودند، معزول نمود

ه تأخير خوب است قدری ابالغ این حکم را ب: و دیگران عرض کردند) حضرت
بيندازید تا همگی حکام و مأمورین ایاالت و والیات به مقام خالفت شما 

   ٥٧٩... تسليم گردند؛ آنگاه حکم عزل آنها را به تدریج ابالغ فرمایيد 
  
  :جواب ما

جوان هم می تواند رهبر شود و هيچ گاه نگفتيم که علی . ما اين طور نگفتيم   
  . خليفۀ راشد نبود

تروايح زده بود يادتان می آيد ؟ گفته بود که علی از ترس حرفی که درباره   
مردم، نماز تراويح را تغيير نداد و از ترس زبان مردم به عايشه که قاتل هزاران 

  !چرا آن جا مصلحت گرا بود و اين جا نبود ! نفر بود، چيزی نگفت
ن اي! اصًال حرف اين است که شما يک علی ساخته ايد، فوق يک انسان عادی   

علی شما در علم و شجاعت و حل معما و چيستان و در تدبير ، برترين است؛ 
حاال اين علی وقتی به خالفت می رسد، حريف ! حتی عالم الغيب و الشهاده است ؟

قدرت داشت چون که ! نگوييد که علی قدرت نداشت! يک استاندار خود نمی شود
  .ايشان در حال حمله و معاويه در حال دفاع بود 

                                                 
 . ٨٩۶ص  - ۵٧٩
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واقعيت های : ما می گوييم. ا می خواهيم تضاد و باورهای شما را آشکار کنيم م 
تاريخ نشان می دهد که علی عالم کل و مدّبر کل و عالم به غيب و شهاده نبود، 

اما اين طور نبود که در هر چيزی برترين ! خليفۀ بر حق بود در اين حرفی نيست 
  !علی را چگونه توجيه کنيم اگر اين باور را قبول کنيم، ناکامی . باشد

حتی اگر علی سياست باز و مصلحت گرا نبود، باز بايد پيروز می شد؛ زيرا حق 
  !،تدبير ،علم و شجاعت همه در او جمع بود و بر مسند خالفت هم تکيه زده بود
پس لطفًا يا علی را از مقام الهی پايين بياور و به عنوان يک بشر خوب او را 

  .جواب سوال ما را بدهيد  بپذير نه بيشتر يا
  

   ٥٨٠...   عایشه عليه علی انقالب کرد - ۴٣۶ ادعای
خوب است دقيق تر به تاریخ بنگرید و منصفانه قضاوت نمایيد و بينيد سبب   

 فتنه و فساد و انقالب در ابتدای امر خالفت چه کسی بود؟ چه کسی مردم
ختن خونهای بسيار را تحریص و ترغيب به مخالفت و انقالب نمود و باعث ری

  گردید ؟
آیا آن فرد جز ام المؤمنين عایشه کس دیگری بود؟ آیا عایشه نبود که به 

شهادت تمام علماء و محدثان و مورخان اسالم از شيعه و سنی سوار شتر 
به ) و خالف دستور خدا و پيغمبر که امر فرموده بودند در خانه بنشيند ( شد 

و انقالب نمود و سبب ریختن خون بسياری از بصره رفت و ایجاد فتنه و فساد 
  !مسلمانان گردید؟

پس فقدان سياست و کياست در آن حضرت سبب انقالب و فتنه و فساد 
نشد؛ بلکه رویه و و رفتار تربيت شدگان بيست و پنج ساله و کينه و عداوت 
  .ام المؤمنين عایشه و حرص و آز دنيا طلبان مسبب انقالب وخونریزی شد

عميق و منصفانه توجه کنيد، می بينيد که مسبب جنگهای داخلی و پس اگر 
خونریزی ها ، ام المؤمنين عایشه بود که با منع صریح پيغمبر در مقابل آن 

  .حضرت قيام نمود و ریشۀ اصلی تمام جنگها و خونریزیها گردید 
اگر عایشه قيام نکرده بود، کسی جرأت نمی کرد در مقابل آن حضرت قيام 

جنگ با علی ، جنگ با من : زیرا رسول اکرم به صراحت فرموده بود نماید؛
پس کسی که به مردم جرأت داد تا به جنگ آن حضرت بروند، عایشه . است

بود که جنگ جمل را تشکيل داد و با گفتن کلمات ناهنجار به آن حضرت 
  .ميدان حرب را آماده و مردم را جری نمود 

  
  :جواب ما

حاال اين علی که عايشه را اسير کرد ! ی مصلحت گرا نبود شما که می گوييد عل  
پس يا گفتۀ شما دروغ است ! چرا با احترام آزادش کرد تا به فتنه گری ادامه دهد؟

  !يا علی مصلحت گرا نبود يا عايشه فتنه گر نبود
به خاطر جنگ جمل که ناخواسته رخ » رضی اهللا عنها«ما می دانيم که عايشه 

افسوس می خوردند و علی می دانست که اين جنگ را عايشه داد تا آخر عمر 
  .شروع نکرد برای همين به ايشان چيزی نگفتند 

اين جنگ فتنه گران بود که تا امروز در راستای همان فتنه ، داعی و امثال او در 
  !حال سعی و کوشش هستند و پای می کوبند و دست می افشانند 

                                                 
 . ٨٩٧ص  - ۵٨٠
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  :ند که در آن شيعه را خوب وصف کرده و شراينده اين شعر را اهللا رحمت ک
  چو ذکر جمل آيد اندر ميان        گويد شيعه ال حول خنده کنان

پيامبر خبِر بر حق بودن علی را در جنگهایش عليه صحابه داده  -  ۴٣٧ادعای 
  بود

جنگهای آن حضرت با منافقان و مخالفان در بصره و صفين و نهروان مانند   
 .فار بود جنگهای رسول اهللا با ک

و » مسند«بر اساس اخباری که اکابر علمای شما مانند امام احمد حنبل در 
و امام ابو » ینابيع الموده«وسليمان بلخی در » تذکره«سبط ابن جوزی در 

و محمد بن طلحه شافعی در » خصائص العلوی«عبدالرحمن نسائی در 
کفایت «و محمد ابن یوسف گنجی شافعی در » مطالب السئول«
نقل نموده اند ) چاپ مصر (  ٥٨٢»شرح نهج«و ابن ابی الحدید در  ٥٨١»طالبال

خبر از جنگهای علی به عنوان ناکثين ) صلی اهللا عليه و سلم(، رسول اکرم 
و قاسطين و مارقين داده بودند که مراد از ناکثين، طلحه و زبير و اطرافيان 

از مارقين، خوارج  آنها بودند و مراد از قاسطين، معاویه و اتباع او و مراد
چنانکه محمد بن . نهروان بودند که تمامی آنها اهل َبغی و قتل آنها واجب بود

با سند حدیثی نقل نموده  ٥٨٣»کفایت الطالب«یوسف گنجی شافعی در 
ـ رضوان اهللا عليه ـ که ) حبرامت ( است از سعيد بن جبير از ابن عباس 

ابهامی در این ... را  فرمود این ) ام المؤمنين ( رسول اکرم به ُام سلمة 
علم به غيب؛ یعنی، احاطه بر بواطن امور و آگاهی بر اسرار . معنی نبود

البته هر یک  انبياء و اوصيای آنها بودندپوشيده از خالیق که عالم به آن علم، 
به مقداری که خداوند متعال برای آنها صالح دیده و مقتضای َدَعوات آنها بود، 

  .يب داشتند آگاهی بر امور غ
عليه الصاله «و بعد از خانم االنبياء ، عالم به چنين علمی امير المؤمنين علی 

                                                              ٥٨٤... بود» و السالم
  
 :جواب ما

  !احمد و نسائی اين حرفها نيست» مسند«در   
  ٥٨٥... نداند اما  علم غيب را غير از خدا ، احدی - ۴٣٨ ادعای

در این جا، مناظره کنندۀ سنی چند آیه آورده و استدالل کرده است که با   
 :آیه ها عبارتند از . استناد به این آیات، غير از اهللا کسی غيب نمی داند

  :از سورۀ  انعام که می فرماید   ۵٩آیه   
َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن  َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َلا َيْعَلُمَها ِإلَّا ُهَو  

َوَرَقٍة ِإلَّا َيْعَلُمَها َوَلا َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اْلَأْرِض َوَلا َرْطٍب َوَلا َياِبٍس ِإلَّا ِفي ِآَتاٍب 
  . ُمِبيٍن

کليد خزائن غيب نزد خداست و کسی جز خدا بر آن آگاه نيست و نيز آنچه در 
و دریا است همه را می داند و هيچ برگی از درخت نيفتد مگر آنکه او خشکی 

آگاه است و هيچ دانه در زیر تاریکی های زمين و هيچ تر و خشکی نيست 
  .جز آنکه در کتاب مبين مسطور است 

                                  ...                                      ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ   
  )١١٠/کهف(

                                                 
 . ٣٧باب  - ۵٨١
 . ۶٧ص  ١ج - ۵٨٢
 . ٣٧باب  - ۵٨٣
 . ٨٩٩ص  - ۵٨۴
 . ٩٠٢ص  - ۵٨۵



                                                                                                  

 ٣٢٠ 
 

تنها فرق من با ( به امت که من مانند شما بشر هستم : بگو ) ای رسول ( 
جز این نيست که خدای شما ، . که به من وحی می رسد) شما اینست 

  .خدای یکتا است 
  :از سوره اعراف می فرماید   ١٨٨در آیه   
َنْفًعا َوَلا َضرًّا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه َوَلْو ُآْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب ُقْل َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي   

  َلاْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنا ِإلَّا َنِذيٌر َوَبِشيٌر ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن
بگو به امت که من مالک نفع و ضرر خویش نيستم مگر آنچه ) ای رسول ( 

یعنی ( خدا بر من خواسته است و اگر من از غيب جز آنچه وحی شده بر من 
آگاه بودم بر خبر و نفع خود هميشه می افزودم و ) به افاضه غيب الغيوب 

من نيستم مگر رسولی ترساننده و بشارت . هيچ گاه زیان و رنج نمی دیدم
  .دهندۀ اهل ایمان 

  فرموده) هود (  ١١سوره  ١٣و در آیه   
  َلا َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوَلا َأْعَلُم اْلَغْيَب َوَلا َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌكَو  

و من به شما نمی گویم که خزائن خدا نزد من است و نه مدعيم که از علم 
  .غيب حق آگاهی دارم 

  :حاال جواب داعی را بخوانيد 
  :از سوره  النمل فرمود   ۶۶و در آیه   
ال یعلم من فی السموات و االرض الغيب اال اهللا و ما یشعرون ایان قل   

  یبعثون
بگو که در همه آسمانها و زمين جز خدا کسی از علم غيب ) ای رسول ما ( 

  .آگاه نيست و هيچ نمی دانند که چه هنگام زنده و بر انگيخته خواهند شد 
  :سوره آل عمران فرمود ١٧۴مگر نه اینست که در آیه 

  کان اهللا ليطلعکم علی الغيب و ما 
  .خدای متعال، همه شما را از سّر غيب آگاه نسازد 

اما علم غيبی که ما برای انبياء و اوصيای آنها قائليم، شرکت در صفت 
خدایی نيست؛ بلکه قسمتی از وحی و الهام است که از جانب خدا بر آنها 

  .نمایاند  نازل و پرده ها برداشته می شود و حقایق را بر آنها می
خوبست مطالب را باز کنيم و واضح تر حقيقت را بيان نمایيم تا کشف حجاب 

گردد و شّيادان در عقاید شيعيان دخالتهای بی جا ننمایند و تهمت نزنند و 
نگویند که شيعيان مشرک هستند، چون امامان خود را شریک در علم خدا 

  .می دانند 
نی می گویند؛ یعنی، بی واسطه و اما قسم دوم از علم عرضی را علم لد

بدون تحصيل و تلقين حروف، افاضۀ مستقيم از مبدء . کسب فيض می نمایند
  .فّياض علی االطالق می شود و عالم می گردد

  .و علمناه من لدنا علمًا : ... از سوره  کهف فرموده است ۶۵چنانکه در آیه 
جزء ذات  ٥٨٦غيـَّباتاحدی از شيعيان نگفته و ادعاء ننموده است که علم به ُم

پيغمبر و امام است؛ یعنی، ذاتًا پيغمبر و امام ها عالم به علم غيب بوده اند 
  .به همان صورتی که خدای متعال عالم است 

و اگر کسی چنين ادعایی نماید، قطعًا جزو ُغالت و کافر می باشد و ما 
آن عقيده  آنچه ما می گویيم و به. شيعيان اماميه از آنها بيزاری می جویيم

مجبور و محدود نمی باشند ) جل و عال(داریم، این است که حضرت احدیت 
در مواقعی که مشيت او . بلکه فعال ما یشاء و قادر باالستقالل می باشند

تعلق گيرد به هر خلقی از مخلوقات که صالح و مقتضی بدانند، علم و قدرت 
ه، افاضه فيض گاهی به واسطۀ معلم بشری و گاهی بی واسط. می دهند 

می نمایند که از آن علم بی واسطه ، تعبير به علم لدنی و علم غيب می 
  :به قول شاعر . نمایيم

                                                 
 .چيزهای غيبی و پنهانی  - ٥٨٦
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بـه غمـزه مسأله آمــوز صـد  = وشتنگار من که به مکتب نرفت و خط نن
  مدرس شد
  :جواب ما

آيا ! از سوره کهف که مربوط به يار موسی است ۶۵اما دليل شما کجاست؟ آيۀ   
ترفند اين است که حق !! ديديد ترفند شيعه ها  را ! در زمان موسی زنده بود علی 

  . را با  باطل درمی آميزد تا مخاطب فريب بخورد
زمانی که شيعه بودم، يادم می آيد که دعاهای مفايتح الجنان را صبح ها می 

  :توحيد الهی بود . اولش خيلی جالب بود. خواندم
. . . المخلوقين حسبی الرازق من المرزوقين  حسبی اهللا، حسبی الخالق من 

  :آخرش خراب می شد 
  ...  يا محمد يا علی اکفيانی و انتما لی کافيان   

خوب اين حرف . غير از اهللا هيچ کس غيب نمی داند: در اين جا هم اول می گويد
را محکم و با يقين می گويد و بعد ادامه می دهد که آيا امکان ندارد اهللا از 

و بعد نتيجه می گيرد به حضرت محمد داده ! مه غيب خود به بنده ای بدهدسرچش
  !و حضرت محمد به علی داده است و علی عالم الغيب و الشهاده است 

! امکان داشتن کاری دليل بر به وقوع پيوستن آن  نيست: در جواب می گويم 
از راه دهان امکان دارد که اهللا انسانی را طوری خلق کند که از مقعد بخورد و 

. قضای حاجت کند، اما  امکان داشتن، دليل بر بودن چنين آدمی نمی تواند باشد  
 . .  

بعد ! ببخشيد پدربزرگ بودن علی را ثابت کن. تو اول برادری علی را ثابت کن
آخر تو می گويی علی از همه انبياء افضل است پس برادر . تقاضای ارث کن

تو اول مهم بودن علی را در قرآن ثابت کن بعد  !چيزی باالتر است!انبياء نيست 
  !او را عالم به غيب و آشکار و نهان بدان ؟

   ٥٨٧... علی علم غيب داشت : قرآن می گوید - ۴٣٩ ادعای
  :از سوره جّن به صراحت می فرماید   ٢۶در آیه   

َتَضى ِمْن َرُسوٍل َفِإنَُّه ِإلَّا َمِن اْر) ٢٦(َعاِلُم اْلَغْيِب َفَلا ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا 
ِلَيْعَلَم َأْن َقْد َأْبَلُغوا ِرَساَلاِت َربِِّهْم ) ٢٧(َيْسُلُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا 

  )٢٨(َوَأَحاَط ِبَما َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُآلَّ َشْيٍء َعَدًدا 
بر علم غيب خود ذات پروردگار متعال که عالم و دانای غيب است احدی را 

( آگاه نمی کند مگر آن کس که از رسوالن برگزیده است که بر محافظت  
تا اسرار وحی او را که ( از پيش رو و پشت سر می فرستد ) فرشتگان را 

تا بداند که آن رسوالن ) غيب خداوندی است شياطين با گوش نربایند 
و خدا به آنچه نزد پيغامهای پروردگار خود را به خلق کامال رسانيده اند 

رسوالن است احاطه کامل دارد و به شمارۀ هر چيز در عالم به خوبی آگاه 
  .است 

  :دليلی است بر ثبوت گفتار ما که می فرماید 
َوَما َآاَن اللَُّه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َيْجَتِبي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء ... 

َعِظيٌم                                                               للَِّه َوُرُسِلِه َوِإْن ُتْؤِمُنوا َوَتتَُّقوا َفَلُكْم َأْجٌرَفَآِمُنوا ِبا
  )١٧٩/آل عمران(
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خدای متعال همۀ شما را از سّر غيب آگاه نسازد وليکن از پيغمبران خود ... 
پس شما به خدا و پيغمبرش بگروید . شيت او تعلق گرفت برگزیندهر که را م

 .که هرگاه ایمان آورید و پرهيز کار شوید اجر عظيم خواهيد یافت
  :از سوره هود می فرماید   ۴٩چنانکه در آیه 

  کْن َقْبِلِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَها ِإَلْيَك َما ُآْنَت َتْعَلُمَها َأْنَت َوَلا َقْوُمَك ِمِتْلَك 
از اخبار غيب است که پيش از آنکه ما به تو وحی کنيم، تو ) این حکایت نوح ( 

  .و قومت هيچ از آن آگاه نبودید 
علی نبينا و آله و (از سوره آل عمران از قول حضرت عيسی   ۴٩مگر در آیه 
  :به صراحت نقل نمی نماید که به بنی اسرائيل می فرمود ) عليه السالم

  ُئُكْم ِبَما َتْأُآُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْمَوُأَنبِّ
و به شما از غيب خير دهم که در خانه هایتان چه می خورید و چه ذخيره 

  .می کنيد 
  :جواب ما

با تمام اين داليلی که گفتی حضرت محمد عالم به نهان و آشکار و دانا به غيب   
از غيب را از اهللا به واسطه فرشته ايشان فقط بخش محدود و کوچکی ! نمی شود

از احوال قيامت و جهنم و ! توجه کن. کسب کرده اند و به مردم ابالغ نموده است
بهشت و غيره فقط به علی نگفته به همه امت خود گفته است و آيه ای  که از 

حاال من . غيب برای او می رسيد، پيش خود احتکار نمی کرد بلکه ابالغ می نمود
که تو چرا می گويی غيب را احتکار کرد؟ و بعد به علی داد و بعد از نمی دانم 

علم غيب رفته است پيش مهدی و ! علی داد به حسن تا رسيده است به مهدی 
پس فايده نزول اين علم غيب چه بود که به ! مهدی هم همراه آن غيب شده 

شدن،  او از ترس کشته!  حتی فايده اش به مهدی هم نرسيد! مخلوقات نرسيد
حتی خبر ندارد که امروز شيعه يک کشور دارد به اين گندگی و هی داد ! غيب شد

 !مهدی بيا ! می زنند که مهدی بيا  
بعد آياتی که تو آورده ای، همه در حق رسوالن است و خودت ! عجب علم غيبی 

  !ديگه چرا دليل آوری ؟!  قبول داری که علی پيامبر نبود
   ٥٨٨... غيب ، کذابند  مدعيان علم   -  ۴۴٠ادعای

  :جواب ما
در آخر ، ائمه خود را . هر کس ادعای غيب دانی کند، دجال است: اول می گويد   

دانا و برای اثبات آگاهی پيامبران از امور غيبی از قرآن دليل آورده است و برای 
از امور غيبی دليل از ابن ابی الحديد آورده ) علی و ائمه ( اثبات آگاهی اولياء 

خب، پس چرا در صفحۀ قبل گفتی کسانی که ادعای دانستن علم غيب      !! ست ا
امروز توسط ابن ابی الحديد علم غيب را برای اولياء ثابت . می کنند، کذابند 

کردی فردا می گويی مراجع تقليد ما هم علم غيب می دانند و امام در خواب به 
  !گير هم می شود آنها ياد داد و در آخر علم غيب سهم رمال و جن 

  ائمۀ طاهرین، خلفای بر حق و عالم به غيب بودند -  ۴۴١ادعای
  : جواب ما

اين يک حديث دروغ است و اينان چگونه امامان غيب دانی بودند که خبر   
  !؟!نداشتند انگور جلوی رويشان زهر آلود است و تناول فرمودند و شهيد شدند 

                                                 
 . ٩٠٩ص  - ۵٨٨
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  !ند تمام ائمه ما ، علم غيب دار -  ۴۴٢ادعای
  

دليلی است بر عالم الغيب بودن » من، شهر علمم و علی، دروازه آن«حدیث 
: علی و احادیث بسياری در این باب از رسول اکرم رسيده است از جمله 
حدیث مهمی است که مکرر در ازمنه و امکنۀ مختلف بر لسان مبارک آن 
پيدا  حضرت جاری می گردید و به نام حدیث مدینه در ميان احادیث شهرت

می باشد که آن حضرت ) شيعه و سنی ( نمود که تقریبًا از متواترات فریقين 
انا مدینه العلم و علی بابها و من اراد العلم « ، علی را منحصرًا با این عبارت 

  .باب علم و معرفت معرفی کردند» فليات الباب 
خبر این حدیث در نزد علمای ما به ثبوت نرسيده است و اگر باشد، : شيخ 

  !واحد است یا از ضعاف اخبار می باشد ؟
عالوه بر (و از سلسله علمای فخام و محدثان عظام و مورخان کرام خودتان 

بسيارند که گمان می کنم قریب دویست نفر از ) جمهور علمای شيعه 
بزرگان خودتان این حدیث شریف را نقل نموده اند و اکنون نقل قول بعضی از 

سانم تا جناب شيخ خجالت نکشند و بدانند طبق عادت آنها را به عرض می ر
پيشينيان خود خدشه در سند حدیث ایجاد کردند واّلا نزد عموم مطلب واضح 

 .و آشکار می باشد 
قمری، در  ٣١٠محمد بن جریر طبری، مفسر و مورخ قرن سوم، متوفی ) ١( 

  .تهذیب اآلثار 
 ١٢٨و  ١٢۶د سوم ،  ص ، در مستدرک،  جل ۴٠۵حاکم نيشابوری، متوفی ) ٢(

  .   ٢٢۶و 
  .، در صحيح خود   ٢٨٩ابو عيسی محمد ترمذی، متوفی ) ٣(
، در جمع الجوامع ، جلد اول ، در  ٩١١جالل الدین سيوطی، متوفی سال ) ۴(

  . ٣٧۴ص 
  .، در کبير و اوسط   ٣۶٠ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانی، متوفی ) ۵(
  .، در بحر السانيد  ۴٩١، متوفی حافظ ابو محمد حسن سمر قندی) ۶(
، در معرقة  ۴٣٠حافظ ابو نعيم احمد بن عبداهللا اصفهانی، متوفی ) ٧(

  .الصحابه 
، در  ۴۶٣حافظ ابو عمر و یوسف بن عبداهللا بن عبدالبر قرطبی، متوفی ) ٨(

  . ۴۶١استيعاب ،جلد دوم ،ص 
غازلی، ابو الحسن فقيه شافعی علی بن محمد بن طيب الجاللی ابن م) ٩(

  .، در مناقب  ۴٨٣متوفی 
  .، در فردوس االخبار  ۵٠٩ابو شجاع شيرویه همدانی دیلمی، متوفی ) ١٠(
  ۴٣مناقب و در ص  ۴٩،در ص  ۵۶٨ابوالموید خطيب خوارزمی، متوفی ) ١١(

  .از جلد اول مقتل الحسين 
، در تاریخ  ۵٧١ابو القاسم ابن عساکر علی بن حسن دمشقی، متوفی ) ١٢(

  .کبير 
الف باء (،در جلد اول  ۶٠۵ابو الحجاج یوسف بن محمد آندلسی ،متوفی ) ١٣(
  . ٢٢٢، ص )
، در اسد الغابه، جلد  ۶٣٠ابو الحسن علی بن بن اثير جزری، متوفی ) ١۴(

  . ٢٢چهارم، ص 
 ١٢٩، در ص  ۶٩۴احمد الدین احمد بن عبداهللا طبری شافعی، متوفی ) ١۵(

  .                                                 ایر العقبی ذخ ٧٧جلد اول ریاض النضرة و ص 
، جلد چهارم  ٧۴٨شمس الدین محمد بن احمد ذهبی شافعی، متوفی ) ١۶(

  . ٢٨،در ص 
،در فيض القدیر ،جلد  ٧۴٩بدرالدین محمد زرکشی مصری، متوفی ) ١٧(

  . ۴٧سوم ،ص 
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الزوائد ،جلد نهم  ، مجمع ٨٠٧حافظ علی بن ابی بکر هيثمی، متوفی ) ١٨(
  . ١١۴،در ص 

،در حيات الحيوان،  ٨٠٨کمال الدین محمد بن موسی دميری، متوفی ) ١٩(
  . ۵۵جلد اول ، ص 

،در اسنی المطالب،  ٨٣٣شمس الدین محمد بن محمد جزری، متوفی ) ٢٠(
  . ١۴ص 

، جلد  ٨۵٢شهاب الدین ابن حجر احمد بن علی عسقالنی، متوفی ) ٢١(
  . ٣٣٧هفتم ،در ص 

،در عمدة القاری ،  ٨۵۵بدر الدین محمود بن احمد عينی حنفی، متوفی ) ٢٢(
  . ۶٣١جلد هفتم ،ص 

، در کنزل الّعمال ،جلد  ٩٧۵علی بن حسام الدین متقی هندی، متوفی) ٢٣(
  .  ١۵۶ششم ،ص 

،در سراج المنير ،جلد دوم ،  ١٠٣١عبدالرؤف المناوی و شافعی، متوفی ) ٢۴(
  . ۴۶ص 

،در سراج المنير  ١٠٧٠ی بن احمد عزیزی شافعی، متوفی حافظ عل) ٢۵(
  . ۶٣،جلد دوم ،ص 

،در سبل الهدی و الرشاد فی  ٩۴٢محمد بن یوسف شاهی، متوفی ) ٢۶(
  .اسماء خير العباد 

  .، در نقد الصحيح  ٨١٧محمد بن یعقوب فيروز آبادی، متوفی ) ٢٧(
  .مناقب مسند  ، مکرر در مجلداب ٢۴١امام احمد بن حنبل، متوفی ) ٢٨(
،در مطالب السئول ،  ۶۵٢ابو سالم محمد بن طلحه شافعی، متوفی ) ٢٩(

  .٢٢ص 
، در فرائد  ٧٢٢شيخ االسالم ابراهيم مبن محمد حموینی، متوفی ) ٣٠(

  .السمطين
  .،در هدایت السعداء  ٨۴٩شهاب الدین دولت آبادی، متوفی ) ٣١(
،در جواهر  ٩١١ی عالمه سمهودی سيد نور الدین شافعی، متوف) ٣٢(

  .العقدین 
  .قاضی فضل بن روزبهان شيرازی ،در ابطال الباطل ) ٣٣(
  . ١٨، در فصول المهمه ، ص  ٨۵۵نورالدین بن صباغ مالکی ،متوفی ) ٣۴(
،در صواعق  ٩٧۴، متوفی )متعصب عنود ( شهاب الدین ابن حجر مکی ) ٣۵(

  . ٧٣،ص 
  .، در اربعين  ١٠٠٠فی جمال الدین عطاء اهللا محدث شيرازی، متو) ٣۶(
  .بر مشکوة رح ،در مرقاة ش ١٠١۴علی قاری هروی، متوفی ) ٣٧(
،در فوائد المجموعه فی االحادیث  ١٢۵٠محمد بن علی الصبان، متوفی ) ٣٨(
.  
،در تفسير  ١٢٧٠شهاب الدین سيد محمود آلوسی بغدادی، متوفی ) ۴٠(

  .روح المعانی 
  .امام غزالی، در إحياء العلوم ) ۴١(
  .ميرسيد علی همدانی فقيه شافعی، در مودة القربی ) ۴٢(
هل ( ابومحمد احمد بن محمد عاصمی، در زنی الفتی شرح سوره ) ۴٣(

  ). أتی
،در مقاصد  ٩٠٢شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی، متوفی ) ۴۴(

  .الحسنة
  . ١۴،در ینابيع المودة ،باب  ١٢٩٣سليمان بلخی حنفی، متوقی ) ۴۵(
  . ٢٩وسف سبط ابن جوزی، در تذکرة خواص االمه ، ص ی) ۴۶(
  .صدر الدین سيد حسين فوزی هروی، در نزهة االرواح) ۴٧(
  .کمال الدین حسين  ميبدی، در شرح دیوان) ۴٨(
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، جلد دوم ،در  ۴۶٣حافظ  ابوبکر احمد بن علی خطيب بغدادی، متوفی ) ۴٩(
  . ٣٧٧ص 

،در کفایت الطالب ، باب  ۶۵٨محمد بن یوسف گنجی شافعی، متوفی ) ۵٠(
۵٨ .  

خالصه ، علماء از صحابه و تابعين و اهل البيت اقرار و اعتراف نموده اند به   
و زیادتی علم او ، َعزارت ، حّدت فهم ، ) عليه السالم(برتری و تفضيل علی 

وفور حکمت ، صحت فتاوی ، نيکوئی در قضایا و احکام او؛  و ابوبکر ، عمر ، 
صحابه با آن حضرت در احکام دین مشورت می نمودند و در  عثمان و علماء
با اقرار و اعتراف . احکام ،حکم آن حضرت را قبول می نمودند ٥٨٩نقض و ِابرام

به علم و وفور فضل و رجحان عقل و صحت حکم آن حضرت ، این حدیث برای 
آن حضرت زیاد نيست چه آنکه رتبه و مقام آن حضرت در نزد خدا و پيغمبر و 

   ٥٩٠... منين ، برتر از اینها می باشد مؤ
  

  :جواب ما
نام شيطان در قرآن ذکر شده : درست مثل اين است که شيطان پرستان بگويند  

بله ،ذکر شده اما به چه صورت؟ به خوبی يا . است برای همين او را می پرستيم 
  !بدی؟ امام شوکانی اين حديث را نقل کرده است اما قسمت دوم را نمی نويسد 

نفر را رديف کرده است و در آخر ، نام گنجی شافعی را نوشته و  ۵٠او نام 
اگر راست می گفت، ! نفر ديگر آورده است ۵٠روايات او را به نمايندگی از 

  !حرف شوکانی را می نوشت يا نظر ابن حجر عسقالنی را 
 گنجی شافعی همان پير مرد دراز قد و جاسوس مغولهاست که مسلمانان از او به

آن !! حاال او شده راوی حديث . تنگ آمدند و مخفيانه او را به ضرب چاقو کشتند
نفر هم اکثرًا از قماش سليمان بلخی و ابن ابی الحديد  ۵٠بقيه ! هم در قرن هفتم 

  .هستند 
به کتابخانه الکترونيکی می رويم تا ببينم هيثمی و عسقالنی درباره اين حديث   

  :ن بياييدچه گفته اند؟ شما هم با م
وعن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلى «

رواه الطبراني وفيه عبد السالم بن صالح . بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه
  ».الهروى وهو ضعيف

اين : هيثمی آورده ام که نوشته است» مجمع الزوايد«عين جمله را از کتاب 
عسقالنی را » تهذيب التهذب«کتاب . و آن را صحيح نمی داند حديث ضعيف است

  .ديدم؛ او نيز، اين حديث را دروغ می داند
  چيزی بنام خجالت نميشناسد!!اما داعی شيعه آنها را شاهد خود می داند

علی باب علم پيامبر «سند اضافی در درست بودن حدیث  -  ۴۴٣ادعای
 »است

مغربی، ساکن قاهره مصر در تصحيح این و امام احمد بن محمد بن الصدیق   
فتح الملک العلی بصحة حدیث «حدیث شریف، کتابی نوشته است به نام 

  . ٥٩١»باب مدینة العلم علی

                                                 
 استوار و محکم کردن کار  - ۵٨٩
 . ٩١۴ص  - ۵٩٠
 .هجری  در مطبعه اعالميه مصر چاپ گرديد و در کتابخانه خصوصی بنده موجود است ١٣۵۴که در سال  - ۵٩١
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اگر به همين مقدار قلبتان آرام نمی گيرد، می توانم مبسوط تر با عبارات 
  . مختلف در این باب نقل اخبار بنمایم

ست به حد تواتر رسيده باشد؛ زیرا از جمله احادیث مستفيضه که ممکن ا
حکم بر صحت آن داده اند؛ از قبيل امام احمد ) شيعه و سنی ( روات فریقين  

و مولی علی متقی در » مستدرک«و حاکم در » مناقب مسند«بن حنبل در 
حلية «و حافظ ابو نعيم اصفهانی در  ٥٩٢»کنز العمال«از جزء ششم  ۴٠١ص 

و ابن مغازلی، » اسعاف الراغبين«ری در و محمد بن صبان مص ٥٩٣»االولياء
و » جامع  الصغير«و جالل الدین سيوطی در » مناقب«فقيه شافعی در 

و  ٥٩٤»صحيح«و ابو عيسی ترمذی در » لئالی المصنوعه«و » جمع الجوامع«
و شيخ سليمان بلخی حنفی » مطالب السئول«محمد بن طلحه شافعی در 

و » کفایت الطالب«نجی شافعی در و محمد بن یوسف گ» ینابيع الموده«در 
صواعق «و ابن حجر مکی در » تذکرة خواص االمه«سبط ابن جوزی در 

و شيخ االسالم حموینی » ریاض النظره«و محب الدین طبری در  ٥٩٥»محرقه
و ابن ابی » فصول المهمه«و ابن صباغ مالکی در » فرائد السمطين«در 

ری دیگر از اکابر علمای و بسيا» شرح نهج البالغه«الحدید معتزلی در 
خودتان گذشته از عموم علمای شيعه ، آن را نقل نموده اند که رسول اکرم 

  .» انا دارالحکمة و علی بابها و من ارادالحکمة فليات الباب «: فرمود
. امير و رئيس مردمان نيکو کار و قاتل کفار است) علی بن ابيطالب (این مرد 

بعد از آن ، صدای . شود خوار کننده او نصرت یاری کنندۀ او و خوار می 
. مبارک را بلند نمود و فرمود که من، شهرستان علم و علی، دروازه آن است
پس هر کس اراده دارد از علوم مخصوص من بهره بردارد، پس باید از آن در 

  ).که مراد علی بن ابی طالب باشد ( وارد شود 
را به این حدیث » ت الطالبکفای«از کتاب  ٢١و محمد بن یوسف گنجی، باب 

شریف اختصاص داده است و بعد از نقل خبر با سلسله اسناد آن اظهار نظر 
این حدیث بسيار عالی و نيکو است که از آن : می کند تا آن جا که می گوید

حکمت و فلسفۀ اشياء و بيان امر و نهی و حالل و حرام آشکار شود و این که 
علی : و ایشان به علی مرحمت کرد و فرمودخداوند به پيغمبر تعليم نمود 

  .به آن مراجعه نمایيد تا کشف حقایق شود . باب حکمت من است 
و ابن عساکر در تاریخ خود با ذکر » مناقب«و نيز ابن مغازلی شافعی در 

و شيخ االسالم » مناقب«طریق حدیث از مشایخ خود و خطيب خوارزمی در 
و محمد بن یوسف گنجی » دوسفر«و دیلمی در » فرائد«حموینی در 
ینابيع «و شيخ سليمان بلخی حنفی در  ٥٩٦»کفایت الطالب«شافعی در 

و بسياری از اکابر علمای خودتان از ابن عباس و جابر بن عبداهللا   ٥٩٧»الموده
هذا «: انصاری روایت نموده اند که رسول اکرم بازوی علی را گرفت و فرمود

ن نصره مخذول من خذله فمدیها صوته ثم امير البررة و قاتل الکفره منصور م
  ).١(قال انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد العلم فيات الباب 

انا مدینة العلم و علی «: و نيز شافعی آورده است که رسول اکرم فرمود
من، مدینه و شهر علم هستم و علی، » بابها و ان البيوت ال یدخلها اال من باب

ها نمی توان داخل شد، مگر از در آنها؛ یعنی، به علوم باب آن است و برخانه 
  .مکنونه در شهر وجود من نخواهيد رسيد، مگر توسط علی بن ابيطالب

از ابن عباس روایت نموده است که رسول خدا » مناقب فاخره«و صاحب 
پس هر کس علم دین می . من، شهر علم و علی، در آن است: فرمود

                                                 
 . ۴٠١، ص  ۶جزء  - ۵٩٢
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من، شهرستان علمم و تو یا : بعد از آن فرمود. خواهد، باید از آن در درآید
دروغ گوید آن کس که گمان نماید بدون واسطۀ تو به . علی، باب آن هستی

  .من می رسد
و ابو اسحق ابراهيم بن » شرح نهج البالغه«و ابن ابی الحدید در چند جا از 
از ابن عباس و أخطباء » فرائد السمطين«سعد الدین محمد حموینی در 

از عمرو بن عاص و امام الحرم احمد بن عبداهللا » مناقب«زمی در خوار
و ميرسيد » مسند«و امام احمد بن حنبل در » ذخایر العقبی«شافعی در 

صواعق «حتی ابن حجر متعصب در » مودة القربی«علی همدانی در 
از جابر بن عبداهللا و » اوسط«از بزاز آورده است و طبرانی در   ٥٩٨»محرقه

عبداهللا بن عمر و حاکم و ترمذی از علی نقل نموده اند که رسول ابن عدی از 
  .انا مدینة العلم و علی بابها ارادالعلم فليات الباب : اهللا فرمود

مردم کوته فکر مضطرب شدند از این : آنگاه در ذیل این حدیث می گوید
از قبيل ابن جوزی و ( این حدیث از موضوعات است : حدیث و جماعتی گفتند

که قولش در نزد شما سندیت دارد، » مستدرک«اما حاکم صاحب )  نووی
بدرستی که این » ان الحدیث صحيح«: وقتی این حرفها را شنيد، گفت

  . حدیث، صحيح است
  

  :جواب ما
يک مکر شيعه ها اين است که مرتب مطلب دروغ خود را تکرار می کنند تا   

چه نوشته و ما قبٌال جواب بخوانيد . شايد طرف خسته شود و از ميدان بگريزد
 .داده ايم 

همين حاکم نقل کرده که . حديث هايی که حاکم نقل کرده است پر از دروغ است  
قبول می کنی؟ و سليمان بلخی يک صوفی شيعه و ! علی شراب خورده است

  .گمراه است که تنها شما او را عالم و فقيه می دانيد 
نظر آنها . ه البته آنها صاحب نظر بودند نام هيثمی و عسقالنی را هم آورده ای ک

  !اين بود که اين حديث، دروغ است و تو در روز روشن به آنها تهمت زدی 
اهللا جل جالله ، حضرت  محمد را عالم  و دانای بر غيب کرد و  -  ۴۴۴ادعای

  حضرت  محمد علی را
غيب عالم ال«: قبًال عرض کردم که به تصدیق خودتان و به حکم آیه شریفه   

خداوند متعال پرده ها از ، »فال یظهر علی غيبه احدًا اال من ارتضی من رسول
از . مقابل دیدۀ پيامبر برداشتند و از علوم غيبه به آن حضرت افاضه فرمودند

جمله علومی که در شهر وجود آن حضرت موجود بود، علم و اطالع بر 
ل ما و شما و جميع مغيبات عالم وجود بود و به کالم آن حضرت که مورد قبو

انا مدینة «: اکابر علمای سنت و جماعت است، اشاره نمودیم که فرمود
از جميع علومی که در مدینه و شهرستان وجود آن . » العلم و علی بابها

می توان از آن استفاده نمود، علم و ) علی ( حضرت بود و توسط باب علم 
بواطن امور بود هم چنانکه اطالع بر مغيبات است که علی، عالم به اسرار و 

چون پایه و اساس علم آن خاندان . آگاه بر ظواهر احکام و حقایق امور بود 
جليل، قرآن مجيد بود و آگاه بر علوم قرآن در ظاهر و باطن بعد از رسول خدا، 

  .چنانکه اکابر علمای خودتان این معنی را تصدیق می کنند . علی بود
و محمد بن یوسف  ٥٩٩»حلية االولياء«نی در از جمله حافظ ابو نعيم اصفها

ینابيع «و سليمان بلخی در  ٦٠٠»کفایت الطالب«گنجی شافعی در 

                                                 
 .  ٧۵،ص ) حديث نهم از چهل حديث در فضائل علی( ٩، باب  ٢فصل  - ۵٩٨
 . ۶۵، ص  ١ج - ۵٩٩



                                                                                                  

 ٣٢٨ 
 

از فصل الخطاب با سند از عبداهللا بن مسعود کاتب الوحی نقل  ٦٠١»الموده
ان القرآن انزل علی سبعة احرف ما منها حرف االوله «: نموده اند که گفت

  ».نده علم الظاهر و الباطنظهر و بطن و ان علی بن ابيطالب ع
قرآن نازل گردید بر هفت حرف و هر حرفی از آنها ظاهری دارد و باطنی و نزد 

  .علم ظاهر و باطن قرآن می باشد ) عليه السالم(علی بن ابيطالب 
  

  :جواب ما
چرا علی در قرآن جايی ندارد و اهللا او را به طور !!دروغی پشت دروغ ديگر   

  !؟کلی فراموش کرده است
حاال کی گفته که علی، عالم به ظاهر و باطن قرآن است ؟ معلوم است ديگر  

  سندش کجاست ؟  !سليمان بلخی 
  پيغمبر هزار باب از علم را در سينه علی باز نمود-  ۴۴۵ادعای

حکمت را ده قسمت نمودند؛ نه جزء آن را به علی عطاء کردند و یک جزء را   
  ٦٠٢... یک جزء نيز، اعلم می باشد به تمام مردم دادند و علی به آن 

 
  :جواب ما

  ِتْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى
  !در اين صورت اين تقسيمى ناعادالنه است

عجيب است اين هزار هزار باب بی فايده بود؛ زيرا علی از عمر و ابوبکر و 
وقتی وارث اين هزار هزار ! عثمان شکست  خورد و زورش به معاويه نرسيد

سن شد، بيشتر بی فايده شد؛ چون ايشان خالفت را دو دستی امام ح مال  باب
جزء علوم عالم نزد من باشد و خليفه هم باشم  ١٠جزء از  ٩! تقديم معاويه کردند

و از يک جزء باقی هم به رقيب من به اندازه سر مويی نرسيده باشد، باز رقيب 
  ؟!اين ممکن است! مرا شکست بدهد

  !يعه ها دروغ می گويند پس نتيجۀ منطقی اين است که ش 
  رسول اهللا ، علم را در یک لحظه به علی آموخت -  ۴۴۶ادعای

ابو » فتح المبين«در همان باب از شرح رساله » ینابيع الموده«و نيز در   
امام المفسرین ( عبداهللا محمد بن علی الحکيم ترمذی از عبداهللا بن عباس 

لعلی تسعة اجزاء و للناس  العلم عشرة اجزاء«نقل می نماید که ) حبرامت 
  »).٢(عشر الباقی و هو اعلمهم به 

منتها تمام علوم و وقایع مهم عالم از گذشته و حال و آینده در زمان حيات 
پيغمبر از جانب حقتعالی به آن حضرت ابالغ می شد و آن حضرت بعضی را 
 در همان ایام به علی می فرمود و آنچه در ذخيره علم آن حضرت مانده بود
در دم آخر حيات به آن حضرت إفاضه نمود که در این باره بسياری از اکابر 

سخن گفته اند که نمونه ای ) گذشته از اخبار معتبر شيعه ( علمای خودتان 
  .از آن را به عرض رسانيدم 

حتی علمای خودتان از عایشه ام المؤمنين، حدیث مفصلی نقل نموده اند 
ر علی را خواست و او را به سينۀ خود پيغمب: که در آخر حدیث می گوید

چسبانيد و روپوش خود را بر سر کشيد و من سرم را نزدیک بردم و هر چه 
ناگهان علی سر برداشت و عرق از جبين . گوش دادم، چيزی نفهميدم
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گفتم یا علی، پيغمبر در این مدت طوالنی به تو چه می . مبارکش جاری بود
  گفت؟
 ألف باب من العلم و من کل باب یفتح ألف قد علمنی رسول اهللا«: فرمود
 » باب

هزار باب از علم به من تعليم فرمود ) صلی اهللا عليه و آله وسلم(رسول اهللا 
  .که از هر بابی، هزار باب دیگر گشوده می شود 

  
 :جواب ما

 !!هذيان است  !نيستدروغ   
   کتاب َجفر از آسمان بر علی نازل شد - ۴۴٧ادعای

ی که از جانب پروردگار اعظم جل و عال توسط خاتم االنبياء از جمله طرق  
بود و آن صحيفه و کتابی » جفر جامعه«افاضه فيض رحمانی بر علی شد 

بود مشتمل بر علم ماکان و ما یکون الی یوم القيامه به حروف رمز و بزرگان 
علمای خودتان هم معترفند که آن کتاب ، علم مخصوص علی و ائمه طاهرین 

 .بود ) م اهللا عليهم اجمعينسال(
بدرستی که جفر و : از شرح مواقف نقل می کند» تاریخ نگارستان«و نيز در 

که در آن دو کتاب ) عليه السالم(جامعه ، دو کتاب است مخصوص علی 
) یعنی، به طریق رمز ( جميع حوادث تا انقراض عالم به طریق علم حروف 

یعنی، مفتاح ( نند به آن کتاب ذکر شده است و اوالد آن حضرت حکم می ک
آن کتاب رمز فقط در دست علی و اوالد او می باشد که از حوادت عالم خبر 

   ٦٠٣) ...می دهند 
  :جواب ما

ای خواننده ، شما را قسم می دهم به اهللا که اگر چنين کتابی نزد علی بود،   
دۀ خود ممکن بود که صلح با معاويه را قبول کند و ابو موسی اشعری را نماين

با اين . قرار دهد در حالی که می دانست عمرو بن عاص او را فريب خواهد داد 
علم جفر ، وقتی علی به مسجد رفت و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی را ديد بايد 

دست کم وقتی او شمشير کشيد تا به او حمله کند، بايد . حساب کار دستش می آمد
ميزان می کرد برای شمشير زهر آلود تا جا خالی می داد نه اين که فرق سرش را 

  !بر آن فرود آيد 
اگر علم جفر نزد حسن بن علی بود، بايد قبل از آنکه زنش آب زهر آلود به او 

  !بخوراند او را سه  طالقه  می کرد و می رفت پيش زنهای ديگر خود 
  امام رضا خبر از چگونگی و ساعت مرگ خود داشت -  ۴۴٨ادعای

مواقف، قضيۀ عهد نامه مامون الرشيد عباسی و امام  از جمله در شرح  
هشتم ـ حضرت رضا علی بن موسی ـ را نوشته است که بعد از این که 

مجبور به قبول والیت  هش ماه مکاتبه و هدیمأمون، حضرت رضا را بعد از ش
عهد خود نمود، عهد نامه ای نوشتند و مأمون امضا کرد که بعد از مردن خود 

وقتی ورقه را آوردند که حضرت امضاء . ت رضا منتقل شودخالفت به حضر
نماید، قبل از امضاء شرحی با این مضمون در سجل خود نوشتند و بعد 

  : امضاء نمودند 
هستم، خليفه مأمون ) عليهم السالم ( من که علی بن موسی بن جعفر «  

ای الرشيد که خداوند او را برای استحکامات شرع محکم و قوی نماید و بر
حق مارا به خوبی شناخت که دیگران نشناختند . ارشاد و هدایت موفق بدارد
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و رحمی را که دیگران قطع نمودند، او وصل نمود و نفوسی را که دیگران 
حتی زنده نمود اشخاصی را که به . تهدید به قتل نمودند، او ایمن ساخت

محتاج بودند بی نياز نمود گروهی را که فقير و . پرتگاه فنا رسيده بودند
  .محض رضای پروردگار 

زود است که خداوند جزای شکر گزاران را بدهد وضایع نمی کند اجر 
  .نيکوکاران را 

قرار داد؛ اگر ) بر مؤمنين ( بدرستی که او مرا به والیت عهدی و امارتی بزرگ 
ولکن جفر و جامعه داللت بر خالفت این معنی دارد . من بعد  از او زنده بمانم 

  »). عنی، من بعد از او زنده نخواهم ماند ی( 
کلمات آن حضرت داللت بر معنای دقيق دیگری دارد که می خواهد در لفافه 

  .بفهماند مأمون بر سر عهد خود نخواهد ماند 
شرح مقاصد الطالبين فی علم اصول «در  مسعود عمر تفتازانیو سعد بن 

حضرت مفصل اشاره  به جملۀ جفر جامعه در عهدنامه از قلم آن» الدین
نموده است؛ یعنی، جفر و جامعه نشان می دهد که مامون بر سر عهد خود 

آن پسر پيغمبر و پاره تن رسول . چنانکه دیدیم آنچه گفت، شد. نخواهد ماند 
اهللا را به زهر جفا شهيد نمودند و صداقت و حقيقت علم آن حضرت ظاهر و 

ل علم به ظاهر و باطن امور هویدا شد و همه دانستند که آن خاندان جلي
   ٦٠٤... دارند 

  :جواب ما
  !نگاه کنيد به اين مرد هذيان گو و ببينيد چه می گويد

امام رضا بر اساس علم جفر از آينده خبر داشت و می دانست پيش از : می نويسد
؛ اما به علت اين که  منصب واليت عهدی را نمی پذيرفتمامون می ميرد و 

  ! ده بود به ناچار وليعهدی مامون را پذيرفت مامون او را تهديد کر
من اگر بدانم کی می ميرم از تهديد مامون چرا بترسم ؟ هزار تفنگ هم به سوی 

پس امام رضا غيب ! من بگيريد، به شما می خندم چون می دانم که نمی ميرم  
: نمی دانست و به طمع خالفت، وليعهد مامون شد و عجيب اين که می گويد

خب، پس اگر علم غيب می دانست تسليم ! را  کشت تا خليفه نشود مامون او
می چون می دانست آخرش، به سبب همين وليعهد شدن ! تهديد مامون نمی شد

  :خنده دارتر است، می نويسد  و حرف آخرش از همه ! ميرد 
خب، سوال ما اين است که پاره ! پاره تن رسول اهللا را با زهر جفا شهيد نمودند 

ل اهللا باوجود آگاهی کامل به علم جفر چرا انگور آغشته به زهر را ميل تن رسو
  !فرمودند 

ايشان را تهديد کردند و ايشان مجبور شدند که : از اين داعی بعيد نيست که بگويد
  !! ميل فرمايند 

  ٦٠٥...   بر علی کتاب نازل شد و جبریل به زمين آورد -  ۴۴٩ادعای 
  :اول داستان را بخوانيد   
ز جمله طرقی که توسط رسول اکرم افاضه فيض بر علی شد، کتاب مهر ا  

چنانکه عالمۀ محقق مورخ . شده ایست که جبرئيل برای آن حضرت آورد
اثبات «مقبول القول فریقين، ابو الحسن علی بن الحسين مسعودی در 

  :مفصل نقل می نماید و خالصه اش  ٦٠٦»الوصيه
                                                 

 . ٩٣١ص  - ۶٠۴
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 ٣٣١ 
 

ب مسجلی از جانب پروردگار جل و عال یعنی، جبرئيل با امناء مالئکه ، کتا
اشخاصی که نزد شما حاضرند از مجلس : برای پيغمبر آورد و عرض کرد

  .خارج شوند اال وصی شما تا کتاب وصيت را تقدیم نمایم 
به حاضران امر فرمود که همگی از حجره بيرون بروند ) ص(پس رسول اهللا 

خداوند : رئيل عرض کردبه استثناء علی و فاطمه و حسن و حسين آنگاه جب
این عهد نامه ایست که با تو بستم و : به شما سالم می رساند و می فرماید

  .مالئکه گواهی دادند 
او : بدن آن حضرت به لرزه درآمد و فرمود) کالم جبرئيل که به این جا رسيد ( 

  .است سالم؛ از او است سالم؛ و به طرف او است برگشت سالم 
این عهد : بعد از قرائت فرمود. جبرئيل گرفت و به علی داد آنگاه آن کتاب را از

پروردگار من است به سوی من و امامت اوست به تحقيق که رسانيدم و اداء 
 .نمودم پيام حق را 

و در آن کتاب با امير المؤمنين شرط شده است که وقتی حق مسلم تو را از 
نگاه ندارند و تو سلب نمایند و خمس تو را تصرف کنند و حرمت تو را 

دوستی  دوستان خدا و دشمنان خدامحاسنت را با خون سرت رنگين کنند، با 
  .کن و بردبار بر جور و ستم آنها باش و آتش غيظ و غضب را فرو نشان 

راضی شدم  و قبول کردم که اگر حرمت : در پاسخ امير المؤمنين عرض کرد
پاره و کعبه را خراب و  مرا نگاه  ندارند و سنت را تعطيل و احکام کتاب را

  .محاسنم را از خون سرم خضاب کنند، صبور و بردبار باشم و تحمل نمایم 
 

 :جواب ما
کسانی که اين مذهب جعلی را ساخته اند، دقيقًا می دانستند که کجا بايد متوقف   

نگفتند جبريل کتاب وحی مختوم را به علی داد، می . شوند تا ما آنها را کافر ندانيم
  .د داد به پيامبر و ايشان فورًا داد به علی گوين

کسانی که اين مذهب جعلی را ساخته اند، سعی کرده اند تا در دايره اسالم باقی 
  !بمانند؛ زيرا خنجر زدن به پيکر اسالم از درون آسانتر است 

در آخر وصيت، حضرت محمد به علی می نويسد که هر کاری که با تو کردند، 
  !صبر کن 

تو صبر کن و دختر به عمر بده و وزير او شو و بی صبری : علی گفتند بله به  
سال بعد فکر و ذکر شان کوبيدن اسالم و  ١۴٠٠را بگذار برای شيعه ها که 
تو صبر کن ای علی جان، طالق دخترت را هم از ! گرفتن حق تو از عمر است 

  !عمر می گيرند 
  نقل اخبار اهل تسّنن در ندای سلونی دادن علی

  :نقل کرده اند که علی سر منبر گفت !! بزرگان شما یعنی، سليمان بلخی   
و بخاری در  ٦٠٨»مسند«و امام احمد حنبل در  ٦٠٧»سنن«ابی داود در   
  :با سند نقل نموده اند که علی فرمود  ٦٠٩»صحيح«
  »سلونی عما شئتم و ال تسئلونی عن شئ اال انبأتکم به «

قبل از آن که مرا ) از آنچه می خواهيد  یعنی،( ای مردم ، سؤال کنيد از من 
پس بدرستی که در سينۀ من علم فراوانی است، سؤال کنيد از من . نيابيد

     ٦١٠... که در نزد من است علم اولين و آخرین 

                                                 
 . ٣۵۶ص  - ۶٠٧
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 ٣٣٢ 
 

  
  :جواب ما

  
درست اين است که رسول اهللا يک روز بعد از نماز ظهر بر سر ! اين دروغ است  

از من : امت گفت تا مردم گريه کردند و بعد فرمودمنبر رفت از احوال و اهوال قي
  . اين حديث را مسلم نقل کرده است. بپرسيد 

از احوال قيامت : رسول اهللا نفرمود هرچه که می خواهيد بپرسيد، بلکه گفت
از هرچه می : علی گفت: اما سليمان بلخی آش را شور کرده و گفته است. بپرسيد

  .خواهيد بپرسيد 
ان بلخی اين حديث را از کجا پيدا کرده است؟ اگر از کتب در ضمن، سليم  

اگر اين ! پيشينيان نقل کرده است که بهترين آنها ، کتاب مسلم نيشابوری است 
آيا شيعه می ! سليمان بلخی، سنی است، چرا از صحيح  مسلم روی گردان است ؟

  !تواند به اين چرا  پاسخ دهد 
و  ٢در بخاری، جلد : رو کنم؛ می نويسد اجازه بدهيد يک حقۀ ديگر داعی را  

هر کس کمترين معرفت و شناختی از کتاب بخاری ... آمده است که   ١٠جلد 
: داشته باشد، می دانيد که صحيح بخاری مشتمل بر کتاب ها و باب ها است؛ مثال 

اگر داعی ... يا کتاب صلوه ، باب دعای سجده و . کتاب جهاد، باب دعا در جهاد
صحيح بخاری، کتاب فالن و باب بهمان و : شد، بايد اين طور آدرس بدهدشياد نبا

  . شماره حديث را هم در آن باب ذکر کند
برای درک بيشتر مکر او ، فرض کنيد که من می خواهم شما را به خانه خود در 

از طرف مغرب که وارد شهر شدی، خانه ها را : پيشاور دعوت کنم و بگويم
و اضح است که اين ! و  هفتاد چهارمی مال من استخانه چهارصد . بشمار 

  . آدرسی هم که از بخاری نقل کرده است، درست نيست ! آدرس درست نيست 
خبر دادن از علمداری حبيب بن نجار ، خبردادن از سنان بن انس  - ۴۵٠ادعای

  ٦١١...    که قاتل امام حسين گردید
د که در آن از مسند احمد یک داستان خيالی از ساخته های  ابن ابی الحدی  

: نقل قول کرده است که علی در مسجد کوفه نشسته بود، شخصی گفت
لم یموت و ال یموت حتی یقود جيش «: علی گفت. خلد بن عویطه مرده 

  » الضالله و صاحب لوائه حبيب بن عمار
نمرده و نمی ميرد تا فرمانده لشکر گمراهی شود که حبيب بن نجار : فرمود 

  .                   وستپرچمدار ا
  :       جواب ما

اگر امام حنبلی ها اين حرفها را گفته باشد، پس حنبلی ها بايد  از تو شيعه تر   
باشند و شما را به مذهب شيعۀ خود دعوت کنند نه اين که شما آنها را دعوت کنيد 

  ! اين داستان از داستان ابن ابی الحديد دروغ تر است! 
نمی کرد زمانی خواهد آمد که علم عام می شود و در يک دقيقه  اين داعی فکر  

  ! حديث مسند احمد بن حنبل را بررسی کنی  ٢٧٠٠٠می توانی به مدد کامپيوتر  
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 ٣٣٣ 
 

اما ! و شايد با خود فکر کرده است، اگر عالمان بگردند، جاهالن که نمی توانند 
عد از ديگری آشکار امروز، علم آنها را رسوا کرده است و دروغ های آنها يکی ب

  .می کند 
  خبر دادن  علی از علوم غيبی -  ۴۵١ادعای

  :       جواب ما
نظر سليمان بلخی و ابن ابی الحديد را به عنوان بزرگان سنی می آورد و اصًال   

مسلم را حساب نمی کند و به خيال خود بحث علمی می کند و از کتاب ها ی ما ، 
  !!!عليه ما دليل می آورد 

  ٦١٢...    خبر دادن از غلبه معاویه و ظلمهای آن ملعون -  ۴۵٢ادعای
  :       جواب ما

وقتی گفتی عالم غيب و ! نمی دانم چرا داعی مطالب را جدا جدا می نويسد؟  
  ! شهاده است؛ يعنی، همه چيز را علی می داند 

خبر دادن از کشته شدن ذوالثدیه قبل از شروع جنگ در نهروان  -  ۴۵٣ادعای 
  ...٦١٣  

  :       جواب ما
  !آدم که غيب داشته باشد، اين را هم می داند ! اين که حرف مهمی نيست  

    ٦١٤... خبر دادن از قتل خود و معّرفی ابن ملجم را    - ۴۵۴ادعای
از جمله اخبار غيب، خبر دادن از قتل خود و معرفی نمودن عبدالرحمن بن   

لعون در ظاهر به آن حضرت در حالی که آن م! ملجم مرادی به عنوان قاتلش
  . اظهار عالقه می نمود

. جميع اصحاب از طالقت لسان و کثرت عالقه او به آن حضرت تعجب نمودند  
من تو را نصيحت می نمایم که آشکارا از دوستان : حضرت در جواب فرمود 

  !من باشی و حال آنکه تو از دشمنان من هستی
اید و از نام من بدتان آمده  گویا اسم مرا شنيده: عبدالرحمن عرض کرد

چنين نيست؛ بلکه واضح و آشکار می دانم که تو قاتل منی و : است؟ فرمود
اگر : عرض کرد. به زودی محاسن سفيد مرا به خون سرم خضاب می نمایی 

چنين است، امر کن که مرا به قتل برسانند و اصحاب نيز، همين تقاضا را 
  . نمودند

برای آنکه دین . محال؛ یعنی، نشدنی است این امری است: حضرت فرمود
  !من قصاص قبل از جنایت را درست نمی داند 

علم من حکم می کند که تو قاتل منی اما احکام دین مربوط به اعمال ظاهر 
پس از نظر شرعی، . است و هنوز از تو عملی خالف ظاهر بارز نگردیده است

  .نمی توانم حکمی بر تو جاری نمایم 
کشته شد : خود می گوید» االبطال«یل انگليسی، در کتاب مستر کارال  

علی بن ابيطالب به عدالت خود؛ یعنی، اگر عدالت نمی کرد و قصاص قبل از 
چنانکه سالطين عالم همين . جنایت می کرد، قطعًا بدنش سالمت می ماند 

که سوءظن به کسی پيدا می کردند ولو فرزند و برادر و عيال و اقارب 
  .وری آنها را معدوم می نمودندعزیزشان ف

  
  :       جواب ما
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 ٣٣۴ 
 

  اوال با اين تفاصيل نصيخت کردن ابن ملجم بی فايده بود 
مستر ! اين بار به جای سليمان بلخی، مسترکاراليل انگليسی را شاهد آورد  دومآ 

کاريل انگليسی اگر ايمان داشت که علی عالم و دانا به غيب است، چرا مسلمان 
  نشد ؟ 

اگر علی می دانست که عبدالرحمن بن ملجم او را در فالن : يک سوال ساده  اما  
ساعت و فالن جا و به فالن طريق خواهد کشت، چرا با همان شمشير بر سر ابن 

  ! اين غيب دانی که برای علی فايده نداشت، ندانستنش بهتر نبود! ملجم نکوفت 
  .اللهم انا نعوذبک من علم ال ينفع 

  .می بريم به تو از علم بی فايده و بيهوده يا اهللا پناه 
   

 ٦١٥... علی به گفتۀ ابن ابی الحدید از همه اعلم بود   - ۴۵۵ادعای
ابن » در المنظم«از   ٦١٦»ینابيع الموده«شيخ سليمان بلخی حنفی در   

  ...طلحه شافعی نقل نموده است که امير المؤمنين فرمود 
  

  :       جواب ما
آخر اين همه علوم و اين همه حديث . مرده است ١٢٩٣ سليمان بلخی در سال  

  !را از کجا پيدا کرده است؟ شايد او هم غيب می دانست ؟
  ٦١٧... بفرمودۀ پيغمبر ، علی اعلم امت بود   -  ۴۵۶ادعای

  :حدیث دروغ آورده است  ٩در این جا از زبان مبارک پيامبر   
  :اس نقل می کند که گفت از ابن عب» ینابيع الموده«و نيز، سليمان بلخی در 

اخذ بيدی االمام علی فی ليلة مقمرة فخرج بی الی البقيع بعد العشاء و «
بسم اهللا الرحمن الرحيم فتلکم لی فی اسرار : اقرأ یا عبداهللا فقرأت : قال 

  »الباء الی بزوغ الفجر 
بعد از . دست مرا گرفت و به قبرستان بقيع برد) ع ( در شب ماهتابی، علی 

. من     بسم اهللا الرحمن الرحيم را قرائت نمودم. بخوان : عشاء فرمود نماز
  .بسم اهللا برای من سخن  گفت تا طلوع فجر » باء«آنگاه از اسرار 

  :       جواب ما
زيرا در حديث صحيح است که رسول ! وای بر او و نشيمنگاهش در روز قيامت   

پس جای نشستن خود را در آتش  هر کس بر من به عمد دروغ ببندد،: اهللا فرمود 
  .ببيند

نمی دانم سليمان بلخی اين حديث را از کجا نقل کرده است؟ خودش که حضرت   
تو ای داعی ، چرا از ! را نديده آخر بين آن دو هزار دويست سال فاصله است 

چون : جواب واضح است ! همان جايی که او نقل قول کرده ، نقل قول نمی کنی 
  !نا شکم سليمان بلخی و معده ابن ابی الحديد است منبع اصلی هما

                                                 
 . ٩۴۶ص  - ۶١۵
 . ۶۵، ص  ١۴باب  - ۶١۶
 . ٩۴٨ص  - ۶١٧



                                                                                                  

 ٣٣۵ 
 

   ٦١٨... حضرت علی امت را از علوم کهکشانی هم با خبر کرد  - ۴۵٧ادعای
بحار «در ) رضوان اهللا عليه(عالمۀ شهير مرحوم مال محمد باقر مجلسی   

از امير المؤمنين علی نقل نموده اند که فرمود ) السماء و العالم(  ٦١٩»االنوار
:  

  »  مثل المدائن التی فی االرض السماء،النجوم التی فی  هذه«
این ستارگان که در آسمانند، شهرهایی هستند مانند شهرهایی که در زمين 

  .است
آیا در زمانی که از علم هيأت جدید اثری در . شما را به خدا انصاف دهيد  

ود، عالم نبود و هيأت بطلميوسی هم که مدار عمل ریاضيون فلکی آن زمان ب
و ميخ های  ٦٢٠قائل به افالک بودند و کواکب و ستارگان را انوار ُمضيئـَه

تلسکوب ها و دوربين های امروزی هم وجود نداشت . آسمان می دانستند 
اگر فردی از افراد بشر از . که از وضع کرات و اوضاع ستارگان خبر بدهند

ی که بعد از اخبار سماوی و کرات جوی خبر بدهد آن هم مطابق با علم هيأت
هزار سال مورد توجه و عمل علماء قرار می گيرد، شما چنين خبر دهنده ای 

را عالم به غيب نمی دانيد و این خبر را در شمار اخبار غيب به حساب نمی 
  آورید ؟

این : به مسيوی فرانسوی گفتم که حضرت علی گفته است: می گوید  
مسيو حيرت کرد و . دستارگان آسمان، شهرهایی مثل شهرهای شما هستن

  !آدرس کتاب ما را خواست 
  :       جواب ما

ستارگان آسمان، مانند شهر های ما نيستند؛ . اول، اين پيشگويی درست نيست  
پس عالمه ! بلکه کرات آتشينی مثل خورشيد و از گاز هستند و اصًال خاک ندارند 

 شب جمعه به اهللا: او همان آدم است که می گويد. مجلسی اشتباه نوشته است
  !زيارت قبر حسين می رود

در اين . اما قرآن و سنت از آينده و علوم آن ، از جمله علوم فضا خبر داده اند  
شکی نيست؛ اما قرآن را اهللا نازل کرده و سنت را رسول اهللا آورده است و علی 

د؛ اما البته در ابالغ رسالت، پيامبر را ياری دا. در اين دو امر مهم هيچ کاره بود
برای همين است که . او در اين کار تنها نبود صحابۀ ديگر نيز، شريک او بودند

عشره مبشره ( نفر ديگر  ٩ما همۀ اصحاب رسول را دوست داريم؛ البته علی و 
  .را بيشتر دوست داريم به دليل مدح خاص پيامبر از آنان ) 
هايی است که دور  اگر منظورت از ستارگان، سياره! پس علی غيب نمی دانست   

در ضمن، . آنها که ديده نمی شوند تا علی به آنها اشاره کند. ستارگان می گردند
: پس چرا می گوييد. در هيچ يک از آنها موجود زنده ای هم کشف نشده است

  .ستارگان، شهرهايی مثل شهر های شما هستند 
  ٦٢١... اعتراف ابن ابی الحدید به مقامات علمی علی   - ۴۵٨ادعای

  :       جواب ما
اعتراف ابن ابی الحديد هم به مقام علمی علی مثل اعتراف شما است به مقام   

  . علمی حضرت علی است
                                                 

 . ٩۵١ص  - ۶١٨
 . ١۴ج  - ۶١٩
 . درخشان  - ۶٢٠
 . ٩۵٩ص  - ۶٢١



                                                                                                  

 ٣٣۶ 
 

حسين که متولد شد، یکصد بيست هزار فرشته آمدند به عرض  - ۴۵٩ادعای
  ٦٢٢... تبریک 

مردم بر رسول خدا داخل : این حدیث را بخوانيد تا بر ایمانتان افزوده شود   
شخصی . ی شدند و به ایشان تبریک می گفتند برای تولد حضرت حسين م

  :از ميان جمعيت عرض کرد 
پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول اهللا امروز از علی امر عجيبی مشاهده 

چون ما برای تهنيت آمدیم ما را از ورود : چه دیدید؟ عرض کرد: فرمود. کردیم
هزار ملک از آسمان جهت تبریک و  منع نمود به عذر این که یکصد و بيست

ما تعجب نمودیم که . تهنيت نازل شده اند و حضور رسول اهللا می باشند
  علی از کجا شماره نمود و چگونه خبر دار شد؟ آیا شما به او خبر دادید؟

از کجا دانستی که آن قدر ملک در : حضرت تبسمی نمود و به علی فرمود
  نزد من آمده اند؟

مالئکه ای که بر شما نازل می شدند و سالم . انت و امی  بابی: عرض کرد 
من شماره کردم و دیدم . می نمودند، هر یک به لغتی با شما حرف می زدند

فهميدم یکصد و بيست هزار . به یکصد و بيست هزار لغت با شما حرف زدند
زادک اهللا علمًا و حلمًا یا ابا : حضرت فرمودند. ملک خدمت شما آمده اند

  ).کنيه علی بود( خداوند علم و حلم تو را زیاد کند یا ابا الحسن . ن الحس
  :آنگاه رو به امت نمود و فرمود 

نيست برای خدا خبری و آیتی . من شهر علم هستم و علی دروازه آن است  
امين خدا و نگهدار علم او و . اوست امام خلق و بهترین مردم . بزرگتر از علی

اگر شما علم . سؤال کنيد از اهل ذکر : رموداوست اهل ذکری که خدا ف
ندارید، من خزانه علم هستم و علی کليد آن خزانه است هر کس خزانه را 

  .می خواهد پس باید کليد را بيابد 
  :       جواب ما

صبح آمده باشند  ١٠فرض کن که مردم در ساعت . دقيقه است ١۴۴٠يک روز   
  ! دقيقه  ٧٠٠ی شود برای تبريک به حضرت محمد و نصف روز م

در طول آن . فرض کن هر فرشته به زبان خودش فقط نيم دقيقه تبريک بگويد
اگر هر صد و بيست هزار . فرشته فرصت تبريک گويی داشتند ١۴٠٠روز فقط 

  ! سال وقت نياز بود ۴٢فرشته جدا جدا تبريک گفته اند به 
رف می زد، تعداد حاال جواب بدهيد که علی چگونه در عين حال که با مردم ح

هزار زبان  ١٢٠فرشته ها را شمارش می کرد و همين طور متوجه بود که به 
باز بگوييد ما علی را اهللا نمی ! باز بگوييد ما غالی هستيم! مختلف حرف می زنند

  !شما از ُغالت شيعه نيستيد! دانيم 
ه قوم ان الشيع«: اهللا رحمت کند شيخ االسالم ابن تيميه را چه خوب گفته بود

  »بهت
  .شيعه ، قومی بسيار دروغ گوست : يعنی

     
اسم علی در قرآن است و از قرآن امامت : شيعه می گوید - ۴۶٠ادعای

    ٦٢٣...   علی را ثابت می کنيم 

                                                 
 . ٩۶١ص  - ۶٢٢
 . ٩٧٢ص  - ۶٢٣



                                                                                                  

 ٣٣٧ 
 

َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َيا   
َزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُآْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم َتَنا

  )٥٩/النساء(                                   .اْلَآِخِر َذِلَك َخْيرَوَأْحَسُن َتْأِويًلا 
) ا و رسول از طرف خد( ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمان داران   

را اطاعت کنيد و وقتی در چيزی کارتان به گفتگو و نزاع کشيد به حکم خدا و 
رجوع به حکم ( این کار . اگر به خدا و روز قيامت ایمان دارید. رسول باز گردید

  .برای شما از هر چه تصور کنيد بهتر و خوش تر خواهد بود ) خدا و رسول 
  

ئز نيست مگر آن کسی که خداوند  اطاعت احدی از مخلوقات بر انسان جا
  متعال  امر  به  اطاعت از او نموده                                        

باشد و سند محکم ما در اطاعت و فرمانبرداری اشخاص ، قرآن مجيد است 
 ...٦٢٤    

  :       جواب ما
خوانی و حرفت درست است اما اگر آيه را کامل ب. پس دليل او ، همين آيه است  

قيچی نکن، می بينی که وقت دعوا می توانی از اولی االمر  اطاعت نکنی و به 
  !قرآن و سنت رسول مراجعه کنی 

  :يک بار ديگر ببينيم آيه چه می گويد
  ا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنواَي

  ای مومنان ،
  َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم

  طاعت کنيد اهللا را و رسول را و اولی االمر از بين خود راا
  :شيعه از اين جا به بعد را نمی خواند در حالی که آيه ادامه دارد 

  َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء
  پس اگر در چيزی نزاع کرديد

  َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل  
  پس به اهللا و رسولش مراجعه کنيد

پس اهللا اين علی را ! به اولی االمر رجوع کنيد: اهللا نمی گويد. موديدمالحظه فر
که شما در خيال خود      ساخته ايد، نمی شناسد تا به ما امر کند که با او اختالف 

  !نداشته باشيم 
اولی االمر؛ یعنی، فرمانده  و این درست : سنی می گوید - ۴۶١ادعای

  ٦٢٥... نيست  
نن عقيده دارند که مراد از اولی االمر در آیه ، امراء و برادران عامه و اهل تس  

فرمانروایان و سران لشکرند که شامل حال سالطين و صاحبان امر 
  .می باشد ) ظاهری(
هر ( لذا آقایان اهل تسنن، اطاعت امر سالطين را بر خود واجب می دانند   

مشمول آیۀ  به دليل آنکه آنها) چند متجاهر به فسق و فجور و ظلم باشند ؟
  !پس اطاعتشان واجب است ؟. اولی االمرند

حال آنکه چنين عقيده ای با دالئل عقلی و نقلی باطل است که در این 
مجلس به خاطر ضيق وقت نمی توانم به تمام دالئل بر بطالن عقيدۀ آنها 

                                                 
 . ٩٧٢ص  - ۶٢۴
 . ٩٧۴ص  - ۶٢۵



                                                                                                  

 ٣٣٨ 
 

. دست کم یک ماه وقت می خواهد تا به تفصيل بيان کنيم. استشهاد نمایم
  :ل اما من باب مثا

 مهمترین دریابد کسيکه به همه چيز را نتوانست .ماال یدرک کله ال یترک کله
یعنی اگر همه دالیل را نتوانم بخاظر ضيق وقت ( را رها نمی کند بخشهایش 

  )بگویم مهم ترینش را ميگویم 
  

  :       جواب ما
شرط البته به اين . ما از اولی االمر پيروی و اطاعت می کنيم. بله درست است  

و در اين باره حديث . که حرفش خالف قرآن و سنت نباشد و امر به گناه نکند
  :داريم 

  ال طاعة مخلوق فی معصيه اهللا
  .در گناه نيايد از مخلوق اطاعت شود 

اما اين، آن . اين که گفتی از اولی االمر فاسق پيروی می کنيم نيز، درست است  
االمر کند و ما توانايی بر کناری يا  وقت است که آن فاسق به زور خودش را اولی

البته در اين جا هم از فاسق دستوراتی را . باز داری او را از فسق نداشته باشيم
  ! می پذيريم که خالف اوامر الهی نباشد

و طبق حديث رسول اهللا اگر بتوانيم او را با دست از فسق منع می کنيم؛ با دست 
شما اگر راه حل بهتری داريد به ما هم ياد  !نشد، با زبان ؛ با زبان نشد، در دل 

  ! بدهيد  
  بشر قادر نيست امير صالح انتخاب کند و باید اهللا انتخاب کند -  ۴۶٢ادعای

بدیهی است امراء و سالطين که در جامعه فرمان روایی می نمایند، از سه   
هللا یا منصوب باالجماع ـ یا غالب بالقدره ـ یا منصوب من ا: حال خارج نيستند

  .هستند 
اما طریقه اول که اگر مسلمانان اجماع بر فردی نموده و او را به امارت 
انتخاب کرده باشند، دليل مثبت عقالنی وجود ندارد که اطاعتش مانند 

اطاعت خدا و پيغمبر واجب باشد؛ زیرا مسلمانان نمی توانند بر یک فرد کامل 
  .و پاک اتفاق کنند و او را به امارت برگزینند

برای آنکه مسلمانان هر قدر قوی الفهم باشند باز به ظواهر حاالت می نگرند 
  ٦٢٦... و از بواطن اشخاص که بر چه عقيده هستند، بی خبرند 

  :       جواب ما
  .اجماًال قبول دارم که منتخب بشر ، معصوم نيست و ولی امر خطا می کند   
او بايد در . ب االطاعه استما نمی گوييم که چنين اولی االمری صد در صد واج  

اما بدون حکومت زندگی ! اين ، شرط اول است . دايره قرآن و سنت حرکت کند
نياز بشر به نظم و حکومت مانند نياز او به آب است و حکومت . ممکن نيست

.  بدون ولی امر امکان ندارد و ولی امر هم بدون اطاعت، کارش سامان نمی گيرد
شما اين مهدی را از سرداب بيرون بياوريد، اگر ما . يمما در خيال زندگی نمی کن

  !او را اولی االمر خود نکرديم هر چه دلتان می خواهد بگوييد 
  

  ٦٢٧... سالطين و امراء ، اولی االمر نمی باشند    -  ۴۶٣ادعای
                                                 

 . ٩٧۶ص  - ۶٢۶



                                                                                                  

 ٣٣٩ 
 

  
  ایراد می گيرد که ولی امر باید یک نفر باشد نه چند نفر  

در ! اما بايد را کاشتيم و در نيامد. می گوييم خب ما هم همين را. :       جواب ما
ما هم می گوييم که ممالک اسالمی بايد يکی . عمل، اولی االمر يک نفر نيست

باشند و بايد تحت فرمان يک خليفه باشند؛ اما از اين بايد ها دانه ای سبز نمی 
  ؟!چه کنيم ! شود

  
  ٦٢٨...    ی باشدهر سلطان و امير با قدرتی ، اولی االمر نم -  ۴۶۴ادعای

  :       جواب ما
به هر حال هر چقدر هم که برای حج فلسفه بافی کنی، به عربستان که رفتی   

. ولی امر آن سرزمين، ابن عبدالعزيز است و مجبوری  فرامين او را اجرا کنی 
. يک بار گفتم از هر ولی امری که به زور ولی امر شد به اکراه اطاعت می کنيم 

  .هر وقت زور ما رسيد، او را با يک فرد صالح عوض می کنيم   .تو هم می کنی
  

  اولی االمر باید منصوب و منصوص از جانب اهللا باشد -  ۴۶۵ادعای
عالوه بر دالئلی که از خارج اثبات مرام می نماید، ظاهر آیه حکم می کند که   

اال ما . اولی االمر کسی باید باشد که واجد جميع صفات رسول اهللا باشد
  .خرج بالدليل که آن مقام وحی و رسالت است 

و چون عالم به جميع صفات بشر جز ذات پروردگار ، کس دیگری نيست؛ پس 
لذا در آیۀ شریفه برای .  حق انتخاب مخصوص به ذات او جل و عال می باشد 

اطيعو اهللا : آورده است که می فرماید» اطيعوا«فرق بين واجب و ممکن دو 
خدا را اطاعت کنيد به نحوی که او را واجب الوجود بالذات .  و اطيعوا  الرسول

بدانيد و آنچه از هستی صفات دارد از قبيل حيات و علم و حکمت و قدرت و 
  .غير آنها از خود او  و عين ذات او می باشد 

و اطاعت کنيد پيغمبر را به نحوی که او را ممکن الوجود و عبدصالح و واجد 
الق پسندیده بدانيد که تمام آن صفات از جانب جميع صفات حميده و اخ

  .واجب الوجود به او افاضه شده است 
نمی آورد و فقط با » اطيعوا«اما وقتی به معرفی اولی االمر می رسد، کلمه 

لطيفه ایست » واو«یک واو عاطفه ، اولی االمر را معرفی می نماید و در این 
ضمير بفهماند که اولی االمر که می خواهد به مردمان منور الفکر و روشن 

کسی است که واجد صفات رسولخدا است مگر چيزی که به دليلی فاقد آن 
است از قبيل نزول وحی و استقالل در ابالغ رسالت و خالصه آنچه رسول 

اکرم داشتند، اولی االمر نيز باید داشته باشد، مگر مقام رسالت و نبوت پس 
  !ل اهللا می باشد اطاعت اولی االمر از سنخ اطاعت رسو

  :حاال آیات را ببينيد 
                                                               َقاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّتي َقاَل َلا َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن... 

  )١٢٤/بقره(
. من ترا امام و پيشوای خلق قرار دادم : فرمود) به ابراهيم ( خدای تعالی 

هيم عرض کرد این امامت و پيشوایی را به فرزندان من نيز، عطا خواهی ابرا
) امامت ( آری اگر صالح و شایستۀ آن باشند که عهد من       : کرد؟ فرمود 

  .هرگز به مردم ستمکار نخواهد رسيد 

                                                                                                                                            
 . ٩٧۶ص  - ۶٢٧
 . ٩٧٧ص  - ۶٢٨



                                                                                                  

 ٣۴٠ 
 

ُلو اْلَأْرَحاِم َبْعُضُهْم النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهْم َوُأو
...                                                           َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِآَتاِب اللَِّه ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَهاِجِريَن 

  )٦/احزاب(
در ( زنان پيغمبر پيغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها و 

به حکم مادر مؤمنان هستند و ) اطاعت و عطوفت و حرمت نکاح 
خویشاوندان نسبی شخصی، بعضی بر بعضی دیگر در کتاب خدا مقدم 

  ...هستند بر مؤمنان و مهاجران 
  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُآوُنوا َمَع الصَّاِدِقيَن

.                       س باشيد و با مردان راستگو بپيوندید و پبرو آنها باشيد ای اهل ایمان خدا تر
  )١١٩/توبه(

.                                                                                 ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاٍد... 
  )٧/رعد(

است و هر ) از نافرمانی خدا ( ار و ترسانيدن جز این نيست که وظيفه تو إنذ
  .قومی را از طرف خدا راهنمایی است 

َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَلا َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن 
  ) ١٥٣/انعام(                           ...َسِبيِلِه 

و از راههای . است پس پيروی کنيد از آن راه  اینست راه راست که راه من
  .دیگر که موجب تفرقه شما از راه خدا می شود، متابعت نکنيد 

.                                                          َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َو ِبِه َيْعِدُلوَن
  )١٥٩/اعراف(

سی فرقه ای به حق هدایت می کنند و از باطل هميشه به و از ميان قوم مو
  ).که مراد پيشوایان دین و ائمه معصومين اند ( حق باز می گردند 

...                                                               و اعتصوا بحبل اهللا جميعًا و ال تفراقوا 
  )١٠٢/آل عمران(

چنگ زنيد و به راههای ) والیت عترت طاهره و ( همگی به رشته دین خدا 
  .متفرق نروید 

    َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإْن ُآْنُتْم َلا َتْعَلُموَن                                                                   ... 
  )٧/انبياء(

ليهم اجمعين که خاندان محمد و آل محمد سالم اهللا ع) ( قرآن ( از اهل ذکر 
  .بپرسيد اگر شما نمی دانيد ) اند 
.                                   ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيًرا ...  

  )٣٣/احزاب(
ش را جز این نيست که مشيت خداوند تعلق گرفته است که رجس و آالی...  

  .از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عيب پاک و منزه گرداند 
ُذرِّيًَّة . ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل ِإْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن 

  )  ٣٣و٣۴/آل عمران... (َبْعُضَها ِمْن َبْعض
و ) ع ( و خانواده ابراهيم ) ع ( ح و نو) ع ( به حقيقت خدا بر گزید آدم 

  ...خانواده عمران را بر جهانيان و فرزندان بعضی از آنها را بر بعضی دیگر 
  ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا

یعنی، ( ما آنان را از بندگان خود بر گزیدیم )  از آن پيغمبران سلف ( پس  
  ) .محمد و عترت 

اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َآِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي 
ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َآَأنََّها َآْوَآٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَآٍة َزْيُتوَنٍة َلا َشْرِقيٍَّة َوَلا 

ِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُي
                                             َيَشاُء َوَيْضِرُب اللَُّه اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

  )٣٥/نور(
ی ذکر تمامی آنها را ندارد تا آن جا و بسيار آیات دیگر که وقت مجلس اقتضا

و حافظ ابو نعيم در » مسند«و امام احمد در » مناقب«که خطيب خوارزم در 



                                                                                                  

 ٣۴١ 
 

نزول القرآن فی «و حافظ ابوبکر شيرازی در » ما نزل من القرآن فی علی«
ربع قرآن درباره ما اهل بيت : آورده اند که رسول اکرم فرمود» أمير المؤمنين

  .نازل شده است
و احمد حنبل در » ما نزل من القرآن فی علی«نيز حافظ ابو نعيم در و 
و محمد بن طلحه شافعی در » اسباب النزول«و واحدی در » مسند«
و ابن عساکر و محدث شام در تاریخ خود و حافظ ابوبکر » مطالب السئول«

و محمد بن یوسف گنجی » نزول القرآن فی اميرالمؤمنين«شيرازی در 
و خواجه کالن سليمان بلخی حنفی در  ٦٢٩»ایت الطالبکف«شافعی در 

که ) حبرامت ( از طبرانی نقل می نمایند از ابن عباس  ٦٣٠»ینابيع الموده«
  :فرمود 

  »نزلت فی علی اکثر من ثالثمائة آیة فی مدحه«
» سنن«حموینی و صحيح بخاری و مسلم و » فرائد السبطين«و به کتابهای 

امام احمد بن حنبل و » مسند«حميدی و » جمع بين الصحيحين«ابی داود و 
این آقای ! (خرگوشی آقای »شرف المصطفی«و حجر ابن » صواعق«

ابن ابی » شرح نهج البالغه«و  !!)خرگوشی دیگه کيه واهللا اگر بشناسيم 
شهرستانی و » مفاتيح  االسرار«حافظ ابو نعيم و » حلية االولياء«الحدید و 

حاکم ابو » شواهد التنزیل«مالکی و » مهفصول المه«خوارزمی و » مناقب«
» ینابيع الموده«جوهری و » سقيفه«ابن عبدالبر و » استعياب«القاسم و 

مانزل من القرآن فی «همدانی و » مودة القربی«خواجه کالن حنفی و 
» نهایه«محمد بن طلحه شافعی و » مطالب السئول«اصفهانی و » علی

نزول القرآن فی امير «عی و گنجی شاف» کفایت الطالب«ابن اثير و 
سيد ابی بکر بن شهاب الدین » رقشة الصادی«ابوبکر شيرازی و » المؤمنين

... العلوی و غيره مراجعه نمایيد و بادیدۀ تحقيق بنگرید تا حقيقت کشف گردد 
٦٣١                         

 :       جواب ما
بياور تا بر ما حکومت  امام مهدی را از غار سامرا و از پشت پرده غيب بيرون  
  اگر ما گفتيم نه ؟ . کند

 ١٣٠٠اولی االمر شما که منصوب ِمَن اهللا است از ترس اولی االمرهای زمينی 
  سال است که پنهان شده است، خب بدون حکومت هم که نمی شود، 

نمی ! حاال ما چه کنيم! اولی امر های زمينی به زور خود را اولی االمر کرده اند
ن واضح نوشته می شد که علی اولی امر است تا تو خود و او را اين شد در قرآ
  ! قدر نپيچانی

ما می گوييم برای علی و اوالدش دليل قرآنی بياور او آيه ای درباره آدم و 
  !ابراهيم می آورد؛ باالخره علی از فرزندان آدم است 

خسته  يعنی، با بحث های طوالنی طرف مقابل را! يک روش شيعه همين است   
و حيران می کند و اين داعی هزار و اندی صفحه را با اين استراتژی نوشته است 

!  
ما صحيح بخاری و صحيح مسلم را خوانديم در آن نه نام نقی را ديديم نه تقی را 

  .و اين آيات ربطی به علی ندارد . . . نه امام عسکری را 
  يده است او که زنده نيستولی اگر ثابت شود علی اولی امر است باز امروز بی فا

                                                 
 . ۶٢باب  - ۶٢٩
 . ۴٢باب  - ۶٣٠
 . ٩٨٢ص - ۶٣١
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  امام زمان هم که غايب است 
  !!!!آخر ميرسی به حرف ما و خودت رهبر انتخاب ميکنی 

  امام های ما معصوم بودند -  ۴۶۶ادعای
و حافظ ابو نعيم » فرائد السمطين«ابو اسحق شيخ االسالم حموینی در   

از ابن » البالغهشرح نهج «و ابن ابی الحدید در » حلية االولياء«اصفهانی در 
عترت من از طينت من : عباس روایت می نمایند که رسول اکرم فرمود 

آفریده شده اند و خدای تعالی علم و فهم به ایشان کرامت کرده است و وای 
  .بر کسانی که ایشان راتکذیب نمایند 

از » سير الصحابه«و صاحب کتاب » شرح نهج البالغه«ابن ابی الحدید در 
يد روایت کرده اند که رسول خدا بعد از ادای خطبه ای مفصل و حذیفة بن اس

   ٦٣٢... مدح و ثناء حق تعالی 
  

  :       جواب ما
اهل سنت در طول و عرض تاريخ معتقد و متفقند که در امت محمد هيچ کس   

و در ! معصوم نيست و خود ايشان را هم تنها در ابالغ رسالت معصوم می دانيم 
مثل داشتن کماالت اخالقی و پاک بودن از هر نوع ! الغ است آنچه مستلزم اين اب

  . . . بدی 
حاال که سليمان بلخی حنفی گفته اش بر خالف عقيدۀ اهل سنت است، پس اين 

  .بهترين دليل است بر سنی نبودن و حنفی نبودن او 
شما که عقيده اهل سنت  را از گفته علمای ما نقل می کنيد، چرا به :  يک سوال   
ليمان بلخی حنفی توجه داريد؟ اگر او حنفی است؛ پس چرا از رييس مذهب؛ س

يعنی، از  ابو حنيفه نقل قول نمی کنيد و او را رها     کرده ايد و به يک آدم گمنام 
  !در کوههای هندوکش افغانستان متمايل هستيد ؟

تعجبی ندارد که اسم امام ها در قرآن نيست هر چيز که نباید  -  ۴۶٧ادعای
  در قرآن باشد

در مقدمه عرض کردم که اشتباه بزرگی دامنگير دسته ای از مردم گردیده   
است که گمان می کنند جزئيات جميع امور در قرآن مجيد موجود است و 

حال آنکه قرآن مجيد که کتاب محکم آسمانی است، بسيار مجمل و مختصر و 
ر است و جزئيات امور را موجز نازل گردیده است و تنها بيان کنندۀ کليات امو

سوره حشر می  ٧چنانکه در آیه . موکول به بيان مبين  رسول اهللا می کند
  :فرماید 

  َوَما َآَتاُآُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُآْم َعْنُه َفاْنَتُهوا
  .هرچه رسول به شما داد، بگيرید و از هرچه منع کرد، از آنها دوری کنيد 

و قوانين اسالم می نگریم، می بينيم که کليات آنها در لذا وقتی به احکام 
  . قرآن مجيد ذکر شده است، اما شرح آنها را پيغمبر بيان کرده است 

چون اسامی و عدد امامان : آقایان اشکال تراشی می کنند و می گویند  
اثناعشر در قرآن مجيد نيست، ما هم چيزی را که در قرآن نمی باشد، قبول 

  . اعت نمی کنيم نداریم و اط
اگر چنين باشد که هر چه در قرآن مجيد نام نبرده و :  باید به آنها گفت

صراحت ندارد و جزئيات آن ذکر نگردیده است ، باید متروک گردد ، پس آقایان 
باید تبعيت و پيروی از خلفای اموی و عباسی و غيره را ترک کنند؛ زیرا در 

غير از علی بن (خالفت خلفای راشدین قرآن مجيد آیه ای که اشاره به مقام 
                                                 

 . ٩٨٣ص  - ۶٣٢
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و خلفای اموی و عباسی و طریقۀ اجماع و اختيار امت در تعيين ) ابيطالب 
پس روی چه اصل و قاعده . خالفت و عدد و اسامی آنها باشد، نيامده است

ای از آنها تبعيت می نمایيد و مخالفان آنها را رافضی و مشرک و کافر می 
امر چنين باشد که هر چه در قرآن مجيد ذکر نشده در ضمن،  اگر ! خوانيد؟

است، بایستی متروک گردد؛ قطعًا آقایان باید تارک جميع عبادات و احکام 
   ٦٣٣... گردند؛ زیرا جزئيات هيچ یک از آنها در قرآن مجيد ذکر نگردیده است 

  
  :       جواب ما

  .ظر آيه باشيم اول، ما خلفا را برگزيدۀ اهللا نمی دانيم تا دربارۀ آنها منت
ما،  امامت از مهمترين شاز نظر . دوم، امامت که جزئيات و فروع دين نيست

بايد اگر صد آيه      درباره اش نداری دست کم يک آيه که . اصول دين است
  !چون از نماز هم مهمتر است  داشته باشی ،

 ۴قی قياس تو آن وقت صحيح است که ما بگوييم از قرآن دليل بياور که امام ت
پسر ؟ در آن صورت می توانی بگويی که عدد رکعات نماز در  ۵پسر داشت يا 

اين حرف آن قدر بی ربط است که مرا به ياد اين داستان ! قرآن ذکر نشده است 
  !انداخت 

باغداری ديد که مردی از درخت باال رفته و سيب می چيند و در کيسه  می   
دزدی می کنی؟ دزد از باالی درخت خجالت نمی کشی که ! بی شرف: ريزد، گفت

  تو چرا برای زنت لباس نمی خری؟: گفت
قياس تو دربارۀ رکعات نماز ظهر و اصل امامت شبيه به گفتۀ دزد و باغدار است  
!  

اسم امام ها در قرآن نيست همين طور که عدد رکعات نماز در  - ۴۶٨ادعای
  ٦٣٤...    قرآن      نيست

  :       جواب ما
درباره نماز که يکی از فروع دين است و آياتی ! درباره نماز هستآيه  ٧٠٠  

چطور درباره امامت که ! دربارۀ شستن دست در وضو که فروع در فروع است
  !حتی يکی هم نداريم ! اصل دين است، آيه نداريم ؟

  مراد از اولی االمر ، امامان شيعه است: سنی می گوید - ۴۶٩ادعای
اخبار بسياری که از طریق آقایان اهل سنت و  فقط به ذکر چند خبر از  

جماعت رسيده است، اکتفا می کنيم و قضاوت را به ضمير پاک و روشن 
  . آقایان با منطق و منصف واگذار می کنيم

» فرائد السمطين«ـ ابو اسحق شيخ االسالم حموینی ابراهيم بن محمد در ١
ی االمر در آیۀ شریفه ، از رسول اهللا به ما رسيد  که مراد از اول: می گوید

  .علی بن ابيطالب و اهل بيت رسول اهللا است 
ـ عيسی بن یوسف همدانی از ابی الحسن و از سليم بن قيس، از  ٢

شریکان من : اميرالمؤمنين علی روایت کرده است که رسول اکرم فرمود
کسانی هستند که خدای تعالی اطاعت ایشان را مقرون به اطاعت خود 

تنزیل فرموده است باید از کالم » و اولی االمر منکم«ق ایشان نموده و در ح
ایشان بيرون نروید و فرمان بردار ایشان باشيد و از احکام و اوامر ایشان 

                                                 
 . ٩٨۵ص  - ۶٣٣
 . ٩٨۶ص  - ۶٣۴



                                                                                                  

 ٣۴۴ 
 

وقتی این سخن را شنيدم، عرض کردم یا رسول اهللا ، خبرده . انقياد نمایيد
  .» اولهم انت« یا علی، : مرا از اولی االمر ؛ آنها چه کسانی هستند؟ فرمود

ـ محمد بن مؤمن شيرازی که از أعاظم علمای عامه و اهل تسنن بود در  ٣
رسالۀ اعتقادات روایت می کند که وقتی رسول اکرم ، امير المؤمنين علی را 

در شأن علی بن » و اولی االمر منکم«در مدینه خليفه قرار داد، آیه شریفه 
  .ابيطالب نازل گردید

قسمتی را  ٦٣٥»ینابيع الموده«ان بلخی حنفی در ـ خواجه کالن شيخ سليم ۴
نقل می نماید که در » مناقب«مخصوص همين آیه قرار داده است و از 

ان هذا االیة نزلت فی امير المؤمنين علی عليه «تفسير مجاهد آمده است 
و این آیه در حق » السالم حين خلفه رسول اهللا عليه و آله وسلم بالمدینه

  ٦٣٦... ازل شده استامير المؤمنين علی ن
  

  :       جواب ما
قرار شد امامت علی را از قرآن ثابت کنی اما باز برگشتی به حموينی همدانی و   

او ديگه کيه؟ حتمًا او هم از علمای ! سليمان  بلخی و محمد بن يونس شيرازی 
  !بزرگ اهل سنت است 

  
    ٦٣٧...  ستتا ١٢سنی حدیث دارد که عدد خلفاء بعد از پيامبر  - ۴٧٠ادعای

» فرائد السبطين«از » ینابيع الموده« ٧۶شيخ سليمان بلخی حنفی در باب   
شيخ االسالم حموینی از مجاهد از ابن عباس نقل می نماید که نعثل ،مردی 

یهودی، به خدمت رسول اکرم رفت و دربارۀ چند مسأله از توحيد سؤال 
وقت از نقل آنها  که به مناسبت ضيق( نمود؛ حضرت هم جواب هایی دادند 

آنگاه نعثل به شرف اسالم مشرف گردید و بعد عرض ). خودداری می نمایم 
کرد یا رسول اهللا هر پيغمبری وصی داشت و پيغمبر ما، موسی بن عمران، 

ما را خبر ده که وصی شما کيست؟ حضرت . به یوشع بن نون وصيت نمود
  :فرمود 

سن و الحسين تتلوه تسعه ان وصيی علی بن ابيطالب و بعده سبطای الح«
  » أئمة من صلب الحسين

وصی من ، علی بن ابيطالب است و بعد از او ، دو دخترزادۀ من، : یعنی
  . حسن و حسين و بعد از ایشان ، نه نفر از  امامان از صلب حسين می باشند

. تمنا دارم اسامی شریف ایشان را برای من بيان فرمایيد: نعثل عرض کرد
اذا مضی الحسين فابنه علی فاذا مضی علی فابنه محمد «: حضرت فرمود

فاذا مضی محمد فابنه جعفر فاذا مضی جعفر فابنه موسی فاذا مضی 
موسی فابنه علی فاذا مضی علی فابنه محمد فاذا مضی محمد فابنه علی 
فاذا مضی علی فابنه الحسن فاذا مضی الحسن فابنه الحجه محمد المهدی 

  .» فهؤالء اثنا عشر 
خوارزمی و » مناقب«گر کسی طالب بيش از اینهاست، مراجعه کند به ا

حموینی و » فرائد السمطين«سليمان بلخی حنفی و » ینابيع الموده«
مير سيد علی » مودة القربی«محدث فقيه ابن مغازلی شافعی و » مناقب«

محمد بن » مطالب السئول«مالکی و » فصول المهمه«همدانی شافعی و 
تذکره سبط ابن جوزی و دیگر  علماء که همگی از أفاضل و طلحه شافعی و 

أکابر علمای عامه اهل تسنن هستند تا ببينند زیاده از صد خبر از طرق 

                                                 
 . ٣٨باب  - ۶٣۵
 . ٩٨٨ص  - ۶٣۶
 . ٩٩۶ص   - ۶٣٧



                                                                                                  

 ٣۴۵ 
 

برادران اهل سنت و جماعت دربارۀ خلفاء و أئمة إثنا عشر بعد از رسول اکرم 
  .رسيده است به استثناء اخبار شيعه که ال تعد و ال تحصی است 

را تأیيد می کند که مراد پيغمبر از تعيين خلفای بعد از خود ،  و این عقيده
امامان دوازده گانه از عترت و اهل بيت او می باشند و در حدیث شریف 

که طبق روایات صحيحه فریقين شيعه و سنی به حد تواتر رسيده ( ثقلين 
انی تارک فيکم الثقلين کتاب اهللا و عترتی لن «: آن حضرت فرمود) است
 » قا حتی یرداعلی الحوض ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدها ابدًایفتر

قرآن ( بدرستی که می گذارم درميان شما دوچيز نفيس بزرگ که کتاب اهللا 
) کوثر ( و عترت من باشد که از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض ) مجيد 

بعدها  بر من وارد شوند و اگر به این دو چنگ بزنيد، هر گز گمراه نمی شوید
  .ابدًا 

  
  :   جواب ما

      !!!قرار بود از قران دليل بياریبنظرم قول داده بودی  و 
اگر سليمان بلخی، سنی است و شيعه نيست، پس ابن ملجم  دوست : می گويم و  

  !علی بود نه دشمن او 
اگر سليمان بلخی و ابن ابی الحديد و همدانی از اکابر هستند، پس البد بخاری و 

ترمذی و امام احمد و ابوحنيفه و مالک و شافعی و ابن کثير و ابن رجب  مسلم و
  !که از آنها نقل قول نمی کنی ؟! از َاصاغر ما هستند ... و  ابن تيميه و ابن قيم و 

اين، يک حقيقت است که قرآن و رسول اهللا پيشگويی هايی دربارۀ آينده کرده   
ر حال وقوع است و بعضی منتظر اند که بعضی به وقوع پيوسته است و بعضی د

  اين است که: زمان خود برای پديد آمدن؛ از جمله پيشگويی های ايشان 
خليفه بعد از ايشان حکومت می کنند، اما در حديث نيامده است که اين  ١٢ 

در حديث آمده که خليفه می شوند و گفته نشده که زندانی ! حکومت پيوسته است 
ی که از ترس يا به هردليلی غيب می شود هم خليفه هم خليفه است، فراری يا کس

امام شما با  ١٢اين که . ساله است ٨ساله يا  ۵نفرموده است که خليفه . است
بايد بقيۀ ! عددی که رسول اهللا گفته است، مطابقت دارد؛ دليل کافی و وافی نيست 

الی که شرايط را هم داشته باشد موسی بن جعفر را ما چگونه خليفه بدانيم در ح
يک روز هم خالفت نکرد، و خليفه وقت ،هارون الرشيد، او را در زندان افکنده 

بود يا علی بن موسی رضا را چگونه خليفه بدانيم و مامون را ندانيم در حالی که 
و هرگز خليفه نشد  !اين وليعهدی ُمرد امام رضا مامون او را وليعهد خود کرد و 
ه مرا خليفه نميدانيد و وليهد مرا خليفه ميگوييد ،  روح مامون بما خواهد خنديد ک

  !!در حاليکه يک روز هم حکومت نکرد
به قول معروف، . معنی کل را نمی دهد اما  يک گوشه از داستان اگر تطبيق کند، 

  .هر کس سبيل دارد بابای تو نيست
روزی را که در مغازه خود نشسته بوديم و  ، و ما خود به چشم سر ديديم  

ی داخل شدند و عسل خواستند و يک مرد عصا به دست را بر روی صندلی مردان
خليفه است و ما پرچم های سياه را برا  و  ايشان، امير المومنين: نشاندند و گفتند

اشاره آنها به اين حديث . فراشيتم تا به جنگ هند و فتح بيت المقدس برويم 



                                                                                                  

 ٣۴۶ 
 

يت المقدس را فتح می کنند و پيامبر بود که از خراسان مردانی با پرچم سياه ، ب
  . اشاره به حديث ديگری درباره جنگ هند است

قريشی و هاشمی بودن آن خليفه کافی نيست تا حديث  و يا اما پرچم سياه ، 
هم  ١٢و استنباط تو از عدد ! درباره او باشد و ديديم که کارشان به جايی نرسيد 

  ! همين گونه است 
  اما تفسير حديث چيست ؟ 

يم که رسول اهللا درباره آينده پيشگويی هايی فرمودند و تا به وقوع نپيوندد گفت  
درباره جمع شدن يهود در : برای مثال ! ما نمی دانيم منظور دقيق ايشان چيست 

  .بيت المقدس حديث داريم که ديديم، جمع شدند
دربارۀ  جنگ در . درباره ديوار آنها حديت داريم که ديديم، دارند می سازند 

اطراف نهر بين ما و آنها حديث داريم که از بين خواهند رفت، اما تا به حال به 
  .وقوع نپيوسته است و نمی دانيم که مردان آن جنگ چه کسانی هستند

 ۴کنيم، خليفه بر منهج رسالت، احاديثی هست که اگر آنها را جمع  ١٢درباره  
. بن عبدالعزيز باشد راشدين هستند و پنجمی شايد عمر نفر آنها همانا خلفای

در آخر زمان هم . رسول اهللا پيش بينی کردند که بعد از آن ، پادشاهی می شود
خليفه هست که احتماًال يکی از آنها مهدی ماست نه مهدی شما ولکن اين حديث 

  !مشترک است و بس  ١٢بر امامان شما فقط در عدد 
خليفه می . جمع باشد همانطور که گفتيم خليفه بايد مشخصات يک خليفه در او 
) ! مثل موسی کاظم ( تواند زندان داشته باشد اما می تواند خودش زندانی باشد 

خليفه می تواند وليعهد تعيين کند اما نمی تواند توسط يک غاصب به عنوان يک 
از ترس خليفه ممکن است که مسلمانی فراری باشد اما ! وليعهد تعيين شود 

  )مهدی (هان باشد خليفه نمی تواند از ترس پن
  !خليفه نيست اگر پنهان شد پس کم از کم قبول کنيد که او 

  ٦٣٨...  شيعه بر حق است: جاحظ می گوید -  ۴٧١ادعای
  :جواب ما 

عقايدش به شما خيلی نزديکتر است تا ! جاحظ که سنی نيست، او معتزلی است   
  .ما 
  

  ٦٣٩... نام ائمۀ ما بر پایۀ عرش نوشته شده است  - ۴٧٢ادعای
چنانکه حافظ ابن عقده احمد بن محمد کوفی همدانی که از علمای عامه 

است، از مشایخ و علمای خودشان نقل می کند که از عبدالقيس که در 
شنيدم : بصره از ابو ایوب انصاری حدیث مفصلی را شنيدم تا آن جا که گفت

 شب معراج نظر کردم بر ساق عرش، دیدم نوشته: از رسول اهللا که فرمود
  :است 

  »ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا ایدته بعلی و نصرته به«
  :سپس نوشته شده بود 

                                                 
 . ٩٩٩ص  - ۶٣٨
۶١٠٠٠ - ٣٩ . 
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الحسن و الحسين و علی و علی و علی و محمد و محمد و جعفر و موسی « 
الهی ایشان کيانند؟ وحی شد که اینها : عرض کردم» و الحسن و الحجة 

  »یل لمبغضيهمفطوبی لمحبيهم و الو«اوصيای تو هستند و بعد از تو 
  .بهشت برای دوستان آنها و جهنم برای دشمنان آنان می باشد : یعنی 

جناب نواب، آیا جواب اشکال دیشب شما : آنگاه خطاب به آقای نواب گفتم( 
  ).داده شد و قانع شدید یا باز اضافه نمایم؟ 

دیگر . کمال تشکر را داریم به نحو أتم و اکمل مستفيض شدیم: نواب گفت 
خداوند به شما و ما . و اشکالی در دل اهل دل باقی نمانده است شبهه

  ) .همگی آمين گفتند(جزای خير مرحمت نماید 
  

  :جواب ما
   
من جواب سوالم : بعد از همۀ اين حرفها ، سنی در مناظره خيالی می گويد و   
ه اما بيرون از عالم مناظر. را به طور کامل گرفتم )آيا نام علی در قرآن هست ؟(

ما که نميتوانيم گردن ای داعی : خيالی و در جهان واقعيت باز ما می پرسيم
نوشته روی عرش را بخوانيم ، نوشته آنجا برای ما فايده ندارد آدم . بکشيم 

  حرف های مهم را جايی مينويسد که همه بخوانند 
       از عرش قران نازل شد ، اگر ادعای شما راست باشد بايد در قران نوشته ميشد

اگر بر ساق عرش نام علی و حسن و حسين و سجاد و باقر و صادق و موسی و 
اما ! رضا و تقی و نقی و عسکری و مهدی نوشته شده باشد ما آن را نديديم 

در قرآن نام آدم، نوح، ابراهيم، . قرآنی را که از عرش نازل شده است، ديديم
اما اثری از ! نوشته است  موسی، عيسی، يعقوب، اسماعيل، ايوب، ذوالقرنين را

  !آن عرش نشينان خيالی تو در قرآن نيافتيم 
   ٦٤٠...  شيعه خواستار اتحاد است و سنی نيست - ۴٧٣ادعای

  :       جواب ما
تا وقتی که تو علی را اله می دانی و ناموس پيامبر و دوستان ايشان را فحش و   

  .ناسزا می گويی، از ما اتحاد مخواه 
  مام ما علی برحق بود اما به خاطر وحدت از حق خود گذشتا -  ۴٧۴ادعای 

موالی همۀ ما امير المؤمنين با آنکه خود را محق به مقام خالفت می   
واهللا لقد تقمصها فالن و «: دانست و در اول خطبه شقشقيه فرمود است 

 »الخ . انه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی 
نمود با آنکه بر عقيدۀ خود ثابت بود اما برای  اما با مخالفان خود مماشات

استحکام اساس اسالم در مسجد و نماز جماعت حاضر می شد تا فرصت به 
 .دست اعادی منتظر الفرصه ندهد و از تفرقه جلوگيری نماید 

جامعۀ مسلمانان امروز هم که روز غربت اسالم است باید از عناد و لجاج و 
  ٦٤١... شند با بر کنار تعصبات جاهالنه 

 
  :       جواب ما

                                                 
 . ١٠٠۵ص  - ۶۴٠
 . ١٠٠۵ص  - ۶۴١



                                                                                                  

 ٣۴٨ 
 

تو به اين حرف ها عمل ميکنی ؟ مذهب تو بر اين  ... !باز هم سخنان تکراری   
( بنا شده که مزاحم سنی باشد، بدون مخالفت با اهل سنت ، شيعه بی معنی است 

  )از سخنان نغز خودم 
کان شما چون انگلی هستيد که ادامه  زندگی برای  شما در ضرر زدن بما   ام 

  دارد 
  مذهب شما بدون فحش دادن به اصحاب پيامبر ديگر وجود خارجی ندارد 

اصال مذهب شما چيزی برای عرضه ندارد جز اينکه بگويد عمر حق علی را 
  خورد  
همۀ مسجد های دنيا  یا بر قبر یک  نبی ساخته شده اند یا بر  -  ۴٧۵ادعای 

  قبر وصی
حق و ناطق و کاشف اسرار حقایق، در خبر است که راوی ، خدمت امام به   

  :عرض کرد ) عليهما السالم(جعفر بن محمد صادق 
. من از مساجد مخالفان بدم می آید و ميل ندارم در آن مکانها نماز بگزارم   

  آیا این عمل من بد است یا نيک؟
مامن مسجد اال « مساجد، بيوت اهللا اند؛ مگر نمی دانی ؟ : حضرت فرمودند  

  »قبر نبی  وقد بنی علی
مگر ) بزرگ یا کوچک، مسجد شيعه یا سنی ( هيچ مسجدی نيست : یعنی

به تحقيق بر قبر پيغمبری  یا وصی  پيغمبری که کشته شده است، بنا شده 
پس در این بقعه  قطره ای از خون آن نبی یا وصی هست که به سبب . باشد

  .د شود آن خون ، خدای تعالی دوست دارد که در آن بقاع و مساجد یا
... پس اداء نمایند واجبات را  و زیاد نمایند در آن مساجد نوافل و مستحبات را 

٦٤٢  
  :       جواب ما

می خواهد اهميت مساجد را تنها برای اهللا نداند و ! دروغ در کالم خودش هست   
برای يک مرده ، مقدس بداند تا راه را برای قبر حسين و قبر علی پرستی هموار 

  .کند 
ر اهللا دوست می داشت که در مساجد به خاطر شهيد مدفون در آن ياد شود، اگ  

چرا قرن هاست که مساجد اندلس از بين رفته اند يا  به اماکن زنا و فساد تبديل 
روسها که بخارا و سمرقند را ! شده اند؟ آيا اين هم از برکت خون شهيد است

  .تبديل کردند گرفتند، فی الفور مساجد را به اصطبل و رقاص خانه 
  حرف آخر

پدر بعد از باز نشستگی در بازار  تهران، بعداز ظهرها دفتر حساب يک حاجی   
وقتی که برای اولين بار در ديار هجرت به ديدنم آمد از باب .پولدار را می نوشت 

بی فايده دانستن کوشش هايم  و از باب نصحيت و نشان دادن تعصب شيعه ها  
  :گفت 

روز بر سر قبر امام رضا می رود و خادم قبر می  ١۵هر سال  حاجی پولدار   
و گفت نسخه های زيادی از کتاب شبهای پيشاور  ! شود در حالی که ميليونر است 

  !را خريده است و به هر سنی که از شهرستان می آيد، اين کتاب را هديه می دهد 

                                                 
 . ١٠٠٧ص  - ۶۴٢
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؛ فردايش افغانها يک روز به دو افغانی که مشتری او بودند، اين کتاب را داد  
واضح بود . اين کتاب غلط است؛ نخوانيد : کتاب را پس آوردند که مالی ما گفت

بعد از رفتن آنها از باب نصيحت به : پدر می گويد. که افغانها لج بازی می کردند
  !مشتری ها را ناراضی نکن که باز نخواهند آمد ! ببين حاجی : حاجی گفتم

  .به نار سقر که نمی آيند . هنم که نمی آيند به ج:  و حاجی در جواب گفت 
شما از اول تا آخر کتاب شبهای پيشاور را . اين است راز زنده بودن مذهب تشيع 

اگر شيعه داليلی چون ما . بخوانيد، صفحه ای نسيت که از دروغ خالی باشد 
  !داشت، شايد نسل سنی را از جهان می کند 

ضد عقيده اوست؛ اما پشتکار دارد و هزار  او هيچ دليلی ندارد و همه داليل بر
من نمی گوييم که در بين ! و از منافع مادی هم می گذرد ! صفحه کتاب می نويسد 

شيعه . و خيلی خيلی بهتر از او هست ! سنی ها مثل او نيست، هزاران هست 
  !جان در راه عقيده نمی دهد اما سنی می دهد 

است؛ روی سخنم با آن سنی هايی است  من اينها را نمی گويم که شيعه کوشاتر
روی سخنم با آنهاست که . و کوششی هم نمی کنند ! که جزو بهترين ها نيستند 

وقتی روز قيامت در محضر اهللا می ايستند و از آنها پرسيده می شود، چه جواب 
باور کنيد که خيلی از . ما نيز بايد مثل آنها پشتکار داشته باشيم ! خواهند داد ؟

بودم ! من يکی از آنها نبودم ؟! ها اگر حرف حق را بشنوند،  قبول می کنند  شيعه
  !داد بزند و بگويد ! اما حق احتياج به حلقوم دارد که . 
  
  
  

ا َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِإيَماِن َوَل
  ْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلًّا لِّلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌمَت
ما و ! پروردگارا«: گويند آمدند و مى] صحابهبعد از  [کسانى که بعد از آنها  و

برادرانمان را که در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد و 
  »!پروردگارا، تو مهربان و رحيمى! ر مدهاى نسبت به مؤمنان قرا کينه

  
  
  
  


