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ستایش خداوندی را سزاست که میگوید:
َ َ َ
َ َٰ ِ ُ ۡ َ ٗ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُّ ُ َ َ َ َ
ُ َ
ل َّف َتفرق َّبِك ۡم َّعنَّ
وه َّوَل َّتتبِعوا َّٱلسب َّ
َّفٱتبِع َّ
َّصرِط َّمستقِيما َّ
﴿ َوأنَّ َّهَٰذا ِ
َسبِيل ِ َّهِۦَّ﴾ [األنعامَّ .]151 :
«این راه مستقيم من است ،از آن پيروى کنيد! و از راههاى پراکنده (و انحرافى)

پيروى نكنيد ،که شما را از طریق حق ،دور مىسازد!».
و درود خدا بر خاتم پيامبران محمد ص که فرموده است« :بنی اسرائيل به
هفتاد و یک گروه تقسيم شدند ،و امّت من به هفتاد و سه گروه تقسيم خواهد
شد؛ که جز یک گروه همه به دوزخ میروند ،گفته شد :ای پيامبر خدا ،آن یک
گروه کدام است؟ فرمود :آنکس که بر راهی باشد که امروز من و اصحاب من
بر آن هستيم»(.)1
اما بعد:
ارادۀ -تكوینی و تقدیری -خداوند بر آن بوده است تا مسلمانها به گروهها
و احزاب و مذاهب مختلفی که با یكدیگر دشمنی میورزند و عليه همدیگر
توطئه می نمایند تقسيم شوند ،آری دچار تفرقه گشته و با فرمان خداوند که آنان
را امر نموده که به هنگام اختالف به کتاب خدا و سنّت پيامبرش مراجعه کنند
مخالفت ورزیدند ،خداوند متعال میفرماید:
 -1حیحص ارتلذمی ،آابلین ( )1212ربای آاگیه رتشیب از آنچه درابره انی دحثی گفته دشه اتس به اتکب خیش میلس الهلایل در
اإلرتابنعدحثیامأانعلتيهواألاحصب» رماجعه ي
کد.
« ي
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َ ََ َ ۡ ُۡ
ّلل ِ َّ ََّوٱۡلَ ۡو َِّمَّ
نت ۡم َّتؤم ُِنون ََّّب ِٱ َّ
ّلل ِ َّ ََّوٱلر ُسو َِّل َّإِنَّك
ََّشءٖ َّف ُردوهُ َّإَِل َّٱ َّ
َِّف
﴿فإِنَّتنَٰزعتم ِ
َ َٰ َ َ ۡ  ۡ ُ َ ۡ َ َ ٞا
نَّتَأوِيًلَّ[ ﴾٥٩النساءَّ .]59 :
س َّ
ٱٓأۡلخ َِِّرَّذل ِكَّخۡيَّوأح َّ
«پس اگر در [مورد] چيزى باهم اختالف داشتيد ،آن را به خدا(با عرضه به قرآن) و
پيامبر (با رجوع به سنّت صحيح نبوی) بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به
خدا و روز رستاخيز ایمان دارید! این (کار) (براى شما) بهتر ،و عاقبت و پایانش
نيكوتر است».

بنابراین باید همه کسانی که خيرخواه امت [اسالمی] خویش و دوستدار
یكپارچگی و وحدت آن میباشند ،تا آنجا که میتوانند برای متّحد نمودن این
امت ،زیر پرچم حق ،و باز گرداندن آن از نظر عقيده و شریعت و اخالق به

دوران پيامبر ص بكوشند؛ زیرا خداوند متعال میفرماید:
َ ٗ ََ ََ ُ ْ
َ َۡ ُ ْ
اَّوَلَّتفرق َّوا﴾ [آل عمرانَّ .]101 :
ّللََِّجِيع
واَّ ِِبَ ۡب ِلَّٱ َّ
﴿ َّوٱعت ِصم َّ
« و همگى به ریسمان خدا (قرآن و اسالم ،و هرگونه وسيله وحدت) ،چنگ زنيد،
و پراکنده نشوید».
و از مهمترین گامهایی که در این راستا باید برداشته شود ،آگاه کردن پيروان
فرقههای مخالفِ دعوت قرآن و سنت ،از عقاید انحرافیشان است ،انحرافاتی
که آنها را از هدایت و از پيوستن به جماعت مسلمين باز داشته است.
بنابراین به فكر آن افتادم تا پرسشهایی را جمعآوری کنم و گروههای جوان
شيعه را مخاطب این پرسشها قرار دهم ،تا شاید عقالی آنان به هنگام فكر
کردن در آنها ،به حق باز گردند .پرسشهایی که پاسخ درستی برای آن جز
پذیرفتن دعوت قرآن و سنّت ،که از چنين تناقضاتی عاری و بهدور است ،وجود
ندارد.
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اقدام یكی از برادران شيعه که به حق هدایت شده و به قرآن و سنت روی
آورده ،واقعاً مورد پسند اینجانب قرار گرفت .او تجربۀ جدایی خود از گمراهی
و روی آوردنش به هدایت را در قالب کتابی ارائه داده و اسم مناسبی برای

کتابش انتخاب نموده و آن را «ربحت الصحابة ..ومل أخرس آل البيت»

()1

(صحابه را

به دست آوردم و اهل بيت را هم از دست ندادم) ناميده است.
انتخاب او بسيار زیبا و درست است؛ چون یک فرد مسلمان در اینكه هم
اهل بيت را دوست بدارد و هم اصحاب ن را دوست بدارد ،اشكالی نمیبيند.
او با این کارش مرا به یاد آن فرد نصرانی میاندازد که مسلمان شد و سپس

کتابی با این عنوان تأليف کرد« :ربحت حممدا ...ومل أخرس عيسى» إ (محمد را

به دست آوردم و عيسی را هم از دست ندادم).
شایان ذکر است که بيشتر این پرسشها را از سایتهاى اینترنتی ،بخصوص
سایت دفاع از سنّت ،و نيز مجموعۀ بسيار دیگری از پرسشها را از کتابهایی
که روی سخنشان با شيعيان است گردآوری نموده و بعد همه را مرتّب کردهام،
بنابراین کار من فقط جمعآوری و ترتيب این پرسشها بوده است .و از خداوند
میخواهم که این کتاب را برای جوانان توفيق یافتۀ شيعه سودمند گردانَد و آن
را برای ایشان رهگذری به سوی خير و خوبی قرار دهد.
در پایان به آنان یادآوری میکنم که بازگشت به حق از ادامه دادن راه باطل
بهتر است ،و چنانچه یكی از آنان هدایت شود و به سنّت ،عامل و پایبند باشد،
جایگاه و پاداش او از هزاران سنّی بیکار و تنبلی که از دینشان روی گردان
لق
رحبياتسكهربایدادارهدنهبهاخبهامدرر يياض ي
-1اوربادر ي
زعيز:أوبخلييفها ضي يب ييازوشكر ي
رشتيآورددن.وانگفتهامندن
كهانیاتکببهزابنافریسرتجمهدشهاتس.
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هستند و عمر خود را در شهوتها تلف مینمایند یا گرفتار شبهات هستند،
باالتر و بيشتر است ،زیرا خداوند میفرماید:
َ
َ َ َ َ
ُۡ
َ َ َ ٗ َ ُ
َ
س ِه ۡم ََّي ۡم َه ُدونَّ﴾٤٤
﴿ َمنَّكف َرَّف َعل ۡيهَِّكف ُرَّهُۥََّّ َو َم ۡنَّع ِملَّصَٰل ِحاَّف ِِلنف ِ

[الرومَّ .]44:

«هر کس کافر شود ،کفرش به زیان خود اوست و آنها که کار شایسته انجام دهند،

[پاداش نيكی را] به سود خودشان آماده مىسازند».
سلیمان الخراشي
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پرسشها
 )9شيعيان معتقدنـد که علی  امامی معصوم است سپس – چنان که خود
شيعيان قبول دارند – علی را میبينيم که دخترش ام کلثوم «دختر حضرت

فاطمه ك و خواهر حسن و حسين» را به ازدواج عمربن خطاب در
میآورد( !)1شيعيان باید از دو چيز یكی را بپذیرند که هر یک برایشان ناخوشایند
و تلخ است:
اول :اینكه باید قبول کنند که علی معصوم نيست؛ چون که دخترش را به
ازدواج مرد کافری در آورده است! و چنين سخنی با پایههای اساسی مذهب شيعه
متضاد است ،و بلكه الزم میشود که بگویند دیگر ائمه به طریق اولی معصوم نيستند.
دوم :اینكه بپذیرند عمر مسلمان است! و علی نيز مخالف نبوده کـه او
دامادش شود.
از روی انصاف پاسخ دهند!
-1ارفادذلیازاملعیشي يعهانیازدواجراذرکرکدهادن:کلي يبيدررفوعاکیف()221/6؛وخیشوطیسدرنهذد يياألاكحم(ابب
دعد ااسنلء  )248/8و ( ،)083/1و زین در االاصبتسر ()016/0؛ وامزدناراین در انمبق آل ایب اطبل ()261/0؛
نه
سرمیضتملعالهذدیدراشفي(،ص)226؛وانبایبادحليي ددررشح ج
واعیلم دراسمكلاألفهاام/2(،اتکبااكنلح)؛و ي د
اردب دردحي يقهالشي يعه(،ص)122؛واقیضروراهلوشرتشیدراجمسلالمؤ ي
االبلعه)214/0(،؛و ي
م(ص)81،26؛
ویسلجم دراحبراألروار(ج؟ص.)612
وربایاالطعرتشیببهبتكذلیرماجعه ي
کد:
ع
أباطبلـجقي يقهالارتفاء» ارثاوباعمذاإلامس تيل يي.
 «زواجرمعنبااطخلبنمأموثلكمتنب يلعنب ي
عب
 -بهروینشآاتفب-ازدواجاریمالمؤنینمرمعاباموثلكمریضاهل هماا،روشتهیاوبرکبنبنیسح.
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 )2شيعيان میگویند ابوبكر و عمر م کافر بودهاند ،سپس میبينيم که
علی که از دیدگاه شيعه امام معصوم است ،خالفت آنها را میپسندد و با هر
یک پس از دیگری بيعت کرده و عليه وی قيام ننموده است.
پس میتوان نتيجه گرفت که علی معصوم نبوده است زیرا او با دو کافر
ناصبی ستمگر بيعت کرده و با بيعت خود آنها را تایيد نموده است ،و این نقصی
در عصمت و کمک کردن به ظالم در ظلمش میباشد ،و هرگز امامی متقی
چنين کاری نمیکند .و یا اینكه شيعيان باید بپذیرند که کار امام علی کامالً
درست بوده است! چون ابوبكر و عمر دو خليفۀ مؤمن و صادق و عادل بودهاند.
لذا وقتی شيعيان آندو را کافر میپندارند و به ایشان ناسزا گفته و خالفتشان را
قبول ندارند ،با این کار ،با امام خود مخالفت میکنند! بدین لحاظ ما دچار
حيرت میشویم :آیا راه اباالحسن را در پيش بگيریم ،یا راه شيعيانش را که از
فرمان او سر پيچی کردهاند؟!
 )3امام علی  بعد از وفات فاطمه ك با زنان دیگری ازدواج نمود و از
آنها صاحب چندین فرزند شد ،که برخی از ایشان عبارتند از :عباس بن علی،
عبداهلل بن علی ،جعفر بن علی و عثمان بن علی.
مادر این فرزندان امام ،اُمّ البنين بنت حزام بن دارم( )1است .همچنين با ليلی
()2

بنت مسعود الدّارميه

ازدواج کرد و از او صاحب فرزندانی شد به نامهای:

عبيداهلل بن علی و ابوبكر بن علی .و نيز یحيی بن علی ،محمد اصغربن علی و

 -1أربي،فشكالغمهفيرعمفهاألنمه.66/1 ،
ي
-2عبنماسقب،وشدیفم،اإلراشد،ص،262وخیئ،مجعمراجلادحل يي(.)66/12

7

سواالتي كه باعث هدایت جوانان شیعه شد
()1

عون بن علی ،فرزندان او هستند که مادرشان «اسماء بنت عُميس»

است .و

همچنين رقيه بنت علی و عمر بن علی که در سی و پنج سالگی وفات یافت،
فرزندان او هستند و مادرشان امّ حبيب بنت ربيعه است.

()2

همچنين با «ام

مسعود بنت عروة بن مسعود ثقفی»( )3ازدواج کرد و از او صاحب فرزندانی شد

به نامهای :ام الحسن بنت علی ،رملة الکربی بنت علی .سؤال اینجاست که آیا
پدری حاضر است فرزندش را به نام سرسختترین دشمن خود نامگذاری
کند؟ آن هم در صورتی که پدر ،علی بن ابی طالب  باشد.
پس چگونه علی اسم کسانی را بر فرزندانش میگذارد که شما میگویيد
آنها سرسختترین دشمن او بودهاند؟!
و آیا انسان عاقلی اسم دشمنانش را بر روی عزیزانش میگذارد؟! و آیا میدانيد
که علی اولين قریشی بود که اسم فرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان ناميد؟
 )4صاحب کتاب نهج البالغه – کتاب معتبر شيعه – روایت میکند که

علی از پذیرفتن خالفت کنارهگيری کرد و گفت« :دعوين والتمسوا غريي».
«مرا رها کنيد و کسی دیگر غير از من را بجویيد»!(.)4
و این ،بر باطل بودن مذهب شيعه داللت میکند ،چرا که شما شيعيان
میگویيد علی از سوی خدا به خالفت و امامت منصوب گردیده و خليفه شدن
او فریضهای بوده است که به گفته شما ،ابوبكر به خاطر غصب این حق او مورد
-1عبنماسقب.
-2عبنماسقب،و«اإلراشد»،ص،262ووخیئ،مجعمراجلادحل يي(.)41/20
 -3فشكالغمهفيرعمفهاألنمه(.)66/1زینکن« :اإلاممهواصنل»ارثااتسد ييفرور،ص.686-680
نه
 -4جاالبلعه(ص062-066 ،206و011يسچهییحبصاصحل).
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بازخواست قرار میگيرد .پس اگر چنين است چگونه از پذیرفتن خالفت
خودداری مینماید؟!
 )5شيعيان میگویند فاطمه پارۀ تن محمد ص در زمان خالفت ابوبكر
مورد اهانت قرار گرفته و پهلوی او را شكستند ،و خواستند خانهاش را نيز آتش
بزنند ،و او را چنان زدند که بر اثر آن فرزندی که در شكمش بود و محسن نام
داشت ،سقط گردید!
سؤال این است که علی کجا بود؟ چرا حق فاطمه را نگرفت در صورتی که
او مردی شجاع و دلير بود؟!
 )6بسياری از بزرگان اصحاب ن از اهل بيت پيامبر زن گرفتهاند و اهل
بيت هم از آنها زن گرفتهاند ،به خصوص شيخين (ابوبكر و عمر) چنان که همه
مورّخان و ناقالن اخبار ،سنی و شيعه ،بر این مطلب اتفاق نظر دارند.

 -پيامبرص با عایشه دختر ابوبكر م ،و حفصه دختر عمر م ازدواج نمود.

 آن حضرت دو دخترش رقيه و ام کلثوم م را یكی پس از دیگری بهازدواج خليفه سوّم عثمان بن عفان  در آورد ،و به خاطر این عثمان به
ذیالنّورین (صاحب دو نور) ملقّب شده است.

 نيز ابان بن عثمان با ام کلثوم دختر عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد. و مروان بن ابان بن عثمان با ام قاسم دختر حسن بن حسن بن علی بنابی طالب ازدواج کرده بود.
 و زید بن عمرو بن عثمان با سكينه دختر حسين بن علی ازدواج نموده بود. و عبداهلل بن عمروبن عثمان با فاطمه دختر حسين بن علی ازدواج کرده بود.ما از دیگر اصحاب که نيز با اهل بيت فاميل بودند و از آنها زن گرفته بودند
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نام نمیبریم و فقط در این مورد به ذکر خلفای ثالثه اکتفا میکنيم ،تا نشان دهيم
که اهل بيت با آنها محبت و دوستی داشتند و به خاطر آن این ازدواجها و
پيوندها صورت گرفته است(.)1

و همچنين میبينيم که اهل بيت نامهای اصحاب پيامبر ص را بر

فرزندانشان میگذاشتند ،و مؤرخين و ناقالن اخبار ،شيعه و سنی ،بر این امر
اتفاق نظر دارند.
چنان که در منابع شيعه آمده است ،علی یكی از پسرانش را که از ليلی بنت
مسعود حنظلی بود ،ابوبكر ناميد .وی در ميان بنی هاشم اوّلين کسی است که نام
()2

پسرش را ابوبكر گذاشت.

و همچنين حسن بن علی فرزندانش را به این نامها نامگذاری کرد :ابوبكر،
عبدالرحمن ،طلحه و عبيداهلل( .)3و همچنين حسن بن حسن بن علی چنين
نامهایی بر فرزندانش گذاشته بود( .)4و موسی کاظم دخترش را عایشه ناميد(.)5
و کنيۀ بعضی از اهل بيت ابوبكر بود ،مانند زین العابدین علی بن حسين(،)6

و علی بن موسی الرضا م (.)1

 -1ربای االطع رتشیب از وتلصهای أاحصب اب اهل تیب به اتکب (ادلراوثنملر نم رتاث أهل اتیبل) ارث فقتيه شي يعه العء ادلنی
دمرسرماجعه ي
کد.
ي
ي
لي
 -2اگن :ش مفت يذد ،اإلراشد (ص )014؛ و اوبارفلج اصفهااین یعیش ،اقملت ااطل يتيين (ص ،)22واتري ييعقؤ يب شييغي
(.)120/1

 -3اليتيتيهواإلرشاف،ارثوعسمدیشييغي(،ص.)160
-4اقملتااطلنیبل(ص)288اچپدارارعملفه.
-5فشكالغمه(.)16/0
-6مهان(.)022/1
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همچنين بعضی از اهل بيت اسم پسرانشان را عمر گذاشتند ،که از جملۀ آنان
میتوان به علی  اشاره کرد که اسم پسرش را عمر اکبر ناميد ،مادر این پسر ام
حبيب بنت ربيعه بود ،و عمربن علی در کنار برادرش حسين به شهادت رسيد.
و علی فرزندی دیگر به نام عمر اصغر داشت که مادرش صهباء تغلبی بود که
عمری طوالنی کرد و از برادرانش ارث برد( .)2و همچنين حسن بن علی
فرزندانش را ابوبكر و عمر ناميد(.)3
نيز گزارش کردهاند که علی بن حسين( )4بن علی [علی زین العابدین] ،و
موسی کاظم ،و حسين بن زید بن علی ،و اسحاق بن حسن بن علی بن حسين،
و نيز حسن بن علی بن حسن بن حسين بن حسن و افراد زیاد دیگری از اهل
بيت ،فرزندانشان را ابوبكر و عمر ناميدهاند .ولی ما به همين مقدار کفایت
()6

میکنيم تا بحث طوالنی نشود( .)5و موسی کاظم

()7

و علیبن محمد الهادی

دخترانشان را عایشه ناميدهاند.
لي
-1اقملتااطل يتيين(ص162ـ .)161

لي
 -2خیشدیفم،اإلراشد ،ص014؛وخیی،مجعمراجل ي
ادحلي12/20 ،؛اقملتااطل يتيين،ص84اچپ يبزوت،دمعةااطلبل ،ص
062اچپفجن؛یسلجم،الجءالعي يؤن،ص.123
 -3اإلراشد ،ص224؛خیشابعسیمق ،ميبهياآلامل143/2؛دمعةااطلبل ،ص82؛ الجء العييؤن،ص181؛مجعمراجل ي
ادحلي،
12/20رمق()8226؛فشكالغمه.132/1 ،
 -4اإلراشد 211/1و«فشكالغمه.124/1،
لي
ک به(ادلراوثنملر)العء
-5انیوموضع دراقملت ااطل يتيين و درگیانمعب شي يعه به لیصفتایبندشه اتسبهونعاناثمل اگنه ي د

ادلنیادملرس،ص.66-61
ل
ي
م
-6االراشد،ص031؛وشّرحاعیلم،اوصفللا همه،ص141؛وفشكالغمه.16/0
-7االراشد.021/1،
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 )7کلينی در کتاب الكافی میگوید« :أن األئمة يعلمون متى يموتون ،وأهنم ال

يموتون إالَّ باختيار منهم»« .ائمه میدانند که چه زمانی میميرند ،و آنها جز با اختيار

خودشان نمیميرند»( ،)1و مجلسی در بحاراالنوار حدیثی را ذکر میکند که

میگوید« :مل يكن إمام إالَّ مات مقتوال أو مسموما»« .هيچ امامی نبوده مگر آن که او را

کشتهاند یا مسمومش کردهاند»()2؛ اگر آن گونه که کلينی و حرّ عاملی گفتهاند امام
غيب میداند ،پس امام آب و غذایی را که به او داده میشود ،اگر مسموم باشد
میداند که مسموم است و از خوردن آن پرهيز میکند ،اگر پرهيز نكند و آن را
بخورد و بميرد خودکشی کرده است؛ چون او میداند که غذا سم دارد! و
پيامبرص میفرماید هر کس خودکشی کند به دوزخ میرود! پس آیا شيعه
چنين چيزی را برای ائمه میپسندند؟!
 )8حسن بن علی م با اینكه یاوران و لشكریانی داشت و میتوانست
جنگ را ادامه دهد ،اما با معاویه صلح کرد ،و در مقابل ،برادرش حسين با
اینكه افرادش کم بودند و میتوانست صلح کند و جنگ را رها کند ،عليه یزید
قيام کرد .پس یكی از دو برادر کارش درست بوده و دیگری کارش اشتباه بوده
است؛ زیرا اگر دست کشيدن حسن و صلح کردن او با اینكه توانایی جنگيدن را
داشت بجا بوده است؛ قيام حسين بدون آن که قدرتی داشته باشد ،با اینكه
میتوانست صلح کند ،اشتباه بوده است؛ و اگر قيام حسين با اینكه توانایی

ل
 -1اگن:أوصلاکیف118/2؛واوصفللا مهمه،ص.211
 -2احبراألروار.064/40 ،
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نداشت بحقّ و بجا بوده است ،صلح کردن حسن و دست کشيدن او از جنگ ،با
اینكه قدرت داشت اشتباه بوده است!
این دوگانگی در عمل ،شيعيان را در وضعيت دشواری قرار میدهد؛ چون
اگر بگویند هر دو برحق بوده و کارشان بجا بوده است ،دو چيز متضاد را جمع
کرده و تأیيد نمودهاند ،و جمع کردن دو چيز ضد و نقيض برخالف اصولشان
است ،و اگر بگویند که کار حسن نادرست و باطل بوده ،باید امامت او را هم
باطل و نادرست قرار بدانند ،و اگر امامت او نادرست و باطل باشد ،امامت و
عصمت پدرش باطل میشود؛ چون پدرش او را جانشين خود قرار داد .و طبق
مذهب شيعه امام معصوم جز امام معصومی همانند خودش کسی دیگر را
جانشين خود قرار نمیدهد.
از طرفی اگر بگویند کار حسين نادرست و بيجا بوده است ،باید بگویند که
امامت او باطل است و معصوم نيست ،و نيز امامت و عصمت همه فرزندانش را
باید باطل بدانند ،چون امامت و عصمت از طریق حسين به فرزندانش رسيده
است .و وقتی امامت و عصمت او باطل گردد امامت و عصمت همه باطل
میشود!
()1

 )9کلينی در کافی

میگوید« :حدثنا عدَّ ة م ْن أ ْصحابنا ع ْن أ ْْحد ْبن حم َّم ٍد ع ْن

اْللب ِّي ع ْن أِب بص ٍ
اْل َّجال ع ْن أ ْْحد ْبن عمر ْ
ع ْبداهللَّ ْبن ْ
ري قال دخ ْلت عَل أِب
ع ْبداهللَّ؛ فق ْلت له جع ْلت فداك إ ِّين أ ْسألك ع ْن م ْسأل ٍة هاهنا أحد ي ْسمع كالمي ،قال
فرفع أبوعبداهللَّ؛ س ْْتا بينه وبْي بي ٍ
ت آخر فا َّطلع فيه ث َّم قال :يا أبا حم َّم ٍد س ْل ع ََّّم بدا
ْ
ْ ْ
ْ

-1أوصلاکیف.102/2 ،
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لك ،قال :ق ْلت :جع ْلت فداك ...ث َّم سكت ساعة ث َّم قال :وإ َّن عنْدنا مل ْصحف
فاطمة‘ وما يدْ رهي ْم ما م ْصحف فاطمة‘ ،قال :ق ْلت :وما م ْصحف
فاطمة‘؟ قال :مصحف فيه م ْثل قرآنكم هذا ثالث مر ٍ
ات ،واهللَّ ما فيه م ْن ق ْرآنك ْم
ْ
َّ
ْ ْ

ح ْرف واحد ،قال :ق ْلت :هذا واهللَّ ا ْلع ْلم ،قال :إنَّه لع ْلم وما هو بذاك» انتهى.
« شماری از اصحاب ما از احمد بن محمد ،از عبداهلل بن حجال ،از احمد بن عمر
حلبی ،از ابی بصير روایت کردهاند که گفت :پيش ابوعبداهلل [امام صادق]؛ آمدم و
به او گفتم :فدایت شوم! میخواهم از تو مسئلهای بپرسم و آیا کسی اینجا هست که
صدایم را بشنود؟ میگوید :آنگاه ابوعبداهلل پردهای را بين دو خانه کنار زد و نگاهی
کرد و گفت :هر چه میخواهی بپرس ،میگوید :گفتم :فدایت شوم ...آنگاه او لحظهای
سك وت کرد و سپس گفت :مصحف فاطمه پيش ماست ،مردم چه میدانند مصحف
فاطمه چيست! می گوید :گفتم :مصحف فاطمه چيست؟ گفت :مصحفى است سه برابر
قرآنى که در دست شماست ،به خدا حتى یک حرف قرآن هم در آن نيست ،میگوید:
گفتم :به خدا علم کامل این است ،فرمود :این هم علم است ،ولى علم کامل نيست».

آیا پيامبر ص و اصحاب او از قرآن فاطمه خبر داشتند؟! اگر پيامبر از آن

خبر نداشت ،چگونه اهل بيتش از آن با خبر بودند؟! در حالی که او پيامبر بود،
و اگر آن را میدانست و از آن خبر داشت ،چرا آن را از امّت پنهان کرد؟! و
حال آن که خداوند متعال میفرماید:
َ َ
ۡ َۡ َۡ َ
َ
ُ ُ َ ۡ َ ٓ ُ َ َۡ َ
ُّ
َّف َما َّبَل ۡغتََّ
َ
﴿ َٰٓ
نزل َّإِۡلك َّمِن َّربِك َِّإَون َّلم َّتفعل
۞يأيها َّٱلرس َّ
ول َّبل ِغ َّما َّأ ِ
َ
رِ َساَلَ َُّهۥ﴾ [املائدةَّ .]67 :
«اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ،کامال (به مردم)

برسان! و اگر نكنى ،رسالت او را انجام ندادهاى!».
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گذشته از این ،مگر شيعه نمیگوید ائمه علم غيب دارند ،پس چگونه امام صادق
بدون آنكه پردۀ اتاقش را کنار بزند ،متوجه نشد که کسی در آن اطراف نيست؟
 )01در جلد اوّل کتاب کافی اسم کسانی ذکر شده است که برای شيعيان
احادیث پيامبر و گفتههای اهل بيت را روایت کردهاند ،برخی از این افراد
عبارتند از« :مف َّضل ْبن عمر ،أ ْْحد ْبن عمر ا ْلـحلب ِّي ،عمر ْبن أب ٍ
ان ،عمر ا ْبن أذ ْينة ،عمر

ْبن ع ْبد ا ْلعزيز ،إ ْبراهيم ْبن عمر ،عمر ْبن حنْظلة ،موسى ْبن عمر ،ا ْلع َّباس ْبن عمر»

میبينيد که همه این روایان اسم خودشان یا اسم پدرشان عمر است .سؤال
اینجاست که چرا اینها عمر ناميده شدهاند و چرا علمای شيعه از ایشان حدیث
نقل کردهاند؟!
 )00خداوند متعال میفرماید:
َ َ ٓ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُّ َ ْ ُ َ ٞ
َ
ََ
اَّّللَِِّإَونا َّٓإ َ ۡۡله َ
َِّر َِٰ
ج ُعونَّ
يبة َّقال ٓوا َّإِن ِ
ِين َّإِذا َّأصبتهمَّم ِص
ين َّ ١٥٥ٱَّل َّ
ّش َّٱلص َٰ ِِبِ ََّ
ِ
﴿وب ِ ِ
ۡ َ َ َۡ ۡ ُ َ َ َُ ٞ
َ
ُ ْ َ َٰٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ٞ
ونَّ﴾١٥٧
َّوأ ْو َٰٓلئِكَّه ُمَّٱل ُم ۡه َت ُد َّ
َّصل َوَٰتَّمِنَّرب ِ ِهمَّورۡحة
كَّعلي ِهم
 ١٥٦أولئ ِ َّ
[البقرةَّ .]157-155 :
«و مژده بده به شكيبایان؛ کسانی که هنگامی که بالئی بدانان میرسد ،میگویند ما
از آنِ خدائيم و به سوی او باز میگردیم؛ آنان (همان شكيبایان با ایمانی هستند
که) درود و رحمت خدایشان شامل حال آنان است و مسلّماً ایشان راهيافتگان

هستند».

ۡ ۡ ٓ

ٓ

ۡ ۡ

ينَِّفَّٱۡلَأ َساءََِّّ ََّوٱلَّضاءََِّّ َوح َ
َ
َ
س﴾ [البقرةَّ .]177 :
ِنيَّٱۡلَأ ِ َّ
و میفرمایدَّ ﴿ :وٱلص َٰ ِِبِ َّ ِ

«و آنان که در برابر فقر و بيماری (و زیان و ضررها) و به هنگام نبرد شكيبایند».
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در نهج البالغه نيز آمده است« :وقال عيلس بعد وفاة النبيص خماطبا
إياهص :لوال أنك هنيت عن اجلزع وأمرت بالصرب ألنفدنا عليك ماء الشؤون»« .علی
بعد از وفات پيامبر ص خطاب به وی فرمود :اگر از بیقراری و بیتابی نهی نمیکردی و به

شكيبایی فرمان نمیداد چنان برایت اشک میریختيم که اشک چشمانمان تمام میشد»(.)1

و همچنين در نهج البالغه آمده است که علی؛ گفت« :أن عليا؛ قال:

من رضب يده عند مصيبة عَل فخذه فقد حبط عمله»« .هر کس به هنگام مصيبت و
بالیی [از روی ناشكيبایی] دستش را بر رانش بزند ،عمل او نابود شده است(.)2
و حسين در کربالء چنان که صاحب منتهی االمال نقل کرده به خواهرش

زینب گفت(« :)3يا أختي ،أحلفك باهلل عليك أن حتافظي عَل هذا اْللف ،إذا قتلت فال
تشقي عيل اجليب ،وال ختميش وجهك بأظفارك ،وال تنادي بالويل والثبور عَل شهاديت»

«خواهرم تو را به خدا سوگند میدهم و باید این سوگند را نشكنی که وقتی من کشته
شدم ،گریبانت را پاره مكن ،و چهرهات را با ناخنهایت مخراش ،و به خاطر شهادت
من فریاد واویال سر مده».

ََ َۡ َ َ
َِّفَّ
در تفسير صافی مال محسن فيض ،در شرح آیه﴿ :وَل َّيع ِصينك ِ

وف﴾ [املمتحنة ]12 :آمده است که پيامبر با زنان بيعت کرد مبنی بر اینكه (به
َم ۡع ُر ٖ َّ

هنگام مصيبت) سياه نپوشند و گریبانشان را پاره نكنند و فریاد واویال سر ندهند.

نه
 -1جاالبلعه،ص126وزین:دتسمرکاولاسلئ.441/1
-2دصوق،ااصخلل،ص612وواسلئالشي يعه.123/0 ،
.148/2 -3
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و در فروع کافی آمده است :که پيامبر ص فاطمه را وصيت نمود و به او

گفت« :إذا أنا مت فال ختميش وجها وال تريخ ي
لع رارا وال تدا ب لايل و وال
تقييم ل ي
لع نا » «وقتی من مُردم چهرهات را خونين مكن ،موهایت را ژوليده و
آویزان مكن ،و فریاد واویال سر مده ،و زن نوحهسرایی را [برای نوحهسرایی] بر من
مقرر مكن»(.)1

و شيخ شيعه محمد بن حسين بن بابویه قمی که نزد آنها ملقب به صدوق
است میگوید( :از جمله گفتههای پيامبر ص که پيش از او کسی آن را نگفته
است این است میگوید« :النياحة من عمل اجلاهلية»« .نوحهسرای از اعمال

جاهليت است»(.)2

و همچنين علمای شيعه مجلسى و نوری و بروجردی از پيامبر خداص

حدیثی را نقل کردهاند که فرموده است« :صلتان ملالنان يبغضهما اهلل :إعلال

عدد مصيب  ،وصلت عدد نغم ؛ ياين انللح والغداء»« .دو صدای نفرین شده
هستند که خداوند آنها را دوست ندارد :شيون و فریاد به هنگام مصيبت ،و صدای

آهنگ و ترانه؛ یعنی نوحهسرایی و موسيقی»(.)3

-1رفوعاکیف.112/1 ،

 -2دصوق در نم ال نيحضرزه الفقتيه ( ،)121-122/4و ّرح اعیلم در واسلئ الشي يعه ( )221/1و ویفس رحباین در ادحلاقئ
اانلرضة()242/4واحجنیسحربورجدیدراجعمأاحدثیالشي يعه()488/0ودمحمابرقیسلجمابابعرت«روخهرساییاز
اامعلاجهلي يتاتس)دراحبراالروار230/81 ،رواتیرکدهاتس.

ن
 -3احبر االروار230/81 ،؛ دتسمرک اولاسلئ244-240/2 ،؛ اجعم أاحدثی الشي يعه 488/0 ،و نم ال يحضرزه الفقتيه
.)122/1
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بعد از همه این روایتها ،سوال اینجاست که چرا شيعه با حقيقتی که در
این روایات ذکر شده است مخالفت میورزد؟! و ما چه کسی را تصدیق کنيم،
آیا سخن پيامبر و اهل بيت را باور کنيم ،یا گفته آخوندها را قبول کنيم؟!
 )21اگر چنان که شيعيان ادّعا میکنند قمهزنی

()1

و خونين کردن سر و

زنجير زنی و نوحهسرایی و زدن به سر و سينه ،پاداش بزرگی دارد ،پس چرا
آیتاهللها و آخوندها خودشان قمه( )2نمیزنند و سر و صورت خود را خونين
نمینمایند؟
 )03شيعه میگوید که هزاران نفر صحابه در غدیرخم حضور داشتند و همه
شنيدند که پيامبر ص علی را به عنوان جانشين خود بعد از وفاتش تعيين کرد؛
اگر چنين است پس چرا از بين هزاران صحابه یكی نيامد و به خاطر غصب
شدن حق علی اعتراض نكرد! حتی عمار بن یاسر و مقداد بن عمرو و سلمان
فارسی ن چيزی نگفتند و یكی از اینها نيامد و نگفت :ای ابوبكر ،چرا خالفت
را که حق علی است غصب میکنی و حال آن که میدانی پيامبر ص در

غدیرخم چه فرمود؟!
 )04چرا وقتی پيامبر ص قبل از وفاتش خواست تا برای اصحاب چيزی
بنویسد که هرگز بعد از او گمراه نشوند ،علی چيزی نگفت ،با اینكه وی همان
مرد شجاعی است که از هيچكس جز خدا هراسی ندارد؟!

-1اگن:ربت،یزیی،رصاطااجنلة.401/2 ،
-2إراشدااسللئ،ص.284
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 )05آیا مگر شيعه نمیگوید بيشتر روایتهای کتاب کافی ضعيف هستند

()1

و چيز صحيحی جز قرآن نداریم؟! پس بعد از چنين سخنی چرا به دروغ
میگویند که کافی شرح و تفسير قرآن است ،همان کافی که به اعتراف خودشان
بيشتر روایتهایش ضعيف است؟!

ّللَّ
ل َّٱ ََّ
 )06انسان فقط میتواند بندۀ خدا باشد؛ خداوند متعال میفرماید﴿ :بَ َِّ
َ ۡ
َّفٱع ُب َّۡد﴾ [الزمر« .]66 :بلكه [فقط] خدا را بندگی کن»َّ .
پس چرا شيعيان اسمهای خودشان را عبدالحسين (بنده حسين) ،عبد علی

(بنده علی) ،عبدالرضا ،عبدالزهرا و عبدالنبی(بندۀ پيامبر) میگذارند؟!
چرا ائمه اهل بيت فرزندانشان را اینگونه نامگذاری نكردند؟ و آیا درست
است که بعد از آن که امام حسين به شهادت رسيده است بگویيم عبدالحسين
یعنی خادم حسين؟ خادم کسی است که آب و غذا را تهيه میکند و خدمت
مینماید؛ آیا معقول است که کسی آب و غذا برای حسين ببرد و در قبرش آب
وضویش را آماده کند تا بگویيم که خادم حسين است؟!
 )07وقتی علی میدانست که خداوند او را خليفه و جانشين بالفصل

پيامبر کرده ،پس چرا با ابوبكر و عمر و عثمان ن بيعت کرد؟!

آیا مخالفت با امر خداوند و بيعت کردن با دیگری ،کفر نيست؟ اگر بگویيد
علی قدرت وتوانایی نداشت ،پس کسی که قدرت ندارد صالحيت امامت را
ندارد ،چون فقط کسی میتواند امام باشد که توانایی به دوش گرفتن بار امامت
را داشته باشد.
 -1خیشآاقزبرگتزاین،اذلري يعهإیلاصتفینالشي يعه،رحفاکف(دملخاکیف).
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و اگر بگویيد امام توانایی داشت اما از تواناییاش استفاده نكرد ،پس این
خيانت است و خائن نمیتواند امام باشد! و برای رهبری مردم نمیتوان به او
اعتماد کرد .و امام علی از خيانت و ...پاک است حاشا بر او که خائن باشد.
پس پاسخ شما چيست ،اگر پاسخ درستی دارید؟
 )08وقتی علی زمام امور را به دست گرفت ،با خلفای راشدین پيش از
خود ابراز مخالفت نكرد ،و برای مردم قرآن دیگری نياورد ،و هيچ اعتراضی بر

آنها ننمود ،بلكه به تواتر از او ثابت شده است که باالی منبر میگفت« :خري هذه

األمة بعد نبيها أبوبكر»« .بهترین فرد این امت بعد از پيامبرش ،ابوبكر است» ،و
همچنين امام علی وقتی به حكومت رسيد ازدواج موقت را رواج نداد ،و فدک
را باز نگرداند ،و «أشهد أن عليا ويل اهلل» و «حي عَل خري العمل» را به اذان اضافه

نكرد و «الصالة خري من النوم» را از اذان حذف نكرد.
پس اگر ابوبكر و عمر م چنان که شما میگویيد کافر بودند ،چرا امام علی
وقتی قدرت به دستش بود ،کافر بودن آنها را اعالم نكرد؟ و نگفت که اینها خالفت
را غصب کردهاند؟! بلكه برعكس او ابوبكر و عمر م را ستود و تمجيد کرد.
پس شما باید همان کاری را بكنيد که امام علی کرده است ،یا اینكه باید
بگویيد علی به امت خيانت کرد و قضيه را برای امت بيان ننمود .و مسلّماً علی
از چنين چيزی پاک است!
 )09شيعيان میگویند که خلفای راشدین کافر بودهاند ،پس چگونه خداوند
آنها را یاری کرد و کشورها را به دست آنها فتح نمود ،و اسالم در زمان آنها به
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اقتدار رسيد ،و در هيچ زمانی اسالم به اندازهای که در دوران آنها قدرتمند بوده،
قدرت نداشته است.
آیا چنين چيزی با سنت الهی ،که کفار و منافقين را شكست میدهد ،تطابق
دارد؟!
 )01شيعه میگوید معاویه کافر بوده است ،سپس ما میبينيم که حسن
بن علی م  -که به گفتۀ شيعه امام معصوم است – با معاویه صلح کرد و از
خالفت دست کشيد ،پس شيعه باید بگوید که حسن به نفع یک کافر از خالفت
کنارهگيری کرده است ،و این با عصمت او متضاد است! و یا اینكه باید بپذیرند
که معاویه مسلمان بوده است!
 )00شيعه ادعا میکند که اصحاب پيامبر ص بعد از وفات او مرتد شده و
از اسالم برگشتند ،پرسش این است که آیا اصحاب پيامبر ص قبل از وفات

پيامبر «شيعه اثنا عشری بودند» سپس بعد از مرگ پيامبرص سنّی شدند؟
یا اینكه قبل از وفات پيامبر سنّی بودند سپس شيعه شدند؟

 )00معلوم و مشخص است که حسن بن علی م مادرش فاطمه ك
میباشد و نزد شيعه از ائمه معصومين است ،و در این مورد با برادرش
حسين فرقی ندارد ،پس چرا امامت به فرزندان حسن نرسيد و در فرزندان
حسين ادامه یافت؟! با آنكه پدر و مادرشان یكی است ،هر دو سيّد هستند ،و
حسن یک امتياز بر حسين دارد و آن اینكه از او بزرگتر است؟
آیا پاسخ قانعکنندهای در این مورد هست؟!
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 )03شما میگویيد که علی بعد از پيامبر امام بر حق بوده است پس چرا در
مدّتی که پيامبر بيمار بود حتی در یک نماز علی  پيشنماز مردم نشد؟!
زیرا امامت صغری دليلی برای امامت کبری است؟
 )04شما میگویيد علّت پنهان شدن امام دوزادهمتان در غار ،ترس از
ستمگران است ،پس وقتی این خطر با به قدرت رسيدن حكومتهای شيعه
مانند عبيدیها وآل بویه و صفویها و اینک دولت فعلی ایران ،رفع شد چرا او
ظهور نكرد؟!
و چرا اآلن او بيرون نمیآید در صورتی که حكومت شيعی ایران میتواند او
را حمایت کند؟! و ميليونها شيعه شب و روز خود را فدای او مینمایند و
منتظر او هستند!!
 )05پيامبر ص وقتی از مكه به مدینه هجرت کرد ابوبكر را همراه با
خودش برد و او را نجات داد ،و از طرفی علی را در معرض خطر و نابودی
قرار داد و از او خواست در جایش بخوابد ...پس اگر علی امام و وصی و خليفه
منصوب از سوی خدا بوده است آیا چنين کسی در معرض مرگ قرار داده
میشود و جان ابوبكر که اگر بميرد برای امامت ضرری نيست ،نجات داده
میشود؟
اگر بگویيد که علی غيب میدانست ،پس خوابيدن او بر بستر پيامبر چه
فضيلت و شاهكاری میتواند باشد؟!
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 )06علت تقيه فقط ترس است و ترس و هراس بر دو نوع است :اول
اینكه انسان از این بترسد که جانش را از دست بدهد .و دوم اینكه از شكنجه
شدن و اذیت و آزار و توهين و ناسزا و هتک حرمت بترسد.
اما در مورد ترس از اینكه جان از دست برود باید گفت که ائمه به دو دليل
چنين هراسی نداشتند .یكی اینكه طبق گفته شما ائمه با اختيار و اجازۀ خودشان
میميرند.
و دوم اینكه طبق گفتۀ شما ائمه آنچه را که میشود و آنچه را که نمیشود
میدانند ،و آنها زمان و چگونگی مرگشان را میدانند ،بنابراین قبل از فرارسيدن
زمان مردنشان ترس و هراسی ندارند ،از اینرو نيازی ندارند که در دین خود
منافقانه رفتار نمایند و مردم مؤمن را فریب دهند.
اما نوع دوم ترس ،یعنی ترس از شكنجه شدن و در معرض توهين و فحش
قرار گرفتن ،چيزی است که بدون تردید تحمّل چنين چيزی وظيفۀ علماست ،و
اهل بيت پيامبرص در تحمّل چنين سختیهایی در راه حمایت و یاری دین
جدّشان از دیگران سزاوارترند .پس چرا تقيه میکردند؟!
 )07از دیدگاه شيعه تعيين امام معصوم به خاطر آن واجب است که ظلم و
شرّ از بين برود و در همه جا عدالت برقرار شود.
سوال اینجاست که آیا شما میگویيد که در هر شهر و آبادی که خدا آفریده
معصومی بوده است که ظلم را از مردم دور میکرده است یا نه؟!
اگر بگویيد در هر شهر و آبادی معصومی بوده است.
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به شما گفته میشود :این گزافهگویی آشكاری است ،آیا در شهرهای کفار و
مشرکين و اهل کتاب هم معصومی هست؟ و آیا در شام پيش معاویه 
معصومی بوده است؟
و اگر بگویيد :ما میگویيم معصوم یكی است ،اما در سایر شهرها و آبادیها
جانشينانی دارد ،به شما گفته میشود در همه آبادیها و شهرها نایب دارد یا در
بعضی شهرها؟
اگر بگویيد در همه شهرها جانشين و نایب دارد این گزافهگویی و سخن
بيجایی است!
و اگر بگویيد فقط در بعضی جاها جانشين دارد ،به شما گفته میشود :همه
آبادیها به صورت یكسان به معصوم نياز دارند پس چرا شما بين آبادیها فرق
میگذارید؟!
 )08کلينی در کافی باب مستقلی به این عنوان آورده است (زنان از زمين
ارث نمیبرند) ،و در این مورد از ابی جعفر؛ روایت کرده است که گفت:
«النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئا»« .زنان از زمين و اثاث خانه ارث

نمیبرند»(.)1

و طوسی در تهذیب از ميسر نقل کرده که گفت« :سألت أبا عبد اهلل؛ عن

النساء ما هلن من املرياث؟ فقال :هلن قيمة الطوب والبناء واخلشب والقصب فأما

األرض والعقار فال مرياث هلن فيهَّم»« .از أبا عبداهلل؛ در مورد حق ارث زنان
پرسيدم؟ او گفت :قيمت خشت و بنا و چوب و نی به زنان داده میشود ولی از
-1رفوعاکیفکلي يبي.212/2
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زمين ارث نمیبرند» ،و محمد بن مسلم از ابی جعفر؛ روایت کرده است که

گفت« :النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئا»« .زنان از زمين و اثاث خانه
ارث نمیبرند» ،و عبدالملک بن اعين از ابو جعفر یا از ابو عبداهلل عليهما السالم

روایت میکند که گفت« :ليس للنساء من الدور والعقار شيئا»« .زنان از خانه،
()1

ملک ،و اثاث خانه ارث ندارند»

در این روایت فاطمه یا کسی دیگر استثناء

نشده است .پس بنابراین طبق روایات مذهب شيعه فاطمه نباید که خواهان ارث
از پيامبرص باشد.
و همچنين همه داراییهای پيامبر از آن امام است ،محمد بن یحيی از احمد

بن محمد و از عمرو بن شمر ،از جابر از ابی جعفر؛ روایت میکند که

گفت :پيامبر خدا ص فرمود« :خلق اهلل آ م وأقطاه ادلنيا قطيا  ،فما اكن

آل م؛ فلرسلل اهللص وما اكن يرسلل اهلل فهل يألئم من آل حممد».
«خداوند آدم را آفرید و دنيا را به عنوان ملک به او داد ،پس آنچه از آدم؛

بوده است به پيامبر خدا تعلق دارد و آنچه از آنِ پيامبر خدا است به ائمه آل
محمد تعلق دارد»(.)2
و طبق عقيده شيعه اولين امام بعد از پيامبر خدا علی  میباشد ،بنابراین
علی به مطالبه زمين فدک مستحقتر است نه فاطمه ،و علی چنين نكرد ،بلكه او
گفت :اگر بخواهم ،راه رسيدن به عسل ناب و گندم و پارچههای ابریشمی را
بلدم ،ولی هرگز چنين نيست که هوای نفس من بر من غالب آید و آز و طمع
-1نهذدبیاألاكحم.114/2
-2اوصلاکیفکلي يبي–اتکبالحچهاببأناألرضکلهااللاامم .426/2
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مرا به انتخاب خوراکیها بكشاند ،در حالی که شاید در حجاز و یمامه افرادی
هستند که یک تكه نان گيرشان نمیآید و هرگز سير نشدهاند»(.)1
 )09ابوبكر با مرتدین جنگيد و گفت :اگر از دادن زانوبند شتری که در
زمان پيامبر آن را [ به عنوان زکات] به ایشان ص میدادند اباء ورزند ،با آنها
خواهم جنگيد .و شيعه میگوید علی از ترس اینكه مردم مرتد میشوند قرآنی
را که پيامبر به او امالء کرده بود و او آن را نوشته بود ،بيرون نياورد!!
در حالی که او خليفه بوده و طبق ادعّای شيعه از سوی خدا کمک میشده
است و دارای صفات آن چنانی بوده است ،اما با وجود این از ترس اینكه مردم
مرتد میشوند قرآن را بيرون نمیآورد و راضی میشود که مردم در گمراهی
بمانند ،اما ابوبكر ،با مرتدان به خاطر یک زانوبند میجنگد!!
 )31شيعه و اهل سنت همه بر این اجماع دارند که علی  فرد بسيار
شجاع و دليری بوده است که کسی به گرد پای او نمیرسيده است ،و او در راه
خدا ،از مالمت هيچ مالمتکنندهای نمیترسيد ،و از آغاز زندگیاش تا وقتی که
به دست ابن ملجم کشته شد ،یک لحظه این شجاعت از او جدا نگردید ،و
شيعه اعالم میکند که علی جانشين بالفصل پيامبر است.

آیا بعد از وفات پيامبر ص شجاعت علی تمام شد و به خاطر این با

ابوبكر بيعت کرد؟ و سپس بعد از او با عمر فاروق  بيعت نمود؟!
و سپس بعد از عمر بالفاصله با عثمان بن عفان  بيعت کرد؟!

آیا او نمیتوانست که حتی برای یک بار هم که شده باالی منبر پيامبرص

برود و با صدای بلند اعالم کند که خالفت از او غصب شده است؟! و او از
نه
 -1جاالبلعه.122/2،
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دیگران به آن سزاوارتر است چون او وصی پيامبر است؟!
چرا علی با اینكه فردی شجاع و دلير بود و یاوران و دوستداران زیادی هم
داشت چنين نكرد؟!
 )30حدیث کساء شامل چهار نفر از خانواده علی میشود که تطهير شامل
آنها میگردد(.)1
پس دليل شامل کردن دیگران در تطهير و عصمت چيست؟!
 )30شيعه از امام جعفر صادق – که به پندار آنها مؤسس مذهب جعفری
است – روایت میکند که او با افتخار میگفت( :ابوبكر دو بار مرا زاده است)

()2

چون نسب جعفر صادق از دو طریق به ابوبكر میرسد :اوّل از طریق مادرش
فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابیبكر.
و دوّم از طریق مادر بزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابیبكر ،که اسماء
مادر فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابیبكر است .سپس میبينيم که شيعه
روایتهای دروغينی از امام صادق ارائه میدهند که او جدّش ابوبكر را
مذمّت مینماید!
سوال اینجاست که چگونه امام صادق از یک طرف به جدّ خود افتخار
میکند ،و از طرفی به او طعنه میزند؟! و ممكن است چنين سخنی از یک
بازاری جاهل سر زند ،نه از امامی که شيعه او را فقيهترین و پرهيزگارترین فرد
دورانش میشمارند ،و هرگز کسی او را مجبور نكرده که کسی را ستایش یا
مذمت نماید.
-1آنچاررفنانچبكهذگتش:یلعوافطمهونسحونیسحهشيتذد.
-2فشكالغمه.024/1،
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 )33مسجد االقصی یک بار در زمان عمر  ،و سپس در زمان رهبر سنّی
مذهب صالحالدین ایوبّی  :آزاد گردید.
شيعه چه دستاوردهایی در طول تاریخ داشتهاند؟! آیا یک وجب از زمين را
فتح کردهاند ،و آیا دشمنی از دشمنان اسالم و مسلمين را عقب راندهاند؟
 )34شيعه ادعا میکنند که عمر  با علی  دشمن بوده است ،اما
میبينيم که عمر وقتی که برای تحویل گرفتن کليدهای بيت المقدس به شام
میرود ،علی را به عنوان جانشين خود در مدینه مقرر مینماید()1؟! با اینكه اگر
کوچكترین مشكلی برای عمر پيش بياید علی خليفه خواهد شد! پس این
دشمنی کجاست؟!
 )35شيعيان میگویند مهدیشان وقتی ظهور میکند ،طبق حكم آل داود
فرمانروایی مینماید! پس شریعت محمد ص که نسخکنندۀ همۀ شریعتهاست
کجاست؟! چون که در شریعت محمد ص نص بر این است که باید با دالئل و
براهين قضاوت کرد.
 )36چرا وقتی مهدی ظهور میکند با یهودیان و مسيحيان از در صلح و
آشتی در میآید و عربها و قریش را به قتل میرساند؟!
آیا محمد از قریش و عرب نيست و همچنين طبق گفتۀ خودتان آیا ائمه
چنين نيستند؟! یعنی از عرب نيستند؟!

-1ادبلابيهوالبهاابيه.)12/2(،
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 )37شيعه معتقدند که ائمه در پهلوی مادرانشان هستند و از ران راست
متولد میشوند( !!)1آیا مگر محمدص که برترین پيامبران و واالترین انسانها
بود ،در شكم مادرش نبود و از رحم او بيرون نيامد؟!
 )38شيعه از امام جعفر صادق روایت میکند که گفت« :صاحب هذا األمر

رجل ال يسميه باسمه إالَّ كافر.»..

«صاحب این امر مردی است که کسی جز کافر او را به اسمش صدا نمیزند.)2(».....
و از ابی محمد حسن عسكری روایت میکنند که به مادر مهدی گفت:

«ستحملْي ذكرا واسمه حممد وهو القائم من بعدي« .»....بچهدار خواهی شد و
بچهات پسری است که اسم او محمد است و بعد از من امام قائم اوست.)3(»...
آیا این تناقض نيست؟! یک مرتبه میگویيد هر کس مهدی را به نام او صدا
بزند کافر است ،و بار دیگر میگویيد که حسن عسكری او را محمد ناميده
است؟!
 )39کلينی در کافی از احمد بن محمد از ابی عبداهلل؛ روایت میکند که

گفت« :يكره السواد إالَّ يف ثالث اخلف والعَّممة والكساء»« .سياه پوشيدن مكروه
است مگر در سه چيز :چكمه و عمامه و عبا»( .)4و همچنين در کتاب الزی از او

روایت شده که او گفت« :كان رسول اهللص يكره السواد إالَّ يف ثالثة :اخلف

-1وعسمدی،اابثتاولصتيه،ص.226
-2االرواراامعنلنتيه.10/1
-3مهان.11/1،

-4اصبحواسلئدر128/0دحثیآنرارواتیرکدهاتس.واگنه ي
کد:رفوعاکیفکلي يبي.442/6،
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والكساء والعَّممة»« .پيامبر ص سياه پوشيدن را نمیپسندید مگر در سه چيز:
چكمه و عبا و عمامه»( .)1و حر عاملی در وسائل از صدوق و او از محمد بن

سليمان و او از ابی عبداهلل؛ روایت میکند که به او گفتم« :أصيل يف القلنسوة

فإهنا لباس أهل النار»« .آیا با کاله سياه نماز
السوداء؟ قال :ال تصل فيها َّ
بخوانم؟گفت :با کاله سياه نماز نخوان؛ چون لباس سياه لباس اهل جهنم
است»( .)2و از حذیفه بن منصور روایت میکند که گفت :در شهر حيره پيش ابی

عبداهلل؛ بودم ،که فرستادۀ خليفه ابی العباس آمد و به او گفت که خليفه تو
را فرا خوانده است ،او بارانی پوشيد که یک روی آن سياه و روی دیگر آن
سفيد بود ،سپس گفت :با اینكه میدانم که این لباس اهل جهنم است آن را
میپوشم»( .)3و در بعضی روایتهای شيعه آمده است که لباس سياه لباس بنی
عباس ،دشمنان آنها میباشد .چنان که صدوق در من ال یحضره الفقيه روایت

میکند« :روایت شده است که جبرئيل؛ نزد پيامبر ص آمد در حالی که

قبای سياه بر تن داشت و کمربندی داشت که خنجری در آن بود ،پيامبر ص

فرمود :جبرئيل این چه لباسی است؟ جبرئيل گفت :لباس فرزندان عمویت

عباس است ،آنگاه پيامبرص نزد عباس رفت و گفت :عمو جان! فرزندان تو
-1اکیف131/1،اببسبلاوسلاد،اچپتزان2021هـ،اامدرانیرواتیامعمهلبقازابعذرکدشهاتس.
لم
ن
-2واسلئ182/0ابب()13دحثی()0اوبابابلسا ضلي،ودصوقدرنمال يحضرزهالفقتيه101/1آنرارواتیرکده
اتس،و یموگاد :از اامم اصدق در ومرد امنز وخادنن اب الکه ایسه رپدیسدن تفگ :در آن امنزوخنان زریا ابلس ایسه ابلس اهل
جهب
ماتس.اگن:واسلئالشي يعه.182/0،
ن
-3نمال يحضرزهالفقتيه112/2واصبحواسلئآنراازاودر128/0اوبابابلسایلصمللقنرکدهاتس.ورواتیدومدر
ن
واسلئ122/0،دحثی()2اوبابابلسایلصمل،ونمال يحضرزهالفقتيه111/1،واکیف131/1رواتیدشهاتس.
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برای فرزندان من بال خواهند بود ،گفت :ای پيامبر خدا آیا خودم را اخته کنم؟
پيامبر فرمود :همه چيز مقدّر شده است» .به ظاهر ،منظور از اهل جهنم در
روایتهایی که گذشت کسانی هستند که روز قيامت به جهنم میروند و در آن
جاودانه میمانند ،و آنها فرعون و گروههای سرکشی امثال خلفای عباسی و کفار
این امت و کفار امتهای گذشته هستند که لباس سياه میپوشيدهاند(.)1
و صدوق در من ال یحضره الفقيه به روایت از اسماعيل بن مسلم و او از
امام صادق روایت میکند که گفت« :خداوند به یكی از پيامبرانش وحی کرد :که
به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرا نپوشيد ،و خوراک دشمنان مرا نخورید ،و راه
دشمنانم را نروید ،چون اگر این کارها را بكنيد همانند دشمنانم دشمن من
خواهيد شد»(.)2
و در کتاب عيون األخبار بعد از نقل روایت با سندی دیگر که علی بن ابی

طالب س از پيامبر ص روایت میکند میگوید« :لباس دشمنان ،لباس سياه
است ،و غذای دشمنان نبيذ (شراب خرما ،و انگور) و چيزهای نشهآور است ،و
قارچ سفيد نرم و ماهی شناور و مارماهی آبنوس و ماهی مرده و قرار گرفته
روی سطح آب و ماهیهایی که پولک ندارند ....خوراک آنها هستند ،تا اینكه

گفت :و جایی که دشمنان میروند جاهایی است که هر کس برود متهم میشود،
و مجالشان مجلس شرابخواری و سرگرمی بيهوده است ،و مجالسی است که

ن
ه
-1ومهانوگبهكهدرواسلئآدمه،دراللعلوالحضاال مآدمهاتس،ونمال يحضرزهالفقتيه.111/1،
-2الفقتيه،111/2واگن:واسلئالشي يعه،084/4واحبراالروار.48/18،122/1
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شرکت در آن برای ائمه و مؤمنان عيب است و مجالس گناهكاران و ستمگران
و تباهكاران است(.)1
بعد از بيان این همه روایات از ائمه که دربارۀ مذمّت لباس سياه میباشند و
میگویند که لباس سياه لباس دشمنان است ،سؤال این است که چرا شيعيان این
همه در ایام مختلف عزاداری مذهبیشان ،سياه میپوشند....؟!
 )41اگر کسی بخواهد شيعه شود ،باید از ميان مذاهب مختلف و زیاد شيعه
کدام را انتخاب کند؟! اماميه و اسماعيليه و نصيریه و زیدیه و دروزی ....الخ
همه مدعی هستند که مذهبشان مذهب اهل بيت است ،و همه با صحابه دشمن
هستند ،و همه به امامت علی بن ابی طالب معتقدند و بر این باورند که او
خليفه بالفصل پيامبر است ،پس کدام یک را باید انتخاب کرد؟
 )40آیا غير از قرآن کتابهای دیگری بر پيامبر نازل شده است و فقط علی
از آن آگاه بوده است؟!
اگر بگویيد نه پس به روایتهای خود که ذیالً ذکر میشوند چه پاسخی
میدهيد:
( )9اجلامعة :ابو بصير از ابی عبداهلل روایت میکند که گفت« :و جامعه نزد ما
است» و مردم چه میدانند جامعه چيست؟!
میگوید :گفتم :فدایت شوم جامعه چيست؟
گفت :صحيفهای است که طول آن هفتاد گز پيامبر است و او آن را امالء
نموده و علی با دستش آن را نوشته است ،هم حالل و حرام و همه
-1ویعناالابخر.16/2،
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چيزهایی که مردم به آن نياز دارند حتی دیۀ خراش در آن بيان شده
است»(.)1
فكر کنيد که :و در آن همۀ چيزهایی که مردم به آن نياز دارند بيان شده
است.
پس چرا پنهان شده و ما از آن و از آنچه در آن است محروم شدهایم؟! و
آیا این کتمان و پوشاندن علم نيست؟!
( )2صحیفه ناموس :از امام رضا س در حدیث عالمتهای امام روایت شده
که گفت« :و امام صحيفهای دارد که در آن اسامی شيعيانش تا روز
قيامت ،و دشمنانشان که تا روز قيامت میآیند ،ذکر شده است»(.)2
ما میگویيم این چگونه صحيفهای است که همۀ نامهای شيعيان که تا
قيامت به دنيا میآیند در آن جا میگيرد؟!
اگر فقط اسامی شيعيان ایران در آن یادداشت شود حداقل باید صد جلد
کتاب باشد!!
( )3صحیفه عبیطه :از امير المؤمنين  روایت است که گفت« :سوگند به
خدا که صيفحههای زیادی پيش من هست ،زمينهای پيامبر خدا و اهل
بيتش در آن مشخص شدهاند ،و صيفحهای نزد من هست که به آن
عبيطه گفته میشود ،و سختترین چيز عليه عربهاست و در آن بيان
شده است که شصت قبيله از قبایل عرب از دین بهرهای ندارد»(.)3
-1اگن:اکیف.102/2
-2اگن:احبراألروار.222/11،
-3احبراالروار.02/16
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ما میگویيم این روایت معقول نيست و نمیتواند قابل قبول باشد ،اگر
چنان تعداد از قبایل عرب از دین بهرهای نداشته باشند ،پس معنیاش
این است که یک مسلمان که از دین بهرهای داشته باشد وجود ندارد!
سپس مالحظه کنيد که چگونه در مورد عربها ستمگرانه حكم شده
است طوری که از این حكم بوی نژادپرستی به مشام میرسد.
( )3صحيفه ذؤابة السيف :ابو بصير از ابو عبداهلل روایت میکند که گفت :در
دستۀ شمشير پيامبر ص صحيفۀ کوچكی بود که در آن حرفها و کلمات
هست که هر کلمه و حرفی هزار کلمه و حرف میگشاید.
ابوبصير گفت :ابو عبداهلل؛ گفت :و تاکنون دو حرف از آن بيرون
آمده است(.)1
ما میگویيم :حرفها و کلمات دیگر کجا هستند؟!
آیا نباید بيرون میآمدند تا شيعيان اهل بيت از آن استفاده کنند؟!
یا اینكه تا وقتی که مهدی ظهور میکند پوشيده هستند؟! و نسلها یكی
پس از دیگری هالک میشوند و دین در سردابى زندانی است؟!

( )1صحیفه علي :این صحيفۀ دیگری است که در دستۀ شمشير پيامبرص
پيدا شده است از ابو عبداهلل  روایت است که گفت :در دستۀ شمشير
پيامبر ص صحيفهای یافت شد که در آن نوشته شده بود :بسم اهلل
الرحمن الرحيم ،سرکشترین مردم در روز قيامت کسی است که کسی
دیگر غير از قاتلش را به قتل رسانده است ،و کسی است که غير از

-1مهان.16/16،
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کسی که او را زده ،زده است ،و کسی است که غير از موالهایش والیت
کسانی دیگر را پذیرفته است ،چنين فردی به آنچه بر محمد ص نازل
شده کفر ورزیده است ،و هر کس بدعتی ایجاد کند یا بدعتگذاری را
پناه دهد خداوند روز قيامت هيچ عملی از اعمال او را نمیپذیرد»(.)1
( )6الجفر :جفر دو نوع است یكی جفر سفيد و یكی جفر قرمز ،از ابی عالء
روایت است که گفت :از ابا عبداهلل  شنيدم که میگفت :جفر سفيد
پيش من است .میگوید :گفتم :چه چيز در آن هست؟ گفت :زبور داود
و تورات موسی و انجيل عيسی و صحيفههای ابراهيم و حالل و
حرام .....همه در آن هستند.
و جفر قرمز هم پيش من است .میگوید :گفتم :در جفر قرمز چه هست؟
گفت :سالح در آن است ،و آن برای خون باز میشود ،و صاحب
شمشير ،برای کشتن آن را باز میکند.
عبداهلل بن ابی اليعفور به او گفت :خداوند تو را اصالح نماید!
آیا فرزندان حسن از این خبر دارند؟
گفت :بله سوگند به خدا آنها آن را میدانند چنان که شب را میدانند که
شب است ،و روز را میدانند که روز است ،ولی حسادت و طلب دنيا
آنان را وادار به انكار کرده است ،و اگر آنها حق را به وسيلۀ حق طلب
مینمودند برایشان بهتر بود(.)2

-1احبراالروار.61/12،
-2اوصلاکیف.14/2،
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میگویيم بيندیشيد و فكر کنيد ،زبور داود و تورات موسی و انجيل
عيسی و صحيفههای ابراهيم و حالل و حرام همه در این جفر هستند!
پس چرا شما آن را پنهان میکنيد؟!
( )7مصحف فاطمه:
الف -علی بن سعيد از ابی عبداهلل  روایت میکند که گفت« :سوگند
به خدا که مصحف فاطمه پيش ماست ،و در آن حتی یک آیه از قرآن
نيست ،پيامبر آن را دیكته نموده و علی با دست خودش آن را نوشته
است»(.)1
ب -و محمد بن مسلم از یكی از ائمه روایت میکند که گفت« :فاطمه
از خود مصحفی به جا گذاشت که قرآن نيست ،ولی کالمی از کالم
خداست که خداوند آن را بر او نازل کرده است ،پيامبر آن را دیكته نمود
و علی  آن را نوشت»(.)2
ج -علی بن ابی حمزه از ابی عبداهلل؛ روایت میکند که گفت:
مصحف فاطمه پيش ماست ،سوگند به خدا که یک کلمه از قرآن در آن
نيست ولی پيامبر آن را امالء نموده و علی آن را نوشته است»(.)3
پس اگر این کتاب را پيامبر دیكته نموده و علی نوشته است ،چرا پيامبر
آن را از امت پنهان کرد؟! و حال آن که خداوند به پيامبرش فرمان
می دهد که همه آنچه را که بر او نازل شده به مردم برساند ،خداوند
-1احبراالروار.42/16،
-2مهان.
-3احبراالروار.48/16،
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ف َماَّبلغت َّرِساَلَ َّهۥَّ﴾ [املائدة« ]67 :اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو
نازل شده است ،كامال (به مردم) برسان! و اگر نكنى ،رسالت او را انجام ندادهاى!».
پس چگونه ممكن است که پيامبر همۀ این قرآن را از مسلمانها پنهان
کند؟! و چگونه شایسته علی و ائمه بعد از اوست که آن را از شيعيان
خود پنهان کنند؟!
آیا این خيانت در امانت نيست؟!

( )8تورات و انجیل و زبور :از ابی عبداهلل روایت است که انجيل و تورات
و زبور را به زبان سریانی میخواند(.)1
میگویيم :امير المؤمنين و ائمه بعد از او ،به زبور و تورات و انجيل چه
میکنند که آن را در ميان همدیگر دست به دست میگردانند ،و به
صورت پنهانی آن را میخوانند ،و نصوص شيعه ادعا میکنند که علی
خودش قرآن را کامالً از حفظ داشت ،و همه این کتابها و صحيفههای
دیگر را از برداشت ،پس چه نيازی به تورات و زبور و انجيل داشته
است؟! به خصوص وقتی که این کتابها با نزول قرآن منسوخ شدهاند؟
بعد از همه اینها میگویيم که ما میدانيم که اسالم فقط یک کتاب دارد و آن
قرآن کریم است ،و تعداد کتابها از ویژگیهای یهودیان و نصارى است چنان
که در کتابهای متعدد آنها این قضيه واضح و مسلّم است.

-1اگن:أوصلاکفي.)112/2(،
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 )40چرا پيامبر ص وقتی که فرزندش ابراهيم؛ وفات یافت به سر و
صورتش نزد؟! و چرا وقتی فاطمه ك وفات یافت علی به سر و صورتش نزد؟!
 )43شيعيان معتقدند که اغلب صحابه به جز تعداد بسيار اندکی منافق و کافر
بودهاند ،اگر چنين است پس چرا این کافران آن تعداد اندکی را که با پيامبر بودند
نابود نكردند؟! اگر علمای شيعه بگویند :اصحاب بعد از وفات پيامبر همه مرتد
شدند و فقط هفت نفر بر اسالم باقی ماندند ،میپرسيم پس چرا آنها این تعداد
اندک را از بين نبردند و وضعيت را به دوران پدران و نياکانشان بر نگرداندند؟!
 )44ابو جعفر محمد بن حسن طوسی شيخ شيعه در مقدمۀ کتابش
()1

تهذیباالحكام

میگوید :ستایش خداوندی را سزاست که صاحب حق و

مستحق آن است ،و درود خدا بر بنده برگزیدهاش محمد ص باد ،یكی از
دوستان در مورد تباین و تضاد و تناقضی که در احادیث اصحاب ماست که هيچ
روایتی نيست مگر آن که در مقابل آن روایتی مخالف با آن نباشد ،با من مذاکره

کرد ،و چنان این احادیث مخالف همدیگرند که از بزرگترین اعتراضات مخالفان
ما بر مذهب ما همين تضاد اخبار و روایات است.»....
و سيد دلدار علی اللكنوی شيعه مذهب در کتاب أساس األصول( )2میگوید:
احادیثی که از ائمه روایت شدهاند به شدّت مختلف و متضادند ،چنانكه تقریباً
هيچ حدیثی نيست مگر آن که در مقابل آن حدیثی مخالف با آن هست ،و هيچ

.41/2 -1

لکهي

-2ص12اچپ ؤ،هد.
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روایتی نيست مگر آن روایتی دیگر با آن مخالف است ،تا جایی که سبب شده
تا بعضی افراد ناقص از مذهب بر گردند....
عالم و پژوهشگر و محقق و حكيم و شيخ شيعيان حسين بن شهاب الدین

الكرکی در کتابش« ،هداية األبرار إل طري األئمة األطهار»( )1میگوید« :چنان که
در اول کتاب بيان کرده هدفش دفع تناقض در ميان روایات ماست که سبب
شده به خاطر آن بعضی از شيعه از مذهب بر گردند».
ما میگویيم علمای شيعه به تناقضات موجود در مذهبشان اعتراف
کردهاند(.)2

ْ
َ
َ
َ َۡ َ
َِّغ ۡ
ََّك َنَّم ۡ
ّلل َِّل َو َج ُدواَّفِيهَِّ
ۡيَّٱ َّ
د
ِن
ع
َّ
ِن
اما خداوند در مورد قرآن میفرماید﴿ :ولو
ِ
ۡ َٗ َ ٗ
ٱختِلَٰفا َّكثِۡيا َّ[ ﴾٨٢النساء« ]82 :اگر از سوى غير خدا بود ،اختالف فراوانى در آن
مىيافتند».

 )45اگر والیت علی بن ابی طالب  و والیت فرزندانش بعد از او رکنی
از ارکان ایمان است که ایمان بدون آن تحقق نمییابد ،و هر کس به والیت علی
و فرزندانش ایمان نداشته باشد طبق عقيدۀ شيعه کفر ورزیده و سزاوار دوزخ
است گرچه به یگانگی خدا و رسالت محمدص گواهی بدهد ،و نماز بخواند،

و زکات بدهد ،و روزه بگيرد و به حج برود؛ پس اگر چنين است چرا این رکن
بزرگ ایمان در قرآن به صراحت بيان نشده است؟!

-1ص264اچپاول2026هـ.ق.
-2اگن:أوصلذمهتالشي يعهاإلاممتيهاإلینثرشعبيه،اافغلري428/2(،ودعبازآن).
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قرآن را میبينيم که دیگر ارکان و واجبات را که از والیت پایينتر هستند
مانند نماز و زکات و روزه و حج را به صراحت بيان داشته است ،بلكه قرآن
بعضی از چيزهای مباح و جایز مانند شكار را توضيح داده است ....پس چرا
بزرگترین رکن و اصل دین در ثقل اکبر (قرآن) ذکر نشده است؟!
 )46اگر آن گونه که شيعيان میگویند اصحاب دشمن یكدیگر بودند ،و هر
یک برای رسيدن به خالفت تالش میکرد و جامعۀ آنها جامعهای فاقد همدلی و
محبت بود ،و جامعهای بود که جز تعداد اندکی از آنها همه کافر شدند؛ بنابراین
هزاران انسان در زمان اصحاب مسلمان نمیشدند ،و آنها مناطق زیادی از جهان
را فتح نمیکردند.
 )47چرا بسياری از شيعيان نماز جمعه نمیخوانند با اینكه به صراحت در
سورۀ جمعه به اقامه نماز جمعه امر شده است ،و خداوند متعال میفرماید:
َ َ
ْ َ ۡ
َ ْ
َ
ِينَّ َء َ
ام ُن ٓواَّْإِذَاَّنُود َِيَّل ِلصلَ َٰوةَِّمِنَّيَ ۡو ِمَّٱ ۡ ُ
﴿ َٰٓ
ّلل َِّ َو َّذ ُرواَّ
ۡل ُم َعةََِّّ َّفٱ ۡس َع ۡوَّاَّإ ِ ََٰلَّذِكرَِّٱ َّ
يأ ُّي َهاَّٱَّل ََّ
ُ ُ ََۡ َ
َۡۡ َ َ ُ َ ۡ ُ ٞ
ع َّذَٰل ِك ۡم َّخۡي َّلك ۡم َّإِن َّكنت ۡم َّتعل ُمون َّ[ ﴾٩اجلمعة« ]9 :اي كساني كه ايمان
ٱۡلي َّ
آوردهايد! هنگامي كه براي نماز روز جمعه اذان گفته ميشود به سوي ذكر خدا (خطبه و نماز)

بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد ،اين براي شما بهتر است اگر ميدانستيد».
اگر بگویند نماز جمعه تا وقتی مهدی ظهور کند تعطيل است! میگویيم آیا
انتظار برای مهدی میتواند تعطيل کردن این امر عظيم را توجيه نماید؟! که
هزاران شيعه در حالی مردهاند که این آیين بزرگ اسالمی را انجام نمیدادهاند.
 )48شيعيان معتقدند که آیاتی از قرآن حذف شده و آیاتی را نيز ابوبكر و

عمر م تغيير دادهاند!

و از ابی جعفر؛ روایت میکنند که از او پرسيدند که چرا علی امير
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المؤمنين ناميده شده است؟ او گفت :خدا به او این لقب داده و در کتابش چنين
ۡ ُ َُ ۡ ََ ۡ ُ ََ
ۡ َ َ َ
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ك َّمِنَّ َّب ِ َّ
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فرمودهَّ « :
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ۡ
()1
ويل وأ َّن عل ًّيا أمري املؤ ِّمنْي» !.
س َّ
س ِه َّمَّأل َّ
أنف ِ
تَّبِربِك َّم وأ َّن حم َّمدا رس ْ
«چون پروردگارت از پسران آدم ،از پشتهایشان ،نژادشان را برگرفت و آنها
را بر خودشان گواه کرد که مگر نه این است که من پروردگار شما هستم ،و
محمد فرستاده من ،و علی امير المؤمنين است؟»
َ َ َ َ ْ
ام ُنوا َّب ِ َّهِۦ﴾ میگوید( :یعنی :کسانی که به امام
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ون[ )2(﴾١٥٧األعراف(َّ.]157 :یعنی :کسانی از جبت و طاغوت دوری کردند .و
ٱل ُمفل ُِح َّ
جبت و طاغوت فالنی و فالنی هستند)!(.)3
مجلسی میگوید( :منظور از فالنی وفالنی ابوبكر وعمر هستند)!(.)4

َ
بنابراین شيعيان ابوبكر و عمر را دو شيطان میدانند – والعياذ باهلل – و ﴿َلَّ
َ
ْ ُ َ
ن﴾ [النور«َّ.]21 :و از گامهای شيطان پيروی نكنيد».
تَّٱلش ۡي َطَٰ َِّ
تتب ِ ُعواَّخ ُطو َٰ ِ
علمای شيعه این گفتۀ الهی را چنين تفسير میکنند و میگویند سوگند به
()5

خدا که گامهای شيطان والیت و دوستی فالنی و فالنی است!
َ
ولۥَّيف والية
ّلل َّ َو َر ُس َُّ
و از ابی عبداهلل روایت میکنند که گفتَ َّ « :و َمن َّيُ ِط َِّع َّٱ ََّ
-1اوصلاکیف.421/2،
 -2معنای درست آیۀ کریمه« :پس کسانی که به او (= پيامبر اکرمص) ایمان آوردند ،و حمایت و
یاریش کردند ،و از نوری که بر او نازل شده پيروی نمودند ،آنان رستگارانند».

-3مهان.412/2،
-4احبراالروار.036/10،
-5ریسفتاایعلیش،124/2،وریسفتااصلیف.141/2،
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ََ َ
از َّفَ َّۡو ازا َّ َع ِظ ا
يما» و گفت که آیه در اصل همين
ع ٍّيل ووالية ْاألئ َّمة م ْن ب ْعده فق َّۡد َّف ََّ
طور نازل شده است»(.)1

و از ابی جعفر روایت است که گفت« :این آیه اینگونه بر محمدص نازل
ۡ َ َ ۡ ََْۡ ٓ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ْ َٓ َ ََ
ُ
َ ۡ ا ()2
ّللَّيف ع ٍيل َّب َّغيا» .
واَّبِمَّاَّأنز َّلَّٱ َّ
كفر َّ
شَت َّوَّاَّب ِ َّهِ َّۦَّأنفسه َّمَّأنَّي َّ
شده است« :ب ِ َّئسماَّٱ َّ
(خویشتن را به بدترین چيزها فروختند و به ناروا نسبت به آنچه در مورد

علی فرستاده بودیم کفر ورزیدند)
از جابر الجعفی روایت است که گفت :این آیه را جبرئيل اینگونه بر محمد
َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ
َُۡ
نازل فرموده استِ« :إَون َّ ُك ُ
وا َّْب ُس َ
ور َّة َّٖ
نلا َّ َّ
ب َّمِما َّنز َّ
ِف َّ َر َّۡي َّٖ
نت َّۡم َّ ِ َّ
َع َّع َّبدِنا يف ع ٍيل َّف َّأت َّ ِ
ۡ
مِنَّم َِّثل ِ َّهِۦ»(( .)3اگر در آنچه در مورد علی بر بنده خود نازل کردهایم شک دارید
یک سوره همانند آن بياورید).

و از ابی عبداهلل؛ روایت است که گفت« :این آیه را اینگونه جبرئيل بر

محمد ص نازل کرد« :يا أ ههيا ا َّلذين أوتوا ا ْلكتاب آمنوا بَّم ن َّز ْلنا يف ع ٍيل نورا مبينا»(.)4
(ای اهل کتاب ،به نور آشكاری که در مورد علی نازل کردهایم ایمان بياورید).
-1اوصلاکیف.421/2
-2مهان.422/2،
-3مهان.422/2،

-4عبنماسقب.
ن
آبيهرکنيمهدررقآینكهربایپربمارکمدمحمنبدبعاهلصانزلدشه،ا ييطؤراتس:
َ َ
َ
َ ۡ
َ ُ ُ ْ ۡ َ َ َ ُ ْ
َ
ٗ
ٗ
ُ
وهاَّ
سَّ ُو ُج َّ
ط ِم َ َّ
لَّأنَّن َّۡ
نلَاَّ ُم َصد َِّقاَّل َِماَّ َم َعكمَّمِنَّق َّۡب َِّ
واَّب ِ َماَّنز َّ
بَّءامِن َّ
ِتَٰ َّ
واَّٱ َّلك َّ
ِينَّأوت َّ
يأ ُّي َهاَّٱَّل َّ
﴿ ََّٰٓ
ۡ َ َ َ َۡ
َ
َ
َ
َ
َۡ ُ ا
ۡ
َ
َ
ٓ
ٓ
َ
َ
َ َ ُ َ َٰٓ ۡ َ
وَل َّ[ ﴾٤٧النساء:
ّللَِّم َّفع َّ
ن َّأ َّم َُّر َّٱ َّ
ت َّوَك َّ
ب َّٱلس َّب َِّ
حَٰ َ َّ
ص َ َّ
َع َّأ َّدبَارِهَّا َّأ َّۡو َّن َّل َع َن ُه َّۡم َّك َما َّل َعنَّا َّأ َّۡ
فَندها َّ َّ
َ
َ
ۡ
ُ َ
َ
َ
ُ ۡ َ َ َٓ َۡ ُ
ٓ ُ
ۡلك َّۡمَّ
نلَّاَّإ ِ َّ
نَّمِنَّربِك َّمَّوأنز َّ
هَٰ َّٞ
اسَّق َّۡدَّ َجَّا َءكمَّبُ َّۡر َّ
يأ ُّي َهاَّٱنل َّ
 ]٧٤وتمسقدرگیآنانييطؤراتسََّٰٓ ﴿:
ُ
وراَّ ُّمب ِ َّٗيناَّ[ ﴾١٧٤النساء.]٤٤٧ :
ن َّٗ
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َ رَ ََ
َع ال ْ رم ْْشك َ
ِي
و محمد بن سنان از رضا؛ روایت نموده که گفت« :كُب
ِ
َ
َ َ َ َ ٍّ َ َ ْ ر ر ْ َ ْ َ ر َ
ُم َّم رد م ِْن َواليَ ِة َ ِ ٍّ
لَع» .اینگونه در کتاب نوشته شده
لَع ما تدعوهم إِيل ِه يا
بِوالي ِة ِ

است(( .)1ای محمد ،والیت علی که مشرکان را بدان فرا میخوانی بر آنان گران
میآید).
َ
َ
َ
ٓ ُ
اب َّ َواق َِّٖع ََّّ١
ل َّب ِ َعذ َّٖ
و از ابی عبداهلل روایت است که گفتَ « :سأ َّل َّ َسَّائ ِ َّ
ۡ َ َٰ َ َ َ َ َ ٍّ َ ۡ َ َ ُ َ
لۥ َّداف َِّٞع» (سوگند به خدا که آیه اینگونه بر
س َّ َّ
لَع َّل َّي َّ
كفِرِ َّ
ل َِّل َّ
ين َّبِوالي ِة ِ
محمدص نازل شده است)(.)2
و از ابی جعفر روایت است که گفت« :جبرئيل این آیه را این گونه بر
َ َ َُ ْ
َ َ
َۡا َ
ۡي َّٱَّلِيَّ
َل َّغ ۡ ََّ
وا َّآل حم َّم ٍد ح َّقه ْم ق َّو َّ
ِين َّظلم َّ
محمدص نازل کرده است« :ف َبد َّل َّٱَّل َّ
َ َُ ۡ ََ َۡ ََ
َٓ َ َ ُ ْ
َ َ َُ ْ
واَّ
ِن َّٱلسمَّاءَِّ َّبِما ََّكن َّ
ج َّٗزا َّم ََّ
وا َّآل حم َّم ٍد ح َّقه ْم رِ َّۡ
ِين َّظلم َّ
َع َّٱَّل َّ
نلَا َّ َّ
ِيل َّله َّم َّفأنز َّ
ق َّ
ۡ ُ َ
ون»(.)3
َي َّف ُسق َّ
(کسانی که بر آل محمد ستم کردند و حقّشان را خوردند به جای آنچه به
آنان گفته شده بود سخن دیگری را قرار دادند پس بر کسانی که بر آل محمد
ستم کردند و حقّشان را پایمال نمودند به سبب فساد و نافرمانی شان عذابی از
آسمان فرود آوردیم).

-1اوصلاکیف.428/2
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َۡ
ََُ ََ ُۡ ۡ
ۡل َّهِ﴾ [الشورى]٤١ :
ِنيَّماَّت َّدعوه َّمَّإ ِ َّ
ّشيِك َّ
َعَّٱَّلم َِّ
ِبَّ َّ
آیۀرکنيمهانييطؤراتس﴿:ك َّ
-2اتکباوصلااکلیف.411/2،
-3عبنماسقب.410/2،
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و از ابی جعفر روایت است که گفت :جبرئيل؛ این آیه را این گونه نازل
َ
ُ ۡ َ
َ
ُ
َلَّ ِۡلَ َّۡهد َِي ُه َّۡمَّ
ّللَّ ِۡلَ َّغفِ ََّرَّل ُه َّۡمَّ َو َّ
نَّٱ َّ
کرده است« :إ َّن ا َّلذين ظلموا آل حم َّم ٍد ح َّقه ْمَّل َّۡمَّيَك َِّ
َ َ
ُ َۡ ََٓ ُ ُ ُ ُ ۡ
ا
قَّمِنَّ
ل َِّ
ولََّّب ِٱ ََّ
اسَّق َّدَّجَّاءك َّمَّٱلرس َّ
يأ ُّي َهاَّٱنل َّ
يقَّ َج َهن ََّم» .ثم قالََّٰٓ « :
َط ِريقا *َّإَِلََّّ َط ِر ََّ
َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٍّ َ
ُ ۡ ْ َ َ َ َ ٍّ َ
ُ
فام ُ
وا َّْ َخ ۡ ٗ
كۡ
ِفَّ
ّلل ِ َّ َما َّ ِ َّ
لَع َّفإِنَّ َّ ِ َّ
ة
ي
ال
و
ب
َّ
َّ
وا
ر
ف
َّ
ك
ت
َّ
ِإَون
َّ
َّ
م
ل
َّ
ا
َّ
ۡي
َّ
ِن
َّ
لَع َّ
ِ
ِ
ِ
ربِك َّم َّ ِِف والي ِة ِ
َ َ َ َۡ
ض»(.)1
لۡر ِ َّ
تَّ َّوٱ َّ
م َٰ َّو َٰ َِّ
ٱلس َّ
«همانا کسانى که نسبت به آل محمد ستم کردند ،خدا در صدد آمرزش
ایشان نيست ،و به راهى هدایتشان نكند جز راه دوزخ که هميشه در آن
جاودانند ،و این براى خدا آسان است .ـ سپس فرمود ـ :اى مردم! پيامبر از
جانب پروردگارتان به حق سوى شما آمده درباره والیت علی ایمان آورید که
مایه خير شماست ،و اگر کافر شوید به والیت علی آنچه در آسمانها و در زمين
است متعلق به خداست (یعنی به او زیانی نرسد).
علمای شيعه میگویند این آیهها به صراحت بر امامت علی  داللت
میکنند ،ولی ابوبكر و عمر م این آیات را تحریف کردهاند.
در اینجا دو سؤال باید از شیعیان پرسید:
اول اینكه وقتی ابوبكر و عمر این آیات را تحریف کرده بودند ،پس چرا
زمانی که علی خليفه مسلمين شد این مطلب را افشا نكرد؟! و یا اینكه حداقل
آیات را همانگونه که نازل شده بودند به قرآن باز میگرداند؟!
اما میبينيم که علی  چنين کاری نكرد ،و قرآن به همان صورتی که در
زمان خلفای پيش از او و در زمان پيامبر بود ،به همان گونه باقی ماند ،چون
-1مهان.414/2،
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َۡ َ ۡ
َ
ۡ
َّلۥَّ
قرآن را خداوند حفظ نموده و میفرماید﴿ :إِنا ََّن ُن َّنزنلَا َّٱَّلِك ََّر َِّإَونا َُّ
َ َ ُ َ
لحَٰفِظونَّ[ ﴾٩احلجر« ]9 :ما قرآن را نازل كرديم ،و ما بطور قطع نگهدار آنيم».
ولی شيعيان نمیدانند و نمیفهمند!
دوّم آیاتی که شيعيان آن را تحریف کردهاند تا از آن والیت و امامت و
خالفت علی را ثابت کنند ،به صراحت به ما میگوید که چنين چيزی نخواهد
شد! در آیهای که از یهودیان سخن میگوید و شيعيان آن را تحریف کرده و به
مسلمين نسبت میدهند فكر کنيد!
َ
َ َُ ۡ َ َۡ ََ
َ َ َُ ْ
َ َ
َۡا َ
ِينَّ
َع َّٱَّل ََّ
نلَا َّ َّ
ِيل َّله َّم َّفأنز َّ
ۡي َّٱَّلِي َّق َّ
َل َّغ ۡ ََّ
وا َّآل حم َّم ٍد ح َّقه ْم ق َّو َّ
ِين َّظلم َّ
«ف َبد َّل َّٱَّل َّ
َ َُ ْ
َٓ َ َ ُ ْ ۡ ُ َ
ون»(.)1
واَّ َي َّف ُسق َّ
ِنَّٱلسمَّا َّءَِّبِماََّكن َّ
ج َّٗزاَّم ََّ
واَّآل حم َّم ٍد ح َّقه ْم رِ َّۡ
ظلم َّ
طبق صورت تحریف شده آیه ،این آیه از چيزی خبر میدهد که به زودی
در آینده رخ خواهد داد و میگوید که علی آن را میداند.
علی و اهل بيت کدام حق خود را مطالبه کنند در صورتی که قرآن خبر
میدهد که حقشان از آنها به زور گرفته میشود؟ و مسلمانان والیت و وصایت
علی را قبول نخواهند کرد و هرگز علی بعد از پيامبر خليفه نخواهد شد؟!
سپس کجا بر کسانی که حق خالفت آل محمد را غصب کردند عذابی از
آسمان نازل شده است؟!
همه میدانند که هرگز چنين چيزی رخ نداده است ،ولی این یک تحریف
ساده و ابلهانه و هویداست.

 -1اوصلاکیف.410/2،
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ُ ُ َ
فوا َّْنُ َ
ّلل َِّ
ور َّٱ َّ
ون َّ ِۡلُ ۡط ِ َّ
يد َّ
 )49شيعه در مورد گزارش الهی که میفرماید﴿ :ي ِر
ََۡ
بِأفوَٰهِ ِه َّۡم﴾ [الصف« ]8 :آنان ميخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند».
از ابو الحسن روایت میکنند که در تفسير این آیه گفت« :یعنی میخواهند
َ ُ ُ ُ
ّلل َّمت ِ ُّم َّنورَِّه ِۦ﴾ [الصف:
والیت امير المؤمنين را سرکوب و خاموش کنند»َّ ﴿ ،وٱ َّ
« ]8و میگوید :یعنی خداوند امامت را کامل میگرداند و نور ،امامت است»َّ .
َ ُ ْ
ِيَّ
ورِ َّٱَّل َّٓ
ولِۦ َّ ََّوٱنلُّ َّ
ّللِ َّ َو َر ُس َِّ
وا ََّّب ِٱ َّ
فامِن َّ
چنان که خداوند متعال میفرمایدَّ ﴿ :
َ َۡ
َ
أنزنلا﴾ [التغابن« ]8 :به خدا و رسول او و نوري كه نازل كردهايم ايمان بياوريد».
و میگوید :سوگند به خدا که نور روز قيامت ائمه آل محمد میباشند(.)1
سؤال اینجاست که آیا خداوند نور خویش را با نشر و گسترش اسالم
کامل گرداند ،یا با دادن والیت و خالفت به اهل بيت؟!
 )51فقط دو نفر از ائمه زمام خالفت را به دست گرفتهاند ،علی و فرزندش

حسن م ،پس کامل گرداندن نور به وسيله ده امام دیگر کجاست؟!

و نص حدیث رسول اهللص را تكرار میکنند و احتجاج میورزند به اینكه

ائمه دوازه نفرند که آنان «خلفاء» یا «والة أمر» یا «أمراء» هستند؛ پس خالفت و
فرمانروایى ده نفر بقيه کجاست؟

 )50بعضی از کتابهای شيعه از جعفر صادق روایت میکنند ،که زنی از او
پرسيد که آیا ابوبكر و عمر را دوست بدارم؟! جعفر صادق گفت :آنها را دوست
بدار .آن زن گفت :وقتی به لقای پروردگارم بروم به او میگویم :که تو مرا به
دوست داشتن آنها فرمان دادهای؟! جعفر صادق به او گفت :بله»(.)2
-1اکیف.242/2،
-2روضهااکلیف.102/8،
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و روایت کردهاند که مردی از یاران امام باقر وقتی دید که امام باقر ابوبكر را
صدیق مینامد تعجب کرد و گفت آیا او را صدیق میگویی؟! باقر گفت :بله.
صدیق! هر کس به او صدیق نگوید خداوند هيچ سخنی از سخنان او را در
قيامت راست نگرداند»(.)1
از شيعيان میپرسيم که نظر شما دربارۀ ابوبكر چيست؟
()2

 )50ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبين

()3

و أربلی در کشف الغمّه

و

مجلسی در جالء العيون( )4گفته است ابوبكر بن علی بن ابی طالب با برادرش
حسين  در کربال کشته شد ،و همچنين یكی از فرزندان حسين که اسمش
ابوبكر بود در کربال به شهادت رسيد! (و محمد اصغر که کنيهاش ابوبكر بود).
پس چرا علمای شيعه این قضيه را پنهان میکنند؟! و فقط بر کشته شدن
حسين تاکيد مینمایند؟!
علت این است که اسم برادر و فرزند حسين ابوبكر است!! به این خاطر از
آنها یاد نمیشود .و این چيزی است که شيعيان نمیخواهند مسلمين و پيروان
غافلشان آن را بدانند ،چون اگر پيروانشان از این مسئله آگاه شوند میدانند که
شيعه در اینكه ادعا میکنند بين اهل بيت و بزرگان اصحاب و در رأس آنها
ابوبكر دشمنی و عداوت بوده است ،دروغ میگویند.
چون اگر آن گونه که شيعه میگویند ابوبكر  کافر و مرتدی میبود که
حق علی و خاندانش را غصب کرده بود ،اهل بيت اسم او را بر فرزندانشان
-1فشكالغمهفيرعمفهاألنمه.063/1،
-2صفچه288،241،88اچپریبوت.
.66/1 -3
-4ص.181
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نمیگذاشتند!
و هر کس در این باره فكر کند میفهمد که آنها با همدیگر محبت و دوستی
داشتهاند.
و چرا شيعيان از علی و حسين پيروی نمیکنند و اسم فرزندانشان را ابوبكر
نمیگذارند؟!
 )53ایمان داشتن به اینكه پيامبر خدا ص آخرین پيامبر است ،یعنی اینكه
پيامبر در دوران حيات و پس از مرگش امام و پيشوای مردم است ،پس هر کس
ایمان داشته باشد که محمد ص رسول خداست و اطاعت از او واجب است و

تا آنجا که میتواند از او اطاعت نماید ،اگر گفته شود که چنين فردی به بهشت
میرود پس نيازی به مسئله امامت ندارد و چيزی جز اطاعت از پيامبر بر او الزم
نيست ،و اگر گفته شود به بهشت نمیرود مگر آن که از امام پيروی کند ،چنين
سخنی بر خالف نصوص قرآن است.
چون که خداوند در چندین جای قرآن بيان فرموده که هر کس از خدا و
پيامبر اطاعت نماید به بهشت میرود ،و هيچ گاه وارد شدن به بهشت را منوط
به اطاعت از امام یا به ایمان داشتن به او نكرده است؛ مانند اینكه میفرماید:
ُ ََ
َ َۡ
َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ
ك َ
نَّ
ي ََّ
ّلل َّعل ۡي ِهم َّم َِن َّٱنلب ِ ِ َّ
ِين َّأن َع َم َّٱ َّ
َّم َع َّٱَّل َّ
ّلل َّ َّوٱلرس َّ
﴿ َو َمن َّيُطِعِ َّٱ َّ
ول َّفأولئ ِ
ُّ َ ٓ
َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َٰٓ َ َ ٗ
َّرفِيقاَّ[ ﴾٦٩النساء« ]69 :و كسى
نيَّوحسنَّأولئِك
ح َّ
لصدِيقِ ََّ
نيَّ ََّوٱلش َهداءََِّّ ََّوٱلصَٰل ِ ِ
ََّوٱ ِ
كه خدا و پيامبر را اطاعت كند( ،در روز رستاخيز )،همنشين كسانى خواهد بود كه خدا ،نعمت
خود را بر آنان تمام كرده; از پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان؛ و آنان همراهان خوبى
هستند».

ۡ َۡ
َۡ
َ َ َ ُ َ ُ ُ ۡ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ
ت ََّترِيَّمِنََّتت ِ َهاَّٱلن َه َٰ َُّرَّ
ّلل َّورس َّ
و میفرمایدَ ﴿ :و َمنَّيُطِعِ َّٱ َّ
ولۥَّيدخِله َّجن ٖ
ۡ
َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ
يم َّ[ ﴾١٣النساء« ]11 :و هر كس خدا و پيامبرش را
َّوذَٰل ِك َّٱلف ۡو َُّز َّٱل َع ِظ َُّ
خ ِِلِين َّفِيها
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اطاعت كند( ،و قوانين او را محترم بشمرد )،خداوند وى را در باغهايى از بهشت وارد مىكند كه
همواره ،آب از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن مىمانند; و اين ،پيروزى بزرگى
است».

پس اگر اعتقاد به امامت مالک ایمان یا کفر به شمار میآمد ،یا چنان که
شيعيان میگویند بزرگترین رکن دین میبود که خداوند جز با آن عمل بنده را
نمیپذیرد؛ خداوند امامت را در این آیات ذکر میکرد و بر آن تاکيد مینمود؛
چون میدانست که بعداً در مورد آن اختالف میشود ،و فكر نمیکنم کسی بياید
و بگوید که امامت به صورت ضمنی در تحت اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر
مذکور است ،چون چنين چيزی ،یعنی تفسيری بيجا و خودسرانۀ قرآن ،و برای
باطل بودن این نظریه همين کافی است که بگویيم که اطاعت از پيامبر اطاعت از
خداست ،اما با وجود این خداوند تنها به ذکر اطاعت خویش اکتفا نكرد ،و بلكه
اطاعت از پيامبر را ذیل اطاعت از خودش بيان نمود ،بلكه آن را جداگانه بيان
نمود تا بر دو رکن مهم در اسالم یعنی (اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر) تاکيد
نماید.
بعد از اطاعت از خدا ،اطاعت از پيامبر ذکر شده و یكی از شرایط ورود به
بهشت است ،چون که پيامبر پيام و وحی الهی را میرساند ،و اطاعت از پيامبر
اطاعت از خداست ،و بعد از پيامبر هيچ کس در مقام رساندن وحی الهی قرار
ندارد ،از اینرو خداوند رستگاری و ورود به بهشت را منوط به اطاعت از پيامبر
و التزام به فرمان وی ،نه فرمان دیگران قرار داده است.
 )54در دوران پيامبر ص افرادی نزد ایشان میآمدند و فقط یک بار او را
میدیدند و به مناطق و شهرهای خود باز میگشتند ،و بدون تردید آنها چيزی
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دربارۀ والیت علی و فرزندانشان نشنيده بودند .بخصوص که شيعه ادعا دارد که
موضوع والیت علی و فرزندانش در اوایل دعوت رسول اهللص در مكه رخ
داده است ،پس آیا اسالم آنها ناقص است؟!
اگر بگویيد :بله اسالم آنها ناقص است .میگویيم :اگر چنين میبود قطعاً

پيامبرص باید اسالم آنها را درست مینمود و امر امامت را برایشان بيان
میکرد ،اما میبينيم که پيامبر ص چنين نكرده است .و اگر بگویيد :نه،

میگویيم :پس شما باید قبول کنيد که امامت از ارکان دین نيست.
 )55در نهج البالغه آمده است( :و امام؛ در نامهای به معاویه گفت):
«با من کسانی بيعت کردهاند که با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت نمودهاند .و آنها
بر آنچه با آنها بيعت کردهاند با من هم براساس آن چيز بيعت کردهاند ،پس
فردی که در بيعت حاضر بوده است حق ندارد که انتخابی دیگر نماید ،و کسی
که حضور نداشته حق ندارد که انتخاب را قبول نكند ،و شورا از آن مهاجرین و
انصار است ،پس اگر مهاجرین و انصار در اطراف مردی گرد آمده و او را امام
ناميدند ،خداوند این را پسندیده است ،و اگر کسی روی گرداند و یا با ایجاد
بدعتی از فرمان آنها بيرون رود او را دوباره باز گردانند ،و اگر نپذیرفت با او
بجنگند ،چون راهی غير از راه مؤمنان را پيروی کرده است.
و به جانم سوگند( )1ای معاویه اگر با عقل خودت بنگری نه با هوا و هوس
خود ،خواهی دید که در مورد خون عثمان پاکترین و بیگناهترین فرد هستم ،و

ي
اجي ين.
-1درابرهمسقوخردنبهاجنوخد يباملعاالتخفاتسكهوقليحص ي ز
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خواهی دانست که دخالتی در آن نداشتهام ،مگر آن که به ناحق مرا متهم کنی؛
پس به هر چه میخواهی مرا متهم کن .والسالم»)(.)1
این سخنان امام علی دليلی برای امور ذیل میباشند:
 -1امام را مهاجرین و انصار انتخاب میکنند ،پس انتخاب امام هيچ ربطی
با اصل امامت که علمای شيعه میگویند ندارد!
 -2به همان صورتی که با ابوبكر و عمر و عثمان ن بيعت شد به همان
گونه با علی  بيعت شد.
 -3شورا از آن مهاجرین و انصار است ،و این نشانگر فضيلت و مقام واالی
آنها نزد خداوند است و این بر خالف صورتی است که علمای شيعه از
آنها ارائه مینمایند.
 -4اگر کسی را مهاجرین و انصار قبول کنند و با او بيعت نمایند خداوند
این را پسندیده است ،پس حق امامت آن گونه که شيعه ادعا میکند
غصب نشده است ،وگرنه چگونه خداوند بدین کار راضی میشود؟!
 -5شيعيان معاویه  را لعنت میکنند اما علی  در نامههایش او را لعنت
نمیکند و تنها بدو هشدار میدهد!
 )56شيعه نمیتوانند بيعت کردن ابوبكر و عمر و عثمان ن در زیر درخت
(بيعة الرضوان) با پيامبر ص را انكار کنند ،و خداوند خبر داده است که از
کسانی که زیر درخت با پيامبر بيعت نمودهاند( )2راضی است و میدانسته که در
نه
-1انمهمشش جاالبلعه.
َ ََ َ َ
ُ َ ُۡ ۡ َ ۡ َُ ُ َ َ َۡ َ
 -2دخاودن جتيين رفومددن﴿ :ل َق ۡد َ
َّر ِ َ
َِّفَّ
ِض َّٱّلل َّع ِن َّٱلمؤ ِمن ِني َّإِذ َّيبايِعونك ََّتت َّٱلشج َرة َِّفعل ِم َّما ِ
ُُ ۡ ََ ََ
َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ ۡ ٗ َ
يباَّ[ ﴾١٨احتفل.]28:
حاَّق ِر َّٗ
نزلَّٱلسكِينةَّعلي ِهمَّوأثبهمَّفت َّ
قلوب ِ ِهمَّفأ
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دلهایشان چه هست ،پس چگونه شيعيان بعد از این به خبر الهی کفر میورزند
و خالف آن را میگویند؟! و گویا شيعيان میگویند (پروردگارا تو درباره آنها
چيزی را که ما میدانيم نمیدانی)! والعياذ باهلل.
 )57شيعه ناسزا گفتن به بزرگان اصحاب به خصوص خلفای راشدین

ابوبكر و عمر و عثمان ن را عبادت میدانند و با این کار به خدا تقرب
میجویند؛ در حالی که هيچ کسی از اهل سنت به هيچیک از اهل بيت ناسزا
نمیگوید! بلكه اهل سنّت با دوست داشتن اهل بيت به خدا تقرّب میجویند.
و شيعيان این واقعيت را نمیتوانند انكار نمایند.
 )58شيعيان همواره در کتابهای خود و در داستانهایی که در مورد
حسين میگویند تكرار میکنند که حسين تشنه در ميدان جنگ به شهادت
رسيده است ،بنابراین روی مخزنهای آب این عبارت را مینویسند (بنوش با
یاد حسين)! سؤال اینجاست که طبق آنچه علمای شيعه میگویند ائمه غيب
میدانند ،پس آیا حسين نمیدانست که در اثنای جنگ به آب نياز پيدا خواهد
کرد و تشنه خواهد مرد ،و نباید مقدار کافی آب برای خود و همراهانش تهيه
میکرد؟!
سپس آیا فراهم نمودن آب در جنگ از ضروریاتی نيست که باید از آن
َ
وا َّْل َ ُهمَّماَّٱ ۡس َت َط ۡع ُتمَّمِنَّقُوة ٖ َ
َّومِنَّ
استفاده کرد؟! و خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :وأع ُِّد َّ
َ
َۡ ۡ ُ
َ ُ ُ
َ
ّلل ِ َّ َوعدوك َّۡم﴾ [األنفال« ]60 :هر نيرويى در قدرت
ل َّت ۡره ُِبون َّب ِ َّهِۦ َّع ُدو َّٱ َّ
اط َّٱۡلي َِّ
رِ َب ِ
داريد ،براى مقابله با آنها (دشمنان) ،آماده سازيد! و (همچنين) اسبهاى ورزيده (براى ميدان نبرد)،
تا به وسيله آن ،دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد».
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ۡ
 )59دین در دوران پيامبر ص کامل گردید؛ زیرا خداوند میفرماید﴿ :ٱۡلَ ۡو ََّمَّ
َ ُ
َ ۡ َۡ ُ َ ُ
تَّلك ۡمَّدِينك َّۡم﴾ [املائدة« ]1 :امروز ،دين شما را برايتان كامل كردم».
أكمل
و مذهب شيعه بعد از وفات پيامبر ص پدید آمده است؟!
 )61خداوند متعال در مورد پاکدامنی و بیگناهی عایشه ك در قصۀ
معروف افک ،در اوایل سورۀ نور چندین آیه نازل فرموده و او را از تهمت
زشتی که در حق او روا داشتند ،پاک دانسته است ،اما میبينيم که بعضی از
شيعيان هنوز هم او را متهم به خيانت( )1مینمایند! و این کار آنها همان طور که
طعنه زدن به پيامبر خداست همچنين آنها با این کار به خداوندی که غيب
میداند طعنه میزنند ،آیا خداوند پيامبرش را آگاه نكرده که همسر او خيانتكار
است؟!
چه بد مذهبی است آن مذهب که به همسران بهترین انسان و به امهّات
المؤمنين طعنه میزند!!
 )60اگر علی و دو فرزندش ن دارای این قدرت خارق العادهای هستند
که کتابهای شيعه آن را روایت میکنند و معتقدند که علی و حسن و حسين

ن هم اینک که مردهاند نيز به ایشان فایده و سود میرسانند ،پس چرا آنها
وقتی که زنده بودند برای خودشان کاری نكردند و به خودشان سودی
نرساندند؟!
علی را میبينيم که در خالفت و حكومت با دشواریهایی مواجه بود و
سپس کشته شد ،و حسن به ناچار با معاویه صلح کرد و از خالفت دست کشيد
لق
-1اگن:ریسفتا مي،022/1،وریسفتاربلهان.018/4،
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و حسين در سختی قرار گرفت و سپس کشته شد و به هدفش و آنچه
میخواست نرسيد .....و همچنين ائمه بعد از آنها! پس قدرتهای خارق
العادهای که داشتند کجا بود؟!
 )60علمای شيعه میگویند فضائل علی و همچنين نص دالّ بر امامت او به
تواتر ثابت شده است .باید گفت :آن شيعيانی که جزو اصحاب نبودهاند،
پيامبرص را ندیده و سخن او را نشنيدهاند ،و اگر آنها روایت خود را به
صحابه نسبت ندهند ،نقل آنها مرسل و منقطع است و صحيح نيست ،و آن
تعدادی از اصحاب که شيعه آنها را قبول دارند تعداد کمی هستند که ده نفر و
اندی میباشند ،و اگر این تعداد خبری را نقل کنند نقل آنها را نمیتوان تواتر
گفت؛ و توده بزرگ اصحاب که فضائل علی را نقل کردهاند شيعه از آنها
عيبجویی نموده و آنان را به کفر متهم میکنند!
و وقتی آنها تودۀ بزرگی را که قرآن آنها را میستاید متهم به دروغگویی و
کتمان حقيقت میکنند ،اقدام افراد اندکی به دروغگویی و کتمان ،بيشتر محتمل
است!
 )63شيعه ادّعا میکنند که هدف ابوبكر و عمر و عثمان ن پادشاهی و
ریاست بود ،بنابراین با گرفتن حق خالفت بر دیگران ستم کردند .به شيعه
میگویيم که ایشان با هيچ مسلمانی به خاطر حكومت و قدرت نجنگيدند ،بلكه
با مرتدین و کفار جنگيدند ،و آنها بودند که قدرت کسری و قيصر را در هم
شكستند و شهرهای فارس را فتح کرده و اسالم را بر پا داشتند ،و به ایمان و
مؤمنان قدرت دادند و کافران را خوار نمودند ،و عثمان که از ابوبكر و عمر
مقامش پایينتر است ،با اینكه شورشيان او را محاصره کرده بودند تا او را به
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قتل برسانند ،اما او با مسلمين نجنگيد و به خاطر خالفت و حكومت خود حتی
یک مسلمان را نكشت ،پس وقتی علمای شيعه به خود اجازه میدهند تا اینها را
ستمگر و دشمنان پيامبر قلمداد کنند ،باید چنين چيزی را دربارۀ علی هم
بگویند!!
 )64فرقۀ قادیانی به خاطر ادّعای نبوّت برای رهبرشان کافر هستند ،پس
آنها با شيعيان که میگویند ائمهشان دارای ویژگیهای پيامبران و حتی بيشتر از
آن هستند چه فرقی دارند؟!
آیا چنين ادّعایی کفر نيست؟! و یا اینكه باید شيعه برای ما فرقهای اساسی
امام و پيامبر را بيان کند؟! و آیا پيامبر ص آمده است تا ما را به آمدن دوازده
امام مژده دهد؟ امامانی که گفتههایشان همانند گفتههای اوست و کارهایشان
همانند کارهای اوست ،و کامالً مانند او معصوماند....؟
 )65چگونه پيامبر ص در حجرۀ عایشه ك دفن میشود! و حال آن که

شما شيعهها عایشه ك را به کفر و نفاق متهم میکنيد؟!

آیا دفن شدن پيامبر ك در حجرۀ او دليلی نيست بر اینكه پيامبر او را
دوست داشته و از او راضی بوده است؟!
 )66و چگونه ابوبكر و عمر در کنار پيامبر ص دفن میشوند ،و حال آن
که از دیدگاه شما آنها کافرند؟!

و مسلمان را نباید در کنار کفار دفن کرد ،چه برسد به پيامبر ص؟! و چرا

خداوند او را از قرار گرفتن در جوار کفّار محافظت نكرد.
و علی کجا بود؟! چرا با این امر خطرناک و مهم مخالفت نكرد؟!
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پس باید شما بپذیرید که ابوبكر و عمر م مسلمان بودهاند و به خاطر
جایگاهی که نزد خدا و پيامبرش داشتهاند خداوند افتخار دفن شدن در کنار
پيامبر را نصيب آنها کرده است ،و یا اینكه بگویيد که علی در دین و ایمانش راه
سازش را در پيش گرفته است!! و علی از چنين تهمتی پاک است.
 )67شيعيان ادعا میکنند که در قرآن به صراحت امامت علی  و مستحق
بودنش به خالفت بيان شده ،ولی اصحاب آن را پنهان کردند .این ادعایی باطل

است؛ چون اصحاب ن را میبينيم که احادیثی که شيعيان از آن برای امامت
علی استدالل میکنند را پنهان نكردهاند ،مثل حدیث منزلت« :أنت مين لمزنل

هارون من ملىس» و احادیثی دیگر که مانند این هستند ،پس چرا آنها این
احادیث را پنهان نكردند؟!
 )68خليفه بر حق بعد از پيامبر ص ابوبكر الصدیق بود و دليل آن امور
ذیل است:
 -1اصحاب همه بر اطاعت از او اجماع کردند و با او مخالفت ننمودند ،و
اگر او خليفه بر حق نمیبود قطعاً با او مخالفت نموده و از او پيروی
نمیکردند ،زیرا پرهيزگاری و تدیّن و زهد واالیی داشتند و در راه خدا
از سرزنش هيچ سرزنشکنندهای نمیترسيدند.

 -2علی با ابوبكر م مخالفت نكرد و با او نجنگيد ،پس علی یا به خاطر
ترس از فتنه و شرّ ،و یا به علت ضعف و ناتوانی ،و یا به سبب آن که
حق با ابوبكر بود با او نجنگيد .و نمیتوان گفت که علی به خاطر ترس
از فتنه و شرّ با ابوبكر نجنگيده است؛ چون علی با معاویه جنگيد و
افراد زیادی در آن جنگ کشته شدند .و علی با طلحه و زبير و عایشه
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جنگيد ،چون در همۀ این موارد میدانست که حق با اوست بنابراین از
ترس فتنه آن را رها نكرد! و نمیتوان گفت که علی به علت ضعف و
ناتوانی با ابوبكر نجنگيد؛ چون کسانی که در زمان معاویه علی را یاری
کردند در روز سقيفه و روزی که عمر جانشين ابوبكر شد و روزی که
شورا برای تعيين خليفه بعد از عمر تشكيل شد ،همه بودند ،و اگر آنها
میدانستند که حق از آن علی است او را در برابر ابوبكر یاری
میکردند؛ چون او با غصب کردن حق خالفت ،از معاویه سزاوارتر به
جنگ بود .پس ثابت شد که علی چون میدانست که حق با ابوبكر
است با او نجنگيد.
 )69شيعيان ادّعا میکنند که معاویه  کافر و مرتد بوده است! ،اما آنها با
چنين ادّعایی در واقع به علی و فرزندش حسن م توهين میکنند ،چون علی
وقتی در برابر معاویه شكست خورد یعنی اینكه مرتدان او را شكست دادهاند ،و
حسن وقتی امر زمامداری مسلمين را به معاویه سپرد پس او امر خالفت را به
مرتدان سپرده است؛ و میبينيم که خالد بن وليد در زمان ابوبكر با مرتدان
جنگيد و آنها را شكست داد ،پس خداوند خالد را در برابر مرتدان بيش از علی
یاری کرده است! و حال آن که خداوند بر هيچ کس ستم نمیکند ،و لشكریان
ابوبكر و عمر و عثمان و نمایندههایشان در برابر کفار پيروز میشدند ،در حالی
که علی توان مقاومت را در برابر مرتدان نداشت! و همچنين خداوند میگوید:
ََ َ ُ ْ ََ ََُۡ ْ ََ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ُ ُ ُّ ۡ َ
ن َّإِنَّكنتمَّمؤ ِمن ِني َّ[ ﴾١٣٩آل عمران« ]119 :و
نت ُم َّٱلعل ۡو َّ
َل َّت ِهنوا َّوَل ََّتزنوا َّوأ
﴿و َّ
سست نشويد! و غمگين نگرديد! و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد».

ْ َ
ۡ ََ ُ ُ ۡ َۡ َۡ َ َ ُ َ َ ُ ۡ ََ
ََ َ ُ ْ ََ
َّولنَّ
ّلل َّمعكم
ن َّ َّوٱ َّ
َّوت ۡد ُع ٓوا َّإَِل َّٱلسل َِّم َّوأنتم َّٱلعلو َّ
ًل َّت ِهنوا
و میفرماید﴿ :ف َّ

سواالتي كه باعث هدایت جوانان شیعه شد

َ ُ َ ۡ َ َ ُ

57

ي َِ
َتيِك ۡمَّأعمَٰلك ۡمَّ[ ﴾٣٥حممد« ]15 :پس هرگز (از جنگ با كفار و مقابله با دشمنان) سست
نشويد و (دشمنان را) به صلح (ذلتبار) دعوت نكنيد در حالى كه شما برتريد ،و خداوند با

شماست و چيزى از (ثواب) اعمالتان را كم نمىكند».
اما علی وقتی نتوانست معاویه را از ورود به قلمرو و شهرهایش جلوگيری
کند او را به صلح فرا خواند و از او خواست که هر یک بر آنچه هست باشد،
اگر آنگونه که علمای شيعه میگویند یاران علی مؤمن بودهاند ،و آنها مرتد
بودهاند ،باید یاران علی برتر قرار میگرفتند و این خالفت واقعيت است.
 )71شيعيان نمیتوانند ایمان و عدالت علی را ثابت کنند مگر آن که
مسلمانی منصف شوند؛ چون وقتی خوارج و کسانی که علی  را کافر یا
فاسق میدانند به آنها بگویند ما قبول نداریم که علی مؤمن بوده ،بلكه او کافر و
ظالم بوده است – چنان که شيعه در مورد ابوبكر و عمر میگوید – شيعه هر
دليلی برای مؤمن بودن علی ارائه دهد ،آن دليل ،بر مؤمن بودن ابوبكر و عمر و
عثمان نيز داللت میکند .اگر دليل بياورند که اسالم و هجرت و جهاد علی به
تواتر ثابت است ،همانطور اسالم و هجرت و جهاد ابوبكر و عمر و عثمان نيز
به تواتر نقل شده است و بلكه مسلمان بودن معاویه و خلفای بنی اميه و بنی
عباس و نماز خواندن و روزه گرفتنشان و جهادشان عليه کفار به تواتر ثابت
است!
اگر شيعيان یكی از اینها را به نفاق متهم کنند ،دیگری هم میتواند علی را
به نفاق متهّم نماید ،و اگر شبههای ارائه بدهند ،دیگری شبهۀ بزرگتری ارائه
میدهد.
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و اگر بگویند که ابوبكر و عمر منافق و دشمن پيامبر بودند و تا آن جا که
توانستند دینش را خراب کردند ،دیگری همين سخن و ادعا را در مورد علی هم
میتواند بگوید ،و سخنش را چنين توجيه میکند و میگوید :علی نسبت به پسر

عمویش حسادت میورزید – و دشمنی و حسادت در خاندان بيشتر است –
بنابراین میخواست دین او را فاسد نماید و وقتی در دوران حيات پيامبر و در
زمان خليفۀ اول و دوم به این کار موفق نشد ،برای کشتن خليفه سوم تالش کرد
و آتش فتنه را روشن نمود ،تا اینكه توانست اصحاب و یاران محمد را به قتل
برساند و این کار را به خاطر آن کرد که نسبت به پيامبر کينه میورزید ،و او
پشت پرده با منافقانی که او را خدا و پيامبر قرار دادند هماهنگ بود و برخالف
آنچه در دل داشت اظهار میکرد چون دین او تقيه است ،بنابراین باطنیها از
پيروان او هستند و راز او نزد آنهاست و مذهب باطنی را از او نقل میکنند.
و اگر شيعيان بخواهند ایمان و عدالت علی را با نص قرآن ثابت کنند به آنها
گفته میشود :قرآن عام است و همان طور که شامل علی میشود شامل دیگران
نيز میشود ،و هر آیهای که شما میگویيد به او اختصاص دارد ،میتوان گفت
که به کسی دیگر همانند او یا بزرگتر از او چون ابوبكر و عمر اختصاص دارد،
و میتوان بدون دليل ادعا کرد و ادعای فضيلت شيخين راحتتر است.
و اگر بگویند با نقل و روایت ،ایمان و عدالت علی ثابت است ،گفته
می شود که اخبار و روایت بيشتری در مورد ایمان و عدالت ابوبكر و عمر و
اصحاب آمده است؛ و اگر ادعای تواتر کنند ،تواتر در مورد آنها صحيحتر است،
و اگر به آنچه اصحاب نقل کردهاند استناد میکنند ،پس اصحاب برای ابوبكر و
عمر فضائل بيشتری روایت کردهاند!
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 )70علمای شيعه میگویند علی از همه مردم به امامت سزاوارتر بوده؛
چون از همۀ اصحاب برتر و دارای فضائل بيشتری بوده است ،میگویيم :قبول
داریم شما فضایلی مشخص برای علی مانند پيشگام بودن در پذیرفتن اسالم و
جهاد همراه پيامبر و دانش فراوان و زهد را یافتهاید ،آیا میتوانيد چنين فضایلی

برای حسن و حسين م در مقابل سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و
عبداهلل بن عمر ن و دیگر مهاجرین و انصار ارائه دهيد؟!

کسی نمیتواند ادّعا کند که در این زمينهها حسن و حسين م از دیگر

اصحاب برتر بودهاند ،پس چيزی جز اینكه شيعه ادّعا کنند که نصوص قرآن و
حدیث آنها را برتر قرار داده است ،باقی نمیماند .اما باید گفت هر کس
میتواند چنين ادعایی بكند ،مثالً امویها هم میتوانند به دروغ بگویند که نص
ََ ُ َ َۡ ُ ٗ ََ
وماَّفق ۡدَّ
قرآنی معاویه را تایيد میکند زیرا خداوند میفرماید﴿ :ومن َّقتِل َّمظل
َج َع ۡل َناَّل َِو ِۡل َّهِۦَّ ُس ۡل َطَٰ ٗناَّفَ ًَلَّي ُ ۡۡسفَِّفَّٱلۡ َق ۡت َّ ُ َ َ َ ُ ٗ
لَّإِن َّهۥََّكنَّمنصوراَّ[ ﴾٣٣اإلرساء« ]11 :و
ِ ِ
ِ
ِ
آن كس كه مظلوم كشته شده ،براى وليّش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم; اما در قتل اسراف

نكند ،چرا كه او مورد حمايت است».

از اینرو امویها خواهند گفت :مظلوم عثمان بن عفان است و خداوند
معاویه را به خاطر گرفتن انتقام خون عثمان علَم کرد!
 )70علمای شيعه میگویند ابوبكر و عمر خالفت را از علی غصب کردند
و عليه او توطئه نمودند تا او را از رسيدن به خالفت باز دارند و....
میگویيم :اگر آنچه شما میگویيد درست است پس چرا عمر ،علی را جزو
افراد شورای شش نفره قرار داد؟ اگر او را از شورا بيرون میکرد  -چنان که
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سعيد بن زید را بيرون کرد -یا کسی دیگر غير از او را تعيين میکرد ،هيچ کس
اعتراض نمیکرد؟!
پس آنها او را در جایگاهش قرار دادند و نه در مورد او غلو کردند و نه
کوتاهی ورزیدند ،و آنان شایستهترین و برترین را مقدم نمودند و علی را با
کسانی که در سطح او بودند برابر کردند .و بعد از کشته شدن عثمان
مهاجرین و انصار بالفاصله با او بيعت کردند ،و آیا کسی گفته است که یكی از
مهاجرین و انصار به خاطر بيعت گذشتهاش با ابوبكر و عثمان از علی معذرت
خواهی نموده است؟! و آیا کسی از آنها گفت :از اینكه نص امامت او را انكار
کرده توبه میکند؟! و یا کسی از آنها گفت که هم اینک نصّی را که در مورد
علی وارد شده و من آن را فراموش کرده بودم ،به یاد آوردهام؟!
همه اینها آنچه را که گفتيم تایيد میکند.
 )73انصار ن با ابوبكر  مخالفت کردند و مردم را به بيعت با سعد بن

عباده فرا خواندند ،در حالی که علی مشغول کفن و دفن پيامبر خدا ص
بود ،نه با آنها بود و نه با اینها ،و سپس انصار همه با ابوبكر بيعت کردند که
بيعت آنها به دليل یكی از اسباب ذیل بود:
 -1به زور از آنها بيعت گرفته شد.
 -2برایشان مشخص شد که ابوبكر به خالفت سزاوارتر است ،بنابراین به
بيعت با او تن در دادند.
 -3و یا اینكه بدون هدف این کار را کردند ،و توجيه چهارمی برای کارشان
وجود ندارد.
اگر شيعه بگویند که به زور از انصار بيعت گرفته شده ،این دروغ است؛
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چون برای بيعت گرفتن هيچ جنگ و درگيری و تهدیدی صورت نگرفت و
کسی اسلحه نكشيد؛ و امكان ندارد که انصار ترسانده شده باشند چون که آنها
بيش از دو هزار قهرمان اسب سوار بودند ،و همه یک قبيله بودند و شجاعت
بینظيری داشتند ،آنها هشت سال پی در پی با همه عربها جنگيدند و در
معرض مرگ قرار گرفته بودند ،و اینک به جنگ با قيصر روم در مؤته و دیگر
جاها برخاسته بودند؛ بنابراین امكان ندارد که آنها از ابوبكر و دو نفر که همراش
بودند بترسند ،ابوبكری که آنجا نه قبيلۀ زیادی دارد و نه ثروت فراوانی ،تا
انصار مجبور شوند با اینكه او بر حق نيست با او بيعت نمایند! بلكه انصار بدون
هراس و شک و تردید و بدون درنگ با او بيعت کردند.
و همچنين اگر آنها میدانستند که حق با ابوبكر نيست هرگز پسر عمویشان
را رها نمیکردند و با مردی که نه قبيله بزرگی آنجا داشت و نه ثروت و مال
فراوانی و نه کاخ و نگهبان داشت ،بيعت نمیکردند ،چون آنها نه ترسی داشتند
که مجبور به بيعت شوند و نه چشم طمع به مال و مقامی دوخته بودند ،بنابراین،
اتفاق و همداستانی چنان تعداد بزرگی بر بيعت کردن با ابوبكر ،با آن که
میدانستند او بر حق نيست و حق به انصار تعلق دارد ،محال و غير ممكن
است.
پس تنها دليل بيعت آنها با ابوبكر  این بود که آنها دليل درستی از
پيامبرشان ص داشتند که نشانگر آن بود که خالفت حقّ ابوبكر است .و وقتی
که ثابت شد که خالفت به انصار تعلق نمیگيرد پس چه چيزی آنها را بر آن
داشت تا همگی نص و تصریح پيامبر را بر خالفت علی انكار کنند؟! محال
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است که همه به اتفاق ،کسی را یاری نمایند که بر آنها ستم کرده و حقّشان را
غصب کرده است!!
 )74شيعيان میگویند که ابوبكر و عمر م در کنار زدن علی از خالفت
موفق شدند؛ از آنها میپرسيم خوب وقتی آنها علی  را کنار زدند خالفت چه
دستاوردهایی برای خودشان داشت؟!
چرا ابوبكر یكی از پسرانش را جانشين خود نكرد ،چنان که طبق گفتۀ
شيعيان علی فرزندش حسين را جانشين خود قرار داد؟! و چرا عمر یكی از
فرزندانش را به عنوان جانشين خود تعيين نكرد؟!
 )75مادر محمد بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان  فاطمه بنت

حسين بن علی بن ابی طالب ن است ،پس مادر بزرگ محمد ،فاطمهك و پدر
بزرگش عثمان  است!
از شيعه میپرسيم آیا از نظر شما درست است که فاطمه نوهای ملعون داشته
باشد؟! چون بنی اميّه که محمد از آنهاست از دیدگاه شيعه ملعون هستند ،و
منظور از شجرۀ ملعونه در قرآن بنی اميه است!(.)1
 )76شيعيان میگویند که ائمه معصومند ،و از طرفی میگویند آنها تقيه
می کنند ،و این دو چيز با هم تناقض دارند ،پس وقتی شما صحت آنچه را که
امامانتان میگویند و انجام میدهند نمیدانيد[زیرا ممكن است تقيه کرده باشند]،
معصوم بودنشان چه فایدهای دارد؟!

-1اکیف2/1،واتکبمیلسنبسیق،ص.061
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شما میگویيد پاداش و اجر تقيه به اندازه پاداش نماز است ،طوری که کسی
که تقيه نمیکند مانند کسی است که نماز نمیخواند( ،)1و میگویند که «نُه دهم
دین تقيه است»()2؛ تردیدی نيست که ائمۀ شما به این نه دهم عمل کردهاند و
این با عصمت خيالی آنها تضاد دارد!
 )77علمای شيعه وقتی از حدیث ثقلين

()3

بر امامت ائمه خود استدالل

میکنند دچار یک تناقض میشوند ،چون آنها هر کس را که از ثقل اصغر (أهل
البيت) عيبجویی کند و به آنان طعنه بزند ،کافر میدانند ،اما هر کس به ثقل
اکبر که قرآن است طعنه بزند میگویند او مجتهد بوده و اشتباه کرده است و او
را کافر نمیشمارند.
 )78شيعيان میگویند که همه اصحاب به جز تعداد اندکی ،که از هفت نفر
بيشتر نيستند ،مرتد شدهاند.
سوال اینجاست که بقيه اهل بيت مانند فرزندان جعفر و فرزندان علی ...و
غيره کجا هستند ،آیا آنها هم مرتد شدند؟!
ایشان نمیاندیشند که با چنين ادعایی چه ضربۀ جبران ناپذیری به
پيامبراکرمص میزنند ،چراکه دشمنان اسالم براساس چنين سخنی میتوانند
حقانيّت رسالت آن حضرت را جدّاً زیر سؤال برده و بگویند :هنر پيامبرتان بعد
-1احبراالروار،412/21،ودتسمرکاولاسلئ.114/21،
-2اوصلاکیف122/1واحبراالروار.410/21،
يب
مه
ب
ي
-3ایپربمص رفومد( :دو زیچ م را در ایمن امش یمذگارم اتکب دخا و رتعمت ،اهل م) ارتلذمی  .012-018/1اليته انی
ه
ه
دحثی اب ظفل (اتکب اهل ویتنس) م وارد دشه كه ربتعمرت اتس ،زریا ًالقع م اقلب ذپریش تسین كه ایپربمی كه ارج
راستلازرمدمیمنوخاهذد،درانکراتکبدخاااشینراافسرشبهکسمتبهاخروادهاشامناد.
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از بيست و سه سال و ارائۀ چندین هزار آیۀ قرآن و آن همه درگيری و جنگ،
تربيت تنها هفت نفر انسان مؤمن بود؟! عادیترین مربيان تربيتی بسيار بيش از
این تعداد تربيت کرده و میکنند .پس شما چگونه از مردم دعوت میکنيد که
به دین چنين شخصی درآیند؟!

 )79در حدیث مهدی آمده است« :ي ل ْل ي ل ْم ليبْ لق م لن ادل ْنيلا إ يال يل ْل ٌم ،لل لط يل لل ي ُ
اَّلل
ل ل ْلْ ل ل ي ل ْل ل
اس ُم ألبيه ْ
اسيم ،لو ْ
اس ُم ُه ْ
ئ ْ
ث فيه لر ُجال م ْن أل ْهو لليِْت يُ للاط ُ
اس ُم
ذيك اْللم ،حَّت يبا
ل
أب» «اگر از دنيا فقط یک روز باقی بماند خداوند آن روز را طوالنی میکند تا
آن که در آن روز مردی از اهل بيت من را برانگيزد که اسم او اسم من است و

اسم پدرش اسم پدر من است»( ،)1مشخص است که اسم پيامبر ص محمد بن
عبداهلل است و شيعه میگوید اسم مهدی محمد بن حسن است! این اشكال
بزرگی است!
یكی از علمای شيعه برای رفع این اشكال جواب عجيب و خندهداری داده

است! او میگوید( :پيامبر خدا ص دو نوه به نامهای ابومحمد الحسن و
ابوعبداهلل الحسين داشت ،و از آنجا که حجت یعنی امام منتظَر از فرزندان

حسين است و کنيۀ حسين ابا عبداهلل بود ،بنابراین پيامبر او را محمد بن عبداهلل
ناميد و گویا او را به کنيۀ حسين منسوب کرد تا اسم پدرش با اسم پدر پيامبر
مطابق باشد و به جای جدّ کلمه پدر را قرار داد)!!(.)2

 )81تناقضاتي دربارۀ حیات مهدی منتظَر شیعیان:
-1اوبداود 236/4وااتسدآابلیندرحیحص ااجلعمانیدحثیراحیحصدايستهاتس( )1283وشي يعهبه ياي ي
روايااجتحجیمدننك
...انچنچهوخاهذدآدم.
-2فشكالغمهفيرعمفهاألنمه118/0،؛أامیلوطیس،ص،061إابثتالهذداة.)124،128/0(،
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 -9مادر مهدی كیست؟
آیا مادر او کنيزی است که اسمش نرگس است ،یا کنيزی است به نام
صقيل ،یا کنيزی است به نام مليكه یا کنيزی است که اسمش خمط است ،یا
کنيزی است با نام حكيمه ،و یا کنيزی است به نام ریحانه ،یا اسمش سوسن
است یا اینكه مادرش کنيز نيست و زنی آزاد به نام مریم است؟!
 -2مهدی چه زماني به دنیا آمده است؟
آیا هشت ماه بعد از وفات پدرش به دنيا آمد؟
یا اینكه قبل از وفات پدرش در سال  252ه به دنيا آمد؟
یا اینكه در سال  255ه متولد شد ،یا اینكه در سال  252ه دیده به جهان
گشوده است؟
و یا اینكه در سال  252ه به دنيا آمده است و یا اینكه در سال  252ه
متولد شده است؟
آیا در هشتم ذی العقده متولد شده است ،یا در هشتم شعبان به دنيا آمده
است ،یا اینكه پانزدهم شعبان ميالد اوست ،یا اینكه در پانزدهم رمضان متولد
شده است؟!
 -3چگونه در شکم مادر بود؟
آیا در شكم مادرش بود مانند دیگر زنان ،یا در پهلوی مادرش؟!
 -3چگونه مادرش او را به دنیا آورد؟
آیا از رحم و راه طبيعی چون دیگر انسانها متولد شد یا اینكه از ران
مادرش بيرون آمد؟!
 -1چگونه پرورش یافت و بزرگ شد؟
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از ابو الحسن روایت کردهاند که گفت( :ما وصیها در یک روز چنان رشد
میکنيم که دیگر مردم در یک هفته به آن اندازه رشد مینمایند)!
و از ابی الحسن روایت است که گفت« :هر کودکی از ما وقتی یک ماه بر او
بگذرد چنان مینماید که گویا یک سال بر او گذشته است)!
از ابو الحسن روایت است که گفت( :ما امامان در یک روز چنان رشد
میکنيم که دیگران در یک سال رشد میکنند)(.)1
 -6مهدی كجا اقامت ميكند؟
گفتهاند در طيبه ،سپس گفتهاند نه بلكه او در کوه رَضوی در منطقه روحاء
به سر میبرد ،و سپس گفتهاند او در ذی طوی در مكه مقيم است؛ سپس
گفتهاند او در سامراء است! و چنان در این مورد سخنان مختلف است که یكی
از آنها میگوید:

«ليت شعري أين استقرت بك النوى… بل أي أرض تقلك أو ثرى ،أبرضوى أم

بغريها أم بذي طوى… أم يف اليمن بوادي شمروخ أم يف اجلزيرة اخلرضاء».

(ای کاش میدانستم کجا هستی ......در کدام زمينی و یا در کدام آسمان
هستی ،آیا در کوه رَضوی هستی یا در ذی طوی ،یا در جایی دیگر ...یا در یمن
در درۀ شمروخ یا در جزیرۀ خضراء)(.)2
 -7آیا مهدی وقتي باز ميگردد پیر است یا جوان؟

-1اگن:العييته،خیشوطیس(ص.)263-212

ه
-2احبراالروار.)238/231(،وگایانیابعراتیشخبازداعیذکموبدنبه مهستكهشي يعتيااندرحبصجمعهیموخادنن!
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از مفضل روایت است که گفت :از صادق پرسيدم :ای سرورم! او در حالت

پيری میآید یا وقتی ظهور میکند جوان است؟ صادق گفت« :سبحان اهلل ،وهل

يعرف ذلك ،يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء».
«سبحان اهلل! چه کسی میداند ،او به هر صورتی که بخواهد ظهور
میکند»(.)1

و در روایتی دیگر آمده است« :يظهر يف صورة شاب مواف ابن اثنْي وثالثْي

سنة».
«او به صورت جوانی سی و دو ساله ظهور خواهد کرد»(.)2

و در روایتی دیگر آمده است« :خيرج وهو ابن إحدى ومخسْي سنة».
«او به صورت مردی پنجاه و یک ساله ظهور میکند»(.)3

و در روایتی دیگر آمده است« :يظهر يف صورة شاب مواف ابن ثالثْي سنة».
«او به صورت جوانی سی ساله ظهور خواهد کرد»(.)4
 -8مدت فرمانروائي او چقدر است؟
محمد الصدر میگوید( :در این مورد روایات زیادی آمده است ،ولی مفهوم
همه تا حد زیادی متناقض و متضاد است و بدین خاطر بسياری از مؤلفان دچار
حيرت و سردرگمی شدهاند)( )5و گفتهاند :قائم ما نوزده سال فرمانروائی خواهد
-1عبنمنیشیپ.2/10،
لظ
-2اترخیامدعبا هؤر،ص.063
-3مهان،ص.062
-4العَييته،وطیس،ص.413
لظ
-5اترخیامدعبا هؤر(،ص.)400:
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کرد .و در روایتی دیگر آمده است« :او هفت سال فرمانروایی میکند ولی
خداوند چنان شب و روز را برای او طوالنی مینماید که یک سال او به اندازۀ
ده سال است بنابراین سالهای فرمانروائی او هفتاد سال از سالهای شما
است»(.)1
و در روایتی دیگر آمده است که قائم آل محمد سيصد و نه سال فرمانروائی
خواهد کرد ،چنان که اهل کهف  303سال در غار ماندند.
 -1مدت غیبت او چقدر است؟
از علی بن ابی طالب روایت کردهاند که گفت :مهدی در غيبت به سر میبرد
و باعث حيرت مردم میشود و بنابراین گروهی از مردم در مورد غيبت او گمراه
میشوند و گروهی هدایت میشوند ،وقتی از او پرسيدند که زمان حيرت چقدر
است؟
گفت :شش روز یا شش ماه یا شش سال است(.)2
و از ابی عبداهلل روایت است که گفت :از کشته شدن النفس الزکيه تا ظهور
امام قائم فقط پانزده شب طول میکشد؛ یعنی باید در سال  140هجری مهدی
ظهور میکرد»!
و محمد الصدر در مورد این روایت میگوید( :روایت قابل اعتمادی است
که مفيد در ارشاد از ثعلبه بن ميمون از شعيب حداد از صالح بن ميتم الجمال
روایت کرده است و همه این راویان مردانی بزرگ و مورد اعتماد هستند(.)3
-1مهان(،ص.)406
-2ااکلیف.008/2،
ي
لظ
-3اتريامدعبا هؤر(،ص.)281
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وقتی مهدی در تاریخی که روایت گذشته تعيين میکند ظهور نكرد ،روایاتی
دیگر از او ذکر کردند که گفت« :ای ثابت! خداوند ظهور مهدی را در سال هفتاد
قرار داده بود.
وقتی حسين کشته شد خداوند بر اهل زمين خشمگين شد و ظهور او را تا
سال  140به تأخير انداخت بنابراین ما به شما گفتيم که او در سال 140ه ظهور
خواهد کرد ،و شما هم این خبر را پخش و شایعه کردید و پرده از راز
برداشتيد ،و بعد از آن خداوند وقت ظهور او را برای ما تعيين نكرد!!

()1

سپس روایتی دیگر هست که همه روایتهای گذشته را تكذیب مینماید و
آن اینكه از ابی عبداهلل جعفر الصادق روایت شده است که گفت :آنان که وقت
ظهور مهدی را تعيين کردهاند دروغ گفتهاند ،ما اهل بيت وقتی برای ظهور او
مشخص نمیکنيم»( .)2و «ما نه مدّت گذشته غيبت او را تعيين میکنيم و نه
مدت غيبت او را در آینده تعيين میکنيم»(.)3
 )80شيعه از علی  روایت میکنند که او در حالی که غمگين بود نزد
یارانش آمد و گفت :چگونه رفتار میکنيد وقتی در زمانهای بسر میبرید که
حدود در آن اجراء نمیشود و مال مردم به ناحق خورده میشود و با دوستان
خدا دشمنی میشود و با دشمنان خدا دوستی میشود؟ گفتند ای امير المؤمنين!
اگر آن زمان را دریافتيم چه کنيم؟ گفت :همانند یاران عيسی باشيد که با ارهها
اره شدند ،و به دار آویخته شدند ،مردن در عبادت خداوند بهتر از زندگی با گناه
-1اوصلااکلیف068/2والعَييته،اامعنلینص222والعييته،اوطلیسص،160واحبراالروار.222/11
-2اوصلااکلیف068/2والعييته،اامعنلینص.228
-3العييته،اوطلیسص161واحبراالروار.230/11
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و نافرمانی است(.)1
سؤال این است که چگونه این فرمان امام علی با تقيه شيعيان جور در
میآید؟!
 )80چه چيز ابوبكر  را مجبور کرده بود تا در سفر هجرت همراه

پيامبرص باشد؟! اگر چنان که علمای شيعه میگویند او منافق بود پس چرا از
پيش قومش که کافر بودند فرار میکند ،و حال آنكه کافران در مكه صاحب
قدرت و فرمانروائی بودند؟! اگر او به خاطر منفعت دنيوی اقدام به هجرت
نموده بود پس بگوئيد زمانی که پيامبر تنها و آواره بود همراهی او چه منفعتی
برایش داشت؟!
به اضافه اینكه کافران در صدد کشتن پيامبر بودند! و ممكن بود که او هم
کشته شود ،و کافران او را تصدیق نكنند که او هم مانند آنها کافر است.
 )83خداوند در چندین جا در قرآن کریم اصحاب را ستوده است ،او تعالی
میفرماید:
َ
َ
َ
ُ
ۡ َ
َ َ ُ َ َ ُۡ َ
ۡ
َٰ َ َ َ ُ
َََۡ
َّوس َِع ۡ
ۡحِت َ
ِين َّهمَّ
َّو ُيؤتون َّٱلزكوَّة َّ َّوٱَّل َّ
ََّشءٖ َّف َسأك ُت ُب َهاَّل َِّلِين َّيتقون
ت َُّك
﴿ ور ِ
ُۡ
َ
َ
ۡ َ
َ
م َّٱَّلِي َّ ََي ُدونَ َُّهۥ َّ َم ۡك ُتوباَّا
ب َّٱل ِ َّ
ول َّٱنل ِ َّ
ِين َّيَتبِ ُعون َّٱلر ُس َّ
أَِبَيَٰت ِ َنا َّيُؤم ُِنون َّ ١٥٦ٱَّل ََّ
ِ
َۡ َ ۡ
ۡ ُ ۡ
ُّ َ
َ ۡ َ
ۡ
َ ُۡ
وف َّ َو َين َهى َٰ ُه ۡم َّع ِن َّٱل ُمنك َِّر َّ َو ُي ِحل َّل ُه ُمَّ
يل َّيَأ ُم ُرهمََّّب ِٱل َم ۡع ُر ِ َّ
جن َِّ
عِندهم ِ
َِّف َّٱَلورىَٰةَِّ َّ َّوٱ ِۡل ِ
َ َٰ َ ُ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
ِت َّ ََكنَ ۡ
تَّ
ل َّٱل ِ َّ
َّوٱلغل َٰ َّ
ث َّويضع َّعنهم َّإِۡصهم َّ
ت َّويح ِرم َّعلي ِهم َّٱۡلبئ ِ َّ
ٱلطيِب َِّ
ُ
ُ
َ َۡ ۡ َ
َ َ
ِيَّأنز َل َ
ِينَّ َء َام ُنواَّْب َّهِۦَّ ََّو َعز ُروهُ َ
َّوٱت َب ُع َّوا َّْٱنلُّ ََّ ٓ
َّونَ َ ُ
َّم َع َُّه َّٓۥَّأ ْو َٰٓلئِكَّ
َصوهُ ََّ
َّفٱَّل ََّ
علي ِهم َّ
ِ
ورَّٱَّل َّ ِ
ُ ۡ ۡ
َ
ونَّ[ ﴾١٥٧األعرافَّ .]157-156 :
ه ُمَّٱل ُمفل ُِح َّ
«و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است ،پس آن را برای کسانیکه تقوا پيشه
نه
 -1جااعسلدة(.)602/1
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میکنند ،و زکات میدهند ،و کسانیکه به آیات ما ایمان میآورند ،مقرر خواهم
داشت * .آنان که از (این) رسول (خدا) ،پيامبر «أمی» (= درس ناخوانده) پيروی
میکنند ،که صفاتش را در تورات و انجيلی که نزدشان است ،نوشته مییابند .آنها
را به (کارهای) خوب و پسندیده فرمان میدهد و از زشتی (و کارهای نا پسند)
بازشان میدارد .و پاکيزهها را برایشان حالل میگرداند ،و پليدیها را بر آنان حرام
میکند ،و بارهای سنگين ،و قيد (و زنجيرهایی) را که بر آنها بود ،از (دوش)
آنها بر میدارد ،پس کسانیکه به او ایمان آوردند ،و او را گرامی داشتند ،و او را
یاری دادند ،و از نوری که با او نازل شده پيروی نمودند ،آنانند که رستگارند».

و میفرماید:
َ
َۡ َٓ َ
َ ۡ َ َ ُ ْ
َۡ
ْ ۡ
ح َّل َِّل َ
ِين َّأ ۡح َس ُنوا َّمِن ُه ۡمَّ
َّما َّأ َص َاب ُه ُم َّٱلق ۡر َُّ
َِّوٱلر ُسو َِّل َّمِن َّبع ِد
وا َّ ِّلل ََّ
ِين َّٱستجاب َّ
﴿ٱَّل َّ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
َ َۡ ََُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
َ َ ْۡ ۡ ٌ َ
َّع ِظ ٌ
َّفٱخش ۡوه َّۡمَّ
اسَّقدََّجعواَّلكم َّ
اسَّإِنَّٱنل َّ
ِينَّقالَّل ُه ُمَّٱنل ُ َّ
يمَّ ١٧٢ٱَّل َّ
َّوٱتقوَّاَّأجر
ۡ ُ
ََ َ
اد ُه ۡمَّإ َ
اَّوقَالُوا ْ َ
يم َٰ ٗن َ
ِيلَّ[ ﴾١٧٣آل عمران.]171-172 :
ّللَّ َون ِۡع َمَّٱل َويِك َّ
َّح ۡسبُ َناَّٱ َُّ
فز
ِ
«کسانیکه دعوت خدا و پيامبر را پس از آنكه (در ميدان احد) به آنان زخم و
جراحت رسيد اجابت کردند( .و برای تعقيب مشرکان به سوی «حمراء األسد»
رفتند) برای کسانی از آنها که نيكی و پرهيزگاری کردند ،پاداش بزرگی است.
کسانیکه مردم به آنان گفتند« :مردم (= مشرکان مكه) برای (جنگ با) شما گرد
آمدهاند ،پس از آنها بترسيد»( .این سخن) بر ایمانشان افزوده و گفتند« :خدا ما را

بس است ،و بهترین حامی است»َّ .

و میفرماید:
َ
َ
ُ ُ ْٓ َۡ
ۡ ۡ
َ
ّللَّ ُه َوَّٱَّل َّٓ َ َ َ ۡ
نََّي َد ُع َ
وكَّفَإن َ
ِنيَّ
َصَّه ِۦَّ َو َّب ِٱل ُمؤ ِمن ََّ
َّح ۡس َبكَّٱ َُّ
﴿ِإَونَّيرِيدواَّأ
ِ
ِيَّأيدكَّبِن ِ
َ
َ
َ
ۡ
َ ٗ ٓ ۡ َ ََۡ ُُ
ََ َ َۡ َ ُ ُ ۡ َۡ َ
ت َ
نف ۡق َ
ني َّقلوب ِ ِه ۡمَّ
ۡرض ََّجِيعا َّما َّألفت َّب
َِّف َّٱل ِ َّ
ا
َّم
ف َّبني َّقلوب ِ ِهم َّلو َّأ
 ٦٢وأل َّ
ِ
َ
َ
يز َ
َّحك ٞ
ّللَّأل َفَّبَ ۡي َن ُه ۡمَّإن َُّهۥَّ َعز ٌ
ِيمَّ[ ﴾٦٣األنفالَّ .]61-62 :
كنَّٱ ََّ
َول َٰ ِ
ِ
ِ
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«و اگر بخواهند تو را فریب دهند ،پس خدا برای تو کافی است ،اوست که با یاری
خود و مؤمنان تو را تأیيد (و تقویت) کرد .و بين دلهای آنها الفت داد ،اگر تمام
آنچه را که در روی زمين است خرج میکردی ،نمیتوانستی بين دلهای شان
الفت دهی ،ولی خدا در ميان آنها الفت داد ،همانا او پيروزمند حكيم است».

و میفرماید:
َ َ
ۡ
ۡ
َ
َ
﴿ َٰٓ
ِنيَّ[ ﴾٦٤األنفالَّ .]64 :
كَّم َِنَّٱل ُمؤ ِمن ََّ
ّللَّ َو َم ِنَّٱت َب َع َّ
بَّ َح ۡس ُبكَّٱ َُّ
يأ ُّي َهاَّٱنل ِ َُّّ
«ای پيامبر! اهلل تو را و کسانی از مؤمنان را که از تو پيروی کردهاند؛ (از شر
دشمنان) کفایت میکند».

و خداوند میفرماید:
ۡ
َ ۡ
َۡ َ َ ۡ َ
َ
ُ ُۡ َ
ۡي َّأُمة َّأُ ۡخر َج ۡ
خَۡ
ت َّل ِلن ِ
وف َّ َوتن َه ۡون َّع ِن َّٱل ُمنك َِّرَّ
اس َّتأ ُم ُرون ََّّب ِٱل َم ۡع ُر ِ َّ
﴿كنت َّم َّ
ٍ
ِ
َ
ُۡ
ّللِه﴾ [آل عمرانَّ .]110 :
َوتؤم ُِنونََّّب ِٱ َّ
«شما بهترین امتی هستيد که برای مردم پدیدار شدهاید :امر به معروف میکنيد و
نهی از منكر مینمائيد ،و به خدا ایمان دارید».

و میفرماید:
َ
ُ
ُٓ ََ ۡ ُ
ُّ َ ٞ
ار َّ ُر َ َ
ّلل ِ َّ ََّوٱَّل ََّ َ َ ُ ٓ
ۡحا ٓ ُء َّبَ ۡي َن ُه ۡم َّتَ َرى َٰ ُه ۡم ُ
َّرك ٗعاَّ
﴿ُّمم َّد َّر ُسول َّٱ َّ
ِين َّمع َّه َّۥ َّأشِداء ََّع َّٱلكف َِّ
َ ۡ َ َٰ ٗ
ُ ٗ ََُۡ َ
َ ُ
لس ُ
َّو ُجوهِهمَّم ِۡن ََّأثَر َّٱ ُّ
اه ۡم َِّف ُ
ون َّفَ ۡض ًٗل َّم َ
جو َّدَِّ
ِيم
س
َّ
ا
ن
و
ض
ر
و
َّ
َّ
ّلل
ٱ
َّ
ِن
سجداَّيبتغ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ف َ
َۡ َََ ُ ۡ
َ َ ََُُ ۡ
از َرَّهُۥَّ
ط َُّهۥ َّ َّ
يل َّك َز ۡر ٍع َّأخ َر َج َّش ۡ َّ
جن َِّ
َِّف َّٱَلورىَٰةِ َّومثلهم ِ
ذَٰل ِك َّمثلهم ِ
َِّف َّٱ ِۡل ِ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ َ
َ
َ
ُ ۡ ُ َ َ
َّسوق ِ َّهِۦ َّ ُي ۡعج ُ
َع ُ
َٰ
ّللَّ
ار هَّ َوع َد َّٱ َُّ
اع َّ ِۡلَغِيظ َّب ِ ِهم َّٱلكف َّ
ب َّٱ ُّلزر َّ
ى َّ
ظ َّ َّفٱستو َّ
َّفٱستغل َّ
ِ
َ
َ َ َُ ْ َ َ ُ ْ
ُۡ ۡ َٗ َ ۡ ا َ
اَّع ِظ َ
يماَّ[ ﴾٢٩الفتحَّ .]29 :
تَّمِنهمَّمغفَِّرَّةَّوأجر
َّوع ِملواَّٱلصَٰل َِحَٰ َِّ
ِينَّءامنوا
ٱَّل َّ
«محمد (ص) رسول خدا است ،و کسانیکه با او هستند ،بر کافران سخت گير (و
شدید) و در ميان خود مهربانند ،آنها را در حال رکوع و سجده میبينی که از خدا
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فضل و خشنودی میطلبند ،نشانۀ (درستكاری) آنها در چهرههایشان از اثر سجده
(نمایان) است .این توصيف آنها در تورات است ،و توصيف آنها در انجيل
همانند زراعتی که جوانه بزند ،سپس آن را تقویت کرد ،تا محكم گردیده ،و بر پای
خودایستاده است ،و کشاورزان را به شگفتی وامیدارد ،تا از (دیدن) آنها کافران
را به خشم آورد ،خداوند به کسانی از آنها که ایمان آوردند و کارهای شایسته
انجام دادند وعدۀ آمرزش و پاداش عظيمی (که بهشت است) دادهاست»( .البته این
مَثل ،شامل صحابه رسول اهلل ص و ن و همه کسانی از افواج ایمان و لشكریان
اسالم در گذار عصرها و نسلها میشود که نقش قدمشان را دنبال ،و بر راه و روش
ایشان رهرو باشند)».

و آیات زیاد دیگری هست که خداوند در آن ،اصحاب را میستاید .و

شيعيان میگویند اصحاب در دوران حيات پيامبر ص مؤمن بودهاند ،اما بعد از
وفات او مرتد شدهاند ،عجيب است! چگونه همه اصحاب بعد از وفات

پيامبرص به اتفاق همه مرتد شدند؟! و چرا آنها باید از دین برگردند و مرتدّ
شوند؟! مگر آن که شما شيعيان بگویيد که آنها با خليفه کردن ابوبكر مرتد
شدند ،پس ما به شما میگویيم :چرا اصحاب به اتفاق همه با ابوبكر بيعت
کردند؟ آیا از ابوبكر میترسيدند؟ و آیا ابوبكر دارای قدرت بود و از آنها به
زور بيعت گرفت؟ ابوبكر از قبيلۀ بنی تيم قریش بود که افراد این قبيله از افراد
دیگر قبيلههای قریش کمتر بودند و از ميان قبایل قریش بنی هاشم و بنی
عبدالدار و بنی مخزوم افرادشان بيشتر و مهمتر بودند.
پس وقتی ابوبكر توانایی نداشت که به زور از اصحاب بيعت بگيرد ،چرا
اصحاب به خاطر ابوبكر جهاد و ایمان و یاری کردن و پيشگام بودنشان در
اسالم را فدا میکنند؟!
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 )84اگر چنان که شما میگویيد اصحاب بعد از وفات پيامبر ص همه
مرتد شدند ،پس چگونه با مرتدان از قبيل اصحاب مسيلمه و یاران طليحه بن
خویلد و پيروان اسود عنسی و سجاح و دیگران پيكار کردند و آنها را به اسالم
باز گرداندند؟! آیا اصحاب وقتی طبق ادّعای شما مرتد شده بودند نباید آنها را
یاری میکردند ،یا حداقل آنها را به حال خود وا میگذاشتند؟!
 )85سنّتهای تكوینی و تشریعی شهادت میدهند که پيروان هر پيامبری
بهترین افراد آن امت میباشند ،اگر از پيروان هر دینی پرسيده شود که بهترین
افراد امت و ملت شما چه کسانی هستند خواهند گفت :یاران پيامبران.
اگر از پيروان تورات پرسيده شود که بهترین افراد امت شما چه کسانی

هستند خواهند گفت یاران موسی؛ ،و اگر از پيروان انجيل پرسيده شود که
بهترین افراد امت شما چه کسانی هستند میگویند :یاران عيسی؛ ،و
همچنين اصحاب سایر پيامبران از دیگر پيروانشان بهتر و برترند .چون که یاران
پيامبران در دوران وحی میزیستهاند و پيامبری و پيامبران را بهتر میشناختند.

پس چرا یاران و اصحاب پيامبر ما ص را شما شيعيان کافر میدانيد و حال

آنكه رسالت پيامبر ،رسالتی جاودانی و فراگير است .و او شریعتی ساده و کامل
را به ارمغان آورده است .و پيامبران و کتابهای آسمانی گذشته به آمدن او مژده
دادهاند ،باز میپرسيم چگونه اصحاب او را که ایشان را یاری کردند و به او
ایمان آوردند ،کافر میشمارید؟! پس شما چه چيزی برای رسالت محمدی باقی
گذاشتهاید؟

وقتی شما میگوئيد نزدیكترین یاران پيامبر ص مرتد شدهاند چه ارزشی

برای این شریعت الهی قایل هستيد؟! زیرا اگر چنان باشد که شما میگویيد،
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مسلمانانی که بعد از اصحاب آمدهاند ،به طریق اَولی کفر خواهند ورزید ،چون
شما میگوئيد که آنانكه به خاطر خدا و پيامبرش از جان و مال خود گذشتند ،و
با پدران و برادرانشان جنگيدند ،و بعد از وفات پيامبر ص شهرها و آبادیها را

با شمشير فتح نمودند ،و علم و قرآن را به همه جا رساندند ،مرتد شدهاند! پس
وای به حال دیگران!
 )86میبينيم که پيامبر ص با اینكه در شرایط بسيار سختی قرار میگيرد با
این حال تقيه نمیکند ،اما شيعيان ادعا میکنند که نُه دهم دین تقيه است! و
میگویند که ائمه تا حدود زیادی از تقيه استفاده کردهاند؛ سؤال این است که
چرا آنها از جدّ خود پيامبر ص پيروی نكردند؟!
 )87علی را میبينيم که مخالفان خود را کافر نمیداند ،حتی خوارج را که
با او جنگيدند و کافرش شمردند ،کافر نمیداند ،پس چرا شيعيان از او پيروی

نمیکنند؟! و چرا بهترین یاران محمد ص و بلكه همسران او را کافر
میشمارند؟!
 )88اجماع از دیدگاه شيعيان حجت نيست و فقط زمانی میتواند حجت

باشد که معصوم وجود داشته باشد( .)1باید گفت که سخنشان بیمعنی است زیرا
طبق گفته آنها وقتی معصوم موجود باشد نيازی به اجماع نيست.
 )89شيعيان ،زیدیه را کافر میشمارند با اینكه زیدیه دوستداران اهل بيت
هستند ،پس میفهميم که معيار نزد شيعه ،دشمنی با اصحاب است ،نه دوستی با

مظ ل
-1اگن:نهذدبیاولوصل،انب هرزا چل ييص،23ارملجعتيهادلبييتيهالعلتياا،نیسحوتعمقص.26
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اهل بيت( ،)1بنابراین هر کسی که با اصحاب دشمن نباشد ،شيعه او را کافر
میشمارد ،هر چند او اهل بيت را دوست داشته باشد.
 )91شيعه میگوید علی بعد از وفات پيامبر مستحق خالفت بوده است به
این دليل که پيامبر فرمود« :تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی
هستی»( )2اما میبينيم که هارون جانشين موسی نشده و قبل از او وفات یافته
است و جانشين موسی یوشع بن نون بوده است!
 )90شيعيان به پيروان خود جرأت دادهاند تا مرتكب هر گونه گناه بشوند،
زیرا به آنها میگویند که چون شما علی را دوست دارید هر گناهی مرتكب
شوید اشكال ندارد ،اما قرآن آنها را تكذیب میکند چون قرآن در بيشتر آیات از
ۡ َ َ
ُ
س َّبِأ َمانِيِك ۡمَّ
ارتكاب گناه به هر بهانهای بر حذر میدارد و تأکيد میکند﴿ :لي َّ
َ ٗ ََ
ََ َ ۡ َ
َ َ ٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ٗ ُ ۡ
ُ
ُ
َ
ۡلاَّوَلَّ
ّللَِّو َِّ
ونَّٱ َّ
ََّيد َّ
انَّأه ِلَّٱلكِت َِّ
َّلۥَّمِنَّد ِ
بَّمنَّيعملَّسوءاََّيزَّب ِ َّهِۦَّوَل ِ
وَلَّأم ِ ِ
نَ ِ ٗ
صۡيا َّ[ ﴾١٢٣النساء(« ]121 :فضيلت و برترى) به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب
نيست; هر كس عمل بدى انجام دهد ،كيفر داده مىشود; و كسى را جز خدا ،ولى و ياور خود
نخواهد يافت».

 )90بدا یكی از عقاید شيعيان است و از طرفی ادعا میکنند که امامان غيب
میدانند؟! آیا امامان از خداوند بزرگترند؟! و هر بهانه به تأویل این عقيده که به

-1اگن:راسلهریفکتالشي يعهومعلمانیملسمل،اخیشلیلعاامعلریكهافتصتيلز ييادیآوردهاتس.
-2اخبریوملسم.
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خدا نسبت جهل و نادانی میدهند بياورند ،میبينيم که اخبار وارده از ایشان
مخالف تأویالتشان است(.)1
 )93تاریخ به ما میگوید که شيعه همواره یاور دشمنان اسالم از قبيل
یهودیان و نصارى و مشرکين بودهاند .آنان با مغولها همكاری کردند و بغداد
سقوط کرد ،و نصارى را کمک کردند و قدس از دست مسلمين گرفته شد،....
آیا یک مسلمان واقعی چنين کاری میکند؟ و با آیات قرآنی که از دوستی کردن
با یهود و نصارى نهی مینماید مخالفت میکند؟! و آیا علی و یا یكی از
فرزندانش چنين کاری کردهاند؟!
 )94شيعه به فرقه و گروههای زیادی تقسيم میشوند ،و به شدت با
یكدیگر مخالف هستند و هر فرقهای فرقۀ دیگر را کافر میداند ،به عنوان مثال
شيخ احمد األحسائی فرقهای تأسيس کرد که بعدها به شيخيّه معروف شدند،
سپس شاگردش کاظم رشتی آمد و فرقه کشفيه را درست کرد ،و بعد از او
شاگردش محمد کریم خان فرقۀ کریمخانيه را به وجود آورد ،و خانمی دیگر به

قرة العنی که شاگرد او بود فرقه دیگری به وجود آورد که به نام قرّتيّه
نام ّ
معروف شد ،و ميرزا علی شيرازی فرقه بابيه را تأسيس کرد ،و ميرزا حسين علی
فرقه بهائی را بنيانگذاری کرد.

همه این فرقههای شيعه در یک عصر و نزدیک با هم پدید آمدهاند و
َ َ َ ُ ْ ُّ ُ َ َ َ َ
ُ َ
لَّف َتفرقَّبِك ۡمَّعنَّ
خداوند راست فرموده آن جا که میفرماید﴿ :وَلَّتتبِعواَّٱلسب َّ

لس يب
 -1اگن«:أوصلذمهتالشي يعهاإلاممتيه» ا جاافقلري(.)2212-2202/1
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سبِيل ِ َّهِۦَّ﴾ [األنعام« ]151 :و از راههاى پراكنده (و انحرافى) پيروى نكنيد ،كه شما را از طريق
حق ،دور مىسازد».

 )95وقتی فتنهگران شورشی خانه عثمان بن عفان س را محاصره کردند
علی س از او دفاع کرد و فرزندانش حسن و حسين و برادر زادهاش عبداهلل بن
جعفر( )1را فرستاد تا از عثمان دفاع کنند ،اما عثمان از عموم خواست تا سالح
بر زمين بگذارند و از خانههایشان بيرون نيایند .و این نشانگر آن است که علی
و عثمان بر خالف آنچه علمای شيعه میگویند با هم دوست بودهاند و در ميان
آنها دشمنی نبوده است.
 )96به اتفاق شيعه و سنی ،عمر در کارهای( )2زیادی با علی مشورت
میکرد ،اگر چنان که شما ادعا میکنيد عمر ظالم میبود با اهل حق مشورت
نمیکرد چون ظالم به دنبال حق نمیرود!
 )97به اتفاق همه ثابت است که سلمان فارسی در زمان خالفت

( )3

عمر فرماندار مدائن بوده است ،و عمار بن یاسر م

()4

فرماندار کوفه بوده

است ،شيعيان میگویند این دو نفر از یاران و شيعيان علی بودهاند ،پس اگر از
دیدگاه آنها عمر شخص مرتد و ستمگری میبود که عليه علی شوریده بود ،آنها
در زمان او پُست فرمانداری را قبول نمیکردند ،چون آنها هرگز ستمگران و
نه
-1اگن:رشح جاالبلعهانبایبادحلاد182/2،اچپاریان،واترخیاوعسملدیشي يعه،044/1،اچپ يبزوت.
نه
-2اگن :جاالبلعه،ص043،011قیقحتیحبصااصلحل.
-3ریساالعماالبنلء،ذهبي.142/2،
-4عبنماسقب.411/2،
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ََ َ َ ْ َ
ِينَّ
َلَّت ۡرك ُن ٓواَّإَِلَّٱَّل ََّ
مرتدان را یاری نمیکردند ،زیرا خداوند متعال میفرماید﴿ :و َّ
َ َ ْ َ
ُ
ار﴾ [هود« ]111 :و به ظالمان تمايل نكنيد ،كه موجب مىشود آتش
ظل ُمواَّفتَ َمسك ُمَّٱنل َُّ
شما را فرا گيرد».
 )98شيعيان میگویند که امامانشان معصوم هستند و مهدی آنها موجود
است و بعضی از علمای مذهبشان با مهدی در ارتباط هستند و گفتهاند که 30
نفر با مهدی ارتباط دارند! سؤال این است که با وجود ارتباط با مهدی چگونه
شيعيان در مذهب خود دچار اختالف شدهاند ،اختالفی که تقریباً در هيچ فرقه و
گروهی یافت نمیشود ،و میتوان گفت که هر مجتهد و مرجع تقليد ،مذهبی
مخصوص دارد؟! با اینكه آنها ادعا میکنند که مهدی وجود دارد ،و او حجتی
برای مردم است! پس چرا آنها با وجود امام و قائم خود و با اینكه با او ارتباط
دارند بيش از همه دچار اختالف و چند دستگی شدهاند؟! و از طرفی شما
میگوئيد که مجلسی حدیثی روایت کرده است که امام غایب دیده نمیشود ،و
هر کس ادعا کند که او مهدی را دیده ،دروغ گفته است ،و از طرفی در
کتابهایتان میخوانيم که علمای شما بارها مهدی را دیدهاند.
 )99شما شيعهها میگویيد که درست نيست که دنيا از وجود کسی خالی
باشد که حجت الهی را اقامه مینماید ،و همواره قائم به حجت در دنيا هست،
یعنی هميشه امام هست ،و از طرفی میگویيد که تقيه نُه دهم دین است و امام
که حجت را اقامه میکند باید تقيه کند چون او پرهيزگارترین فرد است و قطعاً
نه دهم دین را ترک نخواهد کرد ،پس چگونه بوسيله او حجّت بر خلق خدا
اقامه میگردد؟!
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 )011علمای شيعه میگویند که شناخت ائمه شرطی برای صحت ایمان
شخص است ،آنها در مورد کسانی که پيش از کامل شدن دوازده امام مردهاند
چه میگویند؟! اگر امامی قبل از کامل شدن دوازده امام مرده است دربارۀ او چه
میگویند؟ و بعضی از ائمه شما نمیدانستند که امام بعد از آنها چه کسی است!
پس چگونه شما شناخت ائمه را شرطی برای صحت ایمان قرار دادهاید؟!
 )010صاحب نهج البالغه روایت میکند که وقتی به علی خبر رسيد که
انصار ادعا کردهاند که خليفه و امام باید از آنها تعيين شود گفت :چرا عليه آنها
دليل نياوردید که پيامبر ص وصيت نموده که با نيكوکارشان نيكویی شود ،و از
بدکار آنها گذشت شود؟ گفتند :این چه دليلی عليه آنها میتواند باشد؟ گفت:
اگر امامت به آنها تعلق میداشت پيامبر در مورد آنها سفارش نمیکرد»( ،)1به
شيعه باید گفت که همچنين پيامبر ص دربارۀ اهل بيت خود سفارش نموده که
با آنها به نيكی رفتار کنيد و فرموده است« :أذكركم ل
اهلل يف أهو ليِت»« .شما را

دربارۀ اهل بيتم سفارش میکنم».
پس اگر امامت حق ویژۀ آنها بود و دیگران در آن بهرهای نداشتند

پيامبرص در مورد آنها وصيّت و سفارش نمیکرد؟!

 )201اگر به شما گفته شود که رهبری مؤمن و صالح و پرهيزگار سرپرست
و حاکم مردمانی است که بعضی منافقاند و بعضی مؤمناند ،و این مرد به لطف
و عنایت الهی منافقان را از طرز سخنشان میشناسد ،اما با وجود آن این مرد از
افراد شایسته و صالح دوری مینماید ،و منافقان را انتخاب کرده و پستهای
نه
 -1جاالبلعهص.22
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مهم و فرماندهی را به آنان داده و در دوران حيات خود آنها را رئيس و سرور
مردم قرار داده است ،بلكه خودش را با آنها نزدیک کرده و با دختر بعضیها
ازدواج کرده و بعضی داماد او هستند و او در حالی که از آنها خوشنود و راضی
بوده از جهان چشم فرو بسته است؛ نظر شما دربارۀ این مرد چيست؟!
شيعه در مورد پيامبر ص چنين عقيده و باوری دارند!

ۡ َ

ُ ْ
َ ُ
 )013شيخ حر العاملی عالم شيعه در تفسيرَ ﴿ :وَل َّت ۡمسِكوا َّبِعِ َص ِمَّ

ٱلك َواف َِِّر﴾ [املمتحنة« ]10 :با زنان كافر ازدواج نكنيد».

میگوید :هر کس زن کافری داشت ،اسالم را به او عرضه کند ،اگر اسالم را
پذیرفت زن اوست واگرنه او از آن زن بيزار است ،و خداوند از نگاه داشتن آن
زن نهی کرده است»(.)1
پس اگر ام المؤمنين عایشه ك چنان که شيعه میگویند کافر و مرتد میبود،
پيامبر باید طبق دستور کتاب خدا او را طالق میداد؛ مگر آن که بگویيم که
پيامبر ص نمیدانست که او منافق است و مرتد میشود! و فقط شيعيان این را
دانسته و به آن پی بردهاند!
 )014شيعيان برای اثبات امامت امامان دوازدهگانهشان به این حدیث
استدالل میکنند که پيامبر ص فرمود :دوازده خليفه خواهند بود که همه از
قریش هستند «و در روایتی دیگر آمده است «دوازده امير خواهد بود» و در

-1واسلئالشي يعه.141/13
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روایتی دیگر آمده است« :ال يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عرش رجال» .کار
مردم ادامه خواهد یافت تا آن که دوازده نفر بر آنان فرمانروایی میکنند»(.)1
اینک به شيعه باید گفت که همه روایات به صراحت میگویند که این
دوازده نفر امير و خليفه و فرمانروای مردم خواهند بود ،و معلوم است که از
ائمه شيعه فقط علی و فرزندش حسن م به خالفت رسيدهاند؛ پس حدیث
چيزی دیگر میگوید ،و شيعيان چيزی دیگر میگویند! و این روایتها این
خليفهها را نام نبردهاند و حتی اسم یكی از ایشان در این روایتها ذکر نشده
است!.....
 )015شيعيان معتقدند که اصحاب درستكار و عادل نيستند؛ اما در کتابهای
شيعه روایاتی را میبينيم که بر عدالت اصحاب داللت میکنند! از آن جمله
روایتی است که از پيامبر ص روایت کردهاند که در حجۀ الوداع گفت« :نل ي ل
َّض

ل
يل
ْ
ل
ل ل ل ل
يُ ل
اَّلل عبْدا لسم لع لمقالِت ف لل لَعها لو لحفظ لها لو لبلغ لها لم ْن ي ْم ي ل ْس لما لها« »...خداوند خرّم
گرداند[چهرۀ] بندهای را که سخن مرا شنيد و آن را حفظ کرد و سپس به کسى
که آن را نشنيده رساند.)2(»...
اگر اصحاب عادل و درستكار نبودند چگونه پيامبر به آنها اعتماد میکند تا
هریک از آنها سخن او را به کسانی که آن را نشنيدهاند برساند؟!

ي
-1يحصملسم(.)2812
 -2اوصلااکلفي،ج ،2ص ،430األام يل،ص ،013ااصخلل،ج،2ص .)281( 213-242و در اصمدر اهل تنس :دنسم
ي
أدمح(،)4212ننسرتذمی (،)1612ننسانبامخه(،)101دنسمأوبي يعلي(،)1126،1216يحصانب ِ َحان(.)62
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 )016به یكی از شيعيان گفته شد :آیا پيامبر ص ما را به آن دستور نداده
که همسر شایستهای انتخاب کنيم و با افراد خوب فاميل شویم و از آنها زن
بگيریم و به آنها زن بدهيم؟
گفت :بله؛ شكی نيست!
به او گفتند :آیا تو برای خودت میپسندی که داماد کسی بشوی که
حرامزاده است؟!
گفت :پناه به خدا!
به او گفته شد :شما به دروغ ادّعا میکنيد که عمر بن الخطاب  پسر زنی
()1

زناکار به نام صهاک

بوده است! و عالم شما نعمت اهلل الجزائری با تمام

وقاحت و زشتی ادعا میکند که عمر خودش را با آب منی مردان اشباع میکرد
و با آن آرام میگرفت – والعياذ باهلل( - )2و شما ادعا میکنيد که حفصه دختر
عمر مانند پدرش منافق و پليد بوده است ،بلكه کافر بوده است! آیا به نظر شما
پيامبر داماد کسی میشود که حرامزاده است؟!
آیا برای خودش همسری فاسد و منافق را میپسندد؟! سوگند به خدا که
شما به پيامبر و اصحاب تهمت میزنيد ،و چيزهایی برای آنها میپسندید که
برای خودتان نمیپسندید!!

-1الکشکؤل،رحباین121/0؛واتکبدقلشي يعبيانیسحلص.222
-2األرواراامعنلنتيه.60/2،
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 )017وقتی منافقان و مرتدان چنان در ميان اصحاب زیاد بودند که علمای
شيعه ادعا میکنند ،پس چگونه اسالم گسترش یافت؟! و چگونه فارس و روم
سقوط کردند و بيت المقدس فتح شد؟!
 )018عالم بزرگ شيعه محمد آل کاشف الغطاء در مورد علی میگوید:
(وقتی علی دید که دو خليفۀ قبل از او – یعنی ابوبكر و عمر – نهایت تالش
خود را در پخش و گسترش کلمه توحيد و مجهز کردن لشكرها و گسترش
دادن دامنه فتوحات مبذول داشتند ،و خودکامگی ننمودند ،با آنها بيعت کرده و
راه صلح را در پيش گرفت»(.)1
پس آنها کلمه توحيد را گسترش دادند ،و لشكرها را در راه خدا مجهز
نمودند ،و طبق اعتراف یكی از علمای بزرگ شيعه فتوحات زیادی به دست آنها
انجام یافت؛ پس چرا شيعيان آن دو را متهم میکنند که سران کفر و نفاق و
ارتداد بودهاند؟ این چه تناقضی است؟!
 )019شيعيان برای اثبات اینكه اصحاب بعد از پيامبر ص مرتد شدهاند از
لع نل ٌ
اس م ْن أل ْص ل
این حدیث استدالل میکنند که پيامبر فرمود« :لل لَي ل ين ل ل ي
حاب
للُ ُ ل
للُ ُ ل
ل
ل ي لل ُُْ ْ ُْ ُ ُ
ْ
ال تل ْدرب مال
ل
جلا وِن ،فأقلل :أصحاب ،فيقلل:
احل ل ْلض ،حَّت عرفتهم اختل
ل ْ لُ لْ ل
ل
أحدثلا بادك»« .مردانی از اصحابم بر من وارد میشوند و تا آنها را شناختم از
من بازداشته میشوند و آنگاه من میگویم :اصحاب من هستند! ،گفته میشود:
تو نمیدانی که چه چيزهایی بعد از تو پدید آوردهاند»؟!(.)2
-1ألصالشي يعهوأوصلها،ص.42
ي
 -2يحصاخبری.
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به شيعهها باید گفت :که این حدیث عام است و کسی را به طور خاص نام
نبرده است ،و عمار بن یاسر و مقداد بن اسود و ابوذر و سلمان فارسی و کسان
دیگری که از دیدگاه شيعه مرتد نشدهاند در این حدیث استثنا نشدهاند.
بلكه خود علی بن ابی طالب هم مستثنی نشده است! پس چگونه شما
حدیث را مختص بعضی قرار میدهيد و بعضی را میگویيد که حدیث به آنها
تعلق ندارد؟! هر کسی که با فردی از اصحاب کينه و دشمنی داشته باشد
میتواند ادعا کند که این حدیث در مورد همان فردی است که او نسبت به وی
کينه دارد!
 )001مالک اشتر یكی از یاران بزرگ علی که شيعيان او را بزرگ و گرامی

میدارند میگوید« :أهيا الناس ،إن اهلل تبارك وتعاىل بعث فيكم رسوله حممدا صَل اهلل
عليه وسلم بشريا ونذيرا ،وأنزل عليه الكتاب فيه اْلالل واْلرام والفرائض والسنن ،ثم
قبضه إليه وقد أدى ما كان عليه ،ثم استخلف عَل الناس أبا بكر فسار بسريته واستن

بسنته ،واستخلف أبو بكر عمر فاستن بمثل تلك السنة»« .ای مردم ،خداوند تبارک و
تعالی در ميان شما محمد ص را به عنوان مژدهدهنده و بيمدهنده مبعوث کرد
و کتاب (قرآن) را بر او نازل فرمود که در آن حالل و حرام و فرائض و سنتها
بيان شدهاند ،سپس بعد از آن که پيامبر وظيفهاش را انجام داد خداوند او را به
سوی خویش برد ،و ابوبكر خليفه پيامبر شد ،و او به شيوۀ پيامبر رفتار کرد ،و
بعد از ابوبكر ،عمر به خالفت رسيد و او نيز به شيوۀ ابوبكر عمل کرد»( .)1مالک
اشتر ابوبكر و عمر را میستاید اما با وجود این شيعيان در برابر این ستایش
عب
-1امكلنباألرتش–جطتهوآراؤهص،82واوتفلحانبأ م.026
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چشمهایشان را میبندند و در مجالس و حسينيههای خود که از طعنه زدن به
ابوبكر و عمر خالی نيست! از آن یادی نمیکنند! به چه علت؟!
 )000ابن حزم از شيعه میپرسد که علی بعد از شش ماه با ابوبكر بيعت
کرد ،یا تأخير او در بيعت کار درستی بوده است که در این صورت بيعت کردن
او نادرست بوده است ،و اگر بيعت کردن او کار درستی بوده است پس او به
خاطر تأخير در انجام آن اشتباه کرده است!(.)1
 )000وقتی به شيعهها گفته میشود که چرا علی در مورد خالفت بعد از

وفات پيامبر ص به کشمكش نپرداخت و حال آن که طبق ادعای شيعيان طبق
نص الهی خالفت حق او بوده است؟

میگویند :چون پيامبر ص او را وصيت کرده بود که بعد از او فتنهای ایجاد
نكند و شمشير نكشد!
به آنها گفته میشود :پس چرا بر اهل جمل و صفين شمشير کشيد؟! و در
این جنگها هزاران مسلمان کشته شده است؟! و قبل از همه باید بر کدام ظالم
شمشير کشيد ،ظالم اول یا چهارم یا دهم یا......؟!
 )003شيعيان فرق زیادی بين پيامبران و ائمه قائل نيستند ،و شيخ آنها
مجلسی دربارۀ ائمه میگوید« :ما دليلی برای متصف نبودن ائمه به نبوت
نمیبينيم جز آن که خاتم االنبياء رعایت شود ،و نبوّت و امامت فرقی ندارند»(.)2

-1الصفلیفاللملواألهاءوالحنل.101/4،
-2احبراالروار.18/16،
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سوال این است وقتی که وظيفهها و خصوصيتهایی که ویژه پيامبران
هستند از قبيل عصمت و رساندن پيام از سوی خدا و معجزات و غيره ،با وفات

خاتم االنبياء محمد ص متوقف نشده و پایان نيافتهاند و بعد از او در دوازده
نفر دیگر این خصوصيتها متجلی گشتهاند پس اهميت عقيده ختم نّبوت
چيست؟!
()1

 )004شيعيان میگویند که وجوب تعيين امام به قاعده لطف الهی

بر

میگردد ،و عجيب این است که امام دوازدهم آنها در کودکی پنهان شده و تا به
امروز بيرون نيامده است! پس ،از امام شدن او چه لطفی به مسلمين رسيده
است؟!
()2

 )005شيعيان ادعا میکنند که ائمهشان معصومند

اما به اتفاق همه،

کارهایی از ائمه سر زده که با عصمت ایشان منافی و متضاد است ،به عنوان
مثال:

أ -حسن بن علی م با پدرش علی  در اینكه به جنگ کسانی برود که
میخواهند انتقام خون عثمان را بگيرند مخالف بود؛ تردیدی نيست که

داي كه ي
اجن يتاربم
ابي در هز زامین اامیم هذ ي ز
 -1ي يعبي اامتم زند شي يعه امدنن وبنت اتس كه ىفطل از رطف رپورداگر یمابدش ،و ي د
واظي اوراهبماا يب و هذ يداي ي
اتس ،ابدش،و از ي
دتب اومر و تحلصم يايان اتس ...ات آرخ .اگن« :اإلاممهواصنل»
رشبيو ي ز
ااتسد ييفرور،ص.123

 -2وصقمد از تمصع ياي اتسكه اامم ازامتیم انگهان ي
كزه و صعييرزه وصعمم اتس،وهبيحگااه دروتفا دادن و در وجاب آنرمگاه
یمنوشد و به اطخ یمنرود ،و رفاومش یمندنك ،و به ي
دت اغلف یمنوشد» انچبكه در اتکب ي
مزان الچکمه (
چزی از اومر يا
)224/2آدمهاتس،واگن«:اقعدئاإلاممتيه» ( ص،)12و«احبراألروار» ( .)012-013/11
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یكی درست میگفته و یكی بر خطا بوده است .و هر دو نزد شيعه امام
معصومند!
ب -حسين بن علی در قضيه صلح با معاویه با برادرش حسن مخالف بود؛
تردیدی نيست که یكی کارش درست بوده و دیگرى بر اشتباه بوده
است ،و از دیدگاه شيعه هر دو امام معصومند!
ج -بلكه بعضی از کتابهای شيعه از علی روایت کردهاند که گفت :از گفتن
حق به من ،یا ارائه مشورت عادالنه خودداری نكنيد ،زیرا من از خطا و
اشتباه ایمن نيستم(.)1
 )006در این زمان وقتی علمای اهل سنتِ سرزمين حرمين فتوا دادند که
کمک گرفتن از کافران در مقابل بعثیهای مرتد در حال ضرورت جایز است،
شيعيان کار علمای اهل سنت را تقبيح کردند و به آنها بد و بيراه گفتند ،اما عالم

معروف آنها ابن مطهر الحلی در کتابش (منتهی الطلب فی حتقيق املذهب)( )2نقل

میکند که شيعيان به جز طوسی همه بر این اجماع کردهاند که کمک گرفتن از
ذمیها برای جنگيدن با شورشيان جایز است!!
پس این تناقض یعنی چه؟!
 )007یكی از قواعد شيعه این است که هر کسی از اهل بيت ادعای امامت
کند و چيزهای خارق العادهای که نشانگر صدق و راستی او هستند ارائه دهد
امامت او ثابت میشود ،اما با آن که زید بن علی ادّعای امامت کرد شيعيان

-1ااکلیف116/8واحبراالروار.110/12
.281/1 -2
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امامت او را نپذیرفتند ،و در مقابل امامت را برای مهدی غایب خود که ادعای
امامت نكرده و آن را اظهار ننموده ،چون طبق عقيدۀ آنها در کودکی غایب و
پنهان شده است ،ثابت کردند.

َ ۡ
َ
ُ َ ُ َ ُّ ْ ۡ َ َ
ت َّإ ِ َٰٓ
َلَّ
ّلل َّيَأ ُم ُرك ۡم َّأنَّتؤدوا َّٱلم َٰ َنَٰ َِّ
 )008وقتی این آیه نازل شد که﴿ :إِن َّٱ َّ

َۡ َ

أهل ِها﴾ [النساء« ]58 :خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد».

پيامبرص بنی شيبه را فراخواند و کليد کعبه را به آنها داد و گفت« :خذوها

يا بني طلحة خالدة خملدة فيكم إىل يوم القيامة ،ال ينـزعها منكم إال ظامل»« .ای بنی
طلحه ،آن را بگيرید برای هميشه تا روز قيامت به دست شما خواهد بود و
کسی آن را از شما نخواهد گرفت جز فردی ستمگر»(.)1

پيامبر ص در مورد خادم و سدنه کعبه چنين میگوید ،پس چرا در مورد

خالفت علی که برای همه مسلمين مهم بود و مصالح زیادی به آن وابسته است
چنين چيزی نگفت؟!
 )009شيعيان حدیثی ساختهاند که در آن آمده است« :لعنت خدا بر کسی
باد که در لشكر اسامه شرکت نكرد و از آن باز ماند»( ،)2آنها با ساختن این
حدیث میخواهند بر عمر لعنت بفرستند! اما فراموش کردهاند که آنها باید دو
چيز را ثابت کنند.
أ -یكی اینكه علی از شرکت در لشكر اسامه باز نمانده است ،و اگر باز
نمانده و شرکت کرده پس او به امامت ابوبكر اعتراف کرده است؛ چون
-1اربطلایندراریبکلودراألوطس(عمجمازلوادئ.)181/0
ل
األحار» اعیلم(ص.)68
-2اگن«:ا مهذدب» انباربلاج(«،)20/2اإل يياح»انباشذان(ص«،)414ووصل ي
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او راضی شده که سرباز فرماندهی باشد که ابوبكر او را تعيين کرده
است!
ب -یا اینكه بگویند علی در لشكر اسامه شرکت نكرده است ،پس علی هم
مشمول دروغی میشود که ساختهاند!
 )001شيعيان میگویند نسخهای از قرآن پيش علی بود که به همان
صورت که قرآن نازل شده ترتيب داده شده است! از آنها میپرسيم که علی 
بعد از عثمان  به خالفت رسيد ،پس چرا او این قرآن کامل و دست نخورده
را بيرون نياورد؟!( .)1و قرآن حال حاضر ،قرآنى است که از مرویات علی و به
همان صورت که شما ادعا دارید ترتيب داده نشده است.
 )000شيعيان ادعا میکنند که اهل بيت و خاندان پيامبر ص را دوست
میدارند ،اما کارهایی میکنند که با این ادعا منافی و متضاد است؛ زیرا آنها
نسب بعضی از خاندان و اهل بيت را انكار کردهاند؛ چنان که دختران پيامبر رقيه
و ام کلثوم م را از اهل بيت نمیدانند! و عباس عموی پيامبر و فرزندانش را از
اهل بيت بيرون کردهاند ،و همچنين زبير پسر صفيه عمّه پيامبر ص را از عترت
و خاندان پيامبر نمیدانند .و آنها بسياری از فرزندان فاطمه را دوست نمیدارند،
و با آنها دشمنی مینمایند ،بلكه به آنها فحش و ناسزا میگویند مانند زید بن
علی و فرزندش یحيی و ابراهيم و جعفر فرزندان موسی کاظم ،و برادر امام
-1امشابادیکیازدوزیچرابدریاد:
افلـایا ينتكهانیرقآنووجداخریجدناشتهوامشربیلعدروغیمهدناد.
کكهیلع قحراامتکنومندهونیملسمرادروطلدمتالختفوخدرفبیدادهاتس!ویلعازنینچ
بـوایا ينتكهوبقل ي د
زیچیاپکوربمااتس.
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حسن عسكری جعفر بن علی .و معتقدند که حسن بن حسن«مثنی» و پسرش
عبداهلل «المحض» و فرزندش محمد (النفس الزکيه) مرتد شدهاند! و همچنين در
مورد ابراهيم بن عبداهلل و زکریا بن محمد باقر و محمد بن عبداهلل بن حسين بن
حسن و محمد بن قاسم بن حسين و یحيی بن عمر و ....چنين عقيدهای دارند.
پس کجاست ادعای محبت آل بيت؟! و سخن یكی از شيعيان گواهی بر این
مطلب است که میگوید« :سایر فرزندان حسن بن علی کارهای زشتی میکردند

که نمیتوان کارهایشان را با تقيه توجيه نمود»!(.)1
 )922علمای شيعه بعضی از افراد برجسته اهل بيت را به صراحت کافر
قرار دادهاند! مانند عباس عموی پيامبر ص که شيعه میگوید این آیه درباره او
َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ ٗ
َ َٰ ٓ َ ۡ َ َ
ََ َ َ
َّف ُه َ
َِّفَّٱٓأۡلخِرَّة َِّأع َٰ
َِّفَّه ِذ َّه ِ َّۦَّأع َٰ
َّسبِيًلَّ
َمَّوأضل
و
َم
ِ
نازل شده است که﴿ :ومنََّكن ِ
[ )2(﴾٧٢اإلرساء« ]72 :و هر که در این دنيا کور باشد (یعنی :کوردل و فاقد بصيرت

معنوی باشد بهطوری که توان نگرش در حجتها ،آیات و برهانهای خداوند را
نداشته باشد) پس او در آخرت نيز نابينا و گمراهتر است».

و پسر عباس ،عبداهلل بن عباس که دانشمند امت و مفسّر قرآن بود را کافر
قرار دادهاند؛ در کافی جملهای دربارۀ عبداهلل بن عباس آمده که به کفر او اشاره
میکند و میگوید که او جاهل و بیعقل بوده است( !)3و در رجال الكشی آمده
است« :اللهم العن ابني فالن وأعم أبصارمها ،كَّم عميت قلوهبَّم»! «بار خدایا،
فرزندان فالنی را لعنت کن و چشمهایشان را کور کن چنان که دلهایشان را
-1حیقنتااقملل.241/0
-2راجلیشک،ص.10
-3اوصلاکیف.142/2 ،
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کور کردهای»....

و شيخ و عالم شيعيان حسن المصطفوی در توضيح این

عبارت میگوید« :آنها عبداهلل بن عباس و عبيداهلل بن عباس هستند»(.)2
و شيعيان با دختران پيامبر غير از فاطمه کينه و دشمنی میورزند و چنان از
آنها نفرت دارند که بعضی گفتهاند که اینها دختر پيامبر نيستند( )3پس کجاست
محبت اهل بيت که شيعيان ادّعای آن را میکنند؟!
 )003در زمان خالفت ابوبكر ،علی در جنگ با مرتدین مشارکت
نمود و کنيزی از افراد اسير شدۀ بنی حنيفه بهره او شد که بعدها علی از او
صاحب فرزندی به نام محمد بن الحنفيه گردید ،از این مطلب چنين بر میآید
که از دیدگاه علی خالفت ابوبكر درست بوده است ،و اگر درست نمیبود علی
مشارکت با او را در این امر نمیپسندید.
 )004در مسائل متعددی اقوال متناقض و متضادی از جعفر الصادق نقل
می شود؛ تقریباً هيچ مسئله فقهی نيست مگر آن که از امام صادق در مورد آن دو
قول نقل میشود که اغلب با هم متضاد و متناقضاند؛ به عنوان مثال چاه آبی که
در آن نجاستی بيافتد ،یک بار امام صادق گفته است که چاه آب چون دریاست
و هيچ چيز آن را پليد و نجس نمیکند ،و بار دیگر گفته است که همه آب چاه
باید کشيده شود ،و بار دیگر گفته است هفت یا شش دلو آب از آن بكشند.
وقتی از یكی از علمای شيعه پرسيدند که راه بيرون رفتن از این تناقض و
تضاد چيست؟ گفت :مجتهد در ميان این اقوال اجتهاد کند و یكی را ترجيح
-1راجلیشک،ص10ومجعمراجلادحلثی،وخیئ.82/21 ،
 -2راجلیشک،ص.10
لب
-3فشكااطغلء،رفعجا حفيص1؛ودارئةااعملرفالشي يعتيه،نسحماألنیم.12/2 ،
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دهد ،و اقوال دیگر را تقيه بشمارد! به او گفته شد اگر مجتهد دیگری اجتهاد
کرد و قول دیگری غير از آن قول را ترجيح داد در مورد اقوال دیگر چه بگوید؟
گفت :همان چيز را بگوید ،یعنی بگوید که اقوال دیگر تقيه بودهاند! به او گفته
شد پس همه مذهب جعفر الصادق از بين رفت!! چون هر مسئلهای که به او
نسبت داده میشود احتمال آن میرود که از روی تقيه آن را گفته باشد ،چون
عالمتی نيست که بوسيلۀ آن تقيه را از آنچه تقيه نيست تشخيص بدهيم!
 )921کتابهای معتمد و موثوق حدیث نزد شيعه «وسائل الشيعه» شيخ حر
عاملی متوفاى سنه 0011هـ و «بحار األنوار» مجلسی متوفاى سنه 0000هـ و
«مستدرک الوسائل» محدث نوری طبرسی متوفاى سنه 0231هـ و تمامى این
کتابها متأخر هستند ،و اگر این احادیث را از طریق سند و روایت جمع کردهاند
پس شخص عاقل چگونه این احادیث را قبول میکند در حالی که طی  00تا
 02قرن نوشته نشدهاند؟!
 )006روایات و احادیث زیادی در کتابهای شيعه از اهل بيت نقل شده
که با روایتهای اهل سنت مطابق هستند؛ مثالً در باب عقاید و نپذیرفتن
بدعتها و دیگر چيزها ،روایاتی آمده که در منابع اهل سنت هستند ،اما شيعيان
این روایات را به بهانه اینكه از روی تقيه گفته شدهاند! تاویل میکنند چون که با
ميل و هوای نفس آنها مطابقت ندارند.
 )007صاحب نهج البالغه که یكی از کتابهای معتبر شيعيان است نقل
میکند که علی  ،ابوبكر و عمر م را ستوده است؛ چنان که از علی نقل
میکند که دربارۀ عمر گفت :او پاک در حالی که عيب اندک داشت از دنيا رفت،
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خير دنيا را به دست آورد و پيش از آنكه به شرّ آن گرفتار شود از دنيا رفت،
اطاعت الهی را به جا آورد و بهگونۀ شایسته تقوای الهی را رعایت کرد(.)1
شيعيان وقتی مشاهده میکنند که علی اینگونه عمر را میستاید حيران و
گيج میشوند زیرا آنچه علی میگوید با عقيدهای که شيعيان درباره اصحاب
دارند مخالف است زیرا به عقيده ایشان اصحاب باید عيبجویی بشوند،
بنابراین سخنان امام علی را بر تقيه حمل میکنند!! و میگویند که علی به خاطر
به دست آوردن دل کسانی که به صحت خالفت شيخين معتقد بودند چنين
گفت ،یعنی علی میخواست یارانش را فریب دهد! پس شيعه باید بگوید که
علی منافق و بزدل بوده است که بر خالف آنچه در دلش بوده ،چيزی دیگر
اظهار میکرده است ،در صورتی که میدانيم علی شجاع بود و سخن حق را
میگفت.
 )008شيعهها ادعا میکنند که امامانشان معصوم هستند ،ولی روایات زیادی
دارند که در آن بيان شده که ائمه مانند دیگر انسانها اشتباه میکنند و به خطا
میروند ....و این روایات شيعه را دچار مشكل کرده است چنان که مجلسی
عالم بزرگ شيعه اعتراف میکند که« :مسئله خيلی مشكل است چون اخبار و
نشانههای زیادی بر این داللت میکند که سهو و فراموشی و خطا از آنها سر
میزده است.)2(».....

نه
نه
 -1جاالبلعه،ص013قیقحتیحبصااصلحل؛ جاالبلعهفييضاالالسم،جطته.122
-2احبراالروار.012/11 ،
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 )009امام یازدهم شيعيان حسن عسكری وفات یافت بدون آن که فرزندی
داشته باشد ،بنابراین برای آن که پایههای مذهب اماميه در هم شكسته نشود و از
بين نرود ،فردی به نام عثمان بن سعيد به دورغ گفت که امام عسكری فرزندی
داشته است که در چهار سالگی پنهان شده و او جانشين پدرش میباشد.
عجيب است! شيعيان میگویند که ما سخن کسی جز فرد معصوم را قبول
نمیکنيم ولی در مورد مهمترین عقيدهشان ادعای مردی را که معصوم نيست
قبول میکنند!!
 )031شيعيان هميشه به مروان بن حكم حمله میکنند و هر زشتی را به او
نسبت میدهند ،سپس بر خالف این در کتابهایشان روایت میکنند که حسن

و حسين م پشت سر مروان نماز میخواندند!(.)1

و عجيب اینجاست که معاویه پسر مروان با رمله دختر علی ازدواج کرد!!
چنان که نسب شناسان بيان کردهاند( .)2و همچنين زینب بنت الحسن المثنّی با
نوه مروان وليد بن عبدالملک ازدواج کرده بود( ،)3و وليد با نفيسه بنت زید بن
الحسن بن علی ازدواج کرده بود(.)4
 )030شيعيان – در داستانهای زیادی که در مورد مهدی غایب خود
میگویند – ادعا میکنند که وقتی مهدی به دنيا آمد« :پرندگانی از آسمان بر او
فرود آمدند که بالهایشان را بر سر و صورت و بدن او میماليدند و سپس پرواز
-1احبراالروار202/23واونلادر،ارلاودنیص.260
جم
-2بسنرقشی ،بعصمازلریبیص،41و هرزةأاسنبارعلب،انبزحمص.82
جم
-3بسنرقشیص11و هرزةأاسنبارعلبص.238
ل
-4دمعةااطلبلیفأاسنبآلایباطبلانبعيتها شييغيص222واقبطتانبدعس.04/1
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میکردند! وقتی به پدرش گفته شد که اینها چه هستند خندید و گفت :اینها
فرشتگان آسمان هستند که برای تبرک جستن به این نوزاد پایين آمدهاند ،و این
فرشتگان وقتی او ظهور کند یاوران او هستند»!(.)1
سؤال اینجاست وقتی فرشتگان یاوران او هستند پس چرا میترسد و در
سرداب پنهان شده است؟!
 )030شيعيان چند شرط برای امام گذاشتهاند یكی اینكه از همۀ پسرانِ

پدرش بزرگتر باشد ،و او را کسی جز امام غسل ندهد ،و زره پيامبر ص بر او
درست در میآید ،و باید از همۀ مردم عالمتر باشد ،و جنب و محتلم نشود و
اینكه او غيب میداند ....اما این شرایط آنها را در مضيفه قرار میدهد!!
زیرا میبينيم که بعضی از ائمه از همۀ برادرانشان بزرگتر نبودهاند ،مانند
موسی کاظم و حسن عسكری ،و بعضی را امامی غسل نداده است مانند علی
الرضا که پسرش محمد جواد او را غسل نداد؛ چون در آن وقت امام جواد
هشت سال بيشتر سن نداشت ،و همچنين موسی کاظم را پسرش علی الرضا
غسل نداد زیرا در آن وقت آن جا نبود ،و حسين بن علی را فرزندش زین
العابدین غسل نداده است چون خودش در بستر بيماری بود و لشكریان ابن
زیاد اجازه نمیدادند .و زره پيامبر با بعضی برابر در نمیآید مثل امام جواد که
به هنگام وفات پدرش هشت ساله بود و همچنين پسرش علی بن محمد جواد
در حالی پدرش را از دست داد که کوچک بود .و بعضی از ائمه عالمترین فرد
نبودند؛ مانند آنان که در کودکی به امامت رسيدهاند ،و در مورد بعضی در

-1روضهاولانیظعص.163
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روایات شيعه تصریح شده که احتالم و جنب میشدهاند؛ و روایت کردهاند که
پيامبرص گفت« :برای هيچ کسی جایز نيست که در این مسجد جنب شود ،به
جز من و علی و فاطمه و حسن و حسين»(.)1
اما دانستن علم غيب دروغی است که نيازی به ردّ کردن ندارد زیرا خداوند
در قرآن آن را رد کرده است.
 )033شيعيان ادعا میکنند که باید امام با نص تعيين شده باشد؛ اگر چنين
میبود فرقههای شيعه این همه در مورد امامت دچار اختالف نمیشدند ،هر
فرقهای ادعا میکند که نص درباره امام او آمده است! پس چه چيزی میتواند
این فرقه را از دیگر فرقهها اولی قرار دهد؟! فرقه کيسانيه ادعا میکند که بعد از
علی  امام پسرش محمد بن الحنفيه است.
 )034بعضی از شيعه عایشه ك را تهمت میزنند و او را به همان چيزی
متهم میکنند که اهل افک او را بدان متهم کردند! به آنها گفته میشود :اگر
واقعيت امر چنان است که شما به دروغ میگویيد و تهمت میزنيد ،پس چرا
ل ْ ُ ي لْ ل ي
پيامبر ص حدّ را بر او اجرا نكرد و حال آن که پيامبر میگوید« :وايم اَّلل يل أن
ل ل ل ْ ل ُلي ل ل ل ْ لل ل ْ ُ ل ل
ت يلدها»(.)2
فاطم لدت حمم ٍد َسقت لقطا
«به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم
کرد»؟!

و چرا علی  بر عایشه ك حد را اجرا نكرد ،در حالی که علی کسی بود

-1ویعنأابخرارلاض.63/1 ،
ي
ي
-2يحصاخبری،)0421(،يحصملسم.)2688(،
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که در راه خدا از مالمت هيچ مالمتکنندهای هراسی نداشت؟! و چرا وقتی
حسن به خالفت رسيد حد را بر او اجرا نكرد؟!
 )035شيعيان معتقدند که علم و دانش نزد ائمه آنها انبار شده است ،و آنها
کتابها و دانشی را به ارث بردهاند که به دیگران نرسيده است؛ بنابراین میگویند:

«صحيفة اجلامعة» و «كتاب عيل» و «العبيطة» و «ديوان الشيعة» و «اجلفر» نزد ائمه
هستند و در این صحيفههای خيالی همه چيزهایی که مردم بدان نياز دارند
هست .به آنها میگویيم از زمان غيبت مهدى تا به امروز فایده حقيقی این
صحيفهها چيست؟!
و همچنين به آنها میگویيم این صحيفهها و منابع امروز کجا هستند؟ و امام
منتظرِ آنها ،چرا این صحيفهها را برای مردم بيرون نمیآورد؟ آیا مردم در مورد
دین خود به اینها نياز دارند؟ اگر نياز دارند پس چرا امت از زمان غيبت امام
خيالی که بيش از یازده قرن از آن میگذرد از منبع هدایت دور شدهاند؟ و این
همه نسلهایی که گذشتهاند به چه گناهی از این گنجينهها محروم شدهاند؟
و اگر امت به این کتابها و صحيفهها نيازی ندارد؛ پس این همه ادعا برای
چيست؟ و چرا شيعيان از منبع حقيقی هدایتشان که کتاب خدا و سنّت پيامبرش
میباشد دور کرده میشوند؟!
 )036شيعيان در کتابهایشان میگویند که رفتن حسين به سوی اهل کوفه و
حمایت نكردن کوفیها از او و کشتن حسين ،سبب شد تا همه مردم مرتد شوند
به جز سه نفر .پس اگر حسين آنگونه که شيعيان میگویند غيب میدانست به
سوی آنها نمیرفت.
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 )037شيعيان ادعا میکنند که امام دوازدهم آنها به علت ترس از کشته
شدن پنهان شده است .به آنها گفته میشود که چرا ائمه پيش از او کشته
نشدند؟! با اینكه در دولت خالفت زندگی میکردند و بزرگ بودند ،پس چطور
او کشته میشود و حال آن که بچهای کوچک است؟!
 )038شيعيان ادعا میکنند که «آنها فقط به احادیثی اعتماد میکنند که
صحيح هستند و از اهل بيت به آنها رسيدهاند»( ،)1آنها با این سخن خود را گول

میزنند و فریب میدهند؛ چون که آنها هر یک از ائمه را مانند پيامبرص
میشمارند که از پيش خود سخن نمیگوید ،و گفته امام همانند گفته خدا و
پيامبرش میباشد ،بنابراین کمتر در کتابهایشان گفتههای پيامبر یافت میشود
زیرا آنها به آنچه که از ائمهشان رسيده بسنده میکنند .و همچنين این درست
نيست که آنها فقط به آنچه از همۀ اهل بيت روایت شده اعتماد میکنند؛ بلكه
آنها فقط آنچه را از ائمهشان روایت شده قبول میکنند و فرزندان حسن را به
حساب نمیآورند.
 )039و نيز به شيعيان میگویيم که شما به گفته خودتان روایاتی را که از
طریق ائمه اهل بيت به شما رسيده قبول میکنيد ،و معلوم است که از ائمه اهل
بيت جز علی بن ابی طالب س که فردی بالغ و مميِّز بود کسی پيامبر ص را
ندیده است ،آیا این علی س میتواند همه سنّت پيامبر ص را به نسلهای بعد

از خود منتقل کند؟! چگونه چنين چيزی ممكن است و حال آن که پيامبر ص

گاهی علی را در مدینه به عنوان جانشين خود میگذاشت و میرفت و گاهی او
-1ألصالشي يعهوأوصلهاا؛دمحمنیسحآلاکفشااطغلءص.80
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را به جایی میفرستاد .چنان که خود شما این را قبول دارید ،پس علی هميشه
با پيامبر ص همراه نبوده است.

و همچنين علی چگونه میتواند حاالت پيامبر ص را در خانهاش و آنچه

که فقط زنان پيامبر آن را نقل کردهاند نقل کند؟!

پس علی س به تنهایى نمیتواند تمامی سنت رسول اهلل ص را برای شما

نقل کند.
 )041همچنين به شيعه میگویيم که ما میبينيم که علم و دانش پيامبر به
بيشتر شهرها و مناطق اسالمی از طریق کسانی دیگر غير از علی رسيده است
و بيشتر کسانی که احادیث و گفتههای پيامبر ص را به مردم رساندهاند از اهل

بيت او نبودهاند! پيامبر ص أسعد بن زراره را به مدینه فرستاد تا مردم را به
اسالم دعوت کند ،و به انصار قرآن بياموزد و تعاليم دین را به آنها یاد دهد ،و
عالء بن حضرمی را برای چنين کاری به بحرین فرستاد ،و معاذ و ابو موسی را
به یمن فرستاد ،و عتاب بن أسيد را به مكه فرستاد؛ پس کجاست ادّعای شيعيان

که میگویند که از پيامبرص جز علی و یا مردى از اهل بيتش گفتهها و
احادیث او را نقل نمیکند؟!
 )040همچنين شيعيان در کتابهایشان اعتراف میکنند که علم حالل و حرام
و مناسک حج به آنها جز از طریق ابی جعفر باقر نرسيده است .یعنی در این

مورد از علیس چيزی به آنها نرسيده است! کتابهای شيعه میگویند« :شيعيان

قبل از ابو جعفر؛ مناسک حج و حالل و حرام خود را نمیدانستند ،تا اینكه
ابو جعفر؛ آمد و مناسک حج و حالل و حرامشان را برای آنها بيان کرد و
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مردم دیگر به او نياز داشتند بعد از آن قبالً در احكام و عبادات به دیگر مردم
نيازمند بودند(.)1
پس شيعه چگونه قبل از باقر عبادتشان را انجام میدادند؟!
 )040شيعيان چيزهای ضد و نقيضی میگویند و کسی که به گفته خودش
میگوید مهدی منتظرشان را دیده است را عادل و راستگو میدانند؛ و شيخ آنها
مامقانی میگوید« :اگر کسی به دیدن حجت – عجل اهلل فرجه وجعلنا من کل
مكروه فداه – بعد از غيبتش مشرف شود ،ما از این دليل میگيریم که آن فرد در
باالترین حد عدالت و راستی قرار دارد»(.)2

به آنها میگویيم چرا شما دربارۀ کسی که پيامبر ص را دیده است چنين

حكم نمیکنيد؟! و حال آن که پيامبر از حجت شما اَولی و بزرگتر است.
 )043علمای شيعه روایت کسی که امامی از ائمهشان را قبول نداشته باشد
رد میکنند و روایات اصحاب را به همين خاطر قبول نمیکنند ،اما با پيشينيان
خود که امامت بعضی از ائمه را قبول نكردهاند اینگونه رفتار نمیکنند! و شيخ
( )4

شيعه حرّ عاملی میگوید که شيعه اماميه به روایات فطحيه( )3و روایات واقفيه

و روایات ناووسيه( )5عمل میکنند ،و همه این سه گروه امامت بعضی از ائمه
-1اوصلاکیف13/1وریسفتایعیش110-111/2وربهان086/2وراجلیشکص.411
-2حیقنتااقملل.122/2
-3الفظحتيه:ریپواندبعاهلنباألفطعنبرفعجااصلدقهشيتذد.
-4اولاقفتيه:اسکینهشيتذدكهربومیسنبرفعجوتفقرکدهادنودعبازاویسکراااممرقاردنادهادن.

 -5اانلووشتيه :آنا ریپوان رمدی هشيتذد كه به او انووس ای انب انووس گفته یمدش .و انی رفقه یموگدنی كه رفعج نب دمحم رمنده
اتسومهذدیاوتس.
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شيعه اثناعشری را قبول ندارند اما با وجود این شيعه راویانشان را ثقه و مورد

()1

اعتماد قرار میدهند اما با اصحاب پيامبر ص چنين نمیکنند!
 )044گروه بزرگی از علمای شيعه معتقدند که در کتابشان کافی الكلينی
هم روایت صحيح هست و هم ضعيف و موضوع ،و از طرفی میگویند که این
کتاب به مهدی غائبشان عرضه شد و مهدی گفت :که این کتاب برای شيعيان ما
کافی است»( ،)2و سؤال این است که چرا مهدی به روایات موضوع و دروغين
آن اعتراض نكرد؟!
 )045همدانی عالم و شيخ شيعه در مصباح الفقيه میگوید« :طبق نظر
متأخرین معيار برای حجيّت اجماع این نيست که همه اتفاق کنند و نه الزم
است که در یک عصر همه اتفاق نمایند ،بلكه دليل برای حجيت اجماع این
است که رای معصوم را به طریق حدس زدن و تخمين کشف کنيم)3(»....؛ پس
آنها رأی امام غائبشان را که اجماع را تایيد میکند از طریق حدس زدن
می شناسند! به این تناقض نگاه کنيد! آنها حدس و گمان خود را محور قرار
میدهند و اجماع سلف را معتبر و معيار قرار نمیدهند؟!
 )046شيعيان اعتراف میکنند که یكی از برجستهترین علمای آنها ابن

بابویه قمی صاحب کتاب «من ال حیرضه الفقيه» که یكی از کتابهای چهارگانهای

-1بهونعاناثملاگنه ي
کد:راجلیشکصفچههای.621-626-621- 122- 123-161-160
-2دقممهاکیف،نیسحیلعص،11رواضتاانجلتوخااسنری232/6والشي يعهدمحماصدقادصلر،ص.211
-3ابصمحالفقتيهص406؛واالجبهاادواليقلتيذد،ص.22
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است که شيعه بدان آن عمل مینمایند ،در مسألهای ادّعای اجماع میکند و باز
ادعا میکند که بر خالف آن اجماع صورت گرفته است»(.)1
چنان که یكی از علمایشان میگوید« :و کسی که طریقه او در ادعای اجماع
این باشد چگونه میتوان بر او اعتماد کرد و نقل او را قبول کرد»(.)2
 )047از چيزهای عجيب شيعه یكی این است که وقتی در مسألهای اختالف
کنند و در آن دو قول باشد .و یک قول گویندهاش مشخص باشد و قولی دیگر
گویندهاش معلوم نباشد ،از دیدگاه شيعه همان قول درست است که گویندهاش
مشخص نيست زیرا آنها گمان میبرند که شاید گفتۀ امام معصوم است! و شيخ
شيعه حرّ عاملی از آنها انتقاد میکند و با تعجب میگوید« :و اینكه میگویند باید
فرد ناشناختهای در آن باشد عجيبتر است ،چه دليلی بر آن دارند؟ و چگونه
میدانند که گویندۀ آن امام معصوم بوده است و از کجا این گمان میرود»(.)3
 )048شيخ شيعه مجلسی میگوید« :روبهرو ایستادن با قبر الزم است گر
چه برخالف جهت قبله باشد»( ،)4یعنی وقتی به زیارت ضریحهای خود میروند
و دو رکعت نماز زیارت میخوانند باید رو به قبر بخوانند گرچه قبله در سمت
دیگری باشد!!
عجيب است در کتابهای خودشان از مسجد قرار دادن و قبله قرار دادن
قبرها نهی شده است و این از ائمه اهل بيت روایت شده است ،اما آنها میگویند
-1اجعمااقمللامیفقلعتیياوحالادحلثیوارلاجل،رطیحی،ص.21
-2عبنمنیشیپ.
-3سبتقماالرث.60/0 ،
-4احبراالروار.062/232 ،
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ائمه این را از روی تقيه گفتهاند ،چنان که در هر چيزی که بر خالف ميلشان
باشد میگویند ائمه تقيه میکردهاند!
 )049شيعه همواره حدیث غدیر و گفته پيامبر را تكرار میکنند که فرمود:

«أذكركم اهلل يف أهل بيتي»« .شما را در مورد اهل بيت خود سفارش میکنم» اما
فراموش میکنند که اولين کسانی که با این وصيت نبوی مخالفت کردهاند خود
شيعه هستند؛ زیرا با تعداد زیادی از اهل بيت دشمنی مینمایند!
 )051به شيعه گفته میشود :اگر اصحاب ،نصّ خالفت علی را پنهان کرده
بودند فضایل او را نيز پنهان میکردند و چيزی در مورد فضائل علی روایت
نمیکردند ،و این بر خالف واقعيت است ،پس معلوم میشود که اگر نص در
مورد خالفت علی وجود میداشت اصحاب آن را نقل میکردند ،چون که نص
بر خالفت واقعه و رخداد بزرگی است و رخدادهای بزرگ باید خيلی معروف
و مشهور شوند ،و اگر اینگونه معروف و مشهور میبود موافق و مخالف آن را
میدانستند.
 )050شيعيان روایت میکنند که حسن عسكری پدر امام منتظرشان فرمان
داده که خبر امام مهدی از همه پنهان شود به جز از افراد مورد اعتماد .و از
طرفی برخالف این میگویند که هر کس امام را نشناسد او خدا را نشناخته ،و
کسی دیگر غير از خدا را میپرستد! و اگر در این حالت بميرد بر کفر و نفاق
مرده است!(.)1

-1اوصلاکیف.284-282/2 ،
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سپس چرا پدرش اینقدر متشدد بوده که براى شيعه چنين چيزهای سخت و
دشوارى انتخاب کرده است؟!
 )050شيعيان میگویند که خداوند عمر مهدیشان را به خاطر آنها صدها
سال طوالنی کرده چون که همه مردم و بلكه تمام جهان هستی به او نياز دارند!
به آنها میگویيم اگر خداوند میخواست عمر انسانی را به خاطر آن که
مردم به او نياز دارند طوالنی کند ،عمر پيامبرص را طوالنی مینمود.
 )053جعفر برادر حسن عسكری پدر امام غائب میگوید که برادرش
فرزندی نداشته است ،علمای شيعه سخن او را قبول نمیکنند .چون – به گفتۀ
آنها – او معصوم نيست( ،)1و سپس ادعای عثمان بن سعيد را که میگوید حسن
فرزندی داشته است قبول میکنند با اینكه عثمان هم معصوم نيست! این تناقض
چه توجيهی دارد؟!
 )054یكی از عقاید معروف شيعه عقيده «الطينه» است ،که خالصهاش این
است که خداوند شيعيان را از خاک مخصوصی آفریده و سنیها را از خاکی
دیگر آفریده است! و هر دو خاک به صورت مشخصی با هم مخلوط شدهاند؛ و
اگر شما میبينيد که شيعهای مرتكب گناه میشود به خاطر تاثير آن خاک
مخصوص سنیهاست! و اگر سنی درستكار و امانتدار است به خاطر تاثير خاک
شيعی است ،و روز قيامت گناهان و بدیهای شيعيان جمع میگردند و برای
سنّیها گذاشته میشوند! و نيكیهای اهل سنّت جمع میشوند و به شيعهها داده
میشوند! شيعيان فراموش کردهاند که این عقيدۀ ساختگی و دروغين آنها با
-1اگن:العييتهص236ـ .232
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آنچه مذهب آنها در مورد قضا و قدر و کارهای بندگان گفته است تناقض و
تضاد دارد؛ چون به اقتضای این عقيده ،بنده بر انجام کارهایش مجبور است و
اختياری ندارد؛ چون کارهایش به اقتضای خاک سر میزند ،با اینكه مذهبشان
این است که بنده خودش کارش را میآفریند چنان که مذهب معتزله هم همين
است!
 )055علمای شيعه همواره بيان میکنند که انصار ن دوستداران علی
بوده اند و در جنگ صفين در لشكر علی قرار داشتند .به شيعه میگویيم :اگر
چنين است چرا خالفت را به علی ندادند بلكه آن را به ابوبكر سپردند؟! شيعيان
در این باره هرگز پاسخ قانعکنندهای ندارند .دیدگاه و نظر انصار و مهاجرین از
نظر و دیدگاههای همه ما درستتر است؛ و این گروه مؤمن بين خالفت و بين
ارتباط عاطفی با خویشاوندان پيامبر ص فرق میگذارند.
بنابراین ،میبينيم که کتابهای شيعه که انصار را میستایند و دوشادوش
ایستادن آنها را در کنار علی در جنگ صفين تمجيد میکنند ،همين کتابها آنها
را مرتد مینامند و میگویند در واقعهی سقيفه به عقب باز گشتند و مرتد شدند!
ایشان با ترازو و مقياس عجيبی اصحاب رسول خدا را مورد سنجش و
ارزیابی قرار میدهند ،اگر در کاری از کارها با علی باشند بهترین مردم خواهند
بود ،و اگر در کنار مخالفان علی باشند یا بهتر بگویيم در جهتی که علی
میخواهد نباشند مرتد و منفعت طلب و منافق هستند!
اگر بگویند ما به خاطر آن به ارتداد و بازگشت به عقب آنها حكم کردیم
چون که نص خالفت علی را انكار کردند ،به آنها میگویيم آیا مگر شيعه اثنا
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عشری نمیگوید که حدیث غدیر متواتر است و صدها نفر از صحابه آن را
روایت کردهاند؟ پس کجا آن را انكار کردند؟

وقتی من با زبان خودم میگویم که پيامبر ص به علی گفت« :هر کس من

موال و دوست او هستم علی موال و دوست اوست» ،کجا نص را انكار کردهام؟!
اگر بگویند که آنها معنی و مفهوم نص را انكار کردند ،به شيعه گفته
میشود :چه کسی گفته که تفسيری که شما از این حدیث ارائه میدهيد حق و
درست است؟! آیا شما از اصحاب پيامبر خدا که در آن وقت بودند و با
گوشهای خودشان حدیث را شنيدند عاقلتر هستيد و بهتر میفهميد؟! یا اینكه
شما زبان عربی را از آنها بهتر میفهميد؟ بنابراین چيزی از حدیث فهميدهاند که
اصحاب آن را نفهميدهاند(.!)1
 )056ما با دو گروه مواجه هستيم .گروهی به کتاب خدا طعنه میزند و
ادعا میکند که قرآن تحریف شده است ،در رأس این گروه محدث نوری
طبرسی مؤلف کتاب مستدرکالوسائل است که یكی از اصول هشتگانه حدیث
شيعه اثنا عشری میباشد؛ وی کتابی دیگر تاليف کرده به نام «فصل اخلطاب ف

اثبات حتريف كتاب رب األرباب» ،او در این کتاب درباره تحریف شدن قرآن
میگوید« :و از دالیل تحریف شدن قرآن این است که در بعضی بندها و
پاراگرافها تا حد اعجاز فصيح و شيواست و بعضی دیگر از جمالت و
پاراگرافهای آن سخيف و بیمعنا هستند»(.!)2
رصبت الحقي يقه ،دمحماسمل ارضخل ،ص .121-122انگفتهامندنكه انیاتکب بهزابنافریس تحتونعان(آاگنه تقیقح
-1مث أ ُ
فب
راای م)رتجمهدشهاتس.
-2لصفااطخلبیفإابثترحتفیاتکبرباألراببص.122
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و سيد عدنان بحرانی میگوید« :اخبار و روایات بیشماری که از حد تواتر
گذشته در این مورد آمده است .و بعد از آن که تحریف شدن قرآن و تغيير در
آن ،در ميان هردو گروه شيوع یافتهاست ،در نقل کردن این روایات ،فایده و
منفعت زیادی وجود ندارد .و این امر ،از امور مسلّم نزد اصحاب و تابعين است
و بلكه فرقه اهل حق به تحریف شدن قرآن اجماع کردهاند و یكی از ضروریات
مذهبشان میباشد ،و در این مورد روایات زیادی آمده است»( .)1و یوسف
بحرانی میگوید« :این روایات به صراحت و روشنی بر آنچه ما انتخاب
نمودهایم و بر وضوح آنچه گفتيم داللت میکنند ،اگر این روایات زیاد مورد
عيبجویی قرار بگيرند ،پس همه روایات شریعت را میتوان عيبجویی کرد،
چون اصول و طرق و راویان و مشایخ و ناقالن ،یكی هستند؛ و سوگند به جانم
اگر بگویيم قرآن تحریف نشده و در آن تغيير نيامده است پس گمان ما نسبت
به حاکمان ستمگر نيک است ،و گویا میگویيم که آنها در امانت کبری خيانت
نكردهاند ،با اینكه خيانت آنها در امانت دیگری ظاهر است ،خيانتی که ضرر آن
برای دین به مراتب بيشتر است»(.)2
این گروه به وضوح میگویند که قرآن تحریف شده است و به آن طعنه
میزنند! و گروهی دیگر (که اصحاب پيامبر خدا هستند)؛ گناهشان که شيعه
اثناعشری هرگز آن را نمیبخشد ،این است که آنها به جای علی ابوبكر را به
عنوان خليفه انتخاب کردهاند!

-1اشمرقاومشلسادلربيه،ص.216
-2ادلررالبحفتيه،ویفسارحبلاین؛ؤمششهآلاتیبلإلایحءارتلاث،ص.128

سواالتي كه باعث هدایت جوانان شیعه شد

019

گروه اول که به کتاب خدا طعنه میزند علمای شيعه آنها را معذور قرار
میدهند ،و آخرین چيزی که در مورد آنها میگویند این است که( :اشتباه
کردهاند)( ،اجتهاد نموده و تاویل کردهاند و ما با آنها موافق نيستيم) ،ای کاش
میدانستم که از کجای مسئله ،محفوظ بودن کتاب خدا یا تحریف شدن آن
محل اجتهاد است؟! و سخن این بیانصاف چه اجتهادی است که میگوید( :در
قرآن آیات سخيف و بیمعنایی هست)! سوگند به خدا که چنين سخن و باوری
مصيبت بسيار بزرگی است.
و اینک به عنوان مثال دیدگاه یكی از علمای شيعه اثناعشری در مورد

کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند را ارائه میدهيم ،سيد علی ميالنی –
یكی از علمای بزرگ معاصر شيعيان – در کتابش «عدم تحریف القرآن» ص 34
با دفاع از نوری طبرسی میگوید« :ميرزای نوری از محدثان بزرگ است ،و ما به
ميرزای نوری احترام میگذاریم و او فردی از علمای بزرگ ماست و نمیتوانيم
کوچكترین توهينی به او بكنيم و این جایز نيست و حرام است ،او محدث
()1

بزرگی از علمای ماست»!!

پس به این تناقض بنگر!!
ُ
ُ ۡ ََ
ُ ْ َٓ َ َ ُ
َّوَلَّ
نزل َّإ ِ ۡۡلكم َّمِن َّربِكم
 )057خداوند متعال میفرماید﴿ :ٱتبِع َّ
وا َّما َّأ ِ
َۡ ٓ َ ٗ
َ ُ ْ
ََ
َ
ُ
تتبِعوا َّمِنَّدون ِ َّهِ َّۦٓ َّأو ِۡلَا َء هَّقل ِيًل َّماَّتذك ُرون َّ[ ﴾٣األعراف« ]1 :از چيزي پيروي كنيد
كه از سوي پروردگارتان به سوي شما نازل شده است ،و جز خدا از اولياء و سرپرستان ديگري
پيروي مكنيد».

-1مثأرصبتالحقي يقهص.124
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در این آیه به صراحت بيان شده که جز از آیات قرآن از چيزی یا کسی
نباید پيروی کرد ،و امامت برای آن است که امام ،فرمانهای الهی را که به ما
رسيده اجرا کند ،نه اینكه دین جدیدی برای مردم بياورد که به گونۀ دینی که
پيامبر آورده و مردم آن را شناختهاند ،نباشد .و علی  وقتی به این امر
فراخوانده شد که بيا تا قرآن بين ما داوری کند ،او پذیرفت و گفت که داور قرار
دادن قرآن حق و الزم است ،اگر علی درست گفته پس او همان چيزی را گفته
که ما به آن معتقدیم ،و اگر سخن نادرستی گفته ،بدانيد که علی سخن نادرست
نمیگوید ،و اگر روی آوردن به قرآن و داور قرار دادن قرآن در حضور امام
جایز نمیبود ،علی میگفت :چگونه میخواهيد که قرآن بين من و شما داوری
کند و حال آن که من امام هستم و سخنان پيامبر را به شما میرسانم؟ اگر
شيعيان بگویند وقتی پيامبر ص وفات یافت باید امامی باشد که دین را به مردم
برساند ،میگویيم این سخن باطل و ادعای بدون دليلی است ،و آنچه اهل زمين

به آن احتياج دارند این است که سخنان پيامبر ص به آنها برسد ،و آنان که در

حضور پيامبر هستند و آنان که حضور ندارند و کسانی که بعد از پيامبر میآیند،

همه به صورت یكسان به بيان و توضيح پيامبر ص نياز دارند چون پيامبر ص
اگر سخنی نگوید و توضيحی ندهد ،امری از امور دین روشن نمیشود .پس
منظور از پيامبر ،سخن جاودان اوست که باید به همه اهل زمين رسانده شود .و
همچني ن اگر طبق گفته آنها هميشه و همواره باید امامی باشد ،پس آنها در مورد
کسانی که در گوشه و کنار جهان از امام دور هستند و وی را ندیدهاند چه
میگویند؛ زیرا همه مردم جهان زن ،مرد ،فقير ،ضعيف ،مریض و کسی که
مشغول کار و زندگیاش هست نمیتوانند امام را ببينند ،پس باید سخنان امام
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به آنها رسانده شود ،و وقتی رساندن سخنان امام ضروری است ،رساندن سخنان
پيامبر الزمتر است و باید قبل از دیگران از او اطاعت کرد ،و آنها نمیتوانند به
این پاسخ دهند(.)1
 )058شيعيان روایات ثابت و صحيحی دارند که مجموعهای از
دروغگویانی را  -که دین شيعه براساس و پایۀ روایتهای آنان استوار است -
مذمت و لعنت میکنند و هر فرد را به طور مشخص لعنت و مذمت وارد شده
دربارۀ آنها را نمیپذیرند چون اگر آن را قبول کنند جزو اهل سنت خواهند شد
بنابراین برای رویارویی با این مذمت به تقيه پناه بردهاند ،یعنی آنها زیرکانه
سخن امام را رد میکنند ،و وقتی که در مذهب شيعه منكر سخن امام کافر
است ،پس بنابراین آنها از دین کامالً بيرون میآیند!
محمدرضا مظفر یكی از علما و آیات معاصرشان اعتراف کرده که بيشتر
راویانشان از سوی ائمه مذمت شدهاند ،و کتابهای شيعه این را نقل کردهاند؛ و
در مورد مذمت وارد شده دربارۀ هشام بن سالم الجواليقی میگوید« :و طعنههای
زیادی در مورد او وارد شده است ،چنان که بزرگانی از یاوران اهل بيت و
اصحاب مورد اعتمادشان مورد مذمت و طعنه قرار گرفتهاند ،و پاسخ این است
()2

که اینها به صورت کلی گفته شدهاند»

یعنی از روی تقيه گفته شده است،

سپس میگوید« :و چگونه میتوان چنان افراد بزرگی را عيبجویی کرد؟ و آیا

لب
-1الصفلفياللملواألهاءوا چل.263-212/4،
 -2اإلاممااصلدق،دمحمنیسحارفظمل،ص.228
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دین حق و امر اهل بيت جز با دالیل قاطع آنها با چيزی دیگر بر پا شده
است؟»(.)1
بنگرید به تعصب که با آدمی چه میکند! شيعيان از کسانی دفاع میکنند که
امامان اهل بيت آنان را مذمت کردهاند و نصوص روایت شده از علمای اهل
بيت را که متضمن طعن و تبری از این افراد است ،انكار مینمایند ،روایاتی که
کتابهای شيعه آن را نقل کردهاند .گوئی این متعصبان با انكار آن روایات ،اهل

بيت ن را تكذیب و سخن آن بزهكاران را تصدیق میکنند با این گمان که
امامان آن مذمتها را در حال تقيه فرمودهاند .این متعصبان با این کار اقوال
امامان را که مطابق دیدگاه عموم مسلمانان نيز میباشد ،نمیپذیرند و پشت سر
دشمنانشان به راه افتاده ،سخن آنها را تأیيد نموده و برای رد اقوال امامان به تقيه
تمسک میورزند.
 )059به تواتر ثابت شده و همه میدانند که ابوبكر و عمر و عثمانن از
افراد بسيار نزدیک به پيامبر و از بزرگترین همراهان و یاران او بودهاند ،و پيامبر
داماد ابوبكر و عمر ،و عثمان ،از طریق دو دختر ،داماد پيامبر بوده است ،و
آنحضرتص آنان را دوست میداشت و میستود ،پس ایشان یا در حيات
پيامبر و بعد از حيات او مسلمان کامل و واقعی بودهاند ،و یا اینكه در زمان
حيات او یا بعد از وفاتش ،اسالم و ایمان آنها رنگ باخته است .اگر آنان با آن
ميزانی که با پيامبر نزدیک بودند ،مسلمان واقعی نبودهاند ،پس پيامبر ص آنها
را نمیشناخته و یا اینكه از وضعيت آنها آگاه بوده اما با آنها سازش کرده است،

-1عبنماسقب.

سواالتي كه باعث هدایت جوانان شیعه شد

003

و هر یک از این دو فرضيه ،توهين بزرگی به پيامبر ص است ،چنان که
گفتهاند:

فإن كنـت ال تـدري فتلـك مصـيبة

وإن كنت تدري فاملصـيبة أعظـم

«اگر نمیدانی این یک مصيبت است

و اگر میدانی پس مصيبت بزرگتری است».

و اگر آنها بعد از استقامت و راستی منحرف شدهاند پس پيامبر در تربيت
خواص امت خود و بزرگان اصحابش شكست خورده و موفق نشده است ،و
کسی که خداوند به او وعده داده است که دین او را بر همۀ ادیان غالب و چيره
خواهد کرد ،پس چگونه بزرگان اصحابش مرتد شدهاند؟ این باور و دیدگاه
شيعه بزرگترین توهين به پيامبر ص است .چنان که ابوزرعه رازی میگوید:

«اینها میخواهند به پيامبر ص طعنه بزنند ،تا دشمن بگوید که پيامبر مرد بدی
بود ،و یاران بدی داشته است و اگر مرد صالح و شایستهای میبود ،دوستان و
یارانش افراد شایستهای میبودند».
 )061شيعيان میگویند که «امامت واجب است؛ چون امام جانشين پيامبر
است که شریعت اسالمی را حفاظت مینماید و مسلمانها را به راه درست
سوق میدهد و احكام را از اضافه و کم شدن پاسداری میکند»( ،)1و میگویند
که« :امام باید از سوی خدا تعيين و منصوب شود ،و چون جهان به او نياز دارد
باید چنين شود ،بنابراین تعيين و نصب امام واجب است ،)2(».....و میگویند:

-1الشي يعهفيااتلرخی،ص.41-44
-2مبهااجارکلامه،ص.20-21
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«امامت برای آن واجب است که لطفی است از الطاف الهی ....چون مردم وقتی
رهبر و راهنمایی داشته باشند ستمگر را از ستم کردن منع میکند و آنها را به
انجام کارهای خير وادار مینماید ،و از شرّ آنها را باز میدارد ،و مردم به صالح
و درستكاری نزدیكتر میشوند و از فساد دورتر میگردند ،و لطف همين
است»(.)1
به آنها گفته میشود که ائمه دوازده گانهتان غير از علی  و نيز پسرش
حسن به ریاست و حكومت و فرمانروایی نرسيدهاند ،و این قدرت را نداشتهاند
که ظالم را از ظلمش باز دارند و مردم را به خير وادار نمایند و از شرّ و بدی
آنها را باز دارند! پس چگونه ادعاهای خيالی در مورد آنان که هرگز واقعيت
نداشته است میکنيد؟! و اگر فكر کنيد طبق باور و عقيدۀ خودتان آنها امام
نيستند ،چون لطفی که شما ادعا میکنيد از آنها حاصل نشده است.
 )060در کتاب نهج البالغه آمده است که علی  با پروردگارش مناجات
ي
ل لْ ل ل ْ ل
ْ
ِ ل ْ ُ ْ ُ
ُ
میکرد و این دعا را میگفت« :ايل ُه يم اغف ْر ِل ما أنت أعلم له مين ،فإن عدت
يُ ي ْ
لْ
للْ ل ْ لُ ل
ل ُ ْ للي ْ ْ
ْ
اغف ْر ِل لما لوأليْ ُ
َل لوفاء عددب.
ت م ْن نفِ ويم َتد
لع لاي لمغف لرة .ايلهم
فاد
ْ
ل
ي
ل
ْ
ْ
ُ ل لُ ل
ل
ايلي ُه يم اغف ْر ِل لما لت لق يربْ ُ
ت له إْلْك لل لساِن ث يم خالفه قلب .ايل ُه يم اغف ْر ِل لر لم لزات
ْل ْ
ِ
لل
ْلْل
ل
ْل
اْلحللاظ لو لسق لطات اْللفاظ لو لس له للات اْللدان لوهف للات ايل لسان» «بار خدایا ،آنچه در
مورد من که تو بدان از من آگاهتری را بيامرز ،اگر باز مرتكب گناه شدم باز مرا
بيامرز ،بار خدایا وعدههایی که با خودم کردهام و به آنها وفا نكردهام مرا بيامرز،
بار خدایا آنچه را که با زبانم به تو نزدیک شدم و دلم با آن مخالفت نموده بر
-1أایعنالشي يعه/1/2 ،ص.6
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من ببخش ،بار خدایا نگاهها و سخنان بيهود و و بیخبریهای نفس و
لغزشهای زبان را بر من ببخش»(.)1
او  دعا میکند که خداوند گناهانش از قبيل فراموشی و خطا و غيره را
ببخشد ،و این با عصمتی که شما ادعا میکنيد منافات دارد!
 )060شيعيان میگویند که هيچ پيامبری نبوده مگر آن که به والیت علی 
دعوت کرده است!.

()2

و خداوند از پيامبران برای والیت علی  پيمان گرفته

است( !)3و چنان مبالغه و غلو کردهاند که شيخ آنها تهرانی میگوید :که والیت
علی بر همه چيزها عرضه شده است و هر چيزی که والیت او را پذیرفته
درست شده است ،و هر چيزی آن را بپذیرفته فاسد خراب گشته است(.!)4
به شيعه گفته میشود که پيامبران به توحيد و اخالص عبادت برای خدا و
یگانهپرستی دعوت میکردهاند نه به والیت علی ،آنگونه که شما ادعا میکنيد،
ُ ٓ َ َ َٓ
َ
خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :و َمَّا َّٓأَ ۡر َس ۡل َ
ِنَّق ۡبل َِكَّمِنَّر ُ
ولَّإَِلَّن ِ
وِحَّإ ِ ۡۡلهَِّأن َُّهۥََّلَّ
س
م
اَّ
ن
ٍ
َ َٰ َ ٓ َ َ ۠ َ ۡ
ون َّ[ ﴾٢٥األنبياء« ]25 :ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستادهايم ،مگر
َّفٱعبُ ُد َِّ
إِلهَّإَِلَّأنا َّ
اينكه به او وحي كردهايم كه معبود به حقي جز من نيست پس فقط مرا پرستش كنيد».

و اگر والیت علی چنان که شما ادعا میکنيد در صحيفههای همه پيامبران
نوشته شده است؛ پس چرا فقط و تنها شيعيان آن را نقل کردهاند و کسی دیگر
از آن خبر ندارد؟! و چرا اهل ادیان آن را ندانستهاند؟! و بسياری از پيروان ادیان
نه
 -1جاالبلعه(رشحانبایبادحلاد).226/6
-2اگن:احبراالروار63/22 ،وااعلملازلیفل،ص.030
-3ااعلملازلیفل،ص.030
-4وداعئاوبنلة،تزاین،ص.211
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دیگر مسلمان شدهاند و این والیت را ذکر نكردهاند ،بلكه چرا در قرآن که
کاملترینِ همه کتابهاست ،ذکر نشده است؟!
 )063آیا ائمه صيغه (ازدواج موقت) کردهاند؟! و پسرانی که از صيغه دارند
چه کسانی هستند؟!
 )064شيعيان میگوید :ائمه آنچه را که شده و آنچه را که میشود میدانند
و هيچ چيزی بر آنها پنهان نمیماند ،و علی بن ابی طالب  دروازۀ علم است؛
پس چگونه علی س حكم مذی را نمیداند و کسی را نزد پيامبر ص میفرستد
()1

تا احكام متعلق به مذی را به او بياموزد؟!

 )065جنایتی که از دیدگاه شيعيان اصحاب مرتكب شدهاند این است که
به گفته آنها اصحاب از والیت علی منحرف شدند و خالفت را به وی نسپردند،
بنابراین از دیدگاه شيعه عادل و درستكار نيستند .سؤال این است که شيعيان چرا
در مورد فرقههای دیگر شيعه مانند فطحيه و واقفيه که امامت بعضی از ائمه را
قبول ندارند چنين نمیگویند؟! بلكه از افراد این فرقهها دليل میگيرند و آنها را
عادل میدانند( !)2این تناقض دليلش چيست؟!

 -1اگن :واسلئ الشي يعه ،ج  ،2ص  222و  – 222دتسمرک اولاسلئ ،ج  ،2ص  – 01المصيف ،دبعارلزاق اعنصینج ،2ص
 – 216دنسم اامم زاد ،اتکب الظهاارة ،ابب السغل اولابج والسته ،دحثی مجنپ – ااتلج ااجلعم أللوصل یف أاحدثی
ارلوسل،ج،2ص.82
 -2اگن :راجل یشک ،ص  461 ،441 ،122 ،12و راجل اجنیش ،ص  202 ،21 ،86 ،26 ،10 ،18و اجعم ارلواة،
أردیلیب.420/2،
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 )066منابع شيعيان به اتفاق میگویند که ائمه تقيه میکردهاند و تقيه یعنی
اینكه امام غير از آنچه در دل دارد چيزی دیگر را اظهار کند ،و گاهی ممكن
است سخنی بگوید که حق نيست.
و کسی که تقيه میکند معصوم نيست ،چون حتماً دروغ خواهد گفت ،و
دروغ یک گناه است!
 )067کلينی نقل میکند که یكی از یاران امام علی  از امام خواست تا
آنچه را که خلفای گذشته خراب و فاسد کردهاند اصالح کند ،اما علی نپذیرفت
و گفت اگر این کار را بكند لشكریانش از اطراف او پراکنده خواهند شد( ،)1با
اینكه تهمتهایی که شيعيان به خلفای قبل از علی (ابوبكر و عمر و عثمان ن)
میزنند شامل چيزهایی است که مخالفت با قرآن و سنت است .آیا ترک کردن
علی این مخالفتها را ،با عصمتی که شيعه ادعا میکند همخوانی دارد؟!
 )968عمر  قبل از وفاتش شورای شش نفرهای را تعيين کرد ،سپس سه
نفر از آنها دست کشيدند ،و سپس عبدالرحمن بن عوف  کنار کشيد و عثمان
و علی م باقی ماندند ،پس چرا علی از همان اوّل نگفت که دربارۀ او به
خالفت وصيت شده است؟! آیا بعد از وفات عمر از کسی میترسيد؟!.
 )069در نهایتِ تعجب باید بگویيم که شيعه روایاتی را جعل کردهاند که

متضمن اسامی امامان شيعه ،بعد از رسول اهلل ص تا مهدی میباشند و با این
وجود بعضی از مراجع تقليد بزرگ معاصرشان وجود چنين نصی درباره اسامی
امامان را انكار میکنند ،مثالً آقای خویی میگوید« :روایات متواترِ نقل شده از
-1روضهاکیف،کلي يبي،ص.12
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طریق سنّی و شيعه ،امامان را از نظر تعداد ،دوازده نفر معرفی کردهاند ولی ذکر
سلسلهوارِ اسامی آنها در روایات نيست»(.)1

 )071همچنانکه معلوم است ،علمای شيعه ادعا میکنند که اکثر صحابه ن
بعد از وفات پيامبر ص مرتد شدند! و وقتی از آنها پرسيده شود :چنانچه

علی بانص صریح پيامبر ص جانشين وی معرفی شده بود ،پس چرا بعد از
وفات حضرت ،ادعای خالفت و امامت نكرد؟ شيعيان در پاسخ به این سؤال

دچار تناقض میشوند و ادعا میکنند که علی از ترس مرتد شدن صحابه ن
سكوت نمود!! در کتاب «الكافی» از امام باقر روایت شده که« :وقتی مردم بعد از
وفات پيامبر ص با ابوبكر بيعت کردند ،تنها چيزی که باعث شد علی مردم را
به سوی خود نخواند این بود که مراعات حال مردم را کرد [زیرا] ترسيد که
مردم مرتد شوند و به بتپرستی برگردند»(.)2
 )070چنانكه گذشت ،شيعيان گمان میکنند نصی در مورد امامت امامانشان
وجود دارد ،ولی روایات بيشماری در کتابهایشان وجود دارد که منافی این گمان

است ،و استاد فيصل نور در کتاب «اإلمامة والنص» این روایات را جمع و
صحت و سقم آنها را بيان کرده و منبع خوبی برای مراجعه محققان است.
در پایان از خداوند متعال میخواهم که این سؤاالت را برای جوانان شيعه
وسيله منفعت گرداند .و آن را کليد خيری قرار داده که آنان را به دروازه حق و

حقيقت راهنمایی کند.
-1رصاطااجنلةفيأوجبهاالاتفتسءات411/1،واگنه:اإلاممهواصنل،أتفیلااتسدلصیفرور،ص.036
-2اکیف121/8،واگن:احبر111/18،واامیلوطیس،ص.104
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و آنها را برای طلب حق و تمسک به آن برانگيزاند ،و اميدوارم در این راه از
سرزنشِ سرزنشکنندگان نهراسند.
و از خواننده گرامی میخواهم که اگر نكتهای ناگفته به ذهنش رسيد ،آن را
به اینجانب گوشزد نماید تا – إن شاء اهلل – در چاپهای بعدی اضافه گردد.
وصَل اهلل عَل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

