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 گوید:ستایش خداوندی را سزاست که می

ن َّ﴿
َ
َّفََََّّوأ َُّمۡسَتقِيٗما َِّصَرَِِٰط ََّّت بُِعوهُ َّٱَهََٰذا ْ َّتَت بُِعوا بَُلَّٱَوََل ََّعنََّّلسُّ َّبُِكۡم َق َفَتَفر 

ََّسبِيلِهَِّ َّ.[151]األنعام:  ﴾ۦ 
هاى پراکنده )و انحرافى( این راه مستقيم من است، از آن پيروى کنيد! و از راه»

 .«سازد!شما را از طریق حق، دور مىپيروى نكنيد، که 

بنی اسرائيل به »که فرموده است:  صو درود خدا بر خاتم پيامبران محمد 

هفتاد و یک گروه تقسيم شدند، و امّت من به هفتاد و سه گروه تقسيم خواهد 

آن یک  ،ای پيامبر خدا :روند، گفته شدشد؛ که جز یک گروه همه به دوزخ می

باشد که امروز من و اصحاب من  که بر راهی کسگروه کدام است؟ فرمود: آن

 .(1)«بر آن هستيم

 ا بعد: ام

ها ها به گروهخداوند بر آن بوده است تا مسلمان -تكوینی و تقدیری- ۀاراد

ورزند و عليه همدیگر و احزاب و مذاهب مختلفی که با یكدیگر دشمنی می

نمایند تقسيم شوند، آری دچار تفرقه گشته و با فرمان خداوند که آنان توطئه می

 را امر نموده که به هنگام اختالف به کتاب خدا و سنّت پيامبرش مراجعه کنند

 فرماید:مخالفت ورزیدند، خداوند متعال می
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﴿َّ َّإََِل َّفَُردُّوهُ ءٖ َِِّفَََّشۡ َِّٱفَإِنَّتََنَٰزَۡعُتۡم ََِّّلر ُسولَِّٱوَََّّّلل  َّب َِّٱإِنَُّكنُتۡمَّتُۡؤِمُنوَن َّۡۡلَۡومَِّٱوَََّّّلل 
ۡحسَََّّٓأۡلِخرِ َّٱ

َ
َٰلَِكََّخۡۡيََّٞوأ ََّّنََُّذ وِيًلا

ۡ
َّ.[59]النساء:  ﴾٥٩تَأ

داشتيد، آن را به خدا)با عرضه به قرآن( و  اختالفباهم چيزى  ]مورد[ در پس اگر»

پيامبر )با رجوع به سنّت صحيح نبوی( بازگردانيد )و از آنها داورى بطلبيد( اگر به 

بهتر، و عاقبت و پایانش  (براى شما)خدا و روز رستاخيز ایمان دارید! این )کار( 

 «.نيكوتر است

خویش و دوستدار می[ ]اسالبنابراین باید همه کسانی که خيرخواه امت 

این د نمودن توانند برای متّحجا که میباشند، تا آنارچگی و وحدت آن مییكپ

زیر پرچم حق، و باز گرداندن آن از نظر عقيده و شریعت و اخالق به  ،امت

  فرماید:بكوشند؛ زیرا خداوند متعال می صدوران پيامبر 

َّْٱوََّ﴿ َِّٱِِبَۡبِلََّّۡعَتِصُموا ْ ََّّّلل  قُوا َّ .[101]آل عمران:  ﴾ََجِيٗعاََّوََلََّتَفر 
و همگى به ریسمان خدا )قرآن و اسالم، و هرگونه وسيله وحدت(، چنگ زنيد، »

 «.و پراکنده نشوید

هایی که در این راستا باید برداشته شود، آگاه کردن پيروان ترین گامو از مهم

شان است، انحرافاتی انحرافی، از عقاید دعوت قرآن و سنت های مخالفِفرقه

 که آنها را از هدایت و از پيوستن به جماعت مسلمين باز داشته است.

ن های جواگروه و آوری کنمرا جمع ییهاآن افتادم تا پرسشبنابراین به فكر 

هنگام فكر به  ها قرار دهم، تا شاید عقالی آنانرا مخاطب این پرسش شيعه

هایی که پاسخ درستی برای آن جز پرسش ند.گرد به حق باز کردن در آنها،

وجود  ،دور است، که از چنين تناقضاتی عاری و بهپذیرفتن دعوت قرآن و سنّت

 ندارد.
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ران شيعه که به حق هدایت شده و به قرآن و سنت روی یكی از براداقدام 

جدایی خود از گمراهی  او تجربۀ جانب قرار گرفت.واقعاً مورد پسند اینآورده، 

و روی آوردنش به هدایت را در قالب کتابی ارائه داده و اسم مناسبی برای 

صحابه را ) (1)«البيت . ومل أخرس آل  .ة  حابالص   ربحت  »کتابش انتخاب نموده و آن را 

 ناميده است. (به دست آوردم و اهل بيت را هم از دست ندادم

مسلمان در اینكه هم یک فرد انتخاب او بسيار زیبا و درست است؛ چون 

 بيند.میاشكالی ن ،را دوست بدارد ناهل بيت را دوست بدارد و هم اصحاب 

سلمان شد و سپس اندازد که منصرانی میآن فرد او با این کارش مرا به یاد 

)محمد را  إ «يسىومل أخرس ع.. .حممدا   ربحت  »ليف کرد: کتابی با این عنوان تأ

 .به دست آوردم و عيسی را هم از دست ندادم(

 صبخصو ،هاى اینترنتیرا از سایت هاکه بيشتر این پرسش شایان ذکر است

هایی کتاب را از هاپرسشاز  بسيار دیگری ۀمجموع و نيز ،سایت دفاع از سنّت

 ام،کردهموده و بعد همه را مرتّب که روی سخنشان با شيعيان است گردآوری ن

است. و از خداوند ها بوده این پرسشآوری و ترتيب بنابراین کار من فقط جمع

و آن  دگردانَشيعه سودمند  ۀخواهم که این کتاب را برای جوانان توفيق یافتمی

  قرار دهد.ایشان رهگذری به سوی خير و خوبی  ایرا بر

کنم که بازگشت به حق از ادامه دادن راه باطل در پایان به آنان یادآوری می

 ،عامل و پایبند باشد ،هدایت شود و به سنّت ناچنانچه یكی از آنبهتر است، و 

کار و تنبلی که از دینشان روی گردان جایگاه و پاداش او از هزاران سنّی بی
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 ،د یا گرفتار شبهات هستندنماینها تلف میهستند و عمر خود را در شهوت

  فرماید:خداوند می زیراباالتر و بيشتر است، 
نُفِسِهۡمََّيۡمَهُدوَنََّّۥ ََّكَفَرََّفَعلَۡيهَُِّكۡفُرهَََُّّمن﴿

َ
  ﴾٤٤َوَمۡنََّعِمَلََّصَٰلِٗحاَّفَِِل

َّ.[44]الروم:
و آنها که کار شایسته انجام دهند،  کافر شود، کفرش به زیان خود اوستهر کس »

 «.سازندبه سود خودشان آماده مى]پاداش نيكی را[ 

خراشيالسلیمان   
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 هاپرسش
 

ه خود چنان ک –امامی معصوم است سپس   د که علیـمعتقدن يانشيع( 9

دختر حضرت »بينيم که دخترش ام کلثوم علی را می –شيعيان قبول دارند 

در  بن خطابرا به ازدواج عمر« هر حسن و حسينخواو  كفاطمه 

باید از دو چيز یكی را بپذیرند که هر یک برایشان ناخوشایند  ! شيعيان(1)آوردمی

 و تلخ است:

معصوم نيست؛ چون که دخترش را به  اینكه باید قبول کنند که علی :اول

ذهب شيعه های اساسی مازدواج مرد کافری در آورده است! و چنين سخنی با پایه

 شود که بگویند دیگر ائمه به طریق اولی معصوم نيستند.الزم می است، و بلكه متضاد

او  نبوده کـه  نيز مخالف مسلمان است! و علی عمر : اینكه بپذیرنددوم

 .دامادش شود

  از روی انصاف پاسخ دهند!
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بينيم که اند، سپس میکافر بوده مگویند ابوبكر و عمر می شيعيان (2

پسندد و با هر خالفت آنها را می ،معصوم است مکه از دیدگاه شيعه اما علی

 قيام ننموده است.  وییک پس از دیگری بيعت کرده و عليه 

کافر  او با دو زیراست نبوده امعصوم  که علی توان نتيجه گرفتپس می

، و این نقصی ه استآنها را تایيد نمودبا بيعت خود  ناصبی ستمگر بيعت کرده و

 ی متقیباشد، و هرگز امامدر عصمت و کمک کردن به ظالم در ظلمش می

امام علی کامالً  که کار بپذیرندباید  کند. و یا اینكه شيعيانچنين کاری نمی

اند. ن و صادق و عادل بودهمؤم ۀچون ابوبكر و عمر دو خليف درست بوده است!

را شان و به ایشان ناسزا گفته و خالفت پندارندمیرا کافر  دوآن لذا وقتی شيعيان

دچار  مابدین لحاظ ! کنندمیقبول ندارند، با این کار، با امام خود مخالفت 

را که از را در پيش بگيریم، یا راه شيعيانش  الحسنشویم: آیا راه اباحيرت می

 ؟! اندفرمان او سر پيچی کرده

ازدواج نمود و از دیگری  انبا زن كبعد از وفات فاطمه  امام علی  (3

 ،علیعبارتند از: عباس بن  ین فرزند شد، که برخی از ایشانآنها صاحب چند

 .و عثمان بن علی، جعفر بن علی عبداهلل بن علی

ليلی  با است. همچنين (1)البنين بنت حزام بن دارم مّدر این فرزندان امام، اُما

های: ازدواج کرد و از او صاحب فرزندانی شد به نام (2)ارميهبنت مسعود الدّ

و بن علی اصغر، محمد نيز یحيی بن علیو  .عبيداهلل بن علی و ابوبكر بن علی
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است. و  (1)«ميساسماء بنت عُ»، فرزندان او هستند که مادرشان عون بن علی

 ،همچنين رقيه بنت علی و عمر بن علی که در سی و پنج سالگی وفات یافت

ام »همچنين با  (2)حبيب بنت ربيعه است. فرزندان او هستند و مادرشان امّ

شد ازدواج کرد و از او صاحب فرزندانی  (3)«بن مسعود ثقفی ةمسعود بنت عرو

سؤال اینجاست که آیا  علی.بنت  الکربی ةرمل، های: ام الحسن بنت علیبه نام

ترین دشمن خود نامگذاری پدری حاضر است فرزندش را به نام سرسخت

 باشد.  علی بن ابی طالب  ،کند؟ آن هم در صورتی که پدر

گویيد می گذارد که شماپس چگونه علی اسم کسانی را بر فرزندانش می

 اند؟! ترین دشمن او بودهسختآنها سر

دانيد گذارد؟! و آیا میمیروی عزیزانش و آیا انسان عاقلی اسم دشمنانش را بر 

 که علی اولين قریشی بود که اسم فرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان ناميد؟ 

کند که روایت می –کتاب معتبر شيعه  –صاحب کتاب نهج البالغه  (4

 .«وا غرييس  م  دعوين والت  »گيری کرد و گفت: از پذیرفتن خالفت کناره علی
 .(4)«!مرا رها کنيد و کسی دیگر غير از من را بجویيد»

ن اکه شما شيعي ، چراکندبر باطل بودن مذهب شيعه داللت می ،و این

علی از سوی خدا به خالفت و امامت منصوب گردیده و خليفه شدن  گویيدمی

ابوبكر به خاطر غصب این حق او مورد  ،ای بوده است که به گفته شمااو فریضه
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خالفت پس اگر چنين است چگونه از پذیرفتن  .گيردبازخواست قرار می

 ؟!نمایدخودداری می

بوبكر در زمان خالفت ا صتن محمد  ۀگویند فاطمه پارمی شيعيان (5

آتش نيز اش را و پهلوی او را شكستند، و خواستند خانه مورد اهانت قرار گرفته

نام زدند که بر اثر آن فرزندی که در شكمش بود و محسن چنان بزنند، و او را 

 ! یدردداشت، سقط گ

چرا حق فاطمه را نگرفت در صورتی که  سؤال این است که علی کجا بود؟

 شجاع و دلير بود؟! مردی او 

اند و اهل از اهل بيت پيامبر زن گرفته نبسياری از بزرگان اصحاب  (6

ين )ابوبكر و عمر( چنان که همه اند، به خصوص شيخاز آنها زن گرفتههم بيت 

 اتفاق نظر دارند.مطلب بر این  ،خان و ناقالن اخبار، سنی و شيعهرّمو

 ازدواج نمود.  م، و حفصه دختر عمر مبا عایشه دختر ابوبكر  صپيامبر -

را یكی پس از دیگری به  مدو دخترش رقيه و ام کلثوم  آن حضرت -

در آورد، و به خاطر این عثمان به  ازدواج خليفه سوّم عثمان بن عفان 

 ملقّب شده است. )صاحب دو نور( ورینالنّذی

 بن جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد.ابان بن عثمان با ام کلثوم دختر عبداهلل  نيز -

لی بن و مروان بن ابان بن عثمان با ام قاسم دختر حسن بن حسن بن ع -

 ابی طالب ازدواج کرده بود.

 ازدواج نموده بود. بن علی ينه دختر حسينو زید بن عمرو بن عثمان با سك -

 بن عثمان با فاطمه دختر حسين بن علی ازدواج کرده بود. بن عمروو عبداهلل  -

 از دیگر اصحاب که نيز با اهل بيت فاميل بودند و از آنها زن گرفته بودند  ما
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 نشان دهيمکنيم، تا بریم و فقط در این مورد به ذکر خلفای ثالثه اکتفا مینام نمی

ها و خاطر آن این ازدواجکه اهل بيت با آنها محبت و دوستی داشتند و به 

 .(1)پيوندها صورت گرفته است

را بر  صهای اصحاب پيامبر بينيم که اهل بيت نامو همچنين می

بر این امر  ،شيعه و سنیذاشتند، و مؤرخين و ناقالن اخبار، گفرزندانشان می

 اتفاق نظر دارند. 

را که از ليلی بنت  علی یكی از پسرانش ،ه آمده استچنان که در منابع شيع

 ناماوّلين کسی است که  ميان بنی هاشمدر  یو مسعود حنظلی بود، ابوبكر ناميد.

  (2)پسرش را ابوبكر گذاشت.

ها نامگذاری کرد: ابوبكر، و همچنين حسن بن علی فرزندانش را به این نام

و همچنين حسن بن حسن بن علی چنين  .(3)عبدالرحمن، طلحه و عبيداهلل

 .(5). و موسی کاظم دخترش را عایشه ناميد(4)ی بر فرزندانش گذاشته بودهاینام

، (6)بعضی از اهل بيت ابوبكر بود، مانند زین العابدین علی بن حسين ۀنيو ک

 .(1) م و علی بن موسی الرضا
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آنان  ۀگذاشتند، که از جملز اهل بيت اسم پسرانشان را عمر همچنين بعضی ا  

سر ام اشاره کرد که اسم پسرش را عمر اکبر ناميد، مادر این پ توان به علی می

 کنار برادرش حسين به شهادت رسيد.بن علی در حبيب بنت ربيعه بود، و عمر

تغلبی بود که داشت که مادرش صهباء و علی فرزندی دیگر به نام عمر اصغر 

. و همچنين حسن بن علی (2)طوالنی کرد و از برادرانش ارث برد یعمر

 .(3)زندانش را ابوبكر و عمر ناميدفر

، و [علی زین العابدین] بن علی (4)علی بن حسيناند که نيز گزارش کرده

حسين بن زید بن علی، و اسحاق بن حسن بن علی بن حسين، ، و موسی کاظم

و نيز حسن بن علی بن حسن بن حسين بن حسن و افراد زیاد دیگری از اهل 

ولی ما به همين مقدار کفایت  .اندفرزندانشان را ابوبكر و عمر ناميده ،بيت

 (7)هادیال بن محمدو علی (6). و موسی کاظم(5)کنيم تا بحث طوالنی نشودمی

 اند. دخترانشان را عایشه ناميده

                                                                                                                 

 )ص  -1
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وأهنم ال  أن األئمة يعلمون متى يموتون،»گوید: کلينی در کتاب الكافی می (7

ميرند، و آنها جز با اختيار د که چه زمانی میندانائمه می». «يموتون إالَّ باختيار منهم

کند که حدیثی را ذکر می بحاراالنوار، و مجلسی در (1)«ميرندخودشان نمی

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

اند امام عاملی گفته ؛ اگر آن گونه که کلينی و حرّ(2)«انداند یا مسمومش کردهکشته

مسموم باشد اگر  ،شودداند، پس امام آب و غذایی را که به او داده میغيب می

کند، اگر پرهيز نكند و آن را و از خوردن آن پرهيز می داند که مسموم استمی

داند که غذا سم دارد! و ون او میبخورد و بميرد خودکشی کرده است؛ چ

رود! پس آیا شيعه فرماید هر کس خودکشی کند به دوزخ میمی صپيامبر

 پسندند؟!ن چيزی را برای ائمه میچني

توانست با اینكه یاوران و لشكریانی داشت و می محسن بن علی  (8

با  برادرش حسين ،اما با معاویه صلح کرد، و در مقابل ،جنگ را ادامه دهد

عليه یزید  ،توانست صلح کند و جنگ را رها کنداینكه افرادش کم بودند و می

بوده  قيام کرد. پس یكی از دو برادر کارش درست بوده و دیگری کارش اشتباه

را  اینكه توانایی جنگيدنحسن و صلح کردن او با است؛ زیرا اگر دست کشيدن 

جا بوده است؛ قيام حسين بدون آن که قدرتی داشته باشد، با اینكه داشت ب

اینكه توانایی  و اگر قيام حسين با ؛استبوده اشتباه  ،توانست صلح کندمی

                                                 

  ؛2/118: أوصل اکیف اگن -1
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با  ،حسن و دست کشيدن او از جنگنداشت بحقّ و بجا بوده است، صلح کردن 

 اینكه قدرت داشت اشتباه بوده است!

دهد؛ چون را در وضعيت دشواری قرار می مل، شيعياندوگانگی در عاین  

متضاد را جمع دو چيز  ،جا بوده استند هر دو برحق بوده و کارشان باگر بگوی

لشان اند، و جمع کردن دو چيز ضد و نقيض برخالف اصویيد نمودهکرده و تأ

ت او را هم باید امام است، و اگر بگویند که کار حسن نادرست و باطل بوده،

امامت و  ،ند، و اگر امامت او نادرست و باطل باشدل و نادرست قرار بدانباط

شود؛ چون پدرش او را جانشين خود قرار داد. و طبق عصمت پدرش باطل می

مذهب شيعه امام معصوم جز امام معصومی همانند خودش کسی دیگر را 

 دهد.جانشين خود قرار نمی

جا بوده است، باید بگویند که اگر بگویند کار حسين نادرست و بي از طرفی

و معصوم نيست، و نيز امامت و عصمت همه فرزندانش را  است امامت او باطل

، چون امامت و عصمت از طریق حسين به فرزندانش رسيده بدانندباید باطل 

است. و وقتی امامت و عصمت او باطل گردد امامت و عصمت همه باطل 

 شود!می

اب ن ا»گوید: می (1)کافیکلينی در  (9 ْن أ ْصح 
ة  م  دَّ

ْن  حدثنا ع  ٍد ع  ْن أ ْْح د  ْبن  حم  مَّ ع 

ْن أ ْْح د    ع 
ال  جَّ اهللَّ  ْبن  اْْل 

ْبد  َل  أ ِب   ع  ْلت  ع  ال  د خ  رٍي ق 
ْن أ ِب  ب ص  ب يِّ ع  ل  ر  اْْل  م  ْبن  ع 

اهللَّ  ْبد  نْ  ؛ع  اك  إ ينِّ أ ْسأ ل ك  ع  د 
ْلت  ف 

ع  ق ْلت  ل ه  ج  ع   ف  ْسم  د  ي  ن ا أ ح  اه  ْسأ ل ٍة ه  ال   م  ي، ق  ك الم 

ف ع  أ ب و ر  اهللَّف  ْبد   ث مَّ  ؛ع 
ل ع  ف يه  اطَّ ر  ف  ْْي  ب يٍْت آخ  ْين ه  وب  ْْتا  ب 

ْل  س  ٍد س  ا أ ب ا حم  مَّ : ي  ال  ا ق  َّمَّ ب د  ع 

                                                 

 .2/102 ،أوصل اکیف -1



 03 باعث هدایت جوانان شیعه شدسواالتي كه 

 

: قلْ  ال  ، ق  ْلت  فداك :ت  ل ك 
ع  ف  .ج  ا مل  ْصح  ن  نْد 

: وإ نَّ ع  ال  ة  ث مَّ ق  اع  ت  س  ك  .. ث مَّ س 

ة   م 
اط  ة   ‘ف  م 

اط  ف  ف  ْصح  ا م  هي ْم م  ْدر  ا ي  ف  ‘وم  ْصح  ا م  : وم  ْلت  : ق  ال  ، ق 

ة   م 
اط  ْثل  ‘ف  ف  ف يه  م  ْصح  : م  ال  ا ف ي ؟ ق  اٍت، واهللَّ  م  رَّ ا ثالث  م  ذ  ْم ه  ك 

ْرآن  ْم ق  ْرآن ك  ْن ق  ه  م 

ْرف   ا ح  ْلم  وم 
ه  ل ع  : إ نَّ ال  ، ق  ْلم 

ا واهللَّ  اْلع  ذ  : ه  ْلت  : ق  ال  ، ق  د 
اح  اك   و  و  بذ   انتهى. «ه 

ن عمر شماری از اصحاب ما از احمد بن محمد، از عبداهلل بن حجال، از احمد ب»

آمدم و  ؛]امام صادق[عبداهلل اند که گفت: پيش ابوردهکحلبی، از ابی بصير روایت 

ای بپرسم و آیا کسی اینجا هست که خواهم از تو مسئلهبه او گفتم: فدایت شوم! می

ای را بين دو خانه کنار زد و نگاهی عبداهلل پردهگوید: آنگاه ابویم را بشنود؟ میصدا

ای ... آنگاه او لحظهگوید: گفتم: فدایت شومپرس، میخواهی بکرد و گفت: هر چه می

دانند مصحف وت کرد و سپس گفت: مصحف فاطمه پيش ماست، مردم چه میسك

گوید: گفتم: مصحف فاطمه چيست؟ گفت: مصحفى است سه برابر فاطمه چيست! می

گوید: قرآنى که در دست شماست، به خدا حتى یک حرف قرآن هم در آن نيست، می

 «.علم کامل نيست گفتم: به خدا علم کامل این است، فرمود: این هم علم است، ولى

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

که او پيامبر بود،  از آن با خبر بودند؟! در حالی شچگونه اهل بيت ،خبر نداشت

چرا آن را از امّت پنهان کرد؟! و  ،دانست و از آن خبر داشتو اگر آن را می

  فرماید:حال آن که خداوند متعال می

﴿َّ َها يُّ
َ
أ َّبَل ۡغَتََّّلر ُسوُلَّٱ۞َيَٰٓ ََّفَما ََّتۡفَعۡل َّل ۡم َِّإَون ب َِك  َّر  َِّمن َّإَِۡلَۡك نزَِل

ُ
َّأ ٓ ََّما بَل ِۡغ

َّ. [67]املائدة:  ﴾ۥرَِساََلَهَُّ
است، کامال )به مردم( اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده »

 «.اى!برسان! و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده
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گوید ائمه علم غيب دارند، پس چگونه امام صادق گذشته از این، مگر شيعه نمی

 اتاقش را کنار بزند، متوجه نشد که کسی در آن اطراف نيست؟ ۀبدون آنكه پرد

اسم کسانی ذکر شده است که برای شيعيان  در جلد اوّل کتاب کافی (01

اند، برخی از این افراد های اهل بيت را روایت کردهاحادیث پيامبر و گفته

ر،»عبارتند از:  م  ل  ْبن  ع  ضَّ ف  ر  الْ  م  م  ر  ْبن  أ ب اٍن،ـأ ْْح د  ْبن  ع  م  ، ع  ب يِّ ل  ر   ح  م  ، ع  ْين ة  ر  اْبن  أ ذ  م  ع 

، يز  ز   اْلع 
ْبد  ، ْبن  ع  ر  م  يم  ْبن  ع 

اه  ، إْبر  ة  نْظ ل  ر  ْبن  ح  م  ى ع  وس  ، م  ر  م  ر   ْبن  ع  م  بَّاس  ْبن  ع   «اْلع 

بينيد که همه این روایان اسم خودشان یا اسم پدرشان عمر است. سؤال می

و چرا علمای شيعه از ایشان حدیث  انداینجاست که چرا اینها عمر ناميده شده

 ؟!اندقل کردهن

 فرماید:خداوند متعال می (00

﴿َّ ِ ِ َِِٰبِينََّٱَوبَّش  ِينََّٱ ١٥٥َّلص  ََّرَِٰجُعوَنَََّّّل  آَّإَِۡلۡهِ َِِّإَون  َّْإِن اَّّلِل  َّقَالُٓوا ِصيَبةٞ َصََٰبۡتُهمَّمُّ
َ
َّٓأ إَِذا

ْوَلَٰٓئَِكَّ ١٥٦
ُ
ْوَلَٰٓئَِكَُّهُمََّّأ

ُ
ب ِِهۡمََّورَۡۡحَةٞ ََّوأ ِنَّر  َٰٞتَّم    ﴾١٥٧َّلُۡمۡهَتُدونََّٱَعلَۡيِهۡمََّصلََو

َّ.[157-155]البقرة: 
گویند ما رسد، میکسانی که هنگامی که بالئی بدانان می ؛و مژده بده به شكيبایان»

با ایمانی هستند  شكيبایانآنان )همان  ؛گردیموی او باز میساز آنِ خدائيم و به 

راهيافتگان  است و مسلّماً ایشانخدایشان شامل حال آنان درود و رحمت که( 

 «.هستند

َِِٰبِينََّٱوََّ﴿ فرماید:و می َسآءَِّٱِِفََّّلص 
ۡ
آءَِّٱوَََّّۡۡلَأ ِس َّٱوَِحنَيََّّلَّض  

ۡ
َّ.[177]البقرة:  ﴾ۡۡلَأ

 «.باینديكنبرد شرها( و به هنگام و آنان که در برابر فقر و بيماری )و زیان و ضر»
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 خماطبا   صبعد وفاة النبي سوقال عيل»آمده است: نيز در نهج البالغه 

علی » .«عن اجلزع وأمرت بالصرب ألنفدنا عليك ماء الشؤون : لوال أنك هنيت  صإياه

کردی و به تابی نهی نمیقراری و بیفرمود: اگر از بی ویخطاب به  صبعد از وفات پيامبر 

 .(1)«شدریختيم که اشک چشمانمان تمام میداد چنان برایت اشک میفرمان نمی شكيبایی

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

به هنگام مصيبت و  هر کس» .«عَل فخذه فقد حبط عمله من رضب يده عند مصيبة

 .(2)ده استنابود ش ستش را بر رانش بزند، عمل اود]از روی ناشكيبایی[ بالیی 

و حسين در کربالء چنان که صاحب منتهی االمال نقل کرده به خواهرش 

أن حتافظي عَل هذا اْللف، إذا قتلت فال  يا أختي، أحلفك باهلل عليك»: (3)زینب گفت

 «تنادي بالويل والثبور عَل شهاديت تشقي عيل  اجليب، وال ختميش وجهك بأظفارك، وال
که وقتی من کشته و باید این سوگند را نشكنی دهم خواهرم تو را به خدا سوگند می»

، و به خاطر شهادت مخراشهایت ات را با ناخنگریبانت را پاره مكن، و چهره ،شدم

 «.من فریاد واویال سر مده

َِِّفَّ﴿ آیه: شرحدر مال محسن فيض، صافی در تفسير  ََّيۡعِصيَنَك َوََل
آمده است که پيامبر با زنان بيعت کرد مبنی بر اینكه )به  [12]املمتحنة:  ﴾َمۡعُروٖفَّ

 هنگام مصيبت( سياه نپوشند و گریبانشان را پاره نكنند و فریاد واویال سر ندهند.
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فاطمه را وصيت نمود و به او  صکافی آمده است: که پيامبر و در فروع 

 رارا  وال تدا ب لايل و وال وال تريخ لعي  فال ختميش وجها   ت  إذا أنا م  »گفت: 
ي  ات را خونين مكن، موهایت را ژوليده و وقتی من مُردم چهره» « نا    تقييم لعل

من  بر [سراییبرای نوحه]سرایی را حهآویزان مكن، و فریاد واویال سر مده، و زن نو

 .(1)«مقرر مكن

و شيخ شيعه محمد بن حسين بن بابویه قمی که نزد آنها ملقب به صدوق 

که پيش از او کسی آن را نگفته  صهای پيامبر گوید: )از جمله گفتهاست می

سرای از اعمال نوحه» .«النياحة من عمل اجلاهلية»گوید: است این است می

 .(2)«جاهليت است

 صبروجردی از پيامبر خداو همچنين علمای شيعه مجلسى و نوری و 
إعلال  صلتان ملالنان يبغضهما اهلل:»اند که فرموده است: حدیثی را نقل کرده

دو صدای نفرین شده » .«مصيب ، وصلت عدد نغم ؛ ياين انللح والغداء عدد

هستند که خداوند آنها را دوست ندارد: شيون و فریاد به هنگام مصيبت، و صدای 

 .(3)«سرایی و موسيقییعنی نوحه ؛آهنگ و ترانه
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سوال اینجاست که چرا شيعه با حقيقتی که در  ،هابعد از همه این روایت

د؟! و ما چه کسی را تصدیق کنيم، ورزوایات ذکر شده است مخالفت میاین ر

 آیا سخن پيامبر و اهل بيت را باور کنيم، یا گفته آخوندها را قبول کنيم؟!

و خونين کردن سر و  (1)زنیهکنند قمچنان که شيعيان ادّعا میاگر  (21

، پس چرا پاداش بزرگی دارد ،سرایی و زدن به سر و سينهنوحهزنجير زنی و 

زنند و سر و صورت خود را خونين نمی (2)هو آخوندها خودشان قم هااهللآیت

 نمایند؟نمی

و همه  نفر صحابه در غدیرخم حضور داشتندد که هزاران گویشيعه می (03

علی را به عنوان جانشين خود بعد از وفاتش تعيين کرد؛  صشنيدند که پيامبر 

هزاران صحابه یكی نيامد و به خاطر غصب بين اگر چنين است پس چرا از 

لمان حتی عمار بن یاسر و مقداد بن عمرو و س !شدن حق علی اعتراض نكرد

چرا خالفت  ،نگفت: ای ابوبكر چيزی نگفتند و یكی از اینها نيامد و نفارسی 

در  صپيامبر  دانیکنی و حال آن که میصب میغاست علی  را که حق

 غدیرخم چه فرمود؟!

برای اصحاب چيزی  قبل از وفاتش خواست تا صچرا وقتی پيامبر  (04

ن اینكه وی همابنویسد که هرگز بعد از او گمراه نشوند، علی چيزی نگفت، با 

 ندارد؟!  مرد شجاعی است که از هيچكس جز خدا هراسی

                                                 

 .2/401 ،رصاط ااجنلة،یزیی، اگن: ربت -1

 .284ص، إراشد ااسللئ -2
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 (1)ی کتاب کافی ضعيف هستندهاد بيشتر روایتگویر شيعه نمیآیا مگ (05

سخنی چرا به دروغ  صحيحی جز قرآن نداریم؟! پس بعد از چنين و چيز

کافی که به اعتراف خودشان فی شرح و تفسير قرآن است، همان کاگویند که می

 ضعيف است؟! شهایبيشتر روایت

ََّٱَّبَلَِّ﴿ فرماید:خدا باشد؛ خداوند متعال می ۀتواند بندانسان فقط می (06 َّّلل 
َّ.«خدا را بندگی کن [فقطبلكه ]» .[66]الزمر:  ﴾ۡعُبدَّۡٱفََّ

عبد علی  ودشان را عبدالحسين )بنده حسين(،پس چرا شيعيان اسمهای خ

 گذارند؟! می پيامبر( ۀلنبی)بندعبدالزهرا و عبدا عبدالرضا،)بنده علی(، 

نامگذاری نكردند؟ و آیا درست گونه اهل بيت فرزندانشان را اینچرا ائمه 

که بعد از آن که امام حسين به شهادت رسيده است بگویيم عبدالحسين است 

کند و خدمت یعنی خادم حسين؟ خادم کسی است که آب و غذا را تهيه می

آیا معقول است که کسی آب و غذا برای حسين ببرد و در قبرش آب  ؛نمایدمی

 گویيم که خادم حسين است؟!وضویش را آماده کند تا ب

و جانشين بالفصل دانست که خداوند او را خليفه می وقتی علی (07

 بيعت کرد؟!  نپس چرا با ابوبكر و عمر و عثمان  ،کردهپيامبر 

اگر بگویيد آیا مخالفت با امر خداوند و بيعت کردن با دیگری، کفر نيست؟ 

توانایی نداشت، پس کسی که قدرت ندارد صالحيت امامت را قدرت وعلی 

تواند امام باشد که توانایی به دوش گرفتن بار امامت ندارد، چون فقط کسی می

 را داشته باشد. 
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اش استفاده نكرد، پس این و اگر بگویيد امام توانایی داشت اما از توانایی

توان به او هبری مردم نمیتواند امام باشد! و برای رخيانت است و خائن نمی

 .. پاک است حاشا بر او که خائن باشد. .اعتماد کرد. و امام علی از خيانت و

 ؟ س پاسخ شما چيست، اگر پاسخ درستی داریدپ

با خلفای راشدین پيش از  ،زمام امور را به دست گرفت وقتی علی (08

نياورد، و هيچ اعتراضی بر  یدیگر مردم قرآنز مخالفت نكرد، و برای خود ابرا

خري هذه »گفت: است که باالی منبر میشده بلكه به تواتر از او ثابت  ،آنها ننمود

، و «ابوبكر است ش،بهترین فرد این امت بعد از پيامبر». «األمة بعد نبي ها أبوبكر

فدک  علی وقتی به حكومت رسيد ازدواج موقت را رواج نداد، وهمچنين امام 

را به اذان اضافه  «حي عَل خري العمل» و «أشهد أن  عليا  ويل اهلل» را باز نگرداند، و

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

گویيد کافر بودند، چرا امام علی چنان که شما می مپس اگر ابوبكر و عمر 

وقتی قدرت به دستش بود، کافر بودن آنها را اعالم نكرد؟ و نگفت که اینها خالفت 

 را ستود و تمجيد کرد. ماند؟! بلكه برعكس او ابوبكر و عمر را غصب کرده

 کرده است، یا اینكه باید پس شما باید همان کاری را بكنيد که امام علی

علی مسلّماً علی به امت خيانت کرد و قضيه را برای امت بيان ننمود. و  بگویيد

 از چنين چيزی پاک است!

اند، پس چگونه خداوند گویند که خلفای راشدین کافر بودهشيعيان می (09

به آنها را یاری کرد و کشورها را به دست آنها فتح نمود، و اسالم در زمان آنها 
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 ،ای که در دوران آنها قدرتمند بودهو در هيچ زمانی اسالم به اندازه ،اقتدار رسيد

 قدرت نداشته است.

تطابق  ،دهدکه کفار و منافقين را شكست می ،لهیآیا چنين چيزی با سنت ا

 دارد؟!

بينيم که حسن کافر بوده است، سپس ما می معاویه دگویشيعه می (01 

با معاویه صلح کرد و از  –شيعه امام معصوم است  ۀکه به گفت - مبن علی 

که حسن به نفع یک کافر از خالفت  دخالفت دست کشيد، پس شيعه باید بگوی

گيری کرده است، و این با عصمت او متضاد است! و یا اینكه باید بپذیرند کناره

 که معاویه مسلمان بوده است!

 و بعد از وفات او مرتد شده صکه اصحاب پيامبر  دکنشيعه ادعا می (00

قبل از وفات  صبرگشتند، پرسش این است که آیا اصحاب پيامبر  از اسالم

 سنّی شدند؟  صسپس بعد از مرگ پيامبر« شيعه اثنا عشری بودند»پيامبر 

 وفات پيامبر سنّی بودند سپس شيعه شدند؟از یا اینكه قبل 

 كمادرش فاطمه  ممعلوم و مشخص است که حسن بن علی  (00
و نزد شيعه از ائمه معصومين است، و در این مورد با برادرش  باشدمی

فرقی ندارد، پس چرا امامت به فرزندان حسن نرسيد و در فرزندان  حسين

یكی است، هر دو سيّد هستند، و  با آنكه پدر و مادرشانحسين ادامه یافت؟! 

 حسن یک امتياز بر حسين دارد و آن اینكه از او بزرگتر است؟ 

 ای در این مورد هست؟! کنندهآیا پاسخ قانع
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گویيد که علی بعد از پيامبر امام بر حق بوده است پس چرا در شما می (03

 نماز مردم نشد؟! پيش مدّتی که پيامبر بيمار بود حتی در یک نماز علی 

 زیرا امامت صغری دليلی برای امامت کبری است؟ 

ترس از  ،تان در غارگویيد علّت پنهان شدن امام دوزادهمشما می (04

های شيعه ستمگران است، پس وقتی این خطر با به قدرت رسيدن حكومت

رفع شد چرا او  ،ها و اینک دولت فعلی ایرانو صفوی بویه آلها ومانند عبيدی

 ظهور نكرد؟!

تواند او در صورتی که حكومت شيعی ایران می آیدن او بيرون نمیو چرا اآل

نمایند و ها شيعه شب و روز خود را فدای او میرا حمایت کند؟! و ميليون

 منتظر او هستند!! 

وقتی از مكه به مدینه هجرت کرد ابوبكر را همراه با  صپيامبر  (05

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 

نجات داده  ،جان ابوبكر که اگر بميرد برای امامت ضرری نيستشود و می

  ؟شودمی

دانست، پس خوابيدن او بر بستر پيامبر چه اگر بگویيد که علی غيب می 

 تواند باشد؟! می یفضيلت و شاهكار
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 اولعلت تقيه فقط ترس است و ترس و هراس بر دو نوع است:  (06

 اینكه از شكنجه دوماینكه انسان از این بترسد که جانش را از دست بدهد. و 

 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 

خودشان  ۀاجازچنين هراسی نداشتند. یكی اینكه طبق گفته شما ائمه با اختيار و 

 ميرند. می

شود شود و آنچه را که نمیشما ائمه آنچه را که می ۀو دوم اینكه طبق گفت

دانند، بنابراین قبل از فرارسيدن دانند، و آنها زمان و چگونگی مرگشان را میمی

رو نيازی ندارند که در دین خود زمان مردنشان ترس و هراسی ندارند، از این

 ایند و مردم مؤمن را فریب دهند. منافقانه رفتار نم

یعنی ترس از شكنجه شدن و در معرض توهين و فحش  ،اما نوع دوم ترس

علماست، و  ۀچيزی است که بدون تردید تحمّل چنين چيزی وظيف ،قرار گرفتن

هایی در راه حمایت و یاری دین در تحمّل چنين سختی صاهل بيت پيامبر

 کردند؟!جدّشان از دیگران سزاوارترند. پس چرا تقيه می

از دیدگاه شيعه تعيين امام معصوم به خاطر آن واجب است که ظلم و  (07

 از بين برود و در همه جا عدالت برقرار شود. شرّ

گویيد که در هر شهر و آبادی که خدا آفریده شما می سوال اینجاست که آیا

 کرده است یا نه؟! معصومی بوده است که ظلم را از مردم دور می

 اگر بگویيد در هر شهر و آبادی معصومی بوده است. 
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گویی آشكاری است، آیا در شهرهای کفار و شود: این گزافهبه شما گفته می

 و آیا در شام پيش معاویه مشرکين و اهل کتاب هم معصومی هست؟ 

 معصومی بوده است؟ 

ها گویيم معصوم یكی است، اما در سایر شهرها و آبادیو اگر بگویيد: ما می

ها و شهرها نایب دارد یا در شود در همه آبادیجانشينانی دارد، به شما گفته می

 بعضی شهرها؟ 

ویی و سخن گاگر بگویيد در همه شهرها جانشين و نایب دارد این گزافه

 بيجایی است! 

شود: همه به شما گفته می ،ها جانشين داردو اگر بگویيد فقط در بعضی جا

ها فرق ها به صورت یكسان به معصوم نياز دارند پس چرا شما بين آبادیآبادی

 گذارید؟!می

کلينی در کافی باب مستقلی به این عنوان آورده است )زنان از زمين  (08

روایت کرده است که گفت:  ؛برند(، و در این مورد از ابی جعفرارث نمی

ارث  و اثاث خانهزنان از زمين » .«النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئا  »

 .(1)«برندنمی

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

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

در مورد حق ارث زنان  ؛از أبا عبداهلل» .«األرض والعقار فال مرياث هلن فيهَّم

شود ولی از پرسيدم؟ او گفت: قيمت خشت و بنا و چوب و نی به زنان داده می
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است که  کرده روایت ؛، و محمد بن مسلم از ابی جعفر«برندزمين ارث نمی

 و اثاث خانه زنان از زمين» .«النساء ال يرثن من األرض وال من العقار شيئا  »گفت: 

ملک بن اعين از ابو جعفر یا از ابو عبداهلل عليهما السالم ، و عبدال«برندارث نمی

زنان از خانه، » .«ليس للنساء من الدور والعقار شيئ ا»کند که گفت: روایت می

در این روایت فاطمه یا کسی دیگر استثناء  (1)«ارث ندارنداثاث خانه  ملک، و

که خواهان ارث نباید  نشده است. پس بنابراین طبق روایات مذهب شيعه فاطمه

 باشد. صاز پيامبر

های پيامبر از آن امام است، محمد بن یحيی از احمد و همچنين همه دارایی

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

خلق اهلل آ م وأقطاه ادلنيا قطيا ، فما اكن »فرمود:  صگفت: پيامبر خدا 
 .«يرسلل اهلل فهل يألئم  من آل حممد وما اكن صفلرسلل اهلل ؛آل م

 ؛خداوند آدم را آفرید و دنيا را به عنوان ملک به او داد، پس آنچه از آدم»
آل  بوده است به پيامبر خدا تعلق دارد و آنچه از آنِ پيامبر خدا است به ائمه

 .(2)«محمد تعلق دارد

باشد، بنابراین می و طبق عقيده شيعه اولين امام بعد از پيامبر خدا علی 

تر است نه فاطمه، و علی چنين نكرد، بلكه او علی به مطالبه زمين فدک مستحق

های ابریشمی را راه رسيدن به عسل ناب و گندم و پارچه ،گفت: اگر بخواهم

بلدم، ولی هرگز چنين نيست که هوای نفس من بر من غالب آید و آز و طمع 
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در حالی که شاید در حجاز و یمامه افرادی ها بكشاند، مرا به انتخاب خوراکی

 .(1)«اندآید و هرگز سير نشدههستند که یک تكه نان گيرشان نمی

ابوبكر با مرتدین جنگيد و گفت: اگر از دادن زانوبند شتری که در  (09

دادند اباء ورزند، با آنها می صبه ایشان ] به عنوان زکات[ زمان پيامبر آن را 

شوند قرآنی علی از ترس اینكه مردم مرتد می دگویخواهم جنگيد. و شيعه می

 بيرون نياورد!!  ،را که پيامبر به او امالء کرده بود و او آن را نوشته بود

شده و طبق ادعّای شيعه از سوی خدا کمک می هدر حالی که او خليفه بود

چنانی بوده است، اما با وجود این از ترس اینكه مردم آن  است و دارای صفات

شود که مردم در گمراهی آورد و راضی میشوند قرآن را بيرون نمیمرتد می

 جنگد!! ابوبكر، با مرتدان به خاطر یک زانوبند میاما  بمانند،

فرد بسيار  شيعه و اهل سنت همه بر این اجماع دارند که علی  (31

رسيده است، و او در راه شجاع و دليری بوده است که کسی به گرد پای او نمی

اش تا وقتی که ترسيد، و از آغاز زندگیای نمیکنندهخدا، از مالمت هيچ مالمت

یک لحظه این شجاعت از او جدا نگردید، و  ،به دست ابن ملجم کشته شد

 پيامبر است. ه علی جانشين بالفصلکند کشيعه اعالم می

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

 بيعت نمود؟!  بيعت کرد؟ و سپس بعد از او با عمر فاروق  ابوبكر

 بيعت کرد؟!  و سپس بعد از عمر بالفاصله با عثمان بن عفان 

 صپيامبرباالی منبر هم که شده توانست که حتی برای یک بار نمیاو آیا  
برود و با صدای بلند اعالم کند که خالفت از او غصب شده است؟! و او از 
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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؟! 

شود که تطهير شامل حدیث کساء شامل چهار نفر از خانواده علی می (30

 .(1)گرددآنها می

 پس دليل شامل کردن دیگران در تطهير و عصمت چيست؟! 

که به پندار آنها مؤسس مذهب جعفری  –شيعه از امام جعفر صادق  (30

 (2))ابوبكر دو بار مرا زاده است( گفت:که او با افتخار می دکنروایت می –است 

رسد: اوّل از طریق مادرش چون نسب جعفر صادق از دو طریق به ابوبكر می

 بكر. فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابی

 ءبكر، که اسماو دوّم از طریق مادر بزرگش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابی

يم که شيعه بينبكر است. سپس میمادر فاطمه بنت قاسم بن محمد بن ابی

را  دهند که او جدّش ابوبكرهای دروغينی از امام صادق ارائه میروایت

 نماید!مذمّت می

سوال اینجاست که چگونه امام صادق از یک طرف به جدّ خود افتخار 

زند؟! و ممكن است چنين سخنی از یک کند، و از طرفی به او طعنه میمی

ترین و پرهيزگارترین فرد يعه او را فقيهزند، نه از امامی که شبازاری جاهل سر 

یا  کسی را ستایششمارند، و هرگز کسی او را مجبور نكرده که دورانش می

 مذمت نماید.
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سپس در زمان رهبر سنّی و  ،در زمان عمر یک بار مسجد االقصی  (33

 آزاد گردید.  :الدین ایوبّی مذهب صالح

اند؟! آیا یک وجب از زمين را دستاوردهایی در طول تاریخ داشتهشيعه چه 

 اند؟اند، و آیا دشمنی از دشمنان اسالم و مسلمين را عقب راندهفتح کرده

دشمن بوده است، اما  با علی  کنند که عمر شيعه ادعا می (34

به شام دهای بيت المقدس بينيم که عمر وقتی که برای تحویل گرفتن کليمی

؟! با اینكه اگر (1)نمایدعلی را به عنوان جانشين خود در مدینه مقرر می ،رودمی

پس این  کوچكترین مشكلی برای عمر پيش بياید علی خليفه خواهد شد!

 دشمنی کجاست؟! 

داود آل طبق حكم  ،کندگویند مهدیشان وقتی ظهور میمی يانشيع (35

هاست شریعتهمۀ  ۀکنندکه نسخ صنماید! پس شریعت محمد فرمانروایی می

نص بر این است که باید با دالئل و  صکه در شریعت محمد چون کجاست؟! 

 براهين قضاوت کرد.

کند با یهودیان و مسيحيان از در صلح و چرا وقتی مهدی ظهور می (36

 رساند؟! ها و قریش را به قتل میآید و عربآشتی در می

خودتان آیا ائمه  ۀآیا محمد از قریش و عرب نيست و همچنين طبق گفت

 چنين نيستند؟! یعنی از عرب نيستند؟!
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ئمه در پهلوی مادرانشان هستند و از ران راست شيعه معتقدند که ا (37

که برترین پيامبران و واالترین انسانها  ص!! آیا مگر محمد(1)شوندمتولد می

 بود، در شكم مادرش نبود و از رحم او بيرون نيامد؟!

صاحب هذا األمر »کند که گفت: شيعه از امام جعفر صادق روایت می (38

 .«باسمه إالَّ كافر.. ال يسميهرجل 
 .(2)....«.زنداسمش صدا نمیبه صاحب این امر مردی است که کسی جز کافر او را »

کنند که به مادر مهدی گفت: و از ابی محمد حسن عسكری روایت می

ا واسمه حممد وهو القائم من بعدي» دار خواهی شد و بچه» .«....ستحملْي ذكر 

 .(3)«او محمد است و بعد از من امام قائم اوست... ات پسری است که اسمبچه

گویيد هر کس مهدی را به نام او صدا آیا این تناقض نيست؟! یک مرتبه می

گویيد که حسن عسكری او را محمد ناميده بزند کافر است، و بار دیگر می

 است؟! 

کند که روایت می ؛کلينی در کافی از احمد بن محمد از ابی عبداهلل (39

سياه پوشيدن مكروه » .«واد إالَّ يف ثالث اخلف والعَّممة والكساءيكره الس  »گفت: 

. و همچنين در کتاب الزی از او (4)«و عمامه و عبا چكمهاست مگر در سه چيز: 

اخلف  :السواد إالَّ يف ثالثةيكره  صكان رسول اهلل»روایت شده که او گفت: 
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 :پسندید مگر در سه چيزسياه پوشيدن را نمی صامبر پي». «والكساء والعَّممة

. و حر عاملی در وسائل از صدوق و او از محمد بن (1)«و عبا و عمامه چكمه

يف القلنسوة  أصيل  »کند که به او گفتم: روایت می ؛سليمان و او از ابی عبداهلل

ا لباس أهل النارالسوداء؟ قال:  آیا با کاله سياه نماز » .«ال تصل فيها فإهنَّ

بخوانم؟گفت: با کاله سياه نماز نخوان؛ چون لباس سياه لباس اهل جهنم 

کند که گفت: در شهر حيره پيش ابی و از حذیفه بن منصور روایت می .(2)«است

خليفه ابی العباس آمد و به او گفت که خليفه تو  ۀبودم، که فرستاد ؛عبداهلل

را فرا خوانده است، او بارانی پوشيد که یک روی آن سياه و روی دیگر آن 

دانم که این لباس اهل جهنم است آن را سفيد بود، سپس گفت: با اینكه می

های شيعه آمده است که لباس سياه لباس بنی . و در بعضی روایت(3)«پوشممی

صدوق در من ال یحضره الفقيه روایت که باشد. چنان شمنان آنها مید ،عباس

آمد در حالی که  صنزد پيامبر  ؛روایت شده است که جبرئيل»کند: می

 صقبای سياه بر تن داشت و کمربندی داشت که خنجری در آن بود، پيامبر 
فرمود: جبرئيل این چه لباسی است؟ جبرئيل گفت: لباس فرزندان عمویت 

نزد عباس رفت و گفت: عمو جان! فرزندان تو  صاست، آنگاه پيامبرعباس 
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برای فرزندان من بال خواهند بود، گفت: ای پيامبر خدا آیا خودم را اخته کنم؟ 

منظور از اهل جهنم در  ،به ظاهر«. پيامبر فرمود: همه چيز مقدّر شده است

وند و در آن رهایی که گذشت کسانی هستند که روز قيامت به جهنم میروایت

های سرکشی امثال خلفای عباسی و کفار مانند، و آنها فرعون و گروهجاودانه می

 .(1)اندپوشيدههای گذشته هستند که لباس سياه میاین امت و کفار امت

و صدوق در من ال یحضره الفقيه به روایت از اسماعيل بن مسلم و او از 

ه یكی از پيامبرانش وحی کرد: که خداوند ب»کند که گفت: امام صادق روایت می

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 

 .(2)«خواهيد شد

و در کتاب عيون األخبار بعد از نقل روایت با سندی دیگر که علی بن ابی 

اس سياه لباس دشمنان، لب»گوید: کند میروایت می صاز پيامبر  س طالب

آور است، و نشه )شراب خرما، و انگور( و چيزهایاست، و غذای دشمنان نبيذ 

قارچ سفيد نرم و ماهی شناور و مارماهی آبنوس و ماهی مرده و قرار گرفته 

هستند، تا اینكه ... خوراک آنها .هایی که پولک ندارندروی سطح آب و ماهی

شود، روند جاهایی است که هر کس برود متهم میگفت: و جایی که دشمنان می

ی است که سو مجالشان مجلس شرابخواری و سرگرمی بيهوده است، و مجال
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شرکت در آن برای ائمه و مؤمنان عيب است و مجالس گناهكاران و ستمگران 

 .(1)و تباهكاران است

باشند و مذمّت لباس سياه می ۀروایات از ائمه که درباربعد از بيان این همه 

این  ياناین است که چرا شيعسؤال  د که لباس سياه لباس دشمنان است،گوینمی

 ...؟!.پوشندسياه میشان، همه در ایام مختلف عزاداری مذهبی

اگر کسی بخواهد شيعه شود، باید از ميان مذاهب مختلف و زیاد شيعه  (41

.... الخ یکدام را انتخاب کند؟! اماميه و اسماعيليه و نصيریه و زیدیه و دروز

همه مدعی هستند که مذهبشان مذهب اهل بيت است، و همه با صحابه دشمن 

باورند که او معتقدند و بر این  امامت علی بن ابی طالببه هستند، و همه 

 خليفه بالفصل پيامبر است، پس کدام یک را باید انتخاب کرد؟

های دیگری بر پيامبر نازل شده است و فقط علی آیا غير از قرآن کتاب (40

 از آن آگاه بوده است؟! 

شوند چه پاسخی های خود که ذیالً ذکر میاگر بگویيد نه پس به روایت

 : دهيدمی

و جامعه نزد ما »کند که گفت: ابو بصير از ابی عبداهلل روایت می :اجلامعة (9)

 دانند جامعه چيست؟! و مردم چه می« است

 گوید: گفتم: فدایت شوم جامعه چيست؟ می

ست که طول آن هفتاد گز پيامبر است و او آن را امالء ا ایگفت: صحيفه

حالل و حرام و همه نموده و علی با دستش آن را نوشته است، هم 
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در آن بيان شده خراش  ۀچيزهایی که مردم به آن نياز دارند حتی دی

 .(1)«است

چيزهایی که مردم به آن نياز دارند بيان شده  ۀهم فكر کنيد که: و در آن

 است.

ایم؟! و پس چرا پنهان شده و ما از آن و از آنچه در آن است محروم شده

 نيست؟!آیا این کتمان و پوشاندن علم 

های امام روایت شده در حدیث عالمت سرضا امام از  صحیفه ناموس: (2)

ای دارد که در آن اسامی شيعيانش تا روز و امام صحيفه»که گفت: 

 .(2)«ذکر شده است ،آیندقيامت، و دشمنانشان که تا روز قيامت می

های شيعيان که تا نامهمۀ  ست کها ایگویيم این چگونه صحيفهما می

 گيرد؟! آیند در آن جا میقيامت به دنيا می

اگر فقط اسامی شيعيان ایران در آن یادداشت شود حداقل باید صد جلد 

 کتاب باشد!! 

سوگند به »روایت است که گفت:  از امير المؤمنين  صحیفه عبیطه: (3)

اهل های پيامبر خدا و های زیادی پيش من هست، زمينخدا که صيفحه

ای نزد من هست که به آن اند، و صيفحهبيتش در آن مشخص شده

هاست و در آن بيان ترین چيز عليه عربشود، و سختعبيطه گفته می

 .(3)«ای نداردشده است که شصت قبيله از قبایل عرب از دین بهره
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تواند قابل قبول باشد، اگر گویيم این روایت معقول نيست و نمیما می

اش ای نداشته باشند، پس معنیاز قبایل عرب از دین بهره چنان تعداد

 ای داشته باشد وجود ندارد!این است که یک مسلمان که از دین بهره

ها ستمگرانه حكم شده سپس مالحظه کنيد که چگونه در مورد عرب

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

کند که گفت: در ابو عبداهلل روایت می ابو بصير از: السيف ةصحيفه ذؤاب (3)

کوچكی بود که در آن حرفها و کلمات  ۀصحيف صشمشير پيامبر  ۀدست

 گشاید. هست که هر کلمه و حرفی هزار کلمه و حرف می

دو حرف از آن بيرون تاکنون  گفت: و ؛ابوبصير گفت: ابو عبداهلل

 .(1)آمده است

 گویيم: حرفها و کلمات دیگر کجا هستند؟! ما می

 آمدند تا شيعيان اهل بيت از آن استفاده کنند؟! آیا نباید بيرون می

ها یكی کند پوشيده هستند؟! و نسلیا اینكه تا وقتی که مهدی ظهور می

 شوند و دین در سردابى زندانی است؟! پس از دیگری هالک می

 صشمشير پيامبر ۀدیگری است که در دست ۀاین صحيفصحیفه علي:  (1)
شمشير  ۀروایت است که گفت: در دست پيدا شده است از ابو عبداهلل 

ای یافت شد که در آن نوشته شده بود: بسم اهلل صحيفه صپيامبر 

ترین مردم در روز قيامت کسی است که کسی الرحمن الرحيم، سرکش

کسی است که غير از  دیگر غير از قاتلش را به قتل رسانده است، و
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کسی که او را زده، زده است، و کسی است که غير از موالهایش والیت 

نازل  صکسانی دیگر را پذیرفته است، چنين فردی به آنچه بر محمد 

گذاری را شده کفر ورزیده است، و هر کس بدعتی ایجاد کند یا بدعت

 .(1)«پذیردپناه دهد خداوند روز قيامت هيچ عملی از اعمال او را نمی

یكی جفر سفيد و یكی جفر قرمز، از ابی عالء  ستا جفر دو نوعالجفر:  (6)

گفت: جفر سفيد شنيدم که می روایت است که گفت: از ابا عبداهلل 

گوید: گفتم: چه چيز در آن هست؟ گفت: زبور داود پيش من است. می

های ابراهيم و حالل و و تورات موسی و انجيل عيسی و صحيفه

 .... همه در آن هستند..حرام

 گوید: گفتم: در جفر قرمز چه هست؟ و جفر قرمز هم پيش من است. می

شود، و صاحب گفت: سالح در آن است، و آن برای خون باز می

 کند. برای کشتن آن را باز می ،شمشير

 عبداهلل بن ابی اليعفور به او گفت: خداوند تو را اصالح نماید! 

 ن خبر دارند؟ آیا فرزندان حسن از ای

دانند که دانند چنان که شب را میگفت: بله سوگند به خدا آنها آن را می

دانند که روز است، ولی حسادت و طلب دنيا شب است، و روز را می

حق طلب  ۀآنان را وادار به انكار کرده است، و اگر آنها حق را به وسيل

 .(2)ایشان بهتر بودبر نمودندمی
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گویيم بيندیشيد و فكر کنيد، زبور داود و تورات موسی و انجيل می

های ابراهيم و حالل و حرام همه در این جفر هستند! عيسی و صحيفه

 کنيد؟! پس چرا شما آن را پنهان می

 مصحف فاطمه:  (7)

سوگند »کند که گفت: روایت می علی بن سعيد از ابی عبداهلل  -الف

ماست، و در آن حتی یک آیه از قرآن به خدا که مصحف فاطمه پيش 

نيست، پيامبر آن را دیكته نموده و علی با دست خودش آن را نوشته 

 .(1)«است

فاطمه »کند که گفت: و محمد بن مسلم از یكی از ائمه روایت می -ب

نيست، ولی کالمی از کالم  از خود مصحفی به جا گذاشت که قرآن

خداست که خداوند آن را بر او نازل کرده است، پيامبر آن را دیكته نمود 

 .(2)«آن را نوشت و علی 

کند که گفت: روایت می ؛علی بن ابی حمزه از ابی عبداهلل -ج

مصحف فاطمه پيش ماست، سوگند به خدا که یک کلمه از قرآن در آن 

 .(3)«ء نموده و علی آن را نوشته استنيست ولی پيامبر آن را امال

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 

دهد که همه آنچه را که بر او نازل شده به مردم برساند، خداوند می
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َّ﴿ فرماید:می َها يُّ
َ
أ ََّتۡفَعۡلََّّلر ُسوُلَّٱ۞َيَٰٓ ب َِك َِّإَونَّل ۡم َِّمنَّر  َّإَِۡلَۡك نزَِل

ُ
َّأ ٓ ََّما بَل ِۡغ

َّبَل ۡغَتَّرَِساََلَهَُّ ََّفَما اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو » [67]املائدة:  ﴾ۥ 

 «.!اىنازل شده است، كامال )به مردم( برسان! و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده

ها پنهان این قرآن را از مسلمان ۀکه پيامبر هم پس چگونه ممكن است

کند؟! و چگونه شایسته علی و ائمه بعد از اوست که آن را از شيعيان 

 خود پنهان کنند؟!

 آیا این خيانت در امانت نيست؟!

از ابی عبداهلل روایت است که انجيل و تورات : تورات و انجیل و زبور (8)

 .(1)خواندو زبور را به زبان سریانی می

گویيم: امير المؤمنين و ائمه بعد از او، به زبور و تورات و انجيل چه می

گردانند، و به کنند که آن را در ميان همدیگر دست به دست میمی

کنند که علی خوانند، و نصوص شيعه ادعا میصورت پنهانی آن را می

های خودش قرآن را کامالً از حفظ داشت، و همه این کتابها و صحيفه

گر را از برداشت، پس چه نيازی به تورات و زبور و انجيل داشته دی

 اند؟ ها با نزول قرآن منسوخ شدهاست؟! به خصوص وقتی که این کتاب

دانيم که اسالم فقط یک کتاب دارد و آن گویيم که ما میبعد از همه اینها می

های یهودیان و نصارى است چنان ها از ویژگیقرآن کریم است، و تعداد کتاب

 های متعدد آنها این قضيه واضح و مسلّم است. که در کتاب
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وفات یافت به سر و  ؛وقتی که فرزندش ابراهيم صچرا پيامبر  (40

 وفات یافت علی به سر و صورتش نزد؟!  كصورتش نزد؟! و چرا وقتی فاطمه 

معتقدند که اغلب صحابه به جز تعداد بسيار اندکی منافق و کافر  يانشيع (43

اند، اگر چنين است پس چرا این کافران آن تعداد اندکی را که با پيامبر بودند بوده

شيعه بگویند: اصحاب بعد از وفات پيامبر همه مرتد علمای نابود نكردند؟! اگر 

يم پس چرا آنها این تعداد پرسشدند و فقط هفت نفر بر اسالم باقی ماندند، می

 اندک را از بين نبردند و وضعيت را به دوران پدران و نياکانشان بر نگرداندند؟! 

کتابش  ۀابو جعفر محمد بن حسن طوسی شيخ شيعه در مقدم (44

گوید: ستایش خداوندی را سزاست که صاحب حق و می (1)االحكامتهذیب

باد، یكی از  صاش محمد مستحق آن است، و درود خدا بر بنده برگزیده

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 

چنان این احادیث مخالف همدیگرند که از بزرگترین اعتراضات مخالفان  کرد، و

 «.ما بر مذهب ما همين تضاد اخبار و روایات است....

گوید: می (2)صولاأل ساسعلی اللكنوی شيعه مذهب در کتاب أ و سيد دلدار

اند به شدّت مختلف و متضادند، چنانكه تقریباً احادیثی که از ائمه روایت شده

حدیثی نيست مگر آن که در مقابل آن حدیثی مخالف با آن هست، و هيچ هيچ 
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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 

چنان که »گوید: می (1)«األطهارئمة األبرار إل  طري  األة هداي»الكرکی در کتابش، 

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

گویيم علمای شيعه به تناقضات موجود در مذهبشان اعتراف ما می

 .(2)اندکرده

َِّٱَولَۡوَََّكَنَِّمۡنَِّعنِدََّغۡۡيَِّ﴿ فرماید:می در مورد قرآن خداونداما  لَوََجُدواَّْفِيهََِّّّلل 
َٰٗفاٱ ََّّۡختَِل اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن » [82]النساء:  ﴾٨٢َكثِۡٗيا

 «.يافتندمى

و والیت فرزندانش بعد از او رکنی  اگر والیت علی بن ابی طالب  (45

یابد، و هر کس به والیت علی از ارکان ایمان است که ایمان بدون آن تحقق نمی

شيعه کفر ورزیده و سزاوار دوزخ  ۀو فرزندانش ایمان نداشته باشد طبق عقيد

گواهی بدهد، و نماز بخواند،  صاست گرچه به یگانگی خدا و رسالت محمد

ه بگيرد و به حج برود؛ پس اگر چنين است چرا این رکن و زکات بدهد، و روز

 بزرگ ایمان در قرآن به صراحت بيان نشده است؟! 
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تر هستند بينيم که دیگر ارکان و واجبات را که از والیت پایينقرآن را می

مانند نماز و زکات و روزه و حج را به صراحت بيان داشته است، بلكه قرآن 

... پس چرا .ایز مانند شكار را توضيح داده استبعضی از چيزهای مباح و ج

 بزرگترین رکن و اصل دین در ثقل اکبر )قرآن( ذکر نشده است؟! 

بودند، و هر  گویند اصحاب دشمن یكدیگرمی ياناگر آن گونه که شيع (46

ای فاقد همدلی و آنها جامعه ۀکرد و جامعیک برای رسيدن به خالفت تالش می

بنابراین بود که جز تعداد اندکی از آنها همه کافر شدند؛  ایبود، و جامعه محبت

شدند، و آنها مناطق زیادی از جهان هزاران انسان در زمان اصحاب مسلمان نمی

 کردند.را فتح نمی

خوانند با اینكه به صراحت در چرا بسياری از شيعيان نماز جمعه نمی (47

 فرماید:جمعه به اقامه نماز جمعه امر شده است، و خداوند متعال می ۀسور

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََّٱََّيَٰٓ ةَِِّمنَّيَۡوِمَََّّّل  لَوَٰ َّْٱفَََّّۡۡلُُمَعةَِّٱَءاَمُنٓواَّْإِذَاَّنُودَِيَّلِلص  َّذِۡكرََِّّۡسَعۡوا َِّٱإََِلَٰ ُرواََّْوذَََّّّلل 

ََّّۡۡلَۡيَع َّٱ ََّتۡعلَُموَن َُّكنُتۡم َّإِن َّل ُكۡم ََّخۡۡيٞ َٰلُِكۡم اي كساني كه ايمان » [9]اجلمعة:  ﴾٩َذ

شود به سوي ذكر خدا )خطبه و نماز( ايد! هنگامي كه براي نماز روز جمعه اذان گفته ميآورده

 «.دانستيدميبشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد، اين براي شما بهتر است اگر 
گویيم آیا اگر بگویند نماز جمعه تا وقتی مهدی ظهور کند تعطيل است! می

تواند تعطيل کردن این امر عظيم را توجيه نماید؟! که انتظار برای مهدی می
 اند.دادهاند که این آیين بزرگ اسالمی را انجام نمیهزاران شيعه در حالی مرده

ابوبكر و نيز و آیاتی را  شيعيان معتقدند که آیاتی از قرآن حذف شده (48

 اند!تغيير داده معمر 
کنند که از او پرسيدند که چرا علی امير روایت می ؛و از ابی جعفر
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المؤمنين ناميده شده است؟ او گفت: خدا به او این لقب داده و در کتابش چنين 

َخذَََِّّإَوذَّۡ»فرموده: 
َ
ِي َتُهمََُّّۡظُهورِهِمََِّّۡمنََّءاَدمَََّّبَِنََّّٓمِن َََّّربَُّكََّّأ شََُّّۡذر 

َ
ََََّّٰٓهَدُهمََّۡوأ َََّعَ

نُفِسِهمَّۡ
َ
لَسََّّۡأ

َ
ْ  بَِرب ُِكۡم ََُّّتَّأ ويل  س  ا ر  د  أ نَّ حم  مَّ ْي   و 

ن  مِّ ري  امل ؤ 
يًّا أ م 
ل  أ نَّ ع   !.(1)«و 

چون پروردگارت از پسران آدم، از پشتهایشان، نژادشان را برگرفت و آنها »
خودشان گواه کرد که مگر نه این است که من پروردگار شما هستم، و را بر 

 «محمد فرستاده من، و علی امير المؤمنين است؟

ِينََّٱفََّ﴿ و کلينی در تفسير: کسانی که به امام  :یعنی)گوید: می ﴾ۦَءاَمُنواَّْبِهَََِّّّل 

َّوََّ﴿ .(ایمان آوردند وهُ ََّونَََصُ ُروهُ َّْٱوََعز  َبُعوا ِيَّٓٱَّنلُّورََّٱَّت  ََّمَعهَََُّّّل  نزَِل
ُ
َُّهُمَََّّۥّٓأ ْوَلَٰٓئَِك

ُ
أ

و  .کسانی از جبت و طاغوت دوری کردند :یعنی)َّ.[157]األعراف:  (2)﴾١٥٧لُۡمۡفلُِحونََّٱ
 .(3)جبت و طاغوت فالنی و فالنی هستند(!

 .(4)گوید: )منظور از فالنی وفالنی ابوبكر وعمر هستند(!مجلسی می

ََلَّ﴿  و –والعياذ باهلل  –دانند بنابراین شيعيان ابوبكر و عمر را دو شيطان می
َِٰتَّ ۡيَطَِٰن َّٱتَت بُِعواَُّْخُطَو  «.نكنيد یهای شيطان پيروو از گام»َّ.[21]النور:  ﴾لش 

گویند سوگند به کنند و میالهی را چنين تفسير می ۀشيعه این گفتعلمای 
  (5)فالنی و فالنی است!دوستی  وهای شيطان والیت خدا که گام

ََّٱَّيُِطعَََِّّوَمنَّ»کنند که گفت: و از ابی عبداهلل روایت می ي ة  ۥََّورَُسوَلََُّّّلل  ال  يف  و 
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ٍّ و  
يل  ه  ع  ْعد  ْن ب 

ة  م  مَّ
ة  اأْل ئ  ي  ال  اَّزاافَوََّّۡفَازََََّّفَقدَّۡ و  و گفت که آیه در اصل همين  «َعِظيما

  .(1)«طور نازل شده است
نازل  صگونه بر محمداین آیه این»جعفر روایت است که گفت: و از ابی 

وَّۡشَّۡٱََّسَمابِئَّۡ»شده است:  َََّْتَ نُفَسُهمََّّۡۦَّٓبِهََِّّا
َ
نَّأ

َ
َّْيَكََّّۡأ ََُّّٓفُروا نَزَلََّّبَِما

َ
َُّٱَّأ ٍ َّّلل  يل    .(2)«يااَبغََّّۡ يف  ع 

در مورد فروختند و به ناروا نسبت به آنچه  زهايچ نیرا به بدتر شتنیخو)
 (دندیکفر ورز میفرستاده بود علی

گونه بر محمد از جابر الجعفی روایت است که گفت: این آیه را جبرئيل این

اَّبََّٖريََِِّّۡفََُّّكنُتمََِّّۡإَون»نازل فرموده است:  ِم  نۡلَََّّم  َََّّٰانَز  ٍ  ِدنَاَعبََََّّۡعَ يل  ََّّ يف  ع 
ۡ
َّْفَأ َّبُِسوَرةََّّٖتُوا

ِن ِثََّّۡم  ایم شک دارید کرده )اگر در آنچه در مورد علی بر بنده خود نازل .(3)«ۦلِهَِّم 
 . (یک سوره همانند آن بياورید

گونه جبرئيل بر این آیه را این»روایت است که گفت:  ؛و از ابی عبداهلل

ن وا ي  » نازل کرد: صمحمد 
تاب  آم 

ين  أ وت وا اْلك 
هيه ا الَّذ 

ٍ ا أ  يل  ْلنا يف  ع  ب ينا   ب َّم ن زَّ  .(4)«ن ورا  م 

 .(ایم ایمان بياوریدبه نور آشكاری که در مورد علی نازل کرده ،ای اهل کتاب)
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يمه در رقآین كه رب ایپربم ارکم دمحم نب دبعاهل 
ن
ه رک
بي
ؤ ر اتس:  صآ

ط

 

يي
ن
 انزل دشه، ا

َهاَيََّٰٓ﴿ يُّ
َ
ِينََّٱَّأ َََّّّْل  وتُوا

ُ
َََّّْبَِّكَتََّٰلَّۡٱَّأ نۡلَََّّبَِماََّءاِمُنوا قََّّٗانَز  ِ ِنََّمَعُكمَّل َِماَّاُمَصد  نَّلََِّقبََّّۡم 

َ
َّاوُُجوهََِّّٗمَسَّن ۡطََّّأ

َها ََََّّٰٓفََنُد  دََََّّۡعَ
َ
َّٓأ وََّّۡبَارَِها

َ
َََّّٓكَماََّعَنُهمَّۡنَلََّّۡأ ۡصََّّلََعن ا

َ
بَّۡٱََّبََّحََّٰأ مَََّّۡوََكنَََِّّت َّلس 

َ
َِّٱَّرَُّأ ََّمفََّّّۡلل  ]النساء:  ﴾٤٧َُّعوَلا

ؤ ر اتس: و تمسق   [٧٤
ط

 

يي
ن
َهاَيََّٰٓ﴿درگی آن ا يُّ

َ
ََّّٓقَدََّّۡنل اُسَّٱَّأ ِنَّنََّٞهََّٰبُرَََّّۡءُكمَجا ب ُِكمََّّۡم  نَزنۡلَََّّر 

َ
ََّٓوأ َُّكمَّۡإَِۡلََّّۡا

بِينََّّٗانُورَّٗ  .[٤٤٧]النساء:  ﴾١٧٤َّامُّ
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َ ََعَ »که گفت:  نمودهروایت  ؛و محمد بن سنان از رضا ْْشِكِيَ  َكُبر  الْمر
ٍّ مَ  ْم إيَِلْهِ بَِواَليَِة لََعِ وهر ٍّ  ا تَْدعر در ِمْن َواَليَِة لََعِ َمَّ اینگونه در کتاب نوشته شده  .«يَا ُمر

خوانی بر آنان گران والیت علی که مشرکان را بدان فرا می ،محمد ای) .(1)است
 .(آیدمی

َلَّ»و از ابی عبداهلل روایت است که گفت: 
َ
َََّّٓسأ ١َََّّواقِعََّّٖبَِعَذاٖبََّّئُِل ََّسا

ََّٰل ِلَّۡ ٍّ بِوَ َّفِرِينَََّك سوگند به خدا که آیه اینگونه بر )« َدافِعََّّٞۥَلَََُّّسَّلَيََّّۡاَليَِة لََعِ

 .(2)(نازل شده است صمحمد

جبرئيل این آیه را این گونه بر »و از ابی جعفر روایت است که گفت: 

َلَّ» نازل کرده است: صمحمد ِينََّٱََّفَبد  َََّّّْل  مْ  آل  ََّظلَُموا قَّه  ٍد ح  َّقَوَّۡ حم  مَّ ِيٱََّغۡۡيََََّّلا ََّّل 
نَزنۡلَََّّلَُهمََّّۡقِيَلَّ

َ
ََّّافَأ ِينََّٱَََّعَ َََّّّْل  مْ  آل  ََّظلَُموا ه  قَّ ٍد ح  ِنَََّّازَّٗرِجَّۡ حم  مَّ َّٓٱَّم  َما ََّّْبَِماَّءَِّلس  َََّكنُوا

 .(3)«ُسُقونَََّيفَّۡ

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 

شان عذابی از  ستم کردند و حقّشان را پایمال نمودند به سبب فساد و نافرمانی

 .(فرود آوردیم آسمان
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ط

 

يي
ن
يمه ا
ن
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این آیه را این گونه نازل  ؛و از ابی جعفر روایت است که گفت: جبرئيل

وا »کرده است:  ين  ظ ل م 
مْ  آل   إ نَّ الَّذ  ه  قَّ ٍد ح  َُّٱَّيَُكنََِّّلَمََّّۡحم  مَّ َِّدَيُهمَِّۡۡلَهَََّّۡوََلََّّلَُهمََّّۡفِرََِّۡلَغََّّّۡلل 

ا ََّّ* َطرِيقا َهاَيََّٰٓ: »ثم قال .«َجَهن مََََّّطرِيقَََّّإَِل  يُّ
َ
ََّّٓقَدََّّۡنل اُسَّٱَّأ ََِّّلر ُسوُلَّٱََّءُكمََُّجا َِّمنَّق َِّلََّۡٱب

ب ُِكمَّۡ ٍّ وَ ِِفْ َّر  ََّْفََّّاَليَِة لََعِ َّْتَكََِّّۡإَونَّل ُكۡم ََّّاَخۡۡيََّّٗاِمُنوا ٍّ بِوَ َُّفُروا ََِّّفَإِن ََّّاَليَِة لََعِ َِِّفَََّّماَّّلِل 
َمََّٰٱ ََّٰلس  َّٱوَََّّتََِّو

َ
 .(1)«ِضَّۡرۡل

آمرزش صدد ستم کردند، خدا در  همانا کسانى که نسبت به آل محمد»

ایشان نيست، و به راهى هدایتشان نكند جز راه دوزخ که هميشه در آن 

ـ سپس فرمود ـ: اى مردم! پيامبر از  .جاودانند، و این براى خدا آسان است

ایمان آورید که  پروردگارتان به حق سوى شما آمده درباره والیت علیجانب 

آنچه در آسمانها و در زمين  شوید به والیت علیایه خير شماست، و اگر کافر م

 است متعلق به خداست )یعنی به او زیانی نرسد(.

داللت  ها به صراحت بر امامت علی گویند این آیهشيعه میعلمای 

 اند.این آیات را تحریف کرده مکنند، ولی ابوبكر و عمر می

 در اینجا دو سؤال باید از شیعیان پرسید: 

وقتی ابوبكر و عمر این آیات را تحریف کرده بودند، پس چرا اول اینكه 

! و یا اینكه حداقل ؟نكردافشا  رامطلب  زمانی که علی خليفه مسلمين شد این

 گرداند؟!گونه که نازل شده بودند به قرآن باز میآیات را همان

چنين کاری نكرد، و قرآن به همان صورتی که در  بينيم که علی اما می

به همان گونه باقی ماند، چون  ،لفای پيش از او و در زمان پيامبر بودزمان خ
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َّ﴿ فرماید:و می حفظ نموده قرآن را خداوند نۡلَا َّنَز  َََّنُۡن ِۡكرََّٱإِن ا ََّلَََُّّّل  َّۥِإَون ا
 «.و ما بطور قطع نگهدار آنيم، ما قرآن را نازل كرديم» [9]احلجر:  ﴾٩لََحَٰفُِظوَنَّ

 فهمند!نمیدانند و نمی يانولی شيع

اند تا از آن والیت و امامت و دوّم آیاتی که شيعيان آن را تحریف کرده

گوید که چنين چيزی نخواهد خالفت علی را ثابت کنند، به صراحت به ما می

گوید و شيعيان آن را تحریف کرده و به ای که از یهودیان سخن میشد! در آیه

 دهند فكر کنيد!مسلمين نسبت می

َلَّ» ِينََّٱََّفَبد  َََّّّْل  مْ  آل  ََّظلَُموا قَّه  ٍد ح  َّقَوَّۡ حم  مَّ ِيٱََّغۡۡيََََّّلا نَزنۡلَََّّلَُهمََّّۡقِيَلَََّّّل 
َ
ََّّافَأ ِينََّٱَََّعَ ََّّل 

َّْ مْ  آل  ََّظلَُموا ه  قَّ ٍد ح  ِنَََّّازَّٗرِجَّۡ حم  مَّ َّٓٱَّم  َما ََّّْبَِماَّءَِّلس   .(1)«ُسُقونَََّيفََََّّۡكنُوا
دهد که به زودی طبق صورت تحریف شده آیه، این آیه از چيزی خبر می

 داند. گوید که علی آن را میدر آینده رخ خواهد داد و می

علی و اهل بيت کدام حق خود را مطالبه کنند در صورتی که قرآن خبر 

شود؟ و مسلمانان والیت و وصایت دهد که حقشان از آنها به زور گرفته میمی

 قبول نخواهند کرد و هرگز علی بعد از پيامبر خليفه نخواهد شد؟! علی را 

سپس کجا بر کسانی که حق خالفت آل محمد را غصب کردند عذابی از 

 آسمان نازل شده است؟! 

دانند که هرگز چنين چيزی رخ نداده است، ولی این یک تحریف همه می

 ساده و ابلهانه و هویداست. 
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َِّۡلُۡطِفََّّيُرِيُدونََّ﴿ فرماید:الهی که می گزارش شيعه در مورد (49 َّْنُوَر َِّٱوا َّّلل 
َٰهِِهمَّۡ ۡفَو

َ
 «.خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازندآنان مي» [8]الصف:  ﴾بِأ

خواهند یعنی می»کنند که در تفسير این آیه گفت: از ابو الحسن روایت می

َُّٱوََّ﴿ ،«سرکوب و خاموش کنندوالیت امير المؤمنين را  ََِّّّلل  َّنُورِه ]الصف:  ﴾ۦُمتِمُّ

َّ«.امامت است ،گرداند و نورگوید: یعنی خداوند امامت را کامل میو می» [8
ََّْفَّ﴿ فرماید:چنان که خداوند متعال می ََِّّاِمُنوا َِّٱب ِيَّٓٱَّنلُّورَِّٱوَََّّۦَورَُسوِلََِّّّلل  ََّّل 

نَزنۡلَا
َ
 «.ايم ايمان بياوريداو و نوري كه نازل كرده به خدا و رسول» [8]التغابن:  ﴾أ

 .(1)باشندگوید: سوگند به خدا که نور روز قيامت ائمه آل محمد میو می

اینجاست که آیا خداوند نور خویش را با نشر و گسترش اسالم سؤال  

 کامل گرداند، یا با دادن والیت و خالفت به اهل بيت؟! 

علی و فرزندش  ،اندخالفت را به دست گرفته مفقط دو نفر از ائمه زما (51

 وسيله ده امام دیگر کجاست؟! ه پس کامل گرداندن نور ب ،محسن 

ورزند به اینكه میاحتجاج  کنند ومیرا تكرار  صو نص حدیث رسول اهلل

خالفت و ؛ پس هستند «أمراء»یا  «أمروالة »یا  «خلفاء»که آنان  نفرندائمه دوازه 

 فرمانروایى ده نفر بقيه کجاست؟

کنند، که زنی از او از جعفر صادق روایت می های شيعهبعضی از کتاب (50

پرسيد که آیا ابوبكر و عمر را دوست بدارم؟! جعفر صادق گفت: آنها را دوست 

یم: که تو مرا به گوبدار. آن زن گفت: وقتی به لقای پروردگارم بروم به او می

 .(2)«ای؟! جعفر صادق به او گفت: بلهدوست داشتن آنها فرمان داده
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اند که مردی از یاران امام باقر وقتی دید که امام باقر ابوبكر را و روایت کرده

گویی؟! باقر گفت: بله. نامد تعجب کرد و گفت آیا او را صدیق میصدیق می

خداوند هيچ سخنی از سخنان او را در صدیق! هر کس به او صدیق نگوید 

 .(1)«قيامت راست نگرداند

 ابوبكر چيست؟دربارۀ  پرسيم که نظر شمااز شيعيان می

و  (3)أربلی در کشف الغمّه و (2)ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبين (50

گفته است ابوبكر بن علی بن ابی طالب با برادرش  (4)مجلسی در جالء العيون
در کربال کشته شد، و همچنين یكی از فرزندان حسين که اسمش  حسين 

 اش ابوبكر بود(.ابوبكر بود در کربال به شهادت رسيد! )و محمد اصغر که کنيه
کنند؟! و فقط بر کشته شدن شيعه این قضيه را پنهان میعلمای پس چرا 
 نمایند؟! یحسين تاکيد م

علت این است که اسم برادر و فرزند حسين ابوبكر است!! به این خاطر از 
 مسلمين و پيروان خواهندشود. و این چيزی است که شيعيان نمیآنها یاد نمی

دانند که ند میشو غافلشان آن را بدانند، چون اگر پيروانشان از این مسئله آگاه
ل بيت و بزرگان اصحاب و در رأس آنها بين اه کنندشيعه در اینكه ادعا می

 گویند.دروغ می ،ابوبكر دشمنی و عداوت بوده است
بود که کافر و مرتدی می گویند ابوبكر چون اگر آن گونه که شيعه می

حق علی و خاندانش را غصب کرده بود، اهل بيت اسم او را بر فرزندانشان 
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 گذاشتند! نمی
که آنها با همدیگر محبت و دوستی فهمد می فكر کندباره و هر کس در این 

 اند.داشته

کنند و اسم فرزندانشان را ابوبكر و چرا شيعيان از علی و حسين پيروی نمی

 گذارند؟!نمی

آخرین پيامبر است، یعنی اینكه  صایمان داشتن به اینكه پيامبر خدا  (53

ش امام و پيشوای مردم است، پس هر کس پيامبر در دوران حيات و پس از مرگ

رسول خداست و اطاعت از او واجب است و  صایمان داشته باشد که محمد 
تواند از او اطاعت نماید، اگر گفته شود که چنين فردی به بهشت تا آنجا که می

رود پس نيازی به مسئله امامت ندارد و چيزی جز اطاعت از پيامبر بر او الزم می
رود مگر آن که از امام پيروی کند، چنين گفته شود به بهشت نمی نيست، و اگر

 سخنی بر خالف نصوص قرآن است.

قرآن بيان فرموده که هر کس از خدا و  یچون که خداوند در چندین جا
رود، و هيچ گاه وارد شدن به بهشت را منوط پيامبر اطاعت نماید به بهشت می

 فرماید:به او نكرده است؛ مانند اینكه میبه اطاعت از امام یا به ایمان داشتن 

َََّّوَمن﴿ ََّٱيُِطِع ََّّلر ُسوَلَّٱوَََّّّلل  ََّمَع ْوَلَٰٓئَِك
ُ
ِينََّٱفَأ َََّّّل  ۡنَعَم

َ
َُّٱأ ََّّّلل  َِن َّم  َّٱَعلَۡيِهم ِ َّنََّنل بِي 

يقنِيََّٱوََّ ِ د  ِ َهَدآءَِّٱوَََّّلص  َٰلِِحنَي َّٱوَََّّلشُّ ْوَلَٰٓئَِكََّرفِيٗقاََّّلص 
ُ
كسى و » [69]النساء:  ﴾٦٩وََحُسَنَّأ

كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، )در روز رستاخيز،( همنشين كسانى خواهد بود كه خدا، نعمت 

خوبى همراهان  انو آن ؛از پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان ;خود را بر آنان تمام كرده

 «.هستند

ََّٱَوَمنَّيُِطِعَّ﴿ فرماید:و می َٰٖتَََّتۡرِيَِّمنَََّتۡتَِهاََّّۥَورَُسوَلََُّّّلل  نَۡهَٰرَُّٱيُۡدِخۡلُهََّجن 
َ
َّۡل

َّ َٰلَِك َّفِيَها ََّوَذ و هر كس خدا و پيامبرش را » [11]النساء:  ﴾١٣َّلَۡعِظيمَُّٱَّلَۡفۡوزَُّٱَخَِِٰلِيَن
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كند كه اطاعت كند، )و قوانين او را محترم بشمرد،( خداوند وى را در باغهايى از بهشت وارد مى

و اين، پيروزى بزرگى  ;مانندجاودانه در آن مى ؛رختانش جارى استهمواره، آب از زير د

 «.است

، یا چنان که آمدشمار می به کفریا  ایمانمالک  امامتاعتقاد به پس اگر 

بود که خداوند جز با آن عمل بنده را گویند بزرگترین رکن دین میشيعيان می

نمود؛ و بر آن تاکيد می کردپذیرد؛ خداوند امامت را در این آیات ذکر مینمی

کنم کسی بياید شود، و فكر نمیدانست که بعداً در مورد آن اختالف میمی چون

و بگوید که امامت به صورت ضمنی در تحت اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر 

قرآن، و برای  ۀیعنی تفسيری بيجا و خودسران ،مذکور است، چون چنين چيزی

کافی است که بگویيم که اطاعت از پيامبر اطاعت از باطل بودن این نظریه همين 

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 

بر( تاکيد و اطاعت از پيامنمود تا بر دو رکن مهم در اسالم یعنی )اطاعت از خدا 

 نماید.

بعد از اطاعت از خدا، اطاعت از پيامبر ذکر شده و یكی از شرایط ورود به 

رساند، و اطاعت از پيامبر بهشت است، چون که پيامبر پيام و وحی الهی را می

اطاعت از خداست، و بعد از پيامبر هيچ کس در مقام رساندن وحی الهی قرار 

و ورود به بهشت را منوط به اطاعت از پيامبر رو خداوند رستگاری ندارد، از این

 نه فرمان دیگران قرار داده است.  ،وی و التزام به فرمان

آمدند و فقط یک بار او را افرادی نزد ایشان می صدر دوران پيامبر  (54

 گشتند، و بدون تردید آنها چيزیدیدند و به مناطق و شهرهای خود باز میمی
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بخصوص که شيعه ادعا دارد که . والیت علی و فرزندانشان نشنيده بودنددربارۀ 

در مكه رخ  صموضوع والیت علی و فرزندانش در اوایل دعوت رسول اهلل

 پس آیا اسالم آنها ناقص است؟! داده است، 

بود قطعاً گویيم: اگر چنين میاگر بگویيد: بله اسالم آنها ناقص است. می

ایشان بيان بر نمود و امر امامت راباید اسالم آنها را درست می صپيامبر

چنين نكرده است. و اگر بگویيد: نه،  صبينيم که پيامبر کرد، اما میمی

 گویيم: پس شما باید قبول کنيد که امامت از ارکان دین نيست.یم

: (ای به معاویه گفتدر نامه ؛در نهج البالغه آمده است: )و امام (55

اند. و آنها اند که با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت نمودهبا من کسانی بيعت کرده»

اند، پس با من هم براساس آن چيز بيعت کردهاند بر آنچه با آنها بيعت کرده

فردی که در بيعت حاضر بوده است حق ندارد که انتخابی دیگر نماید، و کسی 

حق ندارد که انتخاب را قبول نكند، و شورا از آن مهاجرین و  که حضور نداشته

امام  او را و مردی گرد آمده در اطرافانصار است، پس اگر مهاجرین و انصار 

و یا با ایجاد روی گرداند خداوند این را پسندیده است، و اگر کسی  ،ناميدند

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.

ی نه با هوا و هوس ای معاویه اگر با عقل خودت بنگر (1)و به جانم سوگند

ترین فرد هستم، و گناهترین و بیخود، خواهی دید که در مورد خون عثمان پاک
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ام، مگر آن که به ناحق مرا متهم کنی؛ خواهی دانست که دخالتی در آن نداشته

 .(1)«(خواهی مرا متهم کن. والسالمپس به هر چه می

 : باشنداین سخنان امام علی دليلی برای امور ذیل می

کنند، پس انتخاب امام هيچ ربطی امام را مهاجرین و انصار انتخاب می -1

 گویند ندارد!شيعه میعلمای با اصل امامت که 

بيعت شد به همان  نبه همان صورتی که با ابوبكر و عمر و عثمان  -2

 بيعت شد. گونه با علی 

شورا از آن مهاجرین و انصار است، و این نشانگر فضيلت و مقام واالی  -3

شيعه از علمای آنها نزد خداوند است و این بر خالف صورتی است که 

 نمایند.آنها ارائه می

اگر کسی را مهاجرین و انصار قبول کنند و با او بيعت نمایند خداوند  -4

 دکنعه ادعا میاین را پسندیده است، پس حق امامت آن گونه که شي

 شود؟!کار راضی میبدین  گرنه چگونه خداوندو غصب نشده است،

هایش او را لعنت در نامه کنند اما علی را لعنت می شيعيان معاویه  -5

 !دهدو تنها بدو هشدار می کندنمی

در زیر درخت  نتوانند بيعت کردن ابوبكر و عمر و عثمان شيعه نمی (56

از  را انكار کنند، و خداوند خبر داده است که ص( با پيامبر الرضوان ةبيع)

دانسته که در راضی است و می (2)اندکسانی که زیر درخت با پيامبر بيعت نموده
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َّ﴿دخاودن  ََّعِن ُ َّٱّلل  َّرَِِضَ َِِّفَّل َقۡد ََّما ََّفَعلَِم َجَرةِ َّٱلش  َََّتَۡت َُّيَبايُِعونََك َّإِۡذ ٱلُۡمۡؤِمننَِي
َثََٰبُهۡمََّفۡتحَّٗ

َ
ِكيَنَةََّعلَۡيِهۡمََّوأ نَزَلَّٱلس 

َ
 [.28]احتفل:  ﴾١٨َّاقَرِيبََّّٗاقُلُوبِِهۡمَّفَأ
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ورزند بعد از این به خبر الهی کفر می ياندلهایشان چه هست، پس چگونه شيع

گویند )پروردگارا تو درباره آنها شيعيان میگویند؟! و گویا و خالف آن را می

 دانی(! والعياذ باهلل.دانيم نمیچيزی را که ما می

شيعه ناسزا گفتن به بزرگان اصحاب به خصوص خلفای راشدین  (57

دانند و با این کار به خدا تقرب را عبادت می نابوبكر و عمر و عثمان 

از اهل بيت ناسزا یک هيچ به کسی از اهل سنتجویند؛ در حالی که هيچ می

 جویند.گوید! بلكه اهل سنّت با دوست داشتن اهل بيت به خدا تقرّب مینمی

 توانند انكار نمایند.این واقعيت را نمی يانو شيع

هایی که در مورد های خود و در داستانشيعيان همواره در کتاب (58

کنند که حسين تشنه در ميدان جنگ به شهادت گویند تكرار میحسين می

نوش با بنویسند )های آب این عبارت را میرسيده است، بنابراین روی مخزن

گویند ائمه غيب شيعه میعلمای اینجاست که طبق آنچه سؤال  یاد حسين(!

دانست که در اثنای جنگ به آب نياز پيدا خواهد دانند، پس آیا حسين نمیمی

تهيه و همراهانش کرد و تشنه خواهد مرد، و نباید مقدار کافی آب برای خود 

 کرد؟!می

سپس آیا فراهم نمودن آب در جنگ از ضروریاتی نيست که باید از آن 

َّْ﴿ فرماید:متعال میاستفاده کرد؟! و خداوند  وا ِعدُّ
َ
اَََّّوأ ةََّٖوِمنََّّۡسَتَطۡعُتمٱلَُهمَّم  ِنَّقُو  م 

َِباِطَّ ََّّۦتُۡرهُِبوَنَّبِهََِّّۡۡلَۡيلَِّٱر  َِّٱَعُدو  هر نيرويى در قدرت » [60]األنفال:  ﴾وََعُدو ُكمََّّّۡلل 

ميدان نبرد(، داريد، براى مقابله با آنها )دشمنان(، آماده سازيد! و )همچنين( اسبهاى ورزيده )براى 

 «.تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد
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َّۡۡلَوۡمََّٱ﴿ فرماید:کامل گردید؛ زیرا خداوند می صدین در دوران پيامبر  (59
ۡكَمۡلُتَّلَُكۡمَّدِيَنُكمَّۡ

َ
 «.كامل كردمبرايتان امروز، دين شما را » [1]املائدة:  ﴾أ

 پدید آمده است؟! صو مذهب شيعه بعد از وفات پيامبر 

 ۀدر قص كگناهی عایشه خداوند متعال در مورد پاکدامنی و بی (61

تهمت  و او را از آیه نازل فرموده نور چندین ۀ، در اوایل سورمعروف افک

بينيم که بعضی از پاک دانسته است، اما می که در حق او روا داشتند، زشتی

نمایند! و این کار آنها همان طور که می (1)شيعيان هنوز هم او را متهم به خيانت

طعنه زدن به پيامبر خداست همچنين آنها با این کار به خداوندی که غيب 

ر زنند، آیا خداوند پيامبرش را آگاه نكرده که همسر او خيانتكاداند طعنه میمی

 است؟!

چه بد مذهبی است آن مذهب که به همسران بهترین انسان و به امهّات 

 زند!!المؤمنين طعنه می

ای هستند دارای این قدرت خارق العاده ناگر علی و دو فرزندش  (60

کنند و معتقدند که علی و حسن و حسين های شيعه آن را روایت میکه کتاب

رسانند، پس چرا آنها فایده و سود میایشان  نيز بهاند هم اینک که مرده ن

وقتی که زنده بودند برای خودشان کاری نكردند و به خودشان سودی 

 نرساندند؟!

هایی مواجه بود و بينيم که در خالفت و حكومت با دشواریعلی را می

فت دست کشيد سپس کشته شد، و حسن به ناچار با معاویه صلح کرد و از خال

                                                 

ي،  -1

م
لق

 .4/018، و ریسفت اربلهان،  1/022اگن: ریسفت ا
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و حسين در سختی قرار گرفت و سپس کشته شد و به هدفش و آنچه 

های خارق .... و همچنين ائمه بعد از آنها! پس قدرت.خواست نرسيدمی

 ای که داشتند کجا بود؟!العاده

بر امامت او به  گویند فضائل علی و همچنين نص دالّشيعه میعلمای  (60

 ،انداصحاب نبودهجزو آن شيعيانی که  :باید گفت .تواتر ثابت شده است

اند، و اگر آنها روایت خود را به و سخن او را نشنيده را ندیده صپيامبر

نقل آنها مرسل و منقطع است و صحيح نيست، و آن  ،صحابه نسبت ندهند

عداد کمی هستند که ده نفر و تعدادی از اصحاب که شيعه آنها را قبول دارند ت

توان تواتر باشند، و اگر این تعداد خبری را نقل کنند نقل آنها را نمیاندی می

 آنهااز اند شيعه و توده بزرگ اصحاب که فضائل علی را نقل کرده ؛گفت

 کنند!و آنان را به کفر متهم می نمودهجویی عيب

گویی و ستاید متهم به دروغبزرگی را که قرآن آنها را می ۀو وقتی آنها تود

بيشتر محتمل  ،گویی و کتمانکنند، اقدام افراد اندکی به دروغکتمان حقيقت می

 است!

پادشاهی و  ن کنند که هدف ابوبكر و عمر و عثمانشيعه ادّعا می (63

به شيعه  .بنابراین با گرفتن حق خالفت بر دیگران ستم کردند ،ریاست بود

 بلكه با هيچ مسلمانی به خاطر حكومت و قدرت نجنگيدند، ایشانگویيم که می

با مرتدین و کفار جنگيدند، و آنها بودند که قدرت کسری و قيصر را در هم 

ایمان و  و اسالم را بر پا داشتند، و به هو شهرهای فارس را فتح کرد ستندشك

مؤمنان قدرت دادند و کافران را خوار نمودند، و عثمان که از ابوبكر و عمر 

با اینكه شورشيان او را محاصره کرده بودند تا او را به ، تر استمقامش پایين
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قتل برسانند، اما او با مسلمين نجنگيد و به خاطر خالفت و حكومت خود حتی 

دهند تا اینها را عه به خود اجازه میشيعلمای یک مسلمان را نكشت، پس وقتی 

هم  علی ۀباید چنين چيزی را دربار ،قلمداد کنندستمگر و دشمنان پيامبر 

 بگویند!!

قادیانی به خاطر ادّعای نبوّت برای رهبرشان کافر هستند، پس  ۀفرق (64

پيامبران و حتی بيشتر از  هایدارای ویژگی شانگویند ائمهکه می يانآنها با شيع

 آن هستند چه فرقی دارند؟!

های اساسی آیا چنين ادّعایی کفر نيست؟! و یا اینكه باید شيعه برای ما فرق

آمده است تا ما را به آمدن دوازده  صامام و پيامبر را بيان کند؟! و آیا پيامبر 

های اوست و کارهایشان هایشان همانند گفتهامام مژده دهد؟ امامانی که گفته

 ...؟ .اندهمانند کارهای اوست، و کامالً مانند او معصوم

شود! و حال آن که دفن می كعایشه  ۀدر حجر صچگونه پيامبر  (65

 کنيد؟! را به کفر و نفاق متهم می كها عایشه شما شيعه

او دليلی نيست بر اینكه پيامبر او را  ۀدر حجر كآیا دفن شدن پيامبر 

 دوست داشته و از او راضی بوده است؟!

، و حال آن شونددفن می صو چگونه ابوبكر و عمر در کنار پيامبر  (66

 که از دیدگاه شما آنها کافرند؟!

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

 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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اند و به خاطر مسلمان بوده مپس باید شما بپذیرید که ابوبكر و عمر 

اند خداوند افتخار دفن شدن در کنار جایگاهی که نزد خدا و پيامبرش داشته

پيامبر را نصيب آنها کرده است، و یا اینكه بگویيد که علی در دین و ایمانش راه 

 اک است. پ تهمتیسازش را در پيش گرفته است!! و علی از چنين 

و مستحق  کنند که در قرآن به صراحت امامت علی شيعيان ادعا می (67

 بودنش به خالفت بيان شده، ولی اصحاب آن را پنهان کردند. این ادعایی باطل

امامت  ایاز آن بر يانبينيم که احادیثی که شيعرا می ناست؛ چون اصحاب 

أنت مين لمزنل  »اند، مثل حدیث منزلت: کنند را پنهان نكردهعلی استدالل می
و احادیثی دیگر که مانند این هستند، پس چرا آنها این  «ملىسمن هارون 

 احادیث را پنهان نكردند؟!

بود و دليل آن امور  ابوبكر الصدیق صخليفه بر حق بعد از پيامبر  (68

 ذیل است: 

اصحاب همه بر اطاعت از او اجماع کردند و با او مخالفت ننمودند، و  -1

و از او پيروی  نمودهبود قطعاً با او مخالفت اگر او خليفه بر حق نمی

کردند، زیرا پرهيزگاری و تدیّن و زهد واالیی داشتند و در راه خدا نمی

 .ترسيدندینم ایکنندهاز سرزنش هيچ سرزنش

مخالفت نكرد و با او نجنگيد، پس علی یا به خاطر  معلی با ابوبكر  -2

ترس از فتنه و شرّ، و یا به علت ضعف و ناتوانی، و یا به سبب آن که 

توان گفت که علی به خاطر ترس حق با ابوبكر بود با او نجنگيد. و نمی

از فتنه و شرّ با ابوبكر نجنگيده است؛ چون علی با معاویه جنگيد و 

و علی با طلحه و زبير و عایشه  .جنگ کشته شدند افراد زیادی در آن
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دانست که حق با اوست بنابراین از این موارد میهمۀ  جنگيد، چون در

توان گفت که علی به علت ضعف و ترس فتنه آن را رها نكرد! و نمی

ناتوانی با ابوبكر نجنگيد؛ چون کسانی که در زمان معاویه علی را یاری 

وزی که عمر جانشين ابوبكر شد و روزی که کردند در روز سقيفه و ر

همه بودند، و اگر آنها  ،شورا برای تعيين خليفه بعد از عمر تشكيل شد

دانستند که حق از آن علی است او را در برابر ابوبكر یاری می

از معاویه سزاوارتر به  ،کردند؛ چون او با غصب کردن حق خالفتمی

دانست که حق با ابوبكر جنگ بود. پس ثابت شد که علی چون می

 است با او نجنگيد.

کافر و مرتد بوده است!، اما آنها با  کنند که معاویه شيعيان ادّعا می (69

کنند، چون علی توهين می محسن  چنين ادّعایی در واقع به علی و فرزندش

اند، و وقتی در برابر معاویه شكست خورد یعنی اینكه مرتدان او را شكست داده

حسن وقتی امر زمامداری مسلمين را به معاویه سپرد پس او امر خالفت را به 

وليد در زمان ابوبكر با مرتدان  بينيم که خالد بنمرتدان سپرده است؛ و می

داد، پس خداوند خالد را در برابر مرتدان بيش از علی جنگيد و آنها را شكست 

کند، و لشكریان یاری کرده است! و حال آن که خداوند بر هيچ کس ستم نمی

شدند، در حالی هایشان در برابر کفار پيروز میابوبكر و عمر و عثمان و نماینده

 گوید:که علی توان مقاومت را در برابر مرتدان نداشت! و همچنين خداوند می

نُتُمَََّّوََلَّ﴿
َ
ََّْوأ ََّْوََلَََّتَۡزنُوا ۡعلَۡونََّٱتَِهُنوا

َ
ۡؤمِننَِيََّّۡل و » [119]آل عمران:  ﴾١٣٩إِنَُّكنُتمَّمُّ

 «.سست نشويد! و غمگين نگرديد! و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد

ۡلمَِّٱتَِهُنواََّْوتَۡدُعٓواَّْإََِلََّّفًََلَّ﴿ فرماید:و می نُتُمََّّلس 
َ
ۡعلَۡونََّٱَوأ

َ
َُّٱوَََّّۡل َمَعُكۡمََّولَنََّّّلل 
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ۡعَمَٰلَُكۡمَّ
َ
يُِكۡمَّأ با دشمنان( سست  با كفار و مقابله پس هرگز )از جنگ» [15]حممد:  ﴾٣٥يََِتَ

بار( دعوت نكنيد در حالى كه شما برتريد، و خداوند با نشويد و )دشمنان را( به صلح )ذلت

 «.كندنمىشماست و چيزى از )ثواب( اعمالتان را كم 

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، 

و آنها مرتد  ،اندگویند یاران علی مؤمن بودهشيعه میعلمای گونه که اگر آن

 گرفتند و این خالفت واقعيت است. باید یاران علی برتر قرار می ،اندبوده

 توانند ایمان و عدالت علی را ثابت کنند مگر آن کهشيعيان نمی (71

را کافر یا  شوند؛ چون وقتی خوارج و کسانی که علی  مسلمانی منصف

بلكه او کافر و  ،که علی مؤمن بودهما قبول نداریم  دانند به آنها بگویندفاسق می

شيعه هر  – دگویچنان که شيعه در مورد ابوبكر و عمر می –ظالم بوده است 

بر مؤمن بودن ابوبكر و عمر و  ،آن دليل ،دمن بودن علی ارائه دهدليلی برای مؤ

کند. اگر دليل بياورند که اسالم و هجرت و جهاد علی به عثمان نيز داللت می

طور اسالم و هجرت و جهاد ابوبكر و عمر و عثمان نيز است، همانتواتر ثابت 

به تواتر نقل شده است و بلكه مسلمان بودن معاویه و خلفای بنی اميه و بنی 

عليه کفار به تواتر ثابت  جهادشانعباس و نماز خواندن و روزه گرفتنشان و 

 است! 

تواند علی را می همدیگری  یكی از اینها را به نفاق متهم کنند، ياناگر شيع

بزرگتری ارائه  ۀهشبدیگری  ،ای ارائه بدهندهو اگر شبه ،به نفاق متهّم نماید

 دهد.می
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و اگر بگویند که ابوبكر و عمر منافق و دشمن پيامبر بودند و تا آن جا که 

همين سخن و ادعا را در مورد علی هم  دیگری توانستند دینش را خراب کردند،

گوید: علی نسبت به پسر کند و میسخنش را چنين توجيه میو  ،تواند بگویدمی

 –و دشمنی و حسادت در خاندان بيشتر است  –ورزید عمویش حسادت می

خواست دین او را فاسد نماید و وقتی در دوران حيات پيامبر و در بنابراین می

 برای کشتن خليفه سوم تالش کرد ،به این کار موفق نشد اول و دوم ۀيفزمان خل

تا اینكه توانست اصحاب و یاران محمد را به قتل  ،و آتش فتنه را روشن نمود

ورزید، و او برساند و این کار را به خاطر آن کرد که نسبت به پيامبر کينه می

پشت پرده با منافقانی که او را خدا و پيامبر قرار دادند هماهنگ بود و برخالف 

ها از و تقيه است، بنابراین باطنیکرد چون دین اآنچه در دل داشت اظهار می

 کنند. پيروان او هستند و راز او نزد آنهاست و مذهب باطنی را از او نقل می

بخواهند ایمان و عدالت علی را با نص قرآن ثابت کنند به آنها  يانو اگر شيع

شود شامل دیگران قرآن عام است و همان طور که شامل علی می :شودگفته می

توان گفت می ،گویيد به او اختصاص داردکه شما می ایو هر آیه ،شودنيز می

که به کسی دیگر همانند او یا بزرگتر از او چون ابوبكر و عمر اختصاص دارد، 

 تر است.ادعای فضيلت شيخين راحت توان بدون دليل ادعا کرد وو می

گفته  ،ایمان و عدالت علی ثابت است ،و اگر بگویند با نقل و روایت

شود که اخبار و روایت بيشتری در مورد ایمان و عدالت ابوبكر و عمر و یم

 ،تر استتواتر در مورد آنها صحيح ،و اگر ادعای تواتر کنند ؛اصحاب آمده است

پس اصحاب برای ابوبكر و  ،کننداند استناد میو اگر به آنچه اصحاب نقل کرده

 اند!مر فضائل بيشتری روایت کردهع
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 ؛گویند علی از همه مردم به امامت سزاوارتر بودهشيعه میعلمای  (70

گویيم: قبول و دارای فضائل بيشتری بوده است، می اصحاب برترهمۀ  چون از

مشخص برای علی مانند پيشگام بودن در پذیرفتن اسالم و  یداریم شما فضایل

توانيد چنين فضایلی اید، آیا میفتهجهاد همراه پيامبر و دانش فراوان و زهد را یا

در مقابل سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و  مبرای حسن و حسين 

 ه دهيد؟! و دیگر مهاجرین و انصار ارائ نعبداهلل بن عمر 

از دیگر  مها حسن و حسين تواند ادّعا کند که در این زمينهکسی نمی

اند، پس چيزی جز اینكه شيعه ادّعا کنند که نصوص قرآن و اصحاب برتر بوده

اما باید گفت هر کس  .ماندباقی نمی ،حدیث آنها را برتر قرار داده است

توانند به دروغ بگویند که نص ها هم میتواند چنين ادعایی بكند، مثالً امویمی

ََّفَقۡدَّ﴿ فرماید:اوند میکند زیرا خدقرآنی معاویه را تایيد می ََّمۡظلُوٗما َوَمنَّقُتَِل
ََّّۦَجَعۡلَناَّلَِوِۡل ِهَِّ و » [11: اإلرساء] ﴾٣٣ََكَنََّمنُصوٗراََّّۥإِن هََُّّلَۡقۡتِل َّٱُسۡلَطَٰٗناَّفًََلَّيُۡۡسِفَِّف ِ

اما در قتل اسراف  ;ش سلطه )و حق قصاص( قرار داديمآن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليّ

 «.مورد حمايت استنكند، چرا كه او 

ها خواهند گفت: مظلوم عثمان بن عفان است و خداوند رو امویاز این

 ! علَم کرد خون عثمانانتقام معاویه را به خاطر گرفتن 

گویند ابوبكر و عمر خالفت را از علی غصب کردند شيعه میعلمای  (70

 ....از دارند ورسيدن به خالفت بو عليه او توطئه نمودند تا او را از 

جزو را علی  ،گویيد درست است پس چرا عمراگر آنچه شما می :گویيممی

چنان که  -کرد قرار داد؟ اگر او را از شورا بيرون می ی شش نفرهافراد شورا
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هيچ کس  ،کردیا کسی دیگر غير از او را تعيين می -سعيد بن زید را بيرون کرد

 کرد؟! اعتراض نمی

پس آنها او را در جایگاهش قرار دادند و نه در مورد او غلو کردند و نه 

ترین و برترین را مقدم نمودند و علی را با و آنان شایسته ،کوتاهی ورزیدند

 کسانی که در سطح او بودند برابر کردند. و بعد از کشته شدن عثمان

ته است که یكی از مهاجرین و انصار بالفاصله با او بيعت کردند، و آیا کسی گف

اش با ابوبكر و عثمان از علی معذرت مهاجرین و انصار به خاطر بيعت گذشته

امامت او را انكار  از اینكه نص :خواهی نموده است؟! و آیا کسی از آنها گفت

را که در مورد  کند؟! و یا کسی از آنها گفت که هم اینک نصّیکرده توبه می

 ؟!امبه یاد آورده ،ش کرده بودمعلی وارد شده و من آن را فرامو

 کند.آنچه را که گفتيم تایيد می همه اینها

به بيعت با سعد بن مردم را مخالفت کردند و  با ابوبكر  نانصار  (73

 صدر حالی که علی مشغول کفن و دفن پيامبر خدا  ،فرا خواندند عباده
نه با آنها بود و نه با اینها، و سپس انصار همه با ابوبكر بيعت کردند که  بود،

  بيعت آنها به دليل یكی از اسباب ذیل بود:

 به زور از آنها بيعت گرفته شد.  -1

بنابراین به  ،استتر ارسزاو برایشان مشخص شد که ابوبكر به خالفت -2

 بيعت با او تن در دادند. 

را کردند، و توجيه چهارمی برای کارشان  و یا اینكه بدون هدف این کار -3

 وجود ندارد. 

این دروغ است؛  ،اگر شيعه بگویند که به زور از انصار بيعت گرفته شده
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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 

ها جنگيدند و در عرب نظيری داشتند، آنها هشت سال پی در پی با همهبی

معرض مرگ قرار گرفته بودند، و اینک به جنگ با قيصر روم در مؤته و دیگر 

برخاسته بودند؛ بنابراین امكان ندارد که آنها از ابوبكر و دو نفر که همراش  هاجا

زیادی دارد و نه ثروت فراوانی، تا  ۀنه قبيل جاابوبكری که آن ،بودند بترسند

ا اینكه او بر حق نيست با او بيعت نمایند! بلكه انصار بدون انصار مجبور شوند ب

 هراس و شک و تردید و بدون درنگ با او بيعت کردند. 

دانستند که حق با ابوبكر نيست هرگز پسر عمویشان و همچنين اگر آنها می

داشت و نه ثروت و مال  جاکردند و با مردی که نه قبيله بزرگی آنرا رها نمی

چون آنها نه ترسی داشتند  ،کردندبيعت نمی ،کاخ و نگهبان داشت و نه فراوانی

 ،بنابراین ،که مجبور به بيعت شوند و نه چشم طمع به مال و مقامی دوخته بودند

با آن که  ،چنان تعداد بزرگی بر بيعت کردن با ابوبكرو همداستانی اتفاق 

و غير ممكن محال  ،او بر حق نيست و حق به انصار تعلق دارد دانستندمی

 است. 

این بود که آنها دليل درستی از  پس تنها دليل بيعت آنها با ابوبكر 

ابوبكر است. و وقتی  داشتند که نشانگر آن بود که خالفت حقّ صپيامبرشان 

گيرد پس چه چيزی آنها را بر آن که ثابت شد که خالفت به انصار تعلق نمی

خالفت علی انكار کنند؟! محال نص و تصریح پيامبر را بر  گیداشت تا هم
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کسی را یاری نمایند که بر آنها ستم کرده و حقّشان را  ،است که همه به اتفاق

 غصب کرده است!! 

در کنار زدن علی از خالفت  مگویند که ابوبكر و عمر می يانشيع (74

را کنار زدند خالفت چه  پرسيم خوب وقتی آنها علی موفق شدند؛ از آنها می

 دستاوردهایی برای خودشان داشت؟! 

 ۀچرا ابوبكر یكی از پسرانش را جانشين خود نكرد، چنان که طبق گفت

حسين را جانشين خود قرار داد؟! و چرا عمر یكی از  ششيعيان علی فرزند

 فرزندانش را به عنوان جانشين خود تعيين نكرد؟! 

فاطمه بنت  مادر محمد بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان بن عفان  (75

و پدر  كفاطمه ،است، پس مادر بزرگ محمد نحسين بن علی بن ابی طالب 

 است!  بزرگش عثمان 

ای ملعون داشته پرسيم آیا از نظر شما درست است که فاطمه نوهاز شيعه می

و  ،دیدگاه شيعه ملعون هستندباشد؟! چون بنی اميّه که محمد از آنهاست از 

 .(1)ملعونه در قرآن بنی اميه است! ۀمنظور از شجر

گویند آنها تقيه و از طرفی می ،گویند که ائمه معصومندشيعيان می (76

کنند، و این دو چيز با هم تناقض دارند، پس وقتی شما صحت آنچه را که می

 ،]زیرا ممكن است تقيه کرده باشند[دانيددهند نمیگویند و انجام میامامانتان می

 ای دارد؟!معصوم بودنشان چه فایده

                                                 

 .061و اتکب میلس نب سیق، ص  1/2اکیف،   -1
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از است، طوری که کسی گویيد پاداش و اجر تقيه به اندازه پاداش نمشما می

ه دهم نُ»گویند که ، و می(1)خواندکند مانند کسی است که نماز نمیکه تقيه نمی

اند و شما به این نه دهم عمل کرده ۀائم؛ تردیدی نيست که (2)«دین تقيه است

 ن با عصمت خيالی آنها تضاد دارد!ای

بر امامت ائمه خود استدالل  (3)ثقلين شيعه وقتی از حدیثعلمای  (77

)أهل ثقل اصغر از شوند، چون آنها هر کس را که کنند دچار یک تناقض میمی

اما هر کس به ثقل  ،اننددمی کافر ،طعنه بزند انجویی کند و به آنعيب البيت(

و اشتباه کرده است و او  هگویند او مجتهد بوداکبر که قرآن است طعنه بزند می

 شمارند.فر نمیرا کا

نفر  هفتکه از  ،گویند که همه اصحاب به جز تعداد اندکیمی يانشيع (78

 اند.مرتد شده ،بيشتر نيستند

.. و .سوال اینجاست که بقيه اهل بيت مانند فرزندان جعفر و فرزندان علی

 ، آیا آنها هم مرتد شدند؟!غيره کجا هستند

جبران ناپذیری به  ۀاندیشند که با چنين ادعایی چه ضربنمیایشان 

توانند زنند، چراکه دشمنان اسالم براساس چنين سخنی میمی صپيامبراکرم

حقانيّت رسالت آن حضرت را جدّاً زیر سؤال برده و بگویند: هنر پيامبرتان بعد 

                                                 

 .21/114، و دتسمرک اولاسلئ، 21/412احبر االروار،  -1

 .21/410و احبر االروار،  1/122اوصل  اکیف  -2

م را در ایمن امش یم صایپربم -3

ه
م

م( ارتلذمی رفومد: )دو زیچ 

 

يب ب ي

ل 
ه
ه انی 012-1/018ذگارم اتکب دخا و رتعمت، ا

 

 ت
. الي

م وارد دشه كه  )اتکب اهل ویتنس(دحثی اب ظفل 

ه

م اقلب ذپریش تسین كه ایپربمی كه ارج 

ه

ربتعمرت اتس، زریا ًالقع 

ه اخروادهراستل از رمدم یمن
ب 
ه کسمت 

ب 
 اش امناد.وخاهذد، در انکر اتکب دخا ااشین را افسرش 
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، و جنگو آن همه درگيری  قرآن ۀچندین هزار آی ۀاز بيست و سه سال و ارائ

ترین مربيان تربيتی بسيار بيش از تربيت تنها هفت نفر انسان مؤمن بود؟! عادی

کنيد که پس شما چگونه از مردم دعوت می .کننداین تعداد تربيت کرده و می

 به دین چنين شخصی درآیند؟!

نل » در حدیث مهدی آمده است: (79 بْقل م  لْم يل لْل ي ُ ي لل اَّللي لي ْنيلا إ الي يلْلٌم، للطل ادل 
ب يه  اْسُم 

ل
، ولاْسُم أ ُئ اْسُمُه اْسيم  ْهو  لليِْت  يُللاط 

ل
ْن أ بْالثل ف يه  رلُجال  م  َّتي يل ذلي كل اْْللْلمل، حل

ب  
ل
کند تا اگر از دنيا فقط یک روز باقی بماند خداوند آن روز را طوالنی می» «أ

که اسم او اسم من است و  انگيزدبررا از اهل بيت من  آن که در آن روز مردی

محمد بن  ص، مشخص است که اسم پيامبر (1)«اسم پدرش اسم پدر من است
حسن است! این اشكال  اسم مهدی محمد بن دگویعبداهلل است و شيعه می

 بزرگی است!

 داده دارییكی از علمای شيعه برای رفع این اشكال جواب عجيب و خنده

های ابومحمد الحسن و دو نوه به نام صگوید: )پيامبر خدا است! او می
ر از فرزندان که حجت یعنی امام منتظَ جاابوعبداهلل الحسين داشت، و از آن

بنابراین پيامبر او را محمد بن عبداهلل  ،حسين ابا عبداهلل بود ۀکني حسين است و
حسين منسوب کرد تا اسم پدرش با اسم پدر پيامبر  ۀکني ناميد و گویا او را به

 .(2)مطابق باشد و به جای جدّ کلمه پدر را قرار داد(!!

 ر شیعیان: حیات مهدی منتظَ ۀتناقضاتي دربار (81
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 مادر مهدی كیست؟  -9

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؟! 

 مهدی چه زماني به دنیا آمده است؟  -2

 ؟ دنيا آمد آیا هشت ماه بعد از وفات پدرش به

 ؟ به دنيا آمد ه 252یا اینكه قبل از وفات پدرش در سال 

دیده به جهان  ه 252ل متولد شد، یا اینكه در سا ه 255یا اینكه در سال 

 ؟ گشوده است

 ه 252ا اینكه در سال به دنيا آمده است و ی ه 252و یا اینكه در سال 

  ؟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؟! 

 چگونه در شکم مادر بود؟  -3

 ش؟! ریا در پهلوی ماد مانند دیگر زنان، آیا در شكم مادرش بود

 چگونه مادرش او را به دنیا آورد؟  -3

ها متولد شد یا اینكه از ران آیا از رحم و راه طبيعی چون دیگر انسان

 مادرش بيرون آمد؟! 

 یافت و بزرگ شد؟  پرورشچگونه  -1
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ها در یک روز چنان رشد اند که گفت: )ما وصیاز ابو الحسن روایت کرده

 نمایند(!ته به آن اندازه رشد میدر یک هفکنيم که دیگر مردم می

هر کودکی از ما وقتی یک ماه بر او »و از ابی الحسن روایت است که گفت: 

 ه گویا یک سال بر او گذشته است(!نماید کبگذرد چنان می

از ابو الحسن روایت است که گفت: )ما امامان در یک روز چنان رشد 

 .(1)کنند(میکنيم که دیگران در یک سال رشد می

 كند؟ مهدی كجا اقامت مي -6

 ءامنطقه روح ضوی دره رَکو اند نه بلكه او دراند در طيبه، سپس گفتهگفته

سپس  ؛اند او در ذی طوی در مكه مقيم استو سپس گفته ،بردبه سر می

است که یكی  است! و چنان در این مورد سخنان مختلف ءاند او در سامراگفته

 گوید:نها میاز آ

أبرضوى أم ، رض تقلك أو ثرىأ أي بل …النوى ليت شعري أين استقرت بك»

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

ينی و یا در کدام آسمان م..... در کدام ز.هستی دانستم کجا)ای کاش می

.. یا در یمن .در جایی دیگری، یا طوهستی یا در ذی ضوی رَکوه آیا در  ،هستی

 .(2)(خضراء ۀشمروخ یا در جزیر ۀدر در

 گردد پیر است یا جوان؟ آیا مهدی وقتي باز مي -7
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از مفضل روایت است که گفت: از صادق پرسيدم: ای سرورم! او در حالت 

 سبحان اهلل، وهل»کند جوان است؟ صادق گفت: آید یا وقتی ظهور میپيری می

 .«صورة شاءيعرف ذلك، يظهر كيف شاء وبأي 

داند، او به هر صورتی که بخواهد ظهور سبحان اهلل! چه کسی می»

 .(1)«کندمی

ف  ابن اثنْي وثالثْي ايظهر يف صورة شاب مو»و در روایتی دیگر آمده است: 

 .«سنة

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

 .«ومخسْي سنةخيرج وهو ابن إحدى »و در روایتی دیگر آمده است: 

 .(3)«کنداو به صورت مردی پنجاه و یک ساله ظهور می»

 .«ف  ابن ثالثْي سنةايظهر يف صورة شاب مو»و در روایتی دیگر آمده است: 

 .(4)«او به صورت جوانی سی ساله ظهور خواهد کرد»

 مدت فرمانروائي او چقدر است؟  -8

ولی مفهوم  ،است گوید: )در این مورد روایات زیادی آمدهصدر میالمحمد 

بسياری از مؤلفان دچار  خاطربدین  تناقض و متضاد است ومهمه تا حد زیادی 

اند: قائم ما نوزده سال فرمانروائی خواهد و گفته (5)اند(حيرت و سردرگمی شده

                                                 

 .10/2عبنم نیشیپ،   -1
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کند ولی او هفت سال فرمانروایی می»کرد. و در روایتی دیگر آمده است: 

 ۀنماید که یک سال او به اندازطوالنی می خداوند چنان شب و روز را برای او

های شما های فرمانروائی او هفتاد سال از سالده سال است بنابراین سال

 .(1)«است
و در روایتی دیگر آمده است که قائم آل محمد سيصد و نه سال فرمانروائی 

 سال در غار ماندند.  303چنان که اهل کهف  ،خواهد کرد

 مدت غیبت او چقدر است؟  -1

برد اند که گفت: مهدی در غيبت به سر میاز علی بن ابی طالب روایت کرده

شود و بنابراین گروهی از مردم در مورد غيبت او گمراه و باعث حيرت مردم می

شوند، وقتی از او پرسيدند که زمان حيرت چقدر شوند و گروهی هدایت میمی

 است؟ 

 .(2)گفت: شش روز یا شش ماه یا شش سال است

يه تا ظهور الزک است که گفت: از کشته شدن النفس از ابی عبداهلل روایتو 

هجری مهدی  140در سال باید  یعنی ؛کشدطول می شبامام قائم فقط پانزده 

 «! کردظهور می

گوید: )روایت قابل اعتمادی است صدر در مورد این روایت میالو محمد 

جمال الم تحداد از صالح بن مي که مفيد در ارشاد از ثعلبه بن ميمون از شعيب

 .(3)روایت کرده است و همه این راویان مردانی بزرگ و مورد اعتماد هستند

                                                 

 (.406مهان،)ص   -1

 .2/008ااکلیف،  -2
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روایاتی  ،کند ظهور نكردکه روایت گذشته تعيين می یوقتی مهدی در تاریخ

ای ثابت! خداوند ظهور مهدی را در سال هفتاد »دیگر از او ذکر کردند که گفت: 

 قرار داده بود. 

حسين کشته شد خداوند بر اهل زمين خشمگين شد و ظهور او را تا  وقتی

ظهور  ه140به تأخير انداخت بنابراین ما به شما گفتيم که او در سال  140سال 

خواهد کرد، و شما هم این خبر را پخش و شایعه کردید و پرده از راز 

 (1)د!!برداشتيد، و بعد از آن خداوند وقت ظهور او را برای ما تعيين نكر

نماید و های گذشته را تكذیب میسپس روایتی دیگر هست که همه روایت

صادق روایت شده است که گفت: آنان که وقت الآن اینكه از ابی عبداهلل جعفر 

اند، ما اهل بيت وقتی برای ظهور او اند دروغ گفتهظهور مهدی را تعيين کرده

کنيم و نه او را تعيين میما نه مدّت گذشته غيبت ». و (2)«کنيممشخص نمی

 .(3)«کنيممدت غيبت او را در آینده تعيين می

کنند که او در حالی که غمگين بود نزد روایت می  شيعه از علی (80

برید که میای بسر کنيد وقتی در زمانهیارانش آمد و گفت: چگونه رفتار می

شود و با دوستان مردم به ناحق خورده می شود و مالحدود در آن اجراء نمی

شود؟ گفتند ای امير المؤمنين! شود و با دشمنان خدا دوستی میخدا دشمنی می

ها م چه کنيم؟ گفت: همانند یاران عيسی باشيد که با ارهفتياگر آن زمان را دریا

ناه و به دار آویخته شدند، مردن در عبادت خداوند بهتر از زندگی با گ ،اره شدند
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 .(1)و نافرمانی است

سؤال این است که چگونه این فرمان امام علی با تقيه شيعيان جور در 
 آید؟! می

را مجبور کرده بود تا در سفر هجرت همراه   چه چيز ابوبكر (80

گویند او منافق بود پس چرا از شيعه میعلمای باشد؟! اگر چنان که  صپيامبر
و حال آنكه کافران در مكه صاحب  ،کندقومش که کافر بودند فرار میپيش 

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 

 داشت؟! برایش 
و ممكن بود که او هم  ر بودند!کشتن پيامب به اضافه اینكه کافران در صدد 

 و کافران او را تصدیق نكنند که او هم مانند آنها کافر است. ،کشته شود

خداوند در چندین جا در قرآن کریم اصحاب را ستوده است، او تعالی  (83

  فرماید:می
﴿َّ ََّوُيۡؤتُوَن ََّيت ُقوَن ِيَن َّلَِّل  ۡكُتُبَها

َ
ءٖ َّفََسأ َََّشۡ ةََّٱَورَۡۡحَِِتََّوِسَعۡتَُُّك  َكوَٰ ِينََّٱوَََّّلز  ُهمَََّّّل 

َٰتَِناأَِب ََََّّي ِينََّٱ ١٥٦يُۡؤِمُنوَن َََّّّل  م ِ َّٱَّنل ِب َّٱَّلر ُسوَلَّٱيَت بُِعوَن
ُ
ِيٱَّۡل َمۡكُتوبااََّّۥََيُِدونَهَََُّّّل 

َٰةَِّٱِعنَدُهۡمَِِّفَّ جِنيلَِّٱوََََّّل ۡوَرى ََِّّۡۡلِ ُمُرُهمَّب
ۡ
َُٰهۡمََّعِنََّّلَۡمۡعُروِفَّٱيَأ َّلَُهُمََّّلُۡمنَكرَِّٱَوَيۡنَهى َوُيِحلُّ

ي َِبَِٰتَّٱ ََّّلط  ََّعلَۡيِهُم ُِم ئَِثَّٱَوُيَحر  َّوَََّّۡۡلََبَٰٓ َّإِۡۡصَُهۡم ََّعۡنُهۡم ََٰلَّٱَوَيَضُع ۡغَل
َ
ََكنَۡتََّّل ِِتَّٱَّۡل

َّفََّ ِينََّٱَعلَۡيِهۡم  وهَُّوََّوَََّّۦَءاَمُنواَّْبِهَََِّّّل  ُروهََُّونَََصُ َّْٱَعز  ِيَّٓٱَّنلُّورََّٱَّت َبُعوا نزَِلََّمَعهَََُّّّل 
ُ
ْوَلَٰٓئَِكَََّّۥّٓأ

ُ
أ

َّ .[157-156]األعراف:  ﴾١٥٧َّلُۡمۡفلُِحونََّٱُهُمَّ
 شهيتقوا پ کهیکسان یرا فرا گرفته است، پس آن را برا زيو رحمتم همه چ»
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مقرر خواهم  آورند،یم مانیما ا اتیبه آ کهیو کسان دهند،یو زکات م کنند،یم

 یروي)= درس ناخوانده( پ «یأم» امبري(، پخدا( رسول )نای) از که آنان * داشت.

ها . آنابندییکه نزدشان است، نوشته م یليکه صفاتش را در تورات و انج کنند،یم

نا پسند(  ی)و کارها یو از زشت دهدیفرمان م دهی( خوب و پسندیرا به )کارها

را بر آنان حرام  هایديو پل گرداند،یحالل م شانیرا برا هازهيپاک. و داردیبازشان م

ها بود، از )دوش( ( را که بر آنییرهاي)و زنج ديو ق ن،يسنگ یو بارها کند،یم

داشتند، و او را  یآوردند، و او را گرام مانیبه او ا کهیپس کسان دارد،یها بر مآن

 «.نمودند، آنانند که رستگارند یرويپ که با او نازل شده یدادند، و از نور یاری

 فرماید:و می

ِينََّٱ﴿ َّْٱََّّل  َّوَََّّۡسَتَجابُوا ِ ََّّلر ُسولَِّٱّلِل  َصاَبُهُم
َ
َّٓأ ََّما ََّبۡعِد َّْمِۡنُهۡمََّّۡلَقۡرُح َّٱِمن  ۡحَسنُوا

َ
َّأ ِيَن لَِّل 

َّْٱوََّ َقۡوا ۡجٌرََّعِظيٌمََّّت 
َ
ِينََّٱ ١٧٢أ ََّّنل اُسَّٱقَاَلَّلَُهُمَََّّّل  َّۡخَشوُۡهمَّۡٱقَۡدَََّجَُعواَّْلَُكۡمَّفَََّّنل اَسَّٱإِن 

َُّٱفََزاَدُهۡمَّإِيَمَٰٗناََّوقَالُواََّْحۡسبُنَاَّ   .[171-172]آل عمران:  ﴾١٧٣َّلَۡويِكِيُلَّٱَونِۡعَمََّّّلل 

احد( به آنان زخم و  دانيرا پس از آنكه )در م امبريو پ خدادعوت  کهیکسان»

« حمراء األسد» یمشرکان به سو بيتعق یاجابت کردند. )و برا ديجراحت رس

است.  یکردند، پاداش بزرگ یزگاريو پره یكيها که ناز آن یکسان یرفتند( برا

)جنگ با( شما گرد  یمكه( برا انمردم )= مشرک»مردم به آنان گفتند:  کهکسانی

ما را  خدا»افزوده و گفتند:  شانمانیسخن( بر ا نی. )ا«ديها بترساند، پس از آنآمده

َّ.«است یحام نیبس است، و بهتر
 فرماید:و می

ََّحۡسَبَكََِّّإَون﴿ نَََّيَۡدُعوَكَّفَإِن 
َ
ُ َّٱيُرِيُدٓواَّْأ ِيَّٓٱُهَوََّّّلل  َََِّّّل  ي َدَكَّبَِنَۡصِه

َ
ََِّّۦأ َّلُۡمۡؤمِننِيََّٱَوب

ل َفَّ ٦٢
َ
َََّّوأ َِِّف ََّما نَفۡقَت

َ
َّأ َّلَۡو َّقُلُوبِِهۡم  ۡرِضَّٱَبنۡيَ

َ
َّقُلُوبِِهۡمََّّۡل ََّبنۡيَ ل ۡفَت

َ
َّأ ٓ ا َّم  ََجِيٗعا

َّ ََّٱَوَلَِٰكن  ل َفَّبَۡيَنُهۡم َّإِن هََُّّّلل 
َ
َّ .[61-62]األنفال:  ﴾٦٣َعزِيٌزََّحِكيٞمََّّۥأ
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 یاریاست، اوست که با  یتو کاف یبرا خدادهند، پس  بیاگر بخواهند تو را فر و»

ها الفت داد، اگر تمام آن یهادل نبي و( کرد. تی)و تقو دیيخود و مؤمنان تو را تأ

 شان یهادل نيب یتوانستینم ،یکردیاست خرج م نيزم یآنچه را که در رو

 .«است ميحك روزمنديها الفت داد، همانا او پآن انيدر م خدا یول ،یالفت ده

 فرماید:و می

َها﴿ يُّ
َ
أ َُّٱَحۡسُبَكََّّنل ِبَُّّٱََّيَٰٓ َبَعَكَّٱَوَمِنََّّّلل  َّ.[64]األنفال:  ﴾٦٤َّلُۡمۡؤِمننِيََّٱمَِنََّّت 

اند؛ )از شر کرده یروياز مؤمنان را که از تو پ ی! اهلل تو را و کسانامبريپ یا»

 .«کندیم تیدشمنان( کفا

 فرماید:میخداوند و 

ََُِّّكنُتمَّۡ﴿ َّب ُمُروَن
ۡ
َّتَأ َّلِلن اِس ۡخرَِجۡت

ُ
َّأ ٍة م 

ُ
َّأ ََّّلَۡمۡعُروِفَّٱَخۡۡيَ ََّعِن َّلُۡمنَكرَِّٱَوَتۡنَهۡوَن

َِّ ِهَّٱَوتُۡؤِمُنوَنَّب َّ.[110]آل عمران:  ﴾ّلل 
و  ديکنی: امر به معروف مدیاشده داریمردم پد یکه برا ديهست یامت نیشما بهتر»

 .«دیدار مانیا خداو به  د،ينمائیاز منكر م ینه

  فرماید:و می

دَّٞ﴿ َم  ََُّّّمُّ ِ َّٱر ُسوُل ِينََّٱوَََّّّلل  َََّّۥَّٓمَعهَََُّّّل  َََّعَ آُء ِشد 
َ
ارَِّٱأ ٗعاََّّۡلُكف  َُّرك  َُٰهۡم َّتََرى َّبَۡيَنُهۡم  رَُۡحَآُء

َّ َِن َّم  َّفَۡضًٗل َّيَۡبَتُغوَن ٗدا َِّٱُسج  ََّّّلل  ثَرِ
َ
َّأ ِۡن َّوُُجوهِِهمَّم  َِِّف َٰٗنا َِّسيَماُهۡم ُجودِ َّٱَورِۡضَو َّلسُّ

َّ َِِّف ََّمَثلُُهۡم َٰلَِك َّٱَذ َِِّف ََّوَمثَلُُهۡم َٰةِ  جِنيلَِّٱَل ۡوَرى ََّشۡطََّّۡۡلِ ۡخَرَج
َ
َّأ َّۥاَزَرهََُّفََّّۥهََُّكَزۡرٍع

َُّسوقِهََِّّۡسَتَوىََّٰٱفَََّّۡسَتۡغلََظَّٱفََّ َٰ ََّّۦََعَ اعََّٱُيۡعِجُب ر  ََّّلزُّ َّبِِهُم هَّٱِۡلَغِيَظ اَر ََّّۡلُكف  َُّٱوََعَد َّّلل 
ِينََّٱ َٰلَِحَِٰتَّٱَءاَمُنواَّْوََعِملُواَََّّّْل  ۡغفََِّّلص  اََّعِظيَم اَََّّرةَِّٗمۡنُهمَّم  ۡجرا

َ
َّ.[29]الفتح:  ﴾٢٩َوأ

)و  ريبا او هستند، بر کافران سخت گ کهیاست، و کسان خدا( رسول صمحمد )»

 خداکه از  ینيبیها را در حال رکوع و سجده مخود مهربانند، آن اني( و در مدیشد
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از اثر سجده  شانیهاها در چهره( آنی)درستكار ۀنشان طلبند،یم یفضل و خشنود

 ليا در انجهآن فياست، و توص تها در توراآن فيتوص نی( است. اانی)نما

 یو بر پا ده،یکرد، تا محكم گرد تیکه جوانه بزند، سپس آن را تقو یهمانند زراعت

ها کافران ( آندنیتا از )د دارد،یوام یاست، و کشاورزان را به شگفت ستادهیخودا

 ستهیشا یآوردند و کارها مانیها که ااز آن یبه کسان خداوندرا به خشم آورد، 

 این البته) «.استداده )که بهشت است(ی ميآمرزش و پاداش عظ ۀدادند وعد مانجا

 و لشكریان ایمان از افواج کسانی و همه نو  صهلل ا رسول صحابه ، شاملثلمَ

 و روش بر راه و ،را دنبال قدمشان نقش شود کهگذار عصرها و نسلها می در اسالم

 .«(رهرو باشند ایشان

ستاید. و اصحاب را می ،دیگری هست که خداوند در آنو آیات زیاد 

اما بعد از  ،اندمؤمن بوده ص گویند اصحاب در دوران حيات پيامبرشيعيان می

اند، عجيب است! چگونه همه اصحاب بعد از وفات وفات او مرتد شده

به اتفاق همه مرتد شدند؟! و چرا آنها باید از دین برگردند و مرتدّ  صپيامبر

؟! مگر آن که شما شيعيان بگویيد که آنها با خليفه کردن ابوبكر مرتد شوند

گویيم: چرا اصحاب به اتفاق همه با ابوبكر بيعت شدند، پس ما به شما می

دارای قدرت بود و از آنها به  ترسيدند؟ و آیا ابوبكرکردند؟ آیا از ابوبكر می

ه افراد این قبيله از افراد بنی تيم قریش بود ک ۀزور بيعت گرفت؟ ابوبكر از قبيل

های قریش کمتر بودند و از ميان قبایل قریش بنی هاشم و بنی دیگر قبيله

 بودند. ترعبدالدار و بنی مخزوم افرادشان بيشتر و مهم

پس وقتی ابوبكر توانایی نداشت که به زور از اصحاب بيعت بگيرد، چرا 

و پيشگام بودنشان در اصحاب به خاطر ابوبكر جهاد و ایمان و یاری کردن 

 کنند؟! اسالم را فدا می
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همه  ص گویيد اصحاب بعد از وفات پيامبراگر چنان که شما می (84

پس چگونه با مرتدان از قبيل اصحاب مسيلمه و یاران طليحه بن  ،مرتد شدند

پيكار کردند و آنها را به اسالم  انخویلد و پيروان اسود عنسی و سجاح و دیگر

باز گرداندند؟! آیا اصحاب وقتی طبق ادّعای شما مرتد شده بودند نباید آنها را 

 گذاشتند؟! یا حداقل آنها را به حال خود وا می ،کردندیاری می

ان هر پيامبری دهند که پيروهای تكوینی و تشریعی شهادت میسنّت (85

باشند، اگر از پيروان هر دینی پرسيده شود که بهترین ت میبهترین افراد آن ام

 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 

يده شود که ، و اگر از پيروان انجيل پرس؛هستند خواهند گفت یاران موسی

، و ؛گویند: یاران عيسیبهترین افراد امت شما چه کسانی هستند می

شان بهتر و برترند. چون که یاران همچنين اصحاب سایر پيامبران از دیگر پيروان

 شناختند. اند و پيامبری و پيامبران را بهتر میزیستهپيامبران در دوران وحی می

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

ساده و کامل  یرسالتی جاودانی و فراگير است. و او شریعت ،آنكه رسالت پيامبر

های آسمانی گذشته به آمدن او مژده را به ارمغان آورده است. و پيامبران و کتاب

را یاری کردند و به او  پرسيم چگونه اصحاب او را که ایشاناند، باز میداده

باقی ید؟! پس شما چه چيزی برای رسالت محمدی شمارمی کافر ،ایمان آوردند

 اید؟ گذاشته

اند چه ارزشی مرتد شده ص گوئيد نزدیكترین یاران پيامبروقتی شما می

 ،گویيدبرای این شریعت الهی قایل هستيد؟! زیرا اگر چنان باشد که شما می
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چون  ،ولی کفر خواهند ورزیداَ قیبه طر ،اندمسلمانانی که بعد از اصحاب آمده

و  ،گوئيد که آنانكه به خاطر خدا و پيامبرش از جان و مال خود گذشتندشما می

ها را شهرها و آبادی ص و بعد از وفات پيامبر ،با پدران و برادرانشان جنگيدند

پس اند! ن را به همه جا رساندند، مرتد شدهآو قر علمو  ،فتح نمودندبا شمشير 

 حال دیگران! وای به

با گيرد با اینكه در شرایط بسيار سختی قرار می ص بينيم که پيامبرمی (86

ه دهم دین تقيه است! و کنند که نُادعا می ياناما شيع ،کندتقيه نمی این حال

اند؛ سؤال این است که گویند که ائمه تا حدود زیادی از تقيه استفاده کردهمی

 پيروی نكردند؟!  ص چرا آنها از جدّ خود پيامبر

خوارج را که  حتی ،داندنمیبينيم که مخالفان خود را کافر علی را می (87

پس چرا شيعيان از او پيروی  ،ددانکافر نمی ،شمردند شکافر با او جنگيدند و

و بلكه همسران او را کافر  ص کنند؟! و چرا بهترین یاران محمدنمی

 ! ؟شمارندمی

تواند حجت اجماع از دیدگاه شيعيان حجت نيست و فقط زمانی می (88

معنی است زیرا باید گفت که سخنشان بی .(1)باشد که معصوم وجود داشته باشد

 باشد نيازی به اجماع نيست. موجود طبق گفته آنها وقتی معصوم 

با اینكه زیدیه دوستداران اهل بيت شمارند می زیدیه را کافر ،شيعيان (89

تی با سنه دو ،دشمنی با اصحاب است ،فهميم که معيار نزد شيعههستند، پس می
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شيعه او را کافر  ،بنابراین هر کسی که با اصحاب دشمن نباشد ،(1)اهل بيت

 هر چند او اهل بيت را دوست داشته باشد.  ،شماردمی

د علی بعد از وفات پيامبر مستحق خالفت بوده است به گویشيعه می (91

من به منزله هارون نسبت به موسی  هتو نسبت ب»این دليل که پيامبر فرمود: 

وفات یافته او و قبل از  هبينيم که هارون جانشين موسی نشداما می (2)«هستی

 نشين موسی یوشع بن نون بوده است!است و جا

 ،اند تا مرتكب هر گونه گناه بشوندشيعيان به پيروان خود جرأت داده (90

گویند که چون شما علی را دوست دارید هر گناهی مرتكب زیرا به آنها می

کند چون قرآن در بيشتر آیات از اما قرآن آنها را تكذیب می ،شوید اشكال ندارد

َمانِي ُِكۡمََّّل يَۡسَّ﴿ کند:دارد و تأکيد میای بر حذر میارتكاب گناه به هر بهانه
َ
بِأ

ۡهِلَّ
َ
َّأ ِ َماِن 

َ
َِّٱِمنَُّدوِنََّّۥَوََلَََّيِۡدََّلََُّّۦَمنََّيۡعَمۡلَُّسوٗٓءاََُّيَۡزَّبِهََِّّلِۡكَتَِٰب َّٱَوََلَّٓأ اََّوََلََّوِۡل ََّّّٗلل 

َّ )فضيلت و برترى( به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل كتاب » [121]النساء:  ﴾١٢٣نَِصۡٗيا

و كسى را جز خدا، ولى و ياور خود  ;شودهر كس عمل بدى انجام دهد، كيفر داده مى ;نيست

 .«نخواهد يافت

کنند که امامان غيب بدا یكی از عقاید شيعيان است و از طرفی ادعا می (90

که به  و هر بهانه به تأویل این عقيدهترند؟! آیا امامان از خداوند بزرگدانند؟! می
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بينيم که اخبار وارده از ایشان می ،ندربياودهند خدا نسبت جهل و نادانی می

 .(1)است شانمخالف تأویالت

گوید که شيعه همواره یاور دشمنان اسالم از قبيل تاریخ به ما می (93

ها همكاری کردند و بغداد اند. آنان با مغولبوده نکيمشرو  نصارىیهودیان و 

...، .را کمک کردند و قدس از دست مسلمين گرفته شد ، و نصارىسقوط کرد

و با آیات قرآنی که از دوستی کردن  ؟کندآیا یک مسلمان واقعی چنين کاری می

کند؟! و آیا علی و یا یكی از نماید مخالفت مینهی می ىبا یهود و نصار

 ؟!اندفرزندانش چنين کاری کرده

و به شدت با  ،شوندهای زیادی تقسيم میشيعه به فرقه و گروه (94

داند، به عنوان مثال دیگر را کافر می ۀای فرقیكدیگر مخالف هستند و هر فرقه

ای تأسيس کرد که بعدها به شيخيّه معروف شدند، حسائی فرقهألشيخ احمد ا

و بعد از او  ،سپس شاگردش کاظم رشتی آمد و فرقه کشفيه را درست کرد

کریمخانيه را به وجود آورد، و خانمی دیگر به  ۀشاگردش محمد کریم خان فرق

ه تيّشاگرد او بود فرقه دیگری به وجود آورد که به نام قرّکه  العنیقّرة  نام

ی و ميرزا علی شيرازی فرقه بابيه را تأسيس کرد، و ميرزا حسين علشد، معروف 

 فرقه بهائی را بنيانگذاری کرد.

اند و های شيعه در یک عصر و نزدیک با هم پدید آمدههمه این فرقه

ُبَلَّٱَوََلَّتَت بُِعواَّْ﴿ فرماید:خداوند راست فرموده آن جا که می َقَّبُِكۡمََّعنََّّلسُّ َفَتَفر 
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ََّسبِيلِهَِّ هاى پراكنده )و انحرافى( پيروى نكنيد، كه شما را از طريق و از راه» [151]األنعام:  ﴾ۦ 

 .«سازدحق، دور مى

را محاصره کردند  س گران شورشی خانه عثمان بن عفانوقتی فتنه (95

اش عبداهلل بن از او دفاع کرد و فرزندانش حسن و حسين و برادر زاده س علی

الح س موم خواست تا، اما عثمان از عرا فرستاد تا از عثمان دفاع کنند (1)جعفر

هایشان بيرون نيایند. و این نشانگر آن است که علی بر زمين بگذارند و از خانه

اند و در ميان گویند با هم دوست بودهشيعه میعلمای و عثمان بر خالف آنچه 

 آنها دشمنی نبوده است. 

 تمشور زیادی با علی (2)در کارهای عمر ،به اتفاق شيعه و سنی (96

 تبود با اهل حق مشورکنيد عمر ظالم میکرد، اگر چنان که شما ادعا میمی

 رود!نمید چون ظالم به دنبال حق کرنمی

 (3)در زمان خالفت به اتفاق همه ثابت است که سلمان فارسی (97

فرماندار کوفه بوده  (4)م و عمار بن یاسر ،فرماندار مدائن بوده است عمر

پس اگر از  ،اندگویند این دو نفر از یاران و شيعيان علی بودهمی ياناست، شيع

آنها  ،بود که عليه علی شوریده بودمرتد و ستمگری میشخص دیدگاه آنها عمر 

چون آنها هرگز ستمگران و  ،کردندست فرمانداری را قبول نمیدر زمان او پُ
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ِينََّٱتَۡرَكُنٓواَّْإََِلَََّّوََلَّ﴿ فرماید:زیرا خداوند متعال می ،کردندمرتدان را یاری نمی ََّّل 
ُكُمَّ شود آتش ، كه موجب مىتمايل نكنيد ظالمان هو ب» [111]هود:  ﴾نل ارَُّٱَظلَُمواََّْفتََمس 

 «.گيرد شما را فرا

شان معصوم هستند و مهدی آنها موجود گویند که امامانمی يانشيع (98

 30اند که است و بعضی از علمای مذهبشان با مهدی در ارتباط هستند و گفته

سؤال این است که با وجود ارتباط با مهدی چگونه  !نفر با مهدی ارتباط دارند

اختالفی که تقریباً در هيچ فرقه و  ،انددر مذهب خود دچار اختالف شده يانشيع

مذهبی  ،توان گفت که هر مجتهد و مرجع تقليدشود، و میگروهی یافت نمی

و او حجتی  ،کنند که مهدی وجود داردمخصوص دارد؟! با اینكه آنها ادعا می

پس چرا آنها با وجود امام و قائم خود و با اینكه با او ارتباط  !ی مردم استبرا

اند؟! و از طرفی شما دارند بيش از همه دچار اختالف و چند دستگی شده

و  ،شودگوئيد که مجلسی حدیثی روایت کرده است که امام غایب دیده نمیمی

از طرفی در  دروغ گفته است، و ،هر کس ادعا کند که او مهدی را دیده

 اند.مای شما بارها مهدی را دیدهخوانيم که علتان میهایکتاب

که درست نيست که دنيا از وجود کسی خالی يد گویها میشيعهشما  (99

 ،نماید، و همواره قائم به حجت در دنيا هستباشد که حجت الهی را اقامه می

ه دهم دین است و امام گویيد که تقيه نُیعنی هميشه امام هست، و از طرفی می

کند باید تقيه کند چون او پرهيزگارترین فرد است و قطعاً که حجت را اقامه می

نه دهم دین را ترک نخواهد کرد، پس چگونه بوسيله او حجّت بر خلق خدا 

 گردد؟!اقامه می



 هدایت جوانان شیعه شدسواالتي كه باعث   81

 

ایمان د که شناخت ائمه شرطی برای صحت گوینشيعه میعلمای  (011

اند ، آنها در مورد کسانی که پيش از کامل شدن دوازده امام مردهاست شخص

او چه  ۀقبل از کامل شدن دوازده امام مرده است دربار یگویند؟! اگر امامچه می

دانستند که امام بعد از آنها چه کسی است! گویند؟ و بعضی از ائمه شما نمیمی

 اید؟! پس چگونه شما شناخت ائمه را شرطی برای صحت ایمان قرار داده

کند که وقتی به علی خبر رسيد که صاحب نهج البالغه روایت می (010

يفه و امام باید از آنها تعيين شود گفت: چرا عليه آنها اند که خلانصار ادعا کرده

و از  ،وصيت نموده که با نيكوکارشان نيكویی شود ص دليل نياوردید که پيامبر

تواند باشد؟ گفت: بدکار آنها گذشت شود؟ گفتند: این چه دليلی عليه آنها می

، به (1)«کردداشت پيامبر در مورد آنها سفارش نمیاگر امامت به آنها تعلق می

اهل بيت خود سفارش نموده که  ۀدربار ص شيعه باید گفت که همچنين پيامبر

 شما را» .«يف أهو ليِت أذكركم اهللل »با آنها به نيكی رفتار کنيد و فرموده است: 

 .«کنماهل بيتم سفارش میدربارۀ 

ای نداشتند آنها بود و دیگران در آن بهره ۀپس اگر امامت حق ویژ

 کرد؟!سفارش نمیدر مورد آنها وصيّت و  صپيامبر

اگر به شما گفته شود که رهبری مؤمن و صالح و پرهيزگار سرپرست  (201

اند، و این مرد به لطف اند و بعضی مؤمنو حاکم مردمانی است که بعضی منافق

شناسد، اما با وجود آن این مرد از و عنایت الهی منافقان را از طرز سخنشان می

های خاب کرده و پستنماید، و منافقان را انتافراد شایسته و صالح دوری می
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در دوران حيات خود آنها را رئيس و سرور  مهم و فرماندهی را به آنان داده و

ها مردم قرار داده است، بلكه خودش را با آنها نزدیک کرده و با دختر بعضی

ازدواج کرده و بعضی داماد او هستند و او در حالی که از آنها خوشنود و راضی 

 این مرد چيست؟!دربارۀ  ؛ نظر شماه استبوده از جهان چشم فرو بست

 چنين عقيده و باوری دارند! ص شيعه در مورد پيامبر

َّبِعَِصِمَّ﴿ عاملی عالم شيعه در تفسير:الحر شيخ  (013 ْ َُّتۡمِسُكوا َوََل
 «.با زنان كافر ازدواج نكنيد» [10]املمتحنة:  ﴾ۡلَكَوافِرَِّٱ

اگر اسالم را  ،اسالم را به او عرضه کند ،کافری داشتگوید: هر کس زن می

پذیرفت زن اوست واگرنه او از آن زن بيزار است، و خداوند از نگاه داشتن آن 

 .(1)«زن نهی کرده است

بود، گویند کافر و مرتد میچنان که شيعه می ك پس اگر ام المؤمنين عایشه

داد؛ مگر آن که بگویيم که پيامبر باید طبق دستور کتاب خدا او را طالق می

را  اینشيعيان فقط  و !شوددانست که او منافق است و مرتد مینمی ص پيامبر

 اند!دانسته و به آن پی برده

این حدیث به شان گانهاثبات امامت امامان دوازدهشيعيان برای  (014

فرمود: دوازده خليفه خواهند بود که همه از  ص کنند که پيامبراستدالل می

و در « دوازده امير خواهد بود»و در روایتی دیگر آمده است »قریش هستند 
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کار  .«ال يزال أمر الناس ماضيا  ما وليهم اثنا عرش رجال  »: روایتی دیگر آمده است

 .(1)«کنندمردم ادامه خواهد یافت تا آن که دوازده نفر بر آنان فرمانروایی می

گویند که این به صراحت می اینک به شيعه باید گفت که همه روایات

دوازده نفر امير و خليفه و فرمانروای مردم خواهند بود، و معلوم است که از 

اند؛ پس حدیث به خالفت رسيده محسن  شائمه شيعه فقط علی و فرزند

ها این گویند! و این روایتو شيعيان چيزی دیگر می ،گویدچيزی دیگر می

ها ذکر نشده این روایتدر از ایشان اند و حتی اسم یكی ها را نام نبردهخليفه

 است.....!

اما در کتابهای  شيعيان معتقدند که اصحاب درستكار و عادل نيستند؛ (015

کنند! از آن جمله بينيم که بر عدالت اصحاب داللت میشيعه روایاتی را می

ل » الوداع گفت: ۀاند که در حجروایت کرده ص روایتی است که از پيامبر نلَّضي
 ُ بْدا   اَّللي ا ول عل هل ظل ف  ا ولحل هل اللِت  فلللَعل قل عل مل م  اسل ْاهل لْسمل لْم ي ْن ي ا مل هل خرّم خداوند » «...بلليغل

 ىرا شنيد و آن را حفظ کرد و سپس به کسمای را که سخن بنده [ۀ]چهرگرداند

 .(2)«...که آن را نشنيده رساند

کند تا اگر اصحاب عادل و درستكار نبودند چگونه پيامبر به آنها اعتماد می

 اند برساند؟!نی که آن را نشنيدههریک از آنها سخن او را به کسا
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ما را به آن دستور نداده  ص به یكی از شيعيان گفته شد: آیا پيامبر (016

ای انتخاب کنيم و با افراد خوب فاميل شویم و از آنها زن که همسر شایسته

 بگيریم و به آنها زن بدهيم؟ 

 گفت: بله؛ شكی نيست! 

که پسندی که داماد کسی بشوی به او گفتند: آیا تو برای خودت می

 زاده است؟! حرام

 گفت: پناه به خدا! 

پسر زنی   خطابالکنيد که عمر بن به او گفته شد: شما به دروغ ادّعا می

ه است! و عالم شما نعمت اهلل الجزائری با تمام دبو (1)زناکار به نام صهاک

کرد کند که عمر خودش را با آب منی مردان اشباع میوقاحت و زشتی ادعا می

کنيد که حفصه دختر و شما ادعا می - (2)باهلل ياذعالو –گرفت و با آن آرام می

وده است! آیا به نظر شما بعمر مانند پدرش منافق و پليد بوده است، بلكه کافر 

 زاده است؟! شود که حرامپيامبر داماد کسی می

پسندد؟! سوگند به خدا که آیا برای خودش همسری فاسد و منافق را می

پسندید که زنيد، و چيزهایی برای آنها میشما به پيامبر و اصحاب تهمت می

 پسندید!! برای خودتان نمی
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علمای وقتی منافقان و مرتدان چنان در ميان اصحاب زیاد بودند که  (017

کنند، پس چگونه اسالم گسترش یافت؟! و چگونه فارس و روم شيعه ادعا می

 سقوط کردند و بيت المقدس فتح شد؟! 

گوید: می ل کاشف الغطاء در مورد علیعالم بزرگ شيعه محمد آ (018

نهایت تالش  –یعنی ابوبكر و عمر  –قبل از او  ۀ)وقتی علی دید که دو خليف

گسترش  خود را در پخش و گسترش کلمه توحيد و مجهز کردن لشكرها و

دادن دامنه فتوحات مبذول داشتند، و خودکامگی ننمودند، با آنها بيعت کرده و 

 .(1)«راه صلح را در پيش گرفت

و لشكرها را در راه خدا مجهز  ،توحيد را گسترش دادندپس آنها کلمه 

نمودند، و طبق اعتراف یكی از علمای بزرگ شيعه فتوحات زیادی به دست آنها 

کنند که سران کفر و نفاق و انجام یافت؛ پس چرا شيعيان آن دو را متهم می

 اند؟ این چه تناقضی است؟! ارتداد بوده

اند از مرتد شده ص شيعيان برای اثبات اینكه اصحاب بعد از پيامبر (019

اب  »کنند که پيامبر فرمود: این حدیث استدالل می ْصحل
ل
ْن أ ي نلاٌس م  ل َيل  لني لعل

لل
ا  يلُقلُل: الل تلْدر ب مل ، فل اب  ْصحل

ل
قُلُل: أ

ل
، فلأ ْفتُُهْم اْختُل ُجلا ُ وِن  رل َّتي عل ، حل احلللْضل

ثُل ْحدل
ل
كل أ  از آنها را شناختمو تا  شوندبر من وارد می ز اصحابما مردانی» «.ا بلْادل

 :شودگویم: اصحاب من هستند!، گفته میشوند و آنگاه من میبازداشته می من

 .(2)؟!«انددانی که چه چيزهایی بعد از تو پدید آوردهتو نمی
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ها باید گفت: که این حدیث عام است و کسی را به طور خاص نام به شيعه

نبرده است، و عمار بن یاسر و مقداد بن اسود و ابوذر و سلمان فارسی و کسان 

 اند. اند در این حدیث استثنا نشدهدیگری که از دیدگاه شيعه مرتد نشده

ه شما بلكه خود علی بن ابی طالب هم مستثنی نشده است! پس چگون

گویيد که حدیث به آنها دهيد و بعضی را میحدیث را مختص بعضی قرار می

تعلق ندارد؟! هر کسی که با فردی از اصحاب کينه و دشمنی داشته باشد 

تواند ادعا کند که این حدیث در مورد همان فردی است که او نسبت به وی می

 کينه دارد! 

مالک اشتر یكی از یاران بزرگ علی که شيعيان او را بزرگ و گرامی  (001

أهيا الناس، إن اهلل تبارك وتعاىل بعث فيكم رسوله حممدا  صَل اهلل »گوید: دارند میمی

عليه وسلم بشريا  ونذيرا ، وأنزل عليه الكتاب فيه اْلالل واْلرام والفرائض والسنن، ثم 

ه، ثم استخلف عَل الناس أبا بكر فسار بسريته واستن قبضه إليه وقد أدى ما كان علي

خداوند تبارک و  ،ای مردم» .«بمثل تلك السن ة فاستن   مر  بسنته، واستخلف أبو بكر ع  

دهنده مبعوث کرد دهنده و بيمرا به عنوان مژده ص تعالی در ميان شما محمد

ها را بر او نازل فرمود که در آن حالل و حرام و فرائض و سنت )قرآن( و کتاب

اش را انجام داد خداوند او را به اند، سپس بعد از آن که پيامبر وظيفهبيان شده

و  ،پيامبر رفتار کرد ۀو او به شيو ،سوی خویش برد، و ابوبكر خليفه پيامبر شد

. مالک (1)«کردل ابوبكر عم ۀعمر به خالفت رسيد و او نيز به شيو ،بعد از ابوبكر

ستاید اما با وجود این شيعيان در برابر این ستایش اشتر ابوبكر و عمر را می
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های خود که از طعنه زدن به بندند و در مجالس و حسينيههایشان را میشمچ

 ؟!به چه علت کنند!! از آن یادی نمیابوبكر و عمر خالی نيست

شش ماه با ابوبكر بيعت پرسد که علی بعد از ابن حزم از شيعه می (000

خير او در بيعت کار درستی بوده است که در این صورت بيعت کردن کرد، یا تأ

او نادرست بوده است، و اگر بيعت کردن او کار درستی بوده است پس او به 

 .(1)!خير در انجام آن اشتباه کرده استخاطر تأ

در مورد خالفت بعد از  شود که چرا علیها گفته میوقتی به شيعه (000

ق و حال آن که طبق ادعای شيعيان طب به کشمكش نپرداخت ص وفات پيامبر

 نص الهی خالفت حق او بوده است؟

ای ایجاد تنهاو را وصيت کرده بود که بعد از او ف ص چون پيامبر :گویندمی

 نكشد!نكند و شمشير 

شود: پس چرا بر اهل جمل و صفين شمشير کشيد؟! و در به آنها گفته می

ها هزاران مسلمان کشته شده است؟! و قبل از همه باید بر کدام ظالم این جنگ

 .....؟!.اول یا چهارم یا دهم یاظالم  ،شمشير کشيد

شيعيان فرق زیادی بين پيامبران و ائمه قائل نيستند، و شيخ آنها  (003

ما دليلی برای متصف نبودن ائمه به نبوت »گوید: ائمه میدربارۀ  مجلسی

 .(2)«بينيم جز آن که خاتم االنبياء رعایت شود، و نبوّت و امامت فرقی ندارندنمی
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پيامبران  هایی که ویژهها و خصوصيتسوال این است وقتی که وظيفه

با وفات  ،از سوی خدا و معجزات و غيرهپيام هستند از قبيل عصمت و رساندن 

اند و بعد از او در دوازده یان نيافتهاو پ متوقف نشده ص خاتم االنبياء محمد

پس اهميت عقيده ختم نّبوت اند ها متجلی گشتهوصيتصنفر دیگر این خ

 چيست؟!

بر  (1)گویند که وجوب تعيين امام به قاعده لطف الهیشيعيان می (004

گردد، و عجيب این است که امام دوازدهم آنها در کودکی پنهان شده و تا به می

از امام شدن او چه لطفی به مسلمين رسيده  ،امروز بيرون نيامده است! پس

 است؟! 

 ،اما به اتفاق همه (2)شان معصومندکه ائمهکنند شيعيان ادعا می (005

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

 مثال: 

در اینكه به جنگ کسانی برود که   با پدرش علی م حسن بن علی -أ

خواهند انتقام خون عثمان را بگيرند مخالف بود؛ تردیدی نيست که می
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نزد شيعه امام  دوگفته و یكی بر خطا بوده است. و هر یكی درست می

 معصومند! 

مخالف بود؛  حسن با برادرش در قضيه صلح با معاویه حسين بن علی -ب

بر اشتباه بوده  ىده و دیگرتردیدی نيست که یكی کارش درست بو

 است، و از دیدگاه شيعه هر دو امام معصومند!

اند که گفت: از گفتن بلكه بعضی از کتابهای شيعه از علی روایت کرده -ج

زیرا من از خطا و خودداری نكنيد،  عادالنه تیا ارائه مشور ،حق به من

 .(1)اشتباه ایمن نيستم

سرزمين حرمين فتوا دادند که  در این زمان وقتی علمای اهل سنتِ (006

 ،جایز است در حال ضرورت های مرتدکمک گرفتن از کافران در مقابل بعثی

و بيراه گفتند، اما عالم  شيعيان کار علمای اهل سنت را تقبيح کردند و به آنها بد

نقل  (2)(حتقيق املذهبمنتهی الطلب فی )حلی در کتابش المعروف آنها ابن مطهر 

اند که کمک گرفتن از کند که شيعيان به جز طوسی همه بر این اجماع کردهمی

 ای جنگيدن با شورشيان جایز است!!ها برذمی

 پس این تناقض یعنی چه؟!

یكی از قواعد شيعه این است که هر کسی از اهل بيت ادعای امامت  (007

ای که نشانگر صدق و راستی او هستند ارائه دهد کند و چيزهای خارق العاده

شود، اما با آن که زید بن علی ادّعای امامت کرد شيعيان امامت او ثابت می

                                                 

 .12/110و احبر االروار  8/116ااکلیف  -1
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خود که ادعای  و در مقابل امامت را برای مهدی غایب ،امامت او را نپذیرفتند

آنها در کودکی غایب و  ۀچون طبق عقيد ،امامت نكرده و آن را اظهار ننموده

 ثابت کردند.  ،پنهان شده است

َّ﴿ :وقتی این آیه نازل شد که (008 ََّٱإِن  نَّتَُؤدُّواََّّّْلل 
َ
ُمرُُكۡمَّأ

ۡ
َمََٰنَِٰتَّٱيَأ

َ
ََّّۡل إََِلَٰٓ

ۡهلَِها
َ
 «.دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيدخداوند به شما فرمان مى» [58]النساء:  ﴾أ

خذوها »بنی شيبه را فراخواند و کليد کعبه را به آنها داد و گفت:  صپيامبر

ای بنی » .«يا بني طلحة خالدة خملدة فيكم إىل يوم القيامة، ال ينـزعها منكم إال ظامل

هد بود و آن را بگيرید برای هميشه تا روز قيامت به دست شما خوا ،طلحه

 .(1)«دی ستمگرفر زج شما نخواهد گرفت آن را از کسی

پس چرا در مورد گوید، کعبه چنين می مورد خادم و سدنهدر  ص پيامبر

آن وابسته است  خالفت علی که برای همه مسلمين مهم بود و مصالح زیادی به

 چنين چيزی نگفت؟!

لعنت خدا بر کسی »اند که در آن آمده است: شيعيان حدیثی ساخته (009

، آنها با ساختن این (2)«باد که در لشكر اسامه شرکت نكرد و از آن باز ماند

اند که آنها باید دو خواهند بر عمر لعنت بفرستند! اما فراموش کردهحدیث می

 چيز را ثابت کنند. 

اینكه علی از شرکت در لشكر اسامه باز نمانده است، و اگر باز یكی  -أ

نمانده و شرکت کرده پس او به امامت ابوبكر اعتراف کرده است؛ چون 
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تعيين کرده  او راضی شده که سرباز فرماندهی باشد که ابوبكر او را

 است! 

هم پس علی  ،یا اینكه بگویند علی در لشكر اسامه شرکت نكرده است  -ب

 اند!شود که ساختهدروغی میشمول م

بود که به همان  ای از قرآن پيش علیگویند نسخهشيعيان می (001

  پرسيم که علیصورت که قرآن نازل شده ترتيب داده شده است! از آنها می

به خالفت رسيد، پس چرا او این قرآن کامل و دست نخورده   بعد از عثمان

به و از مرویات علی  که قرآنى است ،و قرآن حال حاضر .(1)را بيرون نياورد؟!

 .ترتيب داده نشده است شما ادعا داریدهمان صورت که 

را دوست  ص کنند که اهل بيت و خاندان پيامبرشيعيان ادعا می (000

کنند که با این ادعا منافی و متضاد است؛ زیرا آنها دارند، اما کارهایی میمی

اند؛ چنان که دختران پيامبر رقيه نسب بعضی از خاندان و اهل بيت را انكار کرده

دانند! و عباس عموی پيامبر و فرزندانش را از را از اهل بيت نمی مو ام کلثوم 

را از عترت  ص عمّه پيامبر صفيه و همچنين زبير پسر ،انداهل بيت بيرون کرده

 ،دارنددانند. و آنها بسياری از فرزندان فاطمه را دوست نمیو خاندان پيامبر نمی

بن د یگویند مانند زبلكه به آنها فحش و ناسزا می ،نمایندو با آنها دشمنی می

رادر امام علی و فرزندش یحيی و ابراهيم و جعفر فرزندان موسی کاظم، و ب

                                                 

دریاد: -1

 

 امش اباد یکی از دو زیچ را ب  

ه و امش رب یلع دروغ یمـ افل  
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 زیچی اپک و ربما اتس.



 90 باعث هدایت جوانان شیعه شدسواالتي كه 

 

و پسرش « مثنی»حسن عسكری جعفر بن علی. و معتقدند که حسن بن حسن

اند! و همچنين در نفس الزکيه( مرتد شدهالو فرزندش محمد )« المحض»عبداهلل 

مورد ابراهيم بن عبداهلل و زکریا بن محمد باقر و محمد بن عبداهلل بن حسين بن 

ای دارند. ... چنين عقيده.و حسن و محمد بن قاسم بن حسين و یحيی بن عمر

ل بيت؟! و سخن یكی از شيعيان گواهی بر این آپس کجاست ادعای محبت 

کردند سایر فرزندان حسن بن علی کارهای زشتی می»گوید: مطلب است که می

 .(1)!«توجيه نمود تقيهبا وان کارهایشان را تکه نمی

بعضی از افراد برجسته اهل بيت را به صراحت کافر  علمای شيعه (922

این آیه درباره او  دگویکه شيعه می ص اند! مانند عباس عموی پيامبرقرار داده

َََِّّوَمن﴿ نازل شده است که: ََّفُهَوَِِّفََّّۦَََّٓكَنَِِّفََّهَِٰذه ۡعََمَٰ
َ
ََّسبِيًٗلََّّٓأۡلِخَرةَِّٱأ َضلُّ

َ
ََّوأ ۡعََمَٰ

َ
أ

 و فاقد بصيرت یعنی: کوردل)دنيا کور باشد  در این و هر که» [72: اإلرساء] (2)﴾٧٢

خداوند را  و برهانهای ها، آیاتدر حجت نگرش توان که طوریباشد به معنوی

 «.در آخرت نيز نابينا و گمراهتر استاو  پس (باشد نداشته

عبداهلل بن عباس که دانشمند امت و مفسّر قرآن بود را کافر  ،و پسر عباس

عبداهلل بن عباس آمده که به کفر او اشاره دربارۀ  ایکافی جمله اند؛ درقرار داده

! و در رجال الكشی آمده (3)عقل بوده استگوید که او جاهل و بیکند و میمی

 ،بار خدایا» !«قلوهبَّم اللهم العن ابني فالن وأعم أبصارمها، كَّم عميت»است: 

هایشان را هایشان را کور کن چنان که دلفرزندان فالنی را لعنت کن و چشم

                                                 

 .0/241حیقنت ااقملل  -1

 .10ص  ،راجل  یشک -2

 .2/142 ،اوصل  اکیف -3
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مصطفوی در توضيح این الو شيخ و عالم شيعيان حسن  (1)«ای....کور کرده

 .(2)«آنها عبداهلل بن عباس و عبيداهلل بن عباس هستند»گوید: عبارت می

ورزند و چنان از از فاطمه کينه و دشمنی میو شيعيان با دختران پيامبر غير 

پس کجاست  (3)اند که اینها دختر پيامبر نيستندآنها نفرت دارند که بعضی گفته

 کنند؟! محبت اهل بيت که شيعيان ادّعای آن را می

در جنگ با مرتدین مشارکت  علی ،در زمان خالفت ابوبكر (003

بنی حنيفه بهره او شد که بعدها علی از او  ۀنمود و کنيزی از افراد اسير شد

آید چنين بر میمطلب حنفيه گردید، از این الصاحب فرزندی به نام محمد بن 

بود علی که از دیدگاه علی خالفت ابوبكر درست بوده است، و اگر درست نمی

 .پسندیدامر نمیمشارکت با او را در این 

صادق نقل الدر مسائل متعددی اقوال متناقض و متضادی از جعفر  (004

شود؛ تقریباً هيچ مسئله فقهی نيست مگر آن که از امام صادق در مورد آن دو می

آبی که  اند؛ به عنوان مثال چاهشود که اغلب با هم متضاد و متناقضقول نقل می

بار امام صادق گفته است که چاه آب چون دریاست  در آن نجاستی بيافتد، یک

مه آب چاه دیگر گفته است که ه کند، و بارآن را پليد و نجس نمیو هيچ چيز 

 ت هفت یا شش دلو آب از آن بكشند.دیگر گفته اس باید کشيده شود، و بار

از این تناقض و  نون رفتريوقتی از یكی از علمای شيعه پرسيدند که راه ب

گفت: مجتهد در ميان این اقوال اجتهاد کند و یكی را ترجيح  ؟تضاد چيست

                                                 

 .21/82 ،و مجعم راجل ادحلثی، وخیئ 10ص  ،راجل  یشک -1
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و اقوال دیگر را تقيه بشمارد! به او گفته شد اگر مجتهد دیگری اجتهاد  ،دهد

کرد و قول دیگری غير از آن قول را ترجيح داد در مورد اقوال دیگر چه بگوید؟ 

اند! به او گفته یعنی بگوید که اقوال دیگر تقيه بوده ،چيز را بگوید گفت: همان

ای که به او صادق از بين رفت!! چون هر مسئلهالشد پس همه مذهب جعفر 

رود که از روی تقيه آن را گفته باشد، چون شود احتمال آن مینسبت داده می

 از آنچه تقيه نيست تشخيص بدهيم! آن تقيه را ۀعالمتی نيست که بوسيل

 حرشيخ  «الشيعه وسائل»کتابهای معتمد و موثوق حدیث نزد شيعه  (921

 هـ و0000 هى سنامجلسی متوف «بحار األنوار» هـ و0011 هى سناعاملی متوف

تمامى این  و هـ0231 هى سناطبرسی متوفمحدث نوری  «مستدرک الوسائل»

ند اهکتابها متأخر هستند، و اگر این احادیث را از طریق سند و روایت جمع کرد

تا  00که طی  کند در حالیمیپس شخص عاقل چگونه این احادیث را قبول 

 ند؟!اهقرن نوشته نشد 02

های شيعه از اهل بيت نقل شده روایات و احادیث زیادی در کتاب (006

و نپذیرفتن  یداعقباب در مثالً های اهل سنت مطابق هستند؛ که با روایت

اهل سنت هستند، اما شيعيان در منابع ها و دیگر چيزها، روایاتی آمده که بدعت

کنند چون که با ویل میاند! تااین روایات را به بهانه اینكه از روی تقيه گفته شده

 و هوای نفس آنها مطابقت ندارند. ميل

های معتبر شيعيان است نقل صاحب نهج البالغه که یكی از کتاب (007

را ستوده است؛ چنان که از علی نقل  مابوبكر و عمر  ، کند که علیمی

اندک داشت از دنيا رفت،  گفت: او پاک در حالی که عيبعمر دربارۀ  کند کهمی
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به شرّ آن گرفتار شود از دنيا رفت،  كهخير دنيا را به دست آورد و پيش از آن

 .(1)شایسته تقوای الهی را رعایت کرد ۀگونبه اطاعت الهی را به جا آورد و

ستاید حيران و را میعمر گونه کنند که علی اینشيعيان وقتی مشاهده می

ای که شيعيان درباره اصحاب د با عقيدهیگوعلی میشوند زیرا آنچه گيج می

جویی بشوند، صحاب باید عيبا ایشان عقيدهبه دارند مخالف است زیرا 

گویند که علی به خاطر کنند!! و میبنابراین سخنان امام علی را بر تقيه حمل می

به دست آوردن دل کسانی که به صحت خالفت شيخين معتقد بودند چنين 

که د خواست یارانش را فریب دهد! پس شيعه باید بگویعلی میگفت، یعنی 

چيزی دیگر  ،در دلش بودهآنچه علی منافق و بزدل بوده است که بر خالف 

علی شجاع بود و سخن حق را دانيم میکرده است، در صورتی که اظهار می

 گفت. می

کنند که امامانشان معصوم هستند، ولی روایات زیادی ها ادعا میشيعه (008

کنند و به خطا اه میدارند که در آن بيان شده که ائمه مانند دیگر انسانها اشتب

و این روایات شيعه را دچار مشكل کرده است چنان که مجلسی  روند....می

است چون اخبار و مسئله خيلی مشكل »کند که: عالم بزرگ شيعه اعتراف می

کند که سهو و فراموشی و خطا از آنها سر های زیادی بر این داللت مینشانه

 .(2)«زده است.....می
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امام یازدهم شيعيان حسن عسكری وفات یافت بدون آن که فرزندی  (009

در هم شكسته نشود و از  ههای مذهب اماميداشته باشد، بنابراین برای آن که پایه

ری فرزندی بن سعيد به دورغ گفت که امام عسك فردی به نام عثمان ،بين نرود

 باشد. داشته است که در چهار سالگی پنهان شده و او جانشين پدرش می

گویند که ما سخن کسی جز فرد معصوم را قبول عجيب است! شيعيان می

را که معصوم نيست ادعای مردی  شانترین عقيدهکنيم ولی در مورد مهمنمی

 کنند!!قبول می

کنند و هر زشتی را به او حكم حمله می شيعيان هميشه به مروان بن (031

کنند که حسن هایشان روایت میدهند، سپس بر خالف این در کتابنسبت می

 .(1)خواندند!پشت سر مروان نماز می مو حسين 

ازدواج کرد!!  اینجاست که معاویه پسر مروان با رمله دختر علیو عجيب 

مثنّی با الحسن ال. و همچنين زینب بنت (2)اندچنان که نسب شناسان بيان کرده

، و وليد با نفيسه بنت زید بن (3)نوه مروان وليد بن عبدالملک ازدواج کرده بود

 .(4)حسن بن علی ازدواج کرده بودال

های زیادی که در مورد مهدی غایب خود در داستان –شيعيان  (030

پرندگانی از آسمان بر او »کنند که وقتی مهدی به دنيا آمد: ادعا می –گویند می

ماليدند و سپس پرواز او می نفرود آمدند که بالهایشان را بر سر و صورت و بد
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چه هستند خندید و گفت: اینها کردند! وقتی به پدرش گفته شد که اینها می

اند، و این فرشتگان آسمان هستند که برای تبرک جستن به این نوزاد پایين آمده

 .(1)«!فرشتگان وقتی او ظهور کند یاوران او هستند

ترسد و در یسؤال اینجاست وقتی فرشتگان یاوران او هستند پس چرا م

 پنهان شده است؟! سرداب

 پسرانِهمۀ  اند یكی اینكه ازبرای امام گذاشته شيعيان چند شرط (030

بر او  ص پدرش بزرگتر باشد، و او را کسی جز امام غسل ندهد، و زره پيامبر

و  نشودو محتلم تر باشد، و جنب مردم عالم ۀآید، و باید از همدرست در می

 دهد!! ... اما این شرایط آنها را در مضيفه قرار می.دانداینكه او غيب می

مانند  ،اندبرادرانشان بزرگتر نبودههمۀ  بينيم که بعضی از ائمه اززیرا می

ری، و بعضی را امامی غسل نداده است مانند علی كموسی کاظم و حسن عس

الرضا که پسرش محمد جواد او را غسل نداد؛ چون در آن وقت امام جواد 

بيشتر سن نداشت، و همچنين موسی کاظم را پسرش علی الرضا  هشت سال

غسل نداد زیرا در آن وقت آن جا نبود، و حسين بن علی را فرزندش زین 

لشكریان ابن  بود و خودش در بستر بيماری العابدین غسل نداده است چون

که  آید مثل امام جواددادند. و زره پيامبر با بعضی برابر در نمیزیاد اجازه نمی

به هنگام وفات پدرش هشت ساله بود و همچنين پسرش علی بن محمد جواد 

ترین فرد در حالی پدرش را از دست داد که کوچک بود. و بعضی از ائمه عالم

اند، و در مورد بعضی در نبودند؛ مانند آنان که در کودکی به امامت رسيده
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اند که روایت کرده واند؛ شدهروایات شيعه تصریح شده که احتالم و جنب می

برای هيچ کسی جایز نيست که در این مسجد جنب شود، به »گفت:  صپيامبر

 .(1)«جز من و علی و فاطمه و حسن و حسين

زیرا خداوند اما دانستن علم غيب دروغی است که نيازی به ردّ کردن ندارد 

 در قرآن آن را رد کرده است.

کنند که باید امام با نص تعيين شده باشد؛ اگر چنين شيعيان ادعا می (033

شدند، هر های شيعه این همه در مورد امامت دچار اختالف نمیبود فرقهمی

تواند کند که نص درباره امام او آمده است! پس چه چيزی میای ادعا میفرقه

کند که بعد از انيه ادعا میها اولی قرار دهد؟! فرقه کيساین فرقه را از دیگر فرقه

 حنفيه است.الامام پسرش محمد بن   علی

او را به همان چيزی  و زنندرا تهمت می ك بعضی از شيعه عایشه (034

شود: اگر به آنها گفته می !کنند که اهل افک او را بدان متهم کردندمتهم می

پس چرا  ،زنيدگویيد و تهمت میدروغ میواقعيت امر چنان است که شما به 

ني »گوید: حدّ را بر او اجرا نكرد و حال آن که پيامبر می ص پيامبر
ل
لْل أ ولاْيُم اَّللي  ي

ا هل ْاُت يلدل طل قلْت للقل ل ٍد َسل  ل دْتل حُملمي
مل ل  .(2)«فلاط 

اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم به خدا سوگند »

 ؟!«کرد

در حالی که علی کسی بود  ،حد را اجرا نكرد كبر عایشه   چرا علیو 
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 ای هراسی نداشت؟! و چرا وقتیکنندهکه در راه خدا از مالمت هيچ مالمت

 فت رسيد حد را بر او اجرا نكرد؟!حسن به خال

شيعيان معتقدند که علم و دانش نزد ائمه آنها انبار شده است، و آنها  (035

گویند: اند که به دیگران نرسيده است؛ بنابراین میکتابها و دانشی را به ارث برده

نزد ائمه  «اجلفر» و «ديوان الشيعة» و «العبيطة» و «كتاب عيل» و «صحيفة اجلامعة»

های خيالی همه چيزهایی که مردم بدان نياز دارند هستند و در این صحيفه

گویيم از زمان غيبت مهدى تا به امروز فایده حقيقی این به آنها میهست. 

 يست؟!چها صحيفه

ها و منابع امروز کجا هستند؟ و امام گویيم این صحيفهو همچنين به آنها می

آورد؟ آیا مردم در مورد ها را برای مردم بيرون نمیهچرا این صحيف ،آنها منتظرِ

دین خود به اینها نياز دارند؟ اگر نياز دارند پس چرا امت از زمان غيبت امام 

اند؟ و این گذرد از منبع هدایت دور شدهخيالی که بيش از یازده قرن از آن می

 اند؟شده ها محروماند به چه گناهی از این گنجينههمه نسلهایی که گذشته

ها نيازی ندارد؛ پس این همه ادعا برای ها و صحيفهو اگر امت به این کتاب

و چرا شيعيان از منبع حقيقی هدایتشان که کتاب خدا و سنّت پيامبرش  ؟يستچ

 شوند؟!باشد دور کرده میمی

گویند که رفتن حسين به سوی اهل کوفه و شيعيان در کتابهایشان می (036

سبب شد تا همه مردم مرتد شوند  ،ها از او و کشتن حسينحمایت نكردن کوفی

دانست به گویند غيب میبه جز سه نفر. پس اگر حسين آنگونه که شيعيان می

 رفت. سوی آنها نمی
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کنند که امام دوازدهم آنها به علت ترس از کشته عا میشيعيان اد (037

شود که چرا ائمه پيش از او کشته شدن پنهان شده است. به آنها گفته می

کردند و بزرگ بودند، پس چطور نشدند؟! با اینكه در دولت خالفت زندگی می

 ای کوچک است؟!د و حال آن که بچهشواو کشته می

کنند که آنها فقط به احادیثی اعتماد می»کنند که شيعيان ادعا می (038

گول خود را ، آنها با این سخن (1)«اندصحيح هستند و از اهل بيت به آنها رسيده

 صدهند؛ چون که آنها هر یک از ائمه را مانند پيامبرزنند و فریب میمی
گوید، و گفته امام همانند گفته خدا و شمارند که از پيش خود سخن نمیمی

شود می های پيامبر یافتهایشان گفتهباشد، بنابراین کمتر در کتابپيامبرش می

کنند. و همچنين این درست بسنده میرسيده  شاناز ائمهکه زیرا آنها به آنچه 

کنند؛ بلكه روایت شده اعتماد میاهل بيت همۀ  نيست که آنها فقط به آنچه از

را به کنند و فرزندان حسن روایت شده قبول می شانآنها فقط آنچه را از ائمه

 آورند.حساب نمی

گویيم که شما به گفته خودتان روایاتی را که از و نيز به شيعيان می (039

کنيد، و معلوم است که از ائمه اهل طریق ائمه اهل بيت به شما رسيده قبول می

را  ص کسی پيامبر ز بودمميِّفردی بالغ و که  سبيت جز علی بن ابی طالب 

های بعد نسل هب را ص همه سنّت پيامبر دتوانمی سعلی ندیده است، آیا این 

 ص د؟! چگونه چنين چيزی ممكن است و حال آن که پيامبرقل کنتنماز خود 
رفت و گاهی او گذاشت و میگاهی علی را در مدینه به عنوان جانشين خود می
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پس علی هميشه  ،چنان که خود شما این را قبول دارید .فرستادرا به جایی می

 همراه نبوده است.  ص با پيامبر

اش و آنچه را در خانه ص د حاالت پيامبرتوانعلی چگونه میمچنين و ه

 !؟داند نقل کنر آن را نقل کردهکه فقط زنان پيامب

را برای شما  صتواند تمامی سنت رسول اهلل نمیبه تنهایى  سپس علی 

 نقل کند.

بينيم که علم و دانش پيامبر به گویيم که ما میهمچنين به شيعه می (041

رسيده است  بيشتر شهرها و مناطق اسالمی از طریق کسانی دیگر غير از علی

اند از اهل را به مردم رسانده ص های پيامبرو بيشتر کسانی که احادیث و گفته

أسعد بن زراره را به مدینه فرستاد تا مردم را به  صاند! پيامبر بيت او نبوده

و به انصار قرآن بياموزد و تعاليم دین را به آنها یاد دهد، و  ،دکن اسالم دعوت

عالء بن حضرمی را برای چنين کاری به بحرین فرستاد، و معاذ و ابو موسی را 

يان شيع به یمن فرستاد، و عتاب بن أسيد را به مكه فرستاد؛ پس کجاست ادّعای

ها و از اهل بيتش گفته مردىیا علی و جز  صگویند که از پيامبرکه می

 کند؟! احادیث او را نقل نمی

کنند که علم حالل و حرام همچنين شيعيان در کتابهایشان اعتراف می (040

و مناسک حج به آنها جز از طریق ابی جعفر باقر نرسيده است. یعنی در این 

شيعيان »گویند: چيزی به آنها نرسيده است! کتابهای شيعه می سمورد از علی

ند، تا اینكه دانستمناسک حج و حالل و حرام خود را نمی ؛قبل از ابو جعفر

آمد و مناسک حج و حالل و حرامشان را برای آنها بيان کرد و  ؛ابو جعفر
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مردم دیگر به او نياز داشتند بعد از آن قبالً در احكام و عبادات به دیگر مردم 

 .(1)نيازمند بودند

 دادند؟!را انجام می تشانباقر عبادشيعه چگونه قبل از پس 

گویند و کسی که به گفته خودش ضد و نقيضی می شيعيان چيزهای (040

دانند؛ و شيخ آنها گوید مهدی منتظرشان را دیده است را عادل و راستگو میمی

جعلنا من کل عجل اهلل فرجه و –اگر کسی به دیدن حجت »گوید: می مامقانی

که آن فرد در  گيریمما از این دليل میبعد از غيبتش مشرف شود،  –مكروه فداه 

 .(2)«باالترین حد عدالت و راستی قرار دارد

را دیده است چنين  صکسی که پيامبر دربارۀ  گویيم چرا شمابه آنها می

 و بزرگتر است.  ولیکنيد؟! و حال آن که پيامبر از حجت شما اَحكم نمی

را قبول نداشته باشد  شانشيعه روایت کسی که امامی از ائمهعلمای  (043

 کنند، اما با پيشينيانکنند و روایات اصحاب را به همين خاطر قبول نمیرد می

کنند! و شيخ اند اینگونه رفتار نمیکه امامت بعضی از ائمه را قبول نكردهخود 

 (4)يهفو روایات واق (3)يهحگوید که شيعه اماميه به روایات فطشيعه حرّ عاملی می

کنند، و همه این سه گروه امامت بعضی از ائمه عمل می (5)و روایات ناووسيه
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 (1)ان را ثقه و موردششيعه اثناعشری را قبول ندارند اما با وجود این شيعه راویان

 کنند!چنين نمی ص دهند اما با اصحاب پيامبراعتماد قرار می

الكلينی کافی  بزرگی از علمای شيعه معتقدند که در کتابشان گروه (044

گویند که این می هم روایت صحيح هست و هم ضعيف و موضوع، و از طرفی

کتاب به مهدی غائبشان عرضه شد و مهدی گفت: که این کتاب برای شيعيان ما 

موضوع و دروغين ، و سؤال این است که چرا مهدی به روایات (2)«کافی است

 اعتراض نكرد؟!آن 

طبق نظر »گوید: همدانی عالم و شيخ شيعه در مصباح الفقيه می (045

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 

؛ پس (3)«طریق حدس زدن و تخمين کشف کنيم.... است که رای معصوم را به

کند از طریق حدس زدن آنها رأی امام غائبشان را که اجماع را تایيد می

شناسند! به این تناقض نگاه کنيد! آنها حدس و گمان خود را محور قرار می

 دهند؟!نمیدهند و اجماع سلف را معتبر و معيار قرار می

ترین علمای آنها ابن کنند که یكی از برجستهشيعيان اعتراف می (046

 ایکه یكی از کتابهای چهارگانه «من ال حیرضه الفقيه»بابویه قمی صاحب کتاب 
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کند و باز ای ادّعای اجماع میلهأنمایند، در مسآن عمل می دانست که شيعه با

 .(1)«کند که بر خالف آن اجماع صورت گرفته استادعا می

و کسی که طریقه او در ادعای اجماع »گوید: چنان که یكی از علمایشان می

 .(2)«توان بر او اعتماد کرد و نقل او را قبول کرداین باشد چگونه می

ای اختالف از چيزهای عجيب شيعه یكی این است که وقتی در مسأله (047

اش مشخص باشد و قولی دیگر قول گوینده کنند و در آن دو قول باشد. و یک

اش از دیدگاه شيعه همان قول درست است که گوینده ،اش معلوم نباشدگوینده

امام معصوم است! و شيخ  ۀبرند که شاید گفتمشخص نيست زیرا آنها گمان می

گویند باید و اینكه می»گوید: کند و با تعجب میعاملی از آنها انتقاد می شيعه حرّ

تر است، چه دليلی بر آن دارند؟ و چگونه ای در آن باشد عجيبناشناخته فرد

 .(3)«رودآن امام معصوم بوده است و از کجا این گمان می ۀدانند که گویندمی

رو ایستادن با قبر الزم است گر هروب»گوید: مجلسی می شيخ شيعه (048

روند های خود می، یعنی وقتی به زیارت ضریح(4)«چه برخالف جهت قبله باشد

خوانند باید رو به قبر بخوانند گرچه قبله در سمت و دو رکعت نماز زیارت می

 دیگری باشد!! 

های خودشان از مسجد قرار دادن و قبله قرار دادن عجيب است در کتاب

گویند اما آنها می ،قبرها نهی شده است و این از ائمه اهل بيت روایت شده است
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اند، چنان که در هر چيزی که بر خالف ميلشان ائمه این را از روی تقيه گفته

 اند! کردهگویند ائمه تقيه میباشد می

کنند که فرمود: شيعه همواره حدیث غدیر و گفته پيامبر را تكرار می (049

اما « کنمشما را در مورد اهل بيت خود سفارش می» .«يف أهل بيتي أذكركم اهلل  »

اند خود کنند که اولين کسانی که با این وصيت نبوی مخالفت کردهفراموش می

 نمایند! شيعه هستند؛ زیرا با تعداد زیادی از اهل بيت دشمنی می

ه نصّ خالفت علی را پنهان کرد ،شود: اگر اصحاببه شيعه گفته می (051

کردند و چيزی در مورد فضائل علی روایت ند فضایل او را نيز پنهان میبود

شود که اگر نص در کردند، و این بر خالف واقعيت است، پس معلوم مینمی

کردند، چون که نص داشت اصحاب آن را نقل میمورد خالفت علی وجود می

است و رخدادهای بزرگ باید خيلی معروف بر خالفت واقعه و رخداد بزرگی 

بود موافق و مخالف آن را گونه معروف و مشهور میو مشهور شوند، و اگر این

 دانستند. می

کنند که حسن عسكری پدر امام منتظرشان فرمان شيعيان روایت می (050

داده که خبر امام مهدی از همه پنهان شود به جز از افراد مورد اعتماد. و از 

و  ،گویند که هر کس امام را نشناسد او خدا را نشناختهطرفی برخالف این می

د بر کفر و نفاق پرستد! و اگر در این حالت بميرکسی دیگر غير از خدا را می

 .(1)مرده است!
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ت و سخ چيزهایسپس چرا پدرش اینقدر متشدد بوده که براى شيعه چنين 

 کرده است؟! دشوارى انتخاب

گویند که خداوند عمر مهدیشان را به خاطر آنها صدها شيعيان می (050

 سال طوالنی کرده چون که همه مردم و بلكه تمام جهان هستی به او نياز دارند! 

عمر انسانی را به خاطر آن که خواست میگویيم اگر خداوند به آنها می

 نمود. را طوالنی می صعمر پيامبر کند،مردم به او نياز دارند طوالنی 

گوید که برادرش جعفر برادر حسن عسكری پدر امام غائب می (053

 ۀبه گفت –کنند. چون شيعه سخن او را قبول نمیعلمای  ،فرزندی نداشته است

گوید حسن ، و سپس ادعای عثمان بن سعيد را که می(1)او معصوم نيست –آنها 

کنند با اینكه عثمان هم معصوم نيست! این تناقض فرزندی داشته است قبول می

 چه توجيهی دارد؟! 

اش این است، که خالصه« الطينه»یكی از عقاید معروف شيعه عقيده  (054

ها را از خاکی خصوصی آفریده و سنیاست که خداوند شيعيان را از خاک م

اند؛ و دیگر آفریده است! و هر دو خاک به صورت مشخصی با هم مخلوط شده

شود به خاطر تاثير آن خاک ای مرتكب گناه میبينيد که شيعهاگر شما می

هاست! و اگر سنی درستكار و امانتدار است به خاطر تاثير خاک مخصوص سنی

ای گردند و برهای شيعيان جمع میناهان و بدیشيعی است، و روز قيامت گ

ها داده شيعهشوند و به های اهل سنّت جمع میشوند! و نيكیها گذاشته میسنّی

ساختگی و دروغين آنها با  ۀاند که این عقيدفراموش کرده يانشوند! شيعمی
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آنچه مذهب آنها در مورد قضا و قدر و کارهای بندگان گفته است تناقض و 

بر انجام کارهایش مجبور است و  هبند ،تضاد دارد؛ چون به اقتضای این عقيده

زند، با اینكه مذهبشان اختياری ندارد؛ چون کارهایش به اقتضای خاک سر می

نان که مذهب معتزله هم همين آفریند چرا میاین است که بنده خودش کارش 

 است!

دوستداران علی  ن کنند که انصارعلمای شيعه همواره بيان می (055

گویيم: اگر اند و در جنگ صفين در لشكر علی قرار داشتند. به شيعه میبوده

شيعيان ابوبكر سپردند؟!  بهرا  آن بلكهچنين است چرا خالفت را به علی ندادند 

ای ندارند. دیدگاه و نظر انصار و مهاجرین از کنندههرگز پاسخ قانعدر این باره 

تر است؛ و این گروه مؤمن بين خالفت و بين های همه ما درستنظر و دیدگاه

 گذارند. فرق می ص ارتباط عاطفی با خویشاوندان پيامبر

ستایند و دوشادوش های شيعه که انصار را میبينيم که کتابمی ،بنابراین

ها آنها کنند، همين کتابایستادن آنها را در کنار علی در جنگ صفين تمجيد می

 سقيفه به عقب باز گشتند و مرتد شدند!  یهگویند در واقعنامند و میرا مرتد می

ورد سنجش و مرا با ترازو و مقياس عجيبی اصحاب رسول خدا ایشان 

، اگر در کاری از کارها با علی باشند بهترین مردم خواهند دهندارزیابی قرار می

 علیو اگر در کنار مخالفان علی باشند یا بهتر بگویيم در جهتی که  ،بود

 خواهد نباشند مرتد و منفعت طلب و منافق هستند! می

ا حكم کردیم اگر بگویند ما به خاطر آن به ارتداد و بازگشت به عقب آنه

گویيم آیا مگر شيعه اثنا چون که نص خالفت علی را انكار کردند، به آنها می
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صحابه آن را  نفر از گوید که حدیث غدیر متواتر است و صدهاعشری نمی

 اند؟ پس کجا آن را انكار کردند؟ روایت کرده

هر کس من »به علی گفت:  ص گویم که پيامبروقتی من با زبان خودم می

 ام؟! ، کجا نص را انكار کرده« و دوست او هستم علی موال و دوست اوستموال

اگر بگویند که آنها معنی و مفهوم نص را انكار کردند، به شيعه گفته 

دهيد حق و شود: چه کسی گفته که تفسيری که شما از این حدیث ارائه میمی

و با  قت بودندودرست است؟! آیا شما از اصحاب پيامبر خدا که در آن 

فهميد؟! یا اینكه تر هستيد و بهتر میگوشهای خودشان حدیث را شنيدند عاقل

اند که بنابراین چيزی از حدیث فهميده ؟فهميدشما زبان عربی را از آنها بهتر می

 !.(1)اندآن را نفهميده اصحاب

زند و ما با دو گروه مواجه هستيم. گروهی به کتاب خدا طعنه می (056

نوری محدث س این گروه کند که قرآن تحریف شده است، در رأادعا می

است که یكی از اصول هشتگانه حدیث  الوسائللف کتاب مستدرکؤطبرسی م

خلطاب ف  فصل ا»کتابی دیگر تاليف کرده به نام  یو ؛باشدشيعه اثنا عشری می

، او در این کتاب درباره تحریف شدن قرآن «ربابثبات حتريف كتاب رب األا

و از دالیل تحریف شدن قرآن این است که در بعضی بندها و »گوید: می

ها تا حد اعجاز فصيح و شيواست و بعضی دیگر از جمالت و پاراگراف

 !.(2)«معنا هستندهای آن سخيف و بیپاراگراف
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شماری که از حد تواتر اخبار و روایات بی»گوید: میو سيد عدنان بحرانی 

. و بعد از آن که تحریف شدن قرآن و تغيير در گذشته در این مورد آمده است

است، در نقل کردن این روایات، فایده و آن، در ميان هردو گروه شيوع یافته

است م نزد اصحاب و تابعين از امور مسلّ منفعت زیادی وجود ندارد. و این امر،

اند و یكی از ضروریات و بلكه فرقه اهل حق به تحریف شدن قرآن اجماع کرده

. و یوسف (1)«روایات زیادی آمده است در این مورد و ،باشدمذهبشان می

این روایات به صراحت و روشنی بر آنچه ما انتخاب »گوید: بحرانی می

 دوایات زیاد مورکنند، اگر این رآنچه گفتيم داللت می وضوح ایم و برنموده

جویی کرد، توان عيبپس همه روایات شریعت را می ،جویی قرار بگيرندعيب

و سوگند به جانم  ؛یكی هستند ،چون اصول و طرق و راویان و مشایخ و ناقالن

اگر بگویيم قرآن تحریف نشده و در آن تغيير نيامده است پس گمان ما نسبت 

کبری خيانت  تنویيم که آنها در اماگو گویا می ،به حاکمان ستمگر نيک است

خيانتی که ضرر آن  ،اند، با اینكه خيانت آنها در امانت دیگری ظاهر استنكرده

 .(2)«برای دین به مراتب بيشتر است

گویند که قرآن تحریف شده است و به آن طعنه این گروه به وضوح می

گناهشان که شيعه زنند! و گروهی دیگر )که اصحاب پيامبر خدا هستند(؛ می

این است که آنها به جای علی ابوبكر را به  ،بخشداثناعشری هرگز آن را نمی

 اند! عنوان خليفه انتخاب کرده
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ور قرار معذرا زند علمای شيعه آنها ا طعنه میگروه اول که به کتاب خد

گویند این است که: )اشتباه و آخرین چيزی که در مورد آنها می ،دهندمی

اند و ما با آنها موافق نيستيم(، ای کاش ند(، )اجتهاد نموده و تاویل کردهاکرده

محفوظ بودن کتاب خدا یا تحریف شدن آن  ،دانستم که از کجای مسئلهمی

گوید: )در چه اجتهادی است که می انصافبیمحل اجتهاد است؟! و سخن این 

و باوری  سخنمعنایی هست(! سوگند به خدا که چنين قرآن آیات سخيف و بی

 مصيبت بسيار بزرگی است.

و اینک به عنوان مثال دیدگاه یكی از علمای شيعه اثناعشری در مورد 

 –دهيم، سيد علی ميالنی کسانی که معتقد به تحریف قرآن هستند را ارائه می

 34ص « عدم تحریف القرآن»در کتابش  –یكی از علمای بزرگ معاصر شيعيان 

نوری از محدثان بزرگ است، و ما به  یميرزا»گوید: با دفاع از نوری طبرسی می

توانيم گذاریم و او فردی از علمای بزرگ ماست و نمینوری احترام می یميرزا

کوچكترین توهينی به او بكنيم و این جایز نيست و حرام است، او محدث 

 (1)«!!ماستبزرگی از علمای 

 پس به این تناقض بنگر!!

َّْٱ﴿ فرماید:خداوند متعال می (057 ََّوََلََّّت بُِعوا ب ُِكۡم َّر  ِن َّم  َّإَِۡلُۡكم نزَِل
ُ
َّأ ٓ َما

ُروَنََّّۦَّٓتَت بُِعواَِّْمنَُّدونِهَِّ اَّتََذك  هَّقَلِيًٗلَّم  ۡوِۡلَآَء
َ
از چيزي پيروي كنيد » [1]األعراف:  ﴾٣أ

شما نازل شده است، و جز خدا از اولياء و سرپرستان ديگري  ه سويسوي پروردگارتان بكه از 

 «.پيروي مكنيد

                                                 

 ص أمث  -1

 

يقه قي
ح
ل
 .124رصبت ا



 هدایت جوانان شیعه شدسواالتي كه باعث   001

 

کسی چيزی یا از قرآن  آیات از زدر این آیه به صراحت بيان شده که ج

که به ما را های الهی فرمان ،نباید پيروی کرد، و امامت برای آن است که امام

دینی که  ۀبه گون کهجدیدی برای مردم بياورد رسيده اجرا کند، نه اینكه دین 

امر وقتی به این   و علی .نباشد ،اندپيامبر آورده و مردم آن را شناخته

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 

ما به آن معتقدیم، و اگر سخن نادرستی گفته، بدانيد که علی سخن نادرست که 

گوید، و اگر روی آوردن به قرآن و داور قرار دادن قرآن در حضور امام نمی

خواهيد که قرآن بين من و شما داوری گفت: چگونه میعلی می ،بودجایز نمی

رسانم؟ اگر ما میکند و حال آن که من امام هستم و سخنان پيامبر را به ش

وفات یافت باید امامی باشد که دین را به مردم  صشيعيان بگویند وقتی پيامبر 

گویيم این سخن باطل و ادعای بدون دليلی است، و آنچه اهل زمين می ،برساند

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

 ،آیندکه حضور ندارند و کسانی که بعد از پيامبر میحضور پيامبر هستند و آنان 

 ص نياز دارند چون پيامبر ص همه به صورت یكسان به بيان و توضيح پيامبر
شود. پس امری از امور دین روشن نمی ،سخنی نگوید و توضيحی ندهداگر 

سخن جاودان اوست که باید به همه اهل زمين رسانده شود. و  ،منظور از پيامبر

ن اگر طبق گفته آنها هميشه و همواره باید امامی باشد، پس آنها در مورد همچني

ه اند چرا ندیده وی جهان از امام دور هستند و کسانی که در گوشه و کنار

یض و کسی که ، مرضعيف ،فقير ،مرد ،زنگویند؛ زیرا همه مردم جهان می

اید سخنان امام توانند امام را ببينند، پس باش هست نمیمشغول کار و زندگی
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به آنها رسانده شود، و وقتی رساندن سخنان امام ضروری است، رساندن سخنان 

توانند به است و باید قبل از دیگران از او اطاعت کرد، و آنها نمی ترالزمپيامبر 

 .(1)این پاسخ دهند

ای از شيعيان روایات ثابت و صحيحی دارند که مجموعه (058

 - های آنان استوار استروایت ۀکه دین شيعه براساس و پای -دروغگویانی را 

 کنند و هر فرد را به طور مشخص لعنت و مذمت وارد شدهمذمت و لعنت می

 پذیرند چون اگر آن را قبول کنند جزو اهل سنت خواهند شدآنها را نمیدربارۀ 

اند، یعنی آنها زیرکانه بنابراین برای رویارویی با این مذمت به تقيه پناه برده

کنند، و وقتی که در مذهب شيعه منكر سخن امام کافر سخن امام را رد می

 آیند! پس بنابراین آنها از دین کامالً بيرون می ،است

 محمدرضا مظفر یكی از علما و آیات معاصرشان اعتراف کرده که بيشتر

اند؛ و اند، و کتابهای شيعه این را نقل کردهراویانشان از سوی ائمه مذمت شده

های و طعنه»گوید: جواليقی میالهشام بن سالم دربارۀ  در مورد مذمت وارد شده

زیادی در مورد او وارد شده است، چنان که بزرگانی از یاوران اهل بيت و 

اند، و پاسخ این است ر گرفتهاصحاب مورد اعتمادشان مورد مذمت و طعنه قرا

یعنی از روی تقيه گفته شده است،  (2)«اندها به صورت کلی گفته شدهکه این

جویی کرد؟ و آیا توان چنان افراد بزرگی را عيبو چگونه می»گوید: سپس می
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دین حق و امر اهل بيت جز با دالیل قاطع آنها با چيزی دیگر بر پا شده 

 .(1)«؟است

کنند که کند! شيعيان از کسانی دفاع میبنگرید به تعصب که با آدمی چه می

اند و نصوص روایت شده از علمای اهل امامان اهل بيت آنان را مذمت کرده

نمایند، روایاتی که بيت را که متضمن طعن و تبری از این افراد است، انكار می

ان با انكار آن روایات، اهل اند. گوئی این متعصبکتابهای شيعه آن را نقل کرده

کنند با این گمان که ران را تصدیق میارا تكذیب و سخن آن بزهك نبيت 

اند. این متعصبان با این کار اقوال ها را در حال تقيه فرمودهامامان آن مذمت

 پذیرند و پشت سرباشد، نمیامامان را که مطابق دیدگاه عموم مسلمانان نيز می

و برای رد اقوال امامان به تقيه  نمودهسخن آنها را تأیيد  ،افتادهدشمنانشان به راه 

 ورزند.تمسک می

از  ندانند که ابوبكر و عمر و عثمانبه تواتر ثابت شده و همه می (059

اند، و پيامبر افراد بسيار نزدیک به پيامبر و از بزرگترین همراهان و یاران او بوده

داماد پيامبر بوده است، و  ، از طریق دو دختر،و عثمان ،داماد ابوبكر و عمر

یا در حيات  ایشان ستود، پسداشت و میرا دوست می انآن صآنحضرت

زمان اند، و یا اینكه در پيامبر و بعد از حيات او مسلمان کامل و واقعی بوده

با آن ان اسالم و ایمان آنها رنگ باخته است. اگر آن ،حيات او یا بعد از وفاتش

آنها  ص پس پيامبر ،اندمسلمان واقعی نبوده ،با پيامبر نزدیک بودندميزانی که 

ه از وضعيت آنها آگاه بوده اما با آنها سازش کرده است، و یا اینك شناختهرا نمی
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است، چنان که  ص توهين بزرگی به پيامبر ،و هر یک از این دو فرضيه

 اند: گفته

 فإن كنـت ال تـدري فتلـك مصـيبة
 

 وإن كنت تدري فاملصـيبة أعظـم 
 

 دانی این یک مصيبت استاگر نمی»
 .«دانی پس مصيبت بزرگتری استو اگر می      

اند پس پيامبر در تربيت و اگر آنها بعد از استقامت و راستی منحرف شده

خواص امت خود و بزرگان اصحابش شكست خورده و موفق نشده است، و 

ادیان غالب و چيره همۀ  کسی که خداوند به او وعده داده است که دین او را بر

و دیدگاه  اند؟ این باوردهش مرتد اصحابشپس چگونه بزرگان  ،خواهد کرد

گوید: چنان که ابوزرعه رازی می .است ص شيعه بزرگترین توهين به پيامبر

طعنه بزنند، تا دشمن بگوید که پيامبر مرد بدی  ص خواهند به پيامبراینها می»

دوستان و  ،بودای میو یاران بدی داشته است و اگر مرد صالح و شایسته ،بود

 «.بودندای میافراد شایستهیارانش 

امامت واجب است؛ چون امام جانشين پيامبر »گویند که شيعيان می (061

ها را به راه درست نماید و مسلماناست که شریعت اسالمی را حفاظت می

گویند ، و می(1)«کنددهد و احكام را از اضافه و کم شدن پاسداری میسوق می

امام باید از سوی خدا تعيين و منصوب شود، و چون جهان به او نياز دارد »که: 

 گویند:، و می(2)....«.بنابراین تعيين و نصب امام واجب است ،باید چنين شود
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... چون مردم وقتی .امامت برای آن واجب است که لطفی است از الطاف الهی»

کند و آنها را به منع میرهبر و راهنمایی داشته باشند ستمگر را از ستم کردن 

دارد، و مردم به صالح نماید، و از شرّ آنها را باز میانجام کارهای خير وادار می

گردند، و لطف همين شوند و از فساد دورتر میو درستكاری نزدیكتر می

 .(1)«است

و نيز پسرش   تان غير از علیشود که ائمه دوازده گانهفته میبه آنها گ

اند اند، و این قدرت را نداشتهو حكومت و فرمانروایی نرسيدهبه ریاست حسن 

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 

ودتان آنها امام خ ۀکنيد؟! و اگر فكر کنيد طبق باور و عقيدنداشته است می

 کنيد از آنها حاصل نشده است. چون لطفی که شما ادعا می ،نيستند

با پروردگارش مناجات   در کتاب نهج البالغه آمده است که علی (060

يِن »گفت: کرد و این دعا را میمی ُم ل ه  م 
ْعلل

ل
نْتل أ

ل
ا أ ْر ِل  مل إ ْن ُعْدُت  ،ايليُهمي اْغف 

فل
ة   رل ْغف  ي ل ايْمل ل ُاْد لعل ْر ِل   .فل ِ  ول ايليُهمي اْغف  ْن نلْف يُْت م 

ل
ا ولأ ب مل دْد  فلاء  ع  ُ ول ْد َلل  

لْم َتل  .ي
ُه قللْب   اللفل اِن  ُثمي خل ْكل ل ل سل بُْت ل ه  إ ْلل ري ا تلقل ْر ِل  مل رْ  .ايليُهمي اْغف  زلات   ايليُهمي اْغف  مل  ِل  رل

للات  اْْللدلان  ول ا هل اظ  ولسل لْفل
ل
ات  اْْل طل قل حْللاظ  ولسل

ل
ان  ْْل للات  ايلِسل فل آنچه در  ،بار خدایا» «هل

تری را بيامرز، اگر باز مرتكب گناه شدم باز مرا مورد من که تو بدان از من آگاه

ام مرا بيامرز، وفا نكرده هاام و به آنهایی که با خودم کردهوعده یابيامرز، بار خدا

بر و دلم با آن مخالفت نموده  شدمنزدیک  به تو مبا زبانکه  آنچه را بار خدایا
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های نفس و خبریو بیها و سخنان بيهود و ببخش، بار خدایا نگاهمن 

 .(1)«ببخشهای زبان را بر من لغزش

کند که خداوند گناهانش از قبيل فراموشی و خطا و غيره را دعا می  او

 کنيد منافات دارد! ببخشد، و این با عصمتی که شما ادعا می

  مگر آن که به والیت علی گویند که هيچ پيامبری نبودهشيعيان می (060

پيمان گرفته   و خداوند از پيامبران برای والیت علی (2)ده است.!کر دعوت

گوید: که والیت اند که شيخ آنها تهرانی می! و چنان مبالغه و غلو کرده(3)است

علی بر همه چيزها عرضه شده است و هر چيزی که والیت او را پذیرفته 

 !.(4)و هر چيزی آن را بپذیرفته فاسد خراب گشته است ،درست شده است

شود که پيامبران به توحيد و اخالص عبادت برای خدا و شيعه گفته میبه 

کنيد، گونه که شما ادعا میآن ،اند نه به والیت علیدهکرمی پرستی دعوتیگانه

َّٓ﴿ فرماید:خداوند متعال می ن هَََُّّوَما
َ
َّإَِۡلۡهَِّأ َّنُوِِحٓ رَۡسۡلَناَِّمنََّقۡبلَِكَِّمنَّر ُسوٍلَّإَِل 

َ
ََلََّّٓۥأ

نَاَّ۠فََّ
َ
َّٓأ ََٰهَّإَِل  ايم، مگر ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده» [25]األنبياء:  ﴾٢٥َّۡعبُُدونَِّٱإَِل

 «.ايم كه معبود به حقي جز من نيست پس فقط مرا پرستش كنيداينكه به او وحي كرده

های همه پيامبران کنيد در صحيفهو اگر والیت علی چنان که شما ادعا می

اند و کسی دیگر شده است؛ پس چرا فقط و تنها شيعيان آن را نقل کرده نوشته

اند؟! و بسياری از پيروان ادیان از آن خبر ندارد؟! و چرا اهل ادیان آن را ندانسته
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اند، بلكه چرا در قرآن که اند و این والیت را ذکر نكردهدیگر مسلمان شده

 ذکر نشده است؟!  ،همه کتابهاست ترینِکامل

اند؟! و پسرانی که از صيغه دارند آیا ائمه صيغه )ازدواج موقت( کرده (063

 چه کسانی هستند؟! 

دانند شود میگوید: ائمه آنچه را که شده و آنچه را که میشيعيان می (064

علم است؛  ۀدرواز  البماند، و علی بن ابی طو هيچ چيزی بر آنها پنهان نمی

فرستد می ص داند و کسی را نزد پيامبرحكم مذی را نمی س پس چگونه علی

 (1)تا احكام متعلق به مذی را به او بياموزد؟!

اند این است که جنایتی که از دیدگاه شيعيان اصحاب مرتكب شده (065

نسپردند، وی به گفته آنها اصحاب از والیت علی منحرف شدند و خالفت را به 

بنابراین از دیدگاه شيعه عادل و درستكار نيستند. سؤال این است که شيعيان چرا 

مت بعضی از ائمه را ه که امايهای دیگر شيعه مانند فطحيه و واقفدر مورد فرقه

گيرند و آنها را ها دليل میگویند؟! بلكه از افراد این فرقهقبول ندارند چنين نمی

 ! این تناقض دليلش چيست؟! (2)دانندعادل می
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اند و تقيه یعنی کردهگویند که ائمه تقيه میمنابع شيعيان به اتفاق می (066

آنچه در دل دارد چيزی دیگر را اظهار کند، و گاهی ممكن اینكه امام غير از 

 است سخنی بگوید که حق نيست. 

کند معصوم نيست، چون حتماً دروغ خواهد گفت، و و کسی که تقيه می

 دروغ یک گناه است! 

از امام خواست تا   کند که یكی از یاران امام علیکلينی نقل می (067

اند اصالح کند، اما علی نپذیرفت آنچه را که خلفای گذشته خراب و فاسد کرده

، با (1)و گفت اگر این کار را بكند لشكریانش از اطراف او پراکنده خواهند شد

( ن هایی که شيعيان به خلفای قبل از علی )ابوبكر و عمر و عثماناینكه تهمت

که مخالفت با قرآن و سنت است. آیا ترک کردن  زنند شامل چيزهایی استمی

 همخوانی دارد؟!  دکنبا عصمتی که شيعه ادعا می ،ها راعلی این مخالفت

سپس سه  ،ای را تعيين کردقبل از وفاتش شورای شش نفره  عمر (968

کنار کشيد و عثمان  و سپس عبدالرحمن بن عوف  ،نفر از آنها دست کشيدند

او به دربارۀ  باقی ماندند، پس چرا علی از همان اوّل نگفت که مو علی 

 ترسيد؟!.از کسی می خالفت وصيت شده است؟! آیا بعد از وفات عمر

اند که تعجب باید بگویيم که شيعه روایاتی را جعل کرده در نهایتِ (069

باشند و با این تا مهدی می صمتضمن اسامی امامان شيعه، بعد از رسول اهلل 

وجود بعضی از مراجع تقليد بزرگ معاصرشان وجود چنين نصی درباره اسامی 

قل شده از ن روایات متواترِ»گوید: خویی میآقای  کنند، مثالًامامان را انكار می
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اند ولی ذکر دوازده نفر معرفی کرده ،امامان را از نظر تعداد طریق سنّی و شيعه،

 .(1)«اسامی آنها در روایات نيست وارِسلسله

 نکنند که اکثر صحابه شيعه ادعا میعلمای  ،که معلوم استهمچنان (071
چنانچه  و وقتی از آنها پرسيده شود: !مرتد شدند صبعد از وفات پيامبر 

جانشين وی معرفی شده بود، پس چرا بعد از  صبانص صریح پيامبر  علی

وفات حضرت، ادعای خالفت و امامت نكرد؟ شيعيان در پاسخ به این سؤال 

 نکنند که علی از ترس مرتد شدن صحابه شوند و ادعا میدچار تناقض می
وقتی مردم بعد از »از امام باقر روایت شده که: « الكافی»سكوت نمود!! در کتاب 

که باعث شد علی مردم را  با ابوبكر بيعت کردند، تنها چيزی صوفات پيامبر 

به سوی خود نخواند این بود که مراعات حال مردم را کرد ]زیرا[ ترسيد که 

 .(2)«پرستی برگردندمردم مرتد شوند و به بت

کنند نصی در مورد امامت امامانشان گمان می يانشيع ،چنانكه گذشت (070

ولی روایات بيشماری در کتابهایشان وجود دارد که منافی این گمان  ،وجود دارد

این روایات را جمع و  «والنصاإلمامة »تاد فيصل نور در کتاب و اس ،است

 صحت و سقم آنها را بيان کرده و منبع خوبی برای مراجعه محققان است.

الت را برای جوانان شيعه اخواهم که این سؤدر پایان از خداوند متعال می

و آن را کليد خيری قرار داده که آنان را به دروازه حق و  .وسيله منفعت گرداند

 .حقيقت راهنمایی کند
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و اميدوارم در این راه از  ،برای طلب حق و تمسک به آن برانگيزاند نها راو آ

 کنندگان نهراسند.سرزنش سرزنشِ

ای ناگفته به ذهنش رسيد، آن را خواهم که اگر نكتهو از خواننده گرامی می

 در چاپهای بعدی اضافه گردد. –إن شاء اهلل  –به اینجانب گوشزد نماید تا 

 وآله وصحبه وسلم وصَل اهلل عَل نبينا حممد


