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ــد   ــق دميـ ــيد حـ  خورشـ
 دهـــــي نمـــــي پاســــخ 

ــرخاب ــي ســ ــنم مــ  كــ
ــاموش ــي خــ ــوم مــ  شــ

 امـــــا چـــــه پاســـــخي
ــز قصـــه و حـــديث    جـ
 قزوينــــــــيِ قمــــــــي
 ســـطحي نگـــر شـــدي  
ــت  ــو نيســ ــه تــ  در كلــ
 بـــــاالي ســـــر ببـــــين
 انبـــــار فكـــــر تـــــو  

ــه ــين قصـــ ــا از بـــ  هـــ
ــدي   ــر شــ ــي نگــ  منفــ
ــده ــا شـــ  دينـــــت فنـــ

ــاب ــوانوهـــــ  يم نخـــــ
مم، همــــينمــــن مســــل 

ــت   ــذهب اس ــو م ــن ت  دي
 توحيــــد، اصــــل ديــــن
ــرور  ــونريزي و تـــ  خـــ
ــا  ــه مــ ــت زدن بــ  تهمــ

 

 اي كـــــــور آفتـــــــاب  
 جـــــواب ابلـــــيس بـــــي

ـــي   ــخم دهــ ــر پاســ  گــ
 خــــود نيـــــز آگهـــــي  
 داري بــــه جــــز جــــدل؟

ــي  ــرف بـ ــز حـ ــل جـ  محـ
 گمـــــيهـــــا  در قصـــــه

ــوهمي  ــرق تــــــ  غــــــ
ــماره ــر از شـــ ــا غيـــ  هـــ
ــتاره ــور ســــ ــا نــــ  هــــ

ــت  ــزينش اســ ــر گــ  فكــ
ــنش اســـ   ــرگرم چيـ  تسـ

 آهســــته خــــر شــــدي  
 غــــرق ضــــرر شــــدي  
ــن    ــه مـ ــزن بـ ــت نـ  تهمـ
 بـــا فكـــر بـــت شـــكن   

ــذهب ــت مـ ــه اسـ  ، خرافـ
 مـــذهب، اضـــافه اســـت  
ــالحتان ــا ســــــ  تنهــــــ
ــان  وزر و وبالتـــــــــــــ

 



 
 

 

 مقدمه

 سالم و درود بر پيامبر اسالم و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.
0Fكتاب حاضر، قسمتي از جلد سوم كتاب سرخاب و سفيدآب

است به همراه مطالـب   1
شود به پاسخ و بررسي پيرامون  يگري كه به آن اضافه گرديده است كه همگي مربوط ميد

كه در نـزد شـيعيان از جايگـاه علمـي وااليـي      شبهات جناب دكتر محمد حسيني قزويني 
كند و هميشه خود  مكارم شيرازي معرفي ميآقاي برخوردار است و خود را مجري اوامر 

نماينده اهل  در واقع ايشان داند و ماي اهل سنت آماده ميبا علاي  مناظره را براي هر گونه
سـاير مـدعيان    اين وقتي پاسخ اين شخص داده شود، ديگـر  بنابر د.نباش ميصفويه تشيع 

شمار فيلتر نشده و آزاد، حرفي براي گفـتن   بي هاي ها و وبالگ تشيع و دكانداران و سايت
جانـب نيـز قـبال همچـون      ايـن  وند.نخواهند داشت و بايد در بطالن عقايدشان مطمئن ش

جناب قزويني شيعه شاه عباسي بودم، ولي پس از تحقيق و مطالعه به پـوچ بـودن چنـين    
كـه بـراي امثـال     ضاله آن را به دور انداختم، كاريمذهبي پي بردم و بدون تعصب عقايد 

ممكـن شـده اسـت. خواننـده      قزويني ظاهرا از روي لجبازي يا تعصب يا كبر سـن، غيـر  
گرامي توجه داشته باشد كه همين جناب قزويني هم طبلي تو خـالي بـيش نيسـت، ولـي     
چون متاسفانه برخي از عوام تحقيقي ندارند ممكن است فريب سخنان او را بخورند و ما 

                                           
دهند) و در مورد نام كتاب در  (مراجع شيعه، پاسخ نمي جلد سوم با نام آخرين سرخاب و سفيدآب -1

آورند با اين مضمون:  دعي، مثلي ميها در ايران در پاسخ م گونه آمده: عوام و بازاري ابتداي كتاب اين
تراشم و به جاي آن سرخاب و سفيدآب  اگر چنين و چنان شد من ريش و سبيل خودم را مي

ال معذرت مالم. هرچند من در تمامي اين تحقيق از مراتب ادب اسالمي خارج نشدم، ولي با كم مي
واالت اين تحقيق، % س10ر صورتي كه آخوندها فقط به هي من نيز داز آقايان خوارج حزب ال

پاسخي عقلي و منطقي و قرآني و منطبق با شواهد مسلم و متواتر و معتبر تاريخي بدهند، حاضرم 
 چنين كنم!!
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 3جانـب   وگرنه اين ايم، نيز تنها جهت بيداري اين دسته به شبهات اين شخص پاسخ داده
و كل مراجـع مـدعي   ام  كرده آب طرح سرخاب و سفيد جلد كتاب حاوي سواالتي با نام

 سوادي ايشان را ثابت كنم. ام تا بي تشيع را به مبارزه طلبيده



 
 

 

 پاسخ به شبهات قزويني

 نفرند)  12خلفا ( پاسخ به شبهه ائمه اثنا عشريه

 »حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثناعرش خليفة كلهم من قريش ال يزال الدين قائامً «

اين دين رو به « :يعني ]127ص  8و صحيح بخاري ج  1453ص  3ح مسلم ج صحي[
مراجع ( .»خليفه بيايند كه همه از قريش هستند 12كه  رود تا روز قيامت و اين زوال نمي

 كنند.) امام شيعه به اين حديث استناد مي 12شيعه و جناب قزويني براي اثبات 
كه   در عصر روزي گويد: پيامبر ياست مبن سمره كه راوي اين حديث  اوال جابر -

اي فرمود و در اثنـاي ايـن خطبـه ايـن حـديث را       اسلمي را سنگسار كردند خطبه
 ز شخصـي شـنود و ا  را درست نميه حتي جابر ابن سمره قسمت آخر آنفرمودند ك

كند كه پيامبر چه فرمود؟ بـه هـر حـال     وال ميپدرش) كه جلوي خودش است س(
بـاره چـه چيـزي     انـد در  قبل و بعد از اين حديث داشته معلوم نيست پيامبر اسالم

 اند؟ كرده صحبت مي

 12كه  مند است تا اين اند اين دين برجا و قدرت پيامبر اسالم در اين حديث فرموده -
خليفه كه همگي از قريش هستند سركار بيايند. در اينجا پيامبر اسالم دارند خبـري  

بينـيم دوازدهمـين    كنـيم مـي   تاريخ مراجعه ميكه به  وقتي كنند و ما غيبي را بيان مي
باشد كه در  بن عبدالعزيز ميكه اتفاقا همگي از قريشند) عمر ا( خليفه پس از پيامبر

هـا از   شود و جالب اينجاست كه اولين شكست مسلمان هجري شهيد مي 102سال 
هجري بوده است و اسـالم تـا    102ها در تولوز در همين سال يعني سال  فرانسوي

ين تاريخ در اوج و در حالت پيشرفت بوده است. و اين خـود يكـي از معجـزات    ا
 پيامبر اسالم است. 
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فرزند اوست اين موضـوع   11اگر منظور شيعه اين است كه اشاره پيامبر به علي و  -
علـي و  ( آيد. زيرا دو نفـر از ايـن بزرگـواران خليفـه شـدند      با تاريخ جور در نمي
امـام  ( م رضا) و يك نفر به قـول شـما غائـب شـد    اما( عهد حسن) و يك نفر ولي

از چـه   صنفر خليفه شدند، پس پيـامبر  2نفر كه خليفه نشدند،  12زمان). خوب 
 اند؟!!  چيز خبر داده

ديـن  هـا   آن چرا پس ازها باالخره امام بودند.  ، آنامام شيعه هستند 12اگر منظور  -
 اسالم دنيا را نگرفت و قيامت نشد؟ 

بـه  هـا   آن سال خالفت 625عباس همگي از قريش بودند و مدت بني اميه و بني  -
از امامان شيعه نيز به جز حضرت علي و  .نفر 12ها نفر بودند و نه  طول كشيد و ده

نفر  11 اشاره و تاييد بر خالفتص اگر منظور پيامبر .امام حسن كسي خليفه نشد
نشين من همگـي از  خليفه و جا 12 :فرمودند مي بايد ،از فرزندان حضرت علي بود

براي خالفت بنـي اميـه و   را با اين سخن راه پيامبر اسالم باشند، زيرا  مي بني هاشم
 اند. ها نيز از قريش بودند باز نموده آن بني عباس كه

مشخص است كه اين حديث ماهيتي از جنس همان حديثي را دارد كه حضـرت   -
ريش و اگر منظور فرزندان علـي  قاالئمه من  اند: ابوبكر در سقيفه به آن اشاره داشته

كـرد   كـرد و اگـر اشـاره مـي     مـي بود مسلما حضرت ابوبكر به اين حديث اشـاره ن 
خواهي خالفت  گفتند پس چرا تو مي كه در سقيفه حاضر بودند به ابوبكر مي كساني

را غصب كني و منظور پيامبر از ائمه قريش، علـي و فرزنـدان او هسـتند، ولـي در     
كـه در سـقيفه بودنـد چنـين سـخني       ي در كتب شيعه كسانيجاي تاريخ حتهيچ ك

 نگفتند. 

اند. در  اي نكرده حتي حضرت علي نيز در هيچ كجاي تاريخ به اين حديث اشاره -
كه اگر اين حديث مربـوط بـه ايشـان بـود جـا داشـت حـداقل در زمـان          صورتي
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 شان براي احتجاج با معاويه و سـاير مخـالفين مرتـب بـه ايـن حـديث در       خالفت
 شان اشاره نمايند.  ها و نامه هاي سخنراني

 شما بايد بگوييد كه دستور الهي و منصوب بـودن امامـان شـيعه از كجـاي ايـن      -
 شود؟ حديث مشخص است كه دارد در مقام انشاي يك خبر بيان مي

 پاسخ به شبهه پيرامون حديث حوض

كه در  بر اينمبني  حديثي كه مورد استناد دائم مراجع رافضي و جناب قزويني است
داني  نمي گويند: تو مي گيرد و به او مي سراغ اصحاب خويش راص جهان آخرت پيامبر

 ])3/111( مسلم[ پس از تو مرتد شدند.ها  آن اصحاب و يارانت پس از تو چه كردند و
سوال ما اين است كه چطور اين حديث مورد استناد شماست؟ مگر شما عقيده نداريد 

پس چطور در  اند، پس از مرگ نيز از احوال ما باخبرند و در واقع زندهكه پيامبر و امامان 
از ياران خودش هم بي خبر است؟ و حتي از حوادث پس از ص اين حديث پيامبر

 رحلت خويش اطالعي ندارد.
كه عليه او ظلم كرده بودند فرموده كه  گوئيد: حضرت فاطمه به كساني نمي مگر شما

 ؟اطالع است بيص هم برد، پس چطور پيامبرشكايت شما را نزد پدرم خوا
، ابوبكر و عمر هستند؟ و از كجا ايد كه منظور از اصحاب متوجه شدهو شما از كجا 

اين خالفت الهي ادعاي شماست  فهميديد كه منظور از ارتداد غصب خالفت علي بوده؟
  ثابت كنيد.ايد آن را  كه هنوز هم نتوانسته

﴿ چنين آمده: 41و اما در سوره الرحمن آيه              

  ﴾ ]:شوند و از پيشانى و  شان شناخته مى تبهكاران از سيماي« ]41 الرحمن

 ﴿ . در سوره طه نيز چنين آمده:»شان بگيرند پاي              

            ﴾ ]و هر كس از ياد من دل بگرداند در «] 124: طه

و سختى) خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور ( حقيقت زندگى تنگ
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﴿ ،»كنيم مى                ﴾  :گويد  مى«] 125[طه

﴿ ،»چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم !پروردگارا           

             ﴾ ]هاى ما بر  فرمايد همان طور كه نشانه مى«] 126 :طه

سوال  .1F1»شوى فراموش مىتو آمد و آن را به فراموشى سپردى امروز همان گونه 

ها  آن در قيامت اصحاب مرتد خودش را از چهرهص اينجاست كه پس چطور پيامبر
 شوند؟ ولي عالم رافضي نمي شان شناخته شناسد؟!! مگر طبق قرآن مجرمين از سيماي نمي
گويد در قيامت، اصحاب پيامبر اسالم را بردند و پيامبر علتش را جويا شد و به او  مي

و داني!!!  نمي به اين دو كلمه توجه بيشتري داشته باشيد: تو داني!! نمي تو گفتند كه
ه و چرا به دانند پس چگون مي كه معصومين خود را حي و حاضر با وجود اينروافض 

  كنند؟ اين حديث استناد مي

  ﴿  ي آيه استداللشان از : پاسخ به شبهه        ﴾! 

2Fشما بخوانيد ضاللت)( واليتاي  ماهواره ني در شبكهجناب قزوي

 9/9/1389، مورخ2

                                           
1- ﴿                ﴾  :كه در صور دميده  [همان] روزى ،]102[طه

 126و  125و  124انگيزيم. در ضمن در آيات  مى آن روز مجرمان را كبود چشم برشود و در  مى
شود و حتي سبب آن را جويا  سوره طه صريحا بيان شده كه فرد غافل از خدا نابينا محشور مي

توانيد بگوييد كه منظور  اين نمي گونه شده است؟ بنابر شود كه چگونه قبال بينا بوده ولي اكنون اين مي
گويد چطور  بينا بودن در واقع كوردل بودن است چون بسيار مسخره خواهد شد، زيرا گنهكار مياز نا

اين طبق تفسير شما يعني منظورش اين خواهد بود كه چطور قبال بصير و  ام و بنابر قبال بينا بوده
 ام؟!!! هوشيار و دل آگاه بوده

ولي جناب قزويني و مقلدين نادان  و موحدين است اي نور، متعلق به اهل سنت شبكه ماهواره -2
گوييم شبكه  خوانند!! خوب ما هم در اينجا بجاي شبكه واليت، مي ايشان، اين شبكه را ظلمت مي

ضاللت يا جهالت يا حماقت يا لجاجت يا شقاوت يا رذالت و بقيه القابي كه برازنده خودتان است، 
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سخنراني داشتند پيرامون اثبات امامت از قرآن و اشاره كردند به سوره بقره آيه  19ساعت
و گفتند كه حضرت ابراهيم در جواني پيامبر بوده و نبوت داشته و سپس در پيري و  124

مام رسيده است و اين دليلي بر باالتر بودن امامت از كه كهنسال شده تازه به مقام ا زماني
3Fباشد!! مي طور دليلي بر اثبات امامت از قرآن نبوت است و همين

1  
بايد گفت  دهيم: در پاسخ به سخنان گهربار! جناب قزويني مطالبي را شرح مي

همين استدالل، باعث رد و بطالن عقايد شماست، چون به قول خودتان حضرت ابراهيم 
ابتدا نبوت داشته و سپس امام شده است، چون اگر شما معتقد به اين استدالل هستيد  در

به نفع خود گزينش آن را  توانيد يك تكه از نمي نيز رعايت كنيد وآن را  پس بايد قوانين
پرسيم: مگر حضرت علي نيز مانند حضرت  مي كنيد. ما طبق همين استدالل از شما

كه بعد از آن امام شده باشد؟ پس چطور اين دو نفر را با هم ابراهيم، ابتدا نبوت داشته 
تازه ( كنيد مي كه نبي را با غير نبي قياس كنيد؟ آن هم قياسي مع الفارق؟ چون مي قياس

                                                                                                             
ي دارد. جالب است كه در ايام محرم به ا تا متوجه شويد كه توهين و بي احترامي چه طعم و مزه

مناسبت شهادت امام حسين بيشتر طراحي داخلي و در و ديوار شبكه واليت با رنگ سياه پوشيده 
شده بود و مجري برنامه و جناب قزويني در حال نشان دادن كليپي از شبكه نور و نقد آن بودند كه 

گفت: شبكه ظلمت!! من  جناب قزويني باز مي اتفاقا طراحي شبكه اهل سنت بسيار نوراني بود، ولي
با خودم گفتم معلوم است چه كسي در تاريكي و ظلمت قرار گرفته و حتي چنانچه شخصي بي خبر 

فهمد كه كداميك در ظلمت و تاريكي  از راه برسد و يك نگاه به هر دو شبكه بيندازد، براحتي مي
رتان سياه است و به رنگ سياه نيز خيلي عالقه غوطه ور هستند. آري، اين شما هستيد كه تمام افكا

 مند هستيد.

1- ﴿                                    
     ﴾ ]چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه و  ]١٢٤: ةبقرال

را به انجام رسانيد (خدا به او) فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم (ابراهيم) پرسيد: از دودمانم 
 رسد. (چطور؟) فرمود: پيمان من به بيدادگران نمى
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4Fشيعه كه منكر قياس نيز هست)

و چنانچه بگوييد ما مقام امامت اين دو را با هم قياس  1
د چون: امامت حضرت ابراهيم دنباله رو نبوت اي ربط زده سخني بيكنيم، بايد گفت باز  مي

وي بوده و پس از آن اهدا شده است و خود شما نيز اين امر را دليلي بر باالتر بودن 
دانيد و در حقيقت امامت حضرت ابراهيم متصل به نبوت او بوده  امامت از نبوت مي

نبوتي نداشته  ها است و نبوت وي براي اين امر الزامي بوده است، ولي حضرت علي سال
تا بعد از آن امام شود، پس شما داريد امامت حضرت علي را با نبوت و امامت حضرت 

توانيد يك تكه  كه تنها با امامت او قياس كرده باشيد، و نمي كنيد، نه اين ابراهيم قياس مي
مسلما برخي از پيامبران هم نبوت طبق معمول هميشه) به نفع خود گزينش كنيد. ( را

ولي اين چه ربطي به خالفت حضرت علي دارد؟ شما كه مقام  ،و هم امامتاند  داشته
 ابراهيم را باالتر كه امامت نه اين ،دانيد مي علي را از نبوت كل پيامبران الهي باالتر امامت

از پيامبران الهي و ايد  بدانيد، شما شخصي غير نبي را كه خودتان برايش امامتي تراشيده
نداشته است،  اي نبوت در زندگاني خويش كه ذره دانيد، شخصي يم شان باالتر نبوت

و داراي نبوت) دارد؟! آن امامت ابراهيم، ( ن شخص چه ربطي به ابراهيم پيامبرخوب اي
كه امامت به  ادامه و دنباله رو و چسبيده به نبوتش بوده و در واقع با هم بوده است نه اين

خواهيد عقايد خرافي  مي گزينشي از هر موضوعيتنهايي بوده باشد، ولي شما با يك تكه 
خود را ثابت كنيد. آيا معقول است كه ختم نبوت اعالم شود و به جايش چيزي باالتر از 
آن، يعني امامت گذاشته شود؟! يعني خاتميت اعالم شده و چيزي باالتر از آن گذاشته 

شما كه امام را  يي!!)خوليا توهم زده ماليهاي  يك طنز عجيب ديگر از ذهن( شده است؟!

                                           
گوئيم  م و در فروع قياس نداريم!!! ميو چنانچه طبق معمول بگوييد كه ما در اصول عقايد قياس داري -1

گوييد كه تعداد ركعات  گوئيم چرا اين امامت شما در قرآن نيست؟ فوري مي پس چطور وقتي مي
كنيد؟! و مگر در احاديث شما نيامده كه  نماز نيز در قرآن نيست؟ چطور آنجا با فروع دين قياس مي

كه به  ء دين شما نيست؟ آن هم چنين اصليدين با قياس به دست نيايد؟ مگر اصول عقايد شما جز
 باشد. زعم شما بسيار مهم مي
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دانيد؟ پس يعني نبوت و وحي خاتمه يافته و امامت بدون وحي و باالتر  داراي وحي نمي
از آن گذاشته شده است؟ وحي نبوت باالترين نحوه ارتباط خدا با بنده خويش است و 
الهام قلبي و خواب ديدن و.... ارتباطي مادون وحي نبوت است. پس چگونه ممكن است 

ي باالتر از نبوت، وحي در كار نباشد؟ و قدماي شيعه نيز چنين اعتقادي در مقام
است از تر  گويد: به اتفاق علما درجه نبوت رفيع كه عبدالجليل قزويني مي اند، چنان نداشته

است در قرآن بيان تر  كه پايين و نبوت تازه آن خاتميت )57صفحه النقض،( درجه امامت
ان نشده است؟!! اصال بي ،قول شما باالتر و بعد از آن است كه به علي گرديده، ولي امامت

5Fادعاي شما را نقض خواهد كرد. ،بيان نمودهرا آن كه قرآن همين امامتي

به قول  چون 1
شود  مي خودتان خداوند در اين آيه حضرت ابراهيم را امام قرار داده است، خوب

اده است؟ چطور خداوند بفرماييد خداوند در كجاي قرآن حضرت علي را امام قرار د
وده است را بيان سال قبل از زمان پيامبر اسالم ب چندين هزارامامت ابراهيم كه متعلق به 

و پس از خاتميت و متعلق به همان زمان بوده را ص كه پس از پيامبر كرده، ولي امامي
را  بسيار زيبايي وجود دارد كه مشت دروغگويانبيان نكرده است؟! در انتهاي آيه نكته 

 ﴿ فرمايد: كند، خداوند در انتهاي آيه مي باز مي      ﴾ » عهد من

در  .گرنه امام كفر نيز داريم) امامت مومنين، و( كه امامت ، يعني اين»رسد به ظالمين نمي
خالفت، عهد  كه اي است بين خداوند و شخص امام. در صورتي سياق قرآن عهد و رابطه
 ناس) و همين كلمه عهد خدا كه به ظالمين( شخص) و مردم( و بيعتي است ميان امام

گر اين است كه منظور از امام نه خالفت و حكومت بر مردم، بلكه هدايت  رسد، بيان نمي
درت سياسي نيز امكان كه بدون ق پيامبر به سوي اهللا است، هدايتي توسطها  آن معنوي

مسلماني چون اندونزي و مالزي وجود دارند و  ورهايكش پذير است. مثال هم اكنون

                                           
باشد و مثال در مورد حضرت ابراهيم به  كه مد نظر قرآن است صحيح مي فراموش نكنيد مقام امامتي -1

وي اعطا شده است و البته اين در تضادهاي متعددي با امامت و عقايد مورد نظر شيعيان است كه با 
 گيرد. ارد ديگر نيز در تعارض قرار ميخاتميت و مو
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مسلمان ها  آن كه مردم حكومت آنجا اسالمي است، در حالي كه كنند مي فكر شايد بسياري
شان الئيك است!! ضمنا كجاي تاريخ نوشته شده كه حضرت ابراهيم يا  حكومتولي 

سيده باشند؟ معناي به جز چند پيامبر) به مقامات حكومتي و سياسي ر( فرزندان ايشان
كه چشم عده زيادي به دنبال وي باشد و البته در قرآن ائمه كفر نيز داريم  امام يعني كسي

) و يا ممكن است باشد، همچون: فرعون( اشدو نيازي نيست چنين شخصي حتما خليفه ب
دانيد كه ما با شما مشكلي نداريم، ولي  مي و چنانچه شما امام را رهبري معنوي و ديني

 است. دانيد، اين مطرود و باطل مي تواماً و همراه با خالفت و حكومت سياسيآن را  گرا
راستي تكليف زمان حال چيست؟ چون طبق قول خودتان كسي معصوم نيست، پس ه ب

 هاي زيادي كه گذشته چه بوده است؟ امام پرهيزكاران داراي خصوصياتي تكليف اين سال
يز مخالف با عقايده شماست. امام، بيشتر از باشد كه اتفاقا همين خصوصيات ن مي

به  و دائما باشد مي مستضعفين است و فراموش نكنيد اين گفته و استدالل خود شما نيز
6Fشوند. مي كه مستضعفين در زمين پيشوا كنيد استناد مي 5سوره قصص آيه

خوب طبق  1
دانند كه  يم اين آيه حضرت علي بيشتر مستضعف بوده يا حضرت ابوبكر و عمر؟!! همه

طور بني اميه) از قبايل  و همين( حضرت علي از قبيله بني هاشم بوده و قبيله بني هاشم

                                           
1- ﴿                         ﴾ :5[القصص[ 

(مردم) شده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان  كه در آن سرزمين فرو دست و خواستيم بر كسانى
دانند  (به مراجع شيعه كه اين آيه را در خصوص امام زمان مي گردانيم و ايشان را وارث (زمين) كنيم.

بايد گفت: آيا امام زمان شما مستضعف و ضعيف است؟ بطور حتم شما ايشان را نه از نظر مادي و 
جهان و به خصوص ر دانيد، شما قائل به واليت تكويني امام زمان ب نه از نظر معنوي مستضعف نمي

كه انواع كرامات يا معجزات و علم غيب و غيره.... را دارد و در جاهاي مختلف  ايران هستيد، كسي
توان  كه نمي كند، به چنين كسي به همه كمك مي رسد و مانند آفتابي از پشت ابر به فرياد پيروانش مي

خواند و  رود و قرآن مي ه سجده ميگفت: مستضعف!!! و فراموش نكنيد كه امام معصوم از بدو تولد ب
غيره... و در واقع از همان ابتدا بطور ذاتي معصوم و داراي كرامات و قدرت بوده، نه اينكه با تالش 

 ها را به دست آورده باشد.) آن
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بر خالف قبايل ابوبكر و عمر، خوب اين يك امتياز به نفع  اند، مهم و قوي و مطرح بوده
از لحاظ مستضعف بودن در سياق قرآن) و اما از لحاظ قدرت ( حضرت ابوبكر و عمر

ار علي شير خدا و داراي شمشير ذوالفقار و فاتح خيبر و پرچمد بدني نيز حضرت
كنيد و حضرت علي كه به قول  مي به اين موارد اشاره اشما نيز دائم ها بوده و جنگ

به فقيري زكات داده است، پس چنين آن را  بها داشته كه خودتان انگشتري بسيار گران
 اي ضعيف به حساب ز لحاظ قبيلهشخصي نه از لحاظ مادي و نه از لحاظ بدني و نه ا

﴿ اند آيد، پس حضرت ابوبكر و حضرت عمر مستحق خالفت بوده نمي       

                       ﴾  :القصص]

م بايد ضعيف و ناتوان باشد و اين با عقل و اما چنانچه كسي بگويد پس مگر اما ،]5
تواند خود  مي گوئيم كه شخص ضعيف با تالش و مجاهدت مي سازگاري ندارد، در پاسخ

چنانچه براحتي و از همان  را تكامل دهد و اصال همين امر باعث تحسين است، وگرنه
رسيدن به ( !!كه هنر نيست باشي امكانات عالي كرامات و قدرت و عصمت و داراي ابتدا

روند و قرآن  بينيم از بدو تولد به سجده مي ! مانند امامان شيعه كه ميچيزي بدون تالش!
7Fخوانند و عصمت دارند و غيره...) مي

و اما دليل و نكته مهم و اساسي در آيه مورد نظر  1
آنچه  فرمايد: و نريد، يعني ما خواستيم، يعني هر مي اين است كه خداوند در همان ابتدا

دست  در كنند، يعني همه چيز مي خيالها  گيرد نه آنچه بعضي مي وند بخواهد صورتخدا
قبايل قوي و مطرحي همچون  بايست شما، از ديد و عقل من و شما مي خداست نه من و

نه قبايل ضعيف ابابكر و عمر! ولي خداوند هميشه اند  شده مي بني هاشم يا بني اميه خليفه

                                           
كه بدون فعاليت و صرف نيروهاي  گويد: هر فرد و اجتماعي جعفري ميفيلسوف شيعي، عالمه  -1

پروراند و  ار نتيجه مفيد داشته باشد، توقع ضد حقيقت در مغز خود ميعضالني و فكري، انتظ
گويد: براي به ثمر رساندن شخصيت آدمي، هيچ راهي جز كوشش و تكاپو وجود ندارد و  مي
حيات آن است كه كار و كوشش در آن موجب به ثمر رسيدن ترين  گويد: بهترين و ارزنده مي

 شخصيت انساني شود.
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كشد. و اما سخن دوم جناب  مي ها را به رخ انساناش  دهدر چنين لحظاتي قدرت و ارا
 سوره بقره خداوند 124در انتهاي آيه  :كه در همان جلسه ايراد نمودند اين بودقزويني 

رسد و در واقع خداوند در اينجا يك مصداق كلي براي  نمي عهد من به ظالمين :فرمايد مي
 چون در قرآن آمده: ،شرك استها  آن تشخيص امام را نشان ما داده است. كه يكي از

﴿       ﴾ ]و اين مسئله كل شيرازه و اعتقادات شما ]13: لقمان ،

8Fوهابيون

يد كه ابوبكر و عمر قبل از اسالم ا اقل خودتان معترف ريزد، چون ال مي را به هم 1
 اند!!  هآوردن مشرك بود

  م:گوي در پاسخ به جناب قزويني مي
تواند با امام  مي خليفه همانطور كه قبال نيز اشاره شد، واند  شيخين خليفه بوده :اوال
قرآني به  آيات هايي داشته باشد و الزم نيست هر امامي حتما خليفه باشد، ثانيا: در تفاوت

 ،شود مي مسئله توبه اشاره شده است و حتي توبه گنهكاران مسلمان بخشيده و پذيرفته
ه گناهان قبل از مسلمان شدن، پس درد شما چيست؟! ثالثا: با اسالم آوردن، چه برسد ب

شوند، حتي جنگ كردن با اسالم و مسلمين و  مي اعمال گذشته محو و پاك و نابود
تا قبل از مسلمان شدن گناه بوده است و كفار و مشركين پس از ص شخص پيامبر

بينيم كه اسالم  مي ر بوده است وكه نمونه آن بسيااند  شده مي مسلمان شدن، بخشيده
: شود، رابعاً مي بن وليد كه حتي پس از جنگ احد بوده است پذيرفتهاآوردن و توبه خالد 

ناچار به داشتن اي  جامعهطبق اين استدالل شما پس چرا حضرت علي فرموده: هر 

                                           
كند  مسخره ميقزويني تمامي اعتقادات اهل سنت و جماعت را به طعنه گرفته و  جالب است جناب -1

برد، هر  كند و سپس آن را خطاب به وهابيون بكار مي آميز در موردش صحبت مي و يا با لحني اهانت
رود نه  مسئله و اعتقادي از اهل سنت كه در نظر ايشان شبهه باشد از اعتقادات وهابيون به شمار مي

تقادات اهل سنت، البته علت آن روشن است، چون مخالفت ايشان تنها با همان قرآن و سنت از اع
 است و بكارگيري كلمه وهابيت تنها براي فريب مردم ساده لوح و گمراهي اذهان ايشان است.
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9Fاميريست حتي ظالم؟

و اگر بگوييد منظور حضرت علي اين است كه بودن يك رهبر  1
به زعم شما) ( م: بطور حتم شخص معصومگوي مي باشد، در جواب مي تر از نبودنشبه

زند، چون خداوند فرموده كه عهد من به  نمي سخني مخالف با مصداق كلي كالم خداوند
رسد و خود جناب قزويني نيز تاكيد داشتند كه در اينجا خداوند يك مصداق  نمي ظالمين

در پي آن نيز طعنه به ابوبكر و عمر را وارد نمودند. پس  كلي را نشان ما داده است و البته
اين سخن حضرت علي با عقايد و استدالالت شما در تضاد كامل است. در ضمن افترا 

شود و جناب قزويني  مي ، ظلم و در واقع همان شرك محسوب]18[هود: بستن به خدا
كنم آقاي  مي توصيه( د چه كسي ظالم و مشرك است؟د تا بفهمكنقيق تح بيشتر بايد كمي

كه در قرآن آمده عهد  قزويني از كتب اهل سنت و صفحات آن بيشتر استفاده كنند!) اين
 هاي عادل دهد كه انسان مي رسد در حقيقت يك سرنخ به دست ما نمي من به ظالمين

بينيد كه نام كسي  مي توانند امام شوند و شرايط امام معنوي مردم را بيان كرده است و مي
ده نشده و نگفته اين امام، علي يا حسن يا نقي است و حتي نگفته است كه اين امام بر

همان جانشين خاتم االنبياء و فرزندان او هستند، بلكه تنها مصداق كلي را ارائه داده و 
باشد.  نمي انحصاري و در دست چند نفر خاص ،دهد كه امر امامت مي نشان مسئله همين

﴿ ، تفسير آيه با آيه است و در اين آيه آمده:بهترين تفسير آيات قرآن        

                     ﴾ ]تو را « :يعني ]124: ةبقرال

لمين چطور؟) فرمود: پيمان من به ظا( ابراهيم) پرسيد از دودمانم( پيشواى مردم قرار دادم

 بايست ظالم باشد نمي خوب در آيه شرايط امام براي مردم بيان شده كه .»رسد نمى

                                           
البته ممكن است جناب قزويني اين سخن حضرت علي را نيز ضعيف بدانند، همچون آنجا كه  -1

از گفتن سخن حق يا مشورت دادن به عدالت دست نگاه نداريد، من باالتر «رمايد: ف حضرت علي مي
كه خداوند مرا حفاظت طا و اشتباه مصون نيستند، مگر آناز آن نيستم كه اشتباه نكنم و كارهايم از خ

گونه كه جناب  ترسيم اين را ضعيف قلمداد كردند!!! ما ميو ايشان آن )485نهج البالغة ص ( .»كند
 روند تا چندي ديگر چيزي از نهج البالغه باقي نماند. ويني به پيش ميقز
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ابراهيم نيز خليفه نبوده) و اما در آيه ديگري از قرآن نشان داده شده كه اين امام همان (

﴿ سوره فرقان آمده: 74امام معنوي است نه خليفه و حاكم در آيه        

   ﴾كه خليفه و حاكم  در صورتي. »ما را امام پرهيزكاران و متقين قرار بده« :، يعني

است، پس معنا و  بطور كلي سياسي، امام فاجر و متقي و خوب و بد و تمامي مردم
كه جعلنا براي خليفه بكار رفته و صحبت از  شود و در آياتي روشن ميمقصود آيات 

كه تنها مصداق  كلي خطاب و صحبت شده است نه اين بينيم كه بطور خليفه است، مي

﴿ متقين بوده باشد، مانند:                      

                           ﴾ ]نعامألا :

يكديگر) قرار داد و بعضى از شما را بر ( كه شما را در زمين جانشين و اوست كسى« ]165

برخى ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد آرى پروردگار 

 ﴿ .»هم) او بس آمرزنده مهربان است( كيفر است و تو زود          

         ﴾ ]آنگاه شما را پس از آنان در زمين جانشين « ]14: يونس

﴿ .»كنيد قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى                  

                           ﴾ ]73: يونس[ 

كه در كشتى همراه او بودند نجات داديم و آنان  وى را با كسانىپس او را تكذيب كردند آنگاه «

كردند غرق كرديم پس بنگر  تبهكاران) ساختيم و كسانى را كه آيات ما را تكذيب( را جانشين

﴿ .»شدگان چگونه بود داده كه فرجام بيم                       

                               

﴾ ]كه شما را در اين سرزمين جانشين گردانيد پس هر كس كفر  اوست آن كس« ]39: فاطر

افزايد و  ورزد كفرش به زيان اوست و كافران را كفرشان جز دشمنى نزد پروردگارشان نمى

قرآن، امام توانيد در سياق كلي آيات  اين نمي بنابر .»افزايد كافران را كفرشان غير از زيان نمى
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ماند  مي ضمن يك سوال ديگر از مراجع رافضي باقيو خليفه را مترادف اعالم كنيد. در 
رسيدند و  مي كه حضرت علي و امامان يكي پس از ديگري به خالفت كه به فرض اين

و به احتمال قوي نيز ( يافته است مي بطور حتم پس از امام زمان نيز اين سلسله خلفا ادامه
شده  مي ي داشته و تنها منحصر به خاندان پيامبر و اهل بيت و فرزندان مهديحالتي موروث

است) حال چنانچه در ميان اين خلفا ناگهان شخصي ظالم و فاسق به خالفت برسد و به 

 ﴿ آيه:       ﴾ ]كند و بگويد كه من ظالم  استناد ]124 :ةبقرال

وقت در  رسيد و من از ذريه امامان و اهل بيت هستم، آن نمي من نيستم وگرنه خالفت به
فرزندان  اهل بيت و ميان كه فراموش نكنيدو  و تكليف كار چيست؟!كنيد؟ چه مي برابر او

زيد بن علي بن  اند، همچون: اند و حتي افراد فاسق نيز داشته همگي نيكوكار نبوده ائمه،
 :گويد كشي شيعه امامي مي ان اهل بيت است وكه از فرزند حسين بن علي بن ابي طالب

جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر  ،مجلسينوشيد)،  او شراب مي(
المثني) كه از اهل ( حسن بن حسن ).5/ 51( )بحار االنوار( نامد. مي صادق را دروغگو

او كافر است  قال در مورد او مختلف هستند كه آيامدر تنقيح ال يعهروايات شبيت است و 
كه از  عبداهللا بن حسن بن حسن معروف به محض).373، 1/35( تنقيح المقال)( فاسق؟ يا

، 181، 180، 176، 173ص ( )بصائرالدرجات( اند ناميده او را دروغگو اهل بيت است،
محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن، ملقب به النفس ).2/177( ) و تنقيح المقال194

دروغگو بوده و به دروغ ادعاي امامت  اواند كه  گفتهيت بوده است، كه از اهل ب الزكية
ساير فرزندان حسن بن : گويد و مامقاني مي )10953ترجمه ( )تنقيح المقال( .است كرده

به استثناي زيد  توان آن را بر تقيه حمل كرد، نمي دادند كه علي كارهاي زشتي انجام مي
 گويم: و مي( ).3/142( تنقيح المقال)( نمود. حمل توان كارهاي زشت او را بر تقيه كه مي

ل بيت را كه نيمي از تعداد اهاست  -عليهم السالم - اين در مورد فرزندان حسن بن علي
يعني ها  آن چون اهل بيت از فرزندان حسن و حسين هستند و نصف دهند، تشكيل مي

 كهص اس عموي پيامبرعب.) اند كرده فرزندان حسن از ديدگاه مامقاني كارهاي زشتي مي
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 :گويم مي( :گويد مامقاني شيعي امامي در مورد عباس ميبوده است و  از اهل بيت پيامبر
 ترند. كنند قوي روايات در مورد او به شدت مختلف هستند و رواياتي كه او را مذمت مي

ي شيعه امامي كس ، عبداهللا كه از اهل بيت است،پسر عباس)128-2/126( )تنقيح المقال(
 الرجال) مجمع( .برداشت به علي خيانت كرد و بيت المال بصره راكند كه او  ادعا مي

)4/143.( 

 آيه غار و آيات سوره نور پاسخ به شبهه:

در خالل  19ساعت 9/9/1389واليت مورخ اي  ماهواره جناب قزويني در شبكه 
سنت گفتند كه  سخنراني خود كه پيرامون اثبات مسئله امامت از قرآن بود خطاب به اهل

شود، چون نامي از او در آيات سوره نور  نمي هيچگاه وجود عايشه در قضيه افك ثابت
 طور وجود ابوبكر در آيه غار و شما براي اثبات اين موارد به سنت نيست و همين

كنيم و در يك كالم  مي اين ما نيز براي اثبات امامت به سنت اشاره رسيد و بنابر مي
كه هرگاه شما اين موارد را بدون مراجعه به سنت اثبات كرديد ما نيز منظورش اين بود 

توانيد خودتان  نمي كنيم و يعني شما مي و حديث و روايت) اثبات( امامت را بدون سنت
 !! به سنت اشاره كنيد، ولي ما اشاره نكنيم

دوباره شما دست به قياسي مسخره و نابجا  گويم: در جواب به جناب قزويني مي
دانيد كه  مي د، شما و هم مسلكان شما مسئله امامت را از اصول بسيار مهم و اساسيزدي

كرد، مثل  نمي ابالغآن را ص حتي از نبوت نيز باالتر است و معتقديد كه چنانچه پيامبر
داد. خوب اصولي به اين مهمي چه ربطي به آن  نمي اين بود كه اصال رسالتش را انجام

ه فرموديد؟! اصول ديني چون توحيد و نبوت و معاد در جاي مواردي دارد كه شما اشار
و آيا شما وجود ابوبكر در غار و عايشه در قضيه افك را جزء اند  جاي قرآن بيان شده

و شخصي در غار تصريح ص دانيد؟ در ضمن در قرآن به وجود يار پيامبر مي اصول ديني
شود. ولي خالفت  مي بكر ثابتشده است و البته با مراجعه به احاديث، وجود حضرت ابو

و امامت شما كجاي قرآن ذكر شده است تا ما بخواهيم براي اثباتش به سنت رجوع 
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اقل در قرآن تعيين جانشيني خاتم النبيين، دستوري از جانب خداوند  يعني ال( كنيم؟!!
 آمديم و براي پيدا كردن آن شخص مي شد نه به اختيار امت و شورا، آنگاه ما مي اعالم

كه اي مردم خليفه پيامبرتان از جانب  كرديم، ولي چنين چيزي مي جانشين به سنت رجوع
تان روشن  كه داليل پوچ مذهب رافضي گري براي خداست، در قرآن نيست) براي اين

يم و سوالي آ من مي ،تان باز شود مدعي تشيع براي مراجعشود و مشت جناب قزويني و 
: آيا چنانچه به فرض، پرسم مي ديگر مراجعقزويني و  از جانب تمامي اهل سنت از جناب

همه مسلمين جهان قبول كنند كه مراد آياتي چون آيه غار و آيات سوره نور، حضرت 
ابوبكر و ام المومنين عايشه نبوده است و در واقع براي اثبات اين موارد به سنت رجوع 

ليفه و جانشين بالفصل و كنيد كه حضرت علي، خ مي وقت آيا شما نيز قبول نكنند، آن
كنيد كه چنين چيزي در غدير خم  مي نبوده است و قبولص من عنداهللا رسول اكرم

مطرح نشده است؟ و در نتيجه سلسله امامان الهي نيز از امام حسن و امام حسين گرفته 
 كنيد) و نمي كه( كنيد نمي شوند؟ اگر شما اين مسئله را قبول مي تا امام زمان باطل

پس چرا اين  :مييگو مي يد اهميت موضوع امامت بسيار باالتر از اين چيزهاست،گوي مي
ها  آن آن مسائلي كه اهميت راكنيد؟! و چ مي مسئله با اهميت را با آن مسائل ديگر قياس

 مورد ولي مسئله مهم و با اهميت اند، در نظر شما كمتر از امامت است در قرآن بيان شده
 بينيد كه چگونه گرفتار تناقضات مسخره اين مذهب شوم مي نظر شما بيان نشده است؟

 شويد. مي

 سوره المعارج ي اول آيه پاسخ به شبهه:

پيرامون واقعه  19ساعت 9/9/1389واليت مورخاي  ماهواره جناب قزويني در شبكه
10Fغدير به آيه يك از سوره المعارج

در اشاره داشت كه در خصوص شخصي بوده كه  1
كه اين جانشيني علي فرمان خدا بود يا گفته خودت؟ كه  وال كردسص غدير از پيامبر

                                           
1- ﴿         ﴾ ]اى پرسيد شونده  اى از عذاب واقع پرسنده« ]1: المعارج«. 
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گويد اگر فرمان خداست پس عذابي  مي پاسخ دادند: فرمان خداوند بود و سائلص پيامبر
آيد و با عرض  مي اي از آسمان بر سر او فرود بر سر من بيايد كه ناگهان سنگ پاره

م كه روايات و گويي در پاسخ ميگردد!!!  هالك ميشود و  مي معذرت از مقعدش خارج
و اين  هاست آن بايست موافق با قرآن باشند و اين از شروط صحيح بودن مي احاديث

آن هم در موضوعي ( روايت در تضاد با قرآن است، چون در قرآن، همين درخواست
مهمتر يعني خدا و قرآن) از جانب كفار شده كه از آسمان بر سر ما سنگ ببارد يا عذابي 

﴿ شوند: نمي پيامبر) در ميان آنان هستي، عذاب( يد ولي در پاسخ آمده كه تا توبيا  

                            

  ﴾ ]كتاب) همان ( هنگامى را كه گفتند خدايا اگر اين ياد كن)( و« ]32: نفالألا

 ،»هايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور حق از جانب توست پس بر ما از آسمان سنگ

﴿                     ﴾ 

و[لى] تا تو در ميان آنان هستى خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند و تا « ]33: نفالألا[

گويم: اصال مگر نزول  مي .»كننده ايشان نخواهد بود كنند خدا عذاب آنان طلب آمرزش مى
عذاب به دست بندگان است كه هر كس هر موقع هوس كرد خداوند را امتحان كند و 

قرآن دعاي پيامبران در نزول عذاب رد شده درخواست عذاب نمايد؟!! حتي گاهي در 
اقل جلوي غصب خالفت  است و چرا اين سنگ در سقيفه بني ساعده نازل نشد؟ آنجا ال

اي داشت تا به قول شما امت اسالمي گمراه نشوند، مثال  شد و يك فايده مي الهي گرفته
داند در  مي كه به زعم شما سائل چه سودي داشته است؟! آن كسينزول سنگ بر سر آن 

 آيد و در روز غدير بخ بخ مي حال غصب كردن خالفت است و حتي از روي نفاق
گويد، آيا چنين شخصي بهتر نبوده كه عذاب شود؟ آن سائل كه كاري با غصب  مي

اي برپا نشده بوده است و چطور ابوبكر و  خالفت نداشته و اصال در آن زمان هنوز سقيفه
با ديدن اين صحنه اند  تيد خالفت را غصب كردهكه شما معتقد هس عمر و كساني
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خالفت را به زعم شما غصب كردند؟! آيا با ص نترسيدند و باز پس از رحلت نبي اكرم
خود نگفتند كه اين شخص سائل هنوز اقدامي عليه غصب خالفت نكرده بود و به اين 

باليي  وقت آيا بر سر غاصبان اصلي خالفت چه صورت وحشتناك به هالكت رسيد، آن
 اند، كرده مي ها فرار شود؟!! اين افراد به زعم شما ترسو و منافق كه در جنگ مي نازل

خوليايي  نشانه ذهن بيمار و ماليها  اين ! آيااند؟ چطور ناگهان در اينجا اينقدر شجاع شده
اي سوال كرد و بقيه موارد  شما نيست؟ در ضمن در سوره معارج تنها آمده كه پرسنده

گوييم مگر سوال كردن جرم  مي روايات و تفاسير هستند و در سوره نيستند و ما متعلق به
 است كه مستحق چنين عذابي شود؟ و طبق اين تفسير و روايت، ديگر اين مورد سوال

 شود كه بگوئيم سائل بوده است، بلكه درخواست عذاب شده است. نمي

 كتب لكمأ از  صمنظور نبي اكرم پاسخ به شبهه:

گفت كه در  مي 18ساعت 5/9/1389واليت مورخاي  ماهواره يني در شبكهجناب قزو
كتب لكم چه بوده است؟ و بطور حتم منظورشان أ از ص حديث قرطاس منظور نبي اكرم

اين منظورش  را قبال گفته بوده است!!! و بنابرها  اين نماز و روزه كه نبوده است، چون
 بوده است!!!  جانشيني حضرت علي

به زعم خودتان مسئله جانشيني نيز قبال بيان شده بوده است، گويم:  يدر پاسخ م
هاي گوناگوني خالفت  در جاهاي مختلف و به مناسبتص شيعه معتقد است كه پيامبر

كرده است و از يوم االنذار گرفته تا يوم الغدير، موضوع خالفت علي را  مي علي را بيان
كتب لكم، جانشيني أاز ص ظور نبي اكرمبراي همه مطرح كرده است!! پس در نتيجه من

حضرت علي نبوده است و اصال اگر به فرض سخن جناب قزويني را بپذيريم، آنگاه آيا 
سال بارها بيان  23معقول است كه به قول خودتان فروعي چون نماز و روزه در طي 

تر از شوند ولي مسئله جانشيني و امامت كه در نظر شما از اصول بسيار مهم و حتي باال
و البته آخر هم بيان نگرديده ( نبوت است، ناگهان لحظات آخر زندگاني بيان گردد؟!!
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است) آري مذهبي كه داراي دروغ و افترا است، هميشه گرفتار تناقضات و تضادهاي 
 شود. مي گوناگون

 !بر باالي هفتاد هزار منبر لعنلعن  پاسخ به شبهه:

در  گفت كه مي 17ساعت 5/9/1389مورخ واليتاي  ماهواره جناب قزويني در شبكه
! سوال اند! كرده مي را بر باالي هفتاد هزار منبر لعن حضرت علي ايام بني اميه،
شود بفرماييد در آن زمان، هفتاد هزار منبر كجا بوده است؟!! اين تعداد  مي اينجاست كه

نشينند و به لعن مردم بها  آن زياد منبر در چه شهرهايي وجود داشته كه پاي هر كدام از
را اند  شده مي شدن علي گوش دهند؟ لطفا نام اين مساجد كه حضرت علي در آن لعن

توانيد هم اكنون در ايران پيدا كنيد كه البته در  مي اين تعداد مسجد را( براي ما بگوييد؟
11Fآن مشغول لعن ابوبكر

الزم است بدانيد جناب  ، عمر، عثمان و عايشه هستند نه علي)1
: در ايام بني اميه بيش از هفتاد كنند كه استناد ميشري و حافظ سيوطي زمخبه  قزويني

 شد و معاويه اين سنت را براي هزار منبر بود كه روي آن علي بن ابي طالب لعنت مي

 ) ابن عقيل كه از سيوطي نقل كردهالنصائح الكافية( . و به كتابگذاشته بود)ها  آن

                                           
 .»اش به من احسان كرده است ابوبكر بيشتر از همه مردم با مال و همراهي«فرمود: ص پيامبر -1

كرد و اولين كسي بود كه به  ابوبكر با دست و زبانش جهاد مي ).2382) و (مسلم)(7/10(بخاري)(
قرار گرفت و اولين كسي  ز پيامبر بود كه مورد اذيت و آزارسوي خدا دعوت داد و اولين كسي بعد ا

 )7/99(بخاري)( ابوبكر بالل را خريد و آزادش كرد. )3678(بخاري)( دفاع كرد. صبود كه از پيامبر
)، و آن را 3/284)، الحاكم (12/10مصنف ابن أبي شيبة) (( و به همراه او شش نفر ديگر را آزاد كرد.

كه  گويد: اولين مرد آزادي ن كثير مياب صحيح قرار داده و ذهبي نيز موافق با او چنين كرده است.
ر ذكر شدند مفيدتر ت كه پيش م آوردن او از اسالم آوردن كسانيمسلمان شد ابوبكر صديق بود، و اسال

آمد و ثروتمند بود، و او به اسالم  بود، چون او يكي از افراد بزرگ و رئيسي در قريش به شمار مي
 كرد. داد، و او فردي دوست داشتني بود، مال خود را در اطاعت از خدا به پيامبر خرج مي دعوت مي

 )3/26)(البداية(
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 ، صحيح نيستهايي كه سند ندارند چنين كتاب د كردن بهاعتماگويم:  كنند. مي استناد مي
 متهم كردن مردم برو هاي عقايد،  مانند تا كتاب هاي موعظه مي بيشتر به كتابها  اين و

ابن  در ضمن ترين اسباب انحراف عقايد مخالفان اهل سنت است. اساس آن از بزرگ
توان به او  كند نمي يقل مدر آنچه ن خته ايست و به ظاهر شيعه است وعقيل فرد ناشنا

او مشخص نكرده كه از چه منبعي اين سخن را نقل كرده است و  ،اين بنابر اعتماد كرد.
كند كه سيوطي از علماي قرن نهم است و تقريباً هشتصد سال با  او از سيوطي نقل مي

و اين  است. پذيرفتن قول او بدون روايت صحيح، مردود دولت اموي فاصله دارد و
و البته  اريخي فاقد سند استدالل نشودهاي ت داستان بايست رعايت شوند و به مي ي است كهاسلوب

و همچنين به احاديث و روايات غير مستند و  قبولي است ي هدرستي آن شرط و الزم صحت و
 كرد. استدالل توان نمي يا غير دقيق و نادرست در مسائل عقيدتي

 !!»يل املؤمننيمن ربک أن علی و«روايت  پاسخ به شبهه:

گفت در  مي 22ساعت 20/8/1389واليت مورخ اي  ماهواره جناب قزويني در شبكه
سوره مائده از عبداهللا بن مسعود روايت است كه ما در دوران پيامبر اين آيه  67مورد آيه 

و اين در كتب اهل سنت نيز ثبت  »منني!!ؤامل ويل ن عيلأ بكمن ر«خوانديم:  مي گونه را اين

12Fست و به برخي از كتب اشاره كردندشده ا

و بدين طريق جناب قزويني قصد داشت ( .1
از ديدگاه صحابه اثبات آن را  ولي امر بودن حضرت علي را در اين آيه نشان دهد و حتي

  .نمايد)
 :دهنده دروغ بودن اين ادعاست، چون همين نشان گويم: در جواب مي

شود و  مي قضيه باطل اندر باطلاوال: در اينجا صحبت از تحريف قرآن است و 
 هركس چنين ادعايي كند به اجماع علماي شيعه و سني كافر است، 

                                           
 نوشته آلوسي اشاره داشت. 193صفحه  6مثال به كتاب روح المعاني جلد  -1
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 خوانديم، مي صورت ثانيا: عبداهللا بن مسعود كه گفته ما در زمان پيامبر اين آيه را بدين
شود بفرماييد از ديدگاه شما شيعيان، اين زمان در چه دوراني از رسالت بوده است؟  مي

ماه مانده به پايان زندگاني  2و ص معتقد هستيد اين آيه در اواخر عمر نبي اكرمشما كه 
اند  راست گفته اند؟ خوانده مي گونه ايشان نازل شده است، پس صحابه آيه را چه موقع اين

 كه دروغگو كم حافظه است!!

 خاتميتو امامت  پاسخ به شبهه:

اي  برنامه 22ساعت 11/9/1389واليت مورخاي  ماهواره جناب قزويني در شبكه 
 30داشت كه بحث پيرامون تضاد نداشتن مسئله امامت با خاتميت بود. ايشان به آيه 

سوره بقره اشاره كردند و گفتند كه قرطبي در تفسير خود اين آيه را اصلي براي نصب 
 كه نصب امامت واجب بوده ميان امام و خليفه دانسته تا مردم از او اطاعت كنند و در اين

اين نصب امام واجب و اصل است  امت اسالمي و پيشوايان ايشان اختالفي نيست و بنابر
داشت، همچون صحيح مسلم و و البته به كتب ديگري نيز از علماي اهل سنت اشاره 

 السياسة الرشعيةو يا كتاب  »ةجاهلي ةمام زمانه مات ميتإمات ومل يعرف من «همچنين حديث 

ترين واجبات است و  ه كه در آنجا آمده: واليت مردم از بزرگاز شيخ االسالم ابن تيمي
امر نزد شما خيلي  گفت چون اين . و مي»هيچ ديني بدون واليت امر امكان پذير نيست

واجب است، پس بر خداوند و رسولش نيز واجب بوده كه امام و خليفه را تعيين كنند و 
دانيد كه اين  نمي معناي خاتميت را گونه تضادي با خاتميت ندارد و شما اصال امامت هيچ

 دانيد و غيره....،  مي دو را در تضاد با هم
ايد  كه متاسفانه شما خودتان را به خواب زده در جواب به جناب قزويني بايد گفت

شويد. بطور حتم نصب خليفه بصورت شورا و توسط  نمي بيدارها  و به اين راحتي
م جهت برقراري احكام اسالمي و اتحاد ميان خبرگان امت اسالمي و بودن رهبر و حاك

مسلمين و رهبري كردن امت از واجبات بسيار حساس و مهم است و به همين خاطر 



 پاسخ به شبهات قزويني   26

احاديث فراواني پيرامون اين قضيه وجود دارد و مسلم است كه علماي اهل سنت نيز اين 
ني بر ه عقيده شما مبخوب اين چه ربطي ب اند. مسئله را از واجبات ضروري دانسته

خالفت من عنداهللا و بالفصل حضرت علي دارد؟ خالفت و امامت مورد نظر شما بخاطر 
 ايد. الهي دانسته و به خداوند وصل كردهآن را  كند كه شما مي اين با خاتميت تضاد پيدا

گوييد چون  مي كه مهم دانستن يك مسئله با وصل كردن آن به خداوند تفاوت دارد. اين
بر خدا و پيامبرش نيز واجب بوده كه امام بگذارند!! بايد گفت امري واجب است پس 

 شود بفرماييد پس از امام دوازدهم بايد چه مي گرفت، مي مثال چنانچه اين امر صورت
باشد؟!!  مي كه نگفته بودند سلسله امامت در فرزندان علي تا قيامتص كرديم؟!! پيامبر مي

و....  ]60:نفالألا[ها  ز مردان جنگي و اسبضمنا خداوند در قرآن امر به تقويت سپاه ا
نموده، آيا اين امر مهم دليل آن است كه خداوند بايد اسب و نيروي جنگي از آسمان 

 بفرستد؟! يا اين وظيفه مانند تعيين امام به عهده خود مسلمين است؟ 
نص صريح داريم به وجوب امامت، ص جناب قزويني تاكيد داشت كه از پيامبر

 كه مسلمان نبايد حتي يك شب بدون امام باشد.  همچون اين
كه گفتم تعيين خليفه از موارد مهم و اساسي در همانطور گويم:  در جواب قزويني مي

آور شده  به صحابه يادآن را  طي تعليمات خود بارها ضرورتص اسالم بوده كه پيامبر
ي ساعده جمع است و به همين خاطر پس از رحلت ايشان، صحابه سريعا در سقيفه بن

شدند تا خليفه را تعيين كنند و به استناد خودتان، حتي يك شب را هم بدون امام و رهبر 
دانيد و امام را نيز با  مي كه شما امامت را همچون نبوت من عنداهللا و خدايي نباشند. اين

13Fدانيد و علم غيب مي وحي مرتبط

 و داشتن عصمت و كرامات را نيز از خصوصيات امام 1

                                           
بصير و يحيي البزاز و داود بن  از سدير روايت كرده كه گفته: من و ابو 257در جلد اول كافي ص  -1

إذ خرج إلينا وهو مغضب فلام أخذ جملسه قال: يا عجبا ألقوام «كثير در مجلس حضرت صادق بودم كه: 

لقد مهمت برضب جاريتي فالنة فهربت مني فام علمت يف  يزعمون أنا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إال اهللا عزوجل

دانيم، غيب  كنند ما علم غيب مي كه فكر مي م صادق فرمود: در تعجبم از كسانياما »أي بيوت الدار
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شود  مي دانيد، خوب با اين تفاسير، مي كه امامت را باالتر از نبوت انيد، بطوريد مي
گونه  گيرد؟ آيا داخل مغز نخودي شما اين چيزها هيچ مي بفرماييد خاتميت كجا قرار

كه مقامش  تضادي با مسئله خاتميت ندارند؟!! اين امام شما چه تفاوتي با نبي دارد؟!! اين
البد بطور زباني!!) ( پس شما چگونه معتقد به خاتميت هستيد؟از نبي هم باالتر است، 

كه خداوند مبعوث نموده است، ولي از ديدگاه شما  خاتميت يعني ختم رسل و پيامبراني
كه حتي از پيامبران مقامي باالتر دارند، اي از فرستادگان و منصوبين الهي  دوباره سلسله

ي يعني عدم خاتميت. چنانچه نصب اين امام كنند!! و اين در نزد هر عاقل مي شروع بكار
اي جهت نصب آن و ايجاد  گرفت كه ديگر وظيفه مي توسط خداوند و رسولش صورت

شورا و مشورت بر عهده امت نبود و بسياري از احاديث، پيرامون حساسيت اين قضيه 
شد. چنانچه قرار بود امامي معصوم كه سخنش وحي الهي است بر مردم  مي باطل

بايست تنها اطاعت  ميص كند، تنها وظيفه مردم اطاعت از اوست و پيامبر حكومت
كرد و همچنين خصوصيات آن امام كه پسر عم من است،  مي چون و چراي او را تاكيد بي

شود، سخنش ماينطق عن الهوي است، داراي علم غيب و  مي وحي به نوعي بر او نازل
وت من باالتر است و روي قبرش را هم عصمت و كرامات است، مقام امامتش از مقام نب

اين چيزها را گفته است يا تنها به ضرورت ص گنبد و بارگاه بسازيد!!!! خوب آيا پيامبر
از اي  جامعهوجود حاكم و اولي االمر براي رهبري امت اسالمي اشاره كرده كه نزد هر 

ت گزينشي توانيد در رجوع به مطالب و احاديث بصور نمي شما ضروريات بديهي است.
 عمل كنيد، چون احاديث معروفي پيرامون امام و حاكم در كتب اهل سنت داريم كه با

  :7/161گونه سازگاري ندارند، چون اين حديث در كتاب سنن النسائي عقايد شما هيچ
مبارزه ترين  محبوب« .»مام جائرة حق تقال إلاهللا كلم لیإحب اجلهاد أ«): ( قال رسول اهللا

                                                                                                             
دانم  خواهم كنيزي را تنبيه و ادب كنم، پس نمي داند مگر خداوند عزوجل، برخي مواقع من مي نمي

ه است.(البته آقاي قزويني در مقام مناقشه خواهند گفت امام صادق كه او در كدام اتاق(پنهان) شد
 كرده!!!) كرده است يا روايت ضعيف است و يا امام كه كنيزش را ادب نمي داشته تقيه مي
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. خوب در اين حديث سخن »گر است ن سخن حق در مقابل پيشواي ستمنزد خدا، گفت
گونه  دانيد؟! بطور حتم اين مي از امام جائر و ستمكار است و آيا شما امامان خود را جائر

گوييد قرآن ناطق هستند. يا  مي اي خطا دانسته و را معصوم از ذرهها  آن نيست و حتي شما
فرمود: اطاعت صاحبان واليت، خواه با اكراه  صدر حديثي از ابن عمر كه رسول خدا

باشد و خواه با رضايت، واجب است، مادام كه مامور به گناه نشود، ولي اگر او را به گناه 
اين  ) بنابر!كند؟ مي معصوم به گناه امر يك امام خوب آيا( امر كردند، نبايد اطاعت كند.

شويم كه منظور از امام آن  مي مختلف، متوجه با رجوع و بررسي احاديث و روايات
گفت در تاريخ  مي چيزي نيست كه علماي مدعي تشيع در نظر دارند. جناب قزويني

آمده كه هر پيامبري وصي و وارث داشته و علي هم وصي و  392صفحه 42دمشق جلد
وارث من است. و قصد داشت تاكيد كند كه اين مسئله در طول تاريخ و در پيامبران 

 به تنهايي نيست. در جواب به جناب قزوينيص و مختص نبي اكرمگذاشته نيز بوده 
ربطي به واليت و خالفت بالفصل مورد نظر شما  گويم: وصايت حضرت علي مي

در قبيله بني هاشم و امور مالي و به ص ندارد. وصي تنها به معناي جانشيني نبي اكرم
ا ولي متفاوت است. خاك سپاري ايشان است نه عقايد مورد نظر شما و معناي وصي ب

اي كه با خاتميت در تضاد است و مورد قبول ما نيست، مسئله ولي امر بودن و  مسئله
دانيم  نمي دانيد و ما مي بالفصل و الهيآن را  خليفه بودن حضرت علي است كه شما

بايست اسناد چنين  مي مطالب مورد استناد شما چه ربطي به اين مسئله دارند؟!! در ضمن
كار را نكرديد  را ذكر كنيد تا راويان آن بررسي شوند و البته شما طبق معمول ايناحاديثي 

14Fنيز داراي اعتبار نيست استناد به كتبي چون تاريخ دمشق و

و مانند اين است كه ما بياييم  1

                                           
هاي حديث داراي طبقات و جايگاه متفاوتي هستند، پس  گويد: (كتاب محدث ولي اهللا دهلوي مي -1

ها از نظر صحت و شهرت بر  (و اين كتاب گويد: انست) سپس ميهاي حديث را د بايد طبقات كتاب
گويد: (طبقه اول: منحصر در سه كتاب است كه عبارتند از: موطأ و  كه مي چهار طبقه هستند...) تا اين

 نسائي سنن... (سنن ابوداود و جامع ترمذي و  صحيح بخاري و صحيح مسلم...، طبقه دوم:
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 االنوار شما را باز كنيم و هر حديثي را كه خواستيم از آن جدا كنيم و آيا و كتاب بحار
هاي  هاي زيادي در كتاب دروغ كه ) و زمانيمسلما خير( كنيد؟ را قبول ميشما آن احاديث 

كنيد؟ به خصوص كتاب تاريخ دمشق  آمده است، پس در مورد تاريخ چه فكر ميحديث 
تقريباً هشتاد جلد است و مملو از رواياتي است كه صحت ندارند، بلكه آكنده از  كه

كه  آورد تا كسي روايت را با سند مي -هللارحمه ا -و مولف كتاب باشد روايات دروغين مي
در مورد سند  آيا شما خوب خواهد استدالل كند قبل از استدالل روايت را تحقيق كند. مي

 ؟! داي تحقيق كرده روايت
ص كه از رسول خداحديث بريده  در مورد اسناد و منابع حديث فوق بايد گفت:

وارث من علي بن ابي طالب  روايت است: هر پيامبري وصي و وارثي دارد، وصي و
از طرق محمد آن را  )2/273( الميزان)( در . ذهبيو روايت مذكور موضوع استاست. 

بن حميد رازي از سلمه االبرش از ابن اسحاق از شريك از ابوربيعه ايادي از ابن بريد از 

                                                                                                             
طبقه سوم: مسانيد و مصنفات  حمد بن حنبل هم در اين طبقه قرار دارد).... و تقريباً مسند ا(المجتبي)

اند كه  تصنيف شده -ها  ها و بعد از آن قبل از بخاري و مسلم و در زمان آن -و جوامعي هستند كه 
ها احاديث صحيح و حسن و ضعيف و معروف و شاذ و منكر و درست و نادرست را  اين كتاب

هاي خطيب و أبونعيم... و ابن عساكر هستند. و طبقه  چهارم:...(...كتاب و طبقه اند...). جمع كرده
هاي  (از طبقة سوم كتاب گويد: هاي حديث مي پنجم...) ولي اهللا دهلوي بعد از ذكر طبقات كتاب

كه  افراد دانشمند... تا اين توسط شود مگر حديث براي عمل به آن و استناد به آن استفاده نمي
شود.  ها استدالل نمي شوند. اما از آن هي اوقات متابعات و شواهد از آن گرفته ميگويد: بله. گا مي

آوري آن و استنباط از آن نوعي تعمق و  اما طبقة چهارم، پرداختن به جمع گويد: (و سپس مي
نگري و تكلف از متأخرين است، و در حقيقت بدعت گذاران از قبيل رافضه و معتزله و  ژرف

توانند شواهدي براي مذاهب خود بياورند، پس در  ها مي نگاه به اين كتابديگران با كمترين 

 ).135-1/133( )البالغة اهللا حجة( ها درست نيست. مناقشات حديثي علما، استدالل از اين كتاب

كتب معتبرتر هستند، نه هر  (بخاري و مسلم) از ديگر گويم: بطور كلي دو كتاب صحيحين (مي
 .كنند) بدان اشاره ميكه مراجع رافضي  كتابي
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از طريق محمد بن حميد روايت كرده است آن را  پدرش روايت نموده است و بغوي هم
 سيوطي دراز بغوي تخريج نموده است و  الموضوعات)( ابن الجوزي آن را درو 

در  و ذهبي) از دو طريق روايت مذكور را نقل كرده است، 1/359( الآللي المصنوعه)(

و ذهبي سخن پذيرد)  نميآن را  اين دروغ است و شريك القاضي( افزايد: ادامه روايت مي

رجال اسناد آن ضعيف و   يده صحابي و پسرش همهبه استثناي بر راستي گفته است، زيرا
گويد: او  او مي  باره عمر بن ربيعه) ابوحاتم در( باشند، و ابوربيعه جاي سخن و حرف مي

اي معروف است.  منكر الحديث است و شريك با وجود جايگاه ارزشمند او به كم حافظه
بن ابرش به علت  و ابن اسحاق هم از لحاظ اسناد اهل تدليس است و سلمه بن فضل

كثرت اشتباه و سوء حافظه در اسناد روايت ضعيف است و ليكن علت واقعي حذف اين 
حديث و موضوع بودن آن وجود محمد بن حميد رازي در اسناد آن است و ابوزعه، 

 اند و يعقوب بن شيبه در صالح جزر، ابن خراشي و علي بن مهران او را تكذيب نموده
بسيار از لحاظ اسناد روايت منكر الحديث است و نجاري هم گفته گويد: او  او مي  باره

است در او نظر و سخن است و نسائي گفته او موثوق نيست و رازي و ابوحاتم و نيز او 
زياد بسيار دروغگوست و اين جرح واضحي است   اند و او با تواناي حافظه را متهم نموده

يلي مقدم شود. و با اين توضيح اعتماد امام بايست بر هر تعد و بر مبناي علوم الحديث مي
 اند و آنچه ذهبي در شود زيرا او را نشناخته احمد و ابن معين به او ناديده گرفته مي

گر اين مدعاست كه در شرح حال ابن حميد گفته شده است  نمايد بيان مي الميزان) نقل (
كه از ابوحميد اسناد روايت شد  گويد: به ابن خزيمه گفتم، چه مي كه ابوعلي نيشابوري مي

نمودي زيرا امام احمد او را مورد ستايش قرار داده است، گفت او را نشناخته است و  مي
 كرد و اما آنچه مراجع رافضي ادعا شناخت هرگز او را مدح نمي اگر همچون ما او را مي

ن را آ توان اند كذب محض است و نمي كنند كه بغوي و طبري، ابن حميد را ستوده مي
 اثبات كرد و حجتي هم ندارد. روايت بغوي و طبري از ابن حميد جاي اعتبار نيست و

اند و در قواعد  اند كه از اهل ثقه روايت نمايند و چنين ادعايي هم نكرده ملتزم نشدهها  آن
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بار به  ) بيان شده كه روايت معتمد از يك راوي يك1/262ج ( مصطلح علوم الحديث
كه از صاحبان صحيح البخاري و  آيد، مگر اين يق براي او به شمار نميعنوان تعديل و توث
او از گذشتگان ذهبي ( گويند: كه مراجع رافضي در مورد ابوحميد مي مسلم باشد. و اين

است) سخن باطلي است، ابن حميد كه به خاطر شيعه بودنش و بلكه در كذب و نيرنگي 
زي از ميان متهمين به كذب تنها كسي از پيشگامان روافض است و محمد بن حميد را

الآللي ( كه سيوطي در نيست كه اين حديث را روايت كرده، بلكه كذاب ديگري همچنان
يا فرياناني) روايت مذكور ( ) گفته است به نام احمد بن عبداهللا فرياني1/395( المصنوعه)

او گفته است:   باره را از سلمه بن ابرش نقل و روايت كرده است كه حافظ ابونعيم در
مشهور به وضع حديث است و ابن حبان گفته است او احاديث ديگران را به اهل ثقه 

اند و نسائي  دهد كه بر زبان جاري ننموده نسبت داده و احاديثي را به كساني نسبت مي
گفته است او محل وثوق و اعتماد نيست. با تمام آنچه ذكر شد بطالن وكذب اين روايت 

 )1/359( الآللي)( ) و سيوطي در1/376( الموضوعات)( و ابن جوزي در گردد متحقق مي
گويم كه وصايت حضرت علي ربطي  مي البته باز( اند. باطل و دروغ به شمار آوردهآن را 

 .به عقايد مورد نظر مراجع رافضي نداشته و ندارد)

 اعتقاد به تفويض براي امامان پاسخ به شبهه:

 د به تفويض است و اين خالف كالم الهي است كهشيعه براي امامان خود معتق

﴿ فرمايد: مي                          

﴾ ]گويم به ياد خواهيد آورد و كارم را  پس به زودى آنچه را به شما مى« ]44: غافر

 ﴿ .»خود) بيناست( حال) بندگان( خداست كه به سپارم، به خدا مى      

                                 

                       ﴾ ]و به شما « ]31: هود

ام  كه من فرشته گويم دانم و نمى هاى خدا پيش من است و غيب نمى گويم كه گنجينه نمى
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گويم خدا هرگز خيرشان  نگرد نمى كه ديدگان شما به خوارى در آنان مى و در باره كسانى
اگر جز اين بگويم) من در آن ( تر است اهدهد خدا به آنچه در دل آنان است آگ نمى

  ﴿ .»كاران خواهم بود صورت از ستم            

                                      

   ﴾ ]هاى خدا نزد من است و غيب  گويم گنجينه بگو به شما نمى« ]50: نعامألا

شود  ام جز آنچه را كه به سوى من وحى مى گويم كه من فرشته دانم و به شما نمى نيز نمى

ل جناب . در مقاب»كنيد كنم، بگو آيا نابينا و بينا يكسان است، آيا تفكر نمى پيروى نمى

گويد در قرآن آمده كه فصل الخطاب  مي آيد و مي قزويني براي اثبات عقايد ضاله خويش
به حضرت داوود داده شده است و اين همان چيزي است كه مد نظر ماست، چون در 

﴿ قرآن آمده:              ﴾ ]و « ]20: ص

. در پاسخ به »دهنده عطا كرديم م فيصله ادشاهيش را استوار كرديم و او را حكمت و كالپ

گويم كه منظور از فصل الخطاب، علم قضاوت بوده و همچنين كتاب  مي امثال قزويني
آسماني زبور، چون كتاب قرآن نيز فرقان ناميده شده است كه همان فصل الخطاب است 

اعطا شده بيان  نظور از اتينا و چيزي كه به حضرت داوودو البته در آيات ديگر قرآن م

﴿ خوانيم: مي 163گرديده است، چون در سوره نساء آيه       ﴾ » و به

پس تفويض مورد ادعاي شما ربطي به فصل الخطاب داوود  »داوود زبور بخشيديم

 نداشته و ندارد.

 »ه فهذا علي موالهمن كنت موال« پاسخ به شبهه:

اي  برنامه 22ساعت 14/9/1389واليت مورخ اي  ماهواره جناب قزويني در شبكه
كه در مورد خالفت  در غدير خم و اينص داشتند پيرامون واضح بودن سخن نبي اكرم

جاي بهانه براي كسي باقي نمانده و در غدير، حجت بر همگان تمام  حضرت علي
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خطاب من كنت مواله فهذا علي مواله قبل از جمله: ص امبركه پي شده است، به دليل اين

﴿ كه: به جمعيت فرموده مگر نه اين           ﴾15F1، امبر به پي

من كنت مواله «است و سپس فرموده: پس هم اكنون نيز:  مومنان از خودشان سزاوارتر

كه مولي در اين جمله همان معناي  يعني اينص ي اكرمو اين سخنان نب »مواله ذا عيلفه

و خليفه و اولي االمر) را ( نفسهم در جمله قبلي را دارد و معناي اوليأمنين من ؤولي بالمأ
 خواهد داشت!!! 

طبق ص اين پيامبر : بنابرگويم در جواب به جناب قزويني و مراجع مدعي تشيع مي
ولي أفرمود: خليفه و يا  مي ت در جمله بعديبايس مي همين استدالل و طبق همين آيه،

من  ىلوأ فهذا عيلفرمود:  مي مر نه مولي كه معاني مختلف دارد، بطور مثال اين چنيناأل

كند. و در مورد استناد شما به اين آيه  مي ، ولي به جاي اولي از كلمه مولي استفادهنفسكمأ

﴿ نه كه طبق اين آيه:گو اين بوده كه همانص بايد گفت: در كل منظور پيامبر    

       ﴾ باشد، پس بايد از من حرف شنوي داشته باشيد و من در  مي

و اولي معناي سزاوارتر دارد نه  خواهم كه علي را دوست داشته باشيد. مي اينجا از شما

﴿ معناي واليت و در آيه نيز آمده:   ﴾  و همين كلمه اولي نيز، تنها مختص نبي

براي بررسي يك موضوع بايد خود را در حال و هواي همان  بكار رفته است.ص اكرم
باال گرفته بود و  در ميان (بعضي) مردم زمان قرار داد، در آن زمان دشمني با حضرت علي

دشمن قصد داشته وجوب دوستي همان كسي را بيان كند كه مردم با او ص پيامبر
ها  كه بزرگان قبائل را كشته بوده و در جنگ كسي( اند و كينه او را به دل گرفتهاند  شده

با تصور اين اوضاع و حال و پرچمدار بوده و سوره برائت را خوانده بوده و....) پس 
قبل از بيان دوستي با حضرت علي، آمده ص كه تشريح شد، مسلم است كه پيامبر هوايي

                                           
 ]6: حزابألا[ -1
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آور شده است تا كسي پس از آن بهانه  مقام خودش را نزد مردم ياد و در ابتدا شان و
از شما  گونه بيان نموده كه اي مردم، مني كه در قرآن نياورده و سرپيچي نكند، يعني اين

گويم  مي پس همين من دارم به شما و اطاعتم واجب است)( به خودتان سزاوارتر هستم
خواهد اينرا به عنوان  مي شيعه( دشمني نورزيد. كه بايد اين علي را دوست بداريد و با او

المولي) بعد از آن در نظر بگيريم ( اولي) را به معني( كه معني قرينه مطرح كند، يعني اين
و البته اين اشتباهي آشكار است) در ضمن به امثال قزويني بايد گفت كه چنانچه شما 

ص ه جمله بعدي پيامبردهيد، پس چطور ب مي خيلي به جمالت قبلي و بعدي اهميت

اللهم «كند؟! يعني جمله:  مي توجهي نداريد كه تنها به همان دوستي حضرت علي تاكيد

خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست دارد و دشمن  ،»عاد من عاداهوال من وااله و

سوره  6باش با هر كه با او دشمن است. در ضمن فاضل مقداد سيوري در مورد آيه
و عقد ( به اصحاب خود به شرط هجرتص نويسد: رسول اهللا مي گونه احزاب اين

كه از صدقه به  شان ارث داد، مانند سهامي مواخات) و نه خويشاوندي، براي تاليف قلوب
بخشيد. و اين امر با اين آيه و آيات ارث نسخ شد و معنايش آن است كه  مي كفار

رين و غير آنان. سپس وصيت در حق خويشاوندان به ميراث همديگر سزاوارترند تا مهاج
) جناب قزويني 2/325كنزالعرفان،. (دوستان) مومن را جايز شمرد( اولياء يعني اصدقاء

پس از اين سخنان و اشاره به كتب مختلف علماي اهل سنت، رفتند به سراغ امام غزالي 
ري از طور به علماي ديگ خم برداشت خالفت را داشته است و همين كه او نيز از غدير

كسي نيست به ( اهل سنت اشاره داشتند كه در كتب خود از امام غزالي ياد كرده اند
 و همين نشان اند؟ قزويني بگويد پس چگونه اين علما از غزالي با عنوان امام ياد كرده

دهد كه نزد ايشان، امام به معناي مورد نظر شما، يعني حاكم نبوده است) جناب  مي
كند كه در آنجا غزالي گفته: عمر پس از  مي عالمين امام غزالي اشارهال قزويني به كتاب سر

كه او تسليم  گويد و اين عبارت عمر يعني اين مي معرفي علي در غدير به او تبريك
واليت و خالفت علي شده و به آن حكم كرده است، ولي بعد از آن هوس بر عمر غلبه 
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 گيرد!! در جواب مي را به دستكه به رياست برسد پرچم خالفت  كرد و براي اين
گويم كه در جمله امام غزالي اشاره و تاكيدي به خالفت الهي و بالفصل حضرت علي  مي

كه ايشان نيز مانند ساير علماي اهل سنت، همان برداشت  نشده است و اين يعني اين
دوست را از كلمه مولي كرده است و از همان كلمه مولي به تنهايي در مورد حضرت 

استفاده نموده است نه چيزي ديگر، چون اصلي به اين مهمي در دين كه دستوري از  علي
جانب خدا بوده است بايد از زبان عالمي سني صريحا بيان گردد تا براي ديگران ايجاد 
شبهه نكند، ولي امام غزالي به چنين چيزي تصريح نكرده است، عين جمله ايشان 

هها وأمجع اجلامهري عىل متن احلديث من خطبته يف لكن أسفرت احلجة وجصورت است:  بدين

باحلسن أ. فقال عمر: بخ بخ يا يوم غدير خم باتفاق اجلميع وهو يقول: من كنت مواله فعيل مواله

حتكيم. ثم بعد هذا غلب و ىضتسليم ور . فهذاةمنؤممن وؤومولی كل م صبحت مواليألقد 

بنود وخفقان اهلو يف قعقعة الرايات واشتباك ، وعقود الةمحل عمود اخلالفو ةاساهلوی حلب الري

وراء ول فنبذوه اخلالف األ إىلازدحام اخليول وفتح األمصار سقاهم كأس اهلو، فعادوا 

،  ٤٨٣جمموعة رسائل اإلمام الغزايل، كتاب رسالعاملني ص( .الظهورهم، واشرتوا به ثمنا قلي

و چنانچه شما بگوييد پس  .)فيقيةطبعة مصححة منقحة، إبراهيم أمني حممد، املكتبة التو

منظور امام غزالي از گرفتن رياست و خالفت مربوطه توسط عمر چيست؟ و اين در واقع 
 همان خالفت حضرت علي بوده كه عمر گرفته و به او تسليم نكرده است، در جواب

گويم: منظور امام غزالي اين بوده است كه چون حضرت علي در غدير خم توسط  مي
به عنوان دوست و موالي هر مرد و زني معرفي شده است، پس بهتر بوده ص اكرمپيامبر 

بايست به نفع او  مي كه به عنوان خليفه نيز منتصب گردد و طبق اين واقعه، حضرت عمر
كه خالفت حضرت علي من عنداهللا و بالفصل  كرده است نه اين مي گيري از خالفت كناره

گرفت كه پس از  مي بايست اولين ايراد را به ابوبكر مي گونه بود بوده باشد، چون اگر اين
خليفه گرديده است و نه به عمر كه تازه پس از ابوبكر خليفه شده ص رحلت نبي اكرم
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و دهند كه امام غزالي عقيده شيعيان را مد نظر نداشته است  مي است و اين موارد نشان
د به هيچ عنوان عقيده شيعه مبني ده مي البته امام غزالي سخنان ديگري نيز دارد كه نشان

 بر خالفت الهي حضرت علي را قبول نداشته است و مسلما ايشان عالمي سني بوده است
گويد:  مي علوم الدينبوده!!!) غزالي در كتاب احياء  البته شايد به زعم شما در حالت تقيه(

مثل ( يده استچطور انتصاب اشخاصي ديگر به فرماندهي از جانب پيامبر اسالم به ما رس
فرماندهي خالد بن وليد و ديگران) ولي در مورد حضرت علي چنين چيزي به ما نرسيده 

كه اينقدر مهم بوده  بوده رسيده، ولي اينتر  و كم اهميتتر  كه جزئيها  آن است!!! چطور
نرسيده؟!! در ضمن علمايي از اهل تشيع نيز از واقعه غدير برداشت مورد نظر شما را 

پس چگونه شما به سخن اين عالمان شيعي توجهي  اند، و سخناني ديگر گفتهند ا نداشته
كه شما در خصوص اين علماي شيعه به ما بدهيد ما  هر جوابي نداريد و فراموش نكنيد

شريف مرتضي از علماي دهيم،  مي نيز همان جواب را در خصوص امثال غزالي به شما
داند. آنجا  مي اي پوشيده براي خالفت اشارهشيعه، حديث غدير خم را نص غير مستقيم و 

گويد: ما به ضرورت پذيرش تعيين خالفت از طريق نص، نه  مي الشافي)( كه در كتاب
براي خودمان و نه براي مخالفين ما قائل نيستيم. هيچ يك از هم مسلكان ما نيز به چنين 

الحلبي عالم  ابو المجد )128ص  2المرتضي: الشافي، ج( ضرورتي تصريح نكرده است

 ومنها: اخلفية املحتملة للتأويل أوهلا: نص يوم الغدير، قوله صىل اهللا عليه( گويد: مي شيعي

بعضي از اخبار خفي و قابل . ()52ص إشارة السبق( )من كنت مواله فعيل مواله( وآله

16Fتأويلند مانند حديث روز غدير) و همچنين مهندس مهدي بازرگان

اولين رييس دولت  ،1
گويند پيامبر اكرم در غدير خم  مي كه گويد: اين مي شيعي و نظام واليت فقيه حكومت

كه اگر چنين اين درست نيست چون  حضرت علي را به جانشيني خود معين كردند،

                                           
كه توسط يم!!! سخن نخست وزير حكومتي شيعي لطفا فوري نگوييد كه ما بازرگان را قبول ندار -1

تواند مورد استناد قرار بگيرد و بطور حتم جناب خميني  نائب بر حق امام زمان تعيين شده است، مي
 يك سني را نخست وزير نكرده است!!!
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 ها به آن زودي آن را فراموش شد مسلمان مي حكمي از طرف خدا به پيامبر ابالغ شده
 رفتند! نمي به سراغ شوراي خالفت و..... كردند و بالفاصله بعد از رحلت پيامبر نمي

به امثال قزويني كه  كتاب بعثت و ايدئولوژِي از بازرگان و كتاب حاميان وابستگي)(
هنرشان تنها جمع آوري سخنان اين و آن است بايد گفت كه مسئله مورد ادعاي شما از 

است كه براي شود كه از نبوت هم باالتر است، آنگاه مضحك  مي اصول بسيار مهم تلقي
كنيد كه بطور حتم معصوم نيز نبوده است، اثبات  مي اثبات آن به سخني از يك نفر استناد

مثل اين است كه بخواهيم مثال  يد،آ  چنين مواردي بايد از صريح كتاب و سنت به عمل
معاد يا نبوت را از سخن يك عالم در يك كتاب اثبات كنيم!!! بطور حتم اين اصول در 

كه علماي شما  به جناب قزويني بايد گفتاديث بطور متواتر موجود هستند. قرآن و اح
17Fتن خمس گرفتهارند، از واجب نداشنيز سخنان فراواني ضد عقايد شما د

تا احاديث منع  1
18Fمتعه

19Fو منع قبرسازي 2

20Fوقت 5و خواندن نماز در  3

21Fو منع شهادت ثالثه در اذان 4

و تصريح  5
22Fبه ازدواج ام كلثوم با خليفه دوم

23Fروز است 30و ماه رمضان هميشه  6

و غيره...، و آيا شما  1

                                           
 اهده سخنان علماي شيعه پيرامون واجب نبودن خمس به كتاب دوباره سرخاب و سفيدآببراي مش -1

 ) مراجعه كنيد.57(سوال دهد) (آخوند پاسخ نمي
(آخوند پاسخ  براي مشاهده تعدادي از احاديث منع متعه، به كتاب دوباره سرخاب و سفيدآب -2

 ) مراجعه كنيد.56(سوال دهد) نمي
(شيعه  (از كتب شيعه) در جلد اول كتاب سرخاب و سفيدآب قبرسازي تعدادي از احاديث منع -3

  .)120(در قسمت تناقضات، سوال باشد. دهد) موجود مي پاسخ نمي

باشد و يا از ابن  از ابراهيم كرخي روايتي پيرامون اين مسئله مي ةوسائل الشيعبه طور مثال در كتاب  -4

بواب أمن  باباً  تىأ عذر فقد ع بني الصالتني من غريمن مج«فرمود: ص عباس روايت شده كه رسول خدا

 يعني هركس بين دو نماز را بدون عذر جمع ببندد مرتكب گناهي از گناهان كبائر شده است. »الكبائر
اي از سوي غاليان دانسته  شيخ صدوق در كتاب من اليحضره الفقيه شهادت ثالثه در اذان را جمله -5

 .باشد) ه الفقيه از كتب اصلي و اربعه شيعه مياست.(فراموش نكنيد من اليحضر
 كند. به اين ازدواج تصريح مي 109صفحه  42عالمه مجلسي در بحار االنوار جلد -6
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كنيد؟ مسلما خير، حال چگونه اجماع علماي اهل  مي سخنان اين علماي خودتان را قبول
سنت بايد بيايند و سخن گزينش شده شما از يك عالم اهل سنت را بپذيرند؟!! جناب 

كلمه ولي در مورد حضرت قزويني پس از بيان اين مطالب رفتند به سراغ بكار رفتن 
گويم: بحث  مي كه در كتب و احاديث اهل سنت ثبت شده است، در جواب علي

پيرامون واقعه غدير خم است و نه جاهاي ديگر، بايد فقط موارد موجود در غدير را 
بگوييد، موارد مورد اشاره شما در جاهاي ديگر هستند و در ضمن اين اخبار متواتر 

 باشند و خبري واحد براي امري به اين مهمي حجت مي واحد نيستند و جزء اخبار
كه از اصول مهم مذهب شماست و از نبوت هم باالتر است!!! و جناب  باشد، امري نمي

قزويني در همين برنامه خود تصريح داشت كه من در بيان احاديث هميشه به سند و 
و شما تنها ام  كرده ذكررا نآ و هميشه سندام  داشته اشارهها  آن صحيح بودن و ثقه بودن

يك مورد را بيان كنيد كه من سندي را ذكر نكرده باشم!!! اينجا بود كه فهميدم در 
وجود ندارد و مشخص است كه ايشان اي  شبهه گويي جناب قزويني هيچ شك و دروغ

 ! بايد گفت: شما بارها و بارها شده كه اسناد حديث را ذكراند! خودشان را به خواب زده
كه  حديثي .را بياوريد بايست اسناد بودن نيز، مي كنيد و در مورد همين احاديث ولي ينم

به علي فرموده: انت ولي كل مومن من ص اشاره داشت كه پيامبرها  آن جناب قزويني به
بعدي، يعني تو ولي تمام مومنين پس از من هستي. در اينجا منابع و اسناد اين حديث را 

جه شويد كه مراجع مدعي تشيع از صبح تا شام به چه احاديثي كنيم تا متو مي بررسي

                                                                                                             
بن سنان از ا در روايت محمد169در كتاب من اليحضره الفقيه نوشته شيخ صدوق، جلد دوم صفحه  -1

روز است و هيچگاه  30ت: ماه رمضان آمده كه گف عبداهللا صادق حذيفه بن منصور از امام ابو
از ياسر خادم، روايت شده  171صفحه  2و در همان من اليحضره الفقيه جلد شود!! كمتر از آن نمي
شود؟ گفت: همانا ماه رمضان هيچگاه از  گفتم: آيا ماه رمضان بيست و نه روز مي كه به امام رضا

وب به امام جعفر صادق آورده است كه ماه شيخ كليني در سه حديث منسشود!!!  سي روز كمتر نمي
 .)79-78،ص4شود(كافي،ج رمضان هميشه سي روز است و هرگز بيست و نه روز نمي
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كنند: حديث مذكور از طرق مختلفي روايت شده، مانند: حديث ابن عباس كه  مي استناد
شما ولي هر مؤمن بعد از من ( يمن بعدؤكل م نت ويلأبه علي فرمود: ص رسول خدا

گيري از ابو بلج يحيي سليم  پيشاز ابو عوانه وضاح بن عبداهللا آن را  باشي) ابو داود مي
فزازي از عمرو بن ميمون آوري از ابن عباس روايت نموده و با اين وجود ضعيف و اين 

علي   گانه فضايل نوزده  باره اي از حديث ابن عباس در حديث منكر و مردود است و قطعه
ظ يحيي ابن سليم فزازي است و به سبب سوء حف –است و علت ضعف آن در ابو بلج 

گويند: داراي روايات منكر  آورد و امام احمد و ابن حبان مي به روايت منكرات روي مي
بلج اعتماد  كه به ابو : وي جاي نظر و تأمل است و كسانيگويد است و بخاري مي

اند به معني قبول تمام منكرات او نيست، بلكه به اين منظور است در آنچه ثقات با  نموده
بر اساس جرح  - توثيق مطلق توان به او اعتماد كرد، و اما اند مي او هماهنگ بوده

كنندگان توجه  بايد به سخن جرح بررسي( -كه او را مورد جرح و مردود است كساني
 اول: ترمذي دركنيم:  مي داشت) در اينجا به دو نمونه از سهل انگاران در تصحيح اشاره

ايت نموده كه در اصل دو قطعه از ) دو حديث را براي ابو بلج رو332-4/331( الجامع)(
اند و حال ترمذي جز ابو بلج اهل ثقه ها  آن باشند و رجال اسناد حديث طوالني ابن عباس مي

) ابو 9/120( مجمع الزوائد)( دوم: هيثمي درآن دو حديث را غريب به شمار آورده است. 
اما طرق ديگر  بلج را ذكر نموده و گفته است: او اهل ثقه و او ضعيف الحديث است و

  اين حديث كه حديث عمران بن حصين و همچنين حديث بريده است و مربوط به قصه
از علي و اهل بيت ص باشند و سبب واقعي آن خطبه و ستايش پيامبر غديرخم مي  خطبه

قبل از حجه الوداع او را به يمن فرستاده و ص در آن خطبه بيان شده كه رسول خدا
كه  مالقات نمود و در آن هنگام كسانيص در مكه با پيامبرسپس علي برگشت و در حج 

كه علي انجام داده بود اعتراض نمودند و او  علي بودند به علت برخي كارهاييدر يمن با 
را به جور و بخل نسبت دادند و چون پيامبر از حج فارغ گشت و به مدينه برگشت به 

در مكاني ص ت و اين خطبه پيامبرتبيين فضيلت علي و برائت او از اتهام وارده پرداخ
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ميان مكه و مدينه نزديك جحفه به نام غديرخم ايراد گرديد و در حجه الوداع نبوده است 

 ةالبداي)، 149-3/148( )، تاريخ الطبري250-4/249( نگاه كنيد به: سيره ابن هشام –

اديث از و اين حديث نيز همچون ساير اح ) و ساير كتب سيره...209-5/208( ةوالنهاي

چنين است كه به حق و واقعيت ها  آن جانب شيعه دچار تغيير گرديده است، زيرا عادت
افزايند، لذا بسياري از علماء، حكم  نمايند، بلكه به باطل امر نموده و به آن مي توجه نمي

فضايل علي مورد پذيرش نيست و آنان در افزودن بر امور   اند كه روايات آنان درباره داده
باشند و در حديث عمران بن حصين و بريده  و غلو همچون خوارج و معتزله مي بدعي
 خواهيم يافت و اما در ابتدا، حديث عمران بنها  آن هاي زيادي از اضافات شيعه در نمونه

 )، نسائي111-3/110( حاكم )،326-4/325( ترمذي )،438-4/437( امام احمدحصين: 
) آن را از طريق جعفر بن سليمان 12/79( ) و ابن ابي شيبه45ص ( خصائص علي)(

اند و حاكم  ضبعي از يزيد الرشك از مطرف بن عبداهللا از عمران بن حصين روايت نموده
آن   باره نپذيرفته و چيزي درآن را  گفته است: بر شرط مسلم صحيح است، ولي ذهبي

حديث ليكن عبارت  نگفته است و اصل اين جريان صحيح و به ثبوت رسيده است، و
 گويد: كه مي گردد و اين عمران بن حصين داراي نكاتي است كه مانع استدالل به آن مي

علي ولي هر مؤمني است) صحيح و به ثبوت رسيده است، ولي نكات آن عبارت است (
بعدي) به ثبوت نرسيده است و ( از اين كه او ولي هر مؤمني بعد از من است و لفظ

ت و تنها جعفر آن را روايت نموده و او اگر چه صادق صحيح نبوده و قابل احتجاج نيس
التهذيب) به ( گونه موارد قابل احتجاج نيست و حافظ در است اما شيعي است و در اين

او به تشيع تمايل داشته و احاديثي در فضيلت ( گويد: وي مي  باره نقل از امام احمد در
نمايند، لذا ترمذي عليرغم  راط ميعلي غلو و اف  باره كرد و اهل بصره در علي بيان مي

داند و ذهبي در الميزان اين حديث را در شمار  غريب ميآن را  گيري در حديث، آسان
احاديث منكر به شمار آورده است و در حديث بريده تبيين خواهيم نمود كه هيچ كس 

روايت) جز اجلح كندي راوي حديث بريده فردي از حديث جعفر متابعت ( در زيارت
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بعدي) ( دانيم اين روايت وده است و او نيز مانند جعفر شيعي است و به طور يقين ميننم
 دو بعثهص حديث بريده: پيامبرو اما جز از طريق دو فرد شيعي روايت نشده است. 

جماعت) به يمن فرستاد، بر يكي علي ابن ابي طالب و بر ديگري خالد بن وليد امير (
 با هم بوديد و با هم اجتماع نمودند. پس علي بر مردمنمود و فرمود: اگر هر دو جماعت 

امير) ( سپاه) امير باشد، و چون از هم جدا گرديد پس هر كدام از شما بر سپاه خود(
گويد: با قوم بني زيد از يمن برخورد نموديم و به جنگ پرداختيم، و  باشد. و مي

ودكان و زنان را اسير جويان را كشتيم و ك مسلمانان بر مشركين غلبه نمودند و جنگ
گويد:  نموديم، و علي از ميان زنان اسير شده، يكي را براي خود انتخاب نمود، بريده مي

اي براي رسول خدا فرستاد و تا او را از جريان آگاه سازد و چون نزد  خالد همراه من نامه
احتي در بيامدم نامه را به وي دادم، نامه بر وي خوانده شد، ديدم عالمت نارص پيامبر
وي هويدا گرديد و گفتم اي رسول خدا اين محل پناه است، مرا همراه مردي   چهره

ام عمل  ارسال نمودي و مرا دستور دادي تا از امر او پيروي نمايم و به رسالت محوله
علي چيزي نگوئيد و او از من و من از اويم و او   باره فرمود: درص نمودم، رسول خدا

با همين عبارت از طريق اجلح كندي آن را  )5/365( . امام احمدبعد از من ولي شماست
ضعف) آن اجلح است و او ( از عبداهللا ابن بريده از پدرش بريده روايت نموده است و

گونه موارد در روايات منفرد قابل استدالل نيست. و  مانند جعفر شيعي است. و در اين
ها  ن پذيرفتني است، اما متروك الحديثشا هدف از انفراد از ميان كساني است كه روايات

گونه زيادت  در اين )ابن عباس در حديثي از( ها يا ضعفاء از قبيل ابو بلج يا ناشناخته
باشند. و  اعتبار ساقط مي  گيرند، زيرا اين افراد خود از درجه هرگز مورد متابعت قرار نمي

جلح در التهذيب به الحديث) است و حافظ در شرح حال ا( با اين وجود اجلح ضعيف
نكته در بايد گفت كه گويد: اجلح حديث منكر روايت نموده است.  نقل از امام احمد مي

 )البداية والنهاية( بعدي در حديث است و ابن كثير  اين حديث همان زيادت كلمه

اين كلمه منكر است و اجلح شيعي است و ( گويد: ) اين زيادت را رد نموده و مي7/343(
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گونه موارد قابل استدالل نيست و كسي از او متابعت نموده كه  انفرادي در ايندر روايت 
گويا به روايت ابو بلج براي حديث سابق ابن عباس اشاره ( است.تر  از او ضعيف الحديث

) اين لفظ را رد و آن را براي 326-4/325( شرح الترمذي)( نمايد. و مباركفوري در مي
اجلح ( كر اين قصه از طريق كساني غير از دو نفر شيعيهمان سبب انكار نموده است، ذ

و جعفر) بيانگر اين مدعاست كه در عبارت و لفظ روايت كلمه بعدي نيست.) و طرق 
ديگر عبارتند از، اول: ربيع از اعمش از سعد بن عبيده از ابن بريده از پدرش نزد امام 

ن سريد از عبداهللا بن بريده از از روح از علي بدوم: ) روايت گرديده است. 5/358( احمد
ها  آن هاي ديگر آن كه اين روايت در ) و ساير طريق351-5/350( پدرش، نزد امام احمد

بعدي وجود ندارد و اين كلمه منكر و مردود است   كلمهها  آن ذكر شده، در هيچ كدام از
 يد به:نگاه كن –المنهاج) به موضوع بودن آن حكم نموده است ( بلكه ابن تيميه در

) بايد گفت كه در حديث نكات ديگري نيز وجود دارد كه 311مختصر المنهاج ص(
كام ن افرتقتام فكل واحد منإذا التقيم فعلیّ علی الناس وإ( گويد: كه مي عبارت است از اين

) از حديث بزاز به 207-5/206( صحيح البخاري)( و اين عبارت با آنچه در )علی جنده
مرا همراه خالد بن وليد به ص گويد: پيامبر باشد، كه بزاز مي مي ثبت رسيده در مخالفت

گويد: سپس علي را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد  يمن فرستاد، مي
برويد هر آنكه خواست همراهت بيايد پس همراهت آمده و هر آنكه خواست بپذيرد و 

است و بر او امير نبوده  بدل و به جاي خالد رفته كه علي اين صريح است در اين
تر است و آنچه از روايت  است و روايت بخاري به طور يقين از روايت اجلح صحيح

 تاريخ االسالم) قسمت( ) ذهبي132-3/31( تاريخ)( بخاري نقل شد، جرير طبري
روايت اجلح كندي با  واند  ) نيز آن را پذيرفته و ترجيح داده691-690ص ( المغازي)(

ه قبالً در اين زمينه مورد اشاره قرار داديم در تعارض است. و اما طرق و ك ساير روايتي
به من فرمود: از ص گويد: رسول خدا كه مي الفاظ ديگر اين حديث، حديث علي

خدا براي شما پنج درخواست نمودم، چهار خواسته را به من ارزاني داشت و يكي را از 
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كه زمين براي او شكافته شود، و  ردي باشيز او خواستم شما اولين فمن ممانعت نموده، ا
باشي،  شما همراه من باشي، و پرچم ستايش و حمد همراه شماست، و شما حامل آن مي

اين حديث موضوع و جعل و  شما بعد از من ولي مؤمنين هستي.و به من عطاء نمود، كه 
كر نموده و ) ذ36411( با شمارهآن را  الكنز) نمايان است و( دروغ آن از تخريج صاحب

آنرا در) واهيات به شمار آورده است. و حديث ( در تخريج آن گفته است: ابن جوزي
) با اسناد موضوع ذكر كرده است. در آن 4/339( علي كه خطيب بغدادي در تاريخ بغداد

گويد: او  عيسي بن عبداهللا بن محمد بن عمر بن علي بن ابو طالب است. دارقطني مي
. گردد گويد: از پدران او روايت موضوع روايت مي ابن حبان مي متروك الحديث است. و

از پدرش عبداهللا از جدش از علي روايت آن را  بايد گفت: و او همچنين در اين روايت(
نمايد و در  الميزان) تعدادي احاديث موضوع را براي او نقل مي( نموده است و ذهبي در

 ند كه شرح حال هيچ كدام در رجالداراسناد حديث مذكور افرادي ناشناخته وجود 
شناسي نيست و طرق ديگر حديث، حديث وهب بن حمزه كه گفت: با علي مسافرت 

نمايم، پس  در سفر) ستم ديدم و گفتم اگر برگشتم از شما شكايت مي( نمود و از او
فرمود: اين سخن را در مورد علي ص برگشتم و جريان را به پيامبر رساندم. پيامبر

) به نقل از ابن 3/641( ابن حجر در االصابه مانا او بعد از من ولي شماست.ه نگوئيد،
) كنز 9/109( مجمع الزوائد -اند  روايت كردهآن را  الكبير)( السكن و طبراني نيز در

در حديث وي ( گويد: وهب بن حمزه مذكور مي  باره و ابن السكن در -)32691( العمال
ور او را ذكر نموده و ابن كثير اسناد آن را به نظر و ايراد است) و سپس حديث مذك

) از طريق عبيداهللا بن موسي از يوسف 345-7/344( )البداية والنهاية( صورت كامل در

بن صهيب از دكين از وهب بن حمزه روايت نموده است: و در آن دو يا سه علت ضعف 
وليكن او شيعي عبيداهللا بن موسي اهل ثقه از رجال بخاري است،  -وجود دارد. اول:

گري احاديث  گونه موارد قابل احتجاج نيست. خصوصاً او به علت شيعي است و در اين
او ( گويد: منكر فراواني در فضايل علي و اهل بيت روايت كرده است و امام احمد مي
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گويد: او به تشيع تمايل  اهل اختالط و احاديث ناپسندي مطرح نموده) و ابن سعد مي
نمايد و لذا بسياري او را ضعيف  تشيع احاديث منكري روايت مي داشته و در مورد

التهذيب) بنگريد.) دوم: دكين ( الميزان) و( به شرح حال وي در. (دانند الحديث مي
مذكور در اسناد حديث در كتاب جرح و تعديل نامي از وي يافته نشد. و در نام وي 

و ابن حجر نام او را در  –ال است با راء و يا دكين با د –ترديد است كه نام وي ركين 
دكين) ( رسد كه نام وي با دال مي ركين) ذكر نموده است، وليكن به نظر( با راء» اإلصابه«

مملو از اشتباه و تصحيف است. و در همان اسناد به » اإلصابه«ي  ا باشد. زيرا: اوالً: نسخه
ن اشتباه و تحريف يوسف بن سحيب) آمده و اي( جاي يوسف بن صهيب مذكور در اسناد

دكين) در دو موضع از ( توان بر آن اعتماد نمود. ثانياً: نام وي با دال واضحي است و نمي
 رسد اشتباه شده باشند و دو كتاب مورد بحث دو كتاب مختلف آمده كه بعيد به نظر مي

) هيثمي است. و چون 9/109( مجموع الزوائد)( )) ابن كثير و7/344( البداية والنهاية(

المجمع) بر حديث كه ( ثابت گرديد كه او دكين است پس جز توضيح هيثمي در
روايت نموده و در آن دكين وجود دارد و ابن ابي حاتم از وي آن را  طبراني( گويد: مي

نام برده و كسي او را ضعيف به شمار نياورده است) ديگر ذكري از وي در هيچ منبعي 
) ذكر شده است، و 1995( رح و التعديل) با شمارهالج( نيست و او نزد ابن ابي حاتم در

رسيم كه كسي شرح حال او را  مي او جرح و تعديلي ننموده است. و به اين نيتجه  باره در
هاي غير موثق قرار  شك او با اين وضعيت در شمار ناشناخته مطرح ننموده است و بي

است و ابن حجر اين  گيرد. سوم: وهب بن حمزه مذكور صحابي بودن وي ثابت نشده مي
حديث را در شرح حال وهب مذكور در قسم اول صحابيان وارد نموده است، و 

از ها  آن كه در مقدمه آن گفته است: اين بخش در مورد كساني است كه صحبت همچنان
طريق روايت از وي و يا غير او وارد شده است، اعم از اينكه طريق روايت صحيح و يا 

ذكر شده باشد، و  –به عنوان صحابه  -ا به هر طريق نامي از او حتي ضعيف باشد، و ي
من در ابتدا اين بخش را به سه بخش تقسيم نموده بودم، سپس بر آن شدم آن را يك 



 45 شبهات قزوينيپاسخ به 

نگاه كنيد به:  –بخش واحد نمايم و ويژگي هر قسمت را در شرح حال افراد معين نمايم 
اسامي صحابي در اين بخش به اين پس وارد نمودن حافظ براي  –اإلصابه) ( يا مقدمه

معني نيست كه صحبت فرد وارد شده ثابت شده است، و حال ابن حجر خود نص سخن 
ص او را از ابن سكن نقل نموده كه به ضعف اسناد اين حديث كه به سماع آن از پيامبر

تصريح نموده اقرار نموده است. و آنچه مورد تضعيف واقع شده است همين حديث 
است. و از طرف ديگر در جاي ديگر بر ثبوت صحبت وي اشاره نكرده است  مورد بحث

و در اين صورت پس بهتر بود او را در شمار تابعين مجهول ذكر نمايد نه اينكه در رديف 
  اين علت ضعف حديث معلوم گشته و استدالل به آن از درجه صحابيان باشد و بنابر

ق مختلف اين حديث بودند كه مالحظه كرديد و اسناد و طرها  اين گردد. اعتبار ساقط مي
اما سوال اينجاست كه اگر مقصود شما از كلمه ولي همان خالفت است، پس مگر علي 
تنها خليفه مومنين بوده است؟ اگر مقصود شما از كلمه ولي همان حاكم و خليفه باشد، 

چنانچه مقصود باشد و هم حاكم كافرين و فاسقين و  مي پس اين حاكم، هم حاكم مومنين
 دوست و ياور و نزديك باشد، يعني اين دوستي نسبت به همان مومنين بوده است و بنابر

اين موضوع خالفت در كار نيست و مورد بحث و اختالف ما بر سر خالفت است و 
 كسي منكر دوستي حضرت علي نيست. متاسفانه مراجع رافضي معناي كلمات را تحريف

سازند و  مي ي و ولي را به حاكم و اولي االمر و خالفت مرتبطكنند و كلماتي چون مول مي
اين شيوه غربيان ضد اسالم نيز هست كه مثال آيات جهاد و كلمه جهاد را به ستيزه جويي 

گونه نيست و مثال از ابن عمر  كه اين كنند، در صورتي مي و جنگ طلبي و خشونت تعبير
پرسيد: آيا ص اد خواست، پيامبرآمد و اجازه جهص آمده كه مردي نزد رسول خدا

فرمود: پس در جهت خواست و ص آن مرد پاسخ داد: بلي، پيامبر اند؟ والدينت زنده
جهاد كن. و يا در احاديث ديگر ذكر شده كه شكستن هواي نفس جهاد اكبر ها  آن منافع

 است و آن بقيه جهاد اصغرند كه در دفاع از دشمنان و يا حفظ امنيت امت اسالمي
بينيم كه  مي رسانند، ولي مي مفاهيم مختلف جهاد راها  اين اشند و غيره....، كه همهب مي
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خبر  بي كنند تا ذهن مردم مي آيند و معناي جهاد را تحريف مي مغرضين غربي و ملحدين
را نسبت به اسالم بدبين كنند. آخوندهاي گمراه رافضي نيز همين شيوه را در قبال كلماتي 

شويم  مي آور كه براي خواننده گرامي ياد گيرند. مطلب ديگري مي ارچون مولي و ولي بك
بايست حال و هواي  مي مثل همان واقعه غدير)( اين است كه براي بررسي يك موضوع

هاي انساني  فرصت طلبان از برخي لغزشهاي  همان زمان را در نظر داشت. سوء استفاده
هاي عقلي و  يت و جزميت استداللوجود دارد. طبيعت و نوسانات حاالت بشري با قطع

كنند،  مي منطقي متفاوت است و در همين نكته است كه برخي شيطان صفتان سوء استفاده
به عنوان مثال: اشتباه نسخه برداران و كاتبان: كاتبي بجاي كلمه وصي من بعدي به اشتباه 

رت علي كه وصي بودن حض يا با نيت سوء استفاده) در صورتي( نوشته: ولي من بعدي
بيشتر نقل شده است، اما حديث صحيحي نداريم كه حضرت علي فرموده باشد: من ولي 
و جانشين پيامبر به فرمان خدا بوده ام. مثالي ديگر: عدم توجه به شرايط و اوضاع و 

كه  و آن هم نگاه سياه!!) به اتفاقي( احوال همان زمان و محيط و نگاه با عينك زمان حال
در غدير براي آشتي ص محيط و فرهنگي ديگر افتاده است. پيامبرسال قبل در  1400

گويد: اي مردم اگر مرا اولي و سزاوارتر به  مي مردم با علي كه بزرگان قبائل را كشته و....
گذاشته و با علي دوست باشيد، ولي ها  اين پا روي هواي نفس و كينه دانيد، بنابر مي خود

كشد. مثالي ديگر: بنا به شرايط حاد پيش  مي رونآخوند از اين كالم نص جانشيني بي
 شود بدعتي نيكو را موقتا ايجاد و يا سنتي را موقتا ممنوع كند مي آمده، حاكم مجبور

عمر براي  اند، حكم حكومتي) شورش اهل رده شده و همه قبايل به جز مدينه مرتد شده(
هد. هر لحظه ممكن است د مي ايجاد اتحاد بيشتر، امر به خواندن جماعت نماز تراويح

راهزنان و شورشيان و مرتدين به مدينه حمله كنند و شهر را غارت و احتماال به جسد 
كند. اين پس  خبر و شبانه دفن مي بي حضرت علي جسد راتوهين كنند. ص دختر پيامبر

شود عالمت چيزي كه يعني فاطمه با عمر و ابوبكر بر سر فدك  قرن براي شيعه مي 14از 
تازه به فرض صحت چنين رواياتي و در روايات ( !!!ها بوده است كرده و دشمن آندعوا 
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متعدد ديگر اسماء همسر ابوبكر، هميشه و تا آخرين لحظه نزد فاطمه بوده و خود ابوبكر 
بايست در تحقيق و بررسي، شرايط زمان  مي نيز با فاطمه دشمني نداشته است) پس

 مربوطه را در نظر گرفت.

 اتحاد شيعه و سني! بهه:پاسخ به ش

داشتند اي  برنامه در شبكه واليت 22ساعت 5/12/1389جناب قزويني در مورخ
هاي خود، به دشمني  پيرامون هفته وحدت ميان شيعه و اهل سنت و در خالل صحبت

دانند  مي مسيحيان و يهوديان اشاره كردند و اينكه مسيحيان قاتل حضرت عيسي را يهودي
اي را صادر كرد كه ما حاضريم از اين عقيده كه  تحاد، واتيكان بيانيهراي ايجاد اولي ب

يهودي حضرت مسيح را كشته است، دست برداريم و منظورش اين بود كه جهت ايجاد 
بايست از عقايد خود كناره گيري كنيم و هر كدام براي تحقق  مي اتحاد ميان شيعه و سني

خود دست بكشيم و سپس خطابش به اهل اين امر، يك قدم برداريم و از فالن عقيده 
اي نيستند و آيا مثال حاضرند  سنت بود كه ايشان حاضر به عقب نشيني از هيچ عقيده

 مومن بودن ابوطالب را بپذيرند و اين مسئله نزد شيعه خيلي مهم است!!! 
بره؟!! مثال  نمي شما كه الاليي بلدي چرا خوابت گويم: خطاب به جناب قزويني مي

ز كدام عقايد خويش دست برداشته؟! شما هنوز بر سر مسئله قمه زني در شك و شيعه ا
دانيد!!  نمي جايزآن را  كنيد و تنها بخاطر وهن شيعه نمي قطعا حرامآن را  شبهه هستيد و

آيا شما حاضريد از افسانه شهادت حضرت فاطمه توسط خليفه دوم و آتش زدن خانه و 
ست برداريد؟ چون اين افسانه نقش مهمي را در اصابت درب به پهلو و سقط جنين د

كنيد و حتي دهه  مي ساله بر آن بيشتر پافشاري كند، ولي شما هر مي ايجاد تفرقه بازي
24Fگيريد مي فاطميه

شود نه اهل  مي كه گفتيد شامل حال خودتان پس تمام اين سخناني .1

                                           
اند  باشد درست كرده مي در شهر كاشان آرامگاهي براي ابولؤلؤ مجوسي كه قاتل حضرت عمرحتي  -1

كند؟  دانم قبر ابولؤلؤ در كاشان چه مي (البته نمي گيرند. كنند و يا اطراف آن جشن مي و آن را زيارت مي
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و خنده داري اشاره آميز  : به مورد طنزاما در مورد ايمان ابوطالب بايد گفتسنت و 
و يا واقعا جاهل و نادان هستيد. ايمان داشتن ايد  كرديد. شما يا خودتان را به خواب زده

يا نداشتن ابوطالب چه ربطي به عقايد شما دارد؟!! عقايد شما همچون خالفت الهي 
آيند كه نزد شما از نبوت  مي ترين اصول ديني به حساب حضرت علي و امامت جزء مهم

كنيد؟! و ظاهرا شما هيچ چيزي را نزد  مي تر است. پس اين چه قياسي است كههم باال
و مثال چنانچه اهل سنت  ايد. اهل سنت پيدا نكرديد كه به چنين مواردي روي آورده

قبول كنند كه ابوطالب ايمان داشته آيا شما حاضريد قبول كنيد كه حضرت علي 

اي شويد؟ يا  ضريد منكر چنين مسئلهداراي خالفت الهي و بالفصل نبوده؟ و آيا حا

براي  شويد؟ منكر امام زمان، خمس مال مردم، عصمت ائمه و ديگر عقايدتان مي
جويي از اهل سنت  خواننده گرامي الزم به تذكر است عقايدي را كه شيعه به عنوان عيب

25Fكند، بر فرض صحت نيز خيلي مهم نيستند مي مطرح

ها  آن و اعتقاد و يا عدم اعتقاد به 1
خيلي حائز اهميت نبوده و نقش چنداني ندارد، ولي عقايد شيعه بر روي كل جامعه و 

و تر  امت اسالمي تاثيرات مختلف سياسي و ديني و اجتماعي را دارد و بسيار كلي
 نمونه آن رهبر شيعيان است كه خود را ولي امر كل مسلمين جهان( خطرناك هستند

                                                                                                             
گويند كه  هاي منطقي و بسيار محكمي دارند و در اين مورد نيز مي البته روافض براي هر سوالي پاسخ

حضرت علي، ابولؤلؤ را زير عباي خود گرفت و با طي االرض به كاشان برد و او را در آنجا گذاشت و 
نكند!! البته شما مختار هستيد كه به دنبال روايات صحيح برگشت، تا كسي بخاطر قتل خليفه مجازاتش 

 .آميز و مسخرهو متواتر تاريخي برويد و يا به دنبال خبري واحد و جعلي و غلو
تازه مراجع رافضي دائما بر اين عقايد اشتباه تاكيد دارند و باالي منبرها مرتب و تنها از همين عقايد  -1

كنند، نه  گونه نيستند و به قرآن و سنت تاكيد مي اهل سنت اينكه علماي  كنند، در صورتي صحبت مي
(در ضمن چنانچه حتي اهل سنت از برخي نظرات خود دست بكشند، به  عقايد خرافي و اشتباه

هي حاضر به عقب نشيني از هيچ لراجع متعصب رافضي و خوارج حزب التوان گفت كه م جرات مي
اين امر معترف شوند، در دل بر همان عقيده قبلي خود  اي نيستند و حتي چنانچه زباني به عقيده

 .كنند) مانند و به اصطالح خودشان تقيه مي مي
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امي معصوم و من عنداهللا كه سخنش همچون وحي طور نائب بر حق ام داند و همين مي
البي قگر تشيع  الهي است) پس الزم به تذكر است كه اين عقايد ضاله و مخرب و ويران

كه همچون  عقايديعي ميان مسلمين گشته است، است كه از ابتدا مانع ايجاد وحدت واق

ازه سواد اعظم مانند و قابل حل شدن با سواد اعظم مسلمين نيستند و ت ريزه مي سنگ

كند و انتظار دارند با داليل خود، اهل علم  مسلمين را به حل شدن با خود دعوت مي

و تحقيق را قانع سازند كه مذهب ايشان بر حق است، يعني در يك كالم: اي يك و 

لطف كنيد و بياييد صحابه را غاصب خالفت الهي  نيم ميليارد مسلمان اهل سنت،
را لعن كنيد و همچون ما زيارت عاشورا بخوانيد و هر ساله  حضرت علي بدانيد و ايشان

در ماه محرم بر سر و روي خود بكوبيد و روي قبور را گنبد و بارگاه بسازيد و براي 
ظهور امام زمان نيز، دعاي ندبه بخوانيد و در مصائب و مشكالت، امامان را همچون 

بر ما از فقيهان شيعه را به عنوان خداوند صدا بزنيد و از قبور ايشان حاجت بطلبيد و ره
ولي امر مسلمين جهان و نائب امام معصوم قبول كنيد و اجازه دهيد واليت فقيه ما به 
كشور شما نيز صادر شود و غيره....، خواننده گرامي خود قضاوت كند كه آيا با داشتن 

اد با خوارج چنين عقايدي، اصال ايجاد اتحاد ممكن است و آيا شيعه حاضر به ايجاد اتح
و بسياري ديگر اند  كرده مي و نواصب هست يا خير؟ با اينكه خوارج تنها با علي دشمني

از عقايد رافضيان را ندارند كه آن نيز هم اكنون كم رنگ شده و خوارج امروزي بسيار 
ايشان هم و همچون سابق نيستند، ولي باز شيعه حاضر به شنيدن نام اند  معتدل شده

، چه دارد ا اهل سنت كه حضرت علي و اهل بيت را دوست دارند مشكلنيست و حتي ب
 تظاهر به وحدت سودي برسد به خوارج و نواصب. آري تا ريشه فتنه را نابود نكنيد،

كه آخوندي  مثل وقتي( شود مي بخشد و باالخره در جايي اين آتش زير خاكستر برمال نمي
سنت و ابوبكر و عمر را حرامزاده خواند، بنام مهدي دانشمند بر باالي منبر رفت و اهل 

مراجع شيعه بايد توجه داشته باشند كه بعضي اوقات ممكن است برخي از ايشان از 
حالت تقيه خارج شوند و آنچه را كه در دل به آن ايمان كامل دارند، ناگهان بر زبان 
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منافقين خوب شود و اين براي  مي بياورند و آن موقع است كه چهره واقعي ايشان نمايان
 .نيست)

26Fاي جالب است كه جناب قزويني در برنامه

بايست  گفت: نمي باره وحدت مي در 1

كه ظاهرا شما لعن به  گفت بايد به جناب قزويني به مقدسات كسي توهين شود!!!
دانيد؟! خوب با اين  نمي كه مورد محبت و دوستي اهل سنت هستند را توهين اشخاصي

و باز جناب قزويني پيرامون اند  توهيني به شما نكردهحساب، خوارج و نواصب هم 
بايست عواطف  نمي گونه ادامه دادند كه به گفته شهيد مطهري: وحدت شيعه و سني اين

واقعا كه شما در گمراهي رتبه اول را در جهان  گويم: مي يكديگر را جريحه دار كنيم!!!
رت و عن كردن و داشتن كينه و نفداريد، بايد به شما و مطهري و ديگر مراجع گفت: آيا ل

شود كه  نمي كه مورد محبت اهل سنت هستند باعث آن بدگويي كردن در مورد اشخاصي
عواطف ايشان جريحه دار شود؟ پس خوارج و نواصب هم عواطف شيعيان را جريحه 

در  و چرا دائم معترض هستيد كه( و شيعه حق اعتراض به ايشان را ندارد.اند  دار نكرده
 البته خوانيد و مي شما هم زيارت عاشورااند؟  كرده مي بني اميه، علي را بر منبرها لعن زمان

دانند) همانطور كه  مي كودكان دبستاني هم مقصود اشخاص لعن شونده در اين زيارت را
 فكران روشن شود و شما و نمي گفتم تا ريشه خرافات و فتنه از بين نرود سودي حاصل

جناب قزويني به اتحاد خواهيد سخنان زيبا بكار بگيريد.  مي تان چون مطهري، هرچه

كه ايشان بدون هيچ مشكلي و بخوبي در كنار ميان شيعه و سني در ايران اشاره كرد 

البته اين سخنان مرا به  نمايند. مي كنند و حتي با يكديگر ازدواج مي يكديگر زندگي

27Fدمخنده انداخت، چون به ياد تخريب مساجد اهل سنت افتا

و همچنين مسموم شدن  2

                                           
 .شبكه واليت 30/21ساعت  12/12/1389برنامه مورخ  -1
 همچون مسجد شيخ فيض محمد مشهد يا مسجد بجنورد و مساجد ديگر از اهل سنت. -2



 51 شبهات قزوينيپاسخ به 

28Fو ترور علماي ايشان

كه البته براي آگاهان نيازي به توضيح بيشتر در اين زمينه نيست  1

و ولي امر مسلمين جهان) حتي اجازه ساخت يك مسجد را ( و حكومت شيعي ايران

دهد و تنها دم از وحدت  در شهرهاي بزرگي چون تهران و اصفهان به اهل سنت نمي

با ما  رفتار علماي عربستانكه  قزويني سخنان بسياري گفت در مورد اين . جنابزند مي
دانيم كه اهل سنت و  مي گويم: خود ما نيز مي بسيار عالي و مودبانه بوده است. در پاسخ

علماي ايشان هميشه در حفظ جماعت مسلمين و دوري از تفرقه و ايجاد اتحاد، گام اول 
تان داريد، هميشه  كه در مذهب ا عقايد و افكار مسمومياييد كه بو اين شماند  را برداشته

و اين رفتار خوب علماي اهل سنت بايد ايد  باعث تفرقه و ايجاد فتنه ميان مسلمين شده
بايست اتحاد  مي باعث شرمندگي شما باشد. به هرحال خالصه سخن ما اين است كه

ي ظاهري و ايجاد چنين واقعي و اتحادي از ته قلب ميان مسلمين ايجاد شود نه اتحاد
ر اتحادي تنها در سايه تمسك به قرآن و سنت و دوري از عقايد پوچ و خرافي امكان پذي

و نه شيعيان واقعي) را ( البيقكه پايه و اساس تشيع  است، عقايد تفرقه انداز و پوچي
 كشند. نمي و مراجع مدعي تشيع نيز به اين سادگي از اين عقايد دستاند  تشكيل داده

 قياس عدم ذكر اسم علي در قرآن بر تعداد ركعات نماز! اسخ به شبهه:پ

در  او امامت و جناب قزويني بگوييد كه چرا نام علي ومدعي تشيع  مراجعوقتي به 
توانيد از قرآن به  نمي گويند كه شما تعداد ركعات نماز را هم مي قرآن نيست؟ در پاسخ

 در غار!!! ص دست آوريد!! يا وجود ابوبكر همراه پيامبر

                                           
نام امام زمان كه با انجام اين اعمال عالوه بر مسموم شدن علماي اهل سنت توسط سربازان گم -1

فكران شيعه از جريحه دار نكردن عواطف اهل  كنم منظور روشن اند و فكر مي گمنام، بدنام نيز شده
دار  عمل كنيد تا عواطف اهل سنت جريحهسنت همين بوده كه با سم ريختن و بصورت مخفيانه 

اي  تل برسند تا مبادا به وحدت شيعه و سني لطمهنشود و ايشان به آرامي و بدون ناراحتي به ق
 بخورد!!! 
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گذريم كه نامي از حضرت علي در قرآن نيست  مي ما از اين مسئله گويم: در پاسخ مي
 دهيم، ولي مسئله اينجاست كه خود مسئله نماز مي و اصال ما اين مورد را به شما آوانس

طور بودن شخصي همراه  ) در قرآن بارها و بطور صريح بيان شده است و همينةصال(

نيز بيان شده است و ما براي آگاهي از تعداد ركعات به سنت و در غار ص پيامبر
در غار، ولي  طور براي اثبات وجود حضرت ابوبكر كنيم و همين مي احاديث رجوع

از ص مسئله اينجاست كه در قرآن خالفت الهي و بالفصل و دستور جانشيني پيامبر
ه الهي به احاديث رجوع جانب خدا بيان نشده است تا ما بخواهيم براي يافتن آن خليف

و جانشين كسي نيست جز علي بن كنيم و متوجه شويم كه منظور از آن خليفه 
29Fطالب ابي

بايست يك آيه از قرآن بياوريد كه در آن آيه مستقيم و يا  مي شما مدعيان تشيع .1
غيرمستقيم خداوند فرموده باشد: تعيين رهبري سياسي جامعه اسالمي و حكومت سياسي 

مان خداست و يا پس از پيامبر اسالم، اماماني وجود دارند كه منتصب الهي آن به فر
در  .خود را تعيين و معرفي خواهد كرد جانشينص هستند، يا فرموده باشد كه پيامبر

كرديد كه اين شخص مورد نظر كيست؟  مي صورت شما از علماي اهل سنت سوال اين
ستدالل به آن بياييم و به احاديث و سنت اي وجود دارد تا با ا آخر كجاي قرآن چنين آيه

رجوع كنيم و شخص خليفه را بيابيم؟!!! پس قياس اين مسئله با فروعي چون تعداد 
بينيم كه در همين قياس نيز  مي ركعات نماز اشتباه است، شيعه كه منكر قياس نيز هست و

                                           
قضية امامت را بيان نكرده و ص تصريح كرده است كه پيامبرحتي امام و رهبر شيعيان، جناب خميني  -1

گويد: روشن و واضح است كه اگر امر امامت آنطور كه خدا دستور داده بود و  توضيح نداده است، او مي
همه اختالفات در مملكت  بارة آن كرده بود جريان پيدا كرده بود اين بود و كوشش درپيغمبر تبليغ كرده 
افتاد، و اين همه اختالفات در دين خدا از اصول گرفته تا  ها اتفاق نمي ها و خونريزي اسالمي و جنگ

 .)135ص ، (كشف األسرار شد. فروع پيدا نمي
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30Fخورد مي شكست

دادي كه تنها آيات قرآن پيرامون مسئله جانشيني چند دسته هستند، تع .1
باشند و ربطي به خاتم االنبياء و جانشيني ايشان ندارند و  مي مربوط به پيامبران قبلي

و يا طريقه حل نزاع و اختالف) با رهبران و ( برخي نيز قانوني كلي پيرامون اطاعت

﴿ كنند، همچون: مي فرماندهان را بيان              ﴾ 

شود، يعني در  نمي جانشيني خاتم االنبياء استخراجها  اين كه از هيچكدام از ]59: نساء[ال
بايست جانشين  مي هيچكدام از آيات نيامده كه انتصاب اين امر با خداست و خداست كه

ين رهبر كه اين امر در اختيار پيامبرتان است. يعني تعي پيامبر شما را تعيين نمايد، يا اين
مثال در  در كجاي قرآن ذكر شده است؟ص سياسي امت اسالمي پس از رسول اكرم

﴿ آمده: 26سوره ص آيه                          

                               

      ﴾، »پس ميان مردم  ،ما تو را در زمين خليفه گردانيديم ،اى داوود

اه خدا به در كند در حقيقت هوس پيروى مكن كه تو را از ر كن و زنهار ازبه حق داورى 
اند  آنكه روز حساب را فراموش كرده )سزاى( روند به ىكه از راه خدا به در م كسانى

بينيد كه نام حضرت داوود كه متعلق به چند هزار سال  . مي»خواهند داشت عذابى سخت

قبل از اسالم است بيان شده، ولي نام علي كه متعلق به همان زمان است بيان نشده است؟ 
نيست، بلكه طبق دستور خداوند و  يا حتي اينكه تعيين خليفه بعد از رسول به اختيار امت

  ﴿ فرمايد: كه خداوند در قرآن مي انتصابي است نيز بيان نشده است، در صورتي

                                 

               ﴾ ]كه  بگو بار خدايا تويى« ]26: آل عمران

                                           
قياس داريم و در فروع قياس نداريم، ولي ناگهان  گويند: ما در اصول عقايد جالب است كه گاهي مي -1

 كنند كه از فروع است. در اينجا با تعداد ركعات نماز قياس مي
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روايى  روايى بخشى و از هر كه خواهى فرمان فرمايى هر آن كس را كه خواهى فرمان فرمان
همه  ،را باز ستانى و هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى خوار گردانى

در ضمن فورا نگوييد كه اين سخن ( .»ه دست توست و تو بر هر چيز توانايىها ب خوبي

يزيد نيز بوده و باطل است، چون خالفت يزيد همچون خالفت علي به زعم شما الهي و 
  به دستور خداوند نبوده است، بلكه حتي شورايي نيز نبوده و موروثي بوده است)

 ؟!پرداختن مقابلهبه چرا علي با ابوبكر و عمر  پاسخ به شبهه:

داشتند و بحث و اي  برنامه 22ساعت 18/9/1389جناب قزويني در شبكه واليت مورخ
با ابوجهل و ابولهب به مقابله ص طور كه پيامبر كه چرا همان پاسخ داشتند راجع به اين
بايست در جريان غصب خالفت الهي خويش با ابوبكر و  مي پرداخت، حضرت علي نيز

كند؟ جناب قزويني براي پاسخ به اين  نمي كار را پرداخت، ولي اين مي عمر به مقابله
مسئله در ابتدا شروع كردند به بيان تهديدات انجام شده عليه حضرت علي و طبق معمول 

كه بخاري  رفتند به سراغ برخي از موارد ثبت شده در كتب علماي اهل سنت، همچون اين
اري كرد كه مردم را ترساند و در آورده كه عمر ك 3669حديث 193صفحه 4در جلد

جامعه ايجاد وحشت كرد و صحابه مبتالي به نفاق بودند و يا در شرح نهج البالغه ابن 
دانم ابن ابي الحديد از كي تا به حال جزء علماي اهل سنت شده؟!  نمي( ابي الحديد آمده

اشاره كرده است دانند، چون به افضل بودن علي نسبت به ابوبكر  مي بسياري او را معتزلي
سوادي قزويني است) كه ابوبكر و عمر و عبيده بن جراح و  نشانه بيها  اين و البته همه

زدند  مي ديدند با شالق مي آمدند و هركس را كه مي شان با لباس نظامي و شالق اطرافيان
گذاشتند تا بيعت بگيرند و به كتب بيهقي  مي گرفتند و روي دست ابوبكر مي و دستش را

ابوبكر روز اول روي منبر آمد و ديد كه علي اند  حاكم نيشابوري اشاره داشت كه آوردهو 
نيست و پرسيد كه او كجاست؟ و تعدادي از انصار علي را آوردند به مسجد و ابوبكر 

خواهي وحدت مسلمين را به هم بريزي و ايجاد فتنه  گفت اي پسرعموي نبي اكرم آيا مي
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شروع كردند به قيل و قال فراوان كه منظور ابوبكر از ايجاد  كني؟ در اينجا جناب قزويني
او نيز به نوعي صادر  فتنه توسط علي در واقع مرتد اعالم كردن وي بوده تا حكم قتل

اشاره كرد كه از ابن عباس  21صفحه 11شده باشد!!! و به كتاب معجم كبير طبراني جلد
اسالم خارج شده و مرتد است و در  نقل شده كه هركس ميان مسلمين ايجاد فتنه كند از

كار را كرد او را بكشيد.  نقل شده كه فرموده هركس اينص جايي ديگر نيز از رسول خدا

 ةقتيب ابن ياسةاإلمامة والسار رفتند به سراغ كتاب جناب قزويني پس از اين سخنان گهرب

لي جناب دينوري كه با اينكه بارها ثابت شده اين كتاب منسوب به دينوري است، و
كنند.  مي آورند و باز چرندياتي را از اين كتاب نقل نمي قزويني به روي مبارك خويش

نهج البالغه اشاره كرد كه  3زا بودن محيط تاكيد داشت و به خطبه جناب قزويني به خفقان
ين محيط خفقان زا صبر كنم، حضرت علي فرموده من در ميان دو راهي بودم كه در ا

كند و يا اينكه با دست خالي قيام كنم؟ و  مي ا فرسوده و جوانان را پيركه پيران ر محيطي
خواستم قيام كنم ولي جز اهل بيت ياوري نداشتم و  مي نيز فرموده كه 26در خطبه 

سال صبر كردم كه در آن قلبم به درد آمد و  25ترسيدم كه نسل پيامبر از بين برود و 
د اين بود كه اوال: نيرو نداشت، ثانيا: اسالم قيام نكرص كه علي همچون پيامبر علت اين

هاي بزرگي چون روم و ايران دنبال فرصتي  آمد، ثالثا: قدرت مي ديني نو پا بود و از پا در
براي حمله بودند تا اسالم را از بيخ و بن نابود كنند، رابعا: ايمان در قلب مسلمين رسوخ 

 شي ميان ايشان بود. نكرده بود و امكان ايجاد جنگ و تفرقه و برادرك
سواد مدعي  من در اينجا بطور مفصل به سخنان جناب قزويني و همه مراجع بي

اقي نماند. جناب باي  شبهه تا ان شاء اهللا براي كسي جاي هيچ شك و دهم تشيع پاسخ مي
شود بفرماييد اين چه خفقاني  مي گويم: مي زا بودن محيط اشاره كردند، قزويني به خفقان

حضرت زهرا به زعم خودتان در مسجد رفته و عليه خليفه خطبه خوانده است؟!! بوده كه 
اين چه خفقاني بوده كه حضرت زهرا هر شب جهت اخذ بيعت براي علي، به درب 

 ها از بيعت كردن سر باز زده؟! رفته؟!! اين چه خفقاني بوده كه علي ماه مي منازل انصار
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ولي شيعه كه بر  اند، ي نيز همان ابتدا ذكر كردهبه قولي تا شش ماه و البته اقوال صحيح(
كشد  مي كه پيش فهمد كه اين مسئله با خفقاني نمي طوالني بودن عدم بيعت پافشاري دارد،

نويسند: وقتي ابوبكر به  مي در تناقض است) جالب است كه نويسندگان شيعه يك جا
 افيان او هر كس را در راهرفتند، اطر مي همراه اطرافيانش از سقيفه به سمت مسجد مدينه

گرفتند!! و اين اخذ بيعت در جوي آكنده از ترس و  زدند و با زور بيعت مي مي ديدند مي
گويند: اي واي! چرا هنوز آب غسل  مي رعب و تهديد، بعمل آمد. ولي در جايي ديگر

شن جها  بدن پيامبر خشك نشده با انتخاب ابوبكر هلهله و شادي براه انداخته و در كوچه
كردند؟ باالخره معلوم نيست جشن و پايكوبي و شادي بوده يا ترس و  مي و پايكوبي

خفقان و ارعاب و تهديد و كتك كاري؟ براستي مردم چرا پس از قتل حضرت عثمان با 
آن وضع فجيع، شادي كنان و هلهله كنان براي بيعت به سمت خانه حضرت علي رفتند؟ 

مالً با قتل حضرت عثمان مخالف بود در اين هلهله و و آيا نعوذ باهللا حضرت علي كه كا
بوده باشد، ابوبكر را در ص شادماني نقشي داشت؟ كه اگر هلهله اي در سوگ نبي اكرم

كه حضرت علي نيرويي جهت قيام كردن نداشته است  آن شريك بدانيم؟ در جواب به اين
ي و مراجع ايشان بگوييم كه و ترسيده كه نسل اهل بيت از بين برود!! بايد به امثال قزوين

دروغگو كم حافظه است، علماي شما همچون عالم طراز اول شيعه، جناب شيخ شرف 
كنيد در كتاب الفصول  مي الدين صاحب كتاب المراجعات كه به او و كتابش خيلي افتخار

 كساني چون: عباس،( تن را ذكر كرده كه از طرفداران علي بوده اند 250المهمه، نام 
فضل بن عباس، بالل، خالد بن سعيد، براء بن  مقداد، طلحه، زبير،  ابوذر، سلمان،  عمار،

توانسته با كمك  نمي پس آيا علي ...).عازب، ابي بن كعب، ابان، قيس بن سعد بن عباده و
نفر حمله كند و خالفت و حق خويش را بگيرد؟ در ضمن چگونه است كه شما  250اين 

ت علي بخاطر مصلحت اسالم و دوري از تفرقه و گوييد حضر مي در جايي ديگر
يك از مطالب شما صحيح است؟  جلوگيري از برادركشي، سكوت كرده است؟آخر كدام

كه چون نيرويي نداشته سكوت  علي براي مصلحت و حفظ اسالم سكوت نموده و يا اين
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اين  شده است؟! از نمي نموده و قيامي نكرده است؟! آيا قيام نمودن باعث برادركشي
 كه از كتب اهل سنت رويم سراغ مواردي مي گذريم و مي مطالب متناقض در مذهب شما

ده است. بايد همچون بخاري) به آن اشاره داشتيد كه عمر ايجاد رعب و وحشت نمو(
ص گوييم كه پس از رحلت نبي اكرم مي كه خودتان فرموديد ما نيز گفت به همان داليلي

، بطور حتم مسلمين و اسالم در خطري صل خداو رفتن حاكم و رهبري چون رسو
هاي  همچنين خطرات ديگري چون شورش اهل رده و خطر قدرت اند، جدي قرار داشته

 را به چشمها  اين ايران و روم و وجود منافقين نيز بوده است و حضرت عمر همه
ده ديده و جهت برقراري امنيت و ترساندن منافقين و دشمنان اسالم ايجاد ترس كر مي

است، پس در يك كالم عمل ايشان تنها حفظ وحدت و برقراري امنيت و هشدار به 
دشمنان و منافقين بوده است، آن هم بخاطر حذف حاكم و محور رهبري و تعيين رهبري 

كرده است. يعني جلوگيري از  مي نظمي جامعه آن زمان، ايجاد تفرقه و بيجديد كه در 
تا مبادا زخم خوردگان اسالم در اين آب گل آلود، ايجاد شورش و اوضاع نا به سامان 

هوس ماهيگيري كنند و انواع ضربات خود را به اسالم وارد سازند. اما جناب قزويني به 
نكته جالبي اشاره داشتند كه حضرت علي بخاطر حفظ اسالم كه خطراتي چون 

!!! ما از جناب اند! سكوت كرده اند، كرده مي تهديدآن را  هاي ايران و روم و منافقين دولت
شود بفرماييد كه چه كساني با اين خطرات مقابله كردند؟!! مگر  مي پرسيم: مي قزويني

و روم را شكست دادند و به منافقين نيز  همين ابوبكر و عمر و صحابه نبودند كه ايران
الم كه اساند  اجازه دخالت ندادند؟!! پس به اعتراف خود قزويني اين ابوبكر و صحابه بوده

بينيم كه صحابه به جنگ ايران و روم  مي ما از طرفي اند. را از اين خطرات نجات داده
اليت الهي طور جنگ با اهل رده، حال آيا بيعت كردن و حفظ خالفت و و و هميناند  رفته

هايي؟!! پس  تر) بوده يا رفتن به چنين جنگ و حتي آسان( تر حضرت علي مهمتر و واجب
ولي دستور الهي اند  ه جان خود را در آن امر در كف دست گذاشتهچگونه است كه صحاب

مبني بر خالفت حضرت علي را زير پا گذاشتند؟ آيا اين مسخره نيست كه انسان امري 
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مهم را رها كند و حتي از آن سرپيچي كند تا جهنمي شود، ولي از آن طرف برود و 
عقايد در ذهن انساني عاقل و  بخاطر حفظ همان دين در جنگي ديگر كشته شود؟ آيا اين

كه حضرت علي قيام نكردند، همچون  ره نيستند؟ در پاسخ به علل ديگريفهميده، مسخ
گوييد حضرت  مي نداشتن نيرو و و نوپا بودن اسالم!!! بايد گفت پس چرا در جايي ديگر

علي بخاطر حفظ و مصلحت اسالم و جلوگيري از برادركشي سكوت كرده و كاري 
؟ در ضمن مگر پيامبر اسالم از همان ابتداي بعثت داراي لشكر و نيرو بود؟ نكرده است

سال  13نيز در ص پيامبر نيز در ابتدا افراد معدودي را دور خود جمع نمود.ص پيامبر
نمود و  مي عملص بايست طبق سنت نبي اكرم مي مكه جنگي نكرد. حضرت علي نيز

نمود و سپس با  مي هوادار براي خود جمع رفت و در ابتدا اندكي مي پله به پله به جلو
پرداخت و ايشان  مي هجرت به مكاني خارج از حوزه حكومتي، به تبليغ و هدايت مردم

كرد تا در موقع مناسب خالفت خويش را پس بگيرد و حتي خود مردم با آگاه  مي را آگاه
پس بگيرند  توانستند خالفت غصب شده را مي شدن توسط اين امام و مقام منصوب الهي،

و چنانچه امام نتواند مردم را به چنين امر مهمي فرا خواند و متذكر شود و بدين ترتيب 
يعني ( معنا خواهد بود. بي ايشان را هدايت نمايد، پس اين همه تبليغات شما پيرامون او

حضرت علي نعوذباهللا از خميني كمتر بود كه تحت آزار قرار گرفت ولي بر عقيده باطلش 
ر ماند و از كشور تبعيد شد، ولي دوباره بازگشت و پيروز شد؟!) در ضمن طبراني استوا

) از ابن حر نقل نموده كه او گفته است: ابو سفيان به علي 3/209( تاريخ)( در كتاب
قريش باشد، سوگند به خدا اگر شما  ةترين قبيل گفت: چرا امر خالفت در دست ضعيف

بسيار با اسالم و  ،سواره نمايم، علي گفت: اي ابو سفيان بخواهي اين قبيله را پر از خيل و
مسلمانان عداوت و دشمني ورزيدي پس با دشمني شما ضرري به آن نرسيد و ما ابوبكر 

دانيم. و اسناد آن تا ابن حر صحيح است و ما از ابن حر اطالعي  را سزاوار اين منصب مي
و او از اهل ثقه و از بزرگان تابعين نداريم و احتماال حصين بن مالك بن ابو الحر است 

توانسته از  مي اين قصه ثابت و مقبول است. خوب در اينجا حضرت علي است و بنابر
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نيروي ابوسفيان كمك بگيرد و البته پس از به دست گيري خالفت اجازه دخالت و ضربه 
 لهيزدن را به او ندهد و به هرحال خليفه الهي با داشتن علوم غيبي و امدادهاي ا

گوييد حضرت علي براي مقابله كردن و  مي كه كار را بكند. اين توانسته به راحتي اين مي
ص طبق اين عقيده) پيامبر( پرسيم مي دفاع از حق الهي خود كسي را نداشته است، پس

با ص كرده است؟ داشتن عقايد شما به اين معناست كه پيامبر مي سال چه 23در طي اين 
نتوانست تعداد اندكي را جهت حفظ  23وحي و غيره... در طي كمك فرشتگان و نزول 

اسالم تربيت كند، پس آيا اين توهين و اهانت و جسارت به كل شريعت و مقام 
نيست؟ البته مرا ببخشيد، چون فراموش كردم كه نزد شما مقام امامت باالتر از ص پيامبر

كنيد، بايد  مي ئم در موردش تبليغكه شما دا امي اين چنين با اين مقام وااليينبوت است. ام
كرده  مي كرده است و مردم را هدايت مي عملص تر از پيامبر خيلي آسان و حتي راحت
31Fخواسته چكار كند؟! مي داده است. مگر علي مي و جامعه اسالمي را نجات

آيا كار علي  1
اء و و تغيير روش آبها  آن ها و نابودي و شكستن از مخالفت و مقابله با پرستش بت

وقت  5اجدادي و موروثي مشركين و پس از آن نيز امر به دادن زكات و خواندن نماز در 
 با نبوتش همهص بينيم پيامبر مي بوده است؟ كهتر  و انجام حج و ديگر دستورات، سخت

دهد؟ تازه ابوبكر و  نمي دهد ولي علي با امامت باالتر از نبوت، انجام مي را انجامها  آن
ابوجهل و ابولهب نبودند و محيط مدينه و بودن مسلمين در آنجا نيز بدتر از عمر بدتر از 

نبوده است و هواداران علي نيز كمتر از ص محيط مكه و كفارش در زمان رسول اكرم
و تازه ابولهب و ابوجهل در شهر خودشان و ميان حاميان اند  نبودهص هواداران پيامبر

                                           
آيد كه چرا علي پس از خالفت ابوبكر جهت پس گرفتن خالفت اقدامي  حتي اين سوال پيش مي -1

العرب و  ةيب به جزيردهندة شورش و آس هايي نبوده تا بيم ت ابوبكر فتنهنكرد؟ چون در هنگام وفا

اند، زيرا خداوند  عامل برگرداندن مردم از اسالم باشد و مسيلمه و طليحه و سجاح هم در كار نبوده
آنان را توسط سربازان ابوبكر نابود ساخته بود و كسي از كفار روم يا فارس هم نبود تا قصد كمين و 

 ه به آنان بودند.ضربه به اسالم را داشته باشد، بلكه مسلمانان در فكر ضرب
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و مگر اند  كه در شهر خودشان هم نبودهبرخالف ابوبكر و عمر  اند، خويش بوده
به ابوجهل و ابولهب مشورت داد و يا دختر به ايشان داد كه حتي علي ص پيامبر

32Fكند؟! مي كارها را نيز اين

طور شخص پيامبر اسالم نيز با خلفا خويشاوندي داشته  همين( 1
كشي بوده كه ايمان هنوز در دل مسلمين رسوخ نكرده بود و امكان برادر  است) و اين

است، بايد گفت اگر اين دليل شما صحيح بود پس چگونه حضرت علي در زمان 
خالفتش از جنگ دوري نكرد و چنين مسائلي را مورد توجه قرار نداد؟ چگونه آنجا 

جمل و صفين و ( هاي حضرت علي برادر كشي موردي نداشته است؟ چون همه جنگ
كه بيعت خود را با  زه از نظر شما كسانيگيرد و تا مي نهروان) ميان خود مسلمين صورت

علي شكستند و با ابوبكر بيعت كردند و منكر اصل واليت و امامت شدند، دچار كفر و 
معناست كه جناب قزويني و مراجع  بي اين ديگر مسئله برادركشي و بنابراند  ارتداد شده

                                           
توز رافضي تا  اجع كينهآيد و البته مر ام كلثوم دختر فاطمه زهرا به ازدواج عمر بن خطاب در مي -1

كنند. به اين ازدواج در كتب مختلفي تصريح  بتوانند اين قضيه را رد كرده و آن را ماست مالي مي
باره  انكار شيخ مفيد دريد: گو مي 109صفحه  42بحار االنوار جلدشده و حتي مجلسي متعصب در 

كه اين حادثه از طريق آنان (اهل سنت)  (ازدواج خليفه با ام كلثوم) تنها مربوط به آنست اصل واقعه
(از طريق اماميه) گذشت انكار اين امر، شگفت است!!  كه شود وگرنه، پس از ورود اخباري ميثابت ن

گزارش نموده كه گفت: چون  عبداهللا صادقآورد) از ابو (سلسله سند را مي و كليني به سند خود
عمر وفات يافت، علي نزد ام كلثوم رفت و او را به خانه خود برد. و همانند اين روايت با سند 

نيز گزارش شده است و مسئله تقيه نيز مردود  كند) از ابوعبداهللا صادق ديگر(سند را ذكر مي

، يثارإنه كان عن اختيار وأيروی  ةتاره كه: آمد 107صفحه 42است، چون در همين بحاراالنوار جلد

يعني: گاهي روايت شده كه اين ازدواج از روي اختيار و ايثار انجام گرفته است. در كتاب وسائل 

م أماتت  الشيعه اثر شيخ حر عاملي، ضمن كتاب الميراث از امام باقر عليه السالم نقل كرده است كه:

، چاپ ةوسائل الشيع.....(ساعة واحدة يد بن عمر بن اخلطاب يفابنها زكلثوم بنت عيل عليه السالم و

) يعني: ام كلثوم دختر علي عليه السالم و پسرش زيد فرزند عمر بن خطاب در 408، ص3سنگي،ج
  (مقارن با يكديگر) مردند..... يك زمان
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رده است. طبق گويند علي بخاطر اين مسئله جنگ و قيامي نك مي سواد رافضي دائم بي
كشته تا حق  مي راها  آن جنگيده و مي اي مرتد بايست با عده مي مذهب منحرف شما، علي

33Fالهي خود را پس بگيرد،

شان كم رسوخ كرده است و البته  كه ايمان در دل نه با مسلماناني 1
ها رسوخ نداشته، بايد گفت اتفاقا ايمان از هر زمان  كه ايمان هنوز در دل در جواب اين

ديگري بيشتر بوده و در دل صحابه رسوخ كامل داشته و آيات قرآن در مدح مهاجرين و 
ربط است و چنانچه ايمان در  بي معنا و بي انصار فراوان هستند، پس اين سخن شما نيز

توانستند اسالمي را كه به قول شما نوپا بوده، حفظ  نمي قلب ايشان رسوخ نكرده بود،
شود بفرماييد كه صحابه چه قصد و  مي نجات دهند ونمايند و از خطرات مختلف 

!! اند؟ اي در تخلف از دستور الهي و بيعت با شخص ديگري چون ابوبكر را داشته انگيزه
شده است؟!! آيا قصد ثروت اندوزي يا حفظ  مي كار چه سودي نصيب ايشان مثال از اين

كه  !! در موارد ديگرياند؟ تهمقام و قدرت يا ايجاد حرمسرا و يا آوردن دين جديدي را داش
جناب قزويني به كتب اهل سنت اشاره كردند همچون اينكه ابوبكر از علي پرسيده كه آيا 
قصد فتنه داري؟ و جناب قزويني هياهوي زيادي به راه انداختند كه ابوبكر با اين سخن، 

ل كرده كه آيا حكم ارتداد علي را صادر كرده است!!! بايد گفت كه ابوبكر از علي تنها سوا
قصد فتنه داري؟ خوب مسلم است كه خانه علي محل تجمع مخالفين شده و نبايد 
فراموش كنيد كه اين خانه در نزديك مسجد و محراب و منبر قرار داشته است و با 

                                           
هستيم! اگر  گفتم: فدايت شوم ما چقدر كم از حمران بن اعين روايت شده كه گفت: به ابو جعفر -1

جعفر گفت: را تمام نخواهيم كرد!! ابو هيم گوشت يك گوسفند را بخوريم آنهمه جمع شويم و بخوا
با ( تري از اين سخن نگويم: مهاجرين و انصار همه رفتند به جز سه نفر آيا با تو از چيز عجيب

روايت  و جعفراز اب) و 2/244الكافي(دستش اشاره كرد) يعني همه مرتد شدند به جز سه نفر!! 
همه مردم مرتد شدند به جز سه نفر، گفتم: آن سه نفر چه كساني ص است كه گفت: بعد از پيامبر

) 12/321( ) و كافي در1/6( رجال الكشي هستند؟ گفت: مقداد بن اسود، و ابوذر، و سلمان فارسي.
 آن را روايت كرده است، با شرح جامع مازندراني.
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و خطرات گوناگوني چون ايران و روم و منافقين و شورش اهل ص رحلت نبي اكرم
علت شده است و غيبت حضرت علي در مسجد نيز به  رده، تازه اين موضوع نيز مزيد بر

تشنج واقعه افزوده است و به همين خاطر ابوبكر تنها سوالي از علي پرسيده كه يعني با 
اين اوضاع و احوال آشفته مراقب اعمال و حركات خويش باش تا مبادا چنين فكري در 

ما اگر عقايد شما صحت مورد تو بشود كه نكند علي قصد ايجاد تفرقه و فتنه دارد؟ و ا
گفت: كه تو اي ابوبكر دستور الهي و قرآن و بيعت  مي داشت، پس علي بايد در پاسخ

اي و خالفت الهي مرا غصب كرده اي، آنوقت آيا من قصد فتنه  خود را زير پا گذاشته
دارم يا تو؟! و چطور چنين سخناني از زبان مردم حاضر در مسجد زده نشده است؟! 

سال بعد شخصي در مقابل ابن زياد كه داشته عليه امام حسين  60بينيم كه  مي چطور ما
زنند، آنوقت  مي گويد كه حتي گردنش را مي خيزد و سخن مي كرده است بر مي بدگويي

دهد كه چنين چيزي  مي در زمان حضرت علي هيچ كس سخني نگفته است؟! همين نشان
طور  فت بالفصل حضرت علي و همينوجود نداشته است، يعني دستور الهي پيرامون خال

گرفتن بيعت در غدير خم، چون اگر چنين موارد مهم و اساسي وجود داشتند، اصال رفتن 
شد  مي كرد و الاقل يكي پيدا مي ابوبكر بر منبر و خليفه شدن او در نزد همه مسخره جلوه

ولي در ند ا تن از صحابه، اصل واقعه غدير را نقل كرده 110تا سخني بگويد و چطور 
 گونه نقلي صورت نگرفته است؟! چطور آن جمله سلمان كه غصب خالفت علي هيچ

 كه گويد: كرديد و نكرديد، ثبت شده ولي موارد مهمتر از آن ثبت نشده است؟!! و اين مي
كند و به همين خاطر  مي گوييد حضرت علي بخاطر حفظ و مصلحت اسالم سكوت مي

گوييم: پس اسالم  مي ما نيز اند، نيز گوش كردهها  آن و داده است مي نيز به خلفا مشورت
صورت چه فرقي دارد كه علي خليفه بوده  منحرف نشده و حفظ گرديده است و در اين

باشد يا ابوبكر؟ چون به هر حال اسالم حفظ شده و ديگر درد شما چيست؟ واگر 
كه در  حضرت علي بيفايده بوده و اسالم منحرف شدههاي  ها و توصيه مشورت

گوييد خون حسين  مي شد بهتر نبود؟ شما مي كرد و كشته مي صورت آيا چنانچه قيام اين
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توانست باعث رسوايي ابوبكر و  نمي باعث حفظ اسالم شده است، خوب آيا خون علي
شود،  مي عمر شود و به نوعي اسالم را حفظ كند؟! علي كه باالخره توسط ابن ملجم كشته

شد؟!  مي نمود و كشته مي بخاطر غصب خالفت الهي خويش قيامپس آيا بهتر نبود كه 
 اصال حفظ و وجود اسالم و استمرار آن در نظر شما وابسته به اصل امامت است، حال

گوييد كه علي بخاطر حفظ اسالم سكوت كرد و از مقام خود كناره گرفت، مثل اين  مي
ت قرآن را ابالغ نكرد و بخاطر حفظ اسالم سكوت كرد و آياص است كه بگوييم پيامبر

تازه نزد شما مقام امامت ( با ابوجهل و ابولهب مقابله ننمود!! و از مقام خود كناره گرفت!!!
بينيم كه حتي حضرت علي به حضرت عمر بارها و بارها  مي باالتر از نبوت است) ما

انده رس مي نظامي و قضايي و سياسي به او ياري داده است و در امور مختلف مي مشورت
كند؟! و مگر علي تر  حكومت غاصب را محكمهاي  خواسته پايه مي است و مگر علي

گوييد علي  مي نفرموده كه مشورت دادن به ظالم همچون شركت در ظلم اوست؟ شما
بخاطر حفظ وحدت و مصلحت اسالم سكوت كرد، ولي از آن طرف معتقد هستيد كه 

شود كه  نمي آيا معنا و نتيجه سخن شما اين!! خوب اند! خلفا منافق و مخالف اسالم بوده
 وحدت مسلمين و دين اسالم توسط منافقين حفظ شده است؟!! مراجع مدعي تشيع

گويند كه علي بخاطر حفظ و پيشرفت اسالم به خلفا مشورت داده است!!! و بخاطر  مي
كه مشكل، مشكل  زمانيجامعه اسالمي و مشكالت آن بوده كه مشورت داده است!!! و 

اسالمي باشد. تك تك مردم نسبت به برطرف كردن آن وظيفه دارند. در اينجا بطور 
دهم. مشخص است كه منظور حضرت  مي مفصل به اين سخن مراجع مدعي تشيع پاسخ

كه مشكل،  زمانيگوييد  مي علي نيز مشورت دادن به شخصي ظالم در ظلم او نيست. شما
در جواب طرف كردن آن وظيفه دارند. مشكل اسالمي باشد، تك تك مردم نسبت به بر

گونه بوده و مانند مسلماني واقعي براي پيشرفت اسالم  حضرت عمر نيز همين گويم: مي
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34Fكرده است مي رفته است و مشورت مي در امور مختلف نزد حضرت علي

سوال ما نيز  ،1
اور همين است كه آيا اين غاصب و ظالم اينقدر غم دين داشته است؟ و تازه به حرف مش

گونه بودند. الزم به تذكر  كاش همه دشمنان اسالم همينداده است؟ و اي مي دلسوز گوش
است كه روافض، ابوبكر و عمر را غاصب خالفت و مخرب اسالم و موجب فساد در 

دانند و مشورت به چنين شخصي، تنها وقتي صحيح است كه آن شخص بر راه و  مي دين
نه بطور حتم در امور منحرف و تخريبي، حضرت روش صحيح و اسالمي بوده باشد، وگر

داده است. پس عمر و ابوبكر بر راه و روش صحيح و  نمي علي به هيچ كس مشورت
و نه ظالم و غاصب، وگرنه مشورت به ظالم همچون شركت در ظلم اند  اسالمي بوده

 علي بهاين حضرت  بنابر اند، ظالم نبودهها  اين اوست و سوال ما نيز همين است كه چون
كه عمر و ابوبكر  داده است. پس اسالم دچار انحراف نشده است، چون مي مشورتها  آن

شان كرده است تا  و علي هم كمكاند  و با روشي صحيح به پيش رفتهاند  ظلمي نكرده
گويند كه اسالم منحرف شده است. ضمن  مي اسالم پيشرفت كند، ولي مدعيان تشيع

نشيند تا ما  مي ن آقايان باب شده به اين مضمون: فالني با ماكه به تازگي مثلي در ميا اين
 آيد كنار ما، تا پليدي خودش را در نظر مردم پاك كند! مي آب تطهير او شويم! يعني او

كه بوده، باعث نوعي مهر تاييد بر خالفت اي  هرگونه پس آيا مشاورت علي با خلفا به
ين حديثي هست كه: همنشيني با فاسقان، ايشان نبوده است؟ در كتب خودتان از امام حس

) خوب به اين ترتيب 122، ص78،جبحاراألنوار( دهد انسان را در معرض اتهام قرار مي
اگر به عقيده شما  داده است. گونه كمك و مشورتي به خلفا مي بايست هيچ اصال علي نمي

                                           
نقل شده كه حضرت علي بهترين مشاور و خيرخواه سيدنا عمر  55ص  3ج  در كتاب تاريخ ابن اثير -1

و قاضي توانا و حكيمي براي مسائل پيچيده بود و عالمه شبلي نعماني در كتاب الفاروق تحت عنوان 
نويسد: فاروق اعظم امور مهم را بدون مشورت حضرت علي  پاس داشت خاطر خويشان رسول مي

اب امير نيز مبني بر نهايت اخالص و خير خواهي بود. چون فاروق اعظم داد و مشاوره جن انجام نمي
 به بيت المقدس سفر كرد، امور خالفت را به جناب امير تفويض كرد.
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م منحرف شده حضرت علي براي دفاع از اسالم به عنوان مشاور عمل كرده و باز هم اسال
شد تاثير چنداني نداشته است و اگر اسالم  مي است، پس چنانچه خودش هم خليفه

 خواهيد؟ مراجع مدعي تشيع فقط مي منحرف نشده است، پس درد شما چيست و چه
ولي حضرت  اند، شده مي خواهند بگويند كه عمر و ابوبكر مرتكب ظلم و ستم هم مي

اده است! بايد به اين جاهالن بگويم كه چنانچه عمر د نمي علي در آنجا به ايشان مشورت
و به قول شما غاصب و ظالم و منافق و در واقع دشمن اند  و ابوبكر سوء نيتي داشته

پس در آن مواردي هم كه شما  اند، و قصد ضربه زدن به دين اسالم را داشتهاند  اسالم بوده
كار خودشان را اند  توانسته مي ودادند  مي ذكر كرديد نبايد به مشورت حضرت علي تن در

كه به عقيده شما از به آتش كشيدن خانه فاطمه  و به ظلم خودشان ادامه دهند. كسيبكنند 
و سقط جنين او باكي نداشته و با كمك چندين نفر آمده و علي را با طنابي جهت بيعت 

ده است و تر بو اجباري برده است، پس گوش ندادن به مشورتي ساده برايش بسيار آسان
لزومي به اطاعت كردن از علي را نداشته است و اصالً چنين شخصي براي ضربه زدن و 
نابودي اسالم و ظلم و ستم به ديگران آمده است نه براي كمك خواستن از علي در امور 
مختلف نظامي، سياسي، اقتصادي و قضايي و....، يعني در يك كالم: براي نجات اسالم. 

عمر به مشورت علي مثال در خصوص مظلوم نشدن يك زن گوش ضمنا عجيب است كه 
 گذارد مي آيد و حق همين علي و دستور الهي را زير پا مي دهد، ولي از آن سو مي فرا

و ص هم!!) چنين شخصي به زعم شما، فقط براي ظلم به دختر پيامبرهم فاألقاعده األ(
ترين باكي  ص ديگر كوچكيا دورترين اشخاص و مسلمين آمده و مسلما نسبت به اشخا

داده است و فراموش نكنيد وقتي عمر در همان روزهاي اول رحلت نبي  نمي را به دل راه
علي و فاطمه) ظلم كند و ديگران ( ترين افراد توانسته اين همه نسبت به نزديكص اكرم

صال تر بوده و ا را نيز با خود بسيج كند، پس در زمان خالفتش به مراتب نيرومندتر و قوي
نداشته است، ولي عجيب است كه مشورت  اي در مخالفت كردن با علي ترس و واهمه

نكند دو شخصيتي بوده؟) بر خالف شيعيان امروزي كه ( پذير و دلسوز اسالم بوده است
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عمر كه ادعاي شيعه بودن ( دهند و توجهي ندارند نمي به سخنان حضرت علي گوش
م و غاصب است و در نتيجه دشمن اسالم نداشته است) عمر از نظر شما شخصي ظال

گيرد و مشورت كردن چنين شخصي با  مي است و به هر نحوي جلوي پيشرفت اسالم را
ماند كه يك دزد براي ساختن دستگاه دزدگيري، نزد شخصي  مي علي، مانند اين

 متخصص برود تا به او كمك كند آن دستگاه را بسازد!! آيا هيچ دزدي چنين كاري
فراموش نكنيد طبق گفته خودتان، حضرت علي تنها در امور ديني و گرفتن  كند؟! مي

داده است و اين خود به  مي حقوق مسلمين و در يك كالم در راه پيشرفت اسالم مشورت
رفته و البته حضرت علي هم به  مي كه عمر نيز براي پيشرفت اسالم نزد او خود يعني اين

و مشورت ( خود حضرت علي، مشورت به ظالم كرده است، وگرنه طبق گفته مي او كمك
به دشمن اسالم) همچون شركت در ظلم اوست و منظور ما نيز اثبات همين موضوع بوده 

جويم  مي اين حضرت عمر شخصي ظالم نبوده است و از خداوند استغفار است كه بنابر
به مسلما سخن حضرت علي در مشورت دادن ( از بكارگيري چنين كلماتي در شان او.

ظالم مشورت در امور شخصي نبوده، بلكه همان شئون حكومتي بوده است و حتي منظور 
مشورت درست يا غلط هم نيست، زيرا آن يار امام صادق براي سفر حج به هارون 
شترهايش را كرايه داد، ولي امام صادق او را توبيخ كرد) چنانچه ابوبكر و عمر و عثمان 

كردند تا اسالم همان  نمي الم بودند، قرآن را جمع آوريسوء نيتي داشتند و يا دشمن اس
مناسب ها  اين همه زمينه و بنابراند  جا نابود شود و اصحاب هم كه به قول شما مرتد بوده

گويند كه آيا شما جايي را سراغ داريد كه بحث منافع  مي بوده است. مراجع مدعي تشيع
باشد و مشورت داده باشد؟ كه در اسالم و مسلمين نباشد و علي به عمر كمك كرده 

گويم: در تاريخ طبري چنين آمده كه عمر قصد داشت مالي را از بيت المال بر  مي پاسخ
دارد و البته نه بصورت غير شرعي، بلكه حقوق خليفه بوده و دستمزد او، ولي در 

 يعني نظرت چيست؟) و علي او را منع( كند مي برداشت آن مردد بوده و به علي نگاه
اي شخصي بوده و ربطي به  كند، يعني بر نداري بهتر است. خوب در اينجا مسئله مي



 67 شبهات قزوينيپاسخ به 

گوئيد مخفي بودن قبر حضرت زهرا داراي پيام و  مي اسالم و مسلمين نداشته است. شما
گويم آيا مشورت دادن حضرت علي به عمر داراي هيچگونه پيام و  مي اي است، من نشانه
گفته كه همكاري من با فردي ظالم  نمي گر و الگو با خود اي نيست؟!! امام هدايت نشانه

 خبر نيز همواره مرا در كنار اين اشخاص بي شود و مردم و عوام ساده و مي در تاريخ ثبت
تازه به زعم شما حضرت علي به علم غيب نيز مجهز بوده) ( شوند؟ مي بينند و گمراه مي

يدم و از ايشان خواستم مرا اندرز گويد: در مسجد كوفه حضرت علي را د مي نوف بكالي
دهد، او گفت: با مردم خوب باش، خدا با تو خوب خواهد بود، از ايشان خواستم يك 

خواهي فرداي قيامت با من باشي تو بايد يار  مي چيز بيشتر برايم بگويد، فرمود: نوف اگر
 ، جرج جرداق)75كتاب صداي عدالت انسان، ص( ستمگر نباشي.

 !ينامام حس يبرا ينسبت به عزادار يتوهاب يدگاهد پاسخ به شبهه:

اي  برنامه 22ساعت 21/9/1389واليت مورخاي  ماهواره جناب قزويني در شبكه
داشتند با عنوان ديدگاه وهابيت نسبت به عزاداري براي امام حسين. ايشان در ابتدا به 

گويد: از  مي اشاره كردند كه در آنجا ابن تيميه 52صفحه 1جلد ةمنهاج السنكتاب 

ها قبل به  گيرد براي امام حسين كه سال مي هاي شيعه اين است كه هر سال ماتم حماقت
گويد: شيطان به خاطر شهادت  مي 334صفحه 4طور در جلد شهادت رسيده است و همين

حسين دو بدعت را ميان مردم رواج داده است، يكي بدعت گريه و زاري و نوحه سرايي 
ري بدعت شادي كردن و سرور و فرح در اين ايام، توسط اهل در ايام شهادت و ديگ

يكي نيست به قزويني نادان بگويد پس ابن تيميه مغرض نبوده و معايب اهل ( سنت.

 1جلد الرد عىل الرافضةكرده است) سپس جناب قزويني به كتاب  مي سنت را نيز بيان

ه: يكي از كارهاي زشت نوشته محمدبن عبدالوهاب اشاره كرد كه در آنجا گفت 473صفحه
 سرايي و گريه دهند و نوحه مي شيعه اين است كه روز شهادت حسين را روز ماتم قرار

اشاره كرد  143صفحه 4كنند و اين بدعت است. سپس به كتبي چون روح البيان جلد مي



 پاسخ به شبهات قزويني   68

كه در آنجا به اهل سنت توصيه شده كه هر كسي در روز عاشورا بخواهد نوحه سرايي 
كه ايشان  يني شروع كردند به سخنرانيو جناب قزو .يان تشبه پيدا كرده استكند به رافض

دهند و حتي در به دست كردن انگشتري مخالف با شيعه  مي بر عكس اعمال ما را انجام
كنند و غيره... كه در اينجا بايد به جناب قزويني يادآور شويم كه ظاهرا شما  مي عمل
ذ( قانون گويد كه  تان مي ايد كه در آن امام دتان را فراموش كردهخو )ةما خالَفَ العامَ  خُ

پرسد اگر  يعني اهل سنت) عمل كنيد!! عمربن حنظله از امام صادق مي( مخالف با عامه
اهل سنت) و ديگري مخالف آنان بود، ( دو خبر از اخبار شما داشتيم كه يكي موافق عامه

عامه را اخذ كنيد كه رشد و هدايت فرمايد: خبر مخالف  كدام يك را اخذ كنيم؟ امام مي
ناراحتي شما  ، باب اختالف الحديث، حديث دهم) پس1اصول كافي جلد( در آن است!!

 هاست مسلم است كه در تبعيت از مذهبي كه مملو از بدعتو البته بخاطر چيست؟ 
بايست بسيار مراقب بود و براي عوام ساده اهل سنت بهتر است كه اصال توجهي به  مي

) 488-4/487( مجموع الفتاويدر  /ل شما نداشته باشند. شيخ االسالم ابن تيميهاعما
كه حسين را به قتل رسانيد يا كمك به كشتن او نمود يا به كشتن او  : و اما كسيگويد مي

رضايت داده، لعنت خدا و مالئكه و تمام مردمان بر او باد. پس بر خالف ذهن بيمار 
هاي  همان حماقت با تنها هل بيت دشمني نداشته است، بلكهابن تيميه با ا ،جناب قزويني

نيز حسين  /و نام يكي از پسران شيخ محمدبن عبدالوهاب .شيعه مخالف بوده است
بوده است و كنيه خود او نيز ابوالحسين بوده است، پس مخالفت اين علما تنها با خرافات 

گرفته است.  مي ن صورتها و اعمال و حركات احمقانه بوده كه توسط جاهال و بدعت

سنت «يعني،  »السنة ما سن رسول اهللا والبدعة ما أحدث بعده«فرمايد:  مي حضرت علي

ايجاد ص آورده و بدعت چيزي است كه پس از رسول خداص آن است كه رسول خدا
چنين حركاتي جهت ص خوب مسلما در زمان رسول اكرم». و اضافه شده است

اختيار كه جزء خلق و خوي بشري  بي اي و تنها گريهگرفته است  نمي عزاداري صورت
گرفته، جايز بوده است نه بيشتر از آن. شما تصور  مي است و بخاطر مرگ عزيزي صورت
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هاي  مدينه دستههاي  و صحابه ايشان در كوچهص كنيد آيا در صدر اسالم، پيامبر
 نوحه خواني!! يا براي مرگ كسي اند؟ انداخته مي زنجيرزني و سينه زني به راه

داند  مي !! هر انسان عاقلياند؟ كرده مي !! يا هرساله مراسم روضه و تعزيه بر پااند؟ كرده مي
ايجاد و ص پس از رسول خداها  اين كه در آن زمان چنين حركاتي وجود نداشته است و

و شيخ محمد  / اين بدعت هستند و سخن شيخ االسالم ابن تيميه و بنابراند  اضافه شده
 براي فريب شما مراجع رافضي نيز همين بوده است. فراموش نكنيد /بدالوهاببن ع

گونه عزاداري جزء فرهنگ و رسوم  گونه است و اين گويند كه روش عزاداري ما اين مي
براي مبارزه با همين ص : مگر پيامبرگويم ر جواب به اين ماست مالي ميماست!!! كه د

كه در خود شرع  يهليت نيامده است؟ مواردآداب و رسوم و خرافات رايج در عصر جا
احاديث فراواني از شيعه و سني در نهي ( بايست انجام شوند نمي ديگراند  اسالم نهي شده

از نوحه گري و زدن بر خود وجود دارند) و اگر اين اعمال جزء آداب و رسوم هم 
مي است كه از دانيم اين چه آداب و رسو نمي بايست كه ترك گردند. تازه ما مي باشند،

 خبري از پيدا شده است و قبالاش  هايي چون آل بويه و صفويه سر و كله ظهور دولت
نبوده است؟!! و اگر اين جزء آداب و رسوم ايرانيان است، پس چرا شيعيان ها  آن

دهند؟!! خواننده گرامي توجه كند كه فريب ديگر  مي انجامرا آن كشورهاي ديگر نيز
نام بها  اين دهيم و نمي گويند ما اين حركات را به دين نسبت يم آخوندها اين است كه

معناست، چون همه شيعيان اين اعمال  بي : اين سخن نيزمگوي دين نيستند!! در جواب مي
توجه هستند  بي دانند و اهل سنت و كساني را كه نسبت به آن مي را نشانه دينداري بسيار

در نظر ديگران ديندارتر و  ،را تكرار كندكنند و هر كس بيشتر اين اعمال  مي سرزنش
 است و واليت و محبتش به اهل بيت بيشتر است. حتي خود جناب قزوينيتر  مومن

كنند به جز وهابيون!!! پس اين نوع  مي گفت كه همه در اين عزاداري حسين شركت مي
كه ايد  عزاداري از نظر شما نشانه دينداري است و شما تا به حال كدام روحاني را ديده

باالي منبر برود و بگويد اي مردم اين اعمال ما ربطي به دين ندارد و ما خودمان 
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 خواستند چنين سخناني بگويند كه اگر روحانيون ميدهيم؟!!!  مي طوري انجام همين
جناب قزويني سخن جالبي را ايراد  سپس شان خيلي وقت پيش بسته شده بود. دكان

ي مسيحي كه گفته اگر امام حسين متعلق به ما ها كردند از قول يكي از شخصيت
زديم و بنام حسين مردم را به مسيحيت  مي اي برايش يك پرچم مسيحيان بود، در هر قريه

ببينيد كه اين مسيحي حق مطلب را ادا كرده  :گفت مي قزويني جناب كرديم!! و مي دعوت
مورد ديدگاه يهوديت و ما در  گفت: مي است، ولي ابن تيميه آنگونه سخن گفته است!! و

 :مسيحيت راجع به حسين مطالب بسياري داريم!!! در پاسخ به جناب قزويني بايد گفت
ها را از  اتفاقا به نكته جالبي اشاره فرموديد و سخن ما نيز همين است كه شما اين بدعت

اند  كرده مي آري مسيحيان تعزيه بر پا ايد، همان مسيحيان و يهوديان وارد اين مذهب كرده
ريزند و  مي و براي او اشكاند  كرده مي عيسي را اجرا حضرت و مراسم به صليب كشيدن
شان ياعيسي مسيح و يامريم مقدس است،  كنند و ورد زبان مي قبور مردگان خود را زينت

تان است. آري ابن تيميه داخل خود اسالم و  علي و يا حسين ورد زبان همچون شما كه يا
آن  هاي كرده است و بدعت مي راف و گمراهي مذهب رافضي را دركمسلمين بوده و انح

كرده است و مشخص است كه با آن مسيحي و يهودي مورد عالقه شما تفاوت  مي بيانرا 
گفت كه مخالفين عزاداري از بيان مقتل حسين براي مردم وحشت  مي دارد. جناب قزويني
شناختند زير ظلم  مي حسين واقعي را ردم، اگر مآري گويم: نشوند!!! ميدارند تا مردم آگاه 

شدند و زمام دين  نمي ماندند و توسط مراجع رافضي گمراه نمي اي و خميني امثال خامنه
 دادند. نزد عاقالن روشن است كه چه كسي نمي و آخرت خود را به دست شما

د خواهد حسين واقعي و اهل بيت واقعي را به مردم معرفي كند، حادثه عاشورا نز نمي
اي شده براي گريه و زاري و نه شناخت  مردم فاجعه عاشورا شده و شهادت حسين وسيله

و معرفت او، فاطمه زهرا شده شهيد در و ديوار و امام رضا شده غريب طوس و همه 
مغز كوبيد. آري در ايام محرم از صبح  بي شان گريه كرد و بر سر مظلومند و فقط بايد براي

بينيم و از اين همه شناخت و معرفت  مي ها معرفت حسين را ابانو خيها  تا شام در كوچه
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تا اند  گفت برخي از علماي اهل سنت از لعن يزيد نهي كرده ي ميدر عجبيم!! جناب قزوين
مبادا مردم بگويند كه يزيد را معاويه بر مسند قدرت نشاند و معاويه را عثمان و عمر بر 

مر دشمن شوند!!! در پاسخ به اين چرنديات بايد سر كار گذاشتند و بدين طريق مردم با ع
به خالد بن وليد و  :گويد مي شود و مي گفت طبق اين استدالل بچه گانه يكي هم پيدا

اينكار را كرد؟ خالد را به ص ابوموسي اشعري چه كسي سمت داد؟ مگر نه اينكه پيامبر
شما شيعياني كه اين موسي اشعري را والي يمن نمود. پس  فرماندهي لشكر گماشت و ابو

دانيد كه در زمان خود ايشان را بر سر  مي را مقصرص دو نفر را قبول نداريد البد پيامبر
گوييد او نيز در حمله به  مي كار گذاشته است؟!! شما نفرت و كينه خالد را به دل داريد و

دانيد.  مي موسي اشعري را نيز مطرود خانه فاطمه زهرا و شهادتش نقش داشته است و ابو
خيلي از واليان زمان حضرت علي نيز به وي خيانت كردند، پس آيا بايد علي را مقصر 

ابتدا سمتي در ( رسد مي نيز توسط حضرت علي به قدرت ابن ابيه دانست؟! اصال زياد
و پس از او  كند) بصره و سپس والي فارس بوده و حتي شورشي در فارس را سركوب مي

رسد كه در شهادت امام حسين نقش  مي ابن زياد به قدرتو در راستاي او نيز پسرش 
داشته است، پس شما به علي نيز ايراد بگيريد كه چرا پدر ابن زياد را بر سر كار گذاشت 
و طبق اين استدالل شما، پس البد حضرت علي نيز در شهادت فرزندش حسين نقش 

توانسته از  مي و تازه به زعم شما حضرت علي علم غيب نيز داشته( داشته است؟!!
ولي عمر و ابوبكر كه علم غيب نداشتند تا متوجه شوند در  ،حوادث آينده با خبر شود

اشاره كردند كه  84آينده چه خواهد شد؟!!) پس از اين جناب قزويني به سوره يوسف آيه
اين گريه و زاري  در آنجا نيز حضرت يعقوب بخاطر فراغ يوسف گريه كرده است و بنابر

﴿ صورت است: اشكال است!!! آيه مربوطه به اين ين نيز بالبراي حس         

                   ﴾ ]و از آنان « ]84: يوسف

ش از اندوه خورم، و چشمان مي فراق) يوسف اسف( با اندوه) گفت بر( روى برگرداند و

كه اتفاقا اين  گويم مي در پاسخ به جناب قزويني. »سپيد شد و اندوه خود را فرو خورد
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آيه دقيقا مخالف با عقيده شماست، چون اوال: در آيه صحبتي از گريه و زاري نيست و 
كنى تا زار  به خدا پيوسته يوسف را ياد مى گويند: مي دقيقا در آيه بعدي پسران به يعقوب

بينيم كه در آيه از ياد و ذكر يوسف سخن رفته است، در  مي يا نابود شوي، و و نزار
 كني تا هالك مي گفتند تو آنقدر گريه مي كه چنانچه نظر شما صحيح بود، بايد صورتي

. در اين آيات بالعكس تصور اشتباه جناب قزويني و ديگر مراجع مدعي تشيع، شوي مي
بيان شده است، صبر و تحمل بخاطر دوري پسرش  تنها صبر و شكيبايي در برابر مصيبت

و چشم به راه ماندن براي او. خواننده گرامي توجه كند كه چشم براه ماندن از هر چيزي 
دهد، آن فرزنداني كه  مي كه ميان دو كشور رخ بدتر است، چون بطور مثال در جنگي

ن اندوه تا يك زماني گردند ولي به هر حال اي مي شوند باعث اندوه والدين خود مي كشته
كه فرزندشان مرده و او را اند  دانند و مطمئن شده مي كشد و ديگر آن پدر و مادر مي طول

بينيم  مي نيست،ها  آن و خبري ازاند  االثر شده ولي فرزنداني كه مفقود اند، به خاك سپرده
خورند و  مي كه والدين ايشان دائم چشم به راه آمدن ايشان هستند و هر روز غم و غصه

 شان سپيد اميد به بازگشت فرزندشان دارند و در اين انتظار و چشم براه ماندن چشمان
گردد، حزن و اندوه حضرت يعقوب و سپيد شدن چشمانش در فراق و غم يوسف نيز  مي

﴿ به همين شكل است، نه بخاطر گريه كردن بسيار و در انتهاي آيه آمده:  ﴾ ،

35Fغصه خود را فرو برد يعني پس او غم و

، يعني اينكه صبر پيشه كرد و از آيات ديگر 1
) و گريه 86و  18 آيات( شود مي سوره يوسف نيز مسئله صبر در برابر مصيبت برداشت

كور شدن، مخالف با صبر كردن است و در آيات صحبتي از كور شدن در اثر  ردن تا حدك
ر غم و اندوه بيان شده، آنوقت جالب گريه بسيار نيست و تنها صبر و شكيبايي در براب

است كه جناب قزويني براي توجيه صبر نكردن شيعيان در اثر مصيبت عاشورا به اين آيه 
كند كه به صبر و شكيبايي در مقابل مصيبت اشاره دارد. همانطور كه گفتيم  مي اشاره

                                           
 .لقب امام هفتم شيعيان نيز كاظم است، يعني فرو برنده خشم -1
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ها پيش  نگران و غمگين بوده، ولي امام حسين سالاش  حضرت يعقوب براي فرزند زنده
36Fدانيم نگراني شما بخاطر چيست؟! نمي شهيد شده است و ما

فراموش نكنيد حضرت  1
گويد  مي سوره يوسف كه به پسران 87دانسته كه يوسف زنده است طبق آيه مي يعقوب

 18طور در آيه  اميد نشويد و همين يوسف و برادرش را جستجو كنيد و از رحمت خدا نا
بر يعقوب بيان شده كه نشان از زنده بودن يوسف سوره يوسف كه خون دروغين و ص

 ﴿ است، در آيه آمده:                    

                  ﴾، »ندپيراهنش خونى دروغين آورد و بر 

چاره من) صبري ( گفت: ولي نفس اماره تان به دست شما كار داد. پس )يعقوب(

بينيد كه در اين آيه نيز  مي .»من) است( گوييد مددكار مي نيكوست، و خداوند در آنچه

كه شيعيان در مورد  ) پرداخته است، صبريفصرب مجيل( كوحضرت يعقوب به صبري ني

گويد كه خدا ياري دهنده  مي آيه حضرت يعقوبدهند. در اين  نمي امام حسين انجام
بينيم  مي سوره يوسف 86طور در آيه است و در اين مصيبت به خدا پناه برده است، همين

 گذارم، و از مي گويد: درد و اندوهم را فقط با خداوند در ميان مي كه باز حضرت يعقوب
يان غم و اندوه خود را دانيد. خوب آيا شيع دانم كه شما نمى خداوند چيزى مى )عنايت(

تا همه عالم و دنيا متوجه شوند؟!! آيا اند  يا در وسط كوچه و خيابان بردهاند  نزد خدا برده
كه نشانه صبر  كوبند؟!! چنين اعمالي مي كنند يا بر سر و روي و بدن خود مي شيعيان صبر

 پسران ، حضرت يعقوب به 87صبري هستند. در سوره يوسف آيه بي نيست و همه نشانه

                                           
گيني؟ امام پرسد كه چرا غم غمگين بوده است و يكي از يارانش از او مي روزي امام صادق -1

فرزندم بيمار است و منتظر حكيم هستم، سپس آن شخص در بعد از ظهر دوباره  :گويد صادق مي
پرسد كه آيا فرزندت خوب شده  بيند كه اينبار در حال خنديدن است، از او مي امام صادق را مي

ت و مورد اس (يعني ديگر نگراني بي دهد: خير، فرزندم مرده است است؟ امام صادق پاسخ مي
ها پيش شهيد شده و داراي جايگاهي نيكو در آخرت  نگرانش نيستم) پس قياس حسين كه سال
 اش نگران بوده است، قياسي خطا و نابجاست. است با حضرت يعقوب كه براي فرزند زنده
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گويد كه از رحمت خداوند نا اميد نشويد، خوب اين حركات شيعيان همگي نشانه نا  مي
وسيله  خواهيم بدين مي توانيد فورا بگوييد كه ما نمي اميدي و ياس است. در ضمن

مصيبت و شخصيت حسين را به دنيا نشان دهيم!!! چون اوال: براي شناختن حسين نيازي 
و اند  تازه همه دنيا ديگر متوجه حركات مسخره شما شدهها نيست و  به اين حماقت
 نيست، ثانيا: شما براي توجيه كار خود به حضرت يعقوب استناد آن نيازي به تكرار

بايست كامال مانند او عمل كنيد و غم و اندوه خود را نزد خدا ببريد  مي اين كنيد، بنابر مي
اشته باشيد و هر كاري كه شيطان و قرآن و حضرت يعقوب كاري ند ياتو يا اينكه به آ

گونه است، پس چرا فرزندان يعقوب و  تان امر كرد، انجام دهيد. ثالثا: اگر اين نفس
اين عمل حضرت يعقوب را  ،پيامبران بعدي، براي معرفي شخصيت يوسف به جهانيان

 تكرار نكردند؟!! فراموش نكنيد كه چنانچه بگوييد پس نابينا شدن حضرت يعقوب بخاطر
كه صحبتي از گريه  گويم در پاسخ ميبسيار نبوده است؟ چه بوده و مگر بخاطر گريه 

سبب كور شدن بدانيم و در آيات تنها از غم و اندوه آن را  كردن نيست كه بخواهيم
ها  قزويني وجود دارند كه آن ا داليل بيشتري براي پاسخ به امثالسخن رفته است و ام

ه گرامي بطور كامل متوجه پوشالي بودن ادله اين مذهب كنم تا خوانند را نيز ذكر مي

 شود.

خداوند در حال نقل قول يك داستان است و ما جواز گريه و زاري در اين آيه  الف)
زني و زنجيرزني و نوحه سرايي را در جايي از  و بر خود كوفتن و برپايي روضه و سينه

 !!!دارد؟آيه نديديم و نقل قول يك چيزي ربطي به سنت شدن آن ن
 بينيم كه در جايي امري اشتباه تنها نقل قول مي آيات قرآن گوناگون هستند وب) 

عكس در جايي ديگر اشتباه بودن آن نيز  شود و بر نمي گردد و اشتباه بودن آن بيان مي
گردد، در مورد حضرت يعقوب نيز تنها نقل قول شده و اشتباه يا صحيح بودن اين  مي بيان

تازه در قرآن، بسياري از اوقات اشتباه پيامبران بيان شده است تا ( استعمل بيان نشده 
 مردم بدانند كه ايشان بشري معمولي هستند و برايشان مقام خدايي قائل نشوند)
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 نيز نسخص بينيم كه بسياري از موارد حتي در زمان حضرت رسول اكرم مي ما ج)
م و اسوه و الگوي اصلي ما حضرت و در قرآن نيز آيات ناسخ و منسوخ دارياند  شده مي

زار سال پيش را گزينش و سنت و داستان چند هايد  باشد، حال شما آمده ميص محمد
 ايد؟!! كرده

ي را به حضرت يعقوب داده است و يا خود حضرت آيا خداوند دستور چنين عمل د)
هيد كه اينكار را كرده است؟ چون شما قصد داريد اين عمل را سنتي الهي جلوه د يعقوب

حضرت ( ولي در آيات دستوري پيرامون اين عمل وجود ندارد اند، پيامبران نيز داشته
 .يعقوب از روي خصلت بشري و بخاطر فرزندش غمگين بوده، همين و بس)

آن را  در قرآن چندين مورد از خطاهاي پيامبران بيان شده است و آيا ما نيز بايد هـ)
: عرافألا[ كشد مي گيرد و بطرف خويش مي اانجام دهيم؟ حضرت موسي سر هارون ر

  ...دهد؟!! و) مي ، پس آيا اين عمل جواز كتك كاري را به ما]150
اي  اختيار به تنهايي مسئله بي بايد گفت كه گريه ،به فرض درست بودن ادعاي شما

جداست و ربطي به بحث ما ندارد، اشك ريختن بخاطر بروز غم و غصه، جزء طبيعت 
لي برپايي ساالنه روضه و مراسم عزاداري بصورت يك بدعت و در آن بر بشري است، و

سر و روي خود كوبيدن و زنجير زدن و نوحه خواندن و احساسات مردم را تحريك 
كردن، مخالف سيره و سنت نبوي و عقل سليم است و اين حركات مسخره شما چه 

 ربطي به غمگين شدن حضرت يعقوب دارد؟!
غمگين بوده و اين چه ربطي به امام حسين اش  پسر زنده حضرت يعقوب بخاطر ز)

امام مگر ( سال پيش كشته شده است؟ يعني يك قياس مع الفارق كرده ايد 1400دارد كه 
 .حسين پسر شما بوده؟!!)
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 ﴿ اند پيامبران نيز مانند ما بشري بوده ح)           ﴾ و از  ]110:كهف[ال

37Fوحي، عصمت ندارندابالغ حوزه شريعت و در پيامبران به جز نظر ما 

و به اقتضاي  1
و چنانچه بخاطر مخلوقي تا اين حد غمگين اند  شده مي خوي بشري خود غمگين نيز

يا به قول شما گريه كرده) كه به اين شدت صدمه خورده و باعث نابينايي او گشته ( شده
رفته است. چطور برخي  مي اين حد پيش است، خوب معصوم از خطا نبوده و نبايد تا

 جايزآن را  زني و جراحات و صدمات و همين جناب قزويني) قمه( مراجع شما
ند و قابل مقايسه با ياب مي زني پس از مدتي بهبود تازه جراحات ناشي از قمهدانند؟!  نمي

له همه وسي خداوند حاالت بشري پيامبران را بيان كرده است تا بدين كور شدن نيستند.
برايشان مقام خدايي قائل  و مبادا همچون عيسياند  بشر بوده نيز ايشان كه بفهمند

شوند. در آيات متعدد قرآن به صبر و شكيبايي تصريح شده است و آيا اين اعمال شيعيان 
، نشانه صبر و شكيبايي است؟!! اگر شما ها و زنجيرزنيها  زني و سينهها  و اين خود زني

﴿ :ها بگوييم تيد، پس در قرآن آمده كه به هنگام مواجه شدن با مصيبتتابع قرآن هس   

        ﴾ و نگفته به هنگام مصيبت، گريه و زاري كنيد و بر سر  ]156: ةبقر[ال

شد. پس چرا شما بجاي  مي و مغز خود بكوبيد و اگر نيازي به اين كارها بود حتما بيان
 دهيد؟!!  مي حركات مسخره را انجام اين سخن، آن

به هنگام مواجه شدن با جسد مثله ص بعد از اين جناب قزويني به گريه رسول اكرم
كه سنت  گويم در جواب ميسنت بوده است!!)  يعني اين جزء( شدن حمزه اشاره كردند

 نه مواردي كه گاهي ،و يارانش تكرار شده باشدص گويند كه توسط پيامبر مي به چيزي

                                           
دهند، همچون  را نشان مي در مسائل غير از ابالغ شريعت و وحي آيات قرآن عدم داشتن عصمت -1

و سوره كهف  37و سوره احزاب آيه 43ي سوره عبس و سوره تحريم و يا سوره توبه آيه آيات ابتداي
 105و سوره نساء آيه 19و سوره محمد آيه 55و سوره غافر آيه 113و سوره توبه آيه 24و  23آيات 

 .16و سوره قيامه آيه 68انعام آيه و سوره 23و سوره سجده آيه
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از روي حاالت بشري انجام داده باشند و بعد به فراموشي سپرده باشند و يا نسخ شده 
باشند و يا حتي نسبت به آن عذرخواهي شده باشد. حال شما با تكرار هر ساله چنين 

نزد مردم سنت جلوه دهيد. نمونه بارز ديگر چنين حالتي در آن را  خواهيد مي مواردي،

گويد  مي باشد، توجه كنيد كه خداوند مي »هذا عيل موالهمن كنت مواله ف«همان حديث 

دانيم يكي از لوازم حتمي و واجب در امر تبليغ، تكرار است. در همين راستا  مي بلغ و ما
بايست در مكه و در مراسم حج و در عرفه و در غدير و در مدينه، هميشه  ميص پيامبر

كرده است. موارد  مي نشين معرفيو هميشه حضرت علي را صراحتا به عنوان خليفه و جا
ديگري نيز پيرامون سنت بودن يك چيز وجود دارند، همچون عدم ساخت و تزئين قبور 

اي بر روي قبور  ، هيچگونه سازهصهاي پي در پي در زمان نبي اكرم بينيم سال مي كه
وقت كه هر روزه  5شود و اين يعني سنت يا خواندن نمازها در  نمي مسلمين گذاشته

به خاطر عذري يا موردي ( يك جا گرفته است و اين يعني سنت، نه اينكه در مي رتصو
دم سجده بر نمازها با هم خوانده شده و اين براي شيعه شده سنت!!! يا ع پوشيده مانده)
هر روزه بوده است. چنانچه عزاداري تا اين حد  و بصورت كه جزء سنت چيزي بنام مهر

يد براي حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت پس اهل سنت نيز با ،واجب است
با ( علي و شهداي احد و بئر معونه و يك ميليون اهل سنتي كه توسط هالكوخان

ساله عزاداري كنند. و اگر چنين چيزي سنت  مشاورت شيخ طوسي) قتل عام شدند، هر
است پس چرا تنها براي امام حسين است؟!! چرا براي حضرت خديجه و حضرت حمزه 

 كنيد؟!! نمي عزاداري )كشته شد ي نيزطرز فجيع كه به( طيار و محمد بن ابي بكر و جعفر
توانيد بگوييد كه شهادت  نمي در ضمن روز سال را عزاداري كنيد!!!) 365يعني هر (

اساسي در نجات و حفظ اسالم داشته، چون بطور حتم شهادت حضرت  حسين نقش
بسيار مهم و اساسي بوده است و  نيز خديجه و بخشش اموالش در پيشرفت اسالم نوپا

همچنين شهادت حضرت حمزه در جنگ با كفار صدر اسالم نيز مهم بوده است و 
ماند تا امام حسين  نمي كردند، اصال اسالمي نمي چنانچه ايشان در حفظ اسالم جانبازي
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معناست و در  بي بخواهد در كربال از آن دفاع كند. پس سنت شدن اين مسئله موردي
 خود جهت اشك ريختن بخاطر عزاي قت بدعت است. و چنانچه بگوييد ما از ائمهحقي

چون مگر خديجه و حمزه چه فرقي با  ايد، معنا گفته بي حسين روايت داريم!! باز سخني
نشود؟! اگر اين سنت ها  آن ولي براي ،حسين دارند كه براي حسين اشك ريخته شود

 هرساله فرمودهص وده باشد و آيا پيامبربص است كه بايد دستورش از جانب پيامبر
براي حسين اشك بريزيد ولي براي حمزه اين كار را نكنيد؟! شما كه خودتان دائم به 

كنيد، خوب آيا اين سخنان و عقايد شما  مي براي حمزه اشارهص اشك ريختن پيامبر
ده بخاطر حمزه، سنت بوص ؟!! در ضمن اگر گريه رسول اكرمندمتناقض و مسخره نيست

كند؟!! و چرا  هاي بعدي اين عمل را تكرار نمي در سالص پس چرا پيامبراست، 
كنند؟!! يعني  نمي عمل را تكرار حضرت علي و امام حسن در مدت خالفت خويش اين

 شده است. اينكه مي بايست بطور ساالنه تكرار مي حسين شما براي همچون عزاداري
وقتي ص د گريه كرد، بايد گفت كه پيامبروقتي جنازه حمزه را ديص گوييد پيامبر مي

تن از اجساد كفار را مثله كند، ولي بعد  40جنازه مثله شده حمزه را ديد، قسم خورد كه 
 نيز در اثر احساسي بشريص پيامبر كنم. خوب آن گريه كردن نمي گفت كه اينكار را

 ﴿ ؟است نبوده          ﴾ ربطي به سنت شدن آن  اين بنابر و ]110: كهف[ال

ص ندارد. در جريان حادثه بئر معونه كه بسياري از حافظان قرآن و صحابه رسول اكرم
كرده است، ولي از اين  مي هر روز آن كفار را لعنص بينيم كه پيامبر مي شوند، مي شهيد

تاب صحيح ك قزويني به روايتي اشاره كردند از گردد. جالب است كه جناب مي عمل نهي
در روايت نقل شده كه ابراهيم  ن روايت نيز مخالف با عقايد شماست.مسلم كه اتفاقا همي

كرد كه  مي بخاطرش گريهص ماهگي در گذشت و پيامبر 18در ص فرزند پيامبر
 پاسخص كني؟ و پيامبر مي گويد آيا گريه مي كند و مي عبدالرحمن بن عوف تعجب

ولي زبان بر  ،سوزد مي گريد و قلب مي ام و چشم ادهدهد كه رحمت خدا را از دست د مي
كه سخن ما نيز همين  گويم: مي گويد. در جواب به قزويني نمي خالف رضاي خدا چيزي



 79 شبهات قزوينيپاسخ به 

اختيار و صبر و تحمل در برابر مصيبت وارد شده، بطوريكه رسول  بي اي است، يعني گريه
در مراسم عزاداري  خوب آيا شيعيان گويد. يز فرموده كه زبان چيزي نمينص اكرم

ساكت  هامداحان پشت بلندگو آخوندها باالي منبرها و گويند؟!! آيا نمي حسين چيزي
گويند؟!! در ضمن در روايت آمده كه عبدالرحمن بن عوف از گريه  نمي هستند و چيزي

كني؟ خوب همين  مي كند كه آيا گريه مي كند و از او سوال مي تعجبص رسول اكرم
اي چون عبدالرحمن بن عوف  ين عمل سنت نبوده است وگرنه صحابهدهد كه ا مي نشان

هاي  بايست سال ميص كرد و چنانچه اين امر جزء سنت بود، پس پيامبر نمي تعجب
عالم طراز اول خودتان  كرده است. در ضمن مي بعدي نيز براي فرزندش ابراهيم گريه

ابراهيم بن رسول  وقتي«كند:  مي روايت محمد باقر مجلسي از حضرت علي جناب
او را كفن ص غسل دادم، رسول اهللا نيز) او را( فوت كرد به من امر فرمود و منص اهللا

حمل كن، او را حمل كرده تا به بقيع  نمود و حنوط ماليد و به من فرمود: اي علي او را
احوال او را ديد گريه كرد و ص و وقتي پيامبر …رساندم و بعد از آن بر آن نماز گذارد

گريه) مردان از صداي زنان بلندتر ( پس گريه او مسلمانان گريه كردند تا اينكه صداي از
كند  فرمود و گفت: چشم گريه مي را نهيها  آن به شديدترين حالتص شد و رسول اهللا

آورد، و همانا ما توسط تو  مي گوئيم پروردگار بر ما خشم نمي شود و و قلب غمگين مي
بحار األنوار: ( ».شويم مي نا ما به اراده تو اندوهگينشويم و هما مي دچار مصيبت

روايت را نيز مشاهده كنيد و  ) پس بايد به جناب قزويني گفت كه شما اين82/100-101
جناب قزويني براي توجيه زدن بر سر و دنبال به كرسي نشاندن حرف خود نباشيد.  فقط

بر روي خود زده ص مروي خويش به حضرت عايشه اشاره كرد كه در رحلت نبي اكر
دانيم اين همه ناداني امثال قزويني را به حساب چه چيزي بگذاريم؟!! عملي  نمي است!!!

ساله شده جهت  از روي احساسي زنانه، براي قزويني و همه شيعيان، حجت و سنت هر
همانطور كه گفتيم اعمالي كه به  !!!سينه زني و زنجيرزني و بر سر و روي خود كوبيدن

توانند به عنوان  اند، نمي زده مي حتي از خود پيامبر) سر( از روي حاالت بشريندرت و 
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سنت تلقي شوند و بايد ديد كه دستور كلي و رفتار و اعمال متواتر و قطعي چه بوده 
دهد كه تا آن زمان چنين عملي  مي است و اصال همين عمل ام المومنين عايشه نشان

بايست بطور هر روزه و مستمر  مي ، چون سنتبصورت تكرار دائمي و سنت نبوده است
گزينش كنيد اند  بوده باشد، نه اينكه بياييد و مواردي را كه در برخي مواقع خاص رخ داده

هاي بعدي اين عمل را  و اگر چنين است پس چرا حضرت عايشه و يا صحابه در سال
حساسي بشري !! چرا فقط و تنها در يك لحظه خاص و از روي ااند؟ كرده نمي تكرار

بايست هميشه  مي تمام شده است؟!! اگر سنت بود كه آن ديگر و پس ازاند  انجام داده
در كتب خودتان) اين عمل را نهي ( شد. در ضمن احاديث و روايات ديگري نيز مي تكرار
 كه از طريق امام صادق حديثي بيند؟! نمي راها  آن و چگونه است كه چشمان شمااند  كرده

مكه را فتح نمودند با مردان بيعت نمودند. ص كه پيامبر روايت شده كه در آن آمده: زماني
اي كه  گويد: اي رسول خدا آن امر معروف و پسنديده سپس زنان آمدند، ام حكيم مي

آن از فرمان شما سرپيچي نكنيم كدام است؟  ةبار خداوند به ما دستور داده است كه در
روي خود نزنيد و صورت خود را مخراشيد، موهاي خود را پس گفت: هرگز بر سر و 

، مستدرک ٣/٢٧٥ة وسائل الشيع( نكشيد و گريبان خود را پاره نكنيد و لباس سياه نپوشيد

) و از عمر بن ابي مقداد روايت شده است كه شنيدم ٣٢/٦١٩بحاراألنوار، ٢/٤٥٥الوسائل

 ﴿ دانيد، معناي آيه گويد: آيا مي امام محمد باقر مي      ﴾  چيست؟

إذا متُّ فال ختميش عيلَّ وجهاً وال ترخي «به فاطمه فرمود: ص عرض كردم: نه. گفت: پيامبر

عراً وال تنادي بالويل والثبور وال تقيمي عيلَّ نائحة هرگاه من از دنيا رفتم صورت « :»عيلَّ شَ

 مرا) با شيون و زاري مخوان( نكن و خود را نخراش، و موهايت را به خاطر من پريشان
اين همان معروفي است كه  .»مده) و بر من نوحه و سوگواري مكنشيون و زاري سر (

، ٢/٢١٣ حكام، هتذيب األ٣/٤٠٣يف الكا( فرموده است -عزّ وجلّ  -خداوند 

 .)٢/٣٤٦، علل الرشائع٤/٣٨٤الشيعة وسائل
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كرد، او را از اين كار نهي كرد  ه ميزني را ديد كه در كنار قبر فرزندش گريص پيامبر
و به او دستور داد كه صبور باشد و به او فرمود: اجر به همراه تحمل مصيبت اولي و 

جعفر بن محمد از  )٢/٥٤٣ ، اخلصال٣٤٦عالم الدينأ، ٢/١٥٤بحاراألنوار( .تر است محتمل
بوجود  همانا او از«كند:  مي در حديث نهي شدگان، روايت صنبي اكرم پدرانش از

مصيبت نهي فرمود و نهي فرمود از نوحه سرائي و شنيدن آن و  آوردن صداي حزين در
و در كتب اهل سنت از جمله  )۴-۴/٣من الحيرضه الفقيه: ( نهي فرمود از زدن صورت

دهد اين امر جزء سنت نبوده و حتي از اين  مي صحيح بخاري نيز حديثي هست كه نشان

ذَ « صورت است: عمل نهي شده است، حديث بدين : أَخَ الَتْ ا قَ نْهَ َ اهللاَّ عَ
يضِ طِيَّةَ رَ مِّ عَ نْ أُ عَ

يْنَا النَّبِيُّ  لَ أُمِّ ص  عَ يْمٍ وَ لَ ةٍ: أُمِّ سُ وَ ْسِ نِسْ َ مخَ ريْ ةٌ غَ أَ رَ نَّا امْ فَتْ مِ امَ وَ ، فَ نُوحَ ةِ أَنْ ال نَ نْدَ الْبَيْعَ عِ

عَ  ةِ مُ أَ رَ ةَ امْ َ ربْ نَةِ أَيبِ سَ ابْ الْعَالءِ وَ رَ ةٍ أُخْ أَ رَ امْ اذٍ وَ عَ ةِ مُ أَ رَ امْ ةَ وَ َ ربْ نَةِ أَيبِ سَ . أَوِ ابْ ِ تَنيْ أَ رَ امْ  .»اذٍ، وَ

هنگام بيعت، از ص فرمايد: رسول اهللا  مي ترجمه: ام عطيه رضي اهللا عنها) 1306بخارى:(
ما تعهد گرفت كه نوحه خواني نكنيم. اما هيچ كس از ما به اين عهد وفا نكرد، مگر پنج 

بينيم كه در  مي خوب و دو زن ديگر.» همسر معاذ«ام سليم، ام عالء و دختر ابو سبره زن: 
بينيم كه در ابتداي امر  مي از اين عمل نهي شده است وص سنت و در دستور كلي پيامبر

و مسلما زنان در نگهداري اند  و برخي ديگر نتوانستهاند  اي از زنان به آن عمل كرده عده
تر از مردان هستند و عمل يكي از ايشان، آن هم در همان لحظه  احساسات خود ضعيف

ها  تواند سنت كلي شود براي همه مسلمين، كه هر ساله به خيابان نمي رحلت شوهرش،
سال پيش رخ داده است، بر سر و مغز خود بكوبند.  1400بريزند و بخاطر مصيبتي كه در 

دانيد، پس چطور در اينجا  نمي يتو اهل بص در ضمن شما كه عايشه را دوستدار پيامبر
ناراحت شده و بر روي خويش زده است؟!! جالب است ص عايشه بخاطر رحلت پيامبر

تعدادي از مراجع ما در گفت كه اگر  ه در رد قمه زني ميكه جناب قزويني در همين برنام
 ستاين فتواي ايشان در زمان و شرايطي خاص بوده ا اند، گذشته به اين امر فتوا داده

و در نظر داشت) در جواب به قزويني  يعني بايد شرايط همان موقع را بررسي كرد(
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: آفرين و صدآفرين بر شما!! خوب سخن ما نيز همين است كه احاديث گويم مي
كنيد به همين شكل هستند و در  مي دلخواهي را كه شما از كتب اهل سنت گزينش

بخاطر مشاهده جسد مثله ص ه پيامبرمانند همان گري اند، شرايط و زماني خاص بوده
شده حمزه و يا بخاطر مرگ فرزندش ابراهيم و يا عمل عايشه در هنگام رحلت نبي 

و بايد اين اند  نيز همگي در شرايط و زماني خاص رخ دادهها  اين ، خوبص اكرم
شرايط را در نظر گرفت نه اينكه همچون احمقان يك روايت را به نفع خود بيرون كشيد 

در بوق و كرنا كرد و طبق آن يك بدعت را نزد مردم سنت جلوه داد تا بيشتر ن را آ و
گويد فتاواي مراجع قبلي پيرامون قمه زني در  در ضمن جناب قزويني كه مي گمراه شوند.

شرايطي خاص و براي همان موقع بوده است، بايد گفت پس چرا شما مرتب به برخي از 
دانيد؟!!  ها را بدعت مي گيريد و آن ايراد مي مرهاي حكومتي و نظرات حضرت ع حكم

جناب قزويني به  اند. ها نيز در شرايطي خاص و در همان زمان صادر شده خوب آن
مخالف خودشان ايراد داشت كه چرا در مسئله قمه زني تنها نظر اي  هاي ماهواره شبكه

د چرا سخن مراجع دهند و چنانچه شما مرد هستي مي مراجع موافق با اين عمل را نشان
38Fدهيد؟! نمي مخالف با اين مسئله را نشان

: آفرين و باز بايد به جناب قزويني بگويم 1

                                           
زني تنها تحت الفاظي چون اين عمل جايز نيست  با مسئله قمهفراموش نكنيد مخالفت امثال قزويني  -1

كنند، چون اين علماي نابغه در دور شدن از خرافات خود،  شوند و صريحا آن را حرام نمي بيان مي
كنند تا مبادا كمي به صراط مستقيم و مسير هدايت نزديك شوند. بايد به  بسيار محتاط عمل مي

زني دچار شك و شبهه هستند و هنوز  هنوز بر سر مواردي چون قمهها  موحدين عزيز بگويم كه اين
(و نه همه شرايط و همه  وحشت دارند كه آن را صريحا حرام كنند و تنها در شرايط و زمان فعلي

دانند. خوب وقتي عمق فاجعه و عمق حماقت تا اين حد است، چه  ها) آن را تنها جايز نمي زمان
ن چون امامت و عصمت و علم غيب و امام زمان را كنار بگذارند؟!! انتظاري است كه عقايد ديگرشا

 .آري مصيبت اين است، نه كربال و عاشورا
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39Fصدآفرين!!!

 سخن ما نيز همين است كه چرا شما تنها احاديث باب ميل خودتان را ذكر 1
كنيد و آن همه آيات و  مي كنيد؟!! چرا تنها چند خطاي صحابه را در بوق و كرنا مي

آوريد؟!! چرا اين همه حديث پيرامون  نمي مدح ايشان را به روي مبارك خود احاديث در
تنها به مواردي خاص بينيد و  نمي نهي از نوحه خواني را در كتب شيعه و سني

كنيد، همچون مواردي در حكومت  مي يا مسائل ديگري كه دائم به آن اشاره چسبيد؟!! مي
و اند  در حقيقت حكمي حكومتي بوده واند  كه به زعم شما بدعت بوده حضرت عمر

نه اينكه بدعت بوده باشند و موارد متعدد  اند، در زمان و شرايطي خاص صادر شده
 كنند. ما از اين مراجع نمي رعايت هيچ چيز راها  آن ديگري كه مراجع رافضي در ذكر

نه سال متوالي حج خا 3تواند  مي پرسيم كه چطور مرجع شيعيان جهان جناب خميني مي
 خدا را ممنوع كند؟!! و چطور هم اكنون دستور تخريب مساجد اهل سنت در ايران داده

شوند و اهل سنت در شهرهاي بزرگي چون تهران و اصفهان اجازه ساخت مسجد را  مي
 حكم حكومتي هستند و بدعت نيستند؟!!ها  اين ندارند؟!! البد

 ببري مال مسلمان و چو مالـت ببرنـد  
 

 آري كه مسلماني نيست!!بانگ و فرياد بر 
 

                                           
ها را جمع  خواهد تا همه آن زند و يك نفر را مي كننده بسياري ميالبته جناب قزويني سخنان رسوا -1

كنيم،  نان وي اشاره مينموده و بصورت كتابي حجيم به مردم ارائه دهد و ما تنها به برخي از سخ
اي داشتند و با استناد به سخن يكي از  در شبكه واليت برنامه 22ساعت 9/10/1389مثال در مورخ

بود ما تنها  خوار مي گفتند كه چنانچه حتي يكي از سادات زناكار و شراب علماي اهل سنت مي
ز نيست!! در پاسخ به جناب بايست عمل او را دشمن بداريم نه خود او را و دشمني با سادات جاي مي

گويم: پس لطفا تنها عمل او را شالق بزنيد و نه خود او را، چون دشمني با ايشان جايز  قزويني مي
نيست و تنها بايد عمل ايشان را بد و ناپسند دانست نه خود ايشان را، پس مبادا به خودش شالق 

سوره  6ه احزاب بود به اشتباه گفت: آيه سور 6اي ديگر كه بحث پيرامون آيه (يا در برنامه بزنيد!!!
ها و خرافات و گمراهي ايشان بي اهميت  مائده!! البته اين اشتباه در گفتن نام سوره در برابر بدعت

 .كند) است و هر كس از چنين اشتباهاتي مي
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جالب است كه جناب قزويني نظر مراجع موافق با قمه زني و مقلدين ايشان را محترم 
دانستند و تنها نظر خودشان را بيان كردند، ولي در مواجه شدن با عقايد اهل سنت 

زنند به روايتي اشاره دارند از حضرت  مي كه قمه گونه احترامي قائل نيستند. كسانيهيچ
نب كه به هنگام سوار بودن بر كجاوه از شدت اندوه سرش را به ستون كجاوه زده و زي

اين باعث خونريزي سرش شده است. خواننده گرامي خوب توجه كند كه جناب قزويني 
هاي  در رد اين مسئله گفتند اگر اين روايت صحيح بود چرا زينب يا بني هاشم در سال

دهد كه قمه زني صحيح نيست!!! باز بايد  مي ن نشانبعدي اين عمل را تكرار نكردند و اي
دهند، بايد  مي به جناب قزويني آفرين بگوييم و جالب است كه ايشان جواب خودشان را

گفت كه مسئله عزاداري براي امام حسين نيز به همين شكل است و سخن ما نيز همين 
آن را  هاي بعدي پس چرا زينب و بني هاشم سال ،است كه چنانچه عزاداري صحيح بود

عزاداري ص هاي بعدي براي پيامبر تكرار نكردند؟!! چرا حضرت عايشه و صحابه، سال
؟!! جناب اي فرزندش ابراهيم عزاداري نكردبر هاي بعد در سالص چرا پيامبرنكردند؟!! 

قزويني سخن جالب ديگري نيز ايراد فرمودند و خطاب به قمه زنان گفتند كه كاري بر 
يك كشور انجام ندهيد و در خيابان يك كشوري قمه زني نكنيد تا خالف مقررات 
چون  ؟توانيد اعتراض كنيد كه چرا مرا زندان كردند و يا شالق زدند نمي زنداني شويد و

كنيم كه شما كه  مي احترام به قوانين يك كشور ضروري است!!! ما از جناب قزويني سوال
گذاريد و  نمي نين كشور عربستان احترامكنيد، پس چرا به قوا مي اينقدر خوب نصيحت

اندازيد؟!! چرا در  مي هر چند وقت يكبار در جاهايي چون قبرستان بقيع جنجالي به راه
اي زنداني شوند  خوانيد؟!! و اگر در اثر اين حركات احمقانه، عده مي آنجا زيارت عاشورا

و در همه دنيا جار و خود هاي  و يا مسجدي از شيعيان بسته شود، آنگاه شما در رسانه
مورد ديگر اينكه خواننده  كنيد. مي اندازيد و شروع به مظلوم نمايي مي جنجال به راه

گويند: در حديث آمده كه امام  مي كه گاهي نيز مراجع رافضي گرامي توجه داشته باشد
لطمن اخلدود الفاطميات علی احلسني بن علی قن اجليوب وشق لقد«فرمود:  جعفر صادق
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براي  ’دختران فاطمه زهرا«يعني:، »تشق اجليوبعلی مثله تلطم اخلدود وام السالم وعليه

ويش زدند و براي كسي خهاي  گونهكردند و بر  گريبان خود را پاره إحسين بن علي
. در جواب بايد گفت: بزنند و گريبان بدرندها  برگونه جايز است كه كه همانند حسين

چنان كه  ت و قابل استدالل نيست، زيرا راوي آناين حديث از لحاظ سند مخدوش اس
» مجهول«او را  باشد كه علماي رجال مي آمده خالد بن سدير» شيخ طوسي هذيبت«در

 يفهذا الرجل عندنويسد:  مي باره وي در ممقاني در كتاب تنقيح المقال عالمه اند. دانسته

از علما و  لب و احاديثي رادر اينجا مطا. ناشناخته است يعني اين مرد در نزد من جمهول.

 آوريم تا بلكه هدايت شويد و البته شما دكانداران مي كتب خودتان بر ضد نوحه سرايي
سعي كنيد همه اين مطالب را هر طور كه شده ماست مالي و توجيه كنيد و مبادا  مذهبي

ص به هنگام غسل دادن پيامبر حضرت علياي در عقايد خرافي خود شك كنيد.  ذره
 فرمودي آنقدر اشك نمي نهي، تابي بي كردي و از نمي اگر به شكيبايي امر :رمايدف مي
نهج البالغه ( .ماند مي و اين درد جانكاه هميشه در من ،هايم تمام شود ريختم تا اشك مي

 حضرت همچنين در نهج البالغه آمده است كه ) و2/445مستدرك الوسائل  و 235خطبه 

هر كسي  .»بة عىل فخذه فقد حبط عملهيده عند مصين رضب اً؛ قال: ميأن عل«علي گفت: 

به هنگام مصيبت و باليي دستش را بر رانش بزند و تأسف بخورد، عمل او نابود گرديده 
عالمه محمد بن حسين بن  )3/270 وسائل الشيعةو  621فحهالخصال صدوق ص( است.

بر آن چيزي برتري  كهص : در لفظ رسول اهللاگويد مي صدوق بابويه قمي ملقب به شيخ
من اليحضره ( »باشد مي نوحه سرائي از اعمال جاهليت«آمده است كه:  ندارد به اين شكل

احلدائق يوسف البحراني در  و 2/915 وسائل الشيعةو حر عاملي در  272-4/271 :الفقيه

و همچنين  )3/488جامع أحاديث الشيعة و حاج حسين البروجردي در  4/149النارضة
 سرائي از جاهليت نوحه«روايت كرده است كه: آن را  مجلسي با اين لفظ محمد باقر

نوري و بروجردي از رسول علمايي چون مجلسي و و ) 82/103بحار األنوار: ( »باشد مي
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بة، يإعوال عند مص بغضهام اهللا:يصوتان ملعونان  كه او فرمود:اند  روايت كرده صاهللا

را ها  آن دو صداي نفرين شده هستند كه خداوند« .»النوح والغناء يعنيوصوت عند نغمة؛ 

سرايي  يعني نوحه _دوست ندارد: شيون و فرياد به هنگام مصيبت، و صداي آهنگ و ترانه
و جامع األحاديث  ١٤٤-١/١٤٣و مستدرک الوسائل  ٨٢/١٠٣نوار بحار األ( _و موسيقي

اي  وان ياد كرد از نوشتهت مي از اين روايات ).٢/٢٧١و من ال حيرضه الفقيه  ٣/٤٨٨الشيعة 
 در سرزميني كه صاحب قدرت هستي تو را«فرستاد:  رفاعة بن شدادبه  منينؤاميرالم كه

و : «آمده حديث و در) 1/144: مستدرک الوسائل( »دهم به نوحه براي مرده هشدار مي

 كه و روايتي) 3/372 :جامع احاديث الشيعة( »كنم مي همانا شما را از نوحه و شيون نهي

از نوحه ام  كرده را نهي و همانا من شما«آورده است كه فرمود: ص از پيامبر جابر
لهو و آوازهاي شيطاني و  بار: صدا هنگام نغمه هايو  سرائي و دو صداي احمقانه بي بند

مستدرك ( »شيطاني چنگ زدن صورت و پاره كردن يقه و ناله) و( صدا هنگام مصيبت
باشد و در بين مردم  مي : سه چيز از اعمال جاهليتليع حضرتو از ) 1/145الوسائل: 

و توهين كردن به اقوام و  رود تا قيامت برپا شود: باران طلبيدن از ستارگان از بين نمي
كند كه  مي و كليني از امام صادق روايت) 82/101بحار األنوار: ( »نوحه سرائي در مرگ

 ولي اكثر مردم درك ،باشد نمي يزجا گردد و فرياد زدن بر مرده اصالح نمي«فرمود: 
فرياد زدن «امام صادق آورده است كه فرمود:  كليني از باز و )3/226الكافي: ( ».كنند نمي

) 255/ 3الكافي: ( »جايز نيست )نيز همچنين( براي مرگ جايز نيست و لباس پاره كردن
ص اهللاوقتي ابراهيم بن رسول «كند:  مي روايت علي حضرتمحمد باقر مجلسي از 

او را كفن نمود و  صرسول اهللا ،غسل دادم او را )نيز( فوت كرد به من امر فرمود و من
او را حمل كرده تا به بقيع رساندم  ،حمل كن او را ،حنوط ماليد و به من فرمود: اي علي

گريه كرد و از پس  احوال او را ديدص پيامبر و وقتي …و بعد از آن بر آن نماز گذارد
مردان از صداي زنان بلندتر شد و  )گريه( انان گريه كردند تا اينكه صدايگريه او مسلم

كند و قلب  فرمود و گفت: چشم گريه مي را نهيها  آن به شديدترين حالتص رسول اهللا
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و همانا ما توسط تو دچار  ،آورد مي گوئيم پروردگار بر ما خشم نمي شود و غمگين مي
 )101-82/100: بحاراألنوار( ».شويم مي و اندوهگينشويم و همانا ما به اراده ت مي مصيبت

از نوحه سرائي و شنيدن  )همچنين( حزين در مصيبت نهي فرمود و از صوتص پيامبرو
كند كه  مي و كليني از فضل بن ميسر روايت) 2/915 وسائل الشيعة:( نهي فرمود )نيز( آن

ه به وي وارد شده بود ك بوديم و مردي آمد و از مصيبتي ابي عبداهللا ما نزد«گفت: 
گيري و اگر صبر  مي فرمود: چنانچه تو صبر كني اجر كرد. ابو عبداهللا مي شكايت
 گذرد و سختي آن را خواهي كشيد مي ،كه خداوند بر تو مقدّر كرده است قَدري نكني آن

مؤمن  صبر و بالء بسوي«و از امام صادق جعفر بن محمد كه فرمود: ) 3/225الكافي: (
كافر  و بالء و جزع بسوي ،آيد و او صبور است مي بالء )بطوري كه( برند مي پيش ،شدن

الذكري: ( كند آيد و او جزء و فزع مي برند و آن وقتي است كه بالء مي شدن پيش مي
ابن  شيخ در المبسوط و«محمد بن مكي العاملي ملقب به شهيد اول گفت: ) 1صفحه 

 الذكري: صفحه( »اجماع است )اين مسئله( كرد حمزة نوحه را حرام كردند و شيخ ادعا

 ،و شيخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسي ملقب به شيخ الطائفه) 82/107: بحاراألنوار ،2
 چه بسا او در عصر ،باشد نوحه را حرام كرد و ادعايش اين بود كه، اين مسئله اجماع مي

اكنون در حسينيات  كه زمان بر حرام بودن نوحه و شيوني طوسي بود و شيعيان در آن
از  ولي«آيت اهللا العظمي محمد بن حسيني شيرازي گفت:  .شود, اجماع داشتند مي شنيده

 و شيرازي) 15/253فقه: ( »شيخ در المبسوط و ابن حمزه حرام بودن مطلق آمده است

امام  و) 15/260الفقه: ( »در الجواهر خودزني و شيون بطور قطعي حرام شده است«گفت: 
زدن  بي صبري) فرياد بلند كشيدن در ناراحتي و شيون و( بدترين جزع«ود: باقر فرم

صبر  كه نوحه را برپا كند باشد و كسي مي و كشيدن موي پيشاني ،باشد مي صورت و سينه
، 223-3/222الكافي: ( »را ترك كرده است و راهي غير از راه درست را برگزيده است

 :قول امام صادق است كه از و همچنين) 82/89بحار األنوار:  ،2/915وسائل شيعه: 

و ) 3/225 :الكافي( ».شود مي كه در مصيبت دستش را بر رانش بزند اجر او باطل كسي
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مستدرك الوسائل: ( »بر صورت زند و يقه پاره كند از ما نيست كه كسي: «فرمودص پيامبر
باقر صدر در  كند كه از امام محمد سماوي اين مسئله ذكر مي و محمد تيجاني) 1/144

 »حديث صحيحي است كه در آن شكي نيست«او جواب داد:  اين حديث پرسيد و  باره
و از يحيي بن خالد آمده است ) چاپ عربي 58صفحه  ،آنگاه هدايت شدم،ثم اهتديت (

كند؟ فرمود:  مي چيزي اجر مصيبت را باطل آمد و گفت: چه صاكرم كه مردي نزد نبي
كه به آن  كسي ،ترين مسائل است مهم صبر در مصيبت ازو  ،ها بر يكديگر زدن دست

 خشم كند پس براي او خشمگيني كه ايتمندي خواهد بود و كسيراضي شود براي او رض
كه بتراشد و باال  از كسي من«فرمود:  صاكرم در ادامه نبي ،خواهد بود)از طرف خداوند(

) 3/489: ةالشيع أحاديثجامع ( )به معني تراشيدن سر و بلند كردن صدا( ،زار هستم ببرد بي
كند:  مي روايت ،در حديث نهي شدگانص اكرم نبي پدرانش از از جعفر بن محمد

مصيبت نهي فرمود و نهي فرمود از نوحه  همانا او از بوجود آوردن صداي حزين در«
و محمد ) 4-4/3من اليحضره الفقيه: ( سرائي و شنيدن آن و نهي فرمود از زدن صورت

 پاره كردن و كشيدن مو به طور اجماع حرام بر سر و سينه زدن و«عاملي گفت: بن مكي ال
في ( »خشمگيني بر قضاء و قَدر الهي است در المبسوط گفته است و آنآن را  ،باشد مي

در المنهي زدن صورت و بركندن مو نهي شده : و شيرازي گفته است) 72الذكري: صفحه 
بر عمويش ص اكرم ي نبي جاني سماوي به گريهتي دكتر محمد) 15/260الفقه: ( »است

ولي در تمامي آن «گويد:  مي و كند ابي طالب و حمزه و همسرش خديجه اشاره مي
ناراحتي از فرد حزين و زدن  , ولي وي از بروز…كرد مي حاالت از سر مهرباني گريه

بر كه با اجسام آهني  پس چگونه است حال تو ،صورت و پاره كردن سينه نهي فرمود
سپس  )151صفحه  :در كتاب كل الحلول( »شود؟ مي كه خون سرازير زني بطوري مي خود

شيعيان امروزه انجام  كند كه امير المؤمنين علي بن ابيطالب آنچه را كه مي تيجاني ياد
حسن و حسين  انجام نداد و به همين ترتيب امامانص اكرم دهند در زمان وفات نبي مي

همانا چيزهائي را : تيجاني گفته است ،باره اين امام نكردند و درو سجاد نيز اين كار را 
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كه در آن  كربالئي ،ديد كه هيچ كس نديده است او با دو چشم خود شاهد كربال بود
 كوه دوام هائي را ديد كه پدرش و عموهايش و بردارانش همگي كشته شدند و مصيبت

آنكه او  باره ليهم السالم) چيزي درع( ندارد و در تاريخ نيز از هيچكدام از ائمهآن را 
كل الحلول: ( كاري كرده باشد روايت نشده است و يا اينكه امر به تبعيت و پيروي آن كند

شيعيان از آن  شود: آنچه كه بعضي مي به حق گفته«گويد:  تيجاني همچنين مي) 151صفحه
كنند و فتوا  ي از دين نيست و اگر مجتهدين اجتهاد دهند ذره مي اعمال خاص انجام

همانا آن فقط ، دهندگان به آن فتوا دهند كه در آن اجري بزرگ و ثوابي عظيم قرار دهند
و توسط  عادت و تقليد و احساسي برخورد كردن است كه اهل آن توسط آن طغيان كرده

 شوند و بعد از مدتي فقط بصورت يك رسم قومي در آن از حالت طبيعي خارج مي
 كه برد، تا جائي مي به شكلي كوركورانه و بدون فهم به ارث آيد كه پسر از پدرش مي

كنند كه با زدن خود و خود را خوني مالي كردن قرب  مي گونه حس بعضي از عوام اين
را  كه اين كار را انجام ندهد حسين عضي اينگونه اعتقاد دارند كه كسيباشد و ب مي اهللا الي

 عقل سليم اين مناظر«ين گفته است: و همچن) 148كل الحلول: صفحه ( »دوست ندارد
 شود و با زنجير بدست خودش خود را مي وقتي مردي لخت ،پذيرد نمي مشمئز كننده را

كند و عجيب  مي زند و به طرزي ديوانه وار صداي خود را بلند كرده و حسين حسين مي
رشان شود وقتي آن افراد به يكباره كا مي وضوح ديدهه برانگيز اينجا است كه ب و شك

بر طرف شده است و با گذشت اندك ها  آن انگار مانند اين است كه ناراحتي ،تمام شد
نوشند و ميوه  خورند و مي مي خندند و شيريني مي بيني كه مي اتمام عزاداري زماني بعد از

شود. و عجيب آنجا است كه  مي همه چيز با تمام شدن حركت دسته تمام خورند و مي
ها  آن اي دينداري نيستند و از اين رو چندين دفعه خودم در انتقاد ازه انسانها  آن بيشتر
دهند فقط يك رسم قومي و تقليد كوركورانه  مي كرده و گفتم: همانا آنچه انجام مدارا
» ارشاد«و همچنين روايتي است كه شيخ مفيد در كتاب ) 149الحلول: صفحه  كل( »است

سمت عليک فأبري يا أخية، إين أق«ود: خواهرش زينب، فرم آورده كه حضرت حسين به
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بالويل والثبور إذا أنا  یوجهاً، وال تدعي عل یختميش علجيباً، وال  یقسمي، ال تشقي عل

اي خواهر جان، من تو را سوگند «چاپ تهران) يعني:  97صفحه  2اإلرشاد ج ( »هلكت

مكن و چهره  كه چون كشته شدم گريبان بر من چاك دادم و تو به سوگند من وفادار باش
و  عذاب بر من باد خدايم مرگ دهد) مگو( مخراش و در مرگ من واويال واثبورا

ا ي«به خواهرش زينب گفت: كه حسين در كربال صاحب منتهي االمال نقل كرده طور همين

ب، وال يعلیّ اجل يلف، إذا قتلت فال تشقعىل هذا احل يک أن حتافظي، أحلفک باهللا عليأخت

خواهرم تو را به خدا  -.»ل والثبور عىل شهاديتيبالو يرک، وال تنادوجهک بأظفا يشختم

هايت  ات را با ناخن دهم كه وقتي من كشته شدم گريبانت را پاره مكن، و چهره سوگند مي
و  )1/248مال منتهي اآل( خونين مكن، و به خاطر شهادت من فرياد واويال سر مده

ىلَ «لي آورده كه فرمود: ع همچنين شريف رضي در نهج البالغه از حضرت ُ عَ ربْ لُ الصَّ ينْزِ

هُ  رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ نْدَ مُ هِ عِ ذِ خِ ىلَ فَ هُ عَ بَ يدَ َ نْ رضَ مَ ، وَ يبَةِ صِ رِ الْـمُ دْ المختار  نهج البالغه باب( »قَ

انسان  صبر به اندازه مصيبت به«يعني:  )چاپ بيروت 144من حكم أميرالمؤمنين شماره 
كافي نيز  كليني در. شود مصيبت بر ران خود بكوبد اجرش تباه مي كه در رسد و كسي مي

ندَ «به سند خود از امام موسي بن جعفر آورده كه فرمود:  هِ عِ ذِ خِ يلَ فَ هُ عَ بُ الرجلِ يدَ ْ رضَ

هِ  رِ بَاطٌ ألجْ يبةِ اِحْ ـصِ كه به هنگام  مردي«يعني:  )225 ص 3الفروع من الكافي ج ( .»الـمُ

همچنين ». شود خويش مي رانش بكوبد موجب تباه كردن اجر مصيبت دست خود را بر
گزارش  صادق به سند خود از حضرت» من ال يحضره الفقيه«شيخ صدوق در كتاب 

 يحضره الفقيه من ال( »فخذه عند مصيبته حبط أجره یمن رضب يده عل«نموده كه فرموده: 

 را بر رانش كه به هنگام مصيبت دست خود هر كس«چاپ قم) يعني:  520ص  1ج 

 156و  153و وظيفه مصيبت ديدگان اين است كه طبق آيات ». شود بكوبد اجرش تباه مي

عُونَ «بقره با صبر و نماز از خدا ياري جويند و بگويند.  سوره اجِ ا إِلَيهِ رَ إِنَّ ا هللاَِِّ وَ يعني:  »إِنَّ

مه مسكن ترج( كتاب 56و در صفحه ». كنيم براي خدا هستيم و به سوي او رجوع مي«
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وقتي شدت و  هرص از يوسف بن عبداهللا بن سالم نقل كرده كه پيغمبر اكرم  )الفواد
اين آيه را  كرد به نماز خواندن و شد ايشان را امر مي اش وارد مي مصيبتي بر خانواده

﴿ كرد: قرائت مي             ﴾  :ات را به نماز و  امر كن خانواده«يعني

قال: أشد  عن جابر عن الباقر«آورده است:  57صفحه  در. »باره آن بپذير صبر را در

اجلزع الرصاخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر ومن أقام النواحة فقد ترک 

اهللا  ید ريض بام صنع اهللا فوقع أجره علالصرب ومن صرب واسرتجع ومحد اهللا جل ذكر فق

جابر از «. يعني: »حبط اهللا أجرهأعليه القضاء وهو ذميم و جل ومن مل يفعل ذلک جرعزو

ها فرياد: به واويال و ناله كشيدن و لطمه  تابي ترين بي فرمود: سخت امام باقر نقل كرده كه
كه جلسه نوحه سرائي بر پا  ينه كوبيدن و موي كندن است كسانيس به صورت زدن و بر

كه صبر كنند و شكر و سپاس خدا را به جاي  اند. و كساني نكرده بتكنند صبر بر مصي مي
با خداي عز و جل ها  آن و جل راضي باشند پس همانا اجر آورند و به كار خداي عز

كه  شود در حالي هي بر ايشان جاري ميحكم ال كه صبر نكنند قضا و است و كساني
نويسد:  مي» مبسوط«ر كتاب: ابو جعفر طوسي د. است مذمومند و اجر ايشان ضايع شده

 »البكاء ليس به بأس، وأما اللطم واخلدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل حمرم إمجاعاً «

گريستن، گناهي ندارد اما ضربه زدن بر «تهران) يعني:  چاپ 189ص  1المبسوط جلد (
مگي تراشيدن) موي و نوحه خواندن به اجماع فقها ه يا( بدن و چهره خراشيدن و چيدن

البكاء «نويسد:  مي» السرائر«بن ادريس حلي در كتاب  همچنين محمد. اند باطل و حرام

السرائر جلد ( »ليس به بأس وأما اللطم واخلدش وجز الشعر والنوح بالباطل فإنه حمرم إمجاعاً 

گريستن گناهي ندارد ولي ضربه زدن بر پيكر و چهره و : چاپ قم) يعني 173ص  1
هاي باطل خواندن در هنگام اندوه و  موي و نوحه )ا تراشيدني( خراشيدن و چيدن

و همچنين شيخ محمد حسن نجفي در كتاب . اند شده مصيبت همگي به اجماع فقها حرام

چاپ  367ص  4الجواهر ج ( »مجاعاً إنعم ال جيوز اللطم وجز الشعر «نويسد:  مي» جواهر«
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مصيبت وارد شده به اجماع فقها و چيدن موي براي  آري، ضربه بر پيكر«بيروت) يعني: 
است كه فرمود:  آورده و شريف رضي در نهج البالغه از حضرت علي. جايز نيست

هُ « رُ بِطَ أجْ يبَتِهِ حَ صِ نْدَ مُ هِ عِ ذِ ىلَ فَخِ هُ عَ بَ يدَ َ نْ رضَ مَ ، وَ يبَةِ ـصِ رِ الْـمُ دْ ىلَ قَ ُ عَ ربْ لُ الصَّ نهج ( »ينْزِ

صبر به «چاپ بيروت) يعني:  144شماره  مؤمنينالمختار من حكم أمير ال البالغه باب
كه در مصيبت بر ران خود بكوبد اجرش تباه  سد و كسير به انسان مي اندازه مصيبت

كليني از عمرو بن مقدام گزارش كرده كه گفت: از ابوجعفر باقر شنيدم  و شيخ. شود مي

 ﴿ دانيد معناي اين گفتار خداي تعالي چيست كه: مي گفت: آيا كه مي    

 ﴾ )ص پاسخ دادم: نه، گفت: رسول خدا ؟)در هيچ كار نيكي از تو نافرماني نكنند

شعراً وال تنادي بالويل وال  یوجهاً وال تنرشي عل یإذا أنا مت ال ختميش عل«فرمود:  به فاطمه

 ي را پريشانگونه بر من مخراش و مو ،كه من مردم هنگامي«. يعني: »نائحة تقيمي عيل

 سپس ابو جعفر باقر. مكن، و فرياد واويال بر مدار، و نوحه خواني براي من بپا مكن

فروع كافي كتاب النكاح ( كه خداوند بزرگ دستور داده است. فرمود: اين است كار نيكي

 عن أيب أمامه«از ابي امامه نقل نموده » مسكن الفواد«) ديگر اينكه در كتاب 527ص  5 ج

: . يعني»لعن اخلامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور صاهللاأن رسول 

 صورت خود را ،كه در مصيبت نفرين كرد به زنيص پيغمبر اكرمابوامامه نقل نمود: كه 

زني را ديد كه در ص پيامبر. كه واويال بگويد اشد يا يقه خود را چاك زند و كسيبخر
را از اين كار نهي كرد و به او دستور داد كه صبور او  ،كرد كنار قبر فرزندش گريه مي

 تر است و محتمل ليباشد و به او فرمود: اجر به همراه تحمل مصيبت او
 ؛طالب  بن ابي از اميرالمؤمنين علي) 2/543، الخصال346، اعالم الدين2/154بحاراألنوار(

تي إىل يوم القيامة:  أربعة ال تزال يف«فرموده است:  صروايت شده است كه فرمود: پيامبر  أمّ

چهار چيز تا روز قيامت در ميان : «»والنياحة.... الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب

ها و ناله و  ماند: افتخار كردن به اصل و نسب، تحقير و طعن در نسب امت من باقي مي
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عائم ، د٧٩/٩٣بحاراألنوار، ٢/٣٥١مستدرک الوسائل( .....زارى در هنگام مصيبت و زاري

كه در بازگشت از صفين وارد كوفه شد و بر  زماني حضرت علي) ١/٢٢٢ سالماإل
شاميان گذر كرد، گريه مردم بر كشتگان صفين را شنيد. به همين دليل به شرحبيل شامي 

را از اين ها  آن اند؟ آيا تان در ايجاد اين سر و صدا بر شما غلبه پيدا كرده گفت: آيا زنان
روايت شده است كه  از امام صادق ) و2/411مستدرک الوسائل( يد؟كن صداها نهي نمي

از شيون و ناله در هنگام مصيبت و ص به روايت از پدرانش فرموده است كه رسول خدا
 خواني و گوش دادن به آن و آمدن زنان در پي جنازه نهي فرمودند رجز و نوحه

) ١/٢٢٦، اخلصال١٧/١٢٨ة ، وسائل الشيع١٣/٩٣، مستدرک الوسائل٢٢/٤٥١بحاراألنوار(
در آخر حيات مباركش زنان را از آن نهي فرمودند، ص پيامبر كه از جمله موارديو 

كه  ده است كه در آن آمده است: زمانيحديثي است كه از طريق امام صادق روايت ش
مكه را فتح نمودند با مردان بيعت نمودند. سپس زنان آمدند. ام حكيم ص پيامبر

اي كه خداوند به ما دستور داده است  ول خدا آن امر معروف و پسنديدهگويد: اي رس مي
آن از فرمان شما سرپيچي نكنيم كدام است؟ پس گفت: هرگز بر سر و روي  ةكه دربار

خود نزنيد و صورت خود را مخراشيد، موهاي خود را نكشيد و گريبان خود را پاره 
  ،2/455الوسائل ، مستدرك3/275 الشيعة وسائل(. نكنيد و لباس سياه نپوشيد

از عمر بن سعيد بن هالل روايت شده است كه خدمت امام صادق  )32/619بحاراألنوار
... و چنانچه به .كنم عرض كردم: مرا نصيحت كن. فرمود: تو را به رعايت تقوا سفارش مي

زيرا مردم هرگز به  ،را به ياد بياورص مصيبتي مبتال شدي پس مصيبت وفات رسول خدا

، 4/383 الشيعة وسائل ،1/251 يحضره الفقيه من ال( .اند ين مصيبتي دچار نشدهچن

از عمر بن ابي مقداد روايت شده است كه شنيدم امام  )2/346، علل الشرائع2/614الخصال

 ﴿ دانيد، معناي آيه گويد: آيا مي محمد باقر مي      ﴾  چيست؟ عرض

إذا متُّ فال ختميش عيلَّ وجهاً وال ترخي عيلَّ «به فاطمه فرمود: ص بركردم: نه. گفت: پيام
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عراً وال تنادي بالويل والثبور وال تقيمي عيلَّ نائحة هرگاه من از دنيا رفتم صورت خود : «»شَ

 با شيون و زاري مخوان )مرا( را نخراش، و موهايت را به خاطر من پريشان نكن و
اين همان معروفي است كه » نوحه و سوگواري مكن. و بر من )شيون و زاري سر مده(

، 2/213حكام، تهذيب األ3/403الكافي( فرموده است -عزّ وجلّ  -خداوند 

ر روايت شده است كه فرمود: از امام محمد باق )2/346، علل الشرائع4/384الشيعة وسائل

او آمدند و كه امام حسين خواست وارد مدينه شود، زنان بني عبدالمطلب به سوي  زماني
خواستند شيون و زاري سر دهند. امام حسين در ميان آنان راه رفت و فرمود: شما را به 

را به خاطر معصيت بودن آن نزد  )شيون و زاري( كنم كه اين امر خاطر خدا سفارش مي
، املي 22/545بحاراألنوار، 2/443مستدرك الوسائل( خداوند و پيامبرش ظاهر نكنيد

روزي كه فرزندش ابراهيم از دنيا رفت، فرمود: ص پيامبر )194فيد/، املي م681صدوق/

 من فهو وباليدِ  اللسان حزن من كان وما رمحة هو فإنّام والعني القلب ما كان من حزنٍ يف «

 كه در زبان و دست چشم باشد، رحمت است. اما اندوهي كه در قلب و اندوهي« »الشيطان

  .40F1)2/453مستدرك الوسائل( .»از سوي شيطان است )ظاهر شود جوارح(

 !به تن كردن لباس سياه جهت عزاداري پاسخ به شبهه:

اي  برنامه واليتاي  ماهواره در شبكه 21ساعت  5/10/89در تاريخ  جناب قزويني
باره به تن كردن لباس سياه جهت عزاداري و به مواردي اشاره كردند همچون  داشت در

                                           
 گويد: واقعه عاشورا مورد تحريف قرار گرفته است و هر چند عوامل تحريف در هر مطهري مي -1

چه تحريف شده از ناحيه  ثه تاريخي را بايد در اغراض دشمنان آن يافت ولي در حادثه كربال هرحاد
(چنان كه در تمام  سازي و افسانه پردازي است دوستان است و از آنجا كه بشر متمايل به اسطوره

ري آنچه اين قضيه نيز اسطوره سازي و افسانه پردازي غوغا كرده است، آ تواريخ دنيا وجود دارد) در
ايرانيان است و  شنويم تحريفاتي است كه معلول حس اسطوره سازي ما از حادثه كربال مي امروزه

 اند. انجام داده حقيقت ندارد و متأسفانه همه تحريفات را دوستان نادان
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لباس سياه به ص سان بن ثابت بخاطر رحلت پيامبراينكه اسماء براي جعفر طيار و يا ح
 ! اند! تن كرده

ص به فرض صحت اين موارد، اوال: سنت متعلق به نبي اكرم گويم: در جواب مي
عزاداري سياه پوشيده است؟در  كجا بخاطرص كسي ديگر و خود شخص پيامبراست نه 

وزه و تكراري باشد، نه بايست مداوم و متواتر و هر ر مي ثاني همانطور كه گفته شد سنت
و صحابه كجا براي شهادت ص اينكه گزينش شده و بصورت خبري واحد باشد، پيامبر

آيا براي شهادت حمزه يا خديجه و يا شهداي  اند؟ شده مي پوش و يا رحلت كسي، سياه
جنگ احد و يا شهداي بئر معونه، همه رفتند و سياه پوشيدند؟ و يا براي همان رحلت 

آيد و بدعت  نمي پوش شدند؟ پس اين مورد جزء سنت به حساب مه سياههص نبي اكرم
است. در ضمن از كي تا به حال عمل حسان بن ثابت براي شيعيان حجت شده است؟!! 

از  ،نيز پوشيدن رنگ سياه نكوهيده شده است و در كتب خودتان احاديث ضمن در در
ه نپوشيد زيرا لباس فرعون فرمود كه لباس سيا به يارانش امر مي عليجمله: حضرت 

 الصدوق ، امالي3/272 الشيعة وسائل، 4/3 ، من اليحضره الفقيه78/257 بحاراألنوار( است

امام صادق عرض  گويد: خدمت بن احمد روايت شده است كه مي از محسن ) و 422/
امام فرمودند: با آن كاله نماز  ،پوشم خوانم كالهي سياه مي كه نماز مي كردم: من در حالي

، مستدرك 5/527، الكافي21/134بحاراألنوار( نخوان. زيرا لباس اهل آتش است

حديثي است كه از طريق ) و 2/364، تفسيرالقمي20/211الشيعة وسائل، 2/449الوسائل

مكه را فتح نمودند ص كه پيامبر ده است كه در آن آمده است: زمانيامام صادق روايت ش
گويد: اي رسول خدا آن امر  د. ام حكيم ميسپس زنان آمدن ،با مردان بيعت نمودند

آن از فرمان شما  ◌ٴ هاي كه خداوند به ما دستور داده است كه دربار معروف و پسنديده
سرپيچي نكنيم كدام است؟ پس گفت: هرگز بر سر و روي خود نزنيد و صورت خود را 

 .پوشيدو لباس سياه نمخراشيد، موهاي خود را نكشيد و گريبان خود را پاره نكنيد 

) و در تحقيقات 32/619بحاراألنوار، 2/455، مستدرك الوسائل3/275 الشيعة وسائل(
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علمي نيز مشخص شده كه رنگ مشكي اندوه آور و حزن انگيز است و غم و اندوه نيز 
اين چنانچه  باشد، بنابر مي و حتي سرطان)( ريشه بسياري از امراض جسمي و روحي

حتي اخيرا دانشمندان كشف ( ايست از آن اجتناب كندب مي امري براي انسان ضرر داشت
كه خود رنگ سياه و استفاده از آن نيز سرطان زاست، پس هم از نظر شرعي و اند  كرده

 .هم از نظر عقلي و علمي، اين موضوع نكوهيده و مطرود شده است)

 تا از طريق او بخشيده شوند رفتن پسران نزد يعقوب پاسخ به شبهه:

اشاره داشت كه  97ي براي توجيه توسل به واسطه به سوره يوسف آيهجناب قزوين 
تا از طريق او بخشيده شوند، در آيه چنين اند  رفته در آنجا نيز پسران نزد يعقوب

﴿ آمده:                         ﴾، » گفتند اى پدر براى گناهان ما

كه يعقوب زنده بوده است و اين  گويم در جواب مي. »خواه كه ما خطاكار بوديم آمرزش

خوانيد و ايشان را  مي چه ربطي به خواندن مردگان غائب دارد؟ شما مدعو غيبي را
زنيد. كجاي قرآن آمده كه  مي همچون خداوند در همه جا حاضر و ناظر دانسته و صدا

لي درخواست كمك كرده باشد؟ با اينكه در قرآن يكي از پيامبران از پيامبران مرده قب
ري واضح و و اين ام 41F1)21نحل/( تصريح شده كه مردگان غير زندگانند و يكسان نيستند

فهمد، ولي باز جناب  مي كه داراي عقل باشد اين موضوع را آشكار است و هر انساني
مانند يعقوب زنده  يعني اند، شهدا زنده 169گويد كه طبق سوره آل عمران آيه مي قزويني

 ﴿ هستند. در آيه چنين آمده:                      

     ﴾ ،»اند  اند مرده مپندار، بلكه زنده هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده

كنيد در انتهاي آيه  مي . همانطور كه مالحظه»شوند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى

                                           
1- ﴿              ﴾ ،»دانند كى برانگيخته  و نمىاند  مردگان غير زنده

 . »خواهند شد
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 ﴿ آمده:     ﴾، يعني نزد شوند مي يعني نزد پروردگارشان روزي داده ،

و در آيه نگفته عند قبرهم يرزقون. خواننده گرامي توجه داشته  خداوند و نه در اين جهان
كه از نزد شما  شهيداني مردم بفهماند خواهد به وشن است و ميباشد كه منظور آيه ر

اين گمان  گيرند و بنابر مي در واقع نزد پروردگارشان هستند و در آنجا روزياند  رفته
مشخص است كه مقصود آيه، يادآوري اصل معاد و  اند. نبريد كه ايشان نابود شده

كه  ي است براي مومنين و پرهيزكارانيا زندگاني پس از مرگ است، به خصوص مژده
بيشتر در راه خويش دلگرم و  وسيله تا بديناند  جان خويش را در راه اسالم فدا كرده

شهدا غمگين نگردند. پس مقصود آيه زنده بودن شهدا نزد  مصمم شوند و از رفتن
!! آيه حالت خاص خود را دارد اند! نه اينكه ايشان هم اكنون نيز زنده ،پروردگارشان است

خوب معناي سخن كامال  ام، فر بگويد من چون كوهي ايستادهو مثل اين است كه يك ن
روشن است و چنانچه كسي بگويد كه او مانند خود آن كوه واقعي است!! مسلما همه به 

يعني اينكه در جهاني ديگر هستند و  اند، خندند. در قرآن نيز آمده كه شهيدان زنده مي او
ها  اين آيد كه پس مي شد اين سوال پيشو چنانچه مقصودي غير از اين بااند  نابود نشده

توانيد بگوييد كه منظور روح  نمي باشند؟!! و البته شما مي كه در گورها هستند چه كساني
توانيد هر  نمي و نه اجساد موجود در گورها!! چون شمااند  اين اشخاص هستند كه زنده

ت طبق همان بايس مي جا به ضررتان شد، ناگهان روش تفسيري خود را عوض كنيد و
اي به روح يا جسد و گور نيست. شما در اينجا تنها  روش به پيش رويد. در آيه اشاره

با بقيه چيزها  ديگر دانيد و مي و بدين طريق ايشان را زندهايد  را گرفتهاند  ظاهر شهدا زنده
 .توانيد ناگهان به تفسير و تاويل بپردازيد و صحبت از روح كنيد نمي كاري نداريد، پس

كنيد، چون در انتهاي آيه مكان شهدا صريحا  نمي در ضمن شما طبق همين روش نيز عمل
باشد، ولي شما با اين قسمت  مي اعالم شده است كه همان عند ربهم يعني نزد پروردگار

و توجهي نداريد كه اين زنده بودن اند  گوييد شهدا زنده مي نيز كاري نداريد و فقط
رافضي مبني بر  چنانچه ادعاي مراجعرت يعقوب ندارد. سنخيتي با آن زنده بودن حض
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 واسطه بودن شهدا و امامان صحيح بود، پس بايد در انتهاي آيه بجاي عند ربهم يرزقون
در ضمن اگر  كه چنين نيست. ، در صورتيعند رهبم يشفعون و يا عند رهبم واسطونآمد:  مي

ا زنده بدانيم يعني اينكه بايد مردگان معناي مورد نظر شما در اين آيه را بپذيريم و شهدا ر
اند و در حقيقت مرده واقعي  ديگر را مرده بدانيم!! يعني بقيه اموات و مردگان ديگر مرده

اند!! و آيا اين مضحك  اند و اصال زنده نيستند، ولي شهدا زنده ها هستند و نابود شده آن
توجه داشته باشد كه ادامه شود؟ خواننده گرامي  نيست؟! پس تكليف مردگان ديگر چه مي

 فرمايد: بايست دنبال نمود تا معنا و مفهوم روشن گردد و چونكه در ادامه مي آيه را مي

﴿     ﴾ شوند و  يعني اينكه اين شهدا در نزد پروردگارشان روزي داده مي

واهند بود، ولي مردگان نه اين جهان) زنده و جاويدان خ( اند و در جهاني ديگر نابود نشده
ديگر و مثال كفار كشته شده نزد خداوند و در آرامش نيستند و نزد دوزخ و شيطان 

اي هستيد كه شهدا و امامان  خواهند بود. در ضمن چنانچه شما واقعا بر چنين عقيده
ا ه دانيد، پس چرا اينقدر براي آن ميتر  اي زنده ها را از هر زنده اند و آن همچون ما زنده

كنيد؟ چرا هرساله براي حسين شهيد شده عزاداري كرده و بر  عزاداري و گريه و زاري مي
ها  كوبيد مانند اين است كه آن گونه كه شما بر سر خود مي كوبيد؟ اين سر و روي خود مي

ها هم  اند و يا اينكه در بهشت نيستند. و اال اگر واقعا عقيده داريد كه آن نابود شده و مرده
 ند و هم در بهشت، ديگر اين كارهاي سخيف و اعمال چندش آور براي چيست؟ا زنده

 سال خار در چشم و استخوان در گلو! 25 پاسخ به شبهه:

كند كه  آقايان و به خصوص جناب قزويني با هق هق، مرتب به اين حديث اشاره مي 
 سوالسال خار در چشم داشتم و استخوان در گلو!!  25حضرت علي گفتند من 

كه در زمان ابوبكر و عمر چه اتفاقي افتاد كه نعوذباهللا شد خار در چشم  اينجاست
حضرت علي؟! سركوب شورش رده و مسلمان شدن مجدد قبائل به دست حضرت 

يا خار در چشم منافقين و ( ابوبكر و ساير مسلمين، شد خار در چشم حضرت علي؟
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در چشم حضرت علي؟! جمع يهود و مجوس؟!!) گسترش اسالم در سطح جهان شد خار 
آوري و حفظ قرآن، شد خار در چشم حضرت علي؟! به فرض كه آن احاديث جعلي 

شد در چشم حضرت علي يا امر به نماز  مي شما صحيح باشند، آيا حرام شدن صيغه خار
دوست و دشمن معترفند كه حضرت عمر  !شود در چشم حضرت علي؟ مي تراويح خار

زام ديگران و اجراي دقيق حدود و قصاص و ساير احكام ديني در رعايت شعائر ديني و ال
ها  اين نه برادران، !خار بوده در چشم حضرت علي؟ها  اين گير بوده است، آيا بسيار سخت

خار است در چشم معدود ها  اين خار است در چشم دشمنان اسالم و دشمنان قرآن،
را بر زبان حضرت علي هوده حرف دل خود  منافقين و مجوسان زخم خورده. پس بي

و حضرت فاطمه و ص البته اگر منظور حضرت علي فراغ و دوري از پيامبر( نگذاريد.
، ما را با شما بحثي نيست و ما اين را قبول باشد بودهاند  ساير اصحاب كه شهيد شده

 داريم.) 

 استدالل غلط از روايت مسلم پاسخ به شبهه:

اني چون كه حضرت علي كساند  دهمراجع رافضي و جناب قزويني بر اين عقي
دانسته و براي اثبات اين ادعا به روايتي از صحيح  مي گر حضرت عمر را خائن و حيله

كنند و با اينكه بارها جواب اين مسئله داده شده است، ولي باز مدعيان  مي مسلم اشاره
كنند  مي باره همان مزخرفات قبلي را تكرار آورند و دو نمي تشيع به روي مبارك خويش

و مشخص است كه قصد هدايت شدن را ندارند، مدعيان تشيع به روايت كتاب مسلم 

فلامّ گونه آمده است:  كنند كه طبق آن از زبان عمر، خطاب به عباس و علي اين مي اشاره

راً تويفّ رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله، قال أبوبكر: أنا ويل رسول اهللاّ... فرأيتامه كاذباً آثامً غاد

خائناً... ثمّ تويفّ أبو بكر فقلت: أنا ويلّ رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله، ويل أيب بكر، فرأيتامين 

.! ، تابع للحقّ  كاذباً آثامً غادراً خائناً! واهللاّ يعلم أينّ لصادق، بارّ



 پاسخ به شبهات قزويني   100

 ، ابوبكر مدعى خالفت آن حضرت شد، و شما دو نفرصپس از رحلت پيامبر گرامى
گر و خائن دانستيد، و پس از درگذشت  گو، گنهكار، حيلهبوبكر را دروغعباس) ا على و(

گر  باز هم مرا دروغگو، گنهكار، حيلهابوبكر من مدعى خليفه پيامبر و ابوبكر نمودم شما 
 ١٥) كتاب اجلهاد باب ١٧٥٧ح  ٧٢٨ص ( ،١٥٢ص  ٥صحيح مسلم ج [ و خائن دانستيد.

  .]١٤٤ص  ٦، فتح الباري ج ٤٩حكم الفئ حديث 

﴿ كه متاسفانه طبق آيه گويم: در پاسخ به مراجع گمراه رافضي مي      

   ﴾شما مانند بسياري از شبهات ديگر خودتان، سر و ته يك واقعه را ، 

اين روش برخي ( كشيد مي زنيد و فقط يك قسمت را كه به نفع خودتان است بيرون مي
بوده است) شما شرح صحيح مسلم امام نووي را بخوانيد. ما براي  از علماي يهود نيز

عمر ابن خطاب  :گويد مي نويسيم: مالك مي جلوگيري از اطاله كالم، خالصه واقعه را
 دهي علي و عباس مي اجازه !نينؤماي اميرالم :قاصد فرستاد پيش من... يرفا آمد و گفت

بين  ،باس آمد و گفت: يا اميرالمومنينداخل شوند. ع :عمر گفت .خواهند داخل شوند مي
يعني علي! ظاهرا دعوا سر فدك ( من و بين اين كاذب گناهكار غدار خائن، قضاوت كن

پس داده بوده و دوباره بين مالكيت آن بين علي و عباس آن را  بوده كه حضرت عمر
، من شما شيدآرام با :قضاوت كن. عمر گفتها  آن آيد!) مردم گفتند: بين مي درگيري پيش
دانيد كه رسول خدا  مي دهم آيا مي كه آسمان و زمين به اذن او قائم است قسم را به خدايي

شما  :گفتند: بله. گفتگذاريم صدقه است؟  مي گذاريم آنچه ما نمي ما ارث به جا :فرمود
همان سخنان) گفتند: بله. عمر ( دانيد پيامبر گفت مي دهم شما مي كه... قسم را به خدايي

ت: خداوند ويژگي به پيامبر داده كه اين ويژگي را به بعضي در برخي احكام نداده گف

 ﴿ است مانند:         ﴾... ]:آنچه از في خدا نصيب رسولش  ]7 الحشر

سالش را  كرد رسول خدا اموال بني نضير را بين شما تقسيم كرد و رسول خدا خرج يك
 كرد، دوباره عمر مي جهاد و...) مصرف( داشت و بقيه را در جاي خودش يم از اين مال بر
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عمر گفت: وقتي رسول خدا فوت كرد  دانيد؟ گفتند: بله. مي را قسم داد آيا اين راها  آن
من جانشين رسول خدا هستم، شما دو نفر آمديد ميراث خود را خواستيد  :ابوبكر گفت

 گذاريم، شما دو نفر ديديد: كاذب، خائن غادر... خدا نمي ابوبكر گفت: پيامبر گفته ما ارث
داند كه ابوبكر صادق است، نيكوكار و پيرو حق است، ابوبكر فوت كرد و بعد از او  مي

يعني اين ( من دوست پيامبر و دوست ابوبكرم. پس ديدم: كاذب و خائن و مكار و....
من صادقم نيكوكارم و تابع داند كه  مي كنم) خداوند مي دعوي را مرتب بين شما مشاهده

زنيد كه ديوار بشنود، يعني اگر هم داريد غير مستقيم  مي يعني اگر هم داريد به در( حقم
فدك) را بده به ما، من گفتم: اگر ( زنيد) تو و عباس گفتيد اين مال مي به من طعنه

عمل دهم ولي عهد و پيمان خداست، مانند رسول خدا به آن  مي به شماآن را  خواستيد
يعني ( يعني توليت و نحوه مصرف آن نه تملك) و شما چنين كرديد، چنين نيست؟( كنيد

 به شما دادم، حاال بين هم اختالف كرديد؟ مطمئن باشيد اگر هم خالفت را به علي
ها براي عموي يك نفر  آمد! زيرا عرب مي دادند، تازه بين علي و عباس درگيري پيش مي

عمو!) گفتند: بله. عمر گفت: بعد هم كه مال را به شما  ا پسرارزش بيشتري قائل هستند ت
كنم، اگر  نمي قضاوت كنم من به غير از اين تا قيام قيامت قضاوت بين شماايد  دادم، آمده

جالب است ادعاي شيعه مبني بر كشورداري و ( از اين كار عاجزيد مال را برگردانيد
عجيب است كه مراجع  در ضمن خالفت براي شخص ديگري جز حضرت عمر!)

در جامعه آن زمان خفقان ص رافضي معتقد هستند ابوبكر و عمر پس از رحلت نبي اكرم
بينيم كه  اند تا مبادا كسي جرات مخالفت و حق طلبي بنمايد، ولي مي شديدي ايجاد كرده

دروغگو، گنهكار، در اين روايت عجب خفقاني وجود داشته است كه حتي الفاظي چون 
اي و واليت مطلقه  اند و آيا كسي جرات دارد با جناب خامنه بكار گرفته خائن حيله گر و

42Fگونه صحبت كند؟!! فقيه و اولي االمر شيعيان اين

گونه  آري تشيع رافضي پر است از اين 1
 تناقضات كه همگي بخاطر كاذب بودن و گمراه بودن اين مذهب است.

                                           
ف اند تا مبادا كسي سخني خال هاي مختلف بارها و بارها بسته و تعطيل شده در ايران حتي روزنامه -1
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 ...افراد حاضر در كربال پاسخ به شبهه:

ظلم و ستم در تاريخ، نسبت به اهل بيت از جانب مدعيان تشيع بوده است،  بيشترين
زدند كشتند، و آن  مي امام حسين را همان مردم كوفه كه هميشه دم از حب اهل بيت

و  اند) يعني اينكه شيعه بوده ايشان، و همين بيعت( كه با مسلم بيعت كردند كساني
 شيعيان خيلي تندرو خودش، شهيد شدحضرت علي توسط يكي از افراد سپاه خودش و 

پس با اين اوصاف شيعه به چه كسي معترض است؟ حال جناب قزويني براي ماست . و...
و از شيعيان اند  گويد كه افراد حاضر در كربال از اهل شام بوده مي مالي كردن اين قضيه

كه حضرت اند  بودههمان اهالي كوفه ها  گويم: اين در جواب به امثال قزويني مي! اند! نبوده
نيز ها  اين علي در نهج البالغه و بر باالي منبر بارها ايشان را سرزنش كرده است و البد

 از شام براي برپايي نماز به كوفهها  اين !! البداند؟ و يا البد اهل شام بودهاند  شيعه نبوده
ي كه در جنگ نفر خوارج 4000!! آن اند؟ گشته مي و بعد دوباره به شام براند  آمده مي

البد از شيعيان  اند؟! ايستادند جزء شيعيان چه كسي بودهنهروان مقابل حضرت علي 
!! اگر افراد زمان حضرت علي شيعه اند؟ ! و يا البد از اهالي شام بودهاند؟ معاويه بوده

يعني:  اند، پس اصال ما شيعه نخواهيم داشت و البد تنها همان چند نفر شيعه بودهاند  نبوده
و  اي از اوصاف شيعيان را از زبان حضرت علي مان و عمار و ابوذر و مقداد. نمونهسل

فرموده: به خدا سوگند دوست داشتم كه  116ائمه ديگر بشنويد: در نهج البالغه خطبه 
كه نسبت به من سزاوارتر است ملحق  و شما جدايي اندازد و مرا به كسيخدا ميان من 

خواهم به زودي مرا از اين مردم  مي از خدا :باس فرمودهبه ابن ع 35فرمايد. در نامه 
نجات دهد، به خدا سوگند اگر در پيكار با دشمن آرزوي من شهادت نبود و خود را براي 

داشتم حتي يك روز با اين مردم نباشم و هرگز آنان را  مي مرگ آماده نكرده بودم، دوست

                                                                                                             
دار است كه قزويني احمق و آخوندهاي گمراه سرشان را از صبح  مصلحت نظام بگويد، آنوقت خنده

و ايرادي از خلفا پيدا كنند، يكي نيست بگويد همه اين  اند در ميان روايات تا بلكه عيب تا شب كرده
 شود. ايرادات در مملكت و مذهب خودتان به وفور پيدا مي
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چقدر از دست شما ناراحتي كشيدم، نفرين بر شما،  :فرموده 125ديدار نكنم. در خطبه 
خوانم و روز ديگر آهسته در گوش شما  مي يك روز آشكارا با آواز بلند شما را به جنگ

گويي هستيد به هنگام فرا خواندن و نه برادران مطمئني  زمزمه دارم، نه آزاد مردان راست
و نه خيرخواه  كنيد مي فرموده: نه يكديگر را ياري 113براي رازداري هستيد. در خطبه 

كنيد. در خطبه  مي بخشيد و نه به يكديگر دوستي مي يكديگريد و نه چيزي به يكديگر
خدا خيرتان دهد آيا ديني نيست كه شما را گرد آورد؟ آيا غيرتي نيست كه  :فرموده 180

 من شما را به سوي حق :فرموده 131شما را براي جنگ با دشمن بسيج كند؟ در خطبه 
گريزيد، هيهات كه با شما  مي هايي كه از غرش شير فرار كنند چونان بزغالهكشانم اما  مي

در را كه در حق راه يافته راست نمايم. ها  بتوانم تاريكي را از چهره عدالت بزدايم و كجي
خرد  ) اي كودك صفتان بيرجال الرجال وشباه الأ يا( : اي مردنمايان نامردفرموده 27خطبه 

وسان پرده نشين شباهت دارد، چقدر دوست داشتم كه شما را شما به عرهاي  كه عقل
شناختم. شناسايي شما جز پشيماني حاصلي نداشت و  نمي ديدم و هرگز نمي هرگز

ام  اندوهي غم بار پايان آن شد، خدا شما را بكشد كه دل من از دست شما پر خون و سينه
) چاپ طهران با سند آن 8/228( الكافي)( از خشم شما ماالمال است. همچنين كليني در

به من گفت: اگر  بن بكر واسطي روايت نموده كه گفته است: ابوحسن از موسي
را ها  آن اند و اگر  دروغ)( يابم مگر اينكه واضع را نميها  آن ام را جدايي نمايم شيعه

 يابم و اگر آنان را بررسي و مورد را جز با ارتداد نميها  آن امتحان و آزمايش نمايم،
ص ( الرجال)( يابد و الكشي در كتاب تحقيق قرار دهم، در ميان هزار نفر يكي نجات نمي

چاپ مؤسسه اعلمي، كربال) از صادق روايت نموده كه او گفته است: اگر امام قائم ( )253
نيز  254برد و در ص گويان شيعيان شروع نموده و آنان را از بين مي ما قيام نمايد، از دروغ

منافقين نازل ننموده مگر اينكه   باره اي در نمايد: خداوند سبحان آيه مي از صادق نقل
) از صادق روايت 252ص ( اند و در گردد كه تشيع را به وجود آورده شامل كساني مي

يهود و نصاري و   كند كه او گفته است: هر آنكه تشيع را ايجاد نمايد او در زمره مي
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نمايد كه او گفته  باقر روايت مي ) از محمد179ص ( مجوسيان مشرك است و باز الكشي

بودند  است: كه اگر تمام مردم شيعه ما مي
4
باشند و  شكاك و بقيه هم نادان ميها  آن از 3

العابدين روايت نموده است كه گروهي از شيعيان مرا دوست  زين ) از علي111ص ( در
عزير و عيسي   باره گويند كه يهود و نصاري در خواهند داشت تا حدي در مورد ما همان

-257ص  الرجال( اند، پس آنان از ما نيستند و ما از آنان نيستيم. و روايت الكشي در گفته
نمايد: كه از جعفر صادق روايت شده: كه او گفته  ) سخن حضرت صادق را نقل مي258

نمايد و با كذب او  روغ ميباشيم و همواره كذابي بر ما د است: ما اهل بيت راستگو مي
پردازد كه بر پدران  گردد، سپس به ذكر كساني مي صدق ما نيز نزد مردم از اعتبار ساقط مي

بن سعيد، بزيع، سري،  رسد و به ذكر مغيره مي اصحاب خوداند و تا به  او دروغ نموده
د گوي پردازد و مي ابوالخطاب، معمر، بشار اشعري، حمزه يزيدي و صائب نهدي مي

نمايد و خداوند مرا از شكنجه  خداوند آنان را نفرين نمايد و پيوسته كذابي بر ما كذب مي
 و عذاب هر كذاب مصون نمايد و بر آنان گرماي آهن بچشاند. حال مراجع مدعي تشيع

و جنگ با امام حسين و ايستادن در برابر مقام امامت اند  شيعه واقعي نبودها  آن گويند مي
جواب شيعه بودن است و اين كارها با شيعه بودن منافات دارد!!! در و عصمت، خالف 

اصال عقيده به امامت و خالفت الهي و عصمت با شيعه بودن و مسلمان بودن  گويم: مي
اند  تر بوده دارد و اتفاقا مردم آن زمان به شيعه بودن و مسلمان بودن بسيار نزديك منافات

و هنوز بسياري اند  تنها در امر جهاد سستي داشتهتا شما، چون مثال شيعيان حضرت علي 
از زينت كردن و پرستش قبور گرفته تا اعتقاد به همان  اند، از خرافات شما را نداشته

هستيد و چنانچه در آن ها  آن پس شما بدتر از .خالفت الهي و عصمت و علم غيب و...
م اكنون نيز چنانچه زمان بوديد شك نكنيد كه در سپاه يزيد حضور داشتيد و حتي ه

 و بگويد كه اين عقايد شما اشتباه است، بازايد  حضرت علي زنده شود و از قبر بيرون
كنند  نمي هي و شيعيان متعصب به حرف او توجهياي از خوارج حزب ال بينيم كه عده مي

 مجلسي دفاع كنند. تا از مكتب امثال ايستند مي و مطمئن باشيد در برابر او
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 !!صمخالفت صحابه با پيامبر :پاسخ به شبهه

ها  اين گويند مي گيرند و مي جناب قزويني و مراجع مدعي تشيع مرتب به صحابه ايراد
كنند  مي و به مواردي اشارهاند  نيز با او مخالفت داشتهص در زمان زنده بودن پيامبر

ي همچون نتراشيدن سرها در حج توسط صحابه و يا نخواندن نماز بطور شكسته كه برخ
 گويند بنابر مي كامل بخوانند و غيره...، و پس از ذكر اين موارد اند آن را بطور قصد داشته

و غصب اند  كرده نمي آسانتر دستورات او را اجراص اين صحابه پس از رحلت پيامبر
خالفت علي نيز از همين موارد است!!! حال سوال ما از اين مراجع مدعي تشيع اين است 

و اينكار را به اند  وحشتي نداشتهص شما صحابه از مخالفت با پيامبر كه چنانچه به قول
پس چطور در موارد كم اهميتي چون نتراشيدن سر و نخواندن  اند، داده مي راحتي انجام

به زعم ( ولي در مسئله مهم جانشيني و خالفتاند  مخالفت داشته ،نماز بطور شكسته
آيد و حتي خود شما دائم  نمي الفتي به عملگونه مخ بينيم كه در غدير خم هيچ مي شما)

يا ابا الحسن! : كه خطاب به علي گفته( كنيد خم اشاره ميبه تبريك گفتن عمر در غدير
) شما تبريك، تبريك! از اين به بعد تو موالي من و موالي هر زن و مرد مؤمني گرديدي.

حضرت علي و  دانيد و حتي دشمني ايشان با بسياري از صحابه را داراي نفاق مي
دانيد. خوب طبق اين عقايد ضاله پس چرا  را بخاطر همان مسئله خالفت ميص پيامبر

دهد كه در غدير موضوع  اند و همين امر نشان مي ايشان در غدير خم مخالفتي نكرده
شدند  عصباني ميص خالفت مطرح نبوده است و چنانچه ايشان در برابر سخن نبي اكرم

گفتيم پس البد همان موضوع  كردند، ما مي ادند و مخالفت ميد و عكس العمل نشان مي
بن خطاب كه از  بينيم عمر اند، ولي وقتي ما مي خالفت مطرح بوده كه ايشان ناراضي شده

آيد و به علي تبريك  نظر شما دشمن درجه يك خالفت و اهل بيت بوده است مي
است و چطور به زعم شما  شويم كه ادعاي شما باطل اندر باطل گويد، پس مطمئن مي مي

آيد و با مكتوب شدن جانشيني علي  ميص همين عمر در لحظات آخر زندگي پيامبر



 پاسخ به شبهات قزويني   106

گويد؟! چرا در غديرخم  كند، ولي از آن طرف در غديرخم تبريك مي مخالفت مي
 كند؟! آيا تا كنون مذهبي به اين مسخرگي ديده بوديد؟ مخالفت نمي

 واقعه غديرخمسبب  پاسخ به شبهه:

اختالف  ماجراي در شبكه واليت، 22ساعت 3/9/1389در برنامه مورخ  اب قزوينيجن
در اعزام ايشان به يمن و شكايات مطرح شده  و بريده را علي با خالدحضرت درگيري  و

طبق  كه باز، بلبه حجه الوداع و غديرخم ندانستندرا مربوط ص عليه علي نزد پيامبر
، بصورت دلخواه ميان روايات مطرح شدهو از  گزينشي عمل كرده معمول بصورت
. حدود يكسال كه اين حادثه مربوط به قبل از واقعه غديرخم بوده است انتخاب نمودند

ماه) يا دو سال و در سال هشتم هجري بوده و به كتبي از اهل سنت اشاره  10( قبل
د و قول ان كه علماي اهل سنت، اقوال و روايات مختلف را ذكر كرده نمودند. در صورتي

اين است كه چرا در  اند. سوال ما ارجح را مربوط به همان حجه الوداع و غديرخم دانسته
كنيد؟ و چرا قول برتر و اقوال متواتر  نمي بررسي و تحقيقات خود به جميع روايات نگاه

آوريد؟ تواريخ معتبر و سيره نويسان، بيشترين ذكر اين حادثه  نمي سيره نويسان را در نظر
) سيرة ابن 3/149( تاريخ طبري از جمله: اند، بوط به همان سال دهم هجري دانستهرا مر
) مراجعه شود و بخاري بابي در اين زمينه در صحيح خود منعقد ساخته 4/250( هشام

ارسال شدن علي بن ابي طالب و خالد بن وليد به يمن در حجه ( گويد: است و مي

همچون بخاري بابي در اين  43F1)5/104( )209-5/208( البداية والنهايةالوداع)و ابن كثير در 

                                           
 اش از به به سبب جلوگيري همين كه بگو مگوها دربار علي«گويد:  در تاريخ خود مي ابن كثير -1

بيشتر شد، گرچه  نان داده بودكه جانشين او به آ هاي غنيمتي گرفتن جامه  و باز پسكارگرفتن شتران 
كه رسول  لذا زماني ترتيب موضوع در بين حجاج شايع گرديد، حق كامالً با او بود، اما به هر

اي  در ميان مردم خطبه خدا(ص)از حج فارغ گشت و در راه بازگشت به مدينه بود، در غديرخم و
ت او را واال برشمرد و فضل او منزل گفتند، پيراسته دانست و را از آنچه مي خواند و ساحت علي

هاي بسياري از مردم جاي گرفته بود، از  او در دل آور گرديد، تا آنچه را نسبت به را به ديگران ياد
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 ) ابن هشامةالنبوي ةالسري( )،132-3/131( )تاريخ طبري( زمينه منعقد ساخته است به
در كتاب  )هجري 974متوفاي( حجر هيثمي ابن)، 691-690ص( ) ذهبي4/294-250(

ابن كثير در  شود. مراجعه ،....غيره و ةو بيهقي صاحب كتاب دالئل النبو قةالصواعق المحر

ان كلمات صحيح و كلمات ضعيف اين حديث و بي ةبار در و خود آن را ذكر كردهتاريخ 
كه حجه  وقتي محمد بن اسحاق ،است ر شش صفحه به طور فراگير سخن گفتهد آن

از  از يحيي بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن أبي عمره با سند خودش كند، الوداع را بيان مي
اسحاق از عبد اهللا بن عبد ابن  .كند روايت ميآن را  ركانه بن يزيد بنطلحه  يزيد بن

 ةالرحمن بن معمر بن حزم، و او از سليمان بن محمد بن كعب بن عجره، و او از عم
روايت  خدري ابوسعيداز  و او -ابوسعيد خدري بود همسركه  -خود زينب بنت كعب 

امام احمد از فضل بن  .كند مي ايتاحمد از طريق محمد بن اسحاق روو امام  .كند مي
دكين، و او از ابن ابي غنيه، و او از حكم، و او از سعيد بن جبير، و او از ابن عباس، و او از 

و از او  ،نسائي اين حديث را از ابوداود حراني ،و به همين صورت كند بريده روايت مي
و اين سند  كرده استلملك بن ابي غنيه روايت و او از عبدا ،ابونعيم فضل بن دكين

حتي علماي  ).3/204( )البداية والنهاية( و راويان آن همه ثقه هستند وي استخوب و ق

چنين روايت كرده » بريده«عالمه اميني كه از  شيعه نيز به اين امر اشاره دارند، همچون

رسول  فلام قدمت عىلة من، فرأيت منه جفوالي  عن بريده قال: غزوت مع عيل«است: 

! ألست ةيتغري، فقال: يا بريد صذكرت علياً بشيئ ينقصه، فرأيت وجه رسول اهللا صاهللا

                                                                                                             
 آورده كه زماني كه بقية غنايم و اموال زكات را با خود و 105ص ،5، جالبداية والنهايةبين ببرد. و در 

او نيز در ميان  )برساند و صگردانيد تا به پيامبر كه برميكه همراه او آمده بودند به طرف م اشخاصي
بين راه گروهي از همراهان  در مسلمانان تقسيم كند، طبق روايت بيهقي: از جمله ابوسعيد خدري

كه به عنوان غنايم و اموال زكات  شتراني از او خواستند تا قدري شتران خود را استراحت دهند و بر
از پذيرش اين خواسته ايشان قاطعانه  شوند، اما علي نشده بودند سوارگرفته شده و هنوز تقسيم 

 شما در اين شتران همانند سهم ديگر مسلمانان است. داري كرد و فرمود: سهم خود
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، مواله هللا! قال: من كنت مواله، فهذا عىليا رسول ا نفسهم؟ قلت: بىلأمن باملؤمنني  وىلأ

رهسپار يمن شدم و در اين سفر از او تندي ديدم، چون نزد رسول   علي يعني: با
 صپيامبر ةياد كردم و از او انتقام نمودم، ديدم كه چهر علي را به بدي آمدم،صاهللا

فرمود: اي بريده! آيا من به مؤمنين از خودشان سزاوارتر نيستم؟ عرض  دگرگون شد و
 كس من موالي اويم، علي نيز موالي اوست رسول خدا، فرمود: هر اي ،كردم: آري

44F، چاپ سوم)384ص ،1الغدير، عالمه اميني، ج(

 نويسد: ايشان مي يابوالفتوح راز .1
كردند از آنچه در ص رسول را با اي از حاضران در حجه الوداع) شكايت علي عده(

آنان از كينه و بددلي نسبت  فرمود: علي صواب كرد و چونص شان بود. رسول خدا دل
 اي فرمود: برآمد و طي خطبه به خبرص داري نكردند، رسول اهللا خود به علي

تان از  غيرمداهن في دينه) يعني: زبان فانه خشن في ذات اهللا ارفعوا السنتكم عن علي(
در ايمان به ذات خدا و در دين خدا مداهنه نكند.  علي كوتاه كنيد كه مرد درشتي است
حج ص او بديدند زبان كوتاه كردند. چون رسول مردمان چون خشم رسول و مبالغه
اي بليغ براي  گويند، خطبه غديرخمآن را  رسيد كه بگذارد و برگشت در راه به جايي

قبال به مردم رسانيده بود دوباره بازگو و تاكيد كرد و  مردم خواند و تمام احكام خدا را كه

 »مواله، اللّهم وال من وااله وعاد من عاداه من كنت مواله فهذا عيل«در آن خطبه حديث: 

تفسير ( د.فرمو براي رفع كدورت و غرض و ايجاد محبت او در قلب مسلمانان بيان
و در تفسير روح الجنان، ابو الفتوح رازي، به تصحيح  )191ابوالفتوح سوره مائده ص 

، 1و مجالس المؤمنين، قاضي نوراهللا شوشتري، ج 276و  275ص ،4علي اكبر غفاري، ج
گماشت و امور ها  آن را براي اسلمي ةبريد كه علياند  آمده كه: تواريخ آورده 43ص

داد و خود با سرعت بيشتر روانه مكه شد. يا ذكر شده كه همراهان  رتحت مراقبت او قرا

                                           
نقل كرده است و ابن كثير،  امام احمد نيز همين روايت را در مسندش از ابن عباس و او هم از بريده -1

 اعتماد دانسته است. و تمام روايان آن را مورد »حسن«إسناد اين روايت را 
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خواستند تا آنچه  و قبل از رسيدن به مكه از بريده فرصت را غنيمت شمردند علي
آورده سازد و اجازه دهد تا از شتران  برآورده نساخته بود بر براي ايشان را كه علي

يك ها  آن پذيرفت و عالوه بر آن به هركدام از او خواسته آنان را بيت المال استفاده كنند،
هاي يماني از غنايم تقسيم نشده، بخشيد. زماني كه اين افراد به  حله دست لباس فاخر

به ميان آنان  شان فرستاد و همين كه علي را به سراغ عليص مكه رسيدند، پيامبر
خشمگين شد و  اند، هاي غنيمتي استفاده كرده ديد كه از شتران و لباس برگشت و

و سايرين را به خاطر استفاده و تصرف در اموال بيت  عادتش بود، بريده گونه كه همان
اساس برخي از روايات مورد ضرب و  قاطعيت تمام مورد عتاب و مؤاخذه و بر المال با

فام دخلوا مكة «گويد:  مي» االرشاد«منبع: مرجع قبلي) شيخ مفيد در كتاب ( شتم قرار داد

يف الناس: ارفعوا ألسنتكم عن  مناديا فناد صرسول اهللاكاوهيم من أمرياملؤمنني، وأمر شكثرت 

اإلرشاد، شيخ مفيد، ( »دينه يف مداهن غري عزوجل اهللا ذات يف خشن فهو طالب عيل بن أيب

﴿ :ةتفسير روح الجنان، أبوالفتوح رازي، ذيل آي -161ص       ...﴾  :يعني

باال  شان از اميرالمؤمنين ن كه همراهان حضرت علي وارد مكه شدند و شكاياتهمي
علي  تان را از هاي كسي را فرستاد تا در بين مردم اعالم كند كه زبان صگرفت، پيامبر

 گير است و در دين او هرگز كوتاهي و سستي كوتاه كنيد، زيرا او در كار خدا سخت

45Fكند. نمي

مالقات  بريده و ساير شاكيان قبل ازكه اند  زي آوردهشيخ مفيد و أبو الفتح را 1
بسياري از  نزد مردم بدگويي كردند و سخنان ايشان بر باره علي درص رسول خدا

                                           
يب سعيد اخلدري قال: أعن «كند:  نقل مي همين روايت را چنين ابن هشام نيز از ابي سعيد خدري -1

 أو يف هيا الناس! ال تشكوا علياً، فواهللا! إنه ألخشن يف ذات اهللا،أخطيبا، فسمعته يقول:  فينا اهللافقام رسول  الناس عليا ىاشتك«

شكايت كردند،  از ابي سعيد خدري نقل كرده است كه گفت: مردم از علي« »ىسبيل اهللا من أن يشك
شكايت نكنيد، زيرا به  به عنوان خطيب برخاست و فرمود: اي مردم! از عليص پس رسول خدا 

كه از او  در راه خدا از كسي تر است، يا خدا قسم او در جهت اجراي فرمان خدا از همه حساس
 گيرتر است. كند، سخت ايت ميشك
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گذاشت. و همچنين  شناختند، تأثير منفي بر جا را به درستي نمي مردمي كه هنوز علي
به اين  6 تا 4 صفحههاي اسالم  تاريخ شيعه و فرقه دكتر محمد جواد مشكور در كتاب

شود  يمن اشاره مي گاهي نيز به دوبار ارسال حضرت علي به( موضوع تصريح كرده است.
 )ةالنبوي ةالسري( نيست تا به آن استناد كنند مگر آنچه ابن هشام در كه البته منبع معتبري

 گويد: و غزوه علي در يمن كه دو بار انجام داده است و ) ذكر كرده است و مي4/290(
بعد از آن ارسال او را در سال دهم بعد از خالد بن وليد ذكر نموده است و ابن هشام در 

دوبار  ةبار مربوط به سال دهم دانسته است و درآن را  ) با ساير اهل علم250-249( ص
ارسال شدن علي به يمن جز ابن سعد كسي با وي موافق نبوده و او مانند هشام آن را در 

سال دهم) را ذكر كرده است و نگفته است كه بار ( ه و فقط يكبارمسند خود ذكر نكرد
گيريم كه ماجراي درگيري بين  پس نتيجه مي اول در چه سالي اتفاق افتاده است.)

) قطعا مربوط به مواله من كنت مواله فهذا عيل( حضرت علي و سپاه يمن و سخن پيامبر

انشين نداشته و ندارد. جناب سال دهم هجري بوده و هيچ ربطي به خالفت و تعيين ج
 صورت قزويني تالش فراواني نموده تا اين قضيه را رد كند و داليل خود را بدين

اول سفر ، سه سفر به يمن داشته است عليه السالم علي( دهد كه: تلخيص شده) ارائه مي(
يعني براي  اند غازياً ، اهل يمن را دعوت كنند به اسالم يا رفتهسالملي اإلإبه عنوان داعياً 

. در اين باره روايات متعدد داريم از جمله م اينكه يا اسالم يا جزيه يا جنگجنگ و اعال
هجري در كتاب صحيح بخاري اين جريان را مفصل  256محمد بن مسلم بخاري متوفاي

. سفر به يمن رفتند داعياً الي االسالمص پيغمبرآورده است كه اميرالمومنين به دستور 
آوري بيت المال،  براي جمع :ر سوم. سفرفته به يمن براي قضاوت بود،لي كه ع دومي

كه جناب قزويني به همين روايت گزينش شده خودش  زكات و صدقات.) جالب است
اثير، سيره  ، تاريخ ابنستانش به طور مفصل در تاريخ طبريدا گويد: گيرد و مي هم ايراد مي

كنيز به قبيله آل  ، دهرا بين قبائل تقسيم كردئم : اميرالمؤمنين غناهشام آمده است كه ابن
ا در قرعه به نام را تقسيم كرد و باالخره يك كنيز خيلي زيبها  آن ، بعدطالب رسيد ابي
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اي  كنند كه ما زير بار اين چنين قضيه دارند نقل ميها  اين البته اين را افتاد ـ علي

م نساء العاملَ  :بر اين كهرويم چون ما معتقد هستيم و روايات متعدد داريم  نمي إنّ اهللا حرّ

كه فاطمه زهرا در قيد حيات بود تمام زنان عالم بر  مادامي، عيلٍّ ما دامت فاطمة حيّةً  عىل

: اين كنيز زيبا به علي افتاد و حضرت گويند ميها  اين ولي اميرالمؤمنين حرام بوده است.
كشيد بطور كلي تمام  نمي اگر جناب قزويني خجالت بايد بگوييم كه .تصرف هم كرد
نمود تا خيال همه را راحت كند  مي علي را نفي حضرت مطرح شده عليه قضيه شكايات

ماه قبل از حجه الوداع  10و اما جناب قزويني جريان شكايت بريده را مربوط به مدينه و 

 منزله اهللا عليه و سلّم يف دخلت املسجد و رسول اهللا صىل :گويد دانسته كه در آن بريده مي

املسلمني فقالوا ما  هللا عىل؟ فقلت: خري فتح اةبابه فقالوا ما اخلرب يا بريد وناسٌ من أصحابه عىل

 :اهللا عليه و سلّم قالوا  من اخلمس فجئت ألخرب النبي صىلأقدم؟ قال: جارية أخذها عيلّ 

ه يسقطه من عني رسول اهللا د بودند ل خدا در منزل خووارد مسجد شدم كه رسو .فأخربه فإنّ

حضرت هم در مقابل در مسجد بودند. گفتند: بريده از اي از ياران آن  كه عده در حالي
ي و فتح نصيب مسلمانان ، خداوند عالم پيروز: خبر خوش دارم؟ گفتميمن چه خبر داري
ي را از غنائم گرفته و ؟ علي كنيزاي و براي چه جلوتر از سپاه آمده: تكرده است. گفتند
: بريده برو و حتماً اين خبر را به ام كه به پيغمبر خبر دهم. گفتند دهتصرف كرده، آم

اي  ما سند اين قضيها كه علي از چشم پيغمبر بيفتد. شود پيغمبر بده كه اين كار باعث مي
و معجم  163، ص 6معجم أوسط طبراني، ج[كه جناب قزويني به آن استناد جسته است: 

هذا گويد:  كه مي ]110، ص 3اكم نيشابوري، جو مستدرك ح 128، ص18كبير طبراني، ج

از علي شكايت كردند و ها  اين كند كه سپس اشاره مي حديث صحيح عيل رشط مسلم.

 :گويد مي 110، ص 3، جآقاي حاكم نيشابوري در مستدرك( د....پيغمبر اين گونه فرمو
در روايات صحيح اهل سنت از جمله احمد بن  هذا حديث صحيح علي شرط مسلم.

علي بعد از من ولي و سر دارد كه: و هو ولي كلّ مؤمن بعدي، حنبل در مسند خود 
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در پاسخ به جناب قزويني بايد اسناد منابع مورد نظر را  .)پرست تمام مسلمين است
 هاي زيادي از اضافات شيعه در حديث عمران بن حصين و بريده نمونهبررسي كنيم. 

 )، ترمذي438-4/437( امام احمدران بن حصين: خواهيم يافت و اما در ابتدا، حديث عم
 ) و ابن ابي شيبه45ص ( خصائص علي)( )، نسائي111-3/110( )،حاكم4/325-326(
) آن را از طريق جعفر بن سليمان ضبعي از يزيد الرشك از مطرف بن عبداهللا از 12/79(

ت، ولي اند و حاكم گفته است: بر شرط مسلم صحيح اس عمران بن حصين روايت نموده
آن نگفته است و اصل اين جريان صحيح و به ثبوت   باره نپذيرفته و چيزي درآن را  ذهبي

رسيده است، وليكن عبارت حديث عمران بن حصين داراي نكاتي است كه مانع استدالل 
علي ولي هر مؤمني است) صحيح و به ثبوت رسيده ( گويد: گردد و اينكه مي به آن مي

 رت است از اين كه او ولي هر مؤمني بعد از من است و لفظاست، ولي نكات آن عبا
بعدي) به ثبوت نرسيده است و صحيح نبوده و قابل احتجاج نيست و تنها جعفر آن را (

گونه موارد قابل احتجاج  روايت نموده و او اگر چه صادق است اما شيعي است و در اين
او به تشيع تمايل ( گويد: وي مي  ارهب التهذيب) به نقل از امام احمد در( نيست و حافظ در

علي غلو و افراط   باره كرد و اهل بصره در داشته و احاديثي در فضيلت علي بيان مي
داند و ذهبي در  غريب ميآن را  گيري در حديث، نمايند، لذا ترمذي عليرغم آسان مي

بريده  الميزان اين حديث را در شمار احاديث منكر به شمار آورده است و در حديث
روايت) جز اجلح كندي راوي حديث بريده ( تبيين خواهيم نمود كه هيچ كس در زيارت

فردي از حديث جعفر متابعت ننموده است و او نيز مانند جعفر شيعي است و به طور 
و اما بعدي) جز از طريق دو فرد شيعي روايت نشده است. ( دانيم اين روايت يقين مي

جماعت) به يمن فرستاد، بر يكي علي ابن ابي طالب و ( ثهدو بعص حديث بريده: پيامبر
بر ديگري خالد بن وليد امير نمود و فرمود: اگر هر دو جماعت با هم بوديد و با هم 

سپاه) امير باشد، و چون از هم جدا گرديد پس هر ( اجتماع نمودند. پس علي بر مردم
قوم بني زيد از يمن برخورد نموديم گويد: با  امير) باشد. و مي( كدام از شما بر سپاه خود
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جويان را كشتيم و  و به جنگ پرداختيم، و مسلمانان بر مشركين غلبه نمودند و جنگ
كودكان و زنان را اسير نموديم، و علي از ميان زنان اسير شده، يكي را براي خود انتخاب 

تا او را از جريان اي براي رسول خدا فرستاد و  گويد: خالد همراه من نامه نمود، بريده مي
بيامدم نامه را به وي دادم، نامه بر وي خوانده شد، ديدم ص آگاه سازد و چون نزد پيامبر

وي هويدا گرديد و گفتم اي رسول خدا اين محل پناه است،   عالمت ناراحتي در چهره
مرا همراه مردي ارسال نمودي و مرا دستور دادي تا از امر او پيروي نمايم و به رسالت 

علي چيزي نگوئيد و او از من و من   باره فرمود: درص ام عمل نمودم، رسول خدا حولهم
با همين عبارت از طريق آن را  )5/365( از اويم و او بعد از من ولي شماست. امام احمد

ضعف) آن اجلح ( اجلح كندي از عبداهللا ابن بريده از پدرش بريده روايت نموده است و
گونه موارد در روايات منفرد قابل استدالل  عي است. و در ايناست و او مانند جعفر شي

شان پذيرفتني است، اما متروك  نيست. و هدف از انفراد از ميان كساني است كه روايات
گونه  در اين )ابن عباس در حديثي از( فاء از قبيل ابو بلجها يا ضع ها يا ناشناخته الحديث

اعتبار ساقط   د، زيرا اين افراد خود از درجهگيرن زيادت هرگز مورد متابعت قرار نمي
الحديث) است و حافظ در شرح حال اجلح در ( باشند. و با اين وجود اجلح ضعيف مي

بايد گفت گويد: اجلح حديث منكر روايت نموده است.  التهذيب به نقل از امام احمد مي

البداية ( يربعدي در حديث است و ابن كث  نكته در اين حديث همان زيادت كلمهكه 

اين كلمه منكر است و اجلح ( گويد: ) اين زيادت را رد نموده و مي7/343( )والنهاية

گونه موارد قابل استدالل نيست و كسي از او  شيعي است و در روايت انفرادي در اين
گويا به روايت ابو بلج براي حديث ( است.تر  متابعت نموده كه از او ضعيف الحديث

) اين 326-4/325( شرح الترمذي)( نمايد. و مباركفوري در س اشاره ميابن عبا ي ازسابق
لفظ را رد و آن را براي همان سبب انكار نموده است، ذكر اين قصه از طريق كساني غير 

اجلح و جعفر) بيانگر اين مدعاست كه در عبارت و لفظ روايت كلمه ( از دو نفر شيعي
: ربيع از اعمش از سعد بن عبيده از ابن بريده بعدي نيست.) و طرق ديگر عبارتند از، اول
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از روح از علي بن سريد از دوم: ) روايت گرديده است. 5/358( از پدرش نزد امام احمد
هاي ديگر آن كه  ) و ساير طريق351-5/350( عبداهللا بن بريده از پدرش، نزد امام احمد

بعدي وجود ندارد و اين كلمه   كلمهها  آن ذكر شده، در هيچ كدام ازها  آن اين روايت در
 –المنهاج) به موضوع بودن آن حكم نموده است ( بلكه ابن تيميه در ،منكر و مردود است

) بايد گفت كه در حديث نكات ديگري نيز وجود 311مختصر المنهاج ص( نگاه كنيد به:
ام فكل واحد ن افرتقتإم فعلیّ علی الناس وذا التقيإ«گويد:  دارد كه عبارت است از اينكه مي

) از حديث بزاز 207-5/206( صحيح البخاري)( و اين عبارت با آنچه در »كام علی جندهنم

مرا همراه خالد بن وليد ص گويد: پيامبر باشد، كه بزاز مي به ثبت رسيده در مخالفت مي
گويد: سپس علي را به جاي وي بفرستاد و گفت نزد اصحاب خالد  به يمن فرستاد، مي

كه خواست همراهت بيايد پس همراهت آمده و هر آنكه خواست بپذيرد و برويد هر آن
بدل و به جاي خالد رفته است و بر او امير نبوده  اين صريح است در اينكه علي

تر است و آنچه از روايت  است و روايت بخاري به طور يقين از روايت اجلح صحيح
 سالم) قسمتتاريخ اإل( ) ذهبي132-3/31( تاريخ)( بخاري نقل شد، جرير طبري

روايت اجلح كندي با  واند  ) نيز آن را پذيرفته و ترجيح داده691-690ص ( المغازي)(
د اشاره قرار داديم در تعارض است و مشخص است كه قبالً در اين زمينه مور ساير روايتي

بر شود و بايد اخبار صحيح و متواتر و معت كه در كتب تاريخي و روايي هر چيزي پيدا مي
را مورد استناد قرار داد نه اينكه فقط به دنبال توجيه و به كرسي نشاندن عقايد خود 

مجلسي گرفته تا كتب اصلي ايشان همچون كافي  بحاراألنوارباشيم. در كتب شيعه نيز از 
و من اليحضره الفقيه، عبارات و احاديث جعلي و حتي ضد شيعي فراواني وجود دارند 

آيند و بصورت  كنند، ولي در اينجا خودشان مي را قبول نميها  كه مراجع شيعه آن
به قول خودشان ( كند ها وقت صرف مي كنند. جناب قزويني ساعت گزينشي عمل مي

بيش از دويست ساعت) تا از بين روايات ارسال شدن علي به يمن آنچه را كه باب ميلش 
طعي و متواتر كاري ندارند است پيدا كند!! آري، اصوال مدعيان تشيع با احاديث و سنت ق



 115 شبهات قزوينيپاسخ به 

و هميشه به دنبال موارد استثنايي هستند. در سنت قطعي و متواتر هر نماز در وقت خود 
گردد دنبال حديثي كه در فالن جا  شده است، ولي شيعه مي و بطور جداگانه خوانده مي
تواتر شود سنت همه روزه براي شيعه!! در سنت م اند و اين مي نمازها به هم چسبانده شده

گردد و يك  شده است، ولي شيعه مي پوش نمي و قطعي، كسي براي مرگ كسي ديگر سياه
شود سنت  پوش شده است و اين مي كشد كه فالني در يك جا سياه روايت را بيرون مي

ساله و هر روزه براي شيعيان جهت عزاداري!! يا در يك جا شخصي از روي احساسي  هر
ساله براي شيعيان تا  شود سنت هر گرفته و اين مي اش بشري براي مرگ عزيزي گريه

بخاطر حسين گريه كنند و حتي بر سر و روي خود بكوبند!!! آري، شيعه تنها دنبال 
استثناء است نه موارد قطعي و متواتر. كتب حديث معتبر اهل سنت صحيح بخاري و 

ي نيز ذكر واقعه مسلم هستند و در ميان تواريخ نيز سيره ابن هشام است و در كتب ديگر
كه مبادا  اتيروند به دنبال رواي ها اشاره شد. ولي مدعيان تشيع مي غدير آمده كه به آن

كه  ر امامت و اصول ديني به اين مهميعقايدشان را زير سوال ببرد. كسي نيست بگويد اگ
از نبوت هم باالتر است صحت داشت، پس چرا براي اثبات آن اينقدر زحمت كشيدن 

؟ چرا اينقدر بايد در ميان متون و البه الي كتب، پيچ و تاب بخوريد تا آن را به الزم است
و چنانچه ( دهد كه ادعاي شما كذب و پوشالي است. اثبات برسانيد؟ همين نشان مي

بگوييد كه اين بخاطر شبهه افكني دشمنان و وهابيون عليه ماست، بايد گفت چرا اين 
ديني همچون توحيد و معاد و نبوت شبهه افكني كنند؟ توانند در ساير اصول  دشمنان نمي

اند تا كسي نتواند بهانه  چون اصول مهم در قرآن و سنت بطور صريح و متواتر ابالغ شده
 .گونه نيست، پس اصل نيست و تنها ادعاست) بتراشد ولي اصل مورد نظر شما اين

 ينوريد يبهابن قت ، منسوب بهمامة والسياسةاإلكتاب  پاسخ به شبهه:

ابن قتيبه  اإلمامة والسياسةجناب قزويني در مناظرات خود، دائم به مطالب كتاب 

كه طبق شواهد و داليل بسياري مشخص شده كه  در صورتيد كن مي دينوري استناد
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آورند و  نمي ، ولي باز ايشان به روي مبارك خويشاين كتاب متعلق به ابن قتيبه نيست
 كنند، داليلي كه تعلق اين كتاب به ابن قتيبه را رد مي تنادباره به مطالب اين كتاب اس دو
در ميان آثار او ذكر آن را  اند كه زندگينامه ابن قتيبه را ذكر كرده كسانيكند: اول:  مي

نكردند، اما قاضي ابوعبداهللا توزي معروف به ابن شباط در فصل دوم از باب چهل و سوم 

آن   گر اين است كه نگارنده است، دوم: كتاب بيان ) از آن نقل نمودهءالسام ةصل( در كتاب

در دمشق بوده است و حال ابن قتيبه از بغداد جز به دينور بيرون نرفته است، سوم: كتاب 
) شصت و پنج سال قبل از ابن 5148( كند و ابوليلي سال مذكور از ابوليلي روايت مي

فتح اندلس را از زني نقل  سياسةاإلمامة والقتيبه در كوفه قاضي بوده است، چهارم: مؤلف 

سال قبل از تولد ابن قتيبه بوده  120كرده كه خود او را ديده است و حال فتح اندلس 
نمايد، در  ن نصير را ذكر ميب است، پنجم: نگارنده كتاب فتح مراكش توسط موسي

و  بنا شده است  ه 455بن تاشفين پادشاه مرابطين در سال  كه اين شهر توسط يوسف حالي
  حال  ِ شرح از نويسندگان  يك  هيچوفات نموده است. ششم:   ه 276ابن قتيبه در سال 

را ذكر  اإلمامة والسياسة كتاب  نام  وي  تصانيف  ، در فهرست قتيبه  بن  مسلم  عبدهللا بن

وفيات (  عياناأل  وفيات كرد:  اشاره  ذيل  هاي كتاب  به  توان مي  از آنجمله  اند كه نكرده

  شمس  ، دار صادر بيروت) تأليف328، شماره شرح حال: 43-42، ص: 3العيان ، جا

، 2ج(  النحاة و  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية هـ.ق) 681  متوفي(  خلكان  احمد بن  الدين

تحقيق: محمد ابو الفضل  ،املكتبة العرصية، 1444، شماره شرح حال 64-63ص: 

  بالوفيات  الوافي هـ.ق) 911  متوفي(  سيوطي  ، عبدالرحمن نالدي جالل  ابراهيم) تأليف

، دار النشر 516، شماره شرح حال: 609-607، ص: 17صفدي، الوافي بالوفيات، ج (

  متوفي(  صفدي  أيبك  بن  الدين  صالح  م) تأليف1991هـ 1411فراوز شتاينر بفيسبادن، 

، شماره 170، ص: 10غداد، ج بغدادي، خطيب، تاريخ ب( بغداد  تاريخ هـ.ق) 764

  متوفي  بغدادي  علي  ابوبكر، احمد بن  تأليف )املكتبة السلفية، 5309شرح حال: 
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خبار در األ  ونعي  و پژوهشگر كتاب  ، محقق طويل  علي  هـ.ق) دكتر يوسف463(

ترديد دارند و  ةوالسياس ةماماإل  كتاب  گويد: علما در انتساب مذكور مي  كتاب  مقدمه

  تصانيف  مشهور در فهرست  و نويسندگان  از مؤرخان  يك  هيچ  كه  است  آن  شان ليلد

خبار، مقدمه ص: ابن قتيبه، عيون األ( اند را ذكر نكرده  والسياسة  مامةاإل  كتاب  قتيبه  ابن

  كه  ـ معتقد است DOZY  دوزي م) هفتم:1985هـ 1406، دار الكتب العلمية، 33

  و روايات  تاريخي  اشتباهات  ، زيرا حاوي صحيح  و نه  است  قديمي  نه  لسياسةوا  مامةاإل

  ممكن  قتيبه  ابن  به  ضعيفي  تصنيف  چنين  رو انتساب  . از اين است  معقول و غير  خيالي

  اين  كه  است  نيز با او موافق  گويد و دوزي هاماكر مي  معروف  . خاورشناس نيست

  هاي جنگ  دارند و در ايام  حماسي  جنبه  كه  آن  امثال  يخيتار  هاي و كتاب  كتاب

  را متوجه  اند تا آنان شده  تأليف  مسلمانان  در روح  حماسه  انگيختن  براي  صليبي

ر.ك عنان، محمد عبد اهللا، تاريخ دولت اسالمي در ( سازند.  اجدادشان  هاي قهرماني

، چاپ 1366تي، چاپ اول، زمستان ، ترجمه: عبد الحميد آي21، ص: 1اندلس، ج 

اإلمامة گويد: كتاب مي Brakeman  بروكلمان  معروف  مستشرق موسسه كيهان) هشتم:

گويد:  مي DEGEIE  گوي  دي  كه  اند. در حالي داده  نسبت  قتيبه  ابن  را به والسياسة

  است  شده  يفتصن  قتيبه  ابن  و در زمان  در مصر يا در مغربو السياسه   االمامه  كتاب

دب العربي، تاريخ األ( . است  مأخوذ شده  حبيب ابن  از تاريخ  كتاب  از آن  و قسمتي

  قتيبه  ابن  را به  كتاب  : اين است  نيز آمده  ميةسالاإل  املعارف  دائرةو در  )220، ص2ج:

  رديم  آن  مصنف  دهد كه مي  ترجيح DE GEIE  گوي  دي  كه اند در حالي داده  نسبت

الشنتاوي، احمد، زكي خورشيد، ( . است  بوده  قتيبه  و معاصر ابن  يا مغربي  مصري

  آنكه  از همهتر   و جالب )بيروت داراملعرفة) 1/262( سالميةدائرة املعارف اإلابراهيم، 

و اساتيد   نفر از محققان 227  كوشش  به  كه  اسالمي  بزرگ  المعارف  ةدائر  نويسندگان
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  مرقوم  چنين  قتيبه  ابن  تصانيف  در فهرست  است  شده گردآوري  شورمانك  بنام

:  مردود است  قوي  احتمال  قطعاً يا به  قتيبه  ابن  به  شان انتساب  كه  هايي دارند: كتاب مي

موجود   فاس  القرويين  در جامعه  از آن  اي نسخه  ، كه عربةامل  لقابباأل  بةاملغر  لفاظاألـ 1

  ، از جمله رسيده  چاپ  بارها به  كه  اإلمامة والسياسةـ 2) 162  ، همان كوكنت( ، است

 دائرة املعارف( . محمد زيني  طه  كوشش  به  م 1985و نيز در   در قاهره  م 1957در 

  نظرات  توان لذا نمي شمسي) 1369، چاپ اول تهران 459، ص: 4بزرگ اسالمي، ج 

  بيةالعر  املطبوعات  معجمدر   اإلمامة والسياسة  كتاب  نام  نقلرا بخاطر   متعدد پژوهشگران

ي كوثر و  ي دردانه محققان و نويسندگان مقاله(  ركيسس اليان  يوسف  كه  عربةامل و

 اند) يورش به خانه وحي نام يوسف اليان سركيس را اشتباها الياس سركيس نقل كرده

  كتاب  ي باره و در  برده  را نام  و عجمي  عربي   شده  چاپ  هاي كتاب  فهرست  در آن

معجم املطوعات ر.ك. سركيس، يوسف اليان، (  نكرده  اظهار نظري  گونه  مزبور هيچ

  در آن  كه  ) مردود دانستثقافة الدينيةالمكتبة  211-212، ص: 1، جاملعربةو العربية

در   واقعي  ي انگيزه  . و در حقيقت ايم شده  و تعصب  ما نيز گرفتار احساسات  صورت

  ، دانشمند معاصر مصري دروزه  محمد عزه  كه  است  آن  اإلمامة والسياسة كتاب  تأليف

  اإلمامة والسياسة  در بيشتر روايات  و عباسي  علوي  هاشمي  گويد: تأثير عقايد شيعه مي

  است  رقابتيتضاد و   نتيجه  روايات اين   قوي  احتمال  خورد. و به مي  چشم  آشكارا به

  فاطمه  و گرنه  است  پديد آمده  و هاشميان  امويان  ميان  راشدين  از خلفاي  پس  كه

  بر خالف  اند كه بوده  و خردمند از آنتر   تر، منزّه  اهللا عنهما) با ايمان رضي ( وعلي

  وزاندنس  به  كه  است  وخوددارتر از آنتر   پا خيزند و عمر بزرگ  به  مسلمانان  مصالح

، سالماإل تاريخ العرب يف، ةدروزه، محمد عز( يازد.  اهللا عنها) دست رضي ( فاطمه  خانه

جالب است كه شما مراجع رافضي برخي از مطالب اين ) املكتبة املرصية، بيروت 21ص: 
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كه با ساليق شما منطبق است را قبول داريد، مطالبي  ب را قبول نداريد و فقط آنجاهاييكتا
گيرد و يزيد  مي فسانه مسخره عشق يزيد به ارنب و اينكه امام حسين زودتر او رامانند ا

گيرد و.... معلوم است نويسنده مجهول اين كتاب به افسانه  مي كينه امام را به دل
عجيب و غريب و محيرالعقول عالقه داشته كه جريان حمله به خانه حضرت هاي  سرايي

 غاليان در آن آورده است.... هاي فاطمه را هم تحت تاثير انديشه

 !انصار در سقيفهسخنان  استدالل به پاسخ به شبهه:

 :صورت سوال زير در جلد اول كتاب سرخاب و سفيدآب مطرح شده است، بدين
در مورد ماجراي سقيفه از يارانش  نهج البالغه آمده كه حضرت علي 67در خطبه 

دهند كه انصار گفتند: زمامداري  مي پاسخها  آن پرسد كه انصار در سقيفه چه گفتند؟ و مي
ها  آن فرمود: چرا با از ما و رهبري از شما مهاجرين انتخاب گردد پس حضرت علي

باره انصار سفارش فرمود: با  به اين سخن رسول خدا استدالل نكرديد كه آن حضرت در
نگام يارانش از درگذريد و در اين هها  آن به نيكي رفتار كنيد و از بدكارانها  آن نيكان

كرد  مي را از زمامداري و خالفت دورها  آن چگونه اين سخن :پرسيدند حضرت علي
گويد: اگر زمامداري و حكومت در آنان بود سفارش  مي در پاسخ كه حضرت علي

 معنايي نداشت.ها  آن كردن در مورد
صر گوئيم: اگر خالفت فقط منح مي حال ما در اينجا طبق گفته خود حضرت علي

 در مورد اهل بيت سفارشص بوده است پس چرا اينقدر پيامبرص به اهل بيت پيامبر
 شيعه نيز دائم به اين سفارشات اشاره دارد) اگر خالفت در بين اهل بيت( كرده است مي
معنايي نداشت، و به طور مثال ممكن بود مردم در ها  آن بود سفارش مكرر در مورد مي

شده  مي معتقد است علي به عنوان خليفه بالفصل معرفي غدير خم يا جاهايي كه شيعه
بايست سفارش ما را به علي بكني نه سفارش او را به  مي بگويند: توص است به پيامبر

ما، چونكه او پس از تو خليفه و حاكم بر ما خواهد شد و بايد مراقب ما باشد. پس طبق 
ص خداوند يا پيامبرگيريم كه دستوري از سوي  مي نتيجه اين سخن حضرت علي
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را  توانيد سخن حضرت علي نمي مبني بر خالفت در اهل بيت نبوده است، و شما نيز
 قبول نكنيد. در اين مورد نيز شيعه جوابي ندارد.

هجري شمسي  11/5/1389واليت در تاريخاي  ماهواره جناب قزويني در شبكهو اما 
 ان و شبهات مطرح شده پاسخداشتند كه به تلفن بينندگاي  برنامه 20حدود ساعت 

دادند، شخصي در اين برنامه تلفن كرد و سوال فوق را از ايشان پرسيد و جناب  مي
صورت كه در مورد  هاي مسخره هميشگي را دادند بدين قزويني همان هذيان و پاسخ

و چنين  درگذريدها  آن به نيكي رفتار كنيد و از بدكارانها  آن با نيكان انصار گفته شده
 زي كه در مورد اهل بيت گفته نشده!!!چي

سوال ما واضح بوده و صحبت از سفارش در مورد انصار است، خود حضرت 
ها  آن : اگر زمامداري و حكومت در آنان بود سفارش كردن در موردفرموده علي

زمامداري را گفته و سپس بطور  معنايي نداشت. خواننده دقت كند كه حضرت علي
جمله  مورد ايشان اشاره دارد يعني در واقع خود حضرت عليصريح به سفارش در 

درگذريد را به سفارش كردن معنا ها  آن به نيكي رفتار كنيد و از بدكارانها  آن با نيكان
اين طبق  و سوال ما نيز همين است كه بنابراند  نوعي سفارش دانستهآن را  نموده است و

هل بيت بود سفارشات دائم پس اگر زمامداري در ا همين سخن حضرت علي
در ص در مورد ايشان معنا نداشت، پس سوال تنها در مورد سفارشات پيامبرص پيامبر

دانيد يا  مي در مورد انصار را سفارشص مورد ايشان است، آيا شما اين جمله پيامبر
است، حال جناب  سفارش دانستهآن را  در اين خطبه خير؟ خود حضرت علي

و در واقع كاري با  !!اي نيامده چنين جملهكه در مورد اهل بيت  يرگويد: نخ قزويني مي
بحث سفارش و سوال ما نداشته و اصال رفته سر موضوعي ديگر و البته دليل آن كامال 

 روشن است، چون سوال ما جوابي نداشته است.
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 مرتنازع با اولي األ پاسخ به شبهه:

هجري شمسي حدود  11/5/1389خواليت در تارياي  ماهواره جناب قزويني در شبكه
دادند و  مي داشتند كه به تلفن بينندگان و شبهات مطرح شده پاسخاي  برنامه 20ساعت 

سوره نساء سوال كردند كه پس چگونه است كه در  59شخصي تلفن كرده و در مورد آيه

 ﴿ انتهاي آيه به تنازع با اولي االمر اشاره شده     ﴾ شود با امام  مي مگر و

سر و ته ارائه دادند همچون  بي مطالبي ،معصوم مخالفت كرد؟ جناب قزويني نيز در پاسخ
 باشد!!! مي مر و معصوم بر سر همان موضوع خالفت اوچه بسا اين تنازع با اولي األ اينكه

﴿ آمده: 59در سوره نساء آيه  گويم: در پاسخ مي                

                                   

             ﴾، »نيد از فرمان خدا اي اهل ايمان اطاعت ك

تان، و چون در چيزي كارتان به گفتگو و  و اطاعت كنيد از فرمان رسول خدا و فرمانداران
سنت) باز گرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان ( قرآن) و رسول( نزاع كشد به حكم خدا

خواهد تر  رجوع به حكم خدا و رسول) براي شما بهتر و خوش عاقبت( داريد اين كار

دانند،  مي همان امام معصوم و من عنداهللا در حقيقت رافضي، اولي االمر را مراجع .»بود

سوال اينجاست كه كلمه منكم در آيه چيست؟ چون منكم يعني از خودتان، يعني اولي 
االمر و حاكمي از خودتان و اين با عقيده شيعيان در تضاد است و طبق اين عقيده بايد 

نه منكم، چون همه كه امام و معصوم نيستند و اصال آمد  مي مثال من اهل بيت نبي
خودتان يعني ما و بقيه مردم عادي و مشخص است كه مردم عادي با امامان خارق العاده 
شيعه تفاوتي از زمين تا آسمان دارند، خلقت ما از خاك است ولي خلقت امامان از نور 

اي سهو و خطا هستند!! ما  كه امامان معصوم از ذره است!! ما معصوم نيستيم در صورتي
آيد!!  مي اي بيرون اي نداريم ولي از هر انگشت امامان اعمال خارق العاده كرامات يا معجزه

 آمده: 75شود، در سوره انفال آيه مي در ضمن معناي منكم با توجه به آيات ديگر روشن
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﴿                    ﴾... ،»كه بعدا  و كساني

پس نگفته ( اند اينان از زمره شمايند ايمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد كرده
سوره نساء  59، در انتهاي آيهشوند) مي فقط اهل بيت يا فقط علي و فرزندانش جزء منكم

د به حكم خدا و رسول بازگرديد، آمده كه چون در چيزي كارتان به گفتگو و نزاع كشي
سوال اينجاست كه مگر كسي حق دارد با امامي كه معصوم از خطا است نزاع كند؟ مگر 

توان با ايشان نزاع داشت؟ در  مي سخن امامان معصوم همچون وحي نيست؟ پس چگونه
آمد كه هرچه امام معصوم گفت فوري اطاعت كنيد، همانطور كه در  مي آيه بايد چنين

گونه آمده است و امر به اطاعت او شده است و آيا در جايي به  همينص د پيامبرمور
مخالفت و نزاع با پيغمبر اسالم اشاره شده و اين امر را عادي شمرده يا برعكس از آن 
نهي نيز شده است؟ اصال شان نزول اين آيه بخاطر تنازع با فرمانده است، اطاعت از خدا 

داند، پس موضوع اصلي همان  مي رآن ذكر شده و هركس اينراو رسول كه از اول تا آخر ق
چرا و  تنازع با حاكم است و چنانچه امام همچون رسول بود كه تنازع با او ممكن نبود

طيعوا آمده است، ولي براي اولي االمر نيامده است؟ اگر اولي االمر از أبراي اهللا و رسول 

﴿ده طيعوا ندارد؟ در آيه آمأجانب خداست پس چرا      ﴾ يعني حاكمي از ،

خودتان، چرا بجاي منكم، منا نيامده؟ يا چرا من اهل بيت نبي نيامده است؟ در آيه به 
يعني ارجاع ( تنازع با اين اولي االمر اشاره شده و راه رفع اختالف نيز بيان شده است

شود با شخص معصوم نزاع  مي دادن اختالف به كتاب و سنت) سوال اينجاست كه مگر
چه بسا اين نزاع و  گويد: مي قزويني جنابمگر اطاعت او واجب نيست؟  و داشت؟

به زعم  كه م خالفت حضرت علييگوي ما مياختالف بر سر همان موضوع خالفت باشد!! 
شود تا كسي بخواهد با او اختالف كند و  نمي گردد و او اولي االمر مي شما غصب

سال نيز مورد قبول شما نيست و چنانچه قبول داشتيد كه ديگر  25خالفت او پس از 
خواهيد. هيچ يك از امامان شيعه  مي مشكلي وجود نداشت، شما تنها خالفت بالفصل را

تا بخواهيم اند  به جز علي و حسن كه آن نيز بطور بالفصل نبوده) خالفت نداشته( نيز
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تا كسي بخواهد با ايشان اند  لي االمر نبودهاو ائمه شيعه ايشان را مصداق اين آيه بدانيم و
كه ايشان اند  شان مخالفت كند. در ضمن جناب قزويني فراموش كرده پيرامون خالفت

دانند،  مي دانند و حتي فهم قرآن را مستلزم وجود اهل بيت مي حضرت علي را قرآن ناطق
ختالف كنيم و خوب بازگشت به قرآن ديگر يعني چه؟ مثل اين است كه با خود قرآن ا

باره به همان قرآن بازگرديم!!! آيا اين عقايد شما مضحك  براي رفع اين اختالف دو
نيستند؟!! تازه وقتي افراد بخواهند اختالف موجود را به كتاب و سنت ارجاع دهند، چيزي 

كنند و پس از آن بايد چه كنند؟ و  نمي پيرامون خالفت الهي علي در كتاب و سنت پيدا
فرمايد در  مي البد به انجيل؟!!) در اين آيه خداوند( ا به كجا ارجاع دهند؟اختالف ر

صورت اختالف و منازعه با اولي االمر موضوع مورد اختالف را به كتاب و سنت ارجاع 
دهيد. سوال ما اين است كه اگر ائمه همان اولي االمر هستند و اگر معصومند و اگر عالم 

اين ادامه آيه  هم قرآن محال است اشتباه كنند، بنابربه غيب هستند و اگر در خصوص ف
آمد كه در صورت منازعه و اختالف موضوع را به اولي االمر ارجاع دهيد  مي گونه بايد اين

گونه كه با خدا و رسول نبايد  همان( يا اينكه با اولي االمر نبايد منازعه و مخالفت كنيد
ان و نظر اولي االمر در حقيقت همان فرمان و آمد كه فرم مي گونه مخالفت كنيد) و يا اين

نظر خداست. آري اگر عقيده شما درست است چرا خداوند نعوذباهللا موضوع را اينقدر 
توان مخالفت كرد، پس اطاعت كو؟! پس تكليف  مي پيچانده است؟!! و اگر با اولي االمر

رسول ذكر شده و كه در ابتداي آيه در مورد خدا و  شود؟! اطاعتي مي اطاعت كردن چه
دانيد و اين اطاعت را در راستاي همان  مي براي اولي االمر نيز الزامي و واجبآن را  شما

46Fدانيد كه در آيه ذكر شده است مي اطاعت خدا و رسول

1. 

                                           
 كرده است كه او از حضرت رسول پرسيده است: چنانكه طبراني به سند صحيح از حضرت علي نقل -1

فرماييد چطور  (به صراحت) نيامده باشد، مي اي برايم روي داد و حكم آن در قرآن و سنّت اگر حادثه
متقي شورايي  دانشمندان مؤمن و فرمود: (براي ارائه حكمي واحد) از ميانص عمل كنم؟ حضرت 

) و 196ص  5از تفسير المنار ج تشكيل دهيد، مبادا تنها به رأي خودت آن را فيصله دهي(به نقل
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 خوئي جناب معجم رجال الحديث تاليفبا استفاده از  پاسخ به شبهه

كشند، حال ما نيز در  مي بيروندائما مطالبي را از داخل كتب اهل سنت  جناب قزويني
ورد آن بسيار تعريف و جناب قزويني در م كنيم كه مي اينجا به يكي از كتب شيعه استناد

كتاب معجم رجال  دانند يعني شيعه مييكي از بهترين كتب آن را  و كنند تمجيد مي
ول بسيار عالي و خوب دانسته و قبآن را  قزويني آقاي خوئي، كه جناب الحديث تاليف

پيرامون عدم تواتر احاديث و روايات مدعيان تشيع است. در قرآن  ند. مطلب مورد نظردار
كه خبري از عقايد شما نيست و هميشه بايد به زور حديث و روايت بياييد و آيات قرآني 
را به نفع خويش تفسير كنيد و مشخص است كه مراجع رافضي بر روايات تاكيد بسيار 

آيند و  مي غيره... امام و 12نص براي  فت علي گرفته تا امام زمان ودارند و از اثبات خال
 گوييم آيا الاقل اين احاديث مي كنند. حال ما مي دائم به احاديث و روايات اشاره

ي و د و آيا احاديث كتب اصلشو بر همگان تمام بايست در حد تواتر باشند تا حجت نمي
كنيم.  مي ه اين سوال به كتب خودتان استناد؟ براي پاسخ باربعه شيعه داراي تواتر است

براستي اصحاب ( گويد: )مي18-1/17( چاپ دوم)( خوئي در كتاب معجم رجال الحديث
و ياران ائمه عليهم السالم با اينكه غايت جهد و اهتمام خويش را در امر حديث و حفظ 

 ذول داشتند، اماعليهم السالم مب هنمودن آن از نابودي و كهنگي بر حسب دستورات أئم
نمودند و نشر احاديث در آن زمان بصورت علني غير  در دوران تقيه زندگي ميها  آن

اند؟) و باز  ممكن بود، پس چطور اين احاديث به حد تواتر يا چيزي قريب به آن رسيده
كليني، ابن ( اما احاديثي كه به دست آن سه محمد( گويد: ) مي20-1/19( در همان كتاب

                                                                                                             
اي روبرو  گويد: هرگاه خلفاي راشدين با مسأله مي 84 ص 1همچنين ابن القيم در اعالم الموقعين ج

كردند و سپس آن مسأله را  را جمع مي آن نصي در قرآن و حديث نبود، اصحاب شدند كه درباره مي
كردند(به  اجرا مي رسيدند آن را اعالم و دادند، وقتي به رأي واحدي مي ها به مشورت قرار مي ميان آن

 100شراف اثر احمد بن يحيي بالذري ص األ نسابأو  394ص  7ابن كثير ج  البداية والنهايةتاريخ 

 نيز نگاه كنيد)
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رسد كه سخني  ه و طوسي) رسيده است اغلب آحاد هستند نه متواتر). تا بدانجا ميبابوي
هاي دسترسي آنان به ارباب كتب براي  و اما راه( كند كه: ) روايت مي1/20( را از صدوق

شان غير صحيح  دانيم كه كدامين اين احاديث صحيح و كدامين ما نامعلوم است، و نمي
ن است ادعا نماييم كه تمام اين روايات از سوي است، با اين وجود چطور ممك

اي را در مورد قطعيت  معصومين عليهم السالم صادر شده است). سپس خويي رديه
 گويد، هاي چهارگانه نگاشته است و در آن رابطه مي صدور روايات مذكور در كتاب

تب اربعه از خالصة كالم: بحقيقت ادعاي قاطعيت بودن صدور جميع روايات ك( ):1/20(
سوي معصومين عليهم السالم واضح البطالن است) و بعداً بطور مفصل تمام روايات 

اگر پذيرفته شود كه ( گويد: ) مي90-1/80( منقوله در كتب چهارگانه را بررسي كرده و در
الكافي) گواهي داده است، ( محمد بن يعقوب كليني بر صحت جميع روايات كتاب خود

سموع است، چون اگر وي با اين شيوه خواسته باشد كه روايات منقول گواهي وي غير م
در كتاب خويش را يكي از شرايط حجيت قرار دهد، كار وي قطعي البطالن است، زيرا 

الكافي) روايات مرسل و همچنين روايات مجهول االسناد زيادي وجود دارد و ( در كتاب
تمام اخبار و ( گويد: ند). و باز ميبعالوه برخي ديگر از روايات جعلي و مكذوب هست

تنها به رأي و نظر وي ها  آن روايات منقول از شيخ صدوق از نظر صحت و حجيت بودن
پذير نيست). باز خويي در مورد  گردد و حجيت آن روايات براي غير او توجيه برمي

طوسي نيز  كتاب ةآنچه كه در رابطه با صدوق بيان داشتيم دربار( گويد: روايات طوسي مي
گويد: صحت جميع روايات كتب اربعه ثابت  رسد كه مي جاري است). تا بدانجا مي

 نظر خواهي نمود، چنانكه درها  آن نيست و بايد در مورد اسناد تمام روايات منقول در
گويم: خالصه كالم اينكه اكثر روايات كتب اصلي شيعه  مي( ) آمده است.1/90( المعجم)(

نكه آيا خبر واحد حجيت دارد يا نه؟ آن هم در مورد اصول دين و آن خبر واحد بوده و اي
هم اخباري كه صدها خبر ضد در برابر خود داشته و مخالف عقل و اجماع و بسياري از 
آيات قرآن نيز هست؟ آري آيا اين چنين اخباري، چه در كتب شيعه و چه در كتب اهل 
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قضاوت با وجدان شما خواننده ( د؟تواند جواز عقيده و عمل قرار گير مي سنت، آيا
 .گرامي)

 قرآن بدون اهل بيت، قرآن نيست! پاسخ به شبهه:

معتقد هستند كه فهم قرآن مستلزم وجود اهل بيت  و امثال قزويني علماي مدعي تشيع
گويند كه قرآن بدون اهل بيت،  مي و امامي معصوم است و قرآن، قابل فهم نخواهد شد و

﴿ آمده: 2اين است كه در سوره بقره آيهقرآن نيست!! سوال ما           

       ﴾ اين كتابيست كه در آن هيچ شكي نيست و راهنماي ،

كنند تا قرآن را  مي فراموش نكنيد كه مراجع رافضي آيات را اشتباه معنا( پرهيزكاران است
هيچ شك  بي كنند: اين كتاب مي گونه معنا ال همين آيه را اينقابل فهم نشان دهند، مث غير

كه در آيه آمده الريب فيه و فيه يعني در آن، يعني در  راهنماي پرهيزكارانست، در صورتي

﴿ آن هيچ شكي نيست، يعني در قرآن هيچ شكي نيست)         

    ﴾ كتابي است فرو فرستاده كه هيچ شك در آن نيست از « ]2: ةد[السج

پس چيزي كه غير قابل فهم باشد و در آن شك و ظن  .»سوي پروردگار جهانهاست

وجود داشته باشد نياز به امام براي فهميدن دارد، نه چيزي كه الريب و بدون شك است 
د: گوي جناب قزويني مي سخكند. در پا مي و خود را نور و جدا كننده حق از باطل معرفي

م: اين گوي ن بفهميد!! در جواب ايشان ميتوانيد از قرآ نمي شما تعداد ركعات نماز را هم
چه ربطي به قابل فهم بودن يا نبودن قرآن دارد؟ بحث بر سر خود آيات قرآن به تنهايي 

هستند  يها فروع در قرآن نيستند و اين اصال است و بس، تعداد ركعات و برخي از احكام
 ها در توضيح آن اند كه بخواهند قابل فهم باشند يا نباشند و البته كه اصال ذكر نشده

آمده است. شما چيزي را كه در كتاب خدا ص ح و سنت رسول اكرماحاديث صحي
كه بحث بر سر خود كتاب اهللا به تنهايي است و نه موارد  كنيد، در صورتي نيامده ذكر مي

فهمد و البته تعداد ركعاتش  مي از در قرآن آمده و هركس معنايش راامر به نم خارج از آن.
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آيات معدودي مربوط در واقع ها  اين ذكر نشده و براي فهم آن بايد به سنت رجوع كنيم،
و البته ربطي اند  در سنت توضيح داده شدهص به احكام و غيره هستند كه توسط پيامبر

خطاب آيات  پس اين دليل شما مردود است. به غير قابل فهم بودن آيات قرآن ندارند،
يعني همين عقل ( ارندگان آنمردم) هستند و بهره گيري از عقل توسط د( الهي، ناس

كه اكثرا از آن برخوردارند) و جايي خطاب با امام يا حتي علما نيست، پس چرا  معمولي
نيد و هدايت را دا نمي مردم و عوام و امت اسالمي را براي فهم قرآن و عمل به آن قادر

﴿ مراجع شما به آيه دانيد؟!! مي مستلزم وجود اهل بيت و امامي معصوم    ﴾ 

امر شده آيات را براي مردم تبيين ص نيز اشاره دارند، يعني اينكه به پيامبر ]44 :نحل[ال
ين دو معنا تبي :گويم مي دانند. در پاسخ مي كند و اين را نشانه غير قابل فهم بودن قرآن

ص خواهد داشت، يكي همان ابالغ و رساندن وحي است كه در آيات متعددي به پيامبر
امر شده كه آيات را براي مردم بيان و ابالغ كند و ديگر اينكه اين دستورات الهي و آيات 
را بطور عملي براي مردم انجام بده تا ببينند و ياد بگيرند، پس اين نيز ربطي به قابل فهم 

نيز در مقابل ص و پيامبراند  فهميده مي ن قرآن ندارد. خود آيات قرآن را مردمنبود
داده تا ياد بگيرند. ضمنا اگر  مي چشمان ايشان آن دستورات را بصورت عملي انجام

بنا به اعتقاد شما) پس طبق همين آيه فقط پيامبر ( معناي تبين، تفسير و توضيح باشد
ه امام و آخوند و مراجع و....، در ضمن آيات ديگري نيز اسالم حق تفسير قرآن را دارند ن

دهند قرآن نيازي به امام  مي حاكي از آسان بودن و قابل فهم بودن قرآن دارند كه نشان

 ﴿ ندارد، آياتي چون:            ﴾  :و قطعا « ]17[القمر

  .»اى هست ايم پس آيا پندگيرنده دآموزى آسان كردهقرآن را براى پن

 !قرآن و اهل بيتيكي بودن پاسخ به شبهه: 

و همينطور جناب قزويني) قرآن و اهل بيت را يكي دانسته و ( مدعي تشيع مراجع
احاديثي چون قرآن  دانند و به مي حتي فهم و تفسير آيات قرآني را طبق سخنان معصومين
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 دانند. حال سوال اينجاست كه اگر هر دوي مي و امام را قرآن ناطق و عترتي اشاره دارند
شوند و حتي وجود معصوم در كنار  نمي ريسماني الهي هستند كه از يكديگر جداها  اين

تضمين شده  9قرآن الزامي و واجب است، پس چطور حفظ قرآن در سوره حجر آيه 
47Fاست

ت الهي و اصول ديني و ولي امامت غصب شد و حفظ نشد؟ بطور حتم حفظ حج 1
شاهراه هدايت و ريسمان نجات دهنده، جهت گمراه نشدن امت اسالمي واجب است و 

گوييد كه با غصب مقام الهي حضرت علي، امت اسالمي همچون  مي خودتان نيز هميشه
شبان شدند و به همين خاطر گمراه شدند!!! و مسببين آن نيز مستحق لعن و نفرين  بي گله

 شما حتي فجايع بعدي و انحرافات ديگر را نيز بخاطر همين غصب خالفتهستند، چون 
شد تا در آن  مي دانيد!! پس آيا نبايد اين حق الهي حضرت علي همچون قرآن حفظ مي

شد، بطور حتم ديگر  مي نداشته باشد؟ چون مثال اگر قرآن تحريفاي  بهانه جهان كسي
توانستيم هدايت شويم، چون كتاب  مين گفتند ما مي شد و مردم در آن جهان نمي حجت

صحيحي از جانب خداوند براي هدايت ما وجود نداشت و به همين خاطر ما گمراه 
دانيد، پس چگونه همچون نبوت  مي از نبوت هم باالترآن را  شديم. اين عقيده شما كه

 درون غار در معرض خطر مشركين قرارص كه پيامبر شود؟! مانند زماني نمي حفظ
گردد. شمايي كه اهل  مي و به اذن خداوند توسط تار عنكبوتي حفظ ]40:توبه[ال دگير مي

توانيد هر جا كه  نمي كنيد، پس مي كنيد و اين دو را با هم قياس مي بيت را با قرآن يكي
اين قياس و يكي شدن به ضررتان تمام شد ناگهان كنار بكشيد يا سفسطه ببافيد. خواننده 

كند به بافندگي و مثال  مي كه امثال قزويني براي هر سوالي شروع گرامي توجه داشته باشد
در همين مورد ممكن است بگويند خالفت حضرت علي غصب شده ولي امامت او پا 

مدعي تشيع، نيازي به پاسخ  ست!!! البته اين هذيان گويي مراجعبرجا بوده و او امام بوده ا
شود ناگهان خالفت را از  مي رشانندارد و ايشان همچون مرتضي مطهري هر جا به ضر

                                           
1- ﴿                 ﴾ ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل  بى« ]9: حجر[ال

 .»ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود كرده
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گوييد اين خالفت حقي  مي كنند!! خطاب به اين ايشان بايد گفت: پس چرا مي امامت جدا
الهي بوده كه غصب شده است و به همين خاطر مردم گمراه شدند؟ تكليف ما را روشن 

پس چرا كه به نظر شيعه بوده) ( كنيد كه خالفت نيز من عنداهللا بوده يا خير؟ اگر بوده
مانند قرآن حفظ نشده است؟ و اگر امامت علي پابرجا مانده، پس امت اسالمي گمراه 

و درد شما چيست؟ اگر امام با داشتن امامت نتوانسته جلوي گمراهي مردم را اند  نشده
بگيرد، پس اين ايرادي است به مذهب شما و چنانچه بگوييد كه جهت هدايت كامل و 

 مام مستلزم داشتن خالفت نيز هست، پس همان سوال اول تكرارآل جامعه اسالمي، ا ايده
 را من عنداهللاها  اين فراموش نكنيد شيعه هر دوي( شود كه اين امامت و خالفت الهي مي
گونه  ماندند، چرا اين مي داند) كه بايد همچون قرآن و در كنار قرآن جهت هدايت مي

گرديد و باعث انحراف در امت نشدند؟ و خالفت الهي حضرت علي به زعم شما غصب 
جالب است اين خالفت بزرگ الهي با وجود دستور صريح الهي و با ( اسالمي شد؟!!

وجود امدادهاي غيبي و داشتن علم غيب و عصمت و معجزاتي كه به زعم شيعه جزء 
.....، در .و و و وص علوم امامت هستند و با وجود فرشتگان و حمايت شخص نبي اكرم

شود كه به عقيده شيعه، صفت و شخصيت خاصي  مي دو نفري غصبانتها توسط 
اي به اين بامزگي  !! آيا لطيفهاند! و حتي ترسو و منافق و دائم مورد توبيخ بودهاند  نداشته

48Fشنيده بوديد؟!!)

اش  به قرآن و خانوادهها  آن درص كه پيامبر و اما در مورد احاديثي 1
 اشاره كرده بايد گفت: 

                                           
گوييم خداوند در خود  ها جهت امتحان امت است!!! ما مي گويد: اي آقا، اين گمراه مي البته آخوند -1

عم شيعه از اصول مهم است كه حتي از نبوت هم باالتر است) كه (چون اين مسئله به ز اصول دين
كند تا بهانه به دست كسي بدهد، بلكه امتحان در مال و  حجت هستند، امتحان و شبهه ايجاد نمي

ماند كه بگوييم خداوند در مورد اصل معاد و  فرزندان هستند و اين استدالل ابلهانه مثل اين مي
ر برده و ناگهان در روز قيامت خطاب به مردم بگويند: اين يك امتحان مسائل آن، نوعي امتحان بكا

 بوده است!!!
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همين حديث كتاب و اسناد گونه احاديث بررسي شوند  بايست اين مي اول از همه -
بايست بررسي شود كه در انتهاي اين قسمت اينكار صورت گرفته  نيز مي اهللا و عترتي

در كل بايد گفت كه منظور سفارش به حفظ و نگهداري اين دو گوهر بوده و  است و اما
ر اين صورت اكنون كه خانواده ايشان نه اينكه اين دو الزم و ملزوم يكديگرند، زيرا د

م كه غائب تشريف دارند) و امام زمان ه( شوند؟ مي ها گمراه زنده نيستند آيا مسلمان
پاسخ ديگر مانند اينكه چرا خاندان ايشان يك كتاب در تفسير قرآن  بي الؤصدها س
رت در احاديث شما هم كه جعل فراوان دارند و تازه صحبت از وجود خود عت( ننوشتند؟

شود؟!  مي شبان و مسائل روز چه بي كنار قرآن است و نه احاديث ايشان و تكليف گله
قرآن هم كه بدون امام معصوم قابل فهم نيست، در مورد احاديث شما به معتبرترين 

كنيم: مجموعه احاديث كتاب الحجه از اصول كافي  مي تان يعني اصول كافي اشاره كتاب
ص عالمه خودتان، جناب مجلسي در مراه العقول حديث است و طبق تشخي 962

حديث و مجموع  236مجموعه احاديث صحيح و حسن و موثق كه از نظر سند معتبرند 
احاديث ضعيف و مجهول و مرسل و مرفوع و موقوف و مختلف فيه كه از نظر سند 

 حديث است، كتاب الحجه كتاب امام شناسي است كه يعني سه چهارم 726معتبر نيستند 
نيز بايد ها  آن و تازه بررسي متن( احاديث آن طبق نظر عالم خودتان سند معتبري ندارند

ضعيف آن را  هزار حديث 9هزار حديث كافي،  16صورت بگيرد)و بطور كل مجلسي از 

به تحقيق  194-195اثر يوسف بحراني ص:  لؤلؤة البحرينطور در  همين( دانسته است

اثر هاشم معروف حسيني ص  خباراألات فی اآلثار واملوضوعبحرالعلوم ومحمد صادق 

.) و از ديگر علماي شيعه، 394اثر يحيي محمد ص  »مدخل الی فهم االسالم«. بنگر به 44

اي كه بر شرح اصول كافي تاليف مولي  حاج ميرزا ابوالحسن شعراني است كه در مقدمه
غري  الكايف يفصول حاديث األأكثر أن إ نويسد:..... مي گونه باشد، اين مي صالح مازندراني

يعني بيشتر احاديث اصول در كافي  )12مقدمه شرح اصول كافي،ص( ....سناداإل ةصحيح

كه اسناد رواياتش را در من  و يا شيخ صدوق، عالم مشهور شيعي سندشان صحيح نيست
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 اليحضره الفقيه نياورده و غالبا به ذكر راوي نخستين بسنده كرده است. از علماي ديگر
گويد:  )مي18-1/17( چاپ دوم)( شيعه، جناب خوئي در كتاب معجم رجال الحديث

براستي اصحاب و ياران ائمه عليهم السالم با اينكه غايت جهد و اهتمام خويش را در امر 
عليهم السالم  هدي و كهنگي بر حسب دستورات أئمحديث و حفظ نمودن آن از نابو

نمودند و نشر احاديث در آن زمان  ن تقيه زندگي ميدر دوراها  آن مبذول داشتند، اما
بصورت علني غير ممكن بود، پس چطور اين احاديث به حد تواتر يا چيزي قريب به آن 

 گويد: اما احاديثي كه به دست آن سه محمد ) مي20-1/19( اند؟و در همان كتاب رسيده
49Fنه متواتراست، اغلب آحاد هستند  كليني، ابن بابويه و طوسي) رسيده(

همچنين سيد  .1
هـ) كه استاد شيخ مفيد ـ استاد شيخ الطائفه  436( شريف مرتضي ملقب به علم الهدي

وجود   گويد: در سند اكثر احكام فقه، افراد مذهب واقفيه ابوجعفر طوسي ـ بوده است، مي
او باشند، از ديگري روايت كرده و از  دارد كه يا در خبر اصل هستند يا اينكه فرع مي

سند افرادي از غالت، خطابيه، مخمسه، اصحاب   روايت شده است و همچنين در سلسله
شود  ميكه بيشمارند، وجود دارند، و به قمي متصل  لول مانند فالني و فالني و كسانيح

ها بدون استثناء جز ابوجعفر بن  ي قمي است كه همه كه مشبه و اهل جبر است. گفتني
شان بدين چيز گواهي  ها و تصانيف بري هستند و كتاببابويه، همه شان مشبه و ج

كند كه: اي كاش  مهم خالصه مي  دهد. مرتضي در پايان، بحث را به اين گفته مي
روايتي سالم و عاري از اين است كه اصل يا فرعش، واقفي، غالي يا   چه  دانستم كه مي

ـ تا  هاست آن انميان ما و جستجو در ميباشد، آزمايش در  قمي مشبه و جبري نمي
كنند، چگونه براي ما  گويد: پس روايت خبر واحدي كه نقل مي كه به صراحت مي جايي

كلي اعتبار   مستقيم و به  كه كند، طوري را متهم ميصحيح است. بلكه اصحاب حديث 

                                           
كه  فتري داشته كه هر خبري را از كسيكرده و د شيخ صدوق كاسبي بوده در قم كه برنج فروشي مي -1

بنظرش خوب آمده گرفته و درج كرده و محمد بن يعقوب كليني نيز كاسبي بوده در بغداد و هر 
 از هر كس هم مذهب او اعتماد نموده و بفاصلة بيست سال در دفاتر خود جمع كرده است.خبري را 
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رها نمايد،   ما را با اصحاب حديث خودمان«گويد:  برد و مي را از بين مي  محدثين اماميه
  شود كه شود و همچنين شخصي پيدا نمي ميان آنان فردي استداللي يافت نمي زيرا در

رسائل الرشيف ( »اند! شان نيز براي استدالل وضع نشده هاي استدالل را بشناسد و كتاب

يحيي محمد كه  -393/ صسالملی فهم اإلإمدخل / از كتاب 130-131/ ص 3ج املرتضی/
عشري معاصر  معروف، دانشمند شيعي اثني همچنين هاشم دوازده امامي است)  شيعه

بعد از پيگيري و جستجو در احاديث منتشر شده در مجامع حديث مانند كافي،  گويد: مي
بينيم كه از هر دري براي فساد  وافي و غيره، غاليان و حسوداني را بر اين ائمه هادي مي

اند  آن به قرآن مراجعه كردهاند، به دنبال  داخل شدهها  آن ادبي به منزلت بي احاديث ائمه و
را بر آن بپاشند، زيرا قرآن تنها كالمي است كه محتمل   شان هاي تا سموم و دسيسه

كه  باشد، لذا صدها آيه را طوري نميها  آن چيزهايي است كه هيچ چيز ديگري محتمل
د. علي را به ائمه چسباندنها  آن سازي اند، تفسير كردند و با دروغ، دسيسه و گمراه خواسته

هايي را در  بن حسان و عمويش عبدالرحمن بن كثير و علي بن ابوحمزه بطائني كتاب
تحريف و خرافات و گمراهي است و با اسلوب، ها  آن اند كه همگي تفسير تأليف كرده

-خباراألاآلثار و املوضوعات يف( بالغت و اهداف قرآن هماهنگي و همخواني ندارد

 اي كه براي تاريخ غيبت صغري تحت عنوان مهسيد محمد صدر در مقد و )153ص
سخن  –يعني شيعي  –تمهيد) نوشته است، از اسباب پيچيدگي در تاريخ اسالمي (

 گويد: گويد و او چند عامل را براي اين امر بر شمرده است كه در پنجمين آن مي مي
ها  آن ان برايش پنجم: اسناد روايات مؤلفين اماميه همه رواياتي كه از ائمه يا از ياران(

ين روايات اند بدون آن كه صحت يا ضعف ا شان جمع كرده هاي رسيده است را در كتاب
  .)را در نظر گرفته باشند

شوند يعني اينكه عترت و اهل بيت تابع  نمي اينكه قرآن و عترت از يكديگر جدا -
ل فهم نيست و شوند، نه اينكه قرآن قاب نمي باشند و از دستورات و آيات آن جدا مي قرآن

بينيم كه در احاديث و روايات  مي يا اينكه وجود قرآن حتما مستلزم وجود عترت است.
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نيز تاكيد شده كه سخنان ما را چنانچه موافق قرآن بود بپذيريد و اگر مخالف آن بود، رها 
كنيد. پس يعني رفتار و سخنان اهل بيت منطبق بر قرآن است، نه اينكه قرآن منطبق بر 

 5حديث  1در كتاب اصول كافي جلد يت باشد و يا به وجود ايشان نيازمند باشد. اهل ب
تان گفتم از من  باشد كه فرموده: هر آنچه من براي مي حديثي از امام محمد باقر

هر حديثي مخالف  اند: ائمه اهل بيت فرمودهبپرسيد كه در كجاي قرآن است و همچنين 
نه در اند  ) يعني مالك حق را در قرآن دانسته224رجال كشي،ص( قرآن باشد باطل است

 خودشان.
 50F1)4/343همچون حديث ترمذي از زيد بن ارقم( احاديثي نيز كه در كتب اهل سنت -

وجود ندارد، ها  آن دليلي بر وجوب پيروي از اهل بيت و تمسك به اند، نيز روايت شده
كتاب اهللا، داللت بر اين دارد  ..) و بعد از آن ذكر كردن.ما إن تمسكتم به( چون در تلفظ
در اين حديث ص به) فقط راجع به كتاب اهللا است، و اگر هدف پيامبر( كه ضمير مفرد

شد. اما ذكر كردن  بهما) آورده مي( بود، ضمير آن به صورت تمسك به اهل بيت هم مي
ينكه باشد. يعني ا ميها  آن اهل بيت در اينجا تنها به خاطر توصيه كردن امت نسبت به

بزرگي  ةدر عرفات خطبص را رعايت نمايند. همچنين پيامبرها  آن مردم، ارزش و احترام
اي  را بر مردم خواند و در آن به مردان نسبت به زنان توصيه كرد، باز در آن هيچ توصيه

در ميان شما چيزي را جا «نبود. بلكه فرمود: ص تمسك به عترت پيامبر ةبار در
ـ نگاه » مسك جوييد گمراه نخواهيد شد، و آن كالم اهللا مجيد استگذارم، اگر به آن ت مي

) ـ كه 3074( سنن ابن ماجه)( )،1905( سنن ابي داود)( )،2/890( صحيح مسلم)( كنيد به
گونه ذكري از اعتصام به مذهب عترت و اهل بيت وجود ندارد. و همچنين  در آن هيچ

، 5026ص ( كبير)( راني در كتاب) و طب367-4/366( ) و احمد2408( آنچه كه مسلم
: صبن ارقم و او هم از پيامبر كنند بدين شيوه است. از زيد ) روايت مي5028و  5027

ملك الموت) به ( خداوند ةاما بعد... اي مردم من هم انساني هستم، نزديك است فرستاد«
                                           

 اسناد چنين احاديثي نيز صحيح نيستند. -1
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ام،  نهادهنزد من بيايد و من هم او را بپذيريم، و من در ميان شما دو چيز گرانبها را 
نخست كتاب اهللا كه در آن هدايت و نور وجود دارد. پس آن را بگيريد و به آن تمسك 

و نيز اهل بيت خودم، «يعني: تحريض به كتاب اهللا و رغبت در آن. سپس فرمود: ». جوييد
خدا را به ياد آوريد در مورد اهل بيت من، خدا را بياد آوريد در مورد اهل بيت من، خدا 

ترين روايتي  بن ارقم صحيح و اين روايت زيد». وريد در مورد اهل بيت من را بياد آ
را در مورد اهل ص است در مورد حديث غدير خم، كه به خوبي اراده و هدف پيامبر

باشد نه  مي در مورد اهل بيتص پيامبر ةدارد و در حقيقت تنها توصي بيت بيان مي
آن را نام برد ما را به اطاعت از آن امر قرص وقتي پيامبر ها. آن وجوب تمسك به هدايت

فرمان ها  آن حقوق و دادن و وقتي اهل بيت خود را ذكر كرد ما را به رعايت كردن ،نمود
و امامت در ديگران خواهد  ،امام نيستندها  آن ترين دليلي است بر اينكه و اين روشن ،داد

چون وصيت براي  نمود، يت ميها وص آن بودند مسلمين را به امام ميها  آن بود. چون اگر
 شود كه قدرت داشته باشد نه كسي كه ضعيف و ناتوان باشد. كسي مي

گفتند: روايت وارد شده است كه مقصود  در حديثي است كه به امام جعفر صادق
از خمر و ميسر و انصاب و ازالم كه در قرآن آمده رجال و مردان خاصي است، امام 

) يعني اين سنت خدا 300ص ،24ج بحار،( »علموني خلقه بام ال خاطبما كان اهللا لي«فرمود: 
ندانند و آن را  خطاب كند كهاي  گونه نبوده و نيست كه با خلق خود با الفاظي و به

كنيد كه امام صادق قرآن را قابل فهم دانسته و نفرموده كه قرآن نياز  مي مالحظه( نفهمند.
 .به اهل بيت دارد)

 در كتب اهل سنت)( ث كتاب اهللا و عترتيو اما بررسي اسناد حدي

  اين حديث با مضامين مختلفي ثبت گرديده است:
) از طريق حكيم 4971، 2681( الكبير)( بن ارقم روايتي دارد كه طبراني در كتاب زيد

گويد  طفيل از زيدبن ارقم آورده است، مي كه راوي ضعيفي است) از ابي( بن جبير
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مرا  ببينيد كه چگونه جاي« »ا كيف ختلّفوين يف الثقلنيفانظرو«گفته است: ص پيامبر

صدايي برخواست: اي پيامبر خدا ثقلين كدامين هستند؟  »گيريد در رابطه با ثقلين مي
جلّ است و از طرفي كه از يك طرف در دست خداوند عزّو كتاب اهللا«فرمود: ص پيامبر

، و ديگري اهل بيت من، ديگر در دستان شما. بدان تمسك جوييد، گمراه نخواهيد شد
الخبير مرا آگاه ساخته كه آن دو از هم جدا نخواهند شد تا بر حوض  همانا خداوند لطيف
 ..». .شوند كوثر بر من وارد مي

اسناد اين حديث ضعيف است، چون شواهد ديگري هست كه برخي از الفاظ اين 
است در رابطه با امر نفرموده ص دهند، و در آن پيامبر حديث را غيرصحيح جلوه مي

تمسك به اهل بيت، بلكه اشاره بدان داشته كه ثقلين همان قرآن و اهل بيت است، و از 
روند. و اين معني صحيحي  هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر حوض كوثر نزد پيامبر مي

 الكبير)( است و آن را طبراني در است كه در حديثي ديگر صحت آن به اثبات رسيده
 اند.  ) آورده3/148( الحاكم)( ) و4982، 4981، 4980(

) كه 189-182-5/181( و اما امام احمد از زيدبن ثابت اين حديث را اخراج نموده در
اعاده نموده و البته حديث آن را  با يك سند اين حديث را روايت كرده و در دو موضع

نامناسب  صحيحي نيست، و آن هم به دو علت، اوالً: چون شريك قاضي، خاطر و ذهني
داشته كه مانع صحت اين حديث است، ثانيا: در آن شخصي به نام قاسم بن حسن وجود 

شناسند. اما براي اين حديث  گويند كه او را نمي دارد، كه هم بخاري و هم ابن القطان مي
) از طريق 4970، 4923، 4922، 4921( زيد بن ثابت شاهدي در نزد طبراني وجود دارد،

بن ثابت.  طفيل و او هم از زيدن بن ابي ثابت و او از ابي و هم از حبيبشريك، از اعمش ا
) علت 3/109( )، اما حاكم4969( ودو اين عين اسناد حديث زيدبن ارقم نزد طبراني ب

شريك) است و ( ديگري را هم اضافه نموده و آن سوء حافظه و اختالط در يادگيري
توان گفت كه  هد وي آراسته كنيم. پس ميممكن هم هست كه اين اسناد را با شيوه و شوا

 گذارم من در ميان شما دو جانشين خودم را مي«بن ثابت اين است:  تلفظ حديث زيد
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اهللا كه ريسماني دراز در ميان آسمان و زمين يا از آسمان تا زمين  كتاب -1خليفتين) (
ر بر من وارد شوند تا اينكه بر حوض كوث از هم گسسته نميها  آن اهل بيت، و -2است. 

بن ارقم را  ) به روش ديگر اين حديث زيد4986( الكبير)( طبراني در كتاب» شوند يم
بن ابي ثابت وجود دارد، كه او هم مردي   روايت نموده است، و در آن اسم حبيب

گر و مدلّس در ارسال احاديث بود. و باز در همان روايت كامل ابو العالء نيز وجود  حيله
صحيح نيست و باز از شواهد ها  آن خوبي نداشته است، و اسناد بر ةز حافظدارد كه وي ني

 )2683( الكبير)( ه طبراني درحديث زيدبن ارقم، حديث حذيفة بن أسيد غفّاري است، ك
طفيل و او نيز از  ) از طريق زيدبن الحسن االنماطي ثنا معروف بن خربوذ از ابي3052(

در اينجا نيز زيدبن حسن ضعيف و منكر الحديث  حذيفه بن اسيد روايت داشته است. كه
 در ) و طبراني4/324( است و اين حديث نيز صحيح نيست. روايتي از جابر را ترمذي در

در آن را  كنند كه اي مردم من در بين شما چيزي گذاردم كه اگر مي ) نقل2680( الكبير)(
هل بيتم. اين حديث جابر، اختيار گيريد هرگز گمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و عترتم: ا

بن محمد از پدرش و او هم از جابر  از طريق زيد بن الحسن األنماطي و او هم از جعفر
روايت داشته است. اسناد اين حديث ضعيف است، به خاطر زيدبن حسن. همانطور كه 

اي است، و اين حديث باطل  اند: حديث انكارشده التقريب) و ابوحاتم هم گفته( حافظ در
كند بدين مضمون كه  مي بن ارقم نقل ترمذي حديثي را از زيدو قابل اثبات نيست.  است

من در ميان شما چيزي به وديعه گذاردم، كه اگر به آن متمسك شويد پس از من هرگز 
گمراه نخواهيد شد. قرآن كتاب خدا كه همچون ريسماني از آسمان تا زمين امتداد يافته، 

رگز از هم جدا نخواهند شد تا در كنار حوض به من ملحق و عترتم اهل بيتم، اين دو ه
بن ارقم كه  حديث زيد كنيد. مي رفتارها  آن گردند، پس بنگريد چگونه به جاي من با

بن  ثابت از زيد ) نقل كرده، از طريق اعمش از حبيب بن ابي4/343( ترمذي آن را در
گري اعمش در نقل  يلهارقم. و سند اين حديث هم به دو علت صحيح نيست. نخست: ح

 بن ابي ثابت كه وي نيز احاديث زيادي را روايت نموده و در اغلب  روايت. دوم: حبيب
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كه وي به كار برده بدتر از  گري به كار برده است. حتي تدليسيتدليس و حيله ها  آن
ين) سطبقات المدلّ( كه حافظ در عمش به كار برده است!!! همانطوريهماني است كه ا

اشته، كه وي نيز احاديث زيادي را ارسال نموده است. و آنچه وجود انقطاع در اين بيان د
اين سند، از  تر از كند، آن است كه سندهاي ديگري هست صحيح اسناد را تأييد مي

ثابت از  ) از اعمش ثنا حبيب بن ابي3/109( كتاب الحاكم)( ).4959( الكبير)( طبراني در
گويد: اين حديث صحيح است اما  بن ارقم، حاكم مي ز زيدعامر بن وائله ـ ابوطفيل ـ ا
مسلم و بخاري) و چون اعمش تصريح به روايت آن از ( مشروط بر صحت شيخين

ثابت  بن ابي  تدليس وي را از ميان برداشته، و اما حبيب ةكساني ديگر كرده، تا حدي شبه
بن وائله  د. و آن هم عامركن بن ارقم ذكر مي اي را بين خود و بين زيد در اينجا واسطه

آور  ياد باز ،و به فرض صحت اين حديث است، با بقاي علت و خصلت حيله گري وي.
وجود ها  آن پيروي از اهل بيت و تمسك به بدر آن دليلي بر وجو شويم كه و متذكر مي

كتم به( ندارد، چون در تلفظ د، كه ..) بعد ذكر كردن كتاب اهللا، داللت بر اين دار.ما إن متسّ
در اين حديث ص به) فقط راجع به كتاب اهللا است و اگر هدف پيامبر( ضمير مفرد

شد. اما ذكر كردن  بهما) آورده مي( بود، ضمير آن به صورت تمسك به اهل بيت هم مي
باشد. يعني اينكه  ميها  آن اهل بيت در اينجا تنها به خاطر توصيه كردن امت نسبت به

بزرگي  ةدر عرفات خطبص را رعايت نمايند. همچنين پيامبرها  آن مردم، ارزش و احترام
اي  را بر مردم خواند و در آن به مردان نسبت به زنان توصيه كرد، باز در آن هيچ توصيه

در ميان شما چيزي را جا «نبود. بلكه فرمود: ص تمسك به عترت پيامبر ةبار در
نگاه  .»استو آن كالم اهللا مجيد گذارم، اگر به آن تمسك جوييد گمراه نخواهيد شد،  مي

) كه 3074( سنن ابن ماجه)( )،1905( )سنن ابي داود( )،2/890( صحيح مسلم)( كنيد به
ود ندارد. و همچنين گونه ذكري از اعتصام به مذهب عترت و اهل بيت وج در آن هيچ

، 5026ص ( كبير)( ) و طبراني در كتاب367-4/366( ) و احمد2408( آنچه كه مسلم
: صبن ارقم و او هم از پيامبر كنند بدين شيوه است. از زيد ) روايت مي5028و  5027
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خداوند ـ ملك الموت ـ  ة.. اي مردم من هم انساني هستم، نزديك است فرستاد.اما بعد«
ام،  به نزد من بيايد و من هم او را بپذيريم، و من در ميان شما دو چيز گرانبها را نهاده

ر آن هدايت و نور وجود دارد. پس آن را بگيريد و به آن تمسك نخست كتاب اهللا كه د
و نيز اهل بيت خودم، «يعني: تحريض به كتاب اهللا و رغبت در آن. سپس فرمود: ». جوييد

خدا را به ياد آوريد در مورد اهل بيت من، خدا را بياد آوريد در مورد اهل بيت من، خدا 
ترين روايتي است  بن ارقم صحيح ين روايت زيدو ا». ا بياد آوريد در مورد اهل بيت منر

در مورد حديث غدير خم، كه به خوبي اراده و هدف پيامبر را در مورد اهل بيت بيان 
در مورد اهل بيت است، نه اينكه وجوب اتباع و ص پيامبر ةدارد و اين تنها توصي مي

و  ،اعت از آن امر نمودقرآن را نام برد ما را به اطص وقتي پيامبر ها. آن تمسك به هدايت
و  ،فرمان دادها  آن حقوق و دادن وقتي اهل بيت خود را ذكر كرد ما را به رعايت كردن

و امامت در ديگران خواهد بود.  ،امام نيستندها  آن ترين دليلي است بر اينكه اين روشن
ي چون وصيت براي كس نمود، ند مسلمين را به آن وصيت ميبود امام ميها  آن چون اگر

حديث ديگري در مورد  كه ضعيف و ناتوان باشد. شود كه قدرت داشته باشد نه كسي يم
 در) و ترمذي 59، 26، 17، 3/14( كتاب خدا و عترت را كه امام احمد از ابي سعيد در

) از طريق عطيه عوفي 60/2( ) و ابويعلي در2679، 2678( الكبير)( ) و طبراني در4/343(
اند. سند اين حديث باز هم صحيح نيست، چون جناب عطيه  سعيد خارج ساخته از ابي

 سيء الحفظ و كثيرالخطا بوده است. و همچنين راوي مدلّسي بوده است ـ چنانچه در
تدليس اوست كه از كلبي ـ محمدبن سائب الكلبي كه متهم  ةالتقريب) آمده ـ و از شيو(

گويد:  برد، و مي نام مي اش پردازي است ـ نقل حديث كرده و او را با كنيه به دروغ
 ابوسعيد براي ما گفت.... تا خواننده چنين بپندارد كه او سعيد الخدري است. نگاه كنيد به

حديث باطل است. از ديگر  سازد كه اين بيوگرافي وي، روشن مي ةبار التهذيب) در(
دي اي مردم من به زو«است: ص كه در اين باره روايت داشته، اين قول پيامبر احاديثي

روم و من سخني كه عذر شما را قطع كند به شما  مي شوم و از اين جهان مي قبض روح
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گذارم، سپس دست  مي بيتم را در ميان شما گفتم. آگاه باشيد من كتاب خدا و عترتم اهل
علي مع القرآن ( علي را گرفته بلند كرد و فرمود: اين علي با قرآن است و قرآن با اوست

ز هم جدا نخواهند شد تا آنگاه كه در كنار حوض به من ملحق و القرآن مع علي) ا
 ) داشته بود و در كتاب707( الصغير)( حديث را طبراني درقسمتي از اين » گردند

المجمع) نيز قسمت ديگر آن را به ام السلّمه نسبت داده بودند. سند اين حديث نيز (
أسود كوفي وجود  الح بن ابي قابل قبول است. چون از يك سو در آن اسم ص واهي و غير

وي سخن رانده است و از سوي ديگر، اسم ابوسعيد  ةبار الميزان) در( دارد كه ذهبي در
التيمي ملقّب به عقيص آمده است كه دار قطني او را متروك دانسته، جناب جوزجاني و 

سان اند، چون ك كساني ديگر نيز اين حديث را غيرموثّق دانسته، و آن را واهي شمرده
در انتها براي خواننده گرامي الزم به  الهويه هستند. ديگري از راويان اين حديث مجهول

 تذكر است كه در جلد سوم كتاب سرخاب و سفيدآب و در بخش دوم آن با نام:
حديث) كه  111( اند احاديث شيعه پسند در كتب اهل سنت) چنين احاديثي بررسي شده(

51Fاييداي مطالعه بدانجا مراجعه فرمبر

احاديثي كه دائما مورد استناد جناب قزويني و  ،1
 گيرند. مراجع رافضي قرار مي

 
 پايان

 هجري شمسي 1390 پائيز

                                           
اند و  بينيد كه اسناد و راويان اين احاديث توسط علماي رجال اهل سنت رد شده در اين بخش مي -1

 ها استناد جست. توان به آن اين نمي بنابر
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